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في هذا اليوم نستذكر بكل فخر أبطالنا الذين بذلوا الغالي والنفيس
ON THIS DAY WE REMEMBER OUR HEROES WHO PROTECTED OUR NATION’S PRIDE

FACTS
Wahat Al Karama is home to a 

permanent memorial to commemorate 
and honor the UAE’ heroes

- The monument was unveiled in 2016.



:
/

yas.adc@gmail.com

فمنذ بداية هذه الجائحة وهي تعمل باستمرار عىل تطوير جهودها الخاصة بإدارة 
مرحلة  كل  يف  اتخاذها  يتم  التي  اإلجراءات  فاعلية  تقييم  إىل  استناداً  األزمة،  هذه 
بخطوات  تليها  التي  املرحلة  إىل  منها  واالنطالق  منها،  املتوخاة  لألهداف  تحقيقها  ومدى 
مدروسة وواعية، وهذا ما يعزز الثقة من جانب أفراد املجتمع، مواطنني ومقيمني، يف اإلدارة الحكومية 
لهذه األزمة، ويجعلهم أكرث وعياً وإدراكاً بأهمية االلتزام بأية تعليامت أو إرشادات، ألنهم بالفعل رشكاء 

فاعلني يف إدارة هذه الجائحة. 
قبل أيام أعلنت ”اللجنة العليا إلدارة أزمة كوفيد - 19“ عن تشكيل ”اللجنة الوطنية إلدارة وحوكمة 
وزير  الجابر  أحمد  بن  سلطان  الدكتور  معايل  برئاسة   “19 كوفيد-  جائحة  أزمة  من  التعايف  مرحلة 
إلدارة  اإلمارات  اسرتاتيجية  مع  تنجسم  مهمة  خطوة  شك  ال  وهي  املتقدمة،  والتكنولوجيا  الصناعة 
هذه األزمة والعمل عىل احتواء تداعياتها وتخفيف آثارها عىل أفراد املجتمع، إذ أن أهم ما مييز هذه 
اللجنة أنها تضم يف عضويتها العديد من الوزارات والهيئات االتحادية، لتعرب بذلك عن واحدة من أهم 
السامت التي متيز النهج اإلمارايت يف إدارة األزمات، وهي العمل بشكل جامعي وبروح الفريق، حيث 
تتكامل كافة جهود املؤسسات والهيئات لتصب يف اتجاه تطوير اإلدارة الحكومية ألزمة جائحة كورونا،  
من خالل االستفادة من القدرات واإلمكانيات املتنوعة لهذه الوزارات واملؤسسات الحكومية والهيئات 

االتحادية يف مواجهة هذه الجائحة. 
وإذا كانت اإلدارة الفاعلة لألزمات تأخذ يف االعتبار كافة االحتامالت والسيناريوهات املستقبلية من 
أجل وضع الخطط الكفيلة للتعامل معها بكفاءة، فإن هذا هو جوهر مهام اللجنة الجديدة، التي تأخذ 
عىل عاتقها تحديد طبيعة اإلجراءات االستباقية التي يتعني عىل مختلف املؤسسات اتخاذها للتعامل 
مع تطورات جائحة كورونا، وكذلك تحديد األدوار واملسؤوليات املختلفة لهذه املؤسسات، وقياس أداء 
لدعم  الالزمة  املالية واالقتصادية  العوامل  إىل طبيعتها، وتحديد  الحياة  بعودة  املعنية  الجهات  عمل 
التعايف يف مرحلة ما بعد كورونا، وذلك من أجل إعداد خطة اسرتاتيجية متكاملة تشارك يف  مرحلة 

تنفيذها مختلف الوزارات واملؤسسات والهيئات املعنية.
إن النجاح الكبري الذي حققته اللجنة العليا إلدارة أزمة كورونا يف مواجهة هذه الجائحة ال يؤكد فقط 
سالمة تخطيطها االسرتاتيجي بعيد املدى وتوقع اإلجراءات الرضورية واملطلوبة يف التعامل مع هذه 
التعايف  ملرحلة  االستعداد  قدرتها عىل  عىل  أيضاً  دليل  وإمنا هو  مرحلة،  كل  ملتطلبات  وفقاً  الجائحة 
من أزمة جائحة كورونا، فمن ضمن مهام اللجنة الوطنية الجديدة هي العمل عىل مواكبة األولويات 
الدوائية،  والصناعات  والطاقة  واملياه  الغذاء  مثل  الحيوية  املجاالت  استدامة  من  يعزز  ومبا  الوطنية 
فضالً عن القطاعات الواعدة التي تحظى بفرص منو مستقبلية كبرية يف مرحلة ما بعد ”كوفيد- 19“ 
والتي تشمل التكنولوجيا املتقدمة واملمّكنة للتحول الرقمي، مثل الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا الجيل 
الخامس، والرعاية الصحية، واالتصاالت، والبنية التحتية، وهذا إمنا يشري بوضوح إىل أن اإلمارات تستعد 
من اآلن ملرحلة التعايف من أزمة جائحة كوورنا باسرتاتيجية واضحة املعامل، تنطلق من االستفادة من 
العمل  منظومة  وتطوير  الوطنية،  والهيئات  واملؤسسات  الوزارات  كافة  متتلكها  التي  النسبية  املزايا 
املعايري  ألحدث  وفقاً  والخدمات  األعامل  استمرارية  يضمن   الذي  وبالشكل  املستقبيل،  الحكومي 

العاملية املتعارف عليها. 
ولعل من األمور ذات الداللة يف هذا السياق أن اإلمارات يف إدارتها ألزمة جائحة كورونا واصلت بكل 
ثقة مرشوعاتها الطموحة، كإطالق مسبار األمل يف موعده يف يوليو املايض من قاعدة مركز ”تانيغاشيام“ 
الفضايئ يف اليابان، كام بدأت يف شهر أغسطس املايض يف تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية 
السلمية، لتؤكد أنها بالفعل دولة ال تعرف املستحيل، وقادرة عىل مواصلة مسرية اإلنجازات مهام كان 
حجم التحديات، حتى لو كانت من نوعية جائحة كورونا التي جعلت العامل يعيش حالة من الجمود 

والقلق وأحدثت هزة غري مسبوقة لالقتصاد الدويل. 
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وقع مذكرة التفاهم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 
بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 
الخيييل  واللواء خليفة حارب  واالحتياطية  الوطنية 

رئيس مجلس التطوير املؤسيس بوزارة الداخلية.
وقال إن توقيع املذكرة يأيت انسجاما مع التوجهات 
الحكومية يف البحث عن حلول للتحديات وتحقيق 
قصرية  زمنية  فرتات  خالل  الطموحة  األهداف 
والرتكيز عىل ترسيع تنفيذ الربامج، وتحسني تقديم 
املواطن  ملف  بعمل  ،وذلك  الحكومية  الخدمات 
الشامل بهدف إكامل التسجيل اإللكرتوين ملستهديف 
وتوفري  املطلوبة،  العمرية  للفئة  الوطنية  الخدمة 
من  موقفه  لتحديد  شاملة  إلكرتونية  خدمات 
املطلوبة  الوثائق  عدد  وتقليص  الوطنية  الخدمة 

مرات  عدد  تقليص  عىل  ايجابا  ينعكس  والذي 
املراجعات للجهات الحكومية والعسكرية.

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وأعرب 
تذليل  يف  لسعيها  الداخلية  لوزارة  الشكر  عن 
واالجراءات  البيانات  توفري  خالل  من  الصعوبات 
الخدمة  يف  املواطنني  لتسجيل  املطلوبة  والوثائق 
الوطنية عن طريق الخدمات اإللكرتونية الحكومية 

مؤكدا أن مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
الوطن،  لخدمة  وطاقاتنا  إمكاناتنا  نسخر   ” وقال 
الشيخ  السمو  صاحب  ثم  تعاىل  الله  معاهدين 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املسلحة ”حفظه الله“ بأن نكون يف خدمة 
تنفيذا  املذكرة  توقيع  وجاء  مجاله“  يف  كُل  الوطن 
نحو  وسعيا  الطرفني،  لكال  االسرتاتيجية  للخطط 
البيانات  تبادل  يف  الخربات  وتبادل  الجهود  تكامل 

»  « » 3
« »  «

تبادل  عىل  الطرفان  اتفق  فقد  واملعلومات.. 
الخاصة  والبيانات  للمعلومات  الوصول  وتنظيم 
الوطنية  بالخدمة  بااللتحاق  املرشحني  للمواطنني 
إجراءات  وتسهيل   “17-24” من  العمرية  للفئة 
اكتامل امللف االلكرتوين الشامل للمواطنني وسهولة 
للفئة  واملرورية  الجنائية  للمعلومات  الوصول 
يتفق  قد  معلومات  أي  عىل  أو  املذكورة  العمرية 
من  التأكد  إىل  باإلضافة  مستقبالً،  الطرفان  عليها 
احضار شهادة تسجيل للخدمة الوطنية للتمكن من 
 30/05/1984” العمرية  للفئة  املروري  امللف  فتح 

فام فوق“.
رئيس  الخيييل  اللواء خليفة حارب  أكد  من جانبه 
مجلس التطوير املؤسيس بوزارة الداخلية، أن مذكرة 
املشرتك  الحكومي  العمل  إطار  يف  تأيت  التفاهم 
للدولة  الرشيدة  القيادة  رؤية  وفق  والتكاميل 
وفق  الوطنية  املستهدفات  تحقيق  ضامن  وبهدف 
أفضل اآلليات والوسائل وتجسد مبدأ تكامل األدوار 

وصوالً للغايات املنشودة.

 :
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وقّعت القيادة العامة للقوات املسلحة - ممثلة بهيئة 
االتحادية  والهيئة   - واالحتياطية  الوطنية  الخدمة 
يف  التعاون  بهدف  تفاهم  والجنسية مذكرة  للهوية 
 ” البيانات  واستكامل  الشامل  املواطن  ملف  مجال 
ملنتسبي  إلكرتونياً  والجنائية“  والتعليمية  الصحية 
ومرشحي الخدمة الوطنية واالحتياطية للفئة العمرية 
التفاهم  مذكرة  وقع   .100% بنسبة   (17-24) من 
اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 
آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
واللواء سعيد راكان الراشدي مدير عام شؤون األجانب 
واملنافذ يف الهيئة االتحادية للهوية والجنسية . وقال 
اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 
آل نهيان إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة االتحادية 
مجال  يف  التعاون  بهدف  يأيت  والجنسية  للهوية 
الوطنية واالحتياطية  الخدمة  بيانات منتسبي  ملف 
واإلجراءات املتبعة، وتقديم الدعم وتسهيل إجراءات 
من  للمواطنني  الشامل  اإللكرتوين  امللف  اكتامل 
وأضاف  الوطنية.  للخدمة  املطلوبة  العمرية  الفئات 
تضمنت بنود مذكرة التفاهم أن تقوم هيئة الخدمة 
باملعلومات  والجنسية“  ”الهوية  بتزويد  الوطنية 
والبيانات املتعلقة بالخدمة الوطنية واالحتياطية وفقاً 
لالعتبارات املعمول بها يف الخدمة الوطنية وتحديد 
الربط اإللكرتونية املطلوبة، وستعمل ”الهوية  نقاط 
والجنسية“ عىل تزويد ”الخدمة الوطنية“ بالبيانات 
الخاصة بامللف الخاص باالستعالم عن األفراد املتعلق 
بالهيئة االتحادية للهوية والجنسية بحسب احتياجات 
”الخدمة الوطنية“ للفئة املستهدفة، إضافة إىل تحديد 
نقاط الربط اإللكرتونية املطلوبة. ومثن اللواء الركن 
طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان 
سعي الهيئة االتحادية للهوية والجنسية لتوفري وسيلة 
فعالة وآمنة لتقديم خدمات حكومية ذكية ، والربط 
اإللكرتوين متاشياً مع الخطة الوطنية ألهداف الحكومة 
للعام 2021  الدولة  رؤية  مع  تتوافق  والتي  الذكية، 
مستوى  عىل  الدولة  مكانة  تعزيز  إىل  تهدف  التي 
العامل يف مختلف املجاالت. من جانبه قال اللواء سعيد 
راكان الراشدي إن توقيع املذكرة يأيت يف إطار التعاون 
الوثيق واملشرتك واملستمر بني الهيئة االتحادية للهوية 
والجنسية وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بهدف 
تقديم  يف  الدولة  توجهات  ترجمة  وترسيع  تفعيل 
واالستفادة  وفاعلية  مبوثوقية  الحكومية  الخدمات 

ذات  الجهات  بني  املشرتكة  البيانات  قواعد  من 
املبادرات  تثمن  الهيئة  أن  الراشدي  العالقة. وأضاف 
ممثلة  املسلحة  للقوات  العامة  للقيادة  االستباقية 
الوطنية واالحتياطية ملا تبذله من  الخدمة  يف هيئة 
مجال  يف  االسرتاتيجيني  الرشكاء  مع  تنسيقية  جهود 
عمليات  فاعلية  لضامن  الشامل  املواطن  ملف 
مستخدمي  لبيانات  اإللكرتوين  والتحديث  التوثيق 
الخدمة الوطنية من الفئة العمرية املطلوبة مام يوفر 
الوقت والجهد ويساهم يف إسعاد املتعاملني وترسيع 
األهداف الطموحة املشرتكة. و كرم اللواء الركن طيار 
الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بعد ذلك 
،املقدم عبدالله سامل النعيمي ومحمد سعيد الطابور 
الهيئة  من  الزيودي  حسن  سامل  وعذاري  النعيمي 
االتحادية للهوية والجنسية ملشاركتهم يف مبادرة ملف 

املواطن الشامل.

وقّعت القيادة العامة للقوات املسلحة ممثلة بهيئة 
الخدمة الوطنية واالحتياطية وجهاز أمن الدولة مذكرة 
الوطنية  الخدمة  مجندي  استقطاب  بهدف  تفاهم 

للعمل يف جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية .
التعاون  تعزيز  إىل  مؤخرا  املوقعة  املذكرة  وتهدف 
وتوضيح  تحديد  خالل  من  الطرفني  بني  والتنسيق 
مجندي  باستقطاب  املتعلقة  واملسؤوليات  األدوار 
الدولة  أمن  جهاز  لدى  للعمل  الوطنية  الخدمة 
بالصبغة العسكرية بعد اجتياز التدريب التخصيص.

وتعزيزاً ألهدافهام املشرتكة سيقوم الطرفان بالتعاون 
التخطيط  باستخدام  اإلدارية  املجاالت  يف  والتنسيق 
والتنظيم والتوجيه والرقابة من أجل تحقيق األهداف 
بكفاءة وفعالية ويف مجال املوارد البرشية من خالل 
باإلضافة  للقوانني واإلجراءات  املوارد واإلمتثال  إدارة 
التطوير  الذي تكمن أهميته يف  التدريب  إىل مجال 
واملساهمة يف إعداد كادر قار عىل مواكبة التطورات 

والتغريات التي تحدث يف املجاالت املختلفة.
نحو  الطرفني  سعي  إطار  يف  التفاهم  مذكرة  وتأيت 
يف  بينهام  العالقات  وتعزيز  ودعم  الجهود  تكامل 
ورغبة  الوطنية  الخدمة  مجندي  استقطاب  مجال 
منهام يف التعاون والتنسيق يف هذا اإلطار عرب إنشاء 
رشاكة تفاهم تحقق االستفادة القصوى من اإلمكانات 

والخربات املتاحة لديهام.



85862020

 :  :



9

الوطنية  للخدمة  املنتسبات  املواطنات  وتوافدن 
إستعداداً  عالية  ومعنوية  وطنية  بروح  تطوعاً 
شخصية  بناء  يف  ستساهم  قيمة  تجربة  لخوض 
بالنفع عىل  قوية وتكسبهن عادات تعود عليهم 

املستوى األمني والصحي واإلجتامعي.
الشيخ  طيار  الركن  اللواء  أعرب  املناسبة  وبهذه 
أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 
ملجندات  اعتزازه  عن  واالحتياطية  الوطنية 
صفوف  إىل  انضاممهن  عىل  التاسعة  الدفعة 
تقديره  عىل  مؤكداً  تطوعاً،  الوطنية  الخدمة 
والذي  به  تقوم  الذي  والدور  اإلماراتية  للمرأة 
يبدأ باألرسة ويتنامى أهمية يف املجتمع مع كافة 

أطيافه وفئاته.
واإلحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وأكد 
عىل أن إزدياد عمق ووالء وعطاء املرأة اإلماراتية 
تجاوب  هو  ومكتسباته  الوطن  عن  للدفاع 
بها،  تتمتع  التي  والفداء  التضحية  روح  يعكس 
الحكيمة  القيادة  من  محدود  الال  الدعم  مثمناً 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة وإميانهم بأهمية 
العملية  بكافة مجاالتها  الحياة  املرأة يف  مشاركة 

والعلمية
بالخدمة  املتطوعات  املجندات  ذوو  وحرضوا   
مبا  وثقتهم  سعادتهم  عن  عربوا  الذين  الوطنية 
سيتلقونه املجندات خالل التجربة الجديدة التي 
سيتعلمن فيها الكثري مام تعنيه الحياة العسكرية، 
وانتظام  وضبط  وصرب  تحمل  من  به  متتاز  وما 
والتضحية،  واالنتامء  الوالء  لقيم  وترسيخ  وغرس 
العسكرية  باملبادئ واملهارات  إملامهن  إىل  إضافة 
حصيلة  تشكل  يف  سيسهم  الذي  األمر  األساسية، 

علمية وعملية تعود عليهن بالنفع واملصلحة

خليفه  مريه  والدة  الغفيل  عيل  مريم  وقالت 
لواحدة  امر  ولية  اكون  ان  وقبل  انني  الشاميس 
من  منتسبات  الخدمة الوطنية  فانا مواطنة اعي 
كل  العسكرية  يف  الخدمة  أهمية   وادرك جيدا 
يف  لوطنه  مخلص  صالح    مواطن  ولكل  وطن  

والءه وعلمه وعمله
للدفعة   ابنتي  بانضامم  سعيدة   انني  وأضافت 
الدفعه  الوطنية  الخدمة  ملنتسبات  التاسعة 
التاسعه  النني عيل ثقة تامة بعظم الفائدة  التي 
ستعود عليها  وعىل من معها  فمن مهارات علمية 

وبدنية  وسلوكية ونفسية وفنون القتال  
وأشارت لقد ودعت ابنتي مريه  و كيل فخر بها 
تقدمن   اللوايت  املنتسبات  معها من  وبجميع من 
والوالء  للوطن  يتقدمهن حبهن  الوطنية  للخدمة 
مصانع  يف  الرجال  شقائق  زايد  بنات  فهن  له 
الخري  و  السالم  وطن  زايد  ارض  وعيل  الرجال 

والعطاء

جاء  والذي  اليايس  عبدالله  سعيد  يوسف  وقال 
العامه  الثانوية  انهت  التي  شام  ابنته  بصحبة 
بان  الخدمة الوطنية فخر ورشف لكل مواطن يف 
التي سعت  الدولة،  لهذه  واألمان  األمن  تحقيق 
وال تزال تسعى لتوفري كل سبل الراحة لشعبها، 
التي ستسهم يف تعزيز الهوية الوطنية، وتحفيز 
الشباب للمبادرة وتعميق املشاعر الوطنية لدى 
الجميع، مضيفاً أن هذا التوجه سيؤدي إىل غرس 
أجيال  وإعداد  لتهيئة  الوطنية  واملبادئ  القيم 
الوطن ورضورة حاميته وحامية  مدركة ألهمية 

أمنه

وقالت عفراء راشد املنصوري التي جاءت بصحبة 
اختها  بخيته 

مواطن،  كل  عىل  واجب  الوطنية  الخدمة  إن 
وشخصياً أشعر بالفخر واالعتزاز، وأنا أرى الفتيات 
منهن  واحدة  كل  يفوز  أن  أجل  من  يتدافعون 
الوطنية،  الخدمة  عرب  وطنه،  خدمة  يف  بالسبق 
معنى  مىض  وقت  أي  قبل  اليوم  أدركت  ورمبا 
والوالء  الوطن،  قيم  من  قيمة  تحت  التوحد، 
واالنتامء للوطن وقيادته الرشيدة، وتحويل هذه 
الوطن  تراب  عشق  ففي  سلوكيات،  إىل  القيم 
عنه،  الدفاع  يف  يتجىل  الذي  الوطن  لحب  تأكيد 
واملحافظة عىل مكانته وتعزيز وحدته وصيانته، 
وتعزيز شخصية األبناء بالثقة بالنفس، واالعتامد 

عىل الذات وتحمل املسؤولية 
:
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جمعه  عيل  فاطمه  الوالده  وقالت 
جاءت  والتي  الفجريه  دبا  من  الزحمي 

ثانوية عامه  ابنتها فرح جامل حسن  بصحبة 
الوطن  أن  راشد  محمد  بشائر  ولدها  وبنت 
ما  كل  له  ونقدم  بأرواحنا،  نحميه  أن  يستحق 
منلك، فقد بذل القادة املؤسسون الجهد لتحقيق 
مكتسباته  صون  علينا  ولذلك  الوطن،  نهضة 
وحاميتها بدمائنا وأرواحنا ونحن مستعدون مع 
لخدمة  نسعى  وكلنا  الوطن،  نداء  لتلبية  أبنائنا 
الوطن والدفاع عن مكتسباته، فالخدمة الوطنية 
فخر ورشف لكل مواطن يف تحقيق األمن واألمان 

لهذه الدولة.
املتطوعات  املنتسبات  أكدن  جهتهن  ومن 
والوالء  اإلمارات  حب  لرتجمة  التام  استعدادهن 
انضاممهن  خالل  من  الواقع،  أرض  عىل  لقادتها 
إىل الخدمة الوطنية، ولفنت إىل أن دولة اإلمارات 
بل  مواطنيها،  عىل  تبخال  مل  الحكيمة  وقيادتها 
أسعد شعوب  قيادتها،  بفضل  اإلماراتيون،  أصبح 
قدرات  وإثبات  الجميل  لرد  الوقت  وجاء  العامل، 
إىل  والنفيس  الغايل  تقديم  عىل  اإلمارات  بنات 

الوطن.
خريجة  النوري  راشد  ميثاء  قالت  جهتها   من 

جامعة السوربون أبوظبي واعمل حاليا يف سوق 
ابوظبي العاملي  إنني عىل أتم االستعداد لتأدية 
وعربت  للوطن،  الجميل  ورد  الوطنية،  الخدمة 

التجربة،  هذه  بخوض  سعادتها  عن 
الوطنية  الخدمة  أداء  أن  إىل  الفتتاً 
وصقل  القتالية  مهاراتها  لتنمية  فرصة 
يف  أهميتها  عن  فضالً  العملية،  خرباتها 
تعزيز مشاعر الحب والوالء لوطنها، وغرس 
منتسبيها  لدى  واالنضباط  املسؤولية  تحمل  قيم 

مؤكدة أن أداء الخدمة الوطنية رشف عظيم.

بصحبة  جاءت  التي  الكيالين  عىل  ميثاء  وقالت 
مدرسة  ثانوية  خريجة  الخيمه   راس  من  أهلها 
الظيت للبنات ، لقد تربينا عىل أن خدمة الوطن 
أبنائه،ولهذا  جميع  مسؤولية  عليه  واملحافظة 
الصيفية  بالدورات  اإللتحاق  عىل  حرصت 
الدوره  الوطنية  الخدمة  يف  انا  واليوم  واملتقدمة 
مسؤولية  الوطنية  الخدمة  أن  باعتبار  التاسعه 
وطنية يشعر بها الجميع، ألنها يف أبسط معانيها 
حامية إلنجازات الوطن، وحرص عىل االرتقاء به 
الوقت نفسه، تعلمنا املسؤولية  ودفاع عنه، ويف 

بكل معانيها.

 :
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إن سعي دولة اإلمارات العربية املتحدة المتالك 
احدى  F-35 هي  طراز  من  األمريكية  املقاتالت 
اإلجراءات التي تجسد حالة التنافس االسرتاتيجي 
تُعترب من  املقاتالت  فهذه  الخليجية.  املنطقة  يف 
أكرث طائرات الجيل الخامس تطوراً، وال يضاهيها 
سوى   - التخفي  مجال  يف  السيام   - تطورها  يف 
املقاتلتان  هاتان  املقاتلة.   F-22 الـ  شقيقتها 
السامء كيفام  قادرتان عىل أن تصول وتجول يف 
شاءت من دون أن تتمكن أجهزة الرادار املتقدمة 
بال  استثنائيٌة  قوٌة  حركتها!  وتعقب  كشفها  من 
هذا  مثل  ميتلك  من  لكل  األفضلية  تُعطي  شك، 
لذلك  النظامية.  الجيوش  مواجهة  يف  السالح 
أطراف خصمة  من حصول  دامئاً  الدول  تتوجس 

لها ملثل هذه التكنولوجيا املتقدمة. 
يف منطقتنا الرشق أوسطية ال متتلك هذه القوة 
طراز  من  مقاتالت  لديها  التي  إرسائيل،  سوى 
عىل  املتحدة  الواليات  مع  عملت  والتي   F-35
يف  الجوي  التفوق  متتلك  فإرسائيل  تطويرها. 
أن  جداً  املنطقي  من  لذلك  بأكملها.  املنطقة 
المتالك  تسعى  دولة  أية  من  إرسائيل  تتحسس 
عىل  تفوقها  ستكرس  ألنها  القدرة،  هذه  مثل 
سائر دول املنطقة يف الجو. فإذا ما متكنت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة من الحصول عىل هذه 
املقاتالت فإنها وبال شك ستكون الدولة الثانية يف 
الرشق األوسط التي متتلك مثل هذه التكنولوجيا، 
الجوي.  العسكري  التفوق  وستشارك إرسائيل يف 

ويا لها من صفعٍة اسرتاتيجيٍة للخصوم. 
الحايل أكرث  الجو اإلمارايت  إيران تدرك بأن سالح 
اإلمارات  الجوي، وأن حصول  تطوراً من سالحها 
هذا  أكرب  بشكل  سيعزز   F-35 مقاتالت  عىل 
التفوق، لذلك نجدها تلعب عىل تأجيج املشاعر 
األداة  باعتباره  اإلرسائييل  اإلمارايت  التقارب  نحو 
التي ميكن أن تنجز هذه الصفقة. ولعل الشغل 
مثل  عىل  اإلمارات  حصول  ليس  إليران  الشاغل 
هذه التكنولوجيا، رغم أنها تعمل يف الخفاء من 
أن  إلبراز  مكان  كل  يف  الضاغطة  أذرعها  خالل 
مثل هذه الصفقة لن تفيد االستقرار يف املنطقة 

تعمل عىل  لكنها  التسلح،  بل ستعزز من سباق 
املختلفة  الباليستية  الصاروخية  قدراتها  تطوير 
وتطوير برنامجها النووي كوسيلة للردع وتحقيق 
التوازن ورمبا تحقيق التفوق. واليوم تدخل قطر 
أيضاً عىل خط املنافسة. فقطر أحست بأن توازن 
القوة سيميل بشكل كبري يف اتجاه دولة اإلمارات 
إذا ما متكنت أبوظبي من الحصول عىل املقاتالت 
دخول  كان  ما  إذا  عن  النظر  وبغض  األمريكية. 
هذه  رشاء  طلبها  خالل  من  الخط  عىل  قطر 
املقاتالت هو برغبة قطرية كاملة أو بوازع وتأثري 
ومعها  قطر  أن  يعني  ذلك  فإن  إيراين،  أو  تريك 
تحقيق  من  التوجس  كل  متوجسة  أيضاً  تركيا 
اإلمارات للتفوق العسكري الجوي عىل حسابها. 
من  نوع  رمبا  إلحداث  جاءت  القطرية  الخطوة 
الصفقة  بإمتام  لإلخالل  واشنطن  يف  البلبلة 
ال  تركيا  وراءها  ومن  قطر  اإلماراتية-األمريكية. 
ال  وبالتايل  القدرة،  هذه  امتالك  لإلمارات  تريد 
متانع من إحداث مثل هذه البلبلة التي يف وجهة 
هذا  امتامها.  يف  السري  عملية  تعقد  قد  نظرهم 
الهدف تضعه قطر ومن وراءها تركيا وإيران يف 
صلب توجهها هذا، خاصة وهي تعلم كل العلم 
املقاتالت  هذه  مثل  عىل  للحصول  طلبها  بأن 
واشنطن  يف  ال  الكبري  الدعم  عىل  يحصل  الن 
كل  مع  القوية  عالقاتها  بسبب  إرسائيل  يف  وال 
وتنظيم  وحامس  وداعش  والقاعدة  طالبان  من 

اإلخوان املسلمني وحزب الله وتركيا وإيران. 
ولكن  للتأثري،  أوراق  ميلك  الكل  السياسة  يف 
األبرز هو من يستطيع ان يستثمر تلك األوراق 
املناسبة.  والطريقة  املناسب  الزمان  يف  ملصلحته 
قد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  واعتقد 
نجحت يف استثامر أوراقها يف واشنطن يف الوقت 
فقط  ليس  لتحقيق  املناسبة  والطريقة  املناسب 
صفقًة إسرتاتيجيًة بل أيضاً صفعًة للخصوم.       

F-35
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التعقيم  بوابة  تركيب  تم  حيث 
املخصصة  املراكز  مختلف  يف  الذيك 
الخدمة  من  الـ15  الدفعة  الستقبال 
الوطنية، وهي معسكر تدريب العني 
واملنامة،  وليوا  لحمه  ومعسكر سيح 
التي، تقوم بتعقيم املارين عربها، من 
ضارة،  غري  مطهرة،  مبواد  رشهم  خالل 
الفريوسات  قتل  يف  عالية  كفاءة  وذات 
ضمن  وذلك  والجراثيم،  وامليكروبات 
التي  اإلجراءات االحرتازية  مبادرة تسهم يف 

 :
 :
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تقوم بها البالد 
وتفيش  انتشار  ملنع 

املستجد  كورونا  فريوس 
«كوفيد - 19».

وذلك من اجل الحفاظ  عليهم وحاميتهم 
إرشاف  تحت   ،«19 «كوفيد-  جائحة  من 

ورشكة  العسكري  زايد  مستشفى 
تقديم  عىل  حرصا  اللذين  «صحة» 
ألعىل  وفقاً  لهم  الصحية  الرعاية 

املعايري حيث تم تركيب غرفه التعقيم 
الذكية  وسيخضع املجندون خالل فرتة 
التدريب إىل برنامج تدريبي متكامل 

تم تطويره وفقاً ألفضل املامرسات العاملية، ما 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  حرص  يؤكد 
للربنامج،  التدريبية  باملنظومة  االرتقاء  عىل 

وتطويرها وتعزيزها مبناهج عالية املستوى، لضامن 
تحقيق األهداف االسرتاتيجية املنشودة منه.

و يركز برنامج الخدمة الوطنية يف املرحلة األوىل منه 
عىل تحويل املجندين من الصبغة املدنية إىل الصبغة 
وحمل  العسكرية  التدريبات  خالل  من  العسكرية 
الضبط والربط  السالح واستخدامه وتعويدهم عىل 
وترسيخ  البدنية  لياقتهم  مستوى  وتعزيز  العسكري 
القيم الوطنية يف نفوسهم وصقل مهاراتهم القيادية 
وتطويرها لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصيص 
التي يتم التدريب فيها عىل مهن وتخصصات محددة 
تخدم القوات املسلحة ليتم توزيعهم بعد التخصص 
عىل وحدات القوات املسلحة ليامرسوا وبصورة فعلية 
هذه املهن والتخصصات بحرفية عالية جنباً إىل جنب 
مع إخوانهم العاملني يف القوات املسلحة إىل جانب 
أيدي  عىل  سيتلقونها  التي  املحارضات  من  العديد 
اإلسالمية  القيم  تعزيز  بهدف  متخصصني  مدربني 

والوطنية وتعزز لديهم قيم الوالء واالنتامء للوطن.

وبهذه املناسبة، أعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 
الوطنية  الخدمة  رئيس هيئة  نهيان  آل  بن طحنون 
لتلبية  الوطن  أبناء  بتوافد  واالحتياطية عن سعادته 
نداء الفخر الذي سيساهم يف زيادة مخزونهم الوطني 
وثقة  وكفاءة  قوة  أكرث  ويجعلهم  والفكري  والثقايف 
بالنفس، مثمناً املواقف املرشفة ألولياء األمور يف دعم 

وحث  وتشجيع 
االلتحاق  أبنائهم عىل 
وحرصهم  بالربنامج 
غرس  عىل  الدائـم 
يف  الوطن  محبة 

نفوسهم ما يؤكد 
التامة  ثقتهم 
بـأن رايــــــة 
الوطن  هـذا 

ستبقى 
بإذن اللــه 
قــــة  خفا
عاليــــــة 
بسـواعــد 
املخلصــني 

من منتسبي 
لقـــــــوات  ا

املسلحة.
وقـال اللــــــواء 

الركــن طيــــــار 
بـن  أحمـد  الشــيخ 

محمد  بـن  طحنــــون 
املجمـوعـــة  أن  نهيان  آل 

الوطــــن  شــــباب  مـن  األوىل 
التــــدريب  برنامـــج  أنهـــوا  الذين 

..
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األســـايس الســابـق كانـوا عىل قدر الثقـة الغـاليـــة 
الحكيـمـــــــة  قيادتنـا  إياهـا  منحتهم  التــــــــي 
وروح  مبستـوى مرشف  املسؤوليـة  وتحمــلــــــــوا 
وطنيــــة ومعنويات عالية، األمر الذي يأيت تأكيداً ملا 

اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغايل عىل مدى التاريخ.

واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  رئيس  وأكد 
يتحقق  الوطنية  بالخدمة  الوطن  أبناء  بالتحاق  أن 
املجتمع، ويكتسبون مهارات تحقق  االنصهار ألفراد 
الوحدة واملشاركة  القدرة عىل اإلنجاز وتتحقق  لهم 
األفواج  بهذه  واعتزازه  فخره  عن  وأعرب  اإليجابية، 
من أبناء الوطن، ممن التحقوا لخدمة وطنهم، مؤكدا 
أهمية هذه املرحلة من حياتهم، ودورها الرئييس يف 
بناء وترسيخ القيم النبيلة والوالء واالنضباط وااللتزام 
العسكرية،  قدراتهم  وتعزيز  نفوسهم،  يف  والجدية 
سليمة،  وطنية  تنشئة  القادمة  األجيال  وتنشئة 
تواجهها  قد  التي  التحديات  إدراك  عىل  ومساعدتها 

وكيفية التصدي لها مبنتهى املسؤولية والحذر.
القيادة  بتوجيهات  األمور  وأولياء  املجندون  وأشاد 
الوطنية  الخدمة  معسكرات  اقامة  يف  الحكيمة 
لتدريب الشباب عىل املهارات العسكرية وإعدادهم 

عسكرياً للذود عن حياض الوطن.
فقد أعرب العديد من الشباب املنتسبني عن سعادتهم 

وفخرهم ببدء خدمتهم الوطنية وقالوا إنهم ينتظرون 
بأن  مؤمنني  التدريب،  مراكز  لدخول  اللحظة  هذه 
الواجب الذي سينالون رشف تأديته قد حان بالدخول 
للمعسكر التدريبي بشكله العميل آملني أن يجتازوا 
الحال يف  وكرامة كام هو  املرحلة برشف وعزة  تلك 

الخدمة العسكرية.
مراكز  لدخول  للغاية  متحمسون  أنهم  إىل  وأشاروا 
يكونوا  أن  عىل  فرتة  ومنذ  حريصون  وأنهم  التجنيد 
جاهزين ومستعدين الجتياز هذه الدورة وهم دامئا 
أبناء  لكل  الشباب عىل ذلك ألنه رشف  ما يحفزون 
االنتساب  يف  الوطني  العرس  يف  يشاركوا  أن  الوطن 
للخدمة الوطنية، وأعربوا عن سعادتهم وفخرهم ببدء 
خدمتهم الوطنية وقالوا إنهم ينتظرون هذه اللحظة 
الذي  الواجب  بأن  مؤمنني  التدريب  مراكز  لدخول 
للمعسكر  بالدخول  حان  قد  تأديته  رشف  سينالون 

التدريبي بشكله العميل.

وقال خليفه سهيل الزحمي القادم من امارة الفجريه 
بصحبه ابنه راشد البالغ من العمر 18 سنه والذي انهى 
العامه من مدرسة سيف بن حمد الرشقي  الثانويه 
الثانوية إن تلبية أبناء اإلمارات لنيل رشف االلتحاق 
بالخدمة الوطنية، تعكس البنيان القوي والراسخ الذي 
أسسه املغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
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املبادئ  وتعكس  الوطن  لقواعد  ثراه،  الله  طيب 
وجدان  يف  غرست  التي  األصيلة  والقيم 

وعشقهم  حبهم  يف  املواطنني  وقلوب 
التضحيات  وتقديم  بالدهم  لرتاب 

يبقى  أجله حتى  الغالية من 
شامخاً  عزيزاً  الوطن 

البلدان  سائر  بني 
والشعوب. 

ابنه  وقال 
خليفه  راشد 

فخور  إنه  الزحمي 
الدفعة  إىل  باالنضامم 

مجندي  من  عرش  الخامسة 
تأدية  أن  مؤكداً  الوطنية،  الخدمة 

كل  به  يترشف  واجب  الوطنية  الخدمة 
املعطاء،  الدولة  هذه  أرض  عىل  يعيش  مواطن 

التي مل تبخل قيادتها عىل شعبها وأكد أن رشف تأدية 
الخدمة الوطنية يعد وساماً عىل صدور كافة املنتسبني 
مللتحقي  تتيح  ورشف  كرامة  العسكرية  ان  باعتبار 
املسلحة  القوات  عمل  طريقة  اىل  التعرف  الخدمة 

وتخصصاتها يف امليدان.

قال خالد سعيد النيادي ويل األمر والذي جاء مصطحبا 
ابنه سعيد خريج ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بان 
يف  املقدس  للواجب  أداء  من  أبناؤهم  به  يقوم  ما 
سبيل وطنهم يعد رداً للجميل تجاه الوطن وقيادته 
الذي  األمر  وأمانه  أمنه  عىل  وسهرت  حرصت  التي 
يتطلب منهم ومن أقرانهم مضاعفة الجهود وشحذ 
الهمم وترسيخ الجهد والعطاء املستمر والتلبية لندائه 

وخدمته والحفاظ عىل سالمة أراضيه. 
وقال سعيد خالد النيادي نحن مستعدون لتلبية نداء 
الوطن، وان نضحي بأنفسنا وبأغىل ما منلك، من أجل 
راية  وتبقى  واألمان  األمن  واحة  اإلمارات  تظل  أن 

الوطن عالية خفاقة.

وقالت ام سيف التي جاءت من راس الخيمه  قاطعة 
اكرث من 300 كليو مصطحبة معها ولدها مروان محمد 
املنصوري   بان لديها ولدين دخلوا الخدمه الوطنية 
يقوموا  أن  أبنائه  من  يستحق  الوطن  «إن  قبل  من 
بخدمته ويبادلوا رعايته لهم بالعطاء والتضحية من 

عىل  يكونوا  أن  اإلمارات  أبناء  مطالبة  أجله»، 
أجل  من  ونفيس  غاٍل  كل  لبذل  استعداد 
الشباب  إلحاق  ان  حيث  الوطن 
املواطنني يف الخدمة الوطنية ردع 
عميل للطامعني والحاسدين 
واملرتبصني، حيث تثبت 
الوطنية  الخدمة 
اإلمارات  أن 
عىل  قادرة 
أمنها  حامية 
الوطني بسواعد أبنائها 
وبحرصهم عىل حامية تراب 

وطنهم والذود عنه بدمائهم.
محمد  مروان  قال  جهته  من 
االستعداد  أتم  عىل  إنه  املنصوري  
لتأدية الخدمة الوطنية، ورد الجميل لوطنه، 
معرباً عن سعادته بخوض هذه التجربة، الفتاً 
لتنمية  فرصة  الوطنية  الخدمة  أداء  أن  إىل 
العملية،  خرباته  وصقل  القتالية  مهاراته 
الحب  تعزيز مشاعر  أهميتها يف  عن  فضالً 
والوالء لوطنه، وغرس قيم تحمل املسؤولية 
أداء  أن  مؤكداً  الشباب،  لدى  واالنضباط 

الخدمة الوطنية رشف عظيم له.

وقال نارص محمد النعيمي  ويل األمر الذي 
اصطحب ابنه محمد اول أوالده الني يالون 
رشف الدخول للخدمه الوطنية إن االنضامم 
إىل القوات املسلحة رشف يصبو الجميع إليه، 
أداء  إن  واألبطال، حيث  الرجال  مصنع  فهي 
طلبة الثانوية للخدمة الوطنية يف هذه املرحلة 

العمرية، يسهم بشكل كبري يف صقل مهاراتهم 
األمثل،  بالشكل  يؤهلهم  ما  قدراتهم،  وتنمية 

الستكامل مشوارهم التعليمي يف الجامعات.
وقال خالد سعيد الكتبي الذي جاء مصطحبا أخيه  

لقد أصبح اليوم لدى أبنائنا وبناتنا الصورة الواضحة 
بالطبع  وهو  املسلحة  القوات  وأهمية  دور  حول 
أن  من  األبناء  من  اآلباء  نحن  ننشده  الذي  الهدف 
يشاهدونهم  الذين  الوطن  جنود  أولئك  عن  يعرفوا 
ببزتهم العسكرية منذ صغرهم وأهمية ما يقومون 
به من دور يف حامية الوطن ومراعاة مسؤوليته لذا 
نحرص عىل إرسال أبنائنا ملعسكرات الخدمة الوطنية 

يستعدوا  ليك 
البلد  لخدمة 

فخر  وهذا 
واعتزاز لنا 

جميعا.
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بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد  كذلك 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
له  املغفور  مكانة  املسلحة  للقوات  األعىل 
إبراهيم العابد الذي كرس حياته وعمل بإخالص 
اإلعالم  قيادات  أبرز  من  كواحد  عقود  لخمسة 
إبراهيم  الله  ”رحم  سموه:  وقال  الدولة،  يف 
يف  اإلعالم  وأعمدة  قيادات  أبرز  أحد  العابد 
حياته  كرس  الذي  األول  الرعيل  من  الدولة 
نحو  اإلمارايت  اإلعالم  لخدمة  بإخالص  وعمل 
بالعطاء واإلنجازات. كانت حافلة   خمسة عقود 

نعت  قد  الرئاسة  شؤون  وزارة  اعربت  كام 
وافته  الذي  العابد  إبراهيم  سعادة  له  املغفور 
خالص  عن  الرئاسة  شؤون  وزارة  أمس.  املنية 
عزائها ومواساتها.. سائلة املوىل القدير أن يتغمد 
يلهم  وأن  غفرانه  وعظيم  رحمته  بواسع  الفقيد 
إليه  وإنا  لله  إنا  الصرب والسلوان..“  أهله وذويه 

راجعون“.

فقدت اإلمارات  األستاذ إبراهيم العابد أحد أهم 
عمر  عن  واملنطقة  اإلمارات  يف  اإلعالميني  وأبرز 
 يناهز 78 عاماً قىض أغلبها يف بالط صاحبة الجاللة.

وبرحيل العابد يطوي اإلعالم اإلمارايت صفحة أحد 
تاريخه،  يف  وتأثرياً  حضوراً  اإلعالميني  وأكرث  أهم 
تأسيس  مرحلة  لتوثيق  نفسه  نذر  الذي  الرجل 
بحرفية  أجمع  العامل  إىل  إنجازاته  ونقل  االتحاد، 

قل نظريها، وبحس عال من املسؤولية الوطنية..

وبصمة  وأدبية  إعالمية  قيمة  العابد  ويعد 
حتى  الله“  ”رحمه  وظل  تتكرر،  أن  يصعب 
للمهنة  بشغفه  متمسكاً  حياته  يف  يوم  آخر 
االنفصال  رافضاً  فيها،  العمل  عىل  ومواظبا 
بتوجيهاته،  حارضاً  الدوام  عىل  كان  فقد  عنها، 

واملعارض  النقاشات  يف  بقوة  ومشاركاً  وآرائه، 
الكربى. والثقافية  اإلعالمية  واملحافل   واملؤمترات 

ويعترب العابد مثاال لإلعالمي امللتزم بكل ما تحمله 
وإنسانية،  أخالقية ووطنية  قيم  اإلعالم من  مهنة 
وقد كانت للراحل مقولة مهمة لخص فيها مهنة 
اإلعالم حينام وصفها باملهنة التي تحمل الكثري من 
الفرص املثرية للفرد يف تحقيق الذات، واملساهمة يف 
تطوير املجتمع، من خالل نرش املعرفة، والتشارك 
يف مناقشة القضايا املهمة، وبناء رأي عام مستنري، 
أنها  ثرية، مضيفا  وإنسانية  ثقافة وطنية  وتعزيز 
التحديات  من  الكثري  تحمل  نفسه  الوقت  يف 
معها  للتعامل  اإلعالمي  يحتاج  التي  الجسيمة 
يلعبه  الذي  البارز  للدور  نظرا  وانتباه،  دقة  بكل 
رسيع  بشكل  ونرشها  املعلومات  نقل  يف  اإلعالم 
 ويف رقعة واسعة أصبحت تغطي كل أرجاء العامل.

اإلعالم  عامل  يف  مجد  من  مام حققه  الرغم  وعىل 
األخري  اليوم  حتى  العابد  بقي  والعريب  املحيل 
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الرثية  العابد  إبراهيم  تجربة  إن 
ينبغي  اإلعالمي  العمل  مجال  يف 
وحفظها،  توثيقها  عىل  العمل 
لتكون مرجعاً لألجيال الجديدة من 
العاملني يف هذا املجال، واالسرتشاد 
ألنها  اإلعالم،  مهنة  مامرسة  يف  بها 
تجربة تجمع بني املسؤولية والخربة 
وأصول  بقواعد  وااللتزام  واملهنية 
العمل اإلعالمي، وأمتنى من القامئني 
عىل املؤسسات اإلعالمية يف الدولة 
من  وغريها  املبادرة  هذه  تبني 
القامة  هذه  لتكريم  املبادرات 
التاريخي،  والرمز  الرفيعة  الوطنية 
يف  متوهجة  ذكراه  ستظل  والذي 
ال  الذي  اإلمارايت،  اإلعالم  وجدان 
الذين  الدولة  رجاالت  أبداً  ينىس 
أجل  من  والنفيس  بالغايل  ضحوا 
رحم  مكانتها..  وتعزيز  نهضتها 
الله فقيد اإلمارات، وأسكنه فسيح 

جناته.         

وأبا  للكبري  أخا  فكان  للتواضع،  مثاال  حياته  من 
للصغري والصديق الصدوق الذي ال يبخل بالنصح 
واإلرشاد عىل أحد، وقد كان رحمه الله يؤكد دامئاً 
األخطاء  من  االستفادة  دامئاً  يتطلب  النجاح  أن 
والتعلم املستمر.. وهي النصيحة التي ظل يرددها 

عىل مسامع جميع العاملني يف املهنة من حوله.

وال شك أن الراحل يعترب حالة استثنائية يف اإلعالم 
اإلمارايت الذي عمل عىل النهوض به عىل مدى 45 
بوزارة   1975 عام  يف  التحق  أن  منذ  وذلك  عاما 
االعالم وتوىل مسؤولية اإلعالم الخارجي، ومن ثم 
عام  ”وام“  اإلمارات  أنباء  وكالة  لتأسيس  انتقاله 
كُلف  ثم   1989 حتى  إدارتها  توىل  التي   1977
بإدارتهاعام 1997، وصوالً إىل تعيينه كمدير عام 
املجلس الوطني لإلعالم ومن ثم مستشاراً لرئيس 

املجلس .
اإلعالمية  املسؤوليات  من  بالكثري  العابد  ونهض 

العريب،  أو  املحيل  املستوى  عىل  سواء  باقتدار 
التكرميات  من  بالعديد  مسريته  خالل  وحظي 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  كرمه  حيث 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد 
بتسليمه  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
كرمه  اإلعالمية 2014، كام  العام  جائزة شخصية 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
كام   ،“2018 أبوظبي  ”جائزة  بتسليمه  املسلحة 
جائزة  مثل  الجوائز  من  الكثري  الله  رحمه  نال 
أصدقاء  عام 2007 وجائزة جمعية  عمران  تريم 
الجوائز. من  العديد  وغريها  بريوت  يف   الكتاب 

وأرشف إبراهيم العابد خالل مسريته عىل تحرير 
الكتاب السنوي لإلمارات والكتيبات واملطبوعات 
الخارجي،  اإلعالم  إدارة  عن  تصدر  التي  األخرى 
كام شارك يف تأليف كتاب ”رؤى مستقبلية“ عن 
دولة اإلمارات عام 1979، وأصدر العابد 12 كتابا 

وعرشات الدراسات واألبحاث.
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BAE Systems

 ‘Huntington Ingalls Industries

Stone

وتسليم  بإنتاج   BAE Systems رشكة  تقوم  سوف 
البحرية من طراز Bofors 40 Mk4 وطراز  مدافع 
الدفاع  وزارة  برنامج  لتجهيز   Bofors 57 Mk3
املخصصة  باملدمرات  الخاص   Type 31 الربيطانية 
لألغراض العامة. وينص االتفاق، من خالل عقد موقع 
تزويد  عىل   ،Babcock International رشكة  مع 
سالح البحرية املليك الربيطاين مبجموعة من أنظمة 
املدفعية املتقدمة املتعددة األغراض لتجهيز أسطول 
السالح املكون من خمس مدمرات. ومن املتوقع أن 

تدخل املدمرة األوىل الخدمة الفعلية يف عام 2017.
ويتضمن العقد املشار إليه خمسة مدافع من طراز 
وعرشة  املتوسطة  األعرية  ذات   Bofors 57 Mk3

لرشكة  التابعة  السفن  بناء  شعبة  أعلنت 
أنها  مؤخرا   Huntington Ingalls Industries
البحرية  القبول  اختبارات  من  بنجاح  انتهت 
 (Stone (WMSL 758 بالسفينة  الخاصة 
تعد  والتي  األمرييك  السواحل  لحرس  التابعة 
أحدث سالح للدفاع عن األمن القومي األمرييك. 
السفينة  أمضت  إليها  املشار  االختبارات  وخالل 
من  للتأكد  املكسيك  خليج  يف  يومني  املذكورة 

عمل أنظمتها.
 Ingalls رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  وقال 
”هذه  إن  كوسياس،  براين   ،Shipbuilding
املكلفة  السفن  بقية  عن  تختلف  ال  السفينة 
بحامية األمن القومي األمرييك من حيث القدرة 

األعرية  ذات   Bofors 40 Mk4 طراز  من  مدافع 
ضد  السفن  لحامية  تصميمها  جرى  التي  الصغرية 
متنح  كام  واملستقبلية.  الراهنة  املتطورة  التهديدات 
أنواعا  الربيطاين  املليك  البحرية  سالح  املدافع  هذه 
 Bofors متطورة من الذخرية مثل الذخرية من طراز
3P القابلة للربمجة والقليلة التكلفة والصالحة لكل 

األهداف.
 Type 31 للربنامج  املحدد  عمل  نطاق  يشمل  كام 
والتوثيق  الغيار  وقطع  واألدوات  الخدمات  أيضا 
والدعم. وسوف يتم تصنيع أنظمة املدافع البحرية 
مدينة  يف   BAE Systems لرشكة  التابع  املصنع  يف 
Karlskoga السويدية، ومن املتوقع أن يبدأ تسليمها 

خالل عامي 2023 و 2024.
 Bofors 40 البحرية من طراز ويتم تثبيت املدافع 
Mk4 وطراز Bofors 57 Mk3 فوق أنواع املدمرات 
املختلفة يف جميع أنحاء العامل، وتعترب املدافع البحرية 
من طراز Bofors 57 Mk3 أحدث جيل ضمن عائلة 
املدافع عيار 40 ملليمرتا. وبهذا العقد تصبح البحرية 
النوع من  الربيطانية خامس أسطول يستخدم هذا 

املدفعية عىل مستوى العامل.

بقدرة  تحديا  وأشدها  املهام  أصعب  تنفيذ  عىل 
عالية وقدرة فائقة عىل التحمل“.

القومي  األمن  الدفاع عن  وجرت تسمية سفينة 
 Elmer “Archie”  تكرميا للقائد NSC 9  رقم
مالحي  رأس  عىل  كان  الذي   Fowler Stone
سالح حرس الحدود والذي دخل التاريخ يف عام 
1919 كأحد طيارين تابعية لحرس الحدود ضمن 
طاقم جوي مكون من أربعة أفراد الذين نجحوا 
األطليس  املحيط  عرب  جوية  رحلة  أول  تنفيذ  يف 

بطائرة بحرية تابعة لسالح البحرية األمرييك.
رقم   القومي  األمن  عن  الدفاع  سفينة  وتعد 
متقدمة  سفينة   Legend طراز  من   NSC 9
قدرنها عىل  من حيث  التكنولوجية  الناحية  من 

األمن  يحتاجها  التي  الكبرية  املتطلبات  تلبية 
البحري واألمن الداخيل والقوات املعنية بتطبيق 
ومهام  البيئة  وحامية  البحري  واألمن  القانون 
السفينة  هذه  طول  ويصل  الوطني.  الدفاع 
 28 إىل  القصوى  رسعتها  وتصل  أقدام،   418 إىل 
قدرتها  وتصل  ميال   12,000 إىل  ومداها  عقدة 
عىل الصمود والتحمل إىل 60 يوما، ويصل عدد 

طاقمها إىل 120 فردا.
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Boxer

 .Marvin Engineering Co

بدأ الجيش األسرتايل جرعاته التدريبية عىل مركبات 
 Combat Reconnaissance القتالية  االستطالع 
الثامين  الدفع  ذات  الجديدة   (Vehicles (CRV
من طراز Boxer التي يجري استالمها حاليا ضمن 
التابع   LAND 400 برنامج  من  الثانية  املرحلة 

للحكومة األسرتالية.
استطالعية  مركبة   211 ال  تحل  أن  املقرر  ومن 
 Boxer طراز  من  الثامين  الدفع  ذات  قتالية 
الجديدة محل املركبات املدرعة األسرتالية الخفيفة 
التابعة  األسرتالية   Light Armoured Vehicles

للجيش باعتبارها سالحا جديدا.
ليندا  األسرتالية  الدفاع  وزيرة  معايل/  وقالت 

حصلت رشكة Marvin Engineering Co. مؤخرا 
حيث  من  محدد  وغري  القيمة  محدد  عقد  عىل 
التسليم والكمية بقيمة 132,481,869 دوالر إلنتاج 
BRU- وتسليم 1,339 مكون من مكونات القاذف

قاذفات  من  قاذف   1,056 و  أقىص  كحد   32B/A
كحد   LAU-127E/A نوع  من  املوجهة  الصواريخ 
الستخدامها  متهيدا  األمرييك  البحرية  لسالح  أقىص 
 EA-18G و F/A-18E/F عىل منت سلسلة الطائرتني
 Inglewood مدينة يف  املرشوع  هذا  تنفيذ  وسيتم 
بوالية كاليفورنيا، ومن املتوقع االنتهاء منه يف شهر 

سبتمرب عام 2027.
الجوية  األنظمة  قيادة  أن  التقارير  بعض  وذكرت 
بتخصيص  قامت  األمرييك  البحرية  لسالح  التابعة 

منح  يف  يساهم  التدريب  هذا  بدء  إن  رينولدز 
الجيش األسرتايل خطوة جديدة نحو امتالك سالح 
وأوضحت  عال.  مستوى  عىل  قتايل  استطالعي 
الوزيرة أن «هذه املركبات ستمنح قواتنا قدرا أكرب 
من الحامية والقدرة عىل التدمري والتواصل وخفة 
القادمة». وأضافت  الثالثني  األعوام  الحركة خالل 
الوزيرة أن «وزارة الدفاع واصلت جهودا من أجل 
استقطاب وتدريب األفراد يف بيئة خالية ومأمونة 
ضد فريوس كورونا من أجل تلبية متطلبات جيشنا 
ومصالحنا  بالدنا  عن  للدفاع  جهودنا  ومواصلة 

القومية».
مركبات  عىل  التدريب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

كورونا.  فريوس  من  خلية  بيئة  يف  يجري   Boxer
وثيق  تعاون  عالقة  األسرتايل  الجيش  أقام  وقد 
 Rheinmetall Defence Australia رشكة  مع 
التعديالت الالزمة لتأمني عملية  من أجل إدخال 

التدريب وضامن سالمتها.
وقد تسلم الجيش األسرتايل حتى اآلن 5 مركبات 
من طراز Boxer، باإلضافة إىل مركبة إضافية أخرى 

من املتوقع أن تصل إىل أسرتاليا قريبا.

عقب  املذكور  العقد  لتمويل  الالزمة  املالية  املوارد 
صدور األوامر الخاصة بذلك.

BRU- وقد جرى تصميم حوامل القاذفات الهوائية
32B/A pneumatic ejector racks  من أجل دعم 
 bomb carriage وإطالقها  القنابل  حمل  وظائف 
and release عىل منت الجيل الخامس من الطائرات 
ذات األجنحة الثابتة والدوارة طبقا ملا ذكرة مسؤولو 
رشكة Marvin Engineering Co. وتتميز حوامل 
القاذفات الهوائية املذكورة التي تعتمد عىل مكبسني 
من  الشاقة  الخدمة  عىل  بقدرتها   dual-piston
التي يصل وزنها  التخزين  أجل حمل وإطالق مواد 
إىل 4,200 طنا. كام أن تصميم الحوامل التي أثبتت 
للرتاوح  مانع  القتالية يحتوي عىل شكل آيل  قدرتها 

store sway bracing ويسمح بتعليق يصل إىل 14 
الهوائية  القاذفات  بوصة أو 30 بوصة. ويأيت حامل 
BRU-32B/A ليحل سلفه BRU-32A/A املستخدم 

F/A-18A/B/C/D Hornet عىل منت الطائرة
وقامت رشكة Marvin Engineering Co. بتصميم 
أجل  من   LAU-127 نوع  من  الصاروخية  قاذفاتها 
حمل وإطالق صواريخ جو- جو املتقدمة املتوسطة 
 Super و   Growler الطائرتني  منت  عىل  من  املدى 

Hornet
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GA-ASI

Sparrowhawk

Global- Saab
Eye

 General Atomics Aeronautical رشكة  أجرت 
اختباراتها  مؤخرا   (Systems, Inc. (GA-ASI
 Unmanned الجوية أنظمة الطائرات غري املأهولة
املعروفة  الصغرية   (Aircraft Systems (sUAS
كطائرة  تصميمها  تم  التي   Sparrowhawk باسم 
 airborne launch and مجوقلة لإلطالق واالسرتداد
recovery demonstrator aircraft بحيث تناسب 
 ONE تقنيات  عىل  تركز  وهي  الرشكة،  منصات 
املعارك  إدارة  ”نظام  ب  الخاصة   technologies
 Advanced Battle Management املتقدم“ 
برنامج   Sparrowhawk الطائرة  وتتبع   System
املجوقلة  باالستعادة  املعني   DARPA Gremlins

قامت رشكة Saab مؤخرا بتسليم نظام املراقبة 
 Swing الثاين ذي األدوار املتأرجحة GlobalEye
دول  إلحدى   Role Surveillance System

الرشق األوسط.
بتسليم  الرشكة  قيام  الخطوة عقب  وتأيت هذه 
الطائرة GlobalEye األوىل يف شهر إبريل املايض 
للدولة املذكورة التي طلبت رشاء ثالث طائرات 
من نفس الطراز. وجرى تويع العقد املبديئ يف 

أواخر عام 2015.
وقال ميكائيل جوهانسن، رئيس مجلس اإلدارة 
”االنتهاء  إن  إيرباص،  برشكة  التنفيذي  واملدير 
خالل  الثانية   GlobalEye طائرة  تسليم  من 
الذاتية  الخربات  عىل  دليل  أكرب  شهور  خمسة 

يقلل  الذي  األمر  املأهولة،  غري  الطائرات  ألنظمة 
التكاليف التشغيلية ومينح الطائرات املسرية عن بُعد 
MQ-9 Remotely Piloted Aircraft التي تنتجها 

رشكة GA-ASI قدرات جديدة عىل أداء املهام. 
املأهولة  غري  الطائرات  نظام  وضع  جرى  وقد 
Sparrowhawk عىل منت الطائرة MQ-9A وجرى 
التحكم فيها باستخدام محطة التحكم املعتمدة عىل 
 Metis Software Defined ”ميتيس“  برمجيات 
اعتامدا  الرشكة  أنتجتها  التي   Control Station
إىل  أدى  الذي  األمر  محمول،  كمبيوتر  جهاز  عىل 
خفض األعباء اللوجستية للنظام ودعم رؤية األسطح 
العمليات،  ساحة  فوق  بالطائرة  املرتبطة  الوسيطة 

أي  أو  أرضية  إىل محطة تحكم  الحاجة  وذلك دون 
مركبة. وجرت االتصاالت اعتامدا عىل وصلة بيانات 
تعزيز  يف  ساهم  الذي  األمر  ميدانية،   meshONE

اإلمكانيات الذاتية بني املنصات املختلفة. 
وجرى استخدام محرك مستقل مخصص ل ”التعاون 
 Cooperation in Denied املحرومة“  املناطق  يف 
فهم  لتعزيز  وذلك   (Environments (CODE
بالنسبة  املعريف  االصطناعي  الذكاء  تجهيز  عملية 

لألنظمة غري املأهولة.

التي تتمتع بها الرشكة يف مجال صناعة الطائرات 
الكبرية.  األنظمة  ودمج  االستشعار  وأنظمة 
املراقبة  أنظمة  بناء  يف  أساهم  أن  ويرشفني 
تعترب  التي   GlobalEye الطائرة  مثل  املجوقلة 

الحل األكرث تقدما وتطورا عىل مستوى العامل“.
 GlobalEye الطائرة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
متثل الحل الذي طرحنه رشكة إيرباص يف مجال 
تؤمن  والتي  واملراقبة  املبكر  اإلنذار  أنظمة 
من  والربية  والبحرية  الجوية  املراقبة  أعامل 
جهاز  بني  الطائرة  وتجمع  واحدة.  طائرة  خالل 
 Erieye الجديد ذي املدى املمتد Erieye الرادار
أنظمة  من  وعدد   Extended Range Radar
 Global االستشعار اإلضافية املتقدمة والطائرة

 Bombardier إنتاج رشكة aircraft 6000 من 
التي تتميز باملدى الفائق الطول.
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Airbus Corporate Jets

ACJ TwoTwenty

Embraer

(SVGS)

 6 عىل   Airbus Corporate Jets رشكة  حصلت 
عقب   ACJ TwoTwenty الطائرة  لرشاء  طلبات 
 Comlux Aviation رشكة  قيام  ورغم  تدشينها. 
أن  إال  طائرتني  لرشاء  طلب  عن  النقاب  بكشف 
تقدموا بطلب لرشاء  عمالء مل يفصح عن أسامئهم 
أربع طائرات. ومن املنتظر أن تدخل أول طائرة من 
 Comlux من إنتاج رشكة ACJ TwoTwenty طراز

Aviation الخدمة يف مطلع عام 2023.
وستحتوي الطائرة ACJ TwoTwenty الجديدة عىل 
تصميم فاخر ملقصورة كبار الشخصيات، كام ستتمتع 
اختارت رشكة  الذي  الركاب  ملقصورة  مرن  بتصميم 
األعامل  رجال  درجتي  منه   Comlux Aviation

الرؤية  توجيه  نظام  أن   Embraer رشكة  أعلنت 
 Synthetic Vision Guidance الصناعية 
النفاثتني  بالطائرتني  الخاص    (System (SVGS
التجاريتني midsize Praetor 500   واملتوسطة  
 super-midsize Praetor الفائق  الحجم 
الوطنية  الوكالة  شهادة  عىل  حصل  قد    600
 Agência Nacional الربازيلية  املدين  للطريان 
الطريان  وهيئة   (de Aviação Civil (ANAC
الفيدرايل  الطريان  إدارة  ممثلة يف  األمرييك  املدين 
 Federal Aviation Administration األمريكية

((FAA
وتعترب رشكة Embraer أول رشكة مصنعة للقطع 
الالزمة  املوافقة  عىل  تحصل   OEM األصلية 

والدرجة السياحية، عالوة عىل وجود مساحة خاصة 
للرتفيه وجناح خاص يحتوي عىل دورة للمياه. وسيتم 
تجهيز مقصورة الركاب، ”التي من املقرر أن تهيئ لك 
مقعدا يف السامء“، مبجموعة من املقاعد الكبرية التي 
تسمح للراكب بالرقود، باإلضافة إىل رسير كبري الحجم 
ودش لالستحامم رأسيا وجهاز إزالة الرطوبة من أجل 
توفري الراحة الالزمة للركاب، عالوة عىل وجود أحدث 

وسائل االتصال والتواصل مع العامل.
واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  جونا،  ريتشارد  وقال 
”بفضل  إنه   ،Comlux Aviation لرشكة  التنفيذي 
القدرة عىل الجمع بني املدى العابر للقارات ووسائل 
قناعة  لدينا  املساحات،  وتوافر  والرفاهية  الراحة 

الطائرة سرتبح املركز األول يف سوق  تامة بأن هذه 
الطائرات التجارية“. 

ومن الجدير بالذكر أن رشكة إيرباص تدعم أكرث من 
500 عميل لرشكات الطريان ورشكات الطريان النفاث 
املتعاملني مع أكرب شبكات الدعم عىل مستوى العامل 
متطلبات  تلبية  عىل  تحرص  التي  الخدمات  مثل 
العميل الخاصة أثناء الطريان. ويوجد يف الخدمة حاليا 
أكرث من 200 طائرة نفاثة تابعة لرشكة إيرباص عىل 
مستوى قارات العامل مبا فيها القارة القطبية الجنوبية.

 (SVGS) الصناعية  الرؤية  توجيه  نظام  لرتخيص 
الالزم  الدينامييك  بالوعي  الطيارين  يزود  الذي 
فيام يتعلق باملوقع والتوجه والحركة، األمر الذي 
يسهل عملية التحول إىل استخدام الرموز واملعامل 
البرصية visual references، وهو ما يؤمن بدوره 
الطقس  ظروف  ظل  يف  املهام  من  املزيد  إنجاز 
الطائرة عند االقرتاب من  ارتفاع  القاسية وخفض 

وجهتها.
الطيارين  الصناعية  الرؤية  توجيه  نظام  ومينح 
االرتفاع الذي  حتى  الطائرة  تشغيل  عىل  القدرة 
اليه اتخاذ قرار سواء  الوصول  عند  يجب 
 decision بالهبوط او االستمرار بالدوران 
height، وهو 150 قدما (SA-CAT I) األمر الذي 

الوصول  عملية  ويسهل  التشغيلية  الكفاءة  يعزز 
إىل عدة مطارات مختلفة يف ظل ظروف الطقس 
الطائرة عند االقرتاب من  ارتفاع  القاسية وخفض 
الرؤية  توجيه  نظام  استخدام  وميكن  وجهتها. 
الصناعية مبساعدة أو بدون شاشة العرض األمامية 
أيضا  متاح  وهو   ،(Head-Up Display (HUD
إعادة تعديله مبا  الجديدة وميكن  الطائرات  أمام 
و   Legacy 450 طراز  من  الطائرات  كافة  يالئم 

.Praetor 600 و Praetor 500 و Legacy 500
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املركبات  إىل  مبتكرة  وإمكانيات  قدرات  إضافة  مع 
التكتيكية (التعبوية) والقتالية أصبحت الحاجة ماسة 
إىل تأمني طاقة كهربائية إضافية لدعم تلك اآلليات. 
ويتوقع الخرباء أن تتزايد الحاجة إىل هذه الطاقة مع 
زيادة التقنيات الحديثة واملتعطشة للطاقة وإضافتها 

إىل مركبات القوات املحمولة والراجلة.

تحويل  ميكن  تلك،  املتزايدة  الطاقة  فجوة  ولسد 
املركبات التي يستخدمها الجنود إىل مولدات كهربائية 
متحركة عن طريق إجراء بعض التعديالت الطفيفة 
التي ال تؤثر عىل أداء املركبة وكفاءتها، لتكون النتيجة 
هي الحصول عىل الطاقة التي تحتاجها املهمة والتي 
الخاصة  الطاقة  توليدها عن طريق مجموعة  ميكن 
باملركبة بشكل مبارش، ما يؤمن لنا طاقة نظيفة ميكن 
االعتامد عليها واستخدامها عىل نطاق أوسع يف رصد 
املميتة  األسلحة  مدى  وإطالة  املعادية  التهديدات 
ومنح املركبة قدرة أكرب عىل املناورة مع إمكانية إعادة 
الطاقة  تكون  وهكذا  املهام.  ومعدات  أجهزة  شحن 

الكهربائية متاحة طوال الوقت.
التهديدات التي تتعرض لها منطقة الخليج  تتطلب 
أقىص درجة من االستعداد مع زيادة القدرات املعادية 
للتشكيالت  التصدي  املمكن  فمن  يوم.  بعد  يوما 
القوة  من  يعادلها  مبا  إىل  الحاالت  بعض  املقاتلة يف 
النريانية واالسرتاتيجية. وليس امام الجيوش حاليا إال 
أن تقنع برضورة الحاجة إىل إطالق النريان والتواصل 
القادم. ولكن تحريك  التهديد  أثناء تحركها ملواجهة 
مولدات كهربائية ضخمة أثناء تنفيذ املهام التكتيكية 
ميكن أن يرتك التشكيالت املقاتلة مكشوفة أمام أي 

تحركات معادية رسيعة.
ومل تعد عملية قطر املولدات الكهربائية فوق ساحة 
العمليات لتقديم الدعم الالزم للطلب عىل الطاقة 
ضامنة  العملية  هذه  تعد  مل  املهمة،  ألداء  الالزمة 
أكيدة لفرض السيطرة. فخفة الحركة رضورية لهزمية 

العدو وفرض السيطرة الالزمة عىل أرض املعركة.
ويدرك الجيش األمرييك احتياجات الطاقة تلك، وهو 
 Maneuver «ما دفعه إىل محورة «اسرتاتيجية املناورة
القتالية  املركبات  أن  إدراك  رضورة  حول   strategy
الكهربائية بدرجة كبرية  إىل تحديث طاقتها  تحتاج 
من أجل تنفيذ عمليات أكرث استقاللية ضد عدو أكرث 

قوة.
إىل  الشديد  االحتياج  األنظمة  هذه  كافة  ويجمع 
عليها  االعتامد  ميكن  الجودة  عالية  كهربائية  طاقة 
كافة  يف  امللحة  العمليات  تنفيذ  أجل  من  بشدة 
البيئات التكتيكية. فالحاجة إىل استشعار ورصد وصد 
التهديدات من عىل مسافات أكرث بعدا تتطلب املزيد 

من الطاقة الكهربائية.

 Allison و   Leonardo DRS رشكتا  تعاونت 
لتوليد  جهاز  وتسليم  لتطوير  معا   Transmission
الطاقة ميكن تعبئته داخل مجموعة الحركة الخاصة 
والراجلة  املحمولة  القوات  دعم  أجل  من  باملركبة 
القادرة عىل تنفيذ كافة مهامها وعملياتها. وتستطيع 
التقنية املسامة ب ”الطاقة املحمولة عىل منت املركبة“ 
On Board Vehicle Power (OBVP) توليد حتى 
لتلبية  الكهربائية  الطاقة  من  وات  كيلو   125  125
والحرب  القيادة  مراكز  مثل  مهمة  أي  احتياجات 
املركبات  الخاصة وأجهزة مهام  اإللكرتونية والقوات 
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وغريها.
العظيم  الحجم  القليل  الكهربايئ،  املولد  ويتم وضع 
 transmission’s القوة، داخل علبة تروس ناقل الحركة
كهربائية  طاقة  املركبة  مينح  الذي   bell housing
الخارج  إىل  تصديرها  أيضا  ميكن  كام  كبرية.  إضافية 

بعيدا عن املركبة دون أن يؤثر ذلك سلبا عىل أدائها.
وعندما تحتوي املركبة عىل مصدر الطاقة األساسية، 
 ،Nimr أو املركبة Navistar MaxxPro مثل املركبة
الكهربائية  الطاقة  من  كبري  بقدر  املركبة  تتمتع 
الالزمة لتشغيل أنظمة املهام الحيوية. وفيام يتعلق 
 (OBVP)” بنظام ”الطاقة املحمولة عىل منت املركبة
 Allison و   Leonardo DRS رشكتا  أنتجته  الذي 
واختباره  تصميمه  جرى  فقد   Transmission
قدر  إىل  املتزايد  الحاجة  تلبية  أجل  من  وتسليمه 
أكرب من الطاقة الكهربائية الالزمة لدعم االحتياجات 

الطارئة ومتطلبات املهام الحيوية األخرى.
ومتنح هذه الطاقة الكهربائية العنارص املقاتلة الطاقة 
دعم  إىل  باإلضافة  نفسها  املركبة  من  تحتاجها  التي 
مركبات  مثل  األخرى  املركبات  من  كبرية  مجموعة 
Command Post On- املتحركة»  القيادة  «مركز 

The-Move vehicles املتعطشة للطاقة، كام ميكن 
تعديلها مبا يالئم املركبات املصممة ملهام العمليات 
الخاصة التي تتطلب قدرا كبريا من االعتامدية والطاقة 

النظيفة الالزمة ألداء املهام.
منت  عىل  املحمولة  «الطاقة  نظام  تصميم  ويعتمد 
 Leonardo رشكتا  أنتجته  الذي   (OBVP)» املركبة 
DRS و Allison Transmission عىل مولد متكامل 
 Transmission Integral Generator لنقل الحركة
TIG)) قادر عىل توليد الطاقة بكمية ترتاوح بني 30 
يتم ضخها داخل  التي  كيلو وات و 125 كيلو وات 
 Allison نظام تعليق 3000 أو 4000 من إنتاج رشكة
Transmission وتم تصميم نظام «الطاقة املحمولة 

عىل  يحافظ  بحيث   (OBVP)» املركبة  منت  عىل 
وميكن   driveline القيادة  ملجموعة  الحايل  الطول 
 factory-new تركيبه كوحدة نقل/مولد جديد متاما
إصالح  كطقم  أو   transmission/generator unit
سيور  أي  إضافة  إىل  األمر  يحتاج  وال    retrofit kit
belts أو محامل bearings أو أذرع shafts إضافية. 

نفس   (TIG) الحركة  لنقل  املتكامل  املولد  ويضم 
 standard transmission الحجم من النقل املعياري
ويقوم بتحويل الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربائية 
كفاءة  الطرق  أكرث  مبارشة، وهي  املركبة  من محرك 

لتوليد الطاقة الكهربائية.
املركبة»  منت  عىل  املحمولة  «الطاقة  نظام  ومينح 
عملياتية  طاقة  العسكريني  القادة   OBVP TIG
”عند  أو   ‘On-the-Move’ الحركة“  ”أثناء  مبارشة 
التوقف“ ’At the Halt‘، ودون التحميل عىل املحرك 
مثلام تفعل األنظمة البديلة. ويتميز النظام املذكور 
بعدم حاجته إىل الصيانة، وعندما يتم تشغيله يؤمن 
قوة إضافية كبرية تساهم يف زيادة خفة حركة املركبة 

وتقليل األعباء اللوجستية.

Leonardo DRS

ففي مطلع عام 2019 قامت الرشكة بافتتاح ”مصنع 
 Systems Engineering النظم“  لهندسة  جديد 
 Tawazun الصناعي  ”توازن“  مجمع  يف   Facility
Industrial Park (TIP) ويركز هذا املصنع الجديد 
عىل تقديم الدعم الالزم لتسليم مجموعة كبرية من 
أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت والحواسب اآللية 
ومعلومات االستخبارات (C4I) من الشبكة املتكاملة 
 application agnostic التكتيكية التطبيق  وأنظمة 
tactical systems إىل منتجات وقدرات مثل أنظمة 
ضد  واملأمونة  التكتيكية  باملهام  الخاصة  الكمبيوتر 
 Cyber Secure (اإللكرتونية)  السربانية  الهجامت 
وموجهات   Tactical Mission Computers
 Thermal Weapon Sights الحرارية  األسلحة 

نظام  دعم  عىل  املصنع  نفس  وسيعمل   ((TWS
«الطاقة املحمولة عىل منت املركبة» OBVP TIG من 
أجل ضامن بقاء املعلومات األساسية والخربة الفنية 

الالزمتني لتقديم الدعم داخل اإلمارات منذ البداية.
وتقوم رؤية رشكة Leonardo DRS عىل إقامة مصنع 
والهيئات  الحالية  للرشكات  ومعاونا  مكمال  يكون 
واملؤسسات الحكومية يف دولة اإلمارات من أجل بناء 
قاعدة هندسية قوية مستدامة تتكامل مع الرشكات 
 Allison و  AMS-Bin Hilal مثل  الحالية  العاملية 

Transmission

مجال  يف  طويل  بتاريخ  اإلمارات  دولة  تتمتع 
كبري  عدد  دعم  يف  وتساهم  اإلنسانية،  املساعدات 
من الخدمات واألزمات يف حاالت الطوارئ والتعامل 
معها بالشكل املناسب يف جميع أنحاء العامل وداخل 
عن  األرواح  إنقاذ  أجل  من  وذلك  أيضا،  حدودها 

طريق تقديم الخدمات الالزمة.
املشلولة  والقرى  املتنقلة  املستشفيات  وتحتاج 
الكهربائية  الطاقة  إىل  واملحارصة واملرافق واملنشآت 
حاالت  مع  التعامل  أجل  من  الرسعة  وجه  عىل 
الكهربائية  املولدات  ناجحة. وتقوم  الطوارئ بصورة 
وأيد  لوجستي  دعم  إىل  تحتاج  ولكنها  املهمة  بهذه 

عاملة وصيانة ووقود إذا أردنا االعتامد عليها.
منت  عىل  املحمولة  «الطاقة  نظام  أن  الواضح  ومن 
 Leonardo الذي أنتجته رشكتا OBVP TIG «املركبة
يلعب  أن  ميكن   Allison Transmission و   DRS
دورا مؤكدا يف مجال الخدمات الطارئة واملساعدات 
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الكوارث.  آثار  ومعالجة  بها  املتعلقة  اإلنسانية 
وتستطيع املركبات املجهزة بنظام «الطاقة املحمولة 
الكهربائية عىل وجه  الطاقة  نقل  املركبة»  عىل منت 
الرسعة إىل املنشآت القومية العامة مثل املستشفيات 
حاالت  يف  الصحي  الحجر  ووحدات  والصيدليات 
املياه  معالجة  ومرافق  الوقود  ومحطات  الطوارئ 
حالتها  إىل  الكهربائية  الخدمات  إعادة  أثناء  إلخ   ،،،

الطبيعية أو إصالحها.
تحقيق  عن  الكهربائية  املولدات  عجز  حالة  ويف 
ذلك بسبب وعورة األرض أو تعرض املناطق للدمار، 
«الطاقة  بنظام  املجهزة  املجهزة  املركبات  تستطيع 
ثابت  كهريب  تيار  توفري  املركبة»  منت  عىل  املحمولة 
نظيف وميكن االعتامد عليه يف أي مكان نريده. ويرى 
يف  تساهم  التي  اإلضافية  الوسيلة  هذه  أن  الخرباء 
إنقاذ األرواح ميكن أن تؤدي إىل إحداث ثورة يف عامل 

الوحدات املسؤولة عن معالجة آثار الكوارث.

املركبة»  منت  عىل  املحمولة  «الطاقة  نظام  فاز 
و   Leonardo DRS رشكتا  أنتجته  الذي   OBVP
كربى  بجائزة  مؤخرا  فاز   ،Allison Transmission
من ”مهرجان الجوائز املمنوحة ألصحاب االبتكارات 
 “2020 لعام  فضائية  والجو-  العسكرية  اإللكرتونية 
 Military & Aerospace Electronics  2020
لـ  تقديره  عن  عرب  الذي   Innovators Awards
”االبتكارات الرائعة التي أدت إىل طرح أسلوب جديد 
حول كيفية تلبية االحتياجات ووضع مستوى جديد 
لألداء والكفاءة وسهولة الحياة“، عىل حد قول هيئة 

التحكيم.
الخرباء  بدأ  التقنية جدارتها حيث  أثبتت هذه  وقد 
والقادة العسكريون يف استشفاف الحاجة املاسة إىل 
مزيد من الطاقة الكهربائية التي ميكن توليدها من 

املركبة مبارشة.
وقد حصلت رشكة Leonardo DRS أيضا عىل عقود 
عسكرية أمريكية لدمج نظام «الطاقة املحمولة عىل 
املحمولة  املنصات  مناذج  مع   OBVP املركبة»  منت 
والسيطرة  القيادة  وبطارية  القيادة  مبراكز  الخاصة 
 Terminal High Altitude Area الخاصة بصاروخ
Defense (THAAD) ومركبات راجامت الصواريخ. 
النظام يف  أدخلت عىل  التي  التحسينات  وستساهم 
منح مسؤويل الدفاع الجوي وسيلة مبارشة للحصول 
الحركة  نقل  مجموعة  من  الكهربائية  الطاقة  عىل 

داخل املركبة مبارشة، وذلك يف إطار الجهود املبذولة 
لتحديث النظام.

الطاقة  توليد  اعتبار  الرضوري  من  أن  الخرباء  يرى 
عملية  أي  من  يتجزأ  ال  جزءا  اليوم  الكهربائية 
تستهدف تحديث القدرة التدمريية ألي نظام تسلح 
 sensor fusion الحساسات دمج  جديد ومجموعة 
ذات  التكتيكية  بالشبكات  واالرتباط   package
 extended-range tactical network املدى املمتد
connectivity إذا أردنا تحقيق األهداف املرجوة من 

املهمة.
الكهربائية فجوة  الطاقة  أن فجوة  أن ندرك  ويجب 
حقيقية، ويجب عىل العنارص املقاتلة أال تقلق بشأن 

ما إذا كان لديها طاقة محمولة كافية أثناء عمليات 
الفوز  عىل  تركز  أن  عليها  بل  القتال،  أو  التدريب 

باملعركة أو إنجاز املهمة.
اليوم لحل  التكنولوجيا واقعا ملموسا ومتاحا  ومتثل 
مشكلة توقف أنظمة التسلح عن العمل أو معاناة 
درجة االستعداد العمليايت بسبب عدم وجود الطاقة 

األساسية.
وبالنسبة لنظام «الطاقة املحمولة عىل منت املركبة» 
OBVP فقد جرى اختباره وتجربته وأثبت جدارته 
املشاكل  وقلة  العالية  االعتامدية  درجة  حيث  من 
الفنية. وتساهم املركبات املجهزة بهذا النظام يف زيادة 
قدرة القوات الربية عىل تعديل أوضاعها العملياتية 
عن طريق تأمني الطاقة املحمولة للقوات عندما تكون 
الرسعة واملدى وخفة الحركة واملرونة عنارص أساسية 

وحيوية إلنجاح املهمة.
إلضافة  جهوده  األمرييك  الجيش  يواصل  وفيام 
ملركباته،  واإلمكانيات  القدرات  من  واملزيد  املزيد 
املتاحة  الكهربائية  الطاقة  نعترب  أال  الرضوري  فمن 
مجرد وسيلة الستخدامها يف تشغيل آالتنا اليوم، بل 
ملعرفة طبيعة وكيفية الخدمات التي نحتاج الطاقة 

الكهربائية لتشغيلها يف املستقبل.
ملشاهدة بيان حي لنظام «الطاقة املحمولة عىل منت 
 Leonardo DRS الذي أنتجته رشكتا OBVP «املركبة
و Allison Transmission يرجى زيارة موقع رشكة 
Leonardo DRS يف معرض األمن الدويل (أيدكس) 

املقرر يف شهر فرباير 2021.

AM
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GA-ASI
 “

Unmanned Aircraft Systems -UAS
Gray Eagle Extended Range -GE-  ( ) “ ”

emplacement ER
interface

General  “ ”
Atomics Aeronautical Systems, Inc. GA-ASI

أجرت   GA-ASI رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
باستخدام  الجوية  االختبارات  مؤخرا سلسلة من 

الوصلة البينية الجديدة املعتمدة عىل الكمبيوتر 
املحمولة  الصيانة  ”معونة  تستضيفها  التي   SC2

 Improved Portable Maintenance “املحسنة
التي  األمريكية  للحكومة  التابعة   (Aid (IPMA
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”

الوحدات  كافة  إىل  توصيلها  يتم 
هذه  وتساهم  الجيش.  داخل  األمريكية 

املراقبة  ”محطة  مأوى  عمل  تأمني  يف  الخطوة 
 Ground Control Station (GCS) األرضية“ 
جهاز  يستضيفها  والتي   100% بنسبة   shelter
إىل  كبرية  بدرجة  يؤدي  الذي  األمر  توب،  الالب 
تخفيف األعباء اللوجستية املصاحبة عادة لعملية 
اآللية  الطائرات  أنظمة  وتشغيل  ونقل  تركيب 
(UAS) من طراز ”جراي إيجل“. وجرى تنسيق 
GA- هذه الجهود بصورة وثيقة مع عميل رشكة

ASI الحكومي من أجل التحكم بصورة تامة يف 
إيجل“  اآللية من طراز ”جراي  الطائرات  أنظمة 
اململوكة للرشكة، مبا يف ذلك العمليات التي تسبق 
واإلقالع  املطار  فوق  التدرج  وعمليات  الطريان 

والهبوط.
باستخدام  الحقة  مرحلة  يف  التشغيل  وجرى 

أنظمــــة 
الطائرات اآلليـــة 

(UAS) من طـراز ”جــراي 
مع  عملهـــا  للتأكـــد من  إيجــل“ 

املراقبـة األرضية. وتتيح  برمجيات محطـة 
الوصلة البينية الجديدة املعتمدة عىل الكمبيوتر 
SC2 إمكانية التحكم يف أنظمة الطائرات اآللية 
وأحاملها،  املمتد  املدى  ذات  إيجل“  ”جراي 
باإلضافة إىل التحكم يف الطائرة وأسلحتها وأنظمة 
املختلفني،  املستخدمني  طريق  عن  استشعارها 
أحد  أو  األرضية  للمناورة  قوة  يشبه  ما  وهو 
الوصلة  تقوم  كام  املوفقني.  غري  املستخدمني 
االستشعار  أنظمة  يف  بالتحكم  أيضا  البينية 

املجوقلة والتحكم يف إطالق األسلحة املختلفة.

عىل  املعتمدة  الجديدة  البينية  الوصلة  تشكل 
التطبيقات  من  مجموعة   SC2 الكمبيوتر 
الربمجية املستقلة التي تساهم يف تخفيف أعباء 
التشغيل  مسؤول  كاهل  عن  العمل 
عن طريق قوائم التدقيق اآللية 
 automated check lists
تعظيم  يف  وتساهم 
الخطوات التي يتخذها 
مسؤول التشغيل فيام 
بإجـــراءات  يتعلــق 
ما قــبل الطـــــــريان 
فـوق  الطائرة  وتـدرج 
وإطالقهـا  املطار  أرضية 
ثو اســتعادتهـا، باإلضافــة 
إىل مراقبــة الصحــة والوضـع 
االسـتشعار  أنظمـــة  يف  والتحكـم 
الطائرات  أنظمة  صيانة  عىل  عالوة  واألسلحة 
اآللية (UAS) من طراز ”جراي إيجل“. ويعتقد 
البينية  آلية  أن   GA-ASI برشكة  املسؤولون 
الجديدة املعتمدة عىل الكمبيوتر SC2 ستسمح 
املهام  عىل  بالرتكيز  املخولني  التشغيل  ملسؤويل 
األقل أهمية  املهام  األكرث صعوبة، ومن ثم ترك 
للربمجيات التي ستتكفل بتنفيذ أقل عدد ممكن 
ب  املتعلق  الجيش  مفهوم  لتطبيق  املهام  من 

”االستقاللية الخاضعة لإلرشاف“.
دمج  أن   GA-ASI برشكة  املسؤولون  ويرى 
 SC2 الكمبيوتر  عىل  املعتمدة  الجديدة  البينية 
 (UAS) اآللية  الطائرات  أنظمة  باستخدام  مع 
من طراز ”جراي إيجل“ سيتيح للجيش األمرييك 
ملصاحبة  اللوجستية  األعباء  تقليل  إمكانية 
لفصيلة أنظمة الطائرات اآللية من طراز ”جراي 
للجيش، باإلضافة  إيجل“ وتقديم سالح حقيقي 
إىل تأمني املرونة عند تنفيذ ”العمليات املتعددة 
 Multi-Domain Operations املجاالت“ 
امليداين  الوعي  تأمني  عن  املسؤولة   ((MDO
واملعلومات الحساسة املتعلقة باألهداف البعيدة 
تنفذ  التي  املستقبلية  الطائرات  ومتكني  املدى 
عملية اإلقالع عموديا vertical lift aircraft من 

الرتكيز عىل مهامها.
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Sarcos Defense

” Sarcos Robotics Sarcos Defense
 (U.S. Air Force Technology Acceleratory Program (AFWERX “

”  (artificial intelligence (AI
(Air Force Research Labs (AFRL “ ”  (Center for Rapid Innovation (CRI “

ماهرة  روبوتية  أنظمة  تطوير  عىل  العقد  وينص 
بحجم اإلنسان الطبيعي، وهي أنظمة مستمدة من 
الذي   Guardian XO اآليل لإلنسان  العلوي  الجزء 
ابتكرته رشكة Sarcos الذي ميكن تلقينه كيفية أداء 
البرشي  اإلنسان  حركات  تضاهي  بحركات  املهام 
اآليل  والتعلم  اإليجايب  التعزيز  تقنيات  اعتامدا عىل 

 positive reinforcement التقليد  طريق  عن 
 and imitation machine learning
التحكمي  ”التدريب  باسم  واملعروفة   ((ML
 Cybernetic Training for اآليل“  لإلنسان 

(Autonomous Robots (CYTAR
تعتمد  التي  اليوم  منصات  من  للعديد  وخالفا 

نظرية  عىل  تعتمد  والتي  االصطناعي  الذكاء  عىل 
التجربة والخطأ، سيمكن النظام املعتمد عىل الذكاء 
األنظمة  تلقني  من  البرشي  املسؤول  االصطناعي 
املهام  أداء  كيفية  الرشكة  تنتجها  التي  الروبوتية 
املرة األوىل. وستساهم خطة  بطريقة صحيحة منذ 
التكاليف  وخفض  الرسعة  زيادة  يف   Sarcos رشكة 
املصاحبة لنرش األنظمة الروبوتية القادرة عىل أداء 

املهام يف بيئة غري معدة وغري منظمة.
بإدارة األنظمة  العلامء  وقال دنيس جاراجيك، كبري 
 Sarcos برشكة  االصطناعي  والذكاء  املتطورة 
Robotics، إن ”هذا العقد ميثل فرصة سانحة فريدة 
لبناء نظام روبويت يضاهي يف حركاته الجسم البرشي 
اإلنسان  لتلقني  الالزم  األساس  أجل وضع حجر  من 
الواقعي  العامل  يف  املهام  وأداء  الحركة  كيفية  اآليل 
مثلام يفعل بنو البرش“. وأضاف جاراجيك أن ”هذا 
تعلم  عملية  ترسيع  يف  سيساهم  الناجح  التلقني 
 AI-enhanced االصطناعي  بالذكاء  املعزز  اإلدراك 
التي  القرار  صناعة  وأساليب  والفهم   perception
ومن  الحايل.  الوقت  يف   Sarcos أنظمة  تستخدمها 

الذكاء  عىل  املعتمد  النظام  هذا  تنفيذ  أن  املؤكد 
امليداين  الوعي  تعزيز  يف  سيساهم  االصطناعي 
 autonomous situational awareness املستقل 
األعباء  تخفيف  يف  بدوره  يساهم  أن  ميكن  الذي 
ورفع  بل  التشغيل،  مسؤول  كاهل  عن  املعرفية 

مستوى الدقة بفضل تفوقه عىل األداء البرشي“.
Intuitive Human-machine آلة برشية حدسية

 Sarcos اآليل  اإلنسان  عن  النقاب  كشف  تم 
من  سابق  وقت  يف   Guardian XO Alpha
اإللكرتونية  األجهزة  معرض  خالل  الجاري  العام 
 Consumer Electronics  2020 االستهالكية“ 
وعبارات  الجوائز  من  العديد  حصد  حيث   Show

اإلشادة والتكريم، ومن بينها ”جائزة أفضل تكنولوجيا 
ناشئة“ ”Top Emerging Technology“ من رشكة 
 Best” آيل“  إنسان  ”أفضل  و   Digital Trends
”أفضل  و   PCMag.com موقع  من   “Robot

األفكار واملنتجات املبتكرة من رشكة 

 “CES” “The Best Ideas and Products of CES
مجلة  إشادة  لقي  كام   ،VentureBeat رشكة  من 
داخل  ذكاء  التقنيات  كأعىل   WIRED Magazine

املعرض.
واملدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  وولف،  بن  ورصح 
”استبدال  بأن   Sarcos Robotics برشكة  التنفيذي 
أخرى  بأنواع   Guardian XO اآليل  اإلنسان  ساقي 
العجالت  مثل  الحركة  عىل  القادرة  العنارص  من 
والجنازير واملناظري سيساهم يف إمكانية تدريب هذه 
األنظمة واإلرشاف عليها عند أداء املهام الصعبة أو 
املحفوفة باملخاطر يف األماكن التي ال يستطيع – أو 

ال ينبغي- العنرص البرشي الوصول إليها“.
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 إال أننا ما زلنا نعتقد بأن أي حديث أو نقاش حول 
تنافس القوى الدولية عىل مناطق نفوذ ال يكتمل 
بدون التطرق إىل ما يهدد استقرار منطقة الخليج 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  يف  وبالتحديد 
الست، فعىل مدى التاريخ تؤكد من يسيطر عىل 

هذه املنطقة يسيطر عىل العامل. 
اإلمارات  دولة  توقيع  أن  الحديث  هذا  مناسبة 
ومملكة البحرين ملعاهدة السالم مع إرسائيل أعاد 
طرح مهددات األمن يف املنطقة، وقبلها يف وجود 
قاعدة عسكرية تركية يف قطر تسبب يف بث القلق 
أن هذه  اعتبار  الخليجي عىل  االستقرار  وزعزعة 
تلك  ذلك  عىل  أضف  من،  ضد  موجهة  القاعدة 
ألحد   2014 العام  يف  اإليرانية  السياسية  النغمة 
القادة العسكرين عن معنى احتالل بالده ألربع 
عواصم عربية (العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن) 
«معادلة  يف  جديد  متغري  يدخل  ألن  أدى  ما 
توازن  وخلق  الخليجي  األمن  عىل  الحفاظ» 
اسرتاتيجي كان يعترب عىل مدى سبعة عقود بأنه 
إرسائيل،  وهو  املنطقة  دول  لكل  املشرتك  العدو 
ولكنه ما يزال هناك من يرفض تقبل ذلك، ليس 

ألسباب اسرتاتيجية ولكن أسباب أيديولوجية. 
استقرار  عىل  الخليجي  القلق  بواعث  تنامت 
يف  مستهدفة  كانت  التي  تلك  وخاصة  منطقتهم 
يسمى  كان  ما  أجندات  يدعمون  من  أجندات 
بالربيع العريب بقيادة تنظيم «اإلخوان املسلمني» 
وكذلك  والسعودية،  اإلمارات  دولة  أكرب  وبشكل 
األوطان  من  أكرث  الطائفي  بالوالء  يؤمنون  الذين 
تلك  توسعت  اإليراين.  النظام  يستغلهم  والذين 
يف  مرشوعهم  إفشال  بعد  أكرب  بشكل  البواعث 
مرص من خالل استضافة نظام الحمدين (5000) 
نحو  الحمدين  نظام  ميل  وكذلك  تريك  جندي 
إيران بشكل أكرب التي تعترب املصدر األول لتهديد 
ظهرت  سياساتها  وبسبب  املنطقة،  يف  االستقرار 

منظمة مجلس التعاون الخليجي. 
األسباب  من  وغريها  الخطرية،  التطورات  هذه 
وكذلك  الدولية  االسرتاتيجية  بالتحوالت  املتعلقة 
الدولة  عن  «الخارجني»  املواطنني  بعض  تفضيل 

أجندة  لخدمة  طائفية  فكرية  تنظيامت  لتكوين 
إىل  الخليجية  بالدول  دفعت  وتركية،  إيرانية 
مصلحة  من  ينطلق  طريق  عن  البحث  محاولة 
التوازن  من  نوع  لخلق  ومواطنيه  لدولته  أمنية 
عن  اإلعالن  خالل  من  املنطقة  يف  االسرتاتيجي 

اتفاقيات سالم مع إرسائيل.
باعتبارها  املنطقة  إىل  إرسائيل  دخول  يف  امللفت 
أثار حفيظة إيران وتركيا ليس من  دولة طبيعية 
وإمنا وجودها يف  املنطقة  أمن  القلق عىل  الباب 
املنطقة كانت «شامعة سياسية» يستغلها كل من 
قادة إيران وتركيا ومعهم قطر يف إيهام الشعوب 
يف  ألوحد  ورمبا  الحقيقي  االخطر  بأنها  العربية 
أنها  أو  كذلك  ليست  «نسبياً»  أنها  مع  املنطقة 

ليست بأخطر أفعال تركيا وإيران.
أخلص فام أريد قوله يف نقطتني. النقطة األوىل: أن 
دخول إرسائيل كعامل استقرار منطقة الخليج إمنا 
هو نتيجة لسلوكيات إيران وتركيا ومن يسبح يف 
فلكهم الطائفي والسيايس وليس سبب كام يريد 
أن يوهم البعض اإلنسان العريب، وبالتايل منطقياً، 
تقرب  ألن  أدت  التي  األسباب  إىل  النظر  ينبغي 
خاصة  ورفضها  النتائج  عىل  الحكم  قبل  إرسائيل 

وأن الخطر كبري. 
وتسجيل  األحداث  مراقبة  إن  الثانية:  النقطة 
الدول  عىل  خطرها  معدالت  وقياس  تفاصيلها، 
الخليجية بعيداً عن أي عاطفة ثقافية أو تاريخية؛ 
استقرار  عىل  وخطرها  إرسائيل  عداوة  أن  تؤكد 
ميارسان  اللتني  وتركيا  بإيران  مقارنة  أقل  املنطقة 
كسب  فن  وليس  السياسية  البلطجة  أساليب 

األصدقاء.
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Textron Bell Textron Inc APT-70
. BVLOS Inc

القيادة  ذاتية  النقل  منصة  تقوم  أن  املتوقع  من 
APT 70 بنقل حموالت تصل إىل 70 رطالً، وميكن 
والخدمات  الطبية،  التوزيع  عمليات  يف  استخدامها 
اللوجستية ألطراف أخرى، وعمليات التوصيل البحري، 

واإلغاثة اإلنسانية، وغري ذلك.
يف  للمشاركة   Bell رشكة  ترشيح  تم   ،2018 عام  يف 
ناسا،  لوكالة  التابع  األنظمة  وتشغيل  تكامل  نشاط 
والذي تضمن عروض طريان متعددة ركز عىل أنواع 
 (UAS) طيار  بدون  الطائرات  أنظمة  من  مختلفة 

وبيئات طريانها.
مَتثّل الهدف من عرض تكامل وتشغيل األنظمة من 
بيئة  الرؤية يف  وراء خط  تنفيذ مهمة  Bell يف  قبل 
حرضية تتحول من وإىل املجال الجوي من الفئة ”ب“ 

ومُتثّل الرحالت التجارية املستقبلية. 
أقلعت املنصة APT 70 من مطار بيل فلويد كارلسون 
يف فورت وورث، بتكساس، وحلقت يف مسار دائري 
مربمج مسبقاً بطول 10 أميال عىل طول نهر ترينيتي. 
ومبجرد تجهيز املنصة APT 70 من محطة التحكم 
استدارت  ثم  العمودي،  اإلقالع  يف  بدأت  األرضية، 
املركبة لتطري بأجنحتها حيث أصبحت غري مسموعة 
تقريباً من األرض يف األسفل، ويف النهاية نفذت مسار 

مهمتها عىل ارتفاع 500 قدم فوق مستوى األرض.
وخارج  داخل  واالنتقال  تقاطع طرق  املسار  تضّمن 
عىل  املحافظة  ومتت  ب،  الفئة  من  الجوي  املجال 
االتصال بني املحطة األرضية والطائرة من خالل وصلة 

بيانات احتياطية.

والتجنب  الكشف  لنظام  األويل  النموذج  ساعد 
الطياَر  البرصيني،  املراقبني  جانب  إىل  جواً،  املحمول 
عن بُعد عىل معرفة حركة املرور الجوية يف املنطقة 
تقييم  يف  املهمة  نتائج  استخدام  وسيتم  املجاورة. 
وعرض تقنيات االكتشاف والتجنب (DAA) والقيادة 
املعتمدة  العمليات  يف  الستخدامها   (C2) والتحكم 
أو غري  الخاضع  الجوي سواء  يف املستقبل يف املجال 

الخاضع للمراقبة.
أثناء  التي تم جمعها  البيانات  استخدام  أيضاً  سيتم 
املستقبلية  املعايري  تطوير  لدعم  التجريبي  العرض 

.(FAA) وإرشادات اعتامد إدارة الطريان الفيدرالية
من جانبه رصح مايكل ثاكر، نائب الرئيس التنفيذي 
هذا  ”يسلط  بقوله:  التجارية،  واألعامل  لالبتكار 
العرض التجريبي الناجح الضوء عىل اإلمكانات الكبرية 
لـمنصة النقل ذاتية القيادة APT 70 لتنفيذ املهام 
املعقدة ملؤسسات األعامل ومقدمي الرعاية الصحية. 
نشّق  أن  ناسا،  مثل  الفريق  يف  رفاقنا  مع  وميكننا، 
الطريق إىل األمام ألجل العمليات التجارية املستقبلية 
مجال  يف  حاليّاً  عاملنا  يواجهها  التي  التحديات  لحل 

الشحن ونقل البضائع“.
مرشوع  مدير  ريفاس،  ماوريسيو  قال  جهته،  ومن 

تكامل الطائرات بدون طيار يف مركز أرمسرتونج 
الفضاء  لوكالة  التابع  الطريان  ألبحاث 

متحمسة  ”ناسا  ”ناسا“:  األمريكية 
للمساعدة   Bell رشكة  مع  للرشاكة 

الطائرات  عمليات  ترسيع  عىل 

الوطني من  الجوي  املجال  الروتينية يف  طيار  بدون 
خالل هذا العرض التجريبي الناجح للطريان. وسوف 
تساعد جهودنا، مع Bell ورشكائنا اآلخرين يف مجال 
تكامل وتشغيل األنظمة، عىل حصول الطائرات بدون 
طيار التجارية عىل االعتامد لجعل مهام طريان النقل 

هذا حدثاً شائعاً“.
من بني رشكاء Bell  التكنولوجيني يف عرض الطريان 
التجريبي: رشكة Xwing ومركز أمهريست لالستشعار 
لجامعة  التابع   (CASA) الجوي  للغالف  التكيفي 

ماساتشوستس.
تحتوي منصة النقل ذاتية القيادة APT 70 عىل نظام 
من  املستشعرات  متعدد  الجوي  والتجنب  الكشف 
رشكة Xwing، كام تشتمل عىل شاشة عرض بديهية 
بالوعي  الطيارين  لتزويد   CASA من  ومتكاملة 
حسب  الطقس  وتنبيهات  املحيل  الطقس  مبخاطر 
باملخاطر  اإلشعار  نظام  عن  الصادرة  الرحلة  مسار 
 City Warn Hazard Notification Notification

.DFW metroplex املنترش يف  منطقة

Bell
" " APT 70
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وقد حددت كاراكال األرض واملنشأة والرشكاء املحليني 
املطلوبني ليك تتمكن من بدء اإلنتاج عىل الفور. وقد 
التي  املكونات  ٪20 من  أكرث من  تصنيع  بالفعل  تم 
يتم تركيبها يف بندقية CAR 816 يف الهند. وسترشف 
الرشكة عىل نقل التقنيات التزاماً منها بتصنيع البنادق 

بالكامل داخل الهند.
حيث  من  العامليني  املنافسني  عىل  كاراكال  تفوقت 
األداء والتقنيات حتى فازت بالعطاء قبل عامني، وقد 
متطلبات  بتأمني  للتعجيل  استعدادها  اآلن  أكدت 
 12 غضون  يف  الرسيع  اإلمداد  مسار  مبوجب  الهند 

شهراً.
من جانبه قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لرشكة 
للقتال  كارباين  بنادق   عقد  ترسية  ”متت  كاراكال: 
القريب Close-Quarter Carbine  يف عام 2018 
أن  بعد   ،CAR 816 ببنادق الهندي  الجيش  لتزويد 
خضعت لعملية اختيار صارمة. وبعد أن وافقنا عىل 

مسار اإلمداد الرسيع، ومع استمرار املباحثات حول 
بعرضنا  التزامنا  نكرر  أن  نود  الشكلية،  اإلجراءات 
 .“Make in India” الهند  يف  التصنيع  ومببادرة 
بلدينا،  بني  املتبادلة  العالقات  متانة  إىل  وبالنظر 
 ،CARACAL لرشكة  رئيسيّة  سوقاً  الهند  وباعتبار 
إىل  املنتج  لتوريد  االستعداد  أهبة  نزال عىل  ال  فإننا 

العميل وفقاً للتعليامت“.
تم تصميم بنادق كارباين CAR 816 يف املقام األول 
لتحل محل البنادق  الحالية من طراز Sterling عيار 
 CAR 9 ملم لدى الجيش الهندي، حيث تتميز بنادق

816 برسعة أعىل ووزن أقل للطلقات.
عالية  نارية  أسلحة  بتصنيع   CARACAL تشتهر 
الجودة يف منشآت حديثة، باستخدام بعض من أفضل 

اآلالت وتقنيات التشكيل والصب يف العامل.
من  عدد  عىل  بالفعل  الهجومية  البندقية  حصلت 
الرشق  منطقة  بلدان  جميع  يف  عمالء  من  العقود 

األوسط وأوروبا وآسيا، وتم تعديلها بدقة لتتالءم مع 
احتياجات الجيش الهندي، حيث روعيت يف تصنيعها 

أحدث التطورات التقنية.
اإلطالق  مركزية  تكتيكية  بندقية   CAR 816 وتعترب
 .NATO ملم   45  ×  5.56 عيار  بالغاز،  وتعمل 
العسكرية  وهي سالح تكتييك مصمم لالستخدامات 
يف  متوافرة  وهي  القانون.  إنفاذ  ولقوات  املتطورة 

شكل شبه آيل وبأطوال سبطانات مختلفة.
الصواريخ  مجموعة  من  جزءاً   CARACAL تعد 
مجموعة  وهي   ،EDGE مجموعة  داخل  واألسلحة 
وغريها،  الدفاعية  للصناعات  متقدمة  تكنولوجية 
أملانيا  يف  بالكامل  لها  مملوكة  فرعية  ولديها رشكات 

والواليات املتحدة األمريكية.

CARCAL
»

 «
 .

93,895 2018

CAR 816

.
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ونظريته  سينغ  راجناث  الهندي  الدفاع  وزير  كان 
البارزة  الفرنسية فلورنس باريل من بني الشخصيات 
التي حرضت الحفل الذي أقيم يف مركز القوات الجوية 
مؤخراً. وهذه ثالث زيارة تقوم بها باريل إىل الهند منذ 
عام 2017، وإحدى رحالتها الرسمية األوىل منذ تفيش 

جائحة فريوس كورونا.
مقاتالت  دخول  سينغ  راجناث  وصف  جانبه،  من 
Rafale يف الخدمة بأنه ”لحظة تاريخية وعالمة فارقة 
هذه  يف  وذكر  الهندية“.  الجوية  القوات  تاريخ  يف 
لقواعد  تغيري  عامل  هي  رافال  ”صفقة  أن  املناسبة 
اللعبة بالنسبة إىل األمن القومي للهند، ودخولها يف 
الخدمة ميثل رسالة قوية إىل العامل وال سيام ألولئك 

ْون سيادة الهند“. الذين يتحدَّ
وقال سينغ: ”إن تعزيز دفاعنا يهدف إىل إرساء السالم 
من  خطوة  أي  اتخاذ  نريد  وال  الدوليني،  واالستقرار 
نفس  لدينا  للخطر.  الدويل  السالم  تعرّض  أن  شأنها 
تعاونّا  لقد  األخرى.  والدول  جرياننا  من  التوقعات 

تعاوننا  لتعزيز  املجاالت  من  عدد  يف  وثيق  بشكل 
يتّم  التكنولوجيا،  نقل  اتفاقية  من  وكجزء  الدفاعي. 
حوض  يف   Scorpene طراز  من  غواصات   6 بناء 
مازاغون لبناء السفن Mazagaon Docks. وبناء عىل 
 INS هذه الرشاكة، تم تشغيل أول غواصة من طراز

Kalvari تجريبياً يف عام 2017“.
كذلك سلّط وزير الدفاع الهندي الضوء عىل التعاون 
الهندي الفرنيس يف التصّدي للتحديات املشرتكة مثل 
األمن البحري والقرصنة يف منطقة املحيطني الهندي 

إىل  أشار  كام  الهندي،  املحيط  ومنطقة  والهادئ 
الدفاعية  الصناعات  قطاع  يف  الفرنسية  االستثامرات 

الهندي.
وأوضح أنه استجابة لدعوة رئيس الوزراء لـ ’‘مبادرة 
من  العديد  إطالق  تم  الذات“،  عىل  االعتامد 
اإلصالحات السياسية؛ مثل تصنيع املعدات الدفاعية 
يف إطار منوذج الرشاكة االسرتاتيجية، وتعزيز االستثامر 

األجنبي املبارش بنسبة تصل إىل %74. 
الدفاعية  الصناعات  أن  من  واثق  ”أنا  وأضاف: 
الفرنسية ستستفيد من ذلك، وستواصل فرنسا دورها 

كرشيك لنا يف مسريتنا نحو التوطني“.

« »

القوات  وزيرة  باريل،  فلورنس  قالت  جانبها،  من 
القوات  إىل   Rafale انضامم  إن  الفرنسية،  املسلحة 
الجوية الهندية ميثل رمزاً للعالقات املتينة بني البلدين 
الختبارات  وصامدة  كالصخر  ”صلبة  كانت  والتي 
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الزمن“.
وأضافت أن الهند، من الناحية العسكرية، ستكتسب 
قدرات مبستويات عاملية من شأنها أن متنح نيودلهي 
سيادة مذهلة، ومتنحها من الناحية االسرتاتيجية ميزة 
نفسها.  عن  للدفاع  بأكملها  املنطقة  عىل  وأفضلية 
املوعد  يف  املتبقية  الطائرات  تسليم  أكدت  كذلك 
مببادرة  متاماً  ملتزمة  فرنسا  إن  أيضاً  وقالت  املقرر. 
هو  كام  الدفاع  قطاع  يف  سيام  ال  الهند“،  يف  ”صنع 

الحال يف الغواصات.
وقد حرض الحفل رئيس أركان الدفاع الهندي الجرنال 
املارشال  الجوية  األركان  هيئة  ورئيس  راوات،  بيبني 
كومار،  أجاي  الدكتور  الدفاع  وسكرتري  بهاداوريا، 
وسكرتري  كومار،  راج  الدفاع  إنتاج  قسم  وسكرتري 
البحث والتطوير الدفاعي، ورئيس DRDO الدكتور 
جي ساتيش ريدي، إىل جانب كبار ضباط وزارة الدفاع 

والقوات املسلحة.
أّما الوفد الفرنيس فضم إميانويل لينني، سفري فرنسا 
نائب  أوتيليه،  إريك  الجوي  أول  والفريق  الهند،  يف 

رئيس األركان الجوية بالقوات الجوية الفرنسية، مع 
مسؤولني كبار آخرين.

كام حرضها وفد كبري من كبار املسؤولني يف الصناعات 
الدفاعية الفرنسية، ضم إريك ترابيري، رئيس مجلس 
للطريان  داسو  لرشكة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
الرئيس  بريانجر،  وإريك   ،Dassault Aviation

.MBDA التنفيذي لرشكة
جداً  معجب  ”إنني  ترابري:  إريك  قال  جانبه  من 
ووزارة  الهندية  الجوية  القوات  وتصميم  بكفاءة 
الدفاع الهندية - رغم هذه األزمة الصحية العاملية غري 
املسبوقة - عىل تعلم وإتقان جميع جوانب الطائرة 
Rafale برسعة لتعزيز السيادة الهندية واملساهمة يف 

حامية وأمن الشعب الهندي. 
القوات  مركز  إىل  رافال  طائرات  أول خمس  وصلت 
الجوية يف أمباال من فرنسا يف 27 يوليو 2020 وستكون 

جزًءا من الرسب 17 املسّمى ”السهام الذهبية“.
يف ذلك الوقت ، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت 

شاه عن هبوط مقاتالت رافال عىل األرايض الهندية 
اللعبة“،  قواعد  ”تغيري  يف  يسهم  بأنه  ذلك  ووصف 
وقال يف تغريدة عىل تويرت: ”إن هبوط رافال هو يوم 
تاريخي لسالحنا الجوي الهندي القوي ولحظة فخر 
للهند! وهذه أقوى آالت يف العامل وقادرة عىل إحباط 
أي تحدٍّ يف الجو“. كام رحبت القوات الجوية الهندية 

أيضاً، يف تغريدة لها، بـ ”الطائر الجديد“ يف ترسانتها.
عىل  للهند  كبري  استحواذ  أول  هي  الطائرات  هذه 
طائرات  استرياد  بعد  عاماً   23 منذ  مقاتلة  طائرات 
سوخوي من روسيا. وقد تم تسليم عرش طائرات من 
طراز Rafale إىل الهند حتى اآلن، بقيت خمس منها 
يف فرنسا لتدريب طياري سالح الجو الهندي عليها. 
ومن املحتمل أن تصل الدفعة الثانية املكّونة من أربع 
نوفمرب.  بحلول  الهند  إىل  رافال  طائرات  خمس  إىل 
ومن املقرر االنتهاء من تسليم جميع الطائرات الـبالغ 

عددها 36 بحلول نهاية عام 2021.
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 ،VL MICA الصاروخ  عائلة  أن  الخرباء  ويرى 
التي اعتمدت جيوش 15 دولة عىل مستوى العامل 
عىل  واملنصوبة  البحر  يف  املنصوبة  طرازاتها  عىل 
األرض، ستستفيد من إمكانياتها املعززة يف مواجهة 

التهديدات املستقبلية.
بنظام  الخاصة  التفاصيل  عىل  الضوء  ولتسليط 
برشكة  التنفيذي  املدير  رصح   ،MICA NG
من  عامني  ”بعد  بأنه  بريانجيه،  إيريك   ،MBDA
للصاروخ  الجديد  الجيل  عىل  التطوير  عمليات 
وعميق  دقيق  فهم  إىل  الرشكة  توصلت   MICA
ألداء هذا النوع من الصواريخ جو – جو الجديدة 
أو أنظمة الدفاع الجوي سطح – جو. كام أن التامثل 
التام بني جييل الصواريخ سيسمح للقوات املسلحة 
تعظيم  ثم  ومن  الحالية،  أنظمتها  مع  بدمجهام 
االستثامر“.  صعيد  عىل  منهام  املرجوة  الفائدة 
للتعامل  معززة  إمكانيات  الجديد  النظام  ويتيح 

مع األهداف غري النمطية atypical targets (مثل 
املركبات الجوية غري املأهولة والطائرات الصغرية)، 
يزداد  التي  املستقبلية  التهديدات  إىل  باإلضافة 
صعوبة  بسبب  يوم  بعد  يوما  صعوبة  رصدها 
الالسلكية  وتردداتها  الحمراء  تحت  األشعة  رصد 

infrared and radio frequency signatures
األهداف  اعرتاض  عىل  قادرا  النظام  وسيكون 
الطائرات واملروحيات وصواريخ  ”التقليدية“ (مثل 
كروز والصواريخ املضادة للسفن) من عىل مسافات 
معها  يتعامل  التي  األهداف  وهي  وأبعد،  أطول 
النظام VL MICA الحايل. ميزة إضافية أخرى هي 
أن أبعاد ذخرية النظام MICA NG تظل كام هي 
دون تغري، األمر الذي يتيح إمكانية دمج النظام مع 

قاذفات الصواريخ VL MICA الحالية.
معلومات  بوصلة  الخاصة  الحالية  اآلليات  وتتميز 
مع  متوافقة  بصورة  العمل  عىل  بقدرتها  الصاروخ 

MBDA  : Euronaval 2020
VL MICA NG

األداء الحريك املتزايد للصواريخ.

ورث الصاروخ MICA NG نفس األبعاد الخارجية 
والنظرية الفريدة التي جعلت الصاروخ جو – جو 
عىل  إما  الصاروخ  ويحتوي  ناجحا.  سالحا   MICA
الحمراء أو جهاز  جهاز بحث يعمل باألشعة تحت 
 radio frequency الالسلكية  الرتددات  عن  بحث 
الذي  األمر  الصاروخ،  جسم  عىل  مثبت   seeker
يسمح مبسؤول التشغيل عند لحظة اإلطالق باختيار 
يتبعها  التي  األساليب  مع  للتعامل  األمثل  الخيار 

الهدف املعادي.
تحت  باألشعة  يعمل  جديد  بحث  جهاز  ويقوم 
استشعار  نظام  مع  بالتنسيق  يعمل  الحمراء 
من  أكرب  قدرا  بتأمني   matrix sensor املصفوفة 
يعمل  جديد  بحث  جهاز  يتيح  بينام  الحساسية، 
للمسح  هوايئ  مبساعدة  الالسلكية  الرتددات  عىل 
 active electronically scanned اإللكرتوين النشط
اسرتاتيجيات  تطبيق  إمكانية   (antenna (AESA

ذكية لرصد الهدف املعادي.
ليمكن  اإللكرتونية  للمكونات  املصغر  الحجم  ويأيت 
من  أكرب  كمية  حمل  من   MICA NG الصاروخ 
الوقود propellant، ومن ثم إطالة مدى الصاروخ، 
النبضات  املزدوج  الصاروخي  املحرك  يؤمن  فيام 
الطاقة  من  مزيدا   dual-pulse rocket motor
للصاروخ يف نهاية رحلته، ومن ثم تحسني قدرته عىل 

اعرتاض األهداف املعادية من عىل مسافات بعيدة.
 MICA الصاروخ  سيكون  جو   – سطح  وضع  ويف 
NG قادرا عىل اعرتاض األهداف املعادية من عىل 
تكاليف  كيلومرتا. كام ستقل  تزيد عىل 40  مسافة 
الصيانة وتكاليف امللكية ownership costs بدرجة 
املسؤولة  الداخلية  االستشعار  أنظمة  بفضل  كبرية 
االفرتايض  العمر  طوال  الذخرية  وضع  مراقبة  عن 
 MICA الصاروخ املتوقع أن يكون  للصاروخ. ومن 
NG جاهزا لإلنتاج التسلسيل اعتبارا من عام 2026.

النظام الجديد يؤمن قدرات معززة للتعامل مع األهداف غري النمطية
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أن  أكيدا  علام  يعلمون  شبابنا  ال،  بالطبع 
للشباب  يهتم  ال  أردوغان  الرتيك  الرئيس 
العريب ويعربهم مجرد شعوب تخضع للدولة 
يصبح  وأن  بتزعمها،  يحلم  التي  العثامنية 
العريب  الشباب  فمعظم  لذلك  سلطانها، 
تخدعه  ولن  أردوغان  حقيقية  يدرك  الواعي 
تحاول  التي  العاطفية  والخطب  األغاين  تلك 

العبث مبشاعرهم.
يفهم الشباب العريب، حسب أبحاث ودراسات 
اإلمارات  قيادة  الشديد بني  الفرق  بها،  قمت 
واملحبة  السالم  روح  لبث  تسعى  التي 
تحرض  التي  الرتكية  القيادة  وبني  والتسامح 
سوريا  يف  فعلت  كام  والقتل،  اإلرهاب  عىل 
أن  وكيف  فرنسا،  يف  اآلن  وتفعل  وليبيا، 
اإلمارات قد ساهمت مساهمة كبرية يف إعادة 
األمن واإلستقرار إىل مرص بينام تجمع إخوان 
مرص تحت راية أردوغان لقتل الجيش املرصي 

ومحاربة بالدهم..!
الغرب،  كتّاب  بعض  يقول  كام  ليس  األمر، 
بوجود منافسة مع األتراك للهيمنة والسيادة 

عىل املنطقة. 
يقبلوا،  لن  جميعاً  العرب  أن  هو  الصحيح 
اإلخوان  يصبح خليفة  أن  ذريعة،  أية  وتحت 
املسلمني، وهي جامعة شاذة صغرية، خليفة 

للعرب واملسلمني.
بكل  تسعى  اإلمارات  جميعا،  نالحظ  كام 
ومحاربة  السالم،  لتحقيق  قوة  من  لديها  ما 
التنمية  وتحقيق  واإلرهاب،  التطرف 
العريب فقط، بل  الخليج  اإلقتصادية، ليس يف 
يف الرشق األوسط وما حوله، وقد رأينا كيف 

دعمت اتفاق السالم بني السودانيني، ومبارشة 
عالقات السودان مع إرسائيل، ودعمت اتفاق 
ليبيا،  إىل  واملرتزقة  السالح  نقل  بعدم  برلني 
مدينة  يف  عامة  قنصلية  افتتاح  يف  وكذلك 
ماذا  لكن  الكثري،  وغريها  املغربية،  العيون 
الرصاع  يؤجج  إنه  باملقابل؟  أردوغان  يفعل 
بني أرمينيا وأذربيجان وما زال ينقل املرتزقة 
ويغني  السوري  الشامل  ويحتل  اإلرهابيني 

”طلع البدر علينا“..!!
كل  يدركون  اإلخواين،  غري  العريب،  الشباب 
والغربية،  العربية  القيادات  وكذلك  ذلك، 
ويعلمون الفرق الشديد بني من يرصخ ويرثثر 
من  وبني  شعبوية  ألسباب شخصية  ويحرض 
عن  تتحدث  أعامله  ويدع  بصمت،  يعمل 

أفعاله التي تنرش املحبة والتسامح والسالم.

»
«
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االقتصادي  التوازن  مجلس  من  قيادات  وبحضور 
(توازن)، وهو الهيئة املسؤولة عن متكني صناعات 
من  وقيادات  اإلمارات،  دولة  يف  واألمن  الدفاع 

(ايدج)، التي تقوم بتجميع التكنولوجيا املتقدمة يف 
قطاع الدفاع وغريه من املجاالت، قدمت مجموعة 
نتائج  املتفوقني  اإلماراتية  الجامعات  طالب  من 

الدورات التدريبية الصيفية التي أنجزوها يف مركز 
لوكهيد مارتن لالبتكار والحلول األمنية (CISS) يف 
التي  األمنية  الحلول  واستعرضوا  ”مصدر“،  مدينة 
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ابتكروها لخدمة قطاعي الدفاع والطريان.
يف   (AI) االصطناعي  الذكاء  فريق  متدربو  وقام 
الربنامج الصيفي الذي استقطب طالباً من مبادرة 
الصناعات  توطني  وتعزيز  الستدامة  (توازن) 
مبتكر  حّل  بعرض   ،(SEEDS) واألمنية  الدفاعية 
إلجراء فحص معّزز للطائرات، تم تطويره عن بُعد 
الجوية  املالحة  قسم  من  مرشدين  مع  بالتعاون 
بوالية  فورتوورث  يف  مارتن  لوكهيد  لرشكة  التابع 

تكساس األمريكية.
تعتمد  عصبية  شبكة  تطوير  يف  الطالب  ونجح 
الطالء  عيوب  الكتشاف  االصطناعي  الذكاء  عىل 
عىل  لتطبيقها  متهيدا  الطائرات  يف  واألساس 
التفتيش  بعمليات  تقوم  التي  املسرية  الطائرات 
وسيوفر   .(F-16)و  (C-130) مثل  الطائرات  عىل 
هذا الحل كثرياً من الوقت والتكلفة باملقارنة مع 
عىل  للعيوب  الطويلة  اليدوي  الفحص  عمليات 

أجنحة الطائرات وهياكلها.
الرئيس  الرميثي،  مطر  قال  املناسبة،  وبهذه 
التنفيذي للتطوير االقتصادي يف (توازن): «يف إطار 
جهودنا املتواصلة لدعم تطوير رأس املال البرشي 
األسايس واملؤهل يف قطاعات الدفاع والتكنولوجيا، 
يف  مارتن  لوكهيد  مع  برشاكتها  (توازن)  تفخر 
الدفاع  يف  املتخصص  الصيفي  التدريب  برنامج 
الستدامة  مبادرتنا  مع  بالتنسيق  والتكنولوجيا، 
واألمنية  الدفاعية  الصناعات  توطني  وتعزيز 
التعاون  هذا  تطوير  إىل  ونتطلع   ،(SEEDS)

وتحقيق مزيد من النجاح يف السنوات القادمة“.
االقتصادي  التوازن  مجلس  أن  إىل  الرميثي  واشار 
الدفاعية  الصناعات  قطاع  توطني  مسألة  يضع 
أعىل  يف  قدراتهم  وتطوير  الدولة  يف  واألمنية 
من  العديد  نفذ  املجلس  إن  قائال  أولوياته،  سلم 
املبادرات النوعية بالتعاون مع رشكاء اسرتاتيجيني 
محليني وعامليني لدعم وتعزيز راس املال البرشي 
وتزويد هذا القطاع الحيوي بالطاقات واالمكانيات 
الوطنية املدربة واملؤهلة يف مختلف التخصصات، 

خاصة التقنية والفنية منها.
دعم  قطاع  رئيس  الربييك،  خالد  قال  جانبه  ومن 
املهام يف (ايدج):“عمالً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، 
مجايل  يف  كبري  بشكل  اإلمارات  دولة  استثمرت 
االبتكار والتطور التكنولوجي. كام يتوجه االهتامم 
تطوير  يف  األفراد  وقدرات  كفاءات  تطوير  نحو 
التقنيات الجديدة. ويف هذا اإلطار، نفخر مبتابعة 

وابتكاراتها  الشابة  الوطنية  ملواهبنا  املتميز  األداء 
األمنية  والحلول  لالبتكار  مارتن  لوكهيد  مركز  يف 
بناء  يف  الرشكة  مساهامت  عىل  ونثني   ،(CISS)

منظومة عمل قوية من املهنيني الشباب املهرة“.
التنفيذي  الرئيس  هاروارد،  بوب  قال  وبدوره، 
لرشكة لوكهيد مارتن الرشق األوسط، إن ” لوكهيد 
لتطبيق  الطالب  تشجيع  عىل  تحرص  مارتن 
حّل  يف  عملية  بصورة  ومعارفهم  معلوماتهم 
دامئاً،  الحال  هو  وكام  الواقعية.  الحياة  مشكالت 
نؤكد التزامنا ببناء القدرات القوية للقوى العاملة 
العمل  إىل  ونتطلع  اإلمارات،  دولة  يف  الوطنية 
قدماً  للميض  و(ايدج)  (توازن)  مع  وثيق  بشكل 
الطريان  قطاعي  يف  اإلماراتية  املواهب  برعاية 

والدفاع“.
مارتن  لوكهيد  مركز  يستضيف   ،2017 عام  ومنذ 
تدريب  برامج   (CISS) األمنية  والحلول  لالبتكار 
برامج  من  سلسلة  ونفذ  الكفاءة،  عىل  تعتمد 
للمهندسني  املخّصصة  التكنولوجيا  تطوير 
هذا  ويف  املجال.  هذا  يف  واملحرتفني  اإلماراتيني 
متخصص  تدريب  عىل  طالباً   16 حصل  العام، 
املركبات  وتصميم  االصطناعي  الذكاء  تطوير  يف 
الدفاعية،  املحاكاة  ومتارين  املسرّية،  الجوية 
ومهارات إدارة األعامل، وإدارة أنظمة تكنولوجيا 
املعلومات، والعمل عىل مشاريع حقيقية ينعكس 
يف  والدفاع  الطريان  قطاعي  عىل  اإليجايب  تأثريها 

اإلمارات العربية املتحدة.
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«درع الوطن»: تأسست أكادميية هورايزون للطريان 
يف عام 2003 حيث قطعت شوطا طويال منذ ذلك 
مؤسسة  أكرب  اليوم  األكادميية  تعد  فهل  التاريخ، 
تعليمية يف الرشق األوسط يف مجال التدريب عىل 

الطريان؟
أكادميية  تأسست  فقد  صحيح.  هذا  الظاهري: 

هورايزون للطريان يف عام 2004 وتعد اليوم األكادميية 
وتقدم  األوسط.  الرشق  منطقة  يف  نوعها  من  األوىل 
الداخل  يف  للمتدربني  تدريبية  دورات  األكادميية 
القياسية  الطائرات  التدريب عىل  والخارج يف مجال 
الدورات  وتغطي  الدوارة.  األجنحة  ذات  املوحدة 

التدريبية مجايل الطريان العسكري واملدين.

«درع الوطن»: وقعت أكادميية هورايزن للطريان 
 Bell اتفاقية لرشاء 12 طائرة مروحية من طراز 
 Bell Textron 505 من رشكة التصنيع األمريكية
خالل معرض ديب للطريان، فام هو سبب اختياركم 
لهذا النوع من الطائرات عىل وجه التحديد؟ وهل 
أي  قيادة  الجدد عىل  الطيارين  األكادميية  تدرب 

 :
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نوع من الطائرات؟
الطائرة املروحية Bell 505 واحدة  الظاهري: تعترب 
من أكرث الطائرات املروحية القصرية الخفيفة األحادية 
اليوم. ولدينا خربة  العاملية  السوق  املحرك تطوراً يف 
املذكورة، حيث  الرشكة  منتجات  مع  ممتدة  طويلة 
نستخدم تلك املنشآت منذ تأسيس الرشكة. عالوة عىل 
ذلك، تتميز منتجات الرشكة املذكورة بقلة أسعارها 
وتعترب من أحدث الطائرات املروحية املجهزة بأحدث 
من  املصنوعة  القيادة  قمرة  مثل  واملعدات  األجهزة 
الزجاج واملزودة بجهاز Garmin لتحديد املواقع وهو 
ما يعزز إجراءات األمن والسالمة. وتساهم األجهزة 
وحدة  وجهاز   Garmin G1000H NXi املالحية 
 FADEC (Full الرقمي   باملحرك  الكامل  التحكم 
الثنايئ   (Authority Digital Engine Control
كافة  تسلمنا  وقد  امليداين.  الوعي  تعزيز  يف  القناة 
الطائرات املروحية التي تعاقدنا عىل رشائها يف مطلع 

العام الجاري.
 there is a part missing here, it was>

<mentioned in English but not in Arabic
زايد بن حمد بن  الشيخ  أن سمو  بالذكر   والجدير 
حمدان بن محمد آل نهيان كان أول متدرب يقود 
رخصته  عىل  للحصول   Bell 505 املروحية  الطائرة 
 This part is optional for Sakha)  .كطيار تجاري

(to decide
عرضت  للطريان  ديب  معرض  خالل  الوطن“:  ”درع 
للتدريب،  محاكاة  للطريان جهاز  أكادميية هورايزن 
ما هي الدورات التدريبية التي يتم فيها استخدام 
عن  بديالً  ليكون  بالفعل  يصلح  وهل  الجهاز،  هذا 
التدريب الفعيل بالنسبة للطائرات األحادية املحرك؟

الظاهري:  ال يستطيع جهاز املحاكاة أن يحل محل 
الخربة التدريبية الحقيقية بنسبة %100 ولكننا نعتمد 
التي يحظر  اإلجراءات  تنفيذ  املحاكاة يف  عىل جهاز 

املامرسة  أثناء  اتخاذها  املتدرب  عىل 
داخل  التدريب  أو  الفعلية 

ويساهم  الطائرة. 
يب  ر لتد ا

عىل 

جهاز املحاكاة يف تطوير مهارات الطيارين املتدربني، 
السيام يف عملية التدريب عىل حاالت الطوارئ التي 
يف  االضطراري  الهبوط  تنفيذ  كيفية  املتدربني  تعلم 
السيناريوهات وظروف األحوال الجوية املختلفة ليالً 
أو نهاراً. وعند التعلم عىل جهاز املحاكاة ال يتعرض 
عىل  تدريبهم  أثناء  املخاطر  من  نوع  ألي  املتدرب 
كيفية مواجهة املواقف الطارئة املختلفة مثل توقف 
الهبوط  عمليتي  أثناء  املروحة  تعطل  أو  املحرك 

واإلقالع للطائرة.
عىل  التدريب  أثناء  أنه  إىل  أنوه  أن  يجب  وهنا 
 Instrument املعياري  األجهزة  تصنيف  قيادة 
بتدريب  نقوم   Rating (IR) modular flying
لـ  تبعا  املروحية  الطائرات  تشغيل  عىل  الطيارين 
 Instrument Flight Rules «الطريان اآليل «قواعد 
 Instrument  وخالل األحوال الجوية اآللية   ((IFR
وهنا   (Meteorological Conditions (IMC
من  الطيارين  لتدريب  املحاكاة  أجهزة  نستخدم 
أجل الحصول عىل أفضل النتائج. ويساهم التدريب 
باستخدام جهاز املحاكاة يف خفض التكاليف إىل حد 
الفعلية  الطريان  بني ساعات  اختالف  رغم وجود  ما 

وساعات الطريان باستخدام جهاز املحاكاة.
«درع الوطن»: هل تحدثنا عن خلفيات املتدربني، 

السيام وأن عدداً كبرياً رمبا جاء من خارج اإلمارات؟
الظاهري: لدينا متدربني من الدول األجنبية األخرى، 
لكن دعيني أؤكد أوالً أن أكادميية هورايزن للطريان 
تغطي كافة مناطق اإلمارات يف املجاالت العسكرية 
حالياً  األكادميية  وتعمل  واملدنية.  العسكرية  وشبه 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  كافة  تغطية  عىل 
سواء عىل مستوى الجيش أو الرشطة. كام أن لدينا 
متدربني من دول أجنبية خارج نطاق مجلس  أيضاً 
التعاون الخليجي وخارج نطاق دولة اإلمارات. وقد 
التدريب  احتياجات  سد  يف  متاماً  األكادميية  نجحت 
مناطق  لكافة 

اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
للطريان  هورايزن  أكادميية  تحرص  الوطن»:  «درع 
عىل تلبية الطلب املتزايد يف املنطقة عىل الطيارين 
يف املجالني املدين والعسكري، فهل يكون الطلب يف 

املجال العسكري أعىل من مثيله يف املجال املدين؟
الظاهري: هذا صحيح بالفعل. فلدينا اليوم طلبا من 
القطاع العسكري أكرب من نظريه املدين. هي الطريقة 
املتبعة يف استقطاب املتدربني البعيدين كل البعد عن 
السنوات  خالل  أيضا  الحظنا  كام  العسكري.  املجال 
الخمس أو الست املاضية إقبال العنرص النسايئ عىل 

التدريب عىل الطريان.
«درع الوطن»: ما هي الدورات التدريبية املختلفة 

التي تقدمها األكادميية يف الوقت الحايل؟
والتسهيالت  املرافق  أحدث  بفضل وجود  الظاهري: 
من  املدربني  من  الجنسيات  متعدد  فريق  ووجود 
برامجنا  كافة  تنفيذ  يتم  الكبرية،  الخربات  أصحاب 
السالمة  مستويات  من  معدل  بأعىل  التدريبية 
املعايري  التدريبية  برامجنا  وتتبع  والكفاءة.  والجودة 
التابعة  الجوية  السالمة  «وكالة  بـ  الخاصة  القياسية 
 European Union Aviation األوريب»  لالتحاد 
أكادميية  حصلت  وقد   (Safety Agency (EASA
هورايزن للطريان عىل موافقة الهيئة العامة للطريان 
 General Civil Aviation Authority املدين 

GCAA))  بدولة اإلمارات.
وتحرس األكادميية عىل تنظيم عدة دورات مختلفة 
مبا يلبي االحتياجات واملستويات املختلفة للمتدربني. 
يحتاجها  التي  الدورات  تأمني معظم  وقد نجحنا يف 
عمالؤنا، سواء تللك التي حصلت عىل موافقة الهيئة 
العامة للطريان املدين بدولة اإلمارات أو الدورات التي 
عليها عمالؤنا  يقبل  التي  الخاصة  االحتياجات  تلبي 

العسكريون.
وتقوم األكادميية بتدريب الطيارين عىل كيفية تشغيل 
املحركات  املتعددة  أو  األحادية  املروحية  الطائرات 
بصورة تجارية. ونحن نقدم دورات أساسية متهيدية 
 CPL التجاري»  الطيار  «رخصة  مثل 
 – commercial
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pilot license – التي تتعامل مع املتدربني بال ساعات 
 CPL طريان عىل اإلطالق وحتى رخصة الطيار التجاري
H))  التي متنحها الهيئة العامة للطريان املدين بدولة 
العسكري  ”الطيار  دورة  أيضا  نقدم  كام  اإلمارات. 
املؤهل“ Qualified Military Pilot (QMP) كام أن 
 Flight Instructor (FI) “لدينا دورة ”معلم طريان
 Instrument “ودورة ”تصنيف األجهزة Helicopter
Rating - IR (H) ودورة ”رخصة طيار النقل الجوي“ 
  (Airline Transportation Pilot License (ATPL
كام أن لدينا دورات لتقييم األجهزة والتقييم اللييل 
 twin conversion املزدوجة  التحويلية  والدورات 
multi- للطيارين  املتعددة  األجهزة  تصنيف  ودورة 

بتسجيل  الدورات  هذه  كافة  وتحظى   pilot IR
وموافقة الهيئة العامة للطريان املدين بدولة اإلمارات. 
 bridge courses كام تقدم األكادميية دورات مالحق
عمالئنا،  مع  الوثيق  وبالتعاون  العسكريني.  لعمالئنا 
يحتاجونها  التي  التدريبية  الربامج  األكادميية  تقدم 

لتطوير مهاراتهم يف املجاالت األساسية.
برامج  من  عدداً  األكادميية  تقدم  ذلك،  عىل  عالوة 
موضوعات  تغطي  التي  الطريان  عىل  التدريب 
ومجاالت شتى مثل السالمة الجوية والسالمة األرضية 
الطريان  الطائرات وإدارة  وتحقيقات وإدارة حوادث 
وإدارة املوارد البرشية املتعلقة باألطقم الجوية وإدارة 

السالمة الجوية وتحقيقات الحوادث.
«درع الوطن»: ما هي خطط التوسع لديكم؟

الظاهري: لقد بدأنا بالفعل يف تنفيذ خطط التوسع 
منذ ثالث سنوات، حيث حصلنا عىل أسطول جديد 
مروحيتني  طائرتني  وأضفنا   Bell 505 طائرات  من 
الدراسية  للدورات  بالنسبة  املحرك  مزدوجتي 
املتقدمة. وقد فكرنا يف الطائرات املزدوجة املحركات 

الطريان  مثل  املتقدمة  الدراسية  للدورات  بالنسبة 
فوق املاء وفوق الجبال والطريان من أجل تنفيذ مهام 
البحث واإلنقاذ. باإلضافة إىل ذلك، تؤمن تلك الدورات 
قدرة املتدرب عىل الطريان باستخدام نظارات الرؤية 
 Night Vision Goggles (NVG) flying الليلية 
التي متكن الطيار من التحليق ليالً. وقد قمنا بتوسيع 
الطائرات  لهبوط  منصتني  تستوعب  بحيث  مرافقنا 
ميكننا  ومبا  املروحية  الطائرات  من  أسطولنا  لخدمة 
من إطالق 20-18 طائرة مروحية يف غضون دقيقتني. 
تدريبهم  باستكامل  املتدربني  للطالب  يسمح  وهذا 
عىل الطائرات ذات املحرك الواحد، ومن ثم االنتقال 
عىل  املتقدم  التدريب  إىل  توقف  ودون  مبارشة 

الطائرات املروحية املزدوجة املحرك.
املرافق  الوطن»: هل ميكن أن تحدثوننا عن  «درع 

واملنشآت التابعة لألكادميية؟
مبركز  للطريان  هورايزون  أكادميية  تتمتع  الظاهري: 
تصل مساحته إىل 10,000 مرت مربع يف مدينة العني، 
وقريباً سيتم إضافة مركز آخر يف مطار العني الدويل. 
الوسائط  بأحدث  مجهزة  الدراسة  قاعات  أن  كام 
املتعددة التي أصبح التدريب الحديث يعتمد عليها 
(هناجر)  عنابر  أربعة  ولدينا  الحارض.  الوقت  يف 
مجهزة داخل مراكزنا، وهي قادرة عىل استيعاب كافة 
الصيانة  عمليات  إلجراء  لعمالئنا  التابعة  الطائرات 
عليها وصفها يف املوقف املخصصة لذلك. وكام ذكرت 
إلقالع  منصة   20 و   18 بني  يرتاوح  عددا  لدينا  آنفا، 

وهبوط الطائرات املروحية.
املناطق  داخل  املوقع  يوفر  هل  الوطن»:  «درع 
الصحراوية أي ميزة إضافية بالنسبة لعملية التدريب؟

انحرست  حيث  صحراء،  تعد  مل  الصحراء  الظاهري: 
املناطق الصحراوية وأصبحت بعيدة عنا، ولكن تظل 

للتدريب. فاألجواء مشمسة يف  الصحراء بيئة جيدة 
لعملية  متاماً  مالمئة  أنها  كام  السنة،  شهور  معظم 
التدريب. قد يكون صحيحاً أن يتعرض برنامج التدريب 
للتوقف بعض الوقت بسبب األحوال الجوية، ولكن 
هذا التوقف ال يدوم طويالً. ويف البيئة الصحراوية يتم 
اتباع بعض األساليب الخاصة املتعلقة بالهبوط، نحرص 
عىل تدريب طيارينا عىل تلك األساليب، وتلك ميزة 
أخرى. وال يوجد يشء يعوقنا عن أداء مهامنا بفضل 
الطقس املشمس دامئاً. ولذلك، تعترب البيئة الصحراوية 

من أفضل املواقع املناسبة للتدريب.
للتدريب  بنا  خاصة  مساحة  لدينا  ذلك،  عىل  عالوة 
التدريب  وإجراء  التدريب  مركز  مبغادرة  لنا  تسمح 
ومن ثم العودة إىل املركز مجدداً. وتلك مسافة قريب 
للغاية ال تبعد سوى 15-10 دقيقة بالطائرة املروحية، 
وهي تقع يف وسط الصحراء، وهي مجهزة مبنصات 
التجهيزات  بقية  عىل  عالوة  املروحيات،  لهبوط 

الرضورية األخرى.
«درع الوطن»: ما هي رؤيتكم للمستقبل؟

الظاهري: كام ذكرنا من قبل فإن أكادميية هورايزن 
للطريان تعترب أكادميية فريدة من نوعها. وهناك عدة 
املنطقة ولكنها  الطريان يف  للتدريب عىل  أكادمييات 
كلتي  تجمع  وال  مدنية،  أو  عسكرية  إما  جميعها 

الوظيفتني تحت سقف واحد.
الالزمة  املعايري  وضع  يف  ريادتها  األكادميية  وتواصل 
طريق  عن  العامل  مستوى  عىل  الطيارين  لتدريب 
الطيارين  مهارات  وصقل  املستقبل  طياري  إرشاد 
املزيد  تطوير  عىل  األكادميية  وتحرص  الخربة.  ذوي 
واملزيد من الدورات التدريبية املتقدمة وزيادة برامج 
التدريب عىل الطائرات املروحية األحادية أو الثنايئ 
املحرك واالستعانة بأفضل أجهزة املحاكاة وأكرث تطوراً.

AM
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املنظمة  تاريخ  يف  نوعها  من  األوىل  هي  سابقة  يف 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عقدت  الدولية، 
اجتامعها السنوي خالل شهر سبتمرب املايض، افرتاضياً 
 ،(19 بسبب تفيش جائحة ”كورونا“ املستجد (كوفيدـ 
حيث عقد االجتامع عرب خطابات مسجلة من قادة 
دول العامل، أو أحد وزراء حكومتها أو سفريها يف األمم 
الجمعية،  انعقاد  قبيل  املنظمة  إىل  اٌرسلت  املتحدة 
مع مشاركة دبلومايس واحد من كل بعثة بالحضور 
يف جلسة فعلية يتم خاللها بث خطاب دولته، حيث 
يُقدم ممثل كل دولة حارضاً بصفة شخصية مقاطع 
الفيديو، أو يقوم بقراءة بيان بالده بنفسه من منصة 

قاعة الجمعية العامة لألمم املتحدة.
وكان الجتامعات هذا العام أهمية استثنائية، حيث 
تحتفل املنظمة الدولية، التي تأسست يف عام 1945، 
بعيدها الخامس والسبعني، والذي أسامه األمني العام 
الناس“،  بـ“حوار  جوترييش  أنطونيو  املتحدة  لألمم 
املستقبل،  بناء  حول  عاملي  حوار  إجراء  إىل  هادفاً 
تحت عنوان ”املستقبل الذي نصبو إليه، األمم املتحدة 
التي ننشدها: إعادة تأكيد التزامنا الجامعي بتعددية 
العمل  خالل  من   19 كوفيد-  مواجهة   - األطراف 
املتعدد األطراف الفعال»،  بعد أن باتت الحاجة إىل 
دعم دويل قوي لعامل أكرث ترابطاً وتفاهامً وتعاوناً من 
أجل مواجهة تحد عاملي، وهو تفيش فريوس»كورونا»، 
الذي ال ميكن مواجهته سوى من خالل تضافر جهود 
الجمعية  أن  املعروف  العامل. ومن  كافة يف  األطراف 
العامة لألمم املتحدة تجتمع من سبتمرب إىل ديسمرب 
من كل عام (الجزء الرئييس)، وبعد ذلك، من يناير إىل 
سبتمرب (الجزء املستأنف)، حسب االقتضاء، والجمعية 
لديها سلطة تقديم توصيات إىل الدول بشأن املسائل 
وهي  اختصاصها.  نطاق  يف  تدخل  التي  الدولية 
سياسية،   - إجراءات  اتخاذ  يف  بالرشوع  تقيض  أيضا 
تعود   - وقانونية  واجتامعية  وإنسانية،  واقتصادية، 
بالفائدة عىل حياة ماليني الناس يف جميع أنحاء العامل. 

ووفقا مليثاق األمم املتحدة، يجوز للجمعية العامة:
النظر يف ميزانية األمم املتحدة واملوافقة عليها • 

وتحديد األنصبة املالية للدول األعضاء.
انتخاب األعضاء غري الدامئني يف مجلس األمن • 

وأعضاء مجالس وهيئات األمم املتحدة األخرى، 
والقيام، بناًء عىل توصية مجلس األمن، بتعيني 

األمني العام.
حفظ •  يف  للتعاون  العامة  املبادئ  يف  النظر 

السالم واألمن الدوليني، مبا يف ذلك نزع السالح، 
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وتقديم توصيات بشأنها.
واألمن •  بالسالم  تتعلق  مسألة  أية  مناقشة 

يكون  التي  الحاالت  وباستثناء  الدوليني، 
أو  نزاع  للنقاش  املجلس  مطروحا عىل طاولة 

حالة ما، تقديم توصيات بشأن تلك املسألة.
القيام، مع نفس االستثناء، مبناقشة أية مسائل • 

تدخل يف نطاق امليثاق أو تتعلق بسلطات أي 
وظائفها،  أو  املتحدة  األمم  هيئات  من  هيئة 

وتقديم توصيات بشأن تلك املسائل.
توصيات •  وتقديم  دراسات  إجراء  يف  الرشوع 

الدويل،  السيايس  التعاون  تعزيز  بهدف 
وإعامل  وتدوينه،  الدويل  القانون  ووضع 
حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتعاون 
واالجتامعية،  االقتصادية،  امليادين  يف  الدويل 

واإلنسانية، والثقافية، والتعليمية والصحية.
تقديم توصيات من أجل التسوية السلمية ألي • 

حالة قد ترض بالعالقات الودية بني البلدان.
األمن •  مجلس  من  الواردة  التقارير  يف  النظر 

وغريه من هيئات األمم املتحدة.
إجراءات يف حاالت  تتخذ  أن  أيضا  للجمعية  ويجوز 
عدواين،  عمل  أو  به  إخالل  أو  للسلم  تهديد  وقوع 
عندما ال يترصف مجلس األمن بسبب تصويت سلبي 
الدامئني. ويف هذه الحاالت، ووفقا  من أحد األعضاء 
لقرارها ”االتحاد من أجل السالم“ الصادر يف 3 نوفمرب 
1950، يجوز للجمعية أن تنظر يف املسألة فورا وأن 
تويص أعضاءها باتخاذ تدابري جامعية لصون السلم 

واألمن الدوليني أو استعادتهام. 

والتي  املتحدة،  العربية  االمارات  دولة  كلمة  جاءت 
ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
العامة  الجمعية  أمام  الدويل،  والتعاون  الخارجية 
لألمم املتحدة، جامعة لكل شواغل السياسة الخارجية 
للدولة واهتامماتها االسرتاتيجية يف الحارض واملستقبل 
مرتكزات  عن  بوضوح  الكلمة  عربّت  كام  املنظور، 
ووضع  صاغها  التي  االماراتية،  الخارجية  السياسة 
ركائزها منذ تأسيس الدولة يف الثاين من ديسمرب عام 
1971، القائد القائد املؤسس املغفور الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان حريصاً 
عىل انتهاج دبلوماسية رشيدة نابعة من ميثاق األمم 
عليها  تقوم  التي  واألعراف  بالقوانني  تلتزم  املتحدة، 
الرشعية الدولية. وهذا النهج الثابت مل يغب يوماً عن 
السياسة الخارجية للدولة، وعالقات االمارات مع دول 
العامل كافة، إذ استمر وتواصل وترسخ يف عهد صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولةـ  
حفظه اللهـ  ومن الثابت أن السياسة الخارجية لدولة 
االمارات، تقوم عىل محاور ومرتكزات وأهداف عدة 

ميكن تناولها فيام ييل:
االستجابة: •  ورسعة  والديناميكية  الفاعلية 

اإلمارات  لدولة  الخارجية  السياسة  تتسم 
العربية املتحدة منذ تأسيسها بالرثاء والفاعلية 
ورؤى  ثابتة،  مبادئ  عىل  وتقوم  وااليجابية، 
واضحة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
الدولة رئيس  نائب رئيس  آل مكتوم  راشد  بن 
الله، وصاحب  الوزراء حاكم ديب، رعاه  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
كفء  دبلومايس  جهاز  تنفيذها  عىل  ويقوم 
بن  الله  عبد  الشيخ  سمو  رأسه  عىل  ومتميز 
زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل، 
الحضور اإلمارايت عىل  تأكيد  ما يسهم بقوة يف 
مصالح  وصيانة  والدولية،  اإلقليمية  الساحتني 
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الشاملة  التنمية  خطط  وخدمة  العليا،  الدولة 
يف الداخل. وقد نجحت الدبلوماسية اإلماراتية 
خالل  األعوام األخرية يف تحقيق حضور متزايد، 
ليس عىل مستوى املنطقة والوطن العريب فقط، 
املراقبون  ويتفق  كله.  العامل  مستوى  عىل  بل 
واملتخصصون عىل أن الدبلوماسية االماراتية قد 
استطاعت أن تحقق أهداف الدولة يف الخارج، 
املشاركة  من خالل  مؤثراً  لها حضوراً  وضمنت 
كام  الكربى،  الدولية  واالجتامعات  القمم  يف 
نجحت يف  توظيف ثقل ومكانة دولة االمارات 
كقوة صاعدة تنموياً واقتصادياً وتكنولوجياً من 
األمن  ترسيخ أسس  أجل لعب دور حيوي يف  
أظهرت  حيث  والعامل،  املنطقة  يف  واالستقرار 
الدبلوماسية اإلماراتية قدرة كبرية يف التعامل مع 
تداعياتها  احتواء  عىل  والعمل  املنطقة،  أزمات 
السلبية عىل األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل، 
حسابات  ضمن  اإلمارات  مكانة  رسخ  ما  وهو 
العواصم الدولية الكربى، أو ما يعرف بعواصم 
صنع القرار العاملي، حيث تحرص القوى الكربى 
ومواقفها  اإلمارات  رؤى  عىل  التعرف  عىل 
املتوازنة تجاه مختلف القضايا، واالستفادة منها 
يف معرفة وتقييم تطورات األوضاع يف املنطقة. 
كام نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة من 
خالل دبلوماسيتها النشيطة، وعالقاتها القوية مع 
جميع دول العامل، من دون استثناء، إىل جانب 
اعتامدها مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية، 
كأحد املبادئ والثوابت يف سياستها الخارجية، يف 
الفاعلة ذات  القوى  أبرز  إثبات نفسها كإحدى 
التأثري عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، وإحدى 
الدول ذات الدور الحيوي يف إقرار السلم واألمن 
العامليني، ويبدو هذا جلياً يف الدور الذي تضطلع 
به يف إدارة األزمات التي متوج بها منطقة الرشق 

األوسط يف املرحلة الراهنة.
تحرص •  االسرتاتيجية:  واألهداف  الرؤى  وضوح 

السياسة الخارجية االماراتية عىل تأكيد املواقف 
وامللفات  واملوضوعات  القضايا  تجاه  الوطنية 
التي متثل ثوابت أساسية يف هذه السياسة، ويف 
الثالث  جزرها  يف  االمارات  دولة  حق  مقدمتها 
وطنب  الكربى  ”طنب  إيران  قبل  من  املحتلة 
الدويل  التأييد  وحشد  وأبوموىس“  الصغرى 
واإلقليمي ملوقفها بشان هذه الجزر، وخلق رأى 
عام اقليمي وعاملي ضاغط من أجل اسرتدادها 

تأيت  حيث  عليها،  الوطنية  السيادة  واستعادة 
الدبلوماسية  أولويات  مقدمة  يف  القضية  هذه 
يف  االهتامم  صدارة  يف  يضعها  اإلماراتية،مبا 
منابر  جميع  عرب  للدولة  الرسمي  الخطاب 
ومنصات املحافل اإلقليمية والدولية ، وذلك يف 
إطار نهج دبلومايس هادئ يعكس رشادة الخط 

والسلوك السيايس للدولة. 
الطيبة •  الدولية  والسمعة  العاملية  الثقة  تعزيز 

للدولة: هناك مؤرشات قوية تربهن عىل الثقة 
االمارات  دولة  بها  تحظى  التي  التامة  العاملية 
وسمعتها الطيبة لدى دول العامل وشعوبه كافة، 
واألمر هنا ال يقترص عىل نتائج استطالعات الرأي 
الشباب  التي تجري بشكل دوري عىل رشيحة 
كأفضل  سنوياً  االمارات  يختار  الذي  العريب، 
تطال  أيضاً  بل  والعمل،  واالقامة  للعيش  مكان 
دول العامل كافة، ومن أهم املؤرشات الدالة عىل 
ذلك قوة جواز السفر االمارايت، الذي أصبح منذ 
ديسمرب عام 2018  األقوى عاملياً حاصداً املركز 
مواطني  مبقدور  أصبح  حيث  بجدارة،  األوىل 

التأشرية  قيود  بدون  الحر  التعامل  االمارات 
نسمة من سكان  مليارات  نحو 6.9  مع 

أصل  من  العامل  حول  دولة   179
مليارات نسمة من سكان   7.5

عاملي  تقييم  األرض. وهو 
يعكس روعة الصورة 

يــة  ر لحضـــــا ا
لإلمـارات، 

مـــا  و

يتميز 
بـه شــعبها 

من قيم التسامح 
والوسطيـة  واالنفتـاح 
حــيث  والتعـايــش، 

عىل  يعـيــــش 
من  أكرث  أراضيها 

مائتي جنسية يف تناغم 
فيام  االختالفات  رغم  تام 

بينها بسبب الثقافة والدين واللغة، كام يعكس 
قدرة الدبلوماسية االماراتية عىل االستفادة من 
املكانة املتميزة للدولة عىل املستوى العاملي، من 
أجل بناء املزيد من العالقات، ومن أجل تحقيق 
املزيد من الطموحات التي تتعلق بتقدم املكانة 

العاملية للدولة.
تضطلع •  واالستقرار:  والسالم  األمن  صناعة 

يف  مؤثر  دويل  اقليمي  بدور  االمارات  دولة 
السالم وترسيخ األمن واالستقرار، من  بناء 

املساعدات  منها  عدة  أدوات  خالل 
االنسانية واالغاثية، التي جعلت 

من االمارات عاصمة انسانية 
مكانتها  بحكم  للعامل 

مانحــــــي  بــني 
املساعـدات 
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االنسانية يف العامل،  وتسهم من خاللها يف تهيئة 
األجواء للسالم يف مراحل مابعد الرصاعات، كام 
التوترات،   والحد من  التنمية  تحقيق  تسهم يف 
الهادئة  اإلماراتية  السالم  دبلوماسية  تقوم  كام 
بأدوار وساطة فاعلة كتلك التي نجح من خاللها 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
بني  التأزم  وحالة  الرصاع  انهاء  يف  املسلحة، 
اثيوبيا واريرتيا، وانتقلت العالقات بني البلدين 
االفريقيني الجارين من مربع التوتر إىل التعاون 
غربية  إعالمية  تقارير  ذكرت  حيث  املشرتك؛  
كبرية  جهوداً  تطلب  االمارايت  الوساطة  دور  أن 
لتقريب وجهات النظر وطرح البدائل والحلول 
االفريقي  القرن  رصاعات  أعقد  طريف  وتشجيع 
عىل انهاء هذا الخالف، ويكفي أنها كانت تعمل 
يف اتجاه مضاد لجهود اطراف إقليمية عدة كانت 
تستفيد من هذه الخالف وتعمل عىل استمراره 
ولو  وأهدافها،  مصالحها  يخدم  بشكل  وتغذيه 
عىل حساب مصالح الشعبني االثيويب واالريرتي، 
واميانها  اخالصها  بفعل  االمارات  نجحت  و 
مببادئها وثقة طريف الرصاع مبوضوعية طروحاتها 
اعالء  عىل  العمل  يف  نظرها  وجهة  ومنطقية 
هذه  أبرزت  كام  الجارين،  الشعبني  مصالح 
لإلمارات  جديداً  دولياً  دوراً  الناجحة  الوساطة 
كصانع سالم ووسيط دويل يعتد به، كام ابرزت 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وحنكة  حكمة 
الكبرية  السياسية  ومكانته  نهيان  آل  زايد  بن 

ذلك  عىل  وتأكيداً  األخرى.  الدول  قادة  لدى 
قال معايل د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون 
مقدرًا  رشيًكا  أصبحت  االمارات  إن  الخارجية 
تغريدات  سلسلة  يف  وقال  األفريقي،  القرن  يف 
سنوات  ”عرب  إنه  ”تويرت“  مبوقع  حسابه  عرب 
ومكافحة  االستقرار  لدعم  املضني  العمل  من 
االٍرهاب والقرصنة يف الصومال والجهود التنموية 
يف جيبويت وأرض الصومال والتواصل السيايس مع 
اريرتيا وإثيوبيا أصبحت اإلمارات رشيًكا مقدرًا 
يف القرن األفريقي ومتصدرة الحضور العريب يف 
هذه املنطقة املهمة“. وأضاف قرقاش:“”بطبيعة 
األفريقي  القرن  مع  السيايس  التواصل  الحال 
يحمل يف طياته املخاطر والفرص، ولكنه أساس 

العريب،  عاملنا  وازدهار  بأمن  املنطقة  الرتباط 
لسياسة  الطويل  والنَفس  الجاد  والتعامل 
ودولياً“.  القرن  يف  باالحرتام  يحظى  اإلمارات 
وتابع د. قرقاش قائالً: ”محاور سياستنا الخارجية 
واضحة وشفافيتها أساس مصداقيتها، فهي أوًال 
عربية ومحاورها االعتدال، واالستقرار، ومكافحة 
املشرتك،  واالزدهار  التنمية،  وتحفيز  اإلرهاب، 
مرّحبًا  رشيًكا  اإلمارات  تجعل  األهداف  وهذه 

به“.
والتقدير •  باالحرتام  تحظي  خارجية  سياسة 

لدولة  الخارجية  السياسة  ألن  نظراً  العامليني: 
االمارات تنسجم مع تطلعات دول املنطقة والعامل 
والتعايش  والحوار  التسامح  مفاهيم  ترسيخ  يف 
بات  العامل  فإن  النزاعات،  وحل  السالم  ونرش 
ينظر لإلمارات وقيادتها بتقدير واالحرتام كبريين، 
حيث أضفى نجاحها يف لعب دور صانع السالم 
والوساطة يف أحد أعقد الرصاعات االفريقية بني 
اثيوبيا واريرتيا، أبعاد أخرى أكرث عمقاً وفاعلية 
عىل دور االمارات ومكانتها االقليمية والدولية.  
إىل  االمارات  تحول  يف  االحرتام  هذا  وينعكس 
محطة رئيسية للتفاعالت الدولية وزيارات قادة 
ومسؤويل دول العامل، مبا يعكس موقع االمارات 
به  تتمتع  وما  الدولية،  الساحة  عىل  ومكانتها 
الدولة من ثقل وحضور كبريين عىل الساحتني 
الحكيمة  السياسات  بفضل  والدولية  اإلقليمية 
القضايا  تجاه  الرشيدة  قيادتها  تنتهجها  التي 
املختلفة، والتي تنطلق من املبادئ ذاتها، التي 
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أرىس دعامئها املغفور له، الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، والتي 
تقوم عىل تبني نهج االعتدال والتوازن، ومنارصة 
قضايا الحق والعدل يف املحافل الدولية، واعتامد 
أسلوب الحوار والتفاهم بني األشقاء واألصدقاء، 
واحرتام املواثيق الدولية وقواعد حسن الجوار، 
وسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول األخرى، وحل النزاعات 
املبادئ جعل  بهذه  فااللتزام  السلمية.  بالطرق 
والسياسة  والحكمة  لالعتدال  عنواناً  اإلمارات 
حرص  سبب  تفهم  ميكن  هنا  ومن  املتزنة. 
مختلف القوى اإلقليمية والدولية عىل االستامع 
لرؤى القيادة الرشيدة وتصوراتها لكيفية التعامل 
اإلقليمية.  واملشكالت  األزمات  مختلف  مع 
ويف ذلك أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ «إن 
املكانة املرموقة واالحرتام الكبري الذي تحظى به 
مثرة  هو  الخارجي  الصعيد  عىل  اإلمارات  دولة 
وضع  التي  الخارجية  لسياستنا  الثابتة  املبادئ 
زايد،  الشيخ  الوالد  القائد  ومرتكزاتها  نهجها 
والتي تقوم عىل التزام الدولة بانتامئها الخليجي 
والعريب واإلسالمي، وحرصها عىل تعزيز وتوسيع 
دائرة صداقتها، ومراعاة حسن الجوار واحرتامها 
التدخل  وعدم  أراضيها  ووحدة  الدول  سيادة 
يف شؤونها الداخلية، واللجوء إىل حل النزاعات 
بالطرق السلمية وااللتزام مبيثاق األمم املتحدة 
صاحب  اكد  كام  الدولية»،  واملواثيق  والقوانني 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أن 
«دولة اإلمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، متكنت بفضل الله عز وجل 
من أن تبني قاعدة متينة من العالقات املتميزة 
مع الدول الشقيقة، والصديقة من خالل سياسة 

قامئة عىل التعاون البناء واملثمر»
املعروف •  من  كافة:  العامل  دول  عىل  االنفتاح 

الخارجية  الساحة  عىل  دولة  أي   تحرك  أن 
ويف  تحقيقها،  إىل  يسعى  محددة  أهداف  له 
الحالة اإلماراتية ميكن اإلشارة إىل أمرين مهمني: 
تنويع  عىل  اإلمارات  بحرص  يتعلق  األول 
التحرك يف  الخارجية، وتوسيع خيارات  عالقاتها 
التنمية  تحقيق  جهود  لتعزيز  والغرب  الرشق 
هنا  ومن  اإلمارات.  ألبناء  واملستدامة  الشاملة 
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مع  الثنائية  العالقات  تعزيز  عىل  الحرص  كان 
كوريا  رأسها  الصاعدة، وعىل  االقتصادية  القوى 
اإلمارات  دولة  نجحت  وقد  والصني؛  الجنوبية 
العربية املتحدة يف إقامة عالقات قوية وفاعلة 
الدولية من دون  مع مختلف األطراف والقوى 
حساب  عىل  ما  منطقة  مع  العالقة  تكون  أن 
العالقة  العالقة مع منطقة أخرى، أو أن تكون 
مع طرف دويل أو إقليمي عىل حساب العالقة 
مع طرف آخر، حيث تؤمن اإلمارات بأن التواصل 
يظل دامئاً ممكناً مع الجميع، باعتباره الطريق 

الحضاري واإلنساين للتفاهم وحل النزاعات.
التسامح •  ونرش  التطرف واالرهاب  مكافحة 

والتعايش: تؤمن اإلمارات إمياناً راسخاً  بأهداف 
ميثاقها  عنها  التي عرب  ومبادئها  املتحدة،  األمم 
لحامية األمن والسلم الدوليني والتعايش السلمي 
الدولية  املنازعات  حل  خالل  من  الدول،  بني 
بالطرق السلمية، واحرتام قواعد القانون الدويل 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول، وخلق 
مناخ مالئم للعالقات الدولية، يقوم عىل أساس 
التسامح ونبذ العنف واالعرتاف باآلخر، واحرتام 
حقوق اإلنسان والشعوب. وتتبنى الدولة موقفاً 
بكافة  واإلرهاب  التطرف  يرفض  وصادقاً  ثابتاً 
أشكاله وتحرص عىل مواجهة هذه اآلفة والقضاء 
فاعل وموحد  اتخاذ موقف  إىل  عليها، وتدعو  
الفكرية،  لجذوره  والتصدي  اإلرهاب  ملحاربة 
وأياً  صوره  بكل  اإلرهاب  ضد  االمارات  وتقف 
كان مرتكبوه وعدم التسامح إطالقاً مع من ينرش 
التهاون  العنف والذعر والدمار بني األبرياء، أو 

مع أي طرف يقدم يد العون واملالذ للجامعات 
اإلرهابية، وتدعو للرتكيز عىل تعزيز قيم التسامح 
الشعوب،  بني  والتعايش  واالعتدال  والتعددية 
وكشف األفكار املضللة التي تنرشها الجامعات 
املتطرفة واإلرهابية، ال سيام عرب وسائل التواصل 

االجتامعي.

جاءت كلمة دولة االمارات التي القاها سمو الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون 
لألمم  العامة  للجمعية  ألـ75  االجتامع  يف  الدويل 
السياسة  مرتكزات  لكل  شاملة  جامعة  املتحدة، 
املرحلة  يف  ومحركاتها  وشواغلها  االماراتية  الخارجية 

الراهنة، ومعربة كذلك عن مجمل التوجهات والثوابت 
للدبلوماسية االماراتية، التي  أساسياً  التي متثل إطاراً 
والفاعلية  الديناميكية  من  هائل  بقدر  تتسم  باتت 
والقدرة عىل التحرك خارج أطر التقليدية والنمطية يف 
العالقات الدولية. كام جاءت مبثابة تقديم قوي واف 
الدامئة  غري  للعضوية  الرتشح  االمارات  دولة  إلعالن 
2023،  وقد جاءت  ملجلس األمن الدويل للفرتة 2022ـ 

أهم محاور الكلمة كام ييل:
االمارات •  دولة  بني  التاريخية  السالم  معاهدة 

وارسائيل: الشك أن االخرتاق الحيوي الذي تحقق 
يف الرشق األوسط بتوقيع معاهدة سالم بني دولة 
تقليدية  غري  مقاربة  ميثل  وارسائيل،  االمارات 
للبحث عن تحقيق السالم واألمن واالستقرار من 
خالل بدائل وحلول غري تقليدية، منها دبلوماسية 
ومسارات  آفاق  فتح  إىل  تهدف  التي  السالم، 
املقبلة، من خالل وضع أسس  جديدة لألجيال 
لآلخر،  حقيقي  وقبول  وافنتاح  لتعايش  راسخة 
التي  والقناعات  املبادىء  ترجمة  تكتمل  حتى 
تؤمن بها االمارات إىل واقع يقدم املثل والقدوة 
والنموذج لكل البرش الذي من يعانون من آثار 
وتداعيات أزمات مزمنة. فهذه املعاهدة تحقق 
الرؤية االماراتية للحارض واملستقبل والقامئة عىل 
مبادىء وأسس مرتابطة يف مقدمتها رضورة حل 
النزاعات بالطرق السلمية، واالنفتاح والتعددية 
األحادية  الرؤى  أن  باعتبار  اآلخر،  وقبول 
املنغلقة قد تسببت يف تأزم األوضاع يف القضية 
الفلسطينية، وهيأت األجواء للتوظيف االرهايب 
لقضية عادلة استغلتها تنظيامت االرهاب أسوأ 
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استغالل يف جذب تعاطف الشباب وتجنيدهم 
ساحات  يف  القضية  باسم  الجرائم  وارتكاب 
ومناطق ودول ال عالقة لها بالقضية وال مبعاناة 

أصحابها الحقيقيني.
املحتلة •  الثالث  االماراتية  الجزر  قضية 

الجزر  متثل  االيرانية:  النووية  والطموحات 
(طنب  إيران  تحتلها  التي  الثالث  االماراتية 
أهم  أحد  وأبوموىس)  الصغرى  وطنب  الكربى 
االماراتية،  الخارجية  السياسة  تحركات  أهداف 
حيث تحرص الدولة عىل طرح قضيتها العادلة 
أمام مختلف املحافل االقليمية والدولية، لفضح 
إيران  واستمرار  العدوانية  االيرانية  املامرسات 
استمرار  عىل  والتأكيد  الجزر،  هذه  احتالل  يف 
جهودها الستعادتها بالطرق السلمية عرب الحوار 
الدويل،  التحكيم  إىل  القضية   إحالة  أو  املبارش 
بالدي  ”ستواصل  كلمته  يف  سموه  أكد  حيث 
السلمية،  بالطرق  النزاعات  حل  إىل  الدعوة 
حيث نكرر موقف دولة اإلمارات الثابت وحقها 
الرشعي إزاء سيادتها عىل جزرها الثالث طنب 
التي  موىس  أبو  و  الصغرى  طنب  و  الكربى 
الدويل  للقانون  انتهاك صارخ  يف  إيران  احتلتها 
كل  أن  من  الرغم  عىل  املتحدة،  األمم  وميثاق 
الوثائق التاريخية تؤكد ملكية دولة اإلمارات لها، 
وخضوعها للحكم العريب منذ القدم.. وعليه، لن 
تتخىل بالدي عن مطالبة إيران بإعادة الحقوق 
الحل  إىل  إيران  بالدي  لقد دعت  أصحابها.  إىل 
السلمي للقضية من خالل املفاوضات املبارشة أو 
محكمة العدل الدولية، ومع ذلك، مل ترد إيران 
استعراض  سموه  وواصل  الدعوات“  هذه  عىل 
تقوم  أن  إىل  ”نتطلع  قائالً  إيران  يخص  ما 
تلتزم  وأن  الجوار  حسن  مبادئ  باحرتام  إيران 
تطوير  عن  توقفها  عرب  األمن  مجلس  بقرارات 
الجامعات  الباليستية وتسليح  الصواريخ  برامج 
بالدي  تشعر  السياق،  هذا  ويف   ... اإلرهابية 
رسيان  فرتة  انتهاء  اقرتاب  مع  خاصة  بالقلق 
القيود املفروضة مبوجب االتفاق النووي والذي 
يكون  أن  ونأمل  املرجوة  التوقعات  يحقق  مل 
مبثابة تجربة ميكن االستفادة منها يف املستقبل 
يعالج  شمولية،  أكرث  اتفاق  إىل  التوصل  عرب 
مخاوف دول املنطقة ويجعل منها رشيكاً أساسياً 

يف صياغة رشوط االتفاق“
القضية الفلسطينية: جاءت كلمة دولة االمارات • 

املزايدين  جميع  عىل  قوي  رد  مبنزلة 
الشعب  تجاه  االمارات  موقف  عىل 
جدد  حيث  وقضيته،  الفلسطيني 
آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ  سمو 
االمارات  موقف  كلمته  يف  نهيان 
«إلقامة  الدعوة  بشأن  الراسخ 
عىل  مستقلة  فلسطينية  دولة 
وعاصمتها   1967 عام  حدود 
يتوافق  مبا  الرشقية  القدس 
ذات  الدولية  القرارات  مع 
مع  ويتامىش  الصلة، 
والدويل»  العريب  اإلجامع 
مشرياً إىل أن هذا املطلب 

لإلمارات  ثابتاً  يبقى 
املغرضني  ادعاءات  رغم 

الشعب  بقضية  واملتاجرين 
سموه  وصف  حيث  الفلسطيني، 

الشعب  دعم  تجاه  االمارات  موقف 
الدولتني  حل  وتحقيق  الفلسطيني 

االمارات  أن  إىل  الفتاً  الراسخ،  باملوقف 
التي  السالم  تكون معاهدة  أن  إىل  ستسعى 

يف  جديدة  فكرية  «آفاقا  ارسائيل  مع  وقعتها 
املنطقة و أن تخلق مسارا مزدهرا ألجيالها الذين 
من  أفضل  وواقعا  مستقرة  منطقة  يستحقون 

الحروب والفقر».
رضورة التصدي للمرشوعات التوسعية لقوى • 

االمارات  دولة  اكدت  االقليمية:  الهيمنة 
يف الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ عبد 

الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
أهم  أحد  أن  الدويل،  والتعاون 

مفاتيح تحقيق األمن واالستقرار 
رضورة  يف  يتمثل  االقليمي 

للمرشوعات  التصدي 
تتبناها  التي  التوسعية 
قوى الهيمنة االقليمية، 

نرش  يف  تسببت  والتي 
دائرة  وتوسيع  الفوىض 

النزاعات  الرصاع يف مناطق 
يف دول عربية عدة مثل ليبيا 

وسوريا، وكذلك تدخالت هذه 
الدول  بعض  شؤون  يف  القوى 

العربية بشكل عسكري مبارش، أو 
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غري مبارش عرب وكالء طائفيني وميلشيات مرتزقة 
القوى، ماتسبب يف جعل  تعمل ملصلحة هذه 
واملتطرفني،  لالرهابيني  جذب  بؤر  الدول  هذه 
وساحات نشاط توظفها تنظيامت االرهاب من 
لذا  االقليمية،  ومصالحها  أهدافها  تحقيق  أجل 
واضحاً  الخارجية  وزير  سمو  حديث  جاء  فقد 
كاشفاً حول التحذير من األطامع التوسعية لبعض 
الدول االقليمية التي «تحمل فتيل الفتنة أو ذات 
أوهام تاريخية إلعادة بسط السيطرة واالستعامر 
مام  األفريقي،  والقرن  العربية  املنطقة  عىل 
اإلمارات  تسبب يف حروب دامية»، ومل تكتفي 
بتشخيص الداء االسرتاتيجي العضال الذي تعانيه 
تصورها  بطرح  قامت  بل  العربية،  املنطقة 
االسرتاتيجي للعالج من خالل الدعوة إىل بلورة 
السيادة  انتهاكات  يرفض  موحد  دويل  موقف 
للدول، ويسعى  الداخلية  الشؤون  والتدخل يف 
للتوصل إىل حلول سياسية بقيادة األمم املتحدة، 
وفرست الدولة رؤيتها بالقول «لقد جاءت هذه 
خربتنا،  وبحكم  واقعنا  منطلق  من  التحذيرات 
فنقاط االشتعال يف اليمن وسوريا وليبيا والعراق 

وغريها مرتبطة بتدخالت فجة يف الشأن العريب 
من قبل دول تحمل فتيل الفتنة أو ذات أوهام 
تاريخية إلعادة بسط السيطرة واالستعامر عىل 
املنطقة العربية والقرن اإلفريقي، مام تسبب يف 
حروب دامية». وقد خص سموه التأثري الخطري 
ليبيا وتحدث عنه  الرتيك يف  العسكري  للتدخل 
”بقلق بالغ“، باعتباره ” جزء مقلق من التدخالت 
اإلقليمية يف الشأن العريب والذي تسبب يف تفاقم 
األزمة اإلنسانية وتقويض جهود التوصل إىل حل 

سلمي وزعزعة االستقرار يف املنطقة ككل“ 
الدوليني: •  والسلم  األمن  تحقيق  جهود  دعم 

أكدت كلمة دولة االمارات عىل دعمها مبادرة 
إطالق  بشأن وقف  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
لعمق  واضح  انعكاس  يف  العامل،  حول  النار 
الوعي االسرتاتيجي بخطورة استمرار الرصاعات 
مع  وتزامنها  واألزمات  والحروب  والخالفات 
تهديدات غري تقليدية يف مقدمتها تفيش األوبئة، 
حيث تعاين دول ومناطق شتى من العامل جراء 
(كوفيد  «كورونا»  لجائحة  مسبوق  غري  انتشار 

ـ19) الذي أصاب أكرث من 35 مليوناً من البرش 
حتى اآلن، وتسبب بوفاة أكرث من مليون انسان. 
االسرتاتيجية  االمارات  رؤية  الكلمة  وعكست 
القامئة عىل احرتام سيادة الدول والحفاظ عىل 
للسالم  الدعوة  خالل  من  الشعوب،  مصالح 
واالستقرار يف مختلف الدول العربية التي تشهد 
نزاعات ورصاعات، ففي اليمن أكدت سمو وزير 
الحايل  «املناخ  أن  الدويل  والتعاون  الخارجية 
نار  للتوصل إىل وقف إطالق  مناسباً  يكون  قد 
األمم  رعاية  تحت  دائم  سيايس  وحل  شامل 
اليمني؛  الصف  «توحيد  إىل  داعياً  املتحدة»، 
«النداءات  وداعامً  مستدام»،  حل  إىل  للوصول 
ليبيا،  يف  الفوري  النار  إطالق  لوقف  املتكررة 
بالعملية  االلتزام  إىل  األطراف  جميع  وندعو 
والبناء  املتحدة  األمم  رعاية  تحت  السياسية 
عىل مخرجات برلني» وشدد سموه عىل مواصلة 
الدعوة والعمل من أجل التوصل إىل حل سيايس 
سلمي لألزمة لتحقيق األمن واالستقرار الدامئني 
أيضاً  الكلمة  وتطرقت  العريب،  البلد  هذا  يف 
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الشأن  يف  األجنبية  التدخالت  وقف  إىل رضورة 
السياسية  «العملية  أن  عىل  والتأكيد  السوري، 
هي السبيل الوحيد إلنهاء األزمة، وللحفاظ عىل 
وزير  سمو  لفت  وقد  السوري».  الشعب  أمن 
الخارجية والتعاون الدويل انتباه العامل أجمع إىل 
مسألة غاية يف األهمية والخطورة، وهي التحذير 
فريوس  جائحة  إىل  الرصاع  مناطق  تعرض  من 
«كورونا»، باعتبار هذه املناطق االقل استعداداً 
لهذا الخطر، ما يضع سكان هذه املناطق والعامل 
الوباء وصعوبة  أجمع إىل خطر استمرار تفيش 
محارصته والقضاء عليه، ناهيك عام يعنيه ذلك 
عىل الصعيد االنساين، كام كانت كلمة االمارات 
والقيم  باملبادىء  االميان  لعمق  كذلك  عاكسة 
وزير  سمو  قال  حيث  والحضارية،  االنسانية 
األوقات  هذه  «إن  الدويل  والتعاون  الخارجية 
الحرجة تتطلب من الدول وضع خالفاتها جانباً 
وتعزيز التعاون بينها؛ لتطوير وتوفري اللقاحات 

والعالج لكافة الشعوب».
الرؤية االيجابية للمستقبل: تحرص الدبلوماسية • 

االماراتية دامئاً عىل أن تكون مرآة عاكسة لروح 

االمارات القامئة عىل التمسك بااليجابية والنظرة 
لذا فإن كلمة  التي ترفض املستحيل،  التفاؤلية 
سمو وزير الخارجية والتعاون الدويل، قد أشارت 
إىل خطر تحدي انتشار فريوس ”كورونا“ باعتباره 
”نقطة تحول هامة“ يف العالقات الدولية، لكن 
الكلمة انتقلت رسيعاً للحديث عن إميان دولة 
غري  التحديات  تحويل  ”ميكن  بأنه  االمارات 
الجهود  توحيد  عرب  كبرية  فرص  إىل  املسبوقة 
التحديات  تواكب  دولية  مؤسسات  وبناء 
املاضية  الشهور  أثبتت  والناشئة...لقد  الحالية 
وجود  تتطلب  العاملية  التهديدات  مواجهة  أن 
تحرك جامعي مشرتك وقيادات حكيمة لصياغة 
تداعيات  كافة  تعالج  متسقة  دولية  استجابة 
حل  مبواصلة  البداية  تأيت  التهديدات....و  هذه 
األزمات السياسية ومنع نشوب رصاعات جديدة 
خاصة يف ظل انتشار الجائحة، حيث ستواصل 
والدوليني  اإلقليميني  الرشكاء  مع  العمل  بالدي 
إلحالل األمن واالستقرار مع الحرص عىل مبادرة 
الدول املترضرة يف وضع حلول تلبي التطلعات 

املرشوعة لشعوبها“

العامة لألمم  الجمعية  أمام  االمارات  إن كلمة دولة 
يف  االمارات  لدور  واف  عرض  مبنزلة  كانت  املتحدة 
من  الدوليني  والسلم  األمن  وتحقيق  السالم  صناعة 
خالل جهود متكاملة عىل الصعد السياسية واالنسانية 
واألمنية وبناء النموذج التنموي امللهم الذي يجذب 
عن  بعيداً  والتنمية  البناء  نحو  الجديدة  األجيال 
رؤية  طرح  عرب  وكذلك  والعنف،  واالرهاب  التطرف 
أسسه  لوضع  والدعوة  للمستقبل  لالستعداد  واعية 
واستخدام  االبتكار  عىل  «التشجيع  خالل  ودعامئه 
الشعوب  بني  املعرفية  الفجوات  وسد  التكنولوجيا 
فرص  وإعطائهم  والنساء  الشباب  لتمكني  والدعوة 
متكافئة» والعمل عىل «بناء مجتمعات سلمية وآمنة 
عرب ترسيخ التعايش والحوار بني األديان والثقافات»، ما 
ميثل دعامً نوعياً هائالً لفرص االمارات يف الفوز مبقعد 
غري دائم يف مجلس األمن الدويل للفرتة 2022ـ2023، 
والسلم  األمن  صون  لجهود  داعمة  دولة  باعتبارها 
الدوليني، وواعية بحجم التحديات التي تواجه العامل، 
يف  بقوة  وراغبة  العضوية  املرتتبة عىل  واملسؤوليات 
رؤيتنا  لتحقيق  الرشكاء  كافة  مع  العمل  «مواصلة 
بالسالم واالزدهار وقادر  يتمتع  املشرتكة بخلق عامل 

عىل مواجهة التحديات».
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هذه  فإن  املقابل  يف  لكن 
الخطوة أثارت قلقاً متناميًا عىل الصعيدين 

إيران  يد  تطلق  ألنها  فقط  ليس  والدويل،  اإلقليمي 
يف  والتامدي  العسكرية  قدراتها  تعزيز  مواصلة  يف 
سياساتها التدخلية والعدائية التي متثل تهديداً ألمن 
واستقرار املنطقة، وإمنا أيضاً ألنها قد تشجعها عىل 
أن  خاصة  متسارعة،  بوترية  النووي  السالح  تصنيع 
انتهاء حظر السالح جاء يف الوقت الذي انتهكت فيه 
العام  يف  مجموعة(5+1)  مع  النووي  االتفاق  بنود 
2015، وهذا يثري بدوره التساؤل حول تداعيات هذه 

الخطوة عىل األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل ؟ 

عىل  األسلحة  عىل  حظراً  األمن  مجلس  فرض 

إيران يف 
مل  حينام   ،2007 العام 
لحل  والدولية  األممية  للجهود  وقتها  تستجب 
عندما  لكن  للجدل،  املثري  النووي  برنامجها  أزمة 
األطراف  متعدد  النووي  االتفاق  إىل  التوصل  تم 
بينها ومجموعة(1+5) والتي تضم أعضاء مجلس 
من  يوليو  يف  أملانيا  إىل  باإلضافة  الدامئني  األمن 
حظر  قرار  حول  التفاوض  أعيد   ،2015 العام 
عىل  وقتها  االتفاق  وتم  عليها،  املفروض  السالح 
األمن  مجلس  قرار  يف  جاء  كام   - أعوام  خمسة 
رقم 2231 – وتم تحديد الثامن عرش من أكتوبر 
لهذا  ووفقاً  الحظر،  هذا  النتهاء  كموعد   2020
البند من االتفاق النووي، فال یحق للنظام اإليراين 

رشاء وبيع األسلحة. 

ورغم ذلك ، فإن إيران مل تلتزم بهذا البند حينام 
تورطت يف إمداد العديد من امليليشيات املسلحة 
التابعة لها يف دول املنطقة، كميليشيات الحويث يف 
اليمن والحشد الشعبي يف العراق وحزب الله يف 
لبنان بالسالح، وهو ما دفع الواليات املتحدة إىل 
من  مايو  النووي يف  االتفاق  االنسحاب من هذا 
والتوصل  التفاوض  بإعادة  العام 2018، وطالبت 

 :
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كانت  التي  الثغرات  يعالج  جديد  اتفاق  إىل 
إدارة  أبرمته  الذي  النووي  االتفاق  يف  موجودة 
إيران،  مع  أوباما  باراك  السابق  األمرييك  الرئيس 
وبدأت يف تبني اسرتاتيجية الضغوط القصوي من 

خالل تشديد العقوبات عىل إيران.
ولهذا حينام تم انتهاء الحظر املفروض عىل إيران 
يف الثامن عرش من أكتوبر 2020 وفشل الجهود 
«مكافأة»  طهران  اعتربته  متديده،  يف  األمريكية 
لتشمل  األسلحة  وبيع  رشاء  عملية  تتجاوز 
العامل،  دول  جميع  مع  املالية  أنشطتها  استئناف 
وهذا ما أشار إليه بيان وزارة الخارجية اإليرانية 
الذي تم نرشه يف الثامن عرش من أكتوبر 2020، 
األسلحة،  نقل  عىل  القيود  «كّل  رصاحة  وذكر 
النشاطات املرتبطة (بذلك) والخدمات املالية من 
جمهورية إيران اإلسالمية وإليها، وكل املحظورات 
الدول  أرايض  عرب  املرور  أو  بدخول  املتعلقة 
عدد  عىل  املفروضة  املتحدة  األمم  يف  األعضاء 
العسكريني،  واملسؤولني  اإليرانيني  املواطنني  من 
من  التفسري  وهذا  تلقايئ»،  بشكل  إنهاؤها  تم 
جانب إيران النتهاء الحظر املفروض عليها رفضته 
أكدت  التي  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بشدة 
أي  أن  بومبيو  مايك  خارجيتها  وزير  لسان  عىل 
عقوبات،  اىل  ستؤدي  اليران  أسلحة  بيع  عملية 
سلطاتها  الستخدام  ”مستعدة  أنها  من  وحذرت 
كيان  أو  فرد  أي  عىل  عقوبات  لفرض  الوطنية 
ونقل  وبيع  إمداد  يف  ملموس  شكل  يف  يساهم 
أسلحة تقليدية اىل ايران». وحثت كل الدول التي 
االوسط  الرشق  يف  واالستقرار  السالم  يف  ترغب 
وتدعم مكافحة االرهاب ”أن متتنع عن املشاركة 

يف اإلتجار باألسلحة مع إيران“.

جاءت مواقف القوى الدولية من حظر األسلحة 
عالقاتها  طبيعة  إىل  استناداً  إيران  عىل  املفروض 
تربطها معها، وكان واضحاً  التي  املصالح  وشبكة 
مدى التعارض يف هذه املواقف التي ميكن تناولها 

عىل النحو التايل:
الدولية  الجهود  وقيادة  املتحدة  الواليات   -  1
إيران، حيث تقدمت  السالح عىل  لتمديد حظر 
يف شهر أغسطس 2020 مبرشوع قرار إىل مجلس 

األسلحة  حظر  فرض  متديد  بهدف  الدويل  األمن 
من  كل  جانب  من  رفضه  تم  لكن  إيران،  عىل 
عن  دولة   11 امتنعت  فيام   ، والصني  روسيا 
التصويت ومل توافق عليه إال دولة واحدة وهي 
جمهورية الدومينيكان، وهذا يعني نهاية الحظر 
الثامن  الذي تفرضه األمم املتحدة عىل إيران يف 

عرش من أكتوبر 2020.  
لقد تقدمت الواليات املتحدة مبرشوع هذا القرار 
السالح  انتهاء حظر  إىل  متزايد  بقلق  تنظر  ألنها 

السنوات  خربة  أن  خاصة  إيران،  عىل  املفروض 
عدم  عن  بوضوح  كشفت  املاضية  الخمس 
استئناف  النووي، وواصلت  باالتفاق  إيران  التزام 
الصاروخية.  منظومتها  وتطوير  النووي  مرشوعها 
إعالن  هو  املتحدة  الواليات  قلق  أثار  ما  ولعل 
أول  إطالق  عن   ،2020 أبريل  يف  الثوري  الحرس 
قمر صناعي مخصص لألغراض العسكرية يحمل 
اسم «نور1» يحمله صاروخ قاصد، ويبعد مداره 
ميال)،   264) كيلومرتا   425 بــ  األرض  سطح  عن 

2020

 «1 »



545862020

بومبيو   مايك  األمرييك  الخارجية  وزير  وطالب 
الصناعي  القمر  لهذا  إطالقها  ألن  مبحاسبتها، 
لقرار مجلس األمن  العسكري يعد تحدياً واضحاً 
يلزمها  والذي   2015، لسنة   (2231) رقم  الدويل 
باالمتناع ملدة مثاين سنوات عن العمل عىل تطوير 
نووية،  أسلحة  لحمل  باليستية مصممة  صواريخ 
ولهذا قادت الواليات املتحدة الجهود الدبلوماسية 
لتمديد حظر األسلحة عن إيران ، بدعوى أن رفع 
يف  واالستقرار  األمن  يهدد  سوف  عنها  الحظر 
املنطقة، ولهذا تقدمت مبرشوع قرار إىل مجلس 
رفضه  تم  وحينام  الحظر،  هذا  لتمديد  األمن 
واصلت اسرتاتيجية الضغوط القصوى ضد إيران، 
عىل  كاسحة  عقوبات  واحد  جانب  من  وفرضت 
يف   ،2020 أكتوبر  شهر  يف  اإليراين،  املايل  القطاع 
خطوة إضافية لتشديد العقوبات عىل 18 مرصفا 
”يجب  الجديدة،  العقوبات  ومبوجب  إيرانيا.. 
ممتلكات  يف  واملصالح  املمتلكات  جميع  حظر 
املتحدة  الواليات  املوجودة يف  املحددة  األهداف 

أو يف حوزة أو سيطرة األشخاص األمريكيني».
وال شك يف أن الواليات املتحدة التي قادت الجهود 
الدولية لتمديد حظر األسلحة املفروض عىل إيران 
كانت تدرك خطورة رفع هذا الحظر، بالنظر إىل 
واالستقرار  لألمن  واملزعزعة  السابقة،  مامرساتها 
كانت  ترامب  الرئيس  فإدارة  والعامل،  املنطقة  يف 
واتهمتها  إيران  تجاه  كبري  بشكل  تشدداً  األكرث 
النزاعات  يف  وتتدخل  اإلرهاب  ترعى  دولة  بأنّها 

اليمن  يف  ذلك  يف  مبا  األوسط،  الرشق  طول  عىل 
وسوريا وغريها.  

2 - معارضة روسيا والصني لتمديد حظر السالح 
عىل إيران، وذلك بدعوى أن الواليات املتحدة ال 
متلك األساس القانوين لدفع مجلس األمن لتمديد 
هذا الحظر، وأكدتا عىل وجوب تنفيذ قرار مجلس 
النووي  االتفاق  يكرّس  الذي   2015 لعام  األمن 
وزير  وقال  الحظر.  هذا  وانتهاء  األسلحة  وحظر 
الرويس سريغي الفروف يف  ترصيحات  الخارجية 
أن  املتحدة  الواليات  «عىل  الشأن:  هذا  يف  الفتة 
أساسات  وال  قانونية  أرضيّة  وجود  عدم  تدرك 
أخرى لسياستها باستخدام متثيلها يف مجلس األمن 

لفرض مصالحها األنانية». بينام شككت الواليات 
املتحدة يف موقف الدولتني، ورأت أن الدافع وراء 
تقف  إيران  عىل  السالح  حظر  لتمديد  رفضهام 
ورائه اعتبارات اقتصادية وعسكرية، حيث ترغب 
الدولتان ببيع السالح إليران عندما ينتهي الحظر، 
لفعل  أمامهام  الباب  سيفتح  الحظر  انتهاء  وأّن 

ذلك.
3 - رفض أوروبا لتمديد حظر السالح ضد إيران، 
امتنعت  النووي:   االتفاق  عىل  الحفاظ  بدعوى 
عيل  التصويت  عن  االمتناع  وبريطانيا  فرنسا 
حظر  بتمديد  الخاص  األمرييك  القرار  مرشوع 
عىل  الحفاظ  بدعوى  وذلك  إيران،  عىل  األسلحة 
العام لالتحاد  النووي، وهذا هو املوقف  االتفاق 
يعمل  النووي ال  االتفاق  أن  يرى  الذي  األورويب، 
له، وذلك بشكل رئييس بسبب  كام كان مخططاً 
تنفذها  التي  األقىص»  «الضغط  عقوبات  حملة 
األوروبية  الدول  رفضت  كام  املتحدة.  الواليات 
فرنسا  النووي،  االتفاق  يف  األطراف  الثالث 
يف  املتحدة  الواليات  تلويح  وأملانيا،  وبريطانيا 
شهر سبتمرب 2020 بتفعيل آلية العودة التلقائية 
للعقوبات الدولية التي كانت مفروضة عىل إيران 
مبقتىض  ورُفعت  النووي  لالتفاق  الوصول  قبل 

القرار 2231.
إىل  بالنظر  تفسريه  ميكن  األورويب  املوقف  وهذا 
هذا  عىل  الحفاظ  تريد  رمبا  الثالث  الدول  أن 
االتفاق وأنها ملتزمة به، خاصة فيام يتعلق برفع 
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ما  وهو  الثقيلة،  األسلحة  عىل  املفروض  الحظر 
سنوات   5 مرور  بعد  النووي  االتفاق  به  قىض 
الدول  تحاول  رسالة  وهى  إليه،  الوصول  عىل 
ومفادها  تحديداً،  إيران  إىل  توجيهها  األوروبية 
باالتفاق هو الرشط األسايس ملواصلة  االلتزام  أن 
طهران  إقناع  محاوالتها  إطار  يف  وذلك  تطبيقه، 
التي  املتتالية  التصعيدية  خطواتها  عن  بالعدول 
.ورغم  االتفاق  يف  التزاماتها  خاللها  من  خفضت 
هذا املوقف الذي مييل إىل إيران ، إال أن األخرية 
تتهم الدول األوروبية بأنها مل تؤد دورها املأمول 
يف الحفاظ عىل االتفاق النووي، فضالً عن أن آلية 
التجارة  تعزيز  إىل  تؤد  األوروبية مل  ”انستكس“  

بني طهران والعواصم األوروبية.  

حظر  برفع  إيران  فيه  احتفلت  الذي  الوقت  يف 
السالح املفروض عليها من جانب األمم املتحدة 
الثامن عرش من أكتوبر 2020، إال أن هذا ال  يف 
يعني إطالق يدها بشكل كامل فيام يتعلق برشاء 
وبيع األسلحة، فام تزال هناك العديد من القيود 
التي تحد من حركتها يف هذا الشأن، لعل أبرزها: 
السالح  حظر  لعودة  كبرية  إمكانية  هناك   -  1
االتفاق  لبنود  انتهاكها  بدعوى  إيران  عىل 
رفع  ألن   ،(5+1) مجموعة  مع  اإليراين  النووي 
مل  ما  وهو  إيران  بالتزام  باألساس  يرتبط  الحظر 
النووي  املجال  يف  اإليرانية  فالتجاوزات  يتحقق، 
للطاقة  الدولة  الوكالة  تقارير  يف  وموثقة  كثرية 
رأت  ما  إذا  فإنه  النووي  لالتفاق  ووفقاً  النووية. 
إيران  أن  االتفاق  هذا  األطراف يف  الدول  إحدى 
مل تف بالتزاماتها وأنها مل تقدم تفسريًا موثوقًا به، 
فإنه يجوز لتلك الدولة أن تطالب مجلس األمن 
تفعيل  تأكيد  يعيد  قرار  بالتصويت عىل مرشوع 
وتتوصل  املتحدة،  األمم  تفرضها  التي  الجزاءات 
تلك الدولة إىل فرض العقوبات عىل إيران مجدًدا 
الحظر. وكام  من خالل معارضة متديد فرتة رفع 

هو معروف فإن حظر تصدير األسلحة إىل إيران 
يعد واحدة من هذه العقوبات، بل وأهمها، 
وبالتايل يحق للدول عدم رفع الحظر إذا ثبت 
االتفاق  بنود  كافة  بتطبيق  تلتزم  مل  إيران  أن 
النووي. وإذا كانت الواليات املتحدة فشلت يف 
أغسطس 2020 يف هذه املحاولة، نتيجة لرفض 

وبريطانيا،  فرنسا  كل من  وامتناع  والصني  روسيا 
تنجح،  ورمبا  ثانية،  مرة  املحاولة  تعيد  قد  فإنها 
من  الدويل  القلق  حالة  تزايد  ظل  يف  خاصة 
مامرسات إيران املزعزعة ألمن واستقرار املنطقة.

2 - مبدأ ”سناب باك“، أو آلية ”العودة التلقائية 
مجلس  قرار  يف  عليها  املنصوص  للعقوبات“، 

من  ألي  اآللية  هذه  تتيح  إذ   ،2231 األمن 
النووي  االتفاق  عىل  املوقعة  الدول 

تقديم شكوى لألمم املتحدة يف حال 
أخلت إيران بأي بند من بنود 

ستبدأ  وبدورها  االتفاق، 
األمـم املتحـدة بفتـح 

تحقيـق يستمــر 
لثالثـني يوما 
قبل العودة 

ت  حــا يضا بإ
للطرف  وضامنات 

الشكــوى.  قـدم  الذي 
ويف حال عدم اقتناع الطرف 

يحق  اإليضاحات  بهذه  املشتيك 
دون  من  باك“  ”سناب  مبدأ  تطبيق 

عىل  تعود  وبالتايل  األمن،  مجلس  موافقة 
مجلس  أقرها  كان  التي  العقوبات  كافة  إيران 

األمن قبل أن يعلقها االتفاق والقرار 2231 . 
3 - استمرار الحظر الذي تفرضه األمم املتحدة 

عىل املـواد والتكنــولـوجيا التي ميكـن أن 
برنامجها  تطـوير  إيران يف  تستخدمها 

للصـواريـخ الباليستيــة الخــاص 
ما  وهو   ،2023 العام  حتى 

الحظــر  يعني أن رفـع 
يف  الســـالح  عـن 

عشــر  الثامن 
من 

أكتوبر 2020، ال يشمل كافة أنواع األسلحة، وهذا 
ما أكدت عليه األطراف األوروبية يف هذا االتفاق، 
التي أشارت إىل أنها ما تزال ملتزمة بحظر املواد 
أن  ميكن  والتي   2023 العام  حتى  والتكنولوجيا 
برنامجها  تطوير  يف  إيران  توظفها 
للصواريخ الباليستية، وهذا األمر 
يف  توافق  عامل  يكون  رمبا 
الواليات  بني  املستقبل 
واالتحاد  املتحدة 
 ، يب و ر و أل ا
لنظر  با
ىل  إ
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إيران  برنامج  يشكله  فيام  رؤيتهام  تطابق 
للصواريخ الباليستية من تهديد لألمن واالستقرار 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. 

ال شك أن انتهاء حظر السالح الذي تفرضه األمم 
والسلم  لألمن  تهديداً  إيران يشكل  املتحدة عىل 
إىل  بالنظر  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل 

العوامل واالعتبارات التالية:
النووي  االتفاق  انتهاك  يف  إيران  متادي   -  1
واستئناف مرشوعها النووي، فإذا كان رفع حظر 
السالح عن إيران جاء يف وقت مل تتزم فيه بالعديد 
يشجعها  قد  هذا  فإن  النووي،  االتفاق  بنود  من 
الدويل،  املجتمع  إرادة  تحدي  عىل  مستقبالً 
وهناك  النووي،  السالح  تصنيع  يف  قدماً  وامليض 
من املعطيات ما يدعم هذا األمر، فالتقرير األخري 
العام للوكالة  الذي قدمه رافایيل غرويس، املدير 
محافظي  مجلس  إىل  الذریة  للطاقة  الدولیة 
الوکالة يف سبتمرب 2020، أشار بوضوح إىل أن إيران 
غیر  والتخزين  النووي،  لالتفاق  انتهاكها  تواصل 
القانوين لليورانيوم املخصب، وتشغیل أجهزة طرد 
مركزي متطورة، وزيادة نسبة تخصيب الیورانیوم 
النووي.  االتفاق  يف  به  املسموح  الحد  من  أعلی 
وبحسب التقرير، فقد بلغت احتیاطات إيران من 
الیورانیوم منخفض التخصیب أكرث من 2000 كيلو 
یجب  النووي،  لالتفاق  وفقاً  أنه  حین  يف  جرام، 
أن ال یصل احتیاطي اليورانيوم املخصب يف إیران 

إيران  تواصل  كيلو جرام، كام  أکرث من 202  إلی 
وهو  املائة،  يف   5.4 بنسبة  الیورانیوم  تخصيب 
أعىل من الحد املنصوص علیه يف االتفاق النووي 
والذي یسمح لطهران بتخصیب الیورانیوم بنسبة 
3.67 يف املائة فقط. يف الوقت ذاته فإن منظمة 
(املعروفة  إیران  يف  الحدیثة  الدفاعیة  األبحاث 
تركز  الثوري  الحرس  لقوات  التابعة  سبند)  باسم 
عىل صنع األسلحة النووية، وهي تعمل يف الخفاء 
الواجهة  اإلیرانیة  الذریة  الطاقة  منظمة  بجانب 
واإلطار الخارجي القانوين للمرشوع، وهي شواهد 
تصنيع  نحو  حثيثة  بخطى  متيض  إيران  أن  عىل 
يف  لجهودها  التصدي  يتم  مل  إذا  النووي  السالح 

هذا الشأن.
سياساتها  مواصلة  عىل  إيران  تشجيع   -  2
التدخلية والعدائية يف املنطقة، ال شك أن انتهاء 
حظر السالح املفروض علی إيران سيشجعها عىل 

واالستقرار  لألمن  املزعزعة  أنشطتها  يف  التامدي 
الدعم  من  املزيد  تقديم  خالل  من  املنطقة،  يف 
التابعة  املسلحة  وامليليشيات  لألذرع  العسكري 
لها يف املنطقة. وهذه حقيقة ثابتة تؤكدها خربة 
السنوات املاضية ، فلطاملا تجاهلت إيران سيادة 
شئونها  يف  فج  بشكل  وتدخلت  املجاورة  الدول 
النووي،  االتفاق  توقيع  منذ  وخاصة  الداخلية، 
وهذا ما يفهم من ترصيحات عيل يونيس، مستشار 
إىل  خاللها  أشار  والتي   ،2015 العام  يف  روحاين، 
عرب  كانت  كام  إمرباطورية  أصبحت  «إيران  أن 
مركز  وهي  حاليًا،  بغداد  وعاصمتها  التاريخ، 
املايض».  اليوم كام يف  وثقافتنا وهويتنا  حضارتنا 
وذلك يف داللة واضحة عىل أن إيران تعمل عىل 
الساسانية  الفارسية  اإلمرباطورية  زمن  استعادة 
عامدها،  الفرس  وكان  اإلسالم،  قبل  أسست  التي 
واستمرت أكرث من أربعة قرون، ووضعت محاربة 

2000

202
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الخالفة اإلسالمية بني اسرتاتيجياتها يف مرحلة من 
مراحلها املتأخرة.

األسلحة  من  منظومتها  تطوير  استئناف   -  3
حظر  رفع  أن  خاصة  التقليدية،  وغري  التقليدية 
الفرصة  لها  سیتیح  إيران  عىل  املفروض  السالح 
مهم  أمر  وهذا   ، العسكرية  صناعاتها  لتطوير 
تنظر  التي  اإليرانية،  الدفاعية  للسياسة  بالنسبة 
إىل القوة العسكرية باعتبارها أهم أدوات تنفيذ 
مرشوعها  تنفيذ  وخاصة  الخارجية،  سياستها 
من  باستمرار   تحرص  ولهذا  اإلقليمي،  للتوسع 
جديدة  نوعيات  عن  اإلعالن  عىل  آخر  إىل  حني 
من األسلحة، لتبعث بذلك رسائل تهديد واضحة 
أي  مع  يتنايف  مبا  الجوار  دول  إىل  ومقصودة 
ادعاءات حول الرغبة يف تحقيق األمن واالستقرار 

اإلقليمي.
املفروض  السالح  حظر  انتهاء  أن  يف  شك  وال 

لتطوير  الفرص  من  العديد  لها  سيتيح  عليها 
قدراتها العسكرية بدرجة كبرية، وهذا يفهم من 
عقب  روحاين  حسن  اإليراين  الرئيس  ترصيحات 
اجتامع ألعضاء الحكومة يف طهران يف الرابع عرش 
من أكتوبر 2020 والتي أشار فيها إىل أنه واعتباراً 
من 18 أكتوبر 2020 سيكون بإمكاننا رشاء وبيع 
يف  وذلك  به»،  نرغب  بلد  أي  وإىل  من  األسلحة 
داللة واضحة عىل أن إيران ال تنظر إىل رفع الحظر 
لتطوير  فقط  فرصة  باعتباره  عليها  املفروض 
صناعاتها الدفاعية والعسكرية، وإمنا أيضاً التحول 
منذ  تسعى  أنها  خاصة  للخارج،  سالح  تاجر  إىل 
سنوات إىل االنضامم إىل الدول املصدرة لألسلحة، 
وهذا ما أكده تقرير نرشه معهد واشنطن لسياسة 
الرشق األدىن حول تداعيات رفع الحظر املفروض 
عىل إيران يف شهر يوليو 2020، أشار إىل أن إيران 
األنظمة  بعض  رشاء  يف  الحظر  رفع  ستستغل 

التي مل تتمكن من صنعها محلياً عىل األقل، مثل 
املقاتلة،  والطائرات  املتطورة،  أرض-جو  صواريخ 
ومدرعات املشاة املقاتلة، والدبابات املتطورة. كام 
سيتيح رفع الحظر أمام طهران املزيد من الفرص 
تشغيل،  وآالت  ومكونات،   ، غيار  قطع   لرشاء 
وتكنولوجيات تصنيع مبساعدة الحاسوب، ومواد 
وكل  تطوراً،  أكرث  أنظمة  إلنتاج  رضورية  خاصة 
هذا من شأنه مساعدة إيران عىل تطوير قدراتها 

العسكرية بشكل متسارع.

النووي  االتفاق  إىل  تنظر  إيران  كانت  مثلام 
يدها  تطلق  مهمة  خطوى  باعتباره   2015 عام 
فإن  املنطقة،  يف  التوسعي  مرشوعها  لتنفيذ 
الثامن  يف  عليها  املفروض  السالح  حظر  انتهاء 
عرش من أكتوبر 2020 مينحها املزيد من الفرص 
العسكرية،  قدراتها  تطوير  الستئناف  اإلضافية 
الصاروخية  وخاصة  التقليدية،  وغري  التقليدية 
األمن  عىل  الخطورة  بالغ  تطور  وهذا  والنووية، 
ظل  يف  خاصة  سواء،  حد  عىل  والدويل  اإلقليمي 
إيران  أن  إىل  تشري  التي  املاضية  السنوات  خربة 
ال تراعي مبادئ حسن الجوار وتواصل تدخالتها 
يف شئون دول املنطقة، وتستمر يف تقديم الدعم 
وراء  تقف  التي  املسلحة  للميليشيات  العسكري 
اشتعال العديد من رصاعات املنطقة، وهي أمور 
االعتبار،  يف  أخذها  الدويل  املجتمع  عىل  ينبغي 
ألنها ترتبط بشكل وثيق باألمن والسلم اإلقليمي 

والدويل. 
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تندرج حرب املعلومات ضمن حروب الجيل الرابع، 
وهي الحروب التي تدار عن بعد، أي أنها ال تعتمد 
ويتم  املتصارعة،  األطراف  بني  املبارش  االتصال  عىل 
خاللها توظيف مختلف الوسائل التكنولوجية والتقنية 
واالتصالية بهدف إجبار الطرف اآلخر يف الرصاع، سواء 
كان دولة أو مجموعة من الدول أو ميليشيات مسلحة، 
أو  االسرتاتيجية،  وأهدافه  سياساته  عن  التخيل  عىل 
محاولة تشويه صورته لدى اآلخرين، ومتثل املعلومات 
عنرص الحسم يف هذه الحرب، حيث يتم الرتكيز عىل 
الدعاية ونرش الشائعات بهدف التشكيك يف الحقائق 

وتشويه الصورة والتأثري يف الروح املعنوية. 
بأنواعها  االجتامعي،  التواصل  وسائل  وتكتسب 
املختلفة أهمية كبرية، يف حرب املعلومات الحديثة، 
بالنظر إلمكانية استخدامها بشكل خفي من جانب 
أطراف الرصاعات املختلفة، بالنظر ملا تتسم به من 
سامت تجعلها األداة املثىل يف حرب املعلومات، خاصة 
ما  أو  التخفي  ملستخدميها  تتيح  الوسائل  هذه  أن 
يطلق عليه ظاهرة «الحسابات الوهمية»، التي تقوم 
االجتامعي،  التواصل  وسائل  عىل  والحشد  بالدعاية 

والتي يكون من الصعب متابعتها. 
ولعل ما يزيد من خطورة وسائل التواصل االجتامعي 
يف حرب املعلومات يف الوقت الراهن، هو تزايد عدد 
مستخدميها بصورة الفتة ومعدالت متسارعة، حيث 
تشري آخر التقديرات الصادرة عن رشكة هوت سويت 
الكندية حول «العامل الرقمي يف 2020» إىل أن عدد 
التواصل  شبكات  ملختلف  النشيطيني  املستخدمني 
االجتامعي حول العامل سجل خالل شهر يوليو 2020 
بلغ قرابة 3.96 مليار مستخدم نشط، وهذا يشكل 
حوايل 51 % من عدد سكان العامل الذي يقدر اليوم 
بنحو 7.8 مليار نسمة. وأظهرت االحصاءات أيضاً أن 
حول  االجتامعي  التواصل  شبكات  مستخدمي  عدد 
اجاميل  من  اىل %87  تصل  نسبة  يشكل  بات  العامل 
عدد مستخدمي االنرتنت حول العامل واملقدر عددهم 
بحوايل 4.6 مليار مستخدم، كام زاد عدد مستخدمي 
مليون   376 مبقدار  االجتامعي  التواصل  شبكات 
لدى  وذلك   ،%11 وبنسبة  سنة،  خالل  مستخدم 
يوليو  شهر   يف  املسجل  مستخدميها  بعدد  املقارنة 
مليار  قرابة 3.6  بلغ  والذي  املايض 2019  العام  من 
مستخدم. وهذا يعني أن وسائل التواصل االجتامعي 

توجيه  خاللها  من  ميكن  مهمة  منصة  متثل  باتت 
الرسائل والبيانات واملعلومات، ومن ثم استخدامها يف 

إدارة األزمات والرصاعات الدولية.

األمرييك  الخارجية  وزير  لنائب  الفت  ترصيح  يف 
يف  ستينغل  ريتشارد  العامة  للدبلوماسية 

تنظيم  «إن  قال   ،2015 العام  من  يوليو 
حرب  يف  متطورة  خربة  لديه  داعش 
لتجنيد  يستخدمها  حيث  املعلومات، 

حقيقة  وهذه  أخرى»،  وألغراض  املقاتلني 
اإلعالمي  للجهاز  األول  الظهور  فمنذ  بالفعل، 

عام  االجتامعي  التواصل  مواقع  عرب  داعش  لتنظيم 
الرقمي  الفضاء  2012 استطاع أن يعرب عن قوته يف 
واضح  بشكل  أظهرته  التي  التكنولوجيا  خالل  من 
وسائل  يوظف  وبدأ  العامل،  حول  متعددة  لفئات 
إلحياء  اإلعالمي  بالجهاد  يسميه  ما  للرتويج  اإلعالم 
البغدادي  بكر  أبو  أن  بل   ، اإلسالمية  الخالفة  دولة 
زعيم تنظيم داعش – الذي اغتالته القوات األمريكية 

العام املايض- كان قد خصص نحو ما يقرب من 
مليون دوالر كميزانية مبدئية لتأسيس تللك 

الوزارة االفرتاضية (وزارة إعالم داعش)، 
من  يعزز  أن  التنظيم  واستطاع 

التواصل  وسائل  يف  تواجده 
االجتامعي واالنرتنت املرأي 

واإلعالم اإللكرتوين.
يف  داعش  تغلغل  الخرباء  ويعزو 

الفضاء الرقمي إىل اعتامده عىل «الشبكة 
السوداء»، والتي تخفي عنوان برتوكول اإلنرتنت 

الشخص،  مكان  تحديد  ميكن  خالله  من  الذي 
كام  الواقع،  يف  له  وجود  ال  افرتاضياً  موقعاً  وتنشئ 
تجعل من الصعب عىل الحكومات تعقبه وذلك من 
خالل تقنيات عديدة تعتمد عىل الشبكات الخاصة 
داعش وغريه من  تنظيم  أن  يؤكد  االفرتاضية. وهذا 
التنظيامت املتطرفة وامليليشيات املسلحة مل تعد كام 
كانت يف السابق تستخدم وسائل االتصال التقليدية، 

التطورات  أحدث  عىل  مطلعة  باتت  أنها  بل 
حرب  يف  األساس  باعتبارها  التكنولوجية، 

املعلومات الحديثة.
املعلومات  حرب  أن  والواقع 

بالنسبة  كبرية  أهمية  متثل 
لتنظيم داعـش، وغـريه 

امليليشـــيـات  من 
 ، ملسلحـــــة ا

حيث 
يتم 
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توظيفها من أجل تحقيق األهداف التالية:   
1 - الرتويج اليديلوجية التنظيم املتطرفة التي تحض 
لكتاب  فوفقاً  الكراهية:  عىل  وتحرض  العنف  عىل 
فليب  ملؤلفيه  الجديد»  واإلعالم  العاملي  «اإلرهاب 
سيب ودانا جانبك – الخبريين يف الدراسات اإلعالمية 
، فإن تنظيم داعش والعديد من الجامعات املتطرفة 
أفكارها  لنرش  الرقمي  الفضاء  إىل  لجأت  واإلرهابية 
اإلنرتنت مبا تتضمنه  بيئة  املتطرفة، ألنها وجدت يف 
إلخ)  من مواقع مختلفة (يوتيوب، فيسبوك، تويرت.. 
وسيلة رخيصة نسبياً ومالمئة وآمنة إليصال رسائلها، 
الصور  مثل  متعددة  وسائط  من  تتيحه  عام  فضالً 
إىل  إضافة  إلخ،  املسجلة..  واملقاطع  والفيديوهات 
قدرة مستخدميها عىل صناعة املحتوى املنشور بها، بل 
والتفاعل مع باقي املتصفحني، ناهيك عن محدودية 
السيطرة الحكومية عليها؛ ومن ثم فإن شبكة اإلنرتنت 
تعترب مبنزلة أداة لتعبئة املوارد للجامعات اإلرهابية 
واملتطرفة، وكذلك فإنها تتيح نافذة مهمة(اليوتيوب) 
لتصوير أعامل العنف التي تقوم بها تلك الجامعات 

ونقلها إىل الجمهور املستهدف. 
النشء  من  وخاصة  األنصار  من  املزيد  تجنيد   -  2
التواصل  وسائل  داعش  تنظيم  يستخدم  والشباب: 
الدول  يف  التجنيد  كان  قإذا  التجنيد،  يف  االجتامعي 
وسطاء،  عىل  األساس  يف  يعتمد  واإلسالمية  العربية 
لكنه يف الدول الغربية يتم من خالل إرسال الشخص 
عىل  بالتنظيم  خاصة  حسابات  إىل  رسائل  بنفسه 
فيسبوك وتويرت، أو يتم التواصل مع الشخص إلكرتونياً 
عرب قريب أو صديق بداخل الدولة اإلسالمية يدعوه 
للهجرة إليها، ويوفر له التعليامت املطلوبة. واستطاع 
من  إعالمية  اسرتاتيجية  من  يستخدمه  مبا  داعش 
الحصول عيل تعاطف الكثريين مع التنظيم ، وخاصة 
فئة الشباب، وكانت أدوات التنظيم يف ذلك هي إنشاء 
حسابات عىل مواقع التواصل االجتامعي، باإلضافة إيل 
«، كام  ، مثل مجلة «دابق  إلكرتونية  إنشاء مجالت 
التنظيم صفحات الكرتونية ينرش عليها صوراً  ميتلك 
ومقاطع فيديو ، يستعرض فيها أيديلوجيته وأفكاره 
وقوته وتسليحه، وذلك يف محاولة لجذب أكرب عدد 

من األنصار واملؤيدين والتابعني له.  
عام  العراق وسوريا  «داعش» يف  تنظيم  انهيار  ومع 
بقائه  مقومات  أحد  الرقمي  الفضاء  بات   ،2018
واستمراريته، وخاصة فيام يتعلق باألفكار والتجنيد، 
حيث يعتمد التنظيم عىل تجنيد أنصار جدد من خالل 
ما ينرشه من محتويات رقمية متنوعة، عىل مختلف 

التي  االسرتاتيجية  وهي  اإللكرتوين،  اإلعالم  وسائل 
يطلق عليها الباحثون اسرتاتيجية «مضاعفة القوة»، 
لجعل  االجتامعي؛  التواصل  مواقع  استخدام  عرب 
التنظيم يبدو أكرث قوة مام هو عليه. ويجري تحقيق 
جزء من ذلك عرب تقديم محتوى كبري عرب اإلنرتنت 
االسرتاتيجية من  الفئات  قبل  لضامن مشاهدته من 
التواصل  شبكات  رواد  اهتامم  واجتذاب  الجمهور، 
ألعداد  التنظيم  رسالة  توجيه  وبالتايل  االجتامعي، 
أكرب، ويفيد ذلك أيضاً يف إيجاد االنطباع بوجود أعداد 
ضخمة من املوالني له، لإليحاء بتمتع التنظيم بتأييد 
التنظيم  الكتساب  يؤدي  قد  الذي  األمر  اجتامعي؛ 
مزيداً من املؤيدين بالفعل عىل أرض الواقع. ومن بني 
سبل تحقيق ذلك االعتامد عىل «نارشين»، وهم أفراد 
عىل الرغم من عدم انتامئهم رسمياً لـ»داعش»، فإنهم 
والرسائل  عنها  الصادرة  «التويتات»  نرش  يعيدون 
االنطباع  املتابعني، وذلك إليجاد  بني آالف  األخرى 
بأن أفكار التنظيم تحظى بالقبول 

واالنتشار.

3 - نرش الشائعات: تعد مواقع التواصل االجتامعي 
بيئة خصبة النتشار الشائعات وتداولها بشكل فائق 
الفوري  والبث  التشابك  خصائص  بفعل  الرسعة 
األمور  وهي  بها،  تتمتع  التي  الجامعي  والتداول 
يف  داعش  تنظيم  أدوات  أهم  منها  جعلت  التي 
خوض الحرب النفسية والدعائية، من خالل الرتويج 
والقوات  الدويل  التحالف  تستهدف  التي  للشائعات 

األمريكية املوجودة يف العراق وسوريا. 
4 - داعش والخالفة السيربانية االفرتاضية: مع هزمية 
داعش وانهيار خالفته املزعومة يف العراق وسوريا بدأ 
يركز عىل الفضاء الرقمي يف تعويض هزميته، من خالل 
الرتويج أليديلوجيته وأفكاره املتطرفة، وهو ما دفع 
رئيس الهيئة االتحادية لحامية الدستور (االستخبارات 
من   2018 عام  التحذير  إىل  أملانيا  يف  الداخلية) 
االستهانة بتنظيم داعش حتى بعد هزميته العسكرية، 
بدعوى أن داعش ال يزال قامئا بالنسبة إىل أوروبا، وأنه 
يسعى إىل تأسيس «خالفة سيربانية افرتاضية» تحرض 
الدول  الدول األوروبية، وخاصة يف  عىل هجامت يف 

األعضاء يف التحالف الدويل. 
وبالفعل فقد أعلنت عنارص تابعـة 
لداعــش مطلـع 
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العام 2019 تأسيس ما يسمى مبؤسسة «درع الخالفة 
السيربانية  الخالفة  ملؤسسة  كامتداد  اإللكرتوين» 
ومنارصي  أعضاء  من  عدد  أنشأها  التي  املتحدة 
التنظيم اإلرهايب يف العام 2018، وتقوم بدور مهم يف 
تنفيذ اسرتاتيجية داعش لحرب املعلومات، ونرشت 
املنتديات  عرب  رسائل  اإللكرتوين»  الخالفة  «درع 
التابعة لتنظيم داعش أشارت خاللها إىل أنها ستخرتق 
املواقع والهواتف واألجهزة اإللكرتونية ملن وصفتهم 
شبكات  عرب  بيانتهم  بنرش  وستقوم  بالجواسيس، 
التواصل االجتامعي للتحذير منهم، كام تسعى لنرش 
الوعي األمني وكشف الطرق التي يستخدمها التحالف 
وتنفيذ  املواقع  تحديد  يف  داعش  لحرب  الدويل 
عمليات القصف واالغتيال ملقاتيل داعش. وحاولت 
املؤسسة الداعشية التقليل من حجم الخسائر التي 
تكبدها التنظيم يف األفراد والعتاد، وادعت أن عنارص 
العدة  تعد  وأنها  الحرب،  هذه  سيكملون  آخرين 
ملعاريض  التابعة  والحسابات  األجهزة  الخرتاق  ا  حاليٍّ
التنظيم. وىف سياق متصل، واصلت ما تسمى مبؤسسة 
آفاق اإللكرتونية الداعشية نرش موضوعات جديدة 

التهرب  لتعليــم الدواعش كيفية 
مـن املراقبـــــة 

واملالحقة عرب اإلنرتنت.
5 - إضافة إىل التنظيامت املتطرفة واإلرهابية، فإن 
امليليشيات املسلحة، وخاصة املرتبطة بإيران يف كل من 
العراق وسوريا، بدأت توظف وسائل االتصال واإلعالم 
وتحركاتها،  ألفكارها  ودعايئ  واسع  بشكل  الرقمي 
وأيضاً للحصول عىل الدعم املادي واملعنوي. وهذا ال 
ينفصل عن إيران التي تهتم أيضاً بحرب املعلومات، 
فكتائب الباسيجي اإللكرتونية تلعب دوراً رئيسياً يف 
الدفاع عن النظام اإليراين وتعكس مواقفه تجاه بعض 
القضايا، وتربر سياساته بصورة رئيسية، كام ال تتوان 
يف إثارة الشائعات حول الوجود األمرييك يف املنطقة.  

تنظيم  ضد  حملته  الدويل  التحالف  بدء  منذ 
وهو   ،2014 العام  يف  داعش 

يتبنى 

عىل  فقط  ترتكز  ال  األبعاد،  متعددة  اسرتاتيجية 
الجانب العسكري، وإمنا تتضمن أيضاً جوانب أخري، 
الطريق  لقطع  ومتويلية،  وسياسية  واقتصادية  مالية 
من  مزيداً  يكتسب  أو  يتمدد  ال  حتى  داعش،  عىل 
األنصار. وشكلت حرب املعلومات أهم محاور هذه 
الحملة  أن  من  ذلك  عىل  أدل  وليس  االسرتاتيجية،  
ضد داعش يف بداياتها ركزت عىل استهداف «وحدة 
الحرب اإللكرتونية» التي كانت تشكل الجهاز اإلعالمي 
للتنظيم  قوية  رضبة  شكل  وهذا  لداعش،  والدعايئ 
آنذاك، خاصة أنه مل يكن ميلك قنوات تلفزيونية مثال، 
كام مل يكن ميكنه الوصول إىل وسائل اإلعالم التقليدية، 
حققها  التي  لالنتصارات  الطريق  مهد  بدوره  وهذا 

الجيش العراقي يف مواجهة التنظيم.
املتحدة  الواليات  بزعامة  الدويل  التحالف  أن  ورغم 
االمريكية أنهى العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش 
يف العام 2018، بعد القضاء عىل قوته الرئيسية وطرده 
من معاقله يف كل من العراق وسوريا، إال أن التحالف 
ما يزال يضع ضمن أولوياته التصدي للدعاية املضادة 
للتنظيم، ويويل اهتامماً بحرب املعلومات، باعتبارها 
تشكل األساس يف مواجهة التنظيم يف هذه املرحلة، 
ويواصل جهوده الرامية إىل تحجيم وجود داعش يف 
السامة  أيدولوجيته  لنرش  كوسيلة  املعلومات  فضاء 
الكراهية،  وتثري  العنف  عىل  تحرض  التي  ودعايته 
يف  الدويل  التحالف  ألعضاء  اجتامع  أكده  ما  وهذا 
عىل  العمل  أهمية  إىل  خلص  والذي   ،2019 فرباير 
زيادة الضغط عىل تنظيم داعش يف الفضاء الرقمي، 
للتصدي لدعايته وكشف أيديلوجيته ودحضها بكل 

الوسائل.  
وكان لحرب املعلومات التي تبناها التحالف الدويل 
الفاعل  أثرها  املتحدة  الواليات  بقيادة  داعش  ضد 
وتحجيم  اإللكرتوين،  الفضاء  يف  للتنظيم  التصدي  يف 
وجوده يف وسائل التواصل االجتامعي، وارتكزت هذه 

الحرب عىل العديد من األدوات، لعل أبرزها:
والتصدي  «داعش»  ومواقع  صفحات  حجب   -  1
الشباب،  من  املزيد  استقطاب  التنظيم  ملحاوالت 
والتجهيزات  التقنيات  استهداف  خالل  من  وذلك 
مركز  يقوم  حيث  التنظيم.  ميتلكها  التي  املتطورة 
التواصل العاملي، وهو كيان مشرتك بني الوكاالت داخل 
وزارة الخارجية األمريكية، باستخدام التكنولوجيا عرب 
شبكة اإلنرتنت الستهداف أي مجندين محتملني من 
جانب داعش وغريه من املنظامت اإلرهابية وإعادة 

توجيههم إىل محتوى مضاد لداعش.  
استخدام  ومكافحة  املتطرفة  الدعاية  مقاومة   -  2
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ملواجهة  رضورة  ذلك  باعتبار  لإلنرتنت،  اإلرهابيني 
التنظيم، حيث يركز التحالف الدويل ضمن اسرتاتيحته 
عىل مكافحة محتوى تنظيم داعش األكرث انتشاراً عىل 
الرقمي  املعلومايت  املحتوى  فإن  وبالفعل  االنرتنت، 
املساند للتنظيم آخذ يف االنخفاض، خاصة يف قنوات 

وسائل التواصل االجتامعي املفتوحة. 
3 - تنسيق جهود مكافحة اتصاالت التنظيم إقليمياً 
وعاملياً. ويف هذا السياق فإن مجموعة العمل املعنية 
بالتواصل يف التحالف الدويل ملكافحة تنظيم داعش 
(بقيادة الواليات املتحدة واإلمارات العربية املتحدة 
واململكة املتحدة) تعقد اجتامعات منتظمة ألكرث من 
لتبادل  30 دولة عضو مع رشكات إعالم وتكنولوجيا 
املتطرفة  الرسائل  مكافحة  واسرتاتيجيات  املعلومات 
العنيفة عىل االنرتنت وتقديم روايات بديلة إيجابية، 
داعش  لتنظيم  املضادة  للدعاية  التصدي  بهدف 

وأيديولوجيته املتطرفة.
تعرض  التي  الرسائل  مراكز  من  شبكة  بناء   -  4
الدعاية اإلرهابية عرب اإلنرتنت وتدحضها وتحاربها، 
حيث تسعى هذه املراكز إىل تسخري اإلبداع والخربة 
إيجايب  لتوليد محتوى  املحلية  الفاعلة  الجهات  لدى 
مناهض أليديلوجية داعش املتطرفة التي تحث عىل 
الكراهية والعنف. ولعل من أهم هذه املراكز: «مركز 
مع  بالتعاون  اإلمارات  دولة  أطلقته  الذي  صواب» 
«متحدون  عنوان  تحت   2015 يف  املتحدة  الواليات 
ضد  التحالف  جهود  دعم  بهدف  التطرف»،  ضد 
داعش.  ويعمل املركز عىل  التصدي لألفكار املغلوطة 
ودهاليز  االجتامعي  التواصل  وسائل  عرب  وتصويبها 
قصوى  أولوية  تشكل  مهمة  يف  اإللكرتوين،  الفضاء 

هذا  الستغالل  املتطرفة  التنظيامت  سعي  ملواجهة 
الفضاء لنرش فكرهم املنحرف .  

5 - تعزيز حضور التحالف الدويل يف وسائل التواصل 
حيث  املضادة،  داعش  لدعاية  للتصدي  االجتامعي 
الدويل ضد  للتحالف  التابعة  تويرت  تواصل حسابات 
داعش باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية زيادة 
عدد أتباعها. وتقوم خلية التواصل التابعة للتحالف 
يف لندن، والتي تضم موظفني من 10 بلدان، بتوجيه 
رسائل التحالف العاملية العامة من خالل حزم وسائط 
يومية توزع عىل 850 مسؤوالً حكومياً يف 60 بلداً يف 

مختلف أنحاء العامل.

 ..

 « »

من  الدعاية  تصاعد  العام 2020 ويف ظل  بداية  مع 
جانب تنظيم داعش واألخبار «الزائفة» التي تنرشها 
امليليشيات املسلحة التابعة إليران يف كل من سوريا 
التحالف  صورة  تشويه  تستهدف  والتي  والعراق، 
وتحرض عىل مهاجمة القوات العسكرية األمريكية يف 
العراق، بدأت الواليات املتحدة تفكر يف تطوير حرب 
الزائفة،  واألخبار  الدعاية  لهذه  للتصدي  املعلومات 
وبدأت تعتمد يف ذلك عىل  سالح «الهواتف الذكية» 
املتطورة؛ وذلك لخوض هذه الحرب، ومحاولة تحسني 
املحلية يف كل من  التحالف لدى املجتمعات  صورة 
العراق وسوريا. ويف هذا السياق، فقد كشفت مجلة 
يف  الصادر  عددها  يف  األمريكية  بولييس»  «فورين 

املتحدث  كاغينز  مايلز  الكولونيل  أن   2020 أكتوبر 
ضد  واشنطن  تقودها  التي  التحالف  قوات  باسم 
تنظيم «داعش» طلب تسليم الجنود الذين يتولون 
العالقات العامة هواتف من نوعية «آيفون 11 برو 
ماكس»، للمساعدة  يف مجال مكافحة األخبار الزائفة 
التي تنترش يف العراق وسوريا، وأيضاً من أجل رشح 
مهمة التحالف، يف وقت تجد فيه الواليات املتحدة 
نفسها يف خضم حرب املعلومات املعقدة والرامية إىل 

تبديد الثقة مبهمة التحالف الدويل.
املتحدة  الواليات  توجه  فهم  ميكن  ال  أنه  والواقع 
نحو الرتكيز عىل حرب املعلومات يف مواجهة تنظيم 
داعش وامليليشيات املسلحة التابعة إليران يف سوريا 
تصاعد  األول  التاليني،  العاملني  عن   والعراق مبعزل 
حرب الدعاية النفسية ضد القوات األمريكية وقوات 
العديد من وسائل  تبث  بوجه عام، حيث  التحالف 
اإلعالم التابعة لداعش وامليليشيات املسلحة معلومات 
مغلوطة حول تصاعد الهجامت بالصواريخ والعبوات 
الناسفة ضد الجنود األمريكيني يف العراق خالل العام 
2020 من قبل مجموعات تسعى إىل إخراج القوات 
عن  فيديو  مقاطع  ونرش  البلد  هذا  من  األمريكية 
الهجامت عرب اإلنرتنت لدفع الرأي العام األمرييك إىل 
الضغط عىل الواليات املتحدة لسحب باقي قواتها من 
للدعاية  بالتصدي  فيتعلق  الثاين  العامل  أما  العراق. 
واإلشاعات التي تنرشها مجموعات موالية إليران يف 
وحركة  الله،  حزب  ميليشيات  مثل  وسوريا،  العراق 
تتهم  رسائل  منتظم  بشكل  تنرش  والتي  النجباء، 
الواليات املتحدة باستخدام سفارتها يف بغداد كقاعدة 
عسكرية لتربير شن مزيد من الهجامت. ويف سوريا، 
عن  يومية  مزاعم  إليران  تابعة  إعالم  وسائل  تطلق 

تجاوزات أمريكية، مثل رسقة النفط السوري.  

الواليات املتحدة إىل تقليص تواجدها  يف ظل توجه 
التداعيات  ضوء  ويف  وسوريا،  العراق  يف  العسكري 
يف  تركز  باتت  فإنها  جائحة»كورونا»،  فرضتها  التي 
هذه املرحلة عىل حرب املعلومات، باعتبارها رضورة 
التي  والنفسية  والحرب  املضادة  للدعاية  للتصدي 
األمريكية  للقوات  املعنوية  الروح  رضب  تستهدف 
املوجودة يف العراق، والعمل عىل تحجيم نفوذ داعش 
يف الفضاء الرقمي من ناحية ثانية، من خالل الرتكيز 
التطرف  التي تغذي  التنظيم  أيديلوجية  عىل دحض 

العنيف وتحرض عىل الكراهية.
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مرغمني  او  ارادتنا  مبحض  نخوضها  قد  الحرب،  هذه 
من قبل آخرين وذلك لكم املعلومات التي نتلقاها من 
اآلخرين او من وسائل االعالم ومنها- بالتأكيد- شبكات 
التواصل االجتامعية التي نعيش فيها أكرث مام نعيش يف 
واقعنا! ومهام كان السبب منا او من غرينا فهي حرب 
خالل  من  تتضح  قد  التي  تبعاتها  فينا  تؤثر  نخوضها 
اىل  أشري  وأنا هنا ال  عنها!  نعرب  التي  وآرائنا  سلوكياتنا 
الفئة السلبية التي تالحظ كل صغرية وكبرية يف محيطها 
سلبية  طاقة  بذلك  لتخلق  االنتقاد  ملجرد  وتنتقدها 
ترضها وتزعج من حولها!، وإمنا أتحدث عن الفئة التي 
تسعى لفهم محيطها واىل جانب التكيف معه تسعى 
أحيانا!!  الحياة وغموضها  رتابة  نفسها من  اىل حامية 
التي تخوض مع ذاتها حربا تخرج  الفئة  أتحدث عن 
منه منترصة فكرياً وأخالقياً وثقافياً وحتى وطنيا ألنها 
تساعدنا عىل تقدير الظروف وتقدير األشخاص وتقدير 
والة أمورنا وعدم االستسالم ألي جهة تسعى اىل زعزعة 

هذا الجانب من شخصيتنا.
لزعزعة  تسعى  التي  األخرى  الجهات  محاوالت  ولعل 
يف  ومتأصل  ثابت  هو  ما  وكل  الداخيل  استقرارنا 
نخوضها،  التي  الحروب  من  آخر  نوعا  هي  شخصيتنا 
حربا نفسيا متارس علينا منذ سنني وذلك بعد ان تكبدت 
فادحة  ومادية  برشية  خسائر  والدول  الجهات  تلك 
لحروبها العسكرية التي شنتها لتحقيق مصالحها! حربا 
لها  نتعرض  التي  األدوات  نفسها  هي  أدواتها  نفسيا 
ونعرض أنفسنا لها بشكل مكثف ويومي الذي يعرب عن 
االجتامعي  التواصل  لشبكات  وادماننا  املريض  تعلقنا 
كل  الستغالل  السانحة  الفرصة  الجهات  لتلك  تاركني 
االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل  املوجودة  البيانات 
العاطفة  يخاطب  مدروس  محتوى  وصياغة  لفهمنا 
والعقل فينا وذلك بخلطه لألكاذيب مع بعض الحقائق 
املزيفة كاألرقام واالحصائيات الكاذبة لريفع من مستوى 
مصداقيتها ويجعلها مؤثرة العتامدها عىل خصائص تلك 
الشبكات التي تسمح بعرض املحتوى بأكرث من صيغة 
(مسموعة، مرئية ، مقروءة)، كام يجعلها معتمدة عىل 
التأثري الرتاكمي لذلك املحتوى الذي يعتمد بدوره عىل 
طبيعة تلك الشبكات التي من املمكن ان تنقل املحتوى 
ألكرب عدد ممكن من املستخدمني يف فرتة زمنية قياسية 
التفاعلية  تحقيق  عىل  الشبكات  تلك  قدرة  وكذلك   ،

!

العالية لذلك املحتوى. 
فالخطاب اإلعالمي الطويل الذي تتناقله وسائل االعالم 
االتصالية  الرسالة  املؤثر يف زمن  التقليدية مل يعد هو 
املخترصة! وهو الرس خلف استمرارية شبكات التواصل 
االجتامعي، الرس الذي أدركه رؤساء الدول، واملؤسسات 
التسويقية ذات الهدف الربحي، والدعايات االنتخابية، 
والجمعيات السياسية، والطابور الخامس، وقادة الرأي، 
الذي  الرس  املزيفني. هو  الحقيقيون وحتى  واملؤثرون 
ساعد كل هؤالء عىل استهدافنا لتحقيق أغراض مختلفة 
باالختيار  تطالبنا  علينا  نفسيا  حربا  تشن  جميعها 
والتغيري واتخاذ القرار، وقد يكون أبسط مطالبها ضاغط 
آلخر  متابعني  –فقط-  نكون  ان  وهو  أعصابنا  عىل 
املستجدات حتى نرتفع عن مستوى الالمباالة والتخلف 

عن مواكبة ما يجري يف محيطنا!
النفسية  والحرب  الذاتية  الحرب  ان  القول،  خالصة 
التواصل  شبكات  يف  الضخم  اإلعالمي  واملحتوى 
بشكل  خوضها  أعتدنا  حروب  اال  ماهي  االجتامعي، 
خوض  هو  نعتاده  مل  ما  واعي!  غري  بشكل  او  واعي 
يف  عنها  نسمع  أو  نقرأ  كنا  التي  البيولوجية  الحرب 
األخبار ومن كتب التاريخ! حتى انضمت هي األخرى 
كورونا!  فريوس  بظهور  نخوضها  التي  الحروب  لقامئة 
حربا عتادها كل الحروب السابقة! حربا عجزت معها 
العقول لتفسريها وفهمها، حربا ال ينفع معها اال الثبات 
والدعاء والصرب...حربا يجعلنا -–علياً نتساءل كم حرباً 

نخوض؟   
السطر األخري ...

اذا انترصت يف حربك مع ذاتك، فالنرص حليفك يف بقية 
الحروب! 
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قيادة  فن   » العموم  عىل  تعني  بقيت  ذلك  وبرغم 
القوات » وهي إىل جانب وصفها بالفن الذي يحتاج 
فذة  وموهبة  املامرسة  يف  خاصة  مهارة  إىل  بداهة 
وحدس وعبقرية ، فهي كذلك علم ألنها تستند إىل 
قواعد يف التطبيق العميل وإىل نظريات علمية تشكل 
مالمحها وتحدد طبيعة عالقاتها فرتسم مبوقعها الصورة 
املجسدة ملحددات العالقة بني شؤون الدفاع الوطني 
،  وعندما بدأت دراسة  للدولة  الخارجية  والسياسة 
الحرب  دراسة  بدأت   ، علمية  بصورة  االسرتاتيجية 
عل أسس علمية ،ومنها جرى تعريفها بأنها «نظرية 
استخدام املعارك كوسيلة للوصول إىل هدف معني « 
وهذا املفهوم وضع عىل أساس ، مفهوم الحرب أنها 
بهذا  وتكون   ” أخرى  بوسائل  للسياسة  استمرار   »
املعارك  بها  تدار  التي  النظرية    ” االسرتاتيجية هي 
يف صورتها العامة لتحقيق الهدف السيايس للحرب ” 
وعليه نالحظ  كيف أثر تطور الفكر اإلنساين عىل تطور 
النظرة إىل مفهوم االسرتاتيجية العسكرية من مجرد 
النظرة الضيقة املقترصة عىل قيادة القوات عىل األرض 
، إىل ربطها بهدف معني يراد تحقيقه ، ثم إىل اعتبارها 
وسيلة وجزء يف إطار جهد سيايس عام .  إال أن ذلك 
شابه انتقاد بأنه يكاد يالمس حدود املجال السيايس 
، وأنه تضمن خلطا كبريا ال مربر له  بني االسرتاتيجية 
العسكرية و االسرتاتيجية العليا للدولة ، فقدم الفكر 
العسكري تعريفا خاصا أنه « فن توزيع واستخدام 
مختلف الوسائل العسكرية لتحقيق هدف السياسة 
عن  البحث  ليس  االسرتاتيجية  من  الهدف  أن  أي   ”
املعركة يف حد ذاتها بل البحث عن وضع اسرتاتيجي 

النرص وعليه  تأيت بعده وتنتزع  مالئم ملعركة 
 » االسرتاتيجية هي  أن  التأكيد عىل  تم 

تستخدم  التي  اإلرادات  حوار  فن 
هذا    » خالفاتها  لحل  القوة 

هناك  أن  يفرتض  التعريف 
ظروف  يف  أخرى  وسائل 
إىل تحقيق  تؤدي  معينة 
االسـرتاتيجيــة  هــدف 
القوة  اســتخدام  بدون 
العسكريــــة بصـــورة 
ظلت  ولكن   ، مبارشة 
لإلســرتاتيجيـــة  النظرة 

يف  محصـورة  العسكريـة 
أنه  أنها قتال فقط  تؤكـد 

« حيثام كانت حرب ، يوجد 

املوجهة  القوانني  دراسة  وإن   ، للحرب  كيل  وضع 
مهمة  ، هي  الكيل  وضعها  يف  تحكم  والتي  للحرب 
االسرتاتيجية « وأدت تطورات األوضاع العاملية نهاية 
تعريف  العرشين  القرن  من  املاضية  الخمسينات 
القوات  استخدام  وعلم  فن   » بأنها  لإلسرتاتيجية 
السياسة  أهداف  تحقيق  بغرض  للدولة  املسلحة 
التهديد باستخدامها ”  أو  القوة  القومية عن طريق 
ويقدم الفكر العسكري تعريفا لها مطوال بأنها عبارة 
عن ” نظام املعلومات العلمية حول القواعد القياسية 
للحرب كرصاع مسلح يخدم مصالح طبقية معينة ، 
وعىل أساس دراسة خربة الحروب واملوقف العسكري 
للدولة  واملعنوية  االقتصادية  واإلمكانيات  السيايس، 

العدو  املسلح ونظرات  للرصاع  الجديدة  والوسائل   ،
املحتملة ، تقوم االسرتاتيجية بدراسة أحوال وطبيعة 
الحرب املقبلة ، ويف الوقت نفسه هي ميدان النشاط 
العميل للقيادة السياسية ـ العسكرية العليا ، وقيادة 
أركان الحرب الجيوش الذي يهدف إىل تجهيز الدولة 
يف  املسلح  الرصاع  وإدارة  للحرب  املسلحة  والقوات 
ظروف تاريخية معينة . ويبدو مام سبق ان القاسم 
هو  لإلسرتاتيجية  املختلفة  التعريفات  بني  املشرتك 
«أنها علم وفن يهتامن بالخطط والوسائل التي تعالج 
الوضع الكيل للرصاع الذي تستخدم فيه القوة بشكل 
مبارش أو غري مبارش من أجل تحقيق هدف السياسة 

الذي يتعذر تنفيذه بغري ذلك السبيل .“ 
أن  العسكري  التاريخ  أحداث  استقراء  يكشف 
من  مجموعة  إىل  تستند  العسكرية  االسرتاتيجية 
القواعد التي تحكمها ميكن إيجازها يف ، املحافظة عىل 
التمتع   ، القوى  االقتصاد يف   ، العمل والحركة  حرية 
مبيزة املباداة وتحقيق املفاجأة ، قوة الحشد والتعبئة 
الحركة  وسهولة  خفة  ضامن  مع  للحدث  املناسبة 
، تحقيق  اسرتاتيجي واضح وبسيط  ، وضع مخطط 
التعاون الفعال بني اإلدارات العسكرية والتنسيق بني 
أداء األسلحة ، توحيد القيادة العامة ، وهذه القواعد 
العامة لإلسرتاتيجية ميكن تكثيف االهتامم بها كلها 
او ببعضها عىل حساب اخرى تبعا لظروف التطبيق 

العمـيل ووفقــا الخــتالف 
لطرق إدارة 
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الحرب وتطور وسائل استخدام املعدات وكيفية تحريك 
تشكيالت القتال كلها اعتبارات ترتبط بشكل مبارش 
والتقني والعميل  االقتصادي  النشاط  مبستوى تطور 
، هذا ما يربر ملاذا كان لكل عرص طريقة خاصة يف 
إدارة الحرب ، وإذا كانت الوسائل العسكرية تختلف 
اإلسرتاتيجية  املخططات  طبيعة  فإن   ، نوعيتها  يف 

ستختلف 
مـن دولـــة 
ألخـــرى ومــن 
وقت إىل آخر رغم  وحدة 
املبـادئ األسـاســـية التي 
تبعا  أيضا  وذلك  تحكمها 
واملكــان  الزمــان  لظـروف 
وأهميـــة الهـدف وطبيعــة 
الظــــروف الدوليـــة، ومــدى 
املسلح   العمل  اتساع مجال حرية 
ما  بالقــوات وغريهـا، وعىل  كاملناورة 
سبق ونتيجة هذه االختالفات والتباينات يف 
طبيعة الظروف املحيطة بوضع وتنفيذ اإلسرتاتيجية 
املطبقة  اإلسرتاتيجية  هدف  يكون  فقد  العسكرية 
إفناء وتدمري رسيع بعمل خاطف ، أو إنهاك واستنزاف 

طويل األمد .
ترتبط اإلسرتاتيجية الناجحة بعلم التكتيك العسكري 
فن  أصول  بإتباع  و  مالمئة  عملية  تكتيكات  باختيار 
قيادة عمليات سليم عىل اعتبار أنهام أداتها يف تنفيذ 
بالسياسة  ،وأيضا  القتال  أوقات  مدى  عىل  خططها 

ألنها تستهدف أصال تحقيق أهداف سياسية ،  وترتبط 
املسلح  للرصاع  املرافقة  االقتصادية  بالظروف  ايضا 
خاصة يف مجاالت الصناعة والطاقة واملوارد البرشية 
والطرق والنقل واملواصالت ، فمضمون االسرتاتيجية 
يتحدد بتأثري االعتبارات السياسية واملعنوية  والعوامل 
االقتصادية والجغرافية والتاريخية التي تحكم الرصاع 
القائم ، كام يتحدد بطبيعة الحرب الدارة أو املتوقعة 
واحتامالت تطورها وتوسعها والطرق املمكنة إلدارتها 
يف ظل تكتيكات العدو ، ومن هنا نالحظ عدم إمكانية 
بقاء االسرتاتيجية العسكرية ثابتا بدون تغيري خاصة يف 
ظروف الحرب ولكنه يتغري تبعا لتغري الظروف وحجم 

اإلمكانيات املادية املتوفرة فعال .
عوامل  من  واحدا  عامال  العسكرية  القوة  تعترب 
الضغط  قوة  تستخدم  التي  العليا  االسرتاتيجية 
السيايس والدبلومايس واملايل والتجاري لتحطيم إرادة 
الخضم، وعليه فمدى االسرتاتيجية العسكرية محدودا 
،بينام  الحرب نفسها  العسكري يف  النرص  يف تحقيق 
يعقب  الذي  السلم  إىل  تنظر  العليا  االسرتاتيجية 
و  مختلف  بني  التوافق  بوضع  تكتفي  وال  الحرب 
وسائل الحرب موضع التنفيذ بل تنظم استخدامها مبا 
ال يرض بجهود تثبيت السلم بني الطرفني املتحاربني . 
إذن ميكن القول أن فن إعداد الحرب بهدف تحقيق 
النرص ال يتعارض مع الرؤية لبناء السلم واالجتهاد يف 

رسم مالمحه وضامناته .
تشكل اسرتاتيجية التسلح والحشد الصورة املجسدة 
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 ، الخارجية  والسياسة  الوطني  الدفاع  بني  للعالقة 
الدولة  قدرة  الستكامل  رضورة  الحديث  فالتسلح 
مواصلة  وعىل  عسكري  عدوان  أي  مواجهة  عىل 
تأمني وحامية حدودها وشعبها وثرواتها وهو واجب 
القانون   يحميه  وحق  الوطني  الدفاع  مهام  تقتضيه 
السياسة  بني  التوفيق  تحقيق  رشوط  أفضل  ،ومن 
صناعية  قدرات  امتالك  الوطني  والدفاع  الخارجية 
كبرية وموارد اقتصادية ومالية متنوعة وكفاءات تقنية 
مناسبة وذلك تقليص حجم التبعية ودرجة االعتامد 
عىل اآلخرين ، وعندما يصبح التسلح نشاطا اقتصاديا 
وطنيا متناسبا مع القدرات الفعلية للدولة ومتكامال 
أقدامها  ثبتت  قد  األمة  تكون  الصناعات  باقي  مع 

عمليا يف مواقع القوة وحرية التحرك والعمل .
*  اسرتاتيجية الحرب املحدودة وحرب املعنويات 

ظلت الحروب عىل مر العصور تتسم بسعي األطراف 
املتحاربة إىل تحديد الجهد العسكري إىل الحد األدىن 
الالزم لحسم الحرب وهو ما يسمى بالحرب املحدودة 
وغري  ماديا  محدودة  أنها  هو  فيها  األسايس  واملبدأ 
قناعة  تبديل  وتستهدف  ومعنويا  نفسيا  محدودة 
الخصم وإلحاق الهزمية به معنويا بدال من االنتصار 
علية عسكريا ، ولكن مع ذلك ميكن تصعيدها ولكن 
بأشكال أخري غري عسكرية ، ومل يجر تصعيد الحرب 
غري  املحدودة  بالوسائل  الحسم  أن  يبدو  عندما  إال 
ممكن عمليا ، وحتى هذا التصعيد كان محكوما بعد 
العمل  فيه  يغدو  الذي  محدد  معني  سقف  تجاوز 

العسكـــــري 
متناسب مع  غـري 

الهدف  وطبيعة  حجم 
تحقيقه  املراد  السيايس 
هذه  نجاوز  حالة  ويف 

العتبة تتعرض البرشية ملآيس 
الحربني  يف  وقع  كام  وكوارث 

ويف   ، والثانية  األوىل  العامليتني 
آخر  معطى  برز  الحديث  عرصنا 

ترك بصمته عىل معدي االسرتاتيجيات 
العسكرية وهو السالح النووي وباقي أسلحة 

والكيميائية  الجرثومية  كاألسلحة  الشامل  الدمار 
بني   املتبادل  االنتحار  يسمى  مبا  تنذر  التي  وغريها 
املتصارعني وأدى هذا الوضع إىل تطور االسرتاتيجية 
العسكرية نحو املواجهات املحدود أو شبه املحدودة 

لن التصعيد باألسلحة النووية مستحيال وجنونيا .
ميكن القول أن االسرتاتيجيات التقليدية السابقة كانت 
الحسم  عن  تبحث  مبارشة  عسكرية  اسرتاتيجيات 
اما   ، الحربية  الوسائل  استخدام  عن طريق  النفيس 

اسرتاتيجية  فهي  املحدودة  الحرب  اسرتاتيجية 
عسكرية غري مبارشة تبحث عن الحسم النفيس عن 
واألخبار  اإلشاعة  النفسية  الوسائل  استخدام  طريق 
وتفتيت  الدويل  والضغط  الكاذبة  والدعية  املضللة 
الجبهات الداخلية بالفنت الطائفية والعرقية واملذهبية 

والحزبية .



685862020

PANDUR

PANDUR

.

وتجمع املركبة PANDUR بني خفة الحركة الفائقة 
والقدرة عىل العمل املتواصل والحامية، وذلك بفضل 
الحركة  نقل  مجموعة  عىل  تعتمد  التي  نظريتها 
الداخلية internal drive train، كام تتمتع بشيوع 
تسليحها  وقوة  اللوجستية  الناحية  من  استخدامها 
وأجهزتها وسهولة تشغيلها وقدرة الفائقة عىل الصمود 
العالية  توافرها  نسبة  املتواصلني، فضال عن  والعمل 

وتصميمها اإللكرتوين الداخيل وسهولة صيانتها.
 General Dynamics Europeanرشكة وتقوم 
Land Systems (GDELS)  حاليا بصيانة أكرث من 
مستوى  عىل   PANDUR طراز  من  مركبة   3,000

العامل تستخدم الدول األعضاء يف حلف شامل األطليس 
(الناتو) منها أكرث من 1,000 وحدة. ورغم أن تصميم 
املركبة PANDUR جاء أساسا بناء عىل طلب الجيش 
التشييك إال أن املركبة تحظى برواج واسع االستخدام 
بني جيوش العامل كله. وتتميز حاملة األفراد الربمائية 
مضاد  مصفح  بهيكل  تتمتع  التي  املدولبة  املدرعة 
الفائقة عىل اجتياز املوانع والفجوات  للامء بقدرتها 

والخزانات املائية واملياه الساحلية.

تصميم  من  محدثة  فئة   Pandur II املركبة  تعترب 

 Steyr-Daimler-Puch النمساوية  الرشكة 
 General لرشكة  بيعها  تم  التي   Spezialfahrzeu
Dynamics األمريكية عام 2003 وأصبحت جزءا من 
 General Dynamics شعبتها األوروبية تحت اسم
European Land Systems - Steyr (GDELS-

.(Steyr
 General Dynamics رشكة  تأسيس  وعند 
نجدها   ،(European Land Systems (GDELS
قد شملت رشكة أوروبية أخرى تقوم بإنتاج حامالت 
 MOWAG باسم املعروفة  املدولبة  املدرعة  األفراد 
السويرسية، وكانت الرشكتان يف حقيقة األمر تتنافسان 
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مع بعضهام البعض رغم أنهام جزءين تابعني لنفس 
الرشكة.

Steyr- السـابق لرشكـة املديــر  أصبــح  أن  وبعــد 
 General Dynamics مديرا لرشكة Daimler-Puch
انصب   ،(European Land Systems (GDELS
املركبة  عائلة  تسويق  عىل  مبدئيا  الرشكة  تركيز 
املركبة  ظهور  عن  التحديث  وأسفر   ،PANDUR
سداسية  بفئتني  طرحتها  جرى  التي   Pandur II
متشابهة  املركبتني  مكونات  وكانت  الدفع،  ومثانية 

بنسبة 90 %.

يف عام 2005 فازت املركبة Pandur II بعرض برتغايل 
لرشاء الفئة املدرعة ذات الدفع الثامين، وحصلت يف 

عام 2006 عىل عرض آخر من جمهورية التشيك.
مركبة،   264 رشاء  أساسا  الربتغال  طلبت  وقد 
وجمهورية التشيك 234 مركبة ولكن تنفيذ العقدين 
إما  املتعلقة  الفضائح  من  بسلسلة  مصحوبا  جاء 
بقضايا مكافحة الفساد أو مبشاكل مادية، وهو ما أدى 
 Pandur II مركبة   188 بتوريد  الربتغال  اكتفاء  إىل 
واكتفاء جمهورية التشيك بتوريد 107 مركبات فقط 
جرى تجميع 90 مركبة منها من مكونات السيارات 

VOP-025 داخل ورشة إصالح املصفحات التشيكية
 General رشكة  توقفت   2015 عام  وبحلول 
Dynamics عن تسويق املركبة Pandur II وباعت 
 Excalibur كافة حقوق إنتاجها من هذه املركبة لرشكة
Army التشيكية التي تعترب يف الوقت الحايل جزءا من 
”املجموعة التشيكية“ Czechoslovak group وتم 
االتفاق عىل تجميع املركبة Pandur II داخل مصنع 
 Tatra Defence Vehicle

للمركبات العسكرية يف Kopřivnice خصيصا لهذا 
الغرض وليكون أيضا تابعا لنفس املجموعة التشيكية. 
وجرت عملية التجميع اعتامدا عىل مكونات السيارات 

الواردة من النمسا.
 Excalibur Army ويف عام 2015 أيضا وقعت رشكة
يُفصح عنه من  لتوريد عدد مل  إندونيسيا  عقدا مع 

املركبة Pandur II مقابل 39 مليون دوالر.
 PT األندونيسية  الرشكة  مع  عقد  توقيع  تم  كام 
أنظمة  تركيب  املركبات عن طريق  لصقل   Pindad
التسلح املختلفة وتوطني اإلنتاج بداية من عام 2018 
إذا قررت الحكومة اإلندونيسية االستمرار يف عملية 

الرشاء.
ووصلت املركبات األربع األوىل يف شهر سبتمرب عام 
2017. ويف عام 2016 طلب الجيش النمساوي رشاء 
تم   2017 عام  يناير  شهر  ويف   .Pandur II املركبة 
اإلعالن عن رشاء 20 مركبة من طراز Pandur II من 
الرشكات  (إحدى   Tatra Defence Vehicle رشكة 
التابعة للمجموعة التشيكية 

كرونة  مليار   2,1 مقابل   (Czechoslovak Group
تشيكية (82,27 مليون دوالر).

متتع  بفضل  إضافية  بفوائد  الجديدة  الفئة  عادت 
املركبة Pandur II بقاعدة عجالت أكرث طوال وهيكل 

.Pandur I معدل مقارنة باملركبة
 Pandur II املركبة  لعائلة  العام  التصميم  ويشبه 
تصميم املركبة Pandur األصيل بوجود مقعد السائق 
يف املقدمة عىل اليسار ووجود مجموعة الطاقة عىل 

مني السائق مبارشة.
(مجموعة  الرئيسية  املكونات  كافة  تركيب  وجرى 
الطاقة ومجموعة نقل الحركة وخزان الوقود واألجزاء 
الهيدروليكية) للمركبة داخل الهيكل الفوالذي املدرع 
املحمي، وهو ما يؤمن الحامية ويوفر قدرا كبريا من 

املرونة الستيعاب أنظمة التسلح وأجهزة املهام.
يعترب هيكل املركبة Pandur II مصنوعا من الدروع 
الفوالذية امللحومة ببعضها البعض والتي توفر لركاب 
املركبة حامية تامة ضد طلقات املدافع الرشاشة عيار 
 armour piercing للدروع  الخارقة  ملليمرتا   7,62

AP)) من كافة الجهات.
األلغام،  ضد  خاصة  بحامية  املركبة  هيكل  يتمتع 
وتتديل مقاعد الركاب من عىل جانبي الهيكل بدال من 
Add- اتصالها بأرضية املركبة. وتأيت الدروع اإلضافية

on armour لتوفر الحامية الالزمة ضد طلقات عيار 
14,5 ملليمرتا الخارقة للدروع من عىل مسافة 100 
 Spall التشظي أيضا إضافة بطانات  مرتا. كام ميكن 
liners وحامية إضافية ضد املدرعات واأللغام كخيار 

إضايف.
واملقاعد  متوسطة  أرضية  املركبة  ولدى 

املوجودة عىل جانبي مقصورة الركاب 
بدال  والسقف  الجدار  من  تتدىل 

من أرضية املركبة. وتستطيع 

Pandur II

7,62
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املركبة Pandur II ذات الدفع الرباعي حمل 12 فردا 
كحد أقىص، بينام تستطيع الفئة ذات الدفع الثامين 

حمل 14 فردا.

توجد مجموعة الطاقة يف املقدمة عىل ميني املركبة 
ومقعد السائق. وميكن فك وتركيب مجموعة الطاقة 
الخاصة بالفئتني ذات الدفع الرباعي والثامين ميدانيا 

خالل 30 دقيقة.
 ISLe T450 مبحرك  مجهزة   Pandur II واملركبة 
بقوة  بالديزل  يعمل   Cummins نوع من   HPCR
الرباعي  الدفع  ذات  للفئة  بالنسبة  وات  كيلو   298
الدفع  ذات  للفئة  بالنسبة  وات  كيلو   335,6 و 
الثامين. واملحرك مجهز بنظام إلكرتوين إلدارة املحرك 

 electronic engine management system
ويوجد سخان لتسخني وتشغيل املحرك 

يف األجواء الباردة وتدفئة مقصورة 
الركاب.

واملحرك متصل بنظام 
كامل من  نقل آيل 

 ZF 6HP نوع 
 6 من   602C
ســـرعــات، 
هذا  ويؤمن 
م،  لنظـــا ا
إىل  جنبـا 

 stage transfer 2 جنب ترس النقل الثنايئ املراحل
للمركبة  الحركة)،  حالة  لالستخدام يف  (القابل   gear
Pandur II 12 ترسا إجامليا. وتقوم أرضية الهيكل 
معظم  وحامية  بتغطية   Pandur باملركبة  الخاصة 
 power train اآللية  الحركة  مجموعة  مكونات 
 ،steering linkages وروابط التوجيه components
عن  الناتج  التلف  ضد  األجزاء  حامية  يعني  وهو 
املوانع املختلفة عن تحرك املركبة فوق الطرق الوعرة.

النقل  مجموعة  يف  للتحكم  اآليل  النظام  يؤمن 
 automatic drive train management system

التعشـيــق   (ADM اآليل الـذي تتحكــم
االستشعار لتحريك فيه أنظمـة 

كافــة العجـــالت 
التفاضيل  والقف 
 different ia l
مبــــا   locking
يناسـب سـطـح 
الطريق وظروف 

القيادة.

النقل  مجموعة  يف  للتحكم  اآليل  النظام  ويؤمن 
(ADM) خفة حركة عىل مستوى عال فوق الطرق 
الوعرة، باإلضافة إىل تقليل احتياجات التدريب عند 
السائق  ويستطيع  الطرق.  أنواع  كافة  فوق  القيادة 
 mechanical تعشيق التجاوز (األسبقية) امليكانييك
يف  للتحكم  اآليل  النظام  عىل  اعتامدا   override

مجموعة النقل.
وفيام يتعلق بفئة حاملة األفراد املدرعة تكون كل 
وصالت  وتتمتع  مستقل.  بتعليق  مزودة  العجالت 
 driveline and steering مجموعة القيادة والتوجيه
ويتم  املركبة.  شاسيه  داخل  مدرعة  بحامية   links
املعزز  التدوير  إعادة  طريق  عن  املركبة  توجيه 
 power-assisted recirculating ball بالطاقة 
بخاصية  املركبة  وتتمتع  األماميني.  املحورين  فوق 
 Central tyre inflation للعجالت  املركزي  النفخ 
 run flat وإمكانية السري واإلطارات فارغة من الهواء
capability والعجالت مزودة مبكابح قرصية الشكل 
 dual مزدوجة  دائرة  تعمل هيدروليكيا عن طريق 
 circuit hydraulically operated disc brakes
ومكابح مانعة لالنزالق anti-skid braking وتوجد 
 self-recovery الذايت  لالسرتداد  (ونش)  رافعة 

winch كميزة معيارية ثابتة. 
يف  املناورة  عىل  بالقدرة  املركبة  وتتمتع 
املساحات املغلقة والضيقة، ويصل نصف 

بقوة  بالديزل  يعمل   Cummins نوع من  HPCR
الرباعي  الدفع  ذات  للفئة  بالنسبة  وات  كيلو   298
الدفع  ذات  للفئة  بالنسبة  وات  كيلو   335,6 و 
الثامين. واملحرك مجهز بنظام إلكرتوين إلدارة املحرك 

electronic engine management system
ويوجد سخان لتسخني وتشغيل املحرك 

يف األجواء الباردة وتدفئة مقصورة
الركاب.

واملحرك متصل بنظام 
كامل من  نقل آيل 

ZF 6HP نوع 
6 من 602C
ســـرعــات، 
هذا  ويؤمن 
م،  لنظـــا ا
إىل  جنبـا 

التعشـيــق   (ADM اآليل الـذي تتحكــم
االستشعار لتحريك فيه أنظمـة 

كافــة العجـــالت 
التفاضيل  والقف 
different ia l

مبــــا  locking
يناسـب سـطـح

الطريق وظروف 
القيادة.

ويتم  املركبة.  شاسيه  داخل  مدرعة  بحامية  links
املعزز  التدوير  إعادة  طريق  عن  املركبة  توجيه 
power-assisted recirculating ball بالطاقة 

بخاصية  املركبة  وتتمتع  األماميني.  املحورين  فوق 
Central tyre inflation للعجالت املركزي  النفخ 
run flat tوإمكانية السري واإلطارات فارغة من الهواء

والعجالت مزودة مبكابح قرصية الشكل  capability
dual مزدوجة  دائرة  تعمل هيدروليكيا عن طريق 
circuit hydraulically operated disc brakes

مانعة لالنزالق anti-skid braking وتوجد  ومكابح
self-recovery الذايت لالسرتداد  (ونش)  رافعة 

winch كميزة معيارية ثابتة.
يف  املناورة  عىل  بالقدرة  املركبة  وتتمتع 
املساحات املغلقة والضيقة، ويصل نصف 
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قطر الدوران turning radius للمركبتني من فئتي 
 10 و  أمتار   9 إىل  الثامين  والدفع  الرباعي  الدفع 
أمتار عىل التوايل. ولتقليل نصف قطر الدوران لدى 
التوجيه  الثامين تم تركيب مكابح  الدفع  الفئة ذات 
كافة  إبطاء  إىل  يؤدي  ما  وهو   steering brake
 curve-inner wheels املنحنية  الداخلية  العجالت 
تكون  وعندما  بالكامل  التوجيه  عجالت  إدارة  عند 

رسعة املركبة منخفضة بقدر كاف.

Pandur II

فوق  السري  عىل  قدرتها   Pandur II املركبة  أثبتت 
كحد  الساعة  يف  كيلومرتات   105 برشهة  الطرقات 
يف  الحركة  عىل  الفائقة  قدرتها  أثبتت  كام  أقىص، 
الحرارة  درجة  فيها  ترتاوح  التي  البيئية  الظروف 
ناقص 35 درجة مئوية وزائد 50 درجة مئوية.  بني 
وتستطيع املركبة الخوض عرب املياه ford حتى عمق 
 amphibious الربمائية  املركبة  فئة  وتأيت  مرتا.   1,5
 water مائيني  بنفاثني  مجهزة  بالكامل   Pandur II
jets  يعمالن بطريقة ميكانيكية و trim vane تعمل 
من  األمامي  الجزء  مثبتة عىل  هيدروليكية  بطريقة 

الشاسيه.
 amphibious Pandur وتصل رسعة املركبة الربمائية
املياه.  داخل  الساعة  يف  كيلومرتات   10 إىل   II
طراز  من  النقل  طائرة  داخل  املركبة  نقل  وميكن 
مارتن  لوكهيد  رشكة  إنتاج  من   Hercules C-130
الطائرة  أو   An-12 الطائرة  أو   C-160 الطائرة  أو 
الطائرة A400M، كام ميكن  أو   An-70
الحديدية  بالسكك  نقلها 
القياسية  للمعايري  طبقا 
كام   .STANAG 2832
ينمكن نقلها برا بواسطة 
مقطورة أو نصف مقطورة 
عسكرية ضخمة، كام ميكن 

نقلها بحرا أيضا.

 Pandur للمركبة األساسية  الفئة  تعترب 
دفع سدايس  ذات  مدرعة  أفراد  II حاملة 
حمل  عىل  قادرة  تكون  بحيق  تعدياها  جرة 
ستة  إىل  باإلضافة  والقائد  املدفع  وفرد  السائق 
وتعتمد  كامال.  تجهيزا  بأسلحتهم  مجهزين  أفراد 

كافة الفئات عىل تفس الشاسيه الذي جرى تعديله 
”أ“  النموذج  اثنني-  بني  من  واحد  لنموذج  بالنسبة 
النموذج  أو  املنتصف  يف  مركزي  بسقف  املجهزة 
املختلفة  الفئات  املسطح. وتضم  السقف  ”ب“ ذي 
 Amphibious Infantry الربمائية  األفراد  حاملة 
 Infantry Fighting ومركبة املشاة القتالية Carrier
Vehicle وحاملة مدافع الهاون (املورتر) أو الصواريخ 
 Mortar Or ATGM للدبابات  املضادة  املوجهة 
 Communication االتصاالت  ومركبة   Carrier
Vehicle ومركبة االستطالع (حيث يوجد جهاز رادار 

 Reconnaissance Vehicle اختياري) 
ومركبة   ((Radar Optional
 Engineering الهندسية  املهام 

االسعافات  ومركبة   Vehicle
 Armoured Ambulance املدرعة

Command Post ومركز القيادة

 PANDUR عائلة  من  املركبات  أثبتت 
كفاءتها القتالية.

الدفع  ذات   PANDUR املركبة  تستطيع 
املبارشة ملسافة تصل  النريان  الثامين إطالق 

إىل 105 ملليمرتات، وأن تطلق مدافع الهاون 
(املورتر) حتى مسافة 120 ملليمرتا، وتستطيع 

برج  استخدام  القتالية  املشاة  مركبة 
برشاش  ومسلح  فردين  من  مكون 

حاملة  وتستطيع  ملليمرتا،   30 عيار 
كام  فردا،   13 حمل  املدرعة  األفراد 

املختلفة  املهام  من  عدد  تنفيذ  تستطيع 
مثل االستطالع واإلسعاف واالتصاالت ومركز 

 PANDUR للمركبة  بالنسبة  أما  القيادة. 
ذات الدفع السدايس فتستطيع إطالق النريان 

املبارشة حتى مسافة 90 ملليمرتا ومدافع الهاون 
حتى 81 ملليمرتا، وتستطيع مركبة املشاة القتالية 

برشاش  ومسلح  فردين  من  مكون  برج  استخدام 
عيار 30 ملليمرتا، وتستطيع حاملة األفراد املدرعة 

املهام  من  تنفيذ عدد  تستطيع  فردا، كام  حمل 11 
املختلفة مثل االستطالع واإلسعاف واالتصاالت 

ومركز القيادة.
للمركبة  الرئييس  التسليح  ويشمل 

 30 عيار   Mk 44 مدفع   Pandur II

 7,62 عيار  املحاور  ثنايئ  رشاش  ومدفع  ملليمرتا 
  Spike-LR نوع  من  موجهني  وصاروخني  ملليمرتا 
إىل  باإلضافة  األغراض،  للدبابات ومتعددي  مضادين 
أنظمة االستشعار الحرارية املختلفة واألجهزة البرصية 

واألنظمة الدفاعية األخرى.

قد Pandur II املركبة  أثبتت 
كيلوم  105 برشهة  الطرقات 

الف قدرتها  أثبتت  كام  أقىص، 
ترتاوح التي  البيئية  الظروف 
و درجة مئوية  ناقص 35 بني 
وتستطيع املركبة الخوض عرب

ال املركبة  فئة  وتأيت  مرتا.  1,5
مجهزة بالكامل  Pandur II

jets  يعمالن بطريقة ميكانيكي
ع مثبتة  هيدروليكية  بطريقة 

الشاسيه.
r وتصل رسعة املركبة الربمائيةr
يف  كيلومرتات   10 إىل   II

ط داخل  املركبة  نقل  وميكن 
إنتاج من   Hercules C-130
الطائر أو   C-160 الطائرة  أو 
الطائرة أو  An-70

نقلها 
طبق
32

ينم
مقط
عسكر
نقلها بح

األسا الفئة  تعترب 
مدر أفراد  II حاملة 
تكو بحيق  تعدياها  جرة 
والق املدفع  وفرد  السائق 
بأسلحتهم  مجهزين  أفراد 
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ِه َوَسلََّم التواضع مع  كان من هدي النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ

الخلق  وهذا  اآلخرين،  عىل  والتعايل  التكرب  وترك  الناس 

الكريم من أجمل األخالق النبوية التي أمرنا بها النبي صىل 

الله عليه وسلم يف كثري من األحاديث النبوية

َعْن أيَِب ُهَريْرََة، َعْن رَُسوِل اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم، قَاَل: 

«َما نََقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماٍل، َوَما زَاَد اللُه َعبًْدا ِبَعْفٍو، إِالَّ ِعزٍّا، 

َوَما تََواَضَع أََحٌد لِلَِّه إِالَّ رَفََعُه اللُه» رواه مسلم. فالتواضع 

رفعة لإلنسان يرفعه الله بها يف الدنيا واآلخرة.

وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال رسول الله َصىلَّ اللَُّه 

نعيم  أبو  الله) رواه  لله رفعه  تواضع  َوَسلََّم (من  َعلَيِْه 
بسند صحيح.

ِبيِّ َصىلَّ  َعِن ابِْن ُعَمَر َعْن ُعَمَر – ريض الله عنهام عن النَّ

َمْن  َوتََعاَىل:  ارََك  تَبَ اللُه  يَُقوُل   ” قَاَل:  َوَسلََّم   َعلَيِْه  اللَُّه 
اْألَرِْض،  إَِىل  ِه  كَفِّ بَاِطَن  يَِزيُد  َوَجَعَل  َهَكَذا   ِيل  تََواَضَع 

إَِىل  ِه  بَاِطَن كَفِّ َوَجَعَل  َهَكَذا   اْألَرِْض  رَفَْعتُُه  إَِىل  َوأَْدنَاَها 

اَمِء - ” رواه أحمد بسند صحيح. اَمِء، َورَفََعَها نَْحَو السَّ السَّ

ِه َوَسلََّم عن التكرب عىل الناس  ونهى النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ

يف األفعال واألقوال ويف جميع األحوال.

َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  ِبيِّ َعْن َعبِْد اللِه بِْن َمْسُعوٍد، َعِن النَّ

اَن ِيف قَلِْبِه ِمثَْقاُل ذَرٍَّة ِمْن كِْربٍ»  َة َمْن كَ قَاَل: «َال يَْدُخُل الَْجنَّ

َونَْعلُُه  َحَسًنا  ثَْوبُُه  يَُكوَن  أَْن  الرَُّجَل يُِحبُّ  إِنَّ  رَُجٌل:  قَاَل 

بَطَُر  الِْكْربُ  الَْجاَمَل،  يُِحبُّ  َجِميٌل  اللَه  «إِنَّ  قَاَل:  َحَسَنًة، 

اِس» رواه مسلم ، َوَغْمُط النَّ الَْحقِّ

وتجربا   ترفعا  وإنكاره  دفعه  هو  الحق)  (بطر  ومعنى 

ومعنى(غمط الناس)  احتقارهم.

وقد توعد الله تعاىل املتكربين بالعذاب األليم فقال تعاىل 

َمثَْوى  فَِبئَْس  ِفيَها  َخالِِديَن  َم  َجَهنَّ أَبَْواَب  اْدُخلُوا  (ِقيَل 

يَن) سورة الزمر اآلية (72). ِ الُْمتََكربِّ

الحق وسلوك  إىل طريق  االهتداء  التكرب عدم  آثار  ومن 

الَِّذيَن  آيَايِتَ  َعْن  (َسأَْرصُِف  تعاىل  قال  الضالل  طريق 

. :

مشهورة  مدينة  يف  إسالمي  حضاري  معلم  هو   
يف فرنسا وهي مدينة ليون التي أرشق عليها نور 
اإلسالم وكرثت فيها أعداد املسلمني.  فكان بناء هذا 
الثقافة  وبث  للعبادة  إليه  للحاجة  تلبية  املسجد 
اإلسالمية األصيلة،حيث يرتبع هذا املسجد يف هذه 
املدينة الجميلة مجسداً لروح الحضارة اإلسالمية يف 
أوربا املعارصة ويف دولة فرنسا عىل وجه الخصوص.

تربع  حيث  1994م  عام  املسجد  هذا  بناء  تم 
امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود  ملك اململكة 

السعودية األسبق ، رحمه الله ، ببناء هذا املسجد 
فجزاه الله خريا الجزاء. 

ويشتمل املسجد عىل قبة واسعة بديعة التصميم 
حيث تتوسط املسجد فتضفي عليه البهاء والجامل.

وحسن  بجاملها  شامخة  منارة  املسجد  وتعلو 
تصميمها.

تزيينه  وتم  املسجد،  بناء  الحجارة يف  واستعملت 
جدران  املنقوشة عىل  واآليات  البديعة  بالزخارف 

املسجد الداخلية .
وذلك  جيدة  بصورة  فرنسا  يف  املساجد  وتنترش   
لتوفري الحاجات األساسية ملاليني املسلمني يف فرنسا.

املعامل  هذه  أحد  الكبري  ليون  مسجد  وميثل 
الصلوات  تقام  للمسلمني حيث  املهمة  الحضارية 
الخمس وصالة الجمعة وصاليت العيدين كام تقام 
مفاهيم  ونرش  للثقيف  ومحارضات  ندوات  فيه 

اإلسالم السليمة.
حيث تكون املساجد مهوى أفئدة املصلني يف جميع 

ُوَن ِيف اْألَرِْض ِبَغرْيِ الَْحقِّ َوإِْن يَرَْوا كُلَّ آيٍَة  يَتََكربَّ

َال يُؤِْمُنوا ِبَها َوإِْن يَرَْوا َسِبيَل الرُّْشِد َال يَتَِّخُذوُه 

َسِبيًال  يَتَِّخُذوُه  الَْغيِّ  َسِبيَل  يَرَْوا  َوإِْن  َسِبيًال 

انُوا َعْنَها َغاِفلِنَي )  بُوا ِبآيَاتَِنا وَكَ ذَّ ذَلَِك ِبأَنَُّهْم كَ

سورة األعراف(146).

ِبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم  َعْن أيَِب ُهَريْرََة، َعِن النَّ

ُة:  اُر إَِىل َربِّهاَم، فََقالَِت الَجنَّ ُة َوالنَّ قَاَل: ” اْختََصَمِت الَجنَّ

اِس َوَسَقطُُهْم، َوقَالَِت  ، َما لََها الَ يَْدُخلَُها إِالَّ ُضَعَفاُء النَّ يَا رَبِّ

ِة:  يَن، فََقاَل اللَُّه تََعاَىل لِلَْجنَّ ِ اُر: - يَْعِني - أُوثِرُْت ِبالُْمتََكربِّ النَّ

اِر: أَنِْت َعَذايِب، أُِصيُب ِبِك َمْن أََشاُء،  أَنِْت رَْحَمِتي، َوقَاَل لِلنَّ

ُة، فَإِنَّ اللََّه الَ  ا الَجنَّ َولُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنُكاَم ِملْؤَُها، قَاَل: فَأَمَّ

اِر َمْن يََشاُء، فَيُلَْقْوَن  ُم ِمْن َخلِْقِه أََحًدا، َوإِنَُّه يُْنِشُئ لِلنَّ يَظْلِ

ِفيَها، فَتَُقوُل: َهْل ِمْن َمِزيٍد، ثـَالَثًا، َحتَّى يََضَع ِفيَها قََدَمُه 

فَتَْمتَلُِئ، َويُرَدُّ بَْعُضَها إَِىل بَْعٍض، َوتَُقوُل: قَْط قَْط قَْط ” رواه 

البخاري ومسلم.

 ومن آثار التواضع: نرش املحبة والتسامح بني الناس

سهولة التواصل النافع بني أفراد املجتمع

يظهر محاسن الدين وجامل تعاليمه.

يقطع أسباب الخالف والخصومات بني الناس.

-

بقاع األرض فهي منابر النور والعلم وموئل الخشوع 
والتأمل لعبادة الله رب العاملني حق عبادته.

ويبقى هذا املسجد منارة حضارية تؤدي دورا مهام 
يف توعية أبناء املسلمني بدينهم وتعاليمه اإلميانية 
التي تعزز التسامح الديني والتعاون اإلنساين بني 

األمئم الراقية .
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same chassis configured in one of two 
basic models, “A” Model with an ex-
tended centre roof or “B” Model with a 
flat roof design. The various configura-
tions include: Amphibious Infantry Car-
rier, Infantry Fighting Vehicle, Mortar or 
ATGM Carrier, Communication Vehicle, 
Reconnaissance Vehicle (Radar Op-
tional), Engineering Vehicle, Armoured 
Ambulance and Command Post. 
Weapon Systems
The PANDUR family of vehicles is com-
bat proven.
As an 8x8 it can offer direct fire up to 
105mm, Mortar up to 120mm, Infantry 
Fighting Vehicle up to 30mm two man 
turrets, Armoured Personnel Carrier 

up to 13 people, Recovery, Reconnais-
sance, Ambulance, Communication, 
Command post. 
As a 6x6, it offers direct fire up to 
90mm, Mortar up to 81mm, Infantry 
Fighting Vehicle up to 30mm two man 
turrets, Armoured Personnel Carrier 
up to 11 people, Recovery, Reconnais-
sance, Ambulance, Communication, 
and Command Post.
The main armament of the Pandur II in-
clude a 30mm Mk 44 cannon, a 7.62mm 
coaxial machine gun, and two Spike-LR 
multi-purpose ATGMs, as well as vari-
ous thermal sensors, other optics, and 
defensive systems. 
Reference Text/Photo: www.gdels.com

of the 6×6 and 8×8 vehicles is 9m and 
10m respectively. For decreasing the 
turning diameter of the 8x8 version a 
steering brake has been installed which 
retards all curve-inner wheels when the 
steered wheels are fully turned in and 
vehicle velocity is sufficiently low.
Amphibious Pandur II
The Pandur II has demonstrated a 
maximum road speed of 105km per 
hour and excellent mobility in envi-
ronmental conditions from -35°C to 
+50°C. It can ford to a depth of 1.5m. A 
fully amphibious Pandur II is fitted with 
two mechanically driven water jets 
and a hydraulically operated trim vane 
mounted at the front of the chassis. 
The vehicle achieves a speed of 10km/h 
in water. The Pandur II can be transport-
ed in roll on/roll off mode by Lockheed 
Martin Hercules C-130 aircraft, C-160, 
An-12, An-70, A400M and rail transport 
according to STANAG 2832 standards. 
Pandur II can be road transported by 
heavy military trailer and semi-trailer.  It 
can be sea transported too. 
Vehicle Variants
The baseline version of the Pandur II 
is an infantry 6×6 armoured person-
nel carrier configured to carry a driver, 
gunner, and commander with six fully 
equipped troops. All variants use the 

Pandur II is 
offered in 
6x6 and 8x8 
configurations

Weight : 
Dimensions :

Engine type: 
Output:
Mobility top speed - on 
road: 
Top speed - off road: 
Cruising range: 
Fording depth (instant) 
Trench crossing

18.7 t
L 7,384 mm
W 2,670 mm
H 3,987 mm
Cummins Diesel ISLe T450 HPCR
 335.6 kW

105 km/h
 32 km/h
 700 km
1.5 m / swimming ability
 2.2 m

Technical Specification
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of the Czechoslovak Group, CSG) for 
CZK 2.1 billion crowns (US$ 82.77 mil-
lion) was announced. 
Safety Aspect
The new version came with added ben-
efits. The Pandur II has a longer wheel 
base and modified hull compared to 
the Pandur I. 
The overall layout of the Pandur II fam-
ily is similar to that of the original Pan-
dur with the driver seated at the front 
left with the power pack to his immedi-
ate right.
All the major automotive components 
(powerpack, drive train, fuel tank, hy-
draulics) are installed inside the pro-
tected armour steel hull, ensuring 
protection and offering considerable 
payload flexibility for armament and 
mission equipment systems.
The hull of the Pandur II is of all-welded 
steel armour construction that pro-
vides the occupants with full protec-
tion against 7.62 mm armour piercing 
(AP) attack through a full 360º. 
The hull is provided with special pro-
tection against mines and the troop 
seats hang from the hull sides rather 
than being attached to the floor. Add-
on armour protects against 14.5mm 

armour piercing shells at 100m. Spall 
liners and additional armour protec-
tion against landmines can also be fit-
ted as an option.  
The vehicle has an intermediate floor 
and the seats along the sides of the 
cabin are suspended from wall and ceil-
ing mounts rather than floor mounted. 
The 6×6 Pandur II carries up to 12 crew 
and the 8×8 carries up to 14.
ADM Advantages
The power pack is installed at the front 
right of the vehicle and the driver’s sta-
tion. The common power pack on the 
6×6 and 8×8 variants of Pandur II can 

be removed and replaced while on the 
field in 30 minutes. 
The Pandur II is equipped with a Cum-
mins Diesel ISLe T450 HPCR rated 

at 298 kW for the 6x6 version and 
335.6 kW for the 8x8 version. The 
engine is fitted with an electron-

ic engine management system. A 
heater provides engine preheating for 
cold starting and for heating the crew 
compartment.
The engine is coupled to a ZF 6HP 
602C fully automatic 6-gear transmis-
sion. Together with the 2 stage transfer 
gear (usable  on the move) this gives 
the Pandur II a total of 12 gears. The 
hull floor of the Pandur covers and 
protects most of the power train com-
ponents and steering linkages. This 
protects the components from being 
damaged from various obstacles that 
may occur when the vehicle operates 
in heavy terrain. 
An automatic drive train management 
system (ADM) provides sensor con-
trolled automatic engagement of all 
wheel drive and differential locking 
to suit the terrain surface and driving 
conditions.
The ADM gives a high standard of off-
road mobility as well as reduced train-
ing requirements in all terrain driving. 
The driver can engage a mechanical 
override on the ADM. 
In the armoured personnel carrier 
version, all wheels are fitted with in-
dependent suspension. The driveline 
and steering links are armour pro-
tected within the hull. Steering is by 
power-assisted recirculating ball on 
the two front axles. Central tyre infla-
tion and run flat capability is installed. 
The wheels are fitted with dual circuit 
hydraulically operated disc brakes and 
anti-skid braking. A self-recovery winch 
is also fitted as a standard.
The vehicle is able to manoeuvre in 
confined spaces. The turning radius 

The hull of the Pandur II is of all-welded 
steel armour construction

Pandur is able 
to manoeuvre 
in confined 
spaces
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created by Steyr-Daimler-Puch. The 
Austrian company Steyr-Daimler-Puch 
Spezialfahrzeu was sold to the Ameri-
can corporation General Dynamics in 
2003 and became part of its European 
division under the name of General Dy-
namics European Land Systems - Steyr 
(GDELS-Steyr). 
When creating General Dynamics Eu-
ropean Land Systems (GDELS) it also 
included another European company 
that produces wheeled armoured per-
sonnel carriers - the Swiss MOWAG. In 
fact, the two companies were com-
petitors, although they were part of the 
same corporation. 
After the former director of Steyr-Daim-
ler-Puch became GDELS director, the 
company initially focused on marketing 
the PANDUR family. The upgradation 

resulted in the emergence of Pandur II, 
offered in 6x6 and 8x8 configurations 
with these two vehicles sharing over 90 
per cent common components.
Sale of Rights
In 2005, Pandur II won the Portuguese 
tender for the purchase of armoured 
vehicles 8x8, and in 2006 -a similar 
Czech tender.
Initially, Portugal was ordered 264 ve-
hicles, and the Czech Republic 234. 
However, the fulfilment of both con-
tracts was marred by a number of scan-
dals, related both to anti-corruption 
proceedings and technical problems. 
As a result, Portugal received only 188 
Pandur II, and the Czech Republic - 107, 
of which 90 were assembled from car 
kits at the Czech VOP-025 armoured 

repair plant. 
By 2015, General Dynamics 

stopped efforts to pro-
mote Pandur II and sold 

the entire rights for this vehicle to the 
Czech company Excalibur Army, which 
currently is part of the Czechoslovak 
group.
Assembly of Pandur II was organised at 
a specially created Tatra Defence Vehi-
cle plant in Kopřivnice, also part of the 
Czechoslovak group.  
Also in 2015, the Excalibur Army signed 
a contract with Indonesia for an undis-
closed number of Pandur II vehicles at 
a cost of US$39 million. 
A contract was also signed with the In-
donesian company PT Pindad to refine 
the vehicles by installing various weap-
ons systems, as well as localising pro-
duction, starting from 2018, if Indone-
sia decided to continue procurement.
The first four vehicles arrived in Indo-
nesia in September 2017. In 2016, 34 
Pandur II armoured vehicles were or-

dered by the Austrian army.
In January 2017, purchase of an-

other 20 Pandur II vehicles from 
Tatra Defence Vehicle (member 

Pandur II has a longer wheel base and modified 
hull compared to the Pandur I
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Pandur II: 
Combat-proven Vehicles
Strong combat abilities and technological superiority have placed the PANDUR Family of Vehicles at a huge advantage. 
Available in 6x6 and 8x8 amphibious or terrestrial configurations, it serves as a common platform for various armament and 
equipment systems. Combining high mobility, survivability and protection thanks to its internal drive train concept, the 
PANDUR ensures logistics commonality, versatility of armament and equipment, simple operation, excellent sustainability, 
high availability, in-house electronic architecture and easy maintenance.

Currently, GDELS maintains over 3,000 
PANDUR platforms worldwide. More 
than 1,000 of these are operated by 
NATO member countries. PANDUR 
vehicle was initially developed upon 
Czech Army request, but the platform 
has been well used by armies world-

wide. The amphibious wheeled 
armoured personnel carrier with 
armour and waterproof body is ca-
pable of effective water gap, water 
reservoir or coastal water crossing. 
Upgraded Version
Pandur II is an improved version, 

GDELS 
maintains over 
3,000 PANDUR 
platforms 
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released information on a specific offer-
ing for the AIR 6002 Phase 1 RFI, opting 
to emphasise that the Australian Hawk 
127 fleet completed upgrades under 
a Lead in Fighter Capability Assurance 
Program (LIFCAP) in 2019.
The company has also said that data 
obtained from its recently completed 
14-year Full Scale Fatigue Test of a stat-
ic Hawk airframe at DST Group’s Fisher-
mans Bend facility in Victoria suggest 
that, based on current use, the fatigue 
life remaining in the Hawk airframe 
would allow the aircraft to continue 
operations well into the late 2040s.
“The Hawk is the world’s most success-
ful and proven military aircraft trainer, 
built on more than 35 years of fast jet 
training experience,” said BAE Systems 
Australia Director Aircraft Sustainment 
and Training, Andrew Chapman. “The 
2019 completion of Hawk (LIFCAP) 
upgrade ensures the aircraft is fresh-
ly updated and available for service 
in the Royal Australian Air Force (RAAF) 
for many more years.”
Complete Package
While the first look at the contenders 
usually centres on the airframes of-
fered, the delivered training package 
will see aircraft as part of a system in-
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Stable, 
student- and 
instructor-
friendly, T-7A 
offers fly-by-
wire flight 
controls

volving simulation and ground based 
training on a scale not seen in previous 
generations.
Modern systems see flight data from 
the physical aircraft downloaded into 
simulators so that candidates can re-
fly the mission and receive instruc-
tion, and trainer cockpits that can emu-
late the sensors, weapons and systems 
used in frontline aircraft. Trainer aircraft 
can also become nodes in a combined 
physical/simulation exercise, flying live 
tactical scenarios in concert with par-
ticipants in other aircraft and ground 
based simulators.

T-50A was developed jointly by Lockheed Martin 
and Korea Aerospace Industries

 T50 aircraft is easy to fly—similar 
to the F-16, F-22, and F-35
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of simulated training functions in 
flight and provides both students and 
instructors with different on-board 
simulations. These include, a tacti-
cal scenario (digital map with threats 
and targets); presence of realistic 
Computer-Generated Forces (friend 
and foe), on-board sensors (such as 
multimode Fire Control Radar, target-
ing pod and active/passive electronic 
countermeasures); weapons, includ-
ing specific symbology and delivery 
parameters; and Live, Virtual, Con-
structive environment.
ETTS functions can support Stand 
Alone (flying a single-ship mission) 
or Multi-Ship networked operations, 
with aircraft and simulators being net-
worked via a dedicated Training Data 
Link to exchange Tactical Scenario data 
with other participants.
The M-346FA is designed to have dif-
ferent operational capabilities, equally 
well suited for air-to-air (air policing, 
airspace control, Homeland Defence 
and Slow Mover Intercept) and 
various air-to-ground missions 
including CAS (Close Air Sup-

port), BAI (Battlefield Air Interdiction), 
COIN (COunter INsurgency), Airborne 
FAC and Combat Search And Rescue 
(CSAR), employing even Precision 
Guided Munitions. It can also be a use-
ful platform for tactical reconnaissance.
Agile Training System
Certain reports have also suggested 
that Korean Aerospace Industries 
may enter the AIR 6002 Phase 1 with 
its T-50 Golden Eagle. The T-50A was 
developed jointly by Lockheed Mar-
tin and Korea Aerospace Industries. It 
is made to train 5th Generation pilots. 
With more than 150,000 flight hours on 
the T-50 airframe, the T-50A is ready to 
deliver ahead of schedule. 
The aircraft is easy to fly—similar to 
the F-16, F-22, and F-35—which helps 

avoid negative training and unneces-
sary sorties. The T-50A creates bet-
ter pilots, in less time, for less cost by 
enabling student pilots to focus their 
airmanship skills on improved aero 
performance, digital flight controls/
fly-by-wire, with next-gen air traffic 
management systems, while operating 
from an anthropometrically designed 
5th Generation cockpit.
The Republic of Korea Air Force’s train-
ing experience has proven that the new 
training system yields a better fighter 
pilot in less time with fewer sorties 
and lower cost. The T-50 training pro-
gramme has reportedly reduced the 
number of required flights in the KF-16 
to only nine sorties. The Ground-Based 
Training System contains an array of 
innovative technologies to provide op-
tions for “offloading” aircraft training 
tasks into the simulation environment.
The T-50A aircraft configuration is 
based on South Korea’s FA-50, which is 
currently in production. The FA-50, one 

of the most advanced fighter versions 
of the T-50, incorporates air-to-
air and air-to-ground weapons, 

along with an avionics suite that 
contains an electronic warfare suite, 

a multi-mode radar and an advanced 
datalink. 
Hawk Upgraded
Current provider BAE Systems has not 

Trainer aircraft 
can become 
nodes in a 
combined 
physical/
simulation 
exercise

M-346FA is designed to have different 
operational capabilities
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reconfigurable advanced cock-
pit allows students and instructors 
a maximum range of training options 
with modern avionics. 
Stable, student- and instructor-friendly, 
T-7A platform offers fly-by-wire flight 
controls, ample thrust and excellent 
handling at all speeds, configurations 
and high angle-of-attack. The com-
plete advanced pilot training solution 
provides interactive classroom lessons, 
computer-based training modules and 
adaptive training, while the T-7A ad-
justs to students’ needs by offering a 
complete suite of instructor tools for 
optimum results on the ground and in 
the ‘classroom in the sky’.

Long-term Reliability
On the other hand, Leonardo has in-
dicated it will offer its twin-engine 
M-346, which is in service with the Air 
Forces of Italy, Republic of Singapore, 
Israel and Poland, with 72 aircraft al-

ready ordered.
Leonardo has described the M-346 as 
being designed “for a wide range of 
training capabilities, long-term reliabil-
ity and cost-effective operations”. The 
Israeli Air Force recently celebrated its 
50,000th M-346 sortie.
The M-346 Master is a twin-engine, 
tandem-seat, next generation ad-
vanced jet trainer, and central element 
of an Integrated Training System (ITS) 
designed to allow student pilots to 
develop knowledge, skills and prac-
tices needed for effective exploitation 
of modern combat aircraft. The ITS 
solution comprises of simulators and 
ground based instructional devices, in-

cluding an operational Live, Virtual, 
and Constructive environment, 
which make the M-346 an effec-

tive solution to train the new gen-
eration of fighter pilots.

The M-346 characteristics contribute to 
maximise teaching effectiveness and 
to allow flight hours to be downloaded 
from front line aircraft (Operational 
Conversion Unit). In addition, the air-
craft is also ideally suited to satisfy the 
Companion Trainer role at a sustain-
able cost and for the Adversary Red-Air 
role, thus preserving airframe-life and 
training cost of front-line fighters.
A comprehensive in-flight ETTS suite 
is a key feature of the M-346 and core 
element of the ITS. ETTS enables the 
M-346 to offer the whole spectrum 

Australian 
Hawk 127 fleet 
completed 
upgrades 
under a LIFCAP 
in 2019

T-7A features twin tails, slats and 
big leading-edge root extensions
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Australia on the 
Lookout for Future  
Lead-In Fighter 
Training System

The Commonwealth of Australia 
recently issued a Request for Informa-
tion (RFI) in relation to AIR 6002 Phase 
1 – Future Lead-In Fighter Training 
System (LIFTS). In the RFI, Australian 
Defence (ADF) said that the LIFTS air-
craft “prepares aircrew to undergo 
conversion training on frontline fast 
jet aircraft, while also supporting the 
ADF on various training and public re-
lations initiatives.”
Two manufacturers have so far nomi-
nated the platforms they will offer 
for AIR 6002 Phase 1, the follow on to 
the capability currently provided by 33 
BAE Systems Hawk 127 Lead-In Fighter 
Trainer (LIFT) aircraft. The Hawk 127 
lead-in fighter prepares qualified Air 
Force pilots for conversion to F/A-18A 

and F/A-18B Hornets and F/A-18F Su-
per Hornets.
Classroom in the Sky
Boeing will offer a version of its T-7A 
Red Hawk, which bagged the U.S. Air 
Force contract to supply 351 aircraft 
and 46 trainers to replace the Air Edu-
cation and Training Command’s age-
ing T-38 fleet, in a deal worth a poten-
tial US$9.2 billion. The T-7A Red Hawk 
is the new advanced pilot training sys-
tem that will train the next generation 
of pilots for decades to come. Along 
with updated technology and perfor-
mance capabilities, the T-7A will be 
accompanied by enhanced simulators 
and the ability to update system soft-
ware faster and seamlessly. The plane 
was also designed with maintainers 

in mind by utilising easy-to-reach and 
open access panels.
The T-7A features twin tails, slats and 
big leading-edge root extensions that 
provide deft handling at low speeds, 
allowing it to fly in a way that better 
approximates real world demands 
and is designed to prepare pilots for 
fifth-generation aircraft. High wings, 
easy access panels and reach enable 
the T-7A Red Hawk design to focus on 
accessibility, fewer fasteners and readi-
ness of engine and seats. It is also de-
signed around common U.S. Air Force 
ground equipment with established 
suppliers, reducing supply chain com-
plexity. Moreover, clean, intuitive and 
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flows for military analysts are: 
> Anomaly Detection 
> Change Detection 
> Target Detection
Customising Analytics with Deep 
Learning 
The identification of specific objects 
in optical imagery, LiDAR point clouds 
and SAR data sets has been facilitated 
by automated recognition and extrac-
tion using the ENVI FX module and 
other workflows. While manual map-
ping of certain items, such as roads, 
rivers, fields and trees has been re-
placed by automated methodologies, 
there are still numerous other features 
that military analysts need to find and 
map in remotely sensed data sets.
ENVI has a solution for this challenge 
as well – the ENVI Deep Learning Mod-
ule. A form of Artificial Intelligence, 
Deep Learning enables the user to 
‘teach’ the software how to recognise 
nearly any feature or condition in the 
data set by its spatial, spectral or other 
characteristics. 
“As with the other ENVI modules, you 
don’t have to be an Artificial Intel-

ligence expert to use the ENVI Deep 
Learning module,” said Zachary Nor-
man, Product Manager, L3Harris Geo-
spatial. “The module has intuitive tools 
and workflows that enable users to 
easily label data and generate models 
with the click of a button.” 
D&I analysts have embraced the ENVI 
Deep Learning module for the signifi-
cant savings in time and effort it pro-
vides them, compared with manual 
processes. In a common example, an 
analyst ‘taught’ the module to iden-
tify damaged buildings using multi-
spectral imagery of a Caribbean Island 
following a hurricane. In a matter of 
seconds, the module then identified 
thousands of similar structures that 
would have taken days to map manu-
ally. More importantly, the same Deep 
Learning algorithm can be applied re-
peatedly with new images as they are 
collected. 
Delivering Consistent, Understand-
able Information
Another challenge for analysts in the 
D&I community has been ensuring the 
information extracted from geospa-

SAR systems 
provide their 
own energy 
source to 
collect data in 
most weather 
conditions

tial data is understood in a consistent 
manner by end-users across a broad 
spectrum of groups. This is critically 
important, for example, when com-
manders from different branches of 
the U.S. military and Allied organisa-
tions are receiving assessments.
D&I analysts have embraced the ENVI 
Deep Learning module for the signifi-
cant savings in time and effort it pro-
vides them, compared with manual 
processes.
L3Harris borrowed the NGA template 
and created an ENVI plugin called Re-
port Generator, which automates the 
configuration of geospatial informa-
tion and assessments for output in the 
official NGA format. 
“Report Generator ensures everyone 
across the entire U.S. government – 
not just the military – sees the same 
information presented the exact same 
way,” according to Eduardo Iturrate, 
Senior Engineering Manager, L3Harris. 
“This ensures the information and its 
interpretation are consistent.”
Reference Text:
www.l3harris.com
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push of a few buttons, the software 
identifies change that has occurred 
over time. The change can be natural 
or manmade.
Simplifying Information 
Extraction 
As noted at the outset, data sets are 
becoming more complex, and Syn-
thetic Aperture Radar (SAR) and Hy-
perspectral are the two leading ex-
amples. The complexity of these very 
useful types of data makes makes 
them particularly difficult to process 
and exploit. Again, L3Harris has lever-
aged the analytical capabilities in the 
ENVI software to automate many of 
the information extraction functions 
from these two data sets.
To make SAR data more user friend-
ly, L3Harris has introduced ENVI 
SARscape, an analysis module that 
integrates multiple processing func-
tions and algorithms into simplified, 
and in some cases, automated work-
flows. 
“What sets SAR data apart from opti-
cal data for D&I analysts is its ability to 
see through clouds or at night to re-
veal what is happening on the ground 
any time of day in almost any condi-
tions,” said Megan Gallagher, Solutions 
Engineer, L3Harris Geospatial. 
With hyperspectral satellite imagery 
soon to be more readily available 
via the planned HySpecIQ and other 
commercial small satellites, military 
analysts will soon have greater access 
to the rich information that is con-
tained in these complex data sets. 
ENVI was originally developed 
30 years ago by a team of 
scientists at the University 
of Colorado to tap into hy-
perspectral imagery. L3Har-
ris has continued its tradition 
of creating simplified pushbutton 
workflows for these data sets with a 
series of workflows called THOR or 

Tactical Hyperspectral Operations 
Resource. Similar to other ENVI tools, 

THOR workflows take numerous 
complicated processing algo-

rithms and combine them 
into a single function, 

enabling end-users with 
minimal geospatial ex-

pertise to render action-
able intelligence from the 

many bands of a hyperspectral 
image.

Among the most popular THOR work-

AI has put 
complex image 
processing 
and analysis 
capabilities within 
reach of every 
analyst
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perform basic manipulation of the 
data sets via the interface. “The bot-
tom line is that commanders want 
to get understandable geospatial in-
formation into the hands of people 
who can use it as quickly as possible.” 
said Todd Gerecke, Product Manager, 
L3Harris Geospatial.
Automating Information Extraction
Data management is critical, but it is 
only the first step in dealing with the 
tsunami of incoming geospatial data. 
The next step is extracting meaningful 
information from the wide variety of 
complex data sets now available.
L3Harris anticipated the approach-
ing data tidal wave and developed 
an information extraction solution in 
the form of its commercially available 
ENVI software. Once a standard image 
processing package, ENVI has been 
enhanced and expanded to become 
a robust geospatial data analysis soft-
ware that allows anyone with minimal 
training to extract meaningful infor-
mation from all types of imagery – 
multispectral, hyperspectral, thermal, 
LIDAR and SAR.
ENVI is a baseline, commercial off-the-
shelf software application used ex-
tensively by the D&I community and 
found on most analysts’ machines. 
“ENVI users don’t have to be remote 
sensing scientists or big data analysis 
experts to derive meaningful informa-
tion from raw data sets,” said Hildeb-
randt. Leveraging decades of build-
ing geospatial solutions for the D&I 
community, L3Harris has developed 
science-based image analysis algo-
rithms and integrated them into auto-
mated workflows in ENVI. This enables 
users to derive answers to the most 
complicated geospatial queries from 
enormous data sets with a few clicks 
of the mouse.
To facilitate common image analy-
sis applications and requirements, 

L3Harris has bundled complex work-
flows into more than 200 automated 
modules or tools (often called ‘Tasks’). 
These span many functional areas 
including georeferencing, calibra-
tion, spectral analysis, morpho-
logical filters, classification, 
object detection, terrain 
modeling, point cloud analy-
sis, SAR analysis, time series op-
erations, machine learning /deep 
learning and many more. 
In addition to identifying features, 
two or more images acquired over 
the same area on different dates can 
be loaded into ENVI FX, and with the 

Hyperspectral 
imaging is 
gaining traction 
with its dozens 
of individual 
spectra
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near-infrared. Up to eight discrete 
bands are now collected by most ‘mul-
tispectral’ sensors. Led by airborne 
research sensors, ‘hyperspectral’ im-
aging is gaining traction with its doz-
ens of individual spectra. NOAA and 
Indian Space Research Organisation 
have hyperspectral satellites under 
development, and the National Re-
connaissance Office (NRO) was report-
ed in late 2019 to commit funding for 
a spaceborne hyperspectral platform 

called HySpecIQ. These hyperspectral 
sensors will give data analysts next-
generation insights into features on 
the ground. 
Synthetic Aperture Radar 
Unlike passive optical sensors that 
can only operate in daylight, synthetic 
aperture radar (SAR) systems are ac-
tive sensors, which provide their own 
energy source, allowing them to col-
lect data day or night, through clouds 
and in most weather conditions. The 

active sensors generate their 
own waves and collect the reflected 
and refracted response to gather 
unique information such as details of 
the composition, shape, configuration 
and other characteristics of surface 
features. 
Managing Data with Jagwire
The data management challenge in-
cludes multiple issues – archiving, 
querying and dissemination.
L3Harris offers Jagwire, a battle-tested 
web-based software product provid-
ing an end-to-end geospatial data 
management solution and delivering 
near real-time search and discovery, 
image exploitation and information 
dissemination to the tactical edge. 
Jagwire is capable of ingesting enor-
mous volumes of incoming geospa-
tial data, including live video feeds, 
satellite imagery, LiDAR point clouds, 
and GIS vector layers. All an end-user 
needs to query and filter the data is 
web access on a computer, tablet or 
handheld device. No app or software 
is needed.
L3Harris is currently working on build-
ing web-accessible widgets that will 
allow some end users the ability to 

L3Harris 
Geospatial 
provides 
software for the 
analysis and 
visualisation 
of remotely 
sensed data
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“Data collection is no longer a major 
challenge for the D&I community,” said 
Jeff Hildebrandt, D&I Industry Princi-
pal, L3Harris Geospatial, a provider of 
software and services for the analysis 
and visualisation of remotely sensed 
data. “The problem for the analyst is 
sifting through the huge volumes of 
incoming data, finding the right data 
sets and extracting meaningful infor-
mation from them.” 
These remote sensing data manage-
ment and information extraction is-
sues are faced by geospatial end users 
in the private sector as well. The prob-
lem is even more acute for the D&I 
community because they typically 
have access to both commercial and 
military data collection assets, multi-
plying their challenges. Fortunately, 
solutions exist today to streamline the 
archiving, querying and retrieval of 
geospatial data so it can be dissemi-
nated to analysts and warfighters re-
gardless of their location.
Just as importantly, software automa-
tion supported by Artificial Intelligence 
has put complex image processing and 
analysis capabilities within reach of ev-
ery D&I analyst, allowing the first-pass 
review of raw data streams in some 
cases to be performed by machine and 
freeing the analyst to make critical final 
assessments.
Golden Age of Remote Sensing
For the typical geospatial profes-
sional, this may be considered a 
Golden Age of remote sensing. 
The availability of remotely 
sensed data has never 
been greater than it 
is today thanks to 
dramatic techno-
logical advances in 
sensors and the plat-
forms that carry them. 
Two specific factors driving 
this phenomenon for both the 

government and commercial sectors 
are the proliferation of smallsats and 
unmanned aerial systems (UASs or 
drones). In the small-sats era, entire 
small satellite constellations can be 
built and launched for less than the 
cost of a single legacy platform like 
Landsat and SPOT. The upshot is that 
several small satellites can be config-
ured in orbit to capture repeat data 
over a given point on Earth at a rate of 
at least once per day. 
Closer to the ground, large military 
drones like the Predator have been 
deployed for well over a decade, but 
the low cost of smaller UAVs with 
surprisingly robust sensors has 
put these data capture devices in 
almost everyone’s hands, making 
an enormous volume of high-res-
olution image data and full mo-
tion video (FMV) available. 
Specific to the warfighter and 
mission planner, two other re-
mote sensing advancements are 
emerging rapidly.
Hyperspectral Sensors 
The earliest Landsat satellites 
captured data in multiple bands 
of the electromagnetic spec-
trum, including the visible and 

Remote sensing 
technologies 
have changed 
the way wars 
are waged and 
nations are 
defended
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Enhancing 
Situational 
Awareness 
with Remote 
Sensing
Technologies

Remote surveillance of the battle-
field dates at least to Napoleon’s time 
when hot air balloons were flown 
overhead to gain a better understand-
ing of the terrain and the position of 
enemy troops. Today we call this Situ-
ational Awareness, and the applica-
tions are not limited to active war 
zones. Balloons have given way to air-
craft, drones and satellites, and the on-
board spotter taking notes has been 

replaced with sophisticated sensors 
and Artificial Intelligence-based data 
processing.
Remote sensing technologies have 
changed the way wars are waged and 
nations are defended. Natural and 
manmade topography worldwide has 
been mapped to submeter accuracy, 
and nearly every spot on the Earth’s 
surface can be observed safely and 
unobtrusively from a platform thou-
sands of feet or hundreds of miles 

above. Few objects can remain hidden 
for long, whether cloaked by camou-
flage or darkness. Even a great military 
mind like Napoleon probably never 
dreamed of a day when too much data 
relating to field conditions or troop 
deployments would be considered a 
problem. 
Yet here we are. 
Defence & Intelligence (D&I) analysts – 
the tip of the spear when it comes to 
military situational awareness – face a 
challenge unprecedented in history. 
Varieties of complex data are coming 
in faster and in larger volumes than 
ever before. 
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expansion projects adopted by the 
regional hegemonic powers. These 
powers spread chaos and expanded 
the sphere of conflict in several Arab 
countries, including Libya and Syria. 
Supporting efforts to achieve in-
ternational peace and security: The 
UAE’s statement affirmed its support 
for the initiative of the United Na-
tions Secretary-General for a ceasefire 
around the world. This clearly reflects 
a deep strategic awareness of the dan-
ger of continuing conflicts, disagree-

ments, wars and crises, and their coin-
cidence with unconventional threats, 
foremost of which is the outbreaks of 
the COVID-19 pandemic. The various 
regions of the world are suffering as 
a result of the unprecedented spread 
of the pandemic, which has infected 
more than 42 million people so far, 
and caused over one million deaths. 
A positive vision for the future: The 
UAE diplomacy is always keen to be 
a mirror that reflects the spirit of the 
UAE based on adhering to the positive 

and optimistic outlook which holds 
that there is nothing impossible. The 
speech the Minister of Foreign Affairs 
and International Cooperation re-
ferred to the challenge of the spread 
of the Coronavirus as an “important 
turning point” in international rela-
tions. The speech then highlighted the 
UAE’s belief that “unprecedented chal-
lenges can be transformed into great 
opportunities by uniting efforts and 
building international institutions that 
keep pace with current and emerging 
challenges.”
The statement of the UAE before 
the United Nations General Assem-
bly was an adequate presentation of 
the UAE’s role in making peace and 
achieving international security and 
peace through integrated efforts at 
the political, humanitarian and se-
curity levels. Such role also involves 
building an inspiring development 
model that attracts new generations 
towards construction and develop-
ment away from extremism, terrorism 
and violence. Moreover, such efforts 
seek to put forth a conscious vision to 
prepare for the future by “encouraging 
innovation and the use of technology, 
bridging knowledge gaps between 
people, calling for empowering youth 
and women and giving them equal 
opportunities”, as well as working on 
“building peaceful and secure societ-
ies by consolidating coexistence and 
dialogue between religions and cul-
tures”. This would constitute a signifi-
cant support for the UAE’s chances of 
winning a non-permanent seat in the 
UN Security Council for the period 
2022-2023, as a country that supports 
efforts to maintain international peace 
and security, and “continues working 
with all partners to achieve our com-
mon vision of creating a peaceful and 
prosperous world that is capable of 
meeting challenges.”
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sive and sustainable devel-
opment for the people of 
the UAE.

Combating extrem-
ism and terrorism and 
spreading tolerance 
and coexistence: The 

UAE firmly believes in 
the goals and prin-
ciples of the United 

Nations as stated 
in its Charter to 
protect inter-
national secu-

rity and peace-
ful coexistence 

between Countries. 
This can be achieved 

by resolving interna-
tional disputes by peace-

ful means, respecting the 
rules of international law 

and not interfering in the in-
ternal affairs of other countries.

The Themes of the UAE’s 
Statement in the United Nations

The speech of the UAE, delivered by 
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al 

Nahyan, Minister of Foreign Af-
fairs and International Coop-

eration, at the 75th meeting 
of the United Nations Gen-

eral Assembly, embraced 
all the pillars, concerns 

and drivers of the UAE 
foreign policy. The 

key themes of the 
speech were as 

follows:
The historic 

peace treaty 
between the 

UAE and Israel: 
The vital break-

through achieved 
in the Middle East 

with the signing of a 
peace treaty between 

the UAE and Israel represents an un-
conventional approach to search for 
peace, security and stability through 
non-traditional alternatives and solu-
tions. This includes peace diplomacy, 
which aims to open new horizons and 
paths for future generations, by lay-
ing solid foundations for coexistence, 
openness and genuine acceptance of 
the other.
The issue of the three occupied 
UAE islands and the Iranian nuclear 
ambitions: The three UAE islands oc-
cupied by Iran represent one of the 
most important objectives of the UAE 
foreign policy endeavours. The UAE is 
keen to present its just cause before 
various regional and international 
forums, in order to expose the ag-
gressive Iranian practices and the per-
sistence of Iran in occupying these is-
lands. It continues its efforts to restore 
the three islands by peaceful means 
through direct dialogue or referring 
the case to international arbitration.
The Palestinian issue: The UAE’s 
statement in the UN has been a strong 
response to all those who try to distort 
the UAE’s stance towards the Palestin-
ian people and its cause. In his speech, 
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Na-
hyan renewed the UAE’s firm position 
on the call for “the establishment of an 
independent Palestinian state on the 
borders of 1967, with East Jerusalem 
as its capital. In accordance with the 
relevant international resolutions, and 
in line with the Arab and international 
consensus.” 
The need to confront the expansion 
projects of the regional hegemonic 
powers: In a speech delivered by H.H. 
Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, 
Minister of Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation, the UAE affirmed 
that one of the most important keys 
to achieving regional security and 
stability is the need to confront the 
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The statement of the UAE, delivered 
by H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed 
Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs 
and International Cooperation, before 
the United Nations General Assembly, 
included all the UAE foreign policy 
concerns and its strategic interests at 
present and in the foreseeable future. 
The speech clearly expressed the foun-
dations of the UAE foreign policy that 
were formulated since the foundation 
of the country on December 2, 1971, 
by the founding leader, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God 
rest his soul, who was keen to pursue 
a prudent diplomacy stemming from 
the United Nations Charter. This con-
sistent approach has continued and 
was reinforced during the era of H.H. 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE, may God protect 
him. The foreign policy of the UAE is 
based on pillars and goals that can be 
addressed as follows:
Efficiency, dynamism and quick re-
sponse: The foreign policy of the UAE, 
since its inception, has been rich, ef-
fective and positive. It is based on the 
wise leadership’s firm principles and 
clear visions under the leadership of 
H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE, his brother 
H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
and H.H. Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces. A competent and 
distinguished diplomatic apparatus 
undertakes the implementation of this 
policy, under H.H. Sheikh Abdullah bin 
Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign 
Affairs and International Cooperation. 
Clarity of visions and strategic ob-
jectives: The UAE foreign policy is 
keen to highlight national positions 
towards issues, topics and files that 

constitute constant principles in this 
policy, mainly the right of the UAE 
to its three islands occupied by Iran: 
Greater Tunb, Lesser Tunb, and Abu 
Musa.
Enhancement of global confidence 
and good international reputation 
of the UAE: There are strong indica-
tors of full global confidence in UAE. 
This is not limited to the results of 
opinion polls that are conducted pe-
riodically on the Arab youth segment, 
who choose the UAE annually as the 
best place for living, residence and 
work; it also involves all countries 
of the world. The strength of 
the UAE passport is one of 
the most important of 
these indicators. 
The making of 
security, peace and 
stability: The UAE plays 
an influential regional and 
international role in building 
peace and consolidating security 
and stability. Providing humanitarian 
and relief aid has made the UAE a hu-
manitarian capital of the world by vir-
tue of its position among the donors 
of humanitarian aid in the world. The 
UAE’s quiet peace diplomacy plays 
an effective mediating role, through 
which H.H. Sheikh Mohamed bin Za-
yed Al Nahyan, managed to put an 
end to the conflict and tension be-
tween Ethiopia and Eritrea.
A foreign policy that enjoys global 
respect and appreciation: Given 
that the foreign policy of the UAE is in 
line with the aspirations of the 
countries of the region and 
the world to consolidate 
the concepts of 
tolerance, dialogue, 
coexistence, 
spreading 
peace and con-
flict resolution, the 

world has come to regard the UAE and 
its leadership with great appreciation 
and respect.
Openness to all countries of the 
world: The UAE is keen to diversify its 
foreign relations and reach out to other 
countries in the East and the West to 
enhance efforts to achieve comprehen-
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including disarmament, and making 
recommendations thereon.

-
tional peace and security. 

within the scope of the present Char-
ter or relating to the powers and func-
tions of any organs provided for in the 
present Charter.  

-
tions with a view to strengthening 
international political cooperation, es-
tablishing and codifying international 
law, realising human rights and fun-
damental freedoms, and international 
cooperation in the economic, social, 
humanitarian, cultural, educational 
and health fields.

peaceful settlement of any situation 
that may harm friendly relations be-
tween countries.

the Security Council and other UN 
bodies.

peace, breach of it, or act of aggres-
sion, when the Security Council does 
not act due to the negative vote of 
one of the permanent members.

UAE SUPPORTS SOMALIA
 TO COMBAT PIRACY

Improving Education & 
Training Somali Judges

More Than US$ 3M 
Invested to Prevent 
Sexual Violence

Providing Training 
Equipment to Fight 
Piracy

Developing a 
Counter-Piracy 
Progamme

Funding & Training Somalia Armed Forces to 
Support & Restore it’s Security & Stability



69

hance the UAE’s role in promoting international 
peace and security and qualify it to obtain the 
world’s confidence and secure non-permanent 
membership in the UN Security Council for the 
period 2022-2023.
In a precedent that was the first of its kind in the 
history of the international organisation, the UN 
General Assembly held its annual meeting virtu-
ally, due to the outbreak of COVID-19. The meet-
ing was held through recorded speeches from 
world leaders, ministers or ambassadors to the 
United Nations.
This year’s meetings were of exceptional impor-
tance, as they coincided with the UN’s celebration 
of its 75th anniversary, as it was founded in 1945. 
The UN Secretary-General, Antonio Guterres, 
called it “a dialogue of people”, with the aim of 
conducting a global dialogue about building 
the future. It was held under the title “The future 
we want, the United Nations we need: reaffirm-
ing our collective commitment to multilateral-
ism – confronting COVID-19 through effective 
multilateral action.” There is a need for strong 
international support for a more interconnected, 
understanding and cooperative world in order to 
confront a global challenge, namely the outbreak 
of the Coronavirus, which can only be confronted 
through concerted efforts of all parties in the 
world. It is well-known that the UN General As-
sembly meets from September to December ev-
ery year (the main part), and then, from January 
to September (the resumed part), as appropriate. 
The General Assembly has the authority to make 
recommendations to states on international is-
sues within the scope of its competence. Accord-
ing to the Charter of the United Nations, the Gen-
eral Assembly may:

Organization.

that shall be borne by the Members.

Council and members of other United Nations 
councils and bodies, and, upon the recommen-
dation of the Security Council, appoint the Sec-
retary-General.

in maintaining international peace and security, 
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UAE’s Pivotal Role in
Maintaining International 
Peace and Security
Aiming to qualify for candidacy of non-permanent 
seat on United Nations Security Council
The UAE’s statement deliv-
ered by H.H. Sheikh Abdullah bin Za-
yed, Minister of Foreign Affairs and 
International Cooperation, at the an-
nual UN General Assembly, convened 
virtually in New York in September, 
included a comprehensive strategic 

vision of the goals of UAE’s foreign 
policy. The UAE seeks to achieve these 
goals by inaugurating a new era of 
stability and peace in the Middle East, 
through the signing of the peace 
agreement with Israel. The vision also 
aims at promoting regional and global 

security and stability, and strengthen-
ing international cooperation, solidar-
ity and coordination in the face of new 
challenges that threaten the people 
of the world, foremost of which is the 
outbreak of the Novel Coronavirus 
(COVID-19) pandemic. This would en-
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Battalion. The GP accommodates a 
driver, commander and four soldiers. 
For CASEVAC, the vehicle can be re-
configured to accommodate a supine 
litter casualty without interference or 
displacement of crew or equipment.
The Mortar Carrier: This provides im-
mediate, and responsive, heavy mortar 
fire support to the ABCT in the conduct 
of fast-paced offensive operations.
The Medical Evacuation vehicle: This 
version enables immediate treatment 
or evacuation at the point of injury to 
either ambulatory or litter casualties.
The Medical Treatment vehicle: It is 
the first of its kind, serving as an “op-
erating room on tracks” for life-sus-
taining care to soldiers suffering from 
life-threatening injuries. 
All the variants are designed to pro-
vide enhanced survivability and per-
formance while maintaining com-
monality with the AMPV family of 
vehicles and the ABCT to minimise 
operating costs and logistic burdens.
“The AMPV family of vehicles pro-
vides significant power, mobility, in-
teroperability, and survivability 
improvements for the ABCT,” 
said Jeremy Tondreault, vice 
president and general man-
ager of BAE Systems’ Com-
bat Mission Systems. “The 
AMPV has demonstrated 
outstanding survivability 

and force protection as well as flexibil-
ity and growth for the future.” 
Survivable Vehicles
The AMPV is a mature, low-risk and 
cost-effective solution that rapidly 
delivers continued combat overmatch 
capability for the Army. The design 
leverages Bradley and M109A7 Self 
Propelled Howitzer modernisation 
and risk reduction investment to op-
timise mobility, vehicle electronics, 
and integrated mission equipment 
performance and deliver enhanced 
underbody protection. The vehicle’s 
enhanced armour protection utilise 
reactive armour tiles and common 
spall liner and applique. It features en-
hanced underbelly protection and AMPV 

comes in five 
variants to meet 
a wide range of 
missions across 
the battlefield

automatic fire suppression systems in 
crew and engine compartments. 
Moreover, increased driver field of 
vision aids manoeuvrability under 
close-in, urban combat. Situational 
awareness and manoeuvrability are 
further enhanced by the integrated 
heading reference unit. It also has im-
proved network connectivity and Be-
yond Line-of-Sight capability through 
the addition of digital satellite com-
munications hardware and software.

BAE 
Systems 

will deliver more 
than 450 of the 
mobile, survivable, 
multi-purpose 

vehicles
AMPV is the U.S. Army’s programme to replace the 
Vietnam-era M113 Family of Vehicles
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BAE Systems' AMPV 
Lays the Foundation for the Future of 
the Battlefield
The first Armored Multi-Purpose 
Vehicle (AMPV) has recently driven 
off the BAE Systems production line. 
The AMPV is central to the U.S. Army’s 
modernisation objectives and comes 
in five variants to meet a wide range of 
missions across the battlefield.
“Finalising the first AMPV for delivery 
marks a major milestone for the pro-
gramme and the U.S. Army,” said Bill 
Sheehy, AMPV programme director for 

BAE Systems’ Ground Vehicles product 
line. “The AMPV is designed to meet 
the Army’s missions for the Armored 
Brigade Combat Teams (ABCT) and 
lay the foundation for the future of 
the battlefield.”  The AMPV will be inte-
grated with the ABCT and is required 
to operate alongside the M1 Abrams 
tank and the M2 Bradley.
Identified by the U.S. Army as a top 
priority for safety and survivability, 
the AMPV family provides the Army 
with a highly survivable and mobile 
fleet of vehicles that address a critical 
need to replace the Vietnam War-era 
M113s and manoeuvre with the ABCT 
in challenging terrain on the front lines. 
While M-113s no longer serve as infan-

try fighting vehicles, 
five variants of the 

M-113 are used 
as command and 
control vehicles, 

general purpose vehicles, mortar carri-
ers, and medical treatment and evacu-
ation vehicles. Under the current low 
rate initial production contract award-
ed in 2018, BAE Systems will deliver 
more than 450 of the highly mobile, 
survivable, multi-purpose vehicles.
The AMPV has built-in growth to add 
new capabilities as technology evolves, 
including enhanced power generation 
for advanced electronics, and network 
connectivity. This gives the Army a ve-
hicle to execute today’s missions, with 
the ability to adapt to future technolo-
gies and capabilities. It has completed 
nearly two dozen Army tests and has 
consistently met or exceeded all of its 
requirements. 
Five Variants
The Mission Command vehicle: It will 
be the first vehicle delivered and is the 
cornerstone of the Army’s ABCT Net-
work Modernisation Strategy. It facili-
tates digital mission command, taking 
advantage of increased volume, pro-
tection, power and cooling capabilities 
and provides flexibility and growth ca-
pacity for command, control, commu-
nications and computer capabilities.
The General Purpose vehicle: The ve-

hicle operates throughout the battle 
space for the purpose of conducting 

resupply, maintenance, alter-
nate casualty evacua-

tion (CASEVAC) from 
point of injury and 

first sergeants’ 
vehicle for the 
Combined Arms 

The 
AMPV family 

addresses the 
critical need to 
replace Vietnam 
War-era M113s

 

BAE Systems first production AMPV
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Rheinmetall and Textron
Systems Join Forces with U.S. Army
American Rheinmetall Vehicles, 
LLC, a subsidiary of Germany-based 
Rheinmetall defence, has teamed up 
with Textron Systems for U.S. Army’s 
Optionally Manned Fighting Vehicle 
(OMFV) programme. American Rhe-
inmetall Vehicles is forming a U.S. in-
dustry team that will consist of several 
leading U.S. defence companies, in-
cluding Raytheon Technologies, who 
are coming together as “Team Lynx.”
Textron Systems will be a vital mem-
ber of the team, bringing land systems 
technology development and pro-
duction capabilities developed over 
decades as a combat platform provid-
er to the U.S. armed forces. American 
Rheinmetall Vehicles will lead Team 
Lynx in offering the U.S. Army a next-
generation solution for the OMFV 
programme that features a 
mature, game-changing 
platform with a purposeful, 
future-proof modular design.
“This teaming agreement brings 
together two of the world’s leading 
providers of defence industry solu-

tions to offer the U.S. Army an OMFV 
that’s second to none. Textron Sys-
tems brings decades of experience 
in production with robotic capabili-
ties that further enable Team Lynx to 
provide a transformational product 
to the U.S. Army”, said Matt Warnick, 
Managing Director, American Rhein-
metall Vehicles.
The U.S. variant of the Lynx KF41 will 
enable the U.S. Army to fulfil one of 
its modernisation priorities – a next-
generation combat vehicle that of-

fers protection, mobility, growth, and 
lethality capabilities that will sustain 
overmatch for decades. The vehicle’s 
Modular Open Systems Architecture 
(MOSA), coupled with substantial 
growth potential in power, weight 
and volume, will enable the American 
Lynx KF41 variant to confront the chal-
lenges of the future battlefield.
Modular and Flexible
A key feature of the Lynx combat fam-
ily is its versatility. The Lynx KF41 is a 
complete family of vehicles that uti-
lises a common drive module and a 
flexible mission kit arrangement to 
allow any base vehicle to be config-
ured as an Infantry Fighting Vehicle 
(IFV), an armoured personnel carrier, a 
command vehicle, a recovery vehicle 
or an ambulance. Changing from one 
configuration to another can occur 

within eight hours. This system pro-
vides lifecycle cost savings due to 

base vehicle commonality, allowing 
customers to adjust force structures or 
develop new capabilities in an afford-
able and timely manner.
Enhancing the vehicle’s flexibility, 
the sub-systems of the Lynx KF41 are 
modular and adaptable. The Lynx 
KF41 features a digital backbone with 
a generic open architecture that al-
lows easy integration of new mission 
systems, while the entire survivabil-
ity system is modular and upgradable 
to allow the vehicle to cope with the 
highly adaptive threats faced on the 
battlefield. Different survivability kits 
are available for peacekeeping situa-
tions, counter-insurgency operations 
in urban terrain, and mounted combat 
against a peer. 

Team Lynx 
will offer U.S. 
Army a next-
gen solution 
for OMFV
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Finland, Latvia Sign R&D 
Deal with Patria
Finland and Latvia together with 
Patria, have signed a research and de-
velopment (R&D) agreement for a com-
mon armoured vehicle system. The 
agreement is a next step in a collab-
orative programme after the countries 
signed a recent joint technical arrange-
ment (TA).
The purpose of the R&D agreement is 
to develop a common armoured ve-
hicle system, based on the Patria 6x6 
vehicle and developed to meet the 
common requirements of the coun-
tries. The agreement also allows for 
the development of other new vehicle 
variants and system features later. The 
joint Finnish-Latvian research and de-
velopment organisation will direct and 
supervise development work, in which 
Finland will act as the leading country. 
“This is an excellent opportunity for 
us, and we are confident that this pro-
gramme will be beneficial for all par-

ties. This is a unique multinational co-
operation which is built on identified 
common benefits over the full lifetime 
of the system. Patria is proud of being 
able to provide our expertise in the 
joint development programs into use 
of this programme. The participating 
countries will seek for a cost-effective 
solution that will be of interest to other 
countries as well who are keen on en-
hancing their army mobility,” said Jussi 
Järvinen, President of Patria’s Land busi-
ness unit.
Multipurpose Vehicle
Patria launched its 6x6 vehicle at Euro-
satory in 2018. The Patria 6x6 vehicle 
combines all the proven features of Pa-
tria’s XA and AMV vehicles. It is simpli-
fied, reliable and designed to meet the 
highest requirements of customers. Its 
state-of-the-art terrain mobility is guar-
anteed by an efficient power unit and 
the independent suspension familiar 

from the Patria’s AMV vehicle. Thanks 
to the spacious cabin and well-defined 
functions, the vehicle is easy to operate 
and to train. Reliability and low life cycle 
costs are underlined by the multitude 
of commercial components used in the 
vehicle.
Patria 6X6 is a multipurpose vehicle. 
The chassis structure is based on the 
same components as the AMV, but with 
one less axle. The vehicle is driven by all 
three axles and steered from the front 
two, or all three, depending on its equi-
page. Optional equipage can be added 
to bring the 6X6 closer to the AMV.
For example, various ballistic and mine 
protection levels, weapon systems, self-
protection systems and other interior 
equipment are available. The 6X6 has 
been designed to be a straightforward 
and cost-effective solution, and life-
cycle support is an essential part of the 
package.  
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The firing start detectors, telemetry 
tools and the many sensors integrated 
on the GRIFFON and JAGUAR commu-
nicate together to contribute to the 
decision making of the vehicle com-
mander. The JAGUAR’s highly inte-
grated and digitised turret and its in-
novative weapons, such as the CTA40 
40 mm telescopic gun, the MMP me-
dium-range missile and the Hornet re-
motely-operated turrets, substantially 
broaden their field of action. 
These vehicles benefit from the latest 
technologies and innovations in the 
land-based field.
The Motorised Capability Programme 
(CaMo), notified to Nexter in 2019, 
plans to supply the Land component 
of the Belgian army with 382 GRIFFON 
multi-role armoured personnel carri-
ers (MPCVs) and 60 JAGUAR armoured 
reconnaissance and combat vehicles 
(EBRCs). 
Several Mock-ups
Nexter Systems unveiled several 
mock-ups on its stand. 
The VBCI 3030 benefits jointly from 
Nexter’s know-how in terms of ar-
moured vehicles and integration, as 
well as JCD’s expertise in the field of 
turrets.
In recent years, the VBCI has been suc-
cessfully used by the French army in 
most theatres of operation (Afghani-
stan, Sahel, Central African Republic). 
A version of the 6x6 TITUS armoured 
vehicle integrates a Nexter ARX20 
turret. Two models of the CAESAR 
self-propelled howitzer were also pre-
sented, one with 6x6 mobility and the 
other with 8x8 mobility. 
The CAESAR 6x6 self-propelled how-
itzer is a Nexter product in service in 
artillery regiments since 2008. The 
French army has used the CAESAR 
gun during most of its recent overseas 
operations where it has served in real 
engagement conditions and has given 

full satisfaction to its users.
Nexter produces and designs both 
CAESAR guns and ammunition. A 
wide range of conventional (LU 211 
family) and smart (BONUS and KA-
TANA) ammunition is available.
CAESAR is also available in an eight-
wheel drive version for improved 
mobility, increased carrying capacity 
and enhanced protection. Nexter inte-
grates systems capable of increasing 
the CAESAR’s capabilities: observation 
drones, handling robots and artillery 
C2s. Due to its combat experience 
– the longest and most varied in the 
52-caliber class – the CAESAR enjoys 
an excellent reputation. Denmark and 
Morocco recently selected CAESAR to 
renew their fire support capabilities. 
The robots of the Nerva range with 
their different modules were demon-
strated by the Nexter Robotics teams 
around the stand. The French Arma-
ment Procurement Agency (DGA) 
conducted an experiment on these 
micro-robots, which was concluded 
in 2019 with the order of 56 units as 
part of the SCORPION programme. 
Similarly, the Canadian Army received 
88 robots.
Since their launch, NERVA products 
have been a great commercial suc-

cess. Nexter Robotics is continuing to 
sell robots for export, particularly to 
Special Forces and intervention units.
Nexter exhibited several of its ammu-
nition, ranging from 20 to 155mm. In 
the field of artillery, Nexter presented 
the family of 155mm “LU” shells (ex-
plosives, smoke, illuminants) and the 
BONUS intelligent shell that equip 
many NATO armies. 
The stand also featured medium-cal-
ibre ammunition, 81mm and 120mm 
mortars and 76mm naval ammunition. 
Three medium-calibre Nexter mod-
els of turret were also on display: the 
SH20 and the NC621 pod for aeronau-
tical use, and the Narwhal for naval 
use. These mounts are used in about 
60 countries.

Agreement 
between 
France, Belgium 
seals strategic 
alliance
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Nexter Group, JCD Present 
Mock-up of Joint Product 
VBCI 8x8 at HEMUS

The Nexter Group, along with 
Belgium company John Cockerill De-
fense (JCD), presented a mock-up of 
a joint product - Nexter’s VBCI 8x8, on 
which JCD’s 30mm 3030 turret is inte-
grated - at the 14th HEMUS exhibition 
in Plovdiv, Bulgaria. 
The Nexter Group presented its de-
fence solutions at the exhibition from 
30 September to 3 October, while 
sharing the same stand with partner 
JCD.
The project concretises the coopera-
tion recently initiated with Belgium 
that could serve as a model in Europe. 
The intergovernmental agreement 

signed between France and Belgium 
seals a strategic alliance for the two 
armies, and also a long-term partnership 
for manufacturers in both countries. 
The Nexter Group was represented at 
the HEMUS trade show by three of its 
subsidiaries, Nexter Systems, Nexter 
Robotics and Nexter Munitions. 
The French Directorate General of Ar-
mament (DGA), meanwhile, has con-
firmed the delivery of 42 JAGUAR and 
271 GRIFFON engines for the years 
2022 and 2023, as scheduled in the 
2019-2025 military programming law. 
Among the new features, this tranche 
includes the delivery of the first GRIF-

FON Artillery Observation Vehicles 
(VOA) and GRIFFON Sanitary (SAN), 
which will join the Troop Transport 
Vehicle (TTV) and Command Post Ve-
hicle (CPV) versions.
Collaborative Combat
The latest deliveries will contribute 
to the French Army’s ramp-up of the 
SCORPION programme. The new 
equipment, with the highest levels of 
protection and mobility, will provide 
users with new operational capabilities. 
Collaborative combat, for example, 
consists in connecting all the SCOR-
PION programme’s info-enhanced ve-
hicles in real time. 
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SKELDAR V-150 VTOL
Platform Completes First
Remote Automatic Flight
Europe’s leading provider of Ro-
tary Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
platforms, UMS SKELDAR, has success-
fully completed the remote automatic 
flight of its V-150 Vertical Take-Off and 
Landing (VTOL) platform. 
The flight, which was a world first and 
a major milestone for both the com-
pany and the platform, was performed 
across multiple continents, with the 
platform itself based in Switzerland and 
observed by team members onsite. 
While travel restrictions remain in 
place owing to COVID-19 pandemic, 
this breakthrough achievement en-
ables UMS SKELDAR to provide re-
mote product demonstrations to pro-
spective customers across the globe 
and offer attendees the opportunity 
to fully test the system without leav-
ing their base.
As stated by David Willems, VP Busi-
ness Development and Strategy for 
UMS SKELDAR: “This development will 
open new doors for UMS SKELDAR as 
it enables us to provide cost-effective 
demonstrations to customer pros-
pects who otherwise would not be 
able to experience a live flight of the 
system.”
The existing software within the V-150 
has been enhanced to make it fully au-
tomatic and allow a person not pres-
ent at the Remote Pilot Station (RPS) 
to safely and remotely control the UA/
RPA from even thousands of kilome-
tres away.
Additionally, UMS SKELDAR’s flight 
demonstrations can incorporate a wide 
variety of mission simulation scenarios. 

The demonstrations will provide Intel-
ligence, Surveillance and Reconnais-
sance (ISR) operations remotely to the 
customer, with applications in search 
and rescue, border patrol, energy and 
military sectors.
Willems explains further: “We are not 
just presenting the customer with the 
chance to take off and go in circles. 
Instead, the V-150 will perform a simu-
lated mission with various events tak-
ing place in the background. This is 
exciting because we are advancing 
traditional flight demonstrations and 
incorporating many new elements 
that will maximise the customer ex-
perience, even from thousands of ki-
lometres away.”
Propulsion System
The SKELDAR V-150 operates on a 
turbine engine propulsion system 
that uses heavy fuels. It has a current 
endurance of up to 2.5 hours with a 
12kg payload. This is likely to increase 
to 4 hours in the near future thanks to 
modifications being worked on. 

The V-150 incorporates two payload 
bays that includes up to 30kg in the 
main bay and up to 12kg in the nose. 
Within these, it provides a variety of 
payload options, including powerful 
Electro Optical and Infrared (EO/IR) 
sensors, hyperspectral and multispec-
tral cameras for airborne remote sens-
ing, LiDAR and a variety of small tacti-
cal synthetic aperture radars (SAR) for 
delivering real-time intelligence in all 
weather conditions.
The V-150’s modular design enables 
system customisation and functional 
development, with air maintenance 
carried out at unit level. 
Units can be accessed, removed and 
repaired in a very short timeframe, 
making it a unique offering in the UAV 
market.

The V-150 
software has 
been enhanced 
to make it fully 
automatic
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Sarcos Defense 
to Develop Dexterous 
Robotic Systems with AI

Sarcos Defense, a wholly-owned 
subsidiary of Sarcos Robotics, recently 
announced that the company has 
been awarded a contract by the U.S. 
Air Force Technology Acceleratory Pro-
gram (AFWERX) to develop an artificial 
intelligence (AI) platform, on behalf of 
Sarcos’ customer, the Center for Rapid 
Innovation (CRI) at Air Force Research 
Labs (AFRL).
The contract will enable human-scale 
dexterous robotic systems. This plat-
form is based on the upper body of 
Sarcos’ innovative Guardian XO wear-
able exoskeleton robot, which can 
learn how to perform tasks with hu-
man-like movement through positive 
reinforcement and imitation machine 
learning (ML) technologies known as 
Cybernetic Training for Autonomous 
Robots (CYTAR). 
Unlike many of today’s AI platforms 
that are characterised by a trial and er-
ror approach, Sarcos’ AI system enables 
human operators to teach the com-
pany’s robotic systems to perform tasks 
correctly the first time. The company’s 
approach will accelerate the speed and 

reduce the cost of deploying robotic 
systems that can perform meaningful 
work in unstructured environments.
“This is a unique opportunity to lever-
age a robotic system that is kinemati-
cally equivalent to the human body to 
lay the foundation for teaching robots 
how to move and accomplish tasks in 
the real world, the same way humans 
do,” said Denis Garagic, chief scientist, 
advanced systems and AI, Sarcos Ro-
botics. “This success-based teaching 
will speed up the learning process of 
AI-enhanced perception, reasoning, 
and decision-making techniques cur-
rently being implemented across Sar-
cos’ platforms. Implementation of such 
an AI-based system will enable auton-
omous situational awareness, which 
can reduce the cognitive load on the 
operator while increasing precision as 
it augments human performance.”
Intuitive Human-machine
The Sarcos Guardian XO Alpha ver-
sion was publicly unveiled earlier this 
year at the 2020 Consumer Electronics 
Show and received many top honors, 
including being named “Top Emerg-

ing Technology” by Digital Trends, 
“Best Robot” by PCMag.com, “The 
Best Ideas and Products of CES” by 
VentureBeat and was recognised by 
WIRED Magazine as being one of the 
smartest technologies on the show 
floor.
Ben Wolff, chairman and CEO, Sarcos 
Robotics, said: “By substituting the 
legs of the Guardian XO with other 
types of mobile base form factors, 
including wheeled, tracked, or tele-
scoping platforms, these systems can 
be trained and supervised to perform 
dangerous and difficult tasks in plac-
es where humans can’t or shouldn’t 
go. The development of our CYTAR 
AI platform will deliver an intuitive 
human-machine interface that lever-
ages human dexterity, instinct, and 
reflexes to teach machines to perform 
complex tasks and will fundamentally 
change the way AI creates value in the 
real world.”

Sarcos’ AI 
teaches 
robotic 
systems to 
perform tasks 
correctly the 
first time
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Matar Al Romaithi, Chief Economic 
Development Officer at Tawazun, 
said: “At Tawazun, we aim to support 
the development of essential, quali-
fied human capital for the benefit of 
the defence and technology indus-
tries. This summer, Tawazun is proud 
to have partnered with Lockheed 
Martin in shaping this defence and 
technology specialist summer intern-
ship programme in tandem with our 
SEEDS initiative. We look forward to 
strengthening this collaboration and 
to achieving many more successful 
outcomes in the years to come.”
He added: “Tawazun has im-
plemented many initiatives 
in cooperation with local 
and international strategic 
partners to support and enhance hu-
man capital and supply this vital sec-
tor with trained national energies and 
capabilities qualified in various tech-
nical and engineering disciplines.”
Khalid Al Breiki, President – Mission 
Support, EDGE, who interacted with 
the interns at length, shared: “As a na-
tion, we have invested significantly in 
technological innovation and advance-
ment. Yet, it is the competences and 
capabilities of people to develop and 
operate new technologies that matter 
the most. We are delighted to see the 
performance and applied innovation 
of our country’s young talent at Lock-
heed Martin’s CISS and commend 
the company’s contributions in 
building a strong ecosystem of 
skilled young local professionals.”
Bob Harward, Chief Executive for 
Lockheed Martin Middle East, added: 
“At Lockheed Martin, we challenge 
students to apply their learning prac-
tically to solve real-life problems. Our 
commitment to building the capacity 
of the UAE’s local workforce remains 
as strong as ever, and we look forward 
to working more closely with Tawa-

zun and EDGE to continue to nurture 
Emirati talent in the aerospace and de-
fence sector moving forward.”
Lockheed Martin’s CISS has hosted 

merit-based internship programmes 
since 2017 and has implemented 

a series of technology develop-
ment programmes for Emirati 

engineers and industry profession-
als. This year, the programme saw 16 
students receive specialist training in 
AI development and Unmanned Aer-
ial Vehicle design, defence simulation 
exercises, business administration 
skills, and IT systems management, 
working on real-world projects that 
will positively impact the UAE’s aero-
space and defence industry.

Students 
created an AI 
neural network 
for use on 
crawler drones
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Top-performing Emirati interns at 
Lockheed Martin, the U.S-based 
global technology leader, recently 
showcased their work on advanced 
technology projects to senior UAE de-
fence industry officials.
Presenting the outcomes of their sum-
mer internships at Lockheed Martin’s 
Center for Innovation and Security 
Solutions (CISS) in Masdar City, the 
UAE university students demonstrated 
real-world aerospace solutions they 
created to leaders from Tawazun Eco-
nomic Council (Tawazun), the UAE’s 
defence and security industry enabler, 
and EDGE, the advanced technology 

group for defence and beyond.
Interns from the summer programme’s 
artificial intelligence (AI) team, which 
drew students from Tawazun’s SEEDS 
(Sustain & Enhance Emiratization in 
Defense and Security) initiative, show-

cased a breakthrough solu-
tion for enhanced aircraft 
inspection that was devel-

oped remotely with mentors 
from Lockheed Martin’s Aero-

nautics division in Fort Worth, Texas, 
U.S. The students created an AI neural 
network to detect paint and primer 
defects on aircraft for use on crawler 
drones that carry out inspections on 
platforms such as the C-130 and the 
F-16. The solution will deliver signifi-
cant time and cost savings compared 
to an otherwise lengthy process of in-
specting defects on aircraft wings and 
fuselages by hand.

Lockheed Martin Interns 
Demo New AI Solution to 
Tawazun and EDGE

UAE university 
students 
demonstrated 
aerospace 
solutions
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specialised energy storage and power 
delivery systems.
* Robotics and autonomous systems  
– In the grey zone, the collective power 
of multiple systems to provide more 
granular situational awareness and ex-
pand the user’s sphere of influence.
* Secure communications and navi-
gation – Communication lies at the 
epicentre of virtually all grey zone op-
erations. Moving information around 
is fundamental to building a detailed 
picture.
* Sensing, processing and data fu-
sion – The key to grey zone advantage 
is awareness: of adversaries’ locations, 
their activities and intent, of public and 
political sentiment, and of the physical 
and digital domains in which grey zone 
competition takes place. 
* Advanced materials and manu-
facturing – The grey zone’s rapidly 
shifting nature means new capability 
must often be fast-tracked into service 
in response to emerging and evolv-
ing threats. The ability to manufacture 
quickly and at scale is, therefore, crucial.
* Human protection and perfor-
mance – New capabilities cannot be 

introduced safely or effectively with-
out first understanding how humans 
may interact with them. Unexpected 
human responses can undermine the 
advantages of technology. 
* Platform and system design and 
assessment – The primary role of 
large platforms is to act as a deter-
rent against aggression. However, 
there is an apparent tension between 
their long service life and the need to 
adapt them quickly to tackle chang-
ing threats so their core capability 
must be readily augmented to serve 
a multitude of roles.
Shifting Mind-sets to Counter Grey 
Zone Threats 
There are some underpinning princi-
ples on which to base the implemen-
tation of emerging technologies to 
adapt to grey zone campaigns. If ad-
opted, they will assure these changes 
for operational use and accelerate the 
ability to deal with grey zone threats.
Develop an integrated approach: 
Grey zone threats don’t discriminate; 
they just seek to achieve their means 
through whatever channels are most 
vulnerable. Innovation underpins 

this approach, requiring a systemic ap-
proach to testing and experimentation 
with a continuous cycle of learning, de-
velopment and adoption. 
Make innovation mission-led: To-
day’s innovation process often leaves 
the end user without significant input, 
and the end result fails to deliver. A 
mission-led approach ensures that all 
new ideas are driven solely by mission 
outcomes.
Practice ‘positive experimentation’: 
This requires a shift in mind-set, one 
which stimulates a more systemic ap-
proach to innovation. A continuous 
cycle of learning, development and 
adoption is needed.
Make testing perpetual and dynam-
ic: To match the pace at which threats 
change, a more dynamic process of 
testing and evaluation is required. 
Encourage an open architecture en-
vironment: The current architecture 
makes it impossible to quickly modify 
existing assets in order to adapt to grey 
zone threats. Open architectures could 
provide the ability to ‘plug and play’ 
with new innovation.
Embrace a new training philosophy: 
Training should be a constant process, 
not a set piece activity. This allows or-
ganisations to continuously adapt to 
changes in the environment and incor-
porate new skills into operations.
Reference Text/Photo: www.qinetiq.com

Grey zone 
competition is 
perpetual and 
unpredictable
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The third challenge is improv-
ing threat detection. The nature of 
grey zone campaigns is that they are 
disguised, so organisations can be tar-
geted without even knowing it.
The fourth challenge is adding sophis-
ticated capabilities. As threats become 
more clandestine, organisations need 
to increase their ability to expose hos-
tile tactics from adversaries.
The fifth challenge is adapting at pace. 
Organisations struggle to react quickly 
enough to the changing nature of 
threats. Current procurement process-
es don’t help, with the scale and bu-
reaucracy proving a hindrance.
The sixth and final challenge is intro-
ducing new skills. Grey zone competi-
tion is perpetual and unpredictable. 
In this environment, training must be 
linked to real operations to ensure that 
its always relevant.
Five Modes of Grey Zone Hostility
Although the combinations and per-
mutations of grey zone tactics are le-

gion, below they have been grouped  
into five ‘modes.’ 
The first mode is deniability and central 
to grey zone competition. Adversaries 
may seek to sabotage a rival’s critical 
infrastructure with methods that can’t 
be traced to the instigator. The second 
is information operations. There are 
two separate but complementary ele-
ments in an information operations 
strategy namely the collection and the 
dissemination of information. The third 
mode is the use of proxy forces where 
an aggressor may leverage another na-
tion’s forces to achieve its aims. Fourth 
is economic coercion; there are many 
ways to exert economic power, or limit 
that of its rivals. Lastly is territorial en-
croachment by offering resources to a 
country under false pretences or even 
being welcomed in as peacekeepers 
before gaining control.
Adapting Emerging Technologies to 
Meet Grey Zone Challenges 
Whilst the nature of grey zone attacks is 

constantly evolving, Qinet-
iQ’s research suggests that there 

are 10 front line technology capabili-
ties that need to be developed in order 
to mitigate threats. 
* AI, analytics and advanced com-
puting – The ability to process mas-
sive volumes of data at pace enhances 
situational awareness. By drawing and 
fusing data from multiple sources, AI 
can be used to identify locations and 
model behaviours.
* Cyber and electromagnetic activi-
ties – The cyber domain is a vital front 
in grey zone competition. Less dis-
cussed is the vulnerability of the elec-
tromagnetic spectrum. Communica-
tions signals, including Wi-Fi and GPS, 
can be jammed or spoofed for service 
denial or misdirection.
* Novel weapons, systems and ef-
fects – There are a wide range of al-
ternatives to kinetic weapons, but in 
the context of the grey zone, directed 
energy is the most relevant. 
* Power sources, energy storage 
and distribution – Most frontline ca-
pability relies on electricity. In some 
cases, this can be drawn from the grid, 
but other scenarios require highly 
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play an increasing role in each area as 
nations adapt to fit the way in which 
adversaries now behave.
The Growth of Grey Zone Campaigning
Understanding what has driven the 
shift can help us identify how best to 

Suite of Tactics  
Multimillion-dollar defence 
remains important as a 
deterrent, but in the grey 
zone, it must form part of a 
suite of tactics.
Sometimes it provides little 
advantage against low-cost 
improvised devices, or other 
grey zone threats such as 
cyber-attacks. This asymme-
try is laid bare by the case in 
2017 when a US$3m Patriot 
missile was used to shoot 
down a US$200 consumer 
quadcopter drone.

Grey zone 
tactics reveal 
capability gaps 
in both security 
and defence 
disciplines

adapt to grey zone threats. 
The first driver is the increasing access 
to emerging technologies. The acceler-
ating transfer of consumer technology 
from lab to user lowers the bar for en-
try, providing adversaries with greater 
reach and making it easier for them to 
instigate a challenge. 
The second driver is the emergence 
of a new world system. Global norms, 
rules, accords and institutions face in-
creasing challenges. 
The third driver is the growth of novel 
domains. The pursuit of political and 
territorial supremacy takes place on 
more fronts today than ever before. 
Two new domains, cyber and space, are 
starting to rebalance power between 
large and small actors.
Six Major Grey Zone Challenges
Grey zone tactics reveal capability 
gaps in both security and defence dis-
ciplines, which need to be addressed 
through an integrated strategy dealing 
with six key challenges. Below is a look 
at the most pressing challenges that 

grey zone campaigns pose.
The first is creating the informa-

tion advantage. Traditional 
strategies dealt with conven-

tional conflict, but now ad-
versaries use knowledge-

based tactics. Separating 
truth from “fake news” 
and creating effective 
counter narratives are 
now a priority.
The second challenge 
is improving cyber 
resilience, which re-
mains one of highest 
priorities for all organ-
isations. There are well 

known international 
aggressors online, but 

a significant and faster-
growing threat is serious 

organised crime.
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The supremacy of traditional 
security and defence systems has 
driven adversaries towards alternative 
methods. These ‘grey zone’ approaches 
include a myriad of new threats right 
from asymmetric to hybrid and from 

5th generation to sub-threshold. All 
these make up the “grey zone” and ex-
plore the widest range of social, politi-
cal, economic and military instruments 
available to achieve maximum effect 
but without provoking a conventional 

response, or even being recognised as 
formal acts of aggression.
Countering this requires significant 
change in a number of areas – from risk 
appetite, to the equipment used, and 
the skills employed. Technology will 
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Rosoboronexport Celebrates 20 
Years of Cooperation with UAE
Twenty years ago, on November 4, 
President of the Russian Federation 
Vladimir Putin signed a decree to es-
tablish JSC Rosoboronexport, the only 
state intermediary in Russia for the ex-
ports and imports of products, technol-
ogies and services of military and dual 
use. Since that time, the company has 
become an indispensable assistant for 
many countries in different regions of 
the world in modernising their Armed 
Forces, developing the military-indus-
trial potential and strengthening na-
tional security in general. 
The company operates under the in-
dustrial partnership scheme, invests in 
joint ventures and defence research, 
which makes the cooperation com-
prehensive. Rosoboronexport exports 
and imports not only military equip-
ment for armed services, but also 
non-military security equipment and a 
broad range of high-tech commercial 
products. For example, this year, Roso-
boronexport offered the global market 
cutting-edge equipment to fight dan-

gerous epidemic diseases.
The UAE became one of the first mem-
bers of the Cooperation Council for 
the Arab States of the Gulf, with which 
the Russian Federation began military-
technical cooperation. From the very 
beginning, Russia supported the idea 
of the country’s leadership to organise 
IDEX in Abu Dhabi, which has become 
one of the most significant defence 
trade shows in the world. According 
to a company statement, Rosobo-
ronexport is grateful to the UAE for 
the opportunity to showcase the latest 
achievements of the Russian military 

industry in Abu Dhabi, as well as at the 
Dubai Airshow.
Russian-Emirati Cooperation
Popular Russian military-grade prod-
ucts such as the TIGR 4x4 wheeled 
armoured vehicle (its counterpart in 
the UAE is Nimr) and the Pantsir air 
defence system, which is actively oper-
ated by the UAE, were shaped in their 
current form thanks to the cooperation 
between the two countries.
A significant project was the introduc-
tion of a large batch of BMP-3 infantry 
combat vehicles in the UAE. A high-
tech centre for their maintenance and 
repair was established in the country. 
The UAE is the first and largest opera-
tor of vehicles of this type in the region. 
The BMP-3 has become one of the 
most popular Russian export products 
in the domain of armour. At present, 
work is underway to further improve 
the combat capabilities of the vehicle, 
with increasing the firepower, intro-
ducing the general digitalisation, and 
integrating into a C4I system being the 
main trends. For the successful master-
ing of the vehicle with new capabili-
ties, modern comprehensive training 
programmes for crews and technical 
personnel, as well as modern digital 
technical training systems have been 
developed.
Against the background of the coro-
navirus pandemic, not only does Roso-
boronexport fulfil all its obligations to 
customers, but also continues to regu-
larly introduce to the world market 
new models of weapons and military 
equipment and broadens the practice 
of industrial partnership. Maintaining 
and expanding cooperation with the 
UAE, a traditional and reliable partner, 
is a top priority for Rosoboronexport.
Reference: www.roe.ru

UAE was one of 
the first countries 
with which 
Russia began 
military-technical 
cooperation
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howitzer, combined with artillery fire 
control vehicles, provides highly ef-
fective counter-battery fire. The 
use of the ALFCS reduces the 
emplacement time 1.5-2 times, 
shortens the time to open fire by 25-
30 per cent, and doubles the surviv-
ability of the self-propelled howitzer 
on the battlefield.
The self-propelled howitzer can de-
liver both indirect and direct fire only 
at the halt without the preliminary 
preparation of firing positions.
Vehicles of Choice
Today, more than 40 countries are ac-
tively operating not only state-of-the-
art Russian armoured vehicles, but 
even those supplied decades ago dur-
ing the Soviet period. Moreover, dur-
ing the past 20 years, more than half of 
these countries have signed contracts 
with Rosoboronexport for the supply 
of new batches of armoured vehicles or 
the modernisation of their tank fleets 
to radically increase the operational 
readiness and fighting capacity of their 
armies.
The high operational effectiveness and 

More than 40 
countries are 
actively operating 
Russian armoured 
vehicles

capability to 
handle a wide 

range of tasks, in-
cluding through a gun 

capable of firing both standard tank 
ammunition and guided missiles and 
ease of use (the equipment is easily 
mastered by personnel, easy to main-
tain and repair, even in the field), make 
these vehicles popular.
Also, qualities such as automation of 
operations and control, increased mo-
bility, good crew protection, operabil-
ity in the widest range of geographic 
and climatic conditions, from polar ice 
to the equator; reliability of armoured 
vehicles, platform and component 
commonality, their high maintainabil-

ity on the battlefield; and compliance 
with the claimed performance 

characteristics, have made these 
vehicles an asset.

Success in exporting Russian ar-
moured vehicles is linked with the 

quality training of foreign specialists, 
setting up joint venture productions 
abroad, and carrying out various R&D 
projects.
Foreign customers pay great attention 
to the preliminary evaluation of equip-
ment before making a decision on its 
procurement. Therefore, for instance, 
the tests of T-90 tanks in the Thar Des-
ert and the Arabian sands became an 
effective showcase for these vehicles. 
As a result, a plant was built in India for 
the licensed production of T-90S MBTs 
and a number of countries adopted 
them for service.
Currently, the world tank export mar-
ket is steadily dominated by T-72, T-80 
and T-90 MBTs, which have received 
the latest configuration as a result of 
Russian modernisation.
Reference Text/Photo:
www.roe.ru

SPRUT-SDM1 Light Amphibious Tank can be 
efficiently used by the Marines and Land Forces
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guided weapons (guided artillery pro-
jectiles, ATGMs) and anti-tank rockets.
SPRUT-SDM1: State-of-the-art
Armour Protection
SPRUT-SDM1 has powerful 
weapon systems, modern au-
tomated fire control system, 
state-of-the-art armour pro-
tection, robust engine and trans-
mission, and efficient chassis. It is 
intended for fire support of units fight-
ing against heavily armoured materiel, 
destruction of enemy strongholds and 
fortifications, battle reconnaissance 
and combat security. The 125mm 
2A75 cannon can fire guided missiles, 
APFSDS, HEAT, and HEF projectiles. For 
smaller targets, there is a Remote Con-
trolled Weapon Station with 7.62mm 
MG and a 7.62mm coaxial MG. The 
tank is equipped with all necessities 
to successfully accomplish tasks in any 
climate and terrain. Thanks to its com-
bat capabilities and performance, the 
SPRUT-SDM1 Light Amphibious Tank 
can be efficiently used by the Marines 
and Land Forces.
TOS-1A: Lethal Weapon
TOS-1A is a unique fire support system 
based on an extremely reliable T-90S 
platform. The TOS-1A Heavy Flame-
thrower System is designed to sup-

press a whole va-
riety of covered and 

open targets with ther-
mobaric rockets. The shortest firing 
range of 600m, well-protected and 
highly reliable T-90S MBT Platform, 
and short deployment (combat readi-
ness) time of 90 seconds allow TOS-1A 
to be an extremely lethal weapon with 
great combat capabilities. The shortest 
range of engagement allows suppress-
ing targets while excluding friendly 
fire. The total coverage area at a longer 
distance with the full salvo is not less 
than 40,000m². The main damage on 
the enemy manpower is inflicted by 
thermobaric (temperature and pres-

sure) effect. High combat efficiency 
of the system has been tested on the 
battlefield and in various climatic and 

geographical zones.
MSTA-S: Offering High 

Survivability
The 152mm MSTA-S self-pro-

pelled howitzer with an auto-
mated laying and fire control system 

(ALFCS) is designed to engage enemy 
artillery and mortar batteries; tanks, 
anti-tank and other armoured vehicles; 
manpower and fire means, control 
points, air defence, missile defence 
and electronic weaponry; destroy 
field fortifications and other defensive 
structures; deny the enemy’s ability to 
manoeuvre its infantry and armoured 
reserves. The self-propelled howitzer 
gun can be loaded at any angle of el-
evation and can traverse through 360 
degrees as it has the capability to cross 
water obstacles up to five metres deep 
and up to 1,000 metres wide. The origi-
nal mechanisms feeding projectiles 
and charges from the ground provide 
high-rate firing without using the car-
ried ammunition load. It is capable of 
automatic laying and laying recovery 
after each shot.
The automated laying and fire control 
system installed on the self-propelled 

Т-90MS MBT offers 
comprehensive 
protection against 
conventional 
ammunition

 T-90MS MBT is equipped with powerful weapon systems
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edge protection, robust and powerful 
engine, and reliable transmission. The 
125mm cannon allow engaging tar-
gets at long distances with high accu-
racy and keep the MBT from the enemy 
Anti-Tank Assets effective area. Mod-
ern Machine Gun Mount is extremely 
efficient against various light targets 
due to a stabiliser. While the Fire Con-
trol System provides sustained target 
search, detection, identification and 
tracking under any weather conditions, 
day and night, from a halt position or 
on the move. The Т-90MS MBT offers 
comprehensive protection against 
conventional ammunition, precision 

Rosoboronexport (part of the Ros-
tec State Corporation) has supplied 
over 3,000 tanks and vehicles, including 
artillery, military equipment, and other 
weapon systems, for over 20 years in 
the international defence market.
“The equipment designed by the Rus-
sian school of tank building, which cel-
ebrated its 100th anniversary this year, 
receives acclaim of foreign specialists 
every year. The latest products from 
Rostec holding companies – Armata 
and T-90MS MBTs, BMPT Terminator 
tank support fighting vehicles, Sprut-
SDM1 light amphibious tanks, TOS-1A 
heavy flamethrower systems, Msta-

S self-propelled howitzers, a broad 
line-up of engineer vehicles based on 
tank chassis and many other domestic 
armoured vehicles – are in high de-
mand around the world. In a number 
of countries, armoured units equipped 
predominantly with Russian vehicles 
became the backbone of the national 
armed forces,” said Alexander Mikheev, 
Director General of Rosoboronexport 
and Deputy Chairman of the Russian 
Engineering Union.
T-90MS MBT: Robust Engine
The T-90MS MBT is equipped with 
powerful weapon systems, modern 
automatic fire control systems, cutting-

Global Demand for Russian 
Armoured Vehicles 
Remains High 

152mm MSTA-S self-propelled howitzer with automated laying and fire control system
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The Italian Navy, as part of its mod-
ernisation programme, has adopted 
Leonardo’s CMS to equip its multi-role 
offshore patrol vessels (Pattugliatori 
Polivalenti d’Altura (PPA)). 
Communications Domain
At the event, Leonardo promoted its 
naval voice distribution system SENTI-
NEL TVT (Tactical Voice Terminal). Due 
to their low power requirement, TVTs 
are “line powered” (PoE) and require 
no power sources beyond their Ether-
net connection. This reduces installa-
tion and material costs. A network of 
TVTs can remain operational despite 
battle damage, loss of one, several or 
many units.
Combat Scenarios
The company highlighted its Black 
Scorpion light torpedo as well as the 
Vulcano 127mm ammunition and a 
new small-calibre system, alongside 
the ULISSES (Ultra Light SonicS En-
hanced System) sensor, which is de-
signed to maximise the effectiveness 
of Anti Submarine Warfare (ASW) op-
erations. ULISSES implements multi-
static capabilities as well as concurrent 
processing on a variety of sonobuoys, 
including the latest special purpose 
sonobuoys developed to detect low 
noise targets.
The Black Scorpion can be launched 
both from aircrafts and ships and 
submarines through buoys dispens-
ers and launchers, which the units are 

already equipped with. It can oper-
ate in shallow water and, thanks to its 
characteristics it can be effectively em-
ployed in an anti-terrorist role within 
the asymmetric fight. 
While the VULCANO 127mm ammuni-
tion is conceived to give the 127/54 
C and the 127/64 LW naval guns the 
capability to meet any present and 
future requirement for precision naval 
fire support and long-range engage-
ment of surface targets. VULCANO 
127mm BER maintains the anti-air 

role as well. The rounds capitalise on 
new and emerging technology based 
upon a fin stabilised airframe with 
canard control for terminal guidance; 
mechanical interfaces are the same as 
standard 127mm ammunition.
Also highlighted was the Janus multi-
sensor electro-optical system that of-
fers medium and long-range visual 
surveillance capabilities in a single 
package. 
Radar Realm
Leonardo put the spotlight on Os-
prey (E-scan) and Gabbiano (M-scan) 
multi-mode, multi-mission airborne 
radars, both of which can operate in 
all weather conditions over land, sea 
and coastal regions. Osprey provides 
a multi-domain capability, with high 
performance sea surveillance, notably 
against ‘difficult targets’, land surveil-
lance with wide swath, high-resolu-
tion ground mapping, small and low 
speed ground target indication, high 
performance air-to-air surveillance, 
tracking and intercept. 
While, the lightest variant of the Gab-
biano family, the Gabbiano TS Ultra-
Light, is the result of the company’s 
efforts to package all the technology 
and modes of its successful range of 
Gabbiano radars into an affordable 
product weighing less than 24kg. It 
has been integrated into the AWHERO 
remotely piloted helicopter, which 
has been successfully demonstrat-
ed in international projects such as 
OCEAN2020, the European sea surveil-
lance research programme. 
AWHERO integrates sensors made by 
Leonardo and is optimised to fly from 
naval units to perform multiple roles. 
It is controlled through a Ground Con-
trol Station (GCS), with protocols and 
communication NATO STANAG-4586 
compliant, able to manage multiple 
missions during all stages of flight, 
with combined or independent assets. 

Leonardo can 
meet naval 
requirements for 
vessels of any 
type, class and 
tonnage 

More than 
50 navies 
have chosen 
Leonardo to 
equip over 140 
naval units

ULISSES acoustic sensor system in a live sea trial
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Leonardo, a 
leading supplier of products and ser-
vices for naval defence and maritime 
and coastal surveillance, participated 
at the Euronaval virtual exhibition that 
was held between October 19 to 25. 
With decades of experience in the do-

main, the company dem-
onstrated that it can meet 

naval requirements for vessels 
of any type, class and tonnage.

Over the last 50 years, more than 50 in-
ternational navies have chosen Leon-
ardo technologies to equip more than 
140 naval units. The company’s portfo-
lio includes complete integrated com-
bat systems, combat management 
systems and communication systems 
as well as radar, fire control, electro-
optical and navigation systems, re-

motely piloted airborne platforms and 
their payloads, ammunition, missiles, 
torpedoes, sonar and electronic war-
fare suites. Some of the technologies 
highlighted included:
Flexible Combat Management 
System (CMS)
Leonardo’s modular CMS features 
open architecture and is reconfigu-
rable in order to fit any ship configura-
tion. Its high level of flexibility means 
that customers can choose to have 
a wide range of systems integrated. 

Leonardo 
Displays Excellence in 
Naval Systems



MBDA Launches VL MICA 
NG Air Defence System
As part of the Euronaval-Online 
exhibition, European developer and 
manufacturer of missiles, MBDA, has 
announced the commercial launch of 
its new VL MICA NG air defence system.
The VL MICA NG system is based on 
the integration into the existing VL 
MICA system of the MICA NG (New 
Generation) anti-air missile, which be-
gan development in 2018 primarily to 
equip France’s Rafale combat aircraft. 
The VL MICA system family – which 
has now been adopted in its naval 
or land-based versions by 15 armed 
forces around the world – will conse-
quently benefit from enhanced poten-
tial to counter future threats. 
Outlining details about the VL MICA 
NG system, MBDA CEO Eric Béranger 
said: “After two years of development 
on the New Generation MICA missile, 
we have acquired a deep understand-
ing of the performance of this brand 
new air-to-air missile which allows 
us, in full confidence, to market its 
integration into VL MICA ground-to-
air or surface-to-air defence systems. 
The total compatibility between the 
two generations of missile will allow 
armed forces to combine them with 
their existing systems, thus maximis-
ing their return on investments.”

The new system offers enhanced ca-
pabilities to handle atypical targets 
(UAVs, small aircraft) as well as future 
threats, characterised by increasingly 
low observable infrared and radio 
frequency signatures. 
It will be able to intercept at 
longer distances the ‘conven-
tional’ targets (aircraft, helicop-
ters, cruise missiles and anti-ship 
missiles) already addressed by the 
current VL MICA system.
Another advantage is that the dimen-
sions of the MICA NG munition remain 
unchanged, allowing it to be integrat-
ed into existing VL MICA launchers. 
The existing missile data link mecha-
nisms are compatible with the in-
creased kinematic performance of the 
missiles.
Retaining Unique Concept
The MICA NG missile inherits the ex-
ternal dimensions and unique con-
cept that has made the MICA anti-air 
missile a success. 
MICA features either an infrared or a 
radio frequency seeker on the same 
common missile body, allowing the 
operator, at the moment of firing, to 

select the best option to respond to 
the tactics adopted by the adversary.
A new infrared seeker based on a ma-
trix sensor will provide increased sen-
sitivity, while a new radio frequency 
seeker with an active electronically 
scanned antenna (AESA) will allow for 
smart detection strategies.
The lower volume of electronic com-
ponents will enable the MICA NG to 
carry a larger load of propellant, ex-
tending its range, and the new dual-
pulse rocket motor will provide extra 
energy to the missile at the end of its 
flight, improving its ability to intercept 
targets at long range. 
In surface-to-air mode, the MICA NG 
will be able to intercept targets over 
40 km away. 
Maintenance and ownership costs 
will be significantly reduced thanks 
to internal sensors that monitor the 
status of the munition throughout its 
life cycle.

The MICA NG 
missile will 
be available 
in series 
production 
from 2026
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U.S. Army Fields 
Latest Chemical 
Detection Tech

Paramount USA Expands 
Support For ATAC
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Paramount Aerospace Systems USA 
(PAS USA), a subsidiary of Africa based, 
global aerospace and technology com-
pany Paramount Group, announced 
that it will expand its maintenance, re-
pair and overhaul (MRO) services and 
training support for the Mirage F1 fight-
er fleet operated by the Airborne Tacti-
cal Advantage Company, LLC (ATAC). 
ATAC has been awarded new contracts 
to provide adversary air (ADAIR) pilot 
training to the U.S. Air Force over the 
course of the next four to five years.
The Virginia-headquartered ATAC has 
been selected to provide three U.S. 
Air Force bases (Luke Air Force Base 
in Arizona, Holloman Air Force Base in 
New Mexico and Eglin Air Force Base in 
Florida) with adversary air live training. 
PAS USA intends to scale significantly in 
both staff and services to meet the re-
quirements of ATAC, including recruit-
ing and training 18 to 20 personnel at 
the company’s U.S. headquarters at Alli-
ance Field in Fort Worth, Texas.
The company’s current services com-
prise MRO, the servicing of airframes 
and return to service (RTS) of aircraft. 
Looking to the future, the U.S.-based 
company aims to expand upon these 
services, expanding to ‘Depot level (D-
level)’ capabilities, offering upgrades 
and extensive modifications and deep 
level maintenance services, depending 
on client requirements.
Paramount Aerospace Systems has es-
tablished itself as a reliable Mirage F1 
and legacy fighter partner in the U.S. 
The company has instituted a world-
class engine maintenance facility and 
workshop in Fort Worth, both for its 

customers operating within Alliance 
Field and remotely from Lakeland, 
Florida. Paramount’s Mirage F1 en-
gine facility and workshop is the only 
facility of its kind presently operation-
al internationally.
ATAC’s first refurbished, supersonic, 
radar-equipped Mirage F1 performed 
its initial flight in the U.S. on August 
22, 2019, then assisted by Paramount 
in providing Mirage F1 training. Para-
mount Group later provided upgrade 

and engineering support for partner 
Draken International’s first regenerated 
Mirage F1 maiden flight, held in Lake-
land, Florida on November 19, 2019.
Paramount Aerospace Systems other 
customer, Draken International, has 
also been selected by the U.S. Air 
Force to support aircrew training at 
three locations.
Brian Greyling, CEO of Paramount Aero-
space stated: “It is a privilege to support 
our partners as they take on this excit-
ing ‘red air’ campaign, expected to com-
mence shortly in 2020. We are proud of 
what we at Paramount have achieved 
so far, including setting up the capabili-
ties to provide the complete Mirage F1 
solution. It’s our intention to expand 
our footprint and scope of services, 
drive and grow our business in the U.S. 
in support of and in tandem with our 
customers’ growth.”

Paramount 
Group will be 
providing MRO 
services and 
training support 
for the Mirage 
F1 fighter fleet



range of weapons (torpedoes, missiles, 
mines). Over 14 Scorpene submarines 
were sold by Naval Group internation-
ally. The company is capable of adapt-
ing it to very specific operational and 
industrial requirements, creating long 
term partnership of trust with navies 
throughout the life of the submarine, 
covering the whole spectrum of devel-
opment and industrial sovereignty of 
each country and a user club that joins 
them under common interests.
Through its services expertise, Naval 
Group conducts modernisation and 
life extension programmes in addi-
tion to the maintenance operations 
to maintain vessel performance over 
time in order to enable the fleet’s op-
erational availability. The company 
has also developed predictive main-
tenance solutions that respect the 
constraints of cybersecurity and data 
sovereignty.
Latest Innovations
“Thanks to a proactive corporate strat-
egy based on open innovation and 
partnerships with research centres 
around the world, Naval Group devel-
ops tomorrow’s technologies and ac-
celerates their deployment on-board 
its customers’ ships. Naval Group thus 
contributes to strengthening its cus-
tomers’ scientific, technological and 
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industrial capabilities,” said Lionel Jo-
det, Senior Vice-President for Market-
ing, Naval Group.
To prepare for the future, Naval Group 
is investing in innovative technologies. 
The SMX31 E is the new submarine 
concept ship, which integrates the lat-
est digital technologies for strength-
ened operational efficiency and sig-
nificant versatility of use. Stealthier 
thanks to its biomimetic covering, the 
ship also benefits from an unmatched 
electrical energy storage capacity and 
a new propulsion concept.
Naval Group is investing in the devel-
opment of the technological building 
blocks, vectors and systems that will 
contribute to the distributed under-
water warfare of tomorrow. 
The F21 heavyweight 
torpedo is particularly 
efficient: safer, further 
(energy density is 
double of the compe-
tition), and smarter. 
The company contin-
ues to work towards 
making the weapon 
even more powerful 
in complex environ-
ments. Most of these 
capabilities are also 
available for Unmanned 

underwater vehicles (UUVs). Con-
nected to each other, they are part of a 
more comprehensive system compris-
ing submarines and surface vessels to 
monitor vast underwater areas.
Reference Text/Photo:
www.naval-group.com

Naval Group 
integrates air, 
surface and 
underwater 
drones to increase 
operational 
capabilities

SMX31E is the 
new submarine 
concept ship, 
which integrates 
latest digital 
technologies



combat-proven anti-submarine, anti-
surface and anti-aircraft systems that 
meet NATO standards. Gowind takes 
the best of the latest technological 
advances developed by Naval Group 
for large frigates, in order to anticipate 
and meet future operational require-
ment. It integrates the latest genera-
tion of combat systems developed 
by the company such as SETIS, the 
Panoramic Sensors and Intelligence 
Module (PSIM), a combination of the 
integrated mast with its various sen-
sors and the Operational Centre and 
associated technical premises, and the 
high level of integration, automation 
and user-friendliness of the company’s 
systems.
Naval Group integrates all types of 
drones, air, surface and underwater, 
to increase the operational capabili-
ties of an armed fleet. These innova-
tive assets are crucial force multipliers 
provided that they are seamlessly in-

tegrated into the ships. The innovative 
solutions encompass drones launch 
and recovery under any sea condi-
tions, the management of multi-drone 
missions and the real time broadcast 
of the information through CMS.
The Barracuda family of submarines 
were also displayed, and these bring 
unmatched oceanic potential to the 
market and offer uncompromised 
performance in acoustic discretion, 
special operations, stealth and striking 
power. The ship allows the navies to 
operate far from their homeport, free-
ly and safely while gathering valuable 
information without being detected. 
Moreover, the Scorpene submarine 
was highlighted and is capable of car-
rying out all types of missions, such 
as anti-surface vessel warfare, anti-
submarine warfare, long-range strikes, 
special operations or intelligence 
gathering. It is stealthy and fast and 
is equipped with a comprehensive 
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Naval Group Showcases 
its Sea Power at Euronaval 
Online
Naval Group recently participated 
at the 2020 online edition of Eurona-
val. The company’s Euronaval booth 
was transferred to Naval Group’s site 
in Ollioules, France. Visitors were vir-
tually able to discover the different 
workshops thanks to the experts who 
presented the products, services, ex-
pertise as well as the latest customer-
centric innovations.
Expertise Showcased
Some of the products highlighted 
included the Belharra, a new combat 
ship for naval supremacy and crisis 
management, designed for navies 
looking for a compact frigate that is 
able to perform a large range of mis-
sions stand-alone or within a task 
force. The ship features high level ca-
pabilities in anti-air, anti-surface, an-
tisubmarine and asymmetric warfare 
domains, taking into account French 
Navy operational legacy acquired in 
wartime situations.
As the first digital frigate, Belharra in-
tegrates the latest generation systems 
around a naval digital distributed 
cloud architecture, natively cyberse-
cured and compatible with the new 
Information Technologies develop-
ments and evolutions and provides 
sailors with adapted services. Different 
versions are available to embrace the 
specific needs of each navy.
Also in the spotlight was Gowind, a 
military-engineered compact surface 
combatant equipped with a set of 
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in a new generation Helmet Mounted 
Sight Digital Display will be incorpo-
rated, giving an unprecedented level 
of support to the pilot at times of low 
visibility. This will also vastly enhance 
the helicopter’s capability during chal-
lenging environmental conditions.
 “This opportunity brings transforma-
tive digital technologies to the NH90 
which will make it even more capable 
in precisely the kind of challenging 
conditions that can be faced today by 
Special Forces,“ stated Nathalie Tarn-
aud-Laude, Head of NH90 programme 
at Airbus Helicopters and President 
of NH Industries. “We look forward to 
seeing it in service with the French 
Army and to offering it to other NH90 
customers.”
NATO’s Requirement
The NH90 was designed to meet the 
stringent NATO standards for a mod-
ern medium-sized multi-role military 
helicopter for both land and maritime 
operations.
The core vehicle for the Tactical Troop 
Transport and the NATO Frigate Heli-
copter (NFH) versions is a twin-engine 
aircraft with innovative features such 
as including advanced mission flight 
aid and fly-by-wire control system 
with 4-axis autopilot and on-
board monitoring and diagnostics 
systems. 
The advantage is that the NH90’s 
composite fuselage has fewer 
parts and lower structural weight, 
resulting in 30 per cent more en-
durance compared to a metallic fu-
selage, plus increased resistance to 

battle damage, among other benefits. 
The rotor blades have greater fatigue 
strength, damage tolerance and com-
ponent lifetime, as well as improved 
aerodynamic performance.
It is small enough to fit in the hangar 
of a NATO frigate, but with a cabin 
volume to accommodate 20 fully-
equipped troops or a maritime mis-
sion system. 
Its wide modular cabin, large sliding 
doors and a rear ramp make it the 
most accessible military helicopter.
The NH90 features the lowest radar 
signature thanks to its diamond-
shaped, full composite airframe. The 
infrared suppressor devices and ver-
tical engine air intakes help lower its 
acoustic and infrared signatures.
The combat-proven helicopter’s self-
protection suite is composed of laser 
and radar warning receivers, a missile 
launch detection system and chaff/
flare dispensers.
The redundancy of fly-by-wire con-

trols (four segregated analogue / digi-
tal channels) increases survivability if 
engaged by small arms fire. 
The crashworthy composite structure, 
which prevents heavy components 
from breaching the cabin, and effec-
tive floatation gear guarantee high 
level of crew survivability.
The NH90’s integrated avionics suite 
and glass cockpit facilitates intuitive 
interaction with helicopter systems, 
communications suite, flight, naviga-
tion and mission aids.
The speed, accuracy and quantity of 
data that can be processed and dis-
played on configurable screens are 
enhanced by highly integrated work-
stations and the use of data fusion. 
This is important for effective autono-
mous and joint operations in land and 
maritime environments.
Workload Reduction
Pilot workload is drastically reduced 
through the use of an optimised hu-
man-machine interface, permitting 
the NH90 NFH to fly naval warfare mis-
sions day and night with a crew of one 
pilot, one tactical coordinator in the 
cockpit, and one sensor operator at 
the cabin workstation. A configuration 
with two pilots and two tactical opera-
tors in the cabin is also possible.
Reference Text/Photo: www.airbus.com

Around 427 NH90s have been 
delivered to 18 customers in 
13 countries so far, and have 
accumulated more than 265,372 
flight hours
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France to Fetch Upgraded 
NH90 TTH for Army 

NH Industries and its partner 
Companies (Airbus Helicopters, Leon-
ardo and Fokker), have signed a con-
tract with the NATO Helicopter Man-
agement Agency (NAHEMA)  for the 
development of an upgraded version 
of the NH90 Tactical Troop Helicopter 
(TTH) for the French Special Forces, 
known as TFRA Standard 2. 
As per the deal, the final batch of 10 
NH90s already ordered by the French 
Ministry of Armed Forces, through the 
Armament General Directorate (DGA), 
will be delivered directly with the pro-
posed alterations early 2025.
The modifications will provide a sig-

nificant increase in the helicopter’s 
mission capability and help position 
the NH90 as one of the most advanced 
tactical troop carriers, particularly in 
challenging conditions such as sand, 
snow or fog.
The new TFRA Standard 2 configuration 
will include a new-generation Electro-
Optical System (EOS) EuroFLIR from Saf-
ran with displays and controls for the 
entire crew including pilots, comman-
dos, gunners and load masters. 
The sensors will provide outputs to un-
dertake updated mission planning on 
connected screens or tablets right up 
to the moment of egress. 

As well as enhanced cockpit, the cabin 
will be modified with a new quickly 
removable leaf doors system and 
fast-rope beam, providing extra capa-
bilities through the rear of the aircraft 
with protective fire from the side-
mounted machine guns.
New generation digital 3D map, fold-
ing boarding steps and additional ceil-
ing-mounted rope anchor points will 
be extra features, complementing the 
existing equipment such as the M3M 
machine guns and external fuel tanks.
Additionally, a Distributed Aperture 
System (DAS) composed of fixed in-
frared cameras displaying 3D vision 
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CARACAL
 to Make  Assault 

Rifles in India

The company surpassed global competitors in terms of 
performance and technicalities to win the bid two years 
ago, and has now confirmed its readiness to service the 
fast track order from India within 12 months.
Hamad Al Ameri, Chief Executive Officer, CARACAL, said: 
“CARACAL was awarded the Close-Quarter Carbine con-
tract in 2018 to supply the Indian Army with the CAR 816, 
after having undergone a rigorous selection process. Hav-
ing agreed to fast track the supply, and with the formali-

ties still under discussion, we would like to reiterate our 
commitment to our bid and to the ‘Make in India’ initiative. 

With strong bilateral ties between our two nations, and with 
India being a key market for CARACAL, we remain on standby 
to supply the product to the customer upon instruction.”
The CAR 816 carbines are primarily intended to replace the In-
dian Army’s current 9mm Sterling carbines, with the CAR 816 
boasting higher bullet velocity and reduced weight.
CARACAL is known to build high-quality firearms in state-of-
the-art facilities, using some of the world’s best machines and 
moulding technologies.
The assault rifle has already secured a number of contracts 
from customers across the Middle East, Europe and Asia, and 
has been neatly adapted to suit the Indian Army’s needs, in-
corporating the latest technological advances.
The CAR 816 is a centre-fire, gas-operated tactical rifle, cham-
bered in 5.56x45 mm NATO. It is a tactical weapon designed 
for the high-end use of law enforcement and military appli-

cations. The weapon is available in semi-automatic and 
select-fire configurations.

CARACAL is part of the Missiles & Weapons cluster 
within EDGE, an advanced technology group for de-

fence and beyond, and has wholly owned subsid-
iaries in Germany and the U.S.

The UAE-based small arms manufacturer, 
CARACAL, has stressed its commitment to the 
‘Make in India’ initiative and offered transfer of tech-
nology to India.
The world-renowned company, which had previ-
ously been selected by the Indian Ministry of De-
fence in 2018 to fast-track the supply of 93,895 CAR 
816 assault rifles to the Indian Army, has stressed 
its commitment to fully manufacture in India from 
the start of the contract, as opposed to the initial 
phased approach.
CARACAL has identified the required land, facility 
and local partners to be able to commence produc-
tion immediately. Over 20 per cent of the compo-
nents fitted on the CAR 816 are already made in 
India. 
CARACAL’s commitment to fully manufacture the 
rifles within the country will also see the company 
oversee technology transfer. 
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Making an Impression 
Moreover, the capability of the Royal 
Air Force (RAF) A400M was recently 
showcased to the Kazakh Govern-
ment to promote the bilateral mili-
tary co-operation between the UK 
and Kazakhstan.
With the ability to carry a 
37-tonne payload over 2,000 
miles, the A400M provides 
the RAF with tactical airlift and 
strategic oversize lift capabilities. The 
Kazakh Government are currently con-
sidering purchasing an aircraft to meet 
their requirements for strategic airlift.
As part of the demonstration, the 
A400M was loaded with an Arlan Ar-
moured vehicle and Airbus Test pilots 
showcased the aircraft’s technical 
capabilities to Kazakh Air Defense 
Force Officers.
Representatives from the RAF and 
Airbus briefed the Kazakh Minis-
try of Defense and the Ministry of 
Industry and Infrastructure Develop-
ment on how the A400M is an efficient 
and innovative aircraft that could effec-
tively support their military operations.
Defence Attaché of the British Em-
bassy, Andrew Houlton said: “The 
A400M has proven itself in service 
with the RAF, and I am delighted that 
we have had the opportunity to pro-
vide assistance to the Kazakh Govern-
ment as they make their decision on 
purchasing an aircraft to meet their 
requirement for strategic airlift.” A to-
tal of 92 A400Ms are in operation, with 
production of the 100th one going on.
Rapid Response
The A400M is the proven, certified and 
in-operations advanced airlifter with 
21st century state-of-the-art technolo-
gies. It was launched to respond to the 
combined needs of seven European 
Nations regrouped within OCCAR (Bel-
gium, France, Germany, Luxemburg, 
Spain, Turkey and the UK), with Malay-

sia joining later on. 
The first production aircraft was deliv-
ered to the French Air Force in August 
2013 and entered into RAF service a 
year after. The A400M has already seen 
operational service with the RAF as 
well as with the French, German and 
Turkish Air Forces. This has included 
support to operations in Afghanistan, 
the Central African Republic, the Afri-
can Sahel Region, Mali, The Falklands, 
the Caribbean and in the Middle East.
The A400M can airlift in its large cargo 
bay most of the critical armed forces 
equipment that no longer fits in previ-
ous generation tactical airlifters, such 
as a heavy helicopter, an infantry fight-
ing vehicle or a humanitarian excava-
tor. Thanks to its combined strategic 
and tactical capabilities, the aircraft has 
proven better range, speed, altitude, 
payload and tactical performance than 

previous-generation tactical airlifters, 
enabling the delivery of game-chang-
ing capabilities to the point of need, 
such as next to a natural disaster or a 
theatre of operations where strategic 
airlifters cannot operate. 
Filling Gaps
Previous-generation tactical airlift-
ers have good tactical performance 
but cannot carry the outsize military 
and humanitarian relief loads because 
their cargo holds are too small. Current 
strategic aircraft are good outsize-load 
airlifters but are costly and have limited 
tactical capability as they cannot oper-
ate from soft fields. The A400M is a larg-
er, more modern aircraft specifically 
designed for today’s requirements and 
those of the future. Thanks to its tacti-
cal performance and the ability to carry 
overweight loads over long distances, 
the A400M fills the current logistic and 
tactical capability gap. With the cock-
pit flight deck located at the very front 
of the fuselage, much of the internal 
space is reserved for cargo.
Reference Text/Photo:

www.airbus.com
https://www.gov.uk
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The Luxembourg Armed Forces recently took the delivery of 
its Airbus A400M military transport aircraft, which was accept-
ed at the A400M Final Assembly Line in Seville, Spain, and has 
performed a ferry flight. It will make a first stop in Luxembourg 
before continuing its journey to the 15th Wing Air Transport in 
Melsbroek, Belgium, where the joint airlift unit between Belgium 
and Luxembourg will be based. With this delivery, Luxembourg 
becomes the seventh A400M operator.
The aircraft, known as MSN104, will be operated by the Luxembourg 
Armed Forces and Belgium within a binational unit, together with the sev-
en A400M ordered by Belgium, which is due to receive its first aircraft in the 
coming weeks.
Alberto Gutierrez, Head of Military Aircraft at Airbus Defence and Space, 
said: “I welcome Luxembourg to the growing A400M user community. With 
94 aircraft in service, the A400M is increasingly becoming the air mobility 
backbone of our customers, both in civil and military environments, as seen 
in recent COVID-19 crisis missions around the globe.” 

A400M – Backbone of 
Luxembourg Armed 
Forces

Luxembourg Armed Forces A400M

Airbus A400M transports 
masks to Spain in support of 
COVID-19 crisis efforts
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IM-SHORAD is an Air Defense Artillery 
capability, which moves and manoeu-
vres in direct support of Brigade Com-
bat Teams (BCT) to destroy, neutralise 
or deter low altitude aerial threats, in-
cluding Group 3 UAS, rotary wing and 
fixed wing aircraft.
With IM-SHORAD Mission Equipment 
Package (MEP) on a purpose-built 
Stryker, warfighters manoeuvre with 
tactical units to detect, identify, track 
and defeat air threats. The superior 
ground-to-air and ground-to-ground 
lethality creates overmatch for the 
warfighters on the point of the spear. 
IM-SHORAD moves and manoeuvres 
with BCTs with necessary mobility, sur-
vivability and lethality to fight at the 
tactical level. It detects, identifies and 
tracks air threats with on-board sensors 
providing 360-degree aerial surveil-
lance and destroys or defeats ground 
and air threats using multiple kinetic 
effectors (direct fire and missiles).
Increased Survivability
IM-SHORAD is installed on General 
Dynamics’ Stryker wheeled armoured 
vehicle that is outfitted with a 450hp 
Caterpillar C9 engine and a 60,000lb 
suspension system. The double-V 
hull configuration of the Stryker com-
bat vehicle offers high survivability 
against mines and improvised explo-
sive devices (IEDs).
The Stryker vehicle is also fitted with 
910-amp alternator to provide elec-
trical power and support in-vehicle 
network. It has a gross vehicle weight 
rating (GVWR) of 63,000lb. The vehicle 
has eight tires offering mobility and in-
creased speed on all-terrain conditions. 
Integrated-weapons Platform
The IM-SHORAD air defence system is 
equipped with Reconfigurable Inte-
grated-weapons Platform (RIwP) tur-
ret system, which provides increased 
survivability against aerial threats.
The turret is armed with kinetic and 

non-kinetic weapons to detect, iden-
tify, track, and destroy emerging 
threats.
RIwP allows for different weapon con-
figurations, including a pair of AGM-
114L Longbow Hellfire air-to-surface 
missiles capable of defeating air and 
ground targets and four of Raytheon’s 
Stinger man-portable air defence sys-
tems for engaging light armoured air 
targets within a range of 4,800m.
The Hellfire missile, which incorpo-
rates a millimetre-wave guidance sys-
tem and fire-and-forget system, offers 
superior firepower.
The secondary armament of the IM-

SHORAD air defence system includes 
XM914 (30mm) remote weapon sta-

tion (RWS) and M240 (7.62mm) 
machine gun. 
IM-SHORAD Mission Equipment 

Package Integrates with existing 
Army networks and is interoper-
able with Sentinel radar. It can defeat 
smaller air threats (Group 1 and 2 UAS) 
at closer ranges with direct fire (as 
required) and supports growth to di-
rected energy when available.
The Stryker vehicle is equipped with 
identification friend or foe (IFF) an-
tenna, as well as Rada’s multi-mission 
hemispheric radar (MHR) to provide 
tactical air surveillance.
The MHR features an active electroni-
cally scanned array (AESA) antenna, 
pulse-doppler and software-defined 
radars used for detecting, locating, 
tracking both aerial, and surface tar-
gets. The IM-SHORAD capability also 
incorporates an electronic warfare 
(EW) package to provide improved 
situational awareness.
Reference Text/Photo:
www.gd.com

U.S. Army’s 
initial order is 
for 28 vehicles 
worth US$230 
million

IM-SHORAD Mission Equipment package
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General Dynamics Land Systems 
(GDLS), a business unit of General 
Dynamics, was recently awarded a 
US$1.219 billion contract to produce, 
test and deliver Interim Maneuver 
Short-Range Air Defense (IM-SHORAD) 
systems to the U.S. Army. The initial 
order calls for 28 Stryker IM-SHORAD 
vehicles for US$230 million.
Don Kotchman, Vice President and 
General Manager of GD Land Systems, 
said: “This dedicated SHORAD capabil-
ity adds a new operational dimension 
to the Stryker fleet in all of the Army’s 

manoeuvre formations.”
The IM-SHORAD is designed to coun-
ter threats from Unmanned Aerial Sys-
tems (UAS) and a multitude of other 
rotary and fixed wing aircraft, and pro-
vides a common Army platform that is 
cost-effective, highly mobile, surviv-
able, sustainable, and transportable. 
IM-SHORAD will also offer protection 
against ballistic missile threats such as 
Patriot and the Terminal High Altitude 
Area Defence (THAAD) system. Stryker 
continues to be a highly sought plat-
form beyond the Stryker Brigade Com-

bat Team formations.
Winning Edge
Warfighters face a myriad of dangerous 
threats both in the ground and in air. 
They require precision direct fire weap-
ons and missiles to defeat these current 
and emerging threats. With Leonardo 
DRS’ mission equipment package, as 
part of the IM-SHORAD capability, warf-
ighters possess the ability to manoeu-
vre at the tactical level with a complete 
detect, identify, track and defeat capa-
bility which defeats UAS, rotary-wing 
and fixed-wing threats. 

GDLS Wins U.S. Army 
Deal for Stryker 

IM-SHORAD Vehicles
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At that time, India’s Home Minister 
Amit Shah heralded the touchdown 
of Rafale fighter jets on Indian soil as 
a “game changer”. 
“Rafale touchdown is a historic day 
for our vigorous Indian Air Force and 
a proud moment for India!” said Amit 
Shah in a tweet. “These are the world’s 
most powerful machines capable to 
thwart any challenge in the sky,” he 
had added.

The IAF too, in a tweet, welcomed the 
“new bird” into its arsenal. 
The jets are India’s first major acquisi-
tion of fighter planes in 23 years after 
the Sukhoi jets were imported from 
Russia. Ten Rafale jets have been de-
livered to India so far and five of them 
stayed back in France for impart-
ing training to IAF pilots. The second 
batch of four to five Rafale jets is likely 
to arrive in India by November. The de-
livery of all 36 aircraft is scheduled to 
be completed by the end of 2021.
Before the ceremonial unveiling of 
the Rafale, a traditional ‘Sarva Dharma 
Ceremony’ was also performed. There 
was an Air Display by Rafale and Tejas 
aircraft as well as by ‘Sarang Aerobatic 
Team’ followed by a traditional water 
cannon salute to the Rafale aircraft. 
The ceremonial events were followed 
by a bilateral meeting between the In-
dian and French delegations.
Reference Text/Photo: https://pib.gov.in
www.dassault-aviation.com

Delivery of all 
36 aircraft is 
scheduled to be 
completed by 
2021

Two-seat Rafale military aircraft. Photo credit – G.Gosset
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livery of the remaining aircraft.
Florence Parly also said France is fully 
committed to the “Make in India” ini-
tiative, which has been a reality for 
French industry for several years, par-
ticularly in defence sector like in sub-
marines. 
India’s Chief of Defence Staff General 
Bipin Rawat, Chief of the Air Staff Air 
Chief Marshal RKS Bhadauria, Defence 
Secretary Dr Ajay Kumar, Secretary 
(Defence Production) Raj Kumar, Sec-
retary Department of Defence Re-
search & Development and Chairman 
DRDO, Dr G Satheesh Reddy, along 
with other senior officers of Ministry of 
Defence and Armed Forces attended 
the event. 
The French delegation included Em-
manuel Lenain, Ambassador of France 
to India, Air General Eric Autellet, Vice 
Chief of the Air Staff of the French Air 
Force and other senior officials.
A large delegation of senior function-
aries of French Defence Industries 
which included Eric Trappier, Chair-

man and Chief Executive of 
Dassault Aviation and Be-
ranger, CEO, MBDA were also 
present.
“I am strongly impressed 
by the efficiency and deter-
mination of the Indian Air 
Force and Indian Ministry of 
Defence, despite this unprec-
edented world health crisis, 
to master rapidly all aspects 
of the Rafale for bolstering 
Indian sovereignty and con-
tributing to the protection 
and security of Indian peo-
ple,” stated Eric Trappier. 
He added, “This new mile-
stone illustrates once again 
the exemplary cooperation 
between Dassault Aviation 
and the Indian Air Force, 
started in 1953, and reasserts 
our total commitment to fulfil 
IAF requirements for the de-
cades to come, and to be part 
of India’s ambitious vision for 

the future.”
This first ferry testifies that the pro-
gramme is running smoothly and that 
deliveries are on time in spite of CO-
VID-19 pandemic. 
The first five Rafale aircraft arrived at 
the Air Force Station in Ambala from 
France on 27th July 2020 and would 
be part of 17 Squadron, the “Golden 
Arrows”. 

First batch 
of five Rafale 
jets arrived in 
India on July 
29

Defence Minister of India Rajnath Singh (pictured on right) at Dassault 
Aviation facility, Bordeaux-Mérignac, France. Photo credit – V.Almansa
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Mazagaon Docks. On the basis of this 
partnership, the first submarine, INS 
Kalvari was commissioned in 2017.” 
He also highlighted the Indo-French 
cooperation in dealing with common 
challenges like maritime security and 
piracy in the Indo-Pacific region and 
Indian Ocean Region (IOR). 
The Indian defence minister also 
pitched for French investments in the 
Indian defence manufacturing sector. 
He elaborated that in response to the 
call for ‘Self-reliant initiative’ by the 
prime minister,  many policy reforms 
had been initiated such as manufac-
turing of defence equipment under 
the strategic-partnership model, en-
hancing Foreign Direct Investment up 

to 74 per cent by automatic route, es-
tablishment of two defence corridors 
in Uttar Pradesh and Tamil Nadu and 
reforms in Offsets.
“I am confident that French defence 
Industries will take advantage of this 
and France will continue to be our 
partner in our journey of indigenisa-
tion,”  he added.

 ‘Symbol of Strong 
Relations’
Florence Parly, Minister 
of the Armed Forces 
of France, on her part 

said the induction of Ra-
fale into the IAF was a symbol of strong 
relations between the two countries 
which was “rock solid and time tested.”
She said now, in military terms, India 
will acquire a world-class capability that 
would give New Delhi an incredible 
sovereignty and in strategic terms offer 
India an edge over the entire region to 
defend itself. She also assured timely de-

s
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Rafale
Jets Inducted 
into IAF

In what is perceived as a major 
boost to India’s air power capability, 
the Indian Air Force (IAF) has formally 
inducted into service the first five of 
36 Dassault Rafale multirole fighters it 
ordered in 2016 for EUR7.9 billion at a 
formal function in Ambala.
India’s Defence Minister Rajnath Singh 
and his French counterpart Florence 
Parly were among the dignitaries who 
attended the ceremony at the Air 
Force Station recently.
It was Parly’s third visit to India since 
2017 and one of her first official trips 
since the outbreak of the coronavi-

rus pandemic. 
Singh has called the induction of 
Rafale “a historic moment and a very 
important milestone in the history of 
the IAF.”
He stated at the event that “the Ra-
fale deal is a game changer for India’s 
national security and its induction is 
a strong message for the world and 
especially for those who challenge In-
dia’s sovereignty.”
Singh also said, “Strengthening our 
defence is aimed at achieving inter-
national peace and stability and we 
do not want to take any step that 

can endanger international peace. 
We have the same expectation of our 
neighbours and other countries. We 
have cooperated closely in a number 
of areas to enhance our defence co-
operation. As part of the transfer of 
technology agreement, 6 Scorpene 
submarines are being built at the 

Rafale deal 
termed 
a ‘game 
changer’ for 
India’s security
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reserve tank — in the left wing is kept 
empty. This keeps the weight relative-
ly balanced laterally,” said Jon Ohman, 
who flew F-18 fighter jets before be-
coming GE Aviation’s chief test pilot. 
Ohman has first-hand experience with 
the GE9X. He spent 2018 and 2019 
testing it in the skies above Victorville, 
California. It’s where GE keeps its Fly-
ing Test Bed, a modified Boeing 747 
powered by three GE CF6 jet engines 
and, right now, the GE9X.
For planning purposes, Boeing pro-
vides test pilots with performance cal-
culations for the unique configuration 
of 747 with the variety of test engines. 
With the GE9X producing significantly 
more thrust than a production CF6 en-
gine, take-off and climb performance 
is reportedly excellent. With the GE9X 
and full take-off thrust the test pilots 
actually have to reduce the thrust of 
the No. 1 engine to ensure adequate 
directional control in the event of a 
failure of the No. 4 engine. Cruise per-
formance with respect to overall fuel 
burn is slightly higher than normal, 
mainly due to additional drag from 
asymmetric configuration.
Considering the power of GE9X, is it pos-

sible for a Boeing 747-8 — the latest 
model of the iconic 747 jet — to oper-
ate on two GE9Xs? Are two GE9Xs more 
powerful than the four GEnx engines 
powering production 747-8 planes?
The GE9X is currently rated at 105,000 
pounds of thrust. The four GEnx-2B en-
gines on the 747-8 are rated at 66,500 
pounds of thrust each, so two GE9Xs 
would not provide the same thrust. 

Also, the 747-8 is designed as a four-
engine airplane with redundant elec-
trical, hydraulic and bleed air systems 
powered by each of the four engines. 
The GE9X engine hangs low on the 
test plane. Mounting an engine of 
this size to 747-400 is a challenge. The 
engine is mounted on a unique pylon 
that cantilevers the engine out in front 
of the wing and tilts it upward by ap-
proximately seven degrees. Also, the 
landing gear struts are over-serviced 
to extend them more than normal and 
provide an additional four inches of 
clearance. The result is about 18 inch-
es of clearance between the bottom of 
the nacelle and the ground when the 
airplane is sitting stationary. Given the 
relatively small clearance, the pilots 
are very careful during landings, par-
ticularly in crosswinds. 
Reference Text/Photo:
www.ge.com

GE9X and the 
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fuel-efficient 
than their 
predecessors

    the GE9X
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The GE9X engine is an engineer-
ing marvel whose beauty lies in the 
details. It is one of the largest in the 
world, fuel-efficient, quiet, offers the 
lowest emissions in its class, and is 
built with advanced techniques and 
materials.
The GE9X has only one fan, and at 
roughly 11 feet in diameter — wide as 
the body of a Boeing 737 — the giant 
fan is the engine’s most distinctive fea-
ture. It holds 16 sleek fan blades made 
from the latest generation carbon-fi-
bre composite that is tough but lighter 
than titanium. The blades are so well 
engineered that New York’s Museum 
of Modern Art included its first genera-
tion, which GE developed for GE9X’s 
predecessor GE90 engine, in its design 
collection. 
The fan and other technology inside 
the engine, including 3D-printed parts 
and space-age materials called ceram-
ic matrix composites, allow it to gen-
erate 100,000 pounds of thrust,  more 
than many fighter jets and the rocket 
used in America’s first manned space 
flight.
GE engineers 3D-printed six of the 
engine’s components and used ad-

vanced carbon fibre composites that 
are tough but lighter than titanium, 
reducing weight and cutting the num-
ber of fan blades from 22 to 16, com-
pared with the GE90.
Parts made from tough-as-steel, heat-
resistant ceramic matrix composites 
hold up to temperatures approaching 
a searing 2,400-degree Fahrenheit, 
where even the most advanced alloys 
grow soft. 
The GE9X engine and the plane it was 
designed for, the 777X, will be 20 per 
cent more fuel-efficient than their pre-
decessors.Recently, the engine got one 
step closer to service when the Federal 
Aviation Administration certified it. The 
certification, a key milestone, means 
GE can start making GE9X engines for 
commercial service.
Flying the Giant Engine
“Fuel is used as ballast to balance the 
weight of the GE9X and the unique 
pylon that mounts it to the wing. The 
747-400 is modified with a manual fuel 
transfer system that can be controlled 
from the cockpit. With the GE9X on the 
left wing, the No. 3 reserve tank — in 
the right wing is kept full and the No. 2 

GE9X has only 
one fan that 
holds 16 sleek 
blades made 
from carbon-fibre 
composite

  Flying Better with       
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contracted for the Indian Army (41), Indi-
an Navy (16) and Indian Coast Guard (16). 
Out of this, 38 ALHs have already been 
produced and the remaining will be com-
pleted by 2022.
Multirole Helicopter
The Dhruv ALH helicopter is of conven-
tional design and about two-thirds by 
weight of composite construction. The 
high tail boom allows easy access to the 
rear clamshell loading doors.
The helicopter is equipped with an active 
vibration control system developed by 
Lord Corporation of North Carolina that 
uses sensors to monitor on-board condi-
tions and outputs signals to actuators to 
cancel fuselage floor vibrations.
The cockpit section of the fuselage is of 
Kevlar and carbon-fibre construction and 
is fitted with crashworthy seats. The navi-
gation suite includes a global positioning 
system, distance measuring equipment, 
automatic direction finder, radio altimeter, 
VHF omnidirectional ranger and instru-
ment landing system (VOR/ILS) and mark-
er beacons, among others. 
HAL and Israel Aircraft Industries (IAI) have 
an agreement to market the Dhruv helicop-
ter worldwide. IAI developed an integrated 
helicopter avionics suite for the Dhruv, in-
cluding daylight and thermal imaging cam-
eras, electronic warfare suite, and observa-
tion and targeting devices. The helicopter 
has been supplied to the Nepal Army, the 
Mauritius Police, and Maldives.

ALH  Dhruv of Indian Army

ALH Dhruv of Indian Navy

HAL Dhruv military variant with cargo bay open

HAL and 
IAI have an 
agreement to 
market Dhruv 
worldwide
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HAL Completes Production 
of 300th ALH Dhruv

Recently, the 
300th Advanced Light Helicop-

ter (ALH-Dhruv) rolled out from Hindu-
stan Aeronautics Limited (HAL) hangar 
in Bengaluru, India. The roll-out cer-
tificate of the 300th helicopter was 
handed over to G. V. S. Bhaskar, Chief 
Executive Officer, Helicopter Complex 
by Y K Sharma, Additional Director 

General (South 
Zone), Director-

ate General of Aero-
nautical Quality Assurance 

(DGAQA) at a programme held 
at HAL’s Helicopter Division.

Bhaskar said: “With more ALH getting 
inducted into the services, our focus 
on customer support is ever increas-
ing. With over 2,80,000 flying hours, 
ALH has proven to be a multirole heli-
copter for any mission, any place, any 
time.”
The helicopter, which is built to FAR 
29 specifications, entered series pro-
duction in 2000. The Dhruv entered 
service in 2002. It is designed to 
meet the requirement of both mili-

tary and civil operators, with 
military variants of the helicopter be-
ing developed for the Indian Armed 
Forces, while a variant for civilian/
commercial use has also been devel-
oped. Its prime variants are classified 
as Dhruv Mk-I, Mk-II, Mk-III and Mk-IV 
or Weapon System Integrated (WSI).
Military versions in production include 
transport, utility, reconnaissance and 
medical evacuation variants. Based 
on the Dhruv platform, the HAL Light 
Combat Helicopter (LCH) a dedicated 
attack helicopter and HAL Light Utility 
Helicopter (LUH), a utility and obser-
vation helicopter, are currently being 
developed.
Currently, HAL is producing 73 ALHs 

HAL is 
producing 
73 ALHs 
contracted 
for the Indian 
Army
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of the missile has been extended to 400 
km.  Its speed has been maintained at 
Mach 2.8 which is nearly three times 
the speed of sound.
The successful launch of the missile has 

paved the way for 
the serial production of 

the indigenous booster and other in-
digenous components of the BrahMos 
weapons system.
In May last year, the Indian Air Force 
(IAF) successfully test fired the aerial 
version of the BrahMos missile from a 
Su-30 MKI fighter aircraft.
The BrahMos missile provides the IAF 
a strong capability to strike from large 
stand-off ranges on any target at sea 
or land with pinpoint accuracy, day or 
night and in all weather conditions.
The IAF is integrating the BrahMos 
supersonic cruise missile with over 40 
Sukhoi fighter jets to bolster the overall 
combat capability.
BrahMos is powered by a two-stage 
propulsion system. The initial accel-
eration is done by a solid-propellant 
booster and supersonic cruise speed 
is provided by a liquid-fuelled ramjet 
system. 
Fastest Anti-ship Cruise Missile 
BrahMos is the world’s fastest anti-
ship cruise missiles in operation. The 
missile is named after two rivers, the 
Brahmaputra in India and the Moskva 
in Russia. 
BrahMos Aerospace, an India-Russian 
joint venture, produces the supersonic 
cruise missile. The land-launched and 
ship-launched versions are already 
in service. An air-launched variant of 
BrahMos appeared in 2012 and en-

A hypersonic 
version of 
BrahMos is under 
development

tered service in 2019. A hyperson-
ic version of the missile, Brah-
Mos-II, is also presently under 

development with a speed of 
Mach 7-8, and is expected to 

be tested this year.  
The ‘Fire and Forget’ type missile 

weighs around 3t and intercepts 
surface targets at an altitude of 3m 

up to 14,000m. 
The ship and land-based BrahMos 
missiles can carry a conventional semi-
armour-piercing warhead of 200kg, 
while the aerial variant can carry a 
300kg warhead.  
The supersonic BrahMos is one of the 
prime precision-strike missiles used by 
all three Indian forces, the Army, Navy 
and the Air Force.
BrahMos can be launched from sub-
marines, ships, aircraft, or from land 
platforms. 
The ship-based BrahMos is launched 
either from the inclined or vertical 
platform. The missile system can be in-
stalled on frigates, corvettes, offshore 
patrol vessels and other types of vessels 
to attack sea and land-based targets. 
Aircraft-launched variant (BrahMos A) 
is configured for the Sukhoi SU-30MKI 
aircraft of the IAF. It features a smaller 
booster and additional tail fins for 
greater stability during launch. 
The submarine-launched BrahMos 
missile was successfully test fired in 
2013. India is the first country in the 
world to own a submarine-launched 
supersonic cruise missile. In 2016, India 
became a member of the Missile Tech-
nology Control Regime (MTCR). India 
and Russia are now planning to jointly 
develop a new generation of BrahMos 
missiles with 600 km-plus range and an 
ability to hit protected targets with pin-
point accuracy. The upgrade will be ap-
plied to all existing BrahMos missiles.
Reference : Image: Brian Burnell
MOD India 
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India Successfully Tests 
Upgraded BrahMos 
Cruise Missile
India’s Defence Research 
and Development Organisation 
(DRDO) successfully tested on Septem-
ber 30 the BrahMos surface-to-surface 
cruise missile, which is capable of hit-

ting targets at more than 400-km range.
The missile, upgraded with an indig-
enous booster and airframe section 
along with other ‘Make in India’ sub-
systems, blasted off from the launching 

complex-III of the Integrated Test Range 
(ITR) in Balasore. The test was carried 
out under PJ-10 project of the DRDO.   
While the original range was 290 km, 
the range of the new land attack version 
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through a redundant data link. 
A prototype airborne detect and avoid 
system, along with visual observers, 
helped the remote pilot with aware-
ness of air traffic in the vicinity and 
recommended flight manoeuvres. The 
mission results will be used to evalu-
ate and demonstrate Detect and Avoid 
(DAA) and Command and Control (C2) 
technologies for use in future certified 
operations in controlled and uncon-
trolled airspace. 
The data collected during the demon-
stration will also be used to support 
future standards development and 
Federal Aviation Administration (FAA) 
certification guidelines. 
An elated Michael Thacker, executive 
vice president, Innovation and Com-
mercial Business, stated: “This success-
ful demonstration highlights the great 
potential for the APT 70 to complete 

complex missions for businesses and 
healthcare providers. With teammates 
like NASA, we can carve a path forward 
for future commercial operations to 
solve the cargo and goods transpor-
tation challenges our world currently 
faces.” 
On his part, Mauricio Rivas, UAS inte-
gration in the NAS project manager 
at NASA’s Armstrong Flight Research 
Center, said: “NASA is excited to part-
ner with Bell to help accelerate routine 
UAS operations into the national air-
space with this successful flight demo. 
Our efforts with Bell and our other SIO 
industry partners will help commercial 
UAS move closer towards certification 
to make missions like this transport 
flight a common event.” 
Bell’s technology partners for the flight 
demonstration include Xwing and the 
University of Massachusetts Amherst’s 
Center for Collaborative Adaptive Sens-
ing of the Atmosphere (CASA). 
Integrated onto the APT 70 is Xwing’s 
airborne, multi-sensing detect and 
avoid system (DAA).  The APT 70 also 
includes CASA’s intuitive, integrated 

display to provide pilots with local 
weather risk awareness and route-

based weather alerts issued by their 
City Warn Hazard Notification System 
deployed in the DFW metroplex.

A DAA that Ensures Safety
Xwing’s detect and avoid system is ca-
pable of safely integrating unmanned 
aerial vehicles in the airspace. The DAA 
system comprises radars, ADS-B, visual 
system and on-board processing to 
provide aircraft tracks and pilot alerts 
transmitted to the ground station. 
The technology provides situational 
awareness for the ground pilot or can 
be coupled with the flight control sys-
tem for automated avoidance. 
The idea is to enable unmanned vehi-
cles to fly without ground observers by 
paving the way for beyond visual line of 
sight flight. 
Integrating Xwing’s detect and avoid 
technology within Bell’s vehicle, the 
APT 70, actually marks the first time 
that the unmanned vehicle was autho-
rised to fly into controlled airspace. 
In fact, a portion of the flight occurred 
in Class B airspace, which surrounds 
major airports and requires authorisa-
tion and coordination with air traffic 
control.
“We’re thrilled to be working among 
industry leaders such as Bell and NASA 
in our joint pursuit to make unmanned 
aircraft a reality,” said Marc Piette, CEO 
and founder of Xwing. “This demon-
stration paves the way for the future of 
aviation by bringing us one step closer 
to commercial unmanned flight.”
With the successful completion of the 
demonstration, Xwing’s DAA technol-
ogy has successfully been integrated 
into a Cessna 208B Grand Caravan, a 
Bell helicopter as part of the NASA pro-
gramme, and Bell’s APT 70 vehicle.
This highlights the ability of Xwing’s 
technology to be integrated into a va-
riety of vehicles that can be used to 
transport goods safely and affordably, 
across distances ranging hundreds of 
miles. 
Reference Text/Photo:
www.bellflight.com

APT 70 is 
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to 70lbs

APT 70 being demonstrated 
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An autono-
mous pod trans-

port, APT 70, creat-
ed by Bell Textron Inc., a Textron Inc. 

company, has successfully completed 
a Beyond Visual Line-of-Sight (BVLOS) 
flight demonstration as part of a joint 
operation  with NASA. 

The APT 70 is envi-
sioned to transport pay-

loads up to 70lbs and can 
be used for medical deliveries, 

third-party logistics, offshore delivery, 
humanitarian relief, and more.
In 2018, Bell was nominated to par-
ticipate in NASA’s Systems Integration 
and Operationalisation (SIO) activity, 
which includes multiple flight demon-
strations focusing on different types of 
Unmanned Aircraft Systems (UAS) and 
their flight environments. 
The objective of Bell’s SIO demonstra-

tion was 
to execute BV-

LOS mission in an 
urban environment 

transitioning into and out of Class 
B airspace representing future com-
mercial flights. Taking off from Bell’s 
Floyd Carlson field in Fort Worth, Texas, 
the APT 70 flew a pre-programmed 10-
mile circuit path along the Trinity River. 
Once armed from the ground control 
station, the APT 70 initiated a vertical 
takeoff. 
The vehicle then rotated to fly on its 
wings where it became nearly silent to 
the ground below, and eventually ex-
ecuted its mission profile at an altitude 
of 500 feet above ground level.
The route included a road crossing and 
transition in and out of Class B airspace. 
Communication between the ground 
station and the aircraft was maintained 

Bell Completes 
APT 70 Demo
with NASA
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Diehl Delivers 
Precise Impact

Diehl Defence recently 
received an order to deliver GBU-54 
weapon systems to the German Air 
Force. The request was received from 
the Federal Office of Bundeswehr 
Equipment, Information Technology 
and In-Service Support (BAAINBw).
GBU-54 is a precision ammunition 
comprising an unguided Mk-82 series 
warhead (500–pound bomb body) 
and Boeing’s Laser JDAM (Joint Di-
rect Attack Munition) guidance kit 
enabling the weapon to be guided 
precisely to the target. Through the 
combination of INS/GPS navigation, 
laser seeker and target designation, 
stationary and mobile targets can be 
precisely engaged even in adverse 
weather conditions. 
First units are supposed to be deliv-
ered as of November 2021; the deliv-
ery will likely cover 48 months. Diehl 
is cooperating with Rheinmetall De-

fence and JUNGHANS Defence as com-
ponent suppliers for the now commis-
sioned re-procurement.
Highly Accurate
Laser JDAMs have been proven to be 
highly accurate against moving tar-
gets since impact coordinates are up-
dated in flight. Dropped like a conven-
tional JDAM, it will glide up to 15 miles 
towards the target using updates from 
Global Positioning System (GPS) satel-
lites. The weapon will guide itself to 
the target’s coordinates in terminal 
flight, using laser energy to correct 
those coordinates, creating a precise 
impact – even if the target is manoeu-
vring at highway speeds. 
Integration of the laser sensor to JDAM 
is affordable and field-installable, since 
no aircraft software modifications are 
required. It can also be used with other 
upgrades such as the Extended Range 
(JDAM ER) wing set that triples JDAM’s 

range to greater than 40 miles. The 
DSU-38 Laser sensor has been fully in-
tegrated on the 500-lb JDAM, GBU-38 
to become the GBU-54. 
GBU-54 has been combat-proven by 
the U.S. Air Force, Navy and Marine 
Corps. Testing and integration of the 
Laser JDAM sensor onto the 2,000-lb 
MK-84 JDAM, to become the GBU-56, 
is nearing completion. The battle-
tested GBU-54 was already procured 
in the past for the TORNADO multirole 
fighter aircraft. In the future, it may 
also be used on the Eurofighter fighter 
aircraft. 
In 2018, Boeing and Diehl decided 
to cooperate with regard to procure-
ments of GBU-54 weapon systems 
in Germany. Through these coop-
eration’s, Diehl Defence offers the 
Bundeswehr, two advantages: the 
adaptation and quick introduction 
into service of a modern system es-
tablished in the market, plus on-site 
support with experience in the inte-
gration of weapon systems on fighter 
aircraft.

First units 
will be 
delivered as 
of November 
2021

GBU-54 is a precision ammunition
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ciated humanitarian aid and disaster 
recovery. OBVP-equipped vehicles can 
rapidly deliver much needed electrical 
power to national infrastructure such 
as hospitals, pharmacies, emergency 
medical triage facilities, gas stations, 
water treatment facilities etc., while 
normal electrical services are estab-
lished or repaired.
In the case where generators cannot 
make it through remote or heavily 
damaged regions, rugged vehicles with 
OBVP technology built-in can bring 
reliable, clean and constant power 
anywhere you need it. This additional 
life-saving tool is set to revolutionise 
disaster aid units.
Award-Winning Technology
Recently, the Leonardo DRS/Allison 
OBVP system was awarded a top award 
from the 2020 Military & Aerospace 
Electronics Innovators Awards. The 
Platinum award, the highest Military 
& Aerospace Electronics Innovators 
award honour, recognised a, “superb 
innovation, characterised by a ground-
breaking approach to meeting a need 

and a new level of performance, effi-
ciency, ease-of-use,” according to the 
judging panel.  
The technology is proving itself as ex-
perts and military leaders begin to see 
the fast-approaching need for more 
electric power generated right from 
the vehicle.
Leonardo DRS has also been awarded 
U.S. military contracts to integrate 
OBVP into prototype Command Post 
Integrated Infrastructure mounted 
platforms and Terminal High Altitude 
Area Defense (THAAD) missile battery 
command and control, and launcher 
vehicles. The system improvements will 
give air defence operators immediate 
access to electrical power directly from 
a vehicle’s power train as part of mod-
ernisation efforts around the service.
Winning the Fight
Today, electrical power generation 
must be considered as part of the heart 
of every modern weapon system le-
thality upgrade, sensor fusion package 
and extended-range tactical network 
connectivity requirements, to achieve 
the mission objectives.

The electrical power gap is real. Warf-
ighters do not need to be worried 
whether they have enough mobile 
power while training or fighting – they 
need to focus on winning the fight or 
completing the mission.
The technology is real and available 
today to solve the problem of weapon 
system’s going down or operational 
readiness suffering because of a lack of 
basic power. 
OBVP has been tested, exercised and 
proven to be a highly reliable, low tech-
nical risk technology. OBVP-equipped 
vehicles improve the operational 
adaptability of ground forces by pro-
viding mobile, expeditionary power 
when speed, range, agility, and flexibil-
ity are critical to mission success. 
As the Army adds capability to its vehi-
cles, the available power must be con-
sidered not just for what we want to 
power today, but for what and how the 
service needs to power into the future.
To see the Leonardo DRS/Allison On-
Board Vehicle Power system in a live 
demonstration, visit the Leonardo DRS 
booth at IDEX in February 2021.
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power for any mission need: command 
post, Electronic Warfare, Special Forces, 
vehicle mission equipment packages, 
and more.
The small but powerful generator is in-
tegrated inside the transmission’s bell 
housing, which creates substantial ad-
ditional electrical power for the vehicle. 
It can also be exported outside of the 
vehicle without compromising plat-
form performance.

bearings or shafts are added. The TIG 
encompasses the same volume as the 
standard transmission and converts 
mechanical energy into electrical en-
ergy directly from the vehicle’s engine, 
the most efficient way to generate 
electrical power.
The OBVP TIG system offers command-
ers immediate operational power ca-
pability ‘On-the-Move’ or ‘At the Halt’ 
and does not frontload the engine 
like alternator solutions do. The TIG is 
maintenance free and when in opera-
tion, becomes a force multiplier that 
extends battlefield mobility and re-
duces the logistical footprint.
Strong Industrial Partnerships in the 
UAE
With a long legacy of design, develop-
ment and partnership experience, the 
UAE has a strong industrial base to de-
velop on-board vehicle power technol-
ogy into its fleet of combat and tactical 
vehicles.
Vehicles such as the MaxxPro fleet are 
a natural candidate for this power-gap 
technology because of the existing 
Navistar and UAE support partnership 
that also brings together AMS – Bin 
Hilal as their preferred UAE industrial 
partner. 
Tied together, the substantial industri-
al facilities, a high calibre of engineer-
ing, manufacturing and support capa-
bilities are in place within the UAE to 
help deliver effective OBVP upgrades 
to the MaxxPro fleet.
Leonardo DRS has a 
growing engineering 
base in the UAE. In early 
2019, Leonardo DRS 
opened a new Systems 
Engineering Facility at 
Tawazun Industrial Park 
(TIP). The focus of this 
new facility is to sup-
port the delivery of a 
range of C4I solutions 

from integrated network and applica-
tion agnostic tactical systems for Land 
and Naval environments to discrete 
products and capabilities such as Cy-
ber Secure Tactical Mission Computers 
and Thermal Weapon Sights (TWS). The 
OBVP capability will be supported out 
of the same facility ensuring that the 
core knowledge and know-how re-
quired to deliver UAE based support is 
in place from the start.  
The Leonardo DRS vision is to estab-
lish a capability that complements and 
collaborates with existing UAE-based 
businesses and government agencies 
to build a deeply rooted and sustain-
able engineering led base interleaved 
with existing world-class businesses 
such as AMS-Bin Hilal and Allison.
Maximise Disaster Aid Support 
Teams
With a rich legacy of humanitarian aid 
assistance, the UAE brings a range of 
emergency services and crisis response 
tools around the world and within its 
own borders, saving lives with modern 
services.
Mobile hospitals, crippled villages and 
infrastructure all need power immedi-
ately to have a successful emergency 
response. Generators do the job but re-
quire more logistics, manpower, main-
tenance, and fuel to depend on them. 
The Leonardo DRS/Allison OBVP sys-
tem has an obvious application in the 
area of Emergency Services and asso-

In its basic automotive powertrain 
configuration, such as in the Navistar 
MaxxPro or Nimr platforms, the ve-
hicles only have so much power to 
devote to mission critical systems. The 
Leonardo DRS/Allison Onboard Vehicle 
Power system has been specifically de-
signed, tested and delivered to address 
the increasing need for more electrical 
power to support expeditionary and 
mission-critical needs.
It gives warfighters power when they 
need it right from their own vehicle 
while supporting a range of platforms 
including power-hungry Command 
Post On-The-Move vehicles and can be 
adapted into vehicles designed for spe-
cial operations missions that require 
high-reliability, mission-assured clean 
power.
Leonardo DRS and Allison Transmis-
sion OBVP design uses a Transmission 
Integral Generator (TIG) with power 
producing capabilities from 30 kW up 
to 125 kW integrated into an Allison 
3000 or 4000 series transmission. The 
OBVP system was designed to main-
tain the existing driveline length and 
can be installed as a complete factory-
new transmission/generator unit or 
as a retrofit kit. No additional belts, 
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Reliable Electric Power
On-demand, Anywhere
Electricity direct from combat and tactical vehicles delivers mobile combat 
power needs immediately

In the UAE, the Defense 
Forces are modernising and 
updating their C5-ISR, Mis-
sion and Weapons systems 
with more advanced technol-
ogy. These systems all have 
a common and critical need 
for high-reliability and high-
quality, electrical power for 
persistent operations in all 
tactical environments. The 
need to sense, detect and 

defeat threats at longer dis-
tances requires more electrical power.
A Fast Solution for a Growing Power 
Gap
Leonardo DRS and Allison Transmission 
have jointly developed and delivered a 
power generation machine, packaged 
within the vehicle’s powertrain, to sup-
port both mounted and dismounted 
troops with the capability to execute 
all of their capabilities. The technol-
ogy, On Board Vehicle Power (OBVP), 
generates up to 125kW of electrical 

tlefield to support the tactical mission’s 
power demand is no longer conducive 
to enabling a dominant position. Be-
ing mobile is necessary for defeating 
your adversary and dominating the 
battlespace. 
The U.S. Army is recognising these pow-
er needs and has positioned its Maneu-
ver strategy towards the understanding 
that combat vehicles need substantial 
electrical power upgrades to conduct 
more independent operations against 
stronger growing adversaries.

As innovative capabilities 
are added to tactical and com-
bat vehicles, there is a critical 
need for additional electrical 
power to support them. That 
need for more power will in-
crease as more modern and 
power-hungry technologies 
are added to mounted and un-
mounted systems.
To solve the growing power 
gap, the vehicles soldiers use 
can be transformed into mo-
bile power generators with minimal 
changes that don’t affect the perfor-
mance of the vehicle. The result is mis-
sion-assured power, generated directly 
from the vehicle’s powertrain; enabling 
clean, reliable power to use for greater 
threat detection, lethality range exten-
sion and freedom of manoeuvre while 
recharging mission equipment. Power 
is always at the ready.
Threats in the Gulf region require 
maximum preparedness as adversarial 
capabilities continue to grow. Battle 
formations in some cases could be 
confronted with an equivalent match 
of firepower and strategy. Forces now 
must contend with the need to shoot 
and communicate while on the move 
to counter the threat. Moving large 
power generators while conducting 
a tactical mission can leave these for-
mations vulnerable to a quick-moving 
enemy.
Hauling power generators on the bat-

The vehicles soldiers use can be transformed into mobile power generators with 
minimal changes that don’t affect the performance of the vehicle
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Work is on to ensure that 
the Gray Eagle Extended Range (GE-ER) 
Unmanned Aircraft Systems (UAS) pro-
vides reductions in emplacement, mis-
sion launch time and overall footprint 
size. This will be achieved thanks to the 
new laptop-based interface called Scal-
able Command & Control (SC2) from 
General Atomics Aeronautical Systems, 
Inc. (GA-ASI).
GA-ASI recently concluded a series of 
flight tests using the new SC2 inter-
face hosted on the U.S. Government’s 
Improved Portable Maintenance Aid 
(IPMA) that is fielded to all UAS units in 
the Army. This provides 100 per cent of 
the functionalities of the Ground Con-
trol Station (GCS) shelter hosted on a 
laptop, greatly reducing the logistics 
burden of set-up, transporting and 
operating a Gray Eagle UAS. The effort 
was closely coordinated with GA-ASI’s 
Government customer to fully control a 
company-owned GE-ER UAS including 
pre-flight, taxi, takeoff and landing.
The operation was later conducted 
using a Government-owned GE-ER to 
confirm functionality with the field GCS 

software. The SC2 software en-
ables control of the GE-ER and its 
payloads, while also allowing aircraft, 
payloads and sensors to be controlled 
by disparate users replicating a ground 
manoeuvre force or another disadvan-
taged user. SC2 also efficiently con-
trolled the onboard sensors and com-
manded release of various payloads 
from disparate manufacturers all inte-
grated in less than 90 days.
Supervised Autonomy 
SC2 is a collection of standalone soft-
ware applications that reduce operator 
workload through automated check 
lists and optimises the operator steps 
for pre-flight, taxi, launch and recovery, 
health and status monitoring, sensor 
and payload control and maintenance 
of the Gray Eagle UAS. GA-ASI believes 
SC2’s automation will allow enlisted 
operators to focus on the more diffi-
cult and operationally relevant mission 
tasks, leaving the more mundane tasks 
to the software with minimal man-in-
the-loop tasks to meet the Army con-
cept of “supervised autonomy.”
SC2 leverages previous automation 
tools and government approved ar-

chitectures to reduce overhead and 
integration and sustainment costs. The 
software incorporates GE-ER-specific 
capabilities needed for conducting 
everything from simple maintenance 
checks to full mission operations and 
flight testing. General Atomics is work-
ing closely with the Army to ensure 
SC2’s open architecture is aligned with 
the Army’s plans for Scalable Control 
Interface (SCI).
Incorporating SC2 into the fielded GE-
ER configuration will allow to reduce 
the logistical footprint of a GE-ER pla-
toon and provide a true expeditionary 
capability to the Army while enabling 
flexibility in the conduct of Multi-Do-
main Operations (MDO), providing sit-
uational awareness, critical and timely 
long range targeting information and 
enabling future vertical lift aircraft to 
focus on their missions. 

GA-ASI Demos New 
SC2 Software
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AMMROC Makes Maiden
Aircraft Delivery from MRO Facility
AMMROC, which specialises in mili-
tary Maintenance, Repair and Over-
haul (MRO) services in the region, re-
cently made its maiden delivery of the 
first C-130 aircraft from its new state-
of-the-art depot in Al Ain.
The aircraft underwent a Programmed 
Depot Maintenance (PDM) to increase 
its capability by extending the life-
cycle. This is the first of many PDMs 
scheduled to take place at this facility.
The company is set to deliver nose-to-
tail advanced MRO services, and has 
the capability to modify and upgrade 
multiple aircraft types. 
The AMMROC facility can support 
more than 35 different aircraft types, 
both fixed and rotary wing, and offers 
one of the region’s largest military and 
civil MRO hangar capacities — span-
ning an area of 36,500 sq. m. 
It is also the only certified Lockheed 
Martin Service Centre for C-130 air-
craft in the region, and is at the fore-
front of aircraft PDM and integrated 
fleet sustainment services.
AMMROC had inducted a CN235 and 
an A330 Multi Role Tanker Transport 
(MRTT) aircraft in March 2020, mark-

ing the launch of the 1-square-kilo-
metre operations facility.
S. Khalid Al Breiki, President of Mis-
sion Support at EDGE and Chairman 
of AMMROC, elaborated: “AMMROC 
is leveraging its engineering excel-
lence and cutting-edge solutions to 
establish new regional benchmarks 
for military operations. The delivery of 
the first C-130 aircraft from our state-
of-the-art facility highlights our ca-
pacity to meet the dynamic needs of 
our customers as we strengthen our 
credentials as a leading MRO innova-
tion hub.”
Al Breiki insists that the facility is tes-
tament to AMMROC’s vision to be the 
leading regional centre of excellence 
that provides aircraft sustainment so-
lutions in MRO and upgrade services. 

“Progressing on the Abu Dhabi Eco-
nomic Vision 2030, we look forward to 
building on our STEM initiatives and 
creating a highly skilled local work-
force that takes the national aero-
space and defence industry to new 
heights.”
Black Hawk Depot
AMMROC’s MRO hub serves as a dedi-
cated Black Hawk depot facility that 
provides nose-to-tail MRO capabili-
ties, inclusive of rotors and transmis-
sions, blades, engines, components 
and aircraft sub-systems.
It incorporates four multi-purpose 
hangars, over 30 back shops and a 
specialised environmentally con-
trolled strip/paint facility.
AMMROC provides industry-leading 
MRO services and integrated logistics 
support for the military and civil avia-
tion sectors. 
With superlative facilities, innovative 
partnerships, and a highly qualified 
workforce, AMMROC is currently one 
of the world’s only third-party MRO 

service providers capable of man-
aging a fleet-wide Performance 

Based Logistics programme. 

AMMROC 
inducted 
CN235 and 
A330 MRTT 
aircraft in 
March

AMMROC facility can support more than 35 
different fixed and rotary wing aircraft types
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lot (QMP) course, Flight Instructor (FI) 
Helicopter course, Instrument Rating 
– IR (H) course, and Airline Transpor-
tation Pilot License (ATPL) course. We 
also have instrument rating, night rat-
ing, and the twin conversion and multi-
pilot IR. All these courses are GCAA 
registered and approved, and we offer 
bridge courses for our military clients. 
Working in close partnership with our 
clients, we deliver all the training pro-
grammes they require to build skills in 
key areas.
In addition, we offer a number of avia-
tion training programmes covering 
subjects as diverse as flight safety, 
ground safety, aircraft accident inves-
tigation and management, aviation 
management, crew resource manage-
ment, and management of flight safety 
and accident investigation. 
What are your expansion plans? 
We started our expansion plans three 
years ago. We introduced a new fleet, 
the Bell 505. We added two twin-
engine helicopters for the advanced 
courses such as flying over water, over 
mountain and for search and rescue 
missions. In addition, we provide Night 
Vision Goggles (NVG) flying, which 
enables the pilot to fly at night. This 
allows students to complete single en-
gine training and then without a break 
do advanced training on twin-engine 

helicopter. We have also expanded by 
adding  helipads to our tarmac to ac-
commodate  18 helicopters at a time. 
Please brief us about the facilities 
you have at Horizon Academy.
At Horizon we have a 10,000 sq. metre 
training facility located in Al Ain. Our 
classrooms are equipped with latest 
multimedia as we are now fully de-
pending on multimedia training. We 
have four hangers equipped within our 
facilities, which can hold all our aircrafts 
for maintenance work and parking. And 
we have around 18 helipads.
Does the location in the desert re-
gion offer any added advantage in 
training?
It is no more a desert. The desert is di-
minishing now and it is away from us. 

But the desert is a good training envi-
ronment. It is sunny days here almost 
all year round and that is highly suit-
able for training. We do get some inter-
ruption due to weather but it is mini-
mal. In the desert environment, there 
are special techniques for landing, and 
we train our pilots on these techniques 
and it is an advantage. There is nothing 
to stop us here, because our weather is 
always sunny. Thus, this is one of the 
best training locations. 
In addition, we do have our own train-
ing area where we depart from our fa-
cility, conduct the training and return. 
It is very close, some 10-15 minutes by 
helicopter. It is located in the middle of 
the desert where it is equipped with 
helipads for landing and other needs. 
What are Horizon’s future plans?
Based on what I have said, Horizon is 
one of its kind. There are a couple of 
flight training academies in the region, 
but they are either military or civil and 
not like us having both under one roof. 
We are continuing to set the bench-
mark for pilot training worldwide by 
guiding tomorrow’s aviators and up-
skilling today’s experienced pilots. We 
are developing more advanced cours-
es, expanding our single and twin-en-
gine helicopter training programmes, 
and bringing the latest high-tech 
simulators.

Horizon is the premier flight academy in the Middle East 
and operates an all Bell fleet for training

Horizon announced its decision to replace its fleet with the Bell 
505 helicopter during Dubai Airshow 2019
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nel FADEC (Full Authority Digital En-
gine Control) provide enhanced situ-
ational awareness. We received all the 
ordered helicopters early this year. As 
a training aircraft, we find Bell 505’s 
capability, efficient operational cost, 
maintainability and safety features very 
attractive. We recently logged more 
than 1,000 hours on our Bell fleet in less 
than three months from latest aircraft 
registration.
Incidentally, Sheikh Zayed bin Hamad 
bin Hamdan bin Mohammed Al Nahy-
an was the first student to fly the Bell 
505 for his Commercial Pilot License.
During the Airshow, Horizon dis-
played a training simulator. In what 
all courses do you use this simulator, 
and is it really a substitute for actual 
training in a single engine aircraft?
A simulator cannot replace real training 
experience, but it enables the pilots to 
try exercises that might be risky to do 
during practice or training on an actual 
aircraft. Simulator training enhances 
the skill of pilots, especially in emer-
gency training that teaches students 
how to perform an emergency land-
ing in different scenarios and differ-
ent weather conditions whether day 
or night. In simulator learning, there 

is no risk to pilots while they learn to 
face situations like engine failure and 
rotor failure, while landing or flying an 
aircraft. 
Let me say that during the Instrument 
Rating (IR) modular flying training 
course we train pilots to operate heli-
copters under Instrument Flight Rules 
(IFR) and in Instrument Meteorological 
Conditions (IMC). Here, we use simula-
tors to train them and we get the best 
results. Simulator training reduces the 
cost to some extent though there is 
a difference between natural flying 
hours and simulators flying hours.
Can you tell us about the profile of 
your trainees, as there may be many 
from outside the UAE?

We do have trainees from other coun-
tries. We operate predominantly in the 
UAE, in military, paramilitary, and civil 
segments. But we also have students 
from many GCC countries and also 
international students who are in the 
military or police force.
Horizon meets the increasing de-
mand in the region for pilots in both 
civilian and military sectors. Do you 
have more demand in the military 
segment compared to the civilian?
Yes, we definitely have a larger de-
mand in the military segment. Majority 
of our student strength consists of mili-
tary cadets. But lately, we have noticed 
an influx of female candidates breaking 
through this male dominated industry 
in the region and that trend is also be-
ginning to trickle down to Horizon and 
that is a very exciting and welcoming 
change. 
What different training courses do 
you offer at present?
With state-of-the-art facilities and a 
multinational team of experienced 
instructors, our training programmes 
are delivered to the highest standards 
of safety, quality, and efficiency. Our 
training courses comply with Euro-
pean Union Aviation Safety Agency 
(EASA) standards and have earned UAE 
General Civil Aviation Authority ap-
proval.
At Horizon, we have different courses 
catering to different needs and levels. 
Most customers ask for standard ap-
proved courses by the General Civil 
Aviation Authority (GCAA) of the UAE. 
Our military clients sometimes require 
custom designed courses.
We train our commercial pilots to oper-
ate single-engine or multi-engine heli-
copters. We do entry-level courses like 
CPL – commercial pilot license – that 
takes students from zero flying hours 
all the way to the GCAA CPL (H) licence. 
We also provide Qualified Military Pi-

Horizon takes delivery of first of 12 Bell 505 
helicopters in Bell’s Mirabel facility, Canada

Horizon Flight 
Academy offer 
standard and 
bespoke rotary-
wing training 
locally and 
regionally
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As the region’s largest inde-
pendent helicopter flight training acad-

emy, Horizon is instrumental in training 
pilots locally and internationally. Hareb 
Thani Al Dhaheri, the Chief Executive Of-
ficer of Horizon Flight Academy spoke 
to Nation Shield on how the company is 
constantly employing new and innova-
tive training technologies and associating 
with world-class partners to build pilot 
skills and enhance operational flexibility. 
Excerpts: 
Horizon Flight Academy was launched 
in 2003 and has gone a long way since 
then. Are you today the premier flight-
training academy in the Middle East?
Yes, you are right. We launched the Ho-
rizon Flight Academy in 2004 and today 
we are indeed the premier flight acad-
emy in the Middle East. We offer stan-
dard and bespoke rotary-wing training 
to the trainees locally and regionally. Our 
courses include both military and com-
mercial segments. 
Horizon signed a deal to buy 12 Bell 
505 helicopters from U.S. manufac-
turer Bell Textron at Dubai Airshow. 
What made you pick Bell 505? Does it 
also equip the trainees to fly any type 
of helicopter?
The 505 is one of the most advanced short 
light single helicopter on the market to-
day. We have had great experience with 
Bell products. We have been using Bell 
platforms since inception. Bell helicopters 
are equipped with modern equipment 
such as the glass cockpit and Garmin 
function which enhances safety. The Gar-
min G1000H NXi avionics and dual chan-

At Horizon Flight Academy, 
Every Mission is a Success

By Sakha Pramod

Hareb Thani Al Dhaheri, Chief Executive Officer, 
Horizon Flight Academy
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Embraer announced that the Syn-
thetic Vision Guidance System (SVGS) 
for the midsize Praetor 500 and super-
midsize Praetor 600 business jets was 
awarded certification by both the civil 
aviation authority of Brazil, Agência Na-
cional de Aviação Civil (ANAC), and the 
civil aviation authority of the U.S., the 
Federal Aviation Administration (FAA). 
Embraer is the first OEM to receive 
SVGS certification approval. The SVGS 
provides pilots with a dynamic per-
ception of position, trend, and mo-
tion, facilitating the transition to utilis-
ing visual references and enabling the 

safe completion of more missions dur-
ing inclement weather and lower ceil-
ing approaches. 
The system allows pilots to operate the 
aircraft to a decision height of 150 feet 
(SA-CAT I), increasing operational effi-
ciency and allowing access to several 
airports during inclement weather and 
lower ceiling approaches. The SVGS can 
be used with or without the Head-Up 
Display (HUD) and is available for new 
aircraft and fully retrofittable on all Leg-
acy 450, Legacy 500, Praetor 500, and 
Praetor 600 aircraft. 
Independent of the Embraer Enhanced 

General Atomics Aeronautical Sys-
tems, Inc. (GA-ASI) recently conducted 
captive carry Sparrowhawk Small Un-
manned Aircraft Systems (sUAS) flight 
demonstrations. The Sparrowhawk 
aircraft is designed as an airborne 
launch and recovery demonstrator 
aircraft tailored to fit GA-ASI platforms 
and is focused on Advanced Battle 
Management System’s attritableONE 
technologies. Sparrowhawk iterates 
on the DARPA Gremlins Programme 
to further airborne recovery of sUAS, 
reducing the cost of operation and en-
abling new mission capabilities to GA-
ASI’s MQ-9 Remotely Piloted Aircraft.
The Sparrowhawk sUAS was carried 

on a MQ-9A and controlled using GA-
ASI’s Metis Software Defined Control 
Station hosted on a laptop computer, 
which reduced the system’s logistical 
footprint and supports the vision for 
interfaces to the aircraft from across 
the battlefield — without the need for 
a Ground Control Station shelter or ve-
hicle. Communications were achieved 
using a fielded meshONE datalink, 
enabling collaborative autonomy ca-
pabilities among the platforms. The 
Cooperation in Denied Environments 
(CODE) autonomy engine was imple-
mented to further understand cogni-
tive Artificial Intelligence (AI) process-
ing for unmanned systems.

Vision System (E2VS), the SVGS is an 
optional addition to the Collins Aero-
space Pro Line Fusion flight deck on the 
Praetor 500 and Praetor 600. The SVGS 
can be installed either with or without 
E2VS, delivering flexibility and safety 
options. 

The test flights build on the capa-
bilities demonstrated when Gray 
Eagle carried two Area-I Altius-600 Air 
Launched Effects (ALEs) during Multi-
Domain Operations (MDO) demon-
strations, underscoring GA-ASI’s com-
mitment to expanding the capabilities 
of its aircraft. 

Embraer Awarded ANAC and FAA 
Certification for SVGS

GA-ASI Conducts Sparrowhawk 
sUAS Flight Tests



which is the most advanced solution 
of its kind,” said Micael Johansson, 
President and CEO of Saab.
GlobalEye is Saab’s new airborne early 
warning and control solution. It pro-
vides air, maritime and ground surveil-
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Saab recently delivered the second 
GlobalEye Swing Role Surveillance 
System to a country in the Middle East.
This follows Saab’s delivery of the first 
GlobalEye aircraft in April to the coun-
try, which has ordered three GlobalEye 
aircraft. The initial contract was signed 
in late 2015.
“Completing the second GlobalEye 
delivery in five months is a testament 
to Saab’s in-house expertise as aircraft 
manufacturer, sensor provider and 
large system integrator. I am proud to 
contribute to the country’s airborne 
surveillance capability with GlobalEye, 

lance in a single solution. GlobalEye 
combines the company’s new Erieye 
Extended Range Radar and a range of 
additional advanced sensors with the 
ultra-long range Global 6000 aircraft 
from Bombardier.

BAE Systems will produce and 
deliver Bofors 40 Mk4 and Bofors 57 
Mk3 naval guns for the UK Ministry 
of Defence’s Type 31 general purpose 
frigate programme. The agreement, 
through a contract with Babcock In-
ternational, will supply the Royal Navy 
with a set of advanced, multi-purpose 
gun systems for its fleet of five ships, 
with the first ship expected to go into 
service in 2027.
The contract includes five Bofors 57 
Mk3 medium calibre guns and 10 Bo-
fors 40 Mk4 small calibre guns. Both 
close-in weapon systems are designed 
to protect the ships against modern 
and future complex threats. The guns 

also offer the Royal 
Navy optimised am-
munition types, in-
cluding the cost-effi-
cient programmable 
Bofors 3P all-target 
munition.
BAE Systems’ scope 
of work for the Type 
31 programme also 
includes  services, 
tools, spares, documentation and sup-
port. Both naval gun systems will be 
manufactured at BAE Systems’ facility 
in Karlskoga, Sweden, with deliveries 
expected to take place in 2023 and 
2024.

BAE Bags Naval Guns Contract for 
UK’s Frigate Programme

The Bofors 57 Mk3 naval gun is in-
stalled on various ship types around 
the world, while the Bofors 40 Mk4 
naval gun is the latest generation in 
the 40mm family, and with this con-
tract, the Royal Navy will become its 
fifth operator.

Saab Successfully Delivers Second 
GlobalEye
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Huntington Ingalls Industries’ In-
galls Shipbuilding division recently 
announced the successful completion 
of acceptance sea trials for the U.S. 
Coast Guard’s newest national security 
cutter, Stone (WMSL 758). During seal 
trials, the ship spent two days in the 
Gulf of Mexico proving its systems.
“This ship, like all of the national secu-
rity cutters we have delivered, will be 
capable of undertaking the most chal-
lenging Coast Guard missions with 
great capability and endurance,” said 
Ingalls Shipbuilding President Brian 
Cuccias. 
Ingalls has delivered eight Legend-

Marvin Engineering Co. was re-
cently awarded a US$132,481,869 
firm-fixed-price, indefinite-delivery/
indefinite-quantity contract. This 
contract provides for the production 
and delivery of a maximum quantity 
of 1,339 BRU-32B/A ejector unit rack 
assemblies and a maximum quantity 
of 1,056 LAU-127E/A guided missile 
launchers to the service branch for 
use on the F/A-18E/F and EA-18G se-
ries aircraft.  Work will be performed in 
Inglewood, California, and is expected 
to be completed in September 2027. 
The U.S. Naval Air Systems Command 
will reportedly obligate funds for the 
firm-fixed-price and indefinite-deliv-

ery/indefinite-quantity award upon 
issuance of individual orders.
The BRU-32B/A pneumatic ejector 
racks are designed to support bomb 
carriage and release functions aboard 
fifth-generation fixed- and rotary-

Ingalls Shipbuilding Completes
Acceptance Trials for Stone

high demands required for maritime 
and homeland security, law enforce-
ment, marine safety, environmental 
protection and national defence mis-
sions. NSCs are 418 feet long with 
a top speed of 28 knots, a range of 
12,000 miles, an endurance of 60 days 
and a crew of 120.

class NSCs with two more un-
der construction and one ad-
ditional under contract. Stone 
is scheduled to deliver later 
this year and will be home-
ported.
NSC 9 was named to honour 
Coast Guard officer Com-
mander Elmer “Archie” Fowler Stone, 
Coast Guard aviator number one, who 
made history in 1919 for being one of 
two Coast Guard pilots in the four-man 
air crew who completed the first trans-
atlantic flight in a Navy seaplane.
The Legend-class NSC is a technologi-
cally advanced ship that meets the 

wing aircraft, according to Marvin 
Engineering. It is a heavy duty, dual-
piston pyrotechnic ejector rack for 
carriage and release of stores weigh-
ing up to 4,200 pounds. Its combat 
proven design features automatic 
store sway bracing and allow for 14-
inch or 30-inch suspension. The BRU-
32B/A is the successor to the earlier 
BRU-32A/A, the latter of which is inte-
grated on earlier F/A-18A/B/C/D Hor-
net aircraft.
The company designed its LAU-127 
suite of missile launchers to carry and 
release advanced medium range air-
to-air missiles from the Growler and 
Super Hornet vehicles.

Marvin Engineering Contracted for 
U.S. Navy Aircraft Missile Launchers
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The Australian Army has com-
menced training on the new Boxer 
8x8 Combat Reconnaissance Vehicles 
(CRV), which are being delivered un-
der the Morrison Government’s LAND 
400 Phase 2 programme.
The 211 new Boxer 8x8 CRVs will re-
place the Army’s Australian Light Ar-
moured Vehicles, delivering a new 
capability.
Minister for Defence, Senator the Hon 
Linda Reynolds CSC, said the com-
mencement of training brings the Army 
a step closer to having world-class com-
bat reconnaissance capability.
“These vehicles will provide our sol-

diers with increased protec-
tion, lethality, connectivity 
and mobility for the next 
30 years,” Minister Reyn-
olds said. “Defence has 
continued recruiting and 
training personnel under 
COVID-safe conditions to 
meet our force generation 
requirements to continue 
defending the nation and 
its interests.”
The Boxer training is being run in a 
COVID-safe manner. Defence and 
Rheinmetall Defence Australia have 
worked closely together to implement 

the necessary changes to ensure the 
training could be conducted safely.
To date, Defence has accepted deliv-
ery of five Boxer vehicles with an ad-
ditional vehicle expected shortly.

ordered by undisclosed 
customers. Entry into ser-
vice of the first ACJ TwoT-
wenty by Comlux Aviation 
is targeted for early 2023.
The new ACJ TwoTwenty 
will feature a high-end VIP 
cabin interior, supported 
by a flexible cabin cata-
logue, from which Comlux 
has selected the business 
and guest lounge as well 

as a private entertainment space and 
a private suite, including a bathroom. 
The cabin, set to “Reimagine your 
place in the sky...” will be equipped 
with large full lie flat seats, a U.S.-king 

size bed, a standing rain shower, a 
humidifying system for well-being on 
board and  leading edge connectivity.
Richard Gaona, Executive Chairman 
& CEO Comlux, said: “Thanks to the 
unique combination of intercontinen-
tal range, comfort, extra space and 
second-to-none economics, we are 
convinced the aircraft will be a winner 
in the business aviation market.”
Airbus supports more than 500 airline 
and corporate jet customers with one 
of the largest support networks in 
the world, including services tailored 
to business jet needs. More than 200 
Airbus corporate jets are in service on 
every continent, including Antarctica.

Airbus Corporate Jets Wins Six ACJ      
  TwoTwenty Orders

Airbus Corporate Jets has won its 
first orders for the ACJ TwoTwenty to-
talling six aircraft following its launch. 
While Comlux has revealed an order 
for two aircraft, four further jets were 

Australia’s Boxer Programme 
Reaches New Milestone
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industry will be vital to ensuring it has 
innovation at the heart of future capa-
bility and we will be actively seeking 
opportunities to develop defence’s 
relationship through the Army’s Land 
Industrial Strategy.”
Dedicated Zones
Other than the Land Zone, the event 
will provide exhibitors with a dedicat-
ed platform for showcasing their latest 
technologies in the following areas.
Aerospace Zone: The area will ser-
vice the entire aerospace supply 
chain. It will have a crucial focus on 
Future Combat Air System (FCAS) and 
the Combat Air Strategy, combining 
manned, unmanned and space capa-
bility, with the Space Hub.
Naval Zone: This will be an interac-
tive showcase of the latest vessels and 
technology for buyers, procurement 
managers, and R&D looking to pen-
etrate the naval market.
Security Zone: The zone will be a 
showcase of security equipment, tech-
nologies, strategies and systems to 
counter priority threats, such as cyber-
attacks as well as border, infrastruc-
ture, crowd and crisis security.
Joint Zone: Answering the 
needs of those looking for the 

Naval Zone will 
be an interactive 
showcase of the 
latest vessels and 
innovations

latest products and innovations servic-
ing the whole defence and se-

curity community is the Joint 
Zone. This will feature the 

latest products and innova-
tions servicing the whole 

defence and security com-
munity.

“It is hugely validating 
to have the support of 

UK Strategic Command 
behind DSEI 2021. We 
believe that DSEI of-
fers the single 
most valuable op-
portunity in the biennial 
defence trade show calendar 
to connect UK companies and their 
international counterparts with each 
other and their end customers across 
the land, sea and air domains,” said 
Grant Burgham, DSEI Event Director, 
Clarion Defence & Security. “We aim to 
foster business connections at every 
level and look forward to presenting 
a world-class industry response 
to UK Strategic Command’s re-
quirements as they look to 
support emerging operating 
concepts over the coming 
decade.”
Reference Text/Photo:
www.dsei.co.uk
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ernment, industry and allies/partners 
at the highest level in order to drive 
strategic activity.

Central to this is the ability for de-
fence and industry to work 

collaboratively to solve 
future capability 
challenges, as out-

lined under the 
Army Industrial En-

gagement Frame-
work launched at 

DSEI 2019. Industry 
is now being encour-

aged to take its place 
as a lead in the Army’s future 

force, with new technologies be-
ing exploited under the Secretary 

of State’s Transformation Fund and 
plans to link the Army Venture Capital 
Partnership with the National Security 
Strategic Investment Fund.
Around £100 million has been marked 
for investment in novel technologies 
in 2021, with hybrid electric drives, 
human/machine teaming, and the 

development of a virtual proving 
ground to accelerate Capa-

bility Development 
and 21st Century 

Headquarters among 
the top priorities. Ad-

ditionally, industry is to 
play a key role in the 

planned Army 

Battle Lab on the Dorset Inno-
vation Park, which will enable small 
and medium sized companies to col-
laborate and innovate in a year-round 
setting that is currently limited to the 
Army Warfighting Experiment.
DSEI 2021’s Land Zone, supported by 
the British Army, will provide a forum 
for industry to engage with Defence 
on these initiatives, showcase new 
equipment and technology, identify 
potential areas of collaboration, and 
meet with partners at all levels of the 
supply chain. 
General Sir Mark Carleton-Smith, 
Chief of the General Staff, said: “As we 
look to the future, the British Army 
will be more expeditionary and more 
engaged for more of the time and 
our equipment needs to match the 

threats and exponential develop-
ments in technology. The 

Army’s relationship with 

ners 
drive 

de-
work 
olve

bility 
ut-
he 
-

ture 
be-

etary
and Battle Lab on the Dorset Inno-

The event will 
provide exhibitors 
with a dedicated 
platform for 
showcasing latest 
technologies
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Initial priorities for the Command 
include generating strategic inte-
gration across defence, establishing 
dominance in the ‘grey zone’ of the 
battlefield through special opera-
tions, and harnessing disruptive tech-
nologies such as artificial intelligence 
and big data in the cyber domain.
UK Defence, industry, partners and 
academia will play a key role in fa-
cilitating this change, enabling the 
British armed forces to better face 
emerging challenges at home and 
overseas, and fuse capabilities and 

activity across all domains at a pace 
which outstrips adversaries. 
Building a Strong Industrial Base
DSEI 2021 will offer a forum for indus-
try to showcase capabilities that sup-
port a persistent national strategic 
advantage, and can be deployed to, 
employed in, and exploit multiple do-
mains at tempo. 
 General Sir Patrick Sanders, Com-
mander UK Strategic Command, 
commented: “UK Strategic Command 
looks forward to being a key 

participant in 
DSEI 2021, 

setting out 
our respon-
s i b i l i t i e s 
and our 

think-

ing – as UK Defence’s integrator and 
responsible for key strategic capa-
bilities – against the rapidly changing 
character of warfare. 
“The exhibition also provides an op-
portunity to discuss and highlight 
the contribution Defence & Security 
industries offer in ensuring we recover 
stronger from COVID-19. In an increas-
ingly globalised and complicated 
world, we cannot afford to think lin-
early and try and draw a distinction 
between the various forms of security 
– they are all one story, and a prosper-
ous industrial base is critical to the 
economy and to our national security.”
Bringing together defence innovation 
leaders from across the land, air, sea 
and joint domains, DSEI industry par-
ticipants from all levels of the defence 

industry will be able to engage di-
rectly with British Armed 

Forces stakeholders 
and gain insight on 

the capabilities and 
structures required for 

the 2030s and beyond.
 Gen Sanders added: “I 

look forward to seeing 
you at DSEI 2021 and up-

dating you on our plans for 
implementing Multi-Domain 

Integration, and how indus-
tries – from traditional defence 

primes to tech-start-ups – can play 
their part in the UK’s collective success 
alongside our partners and allies.”
Power of Integration
DSEI 2021’s Land Zone will put the 
power of integration in the spotlight 
as the British Army looks to build mo-
mentum across industry to support its 
Land Operating Concept for the com-
ing decade. 
In order to better adapt to the evolv-
ing character of warfare, the Army is 
enacting a new land operating con-
cept that focuses on integrating gov-

industry will be 
rectly

F
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str
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Gen

look 
you at

dating y
impleme

Integratio
tries – from

DSEI will be 
held from 14 to 
17 September 
2021



6 ISSUE 586 November 2020 Events

DSEI 2021 
to See Top-level 
Participation by 
UK Strategic
Command
DSEI is a platform for defence 
and security companies from around 
the world to share their news, discuss 
the latest issues and newest technolo-
gies and learn from others. The next 
edition of the event will be held from 
14 to 17 September 2021. With DSEI 
2019 welcoming visitors from 114 
countries, the organisers are hope-
ful of the 2021 edition surpassing the 

previous edition in terms of ex-
hibitors, visitors, delegations and 
business deals inked. 
The UK’s new Strategic Command 
will lead government participa-
tion at DSEI 2021 as it engenders 
multi-domain integration with 
the support of the UK defence 
community. The Command has been 
charged with transitioning the tradi-

tional warfare era’s Joint Force into the 
Information Age’s Integrated Force. 
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EditorialUAE’s Effective 
Management 
of the Post-
COVID-19 Crisis 
Recovery

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

The UAE’s management 
of the Coronavirus crisis has been 
characterised by partnership and 
integration, not only between the 
government institutions, but also 
among community members. 
Everyone believes in the responsibility 
of confronting this pandemic and 
working to mitigate its effects. Since 
the beginning of the pandemic, 
the Government has been working 
ceaselessly to develop its efforts 
to manage this crisis, based on the 
assessment of the effectiveness of 
the measures that are taken at each 
stage and how far they achieve the 
envisaged objectives; then it would 
proceed to the next stage with 
deliberate and conscious steps. 

This would enhance confidence on the part of community members, 
citizens and residents, in the government’s management of this crisis, 
and make them more aware of the importance of adhering to instructions 

because they are already effective partners in managing this pandemic.
The Supreme Committee for COVID-19 Crisis Management has recently 

announced the formation of the National COVID-19 Crisis Recovery Management 
and Governance Committee, chaired by HE Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister 
of Industry and Advanced Technology. This is undoubtedly an important step that 
is consistent with the UAE strategy to manage this crisis and work to contain its 
repercussions and mitigate its effects on the members of society. This Committee 
includes members representing a number of ministries and federal departments, 
including the Ministry of Presidential Affairs; Ministry of Interior; Ministry of Defence; 
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation; Ministry of Health 
and Prevention; Ministry of Economy; Ministry of Finance; Ministry of Education; 
Ministry of Human Resources and Emiratisation, and many other institutions. Thus, 
it expresses one of the key features that distinguish the UAE approach to crisis 
management, namely collective effort and team spirit.
The Committee will develop proactive procedures for various establishments, 
identify their roles and responsibilities, gauge the performance of the entities 
concerned with return to normalcy, determine financial and economic factors 
required to support the post-COVID-19 recovery phase, and develop a complete 
strategic plan to be implemented by the various concerned ministries and entities.
The great success achieved by the Committee in facing this pandemic not only 
confirms the soundness of its long-term strategic planning and anticipation of the 
necessary measures for dealing with this pandemic according to the requirements 
of each stage, but also proves its ability to get ready for the post-COVID-19 
recovery phase. The committee’s tasks also include working to keep pace with 
national priorities and enhance the sustainability of key focus areas such as food, 
water, energy and pharmaceutical industries, as well as promising sectors that have 
great future growth opportunities. These sectors include advanced technology 
that enables digital transformation, such as artificial intelligence, fifth generation 
technology, health care, communications, and infrastructure.
The UAE has provided an inspiring model in managing the Coronavirus pandemic 
crisis, whether through the appropriate precautionary and preventive measures 
that it has taken to prevent the spread of the pandemic, or by taking advantage 
of its advanced technical infrastructure through the successful online work and 
education initiatives. While managing the COVID-19 crisis, the UAE has confidently 
continued its ambitious projects, such as the timely launch of the Hope Probe and 
starting the operation and maintenance of Barakah Nuclear Energy Plant, to prove 
that it is indeed a country that does not know the impossible. 



His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces

“Our martyrs will remain our source of pride at all 
times. Their heroic deeds go down in the annals of 
history as a source of inspiration for all sincere deeds 
made to ensure our country's glory, stability and 
progress toward a brighter future.”
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The Rabdan 8x8 Armoured Fighting Vehicle is an advanced, 
mission-ready vehicle system built for a range of objectives and 
terrain styles. It is available in a number of configurations, with a 
maximum capacity of 11 frontline troops. Highly mobile on land 
and water, it has a top speed of over 100km/h. Rabdan can be 
equipped with different armour protection and high-calibre 
turret-based weapon systems (up to 105mm cannon). It also 
offers Level4- ballistic and mine protection and is fully certified to 
international standards.

As a next-generation amphibious vehicle, Rabdan comes with a 
modular, multi-wheeled structure for both tactical and technical 
advantages. Its integrated suite of military-grade support services 
makes it a complete unit. Developed on the successful Armed 
Assault (ARMA) platform and tested to the most rigorous 
standards, the vehicle caters to the operational requirements of 
armed forces across the world.

T H E  R A B D A N  8 X 8
A R M O U R E D  F I G H T I N G
V E H I C L E
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