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Editorial
Hope Probe… 
For UAE, 
Nothing is 
Impossible

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

The successful launch of the 
Hope Probe on its journey to Mars 
marks a new stage in the history of 
the UAE that brings with it hopes 
and aspirations for the Arab and 
Islamic worlds to contribute to global 
progress. This global achievement 
would not have come true had it not 
been for our prudent leadership’s 
infinite support for the sons and 
daughters of the nation. 

From inception, our leadership trusted their citizens ability to lead the 
National Space Programme (Emirates Mars Mission), motivated, and 
unleashed the potential of creativity and innovation upon them. And in 

return, they proved to live up to the expectations. They are now leading the 
Hope Probe mission, which expresses the UAE’s civilisational and humanitarian 

mission in the service of humanity.
The many messages addressed by the wise leadership to the Hope Probe team 
at various stages have had the greatest impact on achieving this major global 
accomplishment. These messages have been entrenched in the hearts of this team’s 
self-confidence and pride in belonging to the country, which deserves great sacrifices 
from everyone. These messages express the leadership’s belief that qualified youth 
who are equipped with knowledge are the real wealth of the UAE, since they will 
boost the position of the country among the developed nations.
The investment in building national cadres has been the most important mainstay 
of the Emirates space exploration project, in order to Emiratise this vital sector fully, 
which is one of the strategic sectors that require national expertise. Today, this goal 
has been achieved, as the UAE has now a broad base of national cadres that have 
significant experience in the space sector. The team that leads the Hope Probe project 
is an Emirati team that embraces a constellation of national experts, engineers and 
technical staff.
When it is said that the UAE is a country for which nothing is impossible, this is a 
fact confirmed by actions on the ground. The story of Hope Probe is the optimal 
embodiment of this, for the process of launching the probe on time was a great 
challenge, given that it coincided with COVID-19 pandemic crisis that imposed a 
hard reality and halted transportation and navigation movement across the world. 
However, the UAE has managed to overcome these challenges, and has already 
proved that it has a strong will to defeat any obstacles. That is because the prudent 
leadership has entrenched in the people of the country a culture of achievement, 
excellence and leadership. These values prompted the probe team to redouble their 
efforts during the past weeks, in order to achieve this historic achievement.
The launch of the Hope Probe to the Red Planet will not be the end, but it is rather a 
pillar for national scientific projects in the long run, through which the UAE seeks to 
strengthen its leadership in the field of space globally. This includes the establishment 
of the first human settlement on the surface of Mars by 2117. The UAE is confident 
of its ability to compete in the global arena, as long as it possesses tools such as 
qualified human capital, highly technical and technological infrastructure, and an 
advanced system of education and scientific research that enable it to undertake 
large development projects.
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EURONAVAL 2020 Guarantees 
Networking of World’s Naval Ecosystem
Organised every two years, the EU-
RONAVAL exhibition is preparing for 
its 27th edition to be held from Octo-
ber 20-23,  in Paris - Le Bourget. For 50 
years, it has been the world’s leading 
event for innovation and naval technol-
ogies of the future, a privileged meet-
ing place for industrialists from all over 
the world and military and state navy 

decision-makers. 

EURONAVAL is a conference and trade 
show dedicated to maritime safety and 
the naval defence industry. Expected to 
gather more than 25,000 professional 
visitors from five continents, among 
them several chiefs of staff for the Navy 
and ministers of defence, EURONAVAL 
2020 will also offer workshops, meet-
ings and conferences in addition to the 
exhibitor stands.

Nearly 500 exhibitors from the world 
over are likely to showcase their lat-
est innovations in the area of naval 
defence, including products like ships, 
weapons, equipment and hydrogra-
phy, as well as services like mainte-
nance, repair, training and simulations. 
Visitors will be able to set up meetings 
with exhibitors and each other as part 
of EURONAVAL Business 
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Meetings, expanding their networks 
and starting deals and partnerships. 
The expo will also feature a packed 
programme of conferences, workshops 
and practical exercises hosted by in-
dustry leaders.
EURONAVAL, structured around a ma-
jor exhibition of naval equipment and a 
number of themed events, guarantees 
networking of the entire world’s naval 
ecosystem. The exhibition is focused on 
the future and also strives to promote 
startups that embody innovation and 
agility in the sector. Another of its ob-
jectives is to promote the numerous 
professions and training courses in the 

naval industry.

First Major Post- COVID-19 
Defence Exhibition in France and the 
World
The four-day event will showcase a full 
range of naval and maritime defence 
and security technologies, products 
and services. The exhibition will be pre-
ceded by a naval conference at the start 
of the week. The exhibition will have ex-
cellent facilities, security, parking, cater-
ing, conference halls and many other 
modern features.
On June 30, the GICAN’s ( French Naval 
Industry Association) board of directors 
took the decision to hold the exhibi-
tion. The end of lockdown and the re-
sumption of industrial and commercial 
activity in France and in a large part of 

the world are all positive and encour-
aging signs after this troubling period 
of doubt and difficulty. The formal 
and courageous decision to maintain 
the exhibition in October was eagerly 
awaited by industrialists, decision-
makers and navy consultants. It sup-
ports and reinforces the organisers’ 
determination to make EURONAVAL 
the key event for the naval defence in-
dustry in 2020.
The organisers are happy to have a 
successful partnership with the Min-
istry of Armed Forces and the strong 
support of the DGA (General Director-
ate of Armaments). 
The exhibition is open to exhibitors 
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worldwide from companies or groups 
of companies which design, manufac-
ture, maintain, repair or modernise na-
val equipment, including naval aviation 
equipment, refit ships, support fleets, 
train personnel, and promote, sell or 
provide naval and maritime security 
services, or produce documentation 
and journals connected with the naval 
and maritime security industry.
Furthermore, positive indicators includ-
ing the number of registered exhibitors 
and the success of the call for applica-
tions for the SEAnnovation space are 
proof of the optimism accompanying 
the decision to hold exhibition. SOGE-
NA, GICAN’s subsidiary in charge of 
organising the exhibition, is also work-
ing on the creation of a new space: the 
CYBER Naval Hub, entirely dedicated to 
cybersecurity.
“EURONAVAL 2020 will be the excep-
tional event of recovery and the first 
major post-COVID-19 defence exhibi-
tion in France and in the world. We are 
working to ensure that our visitors and 
exhibitors are welcomed in the best 
possible conditions and in compliance 
with the new health regulations. For 
this 27th edition, we will continue to 
offer innovative and original content, 

taking into account 

the major challenges that the naval 
defence sector will have to face in the 
years to come,” said Hugues d’Argentré, 
Managing Director of EURONAVAL.
EURONAVAL 2020 will be preceded by 
a major international conference on Oc-
tober 19 in Paris, bringing together in-
dustrialists, politicians, seafarers and in-
tellectuals and centering on the leading 
topics of the future in naval defence.
At the 2018 edition and its 50th anni-
versary, EURONAVAL welcomed more 
than 25,000 visitors, notably Emman-
uel Macron, the French President. For 
its 50th anniversary, EURONAVAL wel-
comed 142 official delegations includ-
ing 101 foreign delegations represent-
ing 72 countries from five continents. 
The delegations benefitted from tailor-
made tour programmes, allowing them 

to discover the naval materials of the 
future that could equip their countries’ 
Navies. It is also worth mentioning the 
presence of close to 60 representatives 
of overseas organisations.
SEAnnovation 2020 to Promote 
Innovation Startups
In 2018, Emmanuel Macron, the French 
President, inaugurated the first edition 
of the SEAnnovation area when he vis-
ited EURONAVAL. 
On April 2, EURONAVAL launched “SE-
Annovation 2020”, the startup space 
created for EURONAVAL 2018 in part-
nership with Starburst and the GICAN.
The SEAnnovation seeks to promote 
around 30 French and foreign start-up 
companies in a dedicated space.
All startups involved in defence or dual 
civil-military technological innovations 
are invited to exhibit in the SEAnno-
vation 2020 space at the EURONAVAL 
exhibition. For the startups selected 
following the call for applications, this 
will be an exceptional opportunity to 
make themselves known and present 
their projects to prime contractors in 
the global naval industry.
Cyber Naval Hub, A New Pavilion 
Dedicated to Cybersecurity 
On board warships, the large number 
of connected systems are 

j h ll h h l

A new space, 
the CYBER 
Naval Hub, 
will be entirely 
dedicated to 
cybersecurity  
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potentially exposed to cyber-malware. 
For naval forces, establishing them-
selves in the digital space has become 
an operational priority. While recent 
ships incorporate a resilient cyber ar-
chitecture for their on-board systems 
by design, the cyber threat is more dif-
ficult to apprehend for ships that have 
been in service for several years. 
In partnership with CEIS, a company 
specialising in cyberdefence consul-
tancy and co-organiser of the Inter-
national Cybersecurity Forum (FIC), 
EURONAVAL has decided to create 
the CYBER Naval Hub by FIC, the first 
pavilion entirely dedicated to cyber-
security. 
The industrialists, administrations or 
research institutes who will be present 
in the pavilion will have the opportu-
nity to showcase their innovative solu-
tions, intervene on targeted issues in 
the field of defence system protection 
applied to the maritime sector, and 
exchange knowledge with the entire 
ecosystem gathered on this occasion.
Huge Response to the Event
In this period of crisis, there are some 
factors that are encouraging for the EU-
RONAVAL exhibition:
- Since the launch of the call for appli-

cations on April 2, the SEAnno-

vation space dedicated to startups has 
already registered about 60 candidates. 
This enthusiasm confirms the success 
of the scheme launched at EURONAVAL 
2018 and the willingness of start-ups to 
exhibit and move forward. 
- To date, the exhibition has the same 
number of registered exhibitors as on 
the same date in 2018. It is proof that 
the industry is counting on this end-
of-year event and trusts the organisa-
tion to welcome visitors, delegations, 
exhibitors and journalists in optimal 

Key figures for  
EURONAVAL 

2018

 480 exhibitors 
including 60 per 
cent from abroad

34 exhibiting 
nationalities

142 official delegations 
of which 101 were 
foreign delegations 
representing 72 
countries from five 
continents

60 representatives 
of foreign and 
international defence 
organisations

29 Navy chiefs of 
staff

 25,000 
professional 
visits

900 B2B meetings 
took place at the 
exhibition

More than 300 
trainees and students 
at the Trade Vessel

 350 accredited 
journalists

health safety conditions. 
- The shipbuilding sector, with its long 
and cyclical order cycles, has in all 
likelihood suffered less from the cri-
sis than some consumer and general 
public-oriented industrial sectors. The 
introduction of new health standards 
and work arrangements that respect 
the distancing regulations have slowed 
production, but order books remain at 
normal levels.
Ref Text/Photo: 
www.euronaval.fr
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Hope Probe Lifts Off in 
Historic Mission to Mars

The UAE created history on July 20 with the successful 
launch of the Emirates Mars Mission’s (EMM) Hope Probe from 
the Tanegashima Space Center in Japan, thus becoming the 
first interplanetary mission by any Arab country. The probe suc-
cessfully lifted off at 01:58 am UAE time, after the countdown 
for the last 10 seconds was done in Arabic – a first in the history 
of space missions.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai 
said: "The UAE has created history with an unprecedented Arab 

space achievement. We rely on the UAE’s youth and they 
never disappoint... they have made us all proud and have 

ushered in a new era in our history. Going beyond the 
Earth's gravitation is a new era in the history of our sci-

entific achievements."
While His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE Armed Forces, said: 
“The UAE has strengthened its position as a country 
that creates the future and embraces hope. I congrat-

ulate the Emirati people for the historic achievement. 
Our global position is further enhanced, thanks to the 

efforts of our people.
“The success of this launch is a culmination of five decades 

of accomplishments across different fields for the UAE. To-

President of the UAE:
“The probe of hope is 
a national and Arab 
achievement”



day, we’re reaping what our founding 
fathers have sowed by creating quali-
fied Emirati talents, which is helping us 
compete with the world.”
After lift-off, the Hope Probe success-
fully detached from the launch rocket, 
and first signals were received by the 
Control Centre at Al Khawaneej in 
Dubai.
The first command from the ground 
control station were also transmitted 
to the Probe to deploy its solar panels, 
operate its satellite navigation systems, 
and launch its missile propulsion sys-
tems, effectively marking the start of 
the Probe's journey to the Red Planet.
The journey is expected to last seven 
months, traveling a distance of 493 
million km, before entering the Mar-
tian orbit in February 2021, coinciding 
with UAE's Golden Jubilee celebrations. 
It will remain in orbit for a full Martian 
year, the equivalent of 687 days.
Plan of Action
Carrying the Hope Probe, the 289 
tonnes and 53 metres-long Mitsubishi 
Heavy Industries [MHI] H2A launch ve-
hicle aimed for the stars. In the initial 
stage of the launch, the solid fuel pro-
pellant lifted the rocket after detaching 
from the launch pad, before the first 
stage separation traversing the dense 
lower atmosphere. 
With the first stage jettisoned, the sec-
ond stage takes over which acceler-
ates the payloads to orbital velocity. 
The second stage engine shuts down 
after reaching its specified orbital tar-
gets, and then fires again to propel the 
Hope Probe spacecraft on a trajectory 
towards Mars.
The Probe’s launch was delayed twice 
due to unstable weather conditions at 
the launch site in Tanegashima Island. 
Thick cloud cover and cold air layers 
disrupted the two previous launch 
dates on 15 and 17 July. 
Weather conditions play a pivotal role 
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The successful 
launch of the 
Hope Probe 
culminates the 
constant efforts 
of Emirati 
engineers

in defining the timing for space mis-
sions due to their significant impact, 
especially in the upper atmosphere, to 
facilitate the rocket’s ascent into space 
as per its defined path. Weather condi-
tions are checked and evaluated peri-
odically before launches.
The successful launch of the Hope 
Probe culminates the constant efforts 
of Emirati engineers from the UAE 
Space Agency and the Mohammed 
Bin Rashid Space Centre (MBRSC) who 
have worked round-the-clock at the 
launch site in Japan over the past three 
months. The engineers have conduct-
ed all final technical tests, evaluations 
and follow-ups, supported by an Emi-
rati team at MBRSC control station.
The Probe team also overcame all 
technical, logistical and technologi-
cal challenges posed by the COVID-19 
pandemic and committed to the action 
plan that included simulation tests and 
other scientific tasks.
In addition to the interim qualitative 
achievements, the successful transfer 
of the probe during its 83-hour journey 
by land, air and sea from the MBRSC to 
the launch station on Tanegashima Is-
land was noteworthy.
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The achievements of the UAE scientific team 
within the probe project includes 200 new 
scientific-technological designs, with 66 
pieces of the Probe components manu-
factured in the UAE, in addition, the team 
helped in publishing 51 scientific papers, 
and 60,000 participants benefiting from the 
scientific and educational programmes.
Complete Picture
The Probe will collect essential data, and 
provide the first comprehensive and com-
plete picture of the climatic conditions on 
Mars throughout the year, the atmosphere 
changes during the day and between sea-
sons of the year, monitoring Mars weather 
phenomena, temperature changes and cli-
mate patterns, in addition to revealing the 
causes behind surface erosion of the Red 
Planet.
The Hope Probe will collect this massive 
data on Mars and transmit it to the scientific 
data centre in the UAE. The scientific team of 
the project in the UAE will index and analyse 
this data so that it will be shared with the sci-
entific community to serve humanity.
The Hope Probe is carrying three instru-
ments - the Emirates eXploration Imager 
[EXI], a digital camera that will capture high 
resolution images of Mars along with mea-
suring water ice and ozone in the lower at-
mosphere through the UV bands; the Emir-
ates Mars InfraRed Spectrometer [EMIRS] 
– to measure global distribution of dust, ice 
cloud, and water vapor in the Martian lower 
atmosphere; and the Emirates Mars Ultravi-
olet Spectrometer [EMUS], which will mea-
sure oxygen and carbon monoxide in the 
thermosphere and the variability of hydro-
gen and oxygen in the upper atmosphere. 
The Hope Probe, which is the first Arab in-
terplanetary mission, carries a message 
of hope for all the people of the region to 
revive a rich history of Arab and Islamic 
achievements in science and embody the 
UAE’s ambition and its continuous drive to 
challenge and overcome the impossible and 
nurture this culture in the country’s citizens. 
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Delivering
 Mission
 Success

With decades of regional experience, as well as deep functional and industry ex-
pertise, ETS is a prime contractor delivering enhanced technology and ICT solutions to sup-
port key defence missions and activities. Enabling military and civilian customers to focus on 
their core operations, ETS provides a range of auxiliary services and manpower augmenta-
tion across a range of managed services and general services fields. The company harnesses 

advanced technologies such as artificial intelligence, augmented reality and virtual reality 
to develop high-performance solutions, while tapping into its extensive relationships 

with world-renowned platform and systems original equipment manufacturers 
(OEMs) to enhance delivery and turnaround times. 

Part of the Mission Support cluster within EDGE, an advanced technology 
group for defence and beyond, ETS provides solutions that offer the high-

est quality and performance, total cost of ownership, greater reliability and 
availability, and effective design architectures that support force and asset op-

erations – enabling effective decision-making on and off the field. The company 
specialises in providing cutting-edge solutions to include instrumentation, communi-

cations and networks, audio / visual radios, cameras, and scoring systems. ETS also assists 
customers with the deployment of C5 (Command, Control, Communications, Combat and 

Computers) systems, all types of management systems, platform operations and integration, 
as well as mission and readiness training and simulation. 
As air and naval forces constantly face evolving mission requirements, ETS facilitates results 

through customised training and simulation programmes, configuring solutions to in-
corporate precise mission details. These results are presented in a clear, actionable 

manner to instructors to ensure readiness practice. ETS begins each engagement 
working to understand the customer’s goals and mission objectives, with its 

integrators utilising state-of-the-art components to guarantee complete in-
teroperability and delivery of full documentation.

With expertise developing some of the most sensitive and mission critical 
technical environments, ETS’s engineers and industry specialists design and im-

plement robust, high-performance architectures for all types of networks, data cen-
tres, communication links for data, and audio and multimedia. The company’s in-house 

capabilities grant it the opportunity to also provide procurement management services 
based on a requirements-capture exercise, staff augmentation and outsourcing solutions, as 
well as integrated logistics support, and health, safety and environment management.

ETS provides 
solutions that offer 
the highest quality 
and performance

ETS facilitates 
results through 

customised 
training and 
simulation 

programmes
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EDGE to Acquire Lockheed Martin 

Shares in AMMROC 

EDGE, the Abu Dhabi based ad-
vanced technology group, announced 
that it has entered into a conditional 
agreement to acquire the remain-
ing 40 per cent stake currently held 
by Lockheed Martin Corporation 
and Sikorsky, a Lockheed Martin 
Company, in Advanced Military Main-
tenance Repair and Overhaul Center 
(AMMROC). 
AMMROC is the leading provider of 
military Maintenance, Repair, and 
Overhaul (MRO) services in the Middle 
East region. Both Lockheed Martin and 
Sikorsky have been shareholders in 
AMMROC since its inception in 2010, 
helping to develop military operation 
skills and capabilities within the coun-
try. AMMROC will continue to have a 
number of commercial agreements 
with Lockheed Martin and Sikorsky 
moving forward, maturing the parties’ 
relationship in new ways.   
Upon completion of this transac-

tion, AMMROC will 
become wholly owned by EDGE. 
AMMROC will continue to pursue the 
aircraft aftermarket business, enabling 
the UAE and other regional air forces 
to maintain operational readiness, air-
worthiness, and technical ownership 
of various rotary- and fixed-wing air-
craft and platforms.  
Speaking on the acquisition, His Ex-
cellency Faisal Al Bannai, CEO & Man-
aging Director of EDGE Group, said: 
“Lockheed Martin and Sikorsky have 

played a pivotal role in developing 
the UAE’s MRO capabilities. As EDGE 
assumes full ownership of AMMROC 
and continues to pursue the military 
and civil MRO market with specialist 
skills, we recognise that such achieve-
ments are the outcome of our inter-
national partnerships. Going forward, 
we will continue to explore emerging 
business opportunities with Lock-
heed Martin and Sikorsky to further 
strengthen our relationship.”  
In his comments, Robert (Bob) S. Har-
ward, Lockheed Martin’s Chief Execu-
tive for the Middle East, said: “At Lock-
heed Martin, we are committed to 
building partnerships that strengthen 

the region’s security through de-
fence, advanced technology 

and knowledge trans-
fer programmes. We 

are proud of our 
long-standing re-
lationship with 
the UAE, that 
spans over four 

decades, and will 
continue to sup-

port and engage with 
EDGE across multiple 

platforms.”
  AMMROC is the region’s only autho-
rised Lockheed Martin C-130 Service 
Centre. It also provides MRO services 
for F-16 and is the depot MRO hub for 
comprehensive BLACK HAWK compo-
nents. The facility is equipped with a 
dynamic whirl stand to support rotary 
blades and transmission testing, mak-
ing it a first in the region. It also has 
the region’s largest military MRO han-
gar capacities that comprises over 30 
back-shops and a dedicated state-of-
the-art paint facility.

( From L-R)- CEO of AMMROC, Abdulhakeem Al Muflahi, Senior VP of Lockheed Martin 
International, Tim Cahill and CEO and Managing Director of EDGE, Faisal Al Bannai, at 
the unveiling ceremony of AMMROC’s Al Ain MRO facility during Dubai Airshow 2019

C130 under maintenance
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Emirati Women SSet SSightts on 
Careeeers in UUAE Sppace Seector
Following the successful comple-
tion of BAE Systems and Mubadala’s 
inaugural space internship pro-
gramme by Emirati women, Ashwaq 
Saleh and Maryam Al Nuaimi, the 
depth of expertise in the UAE space 
sector is set to expand further.
The women spent six months at BAE 
Systems’ Applied Intelligence (AI) Labs 
facility in Chelmsford, Essex, UK – the 
city where radio was first invented 
– and have now returned to the UAE 
and are ready to embark upon careers 
in the burgeoning space sector.
Ashwaq and Maryam’s return to the 
UAE coincided with International 
Women’s Engineering Day, which this 
year focuses on ways in which women 
engineers have helped to shape the 
world and make the planet “a better, 
safer, more innovative and an excit-
ing place to be”.
During the programme, Ashwaq 
and Maryam worked alongside 
AI Labs’ senior space engineers, 
conducting cutting-edge research 
and supporting the development of 
world-leading technology.
To mark the completion of the in-
ternship programme, a special pre-
sentation was held at the Applied 
Intelligence office in central London, 
attended by BAE Systems representa-
tives from Group Business Develop-
ment and Electronic Systems, as well 
as a delegation from the UAE Embassy 
in the UK including the Cultural Atta-
ché, Abdulla Alkaabi.
Focus Areas
Ashwaq’s main project during the in-
ternship programme focused on the 

design of a Switch Matrix Unit for the 
Tracking, Telemetry and Command 
Processor (TTCP).
The TTCP is a flexible high precision 
system for near-earth and deep space 
communication. It is the highest per-
formance processor in the space in-
dustry and has been used to support 
ESA missions such as, Gaia, Solar Or-
biter and Exomars.
Ashwaq said: “I was fortunate to work 
closely with senior engineers and men-
tors at AI Labs, from whom I learnt 
a great deal. I also had my own case 
study work to complete, meaning I 

was 100 per cent accountable and this 
showed me the real importance of pro-
fessional responsibility.”
While Maryam’s project was focused 
on writing a data splitter programme 
that required learning about an en-
tirely new operating system. She suc-
cessfully worked on running BAE Sys-
tems’ special RLAS (Radio Link Analysis 
System) tools that were designed for 
post-processing of TTCP data. 
Using data from the European Rosetta 
space mission, Maryam worked to 
identify discrepancies in the results 
generated by different tools to ensure 
correct processing of data.
Maryam said: “It was incredible to work 
so closely with BAE Systems’ experts 
and to have access to the European 
Space Agency’s Rosetta mission, for 
which BAE Systems provided the inter-
planetary communication system.”

Women 
engineers have 
helped to make 
the planet a 
better, safer, more 
innovative and an 
exciting place  

Maryam Al Nuaimi and Ashwaq Saleh 
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Etihad and 
Boeing Join 
Forces
Etihad Airways and Boeing recent-
ly announced that they will work in 
partnership from next month on the 
seventh iteration of the ecoDemon-
strator programme. The programme 
will test innovative technologies in the 
air, building on the core innovation 
and sustainability tenets of a strategic 
partnership signed in November 2019. 
The ecoDemonstrator programme 
utilises commercial aircraft as flying 
testbeds to accelerate technology 
development, which will make com-
mercial aviation safer and sustainable 
now and into the future. The 2020 pro-
gramme will be the first to use a Boe-
ing 787-10 Dreamliner. It will leverage 
the Etihad Greenliner programme as 
part of the broader Etihad-Boeing 
Strategic Partnership to test technolo-
gies and explore “blue sky” opportuni-
ties to improve airspace efficiency, re-
duce fuel use, and cut CO2 emissions.
Tony Douglas, Etihad Aviation Group 
Chief Executive Officer, said: “This is 
the latest programme under Etihad’s 
industry-leading strategic partnership 
with Boeing, focusing on innovating 
real-world solutions to the key sustain-
ability challenges facing the aviation 
industry.
“When we launched the partnership 
with the announcement of the Etihad 
Greenliner programme at the Dubai 
Airshow last year, we promised it was 

just the beginning of a deep, 
structural partnership be-
tween our two organisations 
that would go on to lead the in-
dustry towards a sustainable future. 
The ecoDemonstrator programme is 
founded on innovation and sustain-
ability. These are core values for Eti-
had Airways, Abu Dhabi, and the UAE, 
and Etihad and Boeing see a great 
opportunity to collaborate and share 
knowledge to minimise the impact of 
aviation on the environment.”
Boeing Commercial Airplanes Presi-
dent and CEO Stan Deal added: “In-
dustry collaboration is a key aspect 
of Boeing’s ecoDemonstrator pro-
gramme that enables us to accelerate 
innovation. We’re proud to broaden 
our sustainability partnership with 
Etihad Airways by testing promising 
technologies that can reduce emis-
sions, help commercial aviation meet 
our climate goals, and allow the indus-
try to grow in a responsible manner 
that respects our planet and its natu-
ral resources.”
Sustainable Solutions
Boeing and Etihad will work with in-
dustry leading partners, including 
NASA and Safran Landing Systems, to 
conduct aircraft noise measurements 

from sensors on the airplane and the 
ground. The data will be used to vali-
date aircraft noise prediction process-
es and the sound reduction potential 
of aircraft designs, including landing 
gear, that are modified for quieter op-
erations. 
In addition, a flight will be conducted 
during which pilots, air traffic control-
lers and an airline’s operations centre 
will simultaneously share digital infor-
mation to optimise routing efficiency 
and enhance safety by reducing work-
load and radio frequency congestion.
Test flights will be flown on a blend 
of sustainable fuel, which lowers avia-
tion’s environmental footprint. The 
testing programme is expected to 
last approximately four weeks before 
Etihad’s Boeing 787-10 is entered into 
service in Abu Dhabi.

The 
ecoDemonstrator 

programme 
is founded on 

innovation and 
sustainability
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Safran to Support German and 
Norwegian NH90 Engines

iXblue has been selected by Naval 
Group to supply navigation systems 
for two Gowind corvettes intended for 
the international market. These two 
future combat corvettes will be fitted 

with Marins navigation systems and 
Netans data distribution and process-
ing units. 
This contract reinforces iXblue’s long-
standing collaboration with Naval 
Group. The company’s navigation so-
lutions have already been selected by 
the naval defence company for numer-
ous French and export programmes.
“We're delighted with Naval Group's 
renewed confidence in our navigation 
solutions for a key export programme 
such as the Gowinds,” said Benoît 
Kerouanton, Director of iXblue's 
Navigation Division. “Each of the two 
corvettes will be equipped with two 
Marins navigation systems and two 
Netans data distribution and process-

ing units and will benefit from reliable, 
efficient and secure navigational infor-
mation, whatever the environment, 
even when GNSS signals are unavail-
able, jammed or spoofed.”
Based on fibre-optic gyroscope (FOG) 
technology, iXblue navigation solu-
tions equip more than 650 surface 
ships and underwater platforms in 40 
navies and coast guards, including pro-
grammes such as the French Navy's fu-
ture FDI, the new Astute-class nuclear 
attack submarines and the Queen Eliz-
abeth-class aircraft carriers of the UK 
Royal Navy, the F122 (Bremen-class) 
and F123 frigates (Brandenburg-class) 
of the German Navy, and the new OPV 
87 of the Argentine Navy.

with Marwith Marins naviins navigation sgation systems aystems andnd ing uniting units and wis and will benefill benefit from rt from reliabeliable

Naval Group Selects iXblue for
Gowind Vessels

Safran Helicopter Engines has 
signed a support contract with the 
NATO Helicopter Management Agen-
cy (NAHEMA), to support 276 NH90 
engines owned by BAAINBw (Federal 
Office of Bundeswehr Equipment, In-
formation Technology and In-Service 
Support) in Germany and the Norwe-
gian Defence Materiel Agency (NDMA). 
This NH90 helicopter fleet is operated 
by the German Army (Deutsches Heer) 
and Navy (Deutsche Marine), and the 
Royal Norwegian Air Force (Luftfors-
varet). Within this agreement, their 
engines will be supported under a 

framework agreement with NAHEMA.
Olivier Le Merrer, Safran Helicopter En-
gines EVP Support and Services said: 
"This new contract is founded on the 
excellent service experience we have 
developed with the German and Nor-
wegian armed forces. It also marks a 
major milestone in our partnership 
with NAHEMA and European NH90 us-
ers. We are proud of their commitment 
to a GSP supporting RTM322-powered 
rotorcraft. We are committed to offer-
ing world-class support to all European 
armed forces".
Under a GSP, the customer receives a 

commitment to engine availability. 
Other benefits include budget stabil-
ity, a fixed price per engine flying hour 
and a technical partnership with the 
OEM. GSP is part of EngineLife Servic-
es, Safran’s range of solutions for heli-
copter engine operators.
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HENSOLDT has been awarded a 
contract by Airbus Defence and Space 
to develop and produce a new AESA 
(Active Electronic Scanning Array) ra-
dar for the German and Spanish Euro-
fighter fleets. The project is jointly fi-
nanced by Eurofighter partner nations 
Spain and Germany, who will also 
be the first users of the radar in their 
fleets. Following budget approval by 
the Spanish government and the Ger-
man Bundestag, the contracts worth 
over 1.5 billion euros have now been 
signed.
The contracts cover the German-Span-
ish new development of core compo-

nents of the Eurofighter radar – includ-
ing a digital multi-channel receiver and 
transmitter/receiver modules of the 
antenna – and the equipping of ap-
proximately 130 Eurofighter aircraft of 
tranches two and three. The develop-
ment is being carried out by a Spanish-
German industrial consortium under 
German leadership with the support 
of the Eurofighter nations Great Britain 
and Italy.
HENSOLDT has already been involved 
in the development and production of 
the Eurofighter sensor technology cur-
rently in use. At its radar centre in Ulm, 
Germany, HENSOLDT currently em-

The UVH-170 unmanned helicopter 
of UAVOS continues to prove its value 
to mountainous area operations by fly-
ing surveillance missions at an altitude 
of 16,400ft (5000m). The helicopter has 
successfully conducted its first high al-

titude flight reaching out to the height 
of 16,400ft (5000m). The rotary-wing 
platform was carrying the Gyro-stabi-
lised two-axis gimbal with integrated 
Radio data link. The payload was of 
8,800lb (4kg) weight. The flight time 
was two hours and the climb rate over 
1m/s was from 13,120ft to 16,400ft 
(4000m to 5000m). The UAV high al-
titude capability has been achieved 
through modifying the fuel injection 
system of the 4-stroke gasoline propul-
sion system.
The enhancements of the fuel injection 
system enable the practical ceiling to 
be increased significantly. It can be pre-
cisely tuned depending on the operat-

ing conditions. This also significantly 
increases fuel-efficiency of the rotary-
wing UAV.
The UVH-170 is an unmanned helicop-
ter and multi-payload UAS integrating 
UAVOS’s cutting-edge technologies. It 
has been designed in a way that allows 
the unmanned helicopter to operate 
under harsh weather conditions. More-
over, it enables capability to operate in 
windy conditions with gusts more than 
27kts (14mps) while taking off or land-
ing in both land and maritime environ-
ments.  The state-of-the-art air-cooling 
engine allows the unmanned helicop-
ter to operate in a tropical climate in a 
hot and moist environment. 

Billion-Euro Orders for New
Eurofighter Radar Signed 

TT

ploys 2,200 people, and in the Euro-
fighter radar sector alone, the compa-
ny expects to create 400 highly quali-
fied jobs over the entire programme 
period. The sensor specialist is also 
investing around 15 million euros in 
the necessary capacity expansion, pri-
marily at the Ulm site. 

TT

UAVOS Successfully Tests
UVH-170
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Raytheon to Provide Radars 
  to Saudi Arabia

Raytheon Missiles & Defense, a 
Raytheon Technologies business, re-
ceived a US$2.3 billion U.S. Missile De-
fense Agency production contract for 

seven gallium nitride (GaN)-based AN/
TPY-2 radars as part of the Terminal 
High Altitude Area Defense (THAAD) 
system. The system is designed to pro-
tect against incoming ballistic missile 
threats. The contract is part of a foreign 
military sale to the Kingdom of Saudi 
Arabia.
"These highly capable X-band radars 
are the sharpest eyes in the global 
missile defence system," said Bryan 
Rosselli, vice president of Strategic 
Missile Defense at Raytheon Missiles & 
Defense. "The addition of GaN technol-
ogy delivers capability for threats to be 
detected, tracked and discriminated 

with improved radar reliability."
The mobile AN/TPY-2 missile defence 
radar uses X-band to clearly see bal-
listic missile threats. The radar system 
operates in two modes: forward-based 
mode — which detects ballistic mis-
siles and identifies any lethal objects 
as they rise after launch — and termi-
nal mode as part of the THAAD system, 
which guides interceptors toward a 
descending missile's warhead.
Of the 14 AN/TPY-2 radars produced, 
seven are fielded as a part of U.S.-op-
erated THAAD systems, five operate in 
forward-based mode for the U.S., and 
two are part of foreign military sales.

Northrop Grumman Completes 
Review for Next-Gen OPIR

Northrop Grumman Corporation 
and Ball Aerospace have successfully 
completed the preliminary design re-
view (PDR) for the Next-Generation 
Overhead Persistent Infrared (Next Gen 
OPIR) Geosynchronous (GEO) Block 0 
mission payload.
Next-Gen OPIR is a satellite system that 
will provide improved missile warn-
ing capabilities that are more resilient 
against emerging threats. As the suc-
cessor to the Space Based Infrared Sys-
tem (SBIRS), Next-Gen OPIR’s first block 
of satellites will include five space ve-
hicles, three in geosynchronous earth 
orbit and two in polar orbit.

“The successful PDR for the Next-Gen 
OPIR subsystem is a significant pro-
gramme milestone,” said Bob Mehl-
tretter, vice president, military and 
civil space, Northrop Grumman. “The 
subsystem and payload designs meet 
key mission performance requirements 
and support the national security im-
perative of launching the initial Next-
Gen GEO mission payload.” 
With the successful completion of the 
PDR, Northrop Grumman will contin-
ue maturing the designs of Next-Gen 
OPIR’s subsystem and its payload as it 
works to support the Air Force’s com-
mitment to field new capabilities rap-

idly to meet evolving threats.
Northrop Grumman and Ball Aerospace 
are on track to complete the payload’s 
Critical Design Review in May 2021.
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Abu Dhabi-based EOS Advanced 
Technologies recently unveiled plans 
to invest AED200 million in the re-
search and development (R&D), of 
next generation defence systems for 
the Middle East and North Africa re-
gion throughout 2021.
AbdulRahman Abdullah Al Blooshi, 

CEO of EOS Advanced Technologies 
said: “We are targeting new promising 
markets in this region with R&D proj-
ects as part of our US$1 billion global 
investments in the much-needed state-
of-the-art defence technologies.
“We are also keen to attract talented 
young Emirati’s to assist them to de-
velop their capabilities in R&D and be a 
nucleus for the UAE’s future industry in 
this vital area,” he said.
EOS has successfully fired anti-tank 
missiles and a 30mm cannon from 
their R400S-Mk2 Remote Weapon Sta-
tion (RWS), mounted on a High Mo-
bility Multipurpose Wheeled Vehicle. 
The firings, were part of a R&D project 
involving EOS Defence Systems USA 

and the Javelin Joint Venture (a part-
nership of Raytheon Technologies and 
Lockheed Martin).
Commenting on the firing exercise, re-
tired Brigadier General Phil Coker, CEO 
of EOS Defence Systems USA, said: “This 
was an exceptional opportunity to fire 
one of the most lethal anti-tank mis-
siles in the world in conjunction with a 
30mm chain gun to validate that they 
are completely interoperable.”
The EOS R400S-MK2 RWS is in full-
rate production and is currently in use 
by six allied nations. Due to its light 
weight (less than 420kg), the system 
can be mounted on a broad range of 
fighting and support vehicles, both 
wheeled and tracked. 

AA

 EOS to Invest AED200M
 in Defence Technologies in MENA

Korea Aerospace Industries to Roll 
Out KF-X by 2021 

South Korean aerospace and de-
fence company Korea Aerospace In-
dustries (KAI) plans to roll out the first 
prototype of its Korean Fighter eXperi-
mental (KF-X) multirole fighter aircraft 
in April 2021. 
GE Aviation delivered the first F414-
GE-400K engine in May to KAI for the 
next-generation indigenous fighter, 
known as the KF-X. Developed for the 
Republic of Korea Air Force (ROKAF), 
the F414-powered KF-X will deliver 
greater mission capability, extended 
combat radius and longer lifespan 
compared to current aircraft. The 
multi-role KF-X aircraft, a US$7.4 bil-

lion project, is being de-
signed and built by KAI. 
The KF-X aircraft will 
replace Korea’s F-4D/E 
Phantom II and F-5E/F 
Tiger II fleet. The devel-
opment programme is 
scheduled to be completed in 2026, 
which includes the production of 15 
F414 flight test engines and six pro-
totype fighters by 2021. Flight testing 
will occur in 2023. 120 KF-X aircraft are 
scheduled for production serving the 
South Korean armed forces. GE Avia-
tion will provide 240 F414 production 
engines plus spares. 

GE has partnered with South Korea 
previously to power aircraft in their 
inventory. GE’s F404 engines currently 
power South Korea’s T-50 Golden Eagle, 
a high-performance supersonic trainer 
developed with KAI for the ROKAF. GE’s 
T700 turboshaft engines power the 
Korean utility helicopter Surion. Addi-
tionally, GE’s F110 engines power the 
ROKAF’s F-15K aircraft.

AbdulRahman Al Blooshi
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Al Tariq:
 

The Regional Leader 
in Aerial Weaponry

Al Tariq’s niche portfolio includes preci-
sion-guided munitions (PGM) - that can 
greatly enhance the strike capabilities. 
Offering an upgraded stand-off range, 
Al Tariq’s fire-and-forget system helps 
improve aircrew and aircraft safety. Its 
seeker technologies mitigate collateral 
damage by delivering a very high de-
gree of accuracy. 
Theunis Botha, Chief Executive Offi-
cer, Al Tariq spoke to Nation Shield on 
the phenomenal growth of the com-
pany and the extensive services it offers 
in its area of specialisation.
What are the new challenges in air-
borne defence, and how is Al Tariq 
preparing to meet them?
Most precision guided munitions (PGM) 
currently depend heavily on Global 
Navigation Satellite Solutions (GNSS) 
for midcourse guidance and navigation, 
adding advanced sensors for terminal 
target identification and guidance.  Ad-
vances in inertial navigation systems 
(INS) also have added to the precision 
of Al Tariq weapons. Our future will be 
more focused on implementing various 
new technologies to the picture within 
the flexibility of our range of precision 
guided weapons. 
What are the key products in your 
portfolio?
We design and produce the Al Tariq 
range – a modular family of Precision 
Guided Munitions designed for the 
Mark 81 and Mark 82 aerial bombs. We 
use a range of guidance and propulsion 
technologies to convert unguided aeri-
al weapons into high-precision, longer-
range focused munitions. The family 
consists of Al Tariq-S (Standard Range) 
and Al Tariq-LR (Long Range). The long 

A leader in precision-guided 
systems for conventional air muni-
tions, the UAE-based Al Tariq meets 
the rising challenges in airborne 
defence that require combat-
driven smaller, smarter, and faster 
munitions. The company’s vision 
to change the face of air defence 
is driven by innovation, advanced 
technology, and added value.

range includes a wing-kit that increases 
the range from 40 kilometres to 120 ki-
lometres. The Al Tariq family will also 
be expanded in future to include other 
versions of aerial bombs. We are in the 
process of integrating this on to more 
platforms in the near future for further 
applications.
How do you support operational 
performance of your products?
We provide a complete turnkey solu-
tion to our customers including the 
delivery of the guidance kits. And with 
that comes a full set of logistics support 
equipment, documentation and train-
ing to enable effective deployment 
around the globe.
What are the key features of your 
kits on offer?
The outstanding feature is a single 
modular kit for the Mark 81 and Mark 
82 range of aerial bombs. It provides a 
longer range compared to any similar 
kits in the world reaching up to 120 ki-
lometres. Our PGMs provide unparallel 
lethality and accuracy using a selection 
of dual mode seekers for terminal guid-
ance to provide an all-weather day and 
night operational solution. The dual 
mode seekers include a GNSS solu-
tion with a high degree of robustness 
against GNSS jamming and spoofing. 
The second seeker is a semi active laser 
seeker (SAL), which is also all-weather 
day and night. And the third seeker is 
an Imaging Infrared (IIR) seeker with 
Automatic Target Recognition (ATR) ca-
pabilities which again has all-weather 
day and night operational capability. 
We also provide a wireless integration 
solution onto platforms or a digital 
(MIL-STD-1760) integration onto more 

By Sakha Pramod

Theunis Botha, CEO, Al Tariq
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modern platforms. The system itself is 
an ITAR free solution, which is a great 
advantage for certain users.
How does leveraging on advanced 
technologies help you?
We have a strong engineering team 
which is constantly pushing the 
boundaries of technology for the im-
provement of the system. And the 
advanced technologies allow our en-
gineering team to create local intellec-
tual property across multiple engineer-
ing disciplines including aerodynamics, 
software development and mechanical 
designs for use in future.
Can you tell us more about your 
guided aerial weapons?
We recently announced upgrades that 
enhance the capability of Al Tariq pre-
cision guided weapon technology. We 
integrated a few new features, one of 
them, is the new Height-Of-Burst-Sen-
sor (HOBS) which provides impact and 
air burst capability, a new PowerPack* 
that equips the weapons with a pre-
flight power source - in cases where the 
platform does not provide power, full 
digital interfacing for fighter integra-
tion and greater mission flexibility with 
cockpit fuse programmability. 

The upgrades are fully compliant 
with U.S. military standard 1760 (MIL-
STD-1760), and French standard DI-
GIBUS. We constantly upgrade our 
weapon systems underlining our total 
commitment to innovation. We are 
always focussed on strength-
ening our foundation and 
in-house capabilities to 
ensure that we produce 
state-of-the-art solutions and 
products. This, we realise, is a fun-
damental requirement to enhance 
the capability of defence and security 
forces, to protect lives and buttress na-
tional interests.
Who are your major clients in the re-
gion, and for what products?
Obviously, our customer is the UAE. 
Our products have been integrated 
on some of the platforms being used 
by the UAE Forces. They use the full 
range of Al Tariq family of weapons. We 
are also in process of various business 
development campaigns in the region. 
That has progressed well. Unfortu-
nately, I cannot disclose anything 
more at this point in time.
*This is the “Trademark” name for 
the Al Tariq battery pack.

Al Tariq provides 
a complete 
turnkey solution 
to customers 
including the 
delivery of the 
guidance kits
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production representative models of 
weapons replaceable assemblies for 
government testing. 
The system has an open and scalable 
architecture that allows it to be op-
timised for various type/model/se-
ries aircraft. The low size, weight and 
power design of the system supports 
a range of rotary and tilt-wing aircraft 
throughout the services, including ap-
plication to the emerging future verti-
cal lift programmes.
“This continued strong partnership 
with our customer has produced tech-
nologies that will offer advanced capa-
bilities, including combat survivability 
for flight crews while supporting their 
ability to accomplish diverse mission 
sets for years to come,” said John Bay-
louny, executive vice president and 
chief operating officer of Leonardo DRS.
Integrated Suite
As missile and other anti-aircraft 
threats continue to evolve and expand 
around the world, frontline helicopters 

will require a small but capable system 
to defeat these threats. The AN/AAQ-
45, DAIRCM, is at the forefront of air-
craft defensive protection technology 
and was developed by Leonardo DRS 
through three of its business units: Air-
borne & Intelligence Systems, Daylight 
Solutions, and Electro-Optical & Infra-
red Systems.
The DAIRCM system is an integrated 
suite of missile warning, laser warning, 
hostile fire indicator, and infrared coun-
termeasure (IRCM) components de-
signed to protect rotary-wing aircraft 
from the threat posed by infrared mis-
siles. The system uses a single-centrally 
installed laser that can feed all of the 
beam directors. 
The missile warning sensor detects an 
incoming missile threat and sends the 
information to the processor, which 
then notifies the aircrew through the 
control interface unit and initiates the 
laser to direct jamming energy at the 
incoming missile.

Leonardo DRS, Inc. recently an-
nounced that it has received a contract 
from the U.S. Naval Air Systems Com-
mand to provide engineering design 
and test hardware for AN/AAQ-45 Dis-
tributed Aperture Infrared Counter-
measure (DAIRCM) advanced aircraft 
protection systems. The mixed cost-
plus-incentive-fee and firm-fixed-price, 
contract is reportedly worth US$120 
million.
This contract follows the previous Joint 
Urgent Operational Needs programme 
that resulted in the system being field-
ed on U.S. Air Force, Army and Navy 
platforms. This Engineering and Manu-
facturing Development programme 
will continue to develop, integrate and 
test improved capabilities to keep pace 
with enhanced and future threats.
Under the newly awarded follow-on 
contract, Leonardo DRS will provide 
non-recurring engineering to design, 
develop, integrate and test engineer-
ing development models as well as 

Leonardo DRS Awarded
Contract for DAIRCM
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HITFACT Mk II: 
Next Stage in Evolution of 
the Combat-proven Family 

Leonardo, one of the leading international providers of defence systems, continues its innovative 
work to develop cutting-edge solutions that meet customers’ needs. The company’s HITFACT® MkII 
turret, already qualified and in production, is state-of-the-art in terms of firepower, connectivity and 
survivability. The solution features a fully digital electro-optic sensor suite, improved survivability 
and electric turret drives to deliver the best possible safety and performance.
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mament such as a 7.62 mm machine 
gun, a 12.7 mm machine gun installed 
either on a pintle mount or fitted to a 
remotely controlled weapon station 
and/or smoke grenade launchers. 
The HITFACT 120mm turret is already 
in service on-board the CENTAURO ar-
moured vehicle fleet operated by the 
Sultanate of Oman. Meanwhile, the 
CENTAURO with the 105 mm turret is 
in service with the Italian, Spanish and 
Jordanian armed forces. 
The Italian Army will reportedly ex-
pand its fleet in the near future, with 
the Italian Ministry of Defence signing 
a contract authorisation aimed at ac-
quiring 40 8×8 CENTAURO II armoured 
vehicle armed with the HITFACT MK 
II 120 mm turret in the 3.0 integrated 
configuration. The same contract au-
thorisation includes an optional pack-
age for 56 more additional CENTAURO 
II vehicles. The turret’s advanced level 
of technology matches the new stan-
dards set by the CENTAURO 3.0 con-
figuration. Other Iveco-Oto Melara 
Consortium (CIO) products have also 
chosen by the Spanish Army, the Royal 
Jordanian Army and the Omani Royal 
Guard.

The hull of the HITFACT MkII is made 
of a high-performance ballistic alloy 
and the main armament (105mm or 
120mm) is designed for a low recoil 
force, enabling installation on-board 
wheeled vehicles and medium tanks, 
and delivering high mobility. 
The gun is controlled by a digital Fire 
Control System (FCS), which includes 
stabilised electro-optic gunner and 
commander sights, providing day and 
night vision via latest-generation In-
fra-Red thermal cameras and eye-safe 
laser rangefinder. A back-up visual 
sight, weather data sensor, and laser 
warning receiver are also built in. 
The turret can be managed by two 
crew members, but also has space to 
accommodate a third, as well as an 
autoloader. The level of protection 
can be varied according to customer 
requirements and the turret can be 
fitted with a modular ballistic add-on. 
In line with STANAGs 4385 and 4458, 
the HITFACT MkII turret can fire any 
NATO-standard 105mm and 120mm 
ammunition. Its modular design can 
also be configured to equip 105/52 
mm rifled and 120/45 mm smooth-
bore low recoil force guns, depending 

on user requirements. 
The turret is compatible with latest-
generation ammunition types, includ-
ing those which feature high levels of 
penetration and lethality and ammu-
nition specially designed for targets 
such as light armoured vehicles and 
bunkers. Ammunition is located in a 
protected position in the rear of the 
turret, while anti-mine seats ensure 
the safety of the crew against mines 
and improvised explosive devices 
(IEDs). 
A high level of flexibility allows third-
party systems to be integrated into the 
HITFACT MkII where this is required by 
the customer, in order, for example, to 
equip it with a coaxial secondary ar-

HITFACT MkII 
turret can fire 
any NATO-
standard 105mm 
and 120mm 
ammunition

High level of flexibility allows third-party systems 
to be integrated into the HITFACT MkII 
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COVID-19 has devasted global 
health, economic and social systems. 
Nations struggling to deal with these 
impacts are shifting their views of and 
investment in international organisa-
tions designed to support a global 
pandemic response. Instead, they are 
focusing efforts and resources internal-
ly to mitigate the threat. These actions 
are changing the definition of national 
security, which traditionally focused 
on dealing with threats beyond state 
borders and in cooperation with inter-
national partners. With the dual health 
and economic shock created by CO-
VID-19, many nations will struggle to 

independently sustain 
their internal health sys-

tems to include prepar-
ing for and responding 

to the next pandemic.
As the pendulum swings back to 

supporting and enabling global insti-
tutions to meet the health needs of 
populations and mitigate risks to other 
sectors, the role of health as a foreign 
policy instrument will be reinvigorated. 
The UAE government is investing in 
this space now bi-laterally and multilat-
erally through the World Health Orga-
nization (WHO) in support of the global 
COVID-19 response. As of July 20, the 
UAE government provided over 1,100 
metric tonnes of aid to more than 74 
countries supporting more than 1 mil-
lion medical professionals. This includ-
ed a shipment of 32 tonnes of medical 
supplies from the WHO warehouse 
in Dubai to Iran leveraging a UAE Air 

Force C130 aircraft. Extending 
the olive branch to a his-

torical foe to mitigate 
their health threat 

minimises the risk 
for the region and 
may open the 
door for future 
policy engage-
ment. Considering 

the devastating hu-
man, economic and 
security impacts of 

COVID-19, reflec-
tion on the potential 

role military medicine could play 
in supporting the Cooperation Council 
for the Arab States of the Gulf (GCC) to 
prevent, detect and respond to future 
pandemics is warranted.
Discussion
The GCC was established in 1981 and 
is composed of six Arab nations gov-
erned by a Supreme Council. HE Dr. An-
war Mohammed Gargash, UAE Minister 
of State for Foreign Affairs, currently 
serves as the Chair of the GCC Supreme 
Council. At its roots, the GCC is an inter-
governmental political and economic 
organisation that enhances coordina-
tion, integration and inter-connection 
across major industries between mem-
ber states. A Joint Defence Agreement 
was signed in 2000 and established as-
pirations of collective defence. The GCC 
Unified Military Command is the organ-
isation that enables this agreement. The 
Command seeks to reach cooperation 
and coordination in the fields of security 

Enhancing Security Through 
the GCC: Military Medicine as a 
Foreign Policy Instrument
By Brigadier (Dr.) Aysha Sultan Mohammed Al Dhaheri,
Commander, Medical Services Corps Command
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and defence, to maintain stability in the 
GCC states, and to achieve self-defence 
based on the principle of collective se-
curity. This now includes the establish-
ment of agreements on military medi-
cal cooperation.
Health is a key component of defence 
as it directly supports the prepared-
ness of the force and generates a ready 
medical force to contribute to all phas-
es of military operations. This includes 
humanitarian assistance as seen in Ye-
men, combat operations experienced 
in Afghanistan, as well as response to 
natural disasters such as earthquakes 
and pandemics like COVID-19. A GCC 
Military health committee was formed 
to facilitate cooperation in the military 
medical sector and guide member 
states in support of these missions. The 
GCC Military Health Committee origi-
nally started as a military to military 
health forum and expanded in the past 
few years to include military to civilian 
partnerships. The priorities and associ-
ated projects the committee pursues 
support the development of integrated 
military medical solutions where costs, 
direct and indirect, are shared by the 
partners.
Although initial efforts were focused 
on information exchange, leverag-

Unified Gulf Military Command could 
generate positive security spill over ef-
fects for the individual contributing 
nations.
Recommendation
As the most integrated economy in the 
Middle East, the GCC should expand 
relationships to support regional infec-
tious disease response and recovery 
plans, programmes and institutions. A 
GCC pandemic response plan and as-
sociated military and civilian medical 
partnerships could open new markets 
for medical manufacturing reinvigo-
rating a suffering regional economy. 
Pandemic prevention projects could 
include research and development fo-
cused on priority vaccines supporting 
regional and national security plans. 
Detection could include animal and hu-
man disease surveillance systems sup-
porting rapid information collection, 
dissemination and decision making. 
Response should enhance the health 
capability of military and civilian insti-
tutions from the local to regional levels 
including human resources and materi-
el solutions. This concept is in line with 
the GCC Supreme Council objectives of 
establishing scientific research centres, 
encouraging cooperation with the pri-
vate sector, and establishing a unified 
military.
Creating a GCC pandemic response 
plan that leverages the comparative 
advantage of each nation will allow 
smaller states to rapidly scale capacity 
in mitigating health threats that do not 
recognise borders. The GCC, through 
the UAE Armed Forces leadership, 
should request the Unified Gulf Mili-
tary Command and the Military Health 
Committee to lead in this effort. There 
is no better time during the current 
pandemic to employ health as part of 
foreign policy through military-civilian 
partnerships to promote and protect 
health for all.

ing the Military Health Committee 
to inform a collective GCC pandemic 
response plan is the next logical step. 
Developing a regional capability, strat-
egy and implementation plan will en-
able all partners to maximise health 
capability, prevent duplication of effort 
and encourage efficiencies in sup-
porting regional pandemic response 
efforts as outlined in the International 
Health Regulations (IHR). The IHRs are 
a legally binding instrument of inter-
national law signed by 196 countries 
that entered into force in 2007. These 
regulations are designed “to prevent, 
protect against, control and provide a 
public health response to the interna-
tional spread of disease in ways that 
are commensurate with and restricted 
to public health risks, and which avoid 
unnecessary interference with interna-
tional traffic and trade.”
Establishing an overarching GCC pan-
demic response plan supported by the 
GCC Unified Gulf Military Command 
and the Military Health Committee 
would assist in upholding the regions 
IHR obligations. Taking this approach 
supports military preparedness by 
developing force health protection 
measures such as vaccines and thera-
peutics for the entire force. It could also 
enhance technical knowledge, skills 

and abilities of the medical force 
to perform their function in 

support of military missions 
nationally, regionally and 

globally. This could be 
achieved through the 

collaboration of the 
GCC defence indus-
try and private sec-
tor to meet health 
security needs. 
Establishing a GCC 

pandemic response 
plan and associated 

capability within the 



30 ISSUE 583 August 2020 Reports

Airbus recently delivered the first 
of eight Airbus A330 Multi Role Tanker 
Transport (MRTT) aircraft ordered by 
the NATO Multinational MRTT Fleet 
(MMF) after a ceremony held at the Air-
bus Getafe site in Spain. This marks a 
milestone towards the entry of the air-
craft into service of this multinational 
unit formed by the Netherlands, Lux-
embourg, Norway, Germany, Belgium 
and the Czech Republic.
The MMF fleet will operate from two 
locations, its Main Operating Base lo-
cated in Eindhoven, the Netherlands 
and a second location, the Forward 
Operating Base in Cologne, Germany.
The MMF programme is funded by 
the six nations, which will have the 
exclusive right to operate the NATO–
owned aircraft in a pooling arrange-
ment. The aircraft will be configured 
for in-flight refuelling, the transport 
of passengers and cargo, and medical 
evacuation operations.
The European Defence Agency (EDA) 
initiated the MMF programme in 2012. 
OCCAR manages the MMF acquisition 

phase and the first two years of the 
Initial In-Service-Support as Contract 
Executing Agent on behalf of NSPA. 
Following the acquisition phase, NSPA 
will be responsible for the complete 
life-cycle management of the fleet.
Furthermore, this year, Airbus joined 
with the Republic of Singapore Air 
Force (RSAF) to develop the A330 

SMART MRTT – providing the com-
pany’s A330-derived Multi Role Tanker 
Transport with capabilities such as 
Automatic Air-to-Air refuelling and en-
hanced maintenance.
Benchmark for Multi-role Tankers
The A330 MRTT combines the ad-
vanced technology of a new gen-
eration tanker with the operational 
experience recorded during more 
than 200,000 flight hours in service. 
The A330 MRTT is interoperable with 
receivers worldwide and delivers true 
multi-role capabilities as proven dur-

ing the recent MEDEVAC and stra-
tegic transport missions related 

to the COVID-19 pandemic. 
As a new-generation 
tanker, the A330 MRTT 

is a perfect replacement 
for older aircraft under fleet 

replacement programmes. 
With 60 total aircraft sales as of 

June 2020, the A330 MRTT has been 
ordered by Australia (as launch cus-
tomer), France, NATO, Saudi Arabia, 
Singapore, South Korea, a Middle East 

Airbus Delivers 
First A330 MRTT 
to NATO

A330 MRTT 
delivers multi-
role capabilities 
as proven during 
COVID-19 
transport 
missions
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country and the UK.
The A330 MRTT can carry up to 111 
tonnes of fuel; this is the highest capac-
ity of all tanker aircraft, even those with 
additional fuel tanks in the cargo deck. 
It has the capacity of offloading 50,000 
kg of fuel to a broad range of receivers 
during a four-hour loitering mission at 
over 1,000 nm from its take-off point.
The A330 MRTT is capable of carrying 
a payload of up to 45 tonnes/99,000 
lb. The versatility of the A330 MRTT en-
ables cargo to be conveniently stored 
inside the lower deck in a variety of 
cargo options covering the full range 
of existing under-floor cargo contain-
ers and pallets, ranging from the LD1 
to LD3 to LD6, as well as the standard 
88×108 inch 463-L NATO military 
pallets. Some of the cargo can also 
be carried as non-palletised “bulk.”
The A330 MRTT is also a strategic 
aeromedical evacuation (MEDEVAC) 
aircraft. Its large fuselage permits maxi-
mum flexibility for up to 130 NATO 
stretchers to be carried over intercon-
tinental distances. In a “light mede-

vac” configuration, medical beds can 
be installed above designated fold-
down seats. This allows the aircraft 
to be used as a troop transport on an 
outbound relief mission, with medi-
cal beds stowed in the lower cargo 
compartments, and then rapidly con-
verted for MEDEVAC on the return. In 
an “Intensive MEDEVAC” configuration, 
critical care modules can be installed to 
replicate an intensive care unit in the 

air. The aircraft could typically carry 28 
NATO stretchers, up to six critical care 
modules, 20 seats for medical staff and 
100 passenger seats.
Unmatched Capacity
The A330 MRTT is one of the most 
effective tankers based on its un-
matched fuel capacity that allows it to 
offload more fuel at any given distance. 
More fuel on-board means more flexi-
bility, range and longer time on station. 
Its fuel capacity allows the A330 MRTT 
to act as a force multiplier, improving 
the efficiency and effectiveness of fast 
jets operations.
Refuelling capabilities of the A330 

MRTT have been validated in test-
ing operations with fighter and 

larger receiver aircraft and 
were bolstered by Airbus’ 
agreement with Lockheed 

Martin to jointly explore op-
portunities to meet the growing 

demand for aerial refuelling for U.S. 
defence customers.
Reference Text/Photo: 
www.airbus.com

The versatility 
of the A330 
MRTT enables 
cargo to be 
conveniently 
stored inside 
the lower     
deck

The A330 MRTT is one of the most effective tankers based on 
its unmatched fuel capacity
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BAE Systems Unveils 
Autonomous Boats 
of the Future

tonomy and lethality accelerator pro-
gramme, Navy X, which aims to deliver 
new technology into the hands of sail-
ors and marines at pace.
UK’s Minister for Defence Procurement 
Jeremy Quin said: “Commencing the 
trials of the crewless Pacific 24 boat 
is an important stepping stone in the 
Royal Navy’s development of its au-
tonomous capability to ensure our 
fleet remains at the forefront of military 
innovation and technology, ready to 
meet the evolving threats of modern 
warfare.”
Brooke Hoskins, Products & Training 
Services Director at BAE Systems, said: 
“It’s fantastic to see the Royal Navy’s 
first autonomous Pacific 24 enter 
the water during this chal-
lenging time. This 
milestone 

has been a goal since we demonstrat-
ed the autonomous capabilities of this 
sea boat last year. It is a key step in sup-
porting Navy X, turning what was origi-
nally an innovative R&D experiment 
into a fielded capability.”
The successful launch of the sea boat 
took place at Trafalgar Wharf, Ports-
mouth, in spite of the challenges posed 
by the current COVID-19 pandemic.
BAE Systems and Navy X will continue 
to collaborate on the development 
of its first autonomous P24, 
which is carrying out 

During Armed Forces Week in June, 
BAE Systems and the UK’s Royal Navy 
announced a £3.2 million autonomous 
boat contract that will increase the 
Navy’s capabilities while protecting 
sailor’s lives.
The autonomous capabilities of BAE 
Systems’ Pacific 24 (P24) Rigid Inflat-
able Boat (RIB), a staple in the Royal 
Navy surface fleet, could enhance the 
Royal Navy’s ability to protect its sailors, 
as the upgraded sea boat is able to exe-
cute its own missions without crew and 
be run from a warship. Such missions 
could include anti-piracy operations, 
border control, persistent intelligence 
gathering, maritime security and force 
protection, all while keeping a sailor 
safe from harm.
The autonomous P24 has been pro-
cured under the Royal Navy’s au-
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ing and waterjet or stern drive 
installation. Fuel contained in under 
deck tank, total capacity 175 litres, is 
fitted with remote reading gauge and 
manual shut off. The Control console 
consists of instrument panel, emer-

gency engine “kill” switch, navigation 
equipment and steering wheel.

The P24’s seating arrangements 
– six passengers and two crew – 

will also be specially configured 
for coast guard operations, in-

cluding the ability to remove seats 
in order to boost carrying capacity 

and carry different loads including 
stretcher patients or different num-

bers of passengers.
In June, BAE Systems sold six Pacific 
24 Rigid Inflatable Boats to Austal for 
new Trinidad and Tobago Coast Guard 
Ships. In addition to the standard tech-
nical features of the MKIV P24 boat, 

custom modifications supplied 
to Austal included the installa-

tion of a ground plate that will 
enable Austal to supply and fit 

its own radio communications 
system. 

In the UK, the P24 is used extensive-
ly in the Royal Navy’s surface fleet, 

being embarked on a number of war-
ships and Royal Fleet Auxiliary vessels. 
These include the UK’s new aircraft car-
riers, HMS Queen Elizabeth and HMS 
Prince of Wales, all its Type 45 destroy-
ers, Type 23 frigates and Offshore Pa-
trol Vessels.
Reference Text/Photo: 
www.baesystems.com

a series of acceptance trials throughout 
2020.
The success of these trials could deter-
mine whether the Royal Navy decides 
to upgrade or procure an entire fleet 
of such craft. This could include their 
adoption on future classes of war-
ships, such as the Type 26 or Type 
31 frigate.
Latest Technologies
The Pacific 24 is the latest Pa-
cific craft within BAE Systems’ 
Halmatic range of products. The 
P24 is a small and agile boat that can 
be deployed for a variety of tasks from 
counter-piracy and counter-narcotics 
missions, to force protection, rescue 
and logistics operations. It is used by 
a number of military customers, but 
its versatility, fuel-efficiency and high-
tech construction also lends itself to 
use by civil customers too. 
The MKIV version of the P24 incor-
porates the latest technologies 
in hull construction, including 
improved shock mitigation and 
propulsion, and provides extra 
safety to craft and crew by com-
plying with rigorous Safety of Life at 
Sea (SOLAS) testing procedures, includ-
ing drops, slams and self-righting trials, 
making them the vessel of choice for 
coast guard work. Machinery on board 
consist of an inboard diesel engine 

-engine fitted with capsize cut out 
switch, reset on self-right-

P24 is a small and 
agile boat that can 
be deployed for a 
variety of tasks

The autonomous 
capabilities of P24 
could enhance 
the Royal Navy’s 
ability to protect 
its sailors
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LLeonardoo’s Virtuaal Events 
HHighlightt Maritimme
SSecurity iin Middle
EEast

Due to restrictions 
on physical events due to COVID-19, 

Leonardo recently organised its first 
virtual exhibition, dedicated to Naval 
security in the Middle East. The event, 
based on a dedicated online platform 

and named “Leonardo Naval 
Defence for the Middle East- A virtual 

experience” was held from July 6 to 12. 
As part of the event, Leonardo hosted a 
webinar dedicated to journalists titled, 
‘Overview on Leonardo’s Naval and 
Underwater defence systems’ that was 
held on July 8 and provided details on 
specific defence systems that are part 
of Leonardo’s offering. The company 
is a global leader in the design and 

supply of systems and products for 
naval and maritime defence and for 
coastal surveillance. 
Supported by images and videos 
in the webinar, speaker Marco Fani, 
from Leonardo’s Naval and Underwa-
ter Defence Systems Business Devel-
opment, highlighted the company’s 
ability to meet customer needs in or-
der to face challenging scenarios and 
environments.
The webinar focused on the capabili-
ties and technical aspects of some of 
the flagship products in Leonardo’s 



76/62 SR gun 
mount provides 
flexibility in any 
air defence and 
anti-surface role

ANTI-TORPEDO defence system

portfolio for the naval and underwa-
ter sector, which includes anti-torpedo 
defence systems. In this field, Leonardo 
offers solutions including warning sub-
systems, such as the towed array sonar 
Black Snake. 
Diverse Portfolio
The Black Snake has been expressly de-
signed to detect and classify attacking 
torpedoes. Its characteristic small size 
allows it to be installed on small and 
medium tonnage ships that cannot 
host traditional towed sensors that are 
typically bigger and heavier. The long 
distance covered by the Black Snake 
to detect an attacking torpedo and the 
accuracy of its measurements are the 
result of the use of an innovative algo-
rithm that makes it effective when it 

comes to extremely noiseless modern 
torpedoes.
In underwater systems, Leonardo re-
cently added the Black Scorpion to its 
portfolio. It is a small size torpedo (5”) 
designed to support the contact clas-
sification process with minimum cost 
and maximum flexibility and effective-
ness. The product is able to cope with 
increasingly complex international 
scenarios and with different types of 

threats, including “midget” mini sub-
marines. Moreover, it can be launched 
from helicopters, drones, and subma-
rines in shore attack crafts. 
While the wide range of Leonardo’s na-
val defence system include Marlin 40, 
a competitive product on the market 
and among the most advanced 40mm 
naval systems, thanks to its extremely 
low mass, small dimension, easy instal-
lation (no deck penetration required) 
and modern, fully digital advanced 
technology. 
Another noteworthy product is the 
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Leonardo 76/62 Naval Gun with Strales system
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Falco Xplorer 
provides 
persistent 
surveillance with 
over 24 hours 
endurance

76/62 Super Rapid (SR) gun mount, a 
light weight, rapid-fire naval gun pro-
viding flexibility in any air defence and 
anti-surface role, particularly in anti-
missile role. The multi-role purpose of 
the 76/62SR can be enhanced by the 
multi-feeding kit, which allows the 
selection of different kinds of am-
munition regardless of its position 
inside the magazine. The 76/62 SR 
naval gun has maintained its lead-
ership on the market thanks to a series 
of upgrading kits developed over time, 
such as Strales kit and Vulcano kit that 
strengthens its capabilities. Leonardo’s 
new generation Weapon Control Sys-
tem NA-30S MK2 allows controlling up 
to three 76/62 SR against conventional 
and asymmetric air/surface threats 
with a reduced reaction time. 
Immersive Experience
The virtual exhibition provided an in-
sight into Leonardo’s portfolio of ca-
pabilities for naval defence featuring 
high-definition 3D models and videos 
and overcoming physical and tempo-
ral limits thanks to new opportunities 
offered by digitalisation. An interac-
tive display of a ship’s bridge present-
ed Leonardo’s ‘naval cockpit’, where 
visitors were able to learn about the 
capabilities of a fully-integrated naval 

operations and combat 
system, including Leonardo’s 
small, medium and large-calibre na-
val guns (from 12.7 to 127mm), and 
DART guided ammunition, protecting 
against missiles and highly-manoeu-
vrable targets.
Underwater technologies featured in-
cluded the ULISSES (Ultra-LIght SonicS 
Enhanced System) integrated acous-
tic sensor system which incorporates 
‘multistatic’ functionality, designed to 
‘listen’ for hostile submarines and de-
termine their locations.
Furthermore, Leonardo boasts a lead-
ership role in the naval helicopters sec-
tor, thanks to a wide range of products 
available on the market including, the 
AW101 three-engine medium-heavy 
helicopter, the medium twin-engine 

NH90 NFH (under the NHI consortium) 
and the intermediate twin-engine 
AW159. 
The virtual exhibition also featured 
the readily exportable Falco Xplorer, 
Leonardo’s unmanned platform that 
provides persistent, multi-sensor stra-
tegic surveillance with over 24 hours 
endurance, relaying information in 
real time via secure satellite connec-
tion to C4I centres and the Rotary Un-
manned Air System (R-UAS) AWHERO, 
the company’s state-of-the-art solu-
tion for land and naval operations in-
cluding maritime and border surveil-

lance, pipeline and power-line 
monitoring, supporting of 
search and rescue missions, 

thanks to its ability to take-off 
and landing from small plat-

forms and naval deck. 
The Gabbiano UltraLight (UL) ra-

dar, integrated onto the AWHERO, 
is compact and lightweight, making 

it suited to ‘mini’-class unmanned ve-
hicles as well as the smallest manned 

fixed and rotary-winged aircraft. The 
SAGE digital ELINT (Electronic Intelli-
gence) sensor, already in service with 
the South Korean Navy, Brazilian Navy 
and Indonesian Air Force, with a built-
in 360-degree radar-warning-receiver 
capability, is able to detect, identify 
and geo-locate Radio Frequency (RF) 
signals alerting operators to potential 
threats.
In the Middle East, where more than 
30 vessels are equipped with Leonardo 
naval systems and where the company 
is already involved in Navy’s moderni-
sation programmes and in partner-
ships in the naval sector, Leonardo is 
also providing refit and upgrade so-
lutions for existing fleets, with new 
weapon control systems, training ser-
vices and logistics.
Reference Text/photo:
www.leonardocompany.com
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In June, 
Embraer delivered the third 

multi-mission medium airlift C-390 
Millennium in the series to the Brazilian 
Air Force (FAB). The aircraft will be op-
erated by First Troop Transport Group 
(1st GGT). Similar to the first two units 
delivered in 2019, and the additional 
25 which will be delivered to the FAB, 
this third unit is prepared to perform 
aerial refuelling missions, with the KC-
390 Millennium designation. 
 The C-390 Millennium was developed 
as a joint project between the Brazilian 
Air Force and Embraer to set new stan-
dards for efficiency and productivity in 
its category, while reportedly deliver-
ing the lowest life-cycle cost in the me-
dium airlift market.
The aircraft, which has also received or-
ders from the Portuguese Government, 

can perform a variety 
of military and civilian mis-

sions, including humanitarian mis-
sions, medical evacuation, search and 
rescue, aerial firefighting, cargo and 
troop transport, aerial delivery and 
aerial refuelling. It has a modern cargo 
handling system, which can transport 
large-sized cargo: pallets, vehicles, heli-
copters, troops, paratroopers, medevac 
stretcher, mixed configurations.
The C-390’s piloting is facilitated by 
an integrated avionic system and a 
fly-by-wire flight control, and it can be 
equipped with a self-defence system 

and ballistic protection, which in-
creases its capacity to operate in hos-
tile environments.
Assisting in the COVID-19 Fight
“Receiving the third KC-390 Millen-
nium aircraft is a matter of great satis-
faction for the Air Force Command, be-
cause it will be supporting the missions 
already underway by the other two 
aircraft. The greatest example is the 
aircraft’s use for the aerial transport of 
supplies and equipment for combating 
and preventing COVID-19, within the 
operation coordinated by the Ministry 
of Defense, which represents an im-
portant initiative for Brazilian society,” 
said Brazilian Air Force Commander, 
Lieutenant-Brigadier Antonio Carlos 
Moretti Bermudez.
 “We are proud to see the C-390 Millen-
nium in service and to witness the cus-
tomer’s satisfaction with the proven ex-
ecution of the combination of require-
ments, as defined by FAB, and demon-
strated by the aircraft, as developed 
by Embraer,” said Jackson Schneider, 
President and CEO of Embraer Defense 
& Security. “The C-390 Millennium has 
been successfully used in FAB humani-

Third C-390 
Joins Brazilian Air Force 

The third unit 
can perform 
aerial refuelling 
missions, 
with KC-390 
designation
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tarian missions to 
combat COVID-19, dem-
onstrating, in practice, its opera-
tional abilities and its importance for 
the country.”
Since the end of March, the Brazilian 
Air Force has used two KC-390 Millen-
nium aircraft in missions, which have 
transported tonnes of essential supplies 
to combat COVID-19 in Brazil. Through 
mid-June, the health supplies trans-
ported included an ambulance, a cell 
health unit, an oxygen plant, more than 
130,000 pairs of surgical gloves, 17,000 
N95 masks, 4,080 pairs of glasses, 14,600 
units of alcohol gel and 8,800 aprons, as 
well as logistical and hospital supplies. 
Among other points highlighted by FAB 
in the use of the KC-390 Millennium, the 
aircraft has been helpful in its ability to 
carry massive amounts of cargo, quickly, 
over long distances, with high dispatch 
reliability. As an example, the aircraft 
flew 2,690 kilometres, from São Paulo to 

Manaus, in less than four hours.
Remarkable Features

For self-defence, the C-390/KC-390 has 
RWR / chaff & flare and DIRCM self-
defence systems. Other factors which 
makes it a unique transport aircraft 
are the in-flight refuelling system, dual 
HUD system, cabin lighting compat-
ible with night vision systems, accurate 
load drop point calculation system 
and EEPGS (Emergency Electric Power 
Generator System) type RAT (Ram Air 
Turbine). 
Equipped with two International Aero 
Engines V2500 turbofan engines, the 

latest avionics, a rear ramp and 
an advanced cargo handling system, 

the C-390 Millennium is capable of car-
rying up to 26 metric tonnes of cargo 
at a maximum speed of 470 knots (870 
km/h), with the ability to operate in 
austere environments, including from 
unpaved or damaged runways. The air-
craft can carry troops, pallets, armoured 
wheeled vehicles and helicopters.
In order to maximise the operational 
availability of the KC-390 Millennium 
fleet in the fulfilment of various mis-
sions, FAB and Embraer Services & Sup-
port signed a comprehensive five-year 
services and support contract.
Embraer has a total backlog of 35 air-
craft, 30 for Brazil and five for Portugal, 
a partner in the development of the air-
craft. Portugal expects its first airlifter 
in 2023. Portugal is a major partner in 
the KC-390 programme, with some of 
its parts including the aircraft central 
fuselage being produced by Embraer’s 
subsidiary OGMA in Evora, about a 
hundred kilometres east of Lisboa. 
Reference Text/photo: 
www.embraer.com

Portugal expects 
its first  KC-390 
Millennium  in 
2023
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Mission Navigation Belts 
to Keep Soldiers Safer 
Elitac Wearables B.V. recently an-
nounced that it has delivered the 
first order of Mission Navigation Belts 
(MNB) to the Royal Netherlands Army. 
The MNB allows soldiers to feel way-
point navigation directions through 
small, quiet vibration motors, located 
in a lightweight belt worn around the 
waist. The order is part of a wider initia-
tive by the Netherlands Ministry of De-
fense to improve situational awareness 
and survivability through the applica-
tion of new technologies.
Traditional navigation compromises sit-
uational awareness because it requires 
soldiers to take their focus away from 
their surroundings to check screens or 
maps or listen to audio instructions. 
The MNB solves this problem by con-
veying navigation cues through haptic 
feedback and the underutilised sense 
of touch. This way, it frees up soldiers’ 
hands, eyes and ears to concentrate on 
their surroundings.
Enhancing Situational Awareness
The MNB was developed by haptic 
feedback specialists Elitac Wearables in 

close collaboration with the Nether-
lands Ministry of Defense. Major Van 
Veen, of the Royal Netherlands Army 
Defence Centre of Expertise for Sol-
dier and Equipment, explained: “Mod-
ern soldiers have access to incredible, 
hi-tech navigation systems, but these 
all require soldiers to keep checking 
their screens constantly. This makes 
an already dangerous job even more 
dangerous because it reduces situ-
ational awareness.” 
The MNB was developed to address 
this problem: “It has proved its value 
convincingly during field tests. Sol-
diers reported that they were more 
aware of their surroundings and found 
the navigational cues very intuitive. 
And because it plugs into our own sol-
dier system, there is no learning curve 
or need for an additional battery. We 
look forward to implementing 
this order of belts and 

investigating other possible applica-
tions of the MNB,” added Major Van 
Veen. 
Moreover, the MNB can be used to 
navigate on foot and in vehicles 
both on land and water. Soldiers can 
change seamlessly from one mode 
of transportation to another without 
stopping to navigate.
Joint Effort
Merijn Klarenbeek, CEO and co-found-
er of Elitac Wearables highlighted: “Af-
ter multiple years of joint testing and 
development with the Netherlands 
Ministry of Defense, we delivered the 
first order of the finished product to-
day. The MNB is fully compatible and 
interoperable with the VOSS system 
(the improved operational soldier 
system developed for the Nether-
lands Ministry of Defense). Its design 
pushes the boundaries when it comes 
to integrating electronics and textiles, 
as the belt had to be robust, comfort-
able, and, most importantly, reliable. 
The field tests conducted by the Royal 
Netherlands Army demonstrate that 
we have indeed achieved that. It is 
rewarding to think that our wearables 
will help keep soldiers safer.”

MNB makes 
GPS-based 
navigation 
safer and more 
intuitive
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 Crafting Strategy:
 National Interests 

and National Values

By:  
Dr. John R.Ballard
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Months into the second decade 
of this new century, many analysts 
are calling for a revision of the inter-
national order. Some see the United 
Nations as less than effective, others 
see “grey area” conflict as changing the 
character of warfare, others see that 
operating in space has altered the in-
ternational landscape. Regardless of 
whether the world order has changed, 
effective strategies for the coming 
decade still must start with an honest 
appreciation of national values, which 
should drive the identification of na-
tional interests to be pursued in any 
realistic national strategy. 
National values are enduring prin-
ciples that mark a nation and its 
people. They are neither mutable nor 
political; they are enduring in that 
they guide and sometimes constrain 
national efforts or actions for long 

periods of time. National 
values may be categorised 

as Organisational (dealing 
with the structure and role 

of government); Legal (deal-
ing with how laws are applied); 

Historical (focused around cel-
ebrating the achievements and 

addressing the mistakes in a na-
tion’s past); Linguistic (related 

to a shared language and terms); 
Cultural (appreciation of the art, lit-

erature, and way-of-life that mark a 
state); or perhaps Moral (norms that 
are the context for national law and 
civic interaction). But regardless of 
type, they are formative, influential 
and enduring principals that reflect 
the character of the state and should 
flavor its every action. 
The United States has organisational 
values that predispose it to democ-
racy; Germany has incorporated his-
torical values to prevent another Nazi-
type political party. Many nations have 
strong religious-based values and 
some states, such as Switzerland, have 
developed unique moral values based 
upon their geography and cultural 
complexity. Well understood national 
values should not change quickly and 
should drive strategy because they 
are reflections of the essential charter 
of the nation and its people.
National interests, sometimes known 
as “raisons d’etat,” are quite different. 
They are goals and ambitions, usu-
ally economic, military, or cultural, but 
sometimes technological or social, 

which focus the efforts of the state to-
wards key strategic attainments. They 
are deliberately chosen as goals of na-
tional strategy because they comply 
with national values but are realistic 
and attainable given current interna-
tional and domestic conditions and 
available time and resourcing. A given 
issue may be a national interest one 
year and may no longer be as impor-
tant or as feasible the very next year. 
National interests should always be 
tempered by realistic expectations.
In the most ideal process, fundamental 
national values, such as human rights, 
should be focused against clear prob-
lems, such as illegal trafficking of peo-
ples, so that states find the resources 
to devote to the pursuit of sometimes 
altruistic strategic goals that match 
the deep desires of their people. Iden-
tifying national values does take study 
and effort but should not be difficult. 
Identifying national interests can be 
both difficult and complex. Both must 
be well understood and well commu-
nicated through the national security 
organisation in every nation. 
Acting in accordance with national 
values to advance specific national 
interests should be the daily mission 
of every national security profes-
sional. Nations must always employ 
approaches that match the particular 
circumstances of the day but ensuring 
conformity with values always remains 
a prerequisite for success, particularly 
for an exemplary, values-based nation 
such as the UAE.
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Lockheed Martin        
US$23.11 bn Deal      

The United 
States approved a possible 

sale to Japan of 105 F-35 
joint strike fighters, mov-
ing Japan one step closer to 
becoming the biggest for-
eign customer of the fighter 
aircraft.  
The Government of Japan 
has requested to buy 63 
F-35A Conventional Take-Off 
and Landing (CTOL) aircraft, 42 
F-35B Short Take-Off and Verti-
cal Landing (STOVL) aircraft, and 
110 Pratt and Whitney F135 engines 
(includes 5 spares).  Also included are 
Electronic Warfare Systems; Command, 
Control, Communications, Computers 
and Intelligence/Communications, Navi-
gation and Identification; spare and repair 
parts; and personnel training and train-
ing equipment.  The estimated total cost is 
US$23.11 billion.
This proposed sale will support the foreign 
policy goals and national security objec-
tives of the United States by strengthening 
the military capability of a major ally that is a 
key factor for political stability and economic 
progress in the Asia-Pacific region.  It is vital to 

U.S. national interest to assist Japan in develop-
ing and maintaining a strong and effective self-

defence capability.
A Perfect Fit for JASDF

The F-35 Lightning II is referred to as a 5th Gen-
eration fighter, combining advanced stealth 

capabilities with fighter aircraft speed and agil-
ity, fully fused sensor information, network-

enabled operations and advanced logistics and 
sustainment. 

The F-35 Lightning II is designed and built to 
counter the most advanced airborne and 
ground-based threats – making it a per-
fect fit for the Japan Air Self-Defence 
Force (JASDF). The supersonic, multi-
role F-35 represents a quantum 
leap in air dominance capability 
with enhanced lethality and 

F-35 Lightning 
II is a 5th 
Generation 
fighter with 
advanced stealth 
capabilities
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  Close to Clinching 
   for F-35 JSF Aircraft

survivability in hostile, 
anti-access airspace 

environments.
The F-35's advanced 
stealth allows pilots to 
penetrate areas with-
out being detected by 
radars that legacy fighters 

cannot evade.
The F-35 is designed with 

the entire battlespace in 
mind, bringing new flexibil-

ity and capability to the Unit-
ed States and its allies. Reliance 

on any single capability — elec-
tronic attack, stealth, etc. — is not 

sufficient for success and survivabil-
ity in the future. Missions traditionally 

performed by specialised aircraft — 
air-to-air combat, air-to-ground strikes, 

electronic attack, intelligence, surveil-
lance and reconnaissance can now be ex-

ecuted by a squadron of F-35s.
Advanced Avionics to Dominate Combat

Advanced electronic warfare (EW) capa-
bilities enable F-35 pilots to locate and 

track enemy forces, jam radars and disrupt 
attacks with unparalleled effectiveness. Ad-

vanced avionics give the pilot real-time access 
to battle space information with 360-degree 

coverage and an unparalleled ability to domi-
nate the tactical environment. Data collected 
by sensors on the F-35 will immediately be 
shared with commanders at sea, in the air or 
on the ground, providing an instantaneous, 
high-fidelity view of ongoing operations – 

making the F-35 a formidable force multiplier 
while enhancing coalition operations. 

Ability to Enter Airspace Undetected
The F-35's very low-observable (VLO) stealth 

allows it to safely enter defended airspace 
areas without being seen by radars that 

4th Generation and earlier legacy fight-
ers cannot evade. The combination 

of the stealth features, active elec-
tronically-scanned array (AESA) 

radar technology, and the 
aircraft’s ability to carry 

F-35 pilots can 
locate and track 
enemy forces, 
jam radars and 
disrupt attacks 
with unparalleled 
effectiveness
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its full component of weapons stores and fuel inter-
nally allows F-35 pilots to engage ground targets 

at longer ranges without being detected and 
tracked, using precision-guided munitions 

and air-to-air radar-guided  mis-
siles to successfully complete air-

to-ground missions. The F-35’s inte-
grated sensors, information and weap-

ons systems also give pilots an advantage 
over potential threat front-line fighter aircraft. 

 Advanced Sensors for ISR missions
Drawing on the advantage of stealth, advanced sen-
sors, and data fusion providing enhanced pilot situ-

ational awareness, F-35 pilots can fly critical ISR 
missions with more sophisticated data capture 

than any previous fighter aircraft. The F-35 
has the most powerful and comprehen-

sive integrated sensor package of 
any fighter aircraft in history, giv-

ing pilots 360-degree access 
to “real-time” battlefield 

information. The infor-
mation gathered 

by F-35 sensors 
can be securely 

shared with com-
manders at sea, in the 

air or on the ground, pro-
viding a comprehensive view 

of ongoing operations.
Unparalleled Stealth Makes F-35 

Top of its Class
The F-35’s stealth capabilities are unprece-

dented in tactical fighter aviation. An in-
tegrated airframe design, advanced 

materials and other features make 
the F-35 virtually undetectable 
to enemy radar. Extensive 
analysis and flight test of 

the survivability of the 

F-35 with its combination of stealth, ad-
vanced sensors, data fusion, sophisti-
cated countermeasures, and electronic 
attack demonstrate conclusively its su-
perior advantages over legacy aircraft.
When it comes to having a ‘quarter-
back’ for the coalition joint strike force, 
the interoperable F-35 is clearly the air-
craft for the leadership role. The F-35 is 
designed to share everything it can see 
with other aircraft and operation cen-
tres to expand situational awareness 
across the entire network of aircraft.  
Robust Communications Suite
The term “mission systems” refers to the 
avionics, integrated electronic sensors, 
displays and communications systems 
that collect and share data with the 
pilot and other friendly aircraft, at sea 
and on the ground. The F-35 has  one of 
the most robust communications suite 
of any fighter aircraft built, to date. 
Japan is one of five current U.S. For-
eign Military Sales F-35 customers to 
date, including the Republic of Korea, 
Belgium and Poland. The supersonic 
F-35 represents a quantum leap in air 
dominance capability with enhanced 
lethality and survivability in hostile, 
anti-access airspace environments.
Reference Text/photo: 
www.lockheedmartin.com

F-35 JSF
Features Advanced 

avionics to 
dominate 
combat

Ability to 
enter airspace 
undetected

Robust 
communications 
suite

Advanced 
sensors for 
ISR missions

Unparalleled 
stealth makes 
F-35 top of its 
class
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TEWS: Intelligent
and Strategic Weapon of Choice

TEWS enables 
commander to 
detect, locate, 
and identify 
enemy using 
COMINT and 
ELINT

Today, integrated intelligence eco-
systems are becoming prominent on 
the electronic battlefield, as defence 
and security forces look to gain the 
edge in the next generation of conflict 
technology. Specialised standalone 
products have play a crucial role but 
combining advanced technologies 
into coherent multi-sensor, multi-
platform systems offers true spectrum 
dominance. 
This is why the optimal integration of 
advanced deployable technologies 
with real-time data exchange make 
Tactical Electronic Warfare Systems 
(TEWS) the weapons of choice.
HENSOLDT South Africa (previously 
GEW) is a market leader in provid-
ing  integrated, turnkey tactical EW 
systems, expertly incorporating inter-

connected and diverse entities into 
advanced systems that seamlessly of-
fer situational awareness, intelligence 
and countermeasures. These systems 
integrate the latest and most advanced 
products and solutions for fast wide-
band interception, monitoring, direc-
tion-finding, analysis and jamming 
in the HF, V/UHF and SHF frequency 
bands. 
“Because of our high-tech products 
and exceptional integration, our sys-
tems are at the forefront of technology 
and capabilities, with unparalleled reli-
ability,” said Dr. Naudé Scribante, Senior 
Executive of EW Systems, HENSOLDT 
South Africa.
On-the-spot Intelligence
The primary purpose of a tactical EW 
system is to enable the battlefield com-

mander to detect, locate, and identify 
the enemy using Communications In-
telligence (COMINT) and Electronic 
Intelligence (ELINT) support measures 
that provide real-time information for 
on-the-spot intelligence dissemina-
tion. This intelligence provides situ-
ational awareness, including the size 
and disposition of enemy forces, as 
well as electronic order-of-battle 
awareness. The commander can then 
also deny the enemy the use of the 
electromagnetic spectrum with the 
employment of electronic attack sys-
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HENSOLDT 
supports many 
programmes in 
Middle East such 
as sensors for 
border security

tems, which deny, disrupt or degrade 
the enemy’s ability to communicate, 
coordinate and employ radar for sur-
veillance and targeting. 
The secondary purpose of the sys-
tem is to supply the intercepted in-
formation to the strategic domain 
for processing, validation, analysis 
and decision-making.
Tactical EW systems range from sin-
gle stations operating in standalone 
mode, to multiple interconnected 
stations operating in a fully integrated 
EW ecosystem, with capabilities con-
figured and deployed for optimal per-
formance in the theatre of operations. 
Tailored to the unique needs of clients 
and their operating environments, 
HENSOLDT’s tactical EW systems are 
designed to be platform indepen-
dent, forming modular systems 
comprising integrated networks of 
man-pack, transportable, mobile 
and semi-mobile deployments.
The hub of this ecosystem is the 
EW command and control software 
system, providing up-to-date situ-
ational awareness, informed mission 

planning, real-time mission control and 
accurate threat management. Through 
effective deployment planning, online 
task-distribution and real-time colla-

tion of task results, the true benefit of 
the system’s sensors and effectors are 

unleashed.
HENSOLDT has almost 30 years’ ex-

perience in large-scale tactical EW 
systems and have become market 

leaders in this domain, having sup-
plied hundreds of stations that form 
part of large-scale integrated ecosys-
tems. These systems are operational 
in a number of countries across the 
globe and many have been in service 
for decades, being maintained and 
upgraded by the company since its 
installation. 
HENSOLDT has teams of specialists 
committed to supporting its systems 
throughout the world – assisting cli-

ents with in-country technical and 
logistics support, continuous training, 

long-term maintenance, repairs and 
upgrades. During the current global 

pandemic, the company continues to 
support the missions of clients and of-
fer these services remotely, or on-site 
in locations where they have stationed 
personnel.
Reliable Partnership
HENSOLDT’s presence in the Middle 
East dates back a quarter of a cen-
tury. Though the company’s name has 
changed over this period, the compa-
ny’s strong relationship with countries 
in the region has remained consistent. 
This has earned HENSOLDT the reputa-
tion from its long-standing Middle East 
customers as a reliable partner in the 
area of defence and security electron-
ics. The company supports many ac-
tive programmes in the region ranging 
from airborne radar on combat aircraft 
to sensors for border security. 
Reference Text/photo:
www.hensoldt.co.za

HENSOLDT’s 
TEWS are 
designed to 
be platform 
independent
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First CMV-22B for Fleet 
Operations Delivered to 
U.S. Navy

Bell Textron Inc., a Textron 
Inc. company, and Boeing delivered 
the first CMV-22B for fleet operations 
to the U.S. Navy in June. The V-22 is 
based at Fleet Logistics Multi-Mission 
Squadron (VRM) 30 at Naval Air Station 
North Island in San Diego, U.S.
This aircraft is the third overall delivery 

to the U.S. Navy. Bell Boeing delivered 
the first CMV-22B to the Navy at Naval 
Air Station Patuxent River in February 
for developmental testing, followed 
by a second in May. The Navy variant 
V-22 will take over the Carrier Onboard 
Delivery Mission for the U.S. Navy, re-

placing the C-2A Greyhound.
Expanded Range
The CMV-22B has been proven in the 
world’s harshest environments – from 
the desert to the arctic. Moreover, it 

CMV-22B has 
been proven 
in the world’s 
harshest 
environments – 
from the desert 
to the arctic
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has been designed from the ground 
up for the maritime environment with 
corrosion resistant materials and coat-
ings, blade fold for shipboard stor-
age and enhanced Elector Magnetic 
Interference protection. Additionally, 
combined with triple-redundant flight 
controls, this aircraft is built to take on 
a challenge.
It can reach some of the most remote 
locations and readily resupply bases 
as far as 400 nm on one tank of gas. 
Auxiliary tanks and aerial refuelling al-
low flight for five hours or more.
The aircraft has seating capacity for 
24 combat troops, provisions for FAST 
rope and rappel, heightened cabin 
situational awareness, and a GPS re-
peater that makes it an effective troop 
transporter. External antenna facility 
is available for troop radios, so com-
manders don’t lose touch.
The CMV-22B carries up to 6,000 
pounds of cargo and combines the 
vertical takeoff, hover and landing 
(VTOL) qualities of a helicopter with 
the long-range, fuel efficiency and 
speed characteristics of a turboprop 
aircraft.

Bell Boeing designed the Navy variant 
to have the expanded range needed 
for fleet operations. Two additional 
60-gallon tanks and redesigned for-
ward sponson tanks can cover more 
than 1,150 nautical miles. The CMV-
22B also has the unique ability to 
provide roll-on/roll-off delivery of the 
F135 engine power module, enhanc-
ing the Navy’s readiness.
The Marine Corps is the lead service in 
the development of the Osprey. The 
Marine Corps version, the MV-22B, is 
an assault transport for troops, equip-
ment and supplies, and will be ca-
pable of operating from ships or from 
expeditionary airfields ashore. While 
the Navy’s CMV-22B will provide com-

bat search and rescue, delivery and re-
trieval of special warfare teams along 
with fleet logistic support transport. 
CV-22B is the Air Force Special Opera-
tions Command (AFSOC) variant of the 
U.S. Marine Corps MV-22B Osprey. The 
CV-22B’s mission is to conduct long-
range infiltration, exfiltration and re-
supply missions for special operations 
forces.
The U.S. State Department has also 
made a determination approving a 
possible Foreign Military Sale to the 
Government of Indonesia of eight 
MV-22 Block C Osprey aircraft and re-
lated equipment for an estimated cost 
of US$2 billion. The Defense Security 
Cooperation Agency delivered the re-
quired certification notifying U.S. Con-
gress of this possible sale last month.
The proposed sale of aircraft and sup-

The first CMV-22B Osprey assigned to Fleet Logistics 
Multi-Mission Squadron (VRM) 30 

b h d d l d

First V-22 Osprey 
Delivered to Japan

Bell Boeing delivered the first V-22 
Osprey to Camp Kisarazu in Japan 
on July 10. The Japan Ground Self-
Defense Force (JGSDF) is the first 
operator of the V-22 outside of the 
U.S. military.
The V-22 can conduct multiple mis-
sions not possible with traditional 
rotorcraft or fixed-wing aircraft. Ja-
pan’s V-22 has a unique configura-
tion with a customer-specific com-
munication system. The marinized 
design resists corrosion and reduces 
the cost of long-term maintenance. 
JGSDF service members have been 
training with U.S. Marines for the 
last month to gain aircraft proficien-
cy before delivery of the aircraft. Ja-
pan joins the United States Marines, 
Navy, and Air Force in operating the 
Osprey.

MV-22B will 
be capable of 
operating from 
ships or from 
expeditionary 
airfields ashore
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CMV-22B 
combines VTOL 
qualities of a 
helicopter with 
characteristics 
of a turboprop 
aircraft
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port will enhance Indonesia’s humani-
tarian and disaster relief capabilities 
and support amphibious operations. 
This sale will promote burden sharing 
and interoperability with U.S. Forces.
Legacy of Reliability
From Bell’s durable Huey aircraft that 
served and saved warfighters in the 
Vietnam War to their tiltrotor technol-
ogy, the company has an undeniable 
military legacy. During Bell’s peak pro-

duction period during the Vietnam 
War, teams were producing 150 Bell 
Hueys per month in addition to 50 
other helicopters.  With its reputation 
as a durable, reliable platform, the Bell 
Huey earned the respect of the troops. 
The Huey and Cobra platforms grew 
into the powerful duo of the Bell UH-
1Y Venom and the Bell AH-1Z Viper. 
This fleet continues serves the United 
States Marine Corps and other global 
military organisations with their 85 
per cent commonality and seamless 

ability to work in tandem.
The pursuit for tiltrotor tech-

nology began with the Bell 
XV-3a in 1955. After a lot 

of testing and devel-
opment, Bell dem-

onstrated the real 
potential of tiltro-
tor flight with the 
first flight of the 
XV-15 in 1977. 
Now, the Bell 
Boeing V-22 Os-

prey continues to 
distinguish itself 

in an expanding 
number of roles for 

the U.S. Marine Corps, 
U.S. Air Force and more 

recently the U.S. Navy. 
With over 400 aircraft in the 

fleet accumulating over 500,000 

flight hours, it is one of the world’s 
strongest tiltrotor and an asset for any 
military fleet it joins.
Always ready to build the next gen-
eration of military aircraft, Bell’s teams 
are pursuing the future of vertical lift 
by adapting current technology to 
meet the needs of the U.S. Army. Bell 
has been down selected for both U.S. 
Army aviation programmes, the Fu-
ture Attack Reconnaissance Aircraft 
(FARA) and Future Long-Range Assault 
Aircraft (FLRAA). As part of the first se-
lection, Bell is designing, manufactur-
ing, and testing the Bell 360 Invictus, 
a prototype rotorcraft designed to 
provide improved lethality, surviv-
ability, and extended reach for Army 
Aviation. This selection follows almost 
a full year of design and risk-reduction 
work by the Bell team as part of the 
initial contract phase.
As for FLRAA, Bell is selected to be the 
project agreement holder for the com-
petitive demonstration and risk reduc-
tion (CD&RR) effort. For more than 
two and a half years, the Bell V-280 
Valor has been undergoing flight test-
ing, surpassing 280 knots, performing 
manoeuvrability exercises for govern-
ment visitors and making more huge 
strides to prove its capabilities.
Reference text/photo:
www.boeing.com
www.bellflight.com

V-22 Osprey takes off during training in 
the Califorinia desert
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From May 25 to June 8, 
Nexter Munitions carried out two 
test campaigns of the KATANA am-
munition in the S3MA wind tunnel at 
ONERA's Modane site in France. The 
KATANA technical team successfully 
tested the guidance function and bal-
listic behaviour of the ammunition in 
this wind tunnel capable of covering 
speeds ranging from Mach 0.1 to 6.05.
Despite the conditions imposed by 
COVID-19, the two campaigns took 
place in excellent conditions thanks to 
cooperation between the both teams.
The trials could not take place during 
the containment period. Nevertheless, 
ONERA continued its work on the pro-
gramme: test technicians, instrument 
technicians, wind tunnel fitters and 
installation managers, maintained dia-
logue with Nexter. The projectile dem-
onstrator was mounted on a stinger line 
(equipped with a roll head) on the sting-
er-holder sector of the wind tunnel.
Flight Phases
The first campaign focused on the 

guided part of the flight, from the 
opening of the CAS (Control Actua-
tion System - set of control surfaces), 
a device enabling trajectory control, 
until target arrival. It made it possible 
to refine the digital models and test 
different ammunition configurations 
throughout the planned flight range. 
The second part of the campaign in 
the Variable Mach Nozzle vein focused 
on the ballistic part of the firing from 
the gun exit to the CAS opening. It also 
made it possible to confirm the nu-
merical models, and to check the con-
straints on the ammunition in these 
phases at very high speed. This cam-
paign is a major milestone in validat-
ing the in-flight stability of the ammu-
nition over the entire speed range. It 
was the last milestone before the first 
manned firings planned for this year. 
The KATANA 155mm guided artillery 
ammunition is a priority programme of 
the Nexter Group that meets the needs 
of modern artillery and is compatible 
with all types of 155mm guns of the 

New Reinforcements
Recently, within the framework 
of a contract notified by the 
French Defence Procurement 
Agency (DGA), Nexter placed an 
order with Eurenco, the European 
leader in energetic materials for 
the supply of artillery modular 
charges. A total of 70,000 mod-
ules will be manufactured on the 
Eurenco Bergerac site and deliv-
ered between 2021 and 2022 to 
the French Army for use on the 
CAESAR system.

JBMoU (Joint Ballistic Memorandum 
of Understanding) standard. By com-
bining a high-efficiency warhead with 
decametric accuracy, KATANA can 
handle all types of targets and reduce 
the risk of collateral damage, meeting 
the requirements for use in urban ar-
eas or asymmetric contexts. 

Nexter Tests 
KATANA Ammunition
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The U.S. Air Force (USAF) recently 
awarded Boeing a nearly US$1.2 bil-
lion contract to build the first lot of 
eight F-15EX advanced fighter jets. 
The contract will help the service meet 
its capacity requirements and add ca-
pability to its fighter fleet. The award 
also covers support and one-time, up-
front engineering costs. 
Already under construction at the 
Boeing F-15 production facility in St. 
Louis, U.S., the first two jets will be 
delivered next year.
The USAF also announced the 
overall Indefinite Delivery Indefi-
nite Quantity (IDIQ) contract with 
a ceiling value of nearly US$23 
billion for F-15EX.

The F-15EX will replace the oldest F-
15C/Ds in the USAF service’s inventory. 
Eight F-15EX aircraft were approved 
in the fiscal year 2020 budget and 12 
were requested in the FY21 budget. 
The Air Force plans to purchase a total 
of 76 F-15EX aircraft over the five-year 
Future Years Defense Program.

“The F-15EX is the most affordable 
and immediate way to refresh the ca-
pacity and update the capabilities pro-
vided by our ageing F-15C/D fleets,” 
said Gen. Mike Holmes, commander 
of Air Combat Command. “The F-15EX 
is ready to fight as soon as it comes off 
the line.”
Digital Backbone
The F-15EX is a two-seat fighter with 
U.S.-only capabilities. It features a 
deep magazine that can carry a load of 
advanced weapons. The platform also 
requires minimal transitional training 
or additional manpower and little to 
no infrastructure changes, ensuring 
the continuation of the mission.
“When delivered, we expect bases 

F-15EX 
will replace the 
oldest F-15C/
Ds in the 
USAF service’s 
inventory

Reports
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currently operating the F-15 to transi-
tion to the new EX platform in a mat-
ter of months versus years,” Holmes 
added.
The most significant difference 
between the F-15EX and legacy 
F-15s lies in its Open Mission 
Systems (OMS) architecture. The 
OMS architecture will enable the 
rapid insertion of the latest aircraft 
technologies. It will also have fly-by-
wire flight controls, a new electronic 
warfare system, advanced cockpit sys-
tems, and the latest mission systems 
and software capabilities available for 
legacy F-15s.
Moreover, the OMS Architecture in F-
15EX delivers Advanced Battle Man-
agement Systems (ABMS) capabilities, 
allowing F-15EX to operate indepen-
dently while isolated and reconnect 
to the global cloud when conditions 
permit. 

“The F-15EX’s digital backbone, open 
mission systems, and generous pay-
load capacity fit well with our vi-
sion for future net-enabled warfare,” 
said Dr. Will Roper, assistant secretary 
of the Air Force for Acquisition, Tech-
nology and Logistics. “Continually up-
grading systems, and how they share 
data across the Joint Force, is critical 
for defeating advanced threats. F-
15EX is designed to evolve from day 
one.”
Viability for Decades
The F-15EX reportedly carries more 
weapons than any other fighter in 
its class and can launch hypersonic 
weapons up to 22 feet long and 
weighing up to 7,000 pounds.
To further support the digital airframe 
and advance rapid technology inser-
tion, the F-15 programme serves as a 
pathfinder for the Department of De-
fense’s DevSecOps initiative, aimed at 
developing secure, flexible and agile 
software. Additionally, the OMS archi-
tecture ensures its viability for decades.
“F-15EX brings together benefits of 
digital engineering, open mission sys-
tems and agile software development 
to keep it affordable and upgradable 
for decades to come,” said Prat Kumar, 
Boeing vice president and F-15 pro-
gramme manager. “This means we can 
rapidly test and field new capabilities 

on F-15EX keeping our warfighters 
ahead of threats.” 
Pilots and mechanics currently oper-
ating the F-15 anticipate transitioning 
to the F-15EX in a matter of days as 
opposed to years. Future plans call for 
as many as 144 aircraft.
The first eight F-15EX aircraft will be 
fielded at Eglin Air Force Base, Florida, 
to support testing efforts. The delivery 
of the first two aircraft is scheduled 
for the second quarter of FY21. The 
remaining six aircraft are scheduled to 
deliver in FY23. The Air Force is using 
the Strategic Basing Process to deter-
mine the fielding locations for subse-
quent aircraft lots.
F-15EX requires no new logistics 
chains, training squadrons, infrastruc-
ture modification, programme offices 
or even weapons integration. These 
benefits, combined with the lowest 
cost per flight hour in its class, make 
F-15EX the total life cycle solution to 
meet USAF capacity requirements.
Boeing’s advanced manufacturing 
will provide software-automated 
tools, services and standards that en-
able programmes to develop, secure, 
deploy and operate applications in a 
secure but flexible and interoperable 
way. 
Reference Text/Photo:
www.boeing.com
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CAE Defence & Security busi-
ness unit debuted the CAE OneWorld 
virtual conference and tradeshow on 
July 8. The virtual event included pre-
sentations such as digital technolo-
gies and innovations in training; CAE 
Trax Academy and transforming pilot 
training; and COVID-19: Supporting 
customers during the pandemic.
Leaders from each of CAE’s business 
units also participated in a podcast 
titled: COVID-19 and new perspectives 
on training – thoughts from CAE lead-
ership in Civil Aviation, Defence and 
Healthcare.
Furthermore, CAE OneWorld featured 
a discussion with CAE Defence & Secu-
rity executive leadership that included 
Heidi Wood, interim Group President, 

Defence and Security; Ray Duquette, 
President and General Manager, CAE 
USA; and Marc-Olivier Sabourin, Vice 
President and General Manager – Inter-
national.
The CAE OneWorld virtual tradeshow 
also featured demonstrations on a 
range of products and capabilities of-
fered by the company. These dem-
onstrations included a narrated walk-
through and introductory video from 
one of CAE’s subject matter experts fol-
lowed by additional presentation and 
video content. Below are some of the 
product and capability areas featured:
CAE Trax Academy – Pilot Training 
Continuum 
The CAE TRAX Academy is a compre-
hensive and integrated suite of digital 

learning tools and training media de-
signed to streamline pilot through-
put from the start of undergraduate 
pilot training. First, student pilots use 
digital tools such as a mobile app and 
virtual reality-enabled courseware to 
learn and understand required train-
ing tasks and procedures. Next, stu-
dents practice what was learned in 
the CAE Sprint VR training device. The 
CAE Sprint VR trainer includes the CAE 
virtual coach to provide immediate 
and actionable instruction, as well as 
CAE Rise to assess progress and mea-
sure achievement in mastering the 
required task or procedure. Finally, 
students perform what they prac-
ticed and demonstrate proficiency in 
a higher-fidelity simulator, which also 

CAE OneWorld Virtual Show 
Spotlights Latest Tech
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leverages CAE Rise to help the instruc-
tor validate student progress.
CAE Medallion MR e-Series Visual 
System
The CAE Medallion MR e-Series Visual 
System is a cost-effective, turnkey vi-
sual system designed specifically for 
military fighter and fast-jet training. It 
includes a back-projection 360-degree 
dome display system, laser projectors 
and CAE’s proven CAE Medallion image 
generators in a fully integrated visual 
solution. Available for new training sys-
tems as well as for updates to existing 
systems, the CAE Medallion MR e-Se-
ries is designed to deliver a realistic and 
immersive virtual environment.
Naval Training Solutions 
CAE’s comprehensive training systems 
integration (TSI) solutions aim to de-
liver state-of-the-art and cost-effective 
training that is optimised to meet the 
particular requirements of every naval 
customer. The TSI approach addresses 
the full-spectrum of the training con-
tinuum, from academic and simula-
tion-based training to a full live-virtu-
al-constructive (LVC) environment for 

training and mission rehearsal. 
CAE helps navies reduce the 
demand on uniformed person-
nel by providing well-trained, 
ex-Navy training experts to de-
liver training, which allows ac-
tive-duty personnel to focus 
on operational requirements.
Remotely Piloted Aircraft 
(RPA) Training Solutions 
The company designs, de-
velops and delivers remotely 
piloted aircraft (RPA) and un-
manned aerial system (UAS) 
training solutions. CAE pro-
vide aircrew training to more 
than 1,500 U.S. Air Force MQ-9 
Reaper pilots and sensor operators 
annually. In the Middle East, CAE is 
delivering a turnkey training centre to 
provide classroom, simulator and live 
flying training to RQ-1E Predator me-
dium-altitude long-endurance (MALE) 
RPA aircrews. It also helps in support-
ing the training of the Italian Air Force 
by providing “zero flight time” capable 
RPA mission trainers.
Mission Support Solutions 
In 2018, CAE USA established a sepa-
rate business unit named CAE USA 
Mission Solutions. This business unit 

is a subsidiary of CAE USA and op-
erates under a Proxy Agree-

ment with the United States 
Government. The Proxy 

Agreement enables 
Mission Solutions 

to pursue and 
execute Depart-
ment of Defense 
(DoD) higher-
level security 
programmes, 
as well as 
meet custom-
ers evolving 

needs. CAE USA 
Missions Solu-

tions capabilities include but are not 
limited to Aircrew Training Services, 
Operations and Test Support, C2 & In-
telligence Services, Space and Missile 
Defense and Advisory and Assistance 
Services. 
Aeromedical Evacuation Training 
CAE can design, develop and deliver a 
high-fidelity replica of the fuselage of 
any air mobility aircraft platform spe-
cifically configured for aeromedical 
training scenarios. The training device 
incorporates both real and simulated 
aircraft parts and systems employed 
to replicate environments used by 
crews when performing aeromedical 
evacuation missions. Realistic, high-
fidelity patient simulators from CAE 
Healthcare are included as part of 
CAE’s Aeromedical Evacuation Train-
ing System. A hand-held, wireless 
tablet instructor operator station pro-
vides the instructor with full control 
of the training environment and the 
ability to customise a variety of train-
ing scenarios.
CAE OneWorld 2020 is available on-
line until August 8th and is free to 
all attendees who register (caeone-
world2020.com/registration/).

CAE OneWorld 
featured 
demonstrations 
on a range of 
products and 
capabilities

The CAE Medallion MR e-Series Visual System offers a 
realistic and immersive virtual environment
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Gray Eagle ER MDO Demo Shows    

General Atomics Aeronautical Sys-
tems, Inc. (GA-ASI) completed a month-
long demo event that showcased a suite 
of long-range sensors, Air Launched 
Effects (ALE) and Scalable Command 
and Control (SC2) on its Gray Eagle Ex-
tended Range (GE-ER) Unmanned Air-
craft System (UAS). This was the third in 
a series of demonstrations for the U.S. 
Army that were based out of the Yuma 
Proving Grounds dating to November 
2019. GA-ASI partnered with industry 
to integrate best-of-breed long-range 
ISR payloads and ALEs on the GE-ER. 
The aircraft showed a persistent stand-
off survivability with stand-in capabili-
ties with up to 40 hours of endurance 
that Army commanders can leverage to 
orchestrate forces in the Multi-Domain 
Operations (MDO) environment.

“We set out on a mission to demon-
strate survivability and capability to 
the U.S. Army through strong industry 
partnerships in a cost conscious and af-
fordable way,” said David R. Alexander, 
president, GA-ASI. “The goal was to take 
the Army’s concepts and put the power 
of industry innovation to work to make 
them a reality. We are in the business 
of solving problems and ensuring the 
U.S. Army Soldier has overmatch on the 
battlefield.”
The third demonstration built on the 
previous demos as the GE-ER – in 
flight at 25,000 feet – identified emit-
ters with Communications Intelligence 
(COMINT) payload and integrated 
antenna array. This configuration pro-
vided single aircraft geo-location and 
cross-cueing to the onboard Synthetic 

Aperture Radar (SAR) to produce preci-
sion coordinates sufficient for targeting 
within minutes. 
L3Harris’ Rio Nino lightweight COMINT 
system, capable of detecting emitters 
out to 250 km, was combined with GA-
ASI’s Lynx Multi-mode Radar with SAR 
to perform the task. Additionally, the 
GE-ER gathered Electronic Intelligence 
(ELINT) using a Sierra Nevada Small 
SWAP Auto-ELINT (SSAE) system. The 
ELINT detections were cross-cued to 
the Lynx SAR for rapid processing of 
target identification and targeting co-
ordinates.
Unique Automatic Take-off and 
Landing system
GE-ER features an automatic takeoff 
and landing system (ATLS) that allows 
the aircraft to be launched and recov-

GE-ER is a long-
range variant of 
the U.S. Army’s 
MQ-1C Gray 
Eagle UAS
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     Survivability and Capability 
ered without any operator interaction. 
Its ATLS is based upon GA-ASI's Gray 
Eagle ATLS, which has successfully con-
ducted tens of thousands of takeoffs 
and landings.
GA-ASI also conducted the first-ever 
launch and control of ALEs from the 
GE-ER. The ALEs were launched and 
controlled through the GE-ER and 
provided real-time full-motion video to 
simulated ground forces over a Tactical 
Scalable Mobile (TSM) network. This 
successful teaming between GA-ASI’s 
GE-ER and Area-I’s Altius-600 ALEs is a 
significant innovation milestone that 
demonstrates capability required for 
the future battlefield. The GE-ER also 
acted as a Tactical Scalable Mobile Ad-
hoc Networking node, relaying voice 
and data to displaced users during the 
demonstration. All flight activities (in-
cluding preflight, taxi, mission profiles 
and landing) were controlled from a 
GA-ASI laptop-based SC2 system. GA-
ASIs SC2 system reduced emplace-
ment and mission launch timelines by 
75 per cent from the currently fielded 
ground control station.

GE-ER is a long-range variant of the 
U.S. Army’s MQ-1C Gray Eagle UAS. GE-
ER delivers long-endurance UAS sur-
veillance, communications relay, and 
weapons delivery missions in support 
of the warfighter. The aircraft delivers 
an advanced UAS capability for the 
Army, adding significantly increased 
endurance, considerably improved 
reliability/maintainability, and much 

greater payload and weapons capacity.
Higher Internal Payload Capacity 
and Engine Horsepower
GE-ER is engineered with a Max Gross 

Takeoff Weight (MGTOW) of 4,200 
pounds, utilising a high-perfor-

mance 180HP diesel engine 
compared with the Gray Ea-

gle's GTOW of 3,600 pounds 
with a 160HP diesel engine. The 

incorporation of GE-ER's deep belly 
design and 500-pound centreline hard 
point allows for 900 pounds of internal 
fuel load, with the capability of an ex-
ternal fuel pod that can accommodate 
an additional 450 pounds (Gray Eagle's 
fuel load is 600 pounds). Use of this 
extra fuel supports persistent Army Re-
connaissance, Surveillance, and Target 
Acquisition (RSTA) missions. GE-ER en-
durance has been demonstrated in all 
Army operational configurations and 
flew nearly two days straight during 
testing at GA-ASI's Flight Operations 
Facility in El Mirage, California.
GE-ER's internal payload capacity, com-
bined with its increased engine horse-
power, provides growth capability for 
an improved airworthiness design, 
with the potential of incorporating 
lightning protection, damage toler-
ance, and Traffic Collision Avoidance 
System (TCAS) features.
GA-ASI continues modernisation in 
both aircraft reliability and mission ef-
fectiveness. The next milestone that 
GA-ASI will accomplish is flight testing 
of the 200 HP Enhanced Heavy Fuel 
Engine and dual 7.5kw brushless gen-
erators. GA-ASI will continue the demo 
series next year to advance the aircraft 
and its payloads to meet the emerging 
needs of the U.S. Army.

GE-ER’s ATLS 
allows the aircraft 
to be launched 
and recovered 
without any 
operator 
interaction

GE-ER can  identify emitters with COMINT payload and integrated antenna array



58 ISSUE 583 August 2020 Reports

MBDA’s MMP Missile 
Selected To Fulfil 
European BLOS Capability

MBDA recently announced that 
it will develop a new capability based 
on the MMP missile system that will be 
unique for mounted and dismounted 
forces. For this, the company will be 
working with 13 partners and subcon-
tractors from five countries.
LynkEUs, an MBDA coordinated proj-

ect, has been selected by the Euro-
pean Commission as part of the new 
European Defence Industrial Devel-
opment Programme (EDIDP), follow-
ing consultation with Member States.
Strategic Cooperation
LynkEUs is the first technological and 
industrial contribution to the objec-

tives of the Permanent Structured 
Cooperation (PESCO) Beyond Line of 
Sight (BLOS) capability project. The 
BLOS capability project had been ap-
proved in November 2018 by the EU 
Defence Ministers.
The project is managed in close part-
nership with the French, Belgian and 
Cypriot armed forces. The project 
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seeks to define an initial operational 
concept for a European BLOS capa-
bility. It will also provide an oppor-
tunity to identify and test emerging 
solutions of potential value for future 
upgrades to the capability and will be 
validated by a test campaign.
The concepts and tests completed 
for the PESCO BLOS project will con-
tribute to the development of a fam-
ily of man-on-the loop BLOS missile 
systems with back image, based on 
the MMP medium range missile, and 
under full control of Europe’s defence 
industry.
MMP is the latest (fifth) generation 
land combat missile system designed 
for dismounted infantry as well as for 
integration on combat vehicles. The 
weapons effectiveness has also been 
proven on small naval craft as well.

Featuring both fire-and-
forget and man-in-

the-loop operation, 
network-enabled 

MMP also re-
ceives third party 
target designa-
tion for indirect 
firing scenarios. 

MMP has a multi-
purpose warhead 

with the selectable 
choice of anti-armour 

of anti-infrastructure 
modes.

Eric Béranger, MBDA CEO, said: 
“LynkEUs is the first cooperative proj-

ect in the missile systems field lever-
aging on the new EU defence instru-
ments, and the first EU defence R&D 
project to be coordinated by MBDA. It 
demonstrates our eagerness to coop-
erate to an ever-greater extent in Eu-
rope and to expand our circle of indus-
trial and technological partnerships.”
MBDA’s partners – from Belgium – The 
Royal Military Academy, John Cockerill 
Defense, FN Herstal, Thales Belgium, 
and Xenics; from Cyprus – Aditess, 
Cyprus Institute, and SignalGenerix; 
from France – Novadem and Safran; 
along with the three subcontractors: 
MILREM (from Estonia), DELAIR (from 
France), and Carmenta (from Sweden) 
– are now entering the negotiation 
phase of the grant agreement with 
the Commission.
This first success at the European level 
paves the way for further collabora-
tive projects, that will consolidate a 
European BLOS capability by develop-
ing associated functions such as train-
ing systems and cooperative engage-
ment. These new projects could be eli-
gible for the future European Defence 
Fund as early as 2021.
Modular System
MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle 

for Land Combat) is the latest genera-
tion of high firepower weapon system 
specifically designed to meet the most 
demanding requirements of mod-
ern combat in both complex urban 
and open battlefield environments. 
Already well established in its MPCV/
Mistral air defence version deploying 
the Mistral VSHORAD missile, MPCV/
MMP is also available and features 
MBDA’s fifth generation, land combat 
MMP missile. 
The MPCV turret design is focused on 
modularity and, therefore, provides 
the ideal platform for MMP, which 
itself has been designed to be multi-
purpose. Housing four MMP missiles 
(in a 2x2 configuration), this motorised 
turret is suitable for a wide range of 
light and medium armoured vehicles 
(e.g. 4x4, 6x6 and 8x8 all-terrain) as 
well as larger tracked platforms. The 
gyro-stabilised day/night thermal op-
tical sensor and firing control units are 
all integrated within the turret. A 12.7 
mm (.50 calibre) machine gun com-
pletes the system’s overall firepower.
The system is completely operable 
from within the vehicle, or remotely 
through a state-of-the-art, fully mobile 
workstation, which can be installed in 
a building, a bunker, or any protected 
place if static operations are called for. 
MMP, already in service with the 
French Army, offers a wide range of 
next generation features whether de-
ployed by dismounted infantry from 
a digital firing post or from armoured 
vehicles such as MPCV/MMP. 
MMP’s design includes the growth 
potential necessary for a future family 
of missiles for modern land combat. It 
is in service and has been operation-
ally tested and proven in extremes of 
climate (desert and sub-arctic condi-
tions).
Reference Text/Photo:
www.mbda-systems.com
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NASA 
Discovers 
World 
Orbiting 
Young Star

For more than a decade, astrono-
mers have searched for planets orbit-
ing AU Microscopii, a nearby star still 
surrounded by a disk of debris left over 
from its formation. Recently, scientists 
used data from NASA’s Transiting Exo-
planet Survey Satellite (TESS) and re-
tired Spitzer Space Telescope to report 
the discovery of a planet about as large 
as Neptune that circles the young star 
in just over a week.
The system, known as AU Mic for short, 
provides a one-of-a-kind laboratory for 
studying how planets and their atmo-
spheres form, evolve and interact with 
their stars.
“AU Mic is surrounded by a vast debris 
disk in which moving clumps of dust 
have been tracked, and now, thanks to 
TESS and Spitzer, it has a planet with a 
direct size measurement,” said Bryson 
Cale, a doctoral student at George Ma-
son University in Fairfax, Virginia.

The new planet, AU Mic b, is described 
in a paper co-authored by Cale and led 
by his advisor Peter Plavchan, an assis-
tant professor of physics and astrono-
my at George Mason. Their report was 
published on June 24, in the journal 
Nature.
AU Mic is a cool red dwarf star with an 
age estimated at 20 to 30 million years, 
making it a stellar infant compared to 
the Sun, which is at least 150 times old-
er. The star is so young that it primarily 
shines from the heat generated as its 
own gravity pulls it inward and com-
presses it.
The system is located 31.9 light-years 
away in the southern constellation 
Microscopium. It’s part of a nearby col-
lection of stars called the Beta Pictoris 
Moving Group, which takes its name 
from a bigger, hotter A-type star that 
harbours two planets and is likewise 
surrounded by a debris disk.

Although the systems have the same 
age, their planets are markedly differ-
ent. The planet AU Mic b almost hugs 
its star, completing an orbit every 8.5 
days. Beta Pictoris b and c, however, 
are both at least 50 times more mas-
sive than AU Mic b and take 21 and 3.3 
years, respectively, to orbit their star.
Full Circle
Detecting planets around stars like AU 
Mic poses a particular challenge. These 
stormy stars possess strong magnetic 
fields and can be covered with st-
arspots — cooler, darker and highly 
magnetic regions akin to sunspots — 
that frequently erupt powerful stellar 
flares. Both the spots and their flares 
contribute to the star’s brightness 
changes.
In July and August 2018, when TESS 
was observing AU Mic, the star pro-
duced numerous flares, some of which 
were more powerful than the strongest 
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flares ever recorded on the Sun. The 
team performed a detailed analysis 
to remove these effects from the TESS 
data.
When a planet crosses in front of its 
star from our perspective, an event 
called a transit, its passage causes a 
distinct dip in the star’s brightness. 
TESS monitors large swaths of the sky, 
called sectors, for 27 days at a time. 
During this long stare, the mission’s 
cameras regularly capture snapshots 
that allow scientists to track changes 
in stellar brightness.
Regular dips in a star’s brightness sig-
nal the possibility of a transiting planet. 
Usually, it takes at least two observed 
transits to recognise a planet’s presence.
“The second of three TESS transits oc-
curred when the spacecraft was near 
its closest point to Earth. At such times, 
TESS is not observing because it is busy 
downlinking all of the stored data,” said 
co-author Diana Dragomir, a research 
assistant professor at the Univer-
sity of New Mexico in Albuquer-
que. “To fill the gap, our team 
was granted observing time on 
Spitzer, which caught two addition-
al transits in 2019 and enabled us to 
confirm the orbital period of AU Mic b.”
Because the amount of light blocked 
by a transit depends on the planet’s 
size and orbital distance, the TESS and 
Spitzer transits provide a direct mea-
sure of AU Mic b’s size. Analysis of these 
measurements show that the planet is 
about 8 per cent larger than Neptune.
Combining observations from the W. 
M. Keck Observatory and NASA’s Infra-
Red Telescope Facility in Hawaii and 
the European Southern Observa-
tory in Chile, the team conclud-
ed that AU Mic b has a mass 
smaller than 58 Earths. This dis-
covery shows the power of TESS to 
provide new insights into well-studied 
stars like AU Mic, where more planets 

may be waiting to be found.
For decades, AU Mic has intrigued 
astronomers as a possible home for 
planets thanks to its proximity, youth 
and bright debris disk. Now that TESS 
and Spitzer have found one there, the 

story comes full circle. AU Mic is a 
touchstone system, a nearby 

laboratory for understanding 
the formation and evolution 

of stars and planets that will be 
studied for decades to come.

Reference Text/Photo:
www.nasa.gov
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ECA Group recently awarded 
UMS SKELDAR a procurement contract 
to supply the UAV SKELDAR V-200, as 
part of the naval mine countermea-
sures capability replacement, a pro-
gramme led by Belgium Naval & Ro-
botics – a consortium including Naval 
Group and ECA Group. The contract will 
supply 12 mine hunters equipped with 
drone systems (Toolbox) to the Belgian 
and Royal Netherlands navies.
Working across 12 new generation 
ships (six each for the Belgian and Royal 
Netherlands Navies), this contract is 
the first to materialise the stand-off 
concept by using a Toolbox – a system 
composed of a variety of drones to be 
deployed by operators in order to fulfil 
autonomous mine clearance missions 
at sea.
The UAV SKELDAR V-200 is an integrat-
ed part of the Toolbox, which will also 
consist of surface drones USV INSPEC-
TOR125, underwater drones AUV A18-
M, towed sonars T18 for mine detec-
tion, alongside the MIDS system (Mine 
Identification and Disposal System) for 
mine identification and neutralisation, 
SEASCAN and K-STER. 

Also, selected by the German and Ca-
nadian Navies, the SKELDAR V-200 pro-
vides navies with an embedded, “eye in 
the sky” intelligence, surveillance and 
reconnaissance (ISR) capability to en-
hance its capacity to perform primary 
and secondary missions. For the con-
tract with ECA Group, serial deliveries 
of the UAV SKELDAR V-200 are expect-
ed to start in 2023.
“We are very pleased to announce our 
choice of UMS SKELDAR as a partner to 
join this first world’s navies programme 
based on autonomous technologies. 
Together with Naval Group, we believe 
that strong partnerships and close co-
operation are key to the success of this 
project,” said Jean-Louis Sambarino, 
Program Director of ECA Group.
While Axel Cavalli-Björkman, CEO of 
UMS SKELDAR, highlighted: “This is a 
significant contract win for us and con-
firms our market-leading capabilities 
within the maritime sector. The SKEL-
DAR V-200 was conceived as a mari-
time platform, and we have continued 
a programme of enhancements includ-
ing technical, sensor and flight endur-
ance along with improvements of our 
superior heavy fuel engine.”
“The SKELDAR V-200 is undoubtedly 
an essential asset in the stand-off 
concept. This UAV with its integrated 
sensors and endurance will improve 

Belgian and Royal 
Netherland Navies 
to Deploy UAV 
SKELDAR V-200
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the situational awareness and en-
hance the detection process in the 
mine threat area. Ultimately, this will 
result in a more efficient and safer mis-
sion for our valuable crewmembers,” 
concluded Cdr SG Claude Bultot, Pro-
gramme Director for the Belgian and 
Royal Netherlands Navies.
Meeting Functional Requirements
In the midst of the COVID-19 crisis, 
the Belgium Naval & Robotics teams 
have reached a new milestone within 
the framework of the mine war pro-
gramme, which provides for the deliv-
ery of 12 mine hunters equipped with 
their toolbox. The milestone reached 
on May 23, called “Systems Functional 
Review”, validates the functional and 
architectural studies of all the systems 
of mine action ships developed by Na-
val Group such as computer networks, 
electrical installations, propulsion or 
combat systems, as well as those of all 
drones developed by ECA Group. This 
review also focused on the systems of 
systems that provide mission manage-
ment, communications and cyberse-
curity, as well as on the integration of 
drone systems on the ship.
In charge of the preliminary design of 
the ships, Naval Group works in close 
collaboration with Kership who will 
carry out the detailed design of the 
ships and their construction. Kership’s 
activities will start after crossing the 
Preliminary Design Review milestone, 
which is scheduled for December 2020.
“The COVID-19 challenge was resolute-
ly taken up and mastered by Belgium 
Naval & Robotics and our binational 
project team. The flexibility, diligence 
and professionalism of both parties 
were the ingredients necessary for the 
success of this important step in the 
contractual deadlines. The constructive 
atmosphere and expertise of Belgium 
Naval & Robotics inspires confidence 
in the prospect of the next milestone 

this fall,” said Commander Claude Bul-
tot, programme director for the Belgian 
and Dutch navies.
The contract for 12 mine hunters for 
the Belgian and Dutch navies will span 
over 10 years. After a design period of 
three years, Belgium Naval & Robotics 
will move on to the production phase 
of these ships and drone systems, with 
an initial delivery scheduled for 2024. 
Six ships will be delivered to the Bel-
gian navy and six to the Dutch navy; 
they will be equipped with a complete 
drone system (Toolbox) containing a 
total of more than 100 underwater, 
surface and aerial drones entirely dedi-
cated to mine hunting.
Reference Text/Photo:
www.umsskeldar.aero
www.naval-group.com
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Firebird Shows 
The Power of Open 
Architecture

Northrop Grumman Corporation 
recently completed the integration and 
testing of Overwatch Imaging’s TK-9 
Earthwatch sensor. The sensor was in-
tegrated in one day as part of ongoing 
capability flights validating the range 
of missions the Firebird system can 
perform for government and commer-
cial customers.
“During this exercise we rapidly inte-
grated sensors and utilised Firebird’s 
operational flexibility to demonstrate 
the system’s unique capability,” said 
Jane Bishop, vice president and gen-
eral manager, autonomous systems, 
Northrop Grumman. “We leveraged 
Firebird’s communications suite and 
data processing power to patch in cus-
tomers to our virtual feed, so they were 
able to view flight activities in real time.”
Over a four-day period, Firebird dem-
onstrated several data collection mis-
sions, including wide-area surveillance, 
pattern of life monitoring, route clear-
ance, search and rescue, high-value 
subject tracking, hostage recovery, 
and fire hotspot detection. The team 
carried out four over 10 hour manned 
flights with 100 per cent aircraft avail-
ability for day and night operations.

Northrop Grumman’s Firebird product 
line delivers medium altitude, long en-
durance multi-mission flexibility and 
affordability. Available in autonomous 
and optionally piloted configurations, 
Firebird is designed to provide ISR pay-
load and cockpit flexibility through 
truly open architecture and plug-and-
play payload integration. The system’s 
unique hardware- and software enable 
users to carry out a wide range of ISR 
missions for 30 plus hours at approxi-
mately 25,000 feet.
New Roles in New Environments
Firebird is equipped with wide band 
Line-of-Sight (LoS) and Beyond-Line-of-
Sight (BLoS) data links, onboard storage 
and accessible processing for rapid data 
exploitation to ensure timely comple-
tion of missions. The system’s unique 
design allows sensors to be changed 
rapidly as plug-and-play devices, re-
ducing ‘first time’ payload integration 
time from months to days and enabling 
rapid field changes in less than an hour 
to increase operational availability and 
tailored mission suitability.
Overwatch Imaging provides auto-
mated airborne imaging systems for 
piloted and unmanned aircraft. Their 

TK-9 Earthwatch sensor has a flexible 
onboard AI-enabled automatic image 
processing engine that allows the sys-
tem to adapt to new roles in new en-
vironments very quickly, from natural 
disaster emergency management to 
border security patrol and large-scale 
infrastructure inspection.
The flexibility of the Firebird extends 
through the ownership experience. 
Northrop Grumman has established a 
system to allow customers to speed the 
time from decision to delivery. Owning 
Firebird will come with not only the air-
craft, but the option to create add-ons 
that can adapt to needs, whether it’s dif-
ferent configurations, mission-specific 
payloads, scalable ground control sta-
tions, and even different product sup-
port packages. 

Firebird is 
designed 
to provide 
ISR payload 
and cockpit 
flexibility
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L3Harris Technologies’ new man-
portable Iver4 580 unmanned under-
sea vehicle (UUV) was recently unveiled 
virtually. The new Iver4 580 is the sec-
ond vehicle in the Iver4 family of next-
generation UUVs to address a wide 
variety of customer missions, includ-
ing survey; multi-domain intelligence, 
surveillance and reconnaissance; anti-
submarine warfare; seabed warfare 
and mine warfare.
The Iver4 580 offers users a 200-metre 
depth survey system featuring hot-
swappable battery sections that can 
be changed in the field without any 
special tools. The vehicle is the second 
in the Iver4 family of next-generation 
UUVs to address a variety of customer 
missions, including survey, multi-
domain intelligence, surveillance and 
reconnaissance (ISR), anti-submarine 
warfare (ASW), seabed warfare and 
mine warfare.
Built with Iver4 next-generation tech-
nology, the Iver4 580 features a full 
suite of sensors in a portable size (5.8” 
diameter and 82” length) and small 
mission footprint for rapid deploy-
ment. The Iver4 580 is the ideal vehicle 
for commercial and defence survey 
missions thanks to the combination of 

transportability and in-water efficiency.
The Iver4 580 has been designed to 
minimise off-mission time. Its sealed 
battery section can be swapped in the 
field and easily reassembled without 
the need for vacuum pump or INS-re-
alignment. Data recorded from the on-
board sensor suite can be downloaded 
from the Iver4 580 at gigabit Ethernet 
speed further minimising mission 
downtime. Moreover, its design maxi-
mises in-water efficiency enabling the 
vehicle to travel at a speed of 4 knots 
and support longer missions.
“The Iver4 580 is the latest evolution in 
the Iver family of vehicles bringing mis-
sion-critical capability to underwater 
survey and intelligence operations in a 
portable package,” said Sean Stackley, 
President, Integrated Mission Systems. 
“L3Harris continues to advance indus-
try leading capabilities in small diam-
eter UUVs for our military and commer-
cial customers.”
Critical Capabilities
Portability: Iver4 580 is less than 100 

pounds and 99 inches long. The design 
team balanced the size of this vehicle 
design to fit a full suite of sensors while 
maintaining a small mission footprint.
Simplified Logistics: Iver4 580 fea-
tures sealed, field-swappable battery 
sections. These sections are paired at a 
wet-break point with no special tools, 
heading realignment or vacuum pump 
required. The vehicle’s NiMH batteries 
can be sent on a passenger airplane or 
shipped as non-hazardous material.
Minimum Mission Downtime: With 
true hot-swappable battery sections 
and GigE download speeds, the Iver4 
580 can be back on mission within min-
utes. This further optimises the time to 
get better mission results.
Purpose Built Vehicle with Full Sen-
sor Suite: Standard vehicle configura-
tion includes side scan sonar, swath 
bathymetry, inertial navigation sys-
tem, sound velocity probe and dop-
pler velocity probe. This full sensor 
suite delivers high quality data for ev-
ery mission.

L3Harris
 Unveils New 
Unmanned 
Undersea 

Vehicle
Iver4 580 features a full suite 
of sensors in a portable size



66 ISSUE 583 August 2020 Reports

The development of un-
manned vehicles for reconnaissance, 
support and combat missions is a ma-
jor focus area for the defence sector 
around the world. Today, customers are 
looking for remote controlled vehicles, 
particularly for dangerous missions in 
which they don’t want to deploy peo-
ple. For many, vehicle remote control 
and increasing autonomy are the 
next big step in intelligence, sup-
port and combat missions. One of 
the priorities in Patria’s vehicle 
R&D has been an embedded 
drive-by-wire steering sys-
tem that enables remote 
control and autonomous 
functions.
The development 
of Patria’s Heavy 
U n m a n n e d 
Ground Ve-
hicles has reached a 
level where the Patria AMV 8x8 vehicle 
can be operated remotely beyond vi-
sual line of sight utilising 5G and 4G 
networks. This enables vehicles to op-
erate from even longer distances with 
higher reliability. 
The demonstration of remote-con-
trolled Patria AMV 8x8 vehicle under 
5G network was made in coopera-
tion with the University of Tampere, 
Finland, and was part of the Remote-
Feel project. RemoteFeel is a research 
project founded by Business Finland, 
FIMA (Forum for Intelligent Machines) 
and other research parties. Members 
of the programme were given the op-

portunity to drive a Patria AMV 8x8 ve-
hicle remotely.
The demonstration utilised Patria’s Re-
mote Operating Desk (ROD), state-of-
the-art user interface containing fea-
tures, such as augmented reality and 
haptic feedbacks enabling authentic 
remote-driving operations, and the 
combined stereo camera system de-
veloped by the University of Tampere.
Realistic Picture
Patria has developed its Heavy Un-
manned Ground Vehicle system con-
tinuously for several years now and 
is a leading company in the area of 
unmanned capabilities in its business 

segment. The company demonstrated 
its Unmanned Heavy Ground Vehicle 
capabilities for the first time in public 
at the European Land Robots Trial (EL-

Patria’s system 
uses optical 
and acoustic 
sensors to 
investigate the 
environment
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ROB) with two Patria AMV 8x8 vehicles 
in Belgium in 2018. 
The control of military vehicles can-
not rely on infrastructure such as lane 
markings on roads. In addition, the sys-
tem must operate in all circumstances, 
including in darkness and fog. Remote 
control requires the driver to have the 
most realistic and up-to-date picture 
of the vehicle’s operating environment 
as possible. In the system developed 
by Patria, optical and acoustic sensors 
are used to investigate the surrounding 
environment. Inertia-based movement 
sensors also provide data on the ve-
hicle’s behaviour. They enable new op-
erational functions and allow the use of 
vehicles in various missions and loca-
tions without placing the crew at risk.
Patria’s unmanned solution can be in-
tegrated to new Patria AMVXP, Patria 
6x6 vehicles and to all already deliv-
ered AMV 8x8´s without any major 
changes in the vehicle configuration.

New Teaming Agreement 
Moreover recently, Patria and Kongs-
berg teamed up for future U.S. turret-
ed mortar programmes. Patria Nemo 
is a remote-controlled 120mm mortar 
system capable of both direct and in-
direct fire on the move. Nemo can also 
execute multiple rounds simultane-
ous impact (MRSI) fire missions with 
up to six rounds per MRSI mission. 
Turret and armoured chassis protect 

the crew against 
ballistic, mine and 

IED threats and bat-
tlefield contaminants 

within the protection 
level of the platform ve-

hicle. The light and com-
pact turret is easily install-

able on light, tracked chassis 
or wheeled armoured vehicles in 

the 6x6/8x8 class or Navy vessels.
Patria Nemo features modular de-

sign and, therefore, guarantees maxi-
mum flexibility and capability for 
further upgrades for diverse require-
ments to meet the specific needs of 
modern warfare and threats in chang-
ing environment. It can be used for 
self-defence and various indirect fire 
missions. Nemo’s indirect fire system 
enables the highest possible readi-
ness for battle and crisis management. 
Furthermore, the fire control system 
enables sensor-to-shooter operations. 
Having an eye on upcoming turret-
ed mortar programmes for the U.S. 
armed forces, Patria and Kongsberg 
have agreed to leverage Kongsberg’s 
existing RWS manufacturing facilities 
in Johnstown, Pennsylvania, U.S. for 
Nemo’s production to the U.S. market. 
Kongsberg produced MCT-30 remote 
turrets for the U.S. Army’s Stryker pro-
gramme in Johnstown, and in May 
was selected to do the same for the 
U.S. Marine Corps’ Amphibious Com-
bat Vehicle programme.
Reference Text/Photo: 
www.patriagroup.com
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The 
Role of 
AI and 
Data in 
Combat

communications channels, with armed 
drones or viruses having the ability to 
affect the lives of people thousands of 
miles away without so much as moving 
from their couches. 
Thales’ TrUE Artificial Intelligence
Now more than ever, informational 
superiority has become a means to 
achieve operational superiority and 
the key to a successful defence op-
eration. But with great power comes 
an ever greater need to implement 
an approach governed by ethics and 
transparency. 
With TrUE AI, or Transparent, Under-
standable and Ethical Artificial Intel-
ligence, Thales has developed its own 
approach to AI to help its customers in 
critical environments. Intelligence lies 
at the core of Thales’ solutions, while 
transparency is the key to justifying 
both the results and the manner in 
which they were achieved.
Thales emphasises that users should 
always be able to trace the reasoning 
behind a decision and, where neces-

sary, ‘formally prove’ it. In other words, 
AI must also be understandable if it is 
to converse with humans and justify its 
choices. 
What’s more, ethics must never be 
sidelined. Humans remain at the heart 
of the process and responsible for the 
ultimate decision made aided by Arti-
ficial Intelligence as an invaluable tech-
nology insofar as it advises as well as 

Technology is not just utilised to im-
prove the way we connect and work as 
it is also defining how we defend our 
countries. With disruptive technology 
driving rapid change across so many 
industries today, the defence sector is 
no different. 
In 2019, the UAE increased its defence 
spending from Dhs 6.1 billion to Dhs 
8.6 billion. By any definition, this in-
crease of 41 per cent is very big busi-
ness. 
The technology in defence is undergo-
ing a revolution with the help of Arti-
ficial Intelligence (AI) and the Internet 
of Things. Technological advances in 
defence have focused on making per-
sonnel more effective and more effi-
cient so they can now afford to spend 
less time on routine administration and 
more time on mission-essential ele-
ments of defence. 
The new world of ‘hybrid warfare’ is 
now evolving at a similarly rapid rate. 
The most typical modern threats rely 
on smart technology that compromise 
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assists in the decision-making process.
Element of Aerial Surprise  
Today, air commanders are privy to 
more information now than ever be-
fore meaning that airborne threats 
don’t just occur through conventional 
dangers. If information is not managed 
efficiently, it can be more of a hinder-
ance than a help in aerial connected 
collaborative combat.
From drones to hypersonic missiles and 
cyber-attacks, a range of mechanisms 
of varying sophistication now confront 
air forces. Aerial connected collabora-
tive combat thus enables air forces to 
detect and potentially transform those 
surprises into opportunities. 
With the help of Artificial Intelligence, 
combat personnel can recognise and 
flag threatening patterns and behav-
iour almost instantaneously. Having 
analysed information available at their 
fingertips, air force personnel can then 
apply well-timed strategic advice.  
‘Internet of Air Combat’  
The key to effective air combat lies not 
only in connecting forces amongst 
themselves, but in securing communi-
cations. The latest most valuable play-
ers in the field include Artificial Intelli-
gence, Data Analytics, Connectivity and 

Cybersecurity which together create a 
super-power called the ‘Internet of Air 
Combat’, enabling critical information 
to be shared and applied continuously. 
Advanced AI and data analytics can 
aid in managing air traffic at airports 
and preventing midair collisions. In a 
similar vein, they can transform raw 
information from sensors into recogni-
sable objects and identify their typical 
behaviour in the battle field. 
Enormous amounts of raw data can 
also be processed in record time with 
unparalleled accu- racy, honing in on 

strategic choices for combat personnel 
to consider. However, this is only pos-
sible if these personnel are connected 
to an interface that is intuitive to use in 
stressful times. 
Drone to the Rescue  
Drone technology has come a long 
way since its inception and is now find-
ing application in unmanned aerial 
vehicles. The popularity of military 
drones has skyrocketed in recent years, 
with remote-controlled vehicles carry-
ing out a number of tasks, from aerial 
inspection of a terrain to operating an 
unmanned aerial vehicle.
Technology today is designed to en-
gage a squad of drones able to act in 
complete coordination with one an-
other, even mimicking the behaviour 
of biological organisms like bees or 

starlings. In turn, secure control sys-
tems can intercept and communi-

cate an array of airborne threats, from 
small unarmed air vehicles to combat 
aircrafts. 
In view of the growing traffic of drones, 
sophisticated technology has now 

AI is a game-
changer 
in every 
sector of the 
economy
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emerged to detect, identify, track and 
neutralise unmanned air vehicles at a 
relatively long range, where infrared 
cameras, radio frequency detection 
and a holographic radar system work 
together to provide 3D identification, 
even tracking drones as far as seven 
kilometres away. A customisable com-
munications system manned by a 
skilled pilot can neutralise a drone, jam 
communications between a drone and 
its pilot and even take control of it.
With pilots steering this complex tech-
nology, military units across the world 
are engaging drones to channel re-
mote video and audio communication 
to ground troops and the military base. 
Drone technology has been instru-
mental in tracking enemy movement 
and conducting explorative missions in 
unchartered territories, which means 
that human personnel no longer have 
to be put at risk to access hostile terri-
tories and scan possible threats. 
Drones can now search for lost or in-
jured soldiers, share vital insights with-
in rescue operations and collate intelli-
gence. Drawing once more upon a vast 
possibility of usage, drone technology 
has also been instrumental in mitiga-
tion procedures after a war.
For so many countries now, it is thus 
unsurprising that preventative de-
fence technology is a primary area 

for investment. With protection and 
prevention becoming a priority, border 
surveillance drones are now positioned 
to aid with peace-keeping operations, 
supported by drones and data collect-
ed by biometric technologies.
Better Visibility, Clearer Advantage  
There is no margin for error in the 
stressful positions and critical environ-
ments of combat, entailing that AI-
based solutions developed by Thales 
are very different to those developed 
for the general public. Within a life-
threatening environment, coherent 
communication is made challenging 
by extreme climate, remote locations 
and vast distances between personnel 
and their family. 
Finding a solution to create clear and 
secure channels of communication 
is critical in times of war, where un-
manned air systems deployed in de-
manding conditions are privy to sur-
veillance technology. These systems 
can span over a 50-kilometre radius 

with five hours of autonomy, even un-
der extreme temperatures and alti-
tudes, while those assigned to combat 
can look forward to gaining a definitive 
tactical advantage at the moments 
that matter the most. 
Hence, there is no longer any doubt of 
the benefits of secure communications 
in combat. Increased connectivity will 
yield quantum leaps in communica-
tions exchanges and result in better 
field performance, while integrating 
AI and data with cloud technology will 
mean a big boost in data storage and 
capacity.
The instrumental considerations are 
now clear to secure a greater degree of 
protection of communication through 
enhanced cybersecurity. A collabora-
tive approach is key to nurturing ‘part-
nerships’ between humans, equipment 
and AI across platforms and sensors, 
including radar and optronics. 
AI-drives True Collaborative Combat
Artificial Intelligence has proven to be 
a game-changer in every sector of the 
economy, be it for transportation, de-
fence or security. However, in critical 
environments with no margin for error, 
AI-based solutions cannot be the same 
as those developed for the general 

public.
In response, Thales has adapted AI 

to fit the constraints of those environ-
ments in which its customers operate. 
Here, critical operations require safety, 
responsibility and compliance with 
standards, laws and ethical principles.
In conclusion, true collaborative com-
bat is the culmination of a system of 
connecting equipment from different 
sources and platforms, thereby linking 
new equipment with legacy equip-
ment. In the new age of asymmetric 
technological war, never has the say-
ing ‘the whole greater than the sum of 
its parts’ ever rung truer.
Credit Text/Photo: www.thalesgroup.com

Increased 
connectivity 
will result in 
better field 
performance



71

StormBreaker Successfully
Released from Super Hornet 
Raytheon Missiles & Defense, a Ray-
theon Technologies business, recently 
completed the first guided release of 
a StormBreaker smart weapon from an 
F/A-18E/F Super Hornet. This makes 
the Super Hornet the second fighter 
jet to add the weapon when the pro-
gramme reaches initial operational 
capability later this year.
The U.S. Air Force’s newest weapon, 
StormBreaker, enables pilots to hit 
moving targets in adverse weather or 
low visibility. Integration is progress-
ing on several U.S. fighter jets includ-
ing the F-15E and now the F-18 Super 
Hornet.
During the U.S. Navy flight test, the 
StormBreaker weapon safely sepa-
rated from the jet and successfully re-
ceived guidance data from the plane, 
enabling it to be directed to its target 
while in flight.
StormBreaker features a tri-mode 

seeker that uses imaging infrared and 
millimetre wave radar in its normal 
mode. The weapon can also deploy its 
semi-active laser or GPS guidance to 
hit targets.
Smart Weapon
The F-15E Eagle is the first platform 
to add StormBreaker; it's also being 
integrated on the F-35 Joint Strike 
Fighter. The  smart weapon is set for 
installation on all F-35 variants by 
2023. The Joint Strike Fighter can 
carry eight StormBreaker weapons 
internally and eight externally, on the 
wings. Paired with the F-35's sensors, 
it will enable the aircraft to hit moving 
targets in adverse weather.
The StormBreaker’s winged munition 
autonomously detects and classi-
fies moving targets in poor visibility 
situations caused by darkness, bad 
weather, smoke or dust kicked up by 
helicopters.

Additionally, the weapon’s seeker 
works in three modes to provide max-
imum operational flexibility. These in-
clude the millimetre wave radar that 
detects and tracks targets through 
weather; imaging infrared that pro-
vides enhanced target discrimination; 
and semi-active laser that enables 
the weapon to track an airborne laser 
designator or one on the ground.
The tri-mode seeker shares targeting 
information among all three modes, 
enabling StormBreaker to engage 
fixed or moving targets at any time of 
day and in all weather conditions.
Furthermore, StormBreaker's small 
size enables the use of fewer aircraft 
to take out the same number of tar-
gets as larger weapons that require 
multiple jets. It can also fly more than 
45 miles to strike mobile targets, re-
ducing the amount of time that air-
crews spend in harm's way.

StormBreaker enables 
pilots to hit moving 
targets in adverse 
weather or low visibility
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The provocative media and 
propaganda platforms affiliated with 
terrorist organisations, funded by Qatar 
and operating under the guidance 
of Turkish President Recep Tayyip 

Erdogan, do not stop their attempts 
to offend the UAE and question its 
national intentions and roles. The UAE 
is exerting great humanitarian efforts 
and making sacrifices to assist and 

support Arab people.     
Entrenched Principles and Constant 
Values 
The regional reality indicates that 
the UAE has, since 2011 specifically, 

Stable Stands, 
Firm Principles 
and Clear Policies

Since its foundation by the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, may God rest his soul, on 
December 2, 1971, the UAE believes 
in a package of authentic values   and 
principles, including those related 
to the relations of the UAE with 
its brothers and its Gulf and Arab 
surroudings. 
The founding leader firmly believed 
in the interdependence of interests, 
the unity of destiny, and that the UAE 
should stand by the Arab peoples in 
order to achieve security, stability, 
development and progress. He laid 
a strong foundation on which the 
state continued - until now - to build 
its positions, trends and policies 
towards Arab states and peoples. 
In this issue, Nation Shield sheds 
light on the attitudes and policies 
of the UAE towards Arab crises, 
and analyses the dimensions, roots 
and aims of these attitudes, which 
terrorist organisations and their 
funding and supporting regimes try 
to misrepresent and distort.
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assumed significant responsibilities 
in order to defend the foundations of 
Arab national security and safeguard 
the interests of the Arab people in the 
face of the evil ambitions of regional 
expansionist powers.  The current 
positions and policies of the UAE still 
uphold the values   and principles that 
the wise leadership  has believed in 
since the foundation of the Union. The 
analysis of these p o sitions suggest 
several facts that can be addressed as 
follows:
Continuity and consistency: Some 
political literature indicates shifts in 
the approach of the UAE’s foreign 
policy and speaks of the state's 
abandonment of the quiet diplomacy 
approach that characterised the 
founding phase during the era of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan - may God rest his soul, and the 
adoption of a different strategy that 
relies on a more interactive approach 
to regional events and crises. Evidence 
analysis, however, indicates that the 
UAE in general is a young country 
whose dynamism allows it to respond 
quickly and react and interact with the 
surrounding events and crises more 
clearly. These crises have tangible 
strategic effects and consequences 
on the interests of the UAE and the 
rest of the Arab people. As such, this 
is not a transformation as much as 
it is a realistic response to urgent 
regional changes. The acceleration 
of events and the expansion of crises 
in our Arab region since the turmoil 
of 2011 in several Arab countries did 
not leave to countries like the UAE and 
Saudi Arabia any choice but to address 
this chaos and defend the remaining 
pillars of regional security. 
Dangerous Scenarios: There is no 
doubt that the post-2011 period 
witnessed an unprecedented collapse 
of the Arab national security system. 

This opened the way for countries 
that possess sectarian and ideological 
expansionist agendas such as Iran, 
and others that have new colonial 
ambitions such as Turkey, to interfere 

in Arab affairs, in a way that causes 
major crises for Arab countries such 
as Yemen, Syria and Libya. The Arab 
coalition led by the Kingdom of 
Saudi Arabia, and with the active 
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UAE’s security is 
an integral part of 
the Arab national 

security

participation of the UAE, stopped the 
Iranian project, which was aimed at 
occupying the Arab capital (Sanaa) 
and threatening the security of the 
GCC countries.
The national responsibility of the 
UAE: Since the establishment of 
the UAE, it has assumed national 
responsibilities towards the security 
and interests of the Arab brothers. This 

emanates from a firm conviction that 
the UAE’s security is an integral part 
of the Arab national security. Thus, 
the UAE never hesitates to support 
its brothers to confront the sources of 
threat facing them at all levels. 
The principles of the military doctrine 
and foreign policy, whose foundations 
were laid by the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, may God rest 

his soul, and is continued under the 
leadership of His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President 
of the State, may God protect him.  
The principles of the military doctrine 
are even in line with the goals of the 
foreign policy of the State.  They 
seek to promote peace, stability, 
security and justice on the regional 
and international arenas, as this is 
the way to devote the international 
effort to achieving development and 
prosperity for the people of the world. 
The synergy of these principles has 
produced a deep Emirati strategic 
vision that supports security and 
stability in the brotherly Arab 
countries. In every Arab crisis, we 
notice that the role of the UAE is not 
limited to a specific side, part or file; 
rather, it is a comprehensive and 
diverse role that seeks to achieve the 
goal of safeguarding the interests of 
the Arab people and defending the 
sovereignty, security, stability and 
territorial integrity of their countries. 
UAE’s Strategic Perspective of Arab 
National Security
The strategic vision of the wise 
leadership of the UAE - led by His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the State, his 
brother, His Highness Sheikh Mohamed 
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bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, and 
His Highness Sheikh Mohammed Bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai – regarding the status quo in the 
Arab world emanates from the roots 
instilled by the founding leader, the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. 
He was aware from the first moment 
that there is an inevitable link between 
the UAE’s security and Arab national 
security. During the 6 October 1973 
war, the founding father took a historic 
national stance in support of the Arab 
countries in their military conflict with 
Israel, and said his well-remembered 
historic phrase “Arab oil is not more 
precious than Arab blood.”   
The positions of the leader and founder 
that represent the components and 
roots of the Emirati strategic vision 
were not limited to the scene of the 
Sixth of October War, but included 
many historical positions, for he was 
known as "Wise Man of the Arabs", in 
the eyes of all Arab people. 
On several occasions, we can feel the 
keenness of the wise leadership in 
the UAE to adhere to the values   and 
principles of Zayed, including th e 
affirmation of His Highness Sheik h 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
Armed Forces, during the celebration 
of the soldiers of the UAE Armed 
Forces participating in the Arab 
coalition forces in Yemen, that "The 
people of the homeland expressed 
their authentic roots of the Emirati 
human being and the entrenched 
values   cultivated by the first founders 
of this p eople and this land to stand 
alongsid e  truth, justice and support 
for the oppressed." 
There is  no doubt that the UAE will 

UAE seeks to 
achieve the goal 
of safeguarding 
the interests of 

the Arab people

always provide support for its brothers 
in times  of adversity and crisis. This 
was also  confirmed by the words of 
His High n ess Sheikh Mohammed 
bin Rash i d Al Maktoum during the 
celebration of the participating soldiers 
in Yemen ,  in which he said that "our 
valiant armed forces will always remain 
the protective shield of our state and 
the guarantee of its glory and exalted 
status among nations.”
The Atti t udes of the UAE to 
the Cris e s of the Arab region: 
Honourable Models
There ar e  many honorable 
models of  the UAE’s support 
for its Arab brothers, foremost 
of which is the UAE’s support 
for Yemen, which has contin-
ued to flow over a period of 
nearly five years non-stop, in 
parallel with the launch of 
the Operation “Determina-
tion Storm” on March 25, 
2015. The total UAE assis-
tance to the people of 
Yemen from April 2015 
until June 2019 was 
about AED 20.57 bil-
lion (approximately 
US$ 6 billion).  It 
is worth noting 
that the perfor-
mance of the 
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UAE Armed Forces during their partici-
pation in the Arab coalition forces in 
Yemen was not limited to the combat 
role, which proves that the UAE’s role 
is far from self-ambitious because the 
burdens that the UAE has borne in this 
brotherly Arab country exceed any 
gains or goals alleged by malicious 
instigators against the UAE, including 
terrorist organisations and others. The 
contribution of the UAE Armed Forces 
included military teams specialised 
in mine clearance and opening main 
roads and corridors, as well as educat-
ing Yemenis, especially children, about 
the dangers of mines. These efforts 
resulted in the formation of commu-
nity outreach teams that reached hun-
dreds of Yemenis in the liberated areas 
of the West Coast. 
The Armed Forces also played a hu-
manitarian and nutritional role that 
represents an honorable model in 
civilised interaction during military 
operations, in its commitment to in-
ternational covenants and rules of 
engagement that are consistent with 
international humanitarian law. More-
over, the Armed Forces led activities 
of securing the delivery of humani-
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tarian aid to various regions, evacu-
ated thousands of wounded people 
from different governorates for treat-
ment outside Yemen, and supervised 
the process of securing the access of 
Emirati Red Crescent teams and hu-
manitarian organisations working in 
conflict areas.  It also provided urgent 
relief assistance in the liberated areas, 
in addition to opening roads and safe 
crossings, combing areas, and remov-
ing mines and explosive devices that 
hinder the movement of civilians and 
threaten their lives. 
In the context of the humanitarian 
and relief role of the Armed Forces, the 
Medical Services Corps played an im-
portant and effective role in helping 
the brotherly Yemeni people, which is 
a multi-dimensional and multi-stage 
role, not only to provide urgent medi-

cal assistance, but also to prevent and 
reduce the spread of diseases and epi-
demics in Yemen. The Medical Services 
Corps supervised the distribution of 
medicines to the various Yemeni gover-
norates, including those that are under 
the control of the Houthi militia. This 
assistance was provided either directly 
or by international organisations work-
ing in this field.  Mobile clinics have also 
been established to provide primary 
medical and health services to save the 
lives of Yemeni civilians, and evacuate 
the injured in the liberated areas.
The vision of the prudent leadership 
to support Egypt in times of adversity 
and crisis is another example of 
national awareness and responsibilities 
undertaken by the UAE. His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan stressed - during his visit to 

Egypt to attend the opening of the 
"Bernice" military base - that "Egypt's 
strength is a power for all Arabs. Egypt 
is a guarantee for the Gulf and Arab 
national security.” His Highness’ praise 
of the performance of the Egyptian 
Armed Forces reflects the UAE’s deep 
awareness of the importance of these 
forces, as a factor of balance, security 
and stability in the entire region. 
Therefore, His Highness stressed that 
“strengthening the Egyptian and Arab 
military capabilities contributes to 
protecting the development gains for 
the people of the region.” This vision 
confirms the UAE's awareness of the 
requirements of Arab national security. 
In Syria also there is another honorable 
model for national awareness and a 
deep Emirati sense of responsibility 
towards the Arab people. In this 
regard, we may recall His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan’s initiative of communicating 
by phone in late March with Syrian 
President Bashar al-Assad to discuss 
the repercussions of the Coronavirus 
crisis, stressing the support and 
assistance for the brotherly Syrian 
people to counter this pandemic. 
Conclusion
Attitudes and positions remain a 
testament to the UAE’s awareness of 
its responsibilities and duties towards 
its Arab brothers in the face of plans of 
sedition, incitement, spreading chaos, 
kidnapping of states to achieve the 
interests of the dark terrorist forces 
and their regional patrons. The role of 
the UAE in this historical period is an 
example of bearing burdens in order 
to perform the duty and safeguard 
the interests of the Arab people.  
Noble stands perpetuate the memory 
of countries and leaders’ records of 
humanitarian and valiant endeavours 
and sacrifices.
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Getting Ready for Clean 
Skies: Aircraft Innovations
for the 2030s 

The year 2035 has been set 
for a programme of ambitious 20-30 
per cent fuel savings for short-medium 
range aircraft. The Clean Sky initiative 
involves three interrelated initiatives: 
radical airliner configuration; hybrid 
aircraft propulsion; and boundary layer 
ingestion (BLI) to achieve this target.
“The area of investigation is quite 

broad, with three categories of con-
cepts being designed and validated by 
different research organisations, which 
should eventually converge down, in 
2020, to produce an ideal configuration 
that incorporates the best of each, to 
assess what the most relevant ingredi-
ents are, and what should be the ideal 
configuration”, says Sébastien Dubois, 
Clean Sky Acting Head of Unit and proj-

ect officer for Large Passenger Aircraft. 
“Further assessment will be carried out 
using a flying downscale model – a sort 
of drone – where we'll be assessing the 
key characteristics of such a configura-
tion. By the end of Clean Sky 2, the aim 
is to produce an aircraft concept that 
could contribute to the emergence of 
such a hybrid electrical aircraft for the 
next generation of European aviation.”
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ONERA is preparing 
to have distributed 
electric propulsion 
for fast aircraft

1. The DRAGON  
The DRAGON stands for Distributed 
fans Research Aircraft with electric Gen-
erators by ONERA. The concept is an 
A320-like electrically powered aircraft 
seeking significant fuel efficiencies, the 
focus is on developing, de-risking and 
maturing transonic distributed electric 
propulsion.
“There are already lots of ongoing ac-
tivities here in Europe and in the U.S. 
in this field”, says Peter Schmollgruber, 
Programme Director for Civil Transport 
Aircraft at ONERA. “But what you don't 
see a lot is distributed electric propul-
sion for transonic speed. Our work 
within ONERA is to mature this tech-
nology. We believe the first aircraft to 
fly using hybrid-electric propulsion will 
have propellers, but we're preparing for 
the step after that – to have distributed 
electric propulsion for fast aircraft that 
will fly at the same transonic speed 
(around Mach 0.8) at which we're flying 
today.”
ONERA will finalise its research activi-
ties with noise assessment in 2020 via 
specific mission points, such as takeoff 
and landing. “Right now we're finalising 
the assessments of benefits in cruise, 
and later in 2020 we plan to look at 
how this technology will behave at 
low speed for takeoff and landing con-
ditions using numerical simulation,” 
Schmollgruber adds, anticipating that 
distributed electrical propulsion could 
produce 19 per cent fuel reduction in 
an aircraft, flying at Mach 0.8 with a 
range of 2750 nautical miles.
2.  DLR: Coupling of the airframe and 
propulsion system 
DLR is currently looking at a variety of 
ways to couple the airframe and pro-
pulsion system, including a boosted 
turbo fan, fuselage BLI, tip-mounted 
propulsion and distributed propulsion, 
while developing better methods and 
tools to assess aircraft performances 

equipped with distributed propulsion. 
Future conceptual studies will focus on 
the aircraft’s overall configuration, in-
cluding BLI and hybrid propulsion con-
figurations with wing-mounted fans.
By placing the propulsors strategically, 
the resulting interactions between 
the airframe and propulsion system 
can be exploited positively, with the 
configuration working in alliance with 
boundary layer ingestion. Although 
use of several small turbofan 
engines would not be fea-
sible because they lose 
efficiency with their 
reduced size, ”One 
promising approach 
is the utilisation of 
electric engines that 
do not suffer from 
scaling effects,” says 
Dr. Ulrich Herrmann 
of the Programme 
Directorate Aeronau-
tics and Coordinator of 
Clean Sky 2 LPA and ITD 
Airframe at DLR. 
A hybrid electric power train al-
lows distribution of power to remote 
electric machines provided by ef-
ficient gas turbines, intro-
ducing more degrees 
of freedom from 
this propulsion 
system. While 
investigating 
the impact 
of individual 
technologies 
such as BLI, 
the impact 
assessment of 
techno-bricks 
is covered at sys-
tem level because 
the mutual influence 
of these technologies is 
not always complementary.

The DRAGON concept developed by ONERA

BLI aircraft configuration with wingtip fans
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As the numerical simulation of a new 
aircraft concept at high accuracy level 
for all disciplines involved is extremely 
demanding, the potential environ-
mental benefits of radical aircraft con-
figurations are linked to reduced fuel 
burn. As Dr. Herrmann of DLR notes, 
“We think that a fuel burn reduction 
of about 3-5 per cent and thus CO2 re-
ductions seem feasible for radical air-
craft configurations; we are currently 
analysing this together with industry in 
Clean Sky 2.”
Two of the three DLR aircraft configura-
tions centre on the BLI concept where 

the first, a “canard” configuration, is 
based on the intention to exploit 

synergies between the unconventional 
airframe design and the hybrid-electric 
power-train. The tailplanes are repo-
sitioned to reduce the inflow distor-
tion to the BLI fan, while the vertical 
tailplane is split and positioned at the 
wingtips, and the horizontal tailplane 
moved to the front.
A second BLI aircraft configuration uses 
additional electrically driven wingtip 
fans to allow for a reduction in the size 
of the vertical tailplane and hence the 
reduction of mass and drag. The final 
evaluation of each of the team's con-
cepts is expected by the end of Q1 2020.
3. NOVAIR: Optimising preliminary 
aircraft designs for HEP integration 
A collaboration between Dutch entities 

NLR and TU Delft, the NOVAIR project 
seeks to optimise preliminary aircraft 
designs for HEP integration. Focused 
on preliminary designs for future radi-
cal configurations of large passenger 
aircraft, it will be optimised for the in-
tegration of Hybrid Electric Propulsion 
(HEP) systems. 
 “HEP, BLI and DEP have the potential to 
significantly reduce fuel consumption 
and, as a consequence, greenhouse 
gasses, emissions, and noise levels. 
The possibility to electrically distrib-
ute power opens up new avenues in 
aircraft design,” says Dr. Henk Jentink, 
Senior Scientist at NLR. “For example, 
by placing the engines over the wing, 
engine noise can be shielded more ef-
fectively. DEP enables a huge increase 
of effective bypass ratio and thus a 
reduction in fuel burn and emissions. 
Moreover, multiple small fans make 
less noise than single large turbofan 
engines. Integrating engines with the 
airframe will enable improved flow 
characteristics of the airflow at the in-
let and the outlet of the propulsion 
system. NOVAIR will incorporate these 
benefits from the outset looking at air-TU Delft’s Novel aircraft configuration integrating hybrid electric propulsion

The E-Fan X research platform 
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craft configurations that make optimal 
use of HEP, BLI and DEP.”
Whereas NLR is mainly focusing on the 
scaled flight-testing part of the NOVAIR 
project, TU Delft is mainly focused on 
design studies and subsystem studies, 
such as distributed propulsion systems.
“We're trying to combine what we've 
learned so far in wind-tunnel experi-
ments regarding various setups of 
methods of distributing propulsion 
around an airframe, and then to apply 
that in conceptual aircraft design,” says 
Dr. Maurice Hoogreef, Assistant Profes-
sor, Flight Performance and Propul-
sion at TU Delft's Faculty of Aerospace 
Engineering. “We're looking at ways of 
distributing fans around the airframe. 
Some over the wing, to enhance the 
lifting capability of the wing itself. The 
nice part of having an electrified or 
hybrid electric power-train is that you 
can distribute that propulsive compo-
nent around the airframe and position 
it where you hope to achieve benefit 
between the thrust produced and the 
aerodynamics – what we call aero-
propulsive interaction. When you start 
coupling the propulsion system and 
the wing, then part of the lift becomes 
dependent on thrust, but part of the 
drag starts to become dependent on 
thrust. That can be both beneficial but 
penalising towards design – therefore 
this is what we're focusing on.”
TU Delft has flight-tested a configura-
tion modelled with a propulsive em-

pennage system using a ‘ring-wing’ 
shaped as a circle. When a propeller is 
added inside, it sucks in air and enhanc-
es the lift generating capabilities of the 
wing, with small thrust vectoring vanes 
(like rudders) then added behind the 
propeller if desired for steering. 
The ring itself provides a stabilising 
force in vertical and horizontal direc-
tions, while the vanes enable control of 
the yaw and the pitching motion of the 
aircraft. For TU Delft, this is one of the 
most feasible technological concepts 
to have emerged, with Dr. Hoogreef 
confirming that distributed propulsion 
will likely feature on or in front of the 
wing.
Scaled Flight Demonstration
According to Dr Pierluigi Iannelli, Proj-

ect Manager at the Fluid Mechanics 
Department at CIRA, “Scaled Flight 
Testing technology is a viable means to 
de-risk the introduction of disruptive 
aircraft technologies and aircraft con-
figurations in the aerospace commu-
nity, easing their Technology Readiness 
Level maturation process.”
Dr. Iannelli emphasises that, “A Scaled 
Flight Demonstrator (SFD) can be 
considered a scaled version of a new 
aircraft configuration being devel-
oped, or a scaled version of an existing 
aircraft on which we aim to test some 
new technology, which is similar to re-
al-size aircraft in one or more aspects, 
such as aerodynamics, flight dynamics, 
or aero-elasticity. The big advantage 
of using the SFD technology is 

Canard aircraft configuration 
with BLI concept

Leonardo’s next-gen green transport
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that it could provide, at reduced efforts, 
a large amount of flight data in the ear-
ly phases of the development process, 
useful either to assess the expected 
performance of the new configura-
tion or to understand improvements 
needed in the ongoing development 
phase. According to these aspects it’s 
expected that SFD technology could 
reduce overall development costs, sav-
ing time for the deployment of new 
aeronautical technologies and configu-
rations in the aerospace market.” De-
veloped by ONERA, NLR (in the frame 
of NOVAIR) and the Italian research 
entity CIRA, Scaled Flight Testing is an 
integral asset to the demonstration 
processes of Clean Sky’s Radical Aircraft 
Configurations/Hybrid and Distributed 
Propulsion/BLI concept project. Having 
integrated it on a 4-metre wingspan 
flying demo, in-flight lean Sky tests will 
examine how an integrated distributed 
propulsion system behaves.
“We can put radical configurations into 
a wind-tunnel but that is a static con-
dition, so you don't really know how 
the aircraft responds if you start doing 
a manoeuvre,” explains Dr. Hoogreef. 
“We’re in this together. In a cooperative 
effort by TU Delft, NLR, ONERA, CIRA 
and Airbus we'll fly this demonstrator 
in about three years' time.”
The Big Picture
Dr. Ing. Lars Jørgensen, the leader of 

the Clean Sky 2 Demonstration of Radi-
cal Aircraft in the Engineering/New 
Concepts & Capabilities/Future Project 
Office at Airbus in Hamburg believes 
that this initiative could be a game-
changer in clean aviation for Europe.
He notes that, “As Europe is a world 
leader in the application of innovative 
energy solutions, these radical configu-
rations, hybrid and distributed propul-
sion and BLI projects would provide 
the matching aviation element. The 
projects mainly address the Horizon 
2020 ambition to reduce greenhouse 
gas emissions. The development of in-
novative products for this ambition is 
expected in turn to increase European 
competitiveness on the global market.”  
As Dr Hoogreef recognises, the Clean 
Sky framework can unite aerospace 
innovators to develop technology in 
new ways: “It really enables us to get a 
direct link to industry partners to show 
our capabilities and also get input 
from them regarding what they're ac-
tually looking for, to steer the research 
a bit. It’s also a good way for us to fund 
research. Clean Sky allows significant 
funding which allows us to pay for 
some PhD candidates for experimen-
tal campaigns, so that we can bring 
the research to the next step. What we 
give back is not only advancement in 
research, but also awareness amongst 
our colleagues and students who see 

what projects are going on under the 
Clean Sky umbrella. Some will want to 
be part of that, and it makes students 
aware of what companies and research 
institutes are out there in Europe.”
Peter Schmollgruber of ONERA agrees: 
“Clean Sky 2 is a tremendous opportu-
nity to really perform research closely 
in association with industry. And it 
also provides the possibility to work 
on long term projects – these are ex-
tremely valuable opportunities for col-
laboration.”
 Clear-cut Benefits for Airbus 
Dr. Jørgensen explains that Airbus's 
strength is “to develop competitive 
products out of the research results, 
the research partners are exploring 
a wide variety of solutions through 
linking in results from fundamental 
research.”
“Through Clean Sky 2 we’re able to 
work on projects that go beyond na-
tional boundaries, and all the work by 
European research partners and Air-
bus is compared against each other, 
to identify innovative ideas as well as 
to align the different approaches,” Dr. 
Jørgensen confirms. “As Airbus itself is 
a European company this way of work-
ing is close to the Airbus DNA, resulting 
in extremely close collaboration.”
Reference Text/Photo: www.cleansky.eu
www.airbus.com
www.leonardocompany.com

Integrating engines with the airframe will enable improved airflow characteristics 

All major civil and 
military aerospace 
programmes in 
France and Europe 
have some of 
ONERA’s DNA 
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Following its maiden flight on 2nd 
February, the first fully modernised Tu-
160M missile carrier bomber is due to 
be taken up by Russia’s Armed Forces in 
2021. During the test flight, an altitude 
of 1500 metres in a duration of 34 min-
utes was achieved. In its final incarna-
tion, the aircraft will be equipped with 
the latest on-board defence system, a 
modern reliable communications sys-
tem featuring enhanced anti-jamming 
system and unique weapons. 
This first prototype of the strategic 
bomber is based on the combatant Tu-
160 for which testing took place at 
the airfield of Kazan Aviation 
Plant, named after the S.P. 
Gorbunov–Tupolev PJSC 
affiliate. The moderni-
sation of the aircraft 
will expand its 

combat capabilities significantly when 
using standard and nuclear weap-
ons, while the NK-32 engines installed 
on the second series of the strategic 
bomber will greatly increase flight 
range and duration.
The Missile Carrier  
The Tu-160 missile carrier bomber 
(NATO codification: Blackjack) is de-
signed for the destruction of critical 
installations in remote areas and in the 
deep rear of 

continental theatres. As a variable-
sweep wing aircraft, it is the largest 
supersonic aircraft in the history of 
military aviation as well as the heavi-
est combat aircraft, having the highest 
gross take-off weight among bombers. 
The white reflective coating applied to 
the bomber has earned the powerful 
and graceful Tu-160 the name “White 
Swan”, but the coat protects the crew 
when the plane carries nuclear war-

heads whose explosion cre-
ates a bright fireball 

The Unrivaled Tu-160 
Strategic Missile Carrier

Modernised 
combatant units are 
marked as Tu-160M 
and those built from 
scratch as Tu-160M2
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in December 2014, while in 
2015 a decision was made 

to resume manufac-
turing of the Tu-

160 strategic 
bombers as 
the Tu-160M2 
modernised 

version.   
Design Features

The Tu-160 airplane is con-
structed according to an integral low-
winged aircraft design with variable 
sweep wings and a tricycle landing 
gear, along with an all-movable stabi-
liser and fin, plus wing high-lift devices 
that include slats, double-slotted flaps 
and spoilers and flaperons for roll con-
trol. Four engines are mounted in pairs 
in nacelles in the lower fuselage, while 
the TA-12 APU is used as a secondary 
power system.
Climbing at a rate of 70m per second, 
the maximum and cruise speed of the 
Tu-160 bomber are 2,220km per hour 
and 960km per hour, respectively, while 
the range of the aircraft is 12,300km 
with a combat radius of 7,300km and 
service ceiling of 16,000m. The Tu-160 
has a flight endurance of 15 hours, 
weighing around 110,000kg 
with a maximum take-off 

weight of 275,000kg.
This aircraft contains two payload 
compartments arranged successively 
in tandem, with the main airframe ma-
terials including titanium, heat-treated 
aluminum alloys, steel alloys and com-
posite materials. The Tu-160 is also 
equipped with a probe-and-drogue 
type flight refuelling system.  
The wing structure uses one-piece 
torsion boxes, constructed from one-
piece panels and 20-metre-long chan-
nels, while the fuselage is assembled 
from large sheets, channels and die-
pressed parts with the use of a special 
riveting process. The control surfaces 
and high-lift stabiliser, fin, flaperons 
and flaps have all made extensive use 
of composite and metal panels with 
honeycomb filler. 
Conventional or Nuclear 
Armament 
The Tu-160 can carry nuclear and con-
ventional weapons, including 
long-range missiles fitted 
with a conventional 

which emits thermal energy. Although 
the newly constructed planes and 
those adapted from the Russian Aero-
space Force’s Tu-160 bombers won’t 
differ from each other, technically they 
have received different markings: Tu-
160M for modernised combatant units 
and Tu-160M2 for those built from 
scratch.
Tu-160 Project Development 
The work on Tu-160 started in the early 
1970s, while the first flight of the test 
airplane took place on 18th December 
1981 and the first aircraft was delivered 
in April 1987. In total, 36 Tu-160 air-
planes had been produced by the early 
2000s.
Tupolev completed bench tests of 
modernised avionics for the Tu-160 
bomber in March 2013. A Tu-160 air-
craft with upgraded airborne radar and 
navigation equipment then made the 
first flight on 16th November 2014, 
entering service with the 
Russian Air Force 

The modernisation of 
Tu-160 will expand its 
combat capabilities 
significantly
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250kg warhead or a nuclear warhead, 
while the missiles are accommodated 
on multi-station launchers in each of 
the two weapons bays. It has an all-
weather, day-night capability and is 
operable at all geographical latitudes. 
Capable of carrying a range of aerial 
bombs with a total weight up to 40t, 
the first stage of the upgrade will equip 
the Tu-160 fleet with the conventional 
armed Kh-101 and Kh-555 cruise mis-
siles known in the West by the NATO 
designation, AS-15 Kent. The Tu-160 
will carry up to 12 of the Kh-101, which 
uses an electro-optical terminal hom-
ing system, while the Kh-555 is a re-
worked Kh-55MS using the Kh-101 
homing system and replacing the nu-
clear warhead with a conventional one. 
The Kh-55MS is propelled by a turbo-
fan engine with a maximum range of 
3,000km, armed with a 200kt nuclear 
warhead. The Tu-160 upgrade then 
adds the Kh-102 strategic missile, 
medium-range subsonic Kh-SD and 
the Kh-41 medium-range supersonic 
weapon. 
Weapons bays have also been fitted 
with launchers for the Kh-15P, which 
has the NATO des- ignation “AS-16 

Kickback”, featuring 
solid rocket fuel propul-
sion to provide a range up to 
200km. The Kickback can be fitted 
with a conventional 250kg warhead or 
a nuclear warhead.  
Russia is also looking to include the hy-
personic Kh-47M2 Kinzhal missiles to 
increase the destruction radius signifi-
cantly by flying undetected at a speed 
of Mach 5. In addition, a TASS source 
reported that from February the Tu-
160 family aircraft will be armed with 
dagger hypersonic missiles, although 
it is yet undetermined whether or not 
they would arm Tu-160 combat aircraft 
or the modernised aircraft.

Tu-160 Avionics and 
Variants

The Tu-160 aircraft is 
highly computerised. Its 
avionics systems include 

an integrated aiming, 
navigation and flight 

control system with nav-
igation and attack 

radar, an electronic 
countermeasures 
system and auto-
matic controls. 
The Tu-160 uses 

fly-by-wire controls, 
equipped with three-

strut landing gear, a tail-

wheel and a brake parachute. For take-
off, the aircraft requires a 3.5km runway 
of solid concrete, with a pilot, co-pilot, 
a navigator and an operator making up 
the crew.
Zero ejection seats then provide the 
crew with the option of ejecting safely 
throughout the entire range of alti-
tudes and airspeeds including when 
the aircraft is stationary. Instead of us-
ing control wheels or yokes, which are 
usually used in large transporter or 
bomber aircraft, the Tu-160 has a con-
trol stick for flight control similar to the 
one in a fighter aircraft.
Of the eight Tu-160 variants – the Tu-
160S, Tu-160V, Tu-160 NK-74, Tu-160M, 
Tu-160P, Tu-160PP, Tu-160R and Tu-
160SK – the Tu-160V is an upgraded 
version which uses liquid hydrogen 
as fuel, while the Tu-160 NK-74 is an 
advance version powered by NK-74 
engines. The Tu-160M can accommo-
date two additional long-range, hy-
personic Kh-90 missiles. The Tu-160P 
(also known as Tu-161) is a long-range 
escort or interceptor aircraft, while the 
Tu-160SK is an upgraded commercial 
version principally used to launch sat-
ellites within the Burlak system.

Technical
 Specifications

Wing span (m)  
55.7 / 35.6

Aircraft length (m)  
54.1

Aircraft height 
(m) 13,2

Wing sweep 
angle (degrees)
25/60

Engine  
4xTRDDF

Maximum speed 
(km / h)  
1800

Maximum 
flight height 
(m) 14000

The Tu-160 has a flight endurance 
of 15 hours
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to that of Tu-160. With a maximum 
speed of over 2,000 km/h, the aircraft 
can carry up to 40,000kg of ordnance 
including nuclear bombs and strategic 
cruise missiles with a practical range 
exceeding 10,000 km with maximum 
ordnance. 
Despite the persistence of the airframe, 
the Tu-160M2 differs from its anteced-
ent in its sophisticated avionics and 
weapons suites. The avionics change to 
100 per cent, enabling it to increase the 
combat effectiveness of the aircraft by 
more than 2.5 times, so transforming 
the old look into a new airplane. 
Under the Tupolev 160 upgrade pro-
gramme, KRET is to develop new air-
borne computers and other systems, 
monitoring tools, electronic warfare 
equipment, fuel gauging and weap-
ons control systems. KRET will also de-
liver the newest platform-less inertial 
navigation system, enabling it to navi-

gate the Tupolev 160 without satellite 
signals. 
Expected to be ready this year, the 
new navigation suite boosts the air-
craft combat performance significantly 
when the enemy uses electronic war-
fare systems, or when the navigation 
satellites are off. The Tu-160M2 will be 
armed with long-range standoff cruise 
missiles including, among others, the 
Kh-101/Kh-102 (nuclear variant) air-
launched cruise missile and the Kh-55 
subsonic air-launched cruise missile.
The Tu-160 aircraft is considered to be a 
part of Russia’s nuclear triad. As a next-
generation bomber, it holds 44 world 
records, including one as the largest 
military jet capable of reaching speeds 
in excess of Mach 2.  
Reference Text/Photo: 
www.tass.com, 
www.uacrussia.ru
www.tupolev.ru

Tu-160 Variants

Tu-160S Tu-160V Tu-160 NK-74 Tu-160M Tu-160P Tu-160PP Tu-160R Tu-160SK

The Tu-160M2 Bomber
On 25th January 2018, the Russian Min-
istry of Defence officially announced 
the contract for the modernisation of 
10 Tu-160 strategic bombers to the Tu-
160M2 standard. While the aircraft is to 
be delivered between 2023-2027, the 
order is just the beginning of the mod-
ernisation and expansion of the Tu-160 
bomber force, as the MOD plans to ob-
tain 50 Tu-160M2s by 2035.
While some of these aircraft will have 
been modernised, either built in the 
Soviet era or completed in more recent 
decades using incomplete fuselages 
constructed already, the rest will be 
brand-new machines. The proposed 
expansion of the fleet means the Tu-
160 will displace the Tu-95MS as the 
most numerous strategic bombers em-
ployed in Russian service.
The maximum takeoff weight of the 
Tu-160M2 will be 275,000kg, similar 

Under the upgrade programme, KRET is 
to develop new airborne computers and 
other systems for Tu-160M/M2
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كان النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم يحّث الصحابة ريض الله 

عنهم عىل محاسبة أنفسهم عىل أعاملهم وأقوالهم ومراقبة 

جميع  يف  مرضاته  وطلب  خشيته  واستشعار  تعاىل  الله 

األمور وذلك ليكون املسلم صادقا مع نفسه ومع الناس 

أجمعني فال يقع يف أمر يسبب اإلرضار مبصالح اآلخرين أو 

يكون سببا يف إيذائهم.

مَتْرًَة فََقاَل:  َعْن أَنٍَس، أَنَّ النَِّبيَّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َوَجَد

َألََكلْتُِك ” رواه مسلم وأحمد.  َدقَِة ” لَْوَال أَْن تَُكويِن ِمَن الصَّ

ويف هذا الحديث يرضب لنا النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم

القدوة يف محاسبة النفس عىل أقل األشياء وأصغرها حتى 

عىل التمرة.

السنة  هذه  عنهم  الله  ريض  الكرام  الصحابة  فهم  وقد 

عمر  الفاروق  قها  بها  يكقتدوا  أن  النبوية وحرصوا عىل 

ريض الله عنه يوصينا باملحاسبة ألنفسنا يف جميع األمور .

ِيف ُخطْبَِتِه: «َحاِسبُوا  روي َعْن ُعَمَر بِْن الَْخطَّاِب، أَنَُّه قَاَل

تُوزَنُوا  أَْن  قَبَْل  أَنُْفَسُكْم  َوزِنُوا  تَُحاَسبُوا  أَْن  قَبَْل  أَنُْفَسُكْم 

ِمْنُكْم تَْخَفى  َال  تُْعرَُضوَن يَْوَم   , اْألَكَْربِ  لِلَْعرِْض  َوتََزيَُّنوا 

َخاِفيٌَة».

األخطاء  تصحيح  النفس  محاسبة  مثرات  أعظم  ومن 

وتقويم السلوك والرقي بالحياة واالستعداد للوقوف بني 

يدي الله يوم القيامة وهذا التابعي الجليل الحسن البرصي 

رحمه الله يبني لنا أثر املحاسبة للنفس يف سهولة الحساب 

يوم القيامة

روي َعِن الَْحَسِن البرصي رحمه الله  قَاَل: ” إِنَّ الُْمؤِْمَن

َا َخفَّ ، َوإمِنَّ قَوَّاٌم َعَىل نَْفِسِه، يَُحاِسُب نَْفَسُه لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ

نْيَا،  ِيف الدُّ الِْحَساُب يَْوَم الِْقيَاَمِة َعَىل قَْوٍم َحاَسبُوا أَنُْفَسُهْم

. :

كان النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم بعد الهجرة إىل املدينة 

املنورة يصيل إىل جهة بيت املقدس ويستقبله يف صالته 

إىل  تعاىل  اله  يوجهه  أن  يحب  هو  وكان  16شهراً  ملدة 

الكعبة املرشفة فيستقبلها للصالة ، ثم نزلت اآليات من 

املسجد  املشفة يف  الكعبة  ياستقبال  باألمر  البقرة  سورة 

اَمِء ِيف السَّ الحرام، قال الله تعاىل (قَْد نَرَى تََقلَُّب َوْجِهَك

فَلَُنَولِّيَنََّك ِقبْلًَة تَرَْضاَها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسِجِد الَْحرَاِم

أُوتُوا  الَِّذيَن  َوإِنَّ  كُْنتُْم فََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشطْرَُه  َما  َوَحيُْث 

الِْكتَاَب لَيَْعلَُموَن أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعامَّ

يَْعَملُوَن) سورة البقرة (144)

الفجر  يصلون يف مسجدهم صالة  الصحابة  بعض  وكان 

الحرام  املسجد  إىل  قد حولت  القبلة  أن  الخرب  فجاءهم 

فنّفذوا األمر وهم يف صالتهم فاستداروا من جهة املسجد 

الصالة فسّمي  الحرام وهم يف  املسجد  إىل جهة  األقىص 

هذا املسجد فمسجد القبلتني، وهو أحد مساجد املدينة 

القريبة من املسجد النبوي وموضع مسجد القبلتني عىل 

املسجد النبوي، يف منطقة بني َسلَِمْه عىل  بعد 4 كلم من

للمدينة  الغريب  الشاميل  الطريق  يف  الوبرة حرة  هضاب

املنورة. وهذا يدل عىل شدة حب الصحابة ريض الله عنهم 

لطاعة األوامر الربانية واملبادرة إىل تنفيذها دون تأخري أو 

َا َشقَّ الِْحَساُب يَْوَم الِْقيَاَمِة َعَىل قَْوٍم َوإمِنَّ

أََخُذوا َهَذا اْألَْمَر ِمْن َغرْيِ ُمَحاَسبٍَة“

مع  التساهل  البرشية  النفس  طبيعة  ومن   

النفس وعدم املراقبة لها وليك ينجو  اإلنسان من الغفلة 

فيجب عليه مارقبة نفسه ومحاسبتها بشدة فمن فعل لك 

كان تقيا نقيا قريبا من الله تعاىل ،َعْن َميُْموِن بِْن ِمْهرَاَن، 

قَاَل: الَ يَُكوُن الَعبُْد تَِقيٍّا َحتَّى يَُحاِسَب نَْفَسُه كَاَم يَُحاِسُب

يَكُه ِمْن أَيَْن َمطَْعُمُه َوَملْبَُسُه. َرشِ

مثرات املحاسبة للنفس:

الكسل  وترك  العبادة  يف  واالجتهاد  العمل  يف  -اإلخالص 

والخمول والغفلة

-تصحيح األخطاء وتقويم السلوك واالرتقاء بالحياة 

-تحقيق القدوة الطيبة أمام أفراد األرسة وأمام املجتمع

-التحيل باملسؤولية وترك الالمباالة.

مواناة. يشتمل البناء املسجد عىل منارتني جميلتني وتعلوه 

قبتان فخمة تكسو املسجد برونق جميل بديع املنظر.

التاريخ  مر  عىل  متعددة  مرات  املسجد  إعامر  تم  وقد 

اإلسالمي الزاخر.

العزيز  عبد  بن  الراشد عمر  الصالح  الخليفة  عّمره  فقد 

وفاة  بعد  له  تعمري  أول  له وهذا هو  وغفر  الله  رحمه 

النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم.

ثم قام أحد األمراء سنة 893ه بتمرس املسجد وهو األمري 

العثامنية  الدولة  زمن  يف  ثم  الجاميل،  شاهني  الشجاعي 

مر السلطان سليامن القانوين بتعمريه سنة 950 للهجرة، 

املغفور  عهد  التوسعات يف  وأحسن  أفضل  كانت  يف  ثم 

له خادم الحرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز آل 

سعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة رحمه الله 

وطيب ثراه. ويبقى هذا املعلم الحضاري يف املدينة املنورة 

مشّعا بعطر الصحابة ريض الله عنهم ومنّوراً بالنور النبوي 

وامتدادها  اإلسالمية  العربية  الحضارة  بعمق  لنا  ومذكّرا 

العريق يف الحياة اإلنسانية.
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”تاكوبا“ بعد تلقيها طلبًا من الحكومتني الفرنسية 
واملالية، وهي العملية التي اعتربها وزير الدفاع 
العودة  مبثابة  جينسن“  بايك  ”فرانك  الرنويجي 
إلفريقيا بعد مشاركة سابقة لقوات نرويجية عام 

2008 يف تشاد.

يهدد  وصار  الحدود،  حطم  الذى  لإلرهاب  ونظرا 
منه  تنطلق  مرسحا  أفريقيا  من  متخذا  الجميع، 
استعرض  املستهدفة،  الدول  لتهديد  عملياتها 
الختامية  كلمته  ىف  السيىس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
مرص  استضافة  مقرتح  األخرية   األفريقية  بالقمة 
لقمة أفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة عسكرية 
واقع  من  وذلك  اإلرهاب،  ملكافحة  أفريقية 
بأهمية  القارة وإميانا منها  مسؤوليات مرص تجاه 
القارة  ىف  واألمن  السلم  لتحقيق  املقرتح  ذلك 
لدول  دعوة  السيىس،  الرئيس  األفريقية.ووجه 
األعضاء باالتحاد األفريقى للتشاور املستفيض حول 
القمة،  لتلك  واملوضوعية  التنظيمية  األبعاد  كل 
وهذه القوة املقرتحة مبعرفة مجلس السلم واألمن 
يُعرض  أن  عىل  للدفاع،  الفنية  واللجنة  األفريقى 
األمر عىل هيئة مكتب القمة ىف أقرب وقت وأكد 
مرص  استعداد  عىل  السييس،  عبدالفتاح  الرئيس 
لبحث  مخصصة  أفريقية  قمة  الستضافة  الكامل 
ىف مضيفا  اإلرهاب،  ملكافحة  أفريقية  قوة  إنشاء 

كلمته امام قمة االتحاد األفريقي: «أؤكد استعداد 
مرص الستضافة عقد قمة أفريقية مخصصة لبحث 
إنشاء قوة أفريقية ملكافحة اإلرهاب، مشريا إىل أن 
القمة األفريقية الخاصة يأىت من واقع مسؤوليتها 

السلم  لتحقيق  املقرتح  ذلك  بأهمية  منها  وإميانًا 
واألمن ىف أفريقيًا 

للقادة  اجتامعات  عقد  املقبلة  الفرتة  وستشهد 
وميزانيتها  القوة  تلك  حجم  لتحديد  العسكريني؛ 
ومهامها وأماكن وجودها، وهل سيجرى تشكيلها 
من قبل القوات املسلحة فقط أم من قبل القوات 
القمة  عىل  لعرضها  مًعا؟  والرشطة  املسلحة 

اإلفريقية املقبلة إلقرارها 

اقرتاح  تنفيذ  وسياسيون،  عسكريون  خرباء  رهن 
بإنشاء  السييس  الفتاح  عبد  املرصي  الرئيس 
اإلرادة  بتوافر  اإلرهاب»  ملكافحة  أفريقية  «قوة 
السياسية لدى الدول األفريقية، التي قالوا إنها ال 

متلك رفاهية الرفض، ألن البديل مؤمل.
ثالثة  إىل  االقرتاح  هذا  تقديم مرص  الخرباء  وعزا 

أسباب، وهي كالتايل :

تعاين  زالت  ما  األفريقية  الدول  بعض  أن  أوال: 
القوة  متلك  وال  األهلية  الحروب  تداعيات  من 

العسكرية القادرة عىل دحر اإلرهاب.
عابرا  اإلرهاب  جعلت  الحدود  «سيولة  أن  ثانيا: 
للدول، فام يحدث يف دول الساحل والصحراء مثال 

يؤثر عىل مرص والسودان».
استثامر  حركة  تشهد  األفريقية  الدول  أن  ثالثا: 

وتنمية كبرية وتحتاج إىل االستقرار األمني. 

إذا كان العامل تداعى يف النصف األول من العقد 
40 من  أكرث  من  عسكرياً  تحالفاً  مشكالً  املايض 

فإن  وسوريا،  العراق  يف  داعش  ملكافحة  بلداً 
محاربة  أجل  من  لتحالف  يسارع  أن  األدعى 
«دولة»  له  تصبح  أن  قبل  إفريقيا  يف  اإلرهاب 
كينيا. إىل  فاسو  بوركينا  ليبيا ومتتد من  رأسها يف 

عىل  القضاء  يف  مبارشة  مصلحة  املنطقة  ولدول 
تقوى  أن  قبل  إفريقيا  يف  اإلرهاب  جامعات 
الخارجية فحسب  ليس مصالحها  وتهدد  شوكتها 
نفسه  األمر  ينطبق  واستقرارها.  أمنها  حتى  بل 
عىل القوى اإلقليمية والدولية التي لها مصالح يف 
أوروبا. والخطر األكرب أن  الصني إىل  إفريقيا، من 
يتصور طرف ما أن مداهنة الجامعات اإلرهابية 
ورعايتها قد يقيها رش التعرض ملصالحها، فشيمة 

تلك الجامعات ورعاتها الغدر بفجاجة.
ملكافحة  التحالف  هذا  يف  امللحة  األولوية  ولعل 
اإلرهاب يف إفريقيا هي دعم الجيوش الوطنية يف 
الدول املعنية بالقارة ويف مقدمتها ليبيا والضغط 
للميليشيات  الراعية  اإلقليمية  الدول  عىل 

ومظلتهم اإلخوانية 
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الدوافع السياسية
تنامت االنتقادات الحادة للوجود الفرنيس يف ظل 
الفرنيس  باالنسحاب  املطالبة  األصوات  تصاعد 
نتيجة الخسائر الضخمة يف عدد الجنود الفرنسني. 
وبينام ال يُعد االنسحاب الفرنيس من الساحل يف 
الفرنسيون  يتقبل  واقعيٍّا، ال  الحايل خياًرا  الوقت 
االستمرار وحدهم عىل ساحة القتال دون تدخل 
الساحل  منطقة  أمن  عن  للدفاع  ال  فعَّ أورويب 

واستقرارها.
الدوافع االقتصادية

تعرتض رشيحة واسعة من الفرنسيني عىل تكلفة 
الساحل  منطقة  يف  لبالدهم  العسكري  الحضور 
والبرشي،  املادي  املستوى  عىل  سواء  اإلفريقي، 
حيث قُتل العرشات من الجنود الفرنسيني هناك 
برخان،  ثم  رسفال  بعملية  فرنسا  انخراط  منذ 
700 نحو  وحدها  ”برخان“  عملية  تكلف  حيث 

تنجح  مل  ذلك  عىل  وعالوة  سنويٍّا.  يورو  مليون 
املاضية يف  السنوات  الفرنسية عىل مدار  القوات 
القضاء عىل الجامعات اإلرهابية التي تعززت يف 
جديدة  تكتيكات  استخدام  واستطاعت  املنطقة، 
يصعب عىل القوات الفرنسية مواجهتها مبفردها.

الدوافع األمنية والعسكرية  
األخرية،  اإلرهابية  الهجامت  عدد  تزايد  ظل  يف 
تسعى فرنسا ملنع الجامعات اإلرهابية واملتمردين 
املرتبطني بتنظيم القاعدة وداعش من التعمق يف 
املناطق ذات الكثافة السكانية الكبرية يف الساحل، 
والحد من مخاطر الهجرة غري الرشعية من دول 

الساحل اإلفريقي وعربها.
دعم الجيوش الوطنية: تستهدف فرنسا من تعزيز 
مكافحة  يف  األخرى  األوروبية  الدول  ُمشاركة 

لدعم  إضايف  مصدر  توفري  الساحل  يف  اإلرهاب 
ومساندة الدول اإلفريقية التي ال تتمتع بالقدرة 
وحدها،  اإلرهاب  لتحدي  التصدي  عىل  الكافية 
أكرث  لتكون  املحلية  القوات  ومرافقة  وتدريب 

استعداًدا من الناحية العسكرية 

 :“ ”

األوروبية  للتفاهامت  تجسيًدا  ”تاكوبا“  قوة  تُعد 
الخاصة مبنطقة  القوات  بشأن تأسيس تحالف من 
الساحل اإلفريقي، ومن املقرر أن تشارك الوحدات 
قبل  مايل  دولة  يف  أوًال  العملية  بهذه  الخاصة 
وتشاد  وموريتانيا  والنيجر  بوركينافاسو  إىل  التمدد 
القاعدة  تنظيم  من  املدعومني  اإلرهابيني  ملحاربة 
”تاكوبا“  قوة  وتعترب  ”داعش“.  اإلسالمية  والدولة 
الخاصة  القوات  من  أفراًدا  تضم  عسكرية  وحدة 
لدعم قوة ”برخان“ يف عام 2020 يف مايل وتعزيز 
الوجود األمني األورويب يف الساحل اإلفريقي، وهي 
قوة قتالية متطورة تشارك فيها فرنسا وعرش دول 

قوة  وتقرتب  اإلرهاب.  ُمكافحة  أجل  من  أوروبية 
مع  اإلفريقي  الساحل  يف  نرشها  املزمع  ”تاكوبا“ 
القوات التابعة لفريق االرتباط العمليايت التوجيهي 
يف  اإلرهاب  مكافحة  عىل  تعمل  كانت  والتي 

أفغانستان.
عملية  يف  اندماجها  من  ”تاكوبا“  قوة  وتهدف 
”برخان“ إىل تدريب ومرافقة وحدات من الجيش 
املايل يف القتال، وتطوير القدرات التشغيلية للقوات 
القتايل،  والدعم  االستثنائية  املعرفة  ونقل  املحلية، 
يف  الرشيكة  القوات  ومساعدة  املشورة  وتقديم 
لدعم  املحلية  القوات  وتدريب  اإلرهابيني،  قتال 
والقدرة  الذايت،  االستقالل  تحقيق  صوب  مسريتها 

عىل الصمود أمام التحدي اإلرهايب.
وتسعى فرنسا إىل توسيع قوة ”تاكوبا“ ألكرث من 
الخاصة، بعدما تعهدت  القوات  400 مقاتل من 
قوة  يف  االنخراط  األوروبية  الدول  من  العديد 
االسكندنافية  والدول  بلجيكا  ومنها  ”تاكوبا“، 
البلطيق  ودول والدمنارك)  والرنويج،  (السويد، 
(إستونيا والتفيا وأيرلندا وهولندا)، يف حني رفضت 
العملية.  يف  املشاركة  املتحدة  واململكة  أملانيا 
الثالث عرش من نوفمرب 2019 جاءت أوىل  ففي 
االستجابات األوروبية للدعوة الفرنسية من وزارة 
قوات  مشاركة  أعلنت  والتي  إستونيا  يف  الدفاع 
”تاكوبا“،  قوة  يف  اإلستونية  الخاصة  العمليات 
بالفعل  إستونية  قوات  يأيت يف ظل نرش  ما  وهو 
عام  من  أغسطس  منذ  ”برخان“  عملية  إطار  يف 
2018، وتتمركز الكتيبة اإلستونية حاليٍّا يف مدينة 
40 لنرش  استعداد  عىل  وهي  مايل،  بشامل  غاو 

”تاكوبا“.  قوة  إطار  الخاصة يف  القوات  فرًدا من 
كام أعلنت الرنويج موافقتها عىل املشاركة يف قوة 

 “ ”
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والقوة  الفرنسية  ”برخان“  عملية  تبذلها  التي 
التي  الخمس  الساحل  لدول  املشرتكة  اإلقليمية 
مايل،  تشاد،  فاسو،  بوركينا  قوات من  تتألف من 

موريتانيا، والنيجر.

تتألف منطقة الساحل من عّدة بلدان أفريقية متتد 
من غرب القارة إىل رشقها، انطالقًا من داكار وصوًال

التهديد  تنامي  املنطقة  هذه  وتواجه  جيبويت.  إىل 
املسؤولية  من  وبروح  املنظمة.  والجرمية  اإلرهايب 
املشرتكة تعمل فرنسا مبعية بلدان املنطقة ورشكائها 
وتلبية  التهديدات  لهذه  التصّدي  عىل  الدوليني 
ينطوي  رًدا شامًال  تقدم  السكان. وهي  احتياجات 
عىل التصدي لألزمة األمنية وعىل أنشطة إمنائية من 

خالل مجموعة من املبادرات التكميلية.
وتعاين منطقة الساحل اإلفريقي اليوم  من تفاقم 
النشاط اإلرهايب، بدًءا من مايل، ثم النيجر، وتشاد، 
ومؤخرًا بوركينافاسو، وشامل نيجرييا. وتعاين هذه 
التهديدات  من  متداخلة  مجموعة  من  الدول 
بظواهر  اإلرهابية  الجامعات  نشاط  األمنية تجمع 
مثل: تداعيات الكوارث البيئية، والفقر، والرصاعات 
اإلثنية. وقد أصبحت مواجهة اإلرهاب يف الساحل 
الهجامت  من  سلسلة  بعد  ا  ملحٍّ مطلبًا  اإلفريقي 
ومدنية  عسكرية  أهداف  عىل  املتزايدة  اإلرهابية 
يف األشهر األخرية من عام 2019، وكذلك عمليات 
نقل لعنارص من التنظيامت اإلرهابية من ساحات 
اإلفريقية،  القارة  إىل  األوسط  الرشق  يف  القتال 
عجز  يؤكد  مام  اإلثني،  العنف  ظاهرة  وتفيش 
عن  الساحل  لدول  الوطنية  والقوات  الجيوش 
الرغم  وعىل  مبفردها.  التحديات  هذه  مواجهة 
يف  اإلرهاب  مكافحة  جهود  يف  فرنسا  انخراط  من 
الساحل منذ عام 2013، إال أن املواجة األخرية من 
تصاعد التهديدات األمنية يف اإلقليم دفعت فرنسا 
ظل  يف  العسكري،  انخراطها  سياسات  ملراجعة 
االرتباط بني أمن الساحل اإلفريقي واألمن األورويب 
االرهابية  البؤر  أبرز  الساحل  حيث تشكل منطقة 
بالتعاون  األفريقية، ولذلك سعت فرنسا  القارة  يف 
مع دول املنطقة عىل مواجهة خطر االرهاب ودعم 
عىل  ينعكس  الدول،مبا  هذه  يف  واالستقرار  االمن 

استقرار القارة االفريقية واوروبا.
األوروبيني  حلفائها  من  وعدد  فرنسا  شكلت  وقد 
واألفارقة رسميا قوة مهام جديدة أُطلق عليها اسم 

(تاكوبا) وتتألف من قوات خاصة أوروبية ستقاتل، 
إىل جانب جييش مايل والنيجر، الجامعات اإلرهابية 

يف منطقة الساحل يف غرب أفريقيا.
وبعد مؤمتر عرب الهاتف أصدر وزراء دفاع وممثلون 
بتعزيز  فيه  التزموا  سياسيا  بيانا  دولة  لثالثة عرش 

الجهود لكرس ”صمود الجامعات اإلرهابية».
بلجيكا  قوة ”تاكوبا“هي  والدول املشاركة يف 
وإستونيا  والدمنرك  التشيك  وجمهورية 
والنيجر  وهولندا  ومايل  وأملانيا  وفرنسا 

والرنويج والربتغال والسويد وبريطانيا
وقوة  والنيجريي  املايل  الجيشان  نفذ  وقد 
عىل  بأنها  وصفت  عملية  الفرنسية  برخان 
نطاق غري مسبوق يف املنطقة الحدودية بني 
مايل والنيجر نتج عنها تحييد عدد كبري من 

اإلرهابيني 

يف  فرنسا  رغبة  وراء  الدوافع  تعددت 
الساحل  إقليم  يف  اسرتاتيجيتها  مراجعة 

اإلفريقي، والتي تضمنت 

عدًدا من املسارات كان أهمها املزيد من اإلرشاك 
الفعال للدول األوروبية يف ُمكافحة اإلرهاب 

يف الساحل اإلفريقي.
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وأفادت بعض التقارير يف يناير 2020م بأنَّ فرنسا 
واجهت صعوبة يف إقناع بعض الحلفاء األوروبيني 
”تاكوبا“  قوة  من  جزًءا  ليكونوا  أملانيا-   -مثل 
(فرنسا،  دولة   13 ممثلو  أصدر  وقد  العسكرية؛ 
إستونيا،  الدمنارك،  التشيك،  جمهورية  بلجيكا، 
الربتغال،  الرنويج،  النيجر،  هولندا،  مايل،  أملانيا، 

مارس   27) يف  بيانًا  املتحدة)  واململكة  السويد، 
الجهود  من  املزيد  بتقديم  فيه  تعهَُّدوا  2020م) 

للتغلُّب عىل ”مرونة الجامعات اإلرهابية“.
Takpuba/Takuba/) ”تاكوبا“  كلمة  وتعني 

يف  استخدامه  اشتُهر  الذي  السيْف   (Takoba
الطوارق  بني  وخاصة  الغريب،  الساحل  منطقة 

والهوسا والفوالين.
وقال بيان الدول الثالث عرشة: إن قوة ”تاكوبا“ 
بحلول صيف  أوليَّة  تشغيليَّة  ”قدرة  لها  ستكون 
2020م، ويتوقَّع أن تصبح جاهزًة للعمل بحلول 
أوائل عام 2021“. كام ستساعد الجيوَش اإلقليمية 
يف مواجهة الجامعات املسلَّحة، وستكمل الجهود 

 :
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أردوغان  مطامع  ليست  الحكاية  بداية 
العثامنية  اإلمرباطورية  أمجاد  استعادة  يف 
الفاشلة  محاوالته  يف  أيضا  وليست  البائدة، 
بل  فقط،  الليبي  النفط  منابع  عىل  السيطرة 
إن حكاية التدخل الرتيك لصالح إخوان الوفاق 
وميليشياتهم ومرتزقتهم يعود إىل حلم عابث، 
حني تكشفت ترسيبات عن الوثيقة 11 إلدارة 
الرئيس األمرييك السابق أوباما، والتي قدمت 
لإلخوان حينها وعودا بإصدار «صك السلطة» 
للسيطرة عىل تونس، وليبيا، واليمن وسوريا، 

ومرص.
لإلخوان،  املساعدة  لتقديم  األمريكية  الخطة 
كانت دراسة قدمية مل يفلح املسوقون بتقدميها 
خالل حكم الرئيس األمرييك الجمهوري جورج 
بوش اإلبن، ولكنهم ومنذ العام 2007، بدأوا 
الفوز  أمل  عىل  الدميوقراطيني  مع  العمل 
املالية  األزمة  فجاءت   ،2009 باإلنتخابات 
العاملية لتفتح لهم الطريق، حيث بدأ صعود 
تحّدت  العريب،  الخليج  يف  إستثنائية  قوى 
آثارها  عىل  السيطرة  واستطاعت  األزمة 
البساط  وسحب  السيادية،  الصناديق  وحفظ 
الرشق  يف  التحكم  من  األمريكية  اإلدارة  من 
اإلقتناع  إىل  أوباما  الرئيس  دعا  ما  األوسط، 
سلطة  إيجاد  عىل  العمل  تكثيف  برضورة 

بديلة تتقبل القيادة واإلنصياع.
وحسب  آنذاك،  أوباما  إلدارة  اإلخوان  قدم 
عاملية،  صحف  يف  نرشت  التي  الترسيبات 

11
السلطة  عىل  باإلستيالء  البديل،  مرشوعها 
سوريا  نحو  والتوسع  أوال،  ومرص  تونس  يف 
املرشوع  مترير  وجرى  الحقا،  وليبيا  واليمن 
بدعم من كل من الدوحة وانقرة، فبدا حلم 
رئيس  منصب  يشغل  كان  الذي  أردوغان، 
وزراء تركيا آنذاك، يهوي ويتساقط عىل وقع 
تدخل الجيش املرصي إلنقاذ مرص من براثن 
اإلخوان، والذي دفعه بعد تعيينه رئيسا لرتكيا 
تجديد  يعيد  ان  املسلمني،  لإلخوان  وزعيام 
الحلم الذي استوىل عليه، فاحتل شامل سوريا 
وجعل منها مصنعا لإلرهابيني، ثم بدأ بنقلهم 
ولقي  اإلقليمية  الهيمنة  يف  آمال  ليبيا،  إىل 

تجاوبا من حكومة الوفاق يف طرابلس، 
عربية  ودول  واإلمارات  والسعودية  مرص 
أخرى عقدت العزم، عىل دفع الرشور والنوايا 
ولكن  وديبلوماسية،  سياسية  بحنكة  الرتكية 
املرتزقة  بنقل  الرتيك  الرئيس  إستمرار  ومع 
واإلرهابيني، والتصعيد لشن حرب عىل ليبيا، 
بدا أن الدور العريب املرتابط بات أكرث تركيزا 
وكثافة إلجبار تركيا عىل الرتاجع، قبل أن تقع 

حربا يدفع مثنها األبرياء.

.
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”للوقاية  اللوائح  هذه  وضع  تم  وقد   .2007
للصحة  استجابة  وتوفري  والسيطرة  والحامية 
بطرق  لألمراض  العاملي  االنتشار  ضد  العامة 
الصحة  مخاطر  عىل،  ومقترصة  مع،  متناسبة 
الرضورية  غري  اإلعاقة  تتجنب  وبحيث  العامة، 

لحركة املرور والتجارة الدولية ”.
للوباء  لالستجابة  شاملة  خطة  وضع  شأن  من 
العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  يف 
املوحدة  الخليجية  العسكرية  القيادة  من  بدعم 
العسكرية،  الصحة  ولجنة  التعاون  مجلس  لدول 
الصحية  اللوائح  التزامات  دعم  عىل  يساعد  أن 
النهج  بهذا  األخذ  ويدعم  املنطقة.  يف  الدولية 
تدابري  تطوير  خالل  من  العسكرية  الجاهزية 
اللقاحات  مثل  للقوات،  الصحية  الحامية 
يعزز  أن  ميكن  كام  بأكملها.  للقوات  والعالجات 
املعرفة التقنية واملهارات والقدرات للقوة الطبية 
العسكرية  املهام  دعم  يف  وظيفتها  تؤدي  ليك 
عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي. وميكن 
تحقيق ذلك من خالل التعاون بني قطاع الدفاع 
لتلبية  الخاص  والقطاع  التعاون  مجلس  دول  يف 
يؤدي  أن  وميكن  الصحي.  األمن  احتياجات 

مجلس  دول  يف  للجائحة  استجابة  خطة  إنشاء 
داخل  بها  املرتبطة  والقدرات  الخليجي  التعاون 
آثار  إىل  املوحدة  الخليجية  العسكرية  القيادة 
الدول  من  دولة  لكل  مبارشة  غري  إيجابية  أمنية 

املساهمة.

لدول  التعاون  مجلس  دول  تقوم  أن  ينبغي 
األكرث  االقتصاد  متثل  بوصفها  العربية،  الخليج 
بتوسعة  األوسط،  الرشق  منطقة  يف  تكامالً 
ومؤسسات  وبرامج  خطط  لدعم  عالقاتها 
والتعايف  املعدية  لألمراض  اإلقليمية  االستجابة 
دول  يف  لألوبئة  االستجابة  لخطة  وميكن  منها. 
الطبية  والرشاكات  الخليجي  التعاون  مجلس 
أسواقاً تفتح  أن  بها  املرتبطة  واملدنية  العسكرية 
جديدة للصناعات الطبية تعيد تنشيط االقتصاد 
مشاريع  تشمل  أن  ميكن  يعاين.  الذي  اإلقليمي 
اللذين  والتطوير  البحث  الجائحة  من  الوقاية 
تدعم  التي  األولوية  ذات  اللقاحات  عىل  يركزان 
أن  ميكن  كام  والوطنية.  اإلقليمية  األمن  خطط 
األمراض  مراقبة  أنظمة  الكشف  عملية  تشمل 
الرسعة يف  تساعد عىل  التي  والبرشية  الحيوانية 
ويجب  القرار.  وصنع  ونرشها  املعلومات  جمع 
أن تعزز االستجابة القدرات الصحية للمؤسسات 
املستويات  من  ترتاوح  التي  واملدنية  العسكرية 
البرشية  املوارد  وتشمل  اإلقليمية؛  إىل  املحلية 
هذا  ويتامىش  بالتجهيزات.  املتعلقة  والحلول 
ملجلس  األعىل  املجلس  أهداف  مع  املفهوم 
التعاون الخليجي املتمثلة يف إنشاء مراكز البحث 
الخاص،  القطاع  مع  التعاون  وتشجيع  العلمي، 

وإنشاء قوات عسكرية موحدة.
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الجو اإلمارايت من طراز C130. إن  تابعة لسالح 
للتخفيف  تاريخي  خصم  إىل  الزيتون  غصن  مّد 
من املخاطر الصحية ييسهم يف الحد من املخاطر 
عىل املنطقة، وقد يفتح الباب أمام توافق سيايس 
مستقبيل. وبالنظر إىل اآلثار والتداعيات البرشية 
كورونا  لـوباء  املدمرة  واألمنية  واالقتصادية 
COVID-19، فإن ذلك يسّوغ التفكري يف الدور 
العسكري  الطب  يلعبه  أن  ميكن  الذي  املحتمل 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دعم  يف 
بهدف الوقاية من األوبئة والجوائح يف املستقبل 

واكتشافها والتصدي لها.

العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  تأسس 
وميثل   عربية،  دول  ست  يضّم  وهو   ،1981 عام 
املجلس األعىل السلطة العليا يف مجلس التعاون. 
أنور محمد قرقاش وزير  الدكتور  ويشغل معايل 
حالياً اإلمارات  بدولة  الخارجية  للشؤون  الدولة 
التعاون  ملجلس  األعىل  املجلس  رئيس  منصب 
منذ  املجلس،  وميثل  العربية.  الخليج  لدول 
حكومية  واقتصادية  سياسية  منظمة  تأسيسه، 

عرب  والرتابط  والتكامل  التنسيق  تعزز  دولية 
األعضاء.  الدول  بني  الرئيسية  الصناعات 
عام  يف  املشرتك  الدفاع  اتفاقية  توقيع  تم 
الدفاع  تطلعات  ترسيخ  2000، وأسهمت يف 
الجامعي. وتعترب القيادة العسكرية املوحدة 

لدول مجلس التعاون الخليجي املنظمَة التي 
تسعى  حيث  االتفاقية؛  هذه  متكني  يف  تسهم 

القيادة إىل تحقيق التعاون والتنسيق يف مجاالت 
دول  يف  االستقرار  عىل  والحفاظ  والدفاع،  األمن 
مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق الدفاع الذايت 

ويشمل  الجامعي،  األمن  مبدأ  أساس  عىل 
ذلك اآلن إبرام اتفاقيات للتعاون الطبي 

العسكري.
يف  أساسياً  عنرصاً  الصحة  تعّد 

بشكل  تدعم  ألنها  الدفاع؛ 
القوات،  جاهزية  مبارش 
جاهزة  طبية  قوة  وتولّد 
مراحل  جميع  يف  للمساهمة 
ويشمل  العسكرية.  العمليات 

كام  اإلنسانية  املساعدات  ذلك 

التي  القتالية  والعمليات  اليمن،  يف  واضح  هو 
للكوارث  االستجابة  وكذلك  أفغانستان،  يف  متّت 
جائحة  مثل  واألوبئة  الزالزل  فيها  مبا  الطبيعية 
لجنة  املستجد. وقد تم تشكيل  الكورونا  فريوس 

لدول  التعاون  مجلس  يف  العسكرية  الصحة 
الخليج العربية لتسهيل التعاون يف القطاع الطبي 
لهذه  دعامً  األعضاء  الدول  وتوجيه  العسكري 
العسكرية لدول  الصحة  املهام. وقد بدأت لجنة 
مجلس التعاون الخليجي عملها يف األصل كمنتدى 
العسكرية،  املؤسسات  بني  العسكرية  للصحة 
لتشمل  املاضية  القليلة  السنوات  يف  وتوسعت 
األولويات  وتتجه  واملدنية.  العسكرية  الرشاكات 
إىل  اللجنة  تتابعها  التي  بها  املرتبطة  واملشاريع 
دعم تطوير حلول طبية عسكرية متكاملة، حيث 

يتقاسم الرشكاء التكاليف املبارشة وغري املبارشة.
تبادل  األولية عىل  الجهود  تركيز  من  الرغم  عىل 
تتمثل  التالية  املنطقية  الخطوة  فإن  املعلومات، 
العسكرية  الصحة  لجنة  من  االستفادة  يف 
يف  للجائحة  الجامعية  االستجابة  خطة  إلثراء 
يسهم  كذلك  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول 
واالسرتاتيجية  للقدرات  إقليمية  تطويرخطة 
تعزيز  من  الرشكاء  جميع  متكني  يف  والتنفيذ 
دون  والحيلولة  الصحية،  القدرات  وتوسعة 
دعم  يف  الكفاءات  وتشجيع  الجهود،  ازدواجية 
الجهود اإلقليمية لالستجابة للجائحة عىل النحو 
 .(IHR) الدولية  الصحية  اللوائح  يف  املبني 
اللوائح وثيقة قانونية ملزمة  وتعترب هذه 
عليها  وقعت  الدويل  القانون  وثائق  من 
196 دولة، ودخلت حيز التطبيق يف عام 

.
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تعريف  يف  تغيري  إىل  اإلجراءات  هذه  أدت  وقد 
عىل  السابق  يف  يركز  كان  الذي  الوطني  األمن 
حدود  خارج  من  القادمة  للتهديدات  التصدي 
وسوف  الدوليني.  الرشكاء  مع  وبالتعاون  الدولة 
املزدوجة  واالقتصادية  الصحية  الصدمة  تُفيض 
كثري  تكافح  أن  إىل  الجائحة  هذه  عن  الناجمة 
من الدول بصورة مستقلة للحفاظ عىل أنظمتها 
االستعداد  ذلك  يشمل  بحيث  الداخلية  الصحية 

واالستجابة للجائحة التالية.
املؤسسات  ومتكني  دعم  إىل  التوّجه  عودة  مع 
للسكان  الصحية  االحتياجات  تلبية  من  العاملية 
سيتم  األخرى،  القطاعات  عن  املخاطر  وتخفيف 
الخارجية.  للسياسة  كأداة  الصحة  دور  تنشيط 
وتستثمر حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ثنايئ وجامعي  مستوى  اآلن عىل  املجال  هذا  يف 
متعدد األطراف من خالل منظمة الصحة العاملية 

كورونا  العاملية ألزمة  االستجابة  لدعم   (WHO)
اإلمارات  حكومة  قدمت  فقد   .(19 (كوفيد- 
من  أكرث  يوليو،   20 حتى  املتحدة،  العربية 
دولة   74 من  ألكرث  املساعدات  من  طن   1100
االختصاصيني  من  مليون  من  ألكرث  الدعم  توفر 
32 تحوي  شحنة  ذلك  وشمل  الطبي.  املجال  يف 

منظمة  مستودع  من  الطبية  اإلمدادات  من  طناً 
الصحة العاملية يف ديب إىل إيران باستخدام طائرة 

 (19 - )
 .

.

:
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والحكومات والشعوب والجيوش واملجتمعات كام لو 
كان حقيقياً.

يف عرصنا هذا أصبحت الساموات مفتوحة أرادت •
فقط،   الساموات  مجرد  وليس  أبت،   أم  الدول 
أكرث  ستصبح  ذاتها  واألرض  البحار  أعامق  بل 
إتفاقيات صلبة  إيل  العامل  شفافية،  وقد يحتاج 
الواسعة  للمشاركة  القدمية  اإلتفاقيات  تشبه  ال 
يف املعلومات التي توفرها ويف تكاليفها،  حيث 

تكون االسواق التجارية القابلة للنمو غري كافية 
تحول  أن  بعد  خاصة  تطورها،   لوضع 

العاملي  النظام  يف  القوة  بناء  نظام 
قوة  إيل  والحرب  العسكرية  القوة  من 

اإلقتصاد والتجارة،  ودفع عملية التطور قد 
يكون بصورة خيالية عرب الحدود الدولية،  ورمبا 
مزيج من العام والخاص ميكن صنعة لدفع عملية 
املعلومات  تبادل  عملية  فإن  وبالتايل  التطور،  
والبيانات واملعرفة يف عامل تتنافس فيه سياسات 
السالم  صناعة  أدوات  أحد  يكون  قد  التسليح 

لعرص املوجه الثالثة الحايل يف أفق املستقبل.
أضاف الفضاء بعداً رابعاً للحرب أدي إيل تطور •

رسيع يف حرب املعرفة حيث ظهر نوعني أساسيني:
1.Sypherٍ النوع األول -_الحرب السيربانية

املشفرة،   الحرب  عليها  يطلق   .war fare
التي  التهديدات  النوع  هذا  ويشمل 
واإلتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  تتعلق 

اإلكرتونية .
2.Net War النوع الثاين – حرب الشبكات

Fare يشمل هذا النوع التهديدات النوعية 
املخدرات  وتجارة  باإلرهاب  املتعلقة 

وتجارة السالح.
العسكرية،  • العقيدة  تاريخ  هو  الحرب  تاريخ 

عسكرية،   عقيدة  لدينا  الجيوش  ككل  ونحن 
ولدينا اإلبرار البحري،  وعقيدة للقصف الجوي 
التي  والعقيدة  جوية،   الرب-  للمعركة  وعقيدة 
تغيب عنا هي عقيدة املعلومات وهذه  العقيدة 
إن جاز يل التعبري لن تغيب عن الجيوش طويالً 
أوسع  لواقع  عقيدة  وهي  هذا،   عرصنا  يف 
تؤثر  عايل  مستوي  ذات  إلسرتاتيجية  وأرحب 
بشكل قوي عيل تغيري القرارات واملواقف عالية 

املستوي للخصـم العسكـري أو اإلقتصـــادي أو 
التجــــــاري، حيـث يـدور الحديـث اليوم 

سيحاول  والتي  املعرفة)  (حرب  عن 
تشكــيل  جانـب  كل  فيها 

أعمــال الخصم والعـــدو،  
تيـــار  بالتأثــري عيل 

ت  ا بـر ملخا ا

واملعلومات 
يف املستــوي 

القيادي األعيل للدولة. 

مخابرات • بناء  املعرفة  حرب  تتطلب 
املتغـــــريات  مــع  تتفــــق  وإستخبارات 

واإلنتبــــاه  اإلسرتاتيجية  البيئة  يف  املتسارعة 
النعكاس الـدور الجـديـد لالتصاالت واملعلومات 
املعلومات  جذب  مع  املجتمع  يف  واملعرفة 
املمكنة واملتاحة لإلستفادة منهــا،  فاملجتمــع 
اليــوم هو النقطة املركزية لألمن الوطني للدول،  
املعرفة  ومن األهمية اإلستفادة من إسرتاتيجية 
العسكرية يف إعادة النظـر يف اإلسرتاتيجيـة (األم)، 
إسرتاتيجيات  وضعوا  العامليون  فاإلسرتاتيجيون 
لعرص غري العرص الذي نعيش فيه اليوم،  فهناك 
أفرزت  واألزمات  واألحداث  الوقت  يف  تسارع 
معطيات ومفاهيم جديدة غري التـــي كانــــــت 

سائدة سابقاً. 
بعــد هـذا التغيــري والتحـول الذي أحدثتـه ثورة •

املعرفة العسكريـة يصبــح اآلن كل ما نعرفه عن 

ب  لحر ا
عة  صنا و

الســالم متقادم جداً
وبصورة خطرية،  فالخربة 

نظرة  دامئاً  تعطي  الحديثة 
التي  الجديدة  الطرق  عن  خاطئة 

نصنع بها الحرب والســالم،  فالطريقــة 
الطريقة  تعكس  الســالم  بها  نصنـــع  التي 

والسالم  والحـــرب  الحــرب،   بها  نصنع  التي 
وجهان لعملة واحدة هي اإلقتصاد.



665832020

االكرث  هي  واالجتامعية  السياسية  ونظمها 
إضافة  سبقتها،   التي  املدنيات  من  تسامحاً 
والشفافية  الكبرية  وقناعاتها  حراكها  قوة  ايل 
العالية التي متيزها،  وهي بالتايل أقوي بكثري 
فان  ولهذا  زوالها،  تتمني  التي  الدول  من 
للدولة  بناؤها  يتم  التي  املعرفة  إسرتاتيجيات 
يجب أن تقف عيل رأسها إسرتاتيجية املعرفة 
إسرتاتيجية معرفة عسكرية  وأي  العسكرية،  
مسائل  تخاطب  أن  يجب  باالهتامم  جديرة 
عن  تساؤالت  مع  (القومي)،   الوطني  األمن 
املعلومات،   معالجة  املعلومات،   (إكتساب 
وأن  املعلومات)،   ووقاية  املعلومات  توزيع 
ما  جيش  ألي  الشاملة  املعرفة  إسرتاتيجية 
األربعة  الحيوية  العوامل  كل  مع  ستتعامل 
للمعرفة وهي اإلكتساب للمعلومات واملعالجة 

والتوزيع والوقاية.
يف •  الثالثة  املوجة  لعسكرية  االساسية  القوة 

قوة  عيل  تستند  والعرشين  الحادي  القرن 
العسكرية،   هذه  تخدمه  الذي  القائم  النظام 

والنظام بدوره يستند عيل إسرتاتيجية املعرفة 
الخاصة مبجتمعه،  وبناء عليه يف الحقب املقبلة 
العقول  أحسن  تكلف  قد  الحايل  القرن  من 

العسكرية باآليت : 
أ.  مهمة تحديد مكونات حرب املعرفة .

واملتبادلة  املعقدة  عالقاتها  عيل  التعرف  ب.  
واملتشابكة .

الجديدة  النزاعات  مع  التعايش  كيفية  ج.  
واملتناقضات وإحتوائها.
د.   بناء مناذج للمعرفة

هـ.   نقل بدائل إسرتاتيجية

Civilization Of War

قام •  الذي  العسكري  الصناعي  املجتمع  يتجه 
بإنتاج أسلحة كثيفة للقتل والتدمري إيل التحول 
ملجتمع صناعي عسكري مدين ينتج تكنولوجيات 
مزدوجة ومنشقة تقلل من القتل والتدمري وسفك 
املدنيني  بني  تفرق  ذكية  أسلحة  إيل  الدماء،  
الحرب  وإقرتان  الحرب  حضارة  اما  والجنود،  

أفق  يف  تظهر  جديدة)  (مصاهرة  فهي  بالسالم 
املستقبل . 

العسكرية •  الشؤون  يف  املعرفة  ثورة  بدلت  لقد 
حالة وشكل وطبيعة الحرب التقليدية الدموية 
إيل حرب بال دماء،  جنودها الربامج والتطبيقات،  
(حرب  والعرشين  الحادي  للقرن  جديدة  حرب 
املعرفة)،  ويف املدنية تعني حضارة الحرب تغيري 
أو تحويل العمل الوثيق الصلة بالعسكرية الذي 
إيل  محددة  عسكرية  صناعة  به  تقوم  كانت 
صناعة مدنية،  فقد قامت عدة رشكات يف الدول 
املتقدمة صناعياً بتحويل صناعاتها العسكرية إيل 

صناعة مدنية (تليكوم) يف فرنسا منوذجاً.

العسكري •  التوازن  وير)  (سوفت  الربامج  تغري 
ذكية  تسليح  نظم  تركيب  وميكن  العامل،   يف 
لتصبح  الغباء  يف  ممعنة  أو  غبية  أسلحة  عيل 
ميكنها  التكنولوجيا  رخيصة  فاملنصات  ذكية،  
عالية  ذكية  نريان  قوة  وتوصيل  وإطالق  حمل 
عقيل  وجهد  بأفكار  صناعتها  تتم  التكنولوجيا 
الصناعي)،  (الغباء  يقابله  الصناعي)  (فالذكاء 
فيها  تركب  قد  ذكية  بربامج  املزودة  فاالسلحة 

أجزاء ذكية من األسلحة املدمرة والقاتلة .
الربامج •  لقاعدة  واألمن  واملرونة  العلمي  التطور 

العسكرية أمر حيوي للغاية يف التصنيع العسكري 
الدفاع  أنظمة  لتطوير  توجه  التي  والسياسات 
تكنولوجيا  تستخدم  والتي  الدولة،   يف  واألمن 
املعلومات بوجه عام والربامج بوجه خاص،  فهي 
عنرص حيوي لبناء أي إسرتاتيجية معرفة للتصنيع 
العسكري ملواجهة متغريات املستقبل وحقائقه 

الجديدة.  

يغزي التطور الذي حدث يف اإلتصاالت  ثورة املعرفة 
العسكرية بقدرات ضخمة،  كام يغذي إقتصاد املعرفة 
ويساهم يف تعليم البرشية،  فوسائل اإلعالم املكثفة 
حولت  الصناعي)  (العرص  الثانية  املوجة  عرص  يف 
وخلقت  أقرب،   بؤرة  إيل  والوقت  البعيدة  األماكن 
ما يعرب عنه كيفاً،  وبعكس ذلك مبدأ وسائل إعالم 
املوجة الثالثة من التغيري يف خلق إحساس غري حقيقي 
ألحداث حقيقية،  حيث يقوم نظام اإلعالم الجديد 
بخلق عامل جديد إفرتايض متاما تتجاوب معه الدول 
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بالتوازي تحتاج إيل  ضباط وجنود يستخدمون 
عقولهم ويقاتلون بطرائق جديدة.

املؤسسات •  يف  أساسياَ  دوراً  املعرفة  إحتلت 
الحادي  القرن  يف  الدول  كل  يف  واملنظامت 
تحلييل  إسرتاتيجي  تفكري  يف  متثل  والعرشين 
معريف معلومايت كإطار وميزة تنافسية كموضوع،  
العامل،  ويعني  تقليص  يعني  الحجم  فتقليص 
تقليل  يوازي  الذي  والتكثيف  التضخيم  تقليل 
باألسلحة  العسكرية  الحرب  يف  والتدمري  القتل 
الذكية،  فالقيمة األساسية ألي منظمة أو رشكة 
املادية  موجوداتها  يف  وال  مالها  رأس  يف  ليس 
وخطوط تجميعها،  إمنا يف قيمها غري امللموسة 

واملحسوسة .
وهذه •  املعلومات)  (مبعالجة  املعرفة  تعلقت 

العسكرية،  ومام  املعرفة  عوامل  أحد  املعالجة 
يدهش أن عوامل املعرفة موجودة داخل دورة 
اإلستخبارات يف جانب املعلومات،  فاملعالجة تتم 
بتفكري  املاثلة  والحقائق  املعلومات  بني  بالربط 
وتطوير  تحسني  عملية  هي  وبالتايل  مستقبيل 

للتفكري والتخطيط والتحليل اإلسرتاتيجي.
الخطي •  رسيع  الذيك  املعرفة  إقتصاد  يجعل  ما 

العمل،   وإقتصاد ثوري حقيقي هو أن األرض،  
املواد الخام ورأس املال ميكن اعتبارها محدودة،  
أما املعرفة فليست محدودة وميكن إستخدامها 
بواسطة عدة منظامت،  كام ميكنها إنتاج معارف 
أخري،  معرفة مكثفة،  معرفة مضادة،  معرفة 
قيمة  وبالتايل  الخ،     .... منشقة  ومعرفة  مرنة 
الثالثة  للموجة  الناجحة  واملؤسسات  الرشكات 
قدرتها  يف  تكمن  الكوين  االقتصادي  التغري  من 
وتوزيعها  وتوليدها  املعرفة  عيل  الحصول  عيل 
وتطبيقها إسرتاتيجياً وعملياً، لذا فاألفكار الخالقة 
العاملني  رؤؤس  يف  واملعلومات  البصرية  ونفاذ 
املحور  هي  اإلخرتاع  وبراءات  البنوك  وبيانات 

األسايس للمعرفة.
لها •  العامل نحو نظم تسليح ذكية ونوعية  يتجه 

قوة تأثري أكرب،  وتعمل بعدد أقل من العنارص،  
غري  النوعية  القوي  إيل  العسكرية  تتجه  كام 
النوعية،   غري  القيم  اإلقتصاد  امللموسة،  كام يف 
فلقد إقرتب كثرياً اليوم الذي سيحمل فيه الجنود 
حاسبات إلكرتونية أكرث من عدد البنادق،  فاليوم 
(تربة املعرفة) مهمة لجيوش الحارض متاماً،  كام 
كانت جغرافية وطبوغرافية أرض املعركة مهمة 

لجيوش املايض . 

الشئ •  بكنه  تدري  أن  الدراية،   هي  املعرفة 
وجوهره اآلية الكرمية ((وما يُدريك لعله يزىّك)) 
سورة عبس . اآلية (3)،  فهي قدمية قدم الزمان 
وليس كام يدعي الغرب لها (بالحداثة)،  فالغرب 
نيس أو تناسبي خالل جيلني من الزمان املعارف 
إكتسبت  فلقد  السابقة،   للشعوب  القدمية 
عسكرية  ثورة  فهي  الثورية  الخاصية  املعرفة 
من  الحرب  ونقلت  الحرب،   شؤون  يف  حدثت 
الحرب التقليدية إيل الحرب يف شؤون املعلومات.  

إكتسبت املعرفة الخاصة الثورية حيث ميكنها أن • 
متنحك (القوة) وميكنها أن تسلبك (القوة) يف نفس 
الوقت،  فهي اليوم ميتلكها األقوياء والضعفاء عيل 
حد سواء،  وهي بالتايل أكرث املصادر دميقراطية 
العسكرية  املجاالت  كافة  يف  الدولة  قوة  لبناء 
واملدنية،  فاملعرفة قد تكون معرفة عادية،  وقد 
تكون معرفة مكثفة أو مضادة أو مرنة أو معرفة 
منشقة ولها ميادين ومجاالت مفيدة للبرشية إن 

أحسن إستخدامها. 
(فن •  يف  ثورة  من  اإلسرتاتيجية  جاءت  مثلام 

وال  واملدين  العسكري  املجال  وألهمت  الحرب) 
زالت ملهمة، جاءت ثورة املعرفة من ثورة شؤون 
العسكري  املجال  اليوم  تلهم  وأخذت  الحرب،  
واملدين بجانب اإلسرتاتيجية العسكرية. وهنالك 
أسئلة مهمة قد تشغل بال القراء من العسكريني 
بقدر ما قد تشغل صناع القرار يف الدولة واإلجابة 

عيل تلك األسئلة قد متكن الدولة من :  
متغـــــريات  مواجهــــة  أ. 

وتداعـيات عرص مدنيــة 
املعرفـــة يف كافـــــة 

مجاالت الدولة.
تصمــيــم  ب. 
الدفـاع  أدوات 

واألمـن يف أفــق 
املستقبل.

ج. معرفة التحول الذي 
والتحليل  للتفكري  حدث 

اإلسرتاتيجـــي نتيجــة لهـذه 

الثورة .
د. معرفة التحول الذي حدث يف القوة العسكرية 

والحرب غيل املستوي العاملي .
قوة  إيل  اإلتصالية  اإلعالمية  القوي  تحول  هـ. 
الشاملة  الدولة  قوى  تأثري  تفوق  وفاعلة  مؤثرة 

األخري مجتمعة .
النظام  يف  القوة  بناء  نظام  التغيري يف  معرفة  و. 
العاملي عيل كل األصعدة ومعرفة كيفية التعامل 

معه .
ز. يف عرص املعرفة من املمكن تفادي الكثري من 
ألن  اإلسرتاتيجي،  والتحليل  التفكري  يف  األخطاء 
املعرفة،   إسرتاتيجيات  سيتبع  ولتحليل  التفكري 
واألزمات  اختلفت  الحروب  وأشكال  وطبيعة 
إختلفت يف أنواعها ومصادر تهديدها،  فصناعة 
الطرق  نفس  بإتباع  تكون  لن  واإلستقرار  السالم 
طرق  فهناك  السالم،   لصناعة  القدمية  الحيوية 
تتوافق  املستدام  السالم  لصناعة  حيوية جديدة 
مع طبيعة وحقائق املدنية،  فكل مدنية جاءت 

ومعها صور سالمها وحربها.

لها •  الثالثة  للموجة  املعرفة  مجتمعات  إن   
خصائص عديدة متيزها،  يقف عيل رأسها انها 
مجتمعات تستند عيل قاعدة تكنولوجية عالية 
أخري،   واإلعالم ومجاالت  االتصاالت  يف مجال 
اآلخر،   وتقبل  متسامحة  مجتمعات  أنها  كام 
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ولقد ظهرت الثورات العسكرية مرتني يف التاريخ من 
قبل، وهناك أسباب قوية لالعتقاد بأن هذه (الثورة 
القرن  من  األخري  النصف  منذ  بدأت  التي  الثالثة) 
العرشين بأنها أعمق هذه الثورات العسكرية، حيث 
بـ  يسمى  أوما  الحرب  يف  املتغرية  العوامل  أن  نرى 
(أرومرتات الحرب)  قد وصلت إيل أقيص نهاياتها يف 
لحظة واحدة من التاريخ (النصف األخري من القرن 
العرشين)، وهذه العوامل املتغرية هي (املدى، درجة 

ومستوي القتل والرسعة) فالجيوش التي تصل أبعد 
وترضب بقوة تنترص، والجيوش األبطأ واألقل تسليحاً

تهزم.
ركز الجهد االبتكاري لعمل اإلنسان واملفكر العسكري 
عيل مدي السالح وزيادة الرسعة وقوة النريان،  وهذه 
الحقيقة التي تصوغ لنا مصطلح (الثورة) يف شؤون 
لألسلحة  والتحول  تحدث  التي  واملعلومات  الحرب 

الذكية. 

والحياة • (الحرب  يف  املعرفة  أهمية  تزايدت 
حيث  العرص،  هذا  يف  سواء  حد  عيل  املدنية) 
دخلت املعرفة بصورها املختلفة املجال العسكري 
وأحدثت تغرياً يف العقيدة العسكرية ويف طرق 
وأساليب التدريب والتعليم،  فإذا كان (إقتصاد 
من  عالية  درجة  عيل  عاملة  يتطلب  املعرفة) 
املعرفة وذخائرها  الذكاء واملعرفة،  فإن أسلحة 
املعرفة)  (إقتصاد  ينتجها  التي  الذكية  ومعداتها 

 / ( )  :
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االسرتاتيجية  وهي   ،(2025 (إيران:  العرشينية 
التي رسمت التصورات املستقبلية إليران، وكيفية 
الجميع  ولعل  مهيمنة،  إقليمية  قوة  إىل  تحويلها 
يونيس،  عيل  ترصيحات  السياق  هذا  يف  يتذكر 
الرئيس حسن روحاين، يف مارس 2015،  مستشار 
كام  إمرباطورية  «أصبحت  إيران  أن  أعلن  حينام 
التاريخ، وعاصمتها بغداد حاليًا، وهي  كانت عرب 
يف  كام  اليوم  وهويتنا  وثقافتنا  حضارتنا  مركز 
إيران  رغبة  إىل  واضحة  إشارة  يف  وذلك  املايض»، 
يف استعادة زمن اإلمرباطورية الفارسية الساسانية 
عامدها،  الفرس  وكان  اإلسالم،  قبل  أسست  التي 
واستمرت أكرث من أربعة قرون، ووضعت محاربة 
الخالفة اإلسالمية بني اسرتاتيجياتها يف مرحلة من 

مراحلها املتأخرة. 
اإلقليمي،  التمدد  إىل  تسعى  األخرى  هي  تركيا 
من  الجديدة»،  «العثامنية  يسمى  ما  وإحياء 
التكفريية  الجامعات  امليليشات املسلحة و  خالل 
والتنظيامت اإلرهابية يف مناطق األزمات املختلفة، 
يف محاولة لفرض أمر واقع عىل األرض، تسعى من 
خالله إىل تعزيز نفوذها يف هذه الدول، واالنطالق 
منها إىل تعزيز نفوذها يف العامل العريب. وهذا ما 
يفهم من ترصيحات الرئيس رجب طيب أردوغان 
رصاحة:»  فيها  قال  والتي   ،2020 فرباير  شهر  يف 
اليجوز حرص تركيا يف مساحة مقدارها 780,000 
كيلومرت مربع، مرصاتة  يف ليبيا ، وحلب وحمص 
حدودنا  خارج  حالياً  هي  سوريا   يف  والحسكة  
الفعلية؛ لكنها داخل تخومنا العاطفية، وسنجابه 
كل هؤالء الذين يحّددون تاريخنا بالسنني التسعني 
املاضية فقط»، وهي ترصيحات تشري بوضوح إىل 
والليبية  السورية  األزمتني  يف  الرتيك  التدخل  أن 
الدولتني  أرايض  يف  تاريخية  أطامع  ورائه  تقف 

واالستيالء عىل ثرواتهام ومقدراتهام. 
أمام  الرئيسية  العقبة  امليليشيات  - تعد هذه   4
الحل السيايس لرصاعات املنطقة، خاصة أن قرار 
التي  اإلقليمية  بالقوى  يرتهن  امليليشيات  هذه 
أي  إفشال  عىل  تحرضها  ما  دامئا  والتي  تدعمها، 
محاوالت لحل رصاعات املنطقة سياسياً، إذا كانت 
سبيل  عىل  فإيران  مصالحها،  االعتبار  يف  تأخذ  ال 
اليمن  يف  الحويث  ميليشيا  تحرض  ما  دامئاً  املثال 
عىل عدم قبول أي مبادرة للحل السيايس ال تعرتف 
مل  امليليشيات  أن هذه  بل  نفوذها.  أو  مبصالحها 
تتجاوب مع مبادرة التحالف العريب لوقف إطالق 

األرايض  واستهداف  تصعيدها  وواصلت  النار، 
طائرات  خالل  من  املاضية  األشهر  يف  السعودية 
مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية . وتركيا 
هي األخرى تقف وراء تعرث جهود الحل السيايس 
الدعم  تقديم  يف  استمرارها  خالل  من  ليبيا،  يف 
العسكري للميليشيات املسلحة املرتبطة بحكومة 
الوفاق، كام تعمل عىل إفشال أي جهد لتحقيق 
سالم ال يضمن لحلفائها الهيمنة عىل مقاليد الحكم 
ليس فقط من أجل ضامن نفوذها يف ليبيا وإمنا 

أيضاً يف السيطرة عىل ثرواتها من النفط والغاز,
 خامتة 

تشهدها  التي  والضبابية  السيولة  حالة  ظل  يف 
العامل  انشغال  ومع   ، األوسط  الرشق  منطقة 
فإن  املستجد»كوفيد- 19»،  وباء كورونا  مبواجهة 
تركيا وإيران تواصالن تقديم أوجه الدعم املختلفة 
للميليشيات املسلحة والطائفية يف مناطق األزمات 

مصالحهام  يضمن  واقع  أمر  لفرض  والرصاعات 
يف أي تسوية سياسية مرتقبة.  وإذا كانت إيران 
وتركيا تزجان بهذه امليليشيات املسلحة والطائفية 
سواء  السياسية  رصاعاتهام  إدارة  يف  وتوظفيها 
الدولية،  القوى  بعض  مع  أو  املنطقة  دول  مع 
لتجنب اإلدانة املبارشة، فإن عىل املجتمع الدويل 
متثل  التي  امليليشيات  لهذه  للتصدي  يتحرك  أن 
اإلقليمي  الصعيدين  عىل  والسلم  لألمن  تهديداً 
لهذه  القوى  هذه  استخدام  أن  خاصة  والدويل، 
امليليشيات يف خوض حروب الوكالة وتهديد األمن 
واالستقرار اإلقليمي والدويل إمنا يعد تحدياً سافراً 
التفاقية األمم املتحدة للعام 1989، التي جرمت 
تجنيد وتدريب واستخدام ومتويل املرتزقة، حيث 
تنظر هذه االتفاقية إىل هذه املامرسات والجرائم 

باعتبارها موضع بالغ لجميع الدول. 
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من جانب القوى اإلقليمية التي تدعمها يف إيصال 
املثال  سبيل  فعىل  خصومها،  إىل  التهديد  رسائل 
أداة  إىل  تحولت  الشعبي  الحشد  ميليشيات  فإن 
العراق،  يف  نفوذها  عىل  للحفاظ  إيران  أيدي  يف 
إيران  أن  بل  هناك.  األمرييك  الوجود  وموازنة 
فيلق  قائد  سليامين  قاسم  اغتيال  منذ  عمدت 
بالقرب  أمرييك  القدس بواسطة قصف صاروخي 
توظيف  إىل   2020 يناير  يف  بغداد   مطار  من 
القوى وامليليشيات الشيعية التابعة لها يف العراق 
الوجود  العراقية إلنهاء  الحكومة  الضغط عىل  يف 
العسكري األمرييك هناك، وفسخ االتفاقية األمنية 
امليليشيات تشكل  تزال هذه  بذلك. وما  الخاصة 
الحكومة  مساعي  تواجه  التي  التحديات  أخطر 
العراقية إلعادة األمن واالستقرار إىل البالد، حيث 
بصواريخ  هجامت  بشن  واآلخر  الحني  بني  تقوم 

الكاتيوشا تستهدف املصالح األمريكية يف العراق.
يف  الوكالة  حروب  أدوات  أهم  تشكل  أنها   -  2
املنطقة: تلجأ إيران وتركيا إىل توظيف امليليشيات 
املسلحة لخوض حروب الوكالة نيابة عنهام، ألنهام 
تخشيان االنخراط املبارش يف رصاعات املنطقة، ملا 
قد يرتتب عىل ذلك من تكلفة عالية، ولهذا تزجان 
بهذه امليليشيات يف أتون رصاعات املنطقة. فإيران 
تدرك أن دخولها يف مواجهة عسكرية مبارشة مع 
دول املنطقة قد يكلفها الكثري، خاصة أن الحرب 
النظامية املبارشة الوحيدة التي خاضتها كانت مع 

العراق يف مثانينيات القرن املايض، كلفتها خسائر 
هذه  يف  ترى  فإنها  لهذا  كبرية،  وبرشية  مادية 
أهدافها  تنفيذ  يف  املناسب  البديل  امليليشيات 
الله، تشارك يف  العسكرية، فهي من خالل حزب 
ويف  األسد،  بشار  نظام  وتدعم  السوري  الرصاع 
وعسكرياً،  مادياً  للحوثيني  دعمها  تواصل  اليمن 
الله  لحزب  تحويلهم نسخة مشابهة  إىل  وتسعى 

اللبناين عىل الحدود السعودية. 
من  النوعية  هذه  عىل  تعتمد  األخرى  هي  تركيا 
من  خوفاً  ليبيا،  يف  للقتال  املسلحة  امليليشيات 

ومبارش،  رصيح  بشكل  هناك  إىل  جيشها  إرسال 
صفوفه،  يف  لخسائر  التعرض  إمكانية  ثم  ومن 
الرتيك  الداخل  تأليب  من  ذلك  عىل  يرتتب  وما 
االستعانة  األخري  يفضل  لهذا  أردوغان،  نظام  ضد 
«املرتزقة»  اإلرهابية  والعنارص  امليليشيات  بهذه 
حكومة  تدعم  ولهذا  ليبيا؛  يف  سياسته  تنفيذ  يف 
لحكومة  التابعة  املسلحة  امليليشيات  أردوغان 
الوفاق؛ لتحقيق أهدافها فهي من جهة تسعى إىل 
أن تكون أحد الفاعلني السياسيني يف األزمة الليبية 
عن  البعد  اإلمكان  قدر  تحاول  أخرى  جهة  ومن 
تحمل الخسائر البرشية للمعارك، ومن جهة ثالثة 

تريد الحفاظ عىل مصالحها هناك.
عىل  وتركيا  إيران  اعتامد  أن  واضحاً،  يبدو  إذن 
هذه امليليشيات املسلحة يف خوض حروب الوكالة 
جيوشهام  عجز  إىل  باألساس  يرجع  عنهام  نيابة 
النظامية عن تحقيق انتصارات مكتملة أو حقيقية 
تتجنبان  فإنهام  ثم  ومن  املبارشة،  املواجهات  يف 
االنزالق إىل حرب متناظرة ضد خصومهام، واللجوء 

إىل الحرب الخاطفة غري املتناظرة. 
3 - أن هذه امليليشيات تشكل أهم أدوات التمدد 
– التوسع اإلقليمي لكل من إيران وتركيا، فاألوىل 
تنفيذ  يف  املسلحة  ميليشياتها  عىل  كثرياً  تعول 
وضعها  تم  والتي  اإلقليمي،  للتمدد  اسرتاتيجيتها 
منذ سنوات، ويطلق عليها «االسرتاتيجية اإليرانية 
العرشينية» (2005 - 2025)، أو الخطة اإليرانية 

»
«
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يف  بإيران،  ترتبط  سوريا  يف  مسلحة  ميليشيا   50
مقدمتها حزب الله، والعديد من ميليشيات الحشد 
العباس  الفضل  أبو  لواء  أبرزها  العراقي،  الشعبي 
النجباء»  الله  حزب  وكتائب  عيل  اإلمام  وكتائب 
األبدال»،  و«حركة  الشهداء»  سيد  و«كتائب 
وهناك ميلشيات ذات طابع طائفي إقليمي مثل 
من  و»الزينبيون»  أفغانستان  من  «الفاطميون» 

باكستان.
املرتبطة  املسلحة  امليليشيات  العديد من  وهناك 
التي  الشام  فيلق  ميليشيا  قبيل  من  برتكيا، 
سوريا،  يف  اإلخوان  لتنظيم  املسلح  الجناح  تعد 
التي  للتحرير»،  الوطنية  «الجبهة  وميليشيات 
تأسست عام 2018 من قبل 11 ميليشيا مسلحة 
يسيطر عليها الجيش الرتيك يف شامل غرب سوريا، 
عندما أعلنت فصائل «دموية» مسلحة تتبع لـام 
يسمى «الجيش السوري الحر» املدعوم من تركيا، 
الوطنية  «الجبهة  اسم  يحمل  ائتالف  توحدها يف 
الزنيك  الدين  «نور  ميليشيات  بينها  للتحرير»، 
الحر  إدلب  وجيش  الشام  وفيلق  الشام  وأحرار 
هذه  واشتهرت  وغريها.  اإلسالم»  شهداء  ولواء 
التي تتعرض لها سوريا  امليليشيات خالل الحرب 
منذ عام 2011 بارتكاب مجازر دموية يف العديد 

من املحافظات السورية. 
تأسست  التي  الحويث  ميليشيا  تعد  اليمن:   -  3
امليليشيات  أخطر  من  بإيران  وترتبط   1992 عام 
عسكريا  نشاطاً  وبدأت  املنطقة،   يف  املسلحة 
مسلحا منذ عام 2004 بالدخول يف 6 حروب ضد 
الجيش اليمني حتى عام 2010. ووجدت إيران يف 
الحوثيني منذ زمن بعيد أداة قوية لتنفيذ مرشوعها 
استطاعوا  حتى  بالسالح،  فأمدتهم  اليمن،  يف 
استغالل الوضع األمني الهش عام 2014، ونفذوا 
لتدخل   ، املنتخبة  الرشعية  السلطة  عىل  انقالبا 
تركيا  تدعم  كام  العنف.  من  دوامة  يف  البالد 
اليمن»،  اليمني لإلصالح «إخوان  التجمع  حزب 
والذي   ، واإلنساين  اإلغايث  العمل  ستار  تحت 

مسلحة  ميليشيات  ميتلك  أنه  إىل  التقارير  تشري 
تقف وراء العديد من األعامل اإلرهابية يف بعض 

املحافظات اليمنية. 
4 - ليبيا: هناك العديد من امليليشيات املسلحة 
التي ترتبط برتكيا التي لجأت منذ أعوام قليلة إىل 
االستثامر يف تأسيسها وتوظيفها يف الرصاع الليبي، 
عنارص  من  باألساس  تتكون  امليليشيات  وهذه 

وتم  األسد،  بشار  نظام  ضد  تقاتل  كانت  سورية 
للمشاركة  لهم  املايل  الدعم  وتقديم  استقطابهم 
امليليشيات  هذه  تأسيس  وتم  الليبي.  الرصاع  يف 
التي  اإلرهابية  العنارص  استقطاب  خالل  من 
كانت تنتمي إىل امليليشيات املسلحة والتنظيامت 
اإلرهابية يف سوريا، مثل: (كتائب الحمزة واملعتصم 

وصقور الشام وفيلق الشام وفرقة 
السلطان مـراد وغريهـا). 

وتتعــاون شـركــة 
«صـــادات» 

لنظام  الخفي  الثوري  الحرس  متثل  التي  الرتكية 
رجب طيب أردوغان مع رشكة األمن الليبية التي 
يرأسها القيادي اإلخواين الليبي املهندس فوزي أبو 
رسايا  تجمع  مجلس  قبل  من  ترأس  الذي  كتف 
الثوار يف رشق ليبيا، بهدف تدريب املرتزقة الذين 
ترسلهم أنقرة كل يوم وبشكل متزايد للسطو عىل 

ثروات الشعب الليبي.

الدور  خطورة  بوضوح  يتأكد  سبق،  ما  ضوء  يف 
والطائفية  املسلحة  امليليشيات  تلعبه هذه  الذي 
يف  اإلقليمية  القوى  أجندة  تنفيذ  يف  فقط  ليس 
املنطقة، وخوض حروب الوكالة بالنيابة عنها، وإمنا 
يف تهديد األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل أيضاً، 

خاصة بالنظر إىل العوامل التالية:
يف  الرصاعات  إدارة  أدوات  أهم  متثل  أنها   -  1
املنطقة، حيث يتم توظيف 
هــذه امليليشيات 
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من   2016 العام  يف  الفاشلة  االنقالبية  املحاولة 
املالحقة القضائية. وتشـري العديد من التقـــارير 
إىل أن هــــذه الرشكة تقف وراء الدعـــم الـذي 
امليليشيات  من  العديد  إىل  تركـيا  تقـــدمــه 

املسلحة يف املنطقة، خاصة يف سوريا وليبيا. 
لقد بدأت تركيا تعتمد منذ سنوات عىل امليليشيات 
السيايس، ويف مقدمتها  اإلسالم  املسلحة وحركات 
يف  أهدافها  تنفيذ  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة 
املقاتلني  املنطقة، فعملت عىل إرسال آالف  دول 
التابعني مليليشيات مسلحة سورية إىل ليبيا، وأهم 
هذه امليليشيات، كتائب الحمزة واملعتصم وصقور 
الشام وفيلق الشام وفرقة السلطان مراد وغريها، 
املسلحة  العنارص  هذه  تستقطب  كانت  حيث 
إسطنبول  إىل  تركيا  أوالً من غازي عنتاب جنوب 
رواتب  مقابل  هناك  للقتال  ليبيا  إىل  مبارشة  ثم 

تقدم  تركيا  فإن  سبق،  ما  إىل  وإضافة  شهرية.  
الدعم العسكري للعديد من امليليشيات املسلحة 
لجامعة  التابعة  املجموعات  وخاصة  ليبيا،  يف 
عن  فضال  مرصاتة،  وكتائب  املسلمني  اإلخوان 
العالقات الوثيقة مع قادة الجامعة الليبية املقاتلة 
وكتيبة النوايص ولواء الحلبويص وميلشيات أسامة 
الجوييل وقوة الردع والتدخل املشرتكة محور أبو 
سليم وميليشيات فجر ليبيا وغريها من امليليشيات 

التي تقاتل ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

تتواجد امليليشيات املسلحة والطائفية يف العديد 
من دول املنطقة، خاصة تلك التي تشهد رصاعات 
العامل  امليليشيات  هذه  متثل  حيث  مستمرة، 
وتعرث  الرصاعات،  هذه  حدة  تفاقم  يف  الرئييس 

جهود حلها سياسياً، وأهم هذه املناطق:
1 - العراق: توجد العديد من امليليشيات املسلحة 
ميليشيات  أبرزها  بإيران،  ترتبط  التي  والطائفية 
الحشد الشعبي التي تأسست عام 2014 بدعوى 
العديد  تورطت يف  لكنها  تنظيم داعش،  مواجهة 
ويندرج  العراقيني.   بحق  الطائفية  الجرائم  من 
امليليشيات،  من  العديد  الشعبي  الحشد  ضمن 
ابرزها «منظمة بدر» ، إضافة إىل «عصائب أهل 
الله  «حزب  وحركة  الخرساين»،  و«رسايا  الحق»، 
تعتمد عىل  الله»، وكلها  النجباء»، ورسايا «حزب 
الحرس الثوري يف تدريبها ومتويلها ، ويتم توظيفها 
إدارة  ويف  التوسعي،  اإليراين  املرشوع  لخدمة 
رصاعات إيران مع دول املنطقة والواليات املتحدة 

األمريكية.
2 - سوريا: تشري التقديرات إىل أن هناك أكرث من 
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يف  التوسعية  أهدافها  لتنفيذ  واإلرهابية  املتطرفة 
دول املنطقة.

إيران منذ ثورة عام 1979 اهتامماً متصاعداً تويل 
أيديولوجية  وأذرع  عسكرية  ميليشيات  بإيجاد 
تدين بالوالء الكامل لها، لتوظيفها كأدوات يف تنفيذ 
املنطقة، وكانت  والتوسعية يف  التدخلية  سياساتها 
اللبناين  الله  حزب  تأسيس  يف   1982 عام  البداية 
ليصبح الوكيل العسكري األبرز لها يف منطقة الرشق 
إىل  سعت  بل  بذلك  إيران  تكتف  ومل  األوسط. 
الدول  من  العديد  يف  الله  حزب  تجربة  استنساخ 
بنظام صدام  اإلطاحة  وبعد  العراق  ففي  العربية، 
حسني وتصاعد النفوذ الشيعي، عملت إيران عىل 
توحيد الفصائل الشيعية عام 2006 لتشكل حزب 
عام  املتحدة  الواليات  صّنفته  الذي  الله-العراق 
تكرار  إيران  حاولت  كام  إرهابية.  منظمة   2009
هذه التجربة يف بعض دول الخليج العريب، حينام 
دعمت بعض الحركات املحظورة عىل أمل تحويلها 
إىل نسخة مشابهة لحزب الله اللبناين، فقد دعمت 
الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين ومقرها طهران، 
يف محاولة لتحويلها إىل (حزب الله البحريني)، وقد 
قامت هذه الجبهة بعمليات تخريبية يف البحرين 
الحرس  يقف  كام   (1996  -  1994) عامي  بني  ما 
العسكري ملنظمة  الجناح  بتأسيس  اإليراين  الثوري 
عىل  واتفق  العربية،  الجزيرة  يف  اإلسالمية  الثورة 
العديد  وتشري  الحجاز،  الله»  بـ»حزب  تسميته 
من التقارير إىل أن هذا الحزب يقف وراء العديد 
التي تعرضت لها اململكة  من العمليات اإلرهابية 
العربية السعودية، خاصة يف موسم الحج، فضالً عن 
واالضطرابات  الفوىض  إثارة  محاوالت  وراء  وقوفه 
الحج.  مواسم  يف  الحاشدة  املظاهرات  وافتعال 
لرسايا  الدعم  إيران  تقدم  البحرين  مملكة  ويف 
  ، التي تأسست أواخر عام 2011  املختار الشيعية 
واعتمدت عىل أسلوب حرب العصابات والهجامت 
الخاطفة والتفجريات ضد األهداف املدنية وقوات 
األشرت»  «رسايا  لـ  أيضاً  الدعم  تقدم  كام  األمن، 
الذي تأسست يف مارس 2012، وغريها العديد من 
التنظيامت التي تتخذ أسامء مختلفة،  منها رسايا 
املقاومة الشعبية، وطالئع التغيري، وقد تبنت هذه 
التنظيامت كل العمليات اإلرهابية التي تم تنفيذها 

يف البحرين.

وإذا كانت إيران اعتمدت عىل الحرس الثوري يف 
تأسيس هذه امليليشيات املسلحة والطائفية، فإن 
بدأت منذ سنوات تعمل عىل  األخرى  تركيا هي 
نظام  حامية  مهمته  تكون  ثوري،  حرس  تدشني 
الرئيس رجب طيب أردوغان يف الداخل ، وتأسيس 
امليليشيات املسلحة يف الخارج، من خالل االعتامد 

املتطرفة  الجامعات  دعم  عىل  باألساس 
واإلرهابية يف املنطقة.

وقــــد لجــأت يف ذلك 
رشكـة  تأسيـس  إىل 

«صـــــادات» 
التي تبدو 

من 

ظاهــرهـا 
أنهــا معنيــــة 

اســتشارات  بتقديم 
يف مجال الدفاع والتدريب 

ليس  ذلك  لكن  العسكــــري، 
بأنهـا  تُتهــم  ال  حتى  ستار  سوى 

أن  والحقيقـــــة  اإلرهــــاب،  تدعـــم 
هــــذه الرشكــة التي يديرهـا أعضاء سابقون 

بدور  تقوم  الرتكية،  املسلحة  بالقوات 
رجب  لنظام  الخفي  الثوري  الحرس 

تقدم  حيث  أردوغان،  طيب 
يف  وتدريبية  استشارية  خدمات 

والعسكري،  الداخيل  األمن  مجال 
وتقدم العديد من الدورات التدريبية يف 

املجالني العسكري واألمني، ومنها عىل سبيل 
ودورة  النظامية،  غري  الحرب  يف  دورات  املثال، 

قناص املهام الخاصة.
وتأسست هذه الرشكة يف عام 2011، وتحدياً بعد 

العريب»  الربيع  أحداث   » يسمى  ما  اندالع 
للتعامل مع أوضاع مامثلة يف املستقبل، 

ضباط  وصف  ضابطًا   23 قبل  من 
متقاعدين من مختلف وحدات 
بهدف  الرتكية  املسلحة  القوات 

تنفيذ عمليات بعضها ُمعلن واآلخر 

رسي يف مناطق عديدة من العامل ، وبرز 
يف  الواجهة  إىل  الرشكة  هذه  اسم 

أعقــاب صـدور مرسوم العفو 
العسكــــريني  عـن غــري 

قـتل  يف  املتورطــني 
األتراك  الجنـود 

ل  خــــــال
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املسلحة  امليليشيات  خطر  تصاعد  فهم  ميكن  ال 

اآلونة  يف  األوسط  الرشق  منطقة  يف  والطائفية 
تساندها  التي  اإلقليمية  القوى  األخرية، مبعزل عن 
كانت  وإذا  الدعم،  أوجه  مختلف  لها  وتقدم 
العديد من  الرئييس يف تأسيس  الدور  إيران لعبت 
امليليشيات املسلحة والطائفية يف املنطقة منذ ثورة 

أهدافها  تحقيق  يف  ووظفتها   ،1979 عام  الخميني 
التوسعية يف املنطقة، والرتويج لهذه الثورة ومحاولة 
نرشها يف دول املنطقة، فإن تركيا بدأت هي األخرى 
منذ سنوات يف تبني النهج ذاته، وأصبحت تعتمد 
بدرجة كبرية عىل امليليشيات املسلحة والجامعات 

 .

 ..
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سينكاكو الخاضعة لسيطرة طوكيو لكن بكني تطالب 
التي  البحرية  املنطقة  هذه  أن  املعروف  ومن  بها، 
متتّد عىل مساحة توازي سّت مرات مساحة فرنسا، 
تضم الكثري من الجزر واملوارد الغنية بالنفط والغاز، 
والفيليبني  (ماليزيا  أخرى  ودول  الصني  وتتنازع 
وفيتنام) عىل الجزر يف هذه املنطقة وترسل واشنطن 
بشكل منتظم سفناً حربية إليها لتحدي الطموحات 
النزاعات  الوقت ذاته، فإن هناك بعض  الصينية. يف 
التي يتم توظيفها ضمن الرصاعات بني القوى الكربى، 
كقضية تايوان التي تتمتع بالحكم الذايت وتسعى إىل 
االنفصال عن الصني، حيث توظف الواليات املتحدة 

هذه القضية كأحد أوراق الضغط ضد بكني.
الرصاعات  إدارة  يف  القوة  استخدام  استمرار   -  3
تؤكد  التي  الحاالت  من  العديد  وهناك  الدولية: 
الواليات  أعلنت   2020 العام  من  يناير  ففي  ذلك، 
قائد  سليامين  قاسم  اغتيال  عن  مسئوليتها  املتحدة 
بواسطة  اإليراين  الثوري  للحرس  التابع  القدس  قيلق 
قصف صاروخي بالقرب من مطار بغداد. كام شهدت 
األشهر املاضية بعض املناوشات البسيطة بني السفن 
أثناء  الصينية  الحربية  والسفن  األمريكية،  الحربية 
تسيري الدوريات البحرية يف بحر الصني الجنويب، الذي 
يعترب أحد القضايا الخالفية بني الدولني. كام حدثت 
بعض املواجهات البسيطة يف مياه الخليج بني القوات 
النصف  خالل  األمريكية  والسفن  اإليرانية  البحرية 
األول من العام 2020 حيث صدر أمر للقوات املسلحة 
اإليرانية بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية 
يبدو  فيام  موجه  تحذير  ويف  عامن.  خليج  يف 
األمريكية  البحرية  أصدرت  إليران 
تحذيرًا للسفن الحربية 

يف الخليج للبقاء بعيدا مبسافة 100 مرت عن السفن 
الحربية األمريكية أو املجازفة «باعتبارها متثل تهديدا 

وتكون هدفا إلجراءات دفاعية مرشوعة.
استخدام  يف  املستمر  التوجه  هذا  أن  يف  شك  وال 
القوة يف إدارة الرصاعات والنزاعات الدولية يفرس يف 
الراهن  الوقت  العاملي يف  التسلح  جانب منه سباق 
قدراتها  تعزيز  تستهدف  التي  الدولية  القوى  بني 
الرادعة يف مواجهة الخصوم، والحفاظ عىل مصالحها 

االسرتاتيجية.
انسحاب  احتامالت  من  الدويل  القلق  - تزايد   4
الواليات املتحدة من معاهدة تخفيض األسلحة 
«نيو  أو  الجديدة،  االسرتاتيجية 
التي  ستارت»، 

بها يف فرباير 2021 يف ظل إرصارها  العمل  سينتهي 
عىل ضم الصني إليها، وتحفظ األخرية عىل ذلك، وهذا 
قد يؤدي إىل سباق تسلح نووي جديد ، كام حدث من 
قبل حينام انسسحبت الواليات املتحدة من معاهدة 
األسلحة النووية املتوسطة املدى يف أغسطس 2019، 
األمرييك  الدفاع  لوزير  ترصيحات  من  أعقبها  وما 
فيها  أكد  أغسطس 2019  الثالث من  إسرب يف  مارك 
أن الواليات املتحدة سترسع عملية تطوير صواريخ 
عن  مامثلة  ترصيحات  وصدور  جديدة،  جو  أرض 
إىل  الرامية  تؤكد مساعيهام  كل من موسكو وبكني، 
العابرة  الصواريخ  من  متقدمة  منظومات  تطوير 
للقارات (فائقة الرسعة) لتعزيز قدراتهام العسكرية، 

يف مواجهة الخطوة األمريكية.

القوى  بني  التسلح  سباق  فإن  كورونا،  جائحة  رغم 
الجديد  الدويل  الواقع  مع  خاصة   ، يتصاعد  الكربى 
بالضبابية  يتسم  والذي  كورونا،  وباء  خلفه  الذي 
والسيولة، وتسعى خالله القوى الدولية املختلفة إىل 
تعظيم مكانتها والحفاظ عىل مصالحها ونفوذها يف 
عامل ما بعد كورونا، حيث تدرك هذه القوى الدولية 
املجاالت  مختلف  يف  العسكرية  قوتها  تعظيم  أن 
الرصاعات  استمرار  تصاعد  ظل  يف  ذلك  لها  يضمن 
اإلقليمية والدولية، وبروز نزاعات جديدة، فضالً عن 
تباين الرؤى بني القوى الدولية حل كيفية تسوية هذه 
استمرار  إىل  يؤرش  الذي  األمر  والنزاعات،  الرصاعات 
سباق التسلح يف ظل الحرب الباردة التي يعيشها عامل 

اليوم.
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أو  له قدرة قطع خدمات ”جي.يب.إس“ عىل الصني 
عىل أي دولة أخرى. وإضافة إىل ذلك سيكون بإمكان 
”بيدو“ دعم أنظمة تكنولوجية مستقبلية يف الصني .

5 - تصاعد السباق حول تطوير الطائرات العسكرية 
املسرية (الدرونز): والتي باتت عنرصاً رئيسياً يف القوة 
العسكرية للعديد من دول العامل يف اآلونة األخرية، 
بالنظر ملا تتمتع به من مزايا فنية تعزز من دورها يف 
إدارة الرصاعات والحروب الحديثة بدالً من اللجوء إىل 
املواجهات  املبارشة غري معروفة النتائج والتداعيات. 
ويف هذا السياق فقد كشفت مقررة األمم املتحدة 
أنييس  القانون  نطاق  اإلعدام خارج  بجرائم  املعنية 
كاالمار ، خالل إفادة يف مجلس األمن يف شهر يوليو 
بالطائرات  العامل  دول  اهتامم  تصاعد  عن   ،2020
العسكرية املسرية، الفتة إىل «أّن العامل بصدد الدخول 
مع  العسكرية  املسرّية“  للطائرات  ثاٍن  عرص  يف 
انتشارها غري الخاضع للسيطرة وبغياب قواعد تحكم 
استخدامها». هذا وتشري التقديرات إىل أن هناك ما 
ال يقل عن 102 دولة لديها مخزون عسكري نشط 
للطائرات املسرّية، يف حني أن 40 دولة متتلك أو تشرتي 

طائرات مسرّية مسلحة. 
6 -  الرتكيز عىل األسلحة البيولوجية يف املستقبل:

التساؤالت  أثـــريت  «كــورونا»،  انتشــــار  مـــع 
مجدداً حول إمكانية إعادة استخدام هذه األسلحة 
يف حروب املستقبل، بعد تجرميها دولياً، باعتبارها من 
األسلحة املحرمة دولياً ، فاتفاقية األسلحة البيولوجية 
التي وقعت عليها معظم دول العامل تحظر استخدام 
هذه األسلحة يف الحروب أو تطويرها أو اختبارها أو 
إنتاجها أو تخزينها أو نرشها، لكن عىل 
بعض  فإن  الواقع  أرض 

الدول انتهكت هذه االتفاقية، واستخدمت األسلحة 
البيولوجية، كمـا حــدث يف حـرب إيـران والعـراق 

.(1988 - 1980)
وباء   ، يزال  ، وما  أحدثها  التي   السلبية  اآلثار  ومع 
بجدية  تأخذ  العامل  دول  من  العديد  بدأت  كورونا، 
مجدداً الحديث  وعاد  البيولوجية،  األسلحة  مخاطر 
إمكانية   إىل  إشارة  يف  البيولوجي»  «اإلرهاب  عن 
املسببة  امليكروبات  لسالالت  املتعمد  التطوير 
لألمراض إلحداث اإلصابة أو املوت للبرش، سواء من 
جانب بعض الدول أو التنظيامت املتطرفة واإلرهابية. 
ولهذا فإن هناك توقعات بأن الدول الكربى ستعيد 
النظر يف اسرتاتيجياتها الدفاعية 
االعتبار  يف  لتأخذ 

وكيفية  البيولوجية،  التهديدات  من  النوعية  هذه 
التصدي لها يف املستقبل.   

وفقاً العاملي  التسلح  سباق  استمرار  أن  شك  ال 
للمعطيات السابقة، رغم التداعيات التي خلفها وباء 
كورونا عىل اقتصاديات الدول الكربى، ميكن تفسريه 

انطالقاً من العوامل واالعتبارات التالية: 
1 - التنافس عىل قيادة النظام الدويل يف مرحلة ما 
والصني،  املتحدة  الواليات  بني  خاصة  كورونا:  بعد 
فاألوىل تريد الحفاظ عىل موقعها القيادي، وتسعى 
إىل مقاومة أية تحركات تستهدف تغيري بنية النظام 
ظل  يف  بديلة،  أخرى  قوى  لصالح  الراهنة،  الدويل 
الدور  تراجع  بوضوح  أظهر  كورونا  وباء  أن  يثار  ما 
التحدي  هذا  مواجهة  يف  املتحدة  للواليات  القيادي 
العاملي، بينام ترى الصني أن تجربتها الناجحة يف إدارة 
يحتذى لدى  أزمة وباء كورونا جعلت منها منوذجاً 
العديد من دول العامل، وتسعى إىل ترجمة ذلك يف 
تعظيم مكانتها يف عامل ما بعد كورونا. وهذا التنافس 
عىل قيادة النظام الدويل يتضمن كافة األدوات، ويف 
مقدمتها القوة العسكرية، مبا تضمنه من إنتاج أسلحة 

نوعية جديدة، كام سبق اإلشارة.
2 - استمرار العديد من الرصاعات اإلقليمية والدولية 
دون حل: وبروز نزاعات دولية جديدة،  فعىل سبيل 
بني  اإلقليمية  النزاعات  من  الكثري  هناك  فإن  املثال 
مناوشات  مايو 2020 حدثت  الصني وجريانها، ففي 
الحدود،  كام طاردت سفن  والهند عىل  الصني  بني 
دياويو-  قرب جزر  يابانية  صينية سفينة صيد 
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القوى العظمى، وقد أجرت يف يونيو 2020 أول اختبار 
صاروخ  لتطوير  محيل  مرشوع  إطار  يف  لها،  ميداين 
 ،(HSTDV) كروز خارق الدفع يفوق رسعة الصوت
كام تعتزم  أيضاً تطوير صاروخ كروز آخر يفوق رسعة 
روسيا  مع  بالتعاون   ،BrahMos II يسمى  الصوت 

وتبلغ رسعته ماخ 7.
نووي  تسلح  سباق  اندالع  من  املخاوف  تجدد   -  3
دويل جديد: خاصة مع اقرتاب انتهاء معاهدة تخفيض 
ستارت»،  «نيو  أو  الجديدة،  االسرتاتيجية  األسلحة 
يف  املدى  بعيدة  النووية  الرتسانات  من  تحد  التي 
أوائل فرباير من العام املقبل 2021، وهذه هي آخر 
واالتحاد  املتحدة  الواليات  بني  الكربى  االتفاقيات 
من  املوروثة  األسلحة  من  للحد  السوفيتي(السابق) 
تثري  حيث  سارية.   تزال  ال  والتي  الباردة،  الحرب 
التساؤالت بشإن إمكانية تجديدها أم ال؟ خاصة يف 
ظل الخالفات بني الواليات املتحدة وروسيا حول بعض 
بنودها، ففي الوقت الذي أعلنت روسيا استعدادها 
متعددة  محادثات  وإجراء  االتفاقية،  هذه  لتجديد 
األطراف تشمل القوتني النوويتني األوروبيتني، بريطانيا 
ترامب  إدارة  ظل  يف  املتحدة  الواليات  فإن  وفرنسا، 
تهدد باالنسحاب من هذه املعاهدة ما مل توسيعها 
ترفضه  ما  وهو  الصني،  وخاصة  أخرى،  دوالً  لتشمل 
األخرية، عىل اعتبار أن هناك فجوة كبرية بينها وبني 

الرتسانة النووية األمريكية.
ويف حال عدم التوصل إىل توافق بني الواليات املتحدة 
وروسيا والقوى النووية األخرى حول هذه املعاهدة 
احتامالت  من  متزايدة  مخاوف  مثة  فإن  مستقبالً، 
األخذ  تم  إذا  خاصة  النووي،  التسلح  سباق  عودة 
الناظم  اإلطار  متثل  املعاهدة  هذه  أن  االعتبار  يف 
سباق  إىل  الدولتني  انزالق  دون  للحيلولة  والضامن 
تسلح نووي جديد. وبالفعل فقد حذر وزير الخارجية 
أعامل  يف  مشاركته  خالل  الفروف،  سريجي  الرويس، 
مبناقشة  املتخصص  برمياكوف»،  قراءات  «منتدى 
2020 يوليو  شهر  يف  العامل،  يف  االسرتاتيجية  القضايا 

واالستقرار  األمن  صعيد  عىل  خطر»  «تدهور  من 
اندالع  مخاطر  يستبعد  ومل  العامل،  يف  االسرتاتيجي 
مواجهة نووية، محمالً الواليات املتحدة املسؤولية عن 
تفاقم الوضع بسبب مواصلة سياسات «تفكيك» نظم 

الرقابة الدولية عىل التسلح.  
4 - استمرار سباق التسلح نحو الفضاء: رغم جائحة 
كورونا، فإن السباق نحو عسكرة الفضاء مل يتوقف، 
فخالل النصف األول من العام 2020 اتخذت العديد 

من القوى الكربى خطوات نحو تأكيد تفوقها يف مجال 
الفضاء، ففي شهر يونيو 2020 أعلنت  وزارة الدفاع 
األمريكية عن اسرتاتيجية الفضاء الجديدة، والتي تؤكد 
عىل  للمحافظة  ستسعى  املتحدة  الواليات  أن  عىل 
تفّوقها يف الفضاء، وخصوصا حامية األقامر الصناعية 
املستخدمة لتحديد املواقع والتي يعتمد عليها الجيش 
الخدمات  وحتى  والنقل  الطوارئ  أجهزة  إىل  إضافة 
املالية، وحسب هذه الوثيقة «تشّكل الصني وروسيا 
التهديد االسرتاتيجي األكرب نظرا لتطويرهام واختبارهام 
ونرشهام قدرات فضائية مضادة، كام تطوران أدوات 
للتشويش وشن الهجامت اإللكرتونية وهو أمر يهدد 

األقامر الصناعية األمريكية بشكل مبارش».
وقد أثارت هذه االسرتاتيجية قلق روسيا التي وصفتها 

الفضاء  مع  بالتعامل  واشنطن  متهمة  بـ“العدائية“، 
كساحة حرب. بينام أعلنت الصني عدة مبادرات يف 
مجال الفضاء تؤكد من خاللها تفوقها يف هذا املجال، 
فقد أكملت يف شهر يونيو2020 إنجاز نظام ”بيدو“ 
BeiDou) ) للمالحة وتحديد املواقع بواسطة شبكة 
الصني  يجعل  ما  صناعياً،  قمراً  وثالثني  خمسة  من 
إس“  يب.  كـ“جي.  مامثلة  أنظمة  عن  متاما  مستقلة 
األمرييك أو ”غاليليو“ األورويب الذي هو قيد اإلنجاز. 
وعىل غرار نظامي تحديد املواقع األمرييك والرويس، 
فإن ”بيدو“ يُدار من قبل وزارة الدفاع الصينية. ومينح 
نظام ”بيدو“ للصني استقاللية تجاه النظام األمرييك، 
نزاع  نشوب  حال  يف  املواقع  لتحديد  أداة  بامتالك 
األخري  وأن  خصوصا  األمرييك،  الجيش  مع  عسكري 
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أن أعلن بوتني يف فرباير 2020  أن القوات املسلحة 
لألسلحة،  أنوع  أحدث  عىل  قريبًا  ستحصل  الروسية 
بينها منظومات ليزرية وصواريخ فرط صوتية. وتحاول 
روسيا من خالل اإلعالن عن هذه النوعية من األسلحة 
العامل،  يف  تسليحاً  األقوى  الجيش  متتلك  أنها  إثبات 
وأنها تنفرد دون غريها من دول العامل بامتالك نوعية 
التقنية  وهي  التطور،  فائقة  بتقنية  تعمل  جديدة 
املعروفة بالصوتية املفرطة وفق وصف بوتني لها، أو 

.” ultra – sonic» ما يعرف بال

هذا  يف  روسيا  منافسة  يف  قدماً  متيض  األخرى  هي 
املجال، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يف شهر مايو 
2020 أنه أعطى موافقته لتطوير صاروخ جديد تفوق 
رسعته رسعة الصوت. وكانت الواليات املتحدة أعلنت 
أيضاً خالل العام 2020 أنها طورت املركبة ”فالكون“ 
والقادرة  الصوتية،  فوق  بالتكنولوجيا  تعمل  التي 
عىل التحليق برسعة 20 ماخ. هذا ويتضمن برنامج 
األسلحة األمرييك فائقة الصوت، أيضاً، تطوير املركبة 
Tactical Boost Glide (TBG)، التي يُعتقد أنها رد 
الروسية  الصوت،  من  األرسع  االنزالقية  املركبة  عىل 

.HyraX واملشاريع غري املأهولة ،Avangard

من  املجال  هذا  يف  التنافس  دخلت  األخرى  هي 
األسلحة، حيث يشمل مخزونها من األسلحة األرسع 
من الصوت مركبة االنزالق فوق الصوتية املتوافقة مع 
الصواريخ الباليستية DF- 17، القادرة عىل الوصول 
إىل 10 ماخ، ومن املتوقع أن يتم تشغيل هذه األسلحة 
بحلول نهاية العام الجاري 2020. وتشري العديد من 
 CH-AS-X-13 التقارير إىل أن الصني تطور صاروخ
الجوي، بتحقيق رسعة ماخ 10، ملسافة تصل إىل 1500 

كيلومرت. 

هي األخرى تعتزم تطوير أسلحتها التي تفوق رسعة 
الصوت محلياً، والتي تشمل صاروخ كروز فائق رسعة 
الرسعة  ذات  االنزالقية  والقذيفة   ،(HCM) الصوت 
الفائقة (HVGP)، واملخطط أن تكون جاهزة للعمل 
يف أواخر العام 2020. كام تطمح الهند أيضاً إىل تطوير 
قدراتها  تعزيز  بهدف  الصوت،  رسعة  تفوق  أسلحة 
إىل صفوف  واالنتقال  املضادة،  الهجومية  العسكرية 
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ً سباقا يشهد  يزال  ما  العامل  فإن  كله،  ذلك  مع  لكن 
متصاعداً نحو التسلح، وتتنافس القوى الكربى فيام 
بينها عىل تأكيد تفوقها يف هذا السباق الذي ال ينفصل 

عن رصاع املصالح والنفوذ.
مؤرشات تصاعد سباق التسلح العاملي يف زمن كورونا

كانت توقعات كثري من املحللني والخرباء تذهب إىل 
أن وباء كورونا املستجد، وما أدى إليه من تداعيات 
اقتصادية كبرية، ستدفع دول العامل، وخاصة املتقدمة 
التي ترضرت بشدة منه، إىل إعادة النظر يف إنفاقها 
العسكري، والتوقف عن سباق التسلح الذي يكلف 
ميزانياتها مليارات الدوالرات سنوياً، وزيادة التعاون 
التي  للقضايا  حلول  إىل  التوصل  أجل  بينها  فيام 
تهدد األمن والسلم الدوليني، من منطلق أن الواقع 
الدويل الراهن يتطلب مزيداً من التضامن يف مواجهة 
القضايا  عن  مرحلياً-  ولو  واالبتعاد-  الجائحة،  هذه 
النصف  خالل  برزت  التي  الحقيقة  لكن  الخالفية، 
األول من العام 2020 أن العامل يشهد سباقاً محموماً
نحو التسلح والرتكيز عىل تعظيم القوة العسكرية يف 

مجاالتها املختلفة، ولعل أهم مؤرشات ذلك:
1 - استمرار الزيادة يف معدالت اإلنفاق العسكري 
العاملي: خاصة بني القوى الكربى ، فالواليات املتحدة 
عىل سبيل املثال، ورغم أنها تعد األكرث ترضراً من وباء 
كورونا، فهي األوىل عاملياً يف معدل اإلصابة والوفيات 
بهذا الوباء، ويعاين قطاعها الصحي مشكالت هيكلية، 
إال أنها ما تزال مستمرة يف إنفاقها العسكري املرتفع، 
وتواصل تنفيذ مرشوعاتها الدفاعية الكربى يف قطاع 
ذلك  أن  باعتبار  الصوتية،  فرط  والصواريخ  الفضاء 
تفوقها  الحفاظ عىل  تضمن  التي  العوامل  أهم  من 
العسكري، ولهذا فإن ميزانياتها الدفاعية للعام 2020

أي  عليها  تطرأ  مل  دوالر  مليار   738 بـ  تقدر  والتي 

تغيريات نتيجة وباء كورونا. 
ملنطقة  األمريكية  القيادة  فإن  ذلك  من  وأكرث  بل 
الهند واملحيط الهادئ تقدمت بطلب إىل الكونجرس 
واستثامرات  وتدريبات  معدات  بتوفري  األمرييك 
دفاعية بقيمة 20.1 مليار دوالر يف العام املقبل 2021،  
واملحيط  آسيا  يف  املتحدة  الواليات  مكانة  لتعزيز 
املبالغ  وهذه  املستقبل،  يف  الصني  وردع  الهادي 
تستهدف باألساس تحسني قدرة الجيش األمرييك يف 
انفاقها،  الصيني، ومن املقرر أن يتم  مواجهة نظريه 
بني عامي 2021 و2026، عىل أنظمة اإلنذار الراداري 
الجديدة وصواريخ كروز، وإجراء املزيد من التدريبات 
جديدة  ومراكز  إضافية  قوات  ونرش  الحلفاء،  مع 

لتبادل املعلومات االستخبارية.  
الصني هي األخرى تواصل إنفاقها العسكري املرتفع، 
فقد أعلنت يف شهر مايو 2020 ميزانياتها الدفاعية، 
والتي تقدر بـ 178 مليار دوالر، ورغم أنها أقل من 
السلبية  للتداعيات  بالنظر  أنها  إال   ، املايض  العام 

التي أوجدها وباء كورونا عىل االقتصاد الصيني تبقى 
مرتفعة، األمر الذي يؤكد أنها ماضية يف تطوير قدراتها 
العسكرية، واالرتقاء بإمكانيات وجاهزية جيشها. يف 
الوقت ذاته، فإن العديد من القوى الكربى ما تزال 
قدراتها  وتطوير  الدفاعية  مرشوعاتها  تنفيذ  تواصل 
العسكرية، رغم جائحة كورونا، يف مؤرش واضح عىل 
أن العامل مستمر يف اإلنفاق العسكري املرتفع خالل 
العام الجاري 2020 ، ورمبا يتقلص هذا اإلنفاق بعض 
اليشء نتيجة اآلثار الكارثية لكورونا، لكنه يف املجمل 
ميزانيات  تكلف  التي  املرتفعة  الحدود  يف  سيظل 

الدول الكربى مليارات الدوالرات. 
ويشار هنا أن إىل أن اإلنفاق العسكري العاملي شهد 
زيادة كبرية عام 2019، وارتفع بنسبة %3,6 (األكرب 
تريليون   1,9 مسجالً  بـ2018،  مقارنة   ،(2010 منذ 
دوالر، بحسب التقرير السنوي ملعهد ستوكهومل الدويل 
ألبحاث السالم (سيربي) الذي صدر يف أبريل 2020 . 
وإذا كان حجم إنفاق الواليات املتحدة والصني والهند 
العسكري  اإلنفاق  األكرب من إجاميل  النسبة  وروسيا 
العاملي يف 2019، فمن املتوقع أن يستمر إنفاق هذه 
الدول املرتفع عىل السالح يف العام 2020، وذلك يف 
مؤرش واضح عىل استمرار سباق التسلح العاملي بني 

هذه القوى الكربى.
2 - التنافس بني القوى الكربى عىل إنتاج منظومات 
من األسلحة النوعية: مل متنع جائحة كورونا العديد 
مرشوعاتها  تنفيذ  مواصلة  من  الكربى  القوى  من 
الدفاعية، واإلعالن عن منظومات جديدة من األسلحة 

النوعية تُظهر من خاللها قدراتها العسكرية الفائقة.

بوتني يف  الرئيس فالدميري  لسان  أعلنت عىل  فروسيا 
شهر مايو 2020 أنها متكنت من تصميم أسلحة عـاليـة 
التقنية ال نظري لها يف أي دولة أخرى يف العامل، وذلك 
الهندسة  وكوادر  العلوم  مستوى  بفضل 
وسبق  روسيا.  يف 

2019
) %3,6

(2010
1,9 2018
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وكيفام كانت رسعتها الجوية، مبا يف ذلك وهي ثابتة. 
القضبان  أو  التحكم  عجالت  استخدام  من  وبدال 
النقل  طائرات  تستخدمها  ما  عادة  التي   yokes
Tu- العمالقة أو الطائرات القاذفة، تستخدم الطائرة

بالعصا  الطائرة شبيهة  للتحكم يف  160 عصا تحكم 
املوجودة يف الطائرات املقاتلة.

Tu- وهي – Tu-160 ومن بني النسخ الثامين للطائرة
160S, Tu-160V, Tu-160 NK-74, Tu-160M,
Tu-160P, Tu-160PP, Tu-160R and Tu-

الطائرة Tu-160V نسخة محدثة  تعترب   – 160SK
تعترب  بينام  كوقود،  السائل  الهيدروجني  تستخدم 
تستمد  متقدمة  نسخة   Tu-160 NK-74 الطائرة 
 .NK-74 طراز  من  محركات  من  الحركية  طاقتها 
صاروخني  تحمل  أن   Tu-160M الطائرة  وتستطيع 
الصواريخ  منن  الصوت  من  أرسع  إضافيني   Kh-90
البعيدة املدى. أما الطائرة Tu-160P (املعروفة أيضا 
املدى مخصصة  بعيدة  باسم Tu-161) فهي طائرة 
Tu-160SK الطائرة  أما  واالعرتاض.  الحراسة  ملهام 

فهي طائرة تجارية محدثة تستخدم أساسا يف إطالق 
.Burlak األقامر االصطناعية داخل نظام

Tu-160M2

الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت   2018 يناير   25 يف 
رسميا توقيع عقد لتحديث 10 قاذفات اسرتاتيجية 
القيايس.   Tu-160M2 طراز إىل   Tu-160 طراز  من 
و2027  2023 عامي  بني  سيتم  التسليم  أن  ورغم 

إال أن طلب الرشاء هذا ال ميثل سوى بداية مرحلة 
 ،Tu-160 تحديث وتوسيع قاعدة أسطول القاذفات
Tu- حيث تخطط الوزارة للحصول عىل 50 قاذفة

160M2 بحلول عام 2035.

تم  قد  سيكون  الطائرات  هذه  من  بعضا  أن  ورغم 
الحقبة  خالل  أنتجت  التي  تلك  سواء  تحديثها، 
السوفيتية أو التي تم االنتهاء من بنائها خالل العقود 
تم  مكتملة  غري  خارجية  هياكل  باستخدام  األخرية 
بناؤها مسبقا، إال أن بقية الطائرات ستكون جديدة 
القاذفات  أن  يعني  األسطول  يف  التوسع  هذا  متاما. 
Tu-95MS شقيقاتها  محل  ستحل   Tu-160M2

كأكرب عدد من القاذفات االسرتاتيجية العاملة داخل 
الخدمة الروسية.

Tu-160M2 القاذفة  لوزن  األقىص  الحد  وسيكون 
Tu- القاذفة  بوزن  شبيها  أي  كيلوجراما،   275,000

160M2. وستتجاوز الرسعة القصوى 2,000 كيلومرتا 
يف الساعة، األمر الذي مينح الطائرة القدرة 

40,000 إىل  تصل  حمولة  حمل  عىل 
النووية  القنابل  من  كيلوجراما 

االسرتاتيجية  كروز  وصواريخ 
10,000 الفعيل  املدى  وتجاوز 

كيلومرتا مع أقىص حمولة.
ورغم متانة هيكلها إال أن 

الطائرة Tu-160M2 تختلف عن سابقتها من حيث 
األجهزة اإللكرتونية وأنظمة التسلح املتطورة، وذلك 
بعد تغيري األجهزة بنسبة 100% وهو ما يؤدي إىل 
مبعدل  للطائرة  القتالية  والكفاءة  الفعالية  زيادة 
انقالبا  يُحدث  الذي  األمر  والنصف،  املرتني  يفوق 
طائرة  إىل  للطائرة  القديم  الشكل  ويحول  حقيقيا 

عرصية جديدة.
Tupolev 160 الطائرة  تحديث  مرشوع  إطار  ويف 

ستتوىل رشكة KRET مسؤولية تطوير أجهزة حاسب 
عىل  عالوة  جديدة،  أخرى  مجوقلة  وأنظمة  آيل 
أساليب املراقبة وأجهزة الحرب اإللكرتونية وأنظمة 
قياس مستوى الوقود وأنظمة التحكم واملراقبة. كام 
للمالحة  نظام  أحدث  بتسليم  أيضا  الرشكة  ستقوم 
Tupolev الذايت، األمر الذي يتيح للطائرة بالقصور 

160 القدرة عىل املالحة دون االعتامد عىل اإلشارات 
الواردة من األقامر االصطناعية.

الجديد جاهزا  املالحة  نظام  يكون  أن  املتوقع  ومن 
تعزيز  يف  يساهم  الذي  النظام  وهو  العام،  هذا 
يلجأ  عندما  كبرية  بدرجة  للطائرة  القتالية  الكفاءة 
العدو الستخدام أنظمة الحرب اإللكرتونية أو عندما 
املالحة خارج  املسؤولة عن  الصناعية  األقامر  تكون 
Tu-160M2 نطاق التشغيل. وسيتم تسليح القاذفة

بصواريخ كروز الهجومية البعيدة املدى مثل الصاروخ 
كروز Kh-101/Kh-102 (النسخة النووية) التي يتم 
األقل من   Kh-55 الجو وصاروخ كروز إطالقها من 

رسعة الصوت والذي ميكن إطالقه من الجو أيضا.
النووية  الرتسانة  من  جزءا   Kh-55 القاذفة  وتعترب 
الروسية، ومبا أنها تعترب قاذفة من الجيل التايل فهي 
متتلك 44 رقام عامليا مثل الطائرة العسكرية النفاثة 

األكرب القادرة عىل تحقيق رسعات تزيد عىل ماخ 2.

:

طول الجناح: 55.7 مرتا
طول الطائرة: 54.1 مرتا

ارتفاع الطائرة: 13,2 مرتا
زاوية مسح الجناحني: 25/60 درجة

TRDDF املحركات: 4 محركات من طراز
الرسعة القصوى: 1800 كيلومرتا يف الساعة
الحد األقىص لالرتفاع الجوي: 14000 مرتا
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كيلوجرام.
للتخزين  مقصورتني  عىل  الطائرة  هذه  وتحتوي 
يف  املستخدمة  املواد  وتشمل  األخرى،  تلو  الواحدة 
تصنيع الجسد الرئييس للطائرة من عدة مواد مختلفة 
بالحرارة  املعالجة  األملنيوم  وسبائك  التيتانيوم  مثل 
وسبائك الفوالذ واملواد املركبة. كام أن الطائرة مجهزة 
بنظام املسبار واملروغ probe-and-drogue لتزويد 

الطائرات بالوقود أثناء الطريان.
torsion التواء  صناديق  الجناح  هيكل  ويستخدم 

ذات  ألواح  من  واحدة مصنوعة  قطعة  boxes من 
يتم  بينام  مرتا،   20 بطول  وقنوات  واحدة  قطعة 
وقنوات  ضخمة  ألواح  من  الطائرة  جسم  تجميع 
طريق  عن   die-pressed parts ملغمة  وأجزاء 
استخدام عملية برشمة riveting خاصة. أما بالنسبة 
riveting العايل  الرفع  وموازن  التحكم  أسطح  إىل 

تعمل  التي   flaperons التحكم  وأسطح  والزعنفة 
كقالبات أو جنيحات والقالبات flaps فكلها مصنوعة 
عىل  التي  والحشوات  واملعدنية  املركبة  األلواح  من 

.honeycomb filler شكل خلية النحل

نووية  أسلحة  حمل   Tu-160 القاذفة  تستطيع 
وتقليدية مثل الصواريخ البعيدة املدة املزودة برأس 
ويتم  كيلوجرام،   250 زنة  تقليدي  نووي  أو  حريب 
املحطات  متعددة  منصات  فوق  الصواريخ  وضع 
الطريان  الطائرة  وتستطيع  األسلحة.  مخزين  داخل 
نهارا، كام تستطيع  أو  ليال  الجوية  كافة األحوال  يف 

التحليق عىل كافة االرتفاعات الجغرافية.
تستطيع  و
Tu-160 القاذفة 

حمل مجموعة مختلفة 
من القنابل الجوية بحد أقىص 40

األوىل  املرحلة  تؤدي  أن  املنتظر  طنا. ومن 
Tu-160 من التحديث إىل تجهيز أسطول القاذفات

Kh- وصواريخ كروز Kh-101 بالصواريخ التقليدية

555 املعروفة لدى الغرب باسم AS-15 Kent (طبقا 
القاذفة  هذه  تستطيع  وسوف  الناتو).  ملسميات 
حمل حتى 12 صاروخ مجهزا بنظام Kh-101 التي 
النهايئ،  برصي   – اإللكرتو  التوجيه  نظام  تستخدم 
بينام يعترب نظام التوجيه Kh-555 نسخة معدلة من 
النظام Kh-55MS الذي يعتمد عىل نظام التوجيه 
النووي  الحريب  الرأس  سيستبدل  والذي   Kh-101

بآخر تقليدي.
عن  الحركية  طاقته   Kh-55MS الصاروخ  ويستمد 
طريق محرك توربيني يصل مداه إىل 3,000 كيلومرتا 
زنة  نووي  حريب  برأس  مسلح  وهو  أقىص،  كحد 
الطائرة  من  املحدثة  النسخة  وتأيت  طنا.  كيلو   200
Kh- لتضيف الصاروخ االسرتاتيجي Tu-160 القاذفة

الصوت  رسعة  من  األقل   Kh-SD والصاروخ   102
من  األرسع   Kh-41 والصاروخ  املدى،  واملتوسط 

الصوت واملتوسط املدى.
الصواريخ  بقاذفات  األسلحة  مخزنيي  تجهيز  وجرى 
AS-” الذي يحمل اسم Kh-15P الخاصة بالصاروخ

Kickback 16“ طبقا ملسميات الناتو، والذي يعتمد 
تدفع  دفع  كقوة  الصلب  الصاروخي  الوقود  عىل 
وميكن  كيلومرتا.   200 إىل  يصل  مدى  إىل  الصاروخ 
برأس  أو  تقليدي  برأس حريب  الصاروخ  تجهيز هذا 

حريب نووي زنة 250 كيلوجراما.
الصواريخ  إضافة  إمكانية  حاليا  روسيا  تدرس  كام 
Kh-47M2 Kinzhal األرسع من الصوت من أجل 
زيادة نصف القطر التدمريي بدرجة كبرية عن طريق 

التسلل عرب خطوط العدو برسعة 5 ماخ. 

”تاس“  لوكالة  تابع  مصدر  أفاد  ذلك،  عىل  عالوة 
سيتم   2020 فرباير  شهر  من  اعتبارا  أنه  الروسية 
القاذفة Tu-160 بصواريخ أرسع من  عائلة  تسليح 
تقرر  مل  الروسية  الدفاع  وزارة  كانت  وإن  الصوت، 
بعد ما إذا كانت ستسلح القاذفة Tu-160 أو الطائرة 

املحدثة منها.
األجهزة اإللكرتونية للقاذفة Tu-160 ونسخها البديلة

اآليل  الحاسب  أجهزة  عىل   Tu-160 القاذفة  تعتمد 
اإللكرتونية  أنظمتها  وتشمل  للغاية،  كبرية  بدرجة 
واملالحة  التسديد  يف  للتحكم  متكامال  نظاما 
والطريان باإلضافة إىل جهاز رادار مالحي وهجومي 
electronic املضادة  لإلجراءات  إلكرتوين  ونظام 

countermeasures system ومفاتيح تحكم آلية.
تعتمد  تحكم  مفاتيح   Tu-160 القاذفة  وتستخدم 
بالسلك fly-by-wire controls وهي  الطريان  عىل 
الدعامات  ثالثية  هبوط  بعجالت  مجهزة  مفاتيح 
خلفية  وعجلة   three-strut landing gear
brake الطائرة  إليقاف  هوائية  ومظلة   tailwheel

parachute. وعند اإلقالع تحتاج الطائرة إىل مدرج 
جوي مبني بالخرسانة املسلحة بطول 3.5 كيلومرتات، 
ومساعده  الطيار  من  مكون  طاقم  إىل  باإلضافة 

ومسؤول املالحة ومسؤول التشغيل.
الثابتة Zero ejection لتمنح  الطائرة  وتأيت مقاعد 
أي  يف  الطائرة  خارج  القفز  إمكانية  الطائرة  طاقم 

من  الطائرة مرحلة  صعود  مراحل 
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ومدة  الجوي  مداها  زيادة  يف  االسرتاتيجية  القاذفة 
طريانها بصورة كبرية.

حاملة    Tu-160 القاذفة  الطائرة  تصميم  جرى 
 Blackjack الكودي  االسم  تحمل  (التي  الصواريخ  
تدمري  بهدف  (الناتو)  األطليس  شامل  حلف  لدى 
ويف  النائية  املناطق  يف  الحساسة  الحيوية  املنشآت 
عمق مسارح العمليات القارية. وتعترب هذه الطائرة 
طائرة ذات جناحني متغريين، وهي أكرب طائرة أرسع 
من الصوت يف تاريخ الطريان العسكري وأثقل طائرة 
عند  إجاميل  وزن  أثقل  عىل  حيازتها  بفضل  قتالية 

اإلقالع بني بقية الطائرات القاذفة األخرى.
جرى  الذي  للضوء  العاكس  األبيض  الطالء  ويأيت 
والرشيقة  القوية   Tu-160 الطائرة  مع  استخدامه 
 ،“White Swan” “ليمنحها االسم ”البجعة البيضاء
كام أن هذا الطالء يحمي طاقم الطائرة عنام تحمل 
انفجارها  يؤدي  التي  نووية  حربية  رؤوسا  الطائرة 
الطاقة  منها  تنبعث  ساطعة  نارية  كرة  تكوين  إىل 
االختالف  من  نوع  أي  وجود  عدم  ورغم  الحرارية. 
بني الطائرات املنتجة حديثا والطائرات التي تستمد 
تصميمها من الطائرة Tu-160 التابعة لسالح الطريان 
Tu- الجديد  االسم  عىل  حصلت  أنها  إال  الرويس 
Tu- 160 لتمييز الوحدات القتالية املحدثة واالسمM
160M2 لتمييز الطائرات التي يتم بناؤها من الصفر.

Tu-160

 Tu-160 من الجدير بالذكر أن العمل عىل الطائرة
جرت  بينام  املايض،  القرن  سبعينيات  مطلع  يف  بدأ 
أول رحلة تجريبية للطائرة يف 18 ديسمرب عام 1981، 
وتم تسليم أول طائرة منها يف شهر إبريل عام 1987، 
قدره 36 طائرة من هذا  إجاميل  إنتاج عدد  وجرى 

الطراز يف مطلع األلفية الثالثة.
النظرية  اختياراتها   Tupolev الطائرة  أنهت  وقد 
املحدثة  اإللكرتونية  األنظمة  عىل   bench tests
عام  مارس  شهر  يف   Tu-160 بالقاذفة  الخاصة 
مجهزة   Tu-160 طراز  من  طائرة  وقامت   .2013
برادار مجوقل وأجهزة مالحية محدثة بأول رحلة 
الخدمة  صفوف  إىل  وانضمت  نوفمرب   16 يف  لها 
عام  ديسمرب  شهر  يف  الرويس  الجو  سالح  لدى 
2021. ويف عام 2015 صدر قرار يقيض باستئناف 
 Tu-160 االسرتاتيجية  القاذفة  الطائرات  تصنيع 

.Tu-160M2 لتحمل هذه النسخة املحدثة اسم

تم بناء الطائرة Tu-160 طبقا لتصميم متكامل خاص 
بالطائرات ذات األجنحة املنخفضة واملتغرية واملجهزة 
متحرك  موازن  إىل  باإلضافة  ثالثية،  هبوط  بعجالت 
وأجهزة  خلفية  وزعنفة   all-movable stabiliser
 slats الرفع امللحقة بالجناحني والتي تشمل الرشائح
 double-slotted والقالبات ذات الفتحات املضاعفة
الهوائية فوق  الدوامات  التخلص من  flaps وأجهزة 
الجناحني spoilers وأسطح التحكم flaperons التي 
محركات  أربع  وهناك  جنيحات.  أو  كقالبات  تعمل 

(اثنان عىل كل جناح) مركبة داخل الجزء السفيل من 
الطاقة  استخدام وحدة  يجري  بينام  الطائرة،  جسم 

االحتياطية APU كوحدة طاقة ثانوية.
القاذفة Tu-160 االرتفاع مبعدل 70 مرتا  وتستطيع 
للطائرة  القصوى  الرسعة  الواحدة، وتصل  الثانية  يف 
إىل  طريانها  ورسعة  الساعة  يف  كيلومرتا   2,220 إىل 
960 كيلومرتا يف الساعة، ويصل مداها إىل 12,300 
يبلغ   combat radius قتايل  قطر  بنصف  كيلومرتا 
7,300 وارتفاع عميل service ceiling يبلغ 16,000 
ميال. وتستطيع القاذفة Tu-160 الطريان مبعدل 15 
 110,000 حوايل  إىل  وزنها  ويصل  متواصلة،  ساعة 
كيلوجرام ورسعتها القصوى عند اإلقالع إىل 275,000 
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القاذفة  هذه  من  األول  النموذج  ويستمد 
 Tu-160 املقاتلة الطائرة  من  تصميمه  االسرتاتيجية 
التي جرى اختبارها يف املدرج الجوي الخاص مبصنع 

Kazan Aviation Plant والتي استمدت اسمها من 
شقيقتها S.P. Gorbunov–Tupolev PJSC. ويرى 
الخرباء أن التحديث الكامل لهذه الطائرة سيساهم 

يف زيادة قدراتها القتالية بدرجة كبرية عند استخدام 
األسلحة القياسية والنووية، فيام ستساهم املحركات 
الطائرة  عىل  تركيبها  سيتم  التي   NK-32 طراز  من 

" Tu-160M "
2021

2020
Tu-160M

1500  .2021
 . 34
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بامتنان  املقابل  يف  يحظى  والذي  املاضية،  السنوات 
وعرفان كبريين من مرص وقيادتها، وهذا ما عرب عنه 
الرئيس عبدالفتاح السييس بقوله:“ إن دولة اإلمارات 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  وعىل خطى 
املواقف،  أصعب  يف  مرص  جانب  إىل  وقفت  نهيان 
والشعب املرصي لن ينىس أبدا وقفة اإلمارات خالل 
أحداث 2013، هذه الوقفة هي التي عززت صمود 
مرص خالل تلك الفرتة الصعبة فكل التحية والتقدير 

واالمتنان لألشقاء يف دولة اإلمارات.“
ويف سوريا كذلك منوذج آخر مرشف للوعي القومي 
واالحساس االمارايت العميق باملسؤولية تجاه الشعوب 
الشيخ  السمو  صاحب  مبادرة  نذكر  حيث  العربية، 
أواخر  يف  للتواصل هاتفياً  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
األسد  بشار  السوري  الرئيس  مع  املايض  مارس  شهر 
دولة  دعم  مؤكداً  كورونا،  أزمة  تداعيات  لبحث 
يف  الشقيق  السوري  للشعب  ومساعدتها  االمارات 
مواجهة ظروف هذا الوباء ”حيث التضامن االنساين 
يف أوقات املحن يسمو فوق كل اعتبار“، وتبقى عبارة 
سموه يف تغريدته مثاالً عىل االحساس القومي ”سوريا 
العربية الشقيقة لن تبقى وحدها يف هذه الظروف 

الحرجة“.

االمارات  دولة  وعي  شاهد عىل  املواقف خري  تبقى 
مبسؤولياتها وواجباتها تجاه أشقائها العرب يف مواجهة 

مخططات الفنت والتحريض ونرش الفوىض واختطاف 
االرهابية  القوى  مصالح  لتحقيق  ومقدراتها  الدول 
الظالمية ورعاتها االقليميني، ويبقى دور االمارات يف 
التاريخية مثاالً عىل تحمل األعباء من  هذه الحقبة 
العربية.  الشعوب  الواجب وصون مصالح  أداء  أجل 

تاريخاً مرشفاً والقادة  للدول  لتخلد  تبقى  فاملواقف 
من العطاءات والبطوالت والتضحيات التي تسهم يف 
بناء مستقبل أفضل ملئات املاليني من الشباب العريب 
والتنموي  املعييش  ومنوذجها  االمارات  يف  يرى  الذي 

حلامً نتمنى أن يسود كل ربوع عاملنا العريب.
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إىل  املحررة  املناطق  يف  العاجلَة  اإلغاثية  املساعدات 
جانب فتح الطرقات واملعابر اآلمنة ومتشيط املناطق 
ونزع األلغام والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات 
الدور  سياق  ويف  بالخطر.  حياتَهم  وتهدد  املدنيني 
اإلنساين واإلغايث للقوات املسلحة، قام سالح الخدمات 
الطبية بدور مهم وفاعل يف مساعدة الشعب اليمني 
الشقيق، وهو دور متعدد األبعاد واملراحل، مل يقترص 
وإمنا  العاجلة،  الطبية  املساعدات  تقديم  عىل  فقط 
استهدف أيضاً العمل عىل الوقاية والحد من انتشار 
األمراض واألوبئة يف اليمن. لقد أرشف سالح الخدمات 
الطبية عىل توزيع األدوية عىل مختلف املحافظات 

اليمنية مبا فيها التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحويث، 
أو  مبارش  بشكل  تقدم  إما  املساعدات  وكانت هذه 
من قبل املنظامت الدولية العاملة يف هذا املجال، كام 
تحرك بشكل فاعل، من خالل دعم العمليات الطارئة 
من أجل الحد من انتشار األمراض واألوبئة املعدية، 
كام خصص عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الطبية 
والصحية األولية إلنقاذ حياة املدنيني من أبناء الشعب 
اليمني، وإجالء املصابني يف املناطق التي تم تحريرها. 
كام عملت القوات املسلحة لدولة اإلمارات عىل دعم 
املرشوعات اإلمنائية واإلنسانية للدولة يف اليمن، وذلك 
واستقرار  وتنمية  أمن  قوة  إميانهابأنها  منطلق  من 

املسلحة  القوات  قيام  ومع  أنه  الفتاً  وكان  باألساس، 
مبهامها العسكرية، وبعد املشاركة يف تحرير أي موقع 
أو مدينة أو بلدة، فإنها كانت تتجه إىل تقديم الدعم 
املدين لسكان املناطق املحررة عىل شكل مواد غذائية، 
مشاريع  بعض  وتنفيذ  وأدوية،  طبية  ومستلزمات 
الحويث  ميليشيا  دمرته  مام  الكثري  وصيانة  ترميم، 
املؤسسات  املسلحة  القوات  وساعدت  اإلرهابية.  
مساعدة  يف  مبهامها  القيام  عىل  اإلماراتية  والجهات 
الشعب اليمني، وخاصة فيام يتعلق بتوفري الخدمات 
النازحني إىل  األساسية للمدن املترضرة بهدف عودة 
ديارهم وحصولهم عىل الخدمات األساسية من كهرباء 

وماء وصحة وتعليم.  
كام متثل رؤية القيادة الرشيدة لدعم مرص ومساندتها 
للوعي  آخر  منوذج  واألزمات  املحن  أوقات  يف 
واملسؤوليات القومية التي تضطلع بها دولة االمارات، 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد  حيث 
قاعدة  افتتاح  لحضور  ملرص  زيارته  خالل  نهيان  آل 
«برنيس» العسكرية أن «قوة مرص هي قوة للعرب 
الخليجي  القومي  لألمن  جميعاً، فمرص هي ضامنة 
القوات  بأداء  سموه  إشادة  تعكس  كام  والعريب»، 
ألهمية  العميق  اإلمارات  إدراك  املرصية،  املسلحة 
هذه القوات، باعتبارها عامل توازن وأمن واستقرار يف 
املنطقة بأكملها، ولهذا فقد أكد سموه عىل أن «تعزيز 
القدرات العسكرية املرصية والعربية يسهم يف حامية 
البيئة  ويوفر  املنطقة  لشعوب  التنموية  املكتسبات 
األمن  وتعزيز  والحضاري  االقتصادي  للتطور  اآلمنة 
والسلم ليس فقط عىل املستوى اإلقليمي وإمنا عىل 
املنطقة  ما متثله  إىل  بالنظر  العاملي كذلك  املستوى 
العربية ومنطقة الرشق األوسط من أهمية اسرتاتيجية 
كبرية بالنسبة إىل أمن العامل كله ومصالحه». وهذه 
الرؤية إمنا تؤكد عىل وعي االمارات مبتطلبات األمن 
دعم هذه  دوره يف  وأهمية  وركائزه  العريب  القومي 
املتطلبات ورعايتها قدر االمكان. ويف ذلك كله ترجمة 
إلميان القائد املؤسس بأهمية دور مرص يف الحفاظ 
عىل األمن القومي العريب، حيث كانت وصيته ـ  طيب 
الله ثراهـ  «نهضة مرص نهضة للعرب كلهم.. وأوصيت 
أبناىئ بأن يكونوا دامئا إىل جانب مرص.. وهذه وصيتى، 
أكررها لهم أمامكم، بأن يكونوا دامئا إىل جانب مرص، 
إن  كلهم..  للعرب  العزة  لتحقيق  الطريق  هو  فهذا 
مرص بالنسبة للعرب هى القلب، وإذا توقف القلب 
تفرس  الوصية  وهذه  الحياة».  للعرب  تكتب  فلن 
خالل  ملرص  اإلمارات  قدمته  الذي  الكبري  الدعم 
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السمو  صاحب  وكلامت  والعدوان»،  الظلم  وجه  يف 
بأداء  إشادته  يف  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
القوات املسلحة قائالً «أديتم األمانة للوطن واستقرار 
املنطقة، تضحياتكم ودوركم الوطني واإلنساين أوقد 
اإلمارات  ستبقى  اليمن..  يف  ألشقائنا  األمل  شعلة 
عضيداً للشقيق وجرساً للسالم»؛ ويف ذلك حرص من 
من  واملبادىء  الثوابت  تأكيد  عىل  الرشيدة  القيادة 
التحالف  يف  اإلمارات  مشاركة  أن  إىل  االشارة  خالل 
العريب يف اليمن قد جاءت تعبرياً صادقاً عن مبادئ 
اإلمارات الثابتة، وعقيدتها العسكرية التي تنحاز دوماً 
التحديات  مواجهة  يف  األشقاء  مع  وتتضامن  للحق، 
واملخاطر، مهام كانت التضحيات، وتؤكد بوضوح أن 
واالستقرار هو  السالم  نرش  اإلمارات يف  دولة  إسهام 
التي  الركيزة  الذي ال تحيد عنه؛ فهو  الراسخ  نهجها 
أسس لها املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكمل املسرية عىل 
خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه الله، ألجل إقرار العدل والدفاع 
عن الحق، ونرصة املستغيث، ودعم ومساندة األشقاء.

 :

هناك العديد من النامذج املرشفة عىل صعيد دعم 
االمارات ألشقائها العرب، ويف مقدمتها دعم االمارات 
لليمن، والذي تواصل يف التدفق عى مدار نحو خمس 
انطالق عملية  بالتوازي مع  سنوات بشكل مستمر، 
«عاصفة الحزم» يف 25 مارس عام 2015، حيث بلغ 
منذ  اليمني  للشعب  االماراتية  املساعدات  إجاميل 
مليار  57ر20  نحو   2019 يونيو  حتى   2015 أبريل 
درهم (6 مليارات دوالر تقريباً) واألهم أن ثلثي هذه 
املساعدات قد خصص ملرشوعات تنموية استفاد منها 
سكان نحو 22 محافظة مينية، كام شكلت املساعدات 
إجاميل  من   15% نحو  واالنسانية  الطارئة  الغذائية 
حجم املساعدات االماراتية مبا يزيد عىل 3 مليارات 
درهم، واألمر مل ينته بعد بل إن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة قد أكد خالل االحتفاء بجنود 
يف  العريب  التحالف  قوات  ضمن  املشاركني  االمارات 
وتفتح  الخري  تزرع  ستظل  االمارات  دولة  أن  اليمن 
أبواب األمل وتقدم يد العون واملساعدات االنسانية 
والتنموية يف كل أنحاء اليمن. كام تجدر االشارة إىل 
مشاركتها  خالل  االماراتية  املسلحة  القوات  أداء  أن 

ضمن قوات التحالف العريب يف اليمن مل يقترص عىل 
ال ميكن  مؤرشاً  ميثل  ذاته  بحد  وهذا  القتايل،  الدور 
وابتعاده متاماً  االمارايت  الدور  استبعاده عىل فلسفة 
عن األطامع الذاتية ألن األعباء التي تحملتها االمارات 
يف هذا البلد العريب الشقيق تفوق مبراحل أي مكاسب 
ضد  واملحرضون  الحاقدون  عن  يتحدث  وأهداف 
االمارات من تنظيامت االرهاب وغريهم، ومن ذلك 
مساهمة القوات املسلّحة إىل جانب الفرق العسكرية 
واملمرات  الطرقات  وفتح  األلغام  بنزع  املتخصصة 
من  األطفال  وبخاصة  اليمنيني  توعية  ويف  الرئيسة، 
فرق  تشكيل  الجهود  تلك  عن  نتج  األلغام.  مخاطر 
توعية مجتمعية وصلت إىل مئات اليمنيني يف املناطق 

املحررة يف الساحل الغريب، كام قامت القوات املسلحة 
مرشفة  وملحمة  منوذجاً  ميثل  واغايئ  انساين  بدور 
العسكرية،  العمليات  أثناء  الحضاري  التعامل  يف 
املتفقة  االشتباك  وقواعد  الدولية  باملواثيق  بالتزامها 
مع القانون الدويل اإلنساين، كام قادت عملية تأمني 
إىل  بإيصالها  وتكفلت  اإلنسانية  املساعدات  وصول 
مختلف املناطق، وأخلت آالف الجرحى من مختلف 
املحافظات للعالج يف خارج اليمن كام أرشفت عىل 
اإلمارايت  األحمر  الهالل  فرق  وصول  تأمني  عملية 
الرصاع،  مناطق  إىل  العاملة  اإلنسانية  واملنظامت 
واإلسهام  اليمني  الشعب  احتياجات  إىل  للتعرف 
قدمت  كام  الخدمية..  القطاعات  تأهيل  إعادة  يف 
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الالزمني للشعب اليمني، وقد كانت زيارته التاريخية 
العالقات  عىل  تأكيد  مبنزلة   1977 مارس  يف  لليمن 

الوطيدة التي تربط االمارات بالشعب اليمني.

وقد نجح القائد املؤسس يف بناء قاعدة راسخة لسياسة 
واالعتدال  الحكمة  عىل  اعتامداً  الخارجية  الدولة 
والتوازن ومنارصة الحق والعدلة والعمل عىل تعزيز 
التعاون والتضامن الدويل واعالء لغة الحوار والتفاهم 
الدول،  بني  التوترات  وانهاء  الخالفات  لحل  سبيالً 
وهي القيم واملبادىء ذاتها التي تشبعت بها القيادة 
تطبيقها، حيث  وتعمل عىل  بها  وتتمسك  االماراتية 
القائد املؤسس ـ طيب  التفرقة بني مواقف  يصعب 
مواقف  وبني  مختلفة،  عربية  أزمات  يف  ـ  ثراه  الله 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
التصدي  يف  والحازم  الحاسم  سموه  دور  برز  حيث 
ملخطط الفوىض والتخريب يف املنطقة العربية، فلم 
يكتف سموه بدعم جهود الدول العربية يف مواجهة 
الدول  الختطاف  االرهايب  اإلخوان  تنظيم  مؤامرة 
من  مواردها  يف  والتحكم  مقدراتها  عىل  والسيطرة 
أهداف  وتحقيق  الدويل  التنظيم  أجندة  تنفيذ  أجل 
”الجامعة“ العابرة للجغرافيا الوطنية وسيادة الدول، 
به من  يحتذى  بناء منوذج عريب  إىل  أيضاً  بل سعى 
أجل تحصني املجتمعات العربية ضد الفكر املتطرف 

ودعوات التحريض والكراهية الطائفية والدينية، وهو 
منوذج يقوم عىل التعايش الديني واملذهبي وترسيخ 

التسامح واالنفتاح وقبول اآلخر.

ويف مناسبات عدة، نستطيع أن نلمس حرص القيادة 
زايد  بقيم  التمسك  عىل  االمارات  دولة  يف  الرشيدة 
الشيخ  السمو  صاحب  تأكيد  ذلك  ومن  ومبادئه، 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
القائد األعىل للقوات املسلحة خالل االحتفاء بجنود 
قوات  ضمن  املشاركني  االماراتية  املسلحة  القوات 

الوطن عربوا  ”أبناء  أن  باليمن عىل  العريب  التحالف 
عن املعدن األصيل لالنسان االمارايت والقيم املرتسخة 
التي زرعها املؤسسون األوائل يف هذا الشعب وهذه 
ونرصة  والعدل  الحق  جانب  إىل  الوقوف  يف  األرض 
املظلوم“.  وتوضيح سموه ألبعاد هذه املهمة القومية 
التي فرضتها تحديات الواقع االسرتاتيجي بقوله ”نحن 
دعاة سالم وخري ومحبة، لكننا يف الوقت ذاته أصحاب 
عزم وهمة حينام يتعلق األمر بتهديد أمننا أو أمن 
أشقائنا“. وهي املرتكزات األساسية التي تنطلق من 
الرؤية االسرتاتيجية االماراتية وتستمد منها أهدافها، 
ويف ذلك برهان عىل أن الحديث عن تحوالت جذرية 
وليس  به  يعتد  ال  املؤسس  القائد  لنهج  ومفارقة 
يف  بتغريات  تتعلق  فاملسألة  الواقع،  يف  أساس  له 
األولويات واملتغريات ومعطيات البيئة االسرتاتيجية ما 
استلزم إحداث تغيري يف األدوات والتكتيكات االماراتية 
ملواجهة تحديات البيئة األمنية االقليمية الجديدة التي 

أصبحت متوذج بالتهديدات والتحديات املتزامنة.
فليس هناك شك يف أن دولة اإلمارات ستبقى سنداً
أكدته  ما  واألزمات، وهذا  املحن  أوقات  ألشقائها يف 
أيضاً كلامت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
الله، خالل االحتفاء بالجنود املشاركني  مكتوم، رعاه 
يف اليمن، والتي قال فيها إن «قواتنا املسلحة الباسلة 
الحامي لدولتنا والضامنة  الدرع  الدوام  ستبقى عىل 
ال  التي  والقوة  األمم،  بني  ورفعتها  لعزتها  الراسخة 
كل ذي حق  إىل جانب  قوة  بكل  الوقوف  يف  ترتدد 
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االسرتاتيجية للدولة، وباعتباره إحدى ضامنات الحفاظ 
التحديات  مواجهة  يف  االمارات  شعب  مصالح  عىل 
والتهديدات الخارجية، ولذا فإن التاريخ يذكر موقف 
القائد املؤسس خالل حرب السادس من أكتوبر عام 
قيام  من  عامني  من  أقل  قبل  نشبت  والتي   ،1973
ما  ـ  ثراه  الله  ـ طيب  تغاىض  االمارات، حيث  دولة 
تتطلبه مراحل تأسيس وبناء الدول عادة من تجنب 
وتوفري  والحروب  والرصاعات  األزمات  يف  لالنخراط 
املالمئة  األجواء  لتوفري  االستقرار  من  األقىص  الحد 
ملراحل البناء األوىل، واتخذ موقفاً قومياً تاريخياً داعامً 
إرسائيل،  مع  العسكري  رصاعها  يف  العربية  للدول 
قائالً عبارته التاريخية «النفط العريب ليس أغىل من 
الدم العريب»، ومل يتوقف الدعم اإلمارايت الذي قدمه 
الشيخ زايد خالل حرب  الله تعاىل  بإذن  له  املغفور 
أكتوبر عىل الجانب االقتصادي أو النفط، بل أرسل ويل 
عهده (وقتذاك) ونجله األكرب صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان (رئيس الدولة)، ليشارك يف 
املعارك امليدانية عىل الجبهة املرصية، يف درس ال ينىس 

للتضامن واألخوة العربية يف أوقات املحن واألزمات.
وقد كان موقف املغفور له الشيخ زايد يف تلك الحرب 
يف  ومبادئها  االمارات  قيم  يوضح  مهم  درس  مبنزلة 
مساندة األشقاء وتقديم يد العون لهم أثناء األزمات، 
الحق  نرصة  عىل  القائم  موقفه  لدوافع  منه  إدراكاً 
والدفاع عن الرشعية الدولية والقضايا العادلة، يف مثال 
السلمية  والحلول  بالدبلوماسية  االميان  أن  حي عىل 
عن  والدفاع  واملبادىء  القيم  عن  البرص  غض  ال  
حقوق الشعوب يف العيش الكريم؛ فرغم أن القائد 
املؤسس كان واعياً بحسه االسرتاتيجي الفطري لطبيعة 
الداعمة إلرسائيل يف رصاعها مع  الدولية  التحالفات 
العرب، فقد وقف يف مؤمتره الصحفي الشهري خالل 
زيارته للعاصمة الربيطانية لندن، والتي تزامنت مع 
اندالع حرب السادس من أكتوبر، ليؤكد دعم االمارات 
ملرص وسوريا يف رصاعهام من أجل استعادة الحقوق 
العربية املسلوبة، قائالً «سنقف مع املقاتلني يف مرص 
وسوريا بكل ما منلك، ليس املال أغىل من الدم العريب 
وليس النفط أغىل من الدماء العربية التي اختلطت 
يف  معلناً  وسوريا»،  القتال يف مرص  جبهة  أرض  عىل 
ثالث أيام املعارك عن تربع االمارات مببلغ مائة مليون 
العريب،  الحريب  املجهود  دعم  لصالح  اسرتليني  جنيه 
وللمفارقة وتاكيداً عىل عمق االميان باملبادىء والقيم 
واألخوة والتضامن العريب، فإن الوثائق تشري إىل قيمة 
هذا التربع الضخمةـ  وقتذاكـ  مل تكن متاحة بالكامل 

يف الخزانة االماراتية، فقام ـ طيب الله ثراه ـ بتقديم 
ضامنات نفطية مقابل الحصول عىل املال إلرساله إىل 
األشقاء، قائالً « ”إن الرثوة ال معنى لها بدون حرية أو 
كرامة.. وأن عىل األمة العربية وهي تواجه منعطفا 
خطريا أن تختار بني البقاء والفناء، بني أن تكون أو ال 
تكون.. بني أن تنكس أعالمها إىل األبد أو أن تعيش 
أبية عزيزة مرفوعة أعالمها مرددة أناشيدها منترصة“.

ولعل من يقرأ هذه العبارة املؤثرة يدرك أيضاً التأثري 
السياسية  القيادة  العميق ملدرسة  واملعنوي  القيّمي 
لخري  خلف  خري  االمارات،  قادة  كنفها  يف  نشأ  التي 
سلف، لذا مل يستغرب املطلعون عىل تاريخ االمارات 
وقادتها مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة يف حضور الوفد الشعبي املرصي إبان فرتة 
الكبري،  العريب  البلد  هذا  شهدها  التي  االضطرابات 
حيث قال سموه خالل لقاء وفد شعبي مرصي كان 
يقوم بزيارة للعاصمة االماراتية يف اوائل مايو 2014، 
تقدر  وأنها  مرص  عن  تتخىل  لن  االمارات  دولة  إن 
موقف الشعب املرصي البطويل يف القضاء عىل حكم 
االرهاب والظالم ومضيفاً ”لو كانت هناك لقمة حاف 
اختيار  أن  والشك  مرص“.  مع  االمارات  القتسمتها 

بجذور  عميق  لوعي  ترجمة  كان  للكلامت  سموه 
الكلمة  فجاءت  ودالالتها  املرصية  الشعبية  الثقافة 
مؤثرة وعاكسة للرسالة التي اراد سموه نقلها ملاليني 
املرصيني الذين كانوا يشعرون بقلق تجاه املستقبل يف 

تلك الفرتة الحساسة من تاريخ مرص.

مواقف القائد واملؤسس التي متثل مكونات وجذور 
مشهد  عىل  تقترص  مل  االماراتية  االسرتاتيجية  الرؤية 
مواقف  شملت  بل  أكتوبر،  من  السادس  حرب 
بشهادة  العرب“،  ”حكيم  فهو  عديدة،  تاريخية 
الشعوب العربية كافة، فقد كان الداعم األول للشعب 
دولة  تحرير  يف  أساسياً  دوراً  ولعب  الفلسطيني 
الكويت من االحتالل العراقي، كام سعى إىل تجنيب 
ومبادرات  جهود  خالل  من  الحرب  ويالت  العراق 
األخرية  والساعات  األيام  حتى  تواصلت  دبلوماسية 
التي سبقت الغزو األمرييك للعراق يف عام 2003، رغم 
تعنت النظام العراقي وقتذاك ورفضه لكل املبادرات 
التي استهدفت تجنيب هذا البلد العريب الكبري ويالت 
الحرب. كام قام القائد املؤسس بدور حيوي يف دعم 
اليمن والدفاع عن مصالحه وتقديم الدعم واملساعدة 
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الخليجي، وخاصة اململكة العربية السعودية. 
ومن ثم فإن مشاركة قواتنا املسلحة يف عاصفة 
الحزم ينطلق من إميان دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، أن الحفاظ عىل أمن واستقرار أي دولة 
من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
األمن  ألن  واستقرارها،  أمنها  عن  ينفصل  ال 
ولهذا  يتجزأ،  ال  كل  املجلس  لدول  الجامعي 
فإنها تتضامن دوماً مع أشقائها يف دول املجلس 
يف مواجهة التحديات ومصادر التهديد املختلفة 

أيَّاً كان نوعها ومصدرها.
املبادىء  من  املجموعة  هذه  تضافر  أنتج  وقد   
داعمة  عميقة  إماراتية  اسرتاتيجية  رؤية  واملتغريات 
لألمن واالستقرار يف الدول العربية الشقيقة ترتجم يف 
تحركات وجهود متواصلة، تستهدف مساعدة األشقاء 
عىل تجاوز التحديات الصعبة عىل املستويات كافة، 
االقتصادية واألمنية واإلنسانية، ففي كل أزمة عربية 

نلحظ أن دور االمارات ال يقترص عىل جانب أو شق 
من  والتنوع  بالشمولية  يتسم  وإمنا  معني،  ملف  أو 
العربية  الشعوب  مصالح  تحقيق هدف صون  أجل 
والدفاع عن سيادة دولها وأمنها واستقرارها ووحدة 
عىل  االمارات  دور  يقترص  مل  اليمن  ففي  أراضيها، 
العريب  التحالف  إطار  يف  الفاعل  العسكري  الجانب 
عمليتي  إطار  يف  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
بالتوازي  جاء  بل  األمل“،  و“إعادة  الحزم“  ”عاصفة 
مع املساعدات االنسانية التي سارت جنباً إىل جنب 
من  عليه  انطوى  مبا  العسكري،  الجهد  مع  بالتوازي 
البواسل دفاعاً عن  تضحيات قدمها شهداء االمارات 
اليمن وشعبه الشقيق، فضالً عن الجهد الدبلومايس 
املتمثل يف دعم الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إىل 
ايجاد تسوية سياسية بني األطراف اليمنية املتصارعة، 
ومواجهة املرشوع التوسعي االيراين والتصدي له عرب 
القنوات الدبلوماسية والسياسية االقليمية والدولية. 

جهود  دعم  عىل  االمارات  جهد  يقترص  مل  ليبيا  ويف 
الحل السيايس لألزمة الليبية وانهاء الرصاع بني الجيش 
من  املدعومة  االرهابية  وامليلشيات  الليبي  الوطني 
تركيا، وتحقيق االستقرار األمني وانهاء نحو عقد من 
االضطرابات والرصاعات العسكرية التي شهدها هذا 
البلد العريب الشقيق، وإمنا بادرت االمارات، كعادتها، 
أيضاً  اإلنسانية  املساعدات  من  الكثري  تقديم  إىل 
واملستلزمات  واألدوية  الغذائية  املساعدات  وإرسال 
املحارصين  السكان  عن  املعاناة  لتخفيف  الطبية 
بأجواء الحرب؛ ومل ترتدد االمارات كذلك يف االنضامم 
إىل التحالف الدويل ملكافحة االرهاب الذي لعب دوراً 
بارزاً يف هزمية تنظيم ”داعش“ واستئصال جذوره من 

األرايض السورية.
والشك أن مواقف االمارات الداعمة لألمن واالستقرار 
وتوفري السبل لتحقيق التنمية وانتشال ماليني الشباب 
العريب قبل السقوط يف بؤر االحباط والتشاؤم، تحظى 
بتقدير واحرتام الشعوب العربية، التي تحتفظ بصورة 
القائد  عهد  منذ  لالمارات  البياض  ناصعة  ذهنية 
الله تعاىل الشيخ زايد بن  املؤسس املغفور له بإذن 
سلطان آل نهيان، حيث تعترب االمارات، بنظر القاعدة 
العريضة من هذه الشعوب، رمزاً للشهامة واألصالة 
الحمالت  فيها  تؤثر  مل  صورة  وهي  األشقاء،  ونجدة 
الدعائية الخبيثة وأبواق التحريض التي تقف ورائها 
تنظيامت االرهاب واألنظمة والدول املمولة والداعمة 

لها يف املنطقة.

تنطلق القيادة الرشيدة لدولة االمارات، وعىل رأسها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ  الدولة ـ حفظه 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله،  وصاحب السمو 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
القائد األعىل للقوات املسلحة، يف بناء رؤيتها  نائب 
الصعيد  عىل  حولها  من  يدور  ما  تجاه  االسرتاتيجية 
العريب من الجذور التي غرسها القائد املؤسس املغفور 
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ 
طيب الله ثراهـ   والذي كان مدركاً منذ اللحظة األوىل 
بني  حتمياً  ارتباطاً  هناك  أن  االتحاد  دولة  لتأسيس 
أمن االمارات واألمن القومي العريب يف إطاره األوسع، 
الرؤية  ومسلامت  حتميات  إحدى  ذلك  باعتبار 
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منطقة تعيش حالة من التحول الكبري، وتعاين 
مصادر خطر متعددة“.

ثوابت العقيدة العسكرية ومبادىء السياسة • 
له  املغفور  دعامئها  أرىس  والتي  الخارجية: 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن 
تنطلق  والتي  ـ  ثراه  الله  طيب  ـ  نهيان  آل 
الحق  صون  عىل  الجاد  العمل  رضورة  من 
والتضامن  الدولية  والرشعية  القانون  واحرتام 
واملخاطر،  التحديات  مواجهة  يف  األشقاء  مع 
والعمل عىل تعزيز أسس األمن واالستقرار يف 
الدول العربية والخليجية، وهي العقيدة التي 
تواصل اإلمارات يف ظل قيادة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
وترتجم  اآلن،  نهجها  السري عىل  الله،   حفظه 
تستهدف  جهود  أية  يف  الفاعلة  مشاركتها  يف 
العربية يف  الدول  أمن واستقرار  الحفاظ عىل 
أو مخاطر. كام تتاميش  أية تحديات  مواجهة 
أهداف  مع  بل  العسكرية  العقيدة  مبادىء 
السياسة الخارجية للدولة باعتبار أن مصدرهام 
املؤسس،  القائد  وقيم  مبادىء  وهو  واحد 
وهي املبادءى التي تؤمن بأهمية العمل عىل 
عىل  والعدل  واألمن  واالستقرار  السالم  تعزيز 
باعتبار أن ذلك  اإلقليمية والدولية،  الساحتني 
لتحقيق  الدويل  الجهد  لتكريس  الطريق  هو 
التنمية والرفاهية لشعوب العامل. وال شك يف أن 
القوات املسلحة متثل أحد أهم أدوات تنفيذ 
السياسة الخارجية للدولة، وخاصة ذلك الهدف 
والسلم  األمن  حفظ  يف  باملساهمة  املتعلق 
والدويل.  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  واالستقرار 
مجلس  دول  بأمن  االلتزام  بذلك  ويرتبط 
التعاون لدول الخليج العربية، فال شك أن أحد 
العريب  التحالف  يف  اإلمارات  مشاركة  أهداف 
يف اليمن منذ انطالق عاصفة الحزم يف مارس 
التي تشكلها  التصدي للتهديدات  2015  هو 
ميليشيات الحويث وحلفائها يف الداخل والخارج 
ألمن دول مجلس التعاون، وخاصة  أن اليمن 
كام هو معروف لديه حدود مشرتكة مع دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العريب، وتجاهل 
أحد مصادر  كان يشكل  وقتها  اليمن  أحداث 
لذلك  الخليجية؛  باملنطقة  املحدقة  الخطر 
ومامرساتها  الحويث  مليليشيات  التصدي  فإن 
األمن  عىل  للحفاظ  أولوية  يعترب  اإلجرامية 
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الفوىض  لهذه  التصدي  رضورة  سوى  خيار 
والدفاع عام تبقى من ركائز األمن االقليمي 
لهزات  رئيسية  تعرض دول عربية  يف ظل 
اسرتاتيجية غري مسبوقة تسبب يف انزالق 
والرصاعات  الفوىض  لدائرة  بعضها 
العسكرية الدامية كام حدث يف سوريا، 
بينام تسبب يف انشغال بعضها اآلخر 
عن القيام بدورها الرئييس يف قيادة 
العمل العريب الجامعي كام يف حالة 

جمهورية مرص العربية.
الخطرة: •  السيناريوهات 

الشك أن مرحلة مابعد 2011 
قد شهدت انهياراً غري مسبوق 
القومي  األمن  ملنظومة 
املجال  فتح  ما  العريب، 
أمام دول متتلك أجندات 
طائفيــــة  توســــعيـة 
وأيـديـولـوجيـــة مثل 
إيران، وأخـرى متتلك 
اسـتعامرية  أطمـاع 
مـثل  جــديـــدة 
يف  للتدخل  تركيا، 
الشــأن العــريب 
تسبب،  بشكل 
وال يــــزال، يف 
أزمـات كربى 
لدول عربية 
مثل اليمن 
وســـوريا 
 . ليبيا و

وال يجب أن ننىس جميعاً أن تفاخر مسؤولني 
كان،  عربية  عواصم  أربع  باحتالل  إيرانيني 
كشاهد  العربية،  الذاكرة  يف  ماثالً  وسيبقى، 
عىل عمق الخطر الذي تعرضت له الشعوب 
التحالف  نجح  حيث  الفرتة،  هذه  يف  العربية 
السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب 
وقف  يف  االمارات  دولة  من  فاعلة  ومبشاركة 
الحتالل  يهدف  كان  الذي  االيراين  املرشوع 
الخامسة (صنعاء) وتطويق  العربية  العاصمة 
من  وعسكرياً  أمنياً  التعاون  مجلس  دول 
امليلشيات  من  سلسلة  عرب  والجنوب  الشامل 
إيران  ملصلحة  بالوكالة  تعمل  التي  العميلة 
الحرس  قيادة  من  ومتويلها  تعليامتها  وتتلقى 

الثوري االيراين.
دولة •  تتحمل  لإلمارات:  القومية  املسؤولية 

واجبات  مسؤوليات  تأسيسها،  منذ  االمارات 
العرب،  األشقاء  ومصالح  أمن  تجاه  قومية 
املسؤوليات  هذه  تجاه  بدورها  وتضطلع 
من دون تردد، انطالقاً من قناعة راسخة بأن 
أمن االمارات جزء ال يتجزأ من األمن القومي 
يف  مطلقاً  ترتدَّد  لن  فاالمارات  لذا  العريب، 
مساندة أشقائها بكل ما تستطيع من جهد وما 
التهديد  مصادر  ملواجهة  إمكانيات؛  من  متلك 
فضالً  كافة،  املستويات  عىل  تواجههم  التي 
الحوار والتعاون يف  عن دعواتها املستمرة إىل 
تواجه دول  التي  املشرتكة  التحديات  مواجهة 
القومي  األمن  املنطقة؛ من أجل تعزيز ركائز 
العريب. وقد عربَّ صاحب السمو الشيخ محمد 
نائب  أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن 
القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله- يف 
كلمته مبناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعني، 
أن  سموه  أكد  حينام  الثابت،  املبدأ  هذا  عن 
”دولة اإلمارات العربية املتحدة تؤمن بأن أمنها 
الوطني جزء من األمن القومي العريب، وأن بناء 
ات املنطقة  موقف عريب قوي للتعامل مع متغريِّ
املصالح  عىل  للحفاظ  السبيل  هو  وتحوالتها 
العربية العليا، وتحصني املنطقة ضد التدخالت 
القناعة  هذه  أن  إىل  سموه  مشرياً  الخارجية“ 
تفرس ”حرص اإلمارات عىل التنسيق والتعاون 
الكاملَني مع دول مجلس التعاون لدول الخليج 
أجل  من  األخرى؛  العربية  والدول  العربية، 
تعزيز قدرة العرب عىل حفظ أمنهم القومي يف 
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خالل توجيه املوارد املالية الضخمة ملساعدة الشعوب 
واتسعت  تعمقت  التي  محنتها  تجاوز  يف  العربية 
رقعتها منذ اندالع موجات الفوىض واالضطرابات التي 
عدة،  اقليمية  ودول  االرهاب  تنظيامت  فيها  لعبت 
أدوراً مشبوهة يف محاولة متكني هذه التنظيامت من 

إعادة هندسة الواقع الجيواسرتاتيجي العريب.

ويشري الواقع االقليمي إىل أن دولة االمارات تتحمل، 
منذ عام 2011 عىل وجه التحديد، أعباء ومسؤوليات 
القومي  األمن  مرتكزات  عن  الدفاع  سبيل  يف  كبرية 
مواجهة  يف  العربية  الشعوب  مصالح  وصون  العريب 
أطامع القوى االقليمية التوسعية التي ترى يف اللحظة 
العربية الراهنة فرصة سانحة للتمدد اسرتاتيجياً عىل 
العربية.  الدول  بعض  وأمن  وسيادة  وحدة  حساب 
واملؤكد أن مواقف دولة االمارات وسياساتها الراهنة 
ال تنفك عن القيم واملبادىء التي تؤمن بها القيادة 
الرشيدة منذ التأسيس، فإن تحليل هذه املواقف يشري 

إىل حقائق عدة ميكن تناولها فيام ييل:
االستمرارية والثبات: رغم أن بعض األدبيات •

نهج  يف  تحوالت  حدوث  إىل  تشري  السياسية 
عن  وتتحدث  االماراتية  الخارجية  السياسة 
الهادئة  الدبلوماسية  نهج  عن  الدولة  تخيل 
التأسيس  مرحلة  به خالل  تتسم  كانت  الذي 
الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  عهد  يف 
الله ثراه ـ  زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب 
نهج  عىل  تعتمد  مغايرة  اسرتاتيجية  واعتامد 
أكرث تفاعلية مع األحداث واألزمات االقليمية، 
فإن تحليل الشواهد بتأن يشري إىل أن االمارات 
بشكل عام هي دولة فتية ترسي فيها الحيوية 
االستجابة  رسعة  لها  تتيح  التي  والدينامكية 
من  بها  يحيط  ما  مع  والتفاعل  الفعل  وردة 
لهذه  ملا  وضوحاً  أكرث  بشكل  وأزمات  أحداث 
اسرتاتيجية  وتبعات  تأثريات  من  األزمات 
ملموسة عىل مصالح االمارات وبقية الشعوب 
العربية، وهذا األمر ال يعد تحوالً بقدر مايعد 
استجابة واقعية للمتغريات االقليمية الطارئة. 
فال شك أن تسارع وترية األحداث واتساع رقعة 
اضطرابات  منذ  العربية  منطقتنا  يف  األزمات 
الفوىض موجات  دوافع  وانكشاف  عام 2011 
التي شملت دوالً عربية عدة، مل يجعل لدول 
العربية السعودية أي  مثل االمارات واململكة 

2011



385832020

عىل  الضوء  الوطن“  ”درع  تسلط  العدد  هذا  ويف 
األزمات  حيال  االمارات  دولة  وسياسات  مواقف 

أبعاد  وتحلل  العربية 
وأهدافها  وجذورها  املواقف  هذه 
املمولة  واألنظمة  االرهاب  تنظيامت  تحاول  التي 

والداعمة لها، تحريفها واالفتئات عليها زوراً وبهتاناً.

املنابر  تكف  ال 
التحريضية  االعالمية 
التابعة  الدعائية  واملنصات 
من  واملمولة  االرهابية،  للتنظيامت 
قطر وتعمل بتوجيهات من الرئيس الرتيك رجب 
إىل  االساءة  محاوالت  عن  تكف  ال  أردوغان،  طيب 
دولة االمارات والتشكيك يف نواياها وأدوارها القومية، 
التي تتحمل يف سبيلها الكثري عىل املستويني االنساين 
االمارات  شهداء  تضحيات  خالل  من  سواء  واملادي، 
البواسل دفاعاً عن سيادة أمن اليمن الشقيق، أو من 

1971

.

 ..
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أوسع، واملساهمة يف حامية القوات، وتوفري قدرات 
التفوق، كام ميكن أن تشكل  متزايدة للحفاظ عىل 
فريقاً غري مأهول مرافقاً للقوات الراجلة أو الوحدات 

املدرعة.
تساعد املستشعرات املتطورة والذكاء االصطناعي يف 
التهديدات وتحديدها تلقائياً.  املركبة عىل اكتشاف 
الحركة  ومرونة  السهلة  التحكم  محطة  متّكن  كام 
املناطق  إىل  االنتقال  من  الوحدة  املطورة  والتنقل 
البرشية.  األرواح  بسالمة  املساس  دون  املحظورة 
مع  التعامل  عىل  قدرة  أكرث  املركبة  تعترب  كذلك 
نفس  يف  أخرى  مركبة  أي  من  الصعبة  التضاريس 
فئة الحمولة. ومتّكن الوظائف التلقائية املركّبة من 
القيام بالتحركات واكتشاف األعداء. وتسهم الخيارات 
يف  املوجودة  االستشعار  وأجهزة  للدروع  املختلفة 
السيارة يف تحسني قدرة املركبة عىل أداء أية مهمة، 
جواً  للنقل  قابلة   (Type-X RCV) املركبة  فهذه 

بالكامل إىل منطقة العمليات.
من جانبه قال كلدار فاريس، الرئيس التنفيذي لرشكة 
Milrem Robotics: ”تعترب مركبة Type-X معيارية 
وقابلة للتعديل حيث تقبل تركيب أبراج أكرب حجامً، 
لكن تصاميم األبراج الحالية مطوَّرة للعمليات تحت 

يف  خطوة   CPWS II محطة  نظام  ويعد  الدروع. 
االتجاه الصحيح، حيث تم تصميمه يف األصل ليكون 
باإلمكان التحكم فيه عن بُعد (غري مأهول)، ويوفر 
سهولة الوصول من خارج الربج، مام يسمح بإعادة 

التحميل والصيانة“.
ويف هذا السياق أضاف ساميون هاي، كبري املسؤولني 
 :John Cockerill Defense عن التسويق يف رشكة
غري  القتالية  للمركبات  الواقعية  املهام  أوىل  ”من 
املنطقة  عن  والدفاع  القوافل  عن  الدفاع  املأهولة 

Type-X مركبة  وضع  ميكن  القاعدة.  أو  املحيطة 
 Cockerill طراز  من  محمية  أسلحة  محطة  مع 
القافلة  من  والخلفي  األمامي  الجزء  يف   ((CPWS
لتوفري عيون إضافية وقوة نارية للقافلة، حيث نادراً 
ما متتلك أي قافلة قوة نارية عيار 25 ملم، ومبا أن 
يف  اإلرساع  مثل  تكتيكات،  فإن  مأهولة،  غري  املركبة 
موقع الكمني أو املناورة عىل موقع العدو، أصبحت 

اآلن خيارات مرشوعة لقافلة تحت النار.
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يعترب هيكل السيارة من نوع Type-X تصميامً ملركبة 
متنقلة متعددة املهام، حيث يوفر منصة لعائلة من 
املركبات املدرعة غري املأهولة. وهي أول مركبة قتالية 
تم تصميمها لتكون غري مأهولة، وتهدف إىل أن تكون 
تم  وقد  امليكانيكية.  الوحدات  من  يتجزأ  ال  جزءاً 
أقل من  بوزن   Type-X النوع املركبة من  تصميم  
12 طناً لالنتشار الرسيع يف مرسح القتال، إما بواسطة 

اإلسقاط مبظلة أو بواسطة مروحية نقل ثقيل.

الفعل  رد  زمن  زيادة  يف   Type-X املركبة   تسهم 
واختصار العبء املَعِريف للقائد؛ مام يتيح له إمكانية 

قيادة الوحدة بأكملها بشكل أكرث فاعلىة. وميكن أيضاً 
املأهولة  غري  املنصاُت  تدعم  أن 
مع   MESH الشبكات  مبدأ 
وترحيل  تلقايئ  شبيك  تخطيط 
 Type-X وتعترب  االتصاالت. 

Milrem Robotics

مركبة مجنزرة مع حامية مدرعة، وتجمع بني الذكاء 
االصطناعي املعزز (AI) ونظام التشغيل عن بعد، 
وميكن أن تكمل تشكيالت القوات أو تعمل بشكل 

مستقل يف تشكيالت غري مأهولة. 

يف   Type-X الروبوتية   القتالية  املركبة  تسهم 
تعزيز قدرات الوحدة، والوعي الظريف، 
واالستجابة.  الفعل  رد  ورسعة 
املسلحة  القوات  تساعد  وسوف 
أكرث  تكون  أن  عىل  املستقبلية 

مناطق  عرب  فاعلىة 
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مبادئ  عن  عبارة  الوطنية  القيم 
وهي  وشعبها.  األمة  متيز  ثابتة 
ليست متغرية وال سياسية. فهي ثابتة 
تقيد،  ودامئة من حيث توجه، وأحياناً 
لفرتات  الوطنية  اإلجراءات  أو  الجهود 
القيم  تصنيف  ميكن  الزمن.  من  طويلة 
هيكل  مع  (تتعامل  تنظيمية  إىل  الوطنية 
مع  (تتعامل  وقانونية  ودورها)،  الحكومة 
(ترتكز  وتاريخية  القوانني)؛  تطبيق  كيفية 
حول االحتفال باإلنجازات ومعالجة األخطاء يف 
مايض األمة)؛ ولغوية (تتعلق بلغة ومصطلحات 
الفنون  بتقدير  عالقة  (لها  وثقافية  مشرتكة)؛ 
واآلداب ونظام الحياة الذي تتميز به الدولة)؛ أو 
رمبا أخالقية (تتعلق باملعايري التي تختص بسياق 
بغض  ولكن  املدين).  والتفاعل  الوطني  القانون 
ومؤثرة  تكوينية  مبادئ  فهي  نوعها،  عن  النظر 
تلقي  أن  الدولة ويجب  ودامئة تعكس شخصية 

بنكهتها عىل كل فعل أو إجراء.
أصالً  تؤهلها  تنظيمية  قيم  املتحدة  للواليات 
تاريخية  قيامً  أملانيا  أدرجت  كام  للدميقراطية. 
آخر.  نازي  سيايس  حزب  قيام  دون  للحيلولة 
بينام  الدول قيم دينية قوية،  العديد من  ولدى 
طّورت بعض الدول، كسويرسا مثالً، قيامً أخالقية 
الثقايف.  وتعقيدها  جغرافيتها  عىل  مبنية  فريدة 
واملفرتض أال تتغري القيم الوطنية الواضحة الفهم 
برسعة، كام أن املفرتَض بها أن توجه االسرتاتيجية؛ 
ألنها انعكاسات للميثاق األسايس للدولة وشعبها.

باسم  أحيانًا  تُعرف  التي  الوطنية،  املصالح  أما 
إنها  متاماً.  مختلفة  فهي  الوجود“،  ”أسباب 
أهداف وطموحات، وتكون يف العادة اقتصاديًة
أحياناً تكون  أنها  غري  ثقافيًة،  أو  عسكريًة  أو 
تقنية أو اجتامعية، حيث تركز جهود الدولة نحو 

ويتم  الرئيسية.  االسرتاتيجية  اإلنجازات  تحقيق 
لالسرتاتيجية  كأهداف  مدروس  بشكل  اختيارها 
غري  الوطنية،  القيم  مع  تتوافق  ألنها  الوطنية؛ 
أنها واقعية وميكن تحقيقها بالنظر إىل الظروف 
املتاح واملوارد  الراهنة والوقت  الدولية واملحلية 
املتوافرة. وقد تكون قضيٌة معينٌة مصلحًة وطنيًة

ملدة عام واحد، وقد ال تكون مهمة أو مجدية يف 
الواقعية  التوقعات  تؤثر  أن  بد  وال  التايل.  العام 

دامئاً يف املصالح الوطنية.
الوطنية  القيم  تركز  أن  األمثل  الوضع  يقتيض 
املشكالت  مثالً، عىل  اإلنسان  كحقوق  األساسية، 
بالبرش،  املرشوع  غري  االتجار  مثل  الواضحة، 
لتحقيق  لتكرسها  املوارد  الدول  تجد  بحيث 
أهداف اسرتاتيجية تتسم باإليثار أحياناً، وتنسجم 
أن  املؤكد  ومن  لشعوبها.  العميقة  الرغبات  مع 
وجهداً،  دراسة  يتطلب  الوطنية  القيم  تحديد 
ولكن ينبغي أالّ يكون صعباً. وقد يكون تحديد 
حد  عىل  ومعقداً  صعباً  أمراً  الوطنية  املصالح 
سواء. ويجب أن يكون كال األمرين مفهوماً جيداً
وأن يتم إيصالهام جيًدا من خالل مؤسسة األمن 

القومي يف كل دولة.
الوطنية  للقيم  وفقاً  العمُل  يكون  أن  يجب 
املهمَة هو  محددة  وطنية  مبصالح  للنهوض 

ويجب  القومي.  األمن  يف  خبري  لكل  اليوميَّة 
عىل الدول أن تستخدم دامئًا مناهج تتوافق مع 
الظروف الخاصة يف الوقت الراهن، ولكّن ضامَن
التوافق مع القيم يظل دامئاً رشطاً أساسياً للنجاح 
عىل  قامئة  منوذجية  دولة  إىل  بالنسبة  سيام  ال   ،

القيم مثل اإلمارات العربية املتحدة.

 .
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بخدمات  الرائد  اإلقليمي  املزّود  (أمرك)  رشكة  تعّد 
الصيانة واإلصالح والعمرة يف الرشق األوسط؛ حيث 
كانت رشكتا لوكهيد مارتن وسيكورسيك من املساهمني 
وهو   ،2010 عام  إنشائها  منذ  (أمرك)  يف  الرئيسيني 
األمر الذي ساعد (أمرك) عىل تطوير املهارات التقنية 
الرشكة  وستواصل  البالد.  يف  العسكرية  والقدرات 
إبرام عدد من االتفاقيات التجارية مع لوكهيد مارتن 
وسيكورسيك، وتعزيز العالقات الوثيقة بني الطرفني يف 

املستقبل عرب وسائل جديدة.
ومع اكتامل الصفقة تحت ملكية (EDGE) الكاملة، 
ستواصل (أمرك) تقديم خدماتها املتعلقة بالطائرات، 
مبا مُيكن القوات الجوية يف اإلمارات العربية املتحدة، 

والقوات الجوية يف املنطقة من الحفاظ عىل جاهزيتها 
يف  للتشغيل  الطائرات  صالحية  وعىل  التشغيلية، 
الخاصة  الفنية  امللكيات  املحافظة عىل  مع  األجواء، 

بطائرات األجنحة الثابتة والجناح الدّوار.
سعادة  قال  االستحواذ،  عىل  تعليقه  معرض  ويف 
التنفيذي والعضو املنتدب يف  البناي، الرئيس  فيصل 
(EDGE): ”أسمهت رشكتا لوكهيد مارتن وسيكورسيك 
واإلصالح  الصيانة  قطاع  تطوير  يف  محوري  بدور 
 (EDGE) والعمرة يف دولة اإلمارات. ومع استحواذ
الصيانة  ألعامل  ومتابعتها  (أمرك)،  عىل  الكامل 
واإلصالح والعمرة العسكرية واملدنية، باالعتامد عىل 
املهارات العالية املتخصصة،، نؤكد أن هذه اإلنجازات 

تأيت نتيجة لرشاكاتنا الدولية املتميزة. ويف املستقبل، 
سنميض قدماً يف استكشاف فرص األعامل الناشئة مع 
العالقات  لتعزيز  سعياً  وسيكورسيك،  مارتن  لوكهيد 

املشرتكة بيننا“.
ومن جانبه، قال روبرت (بوب) س. هاروارد ، الرئيس 
التنفيذي لرشكة لوكهيد مارتن للرشق األوسط: ”تلتزم 
لوكهيد مارتن ، ببناء رشاكات تعزز أمن املنطقة من 
ونقل  املتقدمة  والتكنولوجيا  الدفاع  برامج  خالل 
طوال  املمتدة  الوثيقة  بعالقتنا  نفخر  كام  املعرفة. 
املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  مع  عقود  أربعة 
والتفاعل  معها،   وتعاوننا  (ايدج)  دعم  وسنواصل 

الدائم معها عرب منّصات التعاون املختلفة“.
وتجدر اإلشارة إىل أن رشكة (أمرك) هي املركز الوحيد 
C-130 مارتن  لوكهيد  طائرات  لخدمة  املعتمد 

الصيانة  خدمات  تقدم  كام  املنطقة،  يف  هريكوليس 
واإلصالح والعمرة لطائرات F-16، وهي مركز شامل 
أيضاً لخدمات صيانة وإصالح وعمرة مكونات مروحية 
بالك هوك. وزّودت الرشكة مبنشأة ديناميكية دوارة 
تعّد املروحيات،  يف  الحركة  وناقل  الشفرات  لدعم 

األوىل من نوعها يف املنطقة. كام تتميز (أمرك) بأكرب 
عىل  واملدنية  العسكرية  الطائرات  حظائر  قدرات 
ورشة   30 من  أكرث  تشتمل  والتي  املنطقة،  مستوى 
دعم عرصية، ومنشأة حديثة مخّصصة ألعامل الطالء.
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مساعد  روبر،  ويل  الدكتور  قال  جانبه  من 
لالستحواذ  الجوية  وزير الخارجية للقوات 
العمود  ”إن  واللوجستيات:  والتكنولوجيا 
الفقري الرقمي لطائرة F-15EX، وأنظمة املهام 
املفتوحة، وسعة الحمولة الكبرية، تتناسب بشكل 
تعتمد  التي  املستقبلية  للحرب  رؤيتنا  مع  جيد 
املستمرة  الرتقية  أنظمة  وتعترب  الشبكة.  عىل 

البيانات  مشاركة  وكيفية 
بالغ  أمراً  املشرتكة  القوات  عرب 

املتقدمة.  التهديدات  لدحر  األهمية 
تكون  بحيث   F-15EX طائرة  تصميم  تّم  وقد 

قابلة للتطور من اليوم األول“.
الثاين  الربع  يف  طائرتني  أول  تسليم  املقرر  ومن 

من السنة املالية 21، ثم تسليم الطائرات الست 
املتبقية يف السنة املالية 23.
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منشأة  يف  الطائرات  تصنيع  عىل  العمل  ويجري 
إنتاج بوينغ Boeing f-15 يف سانت لويس بوالية 
وسيتم  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  ميسوري 

تسليم أول طائرتني يف العام القادم.
كذلك أعلنت القوات الجوية األمريكية عن عقد 
بقيمة إجاملية تقارب 23 مليار دوالر ألجل غري 
طائرات  من  محدودة  غري  كمية  إلنتاج  مسمى 

.F-15EX
أقدم  بعض  محل   F-15EX مقاتالت  ستحل 
طائرات F-15C/D التابعة للقوات الجوية. وقد 
 F-15EX تم اعتامد مثاين طائرات أوىل من طراز
 12 طلب  وتم   ،2020 املالية  السنة  ميزانية  يف 
املالية  السنة  يف  نفسه  الطراز  من  أخرى  طائرة 
2021، وتخطط القوات الجوية لرشاء ما مجموعه 
76 طائرة من طراز F-15EX ضمن برنامج الدفاع 
سنوات  خمس  مدى  عىل  املستقبلية  لألعوام 

مالية.
قيادة  قائد  مايك هوملز،  الجرنال  قال  جانبه  من 
الجوي: ”تعترب مقاتلة   F-15EX األيرس  القتال 

من حيث التكلفة، ووسيلة مبارشة لتجديد 
ألساطيل  اإلمكانات  وتحديث  القدرات 

طائرة  وستكون   .F-15C/D طراز  من  طائراتنا 
خط  من  تخرج  حاملا  للقتال  جاهزة   F-15EX

اإلنتاج“.

F-15EX طائرة مقاتلة مبقعدين مزودة بقدرات 
وتتميز  فقط.  األمريكية  الجوية  بالقوات  خاصة 
بقدرة  يسمح  عميق  حمولة  مبستودع  الطائرة 
وتتطلب  املتطورة.  األسلحة  من  أفضل  حمولة 
الطائرة أيضاً حداً أدىن من التدريب االنتقايل أو 
التغيريات  من  وقليالً  اإلضافية،  البرشية  القوى 
أي  إجراء  إىل  تحتاج  ال  ورمبا  التحتية  البنية  يف 

تغيريات، مام يضمن استمرارية املهمة.
الطائرات،  تسليم  يتم  ”عندما  هوملز:  وأضاف 
 F-15 نتوقع أن تتحول القواعد التي تشّغل طائرة
حاليًا إىل منصة EX الجديدة يف غضون أشهر بدالً 

من سنوات“.

تكمن أهم أوجه االختالف بني F-15EX وطائرات 
املهام  أنظمة  بنية  يف  األخرى  القدمية   F-15
املفتوحة (OMS). وستتيح هذه البنية باإلدماج 
الطائرات. كام ستحتوي  تقنيات  الرسيع ألحدث 
بالطريان من خالل األسالك،  التحكم  أنظمة  عىل 
قمرة  وأنظمة  اإللكرتونية،  للحرب  جديد  ونظام 
وقدرات  املهام،  أنظمة  وأحدث  متطورة،  قيادة 

الربمجيات املتاحة لطائرات F-15 القدمية.
وعالوة عىل ذلك، تحوي بنية OMS يف املقاتلة 
متقدمة  معارك  إدارة  أنظمة  عىل   F-15EX
(ABMS)، مام يسمح لـلطائرة F-15EX بالعمل 
االتصال  وإعادة  انعزالها  أثناء  مستقل  بشكل 

بالسحابة العاملية عندما تسمح الظروف بذلك.
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ظاهرة السيربانية هو: خليط بني شبكات االنرتنت 
مع  البرش  يستخدمها  التي  اإللكرتونية  واألجهزة 
املعلومات والبينات التي تخزنها أو التي تستقبلها 
تلك األجهزة، وهذا معناه أن الفضاء هي الساحة 
سامت  أحد  وهي  الحروب  هذه  فيها  يتم  الذي 
التعامل  نسبة  ارتفاع  بعد  خاصة  الحايل،  عرصنا 

البرش مع األجهزة االلكرتونية وتوفر االنرتنت.  
واألمر طبيعي جداً أن يتصاعد حديث الناس عن 
حيث  تحديداً،  األيام،  هذه  السيربانية  الحروب 
جاء يف الوقت املناسب بل ال بد أن يكون حديث 
الساعة، ألن ما فعلته أزمة فريوس كورونا «كوفيد 
الناس عىل االعتامد بشكل  19» من خالل إجبار 
كبري عىل األجهزة اإللكرتونية ومحاولة الحكومات 
عىل القيام مبهامها تجاه شعوبها من خاللها يؤكد 
اخرتاقات  أي  ملواجهة  االستعداد  أهمية ورضورة 

إلكرتونية.
حول  والروايات  األخبار  من  القلق  فإن  وعليه 
الجرائم االلكرتونية وارتفاع معدالتها ليس فرقعة 
إعالمية أو تخويف الناس إمنا هو خطر عىل األمن 
الوطني وميس األفراد كام الحكومات، وإن كانت 
مخاطرها تزداد كلام كانت املؤسسة أو الفرد ميثل 
أهمية اسرتاتيجية من ناحية امتالكه للمعلومات 
يف  تكمن  اليوم  الدول  فقوة  البيانات  قواعد  أو 
املعلومات رغم نعومتها. فام يحدث بني الرشكات 
االقتصادية األمريكية والصينية هذه األيام أو تلك 
وإيران  إرسائيل  بني  الكمبيوتر  ألجهزة  اخرتاقات 
والتي نرى بعض نتائجها يف الحرائق التي شهدتها 
بفعل  أن  الترسيبات  تشري  حيث  مؤخراً  إيران 
إيجاد  يف  التفكري  التي  الحكومات  تدفع  إرسائيل 
هذه  مبواجهة  تقوم  الدولة  يف  تنفيذية  جهات 
الحرب الجديدة، واألكرث أهمية أن الخطر مل يعد 
يقترص عىل الجهات العسكرية أو عىل املؤسسات 
األمنية كام يف السابق ألن تدمري املؤسسات املدنية 
نفس  إىل  تؤدي  قد  شبكتها  وتخريب  معلوماتياً 
بعض  يف  تأثرياً  أكرث  بل  العسكرية  الرضبة  نتائج 
السهلة  املادية  البنية  تستهدف  ال  فهي  األحيان 
يف إعادة البناء ولكن تستهدف البنية املعلوماتية 

التي متثل يف هذا العرص هي القوة الحقيقية. 

حجمها  فهم  إىل  تحتاج  السيربانية،  الظاهرة  إن 
قريب  عام  القادم  لعرصه  واالستعداد  الحقيقي 
من أفراد املجتمع، ألن تفاصيل حياة الناس القامئة 
عىل االعتامد شبه الكامل عىل األجهزة االلكرتونية 
يخلو  يكاد  ال  الذي  الكمبيوتر  أجهزة  من  بدءاً 
االجتامعي  التواصل  بوسائل  مروراً  منه،  بيت 
كلها، التي تعتمد عىل الشبكات االنرتنت، وصوالً 
اإللكرتونية  األلعاب  وحتى  الذكية  البطاقات  إىل 
باتت  ألنها  الكامل  باألمان  نشعر  أال  إىل  يدفعنا 
تشري  والتي  وللجرائم  للتجسس  املفضلة  الساحة 
الحديث  زاد  التصاعد خاصة كلام  مؤرشاتها نحو 
عن االنتقال نحو الحكومة اإللكرتونية أو األمتتة. 

فهناك اقتناع لدى أغلب الناس يف العامل بأن حياتنا 
للخطر بعضها بفعل ترصفاتنا  ومصالحنا معرضة 
نقوم  التي  اليومية  التفاصيل  خالل  من  الفردية 
عىل  تحدث  التي  تلك  من  رضراً  أقل  وهي  بها 
ثم  ومن  املؤسسات  من خالل  الحكومة  مستوى 
مسئولية  املجتمع هي  عن  الدفاع  مسئولية  فإن 
املعدات  من  أرتاالً  نرى  ال  قد  صحيح  مشرتكة، 
روابط  نستقبل  ولكننا  جيوش  وال  العسكرية 
قدرة  ولديها  ذلك  محل  تحل  إلكرتونية  ورسائل 
تدمرييه ذات تأثري كبري بأدوات أقل وبالتايل مثلام 
تحول بعض مستخدمي األجهزة اإللكرتونية أعداء 
ألن  املجتمع  أفراد  من  مطلوب  املقابل  يف  فإنه 
يكونوا جيوش للدفاع عن أنفسهم وأوطانهم من 
يف  املعلومات  تداول  من  والحذر  التوعية  خالل 

الفضاء الجديد. 
اإلمارات واحدة من الدول يف العامل التي تحولت 
مؤسساتها  من  عدد  يف  االلكرتونية  الحكومة  إىل 
الكامل  لالنتقال  األفضل  التهئية  أنها صاحبة  كام 
إىل الحياة االلكرتونية فهي األوىل عربيا ما يعني 
أنها األكرث عرضة للتحديات يف هذا املجال، لذا كان 
طبيعياً أن يتم تعيني رئيس لألمن السيرباين خالل 
التعديل األخري للحكومة االتحادية، قد يكون هو 
التعيني العريب األول ولكن يأيت ضمن االسرتاتيجية 
اإلماراتية منذ نشأتها والقامئة عىل استباق تفاقم 
للحروب  معرضاً  بات  الجميع  ألن  التداعيات 

السيربانية. 
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الوعي  قدرة  يف  التقليدية  املالحة  أساليب  تؤثر 
عن  يبتعدوا  أن  الجنود  من  تتطلب  ألنها  الظريف 
أو  الشاشات  من  للتحقق  محيطهم  عىل  الرتكيز 
الصوتية.  التعليامت  إىل  االستامع  أو  الخرائط 
وتسهم أحزمة املهام املالحية (MNB) يف حل هذه 
من  املالحية  اإلشارات  نقل  طريق  عن  املشكلة 
باللمس  والشعور  اللميس  الفعل  رد  تقنية  خالل 
أيدي  تتحرر  الطريقة  وبهذه  متاماً.  املستغل  غري 
عىل  للرتكيز  وتتفرغ  وآذانهم  وعيونهم  الجنود 

محيطهم.

من   (MNB) املالحية  املهام  أحزمة  تطوير  تم 
الفعل  ردود  تقنية  يف  املتخصصة  الرشكة  قبل 
الوثيق  بالتعاون   Elitac Wearables اللمسية 
الرائد  أوضح  وقد  الهولندية.  الدفاع  وزارة  مع 
”فان فني“، من مركز دفاع الجيش املليك لخربات 
الجنود واملعدات، أن ”الجنود املعارصين ميكنهم 
الحصول عىل أنظمة مالحية مذهلة عالية التقنية، 

لكن ذلك كله يتطلب من الجنود مواصلة فحص 
شاشاتهم باستمرار. وهذا يزيد من خطورة مهمة 
هي خطرة باألصل؛ ألنها تحّد من الوعي الظريف ”.

 (MNB) املالحية  املهام  أحزمة  تطوير  تم  وقد 
فان  الرائد  أضاف  حيث  املشكلة،  هذه  ملعالجة 
قيمتها  أثبتت  ”لقد   :iقول السياق  هذا  يف  فني 
وأفاد  امليدانية.  االختبارات  خالل  مقنع  بشكل 
مبحيطهم، ووجدوا  وعياً  أكرث  كانوا  بأنهم  الجنود 
أن اإلشارات املالحية بديهية للغاية. ومبا أنه يتم 
توصيل الحزام بنظام الجنود الخاص بنا، فال يوجد 
إضافية.  بطارية  إىل  حاجة  أو  تعليمي  منحنى 
األحزمة  من  الطلبية  هذه  تنفيذ  إىل  نتطلع  إننا 
لهذه  األخرى  املحتملة  التطبيقات  يف  والبحث 

األحزمة“.
MNB وباإلضافة إىل ذلك، ميكن استخدام أحزمة

أثناء التنقل سرياً عىل األقدام ويف املركبات الربية 
من  بسالسة  التحول  للجنود  وميكن  والبحرية. 
وسيلة نقل إىل أخرى دون التوقف ألجل التوجيه 

املالحي.

التنفيذي  الرئيس  كالرينبيك،  مريين  سلطت 
Elitac Wearables لرشكة  املشارك  واملؤسس 

االختبار  من  سنوات  عدة  ”بعد  بقولها:  الضوء 
الهولندية،  الدفاع  وزارة  مع  املشرتك  والتطوير 
اليوم.  النهايئ  للمنتج  األوىل  الطلبية  بتسليم  قمنا 
للتشغيل  وقابلة  متاًما  متوافقة   MNB أحزمة إن 
املتبادل مع نظام VOSS (نظام الجنود العمليايت 
الدفاع  وزارة  لصالح  تطويره  تم  الذي  ر،  املطوَّ
توسعة  يف  األحزمة  تصميم  ويسهم  الهولندية). 
حدود اإلمكانيات عندما يتعلق األمر بالتكامل يف 
اإللكرتونيات واملنسوجات، حيث يتعني أن  مجال 
أن  ذلك،  من  واألهم  ومريحاً،  قوياً  الحزام  يكون 
التي  امليدانية  االختبارات  وتثبت  موثوقاً.  يكون 
ذلك  حققنا  أننا  الهولندي  املليك  الجيش  أجراها 
القابلة  األجهزة  أن  االعتقاد  املفيد  ومن  بالفعل. 
سالمة  عىل  الحفاظ  يف  ستساعد  لدينا  لالرتداء 

الجنود ”.
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Permanent Structured الرؤية“  خط 
Cooperation (PESCO) Beyond Line of

Sight (BLOS) الذي وافق عليه وزراء الدفاع يف 
االتحاد األورويب يف شهر نوفمرب 2018.

وتتم إدارة املرشوع من خالل التعاون الوثيق مع 
القوات املسلحة يف كل من فرنسا وبلجيكا وقربص، 
حيث سيعمل املرشوع عىل وضع معايري عملياتية 
باإلضافة  أوروبية،   BLOS وحدة  إلقامة  مبدئية 
إىل إيجاد فرصة لتحديد واختبار األنظمة الناشئة 
األوروبية  الوحدة  لتحديث  املمكنة  القيمة  ذات 
واالختبارات يف  املعايري  تلك  مستقبال. وستساهم 

.BLOS تطوير عائلة األنظمة الصاروخية
وآخر  أحدث   MMP الصاروخي  النظام  وميثل 
التي  األرضية  القتالية  الصواريخ  أنظمة  جيل من 
جرى تصميمها لخدمة قوات املشاة غري املحمولة 
باإلضافة إىل إلحاقها باآلليات القتالية. وقد أثبتت 
القطع  أسطح  فوق  القتالية  كفاءتها  األسلحة 

البحرية الصغرية.
لرشكة  التنفيذي  املدير  بريانجيه،  إريك  ورصح 

أول  هو   LynkEUs مرشوع   ” بأن   ،MBDA
الصاروخية  األنظمة  مجال  يف  تعاوين  مرشوع 
التحاد  الجديدة  العسكرية  املوارد  من  يستفيد 
أورويب  عسكري  مرشوع  أورويب  وهو  األورويب، 
للبحوث والتطوير يتم تنسيقه بالتعاون مع رشكة 
التعاون  عىل  حرصنا  املرشوع  ويجسد   .MBDA
إىل أقىص حد داخل أوروبا، ومن ثم توسيع دائرة 

رشاكاتنا الصناعية والتكنولوجية“.
كال   MBDA رشكة  تضم  التي  القامئة  وتشمل 
John ورشكات  امللكية  العسكرية  األكادميية  من 
Thales و FN Herstal و Cockerill Defense
Aditess (بلجيكا)، ورشكة  Xenics و Belgium
SignalGenerix ومعهد قربص (قربص، ) ورشكة

و   Novadem رشكتا  دخلت  وقد  (فرنسا). 
Safran – باإلضافة إىل املقاولني الثالثة من الباطن 
و (فرنسا)   DELAIR و  (إستونيا)   MILREM

Carmenta (السويد)- يف مرحلة املفاوضات من 
أجل التوصل إىل اتفاق مع املفوضية األوروبية.

ويرى خرباء أن هذا النجاح هو باكورة النجاحات 

أمام  الطريق  ميهد  وهو  األورويب،  املستوى  عىل 
من  التي  التعاونية  املشاريع  من  واملزيد  املزيد 
شأنها أن تعزز القدرات األوروبية عن طريق تطوير 
والتواصل  التدريب  أنظمة  مثل  مامثلة  مشاريع 
الجديدة  املشاريع  لهذه  املمكن  ومن  التعاوين. 
”الصندوق  قامئة  عىل  إلدراجها  جاهزة  تكون  أن 
European Defence Fund “العسكري األورويب

املستقبيل يف مطلع 2021.
ومن الجدير بالذكر أن الصواريخ متوسطّة املدى 
(Missile Moyenne Portee) من الجيل الخامس 
املضادة  املوّجهة  الصواريخ  محل  ستحل  تعترب 
للدبابات (ميالن“ (ونظام صواريخ ”جافلني. وهذه 
أبدت  وقد  فرنسا  يف   100% فرنسية  الصواريخ 
MMP بنظام  اهتاممها  األوسط  الرشق  منطقة 

متعدد  حريب  رأس  عن  عبارة  والصاروخ  الجديد. 
املهام قادر عىل تدمري دبابة مثل يت90- الروسية، 
أو  الدبابات  الخرتاق  الحريب  الرأس  تصميم  وتم 
إىل  الصاروخ  مدى  ويصل  الخرسانية.  الجدران 

كيلومرتات حسب املتطلبات الفرنسية. 4
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عىل  األوروبية  املفوضية  اختيار  وقع  وقد 
تابعة  رشكة  وهي   ،LynkEUs مرشوع 
”برنامج  إطار  ضمن   ،MBDA لرشكة 
األورويب“  العسكري  الصناعية  التنمية 
European Defence Industrial

 (Development Programme (EDIDP

الجديد بعد التشاور مع الدول األعضاء.

مساهمة  أول   LynkEUs مرشوع  يجسد 
أهداف  لتحقيق  وصناعية  تكنولوجية 
وراء  الدائم  املنظم  ”التعاون  مرشوع 

MBDA

MMP

 .
13

.

MMP
BLOS MBDA
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وإذا قمنا بحساب كم يوم يف كل شهر منذ وصول هذا 
أغرقتنا  التي  املعلومات  وكم  لبالدنا،  اللعني  الفريوس 
أنفسنا بكامل  بها  بها وسائل االعالم املختلفة وأغرقنا 
ارادتنا ووعينا وقوانا العقلية التي تستفزها ترصيحات 
هنا وهناك ونتائج تجارب املختربات وفتاوي املثبطني 
وأحاديث  املستفزين  وبرودكستات  االجتامعيني 
مع  أحاديثنا  املنزل وحتى  الفيديو وحوارات  مكاملات 

أنفسنا!! لضاعت حسابتنا !

ذلك  كل  من  الهروب  نحاول  ان  جدا  الطبيعي  من 
وقدرتنا  يخترب صربنا  الذي  السلبي  املعلومايت  الحصار 
ان  جدا  املهم  من  ذلك،  كل  ومقاومة  التحمل  عىل 
تكون لدينا الثقة التامة يف رحمة الله أوىل ثم حكامنا 
يف  تزال-  -وال  جهدا  تدخر  مل  التي  الطبية  وطواقمنا 
محاربة هذا الفريوس الذي غري حياتنا بشكل يتحدى 
معه طبيعتنا االجتامعية وحبنا للتواصل ورغبتنا يف كرس 
بلدنا  بجامل  والتمتع  العائلية  بالزيارات  يومنا  روتني 

وبالد الله الرحبة! 

ال أسعى من خالل هذا املقال اىل تذكريكم مبا مل تنسونه 
أبدا ألنكم ببساطة تعيشون القصة بحذافريها! وامنا هي 
محاولة ودعوة لإليجابية من خالل مخاطبة –الالوعي 
ان نعي لفرتة  اليه حياتنا دون  باختزال ما آلت  رمبا- 
ليست بالبسيطة اننا يف دوامة نكاد نستسلم لها!. أنا 
أؤمن بأن كل محنة تخفي يف باطنها منحة ألن لنا رب 
يعطي مع العرس (يرسين)، لنا رب ينزل رحمته قبل 
االبتالء، لنا رب يخترب ظننا به مع هذه االبتالءات وينتظر 
سامع صوتنا بالدعاء الصادق! أنا أميل للجزء اململوء من 
الكأس ال الفارغ! أذكر نفيس بالنعم التي أنعم بها حاليا 
حتى تعود بقية النعم حني يأذن الله بذلك، وكيل يقني 
ان الفرج قريب وقريب جدا! أنا أحاول باإليجابية التي 
–ضاعت- من أغلبنا ان أهرب من غزو معلومايت سلبي 
النفسية والجسدية اىل حيث األمل  يستهدف صحتي 
بالله، اىل (حي عىل الصالة)، و (عيدكم مبارك)، و (عاش 
من شافك)، بدون مسافة اجتامعية أو كامم!! اىل الحياة 

الرائعة بكل ما فيها!

سينتهي  ذلك  كل  سيميض..  ذلك  كل  القول،  خالصة 
وتبقى الذكريات –رغم مرارتها – تذكرة ملن نىس نعم 
الله عليه وأولها (الحياة الروتينية) املليئة بالنعم التي 
التي  املريرة  التجربة  اعتاد عليها ونىس شكرها! هذه 
ستميض بإذن الله درس كبري لكل فرد منا، درس علمنا 
إعادة تقييم أنفسنا وحياتنا وأطباعنا وعالقاتنا وتقدير 
الثمني منها والحفاظ عليها يف زمن قابل للتغري بسبب 
أنترش  فريوس  وجوده!  مكان  معرفة  ميكننا  ال  فريوس 
برسعة الربق بني البرش وشل دول، ليس له لقاح لكنه 
للتأمل..  للتفكري..  مدعاة  ذلك  كل  بالصابون!!!  ميوت 

التخاذ قرارات مؤجلة حان وقتها!

السطر األخري ...
ألوانها، كام   » كل   » للحياة  يعيد  قريباً  لقاحاً  «اللهم 
كانت وأجمل، بشكر وتقدير واستشعار أكرب لكل النعم 
التي كنا نعتربها من املُسلامت..عاجالً غري آجل بإذن 

الله» تغريدة للدكتور الكويتي أحمد نبيل

( )

 !
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العسكريني  عمالئها  متكني  عىل  الرشكة  وتحرص 
األساسية،  عملياتهم  عىل  الرتكيز  من  واملدنيني 
املساندة،  الخدمات  من  مجموعة  تقديم  عرب 
وزيادة القوى العاملة ضمن رشيحة مختارة من 
العامة.  الخدمات املدارة، وغريها من الخدمات 
وتسخر (ETS) التكنولوجيا املتقدمة مثل الذكاء 
االفرتايض،  والواقع  املعزز  والواقع  االصطناعي، 
من  االستفادة  مع  األداء،  عالية  حلول  لتطوير 
املرموقة  العاملية  الرشكات  مع  الواسعة  عالقاتها 
لتعزيز  بهدف  واألنظمة،  للمعدات  املصنعة 

التسليم وزمن اإلنجاز.
(ايدج)،  يف  املهام  دعم  لقطاع   (ETS) تتبع 
الدفاع  قطاع  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  تجّمع 
متميزة وفق  وتقدم حلوالً  املجاالت،  وغريه من 
هياكل  مع  واألداء  الجودة  مستويات  أعىل 
املهام، عرب  القوة وعمليات  تعزز  فعالة  تصميم 
امليدان  داخل  القرار  اتخاذ  عىل  القيادة  متكني 
وخارجه. وتتخصص الرشكة يف تقديم الحلول 
األجهزة واالتصاالت  التي تشمل  املتطورة 
السمعية،  الراديو  وأجهزة  والشبكات 

 "ETS"

 (ETS)

.

كام  التسجيل،  وأنظمة  والكامريات  والبرصيات 
القيادة  أنظمة  نرش  يف  عمالءها   (ETS) تساعد 
والتحكم واالتصاالت واالشتباك و الحاسب اآليل ” 
يس 5“ ، ويشمل ذلك مختلف أنواع نُظم اإلدارة، 

وعمليات املنّصات وتكاملها
تحتاجها  التي  املتطورة  املهام  ملتطلبات  ونظراً 
تحرص  باستمرار،  وحداتها  بإختالف  القوات 
(ETS) عىل تسهيل الوصول إىل النتائج املطلوبة 
من خالل بناء الحلول التي تدمج بني التفاصيل 
الدقيقة للمهام. ويتم عرض هذه النتائج بطريقة 
واضحة وقابلة للتنفيذ عىل يد املدربني، لضامن 
جاهزية األداء. تبدأ (ETS) كّل مهمة من مهامها 

بالعمل عىل فهم أهداف العميل ومهمته، حيث 
لدى  الدمج  عمليات  يف  املتخصصون  يستخدم 
الرشكة أحدث املكونات لضامن قابلية التشغيل 

البيني الشامل، والتوثيق املتكامل.
واعتامداً عىل الخربة العميقة يف تطوير األنظمة 
يقوم  وحيوية،  حساسية  األكرث  التكنولوجية 
املجال،  هذا  يف  واملتخصصون   ،(ETS) مهندسو 
األداء،  وعالية  قوية  تحتية  بنى  وتنفيذ  بتصميم 
البيانات وروابط  الشبكات ومراكز  أنواع  لجميع 

اتصال البيانات والصوت والوسائط املتعددة. 
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مبدونة   CAE برشكة  اإلدارات  مديرو  شارك  كام 
 19 ”كوفيد-  عنوان  تحت  (بودكاست)  صوتية 
وأفكار جديدة حول التدريب، باإلضافة إىل آرائهم 
الخاصة يف مجال الطريان املدين والدفاع والرعاية 
بيانات عملية  الصحية. كام طرحت الرشكة عدة 
ومحارضات فيديوية حول عدد كبري من املنتجات 
تلك  من  بعض  ييل  فيام  الرشكة.  تنتجها  التي 

املنتجات:

CAE TRAX Acad- 
   – emy

أكادميية CAE TRAX Academy وحدة  تعترب 
الرقمية  التعلم  وسائل  من  ومتكاملة  شاملة 
عمل  تسهيل  إىل  ترمي  التي  التدريب  ووسائل 

الطيارين منذ بدء عملية تدريبهم قبل التخرج.

CAE Me-  
dallion MR e-Series Visual

System

هو عبارة عن نظام برصي متكامل قليل التكلفة 
العسكريني  املقاتلني  لتدريب  تحديدا  مخصص 
والتدريب عىل الطائرات النفاثة الرسيعة. ويحتوي 
360 بزاوية  دائرية  عرض  آلة  عىل  النظام  هذا 

درجة وآالت عرض ليزرية ومولدات صور. والنظام 
البرصي CAE Medallion MR e-Series متاح 
أمام أنظمة التدريب الجديدة وأمام أي تحديثات 
جديدة تطرأ عىل األنظمة الحالية. ويهدف النظام 
إىل توفري بيئة افرتاضية تعليمية واقعية وشديدة 

الرتكيز.

Naval   
Training Systems

التدريب  أنظمة  استخدام  أنظمة  تهدف 
comprehensive training systems الشاملة 
CAE رشكة  أنتجتها  التي   (integration (TSI

وبأقل  الطرق  بأحدث  تدريبية  جرعة  تقديم  إىل 
التكاليف من أجل تلبية املتطلبات الخاصة لدى 
كل عميل من العمالء البحريني. وتتعامل األنظمة 
من  بدءا  التدريب،  مراحل  كافة  مع  املذكورة 
التدريب النظري (األكادميي) والتدريب باستخدام 
الحية  االفرتاضية  بالبيئة  وانتهاء  املحاكاة،  أجهزة 
live-virtual-constructive (LVC) املوضوعية 

environment ألغراض التدريب والتدريب عىل 
كيفية تنفيذ املهام. 

    
 Remotely Piloted 

Aircraft Training System

تعمل الرشكة عىل تصميم وتطوير وتنفيذ أنظمة 
 remotely املسرية  الطائرات  عىل  التدريب 
غري  الجوية  واألنظمة   (piloted aircraft (RPA

املأهولة.

Mission     
Support Systems

وحدة   CAE USA أسست رشكة  2018 عام  يف 
CAE USA Mission تجارية مستقلة تحت اسم

وتعمل  األم  للرشكة  تابعة  كوحدة   Solutions

األمريكية.  الحكومة  مع  موقعة  اتفاقية  مبوجب 
األطقم  تدريب  خدمات  الوحدة  هذه  وتضم 
والقيادة  واالختبارات  العمليات  ودعم  الجوية 
الفضايئ  والتحكم وخدمات االستخبارات والدفاع 

والصاروخي والخدمات االستشارية واملساندة.

    
Aeromedical Evacua- 

 tion Training

نسخ  وتنفيذ  وتطوير  تصميم  الرشكة عىل  تعمل 
طبق األصل من الطائرات املعدة خصيصا لتنفيذ 
السيناريوهات املتعلقة بالتدريب الجوي الطبي. 
واألنظمة  الغيار  قطع  التدريب  جهاز  ويضم 
الحقيقية والتشبيهية التي يتم استخدامها ملحاكاة 
عند  الجوي  الطاقم  معها  التي سيتعامل  البيئات 

تنفيذ مهام اإلخالء الجوي والطبي.
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حصل  الذي   ،HITFACT® MkII الربج  ويجسد 
أحدث  اإلنتاج،  مرحلة  ودخل  الالزم  الرتخيص  عىل 
واالرتباط  النريان  قوة  حيث  من  الدفاعية  األنظمة 
بني اآللة واإلنسان والقدرة عىل البقاء. ويحتوي الربج 
عىل نظام استشعار إلكرتو – برصي رقمي بالكامل، 
سواقات  ووجود  البقاء  عىل  معززة  بقدرة  ويتميز 
كهربائية electric turret drives من أجل توفري أعىل 

مستويات األمان وأعىل مستويات الكفاءة املمكنة.

من  مصنوع   HITFACT® MkII الربج  وهيكل 
سالحه  ويتميز  األداء،  العالية  الباليستية  السبائك 
120 أو   105 عيار  رشاش  عن  عبارة  (وهو  الرئييس 

ملليمرتا) بقوة ارتداده املحدودة، األمر الذي يسمح 
املتوسطة  والدبابات  املدولبة  اآلليات  فوق  برتكيبه 

والحصول عىل خفة حركة عالية.

رقمي  ”نظام  طريق  عن  الربج  يف  التحكم  ويتم   
digital Fire Control System “للتحكم يف النريان

FCS)) يضم نظارتني إلكرتو – برصيتني ثابتتني لفرد 
بواسطة  نهارا  أو  ليال  الرؤية  لتأمني  والقائد  املدفع 
التي  الحرارية  التصوير  كامريات  من  جيل  أحدث 
تعمل باألشعة تحت الحمراء وجهاز ليزري لتحديد 

املدى آمن عىل العينني.
وميكن التحكم يف الربج عن طريق فردين من أعضاء 
ثالث  فرد  الستيعاب  أيضا  مساحة  وهناك  الطاقم، 
باإلضافة إىل امللقم اآليل autoloader. وميكن تعديل 
ميكن  كام  العميل،  ملتطلبات  تبعا  الحامية  مستوى 

تزويد الربج بإضافات باليستية معيارية.
STANAG وطبقا التفاقيتي حلف شامل األطليس
HITFACT® للربج  ميكن  و4458،   4385 رقم 
من  القياسية  الذخرية  من  نوع  أي  إطالق   MkII
عيار 105 و 120 ملليمرتا. كام ميكن أيضا تعديل 
بندقيتني  يستوعب  بحيث  املعياري  تصميمه 
45/120 و  ملليمرتا   52/105 عيار  من  رشاشتني 

ملليمرتا ذات القوة االرتدادية املحدودة. 

عىل  بقدرته   HITFACT® MkII الربج  يتميز  كام 
الذخرية،  أنواع  أحدث  مع  متوافقة  بصورة  العمل 
تتميز بقدرة عالية عىل االخرتاق  التي  تلك  فيها  مبا 

املخصصة  والذخرية  التدمري  من  عالية  ومستويات 
الحامية.  ومالجئ  الخفيفة  اآلليات  مثل  لألهداف 
الربج،  مؤخرة  يف  محمي  مكان  يف  الذخرية  وتوضع 
سالمة  لأللغام  املضادة  الربج  مقاعد  تضمن  بينام 
أفراد الطاقم ضد األلغام والعبوات البدائية الناسفة 

.(improvised explosive devices (IEDs

كام يتميز الربج HITFACT® MkII أيضا بقدرته عىل 
استخدام أنظمة القيادة والتحكم واملالحة واالتصاالت 
واألنظمة املتقدمة املضادة للعبوات البدائية الناسفة 

Leonard التي تنتجها رشكة
ويتمتع الربج HITFACT® MkII بدرجة عالية من 
إذا  أنظمة أخرى داخله،  التي تسمح بوضع  املرونة 
املثال-  العميل يف ذلك، من أجل -عىل سبيل  رغب 
تجهيزه بسالح ثانوي ثنايئ املحاور مثل الرشاش عيار 
اللذين  ملليمرتا   12,7 عيار  والرشاش  ملليمرتا   7,62
ميكن تركيبهام إما عىل حاما مزود مبحور ارتكاز رأيس 

محطة  عىل  تثبيته  أو   pintle mount
عن  بالتحكم  تعمل  تسلح 

قنابل  قاذفات  بُعد/أو 
الدخان.

ومن الجدير 
كر  لذ با

ن  أ

الربج HITFACT® MkII عيار 120 ملليمرتا يتواجد 
اآلليات  أسطول  لدى  الخدمة  صفوف  يف  بالفعل 
تستخدمه  الذي   CENTAURO طراز من  املدرعة 
CENTAURO سلطنة ُعامن. كام أن اآللية املدرعة

التي تحتوي عىل برج عيار 105 سنتيمرتا تتواجد يف 
صفوف الخدمة أيضا لدى القوات املسلحة يف إيطاليا 
لزيادة  اإليطايل  الجيش  ويخطط  واألردن.  وإسبانيا 
وزارة  وقعت  حيث  القريب،  املستقبل  يف  أسطوله 
الدفاع اإليطالية تفويضا بالتعاقد عىل رشاء 40 آلية 
الثامين  الدفع  ذات   Centauro طراز  من  مدرعة 
120 عيار   HITFACT MK II بالربج  املسلحة 

ملليمرتا. كام ينص هذا التفويض أيضا عىل عقد صفقة 
Centauro اختيارية لرشاء 55 آلية مدرعة من طراز

أيضا. ويجب التنويه إىل أن مستوى التكنولوجيا العايل 
املستخدمة يف إنتاج الربج HITFACT® MkII يضارع 
املستويات القياسية الجديدة التي جرى تطبيقها عىل 
الفئة الثالثة من هذه اآللية. كام وقع اختيار الجيش 
اإلسباين والجيش املليك األردين والحرس املليك العامين 

عىل املنتجات األخرى التي ينتجها كونسورتيوم. 
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 (GA-ASI)

KAI
KF-X

2021

يف إطار العقد الجاري املوقع مع سالح الجو األمرييك 
لتحديث الطائرة MQ-9A Reaper، عرضت رشكة 
 General Atomics Aeronautical Systems,
Inc. (GA-ASI) ثالث تحسينات جديدة تم إدخالها 
 Automatic اآلليني  والهبوط  اإلقالع  عمليتي  عىل 
 (Takeoff and Landing Capability (ATLC
اللتني متنحان الطائرة MQ-9A زيادة كبرية من حيث 

املرونة التشغيلية.
من  املذكورة  الطائرة  ميكن  التطورات  هذه  أحد 
يفتقر  ”مغاير“  أو  بديل  جوي  مدرج  عىل  الهبوط 
 Ground األرضية  املراقبة  محطة  وجود  إىل 
Control Station (GCS)  وتحت مراقبة اتصاالت 

والعسكرية  الفضائية  الصناعات  رشكة  تخطط 
 Korea Aerospace Industries ،الكورية الجنوبية
املقاتلة  طائرتها  من  منوذج  أول  إلطالق   ،((KAI

KF-X التجريبية املتعددة األدوار بحلول 2021.
وقد قامت رشكة  GE Aviationبتسليم أول محرك 
للرشكة  مايو  شهر  يف   F414-GE-400K طراز  من 
الكورية لتجهيز الطائرة املقاتلة الجديدة املعروفة 
باسم KF-X التي جري تطويرها لخدمة سالح الجو 
 Republic of Korea Air Force الكوري الجنويب
ROKAF)). وتستخدم الطائرة KF-X  محركاً من 
تنفيذ  عىل  أكرب  قدرة  سيمنحها  الذي   F414 نوع 
املهام عالوة عىل إطالة مداها القتايل وإطالة عمرها 

االفرتايض مقارنة بعمرها االفرتايض الحايل.

 satellite communication االصطناعية  األقامر 
زيادة  إىل  فيؤدي  الثاين  التطور  أما   .((SATCOM
رياح  وسط  الهبوط  عند   MQ-9A الطائرة قدرات 
معاكسة. وأما التطور الثالث فيساهم يف زيادة الحد 
األقىص للوزن عند الهبوط بالنسبة لعمليات الهبوط 

العادية واالضطرارية.
وقال ديفيد آر. ألكساندر، رئيس مجلس إدارة رشكة  
MQ- إن ”هذا اإلنجاز سيسمح للطائرة ،GA-ASI

9A بالهبوط يف مدارج جوية بديلة دون أي مساعدة 
تغري  أو  الجوية  األحوال  ظروف  عن  النظر  بغض 
إن  الجوية.  املمرات  حالة  سوء  أو  املهام  متطلبات 
هذه التطورات من شأنها أن تساهم يف زيادة فعالية 

املهام بدرجة كبرية“.
جوية  ”مدارج  يف  للهبوط  الطائرة  اضطرار  عند 
بديلة“ يستطيع قائد الطائرة الجالس عن بعد إدخال 
تتمكن  بحيث  الجديدة  الهبوط  منطقة  إحداثيات 
الطائرة من الهبوط آلياً يف املوقع املحدد أو السامح 
للطائرة مبواصلة التحليق ومسح املدرج الجوي البديل 
عن طريق استخدام نظام االستشعار املتعدد األطياف 
الحمراء  تحت  باألشعة  العامل  اإللكرتو-برصي 

للحصول عىل اإلحداثيات الالزمة للهبوط اآليل. 

الطائرة  بناء  و  بتصميم  حالياً   KAI رشكة  وتقوم 
إيل  تكلفتها  تصل  التي  األدوار  املتعددة   KF-X
7.4 مليار دوالر والتي ستحل محل أسطول كوريا 
 F-4D/E Phantom الجنوبية املكون من طائرات
II  و  F-5E/F Tiger II. ومن املقرر االنتهاء من 
هذا املرشوع يف عام 2026 والذي يشمل إنتاج 15 
محرك اختباري للطائرة من طراز F414 و6 مناذج 
من الطائرات املقاتلة بحلول عام 2021. ومن املقرر 
إجراء االختبارات الجوية يف عام 2023. ومن املقرر 
القوات  إنتاج 120 طائرة من طراز KF-X لخدمة 
 GE رشكة  وستقوم  الجنوبية،  كوريا  يف  املسلحة 
 F414 بتأمني 240 محرك إنتاج للطائرة Aviation

باإلضافة إىل قطع الغيار.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة GE Aviation سبق 
تأمني  مجال  يف  الجنوبية  كوريا  مع  التعاون  لها 

املحركات الالزمة لطائراتها.
وتؤمن محركات الطائرة F404 التي أنتجتها الرشكة 
 T-50 Golden Eagle للطائرة  الالزمة  الطاقة 
تدريب  طائرة  عن  عبارة  وهي  الجنوبية  الكورية 
تطويرها  تم  ايل  االداء  فائقة  الصوت  من  أرسع 
املسلحة  القوات  لخدمة   KAI رشكة  مع  بالتعاون 

يف كوريا الجنوبية. 
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Raytheon
THAAD

Northrop Grumman

Next Gen OPIR

 ،Raytheon Missiles & Defense حصلت رشكة
 Raytheon لرشكة  التابعة  الرشكات  إحدى 
Technologies، عىل عقد بقيمة 2.3 مليار دوالر من 
وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية إلنتاج 7 أنظمة 
gallium nitride (GaN)-based AN/ رادار 

 Terminal High نظام  إطار  ضمن   TPY-2
Altitude Area Defense (THAAD) الذي جري 
تصميمه للحامية ضد تهديدات الصواريخ الباليستية 
املعادية. ويأيت هذا العقد يف إطار صفقة عسكرية 

خارجية موقعة مع السعودية.
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  روسييل،  برايان  وقال 
 Raytheon برشكة  االسرتاتيجي  الصاروخي  الدفاع 

 Northrop Grumman Corporation انتهت  
دراسة  من  بنجاح   Ball Aerospace ورشكة 
 Next-Generation التصاميم األولية الخاصة بنظام
 Overhead Persistent Infrared (Next Gen
 OPIR) Geosynchronous (GEO) Block 0

.mission payload
والنظام Next-Gen OPIR عبارة عن نظام لألقامر 
ضد  اإلنذار  عىل  القدرة  تأمني  مهمته  الصناعية 
Next- الصواريخ والتهديدات الناشئة. ويعترب نظام

Gen OPIR خليفة للنظام الفضايئ العامل باألشعة 
 Space Based Infrared System الحمراء  تحت 
SBIRS)) وستضم أول مجموعة من األقامر الصناعية 
مركبات  خمس   Next-Gen OPIR لنظام  التابعة 

Missiles & Defense، إن ”أنظمة الرادار الفائقة 
تعمل    X-band املوجة  عىل  تعمل  التي  التطور 
الدفاع  نظام  إطار  ضمن  الكاشفة  العني  مبثابة 
الصاروخي الكوين“. وأضاف أن ” تقنية GaN تؤمن 
القدرة الالزمة عىل رصد و تتبع و متييز التهديدات 

بدقة رادارية متطورة“.
 AN/TPY-2 الصاروخي  الدفاع  رادار  يستخدم  و 
املتحرك املوجة X-band من أجل رصد تهديدات 
نظام  ويعتمد  وضوح.  بكل  الباليستية  الصواريخ 
رصد  (مهمتها  أمامية  األويل  طريقتني:  الرادار عىل 
الصواريخ الباليستية وتحديد األسلحة الفتاكة مبجرد 
انطالقها)، والثانية مرتبطة بنظام THAAD املكلف 

الحريب  الرأس  االعرتاضية صوب  الصواريخ  بتوجيه 
لدى الصاروخ املعادي.

 AN/TPY-2 ومن بني األربعة عرشة راداراً من طراز
 THAAD تم تركيب سبعة منها ضمن إطار أنظمة
التي ترشف الواليات املتحدة عىل تشغيلها. وهناك 
لحامية  األمامية  املناطق  يف  تعمل  أنظمة  خمسة 
األرايض األمريكية وهناك اثنان ضمن إطار املبيعات 

العسكرية الخارجية.

املدار  يف  واثنان  األريض  املدار  يف  ثالٌث  فضائية: 
القطبي.

وقال Bob Mehltretter، نائب رئيس مجلس إدارة 
الفضاء  لشئون   Northrop Grumman رشكة 
الخاصة  الناجحة  الدراسة   ” إن  واملدين،  العسكري 
خطوة  متثل  الثانوي   Next-Gen OPIR بنظام  
التصاميم  عمالقة يف مسرية الربنامج، حيث نجحت 
استيفاء  يف  واألجهزة  الثانوي  بالنظام  الخاصة 
املتطلبات األساسية ألداء املهام ودعم األمن القومي 
 Next-Gen GEO املهام  مركبة  إلطالق  الالزم 

األولية“.
ستعمل  بنجاح  املذكورة  الدراسة  من  االنتهاء  ومع 
رشكة Northrop Grumman عىل مواصلة تنقيح 

التصاميم الخاصة بنظام Next-Gen OPIR الثانوي 
الجو  سالح  يحتاجه  الذي  الدعم  تقديم  أجل  من 
أجل  من  برسعة  متطورة  أسلحة  لنصب  األمرييك 

التعامل مع التهديدات الناشئة.  
 Northrop رشكتي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
Ball Aerospaceتواصالن  و     Grumman
يف  األساسية  التصاميم  دراسة  الستكامل  جهودهام 

شهر مايو 2021.
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Eurofighter Services

UAVOS

UVH-170

من  عقد  عىل   Eurofighter رشكة  حصلت 
لتطوير   Airbus Defence and Space رشكة 
وإنتاج نظام رادار جديد يعمل مبصفوفة املسح 
 AESA (Active Electronic اإللكرتوين الفعال
األملاين  األسطولني  لتجهيز   (Scanning Array
اللذين   Eurofighter الطائرة  من  واإلسباين 
تستخدم  التي  األساطيل  أوائل  من  سيكونان 
اإلسبانية  الحكومتني  موافقة  وبعد  الرادار.  هذا 
التوقيع  جرى  يونيو  شهر  منتصف  يف  واألملانية 
عىل العقود التي تجاوزت قيمتها 1,5 مليار يورو.

األملانية  الحكومتان  قيام  العقود  وتغطي 
لرادار  األساسية  املكونات  بتطوير  واإلسبانية 

UVH- املأهولة  غري  املروحية  الطائرة  تواصل 
170 التي أنتجتها رشكة UAVOS إثبات جدارتها 
يف العمليات التي تجري يف املناطق الجبلية عن 
 16,400 ارتفاع  عىل  املراقبة  مهام  تنفيذ  طريق 
قدماً (5000 ميالً). وقد نجحت الطائرة يف تنفيذ 
أول مهمة لها عىل ارتفاع عايل وصل إيل 16,400 
 (gimbal) (5000 ميالً)، وكانت تحمل آلة تصوير
ثنائية املحاور مثبتة بواسطة جريوسكوب ومتصلة 
وزن  ووصل  متكاملة.  السلكية  بيانات  بوصلة 
الحمولة إىل حوايل 8,800 رطالً (4 كيلوجرامات)، 
واستغرقت الرحلة ساعتني وتجاوز معدل الصعود 
إيل 16,400 قدماً  1 مرت/ثانية من 13,120 قدماً 
املركبة  ونجحت  مرتاً).   5000 إيل  مرتاً   4000)

الطائرة Eurofighter مثل جهاز استقبال رقمي 
الخاصني  إرسال/استقبال  القنوات وجهاز  متعدد 
 Eurofighter بالهوايئ، وتجهيز حوايل 130 طائرة
أعامل  وتجري  والثالثة.  الثانية  الدفعتني  من 
صناعي  كونسورتيوم  مبعرفة  حالياً  التطوير 
من  وبدعم  أملانيا  قيادة  تحت  إسباين-أملاين 
بريطانيا وإيطاليا بوصفهام مشاركتني يف مرشوع 

.Eurofighter الطائرة
 HENSOLDT رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
أنظمة  تقنية  وإنتاج  تطوير  عمليتي  شاركت يف 
 Eurofighter بالطائرة  الخاصة  االستشعار 
املستخدمة يف الوقت الحايل. ولدى الرشكة مركز 

يعمل  حيث  األملانية   Ulm مدينة  يف  للرادار 
الخاص  الرادار  قطاع  ويف  حالياً  موظف   2,200
فرصة   400 توفري  الرشكة  تتوقع  حيث  بالطائرة 
تنفيذ  فرتة  خالل  النادرة  الكفاءات  أمام  عمل 
ضخمة  استثامرات  الرشكة  تضخ  كام  الربنامج. 
تقدر بحوايل 15 مليون يورو لتمويل التوسعات 

.Ulm الالزمة خاصًة يف مصنع

الجوية غري املأهولة يف تحقيق هذا االرتفاع العايل 
دفع  لنظام  الوقود  حقن  نظام  تعديل  بفضل 

الوقود املكون من أربعة أشواط. 
تسمح التحسينات املدخلة عىل نظام حقن الوقود 
بزيادة االرتفاع بدرجة كبرية، وميكن تعديله بدقة 
إىل  بدوره  هذا  ويؤدي  التشغيل.  لظروف  تبعاً 
ترشيد استهالك الوقود لدى املركبات الجوية غري 

املأهولة ذات األجنحة العمودية بدرجة كبرية.
غري  مروحية  طائرة   UVH-170 الطائرة  وتعترب 
عىل  تعتمد  األحامل  متعددة  ومركبة  مأهولة 
لدى  املستخدمة  التكنولوجيا  أساليب  أحدث 
الطائرة  تصميم  جرى  وقد   .UAVOS رشكة 
بحيث تسمح للمروحية غري املأهولة بالعمل يف 

فهي  ذلك،  عىل  عالوة  الجوية.  الظروف  أصعب 
تسمح للمركبة بالعمل يف األجواء العاصفة التي 
عقدة   27 من  أكرث  إىل  الرياح  رسعة  فيها  تصل 
عىل  الطائرة  قدرة  إىل  باإلضافة  مرت/ثانية)،   14)
والبحرية.  الربية  املناطق  يف  الهبوط  أو  اإلقالع 
بتربيد  يعمل  الذي  املتطور  املحرك  ويسمح 
الهواء للمروحية غري املأهولة بالعمل يف األجواء 

االستوائية ويف املناطق الحارة والرطبة.
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Naval Group
iXblue

Gowind

Safran
NH90

 iXblue عىل رشكة Naval Group وقع اختيار رشكة
لتأمني أنظمة املالحة الالزمة لتجهيز زورقني من طراز 
Gowind املقرر طرحهام للبيع يف األسواق العاملية، 
املالحية من  باألنظمة  تجهيزهام  واللذين سيجري 
لتوزيع  املعنية   Marins ووحدات   Marins نوع 

وتجهيز البيانات.
الطويلة  التعاون  مسرية  ليعزز  العقد  هذا  ويأيت 
لرشكة iXblue مع رشكة Naval Group التي وقع 
اختيارها عىل األنظمة املالحية املذكورة لتجهيز عدة 

برامج فرنسية وخطط التصدير.
شعبة  مدير   ،Benoît KerouantonK وقال 
بتجديد  سعداء  ”“نحن   ،iXblue برشكة  املالحة 

وقعت رشكة Safran Helicopter Engines عقدا مع 
«وكالة إدارة الطائرات املروحية التابعة لحلف شامل 
 NATO Helicopter Management األطليس» 
Agency (NAHEMA) لتقديم الدعم الالزم لعدد 
التي   NH90 املروحية  بالطائرة  خاصا  محركا   276
األملاين  الجيش  لتجهيزات  الفيدرايل  املكتب  ميتلكها 
 BAAINBw امليداين  والدعم  املعلومات  وتقنية 
 (Federal Office of Bundeswehr Equipment,
 Information Technology and In-Service
العسكرية  املهامت  ووكالة  أملانيا  يف   (Support
 Norwegian Defence Materiel الرنويجية 

.(Agency (NDMA
ويرشف عىل تشغيل أسطول الطائرات املروحية من 

املالحية  أنظمتنا  يف  ثقتها   Naval Group رشكة 
من أجل تجهيز أحد برامج التصدير الرئيسية مثل 
كورفيت  زورقي  تجهيز  وسيتم   .Gowind زوارق 
بنظامني مالحيني من طراز Marins ووحدتني من 
البيانات،  وتجهيز  لتوزيع  املعدتني   Marins طراز 
وسيستفيد الزورقان من املعلومات املالحية املأمونة 
والدقيقة واملوثوق بها بغض النظر عن البيئة حتى 
مع غياب إشارات GNSS signals املرتبطة باألقامر 

الصناعية أو تعرضها للتشويش أو التقليد“.
 iXblue وتعتمد األنظمة املالحية التي تنتجها رشكة
األلياف  يستخدم  الذي  الجريوسكوب  تقنية  عىل 
البرصية، وتُستخدم هذه األنظمة لتجهيز أكرث من 

650 سفينة سطحية ومنصة تحت-مائية لدى 40 
سالح للبحرية وحرس السواحل، من بينها برامج مثل 
والغواصات  الفرنسية  للبحرية  التابع   FDI برنامج
 Astute طراز  من  الجديد  النووية  الهجومية 
وحامالت الطائرات من طراز امللكة إليزابيث التابعة 
 F122 لسالح البحرية املليك الربيطاين والفرقاطات
(من طراز Bremen) والفرقاطات F123 (من طراز 
Brandenburg) التابعة للبحرية األملانية والفرقاطة 

OPV 87 الجديدة التابعة للبحرية األرجنتينية.

 Deutsches) األملاين  الجيش  من  كل   NH90 طراز
وسالح   (Deutsche Marine) والبحرية   (Heer
الجو الرنويجي املليك (Luftforsvaret). وينص هذا 
للمحركات يف إطار  الالزم  الدعم  العقد عىل تقديم 
اتفاق موقع مع وكالة املهامت العسكرية الرنويجية 

.NAHEMA
الدعم  إدارة  مدير  مرييه،  لو  أوليفييه  ورصح 
 Safran Helicopter برشكة   EVP والخدمات 
Engines، بأن «هذا العقد الجديد يأيت عىل خلفية 
اكتسبتها الرشكة خالل  التي  الكبرية  الفنية  الخربات 
تعاونها مع القوات املسلحة األملانية والرنويجية. كام 
ميثل هذا العقد خطوة كبرية عىل طريق رشاكتنا مع 
 NAHEMA الرنويجية  العسكرية  املهامت  وكالة 

ومستخدمي الطائرات املروحية NH90 األوروبيني. 
الالزم  الدعم  تقديم  عىل  بحرصهم  فخورون  ونحن 
 ،RTM322 للطائرة العمودية التي تستخدم املحرك
ونحن حريصون عىل تقديم أفضل دعم لكافة القوات 

املسلحة األوروبية».
املحركات  بتأمني  الرشكة  التزام  عىل  العقد  وينص 
مثل  أخرى  مميزات  عدة  عىل  ينص  كام  املطلوبة، 
تأمني االعتامدات املالية الالزمة وتحديد سعر موحد 

وثابت طبقا لساعات الطريان.
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بتقديم  املسلحة،  القوات  كبار ضباط  قام عدد من 
التهاين والتربيكات إىل الضباط وضباط الصف وأفراد 

القوات املسلحة، مبناسبة عيد األضحى املبارك.
جاء ذلك خالل الزيارات التي قاموا بها إىل مختلف 
قيادتنا  وتهاين  تحيات  خاللها  ونقلوا  الوحدات، 
العيل  الله  راجني  املباركة،  املناسبة  بهذه  الرشيدة 

القدير أن يعيده عىل الجميع بالخري واليمن والربكات 
متمنني لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم.

تأيت هذه الزيارات لتبادل التهاين مع ضباط وضباط 
القوات املسلحة مبناسبة عيد األضحى  صف وأفراد 
املبارك، مع اتخاذ كافة التدابري واإلجراءات الوقائية 
لضامن  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  من  للحد 

سالمة الجميع.
مثل  عىل  املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  ودرجت 
والوطنية  الدينية  املناسبات  يف  الزيارات  هذه 
لالطمئنان عىل سري العمل وتحقيقاً ملزيد من التالقي 
أثر يف رفع  لها من  الضباط واملرؤوسني ملا  بني كبار 

الروح املعنوية ملنتسبي القوات املسلحة.
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املتطلبات فلهم خالص الشكر والتقدير.
لرئيس  واإلمتنان  بالشكر  كلمته  ختام  يف  وتوجه 
القوات  وقادة  للجائزة  األعىل  املجلس  وأعضاء 
املسلحة وإىل جميع اللجان العاملة عىل الجائزة من 
عسكريني ومدنيني عىل الجهود املبذولة التي لوالها 

ما وصلنا إىل هذا املستوى من التميز واإلبتكار.

القوات  وثائقيا عن جائزة  فيلام  الحضور  ثم شاهد 
حسني  معايل  كرم  ثم  واإلبتكار  للتميز  املسلحة 
مبارك  الركن  العميد  يرافقه  الحامدي  إبراهيم  بن 
القوات  بجائزة  الفائزين  بتكريم  الجابري  سعيد 
املسلحة للتميز واالبتكار يف دورتها الثالثة والرشكاء 
وجامعة  االقتصادي  توازن  مجلس  يف  اإلسرتاتيجيني 
لجنة  يف  كوادرها  من  عدد  شارك  والتي  اإلمارات 
التقييم والتحكيم كام قدمت جامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا املساندة العملية للمبتكرين واملشاركة 
باألفكار واالطروحات .

لصاحب  واإلمتنان  الشكر  بجزيل  الفائزون  وتقدم 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
القائد األعىل للقوات املسلحة وذلك  أبوظبي نائب 
سنوياً  تطورها  عىل  وحرصه  للجائزة  سموه  لدعم 
القوات  مستوى  عىل  متيزاً  الجوائز  أكرث  من  لتكون 
اسم  تحمل  بجائزة  فوزهم  أن  معتربين  املسلحة 
القوات املسلحة رشف عظيم ووسام متيز عىل صدر 

كل من ينالها. 

والفائز  املراشدة  إبراهيم  الرائد  قال  جانبه  ومن 
الفردية  الفئة  ضمن  ابتكار  بأفضل  األول  باملركز 
تهدف  واإلبتكار  للتميز  املسلحة  القوات  جائزة  إن 
عىل  العمل  مواصلة  يف  اإلمارات  رؤية  تحقيق  إىل 

تعزيز دور القوات املسلحة من أجل تحقيق هدف 
مجهزة  رادعة  قوة  تكوين  وهو  مهم  اسرتاتيجي 
بأحدث املعدات واألنظمة العسكرية وتقنياتها، ومل 
من خالل  إال  الخالص  الوطني  الهدف  هذا  يتحقق 
أهلت  شاملة  دفاعية  تحديث  برامج  وتنفيذ  إعداد 
ربوعه  يف  اإلمارات  تراب  لصون  املسلحة  القوات 

ومناطقه كافة براً وبحراً وجواً.

النقبي  عيل  متقاعد  العقيد  توجه  جانبه  ومن 
واللجنة  املسلحة  القوات  لقيادة  الجزيل  بالشكر 
بذلوها  التي  الكبرية  املجهودات  للجائزة عىل  العليا 
توجه  كام  الفائزين  واختيار  بالجائزة  التعريف  يف 
واألركان  القيادة  كلية  لقيادة  والتقدير  بالشكر 
املشرتكة عىل مساعدته يف انجاز البحث الذي منحته 
الجائزة ومن جانبها قالت مالزم اول امنة الظاهري 
يف  الرئيسية  املعايري  أهم  من  واالبتكار  التميز  إن 
يرتبطان  املسلحة، ألنهام  القوات  تطور  قياس مدى 
املختلفة  والتحديث  التطوير  بجوانب  وثيق  بشكل 
يف هذه املؤسسة، بداية من العنرص البرشي والعمل 
املستوى،  عالية  برامج  وفق  وتدريبه  تأهيله  عىل 
جانبه  ومن  واالبتكار  التميز  عىل  قادراً  يكون  حتى 
قال الوكيل أول نواف نارص السعدي إن فوزه بجائزة 
القوات املسلحة للتميز واالبتكار أعطاه أكرب تشجيع 
هذا  ألن  واإلبتكار  التعليم  يف  العطاء  مواصلة  عىل 
بها  والسري  عليها  املحافظة  تجب  مسؤولية  الفوز 
القوات  التي منحتها له جائزة  الفرصة  لألمام مثمنا 
املسلحة للتميز واالبتكار مشريا إىل امتنناه لوحدته 

التي شجعته عىل املشاركة يف الجائزة.

العقيد متقاعد/ عيل النقبيوكيل أول/ نواف السعديرائد/ إبراهيم املراشدة
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العليا  اللجنة  رئيس  املعلومات  وتقنية  االتصاالت 
التغيري  إنه يف عامل متسارع  فيها  قال  كلمة  للجائزة 
متيض دولة اإلمارات العربية املتحدة وهي يف سباق 
وتحويل  وشعبها  قيادتها  امال  لتحقيق  الزمن  مع 
يف  اإلستثامر  عىل  مرتكزة  ملموس  واقع  اىل  األحالم 
لقد  املتواصل  السباق  بهذا  ووقود  كاساس  اإلنسان 
وضعت القيادة نصب عينها أهمية بناء جيل متعلم 
التميز  واع يستطيع تحقيق اإلضافة املرجوة لرحلة 
لتكريم  اليوم  نجتمع  وأضاف:  واإلبداع  واإلبتكار 
ملا  املسلحة  القوات  منتسبي  من  جديدة  مجموعة 
حققوه من متيز وإبداع يف ظل الظروف اإلستثنائية 
جميع  عىل  كبري  بشكل  وتأثريه  العامل  بها  مير  التي 
العربية  اإلمارات  دولة  تواصل  بينام  الحياة  مناحي 
من  الظروف  كل  تحت  املستمرة  إنجازاتها  املتحدة 
خالل إطالقها مسبار األمل يف رحلته إىل كوكب املريخ 
املتالحقة واملتواصلة ما هي إال  اإلنجازات  إن هذه 
دليل عىل ما يتمتع به شباب وشابات هذا الوطن من 
قدرات علمية ذات مستوى عايل ال يقل بأي حال من 

األحوال عن نظرائهم يف العامل.

الدورة  يف  الفائزين  نكرم  ونحن  اليوم  اننا  وأوضح 
الثالثة لجائزة القوات املسلحة للتميز واإلبتكار فإننا 
واملستقبل  الباهر  والحارض  الجميل  املايض  نستذكر 
املرشق يف ظل القيادة الحكيمة التي ال تأل جهداً يف 
دعم املتميزين واملبتكرين، مشريا اىل إن رؤية القيادة 
الرشيدة لدولة اإلمارات كانت هي األساس يف كل ما 
تم تحقيقه من إنجازات خالل الثالث دورات املاضية 
من هذه الجائزة واليوم وقد أكتملت منظومة التميز 
بني  ثقافتها  وبإنتشار  املسلحة  القوات  يف  واإلبتكار 
معظم  إن  وقال  املسلحة  القوات  منتسبي  جميع 
منتجات  إىل  تحويلها  تم  قد  الفائزة  اإلبتكارات 
ذات قيمة عملياتية ومادية تعود بالنفع عىل كامل 
نتيجًة كانت  اإلبتكارات  هذه  أن  حيث  املنظومة 

العمل  خالل  من  ظهرت  التي  العملياتية  للحاجة 
لقواتنا  الخارجية  واملشاركات  والتامرين  اليومي 
املسلحة مام يؤكد إرتباط أبنائنا وبناتنا من منتسبي 

القوات املسلحة باإلبداع والتميز أينام كانوا.
وذكر إن اإلنجازات ما كانت أن تتحقق لوال الدعم 
العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  قبل  من  املتواصل 
ما  بكل  السديدة  وتوجيهاتهم  املسلحة  للقوات 
جميع  وتوفري  الجائزة  هذه  مستوى  رفع  شأنه  من 
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ضباط  نادي  يف  أقيم  الذي  الحفل  خالل  ذلك  جاء 
إبراهيم  بن  حسني  معايل  برعاية  املسلحة  القوات 
الحامدي وزير الرتبية والتعليم وعدد من كبار ضباط 

القوات املسلحة.

للتميز  املسلحة  القوات  جائزة  أن  الحامدي  وأكد 
واإلبتكار تجسد حرص القيادة الرشيدة عىل تشجيع 
ضباط وافراد قواتنا املسلحة من أجل بذل املزيد من 
الجهد والعطاء للحفاظ عىل اإلنجازات التي تحققت، 

واملساهمة يف رفعة الدولة وتقدمها. .

التميز واالبتكار يف مختلف  إن جوائز  وقال معالية 
العام  األداء  تطوير  تستهدف  بالدولة  املؤسسات 
وتحفيزهم  العاملني،  بني  التفوق  ثقافة  وتكريس 
عىل التنافس الذي ينعكس بشكل إيجايب عىل هذه 

املؤسسات.
الجهود  بذل  مواصلة  عىل  الفائزين  معاليه  وحث 
والسعي دامئا نحو التميز واالبتكار، متمنياً لهم مزيدا 

من التفوق والنجاح .

الدكتور  الركن  العميد  ألقى  االحتفال  بداية  ويف 
املهندس مبارك سعيد بن غافان الجابري رئيس هيئة 

 « »
. -  :  :
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الصني هي أقوى قوة اقتصادية يف أسيا وثاين أكرب 
العامل، ومع هذا فهي ال تستطيع  قوة اقتصادية يف 
أن متارس دورها القيادي االقتصادي يف منطقتها ألن 
الواليات املتحدة األمريكية ُمقيدة العمل االقتصادي 
اقتصادية  وترتيبات  مبؤسسات  واإلقليمي  العاملي 
تسيطر عليها الواليات املتحدة وتتامىش مع ما يرده 
االقتصاد األمرييك. فكل مسعى اقتصادي تحاول الصني 
القيام به تنظر إليه الواليات املتحدة بالريبة وتعتربه 
عمل يحاول أن يقلب الوضع القائم! الصني هي أقوى 
قوة عسكرية يف منطقة أسيا، إال أنها غري قادرة عىل 
أن متارس دورها القيادي يف حفظ املنظومة األمنية يف 
املنطقة بسبب الواليات املتحدة وسياساتها الخانقة 
للدور الصيني عرب التواجد أألمرييك العسكري يف ظل 
مع  عسكرية  وتحالفات  وأمنية  عسكرية  اتفاقيات 
دول تحيط بالصني من كل جانب، وقوات عسكرية 
أمريكية هائلة مدججة بأحدث األسلحة متواجدة يف 
كل من اليابان وكوريا الجنوبية. فكل تحرك عسكري 
وتعتربه  بالريبة  املتحدة  الواليات  إليه  تنظر  صيني 
أكرب قوة جغرافية  الصني هي  املنطقة!  مهدد ألمن 
وبرشية يف منطقة أسيا إال أنها ال تستطيع ان تلعب 
يف  ناعمة  معطيات  صاحبة  كقوة  الريادي  دورها 

التأثري يف نطاقها اإلقليمي. 
هذا هو حال الصني التي تحاول أن تجد لها مخرج 
للهروب من الخناق الذي تجد نفسها متواجدة فيه 
بسبب السياسات األمريكية الخانقة للسعي الصيني 
للعب دورها القيادي والريادي الطبيعي يف نطاقها 
اإلقليمي. فكل ما تحاول الصني فعله للعب دورها 
الطبيعي يف املنطقة تجد الواليات املتحدة تقف له 
باملرصاد يف نطاق سياسات احتوائية خانقة. فالواليات 
املتحدة تدرك جيداً بان الصعود الصيني آيٍت ال محالة، 
وهذا الصعود من شأنه أن يؤثر عىل القيادة والريادة 
اإلمكان  قدر  تحاول  فهي  وبالتايل  للعامل.  األمريكية 
استخدام ما متلكه من أدوات لكبح جامح املسعى 
قيادي  كالعب  بنفسها  والنهوض  للصعود  الصيني 
ما  فكل  ثانياً.  عاملي  كالعب  ثم  ومن  أوالً،  إقليمي 
تفعله الصني يقابل بريبٍة وشك من الطرف األمرييك، 

األمر الذي يزيد من الخناق عىل الصني.  
فإنه  عليه  هو  ما  عىل  استمر  ما  إذا  الخناق  هذا 

الرصاعية  املواجهة  ساحة  إىل  الطرفني  يأخذ  قد 
لعب  يريد  طرف  رئيسيني،  طرفني  فلدينا  املبارشة. 
القوة  معطيات  عليه  تفرضه  الذي  الطبيعي  دوره 
والجغرافية،  والبرشية  والعسكرية  االقتصادية 
وطرف آخر ال يريد ألي طرف آخر أن ينافس قيادته 
وريادته للعامل. ففي هذه الحالة نحن أمام معادلة 
ترجح  التاريخية  املعطيات  ولعل  طبيعية،  رصاعية 
هذا االتجاه، حيث أن الدرس التاريخي يذكر لنا بأن 
%75 من التنافس الذي حدث عرب التاريخ بني قوتني 
إحداهام صاعدة وأخرى مهيمنة انتهى به الحال إىل 
الدخول يف حروب مبارشة بني الطرفني. وهذه نسبة 
مخيفة، السيام إذا ما تحدثنا عن حرب بني أكرب قوتني 
اقتصاديتني وعسكريتني يف عامل اليوم. ما من شك أن 

الدمار سيكون هائل ومكلف للعامل بأرسه.
لذلك فإن التعقل هو املطلب الرئيس يف تعامل طريف 
أن  لها  ميكن  ال  املتحدة  فالواليات  املعادلة.  هذه 
تستمر يف سياساتها الخانقة للصعود الصيني وتتوقع 
أن الطرف الصاعد سيتنازل لصالحها بسهولة. والصني 
بتقديم  املتحدة  الواليات  روع  من  تُهدئ  أن  عليها 
ميكن  والتي  املتحدة  للواليات  املهدئة  التطمينات 
النظام  يف  مسئولة  كدولة  الصني  مكانة  تعكس  أن 
السياسية  اللعبة  قواعد  تغري  إىل  تسعى  ال  الدويل 
اإلقليمية والعاملية. هذه املعادلة رضورية للطرفني يك 
يتمكنا من العمل بشكل مشرتك وبعيٍد عن املنافسة 
الرصاعية. كام عىل الواليات املتحدة أن تدرك بأنها 
أمام طرف ميتلك من اإلمكانيات ما يخوله بان يكون 
الرتتيبات  صياغة  يف  املتحدة  الواليات  مع  رشيكاً 
اإلقليمية والعاملية، بحيث تكون الصني عنرصاً فاعالً 
لتقديم  مبادرات  وصاحبة  العاملية  املنظومة  يف 
مساهامت عاملية مسئولة يف مجال مواجهة مشاكل 
العامل. أي رضورة االعرتاف باالنتقال إىل عامل التعددية 
القطبية بدالً من النظام الحايل الذي ترص من خالله 
الواليات املتحدة عىل أنه أحادي القطبية وبقيادتها 
هي وحدها فقط. فالبد للواليات املتحدة أن تُعطي 
دورها  للعب  التنفس  يف  الحرية  من  درجة  الصني 
الطبيعي يف منطقتها اإلقليمية عىل أقل تقدير وفق 

قواعد جديدة متفق عليها للعبة السياسية بينهام. 
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عند  فكنتم  كبرياً  تحدياً  أمامكم  أن  الخريجني 
مسؤولية  أمام  أنتم  واآلن  بكم  الظن  حسن 
إىل  تعلمتموه  ما  وتطبيق  نقل  يف  عظيمة 
تعملون  التي  والتشكيالت  والوحدات  القيادات 
بها، فنبارك لكم انجازكم وندعوكم إىل االستمرار 
أن  متمنياً  مهاراتكم  وتطوير  معارفكم  تعزيز  يف 
لخدمة  الله  يوفقكم  وأن  النجاح حليفكم  يكون 

وطنكم وقيادتها الرشيدة.

العهد  نجدد  أن  إال  كلمتي  ختام  يف  يسعني  ال 
عن  والعطاء  للذود  والعطاء  البذل  يف  والوالء 
ومكتسباتها  استقرارها  عىل  والحفاظ  اإلمارات 

السمو  صاحب  لسيدي  الرشيدة  القيادة  ظل  يف 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه الله ورعاه 
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
املجلس  أعضاء  واخوانه  املسلحة  للقوات  األعىل 

األعىل حكام اإلمارات.

معايل الفريق الركن حمد محمد  قام  بعد ذلك 
واىل  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين 
والجوائز  الشهادات  بتوزيع  الكلية  قائد  جانبه 

عىل الخريجني
وقد هنأ معاليه الخريجني متمنيا لهم التوفيق يف 
اداء رسالتهم الوطنية من اجل إعالء ورفعة قواتنا 
واستقالله  الوطن  حياض  عن  والزود  املسلحة 
االكادميي  التحصيل  مواصلة  اىل  معاليه  ودعاهم 
العلوم  ميدان  يف  جديد  هو  ما  كل  ومواكبة 

العسكرية.
ورحب معالية باإلخوة العرب واألصدقاء األجانب 
من منتسبي القوات املسلحة يف الدول الشقيقة 
يف  للدراسة  دولتنا  إىل  يأتون  الذين  والصديقة 
مع  واملعرفة  الخربة  وتبادل  العسكرية  كلياتنا 
ضباط قواتنا املسلحة وتحقيق املصالح املشرتكة.
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للمجلس  الجزيل  بالشكر  الكلية  قائد  وتوجه 
والشكر  التوجيه،  هيئة  وأعضاء  للكلية  األعىل 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  إىل  موصول 
أبوظبي ومركز  وإىل جامعة  الرئيسة،  والقيادات 
االسرتاتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات 
الحكومية  واملؤسسات  واألجهزة  الوزارات  وكافة 

والتعليمية يف الدولة لدعمهم وتعاونهم معنا.
الضباط  كلمته  ختام  يف  الكلية  قائد  وهنأ 

جديدة من القادة واألركان الخريجني من قواتنا 
املسلحة ووزارة الداخلية وضباط الدول الشقيقة 
وعطاء  متواصل  بجهد  عملوا  الذين  والصديقة 
مستمر ليجتازوا الدورة بنجاح، مزودين بأحدث 
ومتعددة  حيوية  مجاالت  يف  العسكرية  العلوم 
وعمليات  املشرتكة  العمليات  مفاهيم  شاملة 
املوحدة  األسلحة  وعمليات  الكامل  الطيف 
اإلدارة  وعلوم  واالسرتاتيجية  الوطنية  والدراسات 
أنهم  ثقة  اإلنساين والدويل، ونحن عىل  والقانون 
سيعودون إىل وحداتهم مسلحني بإمكانات علمية 

ومعرفية كبرية.

وأشار اىل أنه تم العمل وبناء عىل قرارات املجلس 
واستحداث  وتحديث  تطوير  عىل  للكلية  األعىل 

مساقات ومحاور تعليمية يف منهاج جديد متطور 
ومواد علمية تواكب هذه العقائد وتستمد منها 
نهجها التعليمي، وشمل ذلك بناء نظام تعليمي 
إلكرتوين يشكل قاعدة األساس يف التعليم بالكلية، 
وواكب ذلك تأهيل مستمر ومتطور ألعضاء هيئة 
مصدر  زلوا  وال  كانوا  الذين  الكلية  يف  التوجيه 
وجديتهم  وقدرتهم  بتميزهم  الكلية  هذه  فخر 

واهتاممهم الالمحدود.

29
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العامل  يشهده  الذي  االستثنايئ  للظرف  ونظرا 
ودولة االمارات وحرصا من الكلية عىل االحتفاء 
وتجسيدا  والخريجات  الخريجني  وبناتها  بأبنائها 
بها  وتفخر  تعتز  وانجازات  جهود  من  بذلوه  ملا 
دولة اإلمارات وحفاظا عىل سالمتهم فقد اتخذت 
االحرتازية  الوقائية  كافة  اإلجراءات  الكلية 
وباء  انتشار  من  الحد  عىل  حفاظا  املدروسة 

فريوس كورونا

وقد بدأ اإلحتفال بعزف السالم الوطني بعد ذلك 

.

ألقى  ذلك  بعد  الحكيم  الذكر  من  آيات  أعقبه 
الكلية  قائد  الكعبي  عبيد  جمعة  الركن  اللواء 
املسلحة  القوات  أركان  برئيس  فيها  رحب  كلمة 
أن  يرشفني  فيها  قال  والحضور  الحفل  راعي 
القيادة  كلية  يف  الكرام  وبالضيوف  بكم  أرحب 
الشامخ،  العلمي  الرصح  هذا  املشرتكة،  واألركان 
واألركان،  القادة  مصنع  واملعرفة،  العلم  منارة 
ضباط  تخريج  لحفل  رعايتكم  ملعاليكم  وأشكر 

دورة القيادة واألركان 29 املشرتكة .
وأضاف بأنه بعد جهد عام متواصل من التحصيل 
نخبة  أقدم  أن  اليوم  هذا  يف  يسعدين  العلمي، 

 -  :  :
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هذه اللحظة التاريخية».

اإلطالق  اإلمارايت صاروخ  األمل»  «مسبار  وحمل 
«إتش 2 أيه» من رشكة «ميتسوبييش للصناعات 
الثقيلــة»، والــذي يـزن 289 طناً ويبلـغ طـوله 

53 مـرتاً.
قــام  اإلطـــالق،  مـــن  األوىل  املرحــلــة  ويف 
الصــاروخ  برفــع  الصلب  الوقــود  دافــع 
قبل  اإلطالق،  منصــة  عن  االنفصــال  بعــد 
مهمته  إمتام  بعد  تلقائياً  الجزء  هذا  ينفصل  أن 
وبدء  األرضية  الجاذبية  تأثري  انخفاض  مع 
األرض. مدار  عن  بعيداً  الصاروخ   خروج 

الصاروخ  وزن  انخفض  الجزء  هذا  انفصال  ومع 
الجاذبية  انعدام  فرتة  لتبدأ  للمسبار،  الحامل 
األرضية، ومن ثم انفصل الجزء الثاين من صاروخ 
اإلطالق، لتبدأ املرحلة الثانية حتى وصول مسبار 
املريخ  كوكب  حول  الصحيح  مداره  إىل  األمل 
اإلطالق. الثالث من صاروخ  الجزء   محموالً عىل 

وانطلق مسبار األمل بنجاح من مركز تانيغاشيام 
الفضايئ باليابان يف متام الساعة 01:58 فجر يوم 20 
يوليو، حيث انفصل املسبار عن صاروخ اإلطالق 
بعد أقل من ساعة، وتحديداً يف متام الساعة 02:55 
وفتح  تلقائياً،  املسبار  تشغيل  بذلك  ليتم  فجراً، 
األلواح الشمسية يف الساعة 03:00 فجراً، قبل أن 
 يتم تصويب األلواح مع املسبار باتجاه الشمس.

وتم تسجيل إشارة البث األوىل من مسبار األمل 
بعد  اإلمارات  بتوقيت  فجراً  الساعة 03:10  متام 
به،  الخاص  البث  جهاز  بتشغيل  املسبار  قيام 
ومن ثم بدأ مركز التحكم بالخوانيج يف استقبال 
نحو  بعد  املسبار  أرسلها  التي  األوىل  البيانات 
الساعة من اإلطالق، وقام فريق العمل يف املركز 
حالة  من  للتأكد  البيانات  لهذا  أويل  بتحليل 
املسبار ووضعية األلواح الشمسية، وما إذا كانت 
جانب  إىل  بالكامل،  صحيحة  بصورة  فُتحت  قد 
صحيح  نحو  عىل  املسبار  تصويب  من  التحقق 

باتجاه الشمس.
للبيانات  األولية  التحليل  عملية  استغرقت  وقد 
الواردة من املسبار نحو نصف ساعة، وبناًء عليها، 
تم إرسال أوامر للمسبار من مركز التحكم، انتقل 

املسبار مبوجبها فعلياً إىل مرحلة العمليات.
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الشيخ محمد بن  السمو  من جانبه أكد صاحب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
اإلمارات  دولة  «أن  املسلحة:  للقوات  األعىل 
املستقبل  صناع  أحد  كونها  نفسها  رسخت 
«أهنئ  سموه:  مضيفاً  تحدياته»،  واسترشاف 
مكانتنا  التاريخي..  اإلنجاز  بهذا  اإلمارات  شعب 

العاملية تزداد رسوخاً وقوة بفضل أبناء الوطن».
املريخ  نحو  االنطالق  نجاح  إن  سموه:  وقال 
التي  اإلنجازات  من  عقود  خمسة  يتوج 
املجاالت،  مختلف  يف  اإلمارات  دولة  حققتها 
ما  اليوم  يحصد  وطننا  أن  إىل  سموه  مشرياً 
ومتكني  استثامر  يف  املؤسسون  اآلباء  زرعه 
العامل. بها  ننافس  الذين  اإلماراتية  الكوادر 

وختم سموه: «إن دولة اإلمارات تكسب الرهان.. 

وأبناؤها يثبتون قدرتهم عىل 
والقادم  املستحيل..  تحقيق 

بإذن الله أفضل».
«تويرت»:  عىل  سموه  وقال 
وعزة  قلوبنا،  تغمر  «بفرحة 
بكل  تابعنا  صدورنا،  متأل 
انطالق  لحظة  واعتزاز،  فخر 
إىل  بنجاح  األمل  مسبار 

املريخ».
وأضاف سموه: «اليوم 
كتابـة  اإلمـارات  تبـدأ 
من  جـديـدة  فصــول 
وطموحاتها  إنجازاتهـا 
يف الفضـاء عىل أيـدي 
شـــبابها املبـدعـــني.. 
وشعبنا  لقائدنا  نبارك 

:
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إضافة  يشكل  األمل  مسبار  «إن  سموه:  وأضاف 
نوعية عالية القيمة تزدان بها الصدور، ويزدهي 
هامة  بها  وتسمو  ويتفاخرون،  وبناتنا  أبناؤنا  بها 
مركزاً دولتنا  مكانة  بها  وترتسخ  وتعلو  الوطن 
إقليمياً رائداً يف قطاع الصناعات الفضائية، وبناء 
الفضاء  علوم  مجال  يف  املؤّهلة  العلمية  الكوادر 

عامة وبحوث كوكب املريخ خاصة».
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وأعرب 
امللهمة  للرسائل  وتقديره  اعتزازه  عن  نهيان،  آل 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  لقاء  حملها  التي 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، مع 
قليلة  ساعات  قبل  األمل»  «مسبار  عمل  فريق 
عىل انطالق املهمة، فتلك الرسائل منحت أبناءنا 
الحافز والدافع القوي عىل امليض قدماً يف مهمتهم 
تحقيق  عىل  وإرصار  وعزمية  بدأب  التاريخية 

النجاح املنشود.
وأكد سموه: «إن إنجاز مسبار األمل بأياٍد وطنية 
هو رسالة يف غاية األهمية طاملا أكدنا عليها قائلني 
الشباب  طاقات  يف  واالستثامر  بالعلم  اإلميان  إن 
لكسب  الرابح  رهاننا  وإمكاناتهم هي  وقدراتهم 
معركة صناعة املستقبل، ووضع بصامتنا يف مسرية 

الحضارة اإلنسانية 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
تدخل  «اإلمارات  الله:  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 
مسبوق»،  غري  عريب  فضايئ  بإنجاز  التاريخ 
شباب  عىل  «الرهان  أن  إىل  سموه:  الفتاً 
شعب  رؤوس  رفعوا  يخيب..  ال  اإلمارات 
تاريخنا». يف  جديدة  مرحلة  ودخلنا  اإلمارات 

واملهمة  بدأت..  «الرحلة  سموه:  وأضاف 
الكوكب  القادمة  واملحطة  بدايتها....  يف 
«الخروج  بالقول:  سموه  مؤكداً  األحمر»، 
يف  دخول  هو  األرضية  الجاذبية  مجال  من 
العلمية». إنجازاتنا  تاريخ  يف  جديدة  مرحلة 

وقال سموه عىل «تويرت»: «نعلن بحمد الله نجاح 

إطالق مسبار األمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم 
للمسبار من مركز العمليات يف الخوانيج.. نجاح 
نجاح  والتحكم..  الفضائية  املالحة  أنظمة  عمل 
الدفع  نظام  نجاح  الشمسية..  األلواح  إطالق 
نحو  كم  مليون  ال493  رحلة  بدأنا  للمسبار.. 

الكوكب األحمر.. اللهم هّون سفرنا 

 ..

 ..

:
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ولقد انفصل مسبار األمل عن صاروخ اإلطالق بنجاح، وتم 
استقبال أول إشارة من املسبار يف مركز التحكم بالخوانيج.

األرضية  التحكم  محطة  من  أمر  أول  املسبار  تلقى  كام 
أنظمة  وتشغيل  الشمسية  األلواح  بفتح  بالخوانيج 
الصاروخي،  الدفع  أنظمة  وإطالق  الفضائية  املالحة 
الكوكب  إىل  املسبار  رحلة  بداية  فعلياً  ذلك  ليشكل 
خاللها  قاطعاً  أشهر،  سبعة  تستمر  أن  واملتوقع  األحمر، 
مداره  يف  ينتظم  أن  قبل  كيلومرت،  مليون   493 مسافة 
بالتزامن   ،2021 عام  من  األول  الربع  يف  املريخ  حول 
لقيامها. الذهبي  باليوبيل  اإلمارات  دولة  احتفال   مع 

الناجح ملسبار األمل فجر 20 يوليو يف متام  وتم اإلطالق 
ترّدد  بعدما  اإلمارات،  بتوقيت  صباحاً   01:58 الساعة 
العرش األخرية قبل اإلطالق، من  الثواين  التنازيل، يف  العد 
مركز التحكم باللغة العربية ألول مرة يف تاريخ البعثات 
واملهامت الفضائية، ليصل صدى حروف األرقام العربية يف 

جميع أنحاء العامل. 

 :

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، أن انطالق «مسبار األمل» يف رحلته 
املريخ حامالً شعار دولتنا «ال يشء  التاريخية إىل كوكب 
إماراتية  ودفعة  وعربياً  وطنياً  إنجازاً  يشكل  مستحيل» 

متقدمة يف مسرية بناء املعرفة العاملية يف مجال الفضاء.
وقال سموه يف كلمته بهذه املناسبة: «تابعنا برسور وفخر 
عظيم نبأ اإلطالق الناجح ملسبار األمل الذي نشأت فكرته 
الوطنية،  والبحثية  السياسية  مؤسساتنا  داخل  وتطورت 
وجرى تصميمه وتصنيع مكّوناته الرئيسة مبشاركٍة أصيلٍة 
فاعلٍة من نخبة كفاءاٍت وطنيٍة شابٍة، نرّية العقول، رفيعة 

التأهيل والتدريب، مخلصٍة، صادقة الوالء واالنتامء».
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لقد كان للرسائل العديدة التي وجهتها القيادة الرشيدة إىل فريق ”مسبار األمل“ 
يف مختلف مراحل العمل أكرب األثر يف تحقيق هذا اإلنجاز العاملي الكبري، ومواصلة 
طريق التميز والتفوق؛ ألن هذه الرسائل رسخت لدى كوادر هذا الفريق الثقة يف النفس، 
واالعتزاز والفخر باالنتامء لهذا الوطن، الذي يستحق من الجميع بذل الغايل والنفيس من أجل نهضته 
ورفعته بني األمم والشعوب، إنها رسائل من ذهب تعرب عن إميان القيادة الرشيدة بأن الشباب املؤهل 
واملتسلح بالعلم واملعرفة هو ثروة اإلمارات الحقيقية، ورهانها نحو تعزيز مكانة اإلمارات بني الدول 

املتقدمة.
الفضاء، من  املواطنة أهم مرتكزات مرشوع اإلمارات الستكشاف  الكوادر  بناء  لقد كان االستثامر يف 
أجل توطني هذا القطاع الحيوي بالكامل، باعتباره من القطاعات االسرتاتيجية التي تقتيض أن يكون 
العاملون فيها من الخربات املواطنة، واليوم يتحقق هذا الهدف، فدولة اإلمارات متتلك قاعدة عريضة 
من الكوادر املواطنة التي لديها خربات كبرية يف قطاع الفضاء، وليس أدل عىل ذلك من أن الفريق الذي 
يقود مرشوع ”مسبار األمل“ هو فريق إمارايت يضم كوكبة من الخرباء واملهندسني والفنيني املواطنني، 
كام أن القمر االصطناعي ”خليفة سات“ الذي تم إطالقه يف أكتوبر من العام 2018، أُنجز بكفاءات 
إماراتية بنسبة مئة يف املئة، عرب فريق عمل وطني متكامل يضم 70 مهندسة ومهندساً إماراتياً، وهذا 
الطموح  مرشوعها  قيادة  يف  املواطنة  الكوادر  عىل  اإلمارات  دولة  يف  القيادة  رهان  نجاح  يؤكد  إمنا 

الستكشاف الفضاء وتحقيق املزيد من اإلنجازات النوعية فيه خالل الفرتة املقبلة.
حينام يقال أن اإلمارات دولة ال تعرف املستحيل، فهذه حقيقة تؤكدها األفعال عىل أرض الواقع، وقصة 
”مسبار األمل“ هي خري تجسيد لذلك، خاصة أن عملية إطالق هذا املسبار يف موعدها املحدد كانت 
أدى إىل إغالق  التي فرضت واقعاً صعباً  بالنظر ألنها تزامنت مع جائحة كورونا  كبرياً،  تشكل تحدياً 
الحدود وتوقف حركة النقل واملالحة يف العامل، لكن اإلمارات استطاعت التغلب عىل هذه التحديات، 
وأثبتت بالفعل أنها متتلك اإلرادة القوية لتجاوز أي عقبات، ألن القيادة الرشيدة رسخت لدى أبناء 
الوطن ثقافة اإلنجاز والتفوق والريادة والتميز، وهي منظومة القيم التي دفعت فريق مسبار األمل إىل 
مضاعفة جهودهم خالل األسابيع املاضية، من أجل تحقيق هذا اإلنجاز التاريخي، الذي يسطر بحروف 

من نور اسم اإلمارات يف قامئة الدول صاحبة البصامت املؤثرة يف تاريخ اإلنسانية. 
انطالق ”مسبار األمل“ إىل الكوكب األحمر لن يكون نهاية املطاف، وإمنا هو ركيزة ملرشوعات علمية 
وطنية عىل املدى البعيد، تسعى من خاللها اإلمارات إىل تعزيز ريادتها يف مجال الفضاء عىل الصعيد 
العاملي، ومنها إقامة أول مستوطنة برشية عىل سطح املريخ بحلول عام 2117، ألنها تؤمن بالقدرة عىل 
خوض غامر املنافسة العاملية، ما دامت متتلك أدواتها، سواء يف ثروتها البرشية املؤهلة أو بنيتها التقنية 
والتكنولوجية العالية أو يف منظومتها املتطورة من التعليم والبحث العلمي التي تواكب مرشوعاتها 
التنموية الكبرية؛ لهذا تضع اإلمارات لنفسها دامئاً أهدافاً طموحة وتسعى إىل تحقيقها، ألنها تدرك أن 
األهداف الكبرية هي التي تستنهض الهمم وتحفز الطاقات من أجل إنجازها، وخاصة يف قطاع الفضاء 
الذي يعد أحد القطاعات االسرتاتيجية الواعدة التي تأيت ضمن رؤية اإلمارات املستقبلية لالنتقال إىل 

مرحلة ما بعد النفط، والتي تعتمد عىل اقتصاد املعرفة.
إذا كانت اإلمارات تعد رمزاً للتضامن اإلنساين يف العامل أجمع، وتوظف مواردها ومساعداتها اإلنسانية 
من أجل النهوض بأوضاع البرش يف كل مكان، فإن ”مسبار األمل“ يعزز من هذه الصورة، خاصة أنها 
تستهدف من ورائه خدمة اإلنسانية جمعاء، بصفته أول مهمة من نوعها يف العامل توفر معلومات غري 
مسبوقة عن مناخ املريخ، وتتيحها للمجتمع العلمي العاملي مجاناً، لتؤكد من جديد أنها صاحبة رسالة 
حضارية وإنسانية عاملية تستهدف بث قيم األمل وثقافة اإلنجاز وتحدي املستحيل واإلرصار عىل تنفيذ 

الطموحات.
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