مجلة عسكرية استراتيجية  -السنة  49العــدد  594يوليو  2021ذوالقعدة 1442هـ

االمارات والعضوية غير الدائمة بمجلس األمن:

دعم قوي للسلم واألمن
العالميين

Issue No. 594 JULY 2021

محمد بن زايد يستقبل
قائد بعثة “الدعم الحازم”
والقوات األميركية في
أفغانستان

 Archerتكشف
النقاب عن طـائرة
Maker eVTOL
الكهربائية

المركبة الهندسية
المدرعة تقدم أعلى
مستويات الحماية
وخفة الحركة

التصور األمريكي لصراعات وحروب المستقبل

األبعاد والتداعيات على األمن والسلم الدوليين

12

5 - 7 APRIL 2020
ADNEC, ABU DHABI, U.A.E

w w w. i s n ra b u d h a b i . co m

اإلفتتاحية
خطر الصمت الدولي على
جرائم «الحوثي»
في الوقت ذاته ،تواصل ميليشيات «الحوثي» انتهاكاتها للقانون الدولي باستهداف المدن

السعودية والمنشآت المدنية من مطارات ومنشآت نفطية من خالل االستخدام المكثف

للطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ،وتكشف اإلحصاءات والبيانات التي أعلنها تحالف
دعم الشرعية في اليمن قبل أيام عن حجم االنتهاكات التي قامت بها هذه الميليشيات خالل

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

تمثل ميليشيات
«الحوثي» أهم عوامل
زعزعة األمن واالستقرار
اإلقليمي ،فهي تقف
وراء األوضاع المنفلتة
التي تشهدها المناطق
التي تسيطر عليها
في اليمن ،والتي
تمثل بدورها فرصة
لعودة التنظيمات
المتطرفة واإلرهابية،
كـ«داعش» و«القاعدة»
وتعزيز نفوذها في
ً
مجددا ،ليس
اليمن
هذا وحسب ،بل هناك
شواهد على أنها تتعاون
مع هذه التنظيمات
وتنسق معها في هذه
المرحلة التي تتوافق
فيها مصالحهما.

السنوات الماضية ،وطبيعة التهديد الذي تشكله على األمن واالستقرار في المنطقة ،فقد

ً
ً
باليستيا و 659طائرة مفخخة تجاه المملكة العربية السعودية،
صاروخا
قامت بإطالق 372

ً
ً
مفخخا و 205ألغام بحري و 96292من المقذوفات ،وذلك في دليل واضح على
زورقا
و75

أنها تمتلك منظومة متنوعة ومتطورة من األسلحة ،حصلت عليها بدعم إيراني واضح،

كما تشير إلى ذلك العديد من تقارير األمم المتحدة ،التي توضح أن هذه األسلحة وخاصة
الصواريخ والطائرات المسيرة تتشابه في خصائصها مع أنظمة األسلحة المماثلة المصنعة
في إيران.

الخطر اآلخر الذي تشكله ميليشيات «الحوثي» يتمثل في تهديدها من حين آلخر لخطوط
المالحة البحرية والتجارة العالمية في البحر األحمر ومضيق باب المندب باستخدام الزوارق

المفخخة وزرع األلغام ،ومن ثم تعمد اإلضرار باالقتصاد العالمي ،وذلك في انتهاك واضح

ً
ووفقا ألحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة األميركية ،فإن
للمواثيق والقوانين الدولية.
ً
ممرا لنحو سبعمائة مليار
البحر األحمر يمثل أهمية كبيرة لالقتصاد العالمي ،حيث يعد
دوالر أميركي من التجارة الدولية كل عام ،ويضم ثاني أهم ممر في العالم وهو مضيق باب
ً
يوميا من
المندب ،الذي تمر منه غالبية صادرات النفط الخليجي بما يقارب  5ماليين برميل
النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة ،تجاه أوروبا والواليات المتحدة وآسيا ،ومن ثم فإن

ً
أضرارا كارثية بالتجارة الدولية
أي تهديد لحركة المالحة في البحر األحمر من شأنه أن يحدث
وأمن الطاقة العالمي.

إضافة إلى ما سبق ،فإن جماعة «الحوثي» فشلت في اختبار السالم ،وأهدرت مختلف

الفرص التي أتيحت لها خالل السنوات الماضية ،وتأكد للجميع أنها ليست سوى أداة في
أيدي قوى خارجية تحركها لتحقيق أجندتها في المنطقة ،وتوظفها ضمن أوراقها التفاوضية
مع الواليات المتحدة في ملف االتفاق النووي ،ولعل هذا يفسر مواقفها المتصلبة من

مختلف مبادرات وقف إطالق النار والتسوية السياسية.

إن الخطر المتصاعد الذي تشكله ميليشيات «الحوثي» على األمن والسلم اإلقليمي والدولي

ال يمكن الصمت عليه أو تجاهله من جانب المجتمع الدولي ،ليس فقط ألنه يشجعها على
ً
أيضا ألنه ربما يبعث برسالة
التمادي في ممارساتها العدائية السابق اإلشارة إليها ،وإنما

سلبية للميليشيات الطائفية والمسلحة المنتشرة في العديد من دول المنطقة ،ويجعلها
ً
وزنا للسيادة الوطنية للدول،
تتبنى نفس السلوك الذي ينتهك القانون الدولي وال يقيم

والنتيجة هي تفاقم حالة الفوضى وعدم االستقرار التي تشهدها المنطقة.

لقد آن األوان كي يتعامل المجتمع الدولي بمنظور مختلف مع ميليشيات «الحوثي»،
والتحرك لممارسة ضغوط حقيقية عليها ،بل وتصنيفها على قائمة التنظيمات اإلرهابية،

وفرض عقوبات عليها ،حتى تنصاع لمبادرات الحل السياسي وتتوقف عن سلوكها العدائي،
ألن استمرار الصمت على انتهاكاتها وممارساتها ستكون تكلفته عالية على أمن واستقرار

المنطقة بأكملها.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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محمد بن زايد يستقبل قائد بعثة “الدعم

الحازم” والقوات األميركية في أفغانستان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة الفريق أول أوستن ميلر قائد بعثة الدعم الحازم

التابعة لحلف شمال األطلسي “ الناتو” والقوات األميركية في أفغانستان.

انسحاب القوات األميركية وحلفائها في حلف “ الناتو “ من أفغانستان والذي
سيكتمل في  11سبتمبر المقبل.

حضر اللقاء  ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والفريق الركن

وبحث الجانبان خالل اللقاء ـــ الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـــ

المهندس عيسى سيف بن عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة

كما تبادال وجهات النظر بشأن مستجدات األحداث في المنطقة وفي مقدمتها

والوفد المرافق للمسؤول األمريكي

العالقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجاالت الدفاعية والعسكرية.

واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة،

بحث العالقات
الثنائية والتنسيق
بين البلدين
تبادال وجهات النظر
بشأن األحداث في
المنطقة

7

البواردي :انتخاب اإلمارات لعضوية مجلس
األمن اعتراف دولي بقيمها وجهودها ورسالتها
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون

التي عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة وجرى

لعضوية مجلس األمن وشغلها مقعد مجموعة دول

المجلس للفترة  2022-2023يؤكد ثقة المجتمع

الدفاع أن انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة
آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب تمثيلها الصوت العربي

في المجلس يعبر عن عمق االحترام الدولي الذي تحظى
به ودورها البارز على الصعيد العالمي ومساهماتها

المتميزة من أجل نشر رسالة السالم والسعي الستتاب

األمن في العالم أجمع.

خاللها انتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في

الدولي بدولة اإلمارات ،ويعد اعترافا بجهودها

المشهودة على الساحات العربية واإلقليمية والدولية

من أجل رأب الصدع وبث قيم التعايش والتسامح و
اإلخاء بين بني البشر ليحيا الجميع في سكينة وسالم.

وأوضح معاليه أن اإلمارات تؤكد دوما -عبر مواقفها

وهنأ معاليه ،في تصريح له بهذه المناسبة ،القيادة

المبدئية التي ال تحيد عنها على الساحة الدولية والقيم

آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله

الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب

األخالقية الرصينة التي قامت عليها وأرسى دعائمها

ثراه” وتواصل القيادة الرشيدة السير على نهجها -أن
ً
وقوف المجتمع الدولي
معا والعمل متعدد األطراف

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى

يعد الوسيلة المثلي لتحقيق السلم واألمن الدوليين.

حكام اإلمارات بانتخاب االمارات الذي يؤكد نجاعة وقوة وتميز السياسة

الخمسين” يعد بمثابة محطة مفصلية في تاريخ دولة اإلمارات التي نجحت

وقال إن التأييد الدولي الواسع لترشح اإلمارات والذي شهدته جلسة االقتراع

ً
مدعومة بالرؤية االستشرافية لقيادتنا الحكيمة.
على درب التنمية المستدامة،

للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى

الخارجية للدولة التي يقودها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير

الخارجية والتعاون الدولي.

وقال معاليه :إن انتخاب االمارات لعضوية مجلس االمن بالتزامن مع “عام

خالل السنوات الخمسين الماضية في تحقيق إنجازات حضارية غير مسبوقة
ً
ّ
مؤخرا إلى الفضاء ،فيما تمضي دولتنا اليوم بخطى واثقة
تكللت بالوصول

البواردي يستقبل األمين العام لمجلس
التعاون الخليجي
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع معالي الدكتور نايف فالح مبارك
الحجرف األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

العربية والوفد المرافق له والذي يزور الدولة تلبية

لدعوة وزارة الدفاع إللقاء محاضرة في كلية الدفاع
الوطني.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي على عمق

عالقات األخوة والصداقة بين دولة اإلمارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ،وحرص
قيادتنا الرشيدة على دعم وتعزيز مسيرة العمل

الخليجي المشترك بما يلبي تطلعاتها في التنمية
واالزدهار.
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إطالق “مركز فاطمة بنت مبارك
للمرأة والسالم واألمن”
وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة
الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية «أم اإلمارات» ،بتدشين مركز «فاطمة بنت مبارك للمرأة والسالم واألمن»،
ً
وذلك
تأكيدا على دور دولة اإلمارات العربية المتحدة وجهودها الحثيثة في دعم مشاركة المرأة الفاعلة في جميع
ً
القطاعات
خصوصا قطاعي السالم واألمن.
ويأتي إطالق المركز ضمن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة

ً
ونموذجا يحتذى في ترسيخ التعاون
وقالت سموها« :يمثل المركز فرصة رائعة

للمرأة.

حول أجندة المرأة والسالم واألمن ،إلى جانب تعزيز قدرات الجهات المختصة،
ً
خصوصا العاملين في الجهات الحكومية ،بما يضمن دعم مشاركة المرأة في

والسالم واألمن ،بالتعاون بين االتحاد النسائي العام وهيئة األمم المتحدة

نموذج

الدولي بشأن نشر المعرفة وتعزيز تبادل المعلومات وأفضل الممارسات

ً
ً
ودوليا.
محليا
المراكز القيادية بمختلف عمليات السالم

وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك  -بهذه المناسبة  -حرص دولة

وتحقيق أعلى استفادة ممكنة لصنع واقع جديد ومساحة أرحب للمرأة لتكون

والسالم واألمن ،والمساهمة في خلق بيئة تمكينية للمرأة وزيادة الوعي

العام بالتعاون مع مكتب اتصال هيئة األمم المتحدة للمرأة لدول مجلس

اإلمارات على بناء القدرات الوطنية واإلقليمية والعالمية في مجال المرأة

فضال عن تعزيز دور متخذي القرار
العام حول النوع االجتماعي وحفظ السالم،
ً
في المنطقة العربية والمجتمع الدولي لبناء قدراتهم في مجال دعم مشاركة

المرأة في عمليات وأنشطة بناء السالم.

رائدة وصانعة قرار ،ويسعدني في هذا الصدد أن أشيد بجهود االتحاد النسائي
التعاون لدول الخليج العربية ،لمواصلة دوره المتنامي في بحث كل السبل

الهادفة لدعم وتمكين المرأة في مجال السالم واألمن».

وأضافت سموها« :إن نموذج دولة اإلمارات الرائد في دعم مشاركة المرأة

9
والفعالة في جميع
الكاملة والمتساوية
ّ
ً
خصوصا
المجاالت الحيوية والتنموية

قطاع األمن ،إنما هو تجسيد حي لجهود

القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

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

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،وإخوانهم
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى

لالتحاد حكام اإلمارات ،لالرتقاء بطموحات

مركز الشيخة فاطمة بنت
مبارك للمرأة والسالم
ً
فرصا متنوعة
واألمن يتيح
لمشاركة الخبرات وبناء
الكوادر النسائية لدعم ملف
المرأة والسالم واألمن

وتطلعات المرأة اإلماراتية.

وتشجيعها على النجاح والتميز في
ً
خصوصا قطاعي
مختلف القطاعات

ً
مثمنا جهود سموها
السالم واألمن،
في دعم وتمكين المرأة اإلماراتية.

جهود

وفي

السياق

السويدي،

نفسه

األمينة

أكدت

العامة

نورة

لالتحاد

النسائي العام ،أن مركز فاطمة بنت

مبارك للمرأة والسالم واألمن ،الذي تم
إطالقه بالتعاون مع مكتب اتصال هيئة

األمم المتحدة للمرأة لدول مجلس
التعاون الخليجي.
ً
جاء
امتدادا للجهود المكثفة التي تقوم

التي كانت وراء النجاحات التي حققتها ابنة اإلمارات في مختلف المجاالت

بها دولة اإلمارات لتحقيق األهداف االستراتيجية الخاصة بقرار مجلس األمن

العمل أم تبوؤ المناصب القيادية وغيرها من النجاحات والمكتسبات في

السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،وجهودها الكريمة التي قادت

سواء في المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين أم المشاركة في سوق
مختلف القطاعات».

إنجازات

رقم  ،1325بفضل دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها المستنيرة والتوجيهات

دولة اإلمارات إلحداث تقدم محوري في ملف المرأة والسالم واألمن.

وقالت« :يهدف المركز إلى تبادل خبرات قطاعات متعددة لمواجهة التحديات
المستمرة والناشئة ،وتقديم المناهج التشغيلية الالزمة إلدماج النوع

من جانبه أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون

االجتماعي في مختلف القطاعات ،بما في ذلك الدول الشريكة وبعثات حفظ

طيب الله ثراه ،من مسيرة عطاء
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيانّ ،
ً
ً
ودعم ال محدود لملف تمكين المرأة اإلماراتية كونها مكونا رئيسيا في مسيرة

بالمرأة والسالم واألمن ،بما يجسد الجهود التي يبذلها االتحاد النسائي العام

الدولي ،أن دولة اإلمارات بحكمة ورؤية قيادتها الرشيدة تواصل ما بدأه

اإلنجازات الوطنية للدولة ورؤيتها للمستقبل الذي تتطلع خالله إلى تعزيز

نجاحاتها وريادتها في المجاالت كافة.

فضال عن تعزيز التحليل والبحث واالبتكار في القضايا المتعلقة
السالم،
ً

ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ،بالتعاون مع هيئة األمم
المتحدة للمرأة ،بشأن أجندة المرأة والسالم واألمن».

وأوضحت أن موقع المركز سيكون داخل مبنى االتحاد النسائي العام،
ً
أنواعا عدة من الدورات التدريبية داخل وخارج الدولة ،إذ سيتيح
وسيقدم

وأشار إلى أن المرأة اإلماراتية سطرت قصص نجاح ملهمة في مختلف
ً
معربا عن سعادته بإطالق مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة
القطاعات،

ً
وجها لوجه ،والذي سيجمع بين العروض التقديمية
للمشاركين التعلم

فرص تحقق معها السالم والرخاء والتقدم ،ومنحها القدرة على تأدية واجبها

كما سيتيح التعليم الذاتي االفتراضي ،الذي سيقدم الدورات التدريبية الذاتية

والسالم واألمن ،لدوره الحيوي في النهوض بكفاءة وقدرة المرأة للعبور إلى

تجاه وطنها واآلخرين في شتى بقاع األرض.

وأكد سموه أن هذه المبادرة الكريمة ثمرة للدعم الالمحدود والرعاية الكبيرة
التي تقدمها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،للمرأة في اإلمارات والعالم

واألنشطة التفاعلية والمناقشات الجماعية لنقل وتبادل المعرفة.

االفتراضية ،التي ستسمح للمتعلمين بالوصول إلى المحتوى من أي مكان
ً
أيضا فرصة التعلم المدمج ،الذي سيجمع
وفي أي وقت ،وسيقدم المركز
ً
وجها لوجه.
الدورات المختلطة بين التعلم عبر اإلنترنت والتعلم
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وزير الدولة لشؤون الدفاع  :المسابقة الوطنية
لمهارات اإلمارات تسهم في تمكين شباب
الوطن من مهارات المستقبل
أبوظبي للمعارض.

واطلع معاليه على مجريات فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات
وآلية سيرها وشروط االلتحاق بها ومجاالتها التنافسية وطرق التحكيم

فيها التي تحفز شباب وبنات الوطن على االبتكار واإلبداع ،في هذا الحدث
العلمي والمعرفي والعملي المهم الذي يحتفي بالمواهب اإلماراتية

الشابة ،ويعمل على صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم في المجاالت التقنية
والتكنولوجيا المتقدمة التي ترتبط بشكل مباشر بوظائف المستقبل.

والتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع خالل جولته بنخبة من شباب وفتيات
ً
ً
ً
وفنيا
وتقنيا
هندسيا
اإلمارات المشاركين الذين يتنافسون في  17مجاال
وتوقف عند عدد من المشاريع من ضمنها مشاريع أنظمة التحكم الصناعي

والنحت بالحاسوب وتقنية السيارات وحلول برمجيات تقنية المعلومات.

وقال معاليه  -في ختام جولته  -فخورون باالطالع على المشاريع المميزة

قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة في

لطلبة المدارس والجامعات اإلماراتية في المسابقة الوطنية لمهارات

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة

أن المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات تسهم في تمكين شباب الوطن

أجنحة المسابقة الوطنية لمهارات اإلمارات  2021التي تقام تحت رعاية
المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية

األسرية وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز

اإلمارات حيث أثبتوا جدارتهم ومهاراتهم التقنية والمهنية الملهمة ..مؤكدا

من مهارات المستقبل وإعدادهم لدعم جهود الدولة لترسيخ اقتصاد قائم
على المعرفة.

البواردي
يستقبل
القائم
باألعمال
األمريكي
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في

وتبادال وجهات النظر بشأن عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات

األمريكية لدى الدولة و الوفد المرافق له.

و استعرض الجانبان مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد “ كوفيد-

مكتبه بوزارة الدفاع شون ميرفي القائم باألعمال بسفارة الواليات المتحدة
و رحب معاليه خالل اللقاء بالقائم باألعمال األمريكي و جرى بحث عالقات

التعاون و الصداقة التي تربط دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات
المتحدة األمريكية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة

االهتمام المشترك.

 ”19و اإلجراءات االحترازية والوقائية في البلدين ،وتدابير العمل المشترك
لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.
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البواردي :دور مهم للمملكة المتحدة في حفظ السالم
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ،أهمية الدور

الذي تلعبه المملكة المتحدة في حل النزاعات اإلقليمية ،والجهود الدولية
ً
مشيرا في الوقت نفسه إلى العالقات التاريخية بين البلدين.
لحفظ السالم،

واستعرض معاليه ،خالل اتصال هاتفي تلقاه من معالي جيمس هايبي
نائب في البرلمان وزير القوات المسلحة البريطانية ،العالقات الثنائية وسبل

تعزيزها ،خاصة على الصعيد العسكري في إطار التعاون المشترك بين دولة
اإلمارات والمملكة المتحدة ،كما استعرضا الوضع الراهن في المنطقة

وعملية السالم في الشرق األوسط.

وأشار معالي البواردي إلى أهمية زيادة فرص التعاون الثنائي في التمارين

العسكرية لمكافحة اإلرهاب والتطرف ،وتبادل الخبرات العسكرية لتطوير
كفاءة وقدرات الكوادر البشرية لدى البلدين.

من ناحيته ،أشاد وزير القوات المسلحة البريطانية خالل االتصال الهاتفي
ً
بما وصلت إليه دولة اإلمارات في مختلف المجاالت،
معربا عن تطلعه إلى

البشري التي تقوم بها شركة لوكهيد مارتن لزيادة عدد المهندسين اإلماراتيين

تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،خاصة فيما يتعلق بالجوانب
ً
مؤكدا أهمية أمن الخليج العربي.
والشؤون الدفاعية والعسكرية،

اإلمارات.

بوب /س .هاروارد الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن لمنطقة الشرق

اإلماراتيين الشباب كعناصر حيوية لمستقبل صناعة الدفاع ،لتحقيق الهدف

من جهة أخرى ،استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي ،في مكتبه ،روبرت

األوسط ،بحضور وكيل وزارة الدفاع وكبار ضباط ومسؤولي الوزارة ،وركزت

المناقشات خالل االجتماع على آخر التطورات التكنولوجية في مجال صناعة
ّ
وسلطت الضوء على التعاون المستمر بين الجانبين.
الطيران والدفاع،
ً
إيجازا حول جهود التوطين وتنمية رأس المال
كما تلقى معالي البواردي

ذوي المهارات العالية في مجال الطيران والدفاع وتطوير البرمجيات في

ً
مجددا التزام شركة لوكهيد مارتن بتدريب وتوجيه المهندسين
وأكد هاروارد

النهائي المتمثل في تأهيل كوادر إماراتية تقوم بتصميم واختبار وتشغيل
وصيانة جميع األنظمة المتطورة التي تدعمها شركة لوكهيد في مقرها

بأبوظبي.

ً
هاتفيا مع وزير الدفاع اإليطالي
البواردي يبحث
عالقات التعاون العسكري وسبل تطويرها
تلقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع

اتصاال هاتفيا من معالي لورينزو غويريني وزير الدفاع بجمهورية

إيطاليا.

بحث الوزيران خالل االتصال الهاتفي عالقات التعاون و العمل
المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون

الدفاعية والعسكرية ،وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين
الصديقين ..و استعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس

كورونا المستجد “كوفيد  ”19 -و اإلجراءات االحترازية و الوقائية

و تدابير العمل المشترك الحتوائه إضافة إلى عدد من الملفات

اإلقليمية و الدولية.
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البواردي يترأس أول اجتماع للمجلس األعلى
للقضاء العسكري

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أول
اجتماعات المجلس األعلى للقضاء العسكري بحضور رئيس اإلدارة التنفيذية

للقضاء العسكري و رئيس المجلس األعلى للقضاء العسكري و أعضائه.

ورحب معاليه في كلمة له بالحضور و قال“ :إن قرار صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إصدار مرسوم القانون

االتحادي رقم  /9/لسنة  2020بشأن القوات المسلحة والذي تنص المادة

“رعاه الله” ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة تنص على ضرورة التمسك
باستقالل القضاء باعتباره مبدأ دستوريا متعلقا بإقامة العدل وحماية الحريات

الملك ،والقضاة
والحقوق وتعزيز النظام القضائي إذ أن العدل أساس ُ

مستقلون ال سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم”.

وشدد معاليه على أن “وزارة الدفاع تدخل اليوم مرحلة جديدة ومهمة في

 /23/منه على تشكيل المجلس األعلى للقضاء العسكري في القوات

مسيرة القضاء العسكري لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية

العسكرية.

اإلمارات بشكل عام ومنظومة القضاء العسكري بشكل خاص”.

المسلحة ،كان لتأمين استقاللية القضاة العسكريين وأعضاء النيابة

عبر منظومة متكاملة ومتطورة تماشيا مع مسيرة التطور التي تشهدها دولة

و أكد معاليه أن “االلتزام بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن

متمنيا ألعضاء
و في نهاية اإلجتماع أشاد معاليه بدعم وتعاون وزارة العدل
ً

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

عملهم في خدمة المصالح العليا للدولة.

زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” و توجيهات صاحب السمو الشيخ

مجلس القضاء وأعضاء السلك القضائي كل التوفيق والنجاح في أداء مهام

البواردي ووزير القوات المسلحة البريطانية
يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون العسكري

لحفظ السالم ،مشيرا في الوقت نفسه إلى العالقات التاريخية بين البلدين.

واستعرض معاليه خالل اتصال هاتفي تلقاه اليوم من معالي جيمس هايبى
نائب في البرلمان وزير القوات المسلحة البريطانية ،العالقات الثنائية وسبل

تعزيزها خاصة على الصعيد العسكرى في إطار التعاون المشترك بين دولة
اإلمارات والمملكة المتحدة ،كما استعرضا الوضع الراهن في المنطقة

وعملية السالم في الشرق األوسط.

وأشار معالي البواردي إلى أهمية زيادة فرص التعاون الثنائي في التمارين

العسكرية لمكافحة اإلرهاب والتطرف وتبادل الخبرات العسكرية لتطوير
كفاءة وقدرات الكوادر البشرية لدى البلدين.

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أهمية الدور
الذي تلعبه المملكة المتحدة في حل النزاعات اإلقليمية والجهود الدولية

من ناحيته ،أشاد وزير القوات المسلحة البريطانية خالل االتصال الهاتفي
ً
معربا عن تطلعه إلى
بما وصلت إليه دولة اإلمارات في مختلف المجاالت،

تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين ،خاصة فيما يتعلق بالجوانب
ً
مؤكدا على أهمية أمن الخليج العربي.
والشؤون الدفاعية والعسكرية،
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الرميثي يبحث مع نظيره القبرصي
عالقات التعاون الدفاعي المشترك

قام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

والعمل المشترك في المجال العسكري الدفاعي ،بهدف رفع القدرات

األولى من نوعها لجمهورية قبرص ،استمرت لمدة يومين وذلك تلبية

وتم خالل اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات

المسلحة يرافقه عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع بزيارة رسمية تعتبر

لدعوة رسمية من الفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس رئيس هيئة األركان
العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص.
ً
تأكيدا على أهمية بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها
وتأتي هذه الزيارة
في يناير من العام الحالي بشأن التعاون العسكري والدفاعي المشترك
بين البلدين.

وأكد معاليه خالل اللقاء مع نظيره القبرصي عمق العالقات االستراتيجية

بين دولة اإلمارات وجمهورية قبرص ،متطلعا لتعزيز عالقات التعاون

العسكرية والدفاعية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ذات االهتمام المشترك وأهمية تبادل الخبرات والزيارات والتنسيق

العسكري المشترك.

من جانبه ثمن الفريق أول دوميكريتوس زيرفاسكس رئيس هيئة األركان
العامة للحرس الوطني بجمهورية قبرص تلبية الدعوة ،وأكد أهمية الشراكة

مع دولة اإلمارات في مختلف مجاالت التعاون العسكري والدفاعي

المشترك بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
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البواردي يبحث سبل تعزيز التعاون العسكري
مع المكلف بوزارة دفاع جزر القمر
المتحدة المكلف بوزارة الدفاع والوفد المرافق له ،بحضور معالي الفريق

الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر

سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع ،وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون
المشترك في المجال العسكري والدفاعي ،وتبادل وجهات النظر بشأن عدد

من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

وأشاد معالي يوسف محمد علي بجهود دولة اإلمارات العربية المتحدة

المستمرة في مكافحة اإلرهاب والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف،

وسعيها الدائم والتزامها في تعزيز عالقات الشراكة والتعاون مع أصدقائها

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع  -في
مكتبه معالي يوسف محمد علي مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية القمر

وحلفائها ،منوها بالتطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون في كافة

المجاالت بما يعزز المصالح المشتركة.

أحمد بن طحنون يتفقد جاهزية مشاركة مجندي
الخدمة الوطنية في اكسبو 2020
أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية أن مشاركة مجندي الخدمة الوطنية في إكسبو

 2020دبي لتأدية مهام مختلفة تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار

إكسبو والدول المشاركة وذلك من خالل مجموعة من الدورات التدريبية

التي تضمن القيام باألدوار المناطة بهم وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على
أكمل وجه وإتقان واحترافية.

وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية إن مشاركة منتسبي الخدمة
الوطنية في تنظيم هذا الحدث الدولي يمثل حافزا ومكسبا كبيرا للدولة
ويعزز الصورة المشرقة لدولة االمارات وإلمارة دبي بما يفوق التوقعات

ويترك دون شك إرثا مميزا لألجيال القادمة وكافة أبنائها المواطنين

والمقيمين وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة
اإلمارات عالوة على مساهمة الهيئة في تشكيل قاعدة من مجندي الخدمة

الوطنية وصقلهم بالطريقة األمنية المناسبة للمستقبل.

والتقى اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان مجندي الخدمة

جاء ذلك خالل لقائه معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة

الوطنية في المعسكر معربا سعادته بتوافد أبناء الوطن لتلبية نداء الفخر

والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

قوة وكفاءة وثقة بالنفس مثمنا حرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في

دبي في معسكر جبل علي ضمن تعزيز عالقات الشراكة االستراتيجية
في القوات المسلحة بهدف التنسيق والوقوف على استعدادات منتسبي

الخدمة الوطنية واالحتياطية في الترحيب بالعالم على أرض دولة اإلمارات
واستقبال الماليين من الزوار خالل فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار
ستة أشهر من أكتوبر  2021حتى إبريل .2022

الذي سيساهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري ويجعلهم أكثر

نفوسهم بما يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا الوطن ستبقى بإذن الله خفاقة

عالية بسواعد المخلصين من منتسبي القوات المسلحة.

وحث المجندين على االستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم وعكس

الصور المشرفة للدولة أثناء تنظيم حدث إكسبو .2020
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لدورهم اإليجابي في توفير أفضل الميزات والخدمات للمنتسبين

وزارة

الدفاع تكرم  48مؤسسة وشركة داعمة

لـ بطاقة “حماة الوطن”

إعداد :مالزم 1/حسن الزعابي والمالزم 1/سالم الزحمي
المصور :عمر البلوشي

كرمت وزارة الدفاع ممثلة في اإلدارة التنفيذية لإلمداد  48مؤسسة وشركة

للمنتسبين حاملي بطاقة “حماة الوطن” وتؤكد عظيم االمتنان والعرفان

المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وذلك لدورهم اإليجابي

العظيم للقوات المسلحة الباسلة ومسؤوليتها الوطنية التي تقوم بها

داعمة لبطاقة “حماة الوطن” التي تمنح لجميع منتسبي الوزارة والقوات
في توفير أفضل الميزات والخدمات لمنتسبي البطاقة.

للقيادة الرشيدة ومبادراتها التي تعبر من خاللها عن تقدير الدور الوطني

ومهمتها في الحفاظ على أمن الوطن وسالمته والذود عن حماه.

بدأ حفل التكريم – الذي أقيم في فندق إرث “فندق ونادي ضباط القوات

وقال العميد الركن خالد علي السميطي رئيس اإلدارة التنفيذية لإلمداد

بطاقة حماة الوطن وذلك بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة وممثلي

بطاقة حماة الوطن وتكريم شركائنا المتميزين المساهمين فيها إضافة إلى

المسلحة سابقا” بعزف السالم الوطني ثم عرض فيلم وثائقي عن أهمية
الجهات المساهمة في داعم مبادرة “حماة الوطن”.

خالل كلمته  ” :نحتفي اليوم بالنجاحات المتعاقبة التي حققها مشروع
توقيع عدد من االتفاقيات الجديد مع شركائنا من المؤسسات والشركات

وأكد مسؤولو وممثلو الجهات الداعمة لبطاقة “حماة الوطن” التزامهم

وذلك ضمن جهود وزارة الدفاع لتنفيذ مبادرات رامية لخدمة حاملي بطاقة

وتسهيل حياتهم اليومية تقديرا لما يقومون به في خدمة الوطن والذود عنه

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات

وحرصهم على تقديم الخدمات لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة
والحفاظ على المكتسبات واإلنجازات.

حماة الوطن وتحقيقا لرؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب
المسلحة “حفظه الله”  ..تلك الرؤية التي تهدف دوما لرفع مؤشر السعادة

فمن جانبه قال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة

وترسيخ االيجابية وتكريم من يستحق التكريم في المحافل كافة.

بالشراكة مع قواتنا المسلحة الباسلة وتؤكد تقديم أفضل الخدمات والمزايا

و أسهمت في تقديم مزايا وخدمات حصرية لحامليها منذ اطالقها في

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إن “أبوظبي الوطنية للتأمين” تفخر وتعتز

وأوضح أن بطاقة حماة الوطن حققت نجاحات كبيرة على مستوى الدولة
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الثامن من يونيو عام  2015إال أن الطريق

اليزال طويال من أجل مواصلة االرتقاء
بمستوى الخدمات الحالية وتحقيق المزيد
من المنافع المتبادلة لحاملي البطاقة
من جهة و للشركاء من جهة أخرى وقال
 ”:نسعى أيضا إلى االرتقاء بمستوى

التنافسية لبطاقة حماة الوطن لتكون لنا

الريادة في هذا المجال”.

وأكد حرص وزارة الدفاع ممثلة في االدارة
التنفيذية لإلمداد على تعزيز الشراكة
االستراتيجية

مع

مختلف

مؤسسات

القطاعين العام والخاص بما يسهم
بفاعلية في مسيرة التطور و تقديم أفضل

تحرص وزارة الدفاع على
تعزيز الشراكة االستراتيجية
مع مؤسسات القطاع العام
والخاص بما يسهم بفاعلية
في مسيرة التطور و تقديم
أفضل المزايا والخدمات ألبناء
القوات المسلحة

المزايا والخدمات ألبناء القوات المسلحة “حماة الوطن” اعترافا وامتنانا
لدورهم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وحماية

مكتسبات ومقدرات الوطن.

كوكبة من المؤسسات والشركات
المساهمة والداعمة لبطاقة “حماة

الوطن” إضافة إلى توقيع عدد من
مذكرات التفاهم مع الشركات التي
تنضم إلى المساهمين لبطاقة “حماة

الوطن”.

وأضافت إن بطاقة حماة الوطن خدمة
مجانية تصرف لجميع منتسبي وزارة

الدفاع والقوات المسلحة وتوفر العديد
من المميزات لحامليها على مستوى
الدولة وأوضحت أن بطاقة “حماة
الوطن” منذ إطالقها في العام 2015

تضم أكثر من  700مؤسسة وشركة

وطنية وعالمية و تستحوذ الشركات الوطنية على أكثر من  90%حيث يقدم

الشركاء من خاللها العديد من الخدمات واالمتيازات والعروض.

من جهته أعرب خلف أحمد الحبتور مؤسس و رئيس مجلس إدارة مجموعة

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الشركاء على مبادراتهم التي تكشف عن

الحبتور عن شكره وتقديره لوزارة الدفاع والقوات المسلحة لتكريمها

وقال  ”:نيابة عن معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع

التعاون وتعزيز العالقات مع مختلف المؤسسات الحكومية بما يصب في

تقدير وعرفان لحماة الوطن من منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة..
نشكر جميع الشركاء لبطاقة حماة الوطن وندعو الله جل شأنه أن يسدد

خطانا جميعا على طريق الخير والعطاء والبناء”.

و عقب حفل التكريم ،وقعت وزارة الدفاع  22مذكرة تفاهم جديدة مع عدد
من المؤسسات والشركات في الدولة ضمن مبادرة “حماة الوطن” ..وقعها

من جانب وزارة الدفاع العميد الركن

خالد علي السميطي رئيس اإلدارة

التنفيذية لإلمداد فيما وقعها عن
المؤسسات والشركات عدد من

ممثليها.

المساهمين في بطاقة حماة الوطن والذي يعد دافعا إضافيا للمزيد من

صالح الوطن والمواطن.

و أضاف  ”:جاهزون ألي خطوة تسهم في دعم منتسبي وزارة الدفاع
والقوات المسلحة وهذا شيء بسيط نقدمه ألبنائنا الملتزمين بحمايتنا

وتأمين سالمتنا”.

بدوره قال عبد الله إبراهيم األحمد

النائب

األول

للرئيس

لقطاع

المؤسسات الحكومية في “اتصاالت”

إن اتصاالت تتشرف بشراكتها مع

وزارة الدفاع في إطار بطاقة حماة

من جهتها قالت المقدم طيار سارة

الوطن من منطلق االلتزام والواجب

لإلمداد بوزارة الدفاع في تصريحات

حماة الوطن وعرفانا بتضحياتهم في

حمد الحجري من اإلدارة التنفيذية

لوكالة أنباء اإلمارات “وام” إن
االحتفال اليوم يأتي في إطار تكريم

الوطني تقديرا إلسهامات أبطالنا من
خدمة الوطن والمواطن.

18

األخبار

العـدد  | 594يوليو 2021

وفد من وزارة الدفاع يزور الطلبة المتدربين
في شركة لوكهيد مارتن

زار وفد من وزارة الدفاع يترأسه اللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري،

أهداف تنمية رأس المال البشري في دولة اإلمارات ،من خالل إتاحة الفرص

األمنية واالبتكار ( )CISSبمدينة مصدر في أبو ظبي.

الرئيسية ،مثل تحليل العمليات واألنظمة غير المأهولة والذكاء االصطناعي.

الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية ،مركز لوكهيد مارتن للحلول

للطالب اإلماراتيين الموهوبين للتركيز على مقتضيات الصناعة الدفاعية

وكان في استقبال الوفد روبرت (بوب) هاروارد الرئيس التنفيذي لشركة

ويشار إلى أن مركز لوكهيد مارتن للحلول األمنية واإلبتكار ( )CISSاستضاف

جهود التنمية والتوطين التي تبذلها شركة لوكهيد مارتن إضافة إلى تطوير

برامج تدريبية متخصصة في الصناعة العسكرية .وتوفر هذه البرامج
ً
تدريبا في تطوير الذكاء االصطناعي وتصميم الطائرات المسيرة ،وتمارين

لوكهيد مارتن لمنطقة الشرق األوسط ،والذي سلط بدوره الضوء على
رأس المال البشري من مهندسين إماراتيين وتزويدهم بالمهارات العالية

والدقيقة .كما استمع اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري إليجاز فني
قدمته كبيرة المهندسين هالة الزرقاني أول مهندسة إماراتية تعمل بشركة
لوكهيد مارتن في المركز واطلع على سير عمل برامج الشركة لدعم وتطوير
المواهب اإلماراتية لبناء قدرات شابة وواعدة ومتقدمة في صناعة الدفاع

والفضاء اإلماراتي.

خاصا لتمكين الكوادر
وأكد اللواء الجابري أن القيادة الرشيدة تولي
اهتماما ً
ً

الوطنية وتوفير الفرص لهم لمواصلة وتعزيز تنافسيتهم في االقتصاد
العالمي المختص بمجال التكنولوجيا المتقدمة ،بما في ذلك قطاع الدفاع.

وأشار الجابري إلى أن استمرار التدريب والتوجيه المتواصل للمهندسين

الشباب وتمكينهم من تشغيل األنظمة المتطورة المستخدمة في

القطاعات الدفاعية يعد من أهم مقومات النجاح لصناعة الدفاع والطيران
في الدولة.

وتستمر إجراءات إعداد وتجهيز دفعة الفصل الصيفي من طلبة الجامعات
اإلماراتية إللحاقهم ببرنامج تدريب مركز لوكهيد مارتن للحلول األمنية

واإلبتكار ( )CISSعلى قدم وساق ،حيث سيدعم البرنامج التدريبي المتميز

منذ العام  2017أكثر من  100مهندس إماراتي ،طوروا مهاراتهم من خالل

المحاكاة الدفاعية ،ومهارات إدارة األعمال ،وتطوير البرمجيات وإدارة أنظمة
تكنولوجيا المعلومات ،مما يسمح للطلبة بالعمل على مشاريع واقعية تؤثر

بشكل إيجابي على قطاع الطيران والدفاع.
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كلية الدفاع الوطني تحتفل بتسليم شهادات الماجستير

ودبلوم الدراسات العليا لخريجي الدورة الثامنة
شهد سعادة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للموارد

والخدمات المساندة الحفل السنوي الذي نظمته كلية الدفاع الوطني لتسليم

شهادات الماجستير ودبلوم الدراسات العليا لخريجي الدورة الثامنة 2020-2021
وذلك بمقر الكلية وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سالمتهم ،واتخاذ
كل اإلجراءات لتوفير الحماية القصوى لكل الدراسين من أجل الحفاظ عليهم

وحمايتهم من جائحة كوفيد . 19 -

حضر الحفل سعادة اللواء الركن عقاب شاهين العلي قائد كليه الدفاع الوطني
وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ،تاله كلمة الدكتور دانييل بالتروسيتيس عميد
كليه الدفاع الوطني هنأ فيها الخريجين وأثنى على الجهود التي بذلوها خالل فترة

دراستهم األكاديمية في الكلية.

ً
وأشاد بالتعاون الذي أبدوه فيما بينهم ورغبتهم التي كانت
دافعا لهم للتحصيل

والمداومة والمواصلة حتى هذه المرحلة المهمة لكل دارس أال وهي لحظة

التخريج والتكريم.

ً
نيابة عن زمالئها أعربت فيها عن
والقت هبة سيف آل صالح كلمة الخرجيين

عميق الشكر والتقدير لتلك التجربة العلمية التي استطاعوا من خاللها رفع
قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات األمن الوطني واإلقليمي والدولي ،إلى

جانب فهمهم ألسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية
مصالح وطنهم العليا والحفاظ عليها.

وبعدها تفضل راعي الحفل سعادة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري
الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة يرافقه سعادة اللواء الركن عقاب
شاهين العلي قائد الكلية بتوزيع شهادات الماجستير ودبلوم الدراسات العليا

لمستحقيها من خريجي الدورة الثامنة .2021-2020

وزارة الدفاع تشارك في معرض الدفاع
الدولي ملكس 2021
وتعرف الوفد خالل لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة
على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من األنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته

التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع وتبادلوا معهم األحاديث بشأن أهمية
المشاركة في معرض “دبي للطيران  ”2021الذي سيعقد خالل شهر نوفمبر

القادم ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خالله.

وأكد سعادته أهمية المعرض على خريطة المعارض العالمية في المجال
الدفاعي واألمني.

والتقى سعادة اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري على هامش المعرض مع

شارك وفد من وزراة الدفاع برئاسة سعادة اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك

معالي دميتري بانتوس ،وزير اإلنتاج الحربي لجمهورية بيالروسيا ،بحضور كبار

الدورة العاشرة من معرض الدفاع الدولي ملكس  2021بالعاصمة البيالروسية

بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجاالت الدفاعية خاصة في مجال

وحضر الوفد حفل افتتاح فعاليات المعرض الذي تم افتتاحه من قبل معالي

والتقى الوفد المشارك مع عدد من رؤساء الشركات البيالروسية المشاركة

وقام سعادة اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري والوفد المرافق بجولة
في المعرض شملت عدد ًا من أجنحة ومنصات عرض الشركات البيالروسية

الدفاع والشركات العارضه من اجل بناء عالقات الشراكة والتكامل بين الطرفين،

المري ،مساعد رئيس األركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع ،في فعاليات

مينسك.

رومان غولوفتشينكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيالروسيا.

والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية واألمنية.

الضباط من كال الجانبين حيث جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون المشترك
الصناعات الدفاعية ،إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

في المعرض ،حيث تمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزاره

بما يحقق األهداف االستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغالل القدرات المرتبطة

بقطاع الصناعات العسكرية.
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اختتام مشاركة «القوات الجوية»
بـ «طويق  »2في السعودية

اختتمت القوات الجوية والدفاع الجوي مشاركتها في التمرين الجوي المشترك

لعمليات اإلسقاط الجوي التكتيكي ،ورفع روح التنافس بين المشاركين ،كما

السعودية الشقيقة بمشاركة سلطنة عمان ،والمملكة األردنية الهاشمية،

التمرين بكل دقة وإتقان.

والمختلط «طويق  ،»2والذي استمر لمده أسبوعين في المملكة العربية
وجمهورية مصر العربية ،كما شاركت

تميز أداء المشاركين في التمرين بالمستوى المتقدم في تنفيذ كافة مراحل

كل من الكويت ،والبحرين كمراقبين
في هذا التمرين.

حضر التمرين ،اللواء الطيار الركن
محسن بن سعيد الزهراني قائد قاعدة
األمير سلطان الجوية ،والعميد الركن
عبدالله بن حسن الطنيجي الملحق

العسكري اإلماراتي بالمملكة العربية
السعودية.

وشهد التمرين في مرحلته الختامية
عدة طلعات جوية وتمارين تطبيقية

نفذت بكل كفاءة واحترافية ..وقد
حقق التمرين أهدافه من خالل رفع

أعلى درجات االستعداد وتحقيق

التوافق والتكامل العملياتي ،ورفع

الجاهزية

العملياتية

والتدريبية

تكريم المشاركة اإلماراتية في التمرين
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اللجنة العسكرية المنظمة لـ “ دبي
للطيران “ توقع شراكة مع “ “ SPPS
إلدارة مؤتمر قاده القوات الجوية
مؤتمر قاده القوات الجوية والدفاع الجوي “ ،”DIACC 2021الذي يقام

في  13نوفمبر المقبل بالتزامن مع المعرض.

يمثل “ مؤتمر قاده القوات الجوية والدفاع الجوي “ فرصة فريدة للمجتمع
اإلقليمي و الدولي من صناع القرار والقاده في القوات الجوية والدفاع
الجوي لاللتقاء ومناقشة أحدث التطورات الناشئة في مجال اإلستراتيجية

والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا ..وسيركز على آخر التطورات في القوات
الجوية والدفاع الجوي على أن يخصص جزءا كبيرا منه لنظم الجيل الجديد
من التقنيات الدفاعية الجوية.

و يعد “ معرض دبي للطيران “ بدورته السابعة عشرة  -الذي يقام خالل

الفترة من  14إلى  18نوفمبر - 2021بمطار آل مكتوم الدولي الحدث

األضخم من نوعه في المنطقة وواحدا من أكثر المعارض نجاحا على
وقعت اللجنة العسكرية العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران  2021اتفاقية
تعاون وشراكة مع شركة “ ”SPPSتتولى بموجبها الشركة مسؤولية إدارة

مستوى العالم.

ومن المنتظر أن يجمع أبرز الخبراء في مجال الطيران التجاري وطيران األعمال

وقطاع الدفاع وذلك لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران العالمية.

تنظيم معرض مصر
الدولى للدفاع
واألمن  29نوفمبر
المقبل Edex 2021
تنظم مصر خالل شهر نوفمبر المقبل ،الدورة الثانية لمعرض مصر الدولى

األفريقية ،حيث يهدف إلى أن يضم أكثر من  400عارض من كبرى الشركات

 ،2021بمركز مصر للمعارض الدولية ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

من المتوقع أن يقوم بزيارة  EDEXأكثر من  30ألف زائر من المختصين

للدفاع واألمن  EDEXالذى يقام فى الفترة من  29نوفمبر إلى  2ديسمبر
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،القائد األعلى للقوات المسلحة.

معرض مصر الدولى للدفاع واألمن EDEX

يعد  EDEXالحدث األضخم بقطاع الصناعات العسكرية فى مصر والقارة

المحلية والعالمية فى مجاالت الدفاع والتسليح (البرية  -البحرية  -الجوية).

والمهتمين بالقطاع ،باإلضافة إلى الوفود الدولية التي يستضيفها
المعرض من أكثر من  41دولة من وزراء الدفاع و كبار العسكريين وممثلو
أكبر جيوش العالم.
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قائــد القـيادة المركزيــة األمريكيــة:

«الحوثيون» يضيعون فرص السالم..
ً
عسكريا
وال حل
أعرب قائد القيادة المركزية األميركية ،الجنرال كينيث ماكينزي ،عن ثقته في
رغبة المملكة العربية السعودية في التوصل إلى حل مسؤول للصراع في

محم ًال ميليشيات «الحوثي»
اليمن ،واتخاذ خطوات كبيرة لتحقيق ذلك،
ّ
اإلرهابية مسؤولية عرقلة جهود السالم ،وهو ما يفاقم من األزمة

اإلنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني ،جراء انعدام
األمن ،ونقص الغذاء.

وقال ،في إحاطة صحفية حضرتها «االتحاد»:
«لسوء الحظ ،ال يرغب الحوثيون في اقتناص

الفرصة ،واالنخراط في مفاوضات جادة

مع المملكة العربية السعودية ،إلنهاء هذا
ً
الصراع المأساوي»،
داعيا «الحوثيين» إلى

اقتناص الفرصة وخوض المفاوضات.

واستبعد ماكينزي أن يجدي الحل العسكري
ً
نفعا إلنهاء الحرب في اليمن ،أكد أن
استهداف

جماعة

«الحوثي»

اإلرهابية،

األراضي السعودية بصواريخ وطائرات من دون

طيار ،لن تجدي ،كما أن مواصلة الضغط للسيطرة
ً
نفعا.
على مأرب لن يجدي

إلى ذلك ،أكد ماكينزي التزام بالده بمساعدة كل من العراق
ً
وخصوصا تنظيمي
وأفغانستان على التصدي للتنظيمات اإلرهابية،
ً
موضحا أنه ناقش مع رئيس الوزراء العراقي
«داعش» و«القاعدة»،

مصطفى الكاظمي مواصلة الجهود الرامية للتصدي لتنظيم «داعش»،
وإجراء إصالحات في قطاع األمن ،وإجراءات أخرى تهدف إلى الحفاظ على
االستقرار اإلقليمي .ولفت إلى تركيز القوات األميركية على تدريب وتقديم

المشورة للقوات العراقية.

المسيرة «المفخخة»،
وأعرب ماكينزي عن قلقه من تزايد هجمات الطائرات
ّ
ً
موضحا أن سبب هذه الهجمات
التي تستخدمها ميليشيات موالية إليران،
هو يأس هذه الميليشيات من الضغط على الحكومة العراقية لمطالبة
واشنطن بسحب قواتها من العراق .وأضاف« :لجأت
الميليشيات لهذا التكتيك في محاولة للضغط
ً
عسكريا».

ّ
وذكر بأن حماية القوات األميركية والبعثات

الدبلوماسية في العراق تقع على كاهل
ً
الحكومة العراقية،
مطالبا إياها بكبح هذه
الميليشيات ،مع التأكيد على قدرة واشنطن
على حماية قواتها.

وذكر أنه على رغم من هزيمة «داعش» ،إال

أن واشنطن ال ترغب في تخفيف الضغط

على التنظيم ،بسبب طموحات عناصره

وأيديولوجيتهم المتطرفة .وتابع :على المدى

الطويل ،نعمل على تمكين القوات المحلية من

االضطالع بمهمة التصدي للتنظيم بنفسها.

وأوضح قائد القيادة المركزية األميركية أن واشنطن ملتزمة

بمواصلة دعم القوات األفغانية ،والقيام بعمليات لمكافحة اإلرهاب من
ً
الفتا إلى أنه االنسحاب األميركي من أفغانستان سينتهي بحلول
الخارج،
الحادي عشر من سبتمبر ،وأن بالده ستفتتح سفارة هناك.

وفي هذه األثناء ،شدد على مواصلة الواليات المتحدة دعم الجيش في
ً
حاليا.
لبنان ،في خضم األزمة التي يواجهها

«مساواة» تطالب بتحقيق دولي في مجزرة «الحوثيين» بمأرب
طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات اليمنية ،أمس ،بفتح تحقيق

األساسي للمحكمة الجنائية الدولية» .وشددت على ضرورة قيام مجلس

مدينة مأرب ،يوم السبت الماضي ،داعية لمحاكمة المتورطين فيها أمام

اليمن ،بفتح تحقيق عاجل في المجزرة «الحوثية» األخيرة في مدينة مأرب،
ً
مدنيا بينهم طفالن ،وضمان محاسبة كل المتورطين
التي راح ضحيتها 21

دولي عاجل في المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات «الحوثي» االنقالبية في
المحاكم الدولية .وقالت منظمة «مساواة» ،في بيان«:إن قصف ميليشيات
الحوثي المتواصل لألحياء السكنية المكتظة بالسكان ،واستهدافها المتكرر

لمنازل المدنيين ومخيمات النازحين في مأرب ،وتعمد استهدافها للطواقم

الطبية أثناء قيامها بعملها الطبي واإلنساني هي جرائم حرب ،بموجب
القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وجرائم إبادة جماعية ،بموجب نظام روما

األمن الدولي ،وفريق خبرائه الدوليين المعني بالتحقيق باالنتهاكات في

فيها ،وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية .وكانت ميليشيات «الحوثي»

اإلرهابية استهدفت محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب ،أثناء

وجود عشرات السيارات أمام المحطة بانتظار البنزين ،وهو ما أدى إلى
ً
مدنيا وإصابة آخرين.
مقتل 21
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ال فائدة من التوتر
األمريكي الصيني
في علم السياسة يربط الدارسون الوضع الدائر بين الواليات المتحدة والصين بمفهوم فخ
ً
وفقا لمفهوم أن
ثوسيديديس ،وهو المفهوم الذي يربط الصراعات القائمة بين الدول الكبرى
الصراعات تنشأ نتيجة لوجود تخوف من الدولة القوية المهيمنة من تهديد دولة أخرى صاعدة

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

منذ عدة سنوات والعالقات
األمريكية الصينية تشهد حالة
من التوتر بدأت بشكل واضح
مع الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب واستمر معها
الرئيس الحالي جو بايدن
وإن كانت بوتيرة أقل .ترامب
اعتبر التوتر هو بمثابة صراع
بين القوتين ،في حين أن
بايدن اعتبره تنافس ولكن
ما زال يحمل في طياته
قناعة إلى أن هذا التوتر
هو توتر صراع بين البلدين
والسيما في مجال القيم،
حيث يعتبر بايدن أن القيم
التي تحملها الصين وتحاول
الترويج لها في الداخل
والخارج تعارض القيم التي
تؤمن بها الواليات المتحدة
وتعمل على الترويج لها
في الداخل والخارج.

في القوة ،وبالتالي تخشى الدولة القوية من أن الدولة الصاعدة ستنافسها وتأخذ مكانتها ،لذلك

فإنها تتبع سياسة عدم السماح لها بفعل ذلك ،وعندها تزداد فرص المواجهة والصراع بين
الدولتين ،سواء من قبل الدولة القوية التي ال تريد من الدول الصاعدة من أخذ مكانها وبالتالي

تواجهها لوقف صعودها ،أو من قبل الدولة الصاعدة التي تريد أن تستخدم نمو قوتها لزحزحة
قوة الدولة القائمة .وبمقارنة الوضع الحالي بين الواليات المتحدة الدولة القوية والمهيمنة في
النظام الدولي مع الصين الدول الصاعدة في النظام الدولي نلحظ أن متوسط الناتج القومي
الصيني اليوم يشكل نحو  70%من الناتج القومي األمريكي ،وأن الصين ورغم سيطرة حزب
واحد على الحكم إلى أنها صاحبة نموذج حكم ناجح في تحقيق األهداف التنموية وينافس

النموذج األمريكي الذي دخلت عليه العديد من التحديات والصعاب التي شوهت من سمعته
ً
عالميا .وبالتالي فإن االختالف موجود ،والصراع حتمي ،إذا لم تضع األطراف المشاركة ً
حدا له.

تسعى الواليات المتحدة في عهد بايدن من أجل احتواء النفوذ الصيني إلى إشراك حلفائها
في هذه العملية ،إال أن ذلك يضع الحلفاء في دائرة صعبة ً
جدا في االختيار بين من هو مهم
بالنسبة لها وبين من هو أيضا مهم .وهذه معضلة كبيرة تضعها الواليات المتحدة للحلفاء.

ولعل حدة التوتر الدائرة حول مسألة كوفيد -19بين الواليات المتحدة والصين وانتقاد كل طرف

لآلخر باالتهامات عطل الجهد الدولي لمواجهة وباء أضر بالعالم بأسره .كان يمكن لهذا الوباء

الحد من انتشاره بشكل أفضل لو أن البلدين الكبيرين تعاونا من أجل تجاوز هذا الوباء وليس
مواجهة كل طرف لآلخر بسيل من التهم والتشكك.

إن التوتر بين هذين البلدين ال يصب في صالح األمن واالستقرار العالمين ،فمن أجل ابعاد

شبح المواجهة العسكرية المباشرة أو غير المباشرة وفرص الحروب التجارية واالقتصادية فإن

على البلدين ضبط تنافسهم كي يكون تنافس محمود قائم على تحقيق االزدهار والتطور
والتعاون العالمي من دون خلق فرص للمواجهة .ومن هنا نقول أن هذه المسئولية ملقاة على

عاتق الطرفين وليس على طرف دون اآلخر .فعلى الواليات المتحدة أن تعامل الصين كشريك

اقتصادي مهم في النظام الدولي وإشراكه في العمل التعاوني السياسي واالقتصادي الدولي
وعدم تجاهله؛ باإلضافة إلى العمل على جذب الصين للنظام العالمي ومؤسساته القائمة

باإلغراء وليس المواجهة .وعلى الصين العمل على الحد من الشكوك الدولية في مسائل
مهمة للعالم كمسألة هونغ كونغ وتايوان والتعامل مع المسلمين في إقليم كسينجيانغ ،وهي

أمور نعم تعتبر شأن داخلي صيني ولكن لها تبعاتها على النظرة العالمية تجاه الصين التي البد
أن تعززها الصين من خالل إبراز نفسها كدولة مسئولة في النظام الدولي وال تسعى لفرض
نفسها بالقوة وإنما تفرض نفسها من خالل التعاون والتعامل مع المجتمع الدولي بالشكل
ً
المقبول
عالميا.
ً
ً
ً
نظرا لتأثيرها الكبير على
دوليا
العبا
من حق الصين أن تنمو وتتطور ،ومن حقها أن تكون

المجريات الدولية السيما االقتصادية ،ولكن من حق المجتمع الدولي أن يثق ولو بدرجة بسيطة

بان النهوض الصيني هو نهوض سلمي ليس بالكالم والتصريحات وإنما باألفعال واألعمال
التي تعطي الثقة في ذلك.
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الدبابة الروسية أرماتا

تي 14

التصنيف :المنظومات البرية
الدولة :روسيا
الشركة :شركة ( Uralvagozavodأورالفاغونزافود)
نبذة عامة:
دبابة قتال ببرج غير مأهول تم تصنيعها  2015كنسخة تجريبية للمركبة األساسية أرماتا .تعتبر دبابة من الجيل الرابع حيث
استخدمت الشركة المصنعة أحدث التقنيات الحديثة في التصنيع.
المواصفات:

.1

 .4تسليح الدبابة:

الوزن واالبعاد :الوزن  48طن  /الطول  8.7متر /العرض  3.5متر/

أ .مدفع أملس من نوع ( )2A82-1Mعيار  125ملم بمعدل رمي من

 .2المحرك :من نوع  CHTZ 12H360ديزل يعتبر أقوى محرك يستخدم

ب .صواريخ موجهه مضادة للدبابات من نوع كورنيت قادرة على إصابة

التحكم وبمدى  500كم مع ناقل حركة لـ  8سرعة بأعلى سرعة من ) 80

جـ .عدد  2رشاش عيار 12.7ملم و 7.62ملم.

االرتفاع  3.3متر.

في الدبابات الروسية بقوة ( 1500-2000حصان) المحرك إلكتروني

الى  90كم/ساعة).

 .3أنظمة الحماية:

( )10-12قذيفة في الدقيقة مع اقصى مدى مؤثر  8كم.
األهداف األرضية والجوية مثل المروحيات.

د .مدى الكشف للكاميرات الحرارية  5كم في النهار و  3.5كم في

الليل.

أ.

نظام حماية للتخفي (الشبح) من الرادارات حيث تصبح الدبابة

هـ .مدى الكشف لمتتبع الليزر من  7الى  12كم.

ب.

درع واقي من نوع ( )STANAG 4569 Level 5قادر على

يعمل على تردد ( )26.5-40GHZبأقصى مدى  100كم.

غير مرئية للرادارات.

الصمود وضد األنظمة المضادة للدبابات مع كبسولة مصفحة

ومعزولة للطاقم في الجزء االمامي للدبابة تتسع لعدد  3أفراد

وبعيدة عن الذخيرة مما يساعد على الحفاظ على حياة الطاقم
عند التعرض ألي هجوم.

جـ .نظام تشويش يمنع وصول أنظمة عالية الدقة للدبابة كالصواريخ
الموجهة.

د .مصفحة ضد األلغام األرضية.

د .رادار كشف من نوع ((active electronically scanned radar

التحليل ومقترح االستخدامات والجهات المستخدمة:

تعتبر الدبابة الروسية أرماتا تي 14من الدبابات القتالية الجيل الرابع حيث

يسعى الجيش الروسي القتنائها بدال من الدبابة تي .72

تهتم كثير من الدول بهذه الدبابة منها الهند وباكستان ومصر

ممكن االستفادة من المنتج على أن تكون بديال للدبابات الغربية حيث
ً
تقريبا.
تعتبر أرخص بـ  5ماليين دوالر
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زورق المدفعية
الساحلية االندونيسي

التصنيف :المنظومات البحرية
الدولـــــــــة :إندونيسيا
الشـــركـــة :شركة  PT Pindadباإلضافة الى PT
Lundin Industry
نبذة عامة:
تطور البحرية اإلندونيسية ومنذ العام  2014زورق
المدفعية الساحلية بطول  18متر بغرض تقديم الدعم
بالنيران للقوات العاملة بمحاذاة الساحل باإلضافة
الى القدرة على نقل مجموعه من القوات الى الجزر
اإلندونيسية .تم استكمال العينة الذهبية بهدف انتاج 18
زورق بعد الحصول على موافقه المستخدم النهائي .ال
يزال موضوع التسليح ونوعية البرج محل تقييم داخلي.
المواصفات:
.1

مسمى الزورق FSV FIRE SUPPORT VESSEL :او زورق دعم

بالنيران ويسمى لدينا بزورق مدفعيه ساحلي.

 .2االستخدامات :يستخدم الزورق ألغراض النقل والدعم بالنيران للقوات
العاملة بمحاذات الساحل.

.3

نوعية البدن :كاتمران (ثنائي البدن) ويصنع من مواد الكربون ويصمم

.4

ابعاد الزورق :الطول  18متر – العرض  6.6متر الغاطس  1متر.

للعمل في المياه الساحلية.

 .5السرعات ومنظومات الدفع :الزورق مزود بمحركات 1,200hp MAN
 V8 enginesونظام دفع  MJP450 waterjetsوتصل سرعته القصوى

الى  40متر ويمكنه قطع  600ميل بسرعة  9عقد.
.6

قدرات النقل :الزورق يعمل بطاقم من  4أشخاص ويستطيع نقل 20

من القوات باإلضافة الى لزورق انزال سريع.

 .7التسليح :مدفع عيار  105ملم من شركة  CMI Defenseالبلجيكية

على الرغم من أن النموذج االولي كان ببرج مزود بمدفع  30ملم.

 .8موقف المشروع :تم تجهيز العينة الذهبية في العام  2019وتتجه النية

للتزود بعدد ( )18زورق.

26

أخبار الشركات

العـدد  | 594يوليو 2021

 Honeywellتعمل على تقليل حاالت التأخير
ومستويات الضوضاء لدى نظام SmartPath

 )Ground-Based Augmentation Systems (GBASالتي تستطيع،

بمجرد اعتمادها من جانب المطارات ،تقليل فترات التأخير عند الوصول بدرجة

كبيرة وتقليل إشعارات “التحليق فوق المطار” المثيرة للقلق التي غالبا ما
يتلقاها الركاب عند تراكم الطائرات التي تستعد للهبوط .ويأتي مطار سان

فرانسيسكو الدولي لينضم إلى مطار “ليبرتي” في “نيوآرك” ومطار جورج
بوش بوالية هيوستون كثالث المطارات األمريكية التي تستخدم هذه التقنية،

مع وجود تسع مطارات كبرى أخرى على مستوى العالم على قائمة االنتظار.

ويقوم النظام  SmartPathببث المعلومات الرقمية إلى الطائرة لمساعدتها

في المالحة الدقيقة وخلق المزيد من المسارات الجوية المباشرة من وإلى
المطارات المختلفة .ويستطيع النظام اختصار زمن الرحلة عن طريق استغالل

أعلنت شركة  Honeywell Aerospaceمؤخرا أن مطار سان فرانسيسكو

المسافة الالزمة لتنفيذ عملية االقتراب ،ومن ثم تقليل كمية الوقود ونسب

 SmartPath Ground-BasedAugmentation Systemبهدف تسريع

اقتراب دقيقة متعددة مزودة بمسارات انزالقية قابلة للتعديل ومسارات جوية

الدولي ( )SFOيقوم حاليا بتركيب تقنية نظام التعزيز المنصوب على األرض

الرحالت الجوية بالنسبة لشركات الطيران وتقليل حاالت التأخير وخفض
استهالك الوقود وخفض مستويات الضوضاء في المناطق المحيطة بالمطار.

وأفادت بعض التقارير أن النظام  SmartPathالذي أنتجته شركة Honeywell

هو النظام الوحيد المرخص عالميا ل “أنظمة التعزيز المنصوبة على األرض”

االنبعاثات الالزمة للطيران .عالوة على ذلك ،وبفضل القدرة على خلق مسارات

دقيقة وقابلة للتكرار ،يستطيع النظام تقليل الضوضاء التي تقض مضاجع

السكان بمحاذاة طرق االقتراب من مطار سان فرانسيسكو .كما يستطيع
النظام أيضا خفض التكاليف التشغيلية عن كاهل السلطات المعنية بتشغيل

المطارات وشركات الطيران والشركات المسؤولة عن خدمات المالحة الجوية.

اختيار شركة  CAE USAلتصميم وتطوير
نموذج طائرة التدريب
أعلنت شركة  CAEأن االختيار قد وقع على شركة  CAE USAلتنفيذ “خطة

الكونسورتيوم  )AFLCMC Consortium Initiative (ACIالتابعة التفاقية

الكونسورتيوم  SOSSECواتفاقية المعامالت األخرى Other Transaction
)Agreement (OTAلتصميم وتطوير النموذج المبدئي لطائرة تدريب األطقم

الجوية  HH-60Wالي تعتمد على الواقع االفتراضي/الواقع المختلط (VR/

 .)MRوتعتبر الطائرة  HH-60Wالمعروفة باسم  Jolly Green IIطائرة

مروحية عسكرية جديدة لمهام البحث واإلنقاذ التابعة لسالح الجدو األمريكي.

وتتولى شركة  .SOSSEC, Incمسؤولية إدارة كونسورتيوم SOSSEC
واتفاقية  OTAبالتعاون مع الوكاالت التابعة لوزارة الدفاع األمريكية لتنفيذ

المشاريع المتعلقة بالنموذج المذكور .وسيتم تطوير نموذج طائرة تدريب
األطقم الجوية  HH-60Wالتي تعتمد على الواقع االفتراضي/الواقع المختلط
( )VR/MRلخدمة قيادة القتال الجوي التابعة لسالح الجو األمريكي التي

HH-60W

الواقع المختلط

التي

تعتمد على الواقع االفتراضي/

( .)VR/MRوسيتيح نموذج طائرة التدريب

المذكورة إمكانية تنفيذ جرعات تدريبية مركزة في بيئة تعتمد على الواقع

االفتراضي/الواقع المختلط ( )VR/MRبالنسبة لكافة أعضاء األطقم الجوية،

ومن بينهم قائد الطائرة ومساعده ومالحي المهام الخاصة ،وتحتوي طائرة
تدريب األطقم الجوية  HH-60Wالتي تعتمد على الواقع االفتراضي/الواقع

تتولى مسؤولية اإلشراف على عمليات البحث واإلنقاذ العسكرية المهمة

المختلط على بعض المكونات الفعلية مثل المقابض الدائرية الجماعية

ومن الجدير بالذكر أن شركة  CAE USAتتعاون مع شركة  ،Armick Incوهي

إلى مقصورة القيادة التي تعتمد على الواقع االفتراضي ومقصورة الركاب

بالطائرات ذات األجنحة الدوارة ،من أجل تطوير طائرة تدريب األطقم الجوية

لقاعدة “مودي” التابعة لسالح الجو في والية جورجيا خالل ربيع عام .2022

وعمليات انتشال األفراد لخدمة أفرع األسلحة األمريكية وقوات التحالف.

شركة صغيرة ومقاول عسكري غير تقليدي متخصص في أجهزة الدعم الخاصة

 cyclic and collective gripsونقاط تثبيت المدافع الرشاشة ،باإلضافة

الخلفية مثل التي لدى الطائرات المروحية .وسيتم تسليم الطائرة المذكورة
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كرواتيا تختار الطائرة « »Rafaleلتجهيز
سالح الجو الكرواتي
وقع اختيار كرواتيا مؤخرا على الطائرة «رافال» لتجهيز

لالنتهاء من توقيع هذا العقد.

دولية لتقديم عطاءات في إطار برنامجه الذي يحمل

الناحيتين التكنولوجية والعملياتية ،والتي تمثل

سالح الجو الكرواتي ،وذلك في أعقاب توجيه دعوة
اسم «الطائرة المقاتلة المتعددة األدوار» Multi Role

 .Fighter Aircraft MRFAوأفادت تقارير بأن العقد

الموقع بين الحكومتين الفرنسية والكرواتية سينص
على شراء  12طائرة “رافال” الموجودة في صفوف
الخدمة الفعلية حاليا لدى سالح الجو الفرنسي

وتقديم الدعم والتدريب الالزمين لألسطول.

ويؤكد هذا النجاح األخير تفوق الطائرة «رافال» من
أحدث جيل ونجحت في إثبات كفاءتها القتالية كطائرة

مقاتلة متعددة األدوار .كما يساهم هذا النجاح في
تعزيز وضع الطائرة رافال بين أسلحة الجو األوروبية،

وهي الطائرة التي تمثل إضافة حقيقية لتفوق

الدفاعات األوروبية وسيادتها.

وقد أنتجت شركة  Dassault Aviationأكثر من

وقد أعربت شركة  Dassault Aviationوشركاؤها

 10,000طائرة عسكرية ومدنية تم تسليمها ألكثر

إنتاج شركة  ”Dassaultألول مرة ،وتعتبر العميل

تعزيز خبرة الشركة التي تلقى احتراما كبيرا في جميع

عن سرورهم باختيار كرواتيا التي تستخدم “طائرة من

الخامس الذي يستفيد من طائرات “رافال” المعدة
للتصدير ،كما عبرت عن شكرها للحكومة الكرواتية
على هذه الثقة الغالية .وأثنت الشركة على الجهود

التي بذلها الفريق الفرنسي في إطار الدعوة لتقديم
عطاءات وتقديم دعم قوي للسلطات الفرنسية

من  90دولة على مستوى العالم ،ما ساهم في
أنحاء العالم السيما في مجال تصميم وتطوير وبيع

ودعم كافة أنواع الطائرات التي تتراوح بين المقاتلة
“رافال” وعائلة الطائرة التجارية النفاثة المتطورة

“فالكون” واألنظمة الجوية العسكرية غير المأهولة
(الدرون) واألنظمة الفضائية.

 Lockheed Martinتجري اختبارات ناجحة على نظام
القصف األسرع من الصوت
أجرى فريق مشترك تابع لشركتي  Lockheed Martinو Northrop
 Grummanسلسلة من االختبارات الناجحة على نظام القذف األسرع من
الصوت  hypersonic strike systemباستخدام الذخيرة الحية بغية تقديم
الدعم الالزم ل “نظام القصف التقليدي المباشر” Conventional
 )Prompt Strike (CPSالتابع لسالح البحرية وبرامج “األسلحة
األسرع من الصوت البعيدة المدى” Long Range Hypersonic

 )Weapon (LRHWالتابعة للجيش األمريكي.

وخالل هذا االختبار األرضي بالذخيرة الحية للمرحلة األولى

من المحرك الصاروخي الذي يستخدم الوقود الصلب قام
المحرك بإطالق النيران طوال مدة التجربة واستوفى أداؤه

معايير األداء واألهداف المحددة في حدود المسافات
المتوقعة.

وقال ستيف لين ،مدير البرنامج التابع لبرامج
القصف التقليدي بشركة ،Lockheed Martin

إن “هذه التجربة بالذخيرة الحية تمثل طفرة
كبيرة على طريق تأمين سالح قصف اسرع
من الصوت لخدمة الطائرات العسكرية

التابعة لسالح البحرية والجيش األمريكي”.

وتولت شركة  Northrop Grummanمسؤولية تطوير المحرك ،فيما
عملت شركة  Lockheed Martinكمسؤول رئيسي عن استخدام أنظمة
التسلح من أجل تعزيز قدرة الصواريخ القاذفة األسرع من الصوت لدى
سالح البحرية والجيش األمريكي.

ومن الجدير بالذكر أن الصاروخ  CPSعبارة عن صاروخ دفع شراعي
أسرع من الصوت يمنح الرحالت البعيدة المدى قدرة عالية على
البقاء والصمود ضد الدفاعات المعادية .ثمة سمات مشتركة
تجمع الصاروخ المذكور و “األسلحة األسرع من الصوت
البعيدة المدى” ( )LRHWمن حيث إمكانية إطالقه من
على متن السفن والغواصات وراجمات الصواريخ
المتحركة المنصوبة على األرض .وقد وضعت وزارة
الدفاع األمريكية الصواريخ القاذفة األسرع من
الصوت على رأس قائمة أولوياتها .ويعود تاريخ
استثمارات شركة  Lockheed Martinفي
مجال تطوير الصواريخ األسرع من الصوت
إلى أكثر من  30عاما.
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فرض « »Tomahawkيجري تدريبا على متن المدمرة
األمريكية USS Rafael Peralta
أجرت البحرية األمريكية تدريبا على قصف

لدعم المهام في مسارح العمليات المختلفة.

 Land Attack Missile TLAMداخل منطقة

يعزز الكفاءة القتالية في عالم الواقع عند دعم

ومن شأن التدريب على مستوى األسطول أن

الصاروخ الهجومي األرضي Tomahawk

التدريب

المخصصة

لألسطول

القوات عن طريق رصد وتتبع واالشتباك مع

السابع

الوحدات البحرية والجوية والبرية عند التعامل

األمريكي ،وذلك في إطار التمارين التدريبية

مع مناطق المهام المختلفة .ويعكس هذا

على مستوى األسطول خالل الفترة من 20

التدريب قدرة المدمرة  Rafael Peraltaعلى

إلى  25مايو الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن الصاروخ المذكور

تعقب واستهداف والتعامل مع التهديدات

المدى وصالحا للعمل في األجواء المختلفة

الهندي/الهادئ.

المختلفة من أجل حماية السالم واالستقرار

عبارة عن صاروخ كروز أقل من السرعة بعيد
الذي ُيستخدم في الهجمات البرية في عمق
األراضي المعادية ،ويمكن إطالقه من على متن السفن والغواصات
األمريكية .وقد شاركت المدمرة  USS Rafael Peralta DDG 115من نوع
 Arleigh Burke-classالمزودة بصواريخ موجهة في هذا التدريب.

في

منطقة

المحيط

ويستفيد كل تدريب من الدروس المستفادة

من التدريب السابق بهدف تعزيز القدرات وتطوير تكتيكات وأساليب

وإجراءات جديدة.

ومن المعلوم أن الصاروخ الهجومي األرضي Tomahawk Land Attack

وتُ جري فرق القصف بصواريخ “توماهوك” تدريبات على مستوى األسطول

 Missile TLAMمصمم ليطير على ارتفاعات منخفضة للغاية على سرعات

المتعلقة باألسطول من أجل إطالق صواريخ كروز “توماهوك” بطريقة آمنة

المهام خصيصا بتوجيه الصاروخ عبر مسارات مراوغة.

بهدف الحفاظ على الكفاءة التكتيكية والفنية وتطبيق أحدث التكتيكات

عالية أقل من السرعة ،وتقوم عدة أنظمة توجيه مصممة لتلبية احتياجات

 HENSOLDT UKتزود البحرية الجنوب أفريقية

بنظام الرادار SharpEye

أعلنت شركة  HENSOLDT UKتأمين أنظمة استشعار راداري تتكون

من أنظمة الرادار Kelvin Hughes Mk11 S and X Band SharpEye

لتسليح سالح البحرية الجنوب أفريقية وتجهيز ثالث سفن دوريات ساحلية
متعددة المهام التي بنتها الترسانة  Damenفي كيب داون بجنوب أفريقيا.

وستقوم تلك السفن بحماية السواحل الجنوب أفريقية ضد التهديدات

المختلفة مثل القرصنة البحرية والصيد الجائر .وقد كانت
أنظمة الرادار  SharpEye Mk11فكرة مثالية بالنسبة
لتلك التطبيقات الملحة.

وقال  ،Adrian Pilbeamمدير المبيعات بإدارة المراقبة

البحرية ،إنه “من دواعي سرور شركة HENSOLDT
 UKتزويد سالح البحرية الجنوب أفريقي بعدد

إضافي من أنظمة الرادار  SharpEyeللمساعدة

في أداء المهام العملياتية الملحة .وتأتي هذه الخطوة

لتساهم في توطيد العالقة الوثيقة الطويلة لتأمين أنظمة االستشعار

الراداري وتطبيقها على األنظمة البرجية الخاصة باألنظمة البحرية  .OSIوقد
حصلت أنظمة الرادار  SharpEye Mk11على موافقة المنظمة البحرية

العالمية ( )IMOويتم تركيبها باإلضافة إلى النظام البرجي المالحي المتكامل

 .OSIوستؤمن أنظمة الرادار وسيلة مضمونة للمالحة والمراقبة البحرية.

وتتواجد أجهزة االستقبال واإلرسال  transceiverالقوية

في أعلى الصاري داخل مكان وحدة التدوير ذات التركيبة
الكربونية ،وستساهم في تحقيق عدد من الفوائد
اإلضافية مثل سهولة التركيب وإلمكانية االعتماد

عليها بدرة عالية .ويأتي استخدام نظام محرك الدفع
المباشر  ،direct drive motor systemالذي يحل
محل صندوق التروس الدوار اإلضافي الخاص

بالهوائي ،ليساهم في خفض تكاليف الصيانة.
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الجيش األسترالي يتسلم  25مركبة
ثمانية الدفع من طراز Boxer
أعلنت شركة  Rheinmetallمؤخرا عن تسليم أول  25مركبة استطالع

عسكري)Combat Reconnaissance Vehicles (CRV
ثمانية الدفع من طراز  Boxerللجيش األمريكي ضمن
إطار المرحلة الثانية من مشروع  LAND 400ألنظمة

االستطالع العسكري المنصوبة Mounted

Capability

Reconnaissance

بقيمة  5,2مليار دوالر.

Combat

 .LAND 400ويأتي تسليم أول  25مركبة ليمكن الجيش من مواصلة
جهوده الرامية إلى الحصول على “مركبة تشغيل مبدئية”
حسب الجدول المحدد حيث ستبدأ شركة Rheinmetall
تحركها لبدء المرحلة الثانية من البرنامج LAND 400

وقال جاري ستيوارت ،مدر عام شركة Rheinmetall
 ،Defence Australiaإن قدرة المركبة Boxer
على البقاء وخفة الحركة تمثالن طفرة عمالقة

وقد قام وزير الدفاع بير هاتون بزيارة مركز التميز

بالنسبة لسالح المدرعات األسترالي .وأوضح

لشركة  Rheinmetall Defence Australiaفي

هائلة تمنح الجيش القدرة على خفض المعارك

للمركبات العسكرية ( )MILVEHCOEالتابع

مدينة ردبانك بمقاطعة كوينزالند لتفقد مركبات
Boxer

وستقوم شركة  Rheinmetallبتسليم عدد إجمالي

قدره  211مركبة ثمانية الدفع من طراز  Boxerمن الفئات

المختلفة ،وسيكون هناك  131مركبة من فئة االستطالع

العسكري  .CRVوستأتي تلك المركبات كي تحل محل المركبات المدرعة

الخفيفة التابعة للجيش األسترالي في إطار المرحلة الثانية من مشروع

أن “المركبة المذكورة تتمتع بقدرات وإمكانيات

والصمود وتحقيق النصر في ساحات العمليات

الحديثة المحفوفة باألخطار اليوم وغدا”.

ويرى مراقبون أن تسليم تلك المركبات األولية لم

يكن ليتحقق بدون االستفادة من خطوط اإلنتاج الحالية

في ألمانيا واستخدام هذا األسلوب ضمن إطار عمليات نقل

التكنولوجيا لتمكين العمال والموردين األستراليين من االطالع على أساليب

تصنيع المركبات العسكرية األكثر تطورا.

 Viasatتتولى عملية تشفير سفن الفضاء ذات
المدارات األرضية المنخفضة
أعلنت شركة  ،.Viasat Incإحدى الشركات العالمية المتخصصة في

بين األقمار االصطناعية على مستويات أمنية مختلفة.

مجال االتصاالت ،أنها ستضع جهازها المتعلق بتشفير الشبكات In-line

ويتوقع المحللون أن يؤمن المدار األرضي المنخفض لدى شركة Viasat

 16يتخذ من المدارات األرضية المنخفضة )low earth orbit (LEOمكانا

 )Power (SWaPبدرجة قليلة للغاية ،يؤمن تشفير الشبكة ودعم السرعات

بالمركبات الفضائية لدى مختبر األبحاث التابع لسالح الجو األمريكي.

لتأمين االتصاالت  .Link 16-to-LEOوسيكون المدار األرضي المنخفض

 )Network Encryptor (INEعلى متن أول قمر اصطناعي مزود ب Link

له الذي تعمل الشركة على تطويره لخدمة البرنامج السادس عشر المتعلق
وسيكون المدار األرضي المنخفض لدى شركة  Viasatأول عملية تشفير

يشهدها قمر اصطناعي مزود ب Link

 ،16وسيعمل على توفير أمن االتصاالت
)communications security (COMSEC
وتأمين

قدرات

معززة

إضافية

الذي جرى تصميمه لنظام محدود الحجم والوزن والقوة Size, Weight and
التي تتجاوز  100ميجا بايت في الثانية ،وهو ما يجعله جهاز تشفير مميز
قادرا على تأمين تدفق المعلومات بين المركبات الفضائية غير المصنفة
 unclassified spacecraft busوعمليات
التجهيز المصنفة classified processing

domain

لألمن

وتشمل مجموعة منتجات التشفير القوية

المهام ،مع وجود عمليات تطوير مستقبلية

أرضي من نوع ( )the KS-252الموجود حاليا

السيبراني فيما يتعلق بنقل معلومات
لتأمين

معلومات

المستخدمين

وإدارة

عمليات القياس عن ُبعد telemetry

والتعقب والقيادة telemetry, tracking

 )and command (TT&Cواالتصاالت فيما

من النوع األول تشفير قمر اصطناعي

ضمن منظومة المحطات األرضية المتعلقة
باتصاالت األقمار االصطناعية التابعة لسالح

الجو األمريكي.
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ساهمت بتطوير منتجات متنوعة في المجاالت الدفاعية واألمنية

«التوازن
االقتصادي»
يحتفي
بالشراكة مع
«ساب»

أطلق مجلس التوازن االقتصادي (توازن) في  2018مفهوم المنشأة المحلية للشركات العالمية ،والذي مكن
الشركات الدفاعية األجنبية من إقامة مقار مملوكة لها بالكامل في دولة اإلمارات العربية المتحدة واالنخراط بشكل
كامل في منظومة الصناعات الدفاعية واألمنية بالدولة .وقد حققت هذه الفكرة نقلة نوعية تعود بالنفع على قطاع
الصناعات الدفاعية واألمنية الوطني وتساهم في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية العاملة في
القطاع ،إذ قامت أربع شركات حتى اآلن بافتتاح مقار لها في الدولة.
واحدة من أبرز هذه الشركات هي ساب والتي ظلت تتمتع بعالقات

مسيرة التنمية بالدولة».

من هذه الفرصة لتعزيز تواجدها في الدولة وتم إعالنها كشركة ذات مقر

العام لشركة «ساب المحدودة»« :إن النمو المتواصل الذي حققته شركة

تعاون مثمرة وروابط وثيقة في دولة اإلمارات العربية ،حيث استفادت
محلي عام  ،2019بعد أن اتفقت مع توازن على خطة لعملها ،وذلك
كخطوة أولى لمواصلة تطوير عملياتها في أبوظبي.

وتعليقا على الشراكة بين «ساب» و»توازن» ،قالت آنا كارين روزن ،المدير
ً

“ساب” في دولة اإلمارات على مدى السنوات الماضية تؤكد أهمية
ً
معا إلى مضاعفة جهودنا
شراكتنا المتميزة مع “توازن” ،حيث نسعى

افتتحت شركة ساب منشأتها للتطوير واإلنتاج بمجمع توازن الصناعي

على صعيد البحث والتطوير في مجاالت جديدة من شأنها أن تساهم

انصب تركيزها في أنظمة االستشعار لالستخدامات الدفاعية وأنظمة

الدفاعية واألمنية المحلية .كما أننا سعداء بتعاوننا مع “توازن” من أجل

وذلك لتطوير منتجات متنوعة في المجاالت الدفاعية واألمنية حيث
االتصاالت وإلكترونيات السيارات.

في تحقيق أهداف دولة اإلمارات الرامية لتعزيز منظومة الصناعات
إطالق مبادرات التدريب والتطوير الهادفة إلى تمكين الكفاءات المحلية

وال تكتفي ساب بذلك بل تأمل في تقديم المزيد لدولة اإلمارات

واالرتقاء بقدراتها وإمكاناتها في هذا القطاع الحيوي والهام «.
ً
أيضا مع القطاعات األكاديمية في إطار مساعيها
وتتعاون ساب

لمواطني الدولة .ويأتي ذلك في إطار قناعة مشتركة مع مجلس التوازن

برنامجها الستدامة وتعزيز توطين الصناعات الدفاعية واألمنية

العربية المتحدة حيث تشمل مخططاتها تطوير عمليات من شأنها توفير
وظائف في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة وتطوير المهارات الهندسية

االقتصادي بأن تطوير التقنيات األساسية في دولة اإلمارات العربية

المتحدة لن يتأتى إال من خالل تطوير قدرات ومهارات مواطني الدولة.

وقد اتبعت ساب قولها بالفعل ،فهي تضم ضمن طاقم العاملين في
ً
دوما أن تتضمن خطط نموها
منشأتها عدد من مواطني الدولة وتحرص
تطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز سلسلة التوريد بالدولة وبناء مهارات

هندسية وتوفير وظائف في المجاالت عالية التقنية ،مما يساهم في
رفع نسبة المواطنين اإلماراتيين العاملين لديها.

ويقول مطر علي الرميثي ،الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير االقتصادي

لالستثمار في مجاالت البحث والتطوير .وهي تعمل مع توازن في
( ،)SEEDSوالذي يوفر الفرص لطالب الهندسة وعلوم الحاسوب من
ثالث جامعات وكلية للتقنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

وفي ذلك ،يؤكد زعل زايد المنصوري المدير التنفيذي للتطوير

االقتصادي بمجلس التوازن االقتصادي على سعادة توازن بهذا التعاون
المبتكر مع ساب ،خاصة وأن ساب تعمل على تقديم أربع منح للتدريب
ً
فوائدا
مستقبال للتوظيف ،محققين بذلك
العملي والتي ستقود
ً
مشتركة للشركة ولقطاع الصناعات الدفاعية واألمنية بدولة اإلمارات

العربية المتحدة.

بمجلس التوازن االقتصادي إن خطة العمل التي تتبناها ساب تتماشى
ً
تماما مع التزام توازن بتطوير القطاعات الدفاعية واألمنية ،ويضيف

والذي يعمل بشكل متواصل على تشجيع العالقات والشراكات مع

وتعزيز قدراتنا ومهاراتنا الوطنية بصورة تضمن مضاعفة إسهاماتنا في

الدولة وتوجهاتها.

«من خالل هذه الشراكات ،يمكننا مواصلة تطوير وبناء كفاءاتنا التقنية

ال شك أن قصة نجاح ساب هي قصة نجاح لمجلس التوازن االقتصادي

الشركات الدفاعية العالمية لبناء قطاعات عالمية متكاملة تخدم مصالح
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برنامج «ريثيون اإلمارات» السنوي للتدريب
الداخلي يسهم في تمكين المواهب اإلماراتية

أطلقت “ريثيون اإلمارات” ،التابعة لشركة “ريثيون تكنولوجيز” ،برنامجها السنوي للتدريب الداخلي الذي يهدف إلى دعم رؤية
ً
تدريبا
اإلمارات العربية المتحدة في تطوير المواهب اإلماراتية ذات المهارات العالية .ويوفر البرنامج للطالب المشاركين
ً
ميدانيا في مرافق الشركة لتزويدهم بالمهارات التي يحتاجونها لبلوغ طموحاتهم وبناء مسيرة مهنية ناجحة في المستقبل.
ً
ً
إماراتيا من جامعة أبوظبي ،وجامعة
طالبا
يشارك في البرنامج 18

خبراء مختصين.

وقالت فاطمة الشامسي ،مديرة قسم توظيف المواهب في “ريثيون

زايد ،وجامعة خليفة ،وكليات التقنية العليا ،وجامعة بوليتكنك أبوظبي،
ً
طالبا منهم
وجامعة والية بنسلفانيا في الواليات المتحدة .ويلتحق 13

اإلمارات”« :تساهم الخبرات العملية والتدريب الميداني في إثراء المخزون

“ريثيون اإلمارات” في أبوظبي؛ بينما يكتسب المتدربون الخمسة اآلخرون

مستقبال.
في المشاريع التجارية المعقدة التي قد يواجهونها في الواقع
ً

في أقسام األمن السيبراني والشؤون القانونية وتطوير األعمال لدى

خبرات عملية في مجال الطيران من مزودي خدمات الصيانة واإلصالح

وإعادة التأهيل في «كولينز إيروسبيس» ،وهي وحدة تشغيلية تعمل تحت

مظلة “ريثيون تكنولوجيز” في دبي.
ً
وتعليقا على هذا الموضوع ،قال آالن ديفيس ،الرئيس التنفيذي لشركة
“ريثيون اإلمارات”« :يعزّ ز برنامج التدريب الداخلي المواهب الفنية

والوظيفية الواعدة في دولة اإلمارات ،ويتيح أمامهم الفرصة الكتساب
خبرات ميدانية مهمة في وظائفهم المستقبلية .ونحن ملتزمون باإلسهام

في تمكين قاعدة المعارف المحلية ،وتسريع وتيرة نمو القدرات البشرية

الوطنية ،ودعم توسع منظومة الدفاع والطيران في دولة اإلمارات».

تعزيز المواهب اإلماراتية

المعرفي الذي يكتسبه الطالب من الجامعة ،وتتيح أمامهم فرصة العمل

ويمنح برنامج التدريب الداخلي الطالب لمحة وافية عن ظروف العمل مع

فريق عالمي حيوي ومتنوع”.

وقد أفادت «ريثيون اإلمارات» في بيان لها أنها ملتزمة بتنمية المواهب
ً
ً
مهما من قوة عاملة متنوعة ومتعددة
جزءا
اإلماراتية باعتبارهم
الجنسيات .كما تحرص الشركة ،بالتعاون مع الحكومة اإلماراتية وشركاء
القطاع ومؤسسات التعليم العالي ،على استكشاف فرص أخرى لتطوير
المهارات اإلماراتية في مجاالت الفضاء السيبراني ،والهندسة ،والبحث،

والتطوير ،والتصميم ،والتصنيع ،وإدارة البرامج.

«ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن» هي شركة متخصصة في تطوير تقنيات

الطيران والدفاع ،توفر أنظمة وخدمات متقدمة .وتتبع لها أربع شركات

رائدة في القطاع هي – “كولينز إيروسبيس» ،و»برات أند ويتني”،

ً
شخصيا إلى
يتم تنظيم البرنامج عبر اإلنترنت وكذلك بحضور الطالب

و”ريثيون إنتليجنس أند سبيس” ،و”ريثيون ميسلز أند ديفنس” .وتعمل

وإعادة التأهيل التابع لـ»كولينز إيروسبيس» في جبل علي .ويتلقى الطالب

واألمن السيبراني ،والطاقة الموجهة ،والدفع الكهربائي ،والتقنيات فوق

المكتب الرئيسي للشركة في أبوظبي وإلى مركز الصيانة واإلصالح
التدريب والتوجيه لصقل مهاراتهم على مدار ثمانية أسابيع تحت إشراف

الشركة على تطوير حلول غير مسبوقة في مجاالت إلكترونيات الطيران،
الصوتية ،وفيزياء الكم.
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البعد النفسي لألزمة!
وهذا ما أكدته منظمة الصحة العالمية فيما يخص األثر الواضح على األفراد والمجتمعات

التي أحدثه أزمة كورونا والذي تعدى الصحة الجسدية الى الصحة النفسية لما تسببت
في نشر الكثير من األمراض واالضطرابات النفسية .والذي يمكن ان يربط بحالة القلق

الذي يمكن ان يصيب الفرد من فحوصات الكشف عن الفيروس وإمكانية تشخيص

اصابته بالمرض ،وكذلك القلق من إصابة أحد المقربين بالعدوى ،باإلضافة الى القلق من

التعرض لتجربة العزلة االجتماعية أو الحجر الصحي.

وبحسب اآلراء الطبية ،اننا كأفراد نتفاوت فيما بينا من حيث ردة الفعل والسلوكيات

تجاه هذه األزمة بحسب ما نملكه من خبرات وتجارب حياتية ومهارات نفسية ،حيث من

الممكن أن تؤدي األزمات –في بعض األحيان – الى اعتالالت نفسية مثل قلق المخاوف
والوساوس المرضية – حسب شدة ومدة األزمة -كما يمكن ان تؤدي عملية اإلصابة

بالفيروس والتعافي منه الى حدوث اضطراب التوافق لدى المتعافي أو انخفاض في تقدير
الذات! كما ان بعض المصابين بالفيروس يدخلون في مرحلة الخوف من المرض والخوف

من الموت مما يدخلهم في الوسواس القهري واالكتئاب والعزلة!

وفيما يخص األسباب الشائعة المؤدية الى حدوث الضغوطات النفسية خالل الجائحة،
أكدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت (– )IASCهي منتدى مشترك بين الوكاالت
يضم شركاء األمم المتحدة والشركاء في المجال اإلنساني من غير األمم المتحدة -ان

هناك العديد من األسباب التي لم يعتدها األفراد والمجتمعات في الفترة التي تسبق

األزمة بنفس الدرجة الحالية ،ومنها :تجنب طلب الرعاية الصحية خوفا من اإلصابة أثناء
االستشفاء ،الخوف من فقدان العمل  ،الخوف من العزلة االجتماعية  ،الخوف من التواجد
في أماكن الحجر الصحي ،الخوف من االنفصال عن األسرة  ،شعور الفرد بالعجر عن حماية

نفسه وحماية أسرته  ،الخلط بين األعراض الشائعة للمشكالت الصحية وتشخيصا ذاتيا

على انها أعرض فيروس كورونا  ،الخوف من تدهور الصحية البدنية والعقلية والنفسية
لألفراد ممن يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن .

بعد كل ذلك  ،يتبقى ان نتحدث عن مرحلة ما بعد كورونا ،خصوصا وان الباحثين والكتاب

والصحفيين والمراكز البحثية وجميع المؤسسات اإلعالمية والمنظمات الدولية وحتى
المؤثرين في شبكات التواصل االجتماعي تطرقوا الى كل االبعاد الخاصة بجائحة كورونا

لتتراكم علينا كم المعلومات على شكل جائحة أخرى تتحدى قوانا العقلية وتختبر صبرنا على
ما نجده أحيانا من تناقضات!!! في عام  ،2020أصدر الباحث في علم اجتماع األوبئة بجامعة

يال األمريكية ،نيكوالس كريستاكيس كتابه “ سهم أبولو..األثير العميق والدائم في نمط
عيشنا” ،ويتحدث فيه عن ان مرحلة ما بعد كورونا ترتبط أساسا بتوزيع اللقاحات  ،وعندئذ،

ستكون هناك حاجة الى وقت للتعافي من اآلثار الكارثية والمدمرة لألزمة الى وقت العودة
الى نمط الحياة الطبيعة.

خالصة القول ،ان التطرق الى البعد النفسي ألزمة كورونا البد منه إذا ما أخذنا بعين االعتبار

الفترة الزمنية المستمرة للجائحة ومعطياتها وكم المعلومات التي نتالقها ،والتغيير الجذري

في نمط حياة األفراد وتفاعلهم االجتماعي .وان السبيل الرئيسي الى تجاوز األثر النفسي
هو الثقة بالله أوال ثم نهج رسوله الكريم عليه أفضل الصالة والسالم في نشر التفاؤل،

والثقة في حكمة وقيادة حكوماتنا وقدرتها على إدارة هذه األزمة حتى نتجاوزها بإذن الله.
السطر األخير ...

ُ
أعــــــلل النــفــس باآلمــــال أرقــــــــــــــبــها *** ما أضــــــــيق العــيــش لوال ُفســـحــة األمل

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

أثبتت العديد من
الدراسات العلمية ان
االنسان يكون أكثر عرضة
لإلصابة باالضطرابات
النفسية أثناء األزمات،
وذلك لما تسببه هذه
األزمات من تغيرات
اجتماعية واقتصادية
وصحية ترفع معها
حالة القلق والتوتر من
التهديدات المصاحبة
لهذه التغيرات ومنها األثر
اآلني والتداعيات التي
ستخلفها هذه األزمات
على الحياة الشخصية
والحياة العامة.
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البحرية الملكية تستخدم الذكاء االصطناعي
في المناورات البحرية للمرة األولى
استخدمت البحرية الملكية البريطانية مؤخرا الذكاء
االصطناعي في المناورات البحرية للمرة األولى،

وذلك في إطار «مناورات الدرع القوي» Exercise

 Formidable Shieldقبالة السواحل األسكتلندية.
واعتمدت التجربة العملياتية Operational

 )Experiment (OpExالتي جرت على متن المدمرة

 )Type 45 Destroyer (HMS Dragonوالفرقاطة

 )Type 23 Frigate (HMS Lancasterعلى تطبيقي

الذكاء االصطناعي  Startle and Sycoieaاللذين

جرى اختبارهما ضد أحد الصواريخ األسرع من الصوت.
التهديدات القاتلة مبكرا وتسريع المخططات الزمنية لعمليات االشتباك

وتأتي “مناورات الدرع القوي” الختبار مدى قدرة المدمرات التابعة لحلف

وتزويد قادة البحرية الملكية البريطانية بتقييم سريع للمخاطر من أجل

بدءا من األسلحة القادرة على تمشيط مياه المحيطات القادرة على

وقال الوزير األسكتلندي ،أليستر جاك ،إن “من الضروري أن تظل قواتنا

شمال األطلسي (الناتو) على رصد وتتبع وتدمير الصواريخ المعادية،

الطيران بضعف سرعة الصوت فوق خط الماء مباشرة ،وانته بالصواريخ
الباليستية.

اختيار السالح أو اإلجراء األمثل لمواجهة الهدف وتدميره.

المسلحة الباسلة والمدربة تدريبا عاليا في المقدمة حفاظا على أمن

المملكة المتحدة وأمن حلفائنا .ويعتبر اعتماد البحرية الملكية على الذكاء

وفي إطار برنامج “األنظمة فوق المائية” Above Water Systems

االصطناعي في العمليات البحرية للمرة األولى في تاريخها تطورا مهما

والتكنولوجيا Defence Science and Technology Laboratory

عندما أرى مدمرتين اسكتلنديتي الصنع تابعتين للبحرية الملكية تحتالن

الذي يشرف على إدارته نخبة من العلماء داخل المختبر العسكري للعلوم
 ،)(DSTLيساهم الذكاء االصطناعي في تحسين القدرة على رصد

على صعيد االستعداد للتعامل مع التهديدات التي نواجهها .وأشعر بالفخر
موقع القلب من هذه المناورات التي تجري قبالة ساحل جزيرة Hebrides

35
شراكة وثيقة تعاون المختبر العسكري للعلوم والتكنولوجيا تعاونا وثيقا

مع الشركاء الصناعيين )Roke (Startle App), CGI (Sycoiea App
 and BAE Systemsللتأكد من عمل التطبيقات المعتمدة على الذكاء
االصطناعي الجديدة جنبا إلى جنب أنظمة الرادار وأنظمة إدارة المعارك

الحالية.

وقد تم تصميم نظام الذكاء االصطناعي  Startleللمساعدة في تسهيل

وتخفيف األعباء عن كاهل البحارة المكلفين بمراقبة “الصورة الجوية” ‘Air
 ’Pictureمن داخل غرفة العمليات ،ومن ثم تقديم التوصيات والتحذيرات
المناسبة بصورة فورية .ويعتمد هذا النظام على هذه الصورة ،فيما يحدد

التقرير الخاص ب “تقييم المخاطر واألسلحة” أقرب التهديدات وكيفية

التعامل معها كأفضل ما يكون”.

وأوضح مدير البرنامج التابع للمختبر العسكري للعلوم والتكنولوجيا،

أالسدير جيلكرايست ،أن “المختبر ضخ استثمارات كبيرة في األنظمة
القائمة حاليا ولكن من الضروري مواصلة االستثمار حتى نضمن حفاظ

البحرية الملكية على قوتها الحالية والمستقبلية .ويمثل استخدام الذكاء

االصطناعي على متن المدمرات والبوارج البحرية إنجازا كبيرا .ورغم قدرتنا
على تسخير الذكاء االصطناعي داخل المختبرات إال أن قدرة أفراد البحرية

على تسخير واستخدام هذا الذكاء ُيعد خطوة مذهلة”.
ومن الجدير بالذكر أن المدمرتين  HMS Lancasterو HMS Dragon

اختبرتا استخدام الذكاء االصطناعي كخطوة أولى نحو مستقبل الدفاع
الجوي في البحر .وأوضح الرائد بحري ،آدم ليفريدج ،مدير هندسة األسلحة

لدى المدمرة  ،HMS Lancasterأن “مراقبة تطبيقي الذكاء االصطناعي
 Startle and Sycoieaوهي تساهم في تعزيز قدرة المقاتل البشري

الفورية ضد تهديدات الصواريخ الحية األسرع من الصوت تعتبر تطورا
مذهال وخطوة عمالقة نحو مستقبل ذاتي بدرجة كبيرة”.

وطبقا ل  ،Piers Cazaletنائب المتحدث الرسمي لحلف الناتو ،فإن

“مناورات الدرع القوي تثبت تعاون الدول الحليفة مع بعضها البعض
للدفاع عن قوات الحلف وشعوبه ضد التهديدات الصاروخية الشديدة

الخطورة .وعلى صعيد الحروب الدائرة حول العالم تمثل صواريخ كروز
والصواريخ الباليستية السالح المفضل سواء بالنسبة للدول أو الجماعات
والمنظمات .وفي وقت نرى فيه ترسانات الصواريخ وهي تتعاظم

وتصبح أشد خطورة ،من الضروري أن يواصل الحلفاء تعديل دفاعاتهم
وتدعيمها”.

مراقبة تطبيقي
الذكاء االصطناعي

Startle and Sycoiea

وهي تساهم في تعزيز قدرة المقاتل البشري
الفورية ضد تهديدات الصواريخ الحية األسرع
من الصوت تعتبر تطورا مذهال وخطوة
عمالقة نحو مستقبل ذاتي بدرجة كبيرة
وطوال المناورة البحرية ،أجرت قوات الناتو اشتباكات حية باستخدام

وشهد جزء من المناورات تكليف المدمرات برصد وتتبع صاروخ يحلق

الذخيرة ذات فترات الطيران القصيرة Driven Ammunition Reduced

بالدفاع ضد مجموعة من الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ األخرى

 )Evolved Sea Sparrow Missiles (ESSMوصواريخ  Aster 30ضد

بسرعة تزيد على  20,000كيلومترا في الساعة .كما قامت المدمرات أيضا

األقل واألسرع من سرعة الصوت عن طريق تطبيق اإلجراءات واألساليب
التي وضعها الحلف.

ونجح سرب الدوريات البحرية الرابع  )Squadron FOUR (VP-4هذا

 Time of flight (DART) munitionsوصواريخ Standard Missile-2,

األهداف المختلفة مثل األهداف Banshee, Mirach, and Firejet
األقل من سرعة الصوت والطائرات اآللية األسرع من الصوت (GQM-

 )163Aالتي يتم إطالقها من على األرض .كما أجرت المناورة اختبارات

العام في التنسيق بين إطالق أحد الصواريخ والسرب األربعين VP-40

على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية باستخدام (.)GQM-163A

الصواريخ قبالة ساحل النرويج أثناء المناورة البحرية “الدرع القوي” (ASD/

حتى الثالث من يونيو تحت قيادة قوات القصف والدعم البحري التابعة

صواريخ  Harpoonبواسطة صواريخ  P-8A Poseidonفي مسارح

 3,300جندي من بلجيكا والدنمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا

باستخدام الصواريخ جو-أرض ( AGM-84D) Harpoonضد اقتحام أحد

 )FSفي  31مايو الماضي .وتلك هي المرة األولى التي يتم فيها استخدام
العمليات األوروبية”.

ومن الجدير بالذكر أن مناورة “الدرع القوي” التي تجرب كل عامين استمرت
للناتو نيابة عن األسطول السادس األمريكي .وشارك في المناورة حوالي

والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
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طائرة التموين بالوقود  MQ-25ستساهم
في تعزيز الجناح الجوي لحامالت طائرات المستقبل

أجرى برنامج طائرة التموين بالوقود  MQ-25بنجاح أول عملية من نوعها على اإلطالق لتزويد الطائرات بالوقود

بين طائرة مأهولة مستقبلة للوقود وطائرة غير مأهولة للتزويد بالوقود انطالقا من مطار  MidAmericaفي
مقاطعة  Mascoutahبوالية إلينوي األمريكية.

وخالل الرحلة التجريبية التي جرت في الرابع من يونيو نجحت طائرة التموين

بالوقود  MQ-25 T1في مد خرطومها ومرساة االلتحام  drogueمن

مخزنها للتزويد بالوقود جوا  aerial refuelling store ARSالتابع لسالح

للمزج بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة .وكان فريق الخبراء جزءا ال

يتجزأ من هذه التجربة الناجحة .وستساهم الطائرة  MQ-25في تحقيق

زيادة كبيرة من حيث مدى وقدرة الجناح الجوي لدى حامالت المستقبل

البحرية األمريكي ونقل الوقود النفاث بسالم وأمان إلى إحدى الطائرات

على تجهيز حامالت الطائرات بمنصات إضافية في المستقبل .وسنعمل

هذه التجربة الناجحة أن الطائرة  MQ-25 Stingrayقادرة على تنفيذ

الطائرة التي ستساهم في تعزيز الجناح الجوي لحامالت طائرات المستقبل

من طراز  F/A-18 Super Hornetالتابعة للبحرية األمريكية .وأثبتت
مهمتها اعتمادا على أسلوب التموين الجوي الذي تتبعه البحرية األمريكية
باستخدام المسبار ومرساة االلتحام  probe-and-drogueالقياسيين.

خالل السنوات القليلة القادمة جنبا إلى جنب شركة بوينج لتسليم هذه
بدرجة كبيرة”.

وقال النقيب تشاد ريد ،مدير البرامج لدى مكتب برامج طيران حامالت

وقال اللواء بحري ،براين كوري الذي يتولى إدارة المكتب التنفيذي لبرنامج

الطائرات غير المأهولة التابعة لسالح البحرية ( ،)PMA-268إن “تلك

حجر الزاوية بالنسبة لدمج الطائرة المذكورة مع حامالت الطائرات توطئة

القاذفة من مهمة التزود بالوقود ،ومنح الجناح الجوي قدرا أكبر من

أسلحة الطائرات غير المأهولة واألسلحة القاذفة ،إن “هذه الرحلة تشكل

هي مهمتنا ،وهي إنتاج طائرة غير مأهولة تحرر الطائرات المقاتلة

حيث المدى والمرونة والقدرة .إن مشاهدة الطائرة  MQ-25وهي تؤدي
مهمتها األساسية اليوم  ،MQ-2وهي تزويد طائرة من طراز F/A-18
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بالوقود F/A-18 ،يمثل لحظة فارقة ومثيرة بالنسبة لسالح البحرية،

وتعكس تقدما ملموسا نحو استكمال قدرات الطائرة  MQ-25تمهيدا
لخدمة األسطول”.

تقييما للتكوين  formation evaluationومسحا للتنبيه wake survey

وتتبع مرساة االلتحام .وبعد االنتهاء من عملي التقييم الالزم بسالم جرى
مد مرساة االلتحام لدى الطائرة  MQ-25وبدأ قائد الطائرة  F/A-18في
االقتراب من أجل “االلتحام” “ ”plugبالطائرة غير المأهولة والبدء في

طائرة قوية

استقبال شحنة الوقود المقررة.

خالل الجزء األول من الرحلة قام طيار اختبار الطائرة  F/A-18بالتحليق

وقال ريد إن من المنتظر أن تقدم الرحلة االختبارية معلومات مبكرة مهمة

قبل بدء عملية التموين الجوي –

والتحكم ،وسيقوم الفريق بتحليل تلك المعلومات لتحديد مدى الحاجة

في تشكيل قريب من

األداء وتحقيق التوازن
وتلك

مناورة

تستلزم

قدما بين المركبة الجوية

مؤخرة الطائرة  MQ-25ضمانا لحسن
وجود مسافة ال تزيد على 20
 MQ-25 T1ومسبار التزويد
بالوقود

لدى

الطائرة

 .F/A-18وحلقت كلتا
الطائرتين

على

عن التفاعالت الخاصة برزاز الهواء  airwake interactionsوالتوجيه
إلى إدخال أي تعديالت وتحديث البرمجيات مبكرا دون تأثر الجدول الزمني

المحدد لالختبار .وتأتي هذه الخطوة عقب  25رحلة نفذتها الطائرة T1
الختبار الطائرة ومدى انسيابية مخزنها للتزويد بالوقود جوا ( )ARSوتجارب

المحاكاة المكثفة للتموين الجوي عن طريق االعتماد على النماذج الرقمية
للطائرة  .MQ-25ومن المقرر أن تواصل الطائرة  MQ-25 T1االختبارات
الجوية قبل شحنها إلى نورفولك بوالية فرجينيا تمهيدا لتجارب المناولة
على سطح إحدى حامالت الطائرات األمريكية في
وقت الحق من العام الجاري.

وتعتبر طائرة
االختبار T1
المملوكة

لشركة بوينج الشقيقة الكبرى للطائرة ذات االختبارات السبعة

التي تعكف شركة بوينج على تصنيعها بموجب عقد جرت
ترسيته في عام  .2018ومن المقرر أن تلعب الطائرة MQ-25
دور التموين الجوي الذي تنفذه طائرات  F/A-18حاليا ،وهو

سرعات وارتفاعات ممكنة من الناحية العملياتية.

وأكدت لين كاريت ،رئيسة مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي بشركة

 ،Boeing Defense, Space & Securityأن “هذا الحدث يمثل إضافة
حقيقية بالنسبة لفريقنا المشترك المكون من شركة بوينج وسالح

البحرية الذي عقد العزم على إنتاج الطائرة  MQ-25كطائرة مهمة للتموين

الجوي وإلحاقها باألسطول في أقرب وقت ممكن .ويمثل هذا العمل
قوة دافعة الستخدام األنظمة غير المأهولة بطريقة آمنة ومأمونة».

وأجرت الطائرة  F/A-18 Super Hornetالتابعة لسالح البحرية األمريكية

ما يمهد الطريق الستخدام الطائرات المقاتلة القاذفة بطريقة
أفضل ،والمساعدة في إطالة مدى الجناح الجوي لدى
حامالت الطائرات .وتمثل الطائرة  MQ-25ماركة مسجلة
لدى إدارة البحرية.

وتعتبر الطائرة  MQ-25طائرة غير مأهولة جرى تصميمها لتنفيذ

مهام البحرية األمريكية ،ويرى خبراء أنها ستكون طائرة قوية مطلوبة ،ما
يساهم في إطالة المدى القتالي للطائرات المقاتلة Boeing F/A-18

 Super Hornetو  Boeing EA-18G Growlerو Lockheed Martin
 F-35Cقيد االستخدام حاليا.
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تعاون تجاري
بين شركتي
 EOSو Diehl
إلنتاج األسلحة
المسيرة
أعلنت شركتا  Electro Optic Systems Pty Ltd EOSاألسترالية و  Diehl Defence GmbH & Co KGاأللمانية

اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري المشترك على أن يركز التعاون بصورة مبدئية على أنظمة التسلح المتوازنة والمسيرة

 remotely operated weapon systems RWSالمتقدمة لتغذية األسواق األوروبية وحلف شمال األطلسي (الناتو).
وتعتبر شركة  EOSإلحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال

المسيرة في المصانع التابعة لشركة  Diehlفي ألمانيا .وسيساهم نقل

وانتهاء بالمنصات متوازنة ذات الخدمة الشاقة ،فيما تعتبر شركة Diehl

التقنية األسترالية األلمانية الصنع .كما تساهم االتفاقية المشتركة في

تطوير وتصنيع أنظمة التسلح المسيرة ،بدءا من المنصات الفائقة الخفة
 Defenceشركة ألمانية تركز على التكنولوجيا ،وهي شركة مملوكة
للقطاع الخاص ومعروفة في األسواق األوروبية.

وتمنح تقنية أنظمة التسلح المسيرة التي تنتجها شركة  EOSمستخدميها
القدرة على إنتاج صور دقيقة بعيدة المدى ولمساحة شاسعة من ساحات

القتال ،وفي نفس الوقت االشتباك مع الهدف بكل دقة من وراء موقع

محصن أو في حالة الحركة ليال أو نهارا .كما تأتي الدقة التي تؤمنها
أنظمة التسلح المسيرة التي تنتجها تقنيات شركة  EOSأقوى اشتباك

مع الطائرات المسيرة المتحركة بالنيران المباشرة.

وفي إطار اتفاقية التعاون الثنائي المذكورة ستقوم شركة  EOSبنقل
التكنولوجيا إلى شركة  ،Diehlوسيتم إقامة خط إلنتاج أنظمة التسلح

هذه التكنولوجيا في منح الجيوش األوروبية القدرة على االستفادة من

تسهيل التعاون بين الشركتين في مجال التقنيات المتعلقة بالفضاء
واألجهزة اإللكترومغناطيسية الفائقة القوة بين الشركتين.

شراكة استراتيجية

أعرب مؤسس شركة  EOSومديرها التنفيذي ،الدكتور بن جرين ،عن
“حماسته الشديدة التفاقية التعاون المذكورة مع شركة  Diehlحيث
ال تمتلك الشركتان أحدث التقنيات الخارجة عن المنافسة فحسب ،بل

تتشاركان من حيث التشابه الشديد في ثقافتهما وقيمهما التنظيمية
أيضا .وتبدي شركة  EOSحماسا شديدا تجاه إمكانية قدرتها على تقديم

ودعم تقنياتنا األرضية والفضائية بالتعاون مع الخبرة الهندسية األلمانية
لغزو األسواق األوروبية وأسواق الناتو”.

وأضاف هيلموت راوخ ،عضو مجلس إدارة مؤسسة Diehl Foundation

والمدير التنفيذي لشركة  ،Diehl Defenceأن “شركة  Diehlلديها تقليد

يمتد إلى أكثر من مائة عام للبحث عن مجاالت جديدة وملحة للتكنولوجيا.
وتعتبر الشركات االستراتيجية مهمة للغاية بالنسبة لشركتنا ،وتساهم

تقنيات شركة  EOSوثقافتها التنظيمية في منحنا فرصا ممتازة لتطوير

منطقة تجارية استراتيجية”.

وستتعاون شركتا  EOSو  Diehlمن أجل حشد أفضل الكفاءات لديهما،

ومن ثم فتح آفاق كبيرة أمام الجيوش األسترالية واألوروبية وحلف الناتو
لمواصلة تعاونها المتبادل الوثيق.
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استطاعت اإلمارات
في فترة وجيزة وبجدارة
عالية كسب الحلفاء في
المنطقة ،وعملت على
تفعيل وتنشيط إمكانياتها
لتحقيق مكاسب سياسية
واقتصادية ،والذي جعلها
تتصدر سياسيا واقتصاديا
وعلميا ليس على الساحة
اإلقليمية فحسب ،بل
على الساحة الدولية أيضا،
وال شك أن دولة اإلمارات
العربية المتحدة التي
وظفت رؤيتها وطاقتها
لمستقبل األجيال القادمة
في القطاعات المختلفة
قد رأت بوضوح شديد
أن ذلك المستقبل لن
يصبح مجديا دون إيجاد حل
للقضايا العالقة منذ سنين
طويلة وعلى رأسها الصراع
العربي اإلسرائيلي.

اإلمارات ..صفحة
بيضاء للسالم
جاءت االتفاقية اإلبراهيمية في العام الماضي بين اإلمارات وإسرائيل

تتويجا لجهود كبيرة وعمالقة لرأب الصدع في منطقة الشرق األوسط،
والدفع لحل الدولتين والمساهمة في عودة الحقوق الفلسطينية التي

باتت في مهب الريح نتيجة مهاترات بعض القيادات الفلسطينية عبر

السنين الماضية واالنقسام الفلسطيني الذي تسببت به جماعة حماس
اإلرهابية ،فأوقفت اإلمارات هذا النزيف وأوقفت معه القرار اإلسرائيلي
بضم أراضي الضفة الغربية ،وسعت بدبلوماسيتها المتفردة وبقواها

السياسية واالقتصادية أن تحول إسرائيل من خصم وعدو قديم إلى دولة

صديقة تتعهد بالوفاء بالتزامها تجاه الفلسطينيين أوال ثم المنطقة العربية
عموما.

إسرائيل التي اقبلت األسبوع الماضي الفتتاح سفارتها في دولة اإلمارات

كعنوان لمرحلة جديدة وإلقامة وتمتين عالقات ديبلوماسية وسياسية
واقتصادية تعلم علم اليقين أن رؤية اإلمارات الجادة في إرساء السالم

في منطقة الشرق األوسط هو مشروع لمستقبل الجميع ،دون استثناء،
وأنه يقوم على مبادئ راسخة من األخوة والتسامح والتعايش السلمي،

واالرتقاء بشعوب المنطقة لينافسوا دول العالم أجمع ،وأنه ال مجال بعد

اليوم للمزيد من الحقد والضغينة والعداء والحروب التي أنهكت الشعوب
والتي لن يدفع ثمنها سوى األجيال القادمة.

رسائل اإلمارات النبيلة التي بات العالم يدركها تقوم على تهدف نشر ثقافة
األمل والتسامح وخلق وترسيخ تأثير إيجابي بناء وفعال لجميع شعوب

المنطقة ،والعمل مع األصدقاء والشركاء والحلفاء على وأد شرارة الفتن
والحرب والتطرف واإلرهاب ،وفقا لمنهج اإلمارات بتقريب وجهات النظر

والعمل ضمن القنوات الدبلوماسية والسياسية والقوى الناعمة لتذويب
العقبات ومواجهة التحديات إلرساء السالم الحقيقي الدائم والعادل

والمشرف ونبذ الكراهية والعنف والتطرف.

إنها صفحة بيضاء من غير سوء ،تفتحها اإلمارات لكل من ينشد السالم
ويبحث عنه ،تشرعها للعالم ولألجيال القادمة ،إنها دعوة حق بال مقابل لزرع

األمل والتفاؤل والعطاء ،بال حدود.
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شركة  Elettronicaتسلح الغواصات
اإليطالية بأنظمة الحرب اإللكترونية

وقعت شركة  Elettronicaعقدا لتجهيز “غواصات المستقبل القريب” )Near Future Submarines (NFS
التابعة لسالح البحرية اإليطالية بأنظمة الحرب اإللكترونية ،وذلك في إطار البرنامج  U212المتعلق بغواصات
المستقبل القريب الذي تشرف على إدارته “الهيئة المشتركة للتعاون في مجال المهمات العسكرية” OCCAR
 )(Organisation Conjointe de Coopération en matière d›Armementوينص العقد على تأمين
نظامين لتجهيز أول دفعة من الغواصات مع وجود نظامين مكملين كخيار بالنسبة للدفعات المستقبلية.
وتمثل أنظمة الحرب اإللكترونية المصممة لتجهيز الغواصات اإليطالية
أكثر األنظمة المبتكرة وأشدها تطورا من الناحية التكنولوجية القادرة

على تلبية تلك االحتياجات في مجال الغواصات.

ال يمكن معها تنفيذ أي مهمة بنجاح دون معرفة مسبقة

ب “نظام المعركة” اإللكتروني .وتعتبر عمليات الطيف
الكهرومغناطيسي

Spectrum

Electromagnetic

ومن الجدير بالذكر أن شركة  Elettronicaتقوم بالفعل بتوريد أنظمة

 )Operation (EMSOإحدى الوسائل الرئيسية بالنسبة

إدارتها “الهيئة المشتركة للتعاون في مجال المهمات العسكرية” والتي

مجال العمليات التحت-مائية تساهم إدارة عمليات

الحرب اإللكترونية في إطار بعض البرامج األخرى التي تشرف على
ترمي إلى مد جسور التعاون مع المشاريع التي يشارك االتحاد األوروبي

في تمويلها.

وتخضع النزاعات الدولية في الوقت الحالي لسيطرة الدول القادرة على
أخذ قصب السبق لتحقيق التفوق اإللكتروني في ساحة العمليات.

ووصل هذا التفوق إلى مرحلة

لعدد كبير من العمليات المتنوعة والمختلفة .ففي
الطيف الكهرومغناطيسي والتفوق فيها في دعم

قدرة الغواصة على العمل دون التأثير على سيناريو
المعركة بصورة مباشرة .فمن المحال أن تتمكن أي

منصة شبح مثل الغواصة من تنفيذ مهامها دون
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تنفيذ إجراءات الحماية الذاتية الفعالة الالزمة لتعزيز قدرتها على البقاء

عال للغاية من الرقمنة التي تؤمن بدورها أداء فائقا في البيئات

وفي حالة تطبيق مستوى عال للغاية من التطبيق الوظيفي ،يستطيع

ستصل معظم أنظمة الحرب اإللكترونية الموجودة في األسواق حاليا

الذاتية ومهام المراقبة واالستطالع الكفيلة بتحقيق مستويات عالية

بشدة في تحسين الجاهزية العملياتية ،باإلضافة إلى سهولة صيانتها

في مسارح العمليات المحفوفة بالمخاطر الشديدة.

نظام الحرب اإللكترونية الذي تنتجه شركة  Elettronicaتحقيق الحماية

من األداء الفائق على مستوى الطيف الكهرومغناطيسي كله ،بدءا من

االتصاالت وانتهاء بنطاقات التردد الرادارية  radar bandsويعكس هذا
النظام الخبرة التي اكتسبتها الشركة سواء في مجال المنتجات النوعية

للغواصات أو البرامج البحرية مثل برنامج “ ”Legge Navaleالذي يعتبر
أحدث برنامج لدى البحرية اإليطالية والذي يجمع بين النضج واالبتكار.

اإللكترومغناطيسية الصعبة المحفوفة بالخطورة حيث سرعان ما

إلى مرحلة التشبع .وتعتمد هذه األنظمة على البرمجيات التي تساهم
وسرعة تحديثها.

وسيتم تزويد نظام الحرب اإللكترونية ب “وحدة إدارة الحرب اإللكترونية”
قادرة على جمع وإدارة المعلومات الواردة سواء من الرادار أو أنظمة

استشعار الحرب اإللكترونية المتعلقة باالتصاالت ،األمر الذي يساهم

في تعزيز الوعي التكتيكي واالستراتيجي بسيناريو الحرب اإللكترونية

ويضم نظام الحرب اإللكترونية هوائيا  RESM/CESMوهو نتاج أكثر

الذي يعتبر شرطا أساسيا لدعم الحماية الذاتية وعمليات المراقبة وجمع

من نوعه في األسواق العالمية ،باإلضافة إلى صغر حجمه وقدرته على

وأوضحت  ، Domitilla Benigniالمديرة التنفيذية لشركة ،Elettronica

من عامين من الدراسات وتجارب المحاكاة ،ويعتبر المنتج األكثر تطورا
التخفي .كما يضم النظام هوائيين إضافيين ،أولهما
مخصص لمهام المراقبة والرصد ضمن نطاق
الرادار ،فيما يعمل الهوائي الثاني كأداة تحذير.
رقمنة على مستوى عال

المعلومات.

أن “الشركة تعتز بتكليفها بتجهيز “غواصات المستقبل القريب” U212

التابعة لسالح البحرية اإليطالية بنظام متطور فائق األداء يجمع بين
مزايا الصناعة المحلية لخدمة البحرية اإليطالية والجاهزية العملياتية.

ونحن نفخر بتعزيز قوة هذه الغواصات عن طريق نظام الحرب اإللكترونية

يستخدم نظام الحرب اإللكترونية  U212الخاص

الذي يمثل مزيجا مثاليا يجمع بين الخبرة والنضج واالبتكار ،ما يؤمن أداء

الذي تعاقدت البحرية اإليطالية على شرائه،

قدرات ممتازة على الحماية الذاتية وجمع المعلومات االستخباراتية على

ب”غواصات

المستقبل

القريب”

()NFS

يستخدم التقنيات التي تؤمن مستوى

عاليا على مستوى االتصاالت والنطاقات الرادارية ،باإلضافة إلى تأمين

نطاق واسع”.
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شـركـة

ً
العبا
Nexter
رئيسي ًا في قطاع
ّ
صناعة الروبوتات
العسكرية
ً
احتفاء بانطالق اليوم األول للروبوتات الجوية-البرية ّ ،
مؤخرا دعوةً من  ،GICATالشركة الرائدة
تلقت شركة Nexter
ً
في مجال نظام االبتكار الدفاعي واألمني الفرنسي ،لعرض حلولها ومنتجاتها إلى جانب القدرات الموجودة بالفعل
في الخدمة لدى الجيش الفرنسي .أثناء الحدث تم عرض أحدث تقنيات الروبوتات األرضية في فرنسا .كما نظم
الجيش هذا االجتماع لعرض رؤيته االستراتيجية حل الروبوتات لمشروع . VULCAIN 2035-2040
وقد أشار من جانبه جويل موريلون ،مدير أنشطة الروبوتات بالمجموعة،
ً
ً
ً
ً
جزءا من هذه
عالميا ،كانت
مؤثرا
العبا
إلى أن شركة  Nexterبصفتها

المبادرة التي ستتيح إمكانية “إجراء التقييمات الفنية ،مع تسهيل عملية

التشاور مع اإلدارة”.

الخبرات المتطورة

ً
رئيسي ًا في قطاع
العبا
رفت شركة Nexter
ُع ْ
ّ
صناعة الروبوتات العسكرية منذ إنشاء شركتها

عائلة  NERVAفي بعض مركباتها ،باإلضافة إلى الطائرات بدون طيار

المربوطة معها ( )IXOS XXللمراقبة الدقيقة والطائرات بدون طيار ذاتية
التحكم ( )XOS LGالتي يمكنها الرؤية لمسافة أبعد.

تقدم  Nexterخبرتها المتطورة في مجال الروبوتات ضمن

برنامج النظام األرضي غير المأهول المعياري األوروبي
( .)iMUGSعلى مدى السنوات الثالث المقبلة،
وسوف تعمل فرق  Nexterعلى تحسين
المعلومات االستخباراتية لمنصة THEMIS

الفرعية  Nexter Roboticsفي عام ،2012

من شركة  ،Milrem Roboticsوبخاصة من

والنجاحات التجارية األولى لمجموعة الروبوتات

خالل توسيع قدرات الحركة والتنقل ذاتية

الصغيرة األرضية التي أنتجتها شركة .NERVA

الحركة.

تم بيع  56من روبوتات االستطالع المعيارية

في عام  ، 2020حققت مجموعة التكنولوجيا

هذه إلى وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية

( )DGAكجزء من برنامج  ،SCORPIONكما تم

إنتاج عدة مئات منها لجيوش أجنبية.

من بين الروبوتات التكتيكية متعددة األغراض ،تقوم

 Nexterبتسويق مركبات قتالية مسلحة بمدفع من طراز

الدفاعية  KNDSنتائج متميزة في السياق غير

المسبوق ألزمة  ،COVID-19مما يدل على

قوة نموذجها االقتصادي ومرونتها وصحة وسالمة

نظامها االقتصادي والمالي القوي.

بعد تلقي ما قيمته  3.3مليار يورو من الطلبيات ،وصل دفتر

( )OPTIO-X20أو روبوتات مراقبة أو روبوتات لفتح الطرق ،أو حتى تلك

الطلبات الموحد إلى رقم قياسي قدره  10.6مليار يورو .وتمثلت الطلبيات

 ، ULTRO-600أحدث منتج من  ،Nexteerعبارة عن روبوت بغل عسكري

 FENNEKالتابعة للجيش الهولندي البالغ عددها  322مركبة ،و  24جسر

تم تنظيمها في أواخر مارس .يستطيع هذا الروبوت التكتيكي متعدد

من طراز  ،JAGUARو  271عربة من طراز  ،GRIFFONو  364عربة

الروبوتات التي تساهم في تعزيز المدفعية (.)Z-Trooper

تم عرضه خالل أيام مركز أبحاث المدارس  )Coëtquidan (CRECالتي

األغراض والذي يعمل بالكهرباء حمل ما يصل إلى  600كجم من البضائع

أو استضافة منظومة سالح يتراوح عياره ما بين  5.56إلى  12.7ملم.

أيضا على إدماج الروبوتات الصغيرة متعددة األغراض من
تعمل الشركة ً

الرئيسية في عمليات ترقية وتحديث منتصف دورة الحياة لمركبات طراز
من طراز  LEGUANللجيش االتحادي األلماني (البوندسفير) ،و  42عربة
مدرعة من طراز  SERVALمرتبطة ببرنامج  ،SCORPIONباإلضافة

إلى عقود الدعم والخدمات للجيش الفرنسي ،ومدفعية  CAESARألحد
عمالء التصدير الجدد.
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األنظمة البحرية من شركة Leonardo
تبرهن على ريادتها التقنية

تم وضع أنظمة  Leonardoالبحرية موضع االختبار في تمرين حلف الناتو األخير ،بحيث ظهر من خالل ذلك تطور التكنولوجيا
والفاعلية التشغيلية والعملياتية .وقد تم عرض مجموعة األنظمة ،التي شملت قدرات الكشف والتتبع واالتصال والقيادة
والسيطرة ،في ميدان الرماية لتجارب الصواريخ بجزر هيبريديس ،التابع لوزارة الدفاع البريطانية في اسكتلندا ،بالمملكة
المتحدة ،كجزء من تمرين “عرض البحر  /الدرع الهائل” (At Sea Demonstration / Formidable Shield 2021 (ASD /
 ))FS21والدفاع الجوي والتمرين المضاد للصواريخ لحلف الناتو.
شهد السيناريو الواقعي تنفيذ اشتباكات حية وتشبيهية ضد صواريخ

 -الوضعية  ،Mode-5على التمييز بين الحلفاء والتهديدات المحتملة.

وقامت السفن البحرية والطائرات والعربات البرية من  10دول باختبار

الفرقاطة بواسطة نظام إدارة القتال ( )CMSالذي يتولى معالجة البيانات

دون سرعة الصوت وفوق سرعة الصوت وصواريخ باليستية في األجواء.
تبادل المعلومات وقدرات التشغيل البيني المشترك كجزء من االستجابة

بأسلوب المحاكاة على مستوى التحالف.

كان هناك عدد من تقنيات  Leonardoعلى متن الفرقاطة البحرية اإليطالية

أنطونيو مارسيغليا ()Antonio Marceglia؛ وهي الفرقاطة الثامنة التي
يتم تسليمها ضمن إطار برنامج ( FREMMالفرقاطة األوروبية متعددة

األغراض) .وقد شمل ذلك رادار ( Kronos MFRAالرادار النشط متعدد

تم تنسيق عمليات الدفاع الجوي والعمليات المضادة للصواريخ في
الواردة من أجهزة االستشعار المختلفة للسفينة ،وتقديم صورة تكتيكية

فعلية للسيناريو إلى طاقم الفرقاطة والوحدات األخرى ،ودعم القرارات

والتدخالت على مستوى التحالف.

كذلك سجلت منظومة أسلحة  Leonardoنتائج إيجابية خالل التمرين،

وأظهر مدفع  Super Rapidoالبحري ،ذو الذخيرة الموجهة  DARTعيار
 76ملم ،قدرته على حماية السفينة المضيفة له من تهديدات معقدة.

الوظائف) ثالثي األبعاد ،الذي يمكنه تحديد مواقع األهداف وتصنيفها

وفي الوقت نفسه ،أثبت صاروخ  Aster 30من شركة  ،MBDAوهو

موقع الصواريخ الباليستية أثناء طيرانها حيث تجاوزت سرعتها  1800متر /

اعتراض الصواريخ القادمة.

وتتبعها ضمن دائرة نصف قطرها  250كم .استطاع الرادار  MFRAتحديد

ثانية وتصاعدت سرعتها بحيث فاقت سرعة الجيل السادس ،واستمر في
تتبع الصواريخ على ارتفاع يفوق  200كيلومتر.
ً
أيضا نظام االتصال MDLP-EVO
أثناء التمرين ،استخدمت الفرقاطة

(معالج ارتباط البيانات المتعددة) لتبادل البيانات التكتيكية ،بينما ساعد
ً
وفقا لمعيار الناتو
نظام تمييز الصديق من العدو ( ،)IFFالذي تم تحديثه

مشروع أوروبي مشترك تمتلك  Leonardoحصة  25%فيه ،قدرته على

تتميز شركة  Leonardoبالريادة في تصميم وتوريد أنظمة الدفاع البحري

والمراقبة البحرية والساحلية .وبإمكان الشركة تلبية احتياجات السفن
ً
عاما الماضية ،وقع اختيار
بجميع فئاتها وأحجامها .وعلى مدار الخمسين
أكثر من  40بحرية دولية على تقنية  Leonardoلتجهيز أكثر من 100
سفينة بحرية.
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“الياه سات” و”إيرباص” تنجزان مرحلة المراجعة األولية

للتصميم للقمر الصناعي الجديد “الثريا ”NGS 4-

ً
ً
عالميا والمملوكة
مؤخرا كل من شركة الياه لالتصاالت الفضائية (الياه سات) ،مشغل األقمار الصناعية الرائد
أعلنت

بالكامل من قبل شركة مبادلة لالستثمار ،وشركة «إيرباص» ، ،عن اجتياز مرحلة هامة في عملية إنشاء الجيل األحدث
من نظام االتصاالت المتنقلة «الثريا  ،”NGS 4-وذلك باالنتهاء من مرحلة المراجعة األولية للتصميم (.)PDR
ً
جزءا من برنامج لتوفير منظومة
ويشكل القمر الصناعي “الثريا ”NGS 4-

شاملة جديدة قائمة على النطاق الترددي  ،L-bandمع تحديث أنظمة
شركة “الثريا” الفضائية واألرضية وتطوير شرائح المنتجات والحلول

الخاصة بالمستخدمين .وسيضمن نظام القمر الصناعي الجديد من شركة
المزود بشبكة أساسية قادرة على تقديم اتصاالت الجيل
الياه سات،
ّ

الخامس ( ،)5Gزيادة تغطية وقدرات الخدمات التي تقدمها الشركة ،مع
توفير الجيل األحدث من الحلول المتنقلة للعمالء من جميع القطاعات،

بما فيها القطاعات الدفاعية والحكومية والشركات واألفراد.
ً
شامال يضمن استيفاء التصميم
تقييما
وتتيح المراجعة األولية للتصميم
ً

المقدم من شركة “إيرباص” لجميع المتطلبات الفيزيائية والوظيفية

للقمر الصناعي الجديد ،كما تشكل خطوة مهمة نحو إتمام صناعته في

الموعد المحدد .وتؤكد هذه المراجعة على فعالية القمر الصناعي عند
ً
ً
هاما في
إنجازا
وصوله إلى مداره وتشغيله .وبينما تعد هذه المرحلة

تحول شامل
تطوير البرنامج ،فإنها تؤكد على التزام “الياه سات” بتحقيق ّ
في “الثريا” وبناء الجيل الجديد من أنظمتها.

وبهذا الصدد ،قال فرانسوا غولييه -رئيس أنظمة االتصاالت في شركة

إيرباص“ :إن هذا اإلنجاز المهم يعتبر بمثابة تأكيد على أهمية التصميم
فضال عن االلتزام
الفني وقدرات القمر الصناعي “الثريا ،”4-NGS
ً

واالحترافية التي يتمتع بها فريق العمل في “الياه سات” و”إيرباص” ،ما

يمهد الطريق إلنجاز المراحل القادمة من هذا البرنامج المبتكر ،واالستفادة
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من خبرات “إيرباص” الواسعة في مجال االتصاالت المتنقلة ،باإلضافة
إلى أحدث تقنيات المعالجة الرقمية للحمولة الفضائية؛ ما يوفر مرونة

وقدرة أكبر على التكيف في المدار .كما يمكن لعميلنا القديم شركة “الياه
سات” االعتماد علينا وعلى جودة منتجاتنا والتزامنا الراسخ بإنجاح مشروع
الثريا .”4-NGS

سيعزز النظام الجديد (“الثريا  )”NGS 4-من نمو الشركة والخدمات التي
ً
حاليا والخدمات الجديدة في عدة خطوط إنتاج استراتيجية ،تشمل
توفرها

المواصالت البحرية وإنترنت األشياء ( )IoTوحلول البيانات ،عبر توفير
نطاق واسع من الميزات الفريدة وتحقيق سرعات هي األكبر في األسواق.
ٍ
ً
مترا مع معالجات
وسيتضمن هذا القمر هوائي  L-bandبقطر 12

إلكترونية لالتصاالت تقوم بالتحكم بقنوات تردد تصل الى  3200مما

يمنحها المرونة ،باإلضافة الى التوزيع الديناميكي للطاقة على عدد كبير
ً
فرصا عديدة للعمالء
من الحزم المركزة .وسيتيح قمر “الثريا ”NGS 4-

وشركاء الخدمة والجهات المسؤولة لبيع المعدات ودمج األنظمة ،مما
يسهم في تحسين تجربة المستخدمين ضمن مختلف المنصات البرية

والبحرية والجوية.

سيسهم نظام القمر

الصناعي ”الثريا 4-
المزود بشبكة
،”NGS
ّ

أساسية قادرة على تقديم
اتصاالت الجيل الخامس

( ،)5Gفي زيادة التغطية.
نبذة عن «الياه سات»:

المعين للشؤون التقنية في
وتحدث عدنان المهيري ،الرئيس التنفيذي
ّ

ً
عالميا في تشغيل خدمات االتصاالت
«الياه سات» هي شركة رائدة

تطبيق أعلى المعايير الممكنة في قطاع األقمار الفضائية ،وتحقيقها

ألكثر من  150دولة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية

قائال“ :المراجعة األولية للتصميم خطوة مهمة للتأكد من
“الياه سات”
ً
موسعة لمجمل التصميم أجراها فريقنا من
من خالل مراجعة ومتابعة
ّ
المهندسين .ونحن سعداء بإتمام مرحلة المراجعة األولية للتصميم في

الموعد المحدد ،وما يحمله ذلك من تأكيد على التقدم الكبير نحو إتمام
هذا النظام المتطور لالتصاالت الفضائية المتنقلة ،والمدعوم بشبكة

أرضية جاهزة لتقديم اتصاالت الجيل الخامس”.

الفضائية الثابتة والمتنقلة ،حيث توفر حلول اتصاالت فضائية متكاملة

وآسيا وأستراليا .ويغطي أسطول «الياه سات» المكون من  5أقمار
صناعية أكثر من  80%من سكان العالم ،ليوفر اتصاالت مهمة تشمل
شبكات النطاق العريض ،والبث الفضائي ،وربط الشبكات ،وحلول

االتصاالت المتنقلة.

الثريا تطلق SatTrack

“تعد
ومن جانبه قال راشد الحمادي ،مدير المشروع في “الياه سات”:
ّ
نتائج المراجعة األولية لتصميم قمر “الثريا  ”NGS 4-أكبر دليل على

أطلقت الثريا ،شركة خدمات األقمار الصناعية المتنقلة ( )MSSالتابعة

القمر الصناعي يتضمن العمل على المنصة والحمولة والعناصر األرضية،
ً
جميعا استثنائية من ناحية التصميم ومتطلبات األداء”.
والتي تعد

مؤخرا خدمة التتبع والمراقبة البحرية عبر اإلنترنت SatTrack
المتحدة ،
ً
بالشراكة مع  ،FrontMشركة التطوير الرائدة لتطبيقات البرمجيات.

التفاني والمواهب المميزة في “الياه سات” و”إيرباص” .فتطوير هذا

ً
أيضا
قائال“ :تشمل المراجعة األولية للتصميم
واختتم الحمادي حديثه
ً

تقييم األنظمة الفرعية في القمر الصناعي ،وتوافقها مع مركبات
اإلطالق ،وغيرها من العناصر المهمة .ومن الجيد أن نرى هذه المرحلة
ً
وفقا للجدول الزمني المحدد لها ،ما يمنحنا درجة عالية
التقنية مكتملة

من الثقة ،بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من هذا المشروع”.

لشركة الياه لالتصاالت الفضائية (الياه سات) ومقرها اإلمارات العربية

وقد تم تطوير هذه الخدمة للسفن واألساطيل التي تخدمها Thuraya

( MarineStar Solutionحيث تقدم دعم الصوت والتتبع والمراقبة) ،
وبالتالي فإن  SatTrackتسهم في تسهيل ممارسات الصيد المستدامة،

وتحسين رفاهية الطاقم وضمان سالمته ،وتحسين رؤية األسطول
وإدارته  ،ومراقبة األحوال في الوقت الفعلي على متن السفن.
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تقارير

 Archerتكشف النقاب عن طـائرة
 Maker eVTOLالكهربائية
قامت شركة  Archerالمتخصصة في تصميم وتطوير الطائرات الكهربائية ذات اإلقالع والهبوط العمودي
ً
حية في لوس
( ،)eVTOLوالتي تتخذ من كاليفورنيا
مقرا لها ،بإطالق طائرتها من طراز  Makerفي تغطية ّ

الودي،
أنجلوس ألول مرة ،وتم بثها إلى الجمهور العالمي مساء يوم الخميس في  10يونيو الماضي .أقيم الحدث ّ
والذي توافرت فيه إجراءات السالمة فيما يتعلق بفيروس كورونا ،في حظيرة الطائرات Hawthorne Hangar

 Operationsباستخدام تقنية  XRالرائدة في الصناعة لجذب الجماهير وإمتاعهم في رحلة محاكاة افتراضية على

متن طائرة .Maker
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استخدمت شركة  Archerتقنية إنتاج األفالم إلضفاء جو من الحيوية

 ،Archerمما يمهد الطريق للمرحلة التالية من الهندسة واختبار الطيران.

على طائرتها ،التي تعتبر األولى في صناعة الطائرات الكهربائية لإلقالع

وقد أسهم الدعم  -المتمثل في الطلب التجاري لشركة الخطوط
ً
مؤخرا مع شركة Atlas Crest
الجوية المتحدة ،واالندماج المعلن عنه

محاكاة لرحلة تجارية ،وأظهرت في عرضها كيفية تشكيل شركة Archer

 3.8مليار دوالر  -في جعل شركة  Archerفي وضع مالي ممتاز يمكّنها

والهبوط العمودية ( ،)eVTOLوذلك بهدف خلق تجربة فريدة وممتعة
للغاية .وقامت الشركة ببناء مساحة بحجم  2400قدم مربع بتقنية  XRفي

للحقبة التالية من الرحالت من خالل تغيير طريقة تعامل الناس مع الحياة
اليومية والعمل والمغامرة .وقد تمكن الحضور من ركوب طائرات الشركة
 Archerمن خالل محاكاة رحلة جماعية مشتركة باستخدام أحدث التقنيات

في صناعة األفالم ،وذلك في تجربة ممتعة ضمن ثورة النقل القادمة.

من جانبها قالت لويز بريستو ،المسؤولة عن التسويق واالتصاالت في

شركة  Archerوالتي قامت بجمع الفريق اإلبداعي« :تتمتع شركة آرتشر

 Archerبرؤية جريئة كشركة كبرى ،وال بد أن تنسجم مقاربتنا في هذه

اللحظة الهامة مع تلك الرؤية .وقد رغبنا في تقديم تجربة تتجاوز األعراف
ً
المألوفة في عمليات إطالق المنتجات العادية ،وأن نجمع
معا نخبة
متميزة من الشركاء إلنشاء شيء جاذب بالفعل لجمهورنا”.

وفي هذا السياق قال بريت أدكوك ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي

المشارك لشركة “ :Archerلقد استغرق الكشف عن طائرة Maker
ً
ً
محوريا لصناعة الطائرات الكهربائية
منعطفا
سنوات طويلة ،وهو يمثل
لإلقالع والهبوط العمودية ( )eVTOLومستقبل النقل .ففي كل يوم في
 Archerنعمل على بناء المستقبل ،ولم نشعر ً
أبدا كما نشعر اليوم بأننا
أقرب إلى تعريف العالم بطائرة .”Maker

تعتبر  makerطائرة إقالع وهبوط عمودية كهربائية تعمل بالطاقة

ميال في
ميال بسرعة 150
الكهربائية بالكامل ،ويبلغ مدى رحلتها 60
ً
ً

الساعة .وسواء كانت الطائرة في رحلة نقل أو استكشاف ،فإن Maker
ً
مميزا بالنسبة إليك.
تحوال
تتيح لك االستمتاع برحالت يومية تمثل
ً

وتتميز طائرات  Archerببطاريات ومحركات إضافية للحفاظ على قدرة

الطيران في شتى المواقف .وتتيح هذه القدرات اإلضافية لهم بالعودة
إلى المنزل بأمان بغض النظر عن أي ظروف غير متوقعة.
ً
ً
رائعا للطيران فحسب ،بل إنها تمثل
تصميما
ال تعتبر طائرات Archer
ً
أيضا قمة التصميم المريح؛ إذ يمكنك  -من خالل المساحة الواسعة
للساقين واإلطاللة للرؤية بنطاق  270درجة بفضل النافذة الملتفة – أن

تنعم بالراحة التامة .كما تعرض لك واجهة الشاشة الكبيرة التي تعمل
باللمس ،مقاس  13بوصة ،معلومات الرحلة وخيارات الترفيه.

وأضاف آدم غولدستين ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك

لشركة آرتشر ،قوله“ :نحن متحمسون لمواصلة الوصول إلى معالم جديدة

وتعريف مدننا الكبرى على الجيل القادم من السفر اآلمن والمستدام”.

المبدع الجديد لـشركة  ،Archerكيني تاهت ،يدير دفة التوجيه
كان الرئيس ُ
ً
عاما من التصميم
اإلبداعي للحدث ،باالعتماد على أكثر من ثالثبن

التجريبي واإلنتاج التلفزيوني إلحياء مشروع طائرة  .Makerوفي هذا
السياق قال كيني تاهت“ :يتطلب االبتكار الحقيقي اإللهام ،وهذا هو

السبب في أن فريق آرتشر يركز بشكل كبير على إيجاد لحظة رائدة وجذابة
للغاية إلماطة اللثام عن الطائرة  .ولكي نحقق النهوض بالنقل الجوي في

المدن ( ،)UAMتدعو الحاجة إلى التعليم المستمر ،ومن خالل هذه التجربة
ساعدنا على تعريف المسافرين بهذا الواقع الجديد”.
ْ
يعد كشف النقاب عن  Makerأحدث مثال على الزخم المستمر لشركة
ّ

 ،)Investment Corporation (NYSE: ACICحيث تبلغ قيمة الشركة

من مواصلة جدولها الزمني المتسارع نحو انطالقة تجارية في عام . 2024

تعتبر  makerطائرة إقالع
وهبوط عمودية كهربائية
تعمل بالطاقة الكهربائية
بالكامل ،ويبلغ مدى رحلتها
ميال في
ميال بسرعة 150
60
ً
ً
الساعة .وسواء كانت الطائرة
في رحلة نقل أو استكشاف
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االمارات والعضوية غير الدائمة بمجلس األمن:

دعم قوي للسلم
واألمن العـالمـيين

يمثل انتخاب دولة االمارات العربية المتحدة للعضوية غير الدائمة في مجلس األمن
ً
ً
دوليا بالثقة من جانب أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة ،يعكس نجاح
تصويتا
الدولي،
السياسة الخارجية االماراتية في بناء شبكة عالقات دولية واسعة وقوية بما يسهم في تعزيز
دور الدولة في تحقيق األمن والسلم الدوليين .وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» الضوء
على أبعاد االنجاز الدولي الذي حققته الدبلوماسية االماراتية ودالالته وما يمثله بالنسبة
للقضايا االقليمية والدولية التي تناقشها المنظمة الدولية.
إعداد :هيئة التحرير
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للمرة الثانية في تاريخها ،انتخب أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة،
يوم الحادي عشر من يونيو الماضي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

لنيل العضوية غير الدائمة بمجلس األمن الدولي ـ لمدة عامين ـ إلى

المقرر
جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا للفترة 2023-2022؛ ومن
َّ
أن تبدأ فترة األعضاء الخمسة الجدد ،في األول من يناير المقبل ،بديال

لخمس دول تنتهي عضويتها في  31ديسمبر ،هي :إستونيا والنيجر
وسانت فنسنت وجزر غرينادين وتونس وفيتنام .وبهذه المناسبة ،أكد

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله ـ أن انتخاب دولة اإلمارات لعضوية

مجلس األمن يعكس دبلوماسيتها النشطة ،وموقعها الدولي ،ونموذجها
ً
موجها الشكر لفريق الدبلوماسية اإلماراتي بقيادة
التنموي المتميز،
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،إن انتخاب دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،لعضوية مجلس األمن الدولي ،يجسد ثقة العالم بالسياسة
ً
اإلماراتية ،وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها،
مؤكدا أن اإلمارات

ستواصل مسؤوليتها من أجل ترسيخ السالم والتعاون والتنمية على
الساحة الدولية .ويعكس هذا االنجاز الدولي الذي حققته الدبلوماسية

االماراتية أبعاد ودالالت عدة يمكن االشارة إليها فيما يلي:

	•تمثل عضوية دولة االمارات غير الدائمة في مجلس األمن الدولي
ً
عضوا في مجلس األمن في الفترة
للمرة الثانية (كانت االمارات
 )1987 – 1986لمدة عامين فرصة ثمينة لتعزيز دور الدولة ومكانتها

وتحقيق رسالتها من أجل ترسيخ السالم والتعاون والتنمية على
فضال عن أن عملية االنتخابات بحد ذاتها تمثل
الساحة الدولية،
ً
ً
ً
ً
وحصادا
نتاجا
تصويتا بالثقة من جانب المجتمع الدولي ،كما يمثل

ً
مثمرا لجهود الدولة الدوؤبة في مد جسور التواصل وتعزيز قيم
التعاون الدولي والتسامح والتعايش والحوار وتنفيذ مبدأ حفظ

السلم واألمن والدوليين.

	•مثلما قال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
والتعاون الدولي ،فإن انتخاب االمارات للعضوية غير الدائمة

بمجلس األمن يعكس تقدير دول العالم الضطالع الدولة بدورها
ومسؤولياتها في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم بالتعاون

مع المجتمع الدولي ،حيث كانت االمارات ،و ال تزال ،مستعدة
ً
دائما ،لتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد” كما قال سموه،
ً
مضيفا “التزمت دولة اإلمارات بالعمل المتعدد األطراف ،والقانون
الدولي وميثاق األمم المتحدة منذ تأسيسها وستستمر الدولة

في التمسك بهذه المبادئ خالل عضويتها في مجلس األمن.

وإنني على ثقة من أن تاريخنا ودورنا كشريك ووسيط موثوق به،
سيمكننا من تقديم مساهمة فاعلة خالل السنتين اللتين سنعمل

فيهما في مجلس األمن .وإننا ندرك المسؤولية الكبيرة المرتبطة

بالعضوية وأهمية التحديات التي يواجها المجلس ،وبكل عزم
ومثابرة ،ستحرص دولة اإلمارات على الحفاظ على السلم واألمن
الدوليين” .وهذه الرسالة بالغة األهمية حقيقتين مهمتين أولهما
تمسك االمارات برؤيتها الخاصة بأن ميثاق األمم المتحدة ومبادىء

القانون الدولي هي الركيزة األهم في العالقات الدولية ،وثانيهما

تمثل عضوية دولة االمارات
غير الدائمة في مجلس األمن
الدولي للمرة الثانية فرصة
ثمينة لتعزيز دور الدولة ومكانتها وتحقيق
رسالتها من أجل ترسيخ السالم والتعاون
والتنمية على الساحة الدولية
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ً
انطالقا
برز دور االمارات كنموذج للحيوية والفاعلية والديناميكية،
من رؤية القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ،وصاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات ،بشأن االلتزام
بالمبادىء واألسس والمرتكزات التي تأسست عليها الدولة على

بد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،وهي الرؤية التي تؤسس لعمل الجهاز الدبلوماسي

للدولة ،وتستهدف ترسيخ األمن والسلم ولعب دور فاعل ومؤثر
ً
عالميا في تحقيق االستقرار في مرحلة مابعد النزاعات ،وذلك من

خالل دبلوماسية المساعدات االنسانية والتنموية ،والتي تمثل
االمارات أحد أبرز روادها في العالم ،وتحولت في السنوات األخيرة
ً
إلى عاصمة انسانية للعالم بعد أن احتلت المركز األول
عالميا في
مجال تقديم المساعدات االنسانية ،التي تتضاعف قيمتها في
ضوء القيم والمبادىء التي تعمل االمارات بموجبها في هذا الشأن،

حيث ال تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين ،وحيث تنتشر أيادي
الخير البيضاء لتشمل جميع مناطق األزمات والكوارث الطبيعية

وكل من يحتاج للمساعدة واالغاثة في مناطق العالم جميعها.

	•يعد هذا االنجاز أحد أهم نجاحات الدبلوماسية االماراتية في
ً
نجاحا
السنوات األخيرة ،حيث حصدت في نهاية عام ،2018
ً
ً
مهما حين أصبح جواز السفر االماراتي األقوى في العالم،
عالميا
ً
عالميا وبات بامكان حامله السفر إلى 178
وحصد المركز األول

دولة دون الحاجة لتأشيرة ،ثم جاءت خطوة االمارات االستراتيجية
ً
رسميا ،لتدشن حقبة جديدة من
بتطبيع العالقات مع اسرائيل

السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط ،وتدفع باتجاه انهاء
الصراع التاريخي بين العرب واسرائيل والبحث عن مخارج ومقاربات
وتسويات مبتكرة لهذا الصراع .وقد عبر صاحب السمو رئيس

الدولة ـ حفظه الله ـ عن نجاحات السياسة الخارجية االماراتية بقوله
إن «نجاح السياسة الخارجية لدولة اإلمارات يشكل أحد أبرز اإلنجازات

المشهودة للدولة التي قامت على مجموعة من الثوابت للسياسة
المتوازنة والمعتدلة التي تنتهجها الدولة منذ قيامها تجاه القضايا

العربية والدولية والتي أكسبت بالدنا االحترام والتقدير في مختلف
المحافل الدولية» .ويجمع المراقبون وخبراء السياسة على أن ما

وصلت إليه دولة اإلمارات من نجاحات وازدهار تنموي مدعوم بحالة
ً
ً
طبيعيا
حصادا
استثنائية من حاالت األمن واالستقرار الداخلي يمثل

ً
ً
مباشرا للدبلوماسية الذكية بفضل الرعاية المستمرة من
ومردودا

استشعار االمارات ألهمية دورها في توظيف قدراتها وامكانياتها

الكبيرة لمصلحة تنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها كعضو فاعل في
منظمة األمم المتحدة.

جانب صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ما اكسب هذه

الدبلوماسية هوامش حركة دولية رحبة وواسعة ،وباتت تمتلك
زمام المبادرة في ملفات عدة تتصدر أجندة الحوار الدولي ،مثل ملف

	•الشك أن أعضاء الجمعية العامة لألمم المتحدة يدركون حجم

الطاقة المتجددة ،وحظر االنتشار النووي ،والمساعدات االنسانية

انتخاب األعضاء غير الدائمين لمجلس األمن البد وأن يلبي تطلعات

االنتباه لعمق التزامها بمسؤوليتها الدولية ،وضربت المثل والقدوة
ً
دوليا في امتالك برنامج نووي سلمي
عبر تبني نموذج غير مسبوق

التحديات المتنامية التي تواجه العالم في الوقت الراهن ،لذا فإن
دول العالم للبحث عن حلول لألزمات والصراعات ،وفي هذا الصدد

واألمن والسلم الدوليين وغير ذلك ،والسيما أن االمارات قد لفتت
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بات مضرب المثل في التعاطي الدولي مع هذه التكنولوجيا ذات
الحساسية االستثنائية بالنسبة لألمن واالستقرار العالميين.

	•اكتسبت االمارات مكانة دولية واقليمية كبرى ،والسيما بعد
أن نجحت في لعب دور فاعل أسهم في الحيلولة دون تساقط
“الدومينوز” العربي إبان مرحلة الفوضى واالضطرابات التي

شهدتها المنطقة عام  ،2011وال تزال آثارها قائمة حتى اآلن
في بعض الدول العربية ،حيث أدرك المجتمع الدولي حيوية

وأهمية دور االمارات في دعم مساندة دول اقليمية كبرى مثل
مصر ومساعدتها للخروج من مأزقها واستعادة دورها كالعب
جيواستراتيجي رئيسي ضامن لألمن واالستقرار ،كما أسهم في

ذلك التحوالت التي طرأت على عالقات االمارات مع القوى
الدولية ،والتي أصبحت تتسم بتنوع واسع بعدما نجحت االمارات
في بناء شراكات استراتيجية مهمة مع قوى دولية صاعدة مثل
الصين والهند وكوريا الجنوبية ،وتعزيز عالقاتها مع القوى الدولية

التقليدية وفي مقدمتها الواليات المتحدة وروسيا والتطور باتجاه

بناء صيغ الشراكة االستراتيجية كإطار يعكس ارتقاء مستوى
العالقات الثنائية .كما نجحت الدبلوماسية االماراتية في تعزيز

عالقات التعاون مع دول االتحاد األوروبي والسيما فرنسا وبريطانيا
والمانيا وغيرها من القوى الدولية المؤثرة ،حيث ادركت السياسة

الخارجية االماراتية منذ أكثر من عقد نقاط التحول التي تمليها

طبيعة المرحلة الراهنة من عمر النظام الدولي ،حيث أصبحت
الموضوعات والقضايا االقتصادية والتنموية هي الركائز األساسية
في إدارة العالقات بين الدول؛ لذا فإن االقتصاد والتجارة البينية

واالستثمارات وتنويع مصادر الدخل وتحقيق االستدامة في برامج
البيئة والطاقة المتجددة وغير ذلك من مجاالت تعاون أصبحت
هي المحرك األساسي والموجه األنشط في ديناميكيات السياسة

الخارجية اإلماراتية مقارنة بالملفات والموضوعات التقليدية،
ً
لذا صارت عواصم مثل بكين وسيئول ونيودلهي
شرقا ،وبرازيليا
وبوجوتا ومونتفيديو وغيرها من عواصم دول أمريكا الالتينية
ً
فضال عن موسكو وعواصم افريقية وآسيوية وأوروبية
غربا،
ً

أخرى ،محطات مهمة على خارطة تحركات الدبلوماسية اإلماراتية

في السنوات األخيرة ،وذلك لالستفادة من الفرص االقتصادية
واالستثمارية المتنوعة على أجندة التجارة العالمية ،وهذا ما أكده
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه
الله” ،حين أكد على “حرص دولة اإلمارات على مد جسور الصداقة

والتعاون والتسامح بين الشعوب ،وبناء عالقات متوازنة مع كافة

الدول الصديقة ،إضافة إلى تطوير عالقاتها االقتصادية والثقافية

والسياحية مع دول العالم”.
ً
ً
ً
وجنوبا
وشماال
وغربا
شرقا
	•الشك أن بناء عالقات قوية ومتوازنة
ً
وتوسيع خيارات الدولة ومجاالت حركتها ،دون التركيز واالهتمام
بمنطقة دون أخرى ،كل ذلك أنتج عالقات إماراتية قوية وفاعلة

مع جميع دول العالم ،ويضاعف من أهمية ذلك أن التحركات
ً
دوما بمبادئ
الخارجية وتوسيع شبكة العالقات االماراتية يلتزم

السياسة الخارجية للدولة والثوابت التي سارت عليها منذ إنشاء
الدولة االتحادية ،وهي الحرص على التزام مواثيق األمم المتحدة،
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والقوانين

الدولية

كافة

واحترامها ،وإقامة عالقات مع

جميع دول العالم على أسس
االحترام المتبادل ،وعدم التدخل

في الشؤون الداخلية لآلخرين،

والتزام حل النزاعات بين الدول
بالحوار

والطرق

السلمية،

والوقوف إلى جانب قضايا
الحق والعدل واإلسهام في دعم

االستقرار

والسلم

الدوليين،

وهي المبادئ ذاتها التي أرسى
دعائمها المغفور له بإذن الله

دول العالم تنظر بالتقدير
واالحترام لإلمارات ،باعتبارها
دولة مسؤولة في محيطها
اإلقليمي والعربي ،وتتفاعل
بإيجابية مع مختلف المبادرات التي
تطرحها وتتناول قضايا حيوية تهم
المجتمع الدولي

تعالى الشيخ زايد بن سلطان

دولة االمارات لالعضاء غير الدائمين

بمجلس األمن الدولي.
	•يعكس

تصويت

الجمعية العامة لألمم المتحدة،
قدرة الدبلوماسية اإلماراتية على

بناء جسور التفاهم والتعاون مع
دول العالم كافة ،ومن ثم خدمة
مصالحها وتعزيز حضورها وتأثيرها

على المستويين اإلقليمي والدولي،
وهو الحضور الذي يتعمق باستمرار

بفضل السياسة الحكيمة للقيادة
اإلماراتية

التي

تحظى

بتقدير

العالم كله واحترامه وكفاءة الجهاز

آل نهيان ،وتعكس رسالة مهمة مفادها أن اإلمارات وهي تتفاعل

الدبلوماسي وقدرته على التحرك المدروس والواعي تجاه دوائر

كافة لديها ثوابتها التي ال تحيد عنها وتحرص على أن تكون تحركاتها

العالم وقياداته السياسية .وقد تجلت هذه المكانة والصورة

بقوة مع متغيرات العصر وتجاري تطوراته بفاعلية على المستويات
وتفاعالتها الخارجية كلها في إطارها ،وهذا من سمات الدول راسخة
األركان المؤمنة بمبادئها والواثقة بنفسها وبتوجهاتها ،ألنها بنيت
على أسس سليمة وواضحة وحضارية .ولذا فإن دول العالم تنظر

بالتقدير واالحترام لإلمارات ،باعتبارها دولة مسؤولة في محيطها
اإلقليمي والعربي ،وتتفاعل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي

فضال عن أن
تطرحها وتتناول قضايا حيوية تهم المجتمع الدولي،
ً

هذه السياسة الخارجية المنفتحة والفاعلة تفتح المجال أمام فرص
ً
ً
وغربا،
شرقا
التجارة واالستثمار بين اإلمارات ومختلف دول العالم
وهذا كله تمت ترجمته في التصويت بالثقة لمصلحة انضمام

االهتمام ومناطقه ،ومن ثم بناء صورة إيجابية للدولة لدى شعوب
االيجابية من قبل من خالل نجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة

في الفوز بتصويت الثقة من جانب المجتمع الدولي واستضافة
مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “ايرينا” في أبوظبي ،في

يونيو عام  ،2009والذي كشف بوضوح عن تنامي المكانة والثقل

السياسي لإلمارات على الساحة الدولية
ُ
ً
ً
ثابتا يقوم على
سياسيا
خطا
	•تمتلك االمارات منذ تأسيسها

االنخراط الفاعل في أي جهد إقليمي أو دولي من شأنه أن يسهم

في تحقيق األمن واالستقرار في العالم ومواجهة مصادر الخطر
تتهدده وأسبابه على المستويات كافة ،من أجل توجيه
التي
ّ
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االهتمام إلى مجاالت التنمية
تصب في مصلحة الشعوب
التي
ّ
وتقدمها ورفاهيتها .ورغم أن
ّ
بعض األدبيات السياسية تشير

إلى حدوث تحوالت في نهج
السياسة

الخارجية

االماراتية

وتتحدث عن تخلي الدولة عن

نهج الدبلوماسية الهادئة الذي

كانت تتسم به خالل مرحلة

التأسيس في عهد المغفور له
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان ـ طيب الله
ثراه ـ واعتماد استراتيجية مغايرة

النمـوذج االماراتـي
يحظى بالتقدير
ً
عالميا ،السيما
واالحترام
بعد أن اثبتت أزمة تفشي
وباء “كورونا” كفاءة هذا
النموذج وفاعليته

في ظل تعرض دول عربية رئيسية

لهزات استراتيجية غير مسبوقة
تسبب في انزالق بعضها لدائرة

الفوضى

والصراعات

العسكرية

الدامية كما حدث في سوريا ،بينما

تسبب في انشغال بعضها اآلخر عن
القيام بدورها الرئيسي في قيادة

العمل العربي الجماعي كما في حالة

جمهورية مصر العربية.

	•أكد هذا االنجاز العالمي

أن النموذج االماراتي يحظى بالتقدير
ً
عالميا ،السيما بعد أن
واالحترام
اثبتت أزمة تفشي وباء “كورونا”

تعتمد على نهج أكثر تفاعلية مع األحداث واألزمات االقليمية ،فإن

كفاءة هذا النموذج وفاعليته ،وإيمانه بقيم ومبادىء التعاون

فتية تسري فيها الحيوية والدينامكية التي تتيح لها سرعة االستجابة

وشعوب أخرى منذ بدايات األزمة ،كما يقدر المجتمع الدولي كذلك

تحليل الشواهد بتأن يشير إلى أن االمارات بشكل عام هي دولة

وردة الفعل والتفاعل مع ما يحيط بها من أحداث وأزمات بشكل
ً
وضوحا لما لهذه األزمات من تأثيرات وتبعات استراتيجية
أكثر
ملموسة على مصالح االمارات وبقية الشعوب العربية ،وهذا األمر

تحوال بقدر مايعد استجابة واقعية للمتغيرات االقليمية
ال يعد
ً
الطارئة .فال شك أن تسارع وتيرة األحداث واتساع رقعة األزمات

في منطقتنا العربية منذ اضطرابات عام  2011وانكشاف دوافع

دوال عربية عدة ،لم يجعل لدول
موجات الفوضى التي شملت
ً

مثل االمارات والمملكة العربية السعودية أي خيار سوى ضرورة

التصدي لهذه الفوضى والدفاع عما تبقى من ركائز األمن االقليمي

الدولي ،حيث بادرت الدولة إلى تقديم يد العون والمساعدة لدول
طموح االمارات وسعيها نحو التنافسية العالمية ،إذ لم تؤثر هذه
األزمة على تخطيطها المستقبلي ،حيث أعلنت دولة االمارات من

خالل كلمة الدولة ،التي ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ،أمام الجمعية العامة لألمم
ً
افتراضيا ـ خالل شهر سبتمبر  ،2020عن
المتحدة ،التي انعقدت ـ
الترشح للحصول على ثقة المجتمع الدولي ونيل العضوية غير
الدائمة غير الدائمة في مجلس األمن الدولي للفترة من  2022ــ

 2023وجاءت هذه الكلمة معبرة عن الرؤية االستراتيجية الشاملة

التي تسعى السياسة الخارجية االماراتية لتحقيقها من خالل
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ً
أيضا تطال دول العالم كافة ،ومن أهم المؤشرات الدالة على ذلك

قوة جواز السفر االماراتي ،الذي أصبح منذ ديسمبر عام 2018
ً
ً
حاصدا المركز األولى بجدارة ،حيث أصبح بمقدور
عالميا
األقوى

مواطني االمارات التعامل الحر بدون قيود التأشيرة مع نحو 6.9
مليارات نسمة من سكان  178دولة حول العالم من أصل 7.5

مليارات نسمة من سكان األرض.

	•يدرك العالم أن دولة االمارات تضطلع بدور اقليمي مؤثر في بناء
السالم وترسيخ األمن واالستقرار ،من خالل أدوات عدة منها

المساعدات االنسانية واالغاثية ،التي جعلت من االمارات عاصمة
انسانية للعالم بحكم مكانتها بين مانحي المساعدات االنسانية في

العالم ،وتسهم من خاللها في تهيئة األجواء للسالم في مراحل
مابعد الصراعات ،كما تسهم في تحقيق التنمية والحد من التوترات،

كما تقوم دبلوماسية السالم اإلماراتية الهادئة بأدوار وساطة فاعلة،

كتلك التي نجح من خاللها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،في
انهاء الصراع وحالة التأزم بين اثيوبيا واريتريا ،وانتقلت العالقات بين

البلدين االفريقيين الجارين من مربع التوتر إلى التعاون المشترك.
ً
كما نجحت الدولة رغم كل ما يحيط بها
عالميا من عثرات وتحديات
ً
مكانا
بسبب تفشي وباء “كورونا” المستجد من أن تحجز لنفسها

وسط الكبار في نادي الدول التي تمتلك القدرة على استشكاف
المريخ؛ كما قامت بتشغيل أول مفاعل للطاقة النووية السلمية
في العالم العربي ،و وهي نجاحات وإنجازات تحققت في توقيت

المساعدات االنسانية
واالغاثية ،التي جعلت من
االمارات عاصمة انسانية
للعالم بحكم مكانتها بين مانحي
المساعدات االنسانية في العالم

يعاني فيه العالم أجمع االخفاقات واالحباطات جراء الصعوبات

الناجمة عن تفشي الوباء ،فيما نجحت االمارات في أن تكون من
ضمن الدول التي تواجه هذا الوباء باستراتيجية دقيقة جعلت منها
ً
نموذجا يحتذى بين الدول في هذا اإلطار.

رؤية االمارات لدورها في مجلس األمن الدولي

ً
رسميا عن ترشحها وانطالق حملتها للحصول على مقعد غير
خالل االعالن
دائم في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة للفترة  ،2023 – 2022قال

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بيان
دولة اإلمارات أمام المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية
العامة لألمم المتحدة« :ستواصل بالدي بنفس الخطى والمبادئ التي

تدشين عهد جديد من االستقرار والسالم في الشرق األوسط،

تأسست عليها جهودها في صون السلم واألمن الدوليين بالتعاون مع

األمن واالستقرار االقليمي والعالمي ،وتعزيز التعاون والتضامن

على عضويتنا ومقدار التحديات التي تواجه المجلس ونؤكد أن بالدي

عبر توقيع اتفاق السالم مع اسرائيل ،وكذلك متطلبات إشاعة
والتنسيق الدولي في مواجهة التحديات الجديدة التي تهدد شعوب
العالم ،وفي مقدمتها تفشي وباء “كورونا” المستجد ،بما يعزز

دورها في تعزيز األمن والسلم الدوليين .وقد جاء هذا الترشح الذي

أعضاء المجلس» ،وأضاف سموه  “ :أننا ندرك حجم المسؤولية المترتبة
ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول مسترشدين في ذلك

بفهمنا لألزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعالقاتنا الوثيقة مع الدول
وستواصل بالدي الدعوة إلشراك المنظمات اإلقليمية في بلورة حلول

دائمة لألزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات».

يعكس البعد السياسي في استراتيجية التنافسية العالمية لدولة
ً
مستندا إلى مؤشرات قوية تبرهن على الثقة العالمية
االمارات،

من جانبها ،قالت السفيرة النا نسيبة ،مساعدة وزير الخارجية والتعاون

العالم وشعوبه كافة ،واألمر هنا ال يقتصر على نتائج استطالعات

المتحدة“ :إن دور دولة اإلمارات في مجلس األمن ،ينطلق من إيماننا

التامة التي تحظى بها دولة االمارات وسمعتها الطيبة لدى دول

الرأي التي تجري بشكل دوري على شريحة الشباب العربي ،الذي
ً
سنويا كأفضل مكان للعيش واالقامة والعمل ،بل
يختار االمارات

الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم
بأن قيمنا ومبادئنا يمكن أن تساعد في دفع عجلة التقدم نحو تحقيق
هدفنا المشترك ،والمتمثل في السلم واألمن الدوليين” .وأضافت
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“خالل العامين اللذين سنخدم فيهما بالمجلس ،سيسعى فريقنا هنا

في نيويورك وأبوظبي وفي جميع أنحاء العالم ،إلى العمل بشكل بناء
مع زمالئنا من الدول األعضاء ،للتغلب على االنقسامات ،وإحراز تقدم
ملموس في مواجهة أخطر التحديات ،بداية ببناء القدرة على الصمود

في مواجهة تغير المناخ ،إلى معالجة األزمات الصحية العالمية واألوبئة،

واالستفادة من إمكانات االبتكار في تحقيق السالم .وستلتزم دولة

اإلمارات بالعمل في المجلس بروح من التعاون والشراكة .كما أهنئ
ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا على انتخابها لمجلس األمن اليوم ،وأتطلع
ً
ً
إلى العمل ً
وشامال للجميع”.
وآمنا
سالما
معا لبناء مستقبل أكثر
ً

وفي كلمتها خالل مناقشة مندوبي الدول األعضاء لنتائج التقرير السنوي
لمجلس األمن أمام الجمعية العامة ،قالت السفيرة النا نسيبة إن دولة
ً
جزءا من
االمارات ،كعضو في المجلس للفترة  ،2023-2022ستكون

التحالف الذي يعمل على تعزيز طبيعة المجلس القائمة على النتائج ،بقدر
اإلمكان ،وأضافت إن التقارير السنوية لمجلس األمن يجب أن تبرهن

عن الفارق الذي حققته في العالم ،ليس فقط من خالل تقديم لمحة
عامة عن عدد االجتماعات التي عقدتها أو البيانات الصحفية التي صدرت
عنها« .صحيح أن ذلك مليء بالتحديات ،ولكن العالم يتوقع من المجلس

أن يتوصل إلى نتائج ».على سبيل المثال ،أوضحت مندوبة اإلمارات،

يمكن أن يقوم المجلس بقياس آثار تحركاته على خطة المرأة والسلم
واألمن من خالل تحديد إن كان قد شارك عدد أكبر من النساء في عمليات
الوساطة ،أو تقييم مصادقته على دعوة األمين العام لوقف إطالق النار،

وإن كان ذلك قد أدى إلى وقف األعمال العدائية .وشددت نسيبة على أن
ً
موحدا .ونظرا ألن تحديات مجلس
المجلس يكون أكثر فعالية عندما يكون
ً
أمرا
األمن تصبح أكثر تعقيدا ،ويمكن أن يكون التوصل إلى اإلجماع
ً
صعبا ،دعت مندوبة اإلمارات إلى «تهيئة الظروف التي تسمح بالتسوية

وتوافق اآلراء».

ً
وعلى الرغم من أن الجائحة جعلت إجراء المفاوضات التقليدية ً
صعبا،
أمرا
ً
وجها لوجه يجب أن
قالت سعادة النا نسيبة إن العودة إلى االجتماعات
ّ
تمكن المجلس من «خلق الحيز الضروري إلجراء تبادالت صريحة تساعد

على تجاوز العراقيل السياسية ،إذ يتطلب تقريب المواقف حول المسائل
ً
صريحا لوجهات النظر ،بحسب ما أكدت السفيرة النا
تبادال
الشائكة
ً
نسيبة ،حيث يشعر الجميع بالراحة عند مشاركة وجهات نظرهم من أجل

توحيد المجلس « ،لكن ال ينبغي أن نعلق آمالنا على جعل المجلس أكثر
ً
اتحادا -فقط من خالل عقد اجتماعات وجها لوجه -بل نحتاج أيضا إلى
السعي لتحقيق توافق في اآلراء بشأن تجديد الواليات ،خاصة عندما يضع

المجلس جنود حفظ السالم في ظروف خطيرة».

وخالل فترة ماقبل التصويت على اختيار األعضاء الجدد بمجلس األمن،

قالت سعادة السفيرة النا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى
األمم المتحدة « إن العمل في مجلس األمن مسؤولية كبيرة وخالل
العضوية في مجلس األمن فإن دولة اإلمارات ستكون شريكا بناء في

مواجهة التحديات الهامة التي تواجه وقتنا الحاضر» .وأضافت « :لقد
أثبتت جائحة كوفيد -19مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا لن يصبح

أي عضو في مجتمعنا الدولي آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان ،ولذلك
فإن دولة اإلمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد من خالل

تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف واإلرهاب،

دولة اإلمارات
ً
شريكا بناء
ستكون

في مواجهة التحديات

الهامة التي تواجه وقتنا
الحاضر»
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العمل المتعدد األطراف من أجل معالجة أهم القضايا العالمية.

وحول رؤيتها لدور دولة اإلمارات في مجلس األمن ،أكدت سعادة النا
نسيبة أنه “رغم أن دولة اإلمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا

والمحيط الهادئ وكذلك ستمثل الصوت العربي ،فهي ملتزمة أيضا
باالستماع لشواغل جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة واألخذ

بوجهات نظرهم في االعتبار واألهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع إلدخال
منظور جديد إلى مجلس األمن يعتمد على فهمها لألزمات المتعددة

المدرجة بجدول أعمال المجلس وعلى تجربتها في منطقة الشرق األوسط
وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية

وتعكس هذه الرؤية في مجملها إدراك دولة االمارات للعقبات التي

تحول دون تفعيل دور مجلس األمن الدولي في تسوية األزمات والقضايا
الدولية والتحديات التي تواجه المنظمة الدولية في هذا الشأن ،وفي

مقدمتها انقسام المواقف بين الدول األعضاء حيال بعض القضايا،
لذا ترى رؤية الدولة أن هناك حاجة ّ
ملحة لـ “تهيئة الظروف التي تسمح

وصوال لتبني المجلس قرارات دولية تسهم
بالتسوية وتوافق اآلراء”،
ً
في تحقيق األمن واالستقرار .كما ترى الدولة ضرورة تعزيز دور األمين

العام لألمم المتحدة في انهاء الحروب والصراعات ،وتهيئة الظروف
ً
حفاظا على هيبة األمم المتحدة
الالزمة النفاذ دعواته في هذه الحاالت
وتمكينها المنظمة الدولية من أداء الدور المنوط بها .كما تتطلع الدولة

إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق السالم من خالل دعم دورها كوسيط
ً
انطالقا من قدرة المرأة على فهم بيئة الصراع
النهاء الصراعات ،وذلك
وتداعياته واالستفادة من طاقاتها التفاوضية في تعزيز األمن واالستقرار
في مناطق النزاعات .وباالضافة إلى ماسبق فإن دولة االمارات ستسعى

إلى استغالل فترة العضوية في نشر قيم السالم والتسامح والتعايش

البشر ،كما ستستعى كذلك إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة
التطرف واإلرهاب ،وإعطاء األولوية لإلغاثة اإلنسانية ومعالجة األزمات

وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وإعطاء األولوية لإلغاثة
اإلنسانية ومعالجة األزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات

االبتكار لخدمة السالم كما ستعمل دولة اإلمارات بشكل حثيث لمساعدة

مجلس األمن على مواجهة هذه التحديات الهامة خالل السنوات المقبلة»

وقالت سعادة النا نسيبة في حوار لوكالة أنباء اإلمارات (وام) ،إن
«اإلمارات دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل وتسعى

لبناء جسور مع المجتمع الدولي كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل
اإلنساني وتعتبر مركزا عالميا لالقتصاد والتجارة واالبتكار» .وأضافت
«رغم اختالف عالمنا اليوم عما كان عليه في الفترة  1986-1987عندما

كانت دولة اإلمارات تشغل عضوية مجلس األمن ألول مرة في تاريخها،

فإننا مازلنا نؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم واألمن الدوليين هي
وقوف المجتمع الدولي معا ووضع العمل المتعدد األطراف في صلب

جهودنا لذلك فإن شعار حملتنا يدور حول مفهوم نحن أقوى باتحادنا».
وأوضحت أن “التعاون يعتبر أحد القيم المتأصلة في تاريخ دولة اإلمارات

منذ تأسيسها وقد سعت دائما للعمل مع الشركاء إليجاد حلول مفيدة
لمجتمعنا اإلنساني” ،مؤكدة أن االنضمام لمجلس األمن وهو الجهاز

المسؤول في األمم المتحدة عن حفظ السلم واألمن الدوليين يعتبر
فرصة كبيرة لتنفيذ مبدأ حفظ السلم واألمن الدوليين على أعلى مستويات

الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات االبتكار لخدمة السالم.

وقد أشارت سعادة النا نسيبة إلى أن االمارات تؤمن بشدة بالنظام

التعددي القائم على القواعد والقانون الدولي لضمان حصول جميع الدول
ً
جزءا من المجتمع الدولي ،وحماية الدول
على حقوق متساوية باعتبارها

كافة من جميع أشكال إساءة استخدام القوة والهيمنة من قبل البعض،

عبرت سعادتها في كلمة أمام الجمعية العام لألمم المتحدة عن قلق
وقد ّ

االمارات البالغ “إزاء تراجع احترام القانون الدولي حول العالم ،وترى أن
عالم بدون نظام دولي قائم على القواعد هو عالم يسوده الفوضى وعدم

االستقرار ،وتنشط فيه العناصر المارقة التي تستهين بالقواعد واألعراف
الدولية وتفلت من العقاب .عالم تتعرض فيه العالقات القائمة على الثقة
ً
ضعفا في المجتمعات
بين البلدان إلى االنهيار ،وتُ ترك الفئات األشد

للمعاناة دون أي فرص للجوء للعدالة” وتابعت قائلة “ال توجد منطقة
في العالم يتعرض فيها احترام القانون الدولي للتحديات مثلما يحدث

في منطقة الشرق األوسط” .وجاءت كلمتها بمثابة دليل ساطع على
ثبات موقف دولة االمارات إزاء الحق والعدل والشرعية الدولية ،والسيما

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،حيث قالت سعادة النا نسيبة “شهدنا
ً
مأساويا في غزه في الرابع عشر من مايو ،والذي أسفر
كيف كان الوضع
عن مقتل أكثر من  60من المدنيين األبرياء الفلسطينيين من قبل دولة
وأطفاال -
ونساء
رجاال
عضو باألمم المتحدة ،إن حياة هؤالء الضحايا -
ً
ً
ً
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ً
دوليا دور فاعل
حيث يتوقع أن يكون للقبول الذي تحظى به االمارات

هؤالء الضحايا وكأنهم أقل إنسانية منا ،وأقل معاناة ،أو كأنهم يحزنون

بما يسهم في تسوية النزاعات ووحدة الصف والمواقف في المنظمة

دولة عضو بهذه المنظمة ،ومن خالل تقاعس هذا المجلسُ ،عومل

على فقدان أحبائهم بطريقة تختلف عنا .ال أحد يملك الحق كي ينزع
إنسانية أي شخص آخر بهذه الطريقة .إن األحداث األخيرة التي وقعت
ً
انتهاكا لقواعد القانون الدولي اإلنساني وال يمكن
على حدود غزة تشكل
للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنها أو يتجاهلها .كما أن استمرار األنشطة
ً
تحديا
االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة يمثل

ً
صارخا للقانون الدولي وللعديد من قرارات مجلس األمن” .وأضافت

قائلة “تؤمن دولة اإلمارات أن من حق كال الشعبين ،الفلسطيني
واألسرائيلي ،إقامة دولة ،ولكن عندما يتم تجاهل قرارات مجلس األمن

ذات الصلة بشكل متكرر ،ويفقد أبرياء حياتهم بتهور وعنف ،فإن ذلك
يؤدي إلى اضعاف نسيج القانون الدولي وتقويض اإلطار الدولي الذي

في التقريب بين وجهات النظر حيال مختلف القضايا والموضوعات،

الدولية.

لماذا االمارات؟ وماذا يمثل دورها للعالم؟

تنطلق السياسة الخارجية االماراتية من مرتكزات صاغها منذ تأسيس
الدولة في الثاني من ديسمبر عام  ،1971القائد المؤسس المغفور

له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
ً
حريصا على انتهاج دبلوماسية رشيدة نابعة من ميثاق األمم
والذي كان
المتحدة ،تلتزم بالقوانين واألعراف التي تقوم عليها الشرعية الدولية.
ً
يوما عن السياسة الخارجية للدولة ،وعالقات
وهذا النهج الثابت لم يغب

االمارات مع دول العالم كافة ،إذ استمر وتواصل وترسخ في عهد صاحب

يمكن من خالله تحويل هذا األمل إلى واقع ممكن” .وجاءت بقية كلمتها
ً
دفاعا عن حق الشعب السوري في حياة كريمة ،وكذلك التمسك بأهم

السياسة تتسم بالثراء والفاعلية وااليجابية والتنوع واالبتكار ،ويقوم

إطار القانون الدولي تكتسب قوتها من التزام جميع الدول األعضاء

الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ،ما يسهم بقوة

أسس األمن والسلم حيث قالت “القواعد والمعايير التي يتكون منها

بالدفاع عنها والتمسك بها”.

الشك أن عضوية دولة االمارات غير الدائمة في مجلس األمن الدولي

تعني أن القضايا العربية التي تطرح على المجلس خالل تلك الفترة ستجد
ً
ً
داعما
قويا لها ،بحكم مكانة دولة االمارات وعالقاتها الدولية المؤثرة مع

الدول دائمة العضوية من ناحية ،وبقية أعضاء المجلس من ناحية أخرى،

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وهذه

على تنفيذها جهاز دبلوماسي كفء ومتميز على رأسه سمو الشيخ عبد
في تأكيد الحضور اإلماراتي على الساحتين اإلقليمية والدولية ،والدفاع
عن القضايا العربية .وقد نجحت الدبلوماسية اإلماراتية خالل األعوام

األخيرة في تحقيق حضور متزايد ،ليس على مستوى المنطقة فقط،
بل على مستوى العالم كله .ويتفق المراقبون والمتخصصون على أن

الدبلوماسية االماراتية قد استطاعت أن تحقق أهداف الدولة في الخارج،
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تحرص القوى الكبرى على التعرف على
رؤى اإلمارات ومواقفها المتوازنة تجاه
مختلف القضايا ،واالستفادة منها في
معرفة وتقييم تطورات األوضاع في المنطقة
ً
ً
مؤثرا من خالل المشاركة في القمم واالجتماعات
حضورا
وضمنت لها

واالحترام كبيرين ،حيث أضفى نجاحها
في لعب دور صانع السالم والوساطة

في أحد أعقد الصراعات االفريقية بين
ً
عمقا
اثيوبيا واريتريا ،أبعاد أخرى أكثر

وفاعلية على دور االمارات ومكانتها

االقليمية والدولية.

وينعكس هذا

االحترام في تحول االمارات إلى محطة

رئيسية للتفاعالت الدولية وزيارات قادة

ومسؤولي دول العالم ،بما يعكس موقع
االمارات ومكانتها على الساحة الدولية،

وما تتمتع به الدولة من ثقل وحضور كبيرين على الساحتين اإلقليمية

الدولية الكبرى ،كما نجحت في توظيف ثقل ومكانة دولة االمارات كقوة
ً
ً
ً
وتكنولوجيا من أجل لعب دور حيوي في ترسيخ
واقتصاديا
تنمويا
صاعدة

القضايا المختلفة ،والتي تنطلق من المبادئ ذاتها ،والتي تقوم على

اإلماراتية قدرة كبيرة في التعامل مع أزمات المنطقة ،والعمل على احتواء

الدولية ،واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم بين األشقاء واألصدقاء،

أسس األمن واالستقرار في المنطقة والعالم ،حيث أظهرت الدبلوماسية
تداعياتها السلبية على األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي ،وهو ما رسخ

مكانة اإلمارات ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى ،أو ما يعرف
بعواصم صنع القرار العالمي ،حيث تحرص القوى الكبرى على التعرف

على رؤى اإلمارات ومواقفها المتوازنة تجاه مختلف القضايا ،واالستفادة
منها في معرفة وتقييم تطورات األوضاع في المنطقة .كما نجحت دولة
اإلمارات العربية المتحدة من خالل دبلوماسيتها النشيطة ،وعالقاتها

القوية مع جميع دول العالم ،من دون استثناء ،إلى جانب اعتمادها مبدأ
تسوية النزاعات بالطرق السلمية ،كأحد المبادئ والثوابت في سياستها

الخارجية ،في إثبات نفسها كإحدى أبرز القوى الفاعلة ذات التأثير على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وإحدى الدول ذات الدور الحيوي في إقرار
ً
السلم واألمن العالميين ،ويبدو هذا
جليا في الدور الذي تضطلع به في

والدولية بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادتها الرشيدة تجاه

تبني نهج االعتدال والتوازن ،ومناصرة قضايا الحق والعدل في المحافل
واحترام المواثيق الدولية وقواعد حسن الجوار ،وسيادة الدول ووحدة
أراضيها ،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وحل النزاعات
ً
عنوانا لالعتدال
بالطرق السلمية .فااللتزام بهذه المبادئ جعل اإلمارات

والحكمة والسياسة المتزنة .ومن هنا يمكن تفهم سبب حرص مختلف

القوى اإلقليمية والدولية على االستماع لرؤى القيادة الرشيدة وتصوراتها
لكيفية التعامل مع مختلف األزمات والمشكالت اإلقليمية .وفي ذلك
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله

ـ «إن المكانة المرموقة واالحترام الكبير الذي تحظى به دولة اإلمارات على
الصعيد الخارجي هو ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية التي وضع

نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد الشيخ زايد ،والتي تقوم على التزام الدولة

بانتمائها الخليجي والعربي واإلسالمي ،وحرصها على تعزيز وتوسيع دائرة

إدارة األزمات التي تموج بها منطقة الشرق األوسط في المرحلة الراهنة.
ً
ونظرا ألن السياسة الخارجية لدولة االمارات تنسجم مع تطلعات دول

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ،واللجوء إلى حل النزاعات بالطرق

السالم وحل النزاعات ،فإن العالم بات ينظر لإلمارات وقيادتها بتقدير

كما اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

المنطقة والعالم في ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش ونشر

صداقتها ،ومراعاة حسن الجوار واحترامها سيادة الدول ووحدة أراضيها
السلمية وااللتزام بميثاق األمم المتحدة والقوانين والمواثيق الدولية»،
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نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
أن «دولة اإلمارات بقيادة الشيخ خليفة

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،تمكنت
بفضل الله عز وجل من أن تبني قاعدة

متينة من العالقات المتميزة مع الدول

الشقيقة ،والصديقة من خالل سياسة
قائمة على التعاون البناء والمثمر»

ومن المعروف أن اإلمارات من الدول
ً
ً
راسخا بأهداف األمم
إيمانا
التي تؤمن

المكانة المرموقة واالحترام الكبير الذي
تحظى به دولة اإلمارات على الصعيد
الخارجي هو ثمرة المبادئ الثابتة لسياستنا الخارجية

التي وضع نهجها ومرتكزاتها القائد الوالد الشيخ زايد

المتحدة ،ومبادئها التي عبر عنها ميثاقها

لحماية األمن والسلم الدوليين والتعايش السلمي بين الدول ،من خالل

حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية ،واحترام قواعد القانون الدولي
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وخلق مناخ مالئم للعالقات

الدولية ،يقوم على أساس التسامح ونبذ العنف واالعتراف باآلخر،
ً
ً
ً
وصادقا
ثابتا
موقفا
واحترام حقوق اإلنسان والشعوب .وتتبنى الدولة

يرفض التطرف واإلرهاب بكافة أشكاله وتحرص على مواجهة هذه اآلفة

قوي واف إلعالن دولة االمارات الترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس
األمن الدولي للفترة  2022ـ ،2023كما تحرص الدبلوماسية االماراتية
ً
دائما على أن تكون مرآة عاكسة لروح االمارات القائمة على التمسك

بااليجابية والنظرة التفاؤلية التي ترفض المستحيل ،لذا فإن كلمة سمو
وزير الخارجية والتعاون الدولي ،قد أشارت إلى خطر تحدي انتشار فيروس
«كورونا» باعتباره «نقطة تحول هامة» في العالقات الدولية ،لكن الكلمة
ً
سريعا للحديث عن إيمان دولة االمارات بأنه «يمكن تحويل التحديات
انتقلت

والقضاء عليها ،وتدعو إلى اتخاذ موقف فاعل وموحد لمحاربة اإلرهاب
والتصدي لجذوره الفكرية ،وتقف االمارات ضد اإلرهاب بكل صوره ً
وأيا
ً
إطالقا مع من ينشر العنف والذعر والدمار
كان مرتكبوه وعدم التسامح

تواكب التحديات الحالية والناشئة...لقد أثبتت الشهور الماضية أن مواجهة

اإلرهابية ،وتدعو للتركيز على تعزيز قيم التسامح والتعددية واالعتدال

لصياغة استجابة دولية متسقة تعالج كافة تداعيات هذه التهديدات....و

بين األبرياء ،أو التهاون مع أي طرف يقدم يد العون والمالذ للجماعات

والتعايش بين الشعوب ،وكشف األفكار المضللة التي تنشرها الجماعات

المتطرفة واإلرهابية ،ال سيما عبر وسائل التواصل االجتماعي.

غير المسبوقة إلى فرص كبيرة عبر توحيد الجهود وبناء مؤسسات دولية
التهديدات العالمية تتطلب وجود تحرك جماعي مشترك وقيادات حكيمة

تأتي البداية بمواصلة حل األزمات السياسية ومنع نشوب صراعات جديدة

خاصة في ظل انتشار الجائحة ،حيث ستواصل بالدي العمل مع الشركاء

وقد جاءت كلمة دولة االمارات التي القاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد

اإلقليميين والدوليين إلحالل األمن واالستقرار مع الحرص على مبادرة

لألمم المتحدة ،جامعة شاملة لكل مرتكزات السياسة الخارجية االماراتية

وتضمنت الكلمة كذلك رؤية واعية لالستعداد للمستقبل والدعوة لوضع

آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في االجتماع ألـ 75للجمعية العامة

الدول المتضررة في وضع حلول تلبي التطلعات المشروعة لشعوبها”

وشواغلها ومحركاتها في المرحلة الراهنة ،ومعبرة كذلك عن مجمل
ً
ً
إطارا
التوجهات والثوابت التي تمثل
أساسيا للدبلوماسية االماراتية ،التي

وسد الفجوات المعرفية بين الشعوب والدعوة لتمكين الشباب والنساء

أطر التقليدية والنمطية في العالقات الدولية .كما جاءت بمثابة تقديم

ترسيخ التعايش والحوار بين األديان والثقافات”.

باتت تتسم بقدر هائل من الديناميكية والفاعلية والقدرة على التحرك خارج

أسسه ودعائمه خالل “التشجيع على االبتكار واستخدام التكنولوجيا
وإعطائهم فرص متكافئة” والعمل على “بناء مجتمعات سلمية وآمنة عبر
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ملف العدد

العـدد  | 594يوليو 2021

نبذة عن مجلس األمن الدولي

بعض الحاالت؛ أو إيفاد بعثة؛ أو تعيين مبعوثين خاصين؛ أو توجيه طلب

عقد مجلس األمن جلسته األولى في  17كانون الثاني/يناير  1946في

إلى األمين العام بأن يبذل مساعيه الحميدة لتسوية النزاع بالسبل السلمية.

الموقع الدائم لمجلس األمن في مقر األممالمتحدة بنيويورك .وقد سافر

هو وضع حدلتلك األعمال بأسرع ما يمكن .وفي تلك الحالة للمجلس أن

تشيرتش هاوس ،وستمنستر ،بلندن .ومنذ ذلك االجتماع األول ،أصبح
المجلس أيضا إلى مدن عديدة ،فعقد جلسات في أديس أبابا بإثيوبيا في

عام  ،1972وفي بنما سيتي ،ببنما ،وفي جنيف بسويسرا في عام .1990

ويجب أن يظل موجودا في مقر األمم المتحدة في جميع األوقات ممثل

عن عضومن أعضاء مجلس األمن ،حتى يتمكن المجلس من االجتماع في

أي وقت كلما استدعت الحاجة.

وعندما يؤدي النزاع إلى أعمال عدائية ،يكون الشاغل األساسي للمجلس

يقوم بما يلي:

إصدار توجيهات بوقف إطالق النار مما يساعد على منع تصعيد النزاع؛

إيفاد مراقبين عسكريين أو قوات لحفظ السالم للمساعدة في تخفيف حدة

التوتراتوللفصل بين القوات المتعادية وإحالل جو من الهدوء يمكن فيه

السعي إلى تسوية سلمية.

ويتحمل مجلس األمن المسؤولية الرئيسية عن صون السلم واألمن

وعالوة على ذلك ،للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير لإلنفاذ ،تشمل ما يلي:

ـ الفيتو ـ و 10منتخبين) وكل عضو لديه صوت واحد .بموجب ميثاق األمم

وحظر السفر؛ قطع العالقات الدبلوماسية؛ الحصار؛ أو حتى العمل

الدوليين .ولدى مجلس األمن  15عضوا ( 5دائمين يمتلكون حق النقض

المتحدة ،تلتزم جميع الدول األعضاء باالمتثال لقرارات المجلس.

الجزاءات االقتصادية ،وحظر توريد األسلحة ،والعقوبات والقيود المالية،
العسكري الجماعي.

يأخذ مجلس األمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسالم أو عمل

وبموجب ميثاق األمم المتحدة ،يضطلع مجلس األمن بالمهام ،ويتمتع

بطرق التكيف أو شروط التسوية .وفي بعض الحاالت ،يمكن لمجلس

المحافظة على السالم واألمن الدوليين وفقا لمبادئ األمم المتحدة

عدواني .ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي
األمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ
على السلم واألمن الدوليين أو استعادةهما

وانشأ المجلس بموجب ميثاق األمم المتحدة ضمن ستة أجهزة رئيسية

للمنظمة الدولية ،ووللمجلس أن يجتمع كلما ظهر تهديد للسلم .ويتعهد
جميع األعضاء في األمم المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن وتنفيذها.

وبينما تقدم أجهزة األمم المتحدة األخرى التوصيات إلى الدول األعضاء،

ينفرد مجلس األمن بسلطة اتخاذ قرارات تُ لزم الدول األعضاء بتنفيذها
بموجب الميثاق.

عندما تُ عرض على مجلس األمن شكوى تتعلق بتهديد للسلم ،يبادر

المجلس عادة بأن يوصي األطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل
السلمية .وللمجلس أن يقوم بما يلي:

وضع مبادئ هذا االتفاق؛ أو; االضطالع بمهام التحقيق والوساطة في

بالسلطات ،التالية:

ومقاصدها؛ التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خالف دولي؛

تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية؛

وضع خطط إلنشاء نظام لتظيم التسلح؛ تحديد أي خطر يتهدد السالم أو
أي عمل عدواني ،وتقديم توصيات باإلجراءات التي ينبغي اتخاذها؛ دعوة

جميع األعضاء إلى تطبيق الجزاءات االقتصادية وغيرها من التدابير التي
ال تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه؛ اتخاذ إجراءات

عسكرية ضد المعتدي؛ التوصية بقبول األعضاء الجدد؛ االضطالع بمهام
األمم المتحدة للوصاية في “المواقع االستراتيجية”؛ تقديم التوصيات

إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب األمين العام ،وانتخاب ،جنبا إلى جنب

مع الجمعية ،قضاة المحكمة الدولية من مسؤولية مجلس األمن تحديد
زمان ومكان نشر عملية حفظ السالم.
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إيران وإسرائيل
ولكن في المقابل وبمجرد أن نجح زعيم حزب (يمينا) نفتالي بينيت وهو أول زعيم يمني ديني
يشكل حكومة في إسرائيل بعد حصوله على تصويت من أعضاء الكنيست ،حتى أعلن أنه

ً
تعقيدا وأظني أنه لم يغب
لن يسمح إليران بامتالك السالح النووي وما يزيد األمر خطورة
عن ذهن ظريف ،أن نتنياهو الذي تحول ليكون في المعارضة بدأ يخوف اإلسرائيليين بأن

الحكومة الجديدة ال تستطيع السيطرة على رغبة إيران في امتالك السالح النووي وكأنه ذلك

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

واحدة من النقاط اإليجابية
لتغريدة وزير الخارجية
اإليراني جواد ظريف
في التعبير عن سعادته
لفشل بنيامين نتنياهو
من تشكيل الحكومة
الجديدة ،األسبوع الماضي،

أنه كشف للجميع أنه وغيره من
المسئولين اإليرانيين يعرفون
الطرف الذي كان يتسبب في
كل الكوارث التي شهدتها
طهران على مدى السنتين
األخيرتين ولكن لم يتجرأ
أحدهم في الرد عليها بطريقة
توازي حجم الخسائر التي
تكبدتها إيران إال بأن وصف
ذلك الفشل :بأنه نتنياهو
إلى «مزبلة التاريخ» وكأنه
بذلك عالج كل أزمات الشعب
اإليراني وجواره الجغرافي.

ً
تطرفا مع إيران مما كان يقوم بها أثناء حكمه.
يحفز بينيت ويستعجله على اتخاذ إجراءات أكثر

قد نفهم من تغريدة ظريف بأنها اختصار للكثير من المكاسب الدبلوماسية التي عادة ما
ً
بدءا من أيام حركة طالبان في أفغانستان ثم نظام
تحققها إيران في مواجهة خصومها

صدام حسين في العراق إلى فشل الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب في العودة مرة
ً
دائما يفشلون في تحقيق أهدافهم
ثانية للرئاسة ،ففي نظر النظام اإليراني أن خصومها
السياسية ضدها ،لكن هذه المرة يبدو أنه لم يوفق السيد ظريف لسببين اثنين .السبب

ً
قريبا في
األول :أن احتماالت عودة نتنياهو أو أحد من أفراد حكومته مرة ثانية ورادة وربما
ظل هشاشة حكومة االئتالف الجديدة التي تضم بين أعضاءها من أقصى اليمين إلى أقصى

الشمال.

والسبب الثاني :أن الحكومة الجديدة أعلنت موقفها منذ البداية بأنها لن تقبل بامتالك إيران
للسالح النووي وبالتالي فإن مسألة تراجع السياسة اإلسرائيلية يبدو أمر غير وارد ،وعليه

فإن فحوى التغريدة ال تحمل أكثر من أنها لالستهالك اإلعالمي الداخلي بقوة بالده ،وكذلك

ً
تعبيرا إلدراكه صعوبة مواجهة إيران إلسرائيل على األقل في الحرب الخفية التي تشنها عليها.

قد يكون الملف النووي اإليراني عادة هو القضية األبرز في توظيفها في االنتخابات

ً
كثيرا نتنياهو منها في أن يكون صاحب أطول فترة رئيس
اإلسرائيلية ،وقد يكون قد استفاد

ً
عاما إال أنه ال بد من أن ينتبه ظريف بأن هناك قضايا أخرى ال تقل
حكومة إسرائيلية ()12

خطورة قد تزيد من التصعيد اإلقليمي والدولي عليها مثل :مسألة تسليح الميليشيات في

المنطقة خاصة حزب الله اللبناني وحركة «حماس» التي تتباهى بأنها حصلت على صواريخ
لضرب تل أبيب يضاف إلى ذلك برنامج الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات المسيرة

ً
أيضا تمس
(درونز) التي أعلنت ميليشيات عراقية موالية إيران عن امتالكها فهذه الملفات
أمن إسرائيل.

سواء نجحت إدارة الرئيس بايدن في التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران أو
على كل
ً

فشلت فإن استمرار إسرائيل في الضغط على إيران وتكبيدها خسائر في عقولها النووية
من خبراء األسلحة وتدمير المنشاءات والسفن ستستمر ألنه في الحالتين (توقيع الصفقة
أو ال) إسرائيل الخاسر األكبر وعليه يكون العمل على البحث عن استقرار المنطقة والعالم
من خالل اتباع قادة إيران لسياسات التهدئة هو الحل الحقيقي وليس تغريدة تبين العجز عن

مجاراة الخصم.

ً
استراتيجيا أن تستوعب الحسابات السياسية لدول المنطقة كلها
ربما الحل الوحيد إليران
وأن تراعي مصالح اآلخرين واستقرار دولهم كما ترغب هي ،وإال فمن الخطأ التفكير بأن تغير

شخص في الحكومة هو تغير نهج سياسي هذا أمر غير موجود ألن المصالح الوطنية لكل
سواء في إسرائيل أو غيرها.
الدول الطبيعية واحدة
ً
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التصور األمريكي لصراعات وحروب المستقبل

األبعاد والتداعيات على األمن
والسلم الدوليين

التصريح الالفت الذي أدلى به وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن ،في مايو

 ،2021وأشار فيه إلى»أن بالده على استعداد لصراع محتمل في المستقبل،

ال يشبه كثيرا الحروب القديمة» ،ينبأ بأن العالم قد يتحول إلى نمط جديد

من الحروب يختلف في أدواته عن الحروب التقليدية ،يعتمد باألساس على

مخرجات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء االصطناعي التي أحدث طفرة هائلة في
الصناعات الدفاعية والعسكرية ،وكل هذا سينعكس على جيوش المستقبل

وطبيعة المهام التي قد تقوم بها في إدارة هذه الحروب.

بقلم العقيد الركن /يوسف الحداد
التصور األمريكي الجديد لصراعات وحروب المستقبل

تضمنت تصريحات وزير الدفاع األمريكي ،لويد أوستن ،في أول كلمة

سياسية مهمة له خالل زيارته للقيادة األمريكية في المحيط الهادي
بهاواي في شهر مايو  2021بعض اإلشارات المهمة إلى وجود تصور

63
مختلف حول صراعات وحروب المستقبل ،حينما أشار بوضوح إلى أنه على

الواليات المتحدة االستعداد لصراع محتمل في المستقبل ال يشبه كثيرا
«الحروب القديمة» التي «استهلكت» وزارة الدفاع لفترة طويلة .كما دعا

أوستن إلى حشد التقدم التكنولوجي وتحسين دمج العمليات العسكرية
على الصعيد العالمي من أجل «الفهم بشكل أسرع ،واتخاذ القرار بشكل

أسرع ،والعمل بشكل أسرع» وأضاف إن «الطريقة التي سنقاتل بها في
الحرب الرئيسية المقبلة ستبدو مختلفة تماما عن الطريقة التي قاتلنا بها
في الحروب السابقة».

لويد

الحديث عن حروب المستقبل لم يصدر فقط عن وزير الدفاع
ً
أيضا عن هنري كسينجر وزير الخارجية في عهد الرئيس
أوستن ،وإنما

األسبق ريتشارد نيكسون حينما تحدث أمام منتدى المركز الفكري

األمريكي»ماكين اينستيتيوت» في شهر مايو  2021وحذر من أن «التوتر
بين الواليات المتحدة والصين يهدد العالم بأسره وقد يؤدي إلى نزاع غير

مسبوق بين الدولتين العمالقتين عسكريا وتقنيا» .وأوضح كسينجر أن
خطورة أي نزاع أو صراع مستقبلي بين الدولتين تكمن باألساس من أن

القدرات االقتصادية والعسكرية والتكنولوجية الهائلة للقوتين العظميين

تجعل التوتر الحالي أخطر من ذاك الذي حدث في الحرب الباردة بين
الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي ،فعلى الرغم من أن خطر نشوب

نزاع نووي كان كبيرا خالل الحرب الباردة ،فإن التقدم التكنولوجي في مجال
األسلحة النووية وخصوصا الذكاء االصطناعي ،وهما قطاعان تتصدرهما

الواليات المتحدة والصين ،قد يؤدي إلى مضاعفة خطر نهاية العالم في
حال نشوب صراع مستقبلي بينهما.

في الوقت ذاته ،يرى كسينجر أن «المسألة النووية تضاف اآلن إلى
المسألة التكنولوجية ،التي ترتكز على مجال الذكاء االصطناعي ،وإلى واقع
أن اإلنسان يصبح شريكا لآللة ،وأن اآللة يمكنها تطوير حكمها الخاص»،

ولهذا فإنه «في حال نشوب نزاع عسكري بين قوتين تكنولوجيتين
عظميين ،من شأنه تعقيد هذا النزاع» ،ولهذا ال يمكن مقارنة هذا الوضع

الراهن بالحرب الباردة بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة بعد
الحرب العالمية الثانية ،فاالتحاد السوفياتي -كما يقول كسينجر« -لم يكن
قوة اقتصادية وكانت قدراته التكنولوجية عسكرية ،ولم يكن لديه التطور

التكنولوجي الذي تتمتع به اليوم الصين التي تمتلك قوة اقتصادية هائلة

باإلضافة إلى قوتها العسكرية الكبيرة».

الحديث المتصاعد عن استعداد الواليات المتحدة لصراعات وحروب
ً
المستقبل تزامن
أيضا مع تقييمات لمسئولين عسكريين سابقين ،رأوا

ضرورة تطوير الجيش األمريكي لمواكبة متطلبات المستقبل ،من هؤالء
المقدم المتقاعد من القوات الجوية األميركية ويليام أستور الذي يرى

أن استخدام نفس األسلحة والعقلية التي كانت سائدة خالل العقدين
ً
مجديا في التعامل مع صراعات وحروب المستقبل.
الماضيين لن يكون
ووصف أستور حروب المستقبل القريب بأنها «مجموعة خيالية من
العمليات ،على الرغم من وجود مخاطر حقيقية للغاية من حرائق محتملة

قادمة» .وذهب أستور إلى أن التركيز الجديد للجيش األمريكي على
صراعات المستقبل القريب سيساعد بال شك في تحويل تريليونات من

المجددة.
الدوالرات إلى المزيد من األسلحة بما في ذلك الترسانة النووية ُ

هذا في الوقت الذي تقر فيه العديد من الدراسات األمريكية بتراجع

سيطرة الواليات المتحدة على أعالي البحار لصالح الصين للمرة األولى

استخدام نفس األسلحة
والعقلية التي كانت
سائدة خالل العقدين

ً
مجديا
الماضيين لن يكون
في التعامل مع صراعات
وحروب المستقبل
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منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،بعد

أن أصبحت بكين اليوم قادرة على فرض

سيطرتها على بحر الصين الجنوبي،
نتيجة تطوير قدراتها التكنولوجية والتي
ّ
مكنتها من تعطيل شبكات االتصال
للقوات األمريكية البحرية حتى ال تتمكن

من طلب المساعدة في حالة التعرض
لهجوم ،أو حتى إبالغ مركز القيادة بمكان

التواجد.

في ضوء حديث كل من لويد أوستن

وهنري كسينجر ،يمكن القول أن التصور

الصراعات والحروب الحديثة
والمستقبلية باتت تتطلب
سلسلة متصلة من المهارات
واألفعال السريعة ذات التأثيرات
الحاسمة بالنسبة لعامل الوقت
والمكان

األمريكي لصراعات وحروب المستقبل يرتكز على:

ومعارك الطاقة الموجهة واإلشعاعات
الكهرومغناطيسية وهي أنماط جديدة

من القوة غير التقليدية ستقود حروب
المستقبل.

 - 3التركيز على األدوات التي تمكن

قيادات الجيوش من «الفهم بشكل
أسرع  ،واتخاذ القرار بشكل أسرع ،

والعمل بشكل أسرع» ،على حد تعبير

وزير الدفاع األمريكي ،وهذا يعني أن
الواليات المتحدة ترى أن االستعداد

لصراعات وحروب المستقبل يتطلب

أدوات جديدة غير تقليدية إلدارتها تعتمد على الكيف والنوع والجودة

 - 1التكنولوجيا المتقدمة ،وخاصة الذكاء االصطناعي ،التي أصبحت

وضرورة امتالك المهارات القيادية التي تمكنها من إدارة هذه الحروب

حول العالم ،ولعل هذا يفسر تحذير هنري كسينجر من خطورة نزاعات

القومي -أن الصراعات والحروب الحديثة والمستقبلية باتت تتطلب

تشكل معالم األجيال الجديدة من األسلحة الدفاعية والعسكرية
المستقبل ،وخاصة تلك التي قد تنشب بين قوتين عمالقتين في

التكنولوجيا المتقدمة والقدرات العسكرية كالواليات المتحدة والصين،

فهذه الصراعات قد تعتمد على األسلحة الذكية وتدار بواسطة اآللة وربما
من غير إطالق رصاصة واحدة من أي جانب تجاه اآلخر ،لكن تداعياتها

وتكلفتها البشرية واالقتصادية قد تفوق بمراحل خسائر الصراعات

والحروب التقليدية.

بكفاءة ومرونة عالية .وهذا يعني – كما يشير خبراء االستراتيجية واألمن
سلسلة متصلة من المهارات واألفعال السريعة ذات التـأثيرات الحاسمة
بالنسبة لعامل الوقت والمكان ،وخاصة فيما يتعلق بتطوير نظم التحكم

االوتوماتيكي والسيطرة اآللية والتشفير لرصد وتحديد المناطق بدقة،
وبما يسهم في سرعة وحسم اتخاذ القرارات العسكرية.
ً
ووفقا لما جاء في كتاب «الحروب المستقبلية في القرن الحادي
والعشرين» ،الصادر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،

 - 2اختالف ساحات حروب المستقبل عن الحروب التقليدية ،فال تعتمد

فإن هذه الحروب ستعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا المتطورة غير

ُبعد ،من خالل الهجمات السيبرانية والفضاء كأهم أدوات الردع ،بمعنى

طيار التي تطير بسرعة أكبر ،وتقطع مسافات أبعد ،وتتفادى دفاعات

على المواجهات المباشرة وإنما تقوم على إدارة الصراعات والحروب عن

آخر فإن حروب المستقبل ستعتمد على ما يطلق عليه الخبراء استراتيجية

«الردع عن ُبعد» ،والتي تعتمد على مزيج من تكنولوجيا الكمبيوتر
والفيزياء الكمية

والفضاء والهجمات السيبرانية والحروب الرقمية

المأهولة من قبيل الطائرات بدون طيار ،والطائرات المقاتلة من دون

استقالليتها
كثيرا عن سابقاتها نتيجة
العدو بشكل أفضل؛ ولكنها تختلف
َ
ً

ذاتيا لتنفيذ مجموعة
أيضا؛
المتزايدة باستمرار ً
ً
فضال عن أنها تدار وتهبط ًّ

توقع إنتاج طائرات
الم َّ
من المهمات بنفسها كاختراق دفاعات العدو ،ومن ُ
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ذكاء ،ومن ثم أكثر
من دون طيار أكثر
ً
قدرةً  .في الوقت ذاته ،فإن الفضاء
اإللكتروني يعد أحد ساحات حروب

المستقبل ،وما يرتبط به من إنتاج

أسلحة إلكترونية واستخدامها من خالل
تتسبب
إطالق البرمجيات الخبيثة التي
َّ
بسلسلة من الهجمات المؤثرة .وفي

ثمة حاجة قوية إلى
هذا الفضاء
َّ
المعقد َّ
دفاعات فضاء إلكتروني أفضل.

 - 4التحول في العقيدة القتالية
للجيوش ،لتواكب صراعات وحروب

حروب المستقبل ستعتمد
على الردع عن بعد والتي

تعتمد على مزيج من التكنولوجيا
والفيزياء والفضاء والطاقة
والهجمات السيبرانية والحروب
الرقمية

التي خاضتها في أفغانستان والعراق
خالل العقدين الماضيين لم تضر فقط

بمصالحها وال بهيبة الجيش االمريكي،
ً
أيضا استنزفت قدراته وأخرت
وإنما

عملية تحديثه لدرجة دفعت العديد من
المسئولين األمريكيين إلى القول أن

الجيش األمريكي ما يزال يستخدم في
الوقت الراهن تقنيات تعود إلى عقدين

أو أكثر ،هذا في الوقت الذي شهدت
فيه القوة العسكرية لدول أخرى ،كروسيا

والصين ،طفرة غير مسبوقة أصبحت

المستقبل ،حيث سيتم التركيز على األدوات الرادعة التي يمكن خاللها أن

تهدد التفوق األمريكي ،لهذا فإن الحديث األمريكي المتصاعد خالل اآلونة

وهذا يفهم من األولويات غير التقليدية ،التي تستهدفها ميزانية الدفاع

ويأتي في سياق التحول إلى مرحلة جديدة تعيد فيها الواليات المتحدة

تؤدي القوة العسكرية وظيفتها في تغيير سلوك األطراف المتصارعة،

المقترحة التي أعلن البيت األبيض ،في التاسع من أبريل  2021أن

الرئيس األمريكي جو بايدن ،تقدم بها إلى الكونجرس ،من قبيل :التركيز
على امتالك قوة ردع بعيدة المدى في أعلى درجات االستعداد وقادرة

على الرد على التهديدات في زمن قياسي ،ويشمل ذلك طائرات الحروب
المشتركة والصواريخ الفرط صوتية والصواريخ والقاذفات الموجودة
فعليا في الخدمة ،والمركبات المسيرة البحرية وتطوير الجيل التالي من

غواصات الصواريخ النووية ،وإنفاق المزيد من األموال على جهود البحث
والتطوير لتقنيات عسكرية جديدة تشمل العديد من القطاعات لتأمين

امتالك مكانة رائدة في تصنيع أسلحة الجيل التالي التكنولوجية.

األخيرة حول حروب وصراعات المستقبل ال ينفصل عن كل ما سبق،
أولوياتها لتكون على أهبة االستعداد للتعامل مع حروب المستقبل.

ماذا وراء الحديث األمريكي عن حروب المستقبل؟

رغم أن وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن لم يشر صراحة إلى األسباب

والمعطيات التي تجعل الواليات المتحدة تتحدث عن نمط جديد من

صراعات وحروب المستقبل ،وال إلى التحديات والمخاطر التي تهدد
الواليات المتحدة ،وتدفعها إلى مراجعة عقيدتها العسكرية والدفاعية ،إال

أن هناك بالفعل مجموعة من المعطيات والعوامل التي تفسر االستعداد

األمريكي لصراعات وحروب المستقبل ،لعل أبرزها:

ولعل من أهم مظاهر التحول في العقيدة العسكرية األمريكية والتي

 - 1رغبة الواليات المتحدة في الحفاظ على تفوقها العسكري على

هي فكرة االنسحاب من مناطق األزمات والصراعات التي أنهكت الجيش

الضمانة الستمرارية قيادتها للنظام الدولي وإدارة تفاعالته المختلفة،

بدأت في التبلور في نهاية حكم الرئيس األمريكي األسبق دونالد ترامب
األمريكي ،وكلفت الواليات المتحدة تريليونات الدوالرات ،فالحروب

الصعيد العالمي ،من منطلق إدراكها بأن القوة العسكرية ما تزال تشكل
وهذا ما يفهم من دليل األمن االستراتيجي المؤقت الذي أصدرته إدارة
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استراتيجيات
ً
أيضا
فقط على الجوانب الدفاعية والعسكرية واألمنية ،وإنما يتضمن

الجوانب االقتصادية والثقافية واالجتماعية والمعلوماتية ،باعتبارها ال

تنفصل عن القوة الشاملة للدول ،وهذا ما أشار إليه بوضوح التقرير
الصادر عن لجنة المخابرات بمجلس النواب األمريكي في العام ،2020

والذي كشف بوضوح أن الواليات المتحدة معرضة لخطر عدم قدرتها
على حماية أمنها وتنافسيتها في سباقها العالمي مع الصين .وأوصى

التقرير بضرورة أن يصبح مسؤولو المخابرات األمريكية «أكثر مهارة في

تحليل التهديدات غير العسكرية ،مثل الصحة واالقتصاد وتغير المناخ»،
خاصة أن تركيز الواليات المتحدة على مكافحة اإلرهاب بعد أحداث

 11سبتمبر سمح بضعف القدرات االستخباراتية في النواحي األخرى
المتعلقة باألمن القومي للبالد ،وحذر التقرير من أنه «في ظل غياب إعادة

ترتيب األولويات وإعادة تنظيم الموارد ،فإن الواليات المتحدة ستكون
غير مستعدة للتنافس مع الصين  -دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا -
على المسرح العالمي خالل العقود القادمة» .ووجدت اللجنة أن وكاالت

االستخبارات لم تهتم بشكل كاف بالتهديدات «الناعمة» مثل األمراض
المعدية وتغير المناخ واآلثار االقتصادية غير المباشرة التي يمكن أن

تقوض األمن القومي للواليات المتحدة.

وهذا يعني أن الواليات المتحدة تدرك اآلن أن االستعداد لحروب

المستقبل ال يقتصر فقط على تعظيم القوة العسكرية والتكنولوجية،
ً
وإنما
أيضا الحفاظ على تفوقها االقتصادي ،وهذا يفسر استمرار النهج
ً
خالفا
المتشدد الذي تتبناه إدارة الرئيس جوبايدن تجاه الشركات الصينية،

لمعظم التوقعات التي كانت تشير إلى أنها ستتراجع عن القيود التي
ً
خالفا لذلك أبقت
فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ،لكنها
على التعريفات الجمركية على السلع الصينية وعلى التحكم في بعض

الصادرات األمريكية ذات التكنولوجيا الفائقة للشركات الصينية ،كما
أبلغت بعض الموردين لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا بقيود أشد

الرئيس جو بايدن في شهر مارس  ،2021وأكد بوضوح أن الواليات

على بعض رخص التصدير التي تمت الموافقة عليها سابقا ،لتحظر بعض

األسلحة الذكية ومعدات االستطالع الحديثة ،والقوات الخاصة ،والتدريب

فعليا في شهر مارس ،2021كما أضافت الواليات المتحدة في شهر

المتحدة ماضية في تعظيم قوتها العسكرية من خالل التركيز على
على مكافحة التمرد ،باعتبارها من أهم متطلبات إدارة صراعات وحروب
المستقبل.

 - 2إدراك الواليات المتحدة لخطورة منافسيها المحتملين على مصالحها
ً
غالبا ما يتم
االستراتيجية في العالم ،وخاصة الصين وروسيا ،واللتان
ذكرهما في التقييمات األمريكية ،باعتبارهما يمثالن التهديد الرئيسي

المواد من االستخدام وخاصة المرتبطة بأجهزة الـ 5Gوقد بدأ هذا الحظر
أبريل  2021سبع شركات صينية تعمل في مجال الحوسبة الفائقة إلى

قائمة الهويات المحظور عليها تلقي صادرات من الشركات األمريكية،
متذرعة بممارسة هذه الشركات الصينية ألنشطة تتعارض مع األمن

القومي أو مصالح السياسة الخارجية للواليات المتحدة ،ووهذا ال يمكن
فهمه بمعزل عن الحرب التجارية والتكنولوجية بين الدولتين منذ سنوات،

الذي يواجه الواليات المتحدة ،سواء العتبارات سياسية أو اقتصادية أو
ً
توترا
عسكرية .هذا في الوقت الذي تشهد فيه العالقات مع الدولتين

 - 4التحول في خريطة األطراف المتصارعة ،فلم تعد تقتصر على

السيبرانية التي تعرضت لها الواليات المتحدة منذ بداية العام .2021

الفاعلين من غير الدول» من قبيل التنظيمات اإلرهابية العابرة للحدود

ً
متصاعدا في ظل تقارير تتحدث عن وقوف موسكو وبكين وراء الهجمات
فضال عن التصريحات الصادرة عن مسولين أمريكيين حول ضرورة
ً

التصدي للتهديدات الصادرة عن الدولتين ،وها ما يفهم من تصريحات

الجنرال ،جون ريموند ،قائد القوات الفضائية األمريكية ،والذي أشار
ً
ً
ً
قادرا على تعطيل وتدمير
سالحا
مؤخرا إلى أن «موسكو وبكين قد صمما
األقمار االصطناعية األمريكية بالكامل في الفضاء».

 - 3االستجابة للتقييمات األمنية واالستخباراتية األمريكية التي تنظر

إلى صراعات وحروب المستقبل من منظور شامل ومتكامل ،ال يقتصر

والمرشحة للمزيد من التصعيد في المستقبل.

الدول أو الجيوش التقليدية ،وإنما باتت تتضمن ما يمكن تسميتهم بـ»

والميليشيات المسلحة والعصابات المسلحة والجماعات المتمردة التي
أصبحت تمتلك أسلحة متنوعة ،توظفها في العديد من مناطق األزمات

والصراعات حول العالم .وحسب كتاب «الحروب المستقبلية في القرن

الحادي والعشرين» ،فإن العالم سيشهد في المديين القصيرو المتوسط

ً
متماثلة تندلع بين دول قائمة وأطراف فاعلة من
حروبا غير تقليدية ،وال
ً
غير الدول ،تختلف أدواتها من قبيل الطائرات من دون طيار ،والفضاء
اإللكتروني؛ والهجمات السيبرانية التي تترك تأثيرات بالغة.
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ً
واضحا أن الواليات المتحدة
في ضوء هذه المعطيات والتطورات ،يبدو
تعمل من اآلن على االستعداد لحروب المستقبل سواء من خالل

مواكبة متطلباتها وامتالك أدواتها المختلفة ،العسكرية واالقتصادية
والتكنولوجية ،أو من خالل التركيز على استراتيجة ردع الخصوم وإرباك
مخططاتهم المستقبلية ،واحتواء نفوذهم المتصاعد على الساحة

الدولية ،كي تحافظ على تفوقها العسكري ،وبالتالي استمرار قيادتها
للنظام الدولي.

تطوير الجيوش لمواكبة متطلبات حروب المستقبل

ال شك أن الحديث المتصاعد حول صراعات وحروب المستقبل يتطلب

من الجيوش حول العالم االستعداد لمواكبة متطلباتها واإللمام بأدواتها،
حتى تتمكن من مواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات التي قد تثيرها

على األمن القومي والمصالح االستراتيجية للدول .وهناك العديد من
الخبراء يرون أن جيوش المستقبل ستختلف في مالمحها وطبيعة مهامها
عن الجيوش التقليدية ،بحيث ستركز باألساس على النوعية والكيف،

سواء فيما يتعلق بالعنصر البشري أو األسلحة ،وأنها ستكون أقرب

إلى القوة الشاملة الصغيرة التي تمتلك ما يكفي من األفراد المؤهلين
والمعدات العسكرية الحديثة القادرة على هزيمة قوات معادية تقليدية

ضخمة ،وهذا ما يطلق عليه «نظرية الجيش الذكي الصغير» ،الذي

يستطيع حسم صراعات وحروب المستقبل ،ألنه يمتلك أفراد مؤهلين
للتعامل مع التكنولوجيا المتطورة ،ويستثمر في تكنولوجيا المعلومات،

باعتبارها عامل حاسم في إدارة حروب المستقبل ،كما يمتلك األدوات

جيوش المستقبل أصبحت في
حاجة إلى تطور استراتيجياتها
الدفاعية والقتالية كي تواكب
الثورة غير المسبوقة في مجال
الصناعات الدفاعية والتكنولوجية

االستخباراتية والرقمية واالتصالية التي تمكنه من فهم طبيعة هذه

الحروب بشكل متكامل واتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل أسرع ،
والعمل على حسمها بفاعلية وكفاءة.

هذا وتشير العديد من الدراسات العسكرية إلى أن جيوش المستقبل

باتت في حاجة إلى أن تطور من استراتيجياتها الدفاعية والقتالية بشكل

مستمر؛ كي تواكب الثورة غير المسبوقة في مجال الصناعات العسكرية
والتكنولوجية ،والتي يصفها البعض بأنها أقرب إلى «الخيال العلمي»،
فمن ضمن مخرجات هذه الثورة التي يتعين على الجيوش مواكبتها أجهزة

الرؤية الليلية المتطورة التي تتيح للجنود رؤية أفضل ليال ،و»النظارات

الذكية» التي يطورها الجيش األمريكي ،وهي ذات قدرات فائقة ،وبإمكانها
التعرف على الوجوه ،وترجمة الكلمات الموجودة في الشوارع ،وعرض

البيانات القادمة من طائرات «الدرون» على الجنود المرتدين للنظارات.

في الوقت ذاته ،ستعتمد جيوش المستقبل بدرجة كبيرة على تقنيات

وتطبيقات الذكاء االصطناعي ،حتى أن مجلة « ناشونال إنترست»
األمريكية أشارت في تقرير صدر عنها في أغسطس  2020تحت عنوان

القتال الهجومية مستقبال عبر اإلنترنت ،وأن التحدي األكبر أمام حروب
المستقبل ،لن يكون فقط بامتالكها التقنية والمعدات المتطورة ،إنما

بتقوية أمن وحماية الشبكات وأنظمة االتصال التي تستخدمها ،خاصة
وأن القرصنة اإللكترونية تزيد يوما بعد يوم ،ولم تسلم منها األهداف

العسكرية أيضا ،وربما لن يعتمد حسم أي معركة على القدرة الهجومية،
وإنما على قدرة األنظمة القتالية على التعامل مع أي عطل أو اختراق،

واالستمرار بعملها ومنع تعطيلها من قبل األعداء.

خاتمة

من الواضح في ضوء ما سبق أن الواليات المتحدة تقود العالم نحو

االستعداد لمرحلة جديدة من صراعات وحروب المستقبل ،التي تستفيد

«انسوا أمر البنادق ..الحواسيب والذكاء االصطناعي سيجعالن الجيش أكثر
ً
فتكا» ،إلى أنه لن يكون مستغربا ،خالل مرحلة مقبلة ،خوض بعض الدول

من خبرات ودروس الحروب التقليدية التي شهدها العالم خالل العقدين

الذكاء االصطناعي ،وأجهزة الكمبيوتر ،والمركبات والطائرات المسيرة

منظومات الدفاع واألسلحة في العالم ،وصياغة االستراتيجيات الدفاعية

حروبا من دون استخدام األسلحة التقليدية ،إذ إنها ستعتمد على أنظمة

عن بعد» .وذكرت المجلة «أن جنود المستقبل ،لن يكونوا بالضرورة

مدججين باألسلحة ،بقدر ما ستكون معداتهم تحتوي على قطع إلكترونية
ومستشعرات ،تستطيع توفير معلومات لمراكز المراقبة ،التي ستقوم

بإتمام المهام الهجومية عن ُبعد» .وتوقعت المجلة أن تدار جميع أنظمة

الماضيين ،وهي حروب ترتكز على التكنولوجيا المتطورة التي تعيد تشكيل
لتأخذ في االعتبار المنظور الشامل لهذه الصراعات ،فهي ليست فقط
عسكرية وإنما اقتصادية وتكنولوجية وثقافية وسياسية ،وترتبط بالصراع

على المكانة والنفوذ في النظام الدولي.
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الهجمات السيبرانية  ..تهديد متعاظم
لألمن واالستقرار واالقتصاد العالمي

الهجمات السيبرانية التي تزايدت وتيرتها في اآلونة األخيرة تشير بوضوح ليس فقط إلى تأثيرها
ً
ً
َ
أيضا إلى أنها قد تصبح أهم أدوات إدارة حروب وصراعات
واقتصاديا  ،وإنما
أمنيا
المدمر،

المستقبل ،بالنظر لما تتسم به من انخفاض في التكلفة ،وصعوبة الجهات التي تقف ورائها .ولعل

ما يفاقم من مخاطر هذه الهجمات هي العقبات التي تحول دون تطبيق مبادئ القانون الدولي

عليها ،ما يجعل من الصعوبة معاقبة الجهات التي تقف ورائها.
مفهوم الهجمات السيبرانية

الهجمات السيبرانية هي هجمات يتم تنفيذها بواسطة أجهزة الحاسوب

عبر شبكات االنترنت واالتصاالت الرقمية بهدف تغيير أو تعطيل برامج
أو تدمير معطيات أو سرقة معلومات أو اختراق انظمة التحكم واألوامر،

والعمل على إحداث أضرار في أنظمة وبرامج وأجهزة الطرف اآلخر
ً
وغالبا ما تستهدف هذه الهجمات البنية التحتية
وتعطيلها عن العمل،

بقلم :د .داليا السيد

للدول ،ومحاولة إحداث أكبر األضرار بها ،وإصابتها بالشلل التام ،كي تعجز

عن تقديم الخدمات للسكان.

وتتنوع األدوات التي يتم من خاللها تنفيذ الهجمات السيبرانية ،حيث
تشمل

الفيروسات أو “الديدان اإللكترونية “ ،والتطبيقات السرية

المعروفة تحت مسمى “األبواب الخلفية” أو برامج “حجب الخدمة”
وغيرها من البرمجيات الفيروسية التي تستهدف زعزعة أو شل الهدف
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ً
ً
فردا أم مجموعة من األفراد أم منظمة أم شركة أم
أيا كان ،سواء أكانت
وكالة حكومية أو جه رسمية.

وتتنوع الجهات التي تقف وراء ظاهرة تنامي الهجمات السيبرانية على
الصعيد العالمي في اآلونة األخيرة ،وتشمل ما يلي:

 - 1الدول ،التي تمتلك قدرات تقنية وتكنولوجية متطورة تتيح لها
توظيفها في القيام بهجمات سيبرانية في مواجهة خصومها سواء

ألغراض عسكرية (تدمير منشآت – وقف مشروعات) أو تجسسية

كالحصول على معلومات أو إحداث تدمير في البنية التحتية األساسية،
كشبكات الكهرباء والمياه والمواصالت واالتصاالت.
ً
غالبا ما تلجأ إلى الهجمات
 - 2عصابات الجريمة المنظمة ،والتي

السيبرانية للحصول على فدية مالية ،وتلجأ في ذلك إلى اختراق أنظمة
المعلومات التي تدير الخدمات األساسية في بعض الدول ،لمساومتها
للحصول على مبالغ مالية.

 - 3القراصنة من األشخاص العاديين والذين يمتلكون مهارات تقنية
فائقة ،يتم توظيفها في الحصول على مبالغ مالية أو في اختراق األمن

المعلوماتي للدول ،والحصول على معلومات حساسة عن قضايا السياسة

الخارجية للدول ،على النحو الذي جسدته ظاهرة» ويكليكس» ،حينما حيث
استطاع جوليان أسانج أن يكشف العديد من أسرار السياسة الخارجية
األمريكية وعالقات الواليات المتحدة مع العديد من القوى الكبرى.

أنواع الهجمات السيبرانية

هناك عدة أنواع للهجمات السيبرانية ،لعل أبرزها:

 - 1التجسس باستخدام الفيروسات أو “أحصنة طروادة “ ،وذلك بهدف
سرقة المعلومات السرية التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح  ،والتي يمكن

أن يتم اعتراضها ايضا وقرصنتها ،والمثال على ذلك الهجوم السيبراني
الذي تعرضت له الواليات المتحدة األمريكية في شهر ديسمبر ،2020

والذي نجح في اختراق مؤسسات حيوية وحساسة كوزارات الدفاع
ً
وعددا من الوكاالت
والخارجية والخزانة والتجارة والطاقة واألمن الداخلي،

الفيدرالية الرسمية ومراكز األبحاث والمنظمات غير الحكومية  .وتكمن
ً
ً
ً
وجديا لألمن
كبيرا
تهديدا
خطورة هذه النوعية من الهجمات أنها تمثل

القومي للدول المختلفة ،المتقدمة منها والنامية ،خاصة أن الهدف منها
يكون في األغلب هو اختراق نظم حماية وتأمين الشبكات اإللكترونية

لهذه المؤسسات ،والتجسس عليها ونقل المعلومات منها بواسطة
استخدام برامج خبيثة.

 - 2استهداف البنى التحتية الحساسة كمحطات الطاقة وتوزيع المياه
وأنابيب النفط

واالتصاالت ووسائل النقل والمستشفيات ،بهدف

تعطيلها التام عن العمل ،والمثال على ذلك الهجوم السيبراني الذي
استهدف خط أنابيب نفط «كولونيال بايبالين» في الساحل الشرقي

بالواليات المتحدة في شهر مايو  ،2021وأدى إلى نقص واسع النطاق

في إمدادات الطاقة بجميع أنحاء الواليات المتحدة ،خاصة أن هذا الخط
ينقل ما ال يقل عن  45بالمئة من البنزين والديزل والكيروسين األمريكي

من مصافي التكرير في خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي للواليات
المتحدة .ووفقا للشرطة الفيدرالية ،فقد نفذت مجموعة «دارك سايد»

اإلجرامية هذا الهجوم السيبراني باستخدام برنامج فدية .وفي السياق

ذاته ،حذرت وزيرة الطاقة األمريكية جنيفر جرانهولم في شهر يونيو

 2021من وقوع هجمات سيبرانية تهدد شبكات الكهرباء في الواليات
المتحدة األمريكية ،وكشفت أن األعداء قادرون على استخدام االختراقات

السيبرانية إلغالق شبكات الكهرباء األمريكية.
ً
أيضا مؤسسات الرعاية الصحية ،وخاصة
وتستهدف الهجمات السيرانية

في ظل جائحة كوفيد  ،19 -والمثال على ذلك اختراق نظام الرعاية
الصحية في جمهورية إيرلندا في شهر مايو  2021من جانب قراصنة
مجهولين ،األمر الذي أثر بالسلب على معظم الخدمات الصحية ،بما في

ذلك اختبارات فيروس “كورونا” ،ورعاية مرضى السرطان وتتبع حاالت
“كوفيد  .”19 -وارتفعت الهجمات السيبرانية على أنظمة الرعاية الصحية
بشكل ملحوظ في العديد من الدول األوروبية ،وخاصة منذ أن بدأت جائحة

كوفيد  19 -العام الماضي ،وذلك بهدف سرقة البيانات الشخصية ،ثم

تحصيل األموال للسماح للمسؤولين بالعودة ،والتهديد ببيع البيانات عبر

اإلنترنت ،وهو نوع من الهجوم ُيعرف باسم “برامج الفدية”.
 - 3الهجمات السيبرانية التي تستهدف المنشآت ذات الطابع العسكري
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كالمحطات النووية واألقمار الصناعية ومحاولة تخريبها وإحداث أكبر ضرر

المجاالت والقطاعات التي ترتبط بحياة البشر  ،وخاصة في مجاالت

اإليراني من خالل فيروس «ستاكسنت» ،ويعتقد على نطاق واسع أن

دولة بهجوم سيبراني على واحدة من هذه القطاعات كفيل بتوقف الحياة

بها ،والمثال على ذلك استهداف أجهزة الطرد المركزي للمفاعل النووي
الواليات المتحدة وإسرائيل طورتا هذا الفيروس الذي تم اكتشافه عام
 2010بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع

نطنز النووي اإليراني ،وكان هذا أول مثال معروف لفيروس يستخدم
لمهاجمة معدات صناعية ومنشآت نووية.

الصحة العامة وشبكات الكهرباء والمياه واالتصاالت والنقل ،إذ أن فقيام

بشكل كامل ،وهذا ما خلص إليه تقرير أعدته لجنة الدفاع واألمن القومي
ً
مؤخرا ،حبنما وصف الهجمات السيبرانية بأنها« :أكثر
بالبرلمان البريطاني

ً
دمارا من التفجير الذري ،باستطاعتها تدمير أنظمة اإللكترونيات ،ومحطات
ضخ المياه ،والهواتف ،ومحطات اإلذاعة والتلفزة ،وتوقيف االتصاالت،

وفي أعقاب انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي اإليراني عام

وانهيار األنظمة المالية».

لجأتا إلى الهجمات السيبرانية كأحد أدوات إدارة الصراع بينهما ،وأعطى

بأنها غير مرأية ،األمر الذي يجعل من الصعوبة معرفة الجهات التي تقف

 ،2018وما ترتب عليه من تصعيد التوتر بين واشنطن وطهران ،فقد
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب أوامره المباشرة للقيادة السيبرانية
األمريكية ،عقب إسقاط إيران لطائرة «غلوبال هوك» األمريكية في العام

 2019بتنفيذ عمليات لتعطيل أجهزة الكومبيوتر التي تستخدمها إيران

للتحكم بإطالق الصواريخ والمدفعية ،وكذلك استهدف شبكة تجسس
إيرانية كانت مكلفة بمراقبة السفن التي تعبر مضيق هرمز.

لماذا يتزايد االعتماد على الهجمات السيبرانية؟

تزايدت الهجمات السيبرانية بصورة الفتة في اآلونة األخيرة  ،حتى أن
هناك تقديرات تشير إلى أن هناك هجوم سيبراني يحدث كل  39ثانية،
وهذا يمكن تفسيره بالنظر إلى العوامل واالعتبارات التالية:

 - 1أن الهجمات السيبرانية تعد قليلة التكلفة لدى مقارنتها باألدوات
األخرى من القوة ،حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن أدوات القرصنة
باتت أقل تكلفة وأكثر سهولة  ،مما يتيح للجهات التي تلجأ إليها سواء

دوال أو مؤسسات أو أفراد إلحاق ضرر أكبر مقابل نسبة ضئيلة من
كانت
ً

 - 3صعوبة معرفة الجهات التي تقف ورائها :تتسم الهجمات السيبرانية

ورائها ،وليس أدل على ذلك من أن عمليات التحقيق في هذه الهجمات
ً
ً
وغالبا ما تنتهي دون معرفة الجهة التي تنفذها ،وهذا
شهورا ،
تستغرق

يرجع إلى أن هذه الهجمات تندرج ضمن الحروب الخفية التي تقتحم

األنظمة اإللكترونية وتسبق العمل العسكري.

 - 4السرعة في تنفيذ األهداف :تتسم الهجمات السيبرانية بأنها ال
ً
بسيطا في تنفيذ أهدافها ،مقارنة بالحرب التقليدية التي
تستغرق إال وقتً ا

تستغرق سنوات لحسمها .وليس أدل على ذلك من تعرض أكثر من 74
دولة في العالم في مايو من العام  2017لهجمات إلكترونية متزامنة

خطيرة أدت إلى تعطيل معظم المستشفيات البريطانية ،كما أصابت
دوال عظمى مثل الصين وروسيا ،ووصف بعض الخبراء تلك الهجمات

بـ«الخطيرة» و«المرعبة» ألنها قادرة على تعطيل الحياة في كثير من دول
العالم في آن واحد وفي وقت قياسي.

مخاطر الهجمات السيبرانية على األمن واالقتصاد الدولي

التكلفة السابقة ،كما أن هذه الهجمات تكلف  % 4فقط من تكلفة اآللة

ال شك أن تزايد اللجوء إلى الهجمات السيبرانية بمظاهرها السابق اإلشارة

كاملة عبر اإلنترنت بتكلفة دبابة.
ً
 - 2التأثير المدمر واسع النطاق :غالبا ما يكون تأثير الهجمات السيبرانية
ً
مدمرا ،وقد يؤدي إلى إحداث شلل تام في البنية التحتية للدول في

بالنظر لما يلي:

العسكرية ،حتى أن هناك من يشير إلى أنه يمكن تمويل حرب سيبرانية

إليها ينطوي على تهديد واضح لألمن واالستقرار واالقتصاد الدولي،
 - 1أنها قد تهدد االستقرار المالي العالمي ،خاصة إذا استهدفت
المؤسسات المالية العالمية ،كالبنوك العالمية الكبرى ،ففي ظل
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الترابط بين البنوك والمؤسسات المالية ،فإن تعرض إحداها ألي نوع

من الهجمات السيبرانية قد يمتد تأثيره إلى شبكات المال واألعمال في

العالم أجمع ،ويؤدي إلى حالة من الفوضى المالية ،وربما تؤدي إلى انهيار

البورصات واألسواق المالية ،مما يؤدي إلى إحداث خسائر مالية باهظة
للدول ،والتشكيك في منظومتها األمنية ،خاصة إذا طالت هذه الهجمات

الودائع والمدفوعات الخاصة باألفراد ،الذين قد يسرعون إلى استرداد
أموالهم أو إلغاء حساباتهم البنكية.

 - 2تسهم في تصاعد حدة الحروب التجارية واالقتصادية ،خاصة أن هذه
الهجمات السيبرانية تخترق في بعض األحيان أنظمة معلومات الدول،

وتحصل بموجبها على بعض األسرار والمعلومات االقتصادية الحساسة،

الدول التي تمتلك بنية تحتية
تكنولوجية متقدمة فرصتها
أكبر في تحقيق الهيمنة اإللكترونية

الواسعة في حال دخلت في حرب أو
صراع مصالح مع دول أخرى

والمثال على ذلك الحرب التجارية بين الصين والواليات المتحدة ،والتي

اندلعت منذ عهد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب ،وال تزال قائمة
في ظل إدارة الرئيس جو بايدن ،فهي تعود باألساس إلى اتهام واشنطن

لبكين بسرقة أسرار المنتجات والصناعات األمريكية ،ومحاولة تقليدها
وغزو األسواق الكبرى بها ،ومن ثم ضرب االقتصاد األمريكي بشكل

غير مباشر .وليس أدل على ذلك من قرار الرئيس جوبايدن بتمديد الحظر
الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب على استثمار األمريكيين في

الشركات الصينية التي لها صلة مع الجيش الصيني ،وذلك في مؤشر
واضح على أن الواليات المتحدة تنظر بقلق إلى الشركات الصينية .ولعل
الالفت في هذا السياق أن قرار بايدن قد زاد عدد الشركات الصينية

المحظور االستثمار بها من  48إلى  59شركة ،إضافة إلى أن هذا القرار
ً
أيضا الشركات التي تطور وتساعد الحكومة الصينية في تكنولوجيا
يشمل

المراقبة التي تمارسها على المواطنين ،مثل التكنولوجيا المستخدمة ضد
األقليات المسلمة مثل المسلمين اإليجور والمعارضين في هونج كونج.
ً
ً
مباشرا
تهديدا
 - 3تهديد األمن القومي للدول :تمثل الهجمات السيبرانية

لألمن القومي للدول ،خاصة حينما تستهدف البنية الرقمية للدول،

والقطاعات الحساسة بها ،واالستيالء على أسرار عسكرية أو سياسية
ً
نوعا من أنواع التجسس الصريح ،الذي يمكن أن
أو صناعية ،فيما يعد

يستغل بعد ذلك للضغط على الدولة ،ومساومتها لتبني مواقف محددة
في قضايا ومواقف عديدة .وهناك العديد من األمثلة على ذلك من بينها

على سبيل المثال ال الحصر ،الهجوم الصيني عام  2014بهدف سرقة
بيانات خاصة بالطائرة المقاتلة فانتوم  ،35واالختراق الروسي لشبكات

البيت األبيض ووزارة الخارجية في العام نفسه ،ومحاولة التأثير على

االنتخابات الرئاسية عام  ،2016بل وصل األمر إلى المجال البحثي والطبي،
ً
تحذيرا
فأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة األمن الداخلي األمريكي

في مايو  2020من محاوالت اختراق صيني لسرقة نتائج البحوث الخاصة
باكتشاف لقاح ضد مرض فيروس كورونا.

 - 4تلجأ العديد من دول العالم إلى «الهجمات السيبرانية» ،باعتبارها أحد

األدوات المهمة في الحروب الحديثة ،التي تعتمد باالساس على األسلحة
اإللكترونية ،التي يتم توظيفها في توجيه ضربة أولى لحواسب العدو ،أو
حتى باستهداف الحياة المدنية والبنية التحتية المعلوماتية ،ويشير خبراء

األمن واالستراتيجية إلى أن الدول التي تمتلك بنية تحتية تكنولوجية

متقدمة تكون فرصها أكبر في تحقيق الهيمنة اإللكترونية الواسعة في
فبدال من
حال دخلت في حرب أو في صراع مصالح مع أية دول أخرى،
ً
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التجارب الدولية الرائدة في تطوير األمن السيبراني

ً
ونظرا ألهمية «البعد السيبراني» في حروب وصراعات المستقبل ،فإن
العديد من دول العالم باتت تولي أهمية بتشكيل إدارات متخصصة
للعمليات السيبرانية ضمن قواتها المسلحة ،فيما اتجهت العديد من دول

العالم إلى تعزيز دفاعاتها ضد خطر التعرض لهذه الهجمات ،واالهتمام
بتطويرها أمنها اإللكتروني كنوع من اإلجراء الوقائي للتصدي لهذه

الهجمات ،ومن أهم التجارب الدولية في هذا السياق:

 - 1التجربة األمريكية :وقع الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،في شهر مايو
ً
تنفيذيا نشره البيت األبيض عبر موقعه ،بهدف لتحسين
 ،2021أمرا
البنية التحتية لألمن السيبراني القومي ،عقب الهجمات السيبرانية التي

تعرضت لها مرافق أمريكية حساسة في شهر ديسمبر  .2020وينص هذا

القرار على ضرورة تحديث تقنيات األمن السيبراني للحكومة الفيدرالية،
وذلك لمواكبة بيئة التهديدات المتطورة بشكل متزايد ،والعمل على
تطوير وحوكمة الخدمات السحابية التي تعتمد الوكاالت الفيدرالية
عليها في عملها ،كما فرض األمر إنشاء برنامج يهدف لضمان تدريب

دول العالم باتت تولي أهمية
بتشكيل إدارات متخصصة للعمليات
السيبرانية ضمن قواتها المسلحة ،فيما

اتجهت العديد من دول العالم إلى تعزيز دفاعاتها
ضد خطر التعرض لهذه الهجمات

الوكاالت الفيدرالية وتجهيزها للتعامل مع أي مخاطر
سيبرانية محتملة ،وإنشاء مجلس متخصص بمراجعة
إجراءات السالمة على اإلنترنت ،تسند إليه مهام تقييم

الحوادث اإللكترونية الكبيرة التي قد تستهدف البالد،
ووضع دليل موحد للحكومة الفيدرالية ،وذلك لالستجابة
للحوادث والتعامل مع ثغرات األمن اإللكتروني ،واتخاذ

اإلجراءات الالزمة لتحسين قدرات الكشف عن ثغرات
األمن اإللكتروني ،والحوادث التي تستهدف شبكات
الحكومة الفيدرالية ،وتحسين قدرات األخيرة في التحقيق

إستخدام األدوات العسكرية التقليدية  ،يمكن من خالل الضغط على لوحة

بشأن الهجمات ومعالجتها.ويأتي هذا األمر التنفيذي

تدميرية تفوق تلك التي تستخدم فيها القوة العسكرية  ،حيث يمكن شن

عام  ، 2018والتي تقوم على أربع ركائز رئيسية ،أولها تعزيز األمن القومي

المفاتيح تدمير البنية المعلوماتية في الدول المستهدفة ،وتحقيق آثار
هجوم سيبراني يستهدف إغالق المواقع الحيوية وإلحاق الشلل بأنظمة

القيادة والسيطرة واإلتصاالت  ،أو قطع شبكات اإلتصال بين الوحدات
والقيادات المركزية ،أو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي  ،أو إخراج الصواريخ

عن مسارها  ،أو التحكم في خطوط المالحة الجوية والبحرية  ،أو إختراق
النظام المصرفي وإلحاق الضرر بأعمال البنوك وأسواق المال.

ً
تطويرا لالستراتيجية السيبرانية القومية األمريكية التي تم اإلعالن عنها

األمريكي .وثانيها تعزيز االقتصاد األمريكي الرقمي ،بتشجيع االبتكار
في قطاع التكنولوجيا .وثالثها مكافحة التهديدات السيبرانية ،من خالل

استخدام كافة أدوات القوة األمريكية لردع أي هجمات سيبرانية ،وتعزيز
ً
ورابعا الدعوة إلى حرية اإلنترنت
المعايير الدولية في الفضاء السيبراني.

في جميع أنحاء العالم ،وتزويد حلفاء الواليات المتحدة بقدرات سيبرانية؛

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الهجمات السيبرانية بسماتها السابق

للتعامل مع التهديدات السيبرانية التي تستهدف المصالح المشتركة.

من تبادل االتهامات فيما بينها حول هذه الهجمات ،فنائب وزير الخارجية

السيبرانية ،وعلى وجه الخصوص ،جرائم السرقة اإللكترونية التي تشكل

اإلشارة إليها باتت أهم أدوات إدارة الصراعات بين الدول ،وهذا ما يفهم
الروسي أوليغ سيرومولوتوف قال في مقابلة مع وكالة أنباء «نوفوستي»
في شهر مايو  :2021إنه تم تنفيذ معظم الهجمات السيبرانية على

 - 2التجربة الروسية :تعمل أجهزة األمن الروسية على مكافحة الجرائم
خطرا كبيرا على أمن البالد ،كونها تسمح للمجرمين ،ليس فقط بالوصول

إلى المعلومات بشكل غير شرعي ،كسرقة المعلومات والكسب المادي

روسيا في عام  2020من عناوين مسجلة في دول غربية ،وكشف أن

أو المعنوي أو السياسي غير المشروع وسرقة الحسابات المصرفية ،بل

واإلدارات الحكومية ،ومؤسسات القطاع المالي ،ومؤسسات المجمع

كالمؤسسات والمصارف والجهات الحكومية واألفراد ،واالبتزاز

هذه الهجمات استهدفت منشآت ومواقع لها عالقة بتصميم اللقاحات،
الصناعي -العسكري ،والمنشآت والمؤسسات العلمية والتعليمية،

وأيضا الحصول على معلومات سرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا،

بواسطتها .وقد أعلن الرئيس فالديمير بوتين ،خالل اجتماع للهيئة القيادية

ومراكز الرعاية الصحية ،ومؤسسات النقل العام ،في حين توجه الواليات
ً
أيضا اتهامات لروسيا
المتحدة والعديد من الدول الغربية في المقابل

بناء على التنبؤ بالوضع،
استراتيجية مؤكدة لمكافحة الجرائم اإللكترونيةً ،

في اآلونة األخيرة.

 - 3التجربة الصينية :تعمل السلطات الصينية على تحصين أمنها السيبراني

والصين بالوقوف وراء العديد من الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها

لجهاز األمن الفيدرالي الروسي في فبراير  2021أن بالده بحاجة إلى
مع األخذ باالعتبار المخاطر المحتملة على المجتمع والدولة.
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من خالل «الجدار الناري العظيم» ،وهو عبارة عن نوع من الرقابة على
اإلنترنت ،وال يسمح هذا الجدار الناري لجميع المواقع العالمية بالوصول

إلى الصين ،ورغم مساوئ الحجب لكنه في نفس الوقت يبقي الصين
بعيدة كل البعد عن اختراق انظمتها كونها تقوم بمراقبة كل صغيرة وكبيرة

تحدث على اإلنترنت ،مما يجعلها بعيدة عن التأثيرات السلبية التي يمكن

أن تحدثها الهجمات الرقمية على أمنها الوطني .كما تؤكد االستراتيجية
العسكرية للصين أهمية تطوير الدفاع السيبراني ودعم مساعي الدولة في

الفضاء اإللكتروني والمشاركة في التعاون السيبراني الدولي ،وتستهدف
هذه االستراتيجية التصدي للتهديدات السيبرانية الكبرى ،وضمان تأمين

الشبكة الوطنية وأمن المعلومات والحفاظ على األمن القومي واالستقرار
االجتماعي.

 - 4التجربة األوروبية :قترحت المفوضية األوروبية ،في ديسمبر،2020
ً
تحديثا لقواعد األمن السيبراني ،والمعروفة باسم «توجيه الشبكات وأمن
المعلومات» ،والتي تشمل العديد من القطاعات ،بما في ذلك الرعاية

الصحية ،لتعزيز الدفاعات اإللكترونية .هذا في الوقت الذي تتخذ فيه العديد

من الدول األوروبية إجراءات لتطوير أمنها السيبراني ،فبريطانيا تعمل
علي تشكيل قوات سيبرانية وطنية بإدارة وزارة الدفاع ومكتب االتصاالت
الحكومية البريطانية ،كما أسست فرنسا أسست وحدة معنية بمكافحة

القرصنة أطلق عليها «الجيش اإللكتروني» ،ونجحت في العام  2020في
صد هجمات ضد ( )850ألف جهاز كمبيوتر حول العالم ،فيما أكدت وزارة

ً
ً
ودوليا .في الوقت ذاته ،فإن
محليا
بين الجهات والقطاعات المختلفة
االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني ،والتي أطلقتها الهيئة العامة
لتنظيم االتصاالت خالل شهر مايو  2019والتي تهدف إلى تكوين منظومة
سيبرانية ذكية قائمة على االبتكار واإلبداع وتطوير الثقافة الرقمية في
المجتمع  ،والعمل على درء المخاطر وتلبية االحتياجات المتزايدة لمواجهة

التحديات األمنية في الفضاء السيبراني ،وفي الوقت نفسه االستفادة
الكاملة من السوق االقتصادي لألمن السيبراني والفرص المتاحة لتوفير

الداخلية األلمانية في  8يناير  2020إدخال تحسينات في إجراءات التصدي

المزيد األنشطة العملية وفرص العمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة

أمنها الرقمي ،خاصة أنها من الدول الرائدة في تطبيقات التكنولوجيا

خاتمة

واإلجراءات القانونية والمؤسساتية لضمان حماية أمنها السيبراني ،حيث

ولهذا تتزايد الدعوات الدولية واألممية بضرورة تجريم هذه الهجمات

للهجمات اإللكترونية ،وتدشين «مركز دفاع سيبراني إضافي».

 - 5التجربة اإلماراتية :أدركت دولة اإلمارات منذ وقت مبكر أهمية تعزيز

الرقمية في العديد من القطاعات ،ولهذا اتخذت مجموعة من التدابير

تم إنشاء مجلس األمن السيبراني ،الذي يختص ضمن مهامه باقتراح
وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير الالزمة وإعدادها لتعزيز األمن

السيبراني لكافة القطاعات المستهدفة في الدولة ،وإعداد وتطوير وتحديث

االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني في الدولة ،ووضع خطة وطنية
متكاملة لالستجابة لكافة التهديدات السيبرانية ،ووضع اآلليات واألطر
العامة لتبادل ومشاركة وحوكمة المعلومات المرتبطة باألمن السيبراني

واالقتصاد الرقمي بشكل آمن.

ً
ً
متعاظما لألمن واالقتصاد الدولي،
تهديدا
تشكل الهجمات السيبرانية
السيبرانية ،والعمل على صياغة منظومة قانونية دولية محوكمة للتعامل

معها ،ويتم االلتزام بها من جانب جميع دول العالم ،حتى أن األمين العام
لألمم المتحدة انطونيو جوتيريس ،دعا إلى صياغة قواعد عالمية لتقليل أثر
الهجمات السيبرانية على المدنيين .إن وجود منظومة قوانين دولية تجرم
ً
رادعا للجهات التي تقف ورائها ،وتقليل
الهجمات السيبرانية سيمثل ال شك
المخاطر التي تنطوي عليها.
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دبلوماسية اإلنجاز

اإلمارات مؤهلــة لتصدير دبلوماســيـة
القــوى الناعمة إلى العالم أجمع

دبلوماسية اإلمارات العربية المتحدة ،وإنجازاتها العالمية باستخدام

الدبلوماسية الناعمة ،هو تلك األمور الكثيرة التي عملت عليها اإلمارات،
ً
عضوا غير دائم
ويرفع لها القبعة العالم ،وليس آخرها بكل تأكيد هو انتخابها
في مجلس األمن ،فهذا اإلنجاز هو حلقة في سلسلة مستمرة منذ عهد

المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.

بقلم :عهدية أحمد السيد  -رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية
رسخت اإلمارات في أجنداتها دبلوماسية القوة الناعمة ،ونقلها ذلك إلى

تمييز ،وليس هناك دافع سوى «اإلنسانية».

العالم ،وأصبح لها دور كبير ومؤثر في حلحلة األزمات التي تواجه الدول،

موازنة دبلوماسيتها بين عدة أمور ،من أهمها مراعاة المصالح المتبادلة،

مستويات الدول الفاعلة بنشر السالم والمحبة بين جميع الشعوب في

فضال عن مساعدتها لكافة األشقاء واألصدقاء والمجتمع الدولي بدون
ً

وفي دولة «الالمستحيل» ،نرى أن اإلمارات قامت بأفضل شكل في
مع قيم نشر السالم والمحبة ،وعدم التعرض للدول األخرى أو التدخل في

75
شؤونهم ،في حين عملت على أن تعتلي سلم الريادة وهي تساعد البقية

من أجل تحقيق االمن واالستقرار والسلم الدولي .هذه الدبلوماسية
الرائعة ،انتهجتها اإلمارات بكل ثبات ومصداقية أمام العالم ،وهي نابعة

من القيم العربية واإلسالمية األصيلة ،التي تتمسك بها منذ األزل،
مثاال يحتذى به بين الدول.
وتسير عليها بخطى واثقة ،وأصبحت
ً

رجاحة األسس التي قامت عليها الدبلوماسية اإلماراتية الناعمة ،والثوابت
ً
عالميا،
التي تحدثنا عنها ،زادت من واقعية هذه الدبلوماسية وتأثيرها
خاصة وأنها قائمة على التسامح بين الشعوب واألديان والمذاهب

والملل ،واتخاذ الحوار الجاد والحقيقي وسيلة لحل كل النزاعات والخالفات
التي تحدث في العالم.

ويضاف إلى ما سبق ،فإن التركيز على التنمية من قبل القيادة وعلى
رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،وصاحب سمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،هو النهج الذى أدى إلى المكتسبات والنجاحات المتميزة في
عدة مجاالت حتى وصلت باإلمارات إلى مصاف دول العالم على جميع

األصعدة دون أي استثناء ،نجاح تلو اآلخر أصبح مصدر فخر لألمة العربية
عامة والخليجية خاصة.

اإلتزان والواقعية

كما اتسمت السياسة اإلماراتية باالتزان والواقعية في التعامل مع
كافة الدول والمذاهب والملل والشعوب ،باإلضافة إلى الصراعات

والخالفات ،وكانت اإلمارات هي رمانة الميزان في كل أطروحاتها لحل أي
خالف أو صراع سياسي كان إيديولوجي أم غيرها من الصراعات الموجودة
على الساحة اإلقليمية والدولية.
ً
مؤخرا من تقدم اإلمارات
وليس ما شاهدناه
ً
عالميا في مجال القوة
لتحل في المركز الـ17

الناعمة ،بحسب المؤشر العالمي للقوة الناعمة،

إال دليل على أن هذا الفكر الدبلوماسي النير،
الذي اتسمت به السياسة اإلماراتية.

ولكي تتمكن اإلمارات من الوصول إلى

مراكز متقدمة ،ثبتت خطواتها ودعمتها
وعززتها بخطوات أخرى في مجاالت كبيرة

تساعد في الحفاظ على قوة النشاط
الدبلوماسي الناعم اإلماراتي ،وسخرت
الدولة العظيمة مواردها كافة المتالك

قوة المعرفة ،والعلوم والتقنيات،

والقوة االقتصادية ،وحتى التأثير اإلنساني
الكبير ،لتحقيق أهدافها السامية النبيلة.

وفي خضم صراع عالمي بسبب جائحة كورونا،

وجدنا أن اإلمارات ومن خالل شركات طيرانها

الوطنية ،تتصدر مهمة نقل كافة اللقاحات

والمساعدات اإلنسانية للدول الموبوءة والفقيرة،

أو تلك التي احتاجت إلى مساعدات عاجلة وطارئة،
وأثبتت أن «الفزعة» العربية األصيلة متجذرة في
اإلمارات.

اإلمارات في المركز
ً
عالميا في مجال
الـ17
القوة الناعمة ،بحسب
المؤشر العالمي للقوة
الناعمة

وعلى جانب آخر ،فإن إطالقها لمسبار األمل ،كأول مسبار عربي والخامس
ً
عالميا الكتشاف كوكب المريخ ،وما سيفتحه من آفاق عظيمة لكافة
شعوب المنطقة والعالم ،هو أحد أهم مصادر قوة التأثير الناعمة نحو

األفضل ،وتسخير الموارد للعلم والمعرفة ،والبحث العلمي ،وجاء إعالنها

بأن مخرجات هذه الرحلة االستكشافية ستتاح للعالم للبحث العلمي،
يوجه الطاقات نحو اإلبداع والتميز.

ثقافة التكريم

وليس ببعيد عن هذه المجاالت ،فإننا نرى كيف أن اإلمارات أصبحت
ً
ً
هاما إلبداع وتكريم المتميزين واستقطابهم ،ورفع مستوى الفكر
مركزا

واالرتقاء به ،من خالل طرح نماذج عملية وواقعية ألشخاص مبدعين
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اإلمارات استطاعت
تحقيق تحرك كبير في
تجاه الصراعات في
الشرق األوسط ،من
أهمها ما جاء خالل العام
 2020من توقيع اتفاقيات
السالم مع إسرائيل
في كافة المجاالت ،وتسخير الموارد لدعمهم وتكريمهم ،وجعلهم أيقونة

تحرك كبير في تجاه الصراعات في الشرق األوسط ،من أهمها ما جاء

يتسع هنا بكل تأكيد لذكر كافة المؤتمرات والمبادرات والجوائز اإلماراتية

دول عديدة في منطقة الشرق األوسط ،لحل هذا الصراع القائم منذ عقود
ً
مخرجا للحل.
طويلة ،دون أن يجد

لشعوب األرض ،وهو ما يخلق قوة تغيير ناعمة نحو األفضل ،والمجال ال
العالمية ،والتي كانت ذات تأثير كبير وقوي على شعوب األرض.

وال يمكن أن ترى دولة تعرضت لنكبة أو كارثة أو احتاجت إلى مساعدة ،إال

وتجد أبناء اإلمارات في أول المبادرين للمساعدة ،وأعالم الهالل األحمر

اإلماراتي ،وغيرها من المؤسسات اإلنسانية في الدولة هم أول الحضور،

وآخر من يغادر بعد التأكد من عودة الحياة إلى طبيعتها في تلك الدولة،
واستيفاء تقديم كل ما يلزم لها ،والشواهد على ذلك كثيرة.

أما على الصعيد السياسي المباشر ،فإن اإلمارات استطاعت تحقيق

خالل العام  2020من توقيع اتفاقيات السالم مع إسرائيل ،والتي تبعتها

االتفاقيات اإلبراهيمية

قليال ،ألتحدث عن االتفاقيات
ودعوني أتوقف هنا عند هذه النقطة
ً

اإلبراهيمية ،والخطوة الكبيرة التي قامت بها اإلمارات ،فهي ساهمت
ً
آفاقا
بهذه االتفاقية بتقدم نحو السالم في الشرق األوسط ،وفتحت
أوسع ،ومهدت األرضية للبحث عن حلول أخرى جديدة للسالم في هذه
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اإلمارات سخرت مواردها
لمحاربة اإلرهاب والتطرف
إلى جانب مساهماتها
اإلنسانية والعلمية والثقافية
والتقنية والحضارية،
ومشاركتها في التحالف
الدولي لمكافحة اإلرهاب
ً
نفعا طوال
بدال من الحلول السابقة والقديمة ،والتي لم تجد
المنطقة،
ً
العقود الماضية.

وشاهدنا كيف أن اإلمارات وبخطوتها الجريئة وغير المسبوقة منذ مدة

طويلة ،كسرت حاجز الجليد الموجود في هذا الملف ،وتبعتها دول أخرى
ً
ً
صحيحا،
مجددا العالم أجمع ،أن مسار اإلمارات كان
على ذات الطريق ،ليتأكد
وأن الشرق األوسط متجه بفضل هذا التفكير السليم على طريق السالم

واالزدهار والرخاء واألمان ،وإنهاء حقبة طويلة من الصراع غير المجدي.
ً
أيضا مواردها لمحاربة
وفي ذات السياق ،نجد أن اإلمارات قد سخرت

اإلرهاب والتطرف ،فإلى جانب مساهماتها اإلنسانية والعلمية والثقافية
والتقنية والحضارية ،حيث شاركت بفعالية كبيرة في التحالف الدولي

لمكافحة اإلرهاب ،وكبح جماح وإرهاب داعش ،كما ساهمت بفعالية
في عاصفة الحزم وعملية إعادة األمل ،وقوات حفظ السالم الدولية في

مختلف المناطق والدول التي احتاجت إلى هذه المهمة.

وباألرقام واإلحصائيات التي تشهد بها الدول والمنظمات العالمية،
فإن اإلمارات كانت من أكثر المساهمين وعلى رأس قائمة الداعمين،

والمتبرعين ،والدول ذات اليد البيضاء في العالم.

الدبلوماسية الناعمة

ً
أيضا بعد كل ما تقدم ،هو أن هذه الدبلوماسية الناعمة،
ما هو مهم

واضحة وصريحة وشفافة ،ليس لها أجندة خفية أو تظهر عكس ما تبطن،
ً
داخليا
فالكلمة واحدة مهما اختلفت الظروف ،والمنهج والهدف واحد سواء
ً
خارجيا ،وما تصرح به اإلمارات وتبادر به ،هو حقيقة ما تهدف إليه.
أو

ويمكن قولها دون أي تردد ،فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أصبح لها

الثقل الكبير في العالم ،وأبناءها يحظون باحترام وحب وسالم لدى كافة
شعوب األرض دونما استثناء ،وكلمة اإلمارات لها ثقل سياسي واجتماعي

واقتصادي وأمني في المنطقة والعالم.

ً
ً
خصوصا ،تنتظر رؤية
عموما ،والمنطقة
كما أن العديد من دول العالم

اإلمارات في األزمات والمحن التي تمر بها ،فهم واثقون كل الثقة بأن
كلمتها ورؤيتها ستكون األفضل ،وأن مبادراتها ستعم الخير والرخاء على

الجميع ،وتنهي الصراع وتحقق التقدم.

كل ما سبق ،وأكثر ،يجعل اإلمارات دولة مؤهلة بكافة المستويات لتصدير

دبلوماسية القوى الناعمة التي تسعى للخير إلى العالم أجمع ،وأن تكون

محطة هامة لكافة الدول في المنطقة والعالم للتعلم من مسارها
وطريقتها وأجنداتها الواضحة المعالم.

كل ما نحتاجه اآلن ،هو أن يتبع الحكماء والعلماء والسياسيين مسار

اإلمارات ،وأن يتفرغ الباحثون لتوثيق خطواتها في كتب وأبحاث تدرس في
المناهج األكاديمية ،كما أدعو كافة المؤرخين إلى تسطير إنجازات اإلمارات

بأحرف من ذهب في صفحات كتب التاريخ ،لتكون عبرة لألجيال القادمة.

اإلنجاز له صوت وصدى كبير في كل مكان ،وكل أمر جيد أو مميز ،البد وأن
يالحظه الجميع ،القاصي والداني منهم ،وال يستطيع أحد أن ينكره مهما

حاول ،فالشمس ال يمكن تغطيتها بـ«غربال» كما يقول المثل الشهير.
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الوجه المتغير
للقتال الليلي
جندي ًا من نخبة مغاوير
في نوفمبر ُ ،2019قتل 13
ّ

الجيش الفرنسي في حادث تصادم ليلي بين مروحية

من طراز كوغار ومروحية أخرى من طراز تايجر أثناء
عمليات قتالية ضد مجموعة إرهابية مسلحة في

حالة من الظالم الدامس «بالمستوى الخامس» ،في

صحراء مالي بين جاو وميناكا.لم يعد بإمكان الجيوش
ً
تماما بفكرة أنهم «أسياد الليل».
الوطنية التسليم

وهذا ينطبق على الجيوش الصغيرة في الدول األقل
ثراء ،وكذلك على القوى األكثر قوة ،على حد سواء.

إعداد :الدكتور يعقوبا جنين،
عضو هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطني – اإلمارات العربية المتحدة
مركبة على مدى يزيد عن ستة إلى سبعة كيلومترات باستخدام المروحية
ً
كيلومترا باستخدام مروحية .Mi-28N
 ،Mi-35وحتى خمسة عشر

ليس هناك من فرق جوهري كبير بين الهجمات النهارية والليلية،
ً
سلبا
باستثناء أن العوامل التي ُيعتقد أنها توفر التفوق العملياتي تتأثر
بانخفاض الرؤية؛ مما يزيد من تأثير عنصر المفاجأة .وتشمل هذه
العوامل :استيعاب الموقف القتالي ،والتعاون بين المقاتلين ،وخفة
الحركة في المناورة ،وشدة التحمل ،وقوة الروح المعنوية ،والقدرة على

القيادة بشكل فعال.

في سياق الوضع الراهن ،من المرجح أن يشكل نوعان من االشتباك
تحديات كبيرة لقدرة الجيوش الوطنية على التحكم في بيئة العمليات

ليال .النوع األول هو العمليات القتالية االحتكاكية أو الصدامية المكثفة
ً
ضد جماعات مسلحة محددة وخفيفة الحركة.
ً
ً
تسليحا ،وكون بعضهم أيضا أكثر خبرة في
عند مواجهة خصوم أفضل

لقد أثبتت الجيوش الوطنية في العصر الحديث كفاءتها في القتال

الحرب ،يبقى مجال التفوق الوحيد الذي يمكن للجماعات اإلرهابية

للعمل وتحقيق التفوق على العدو في القتال الليلي .كما أن امتالك

ليال في المواقع التي يمكنها العمل فيها بسهولة .والواقع
بالتضاريس ً
أنه ،في أثناء الليل ،ال يمكن أن تحل أجهزة الرؤية الليلية األكثر تطوراً،

الليلي؛ حيث هيأت العقائد والتدريبات والمعدات التي تم تكييفها

معظم الجيوش الوطنية قدرات الرصد والرؤية الليلية بدرجة جيدة يؤدي
إلى التمتع بميزة عملياتية وتكتيكية في القتال الليلي ،ويكتسب هذا
أهمية خاصة بالنسبة إلى عمليات القوات الخاصة .ففي سوريا على

سبيل المثال ،قامت القوات الخاصة الروسية ،سبيتسناز (،)Specnaz

ليال للعناصر الفاعلة
بممارسة عمليات “االصطياد الحر” (ً )free hunting
غير الحكومية ،باستخدام أنظمة الرؤية الليلية القادرة على اكتشاف

والجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية األخرى استغالله هو معرفتها

ً
ً
تطورا،
دقة ،وأنظمة المالحة األكثر
ذكاء ،والخرائط األكثر
واألفضل
ً
واألسلحة أو القوة الذهنية المتفوقة ،محل اإلتقان الغريزي لمعرفتهم

بالتضاريس من خالل معرفتهم بالمنطقة المحلية التي يألفونها4.
وعالوة على ذلك ،فإن الضوء والصوت ينتقالن لمسافات أكبر في
جوف الليل الهادئ.
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أصبحنا ندرك ،منذ الحرب األفغانية السوفيتية ،أن الجهات الفاعلة
ً
أيضا
غير الحكومية – وهم المجاهدون في هذه الحالة  -يستطيعون

مفرط إلى القتال الليلي في ضوء التطورات
الليلي ،بل واللجوء بشكل ْ

ضعيفة ،وال سيما في التضاريس المألوفة لموقعهم المحدد .وكانوا

وجهات فاعلة من غير الدول أكثر
الحالية والمستقبلية لصالح دول ِ

«امتالك» الليل .فقد تفوق المجاهدون على أعدائهم عندما كانت الرؤية
قادرين على التحرك بسرعة والمناورة لمسافات طويلة دون منازع تقريبا

تحت جنح الظالم.

تتيح أوقات الليل للجهات المسلحة غير الحكومية إمكانية إعادة التزود
بالوقود ،وتدمير القواعد المتقدمة للقوات النظامية التي تحاربهم،

وتقويض معنويات خصومهم من خالل تزويد أنفسهم باألسلحة في
هذه العملية .وعالوة على ذلك ،فإن االنتشار الكبير لتقنيات القتال

الليلي ّأدى إلى ّ
تمكن حتى الجهات الفاعلة غير الحكومية من استخدام

معدات رؤية ليلية متطورة على نحو متزايد.

أما االعتبار الرئيسي الثاني فهو الكثافة العالية للحرب الحديثة .وما دامت
السيطرة في القتال الليلي ضد األعداء غير التقليديين غير مضمونة
ً
تماما ،فمن غير المستحسن أن تستمر الجيوش التقليدية في االعتماد

بشكل مفرط على القتال الليلي في التدريب القتالي على أوضاع
الحروب .وعلى الرغم من أن الجيوش الوطنية الكبيرة كانت تتقن القتال

الليلي في العقود األخيرة ،ال سيما تلك التي كانت تقوم باستعدادات
الشتباكات عالية الكثافة والشدة ،كما هو حال الجيش األمريكي أو

الجيش الفرنسي ،فإن الذي أدى إلى تغيير اللعبة هو تطور احتماالت

القيام بحمالت ضخمة ومكثفة ضد أعداء يمتلكون معدات متطورة

مماثلة ّ
تمكنهم من االشتباك في عمليات قتالية ليلية .إننا بحاجة إلى
إعادة النظر في العقيدة العسكرية النظامية؛ إذْ ال يمكن للدول المتقدمة

أن تتوقع الحفاظ على تفوقها التكنولوجي إلى أجل غير مسمى ،وبخاصة
عندما يكون بإمكان أعدائهم تعقب واكتشاف جنودهم الراجلين الذين
يقومون بعمليات قتالية ليلية.

باختصار ،لقد ّأدى سباق التسلح بين الدول ،والتفوق المادي للجيوش

النظامية على الحركات الفاعلة غير الحكومية ،والتصاميم المصغرة
لتقنيات الرؤية الليلية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل

تكاليفها في مسارح القتال الحالية ،إلى جعل أوقات الظالم هي
الظروف المفضلة للعمليات لدى جميع األطراف في صراعات األيام

األخيرة .وهذا يتطلب من جميع الدول إعادة تقييم عقيدة القتال
التكنولوجية السريعة التي تعمل على تغيير سيناريوهات ساحة المعركة

ً
ودهاء .وكما قال شكسبير« :الصبح يتسلل إلى
حيلة
مرونة وأوسع
ً
الليل فيذيب الظالم» ،بينما سمحت التكنولوجيا الحديثة لقوى الظالم
باستعادة ضوء النهار في عالم العمليات القتالية الليلية.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة ومراكز التميز التابعة لحلف الناتو:

اغتنام الفرص للمنفعة المشتركة

في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على الواليات المتحدة األمريكية ،عقدت الدول

ً
اجتماعا في براغ عام  2002للتخطيط للقيام
األعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي

باستجابة تحويلية في مواجهة بيئة التهديدات الجديدة .ويعتبر إنشاء «تحويل قيادة الحلفاء

( - )ACTومقره مدينة نورفولك بالواليات المتحدة األمريكية  -حجر الزاوية في هذه الخطة.

وتتولى هذه القيادة االستراتيجية قيادة العمليات المشتركة للقوات والتدريب والتعليم،

وتطوير مفاهيم جديدة وتجربتها ،وتعلم الدروس المستفادة.

إعداد :سميث  -ويندسور

عضو هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطني – اإلمارات العربية المتحدة
ً
مركزا من مراكز التميز
وثم َة ثمرة بارزة أخرى تمثلت في إنشاء 26
ّ

( )COEالمعتمدة من ِقبل “تحويل قيادة الحلفاء” (،)ACT
وكل منها متخصص في مجال محدد من مجاالت

الحرب أو األمن؛ بحيث يتراوح ذلك من القيادة
الموحدة

والسيطرة والعمليات المشتركة
ً
مرورا بأمن الطاقة ،والحماية من
من البحر،

تخصصه .وقد ّ
مثل االنفتاح نحو شركاء حلف الناتو أحد مبادئ إدارة
نوه القائد الفرنسي
تحويل قيادة الحلفاء منذ البداية .وقد ّ
الحالي لتحويل قيادة الحلفاء ،الجنرال أندريه الناتا ،في
تعليق له على مراكز التميز في عام  ،2020بقوله:
ً
أيضا
“بالنظر إلى وضعها المميز ،فإنها تمثل
ً
جسرا مع المنظمات والكيانات غير التابعة

وانتهاء بالطب العسكري ،والدفاع
اإلرهاب،
ً
الكيميائي والبيولوجي واإلشعاعي والنووي

التحالف للبيئات الطبية والتكنولوجية الدولية.

خارج هيكل قيادة حلف الناتو الرسمي؛ حيث

ركائز لشبكة خبراتنا ،وقد أثبتت أنها نموذج

المشترك .ويقع كل مركز من مراكز التميز

ترعاه دولة عضو مضيفة ومجموعة من الدول
ً
نوعا من أنواع مراكز التحول
الداعمة ،ليكون
ً
مجتمعا ألفضل الممارسات في مجال
الطوعي ،أو

للناتو ،وبالتالي تسهم في توسيع فهم
وتعتبر مراكز التميز التابعة لحلف الناتو بمثابة

ناجح للحلول متعددة الجنسيات الفعالة” .ودولة

اإلمارات العربية المتحدة مشمولة في عملية بناء

الجسور هذه.
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التب���ادل المش���ترك في مراك���ز التميز بين دول���ة اإلمارات
وحلف الناتو
ً
ً
مهما في حلف
شريكا
تتمتع دولة اإلمارات العربية المتحدة  -بوصفها
الناتو منذ عام  2004في سياق إطار مبادرة اسطنبول للتعاون ()ICI

تضم كذلك البحرين وقطر والكويت كدول مشاركة نشطة) -
(والتي
ّ
بإمكانية الدخول إلى شبكة مراكز التميز ( )COEالواسعة للتبادل
المشترك .ومن خالل البناء على عالقات التبادل المشترك السابقة،

وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة وحلف شمال األطلسي اتفاقية

برنامج شراكة وتعاون فردي ( )IPCPفي عام  .2016وقد أيدت االتفاقية
 -التي وقعها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ،وزير الدولة للشؤون

الخارجية بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجنس ستولتنبرغ ،األمين
توثيق التعاون الثنائي في مجاالت
َ
العام لحلف الناتو  -بصورة خاصة

مثل التعليم والتدريب وتنسيق العمليات المشتركة بين القوات.

لذلك ال ينبغي االستغراب ،إذن ،من أن مراكز التميز قد لعبت دورها
في إقامة عالقات أوثق بين دولة اإلمارات وحلف شمال األطلسي.
واألمثلة الثالثة التالية توضح ذلك:

وتضمن مشاركة أوثق ،فسيتم التفاوض على ترتيب تقني كتابي مع

فرع شبكة التحول في «تحويل قيادة الحلفاء».

مراكز تميز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 )1مساهمة الخبراء اإلماراتيين في تقديم دورة تدريبية متقدمة

ثانيا  ،اقترح بعض المحللين أن نموذج مراكز التميز التابعة لحلف
ً

واإلشعاعية والنووية في مركز التميز الدفاعي المشترك ضد أسلحة

للمنظمات الدولية األخرى محاكاته .يؤكد هذا المنظور على عملية دورة

للمستجيبين

األوائل

لحوادث

األسلحة

الكيميائية

والبيولوجية

الدمار الشامل التابع لحلف شمال األطلسي في يونيو  ،2013والعمل

مع شركاء حلف الناتو المصريين واألردنيين.

 )2مشاركة دولة اإلمارات العربية المتحدة مع خبراء أمن الطاقة في
مراكز التميز في دورة حماية البنية التحتية للطاقة في المركز اإلقليمي

لمبادرة اسطنبول للتعاون ( )ICIالتابع لحلف الناتو في الكويت في
فبراير .2018

 )3زيارة رسمية إلى مركز التميز لالتصاالت االستراتيجية ،ومقره في

ريغا ،قامت بها سعادة السيدة حنان العليلي ،سفيرة دولة اإلمارات
العربية المتحدة في التفيا ،الدولة العضو في الناتو ،في يونيو .2018

آفاق مستقبلية

ً
استشرافا للمستقبل ،يمكن تحديد طريقتين لتعزيز مشاركة دولة

اإلمارات العربية المتحدة في مراكز التميز.

الشريك المساهم

أوال  ،تجاوزت بعض الدول الشريكة لمنظمة حلف شمال األطلسي
ً

المشاركات الدورية في مراكز التميز إلى مساهمات رسمية ومستدامة
في الموارد البشرية والمالية في مناطق الحروب ذات األهمية الخاصة

لدولها .ومن األمثلة على ذلك :مركز التميز للدفاع السيبراني التعاوني
(النمسا ،وفنلندا ،وسويسرا ،والسويد) ،ومركز التميز لمكافحة العبوات

الناسفة (السويد) ،ومركز التميز ألمن الطاقة (جورجيا ،وفنلندا) ،ومركز

التميز لالتصاالت االستراتيجية (فنلندا ،والسويد) ،ومراكز التميز للحروب
في المناطق الجبلية واألسلحة الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية
والنووية المشتركة (النمسا) .وإذا ما حددت دولة اإلمارات العربية
المتحدة بالمثل وحدة تميز تتوافق بشكل خاص مع األولويات الوطنية

الناتو الذي أثبت كفاءته يمكن أن يكون بمثابة نموذج قياسي يمكن
الحياة لحلف الناتو المتمثلة في إنشاء واعتماد وتقييم مراكز التميز التي

طورها الحلف على مدى عقدين من الزمن .وبالنظر إلى تجدد التركيز
في قمة مجلس التعاون الخليجي لعام  2021على التكامل العسكري

بين الدول األعضاء للتصدي للتحديات الناشئة ،فإن مفهوم مراكز
ً
ً
ومنسجما مع مضمون المادة ( )5من اتفاقية الدفاع
مالئما
التميز يبدو
المشترك .ولعل المشاركة المرنة والطوعية في مركز تميز ،والمقرونة
بالفرص التي توفرها للتخصص المصمم بما يلبي الحاجة ،تعتبر وسيلة
ً
قدما نحو المستقبل .وبالنظر إلى المخاوف المرتبطة
جذابة للمضي
بالجغرافيا اإلقليمية وعصر المعلومات ،فليس من الصعب تصور
كيف يمكن أن تشمل هذه األخيرة ،على سبيل المثال ،حرب الصحراء
ً
وتماما كما
أو انعكاسات الذكاء االصطناعي على القتال في الحروب.

ً
ً
تزعم إنشاء مركز التميز
دورا
لعبت فنلندا الشريكة في الناتو
رئيسيا في ّ

األوروبي لمواجهة التهديدات الهجينة ،يمكن لشركاء حلف الناتو في

مبادرة إسطنبول للتعاون اعتماد مقاربة مماثلة ضمن سياق دول
مجلس التعاون الخليجي عندما يحين الوقت المناسب.

خاتمة

على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن ،استفاد حلف الناتو وشركاؤه
من شبكة دائمة االتساع والتعمق من مراكز التميز لمواجهة تحديات
البيئة األمنية الدولية المتطورة؛ فهي رمز لشعار القوات المسلحة الذي

ُيسمع في كثير من األحيان بأن «التحول هو بمثابة رحلة ،وليس غاية».

لقد كانت اإلمارات العربية المتحدة ،شريك الناتو منذ أمد طويل ،وكانت
ً
ً
ً
فرصا الستمرار المشاركة المفيدة
نشطا ،وسيوفر المستقبل
مشاركا
ً
جنبا إلى جنب مع الحلفاء الخليجيين اآلخرين.
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المركبة الهندسية المدرعة تقدم
أعلى مستويات الحماية وخفة الحركة

ال يمل وال يكل مسؤولو الجيش عن البحث عن المركبات الهندسية المدرعة التي يمكن استخدامها ألداء عدة

أدوار مختلفة في مجال الهندسة والمرافق والدعم في ساحات العمليات .كل ما يحتاجه المهندسون العسكريون
هو مركبة هندسية مدرعة حديثة قوية يمكن االعتماد عليها وتستطيع التعامل مع التهديدات المستقبلية
وتتمتع بأعلى مستويات الحماية وخفة الحركة في ساحة العمليات.
وقد استجابت شركة  Rheinmetall Landsystemeالمسؤولة عن بيع

هذا النوع من المركبات لتلك المتطلبات عن طريق طرح حل مثالي

تمثل في المركبة الهندسية المدرعة  AEV3 Kodiakالتي تمثل الجيل

الثالث من تلك الفئة.

وتتميز المركبة  AEV3 Kodiakبقدرتها العالية على توفير الحماية
وأثبتت كفاءتها الميدانية باإلضافة إلى عصريتها لدرجة جعلتها الخيار

83

تمثل المركبة وسيلة مثالية
للمهندسين العسكريين
المكلفين بإقامة أو إزالة

الموانع والحواجز في ساحة
العمليات مثل كسح حقول
األلغام

وذاك هو إمكانية تغيير األدوات الخاصة العديدة في حالة توفر الحماية
الالزمة ،ومن ثم منح أفراد الطاقم أعلى مستوى من األمن والسالمة.

وباإلضافة إلى مركبة االنتشال المدرعة  Buffaloالمعروفة باسم
( )BPz3الموجودة في صفوف الخدمة الفعلية لدى الجيش األلماني،

تمثل المركبة - Kodiakالتي تعتبر مركبة رائدة بحق -إضافة نوعية
حقيقية بالنسبة لمركبات الدعم .ويعتمد كافة مستخدمي المركبة

 Kodiakعلى فريق قوي من المتخصصين ،السيما خبراء التشغيل
المتبادل والتوافق في مجل قطع الغيار والصيانة والتدريب.

مزيج مثالي

تجمع في المركبة الهندسية المدرعة  AEV3 Kodiakبين التقنية

الهندسية الحديثة والمكونات التي خضعت للتجربة واالختبار .ويوجد في
منتصف المركبة ذراع متحرك للحفر باإلضافة إلى أدوات الحفر األخرى

وشفرة بلدوزر قابلة للتعديل ونظام ونش يتمتع بالمرونة .ويظل الوزن
اإلجمالي للمركبة كما هو بالرغم من كثرة المعدات في فئة .MLC70
وباستخدام حقيبة تفكيك األلغام يستطيع أفراد الطاقم تحويل المركبة

الهندسية المدرعة  AEV3 Kodiakإلى نظام لتفكيك األلغام يحتوي

على جرافة  ploughإلزالة األلغام وآلة ناسخة signature duplicator

وأجهزة تأشير  marking equipmentوتتمتع المركبة بمستو عال من

الحماية الباليستية والحماية المتكاملة ضد األلغام والتهوية الوقائية

ومساحة ألفراد الطاقم مجهزة بنظام للتدفئة والتبريد.

ويستطيع طاقم المركبة الهندسية المدرعة  AEV3 Kodiakالمكون
من فردين إلى ثالثة افراد استخدام النظام تحت الحماية الكاملة ،وهو

األفضل بالنسبة للجيش األلماني ومنظمة حلف شمال األطلسي

ما ينطبق أيضا على استبدال أدوات الحفر .ويمكن تشغيل المركبة

وتستمد المركبة  ،AEV3 Kodiakالمعروفة باسم Pionierpanzer

وسيلة مثالية للمهندسين العسكريين المكلفين بإقامة أو إزالة الموانع

(الناتو) عند تكليفها بالمهام أو في حاالت الكوارث.

 )3 Kodiak (PiPz3في اللغة األلمانية ،تصميمها من دبابة القتال
الرئيسي  Leopard 2التي تتميز بخفة الحركة وتسمح للقوات على

واستخدامها عن ُبعد من على مسافة مأمونة أيضا .وتمثل المركبة
والحواجز في ساحة العمليات مثل كسح حقول األلغام .وتعتبر المركبة

مثالية بصورة خاصة في توزيع مواد اإلغاثة في حاالت الكوارث في

الخطوط األمامية ببناء حواجز ،ومن ثم شل قدرة العدو على الحركة.

الداخل والخارج مثل حرائق الغابات.

وتتمتع المركبة بخفة حركة فائقة في تلك المواقف ويمكن استخدامها

الهولندية بنشر المركبة الهندسية المدرعة  AEV3 Kodiakوالمركبة

ويمكن إزالة الحواجز المعادية بسرعة لفتح الطرق أمام القوات القتالية.
بقدر كبير من الفاعلية عند السير فوق الممرات الضيقة .واألهم من هذا

وربما يتذكر البعض أنه حتى العام الماضي قامت القوات المسلحة
 Bergepanzer 3 Büffel/Buffaloلمكافحة حرائق الغابات وحرائق
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الفوائد المتعلقة بالسالمة

جرى تصميم نظام الرافعة المزدوجة خصيصا بحيث يكون قادرا على
تلبية احتياجات المهندسين العسكريين .ويتسم هذا النظام المثبت

على مقدمة المركبة بالقوة ،وهو مزود برافعتين رحويتين capstan
 winchesيمكن استخدامهما بصورة مستقلة عن بعضهما البعض،

األمر الذي يضمن تحقيق أقصى قدر من المرونة واالعتمادية أثناء

التشغيل .ويسمح هذا النظام بهدم الحواجز والموانع بسرعة ،ويمكن
استخدام كلتي الرافعتين معا أو إحداهما النتشال المركبات الثقيلة.

وخالفا للرافعة الثقيلة الوحيدة حيث يتعين على شخصين على األقل

التخلي عن المركبة المحمية من أجل توصيل السلك الفوالذي .ويمكن
لشخص واحد فقط توصيل سلكي الرافعة بالشيء المراد رفعه.
ويستطيع جندي واحد توصيل أسالك الرافعة الخفيفة نسبيا بالشيء
المراد رفعه دون الحاجة إلى استخدام أي معدات أو أدوات خاصة ،ومن

األدغال األخرى على الحدود األلمانية-الهولندية في مطلع الصيف

ثم اختصار الوقت الضائع خارج مقصورة المركبة المحمية ،ما يعني

وتستطيع المركبة تأمين الطاقة الكهربائية والهيدروليكية الالزمة

وتتمتع المركبة  Kodiakبقدرة ممتازة على السير فوق الطرق غير

اليدوية التي تحتاج إلى طاقة هيدروليكية .ويعتبر تكييف الهواء وتوفير

اليوم مثل دبابة القتال الرئيسي  Leopard 2دون قيد أو شرط .كما

الحالي.

لألدوات الخارجية مثل توفير األنوار الالزمة لألعمال الخارجية أو المعدات

الرؤية الليلية والمراقبة عن طريق الكاميرات ومحطات التسلح المحمية
بالكامل (اختيارية) من بين المميزات اإلضافية التي تتمتع بها المركبة

.Kodiak

المحرك

تحقيق قدر عال من األمان بالنسبة لطاقم المركبة.

الممهدة ،وتستطيع السير على درب وحدات المناورة الفائقة الحركة

تضمن المركبة سالمة أفراد الطاقم بفضل مستوى الحماية العالي ضد
المقذوفات واأللغام ،وتأتي الحماية اإلضافية ضد القنابل لتحسن قدرة

المركبة على البقاء.

محطة التسلح “”Natter

تستخدم المركبة  Kodiakمحركا بقوة  1,100كيلو وات ،وتقف المركبة

يمكن استخدام محطات التسلح يدويا أو عن ُبعد .باإلضافة إلى ذلك،

خفة حركة دبابة القتال الرئيسي  .Leopard 2 A7Vوتستطيع المركبة

الدخان .ولتحقيق الحماية الشخصية ،جرى تجهيز المركبة بأحدث قاذف

على شاسيه يتمتع بقدر عال من االتزان يمنحها خفة حركة ال تقل عن
 Kodiakمجاراة التشكيالت المقاتلة التي تتمتع بخفة حركة عالية .وتم
تطوير مجموعة حماية لتجعل المركبة من أفضل المركبات المحمية

ضمن فئتها.

لقنابل الدخان/التعتيم  obscurantعيار  76ملليمترا ومحطة تسلح
“ ”Natterالتي يمكن التحكم فيها عن ُبعد .ويمكن تسليح تلك المحطة

التي طورتها شركة  Rheinmetallبأحدهما باإلضافة إلى مدفع رشاش

عيار ( )7.62mm x 51 or 12.7mm x 99 (.50 BMGأو قاذف قنابل

أدوات الحفر

من بين أهم المزايا التي تتمتع بها المركبة  Kodiakذراع الحفر المكون

من ثالثة أجزاء والمثبت على مقدمة المركبة .ويوفر وجود هذا الذراع
المركزي ميزة منح أفراد الطاقم رؤية أفضل أثناء عملية الحفر ،كما
يسمح للمركبة بالعمل في األماكن الضيقة والوصول إليها إلى أقصى

حد مع أقل القليل من االعتماد على اتجاه المركبة ،األمر الذي يسهل
العمل ويوفر الوقت ،وهو ما يعد إضافة جيدة لسالمة الطاقم وأمنه.

تتمتع المركبة بقدرة هيدروليكية سريعة على التعشيق مع الوصالت
الهيدروليكية بالنسبة ألدوات الحفر مثل المسكات الشائعة universal

 grabsوالمطارق الهيدروليكية hydraulic hammers

يمكن تجهيز المركبة  AEV3 Kodiakبأحدث تصميم لقاذف قذائف

والمقصات

المسلحة  ،concrete shearsوتستطيع المركبة نقل أداتي حفر

إضافيتين على الحامل الخلفي .ويمكن استبدال أدوات الحفر دون
الحاجة إلى مغادرة مقصورة أفراد الطاقم المحمية .كما تحتوي المركبة

 Kodiakعلى شفرة بلدوزر ذات زوايا قابلة للتقطيع أو الميالن.

آلي عيار  40ملليمترا.
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ست كاميرات

أثناء ساعات النهار وفي ظروف الرؤية المحدودة ،تقوم ست كاميرات
مثبتة على جهاز الحفر ونصل البلدوزر وفي مقدمة المركبة وخلفها
بدعم الطاقم المكون من ثالثة أفراد أثناء الحركة أو أثناء إجراء عمليات

المهندسين العسكريين .ويستطيع أفراد الطاقم رؤية منظر الكاميرا
على شاشاتهم (المونيتور) الخاصة .وتشهل هذه الكاميرات عملية تغيير

األدوات وتنفيذ كافة عمليات المهندسين العسكريين دون الحاجة على

الخروج من المركبة.

وتسمح المرآة المائلة بزاوية ونظام الكاميرا للطاقم بأداء كافة المهام

تحت الحماية إال عند توصيل أسالك الرافعة .وبمساعدة نظام الكاميرا
يستطيع الطاقم أداء المهام المختلفة مثل حفر األرض واستبدال

األدوات وتسوية وكسح األلغام إلزالة الحواجز وبنائها دون الحاجة إلى
مغادرة مقصورة الطاقم المحمية اآلمنة .ومن الممكن عرض صور

الكاميرا على الشاشة (المونيتور) أو تشغيل النظام كله عن ُبعد في
حاالت معينة مثل حالة العمليات الشديدة الخطورة.

عقد الجيش األلماني

المواصفات الفنية:

	•فئة المركبة AEV 3 KODIAK
األساسية/المهندسين العسكريين

	•الطول 10,200 :مترا
	•االرتفاع

بدون

 2,600مترا

المدفع

الرشاش:

	•الوزن القتاليMLC70 :

	•محرك الدفعMTU-MB 873 :

	•قوة المحرك 1,100 :كيلو وات

تمكنت شركة  Rheinmetallمن تحقيق نجاح آخر بإنتاجها المركبة

	•الحماية :حماية باليستية ،حماية ضد

مجموعة التقنية المقيمة في مدينة دوسلدورف أمرا لشراء أنظمة

	•القدرة على التسلق 0,92 :مترا

الهندسية المدرعة  .AEV3 Kodiakفقد قام الجيش األلماني بمنح
جديدة للمهندسين العسكريين .وفي الرابع عشر من إبريل  2021وافقت

لجنة الميزانية التابعة للبرلمان األلماني على المشروع .كما وقع المكتب
الفيدرالي ألجهزة الجيش األلماني وتقنية المعلومات والدعم أثناء

الخدمة  BAAINBwعقدا بهذا الخصوص مع شركة  Rheinmetallإلنتاج

األلغام

	•القدرة على عبور الموانع المائية3,00 :
أمتار

	•القدرة على خوض المياه 2,25 :مترا

وتسليم عدد إجمالي يقدر ب  44مركبة للمهندسين العسكريين بقيمة

إجمالية تصل إلى حوالي  295مليون يورو .ومن المتوقع خروج المركبة
من خط اإلنتاج في عام  ،2023على أن ينتهي التسليم في عام .2029

واليوم ،يوجد أكثر من  40مركبة  Kodiakفي صفوف الخدمة على
مستوى العالم ،السيما في سويسرا والسويد وهولندا وسنغافورة.

وباإلضافة إلى الجيش األلماني ،أبدى عدد من الدول األوروبية والدول
التابعة لحلف شمال األطلسي (الناتو) اهتمامها بهذه المركبة.

تصميم اإلطار

الحقائق األساسية:

	•تسليم  44مركبة هندسية مدرعة بحلول عام 2029
	•طلب شراء تقدر قيمته بحوالي  295مليون يورو

	•تمثل المركبة طفرة كبيرة بوقوفها على شاسيه المركبة
 ،Leopard 2وهي معدة خصيصا لتلبية المتطلبات التكتيكية
لوحدات المهندسين العسكريين

	•تأتي المركبة لتتكامل بصورة تامة مع مركبة االنتشال المدرعة
.Bergepanzer 3 Büffel
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النافذة الدينية

سنن نبوية
حسن رعاية
األبناء
إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

ثبت في هدي سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله

عليه وسلم حسن الرعاية والعناية باألبناء فقد كان

صلى الله عليه وسلم يهتم غاية االهتمام باألبناء
والبنات يرعاهم ويحفظهم ويوليهم عنايته الفائقة
وكان يوصي الصحابة رضي الله عنهم باألبناء
والبنات ويعلمهم أن األبناء أمانة في أعناق اآلباء

وأن من واجب اآلباء أن يقوموا بالرعاية واالهتمام

بهم بعناية تامة .

ول َّ
عن َع ْب َد َّ
ولَ :س ِم ْع ُت َر ُس َ
الل ِه ْب َن ُع َم َرَ ،ي ُق ُ
الل ِه َصَّلى
ُّ
ُّ
َّ
ُ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسل َم َي ُقول« :كلك ْم َر ٍاعَ ،وكلك ْم َم ْسئول َع ْن
ُ

مبينا عظيم األثم في تضييعهم
األبناء والبنات فقال ّ
ً
محذرا من الغفلة عنهم.
َّ
الله ْب ُن َع ْم ٍروَ ،س ِم ْع ُت َر ُس َ
َق َ
ول ِ
ال َع ْب ُد ِ
الله
الله َصلى ُ
َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َي ُق ُ
ولَ :
«ك َفى ِب ْال َم ْرءِ ِإ ْث ًما َأ ْن ُي َضِّي َع َم ْن
َي ُع ُ
ول» رواه أحمد والنسائي بسند صحيح.
يضيع الرجل أهله
ومعنى الحديث أن من أعظم اإلثم أن
ّ

اإل َم ُام َر ٍاع َو َم ْس ُئ ٌ
الر ُج ُل َر ٍاع ِفي
َر ِعَّيتِ ِهِ ،
ول َع ْن َر ِعَّيتِ ِهَ ،و َّ
َ
َأ ْهلِ ِه َو ُه َو َم ْس ُئ ٌ
الم ْرأةُ َر ِاع َي ٌة ِفي َب ْي ِت
ول َع ْن َر ِعَّيتِ ِهَ ،و َ

والواجب على من أكرمه الله بذرية طيبة أن يحسن

فهذا الحديث فيه بيان مسؤولية الرجل والمرأة عن

الحميدة واآلداب الجميلة والصفات الحسنة ويعلمهم

الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم مقياس الخيرية في
وبين النبي َصَّلى ُ
ّ

للوطن بحسن عملهم فإن األوطان إنما تبنى بسواعد

اإلحسان إلى األبناء والبنات.

العلمي وإبداعهم العملي والوظيفي.

زَ ْو ِج َها َو َم ْس ُئ َ
ول ٌة َع ْن َر ِعَّيتِ َها) رواه البخاري.

األبناء والبنات وأن الله يسألهم يوم القيامة عنهم .

الناس بقدر حسن رعايتهم ألهليهم ويدخل في ذلك

معلم
إسالمي

َع ْن أم المؤمنين َعائِ َش َة رضي الله عنهاَ ،ق َال ْتَ :ق َ
ال
الله َصَّلى َّ
َر ُس ُ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ :خ ْي ُر ُك ْم َخ ْي ُر ُك ْم َأل ْهلِ هِ
ول ِ
َو َأنَ ا َخ ْي ُر ُك ْم َأل ْهلِ ي) رواه الترمذي ولن ماجة بسند صحيح.
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم عن التفريط في رعاية
ونهى النبي َصَّلى ُ

وأبناءه.

تربيتهم وتعليمهم ويغرس في نفوسهم األخالق
النظاقة ويعودهم على الصالة والعبادة ليكونوا بناة
أبناءها وترتفع رايتها عاليها باجتهاد األبناء ونبوغهم

هو معلم تاريخي يقع في المدينة المنورة غربي
المسجد النبوي الشريف ،وسمي هذا المسجد باسم
أبي بكر الصديق رضي الله عنه ألنه صلى فيه صالة

اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم بني
العيد
ً
المسجد بعد ذلك.

وكانت أرض المسجد مصلى لصالة العيد قبل أن يبنى
ف عهد الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله

مسجد
أبي بكر
الصديق رضي
الله عنه في
المدينة المنورة

تسجل لهذا المكان صالة النبي
ومن المواقف التي
ّ
صلى الله عليه وسلم صالة العيد فيه
وكذلك صالته على النجاشي ملك الحبشة صالة
الغائب حين توفي وكان النجاشي مسلما رحمه الله.

ول َّ
عن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
ال :نَ َعى َل َنا َر ُس ُ
الل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
الل ِه
ْ
َ
ِ
َّ
ِ
ِ
الح َبشةَ ،ي ْو َم
َصَّلى ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم الن َجاش َّي َصاح َب َ
يهَ ،ف َق َ
ات ِف ِ
«استَ ْغ ِف ُروا َلأِ ِخ ُ
يك ْم» رواه البخاري
َّال ِذي َم َ
الْ :
َو َع ْن َأبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
الل ُه َع ْن ُهَ ،ق َ
«إ َّن َّ
الن ِب َّي َصَّلى
الِ :
ف ِب ِه ْم ِب ْال ُم َصَّلى َف َكَّب َر َع َل ْي ِه َأ ْر َب ًعا»
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َص َّ
ُ
رواه البخاري
وكذلك صلى فيه ابو بكر الصديق صالة العيد في
خالفته رضي الله عنه وأرضاه

تم أعادة إعمار المسجد عدة مرات عبرالتاريخ وكان

آخرها فب عهد المملكة العربية السعودية

اشتمل المسجد على قبة بيضاء جميلة تعلو حرم

الصالة ،وكذلك ترتفع فوقه منارة مقرنصة بديعة

التصميم.

اشتمل البناء على وضع األقواس في هندسة المسجد

المعمارية  ،وتم استعمال الحجارة في بناء الجدار
الخارجي األمامي للمسجد.

ً
ويقف هذا المسجد
شاهدا حضاريا معماريا على اآلثار
النبوية الشريفة في المدينة المنورة وشاهدا على سيرة

الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
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هدايا سمو الشيخ
خليفة للعاصمة

أبوظبي

من الذاكرة

يونيو

العدد120 :
يوليو 1981

يعكف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة على دراسة مشروع كبير ،سيكون بمثابة الهدية التي
يقدمها سموه إلى العاصمة أبوظبي.

وكثرة الوحدات السكنية في مدينة زايد ستعمل على تخفيض اإليجارات إذ

وهذا المشروع الضخم تركز في إعادة تعمير مدينة زايد ،التي تعتبر قلب

سترجح كفة الكفاية السكنية بحيث تتوازي أو تزيد على الطلب.

ذات الطوابق المتعددة التي تصل إلي عشر طوابق مع تزويد المدينة بكل

لبناء مدينة لأللعاب ،والترويح تضاهي مدينة والت ديزني في أمريكا  ..وقد
ً
جميال ألهل العاصمة.
متنفسا
أختير مكان هذه المدينة خارج أبوظبي لتكون
ً

العاصمة ،فقد تقرر تخطيطها  ،على أحدث طراز عالمي ،وإقامة مئات البنايات،

المرافق من منشئات إجتماعية وصحية.

وهذه المدينة الجديدة التي تحمل إسم صاحب السمو الشيخ زايد  ،ستكون

إضافة جديدة وواضحة تنقل العاصمة إلي وضع حضاري أفضل ،وفي نفس
الوقت ،سوف تمتص مشكلة اإلسكان لسنين طويلة مقبلة.

كما أنها ستساعد على إنعاش الكثير من المواطنين عند تمليك وحداتها لهم ،

من ذاكرة عدسة درع الوطن

التمريض
هو أنسب
عمل للمرأة

كما أن صاحب السمو الفريق خليفة بن زايد قد أمر باإلعداد لمشروع -ثان-

وإذا أضفنا إلي هاتين المدينتين و اللمسات األخيرة في مطار أبوظبي الدولي

الجديد ،ومع ما سيتبعه من بناء شرايين جديدة تربطه بالعاصمة على طرق

حديثة وإنفاق وجسور ..فإن أبوظبي ستصير على صورة تضاعف فخرنا بها.

هل خلقت
األسلحة
المضادة للدرع
ً
ً
كبيرا
تحديا
للدبابة؟

كانت الدبابة وما تزال من األسلحة ذات الثقل الكبير في ميدان المعركة،
ً
تبعا لمقتضيات الحاجة إليجاد
وقد تطورت صناعة الدبابة كأي سالح آخر
سالح يؤمن الحماية مع التقرب للهدف وإحداث التدمير أو فتح الثغرات في
حصون أو دفاعات العدو ،ولكن البداية الحقيقية للدبابة كسالح مستقل

إننا نعتبر أنفسنا رائدات في هذا الحقل الوطني الهام ،ونرجو من جميع األهل

والمواطنين أن يتفهموا أن عمل المرأة في هذا المجال هو واجب وطني في
ً
مطلقا مع تعاليم ديننا
المقام األول وهو شرف كبير للمرأة  ،وهو ال يتعارض
الحنيف ،فقد كانت نساء الصحابة رضي الله عنهم إذا ما خرج المسلمون
للجهاد ،يداوون الجرحى بتضميد جروحهم ووقف النزيف ..وكانوا في هذا

العمل يقومون بالضبط بأعمال التمريض الحديثة.

كانت في الحرب الكونية الثانية حين أستخدم األلمان عشر فرق مدرعة في
ً
بدائيا إذا ما قيس
إجتياحهم لبولندا ،لكن الدور الذي أسند للدروع آنذاك كان

بأدوارها اليوم ،فقد كانت تتحشد قوة الدروع في الخلف ،حتى إذا ما تحول
الموقف لصالحهم ،إندفعت لإلختراق وإستثمار الفوز ،أما بداية اإلستخدام

الصحيح فكانت عام  1940حين نظمت الوحدات المدرعة في فرق دروع

مستقلة ،وأسندت لها واجبات قتالية كبيرة.
ً
ً
واستخداما مع تطور آلة الحرب الحديثة كإحدى
صناعة
وقد تطورت الدروع

أرجوا من الدولة تشجيع المواطنين والمواطنات بإرتياد مجال التمريض وذلك

حلقات هذه السلسلة  ،كما تطور المفهوم العام للدروع بحيث أصبح يعني

كذلك نتمنى أن تقود الدولة حملة مركزة لتوعية المواطنين إللحاق بناتهم

بدال من
والهندسة المدرعة ووحدات الكشف واإلستطالع األرضي والجوي ً

بواسطة اإلعالن في الصحافة واألجهزة اإلعالمية األخرى من راديو وتلفزيون..
بخدمة التمريض وإفهامهم بأن هذا العمل عمل شريف فوق أنه واجب وطني.

مجموعة أسلحة تتألف من الدبابات والمشاة اآللية والمدفعة المحمولة
المفهوم المحدود الذي كان يعني الدبابة والمدرعة.
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Protection: The ‘Natter’ Weapon Station
Manually or remotely operated weapon stations can be used. In
addition, the AEV3 Kodiak can be equipped with the latest design
of smoke projectile launcher.
For self-defence, the German Kodiak is equipped with a state-ofthe-art 76mm smoke/obscurant grenade launcher as well as a remotely controlled “Natter” weapon station. Developed by Rheinmetall, the weapon station can be armed with either with a machinegun (7.62mm x 51 or 12.7mm x 99 (.50 BMG) or a 40mm automatic grenade launcher.
Six Cameras
During daylight hours as well as in conditions of limited visibility,
six cameras mounted on the excavator system, the bulldozer
blade and the front and rear of the vehicle support the three-person crew while on the move or conducting combat engineering
operations. Crewmembers can access the camera view on their
own monitor. The cameras make it possible to change tools and
carry out a full range of combat engineering operations without
exiting the vehicle.
The angled mirror and camera system allows the crew to perform
all tasks under protection, except for attaching the winch ropes.
With the help of camera system, the crew can perform tasks such
as excavating earth, replacing tools, levelling and clearing mines
to break and erect barriers without having to leave the safety of
the crew compartment. It is possible to display camera images on
monitors integrated in the periscopes or to operate the entire system remotely, e.g. in very dangerous operations.
Bundeswehr Contract
Rheinmetall has scored another success with its Kodiak AEV. The
German Bundeswehr has awarded the Düsseldorf-based technology group an order for new combat engineer systems. On 14
April 2021, the Budget Committee of the German Parliament ap-

Technical Specifications
AEV 3 KODIAK BASE/ENGINEER VERSION
Length: 10,200mm
Height without MG: 2,900mm
Combat weight: MLC80
Drive Motor: MTU-MB 873
Power: 1,100 kW
Protection: Ballistic protection,
Mine protection
Maximum speed: 60km/h
Climbing capability: 1.10m
Ditch crossing capability: >2.50m
Fording capability: 2.25m
Diving: 4.00m (with preparations)

proved the project. The Federal Office for Bundeswehr
Equipment, Information Technology and In-Service Support, or BAAINBw, has signed a contract to this effect
with Rheinmetall for the manufacture and delivery of a
total of 44 armoured engineer vehicles, with a gross value of around €295 million.
The first system is due to roll off the assembly line in 2023,
with delivery to be complete by 2029.
Today, more than 40 Kodiak armoured engineer vehicles
are in service globally, specifically in Switzerland, Sweden,
the Netherlands and Singapore. Besides Bundeswehr, a
number of other European and NATO nations have expressed an interest in the system.
Reference Text/Photo:
www.rheinmetall.com
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Technology
Kodiak is
particularly suitable
for disaster relief

AEV3 Kodiak has an articulated arm excavator inside the vehicle

Engine
Powered by a 1,100-kW engine, the vehicle’s well-balanced
chassis assures outstanding mobility commensurate with the
Leopard 2 A7V. The Kodiak is capable of keeping up with highmobility combat formations. A newly developed force protection package makes it one of the best-protected systems
of its kind.
Excavator Tools
An outstanding feature of the Kodiak is the three-part excavator arm centrally mounted at the front of the vehicle. This central arm concept offers the advantage of giving the crew a better overview during excavation work. It allows the vehicle to
operate in narrow confines while enabling maximum reach
with minimal dependence on the orientation of the vehicle.
This simplifies and shortens the operation, contributing to the
safety and security of the crew.
The system has a hydraulically operated quick coupling with
hydraulic connections for excavator tools such as universal
grabs, hydraulic hammers and concrete shears. The vehicle
can transport up to two additional excavator tools on the rear
carrier. The excavator tools can be replaced without leaving
the protected crew compartment.
The Kodiak also features a bulldozer blade with adjustable
cutting and tilt angles.
Safety Gain
The double winch system was specially designed to meet
the requirements of the army engineers. Mounted at the
front of the vehicle, the versatile winch system is equipped
with two capstan winches that can be used independently
of each other. During operation, this assures maximum flexibility and reliability.
With the system it is possible to quickly tear down barriers and
obstacles. Both winches can be used together or indepen-

Double winch
system was specially
designed to meet
needs of army
engineers
dently of each other, have a freewheel device and can be
used to recover heavy vehicles.
Unlike a single heavy winch, where at least two people have
to leave the protection of the vehicle to attach the steel cable, the Kodiak’s two winch cables can be attached to the object of choice by just one person. A single soldier can quickly
bring the comparatively light winch cables to the object with
no need for special equipment or tools, thus minimising the
time spent outside the highly protected fighting compartment. This means a significant safety gain for the crew.
With its first class off-road capability, it can follow today’s highly mobile manoeuvring units, e.g. the MBT Leopard 2, without
restriction. The safety of the crew is guaranteed thanks to its
high level of protection against projectiles and mines; additional bomb protection can improve its survivability.
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Key facts
Delivery of 44 armoured engineer vehicles by 2029
Order worth around €295 million
A force multiplier on a Leopard 2 chassis, specially
tailored to the tactical requirements of combat engineer units
Complements the Bergepanzer 3 Büffel armoured
recovery vehicle perfectly

narrow passages. Importantly, the numerous special tools can
be changed under protection, which offer the crew the greatest possible safety.
Together with the Buffalo armoured recovery vehicle (BPz3)
already introduced by the German Bundeswehr, the Kodiak –
as a true pioneer – is a perfect addition to the range of support vehicles.
All Kodiak users rely on the powerful team of specialists, particularly with regard to interoperability and synergies in
terms of common parts, maintenance and training.

Vehicle is capable of keeping
up with high-mobility
combat formations
Crew can quickly convert
Kodiak into a mine
breakthrough system

Exemplary Combination
The AEV3 Kodiak combines modern engineering technology
with the tried-and-tested components. It has an articulated
arm excavator in the middle of the vehicle, including further
excavator tools, an adjustable bulldozer blade and a flexible
winch system. The total weight remains the same despite the
extensive equipment in the MLC70 class. Using the mine
breakthrough kit, the crew can rapidly convert the Kodiak
into a mine breakthrough system with a mine clearance
plough, signature duplicator and marking equipment.
There is a high level of ballistic protection, integrated mine
protection, protective ventilation and a crew room with a
heating and cooling system.
The two- or three-person crew of the AEV3 Kodiak can use
the system under full protection. This also applies to the replacement of excavator tools. The AEV3 Kodiak can be operated and used remotely from a safe distance too. The vehicle
is the perfect tool for army engineers tasked with erecting or
breaking obstacles on the battlefield, including breaking
minefields. The PiPz3 Kodiak is particularly suitable for disaster relief at home and abroad, for example in the event of forest fires.
It may be recalled that just last year, the Dutch armed forces
deployed the Kodiak and the Bergepanzer 3 Büffel/Buffalo to
fight forest fires and other wildfires on the German-Dutch
border in early summer.
The vehicle is able to provide electrical and hydraulic energy
for external tools, e.g. for additional work lights or hydraulically powered hand tools. Air conditioning, night vision capability, surveillance via cameras and a fully protected (optional) weapons station are additional features that distinguish the Kodiak.
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AEV3 Kodiak
Ensures High
Protection,
Mobility

Army officials are constantly on the lookout for armoured
engineer vehicles (AEV) that can be used for a variety of
battlefield engineering, infrastructure and support roles.
What army engineers need is a robust, reliable and futureproof AEV with latest equipment, high levels of protection
and mobility in the entire field of application.
System vendor Rheinmetall has responded to these requirements by rolling out an ideal solution in the form of AEV3 Kodiak, the third-generation of armoured engineer vehicle.
Highly protected, field-proven and modern, the Kodiak has

turned out to be the best choice for the combat engineers of
the German Bundeswehr and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in the event of deployments or disasters.
Known in German as the Pionierpanzer 3 Kodiak (PiPz3), the vehicle is based on the Leopard 2. Highly mobile on the chassis of
the Leopard 2, the combat support forces use the Kodiak to create barriers and thus effectively inhibit the movement of enemy troops. Enemy barriers can be quickly removed to promote
the mobility of one’s own combat troops. It is extremely agile in
these situations and can be used effectively when working in

85

Dr. Anwar Gargash, Poltical Advisor of the President & Jens
Stoltenberg, NATO Secretary General

Egyptian and Jordanian NATO partners;
2) UAE participation with Energy Security COE experts in the
Energy Infrastructure Protection Course at the NATO-ICI Regional Center in Kuwait in February 2018;
3) Official visit to the Riga-based Strategic Communications
COE by HE Mrs Hanan AL Aleeli, UAE Ambassador to NATO
member state Latvia, in June 2018.
Future Prospects
Looking ahead, two avenues to further advance the UAE’s COE
engagement may be identified.
Contributing Partner
First, some NATO partner nations have moved beyond periodic
engagements with the established COEs to formal, sustained
contributions in human and financial resources in warfare areas of particular importance to their nations. Cases in point include: Cooperative Cyber Defense COE – Austria, Finland, Swit-

zerland, Sweden; Counter Improvised Explosive Device COE
– Sweden; Energy Security COE – Georgia, Finland; Strategic
Communications COE – Finland, Sweden; Mountain Warfare
and Joint CBRN COEs – Austria. Should the UAE similarly identify a COE particularly aligned to national priorities and warranting closer involvement, a written Technical Arrangement
(TA) would be negotiated with ACT’s Transformation Network
Branch (TNB).
Gulf Cooperation Council COEs
Second, some analysts have suggested that the proven NATO
COE model could serve as a template for other international
organisations to emulate. This perspective emphasises NATO’s life-cycle process of establishing, accrediting and evaluating a COE that the alliance has developed over two decades.
Considering the 2021 Gulf Cooperation Council (GCC) Summit’s renewed emphasis on the military integration of member countries to address emergent challenges, the COE construct would appear relevant and aligned with the intent of
Article 5 of the Joint Defence Agreement. A COE’s flexible and
voluntary participation, coupled with the opportunities it
presents for tailored specialisation, might prove an attractive
way forward. Given regional geography and Information Age
concerns, it is not difficult to envision how the latter might include desert warfare or AI implications for warfighting, for
example. Just as NATO partner Finland was instrumental in
spearheading the creation of the European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, NATO’s ICI partners
could conceivably adopt a similar approach in a GCC context
when the time is ripe.
Conclusion
For almost two decades, NATO and its partners have benefited from an ever-widening and deepening network of Centers
of Excellence to meet the challenges of the evolving international security environment. They are the epitome of the oftheard mantra of armed forces that “transformation is a journey, not a destination.” The UAE, a longstanding NATO partner, has been an active participant and the future offers prospects for continued beneficial engagement alongside other
Gulf allies.
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The UAE and NATO
Centers of Excellence:
Seizing Opportunities for
Mutual Benefit
By: Brooke Smith-Windsor, Ph.D.

Following the 911 attacks on the United States, the member states of the transatlantic NATO alliance met in
Prague in 2002 to chart a transformational response to
the new threat environment. A cornerstone was the establishment of Allied Command Transformation (ACT)
based in Norfolk, U.S.. This strategic command spearheads the interoperability of forces, training
and education, new concept development
and experimentation, and lessons
learned.
One notable outgrowth has been the
creation of 26 ACT-accredited Centres
of Excellence (COEs) specialising in a
particular warfare or security domain
ranging from Command and Control
and Combined Joint Operations from
the Sea, through Energy Security and
Defense Against Terrorism, to Military
Medicine and Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Defense. Under
the sponsorship of a host member state and cluster
of supporting nations, a COE sits outside the formal NATO
Command Structure to be a kind of voluntary transformational hub or community of best practice in its area of specialization. Openness to NATO partners has been a COE operating tenet from the beginning. As the current ACT Commander, French General André Lanata, remarked in 2020,
“due to their unique status, they also provided a bridge with
non-NATO organisations and entities, thus expanding the Alliance understanding of the international medical and technological environments. NATO COEs are centerpieces of our
network of expertise and have proven to be a successful
model for effective multinational solutions.” The UAE is in-

Brooke Smith-Windsor

cluded in this bridge-building.
UAE-NATO COE Exchange
As a valued NATO partner since 2004
in the context of the Istanbul Cooperation Initiative (ICI) framework
(which also includes Bahrain, Qatar
and Kuwait as active participants), the
UAE enjoys access to the extensive COE
network for mutual exchange. Building
on previous interchange, the UAE and NATO
signed an Individual Partnership Cooperation
Programme (IPCP) agreement in 2016. The accord, signed by
HE Dr. Anwar Mohammed Gargash, UAE Minister of State for
Foreign Affairs, and Jens Stoltenberg, NATO Secretary General, specifically advocated for closer bilateral cooperation in
areas such as education and training and the interoperability
of forces.
It should come as no surprise, therefore, that the COEs have
played their part in forging closer UAE-NATO ties. The following three examples are illustrative:
1) UAE experts’ contribution to the delivery of an advanced
training course for first responders to CBRN incidents at the
NATO Joint CBRN Defense COE in June 2013, working with
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E-7 Wedgetail
is an advanced
Airborne Early
Warning and
Control platform
E3D Sentry monitors airspace to provide threat detection and
situational awareness

E-7 Wedgetail
The E-7 Wedgetail is the world’s most advanced, capable and
reliable Airborne Early Warning and Control (AEW&C) platform, having proven itself in operations around the world.
The aircraft is designed to track multiple airborne and maritime targets simultaneously. It can provide situational awareness and direct other assets such as fighter jets and warships.
The UK’s E-7 Wedgetail aircraft is expected to be in service
with the Royal Air Force (RAF) in 2023. It will be a central asset
in the RAF’s future ISTAR Force.
A critical enabler to surveillance and air dominance, the E-7
Wedgetail is the most advanced, state-of-the-art airborne
moving target indicator capability (AMTI) available today.
Based on a Boeing Next-Generation 737, the E-7’s radar provides a full 360-degree surveillance capability with sector emphasis and other techniques to dynamically adjust to emerging tactical situations. Sector emphasis extends detection
range without the need to fly closer to threat situations.
Fully interoperable, the E-7 Wedgetail brings battle management to the tactical edge of the battle space.

E-7 Wedgetail will be RAF’s new early warning radar aircraft

MQ-9A Remotely Piloted Aircraft
The turboprop-powered, multi-mission MQ-9A Remotely Piloted Aircraft (RPA) was developed with GA-ASI funding and
first flown in 2001.
MQ-9A “Reaper” is a highly sophisticated development
built on the experience gained with the company’s battleproven Predator RPA and is a major evolutionary leap forward in overall performance and reliability. MQ-9A was designated “Reaper” by the U.S. and Royal Air Force, but has
become the widely used name for any Predator B equipped
with weapons.
Featuring unmatched operational flexibility, MQ-9A has an
endurance of over 27 hours, speeds of 240 KTAS, can operate
up to 50,000 feet, and has a 3,850 pound payload capacity
that includes 3,000 pounds of external stores. The aircraft carries 500 per cent more payload and has nine times the horsepower. An extremely reliable aircraft, the MQ-9A is equipped
with a fault-tolerant flight control system and triple redundant avionics system architecture.
It is powered by the flight-certified and proven Honeywell
TPE331-10 turboprop engine, integrated with Digital Electronic Engine Control (DEEC), which significantly improves
engine performance and fuel efficiency, particularly at low
altitudes.
Crucial Asset
Today and in the future, national and global security challenges requires timely and correct information to national
authorities in order to maintain peace and stability. Going by
the prevailing trend, it is increasingly clear that no country
can afford to ignore the importance of special mission aircraft, as defeating advanced threats and accomplishing crucial missions seem almost impossible without them.
Reference Text/Photo:
www.usaf.com, www.airforce.gov.au
www.raf.mod.uk, www.boeing.com,
www.lockheedmartin.com
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Regulatory
bodies govern
safety levels
associated with
the operations
De Havilland Dash offers the best of both worlds: fly slower to mini
mise fuel burn or faster to maximise productivity

pursue the development of a missionised Dash 8-400 aircraft,
called the “Dash 8 P-4” for maritime patrol (MPA), intelligence,
surveillance and reconnaissance (ISR), as well as other applications. Modified with auxiliary fuel tanks, the Dash 8 P-4 will
have superior range, endurance, and time-on-station.
“PAL Aerospace is thrilled to work with De Havilland Canada
on this important initiative for our company,” said Jake Trainor,
CEO of PAL Aerospace. “The considerable cabin space, payload capacity, best-in-class airspeed profile and advantageous operating economics of the Dash 8-400 platform, combined with De Havilland Canada’s 92-year history of innovation and leadership in aircraft design and manufacturing, provide an ideal foundation from which to launch the Dash 8 P-4
programme.”
This aircraft offers the best of both worlds: fly slower to minimise fuel burn or faster to maximise productivity. It offers the
same trip cost as competing 76-seat turboprops but can be
configured to fit a maximum of 90 seats (for a total of 14 more).
When compared to a larger jet aircraft, the trip cost is substantially lower at half the cost. With more seats, more trips per day
and longer maintenance intervals, the Dash 8-400 adds over
US$8 million more value per aircraft.
The Shadow R1
Raytheon Shadow R Mk 1 improves a military commander’s
awareness of what is happening on the ground or in the air,
allowing them to formulate sound plans in an operational environment. The Shadow R1 tactical C4ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) solution for
the UK Ministry of Defence uses an innovative airborne mission management system integrated into a modified Beechcraft King Air 350CER aircraft. Its global ISR solutions include
targeted training and lifecycle support.
A key C-ISTAR asset for the UK’s Ministry of Defence, the Shadow R1s currently in service allow Royal Air Force 14 Sqn commanders to direct the most effective utilisation of assets at

their disposal. Designed, developed, ground tested and
flight tested by Raytheon UK’s Airborne ISR division, the UK
MOD officially commended the Shadow Team in May 2012,
recognising its role, “in delivering, upgrading and sustaining
the Shadow R1 fleet and enabling the Shadow Force to consistently deliver operational effect in multiple arenas for
United Kingdom Forces.”
Sentry AEW1 E-3D
Commonly known as AWACS (Airborne Warning And Control System) after its US nomenclature, the E-3D Sentry AEW.
Mk 1 (Sentry AEW1 E-3D) is an airborne early warning (AEW)
and command and control aircraft.
The Sentry monitors airspace to provide threat detection of
adversary aircraft and situational awareness on friendly assets. Information gathered by the APY-2 radar is processed
by the mission crew and disseminated via a variety of data
links and communication systems.
Sentry has the capability to detect ships, relaying information to maritime aircraft or allied vessels for further investigation. Its electronic support measures equipment enables
the E-3D to gather emissions from other radar systems and
emitters, enhancing the crew’s understanding of the environment.
Today the Sentry is fully integrated into the ISTAR Force, yet
retains its core competencies of airborne early warning and
airspace management.

MORE INFO
A detailed report on ‘Special Mission Aircraft Market by
Platform (Military Aviation, Commercial Aviation, UAV),
by Application (ISR, Command and Control, Combat
Support, Air-Launch/Rocket Launch) by Payload, by
End-User, by Point of Sale, and by Region - Forecast to
2025’, is available from www.marketsandmarkets.com
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scenarios. The aircraft accommodates up to seven C2 workstations. Each operator console is equipped with a 30in widescreen high-resolution colour display offering the best possible interface for operators.
The Boeing MSA
Boeing has developed a new aircraft for a military customer
built off a commercial platform – the Boeing Maritime Surveillance Aircraft. The Boeing MSA does more than leverage past
programmes; it directly applies advanced, proven and fielded
intelligence, surveillance and reconnaissance capabilities
from the Boeing P-8, Airborne Warning and Control System,
and Airborne Early Warning & Control programmes to solve
customers’ maritime domain awareness challenges.
The Maritime Surveillance Aircraft employs leading-edge sensors, interoperable data links, high-bandwidth line-of-sight
and over-the-horizon communications. The aircraft has a
complete sensor set that includes an Active Electronically
Scanned Array multi-mode radar, high-definition Electro-Optical/Infrared camera, and advanced Electronic Support.
The platform provides reliable, cost-effective operations for
maritime surveillance, anti-piracy, economic exclusion zone
(EEZ) patrol, overland ISR, long-range search and rescue, and
other strategic missions.
MC-27J Multi-Mission Aircraft
The Alenia Aermacchi/ Leonardo MC-27J is an adaptable, agile and affordable solution for various airborne multi-mission
requirements. The MC-27J is a multi-mission, armed, Roll On/
Roll Off (RO/RO) derivative of the C-27J Spartan. The MC-27J is
not just a gunship, but a battlefield tested platform equipped
with proven sensors, communications, and weapons suite
able to execute a wide range of customer-driven missions.
The MC-27J is designed to support air forces and Special Forces in performing several key operations, including: anti-terrorism missions, the evacuation of military personnel and civil
populations from crisis areas, fighting asymmetrical threats
and for all standard operations of the Special Forces. The MC27J provides Special Forces a platform with quick transfer

RC-135W Rivet Joint is a dedicated
electronic surveillance aircraft

MC-27J is an adaptable, agile and affordable solution for
various airborne multi-mission requirements

MC-27J is designed to
support Special Forces in key
operations
speed; long operational range and ample cargo capacity (console for the systems’ operators, troops and vehicles).
It is capable of taking off from and landing on short and/or unprepared strips while acting as an autonomous command and
control centre integrated with the ground command network.
Boeing RC-135W Rivet Joint
RC-135W Rivet Joint is a dedicated electronic surveillance aircraft that can be employed in all theatres on strategic and tactical missions. The aircraft is derived from its predecessor the
C-135 Stratolifter and can execute ISR operations.
Its sensors ‘soak up’ electronic emissions from communications, radar and other systems.
RC-135W Rivet Joint employs multidiscipline Weapons System Officer (WSO) and Weapons System Operator (WSOp)
specialists whose mission is to survey elements of the electromagnetic spectrum in order to derive intelligence for commanders.
Onboard electro-optic sensors fitted in the aircraft trace geolocated signals within the electromagnetic spectrum and
transfer the captured data to operators through secure satellite communication data link.
Dash 8 P-4 Special Mission Aircraft
PAL Aerospace and De Havilland Aircraft of Canada Limited
(De Havilland Canada) announced during IDEX 2021, the establishment of a Memorandum of Understanding to jointly
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Saab’s GlobalEye

cial mission aircraft and their components. Countries have
regulatory bodies governing the safety levels associated with
special mission aircraft operations. The International Civil Aviation Organization (ICAO) has implemented regulations that
are required to be adhered to globally.
Defence Segment
Based on the end-user, the defence segment is projected to
be the highest CAGR rate for the special mission aircraft market. Military special mission aircraft are used for ground attack
missions, air-to-air combat, and maritime/naval attack by defence forces worldwide.
Various federal law enforcement agencies around the world
such as the National Security Agency (NSA) (US), Federal Security Service (FSB) (Russia), National Security Council (NSC)
(India), and Ministry of State Security (MSS) (China), among
others, are using special mission aircraft for intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) and border protection
activities.
Let us have a look at few special mission aircraft; starting with
the Boeing MSA.
Boeing MSA has a complete sensor
set that includes an AESA multi-mode
radar, high-definition EO/IR camera, and
advanced Electronic Support

Research
Saab GlobalEye
GlobalEye is Saab’s latest airborne early warning and control
solution. It provides air, maritime and ground surveillance in
a single solution. It combines Saab’s new Erieye Extended
Range Radar and a range of additional advanced sensors
with the ultra-long range Global 6000 aircraft from Bombardier. It maximises operational performance – both in terms
of detection capability and mission endurance – while at the
same time offering crew comfort.
With highly increased detection range and over 11 hours of
operational endurance, GlobalEye AEW&C is suited to fulfil
demanding operational requirements. Particularly since it
has the ability to detect low-observable air targets in heavy
clutter and jamming conditions and also can detect and
track maritime targets out to the elevated horizon and small
jet-ski or RIB sized vessels at very long distances.
The complete sensor suite of the GlobalEye AEW&C can detect and identify threats in all three domains. Crowned by
the Erieye ER (Extended Range) radar, the suite also consists
of maritime surveillance radar, electro-optical sensor, ESM/
ELINT, AIS, and IFF/ADS-B. It’s a unique sensor suite combined with a modern, human-centric command and control
system.
Together with swing-role capabilities, it makes GlobalEye a
surveillance solution that ensures quick and accurate coverage of vast distances of air, sea or land, with the ability to
switch between surveillance areas in an instant. What’s
more, it can carry out multiple missions simultaneously.
Moreover, the Global 6000/6500 aircraft from Bombardier
offers state-of-the-art avionics, and ideal working conditions for all crew members, making it perfectly suited for
AEW&C missions.
The command and control (C2) system aboard the aircraft
enables the crew to perform multiple missions in complex
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Special mission aircraft are
used by all three sectors of
armed forces

2020 to US$18.3 billion by 2025, at a Compound Annual
Growth Rate (CAGR) of 6.2 per cent from 2020 to 2025, as per
the latest report from Markets and Markets.
Special mission aircraft are used by all the three sectors of
armed forces. The aircraft have surveillance devices to uncover movement of enemies. However, they mostly do not carry
any weapons. Such aircraft are primarily used to support active combatants via surveillance and delivery of supplies.
The military aviation segment is expected to be the largest
market by value, which can be attributed to the growing
demand for usage in various special missions carried out by

the military forces such as reconnaissance and surveillance
operations.
At present, maximum demand is generated in the market for
surveillance. Operation-wise, the three segments of the market for special mission aircraft are naval force, air force, and
army.
Usage of UAVs
The North Atlantic Treaty Organization (NATO) defence forces
are using more and more UAVs to target insurgents and terrorist groups across the globe. The increasing use of UAVs to
combat terrorism can be attributed to the various benefits offered by them, including reduction in risk to lives of defence
personnel, precise strikes to eliminate terrorist groups, and
cost-effectiveness.
Advancements in technologies used in UAVs have enhanced
their capabilities to perform special military tasks such as surveying and monitoring. These missions, generally referred to
as the three Ds—Dull, Dirty, and Dangerous—are best carried out using UAVs that can be operated remotely or autonomously.
Improvements in the range and altitude capabilities of UAVs
have enhanced their reliability, enabling them to carry out
military operations with the same precision as manned aircraft but with considerably lower risks.
The increasing incidences of piracy and island grabbing in
Central Asia, South America, East Africa, the Indian subcontinent, Southeast Asia, and West Africa have led to increased
maritime patrolling and anti-piracy operations in these regions. UAVs can recognise and observe suspicious ships and
safeguard routes that are of commercial importance by providing vital real-time information to concerned agencies in
an effective manner.
Advancements in payload technologies, such as the introduction of high-resolution cameras, electro-optics, and infrared systems in UAVs, enable them to capture clear images of
battlefields. Thus, the real-time data provided by UAVs is important in military operations to track the movements of military vehicles and defence personnel.
A multitude of bilateral, national, and international regulations and standards bind the actions of manufacturers of spe-

78

Research

ISSUE 594 JULY 2021

Demand Rises for
Special Mission

Aircraft

The demand for special mission aircraft has been increasing by leaps and bounds and the reasons are discernible:
the battlespace has become increasingly complex and unconventional, while rising geopolitical tensions warrant
increased surveillance.
Counterterrorism, medical evacuation, prevention of drug
trafficking, military intelligence, surveillance and reconnaissance, maritime patrol, anti-submarine warfare, anti-surface
warfare, electronic warfare, airborne early warning and control, search, rescue and recovery operations, uncovering oil
spills - name it and the role of special mission aircraft flashes as

a foremost requirement.
Piracy too is a major concern that has boosted the market. For
example, piracy in the waters of Somalia has become a major
headache for trading in the Indian Ocean and hence has led to
the uptake of special mission aircraft.
The market is also driven by factors such as the growing need
for air-to-air refuelling to support overseas deployment and
increasing usage of unmanned aerial vehicles (UAV) in military
operations.
In this background, it is not surprising that the special mission
aircraft market is projected to grow from US$13.5 billion in

77

The UAE foreign
policy is based on
rational diplomacy
Members, and each Member has one vote. Under the Charter
of the United Nations, all Member States are obligated to comply with Council decisions.
The Security Council takes the lead in determining the existence of a threat to the peace or act of aggression. It calls upon
the parties to a dispute to settle it by peaceful means and recommends methods of adjustment or terms of settlement. In
some cases, the Security Council can resort to imposing sanctions or even authorise the use of force to maintain or restore
international peace and security.
Under the UN Charter, the functions and powers of the Security Council are:
• to maintain international peace and security in accordance
with the principles and purposes of the United Nations.
• to investigate any dispute or situation which might lead to
international friction.
• to recommend methods of adjusting such disputes or the
terms of settlement;
• to formulate plans for the establishment of a system to regulate armaments.

• to determine the existence of a threat to the peace or act of
aggression and to recommend what action should be taken.
• to call on Members to apply economic sanctions and other
measures not involving the use of force to prevent or stop aggression.
• to take military action against an aggressor.
• to recommend the admission of new Members.
• to exercise the trusteeship functions of the United Nations in
“strategic areas”;
• to recommend to the General Assembly the appointment of
the Secretary General and, together with the Assembly, to
elect the Judges of the International Court of Justice.
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by the founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
may God rest his soul, since the establishment of the state on December 2, 1971. He was keen to pursue rational diplomacy stemming from the Charter of the United Nations. This firm approach
has never been absent from the foreign policy of the state, and the
UAE’s relations with all countries of the world. This has continued
during the era of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
President of the State. This policy is characterised by richness, effectiveness, positivity, diversity, and innovation. It is being implemented by a distinguished diplomatic apparatus headed by His
Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. In recent years,
Emirati diplomacy has succeeded in achieving an increasing pres-

Issue File

ence, not only at the level of the region, but also at the level
of the whole world. Observers and specialists agree that
the UAE’s diplomacy has been able to achieve the country’s
goals abroad and has ensured an influential presence
through participation in major international summits and
meetings.
It is well known that the UAE is one of the countries that
firmly believes in the goals of the United Nations and its
principles as expressed in its charter to protect international peace and security and peaceful coexistence among
states, through peaceful resolution of international disputes, respect for the rules of international law, non-interference in the internal affairs of states, and the creation of
an appropriate atmosphere for international relations
based on tolerance, renunciation of violence, recognition
of the other, and respect for human and peoples’ rights.
Aspects of the UN Security Council
The Security Council held its first session on 17 January
1946 at Church House, Westminster, London. Since its first
meeting, the Security Council has taken permanent residence at the United Nations Headquarters in New York
City. It also travelled to many cities, holding sessions in Addis Ababa, Ethiopia, in 1972, in Panama City, Panama, and
in Geneva, Switzerland, in 1990. A representative of each of
its members must be always present at UN Headquarters
so that the Security Council can meet at any time as the
need arises.
The Security Council has primary responsibility for the
maintenance of international peace and security. It has 15
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UAE believes in the
goals of the United
Nations
the world, and through its contribution to creating an atmosphere for peace in the world.
UAE’s vision for its role in the UN Security Council
During the official announcement of the UAE’s candidacy and
the launch of its campaign for a non-permanent seat in the
United Nations Security Council for the period 2022-2023, His
Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan addressed the
UN General Assembly, saying: “My country will continue in the
same steps and principles on which its efforts were based in
maintaining international peace and security in cooperation
with the members of the Council.
“We are aware of the size of the responsibility entailed by our
membership and the extent of the challenges facing the
Council, and we affirm that my country will work with determination and resolve to address the important issues of
countries.”
Ambassador Lana Nusseibeh, Assistant Minister of Foreign Affairs and International Cooperation for Political Affairs and Permanent Representative of the UAE to the United Nations, said:
“The UAE’s role in the Security Council stems from our belief
that our values and principles can help advance progress towards achieving our common goal of international peace and
security.”
During the period before the vote on the selection of the new
members of the Security Council, Ambassador Nusseibeh said,
“Working in the Security Council is a great responsibility, and
during membership in the Security Council, the UAE will be a
constructive partner in facing the important challenges facing
our time.”
The UAE’s non-permanent membership in the UN Security
Council certainly means that the Arab issues that are brought
before the Council will find strong support for them, given the
position of the UAE and its influential international relations
with the permanent members on the one hand, and the rest of
the council members on the other hand. The UAE plays an active role in converging views on various issues and topics internationally, in a way that contributes to settling disputes and
uniting ranks and positions in the international organisation.
Why the UAE? What does its role represent to the world?
The UAE foreign policy is based on the foundations formulated
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Globally

Passport

UAE has emerged as
a model of vitality,
effectiveness, and
dynamism

community realised the vitality and importance of the UAE’s
role in supporting major regional countries such as Egypt and
helping them to get out of their predicament and restore its
Countries
role as a major geostrategic player, guarantor of security and
stability.
The UAE passport holder can
Building strong and balanced relations with the east, west,
travel without the need for
north, and south, and expanding the country’s options and arpre-visa requirements
eas of movement, without focusing on one region without another, have resulted in strong and effective Emirati relations
Reasons of achievements
with all countries of the world. The importance of this is compounded by the fact that external movements and the expanUAE diplomacy
Establishing internaUAE’s civilization and
sion of the UAE network of relations always adhere to the prinsuccessfully represents
tional strategic relationculture are respectand implements the
ships and partnerships
ed regionally and
ciples of the foreign policy of the state since the establishment
leaderships visions
in different fields
globally
of the federal state, namely to respect the charters of the United Nations and all international laws, and to establish relations
with all countries of the world on the basis of mutual respect,
non-interference in the internal affairs of others, and a commitment to resolve conflicts between states through dialogue and
methods Peace.
The vote of the United Nations General Assembly reflects the
ability of the UAE diplomacy to build bridges of understanding
and cooperation with all countries of the world, thus serving its
interests and enhancing its presence and influence at the regional and international levels.
Since its establishment, the UAE has had a stable political line
based on active involvement in any regional or international
effort that would contribute to achieving security and stability
in the world and confronting the sources of danger that threaten it at all levels. This global achievement confirmed that the
UAE model is universally appreciated and respected, especially
after the crisis of the outbreak of the COVID-19 pandemic has
passport became the most powerful in the world, and ranked proven the efficiency and effectiveness of this model, and its
first in the world, and its holder can travel to 178 countries belief in the values and principles of international cooperation,
without the need for a visa. Then came the strategic step of as the state took the initiative to provide a helping hand to oththe UAE by formally normalising relations with Israel, to inau- er countries since the beginning of the crisis.
The world recognises that the UAE plays an influential regional
gurate a new era of peace and stability in the Middle East.
The UAE has gained a major international and regional status, role in building peace and consolidating security and stability,
especially after it succeeded in playing an active role in pre- through several tools, including humanitarian and relief aid,
venting the fall of the Arab “dominos” during the chaos and which made the UAE the humanitarian capital of the world by
turmoil that the region witnessed in 2011. The international virtue of its position among the donors of humanitarian aid in

73

UAE’s non-permanent
membership is an
opportunity to
consolidate peace and
cooperation
For the second time in its history, the UAE was elected by the
members of the United Nations General Assembly, on June
11, as a non-permanent member in the UN Security Council,
for a two-year term for the period 2022-2023. The other countries elected included Albania, Brazil, Gabon, and Ghana. The
term of the new five embers is scheduled to start on the first of
January 2022, in place of five countries whose membership
expires on December 31, namely: Estonia, Niger, Saint Vincent
and the Grenadines, Tunisia and Vietnam. On this occasion,
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai,
affirmed that that electing the UAE to the Security Council for
the period 2022-2023 reflects its active diplomacy, its international position, and its distinguished development model. He
extended thanks to the Emirati diplomatic team led by His
Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of
Foreign Affairs and International Cooperation. This international achievement by the Emirati diplomacy reflects several
dimensions that can be referred to as follows:
The UAE’s non-permanent membership in the UN Security
Council for the second time (the UAE was a member of the Security Council in the period 1986 - 1987) for a period of two
years is a valuable opportunity to enhance the role and status
of the country and achieve its mission in order to consolidate
peace, cooperation and development on the international
arena. The election process per se is a vote of confidence on
the part of the international community, as well as a fruitful
outcome of the tireless efforts of the state in building bridges
of communication and promoting the values of international
cooperation, tolerance, coexistence and dialogue, as well as
implementing the principle of maintaining international
peace and security.
As His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation said, the
election of the UAE to the non-permanent membership of the
Security Council reflects the appreciation of the countries of
the world for the country’s fulfilment of its role and responsibilities in facing the challenges the world is witnessing in co-

UAE’s elected membership of UN
Security Council makes history

The UAE was
elected as a nonpermanent member for the period
2022-2023
179 votes out of
the total 190 cast
by the General
Assembly
members

Its candidacy was
endorsed by the Arab
League in 2012 and by
the UN group of AsiaPacific nations last year
UAE has a lot to contribute to the Security
Council and to the
multilateral system as
a whole

operation with the international community.
There is no doubt that the members of the United Nations
General Assembly are aware of the magnitude of the growing
challenges facing the world at the present time. Therefore, the
election of non-permanent members of the Security Council
must meet the aspirations of the countries of the world to
search for solutions to crises and conflicts. In this regard, the
role of the UAE has emerged as a model of vitality, effectiveness, and dynamism.
This achievement is considered one of the most important successes of the Emirati diplomacy in recent years. At the end of
2018, it achieved an important global success when the Emirati
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UAE and the Non-Permanent
Membership in the UN
Security Council
A Strong Support for Global
Peace and Security
The election of the UAE to non-permanent membership in the United
Nations Security Council constitutes an international vote of confidence
by members of the United Nations General Assembly. It reflects the success of the UAE foreign policy in building a wide and strong network of
international relations, which strengthens the UAE’s role in achieving international peace and security. In this issue, Nation Shield sheds light on
the dimensions of the international achievement made by the UAE diplomacy and its implications for the regional and international issues
discussed by the international organisation.
Prepared by: Editorial Board
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Transformative Experience
Maker is a full-scale electric vertical takeoff and landing aircraft, capable of travelling 60 miles at 150 mph. Whether
commuting or exploring, Maker will allow users to have
transformative travel experiences every day. Archer aircraft
feature redundant batteries and motors to preserve flight in
any situation. This allows them to fly home safely regardless
of any unforeseen circumstances.
Not only is Archer’s aircraft design an aviation feat—it’s also
the pinnacle of ergonomic design. With ample leg space
and a 270 degree view thanks to its wrap-around window,
one can immerse in total comfort. A large 13 inch touchscreen interface displays flight information and entertainment options.
Adam Goldstein, co-founder and co-CEO of Archer said:
“We’re excited to continue reaching new milestones and introducing our largest cities to the next generation of safe,
sustainable travel.”
The company’s new Chief Creative Officer Kenny Taht was at
the helm of the event’s creative direction, drawing on over
three decades of experiential design and television production to bring Maker to life. “True innovation requires inspiration, which is why the team at Archer put great emphasis on
creating a groundbreaking, highly engaging moment for
Maker’s unveil,” pointed out Kenny Taht.
With backing from the United Airlines commercial order
and the recently announced merger with Atlas Crest Investment Corporation, the company is valued at US$3.8 billion.

Maker is capable of travelling 60 miles at 150 mph across cities

Maker is a full-scale electric
vertical takeoff and landing
aircraft
Not only is Archer’s aircraft
design an aviation feat—it’s
also the pinnacle of ergonomic
design
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Archer Unveils
Maker eVTOL Aircraft
California-based Archer, a company designing and developing electric vertical takeoff and landing aircraft
(eVTOL), debuted its Maker aircraft both live in Los Angeles and streamed to a global audience on June 10.
The COVID-safe in-person event was held at the Hawthorne
Hangar Operations and utilised industry leading XR technology to take audiences on a virtual ride on Maker.
In order to create a completely immersive experience, Archer utilised movie production technology to bring its aircraft to life, an eVTOL industry first. The company built a
2,400 sq ft XR volume space that simulated a commercial
flight and demonstrated how Archer will shape the next era
of travel by transforming how people approach everyday
life, work, and adventure.
By creating a mass shared simulation using the film industry’s
cutting-edge technology, attendees were able to virtually
ride Archer’s aircraft, experiencing the next transportation
revolution.

Louise Bristow, who leads Marketing and Communications for Archer and assembled the creative team, stated: “Archer has a big,
bold company vision and our approach to this milestone moment had to match that. We wanted to deliver an experience that
went beyond the conventions of normal product launches and to
bring together a unique group of partners to create something
truly immersive for our audience.”
Brett Adcock, co-founder and co-CEO of Archer added: “Maker’s
unveil has been years in the making and marks a pivotal juncture
for the eVTOL industry and future of transportation. Every day at
Archer, we’re working to build the future, and we have never felt
closer than we did introducing the world to Maker.”

Archer utilised movie
production technology to
bring its aircraft to life
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New Data Link Gives USMC
Greater Situational Awareness
The United States Marine Corps (USMC) has successfully
demonstrated in flight testing a two-way connection between the AH-1Z Viper helicopter and a ground station using new Link-16 hardware and software. Bell Textron Inc.,
a Textron Inc. company manufactures the AH-1Z Viper
and Northrop Grumman Corporation has developed the
Link-16 system.
Link-16 is part of a defined road map of planned improvements
designed to ensure the H-1 platform maintains its technological edge and combat capability throughout its service life.
“Bell is excited to help bring this capability to the USMC H-1
community,” said Mike Deslatte, Bell H-1 vice president and
program director. “The ability to participate in the modern
and connected battlefield makes the aircraft more lethal and
better-equipped to support Marines on the ground.”
Link-16 enables the AH-1Z, which has fully integrated anti-air
capability and AIM-9 Sidewinder, to quickly obtain and share
information from its sensors with other weapons systems using its onboard digital architecture. This is accomplished
through Northrop Grumman’s Link-16 package, which includes a new digital moving map, a new security architecture,
and the Link-16 and Advanced Networking Wideband Waveform (ANW2) datalinks.
Integrated Package
In a collaboration between the USMC H-1 Light/Attack Heli-

copter programme (PMA-276), Bell, and Northrop Grumman,
the team leveraged commercial best practices of Agile Development methodologies. This strategy provided an under
glass solution from concept requirements to vehicle design
testing in 12 months.
Northrop Grumman’s Lead Technology Integration group
rapidly architected and integrated a mission package for
Link-16, including a modern digital mapping solution, for
the H-1 platform while Bell’s H-1 programme team provided
all of the necessary vehicle analysis and modifications to incorporate the mission equipment throughout the existing
integrated systems of the AH-1Z.
Together, the teams are redefining what it means to rapidly
field integrated solutions on existing fielded platforms to increase warfighter capabilities.
“The H-1 has decades of battlefield experience, it has
evolved to fight in numerous environments,” said Col. Vasilios Pappas, PMA-276 programme manager. “The integration
of Link-16 aligns with this platforms’ ability to adapt to the
ever-changing threat and meet the needs of current and future warfighters.”
The USMC has flight tests planned for the AH-1Z throughout
the summer, which will be followed by flight testing of Link-16
on the UH-1Y Venom. The service anticipates AH-1Z initial
fleet integration with Link 16 in 2022.

Link-16
enables the
AH-1Z to
quickly obtain
and share
information
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Leidos,

Paramount USA

and Vertex Aerospace
Team Race to the
Finish Line

Recently, Leidos, a FORTUNE 500 science and technology
leader, announced its team was selected to enter the final
phase of the U.S. Special Operations Command’s (USSOCOM) Armed Overwatch aircraft prototype programme.
Leidos, Paramount USA, and Vertex were among five
teams awarded a total of US$19.3 million for prototype
demonstrations and will advance Bronco II to the Phase III
Operational Prototype Demonstration.
Bronco II is an American-made aircraft that will be manufactured in Crestview, Florida, with a substantial supply chain presence across the United States. The Bronco II is designed for ultimate mission flexibility. The aircraft’s unique internal Interchangeable Multi-Mission System Bay (IMSB) allows for a single
airframe to be easily and rapidly re-configured to perform multiple roles (e.g., ISR, SCAR, FAC(A), CAS) incorporating high-performance sensors, network communication systems, precision
weapons, an electronic self-protection suite, and mission planning systems.
Digitally Designed
The Bronco II airframe is in production and has been 100 per
cent digitally designed with portable manufacturing in mind.
With an industry leading paperless and jigless fabrication and
assembly processes, the aircraft can easily integrate into supply chains around the United States enabling scalable mass production.
Bronco II is built for austere and unpaved landing zones. It
has an innovative trailing link tricycle landing gear, which
makes it easy to ground taxi in confined spaces. Cockpit visibility enables complex ground manoeuvres in constrained environments.
“Our team combines decades of experience both integrating

The teams were awarded
US$19.3 million for prototype
demonstrations
and manufacturing cutting-edge airborne solutions for the
warfighter,” said Gerry Fasano, Leidos Defense Group president. “We are thrilled to have been selected to compete in
the final phase.”
“We believe that Bronco II is the definitive next generation
aircraft, which has been designed to be future proofed
against evolving operational requirements in the asymmetrical battlespace specifically inhabited by SOCOM,” shared
Ivor Ichikowitz, Chairman of global aerospace and technology company, Paramount Group. “Through our partnerships with Leidos, we are looking forward to building upon
our 27-year legacy of designing and producing rugged
technologically advanced systems. Our team has designed
and developed an America centric platform for the world
market, and we are looking forward to bringing Bronco II
back to America.”
“Vertex has a 50-year legacy of supporting warfighter missions,” highlighted Ed Boyington, President and CEO of Vertex Aerospace. “Vertex’s highly skilled employees will assemble the aircraft and provide the final systems support integration and launch the Bronco II for customer delivery from
our Crestview, Florida facility. We are proud to be an integral
part of this team.”
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Key Benefits

SBT is equipped with four monitors,
throttle lever and control bar

such as the CBT and TMIS (Training Management Information System), with which it shares the Learning Management
System, thus creating a fully integrated Academic Training
System. The company also integrated it with the FMS and the
aircraft itself, with which it shares the mission planner and
onboard simulation. Thanks also to the introduction of the
single high-definition touchscreen, replacing the previous
six monitors, this latter capability turned it into an ‘additional
simulator’, cooperating in a complex scenario consisting of
networks of flight simulators representing different types of
aircraft, able to act both as companion and aggressor in tactical scenarios.
Recently, new steps were taken towards a further technological leap forward with the introduction into service of the
new Aermacchi M-345 training aircraft for the Italian Air
Force. This saw the introduction of eXtended Reality with visors for immersive and mixed virtual reality and tactile
gloves. This increased the effectiveness of training while also
opening the way to the development of new technologies
that can lead to important engineering spin-offs and further
technological developments.
The ‘virtual instructor’ is integrated with equipment that accurately simulates the aircraft’s aeromechanical, performance and avionic characteristics. These are all set in an external virtual, meteorological and tactical environment,
which provides the pilot with all the stimuli (visual, audio)
experienced during actual flight.
Leonardo also developed a specific SBT as part of the Academic Training System of the Eurofighter aircraft, whose design and validation benefited from the involvement of authoritative Eurofighter training subject matter experts. The
SBT subsequently achieved its fullest application in the European Typhoon fighter aircraft programme.
The system includes a Virtual Instructor who guides the trainee through the training tasks and, in test mode, assesses the
degree of learning achieved, and is known as PTD (Procedural Training Device). It is currently in the final stages of accep-

The SBT’s main advantage for the customer is the
availability of an easy-to-use system, which the
trainee pilot can access directly, without the support of dedicated technicians or instructors, while
still offering high-level training effectiveness at a
reduced cost. These factors make it possible for pilots to devote more hours to training. They can repeat exercises and procedures as often as they like,
even adjusting them to their own needs, with significant overall advantages, using technologies
and methods that feel ‘natural’ and in line with all
current digital devices, particularly to the new
generations.
Students’ familiarity with standard and emergency
procedures led to instructors noting that training
missions in full-mission simulators and onboard
the real aircraft were more successful than previously for pilots who used the SBTs.
Thanks to their versatility, SBTs are now also used
by Leonardo to develop ‘concepts’ for future platforms and as a testbed for technologies that could
be installed onboard new concept aircraft, leading
to shorter development and qualification times.

tance by the first customer.
The product’s effectiveness can be seen not only in its applicability to trainer aircraft, but also to any military aircraft, paving the
way for development on other programmes.
In just 10 years, SBTs have significantly reduced the need for aviation and flight schools to spend hours on higher class simulators,
which are more complex and costly to operate, but are essential
for the later and more advanced stages of training.
Moreover, digitally designed products such as simulators make it
possible to cut personnel training costs, radically changing the
relationship with partners and customers, with considerable advantages in terms of sustainability. According to Leonardo, in the
three-year period between 2018-2020, the use of virtual simulators for training pilot has avoided the production of about
116,000 tonnes of CO2.
Reference Text/Photo:
www.leonardocompany.com
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Simulation Based Trainer:
Successful Implementation
of an Idea
Based on simple PCs, basic training systems for military
and civil pilots are a cost-competitive technology that
complements most advanced full mission simulators
(FMS) and aircraft, without offering any less training capacity or value. They are now widely used worldwide.
Therefore, Leonardo has invested heavily in this equipment and has built some highly advanced versions that
form part of the integrated training system for military
pilot training.
The genesis of Leonardo’s current Simulation Based Trainer
(SBT) product comes from an idea dating back to the conception of the Integrated Training System (ITS) for the M-346.
Thanks to the growth of the company’s in-house technological capabilities and the fruitful relationship built up over the
years with the Trainer’s customers, this product has evolved
considerably over the last decade, making it a current market
leader.
Computer Based Training (CBT) is one of the first PC-based
pilot training tools. It has become an essential part of the
training of all civil and military pilots. This starts from when
they obtain their first level license, since CBT uses the multimedia features of PCs to make classroom lessons more interactive and engaging during the ground school phase.
With the development of the integrated M-346 ITS project in
2005, the former Alenia Aermacchi had the idea to build a
bridge between CBT and the traditional flight simulator by
adding a ‘new’ system called SBT to the ground training
pipeline.
The goal was to enable innovative and cost-effective learning approaches by exploiting the potential of PC-based simulation, introducing the Virtual Instructor concept and the
verification of the degree of learning achieved.
The SBT system began as a simple desktop PC, connected to
throttle and stick, equipped with software representing the
aircraft. An initial version of the product, developed for the
SF-260 and delivered to the Zambia Air Force, served as a testbed to verify its versatility and ease of use, and sanction its
eventual introduction into the new M-346 ITS system under
development.
The subsequent developments were driven by the custom-

Leonardo’s Simulation Based Trainer (SBT) equipped
with Virtual Reality visors and tactile gloves

Leonardo developed a
specific SBT for the Academic
Training System of the
Eurofighter
ers themselves. Although each had its own distinctive training management features, the Air Forces that had acquired
the M-346 with ITS began to appreciate the potential of the
solution, directing and supporting further developments.
Over the years, the resulting ideas and concepts provided a
significant stimulus to improving the system. This led to the
expansion of the standard and emergency procedures handled, greater realism and representation of the aircraft system compared to traditional simulators, and, alongside the
flight control commands, the addition of a ‘side panel’, with
rapid view change buttons and a lever to move the landing
gear and flaps.
Technological Leap
Leonardo also integrated the product with other ITS systems,
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and can be deployed by other vehicles, by rotary or fixed-wing
assets.
With a variety of payload options, the AGEMA is well-equipped
to provide unmanned security for both the public and private
sectors. It is well-suited for supporting patrols thanks to surveillance and detection capabilities; with the ability to cover farreaching terrain.
AGEMA to the Rescue
The rapidly deployable AGEMA can play a vital support role in
the fire and rescue services in urban or rugged terrain. In disaster-hit areas, the vehicle can be deployed where the infrastructure has been damaged and can be used remotely where traditional vehicles cannot gain access.
The AGEMA can be configured with stretchers to support medical evacuation missions and a cargo-carrying basket for the
transport of heavy equipment. It can be optionally provided
with Hazmat (hazardous material) and chemical, biological, radiological, and nuclear (CBRN) sensors.
The vehicle can also be used to improve safety and be used for
inspection of components such as pipes, pressure vessels, tank
boilers, and reactors used in facilities. It can support geographical survey teams by carrying equipment into areas that are difficult for traditional vehicles.
Furthermore, the AGEMA can provide continuous patrolling of
large prisons or expansive refugee camps, especially where the
terrain is not easily accessible to traditional vehicles. The remote platform protects personnel from harsh climatic conditions and danger.

AGEMA can support fire and
rescue services in urban or
rugged terrain
Simple to operate, affordable and configured to the end-users requirements, the AGEMA’s world-class technologies and
modular platform-centric model, with multi-mission payload applications, allows for faster turnaround times.
Milanion is a leading integrated technology company specialising in the design, development, and manufacture of
military-grade, autonomous and robotic systems utilising AI.
Its systems support and transform operational capabilities
and are developed in consultation with, and feedback from,
end-users in global public and private sector markets, including defence, civil defence, security, fire and rescue, mining,
and agriculture.
Milanion delivers UGV and USV capability solutions that put
personnel out of harm’s way and exceed the high standards
set for the planning and execution of mission-critical applications. The company can respond, execute, and adjust at
speed; to develop and deliver robust world-class unmanned
capability solutions.

Fully amphibious AGEMA incorporates
functionality with security and reliability
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Milanion’s AGEMA

UGV Captivates Ukraine
At the recently concluded Arms and Security trade show
in Kiev, Ukraine, Milanion showcased its upgraded AGEMA UGV. Following a successful show of capabilities at
IDEX 2021, the company’s unmanned autonomous land
and maritime platforms have received a significant surge
in global interest, with Ukraine leading the way.
Milanion responded to this interest by sending a team to participate in the Arms and Security show, where the fully amphibious and modular AGEMA UGV was showcased.
Engineered for the most demanding missions, the AGEMA is
simple to operate, affordable, and configured to customer requirements with a range of payloads providing interoperability between systems for a range of operational missions.
“As an agile company, Milanion is able to respond with speed
to interest from new markets. Ukraine is an important market
for us, and our flagship AGEMA UGV is equipped with worldclass technologies to provide cutting-edge versatility, security, functionality, and reliability for multi-mission support capabilities,” said Davinder Dogra, CEO, Milanion.
Designed to operate in a diverse spectrum of environments,

the fully amphibious AGEMA incorporates functionality with
security and reliability to support and protect personnel.
With end-user operational feedback in mind, the AGEMA
boasts versatility, agility and control even in extreme and hostile situations. Equipped with the ability to traverse different
terrains, it can be teleoperated or used autonomously via preplanned paths and configured with wheels or tracks for the
relevant operational needs.
The AGEMA’s innovative triple-differential Admiral transmission with independent steering brakes allows increased steering efficiency by bringing more and constant power to the
wheels, which in turn allows better control and smoother
turns.
Moreover, the Briggs & Stratton Vanguard Marine 40hp EFI
engine provides fuel efficiency and reliability in any conditions. The vehicle can be fitted with a number of payloads
and accessories.
The AGEMA is designed to support troops (mounted and dismounted) on multi-mission tasks that are conducted in hazardous and difficult terrain. The vehicle is easily transportable
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Varjo’s XR tech will
be integrated into
all Saab Gripen E/F
simulators

Saab Gripen simulator

Varjo’s virtual headsets
have separate screens
for each eye and come
with a built-in 3D
feature

focal point. This allows powerful gaming computers to be
used to operate the technology instead of supercomputers.
“We’re finalising the basic functionalities in our own simulator so that we can use Varjo’s XR-3 headsets in all our flight
simulators. We’ve previously carried out smaller, independent prototype-like projects but now we’re integrating
them into our actual flight simulators,” highlights Furenbäck.
Varjo headsets provide the highest resolution (over 70 ppd)
ever experienced in a simulation and training environment.
With the Bionic Display, users can read displays, controls,
text, symbols and distant objects in perfect clarity. When
training with Varjo devices, users will see the critical details
near and far. Varjo XR-3 video pass-through RGB cameras
and LiDAR sensor enable accurate room, object, body and
Varjo XR-3
hand occlusion with real-world objects in real time.
The XR-3 mixes real and virtual content with support for tactile feedback to deepen the immersion. Users can fully interact with a physical panel, HOTAS or crew member to replicate real training scenarios with true-to-life accuracy.
Moreover, Varjo’s mixed and virtual reality headsets are fully
compatible with a rapidly expanding collection of the most
widely used 3D platforms and software.
Its headsets are ergonomically designed to be lightweight
with a 3-point precision fit head band for maximum comfort
– perfectly fitting any head shape and size. Combined with
ultra-wide, Non-Fresnel lenses, automatic interpupillary disVarjo’s technology uses video cameras to constantly capture tance (IPD) adjustment, and active cooling, they enable a
the environment for the purposes of mixed reality. This comfortable experience even for extended XR/VR sessions
means that the images from the real-world work on the without any simulator sickness. Users can also use any presame principle – the high-resolution image comes from the ferred headphones with microphones.
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Saab and Varjo
Join Forces to Bring VR
to Flight Simulators

Saab and the Finnish company Varjo Technologies have
teamed up to revolutionise flight simulators. Varjo has
developed a human eye resolution mixed reality (XR)
technology that will reportedly be integrated into all
Saab Gripen E/F simulators. This integration will allegedly offer the highest resolution and widest field of
view in the industry, along with numerous new training
opportunities.
Varjo Technologies develops virtual and mixed reality technologies for professional use and was founded in 2016. The
company has been collaborating with Saab for many years.
The collaboration has its roots in Varjo’s innovation, which
was critical to the successful development of state-of-theart simulations.
“When we did our first experiments with commercial devices, we received feedback from the pilots that they were
unable to read text in virtual reality because the resolution
was not sufficiently high. This was not a problem with Varjo’s technology,” says Stefan Furenbäck, Saab’s Head of Tactical Environment Simulation and Visualisation.
“Our collaboration has been smooth and straightforward.
We understand each other’s needs and how we can solve
our shared technological problems. Two companies with
similar cultures, with innovation high on their agenda and
ready to discuss everything,” adds Seppo Aaltonen, Varjo’s
Chief Commercial Officer.
Perfect Clarity
Pilot training requires trainees to be able to read text and
see even the smallest details. Pilots need to feel like they are
flying in the real world while using the simulator. Up until
now it has been necessary to use cave or dome-shaped
simulators to create a virtual reality experience that is as immersive as possible for the pilot. They are very large and expensive, and building their display systems requires a lot of

work. They are also difficult to move.
Conventional dome simulators have a flat screen, and the 3D
view can only be achieved using special glasses. Varjo’s virtual
headsets have separate screens for each eye, so they come with a
built-in 3D feature. Moreover, its Bionic Display is based on the
idea of how human eye works; you see everything in the middle
of your field of vision in ultra-high resolution and anything in the
peripheral vision in lower resolution, enabling a fully natural and
smoothly performing virtual experience. This is done by projecting patterns on the surface of the eye with infrared LEDs that are
monitored by small cameras and the resolution adapts to the
movements of the eye. Human-eye-level resolution can be
achieved without supercomputers if it is known what point the
human eye is looking at, at any given moment. The maximum
computing power is always focused on the current point.
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Dubai Solar Park

The region’s rising solar
capacity puts it in a prime
position to develop green
hydrogen

A concentrated solar
power facility

and 100 times current demand respectively). Still, as hydrocarbon energy leaders, ME nations are constantly balancing
the desire to fulfil their solar potential with the pragmatic
need to support the oil and gas industry, which forms the
bedrock of their national economies.
For the most part, these interconnected factors are translating into a situation where oil and gas firms are supporting
the inevitable transition away from hydrocarbon reliance,
actively contributing their resources and expertise to transform the ME energy production setup. Not only is this accelerating the adoption of solar energy production in the Middle East, but the region’s rising solar capacity also puts it in a

prime position to develop another crucial renewable energy
source – green hydrogen.
Recently, Dubai launched the region’s first industrial-scale green
hydrogen plant, which is entirely powered by solar energy produced by the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park.
While this is a pilot project – more of an expansive proof-of-concept than a serious capacity booster – it’s demonstrative of the interest and investment that’s being channelled towards green hydrogen production.
With solar enjoying its meteoric rise in the Middle East and elsewhere, industry analysts believe that it will drag green hydrogen
up with it, by making its production cheaper, easier and, crucially,
cleaner. Regardless, it’s clear already in the early years of this decade that both renewable sources will be essential in the wider
struggle to achieve the necessary global energy transition before
2030.
Reference Text/Photo:
www.worldfutureenerrgysummit.com
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Soaring
Demand
for Solar
2021 has already seen a slew of new solar breakthroughs.
Solar continues to rack up significant milestones both in
terms of positive projections for global growth, as well as
innovation breakthroughs that keep driving this rapid expansion forward.
2020-2030 has been deemed a crucial decade to combat climate change and stave off global ecological disaster. While this
is a multi-fronted fight happening across hundreds of areas of
human activity, the global energy transition from hydrocarbon
reliance to renewables is perhaps the most important battleground. This is because decarbonising global energy production has been viewed as as the quickest, most effective and
achievable method of stopping the world from warming up by
another 1.5 degrees Celsius.
Fortunately, solar energy production is well positioned to make
the necessarily rapid transition a reality. Recent reports predict
that solar will be the world’s most economic generation resource by 2030, more economically viable than all hydrocarbons and any other renewable. If this proves to be true, then at
that point solar will become the most effective economic
choice for any planned installation of new energy production
capacity, anywhere in the world.
Currently, this is only the case for 60 per cent of global solar generation, and its capacity isn’t nearly enough to satisfy the world’s
rising demand. However, the price of solar production has reliably dropped every year since 2010 by an average of 18 per
cent. As the costs of production continuously decline while efficiency levels rise, transitioning to a solar-dominated energy
future isn’t just a necessity, it’s actively becoming the more economically attractive alternative to hydrocarbons.
Key Developments
Recently, Poland-based Saule Technologies launched the
world’s first industrial production line of solar panels based on
ground-breaking perovskite technology. Photovoltaic panels

coated with perovskite film are inherently modular, as they
can be cut to any size and fixed to almost any surface.
Singapore’s Maxeon Solar Technologies also launched its innovative “stick and peel” frameless, thin and lightweight panels that can be adhered directly to any rooftop. Compared
with conventional glass superstrate panel construction, Maxeon’s panels are less than half the weight, while still sporting
an efficiency rate of 20.9 per cent. This solution should become commercially available in the first quarter of 2022. Furthermore, Singapore inaugurated a 5MW offshore floating
PV system on the Johor Strait. Due to its lack of land, offshore
floating PV is an essential part of Singapore’s ambition to install at least 2GW of solar power by 2030. The country’s
Tengeh Reservoir solar farm (60MWp) is under construction,
and will occupy an area equivalent to 45 football pitches.
While Australia’s RMIT University released its report recommending that the country’s airports utilise their rooftop
space for solar panels. Their calculations suggest that this
move could power over 100,000 homes.
Also, LONGi’s Cell R&D Centre set a new record for solar cell
efficiency, with its N-Type TOPCon achieving a rate of 25.09
per cent. This is the first time that a commercial size silicon
wafer has exceeded 25 per cent efficiency.
Middle East Goes Green
As Middle Eastern (ME) nations experience vast amounts of
annual sunshine, they fall into the ‘superabundant’ and ‘abundant’ categories (where solar potential is at least 1,000 times
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waste collection vehicles to automatically digitalise the waste
collection process and verify pick-ups while dynamic waste
collection was powered by Sensoneo’s Route Optimisation.
The testing of prototypes was facilitated by the introduction
of “pay-as-you-sort” models and recognising fill-levels of containers during pick-up.
Glass waste is particularly troublesome due to its irregular filling cycle, and Sensoneo says its real-time sensors offer invaluable time-savings by identifying when collection is required,
thereby eliminating unnecessary pick-ups, while ensuring
that bins will not sit overfilled.
This is a blueprint for other would-be smart cities to emulate.
Not only does a data-driven, sensor-driven approach offer
greater efficiency in how, when and where collections are
made, it also provides the city with a much clearer overview of
its waste management flows.
Self-sustaining Mechanism
2020 was a landmark year for sustainable finance and 2021 is
positioned for more of the same.
City-level green banks are becoming a more integral part of
this growing trend of sustainable finance investment worldwide. A green bank can be a public, semi-public, or not-forprofit institution offering financial products focusing specifically on climate mitigation projects, such as renewable energy
and energy efficiency programmes. At the same time, they are
using their resources to fund private sector smart city technologies, with the intention of making green funding a selfsustaining mechanism.
A recent example of this is the announcement that the Asian
Development Bank (ADB) will be making a joint investment
with the Green Climate Fund (GCF) in a smart and energy efficient city project (SEECP) in the Vietnamese Mekong Delta city
of Can Tho. Between them, they will invest over US$67 million
to develop smart city infrastructure.
In the Middle East, another significant partnership was announced recently between the Abu Dhabi Investment Of-

Energy production and consumption are the most
crucial target measures for a low-carbon future

Reports
Data-driven approach offers
efficiency in how waste
collections are made
fice and Enterprise Singapore (ESG). They aim to create a platform for private companies to submit their own solutions to
Abu Dhabi’s current challenges, thereby accelerating its smart
city aspirations. Companies whose solutions are chosen and
approved by the Abu Dhabi Investment Office will then be eligible for funding.
It’s hardly surprising that smart city development plans are becoming so embedded in the wider global struggle to lift urban
populations out of their traditionally wasteful inefficiencies
through the creation of sustainable practices and infrastructure. What is surprising is the speed with which this trend is
growing. While it’s true to say that bold statements about smart
cities are easy to make, what we’re now seeing is a move beyond the rhetoric, as tangible smart city improvements and initiatives take place in cities of all sizes and development levels
across the world.
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Cities are the
biggest producers
of greenhouse gas
emissions at 70 per cent

from e-mobility initiatives in Costa Rica, to the installation of
wind-powered heating systems in Zhangjiakou, China.
Across all cases, the report emphasises the need for smart cities to strive for proactive local resident, community group
and business engagement at every opportunity, bringing all
interested parties into a programme of works designed to
clean up the powering of their city.
Optimising Waste Disposal
While energy production and consumption are perhaps the

World Future Energy
Summit 2022

A leading business event for future
energy and sustainability, the
World Future Energy Summit will
take place from 17 to 19 January
2022 at ADNEC, Abu Dhabi. It is a
leading international event accelerating sustainability and the global
transition to clean energy. Exhibition, technology showcase, investment incubator and business forum
are all rolled into one for this event.
The summit also convenes leaders,
innovators and global thinkers to
share ideas that are creating the
blueprints for a sustainable future.

most crucial target measures for a low-carbon future, waste
management is another core focus for smart cities. By optimising the collection and disposal of waste, cities can reduce
and eventually eliminate the significant levels of GHG emissions produced from burning rubbish or dumping it in landfill sites.
One recent example is the newly launched waste digitalisation and collection improvement initiative in Bratislava, Slovakia. City authorities have teamed up with technology company Sensoneo for a large-scale deployment of thousands of
advanced sensors across the city’s waste management assets. The sensors will be attached to thousands of public
waste containers across the city, as well as in the city’s fleet of
waste collection vehicles. This will digitalise the waste collection process, automatically verifying pickups with the central
administration system, while optimising pickup routes for
the trucks.
The project includes digitalisation of 85,000 containers and
installation of 1,753 Sensoneo sensors to monitor all containers for glass waste and underground bins across the city.
Also, 92 Sensoneo WatchDog devices were deployed on all
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Building Foundations for

Smart Cities
of the Future

The evolution of smart cities has a key role to play in the struggle to
make our way of life sustainable. From easing the global energy
transition, to encouraging sustainable investment practices, smart
cities are becoming the focal point for driving our global transition
to a low-carbon future.

Cities account for about 75 per cent of global primary energy
use and are by far the biggest producers of greenhouse gas
(GHG) emissions at 70 per cent. While they only represent a minor contribution in terms of actual renewable energy production (through rooftop solar panels on homes and offices, etc.)
they still have a vital role to play in the global energy transition.
A recently published IRENA report highlights the importance
of cities as target setters, planners and regulators of renewable energy consumption. Given that they are the main

source of demand and are also generally the owners of municipal infrastructure, cities need to be smarter in the way they
design, build and operate the infrastructure in ways that encourage greater efficiency and sustainability.
Through its varied list of case studies from cities around the
world, the report demonstrates how city authorities can work
with national government institutions, private businesses
and city’s residents to cut needless energy consumption/
waste while boosting sustainability. These examples range
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a project considered as the most advanced and cuttingedge. The Group’s proposal is based on the FREMM frigate
platform, globally recognised as the most technologically
advanced, and the backbone of a 10-unit programme for the
Italian Navy which Fincantieri is currently completing.
FMM is the spearhead of Fincantieri Marine Group (FMG),
which controls two other shipyards also located in the Great
Lakes (Wisconsin) – Fincantieri Bay Shipbuilding and Fincantieri Ace Marine. The company serves commercial and government customers in the U.S., including the U.S. Navy and
the U.S. Coast Guard. In addition to the Littoral Combat Ships
programme, FMM is building four Multi-Mission Surface
Combatants (MMSC) to be delivered to the Kingdom of Saudi
Arabia as part of the U.S. Foreign Military Sales programme.
The FREMM programme is a joint Italian French Defence industrial co-operation project for a new generation of frigates,
having a common baseline, but differing from one country
to the other as a function of different operational requirements. The frigates for the Italian Navy are built at the Fincantieri’s integrated naval shipyard of Riva Trigoso-Muggiano.
The ships have a full load displacement of about 6,500
tonnes, an overall length of about 144 metres and a top
speed exceeding 27 knots. The vessels’ endurance is up to 45
continuous days, while their range is 6,000 NM at 15 knots.
The ships are designed and built following RINAMIL rules.
The propulsion plant has a CODLAG configuration featuring
one gas turbine, two reversible type electrical motors, C.P.
propellers and four diesel generating sets.

Italian frigate Carlo Bergamini

FMM is working on the
detailed design phase of
building the first-in-class USS
Constellation

Construction of Constellation-Class Frigate is
planned to start at the end of this year
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Fincantieri Bags
Key Contracts
Fincantieri and the Ministry of Defense of Indonesia recently signed a contract for the supply of six FREMM class
frigates, the modernisation and sale of 2 Maestrale class
frigates, and the related logistical support.
The order represents a success for Fincantieri and for the
country, which has a fleet of 10 FREMM ships. The agreement
is of the utmost importance to strengthen the collaboration
between two countries in a strategic area of the Pacific.
Fincantieri will be prime contractor for the entire programme.
The construction of the frigates will ensure employment benefits not only for several Italian shipyards of the Group in the
next years, but also for other companies in the sector, namely
Leonardo, as well as numerous small and medium-sized national companies, and will see the collaboration of the local
PT-PAL shipyard (Java Island). The modernisation of the two
Maestrale class vessels, which Fincantieri will acquire from the
Italian Navy once decommissioned, will also be carried out in
Italy.
Giuseppe Bono, CEO of Fincantieri, said: “The acquisition of an
order of this magnitude allows Fincantieri to also assume
global leadership in the surface ships sector, and is the confirmation of the technological leadership of a project once again
considered the most innovative on the market which led to 20
ships for several foreign Navies, between orders and options.
“This programme has an extraordinary strategic importance,
both for the economic return for our country and for the Italian defence supply chain, and because it ensures Fincantieri’s
strong positioning in the area, paving the way for the finalisation of further important negotiations for other programmes
already in progress also in the civil sector. Finally, I want to acknowledge our Navy, which has made a decisive contribution
to building together with the country’s industry a ship that is
appreciated all over the world and which fully satisfies its operational needs.”
Building Second Constellation-Class Frigate for U.S. Navy
Furthermore, the U.S. Department of Defense announced in
May that the Navy is exercising a approximate US$555 million
option to have Fincantieri’s U.S. subsidiary, Marinette Marine
(FMM) build the second Constellation-class guided-missile
frigate.
FMM is currently working on the detailed design phase of

building the first-in-class USS Constellation. Construction is
planned to start at the end of this year with the frigate expected to be delivered in 2026.
The Constellation programme was awarded to FMM in 2020,
through a contract for the first-in-class frigate and the options for further nine ships, as well as post-delivery availability support and crew training, with a cumulative value for Fincantieri amounting to US$5.5 billion. The U.S. Navy plans to
build 10 additional vessels as part of the programme, for a
total of 20.
Fincantieri succeeded in such a high-profile tender, distinguishing itself among several major U.S. shipyards thanks to

The modernisation of the two
Maestrale class vessels will be
carried out in Italy
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Rosoboronexport held
key meetings with law
enforcement agencies of
African countries

5.45mm Kalashnikov AK200

held meetings and negotiations with representatives of law
enforcement agencies of the African countries, as well as
made presentations of Russian-made products marketed by
the company for all services of the armed forces, including police and special units.
Russian Expertise on Display
Russian products that the company’s specialists highlighted
included the BTR-80, 80A and 82A armoured personnel carriers. The BTR-80 armoured personnel carrier (APC) is a combat
wheeled amphibious vehicle designed to transport motor rifle units, provide fire support to them on the battlefield, and
fight from inside the vehicle. While the BTR-80A features an
all-new armament system. It is fitted with an externally
mounted weapon station comprising the 30mm 2A72 automatic cannon and coaxial 7.62mm machine gun. The installation of the automatic cannon has resulted in a significant twofold increase in the combat effectiveness of the APC.
The Kalashnikov AK-100 and AK-200 series, AK-12 and AK-15
assault rifles were also on display and are reportedly the most
in demand in the region, along with the AK-19, AK-308 rifles.
The highly reliable Kalashnikov assault rifle with a short barrel
and folding buttstock are in high demand for Vehicle Crewmembers, Special Forces and regular Armed Forces to accomplish special tasks. This model of the AK100th series was especially designed to balance sufficient firepower with compact
size in order to augment operator’s mobility and performance
on the battlefield.
In addition, the partners were provided information about
Russian anti-tank guided missile systems, including the Kornet-E and Kornet-EM systems, 120 and 82 mm mortars. The
Kornet-E vehicle-mounted/portable anti-tank guided missile
(ATGM) system is designed to engage current and future tanks
fitted with explosive reactive armour, lightly armoured vehi-

Russian products on
display included BTR-80,
80A and 82A APC and
Kalashnikov assault rifles
cles, fortifications, hovering helicopters, pinpoint surface targets in any weather, day or night, and in electronic and optical
countermeasures environments.
In addition to the Rosoboronexport delegation, Russia was
represented by the Military Industrial Company (VPK), which
organised an exhibit display with the full-scale VPK-233316
Tigr special armoured vehicle in the Raid configuration, VPK39473 Strela light armoured and VPK-Ural multi-purpose armoured vehicles. These vehicles were showcased at an exhibition on the African continent for the first time. Furthermore,
during the event, Rosoboronexport held detailed consultations and negotiations on the supply of this equipment.
“We also informed our partners that we have expanded our
capabilities and are actively developing the activities related
to supply of Russian civilian products. Rosoboronexport,
which enjoys high reputation in the government and business circles of African countries, acts as a “Single Window” and
guarantor of the reliability of transactions for both Russian
manufacturers and foreign customers,” Mikheev added.
In order to promote civilian products in the world market for
companies unexperienced in independent foreign trade activities, Rosoboronexport has set up a special division to organise the supply of civilian products.
The core export product groups include vehicles, seagoing/
river vessels, medical supplies, civil and service weapons, process equipment, metallurgical and chemical products.
The company has already implemented several contracts for
the supply of modern fire engines, civil helicopters, and security systems to various countries around the world, and a number of pre-contract negotiations are underway. Agreements
on joint promotion of civilian products in the external market
have been concluded with major Russian holding companies
and are in force.
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Rosoboronexport’s
Order Portfolio in
Sub-Saharan Africa
Increases by US$1.7 B

Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corporation) recently attended the Shield Africa 2021 International Security and Defense Exhibition, which was held
from June 8 to 10 at the Police Academy in Abidjan, Côte
d’Ivoire.
“Rosoboronexport is continuing to foster military-technical
cooperation with Sub-Saharan African countries, which received a strong impetus during the Russia-Africa Forum in
2019. In 2020 and early 2021, we signed contract documents
worth over US$1.7 billion in this region and brought the
number of countries in Central, Western and Southern Africa
in our order portfolio to 17,” said Alexander Mikheev, Director
General of Rosoboronexport. “Today, Rosoboronexport is
marketing helicopters, air defence systems, naval products,
armoured vehicles, equipment for law enforcement agencies, airport and critical infrastructure security equipment,
small arms, including special weapons, in the region.”
During Shield Africa 2021, the Rosoboronexport delegation

Russia is marketing armoured vehicles in the
African region

The Kalashnikov AK-101, AK-102, AK-103 and AK104 assault rifles are the modern versions of AK-47
assault rifle (pictured here is AK-104)
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Oshkosh Defense
to Upgrade Stryker Infantry
Carrier Vehicles

The U.S. Army Contracting Command – Detroit Arsenal
(ACC-DTA) recently announced that it has awarded Oshkosh Defense, a wholly owned subsidiary of Oshkosh
Corporation, a US$942.9M contract to integrate a 30MM
Medium Caliber Weapon System (MCWS) onto the Stryker Double V Hull Infantry Carrier Vehicle (ICVVA1). This
upgrade will provide precision lethality capability to the
Army’s Stryker Brigade Combat Team (SBCT).
Oshkosh Defense teamed with Pratt Miller and Rafael Advanced Defense Systems to deliver an MCWS that provides
increased lethality, accuracy, and range while maintaining
the mobility and survivability of the Stryker ICVVA1.
The ICVVA1 chassis will be integrated with a 30mm weapon
system based on Rafael Advanced Defense Systems’ proven
SAMSON family of turrets. The contract calls for the integration of the Oshkosh MCWS onto three Stryker Brigade Combat Teams (SBCTs) as well as a full spectrum of system technical support, interim contractor logistics support, and integrated product support.
“The MCWS Program of Record leverages upgrades and improvements from the Stryker Double V-Hull A1 Infantry Carrier Vehicle and lessons learned from the Stryker 2nd Cavalry
Regiment Operational Needs Statement fielding,” said Brig.
Gen. Glenn Dean, the Army’s programme executive officer
for Ground Combat Systems.
“The Oshkosh team brought together best-in-class capabilities for weapon system design, manufacturing, and integration to provide a highly capable solution that meets the

Stryker MCWS programme requirements today and offers
the flexibility to upgrade tomorrow,” said Pat Williams, Vice
President and General Manager of U.S. Army and U.S. Marine
Corps Programs for Oshkosh Defense.
The MCWS is a 30mm, unmanned turreted auto-cannon integrated on a Stryker DVHA1 Infantry Carrier Vehicle. It
builds upon the Army’s investment in maturing a 30mm
weapon system, and the selection comes after completion
of a robust competitive best value formal source selection,
evaluating each competitor’s ability to meet technical and
production requirements.
The U.S. Army’s selection comes after the completion of the
test and evaluation of Production Representative Sample
Systems (PRSS) at Aberdeen Test Center in Maryland. The
PRSS were evaluated against stringent vehicle and turret
performance requirements.
Major features of the Stryker MCWS include the ability to
transport nine infantry Soldiers and three crewmembers,
and the integration of XM813 cannon onto a Stryker DVHA1
Infantry Carrier Vehicle platform allowing for programmable airburst ammunition compatibility through dual feed
ammunition handling system, improved optics and extended direct-fire range over the current 30mm temporary
ONS solution.
Manufacturing of the MWCS will be performed in Oshkosh,
Wisconsin, with deliveries beginning 12 months after award.
The first Army unit will be equipped with the Stryker MCWS
beginning in Fiscal Year 2023.
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Leonardo’s Naval

Systems Demo Tech Leadership
In a recent NATO exercise, Leonardo’s naval systems were
put through their paces, demonstrating advanced technology and operational effectiveness. The range of systems, which included detection, tracking, communication, command and control capabilities, were on show at
the MOD Hebrides Range in Scotland, UK as part of At Sea
Demonstration / Formidable Shield 2021 (ASD / FS21),
NATO’s air defence and anti-missile exercise.
The realistic scenario saw live and simulated engagements
against subsonic, supersonic and ballistic missiles in the skies.
Naval vessels, aircraft and land vehicles from 10 nations tested
their information exchange and interoperability capabilities
as part of a simulated coalition-level response.
A number of Leonardo technologies were on-board the Italian Navy’s Antonio Marceglia, the eighth frigate to be delivered under the FREMM (European multi-purpose frigate) programme. This included the Kronos MFRA (Multi-Function Radar Active) 3D radar that can locate, classify and track targets
within a 250km radius. The MFRA was able to locate ballistic
missiles in flight as they reached speeds of over 1,800m/s and
accelerated at over 6G, and continued tracking the missiles
over 200km.
At the trial, the frigate also made use of its MDLP-EVO (Multi
Data Link Processor) communication system to exchange tactical data, while its IFF (Identification Friend or Foe) system,
updated to the NATO Mode-5 standard, helped distinguish
between allies and potential threats.
The ship’s Combat Management System (CMS) coordinated
the frigate’s air defence and anti-missile operations, processing data from the ship’s various sensors and presenting a realtime tactical picture of the scenario to the frigate crew and
other units, supporting decisions and interventions at a coalition level.
Leonardo’s weapon systems also saw positive results during
the trial. The Super Rapido naval gun with 76mm DART guided ammunition demonstrated its ability to protect its host
ship from sophisticated threats. Meanwhile, the Aster 30 missile from MBDA, a European joint venture in which Leonardo
has a 25 per cent share, proved its ability to intercept incoming missiles.

Leonardo is a leader in the design and supply of systems for
naval defence and maritime and coastal surveillance. The
company can meet requirements for all classes and sizes of
ship. Over the last 50 years, more than 40 navies internationally have chosen Leonardo technology to equip more than
100 naval vessels.

Leonardo’s CMS presents
a real-time picture of the
scenario to aid decision
making

Strales Super Rapido naval gun with 76mm DART guided ammunition
demonstrated its ability to protect its host ship from threats

OTO 127/64 LW Vulcano naval gun on board of FREMM Marceglia
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New SAF User Group is dedicated to rotary-wing community

The A350 test aircraft is refuelled with 100 per cent SAF
before its first clearance test flight

Attempt to pave way towards
100 per cent SAF flights for
future fleets

Airbus’ decarbonisation strategy focuses on improving fuel
burn in current-generation aircraft, accelerating the development of new fuels and technologies (i.e. electrification, SAF,
etc.), optimising day-to-day aircraft operations, and supporting market-based measures.
Sustainability Pledge
The SAF Users Group was formed in September 2008. It gathers 25 member airlines (representing 33 per cent of commercial aviation fuel demand) and five affiliate organisations
from aviation industry (Boeing, Airbus and Embraer), fuel industry (UOP) and supply (ASA).
It received the support of leading environmental organisations such as the Natural Resources Defense Council and
World Wildlife Fund (WWF).
All members have signed a Sustainability Pledge and are
members of the Roundtable of Sustainable Biofuels (RSB) or
ISEAL Alliance, and believe that a key driver to a carbon neutral industry is advancing and adopting sustainable aviation
biofuels.
100 per cent Alternative Fuel
In another development, Airbus, Safran, Dassault Aviation,
ONERA and Ministry of Transport are jointly launching an inflight study, at the end of 2021, to analyse the compatibility
of unblended SAF with single-aisle aircraft and commercial
aircraft engine and fuel systems, as well as with helicopter
engines.
This flight will be made with the support of the “Plan de relance aéronautique” (the French government‘s aviation recovery plan) managed by Jean Baptiste Djebbari, French
Transport Minister.
Known as VOLCAN (VOL avec Carburants Alternatifs Nouveaux), this project is the first time that in-flight emissions will
be measured using 100 per cent SAF in a single-aisle aircraft.
Airbus is responsible for characterising and analysing the impact of 100 per cent SAF on-ground and in-flight emissions
using an A320neo test aircraft powered by a CFM LEAP-1A engine. Safran will focus on compatibility studies related to the
fuel system and engine adaptation for commercial and helicopter aircraft and their optimisation for various types of 100
per cent SAF fuels.
ONERA will support Airbus and Safran in analysing the compatibility of the fuel with aircraft systems and will be in
charge of preparing, analysing and interpreting test results
for the impact of 100 per cent SAF on emissions and contrail
formation.
Dassault Aviation will contribute to the material and equipment compatibility studies and verify 100 per cent SAF biocontamination susceptibility.
The various SAFs used for the Volcan project will be provided
by TotalEnergies.

48

Reports

ISSUE 594 JULY 2021

First Rescue
Helicopter Flies
on SAF
A rescue helicopter has flown on sustainable aviation fuel
(SAF) for the first time, achieving a new milestone in international aviation, even as Airbus Helicopters has invited
all major stakeholders in the industry to join its newly created SAF User Group.
Operated by the German non-profit organisation ADAC
Luftrettung, the Airbus H145 rescue helicopter recently had
its Arriel 2E engines ceremonially refuelled with biofuel, a type
of SAF, at the air rescue station at Munich’s Harlaching Clinic in
the presence of the ADAC Foundation’s board of directors, as
well as top officials of ADAC Luftrettung, engine manufacturer
Safran Helicopter Engines, helicopter manufacturer Airbus
Helicopters, and energy company TotalEnergies.
Together, these companies will be a driving force in the decarbonisation of helicopter flight by developing alternatives to
conventional aviation fuels.
The H145 was using a second-generation biofuel – the SAF of
choice of the aviation industry – which reduces CO2 emissions
up to 90 per cent compared to its fossil equivalent, because it
is produced from residual and waste materials from the circular economy such as used cooking oils and fats. As a result, the
fuel has no impact on agricultural food production.
With the SAF User Group, Airbus Helicopters plans to tackle
the remaining challenges around biofuels and proactively
support the industry’s CO₂ reduction commitment, thanks to
cooperation with partners from all areas of the aviation sector.
Through this approach, the SAF User Group aspires to collectively work on ways to accelerate the use of blended SAF kerosene and pave the way towards 100 per cent SAF flights for
future fleets.
Stefan Thomé, Executive Vice President, Engineering and
Chief Technical Officer, Airbus Helicopters, explained: “We
welcome all helicopter operators, engine manufacturers, fuel
system suppliers, energy companies, fuel providers, handling
companies, and all other stakeholders in the industry willing

H145 was using a secondgeneration biofuel – which
reduces CO2 emissions up to
90 per cent
to pioneer sustainable aerospace with us.”
Franck Saudo, CEO Safran Helicopter Engines, said: “Safran is
leading engine industry efforts to reduce helicopter carbon
dioxide emissions. Along with this historic first flight, we
signed an agreement with ADAC Luftrettung to expand the
use of SAF in their Safran-powered helicopter fleet. All Safran
engines are certified to operate on up to 50 per cent sustainable fuel, including biofuel. Our goal is to reach 100 per cent.”
Biofuels are used under the same performance and safety conditions as conventional fuels, which has made them well-established levers for CO₂ reduction in the aviation industry.
Airbus has pledged to support an industry-wide decarbonisation movement that includes carbon-neutral growth from
2020 and a 50 per cent reduction in CO₂ emissions.
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(Left to Right) Nathan Parker, deputy PEO, USAF Rapid Sustainment Office and John Sneden, director,
USAF Directorate of Propulsion

and have developed an efficient, structured way of working
–especially for developing qualification processes and expediting design iterations. This lean, operational efficiency is already driving results and now sets us up for the next phases
of the programme, including looking at complex and large
format, load-carrying structures.”
Phase 1b is underway now and focuses on an out-of-production sump cover housing on the TF34 engine, which has
been in service more than 40 years.
“We’re thrilled to be on this journey with USAF. Additive journeys are great, but even better when you have a good map
and experienced guides. We started with a relatively easy
part, but the spiral development model is coming into its
own. It provides focus for the team and our experts help navigate and problem solve along the way,” pointed out Lisa
Coroa-Bockley, general manager for GE’s Advanced Materials
Solutions.
A digital thread also runs through the pathfinder. GE experts
focused on digital twinning, maintenance-based predictive
analytics and part lifecycle management expertise have
been able to complement the USAF’s digital engineering
strategy and in-house knowledge.
“Human interaction and collaboration both add immense
value to our work, but digital is the enabler. Additive is a powerful digital technology that spans the entire process, from
design and modelling, to in-situ monitoring through to inspection and final level assurances,” added Coroa-Bockley.
Supply Chain Hub
“Subsequent phases of the Pacer Edge programme involves
the establishment of a metal additive manufacturing supply
chain at Tinker Air Force Base in Oklahoma, capable of producing airworthy components in support of the DoD’s sustainment needs,” as per Lauren Tubesing, director - military
accounts at GE Additive.

Approval marks a milestone
in USAF, GE’s Pacer Edge
programme
Phase 1b focuses on outof-production sump cover
housing on TF34 engine

The Air Force’s Propulsion Directorate and RSO has already invested US$10M to fund additional phases of the Pacer Edge
programme, leveraging the Defense Logistics Agency’s (DLA)
Captains of Industry contract vehicle.
This funding will fast-track the development of the USAF’s organic AM capability and capacity to design and print flightworthy hardware for military engines, aircraft and support
equipment.
The Pacer Edge team is utilising this capability to alleviate
hard-to-source and obsolete spare parts constraints for legacy
systems.
Melanie Jonason, chief engineer for the USAF’s Propulsion
Sustainment Division, sums up: “The F110 sump cover was a
terrific pathfinder, allowing us to exercise the USAF’s airworthiness process. There are numerous parts in queue that are
ideal candidates for metal 3D printing. We are now focused on
refining the airworthiness process, so it is as responsive as the
technology.”
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GE Gets USAF

Nod for Metal 3D-printed
Aviation Components
GE Aviation has received Engineering Change Proposal
(ECP) approval from the U.S. Air Force (USAF), in just under a year, for an F110 additively manufactured sump
cover.
The latest milestone in the USAF and GE’s pathfinder Pacer
Edge programme, this F110 component is the first engine
component designed for and produced by metal additive
manufacturing to be qualified by any U.S. Department of Defence entity.
Matt Szolwinski, chief engineer and leader of GE’s Large Military Engineering team, explained: “Much like the GE90 T25
sensor that was an FAA certification pathfinder for metal additive manufacturing for GE Aviation in commercial aerospace,
the F110 sump cover sets a solid foundation for many more
additively manufactured component qualifications with GE’s
military customers.”
According to Nathan Parker, deputy programme executive officer for the USAF Rapid Sustainment Office (RSO), “The Pacer
Edge programme is an important initiative for reducing risk
and showcasing the application of additive manufacturing in
aerospace. The ability to additively manufacture an aircraft
engine part and gain military airworthiness is a significant
step forward in growing the adoption of additive manufacturing in the Air Force.”
John Sneden, director of the USAF’s Directorate of Propulsion,
added: “The Chief of Staff of the Air Force, General Charles Q.
Brown, Jr., has challenged us to ‘accelerate change or lose.’The
entire Pacer Edge process is built around the ‘accelerate
change’ philosophy, and the speed of the F110 sump cover
development and airworthiness approval is evidence of that.
The capability that Pacer Edge is demonstrating will be a
game changer to engine production and sustainment and
will resolve many future Air Force readiness challenges.”
Spiral Development
The airworthiness qualification of the sump cover brings Pac-

GE Additive F110 sump cover

er Edge Phase 1a of the pathfinder to its conclusion. Part of the
key to the accelerated qualification was GE’s decade of metal
additive engineering and manufacturing expertise.
The team’s in-depth knowledge of commercial aerospace engine airworthiness for flightworthy 3D printed metal parts is
clearly proving instrumental in helping USAF establish its own
robust process validation and certification processes for military airworthiness.
Close collaboration and knowledge sharing did the trick and
enhanced USAF’s spiral development approach of continuously identifying, reverse engineering and developing technical data packages (TDPs) for increasingly complex and larger
parts suitable for metal additive manufacturing.
Szolwinski elaborated: “We continue to share our learnings
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Electromagnetic
Spectrum Operation
is a key enabler for
diversified operations

Suite is capable
of performing
self-protection,
surveillance and
intelligence tasks
U212 NFS Programme is managed by OCCAR

Two further antennas are also part of the system, the first with
surveillance and detection tasks in the radar band, the later as
a warning antenna.
High-Level Digitalisation
The U212 NFS EW Suite contracted by the Italian Navy implements enabling technologies granting a very high level of
digitalisation that allows great performances in a dense and
complex electromagnetic environment, where most of the
EW Suites in the market would be quickly saturated.
It relies on a Software-defined architecture, strongly reducing
the HW component for a significant improvement of the operational availability, while granting easier maintenance and
faster updates.
The EW Suite will be provided with an Electronic Warfare Management Unit able to collect and manage in an integrated way
the information coming from both Radar and Communications EW Sensors enabling an enhanced tactical and strategic
awareness of the EW scenario that is essential to support SelfProtection, Surveillance and Intelligence operations.
Domitilla Benigni, COO & CEO of Elettronica, elaborated: “We
are proud to equip the Italian Navy U212 NFS Submarines, a
high profile and performance asset encompassing the excellences of the National Industry for the benefit of the Italian
Navy and its operational readiness. We are proud to enrich the
versatility of this platform through an EW Suite representing
the ideal combination of experience, maturity and innovation,
offering high performances on the entire communications

and radar bands, while ensuring excellent self-protection capabilities and wide Intelligence information gathering.”
U212NFS Programme
The project is an evolution of the U212A programme carried
out in cooperation with the German thyssenkrupp Marine
Systems, which resulted in the production of four submarines
for Italy – “Todaro”, “Scirè”, “Venuti” and “Romei”, delivered by
Fincantieri between 2006 and 2017 – and six for Germany.
According to highly reliable analyses, the technological content of these air-independent propulsion submarines determined the shift in the balance between nuclear and conventional vessels in the post-war period.
With the first two deliveries scheduled for 2027 and 2029, the
U212NFS programme stems from the need to secure adequate underwater spatial surveillance and control capacity,
considering the future complex scenarios of underwater operations and the operational lifetime of the four “Sauro” class
submarines, currently in service, is drawing near.
It also aims at further developing Fincantieri’s acquired strategic and innovative industrial know-how, as well as consolidating the technological lead attained by the company and its
supply chain, enhancing the presence of technologically-advanced component parts developed by Italian industries on
board.
Elettronica has been at the forefront of Electronic Warfare for
70 years, supplying over 3,000 high-tech systems to the armed
forces and governments of 30 countries.
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Elettronica

to Equip Italian
Submarines with EW Suite
Elettronica has signed a contract to equip the Italian Navy’s Near Future Submarines (NFS) with Electronic Warfare
(EW) suite.
The deal comes under the framework of the U212 NFS Programme managed by OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement).
The contract includes the provision of two suites for the first
batch of platforms and two supplementary systems as an option for future batches.
The EW Suite designed for the Italian submarines represents
the most technologically advanced and innovative answer to
those needs in the underwater domain.
Elettronica is already a supplier of the Electronic Warfare
equipment in the framework of some other programmes
managed by OCCAR and aims to extend the cooperation to
European Union co-funded projects.
Global conflicts are currently dominated by the ones reaching
to advance the electronic supremacy of the battlefield. It has
reached a stage where no mission can be successfully accomplished without prior knowledge of the electronic Order of
Battle. The Electromagnetic Spectrum Operation (EMSO) is a

key enabler for many diversified operations.
In the Underwater Domain, EMS Management and Superiority
support the submarine’s capability to operate without influencing the scenario directly.
The typical mission profile of a stealth platform like a submarine couldn’t be performed without implementing effective
Self-Protection capabilities needed to enhance the survivability in very high-risk areas.
Through a very high level of functional integration, the Suite
being offered by Elettronica is capable of performing self-protection, surveillance and intelligence tasks granting excellent
performances on the whole electromagnetic spectrum, from
communication to radar bands.
It integrates the experience gained by Elettronica both in the
specific submarine area products and in naval programmes as
the latest “Legge Navale” of the Italian Navy, combining maturity with innovation.
The Suite has an integrated RESM/CESM antenna – a result of
more than two years of studies and simulations – that represents the most advanced product of its kind in the market, also
for its compact sizes and stealthness capabilities.
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MQ-25 becomes the first
unmanned aircraft to refuel a
manned aircraft

safely completed, the MQ-25 drogue was extended, and the F/A-18
pilot moved in to “plug” with the unmanned aircraft and receive the
scheduled fuel offload.
The test flight will provide important early data on airwake interactions, as well as guidance and control, Reed said. The team will analyse that data to determine if any adjustments are needed and make
software updates early, with no impact to the programme’s test
schedule.
The milestone comes after 25 T1 flights, testing both aircraft and ARS
aerodynamics across the flight envelope, as well as extensive simulations of aerial refuelling using MQ-25 digital models. MQ-25 T1 will
continue flight testing prior to being shipped to Norfolk, Virginia, for
deck handling trials aboard a U.S. Navy carrier later this year.
The Boeing-owned T1 test asset is a predecessor to the seven-test
aircraft Boeing is manufacturing under a 2018 contract award. The
MQ-25 will assume the tanking role currently performed by F/A-18s,
allowing for better use of the combat strike fighters and helping extend the range of the carrier air wing. MQ-25 is a trademark of the
Department of the U.S. Navy.
An unmanned aircraft system designed for the U.S. Navy mission,
MQ-25 will provide the needed robust refuelling capability, thereby
extending the combat range of deployed Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler, and Lockheed Martin F-35C fighters.

Industry Team
The MQ-25 Industry Team is all-in on
delivering this vital aerial refuelling
capability to help the U.S. Navy extend
the range of the carrier air wing. The
industry team includes:
• Boeing
• Aitech Defense Systems
• Astronics
• BAE Systems
• Collins Aerospace
• Cox & Company
• Crane Aerospace & Electronics
• Cubic
• Curtiss-Wright Defense Solutions
• GE
• Harris Corporation
• Héroux-Devtek
• Honeywell
• Innovative Power Solutions
• L3 Commercial Aviation
• Moog Aircraft Group
• Parker Hannifin
• Raytheon
• Rolls-Royce
• Triumph Group
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MQ-25 Breaks

New Ground
Recently, the MQ-25 programme successfully conducted
the first ever aerial refuelling operations between a
manned receiver aircraft and unmanned tanker from
MidAmerica Airport in Mascoutah, Illinois, U.S.
During a test flight on June 4, MQ-25 T1 successfully extended
the hose and drogue from its U.S. Navy-issued aerial refuelling
store (ARS) and safely transferred jet fuel to a U.S. Navy F/A-18
Super Hornet. This successful flight demonstrated that the
MQ-25 Stingray can fulfil its tanker mission using the Navy’s
standard probe-and-drogue aerial refuelling method.
“This flight lays the foundation for integration into the carrier
environment, allowing for greater capability toward mannedunmanned teaming concepts,” said Rear Adm. Brian Corey who oversees the Programme Executive Office for Unmanned Aviation and Strike Weapons. “This team of professionals was integral in the successful flight. MQ-25 will greatly
increase the range and endurance of the future carrier air
wing – equipping our aircraft carriers with additional assets
well into the future. Over the next few years, we will work sideby-side with Boeing to deliver this capability that will greatly
enhance the future carrier air wing.”
“This is our mission, an unmanned aircraft that frees our strike

MQ-25 will greatly increase the range and
endurance of the future carrier air wing

fighters from the tanker role, and provides the Carrier Air Wing
with greater range, flexibility and capability,” said Capt. Chad
Reed, programme manager for the Navy’s Unmanned Carrier
Aviation programme office (PMA-268). “Seeing the MQ-25 fulfilling its primary tasking today, fuelling an F/A-18, is a significant and exciting moment for the Navy and shows concrete
progress toward realising MQ-25’s capabilities for the fleet.”
Robust Capability
During the initial part of the flight, the F/A-18 test pilot flew in
close formation behind MQ-25 to ensure performance and
stability prior to refuelling – a manoeuvre that required as little as 20 feet of separation between the MQ-25 T1 air vehicle
and the F/A-18 refuelling probe. Both aircraft were flying at
operationally relevant speeds and altitudes.
“This event is a credit to our joint Boeing and Navy team that is
all-in on delivering MQ-25’s critical aerial refuelling capability
to the fleet as soon as possible,” said Leanne Caret, president
and CEO of Boeing Defense, Space & Security. “Their work is
the driving force behind the safe and secure integration of unmanned systems.”
The Navy F/A-18 Super Hornet conducted a formation evaluation, wake survey, and drogue tracking. With the evaluation
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Rashed Al Hammadi, Programme
Manager Thuraya 4-NGS

Thuraya Launches SatTrack
Thuraya, the Mobile Satellite Services
(MSS) subsidiary of the UAE-based Al Yah
Satellite Communications Company, recently launched its web-based SatTrack
maritime tracking and monitoring service
in partnership with FrontM, a leading developer of software applications. Developed for vessels and fleets serviced by the
Thuraya MarineStar Solution (supporting
voice, tracking, and monitoring), SatTrack
facilitates sustainable fishing practices, improved crew welfare and safety, better fleet
visibility and management, and onboard
real time condition monitoring.

the Yahsat and Airbus teams. It paves the way to achieve the
next milestones of this innovative programme, which benefits from Airbus’ extensive know how in mobile communications, as well as our latest digital processed payload technology giving increased flexibility and adaptability over the
course of its life in orbit. Our long-term customer Yahsat can
count on us, on the quality of our products and on our strong
commitment to make Thuraya 4-NGS a big success.”
Dynamic Solution
Thuraya 4-NGS will spur the company’s growth across many
strategic product lines, existing and new. These include maritime, IoT and data solutions, offering a wide spectrum of

unique features and the highest speeds available in the market.
The satellite will use a large 12-metre L-band antenna and a
payload with sophisticated on-board processing, facilitating
flexible routing of up to 3,200 channels, along with dynamic
power allocation across many spot beams. It will provide several opportunities to customers, service partners, equipment
vendors, and system integrators, enhancing user experience
across land, sea, and air.
Adnan Al Muhairi, Yahsat’s Chief Technical Officer Designate
said: “The Preliminary Design Review is an important step in
confirming that the highest industry standards have been applied and met through extensive review and scrutiny of the
overall design by our team of engineers. We are delighted to
have completed the PDR on schedule and to continue the momentum towards the completion of this highly advanced MSS
system, supported by a 5G-ready ground network.”
Rashed Al Hammadi, Programme Manager, Yahsat added: “The
Thuraya 4-NGS PDR outcome is testament to the joint dedication and talent at Yahsat and Airbus. The development of this
transformational satellite system includes work on the platform, payload, and ground elements – all exceptional in their
design and performance requirements.
“In terms of what the PDR covers, we have also evaluated the
satellite’s subsystems, launcher compatibility, and other key elements. It is good to see that this technical milestone completed on schedule, provides us with a high level of confidence as
we transition into the next phase.”
Yahsat is a leading fixed and mobile satellite services operator
offering integrated satellite communications solutions to over
150 countries across Europe, the Middle East, Africa, South
America, Asia, and Australasia. Its fleet of five satellites reach
more than 80 per cent of the world’s population, enabling critical communications including broadband, broadcasting, backhauling and mobility solutions.
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Yahsat and Airbus

Complete Preliminary Design
Review of Thuraya 4-NGS
Al Yah Satellite Communications Company
(Yahsat), a leading global satellite operator
wholly-owned by Mubadala, and Airbus, recently announced the successful completion
of the Preliminary Design Review (PDR) of the
Thuraya 4-NGS next generation mobile telecommunications system.

Thuraya 4-NGS is part of a programme delivering a comprehensive, new L-band ecosystem with the upgrade of Thuraya’s
space and ground, and user (products and solutions) segments. Complemented by a 5G-ready core network, Yahsat’s
latest satellite system will ensure increased coverage and capacity, while delivering next generation mobility solutions for
all customer segments, including defence, government, enterprise, and consumers.
The PDR provided a comprehensive review, validating Airbus’
design approach for both the physical and functional requirements of the satellite system. It also marked an important step
towards the on-schedule completion of the Thuraya 4-NGS
satellite and confirms its effectiveness for in-orbit operation.
In addition to the PDR being a major milestone in the programme’s development, the achievement also demonstrates
Yahsat’s commitment towards transforming Thuraya and
building its next-generation system.
François Gaullier, Head of Telecommunications Systems at Airbus said: “This important milestone confirms the soundness
of the technical design and capabilities of the Thuraya 4-NGS
satellite and the huge commitment and professionalism of

Adnan Al Muhairi, Yahsat’s Chief
Technical Officer Designate

Complemented by a
5G-ready core network,
Thuraya 4-NGS will ensure
increased coverage

39

BlueBird Aero Systems
Completes Delivery of 100
VTOL UAVs

BlueBird Aero Systems, partially owned by Israel Aerospace Industries (IAI), recently completed the delivery of
100 WanderB-VTOL UAVs to a European customer. The
Vertical Takeoff and Landing (VTOL) UAVs are part of a
transaction involving over 150 WanderB-VTOL and ThunderB-VTOL UAVs worth tens of millions of U.S. dollars. This
is reportedly the world’s largest number of VTOL UAVs delivered to any customer at one time and was completed
within the agreed timetable despite challenges posed by
COVID-19.
The transaction reflects a globally emerging trend of VTOL
UAVs, which provide important benefits for land and maritime
applications as they combine the advantages of a fixed wing
UAV (long range, long endurance, high speed, wind independency, large area coverage, etc.) with the advantages of a multicopter (ability to take off and land in confined areas, accurate,
safe, and damage-free landing, etc.). IAI’s 50 per cent acquisition
of BlueBird Aero Systems, which was recently approved by Israel’s government, is tapping into the potential of this emerging
trend. Over the past few years, BlueBird has developed several
advanced VTOL platforms. The asset and capability combination of IAI and BlueBird is expected to yield additional breakthrough operational solutions on the market.
IAI EVP and General Manager of the Military Aircraft Division
and incoming Chairman of the Board at BlueBird, Moshe Levy
said: “I am excited to celebrate this important milestone. BlueBird is delivering a product providing a unique solution to the
customer’s operational challenges. I am confident BlueBird with
IAI’s collaboration will yield future transactions and lead to the
development of more sophisticated tactical VTOL UAV systems.”

VTOL UAVs combine the
advantages of a fixed wing
UAV with that of a multi-copter
BlueBird’s Founder and CEO, Ronen Nadir, added: “BlueBird’s
VTOL systems provide vital intelligence and situational
awareness in real-time to the end-user’s infantry, armoured
units, artillery corps and special forces, serving as their ‘eye in
the sky,’ effectively handling the challenged of the modern
battlefield.
“The systems have been tested in extreme environmental
conditions and comply with the end user’s operational
needs, providing them with significate operational advantages. Once again, our leadership in cutting-edge VTOL solutions, is setting the stage for next generation tactical UAVs.”
IAI is a world-leading aerospace and defence company innovating and delivering state-of-the-art technologies in space,
air, land, naval, cyber and homeland security for defence and
commercial markets. Combining the “Start-up Nation” spirit
of innovation with decades of combat-proven experience,
IAI provides customers with tailor-made, cutting-edge solutions to the unique challenges they face including satellites,
UAVs, missiles, intelligence solutions, weapon systems, air
defense systems, robotic systems, radars, business jets, aerostructures, and more.
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Collins Aerospace

Maximises E-2D Advanced
Hawkeye’s Performance
Collins Aerospace continues to provide E-2D Advanced
Hawkeye operators with reduced maintenance time and
cost, and enhanced crew comfort and safety, with its advanced NP2000 propeller and digital Electronic Propeller
Control System. The company, a unit of Raytheon Technologies Corp. announced, that it has begun shipping
parts following a second multi-year contract it received in
November to supply Northrop Grumman with NP2000
propeller systems for 39 E-2D aircraft.
NP2000 offers operators the ability to replace individual
blades on-wing for reduced maintenance time and increased
aircraft availability. By improving speed holding and blade
synchronization, NP2000’s digital Electronic Propeller Control
System also enhances crew comfort and safety by reducing
vibration and noise inside the cockpit.
“The E-2D plays a critical part in battle management command and control,” said Quinlan Lyte, senior director, Propeller
Systems for Collins Aerospace. “Through the benefits it provides, our intelligent NP2000 helps support the E-2D mission
by increasing operational efficiency and boosting readiness.”
NP2000 has been in service with the U.S. Navy and international customers on the Northrop Grumman E-2 and C-2 since
2004, and with the U.S. Navy and U.S. Air Force on Lockheed

NP2000 enhances crew
comfort by reducing vibration
and noise inside cockpit

Martin C-130 variants since 2008. Over that time, the NP2000
has accumulated more than one million flight hours.
Cost-Effective Solution
The NP2000 reduces maintenance time and cost, while providing valuable diagnostics for aircraft maintenance teams.
Unlike the existing propeller system, the NP2000 allows operators to remove and replace individual blades on-wing,
without removing the entire propeller system. This results in
significant cost savings per flight hour, as well as reduced
maintenance labour hours. Over the remaining lifespan of
the C-130, this could equal to millions in savings.
This innovative propeller system shortens heavyweight take
off by approximately 300 metres with up to 20 per cent
greater propeller take-off thrust. And by lowering airframe
noise and vibration, the MTBF of additional aircraft systems
increase, while crew fatigue can decrease.
With more than 1,000,000 flight hours, the NP2000 is military
qualified, operating globally on the E-2 and C-130 fleets.
With continued investment and expansion of MRO facilities
around the globe, Collins Aerospace is ensuring the C-130
fleets fly well into the future. In addition to the C-130, the
NP2000 is available for the Northrop Grumman E-2 and C-2
and is planned for use on the Lockheed Martin P-3.

37

Tech Proves its Mettle

ghanistan, a NATO unit reported changing brake pads of tactical ground vehicles almost every day over the course of a
six-month tour as legacy solutions strained to handle the additional weight of integrated armour solutions. After switching to alternative braking technologies, the same unit managed to operate for up to six weeks without changing braking components.”
Best Way Forward
Specialist brakes and clutches are at the heart of what Alcon
does. So, when it comes to brakes for armoured and military
vehicles, the company has become an obvious choice.
With a rich heritage in supporting the motorsport industry,
Alcon provides brake upgrade kits and bespoke design services to more than a dozen vehicle manufacturers in the defence and security market. Its customers include BAE Systems,
General Dynamics, Supacat, Patria plus armourers of commercial based platforms (e.g. Ford, Toyota and Mercedes Benz)
such as Jankel and Babcock. All these companies, plus others,
provide legacy and state-of-the-art tactical ground vehicles to
some of the world’s most advanced armed forces, including
Australian, UK and U.S. special operations forces.

“When armouring a vehicle
or adapting it to fulfil a role
it was not originally intended for, vehicle dynamics
can often be compromised,”
Jones explained. “One such
compromise that occurs
when increasing the vehicle mass by adding armour
is that the vehicle’s original
braking system is not able
to cope with the extra forces involved. Customers
need to be confident that
the braking system will perform safely when needed in
potentially extreme circumstances.”
The challenge lies in the fact
that additional armour
weight means greater brake
torque will be required for a
given level of deceleration.
This can increase the temperature of the brake discs, resulting in brake fade, fluid vaporisation and greatly accelerated
pad and disc wear.
Alcon provides original equipment manufacturers with
some of the lightest, strongest and most efficient braking
systems available in the market today. Reducing weight, increasing performance and extending through life durability
all contribute to a considerable reduction in life-cycle costs.
Solutions feature larger brake pads and discs, designed to
dissipate energy and heat generated during a deceleration.
Alcon brake pad materials also provide vehicles with higher
friction coefficients while the integration of iron calipers and
reduced piston rollback also contribute to reduce hydraulic
losses.
Alcon brake upgrade kits are designed, tested and certified
for a wide range of ground vehicles. Upgraded braking systems provide tactical ground vehicles with increased payload capacity.
Alcon engineers support customers with a collaborative approach, designed to provide the most efficient solution to
end users, no matter where they are operating.
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Alcon’s Brake-through

Any vehicle, be it a road car, a track car or an armoured defence vehicle,
runs the risk of landing in trouble, mostly serious, if the brake system is
not absolutely perfect.
For vehicles used in the defence and security sector especially, there can be
no compromise when it comes to ensuring a flawless brake system.
Whether tasked to conduct direct action, military assistance or peacekeeping support missions, tactical ground mobility remains a critical capability
for armed forces globally. Responding to emerging security threats from
state and non-state adversaries, armed forces continue to up-armour fleets
of tactical ground vehicles to ensure maximum levels in survivability of personnel - particularly those deployed in highly contested areas of operation.
What is mostly forgotten is that the addition of ballistic and blast protection
solutions on board already heavy ground vehicles often results in the degradation in performance and lifecycle of component parts including braking, powertrain and suspension technologies.
Brake components can be negatively impacted by excessive heat, friction
and hard-use wear and tear, forcing end users to conduct exhaustive vehicle checks ahead of each and every mission and in extreme cases, compromising the effectiveness and safety of the vehicle and crew.
As Michael Jones, Chief Engineer for specialist vehicle braking solutions at
Alcon, points out: “During recent counter-insurgency campaigns in Af-

Alcon brakes being tested

Specialist brakes and
clutches are at the
heart of what Alcon
does
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The vehicle’s 2.55m width makes it suitable for urban operations

In the standard APC crew transport configuration,
three different seating versions are available

“The results of the mine blast testing, carried out by an independent, internationally recognised test body, are outstanding,” said Juhani Kivimaki, Chief Technical Officer, Protolab.
“Typically, a vehicle must survive the single required kinetic
blast to achieve the highest STANAG rating, whereas we put a
single PMPV chassis through five blasts – one of which was
double the required explosive mass; and still ended up with a
vehicle that could be repaired for service.
“This is an extremely significant achievement and will be a major drawcard for military forces seeking the highest protection
levels for their troops in the field.”
The new versions incorporate higher engine power ratings
to provide better performance in both on-road and off-road
conditions.
Mobile Solution
The PMPV 2 is powered by a 325 hp diesel engine, while the
PMPV 3 can be fitted with either a 360 hp or 450 hp diesel engine. The vehicle cooling system has been updated to meet
the requirements of both new engine versions, redirecting
cooling air to assist in making the cabin more comfortable for
crew in hot operating conditions. Both versions use Allison
transmission, Katsa 2-speed transfer box, basic axles including
steering rear axle and commercial off-the-self (COTS) compo-

nents to maximise cost-efficiency, agility and durability, simplify maintenance and minimise life-cycle costs.
The PMPV can carry two crew and 10 fully equipped troops, or a
cargo payload of up to 10,000kg. Narrower than standard fighting vehicles, the vehicle’s 2.55m width makes it suitable for urban operations, with advanced mobility. Improvements to the
crew compartment include a redesigned layout to enhance
passenger comfort and space for equipment, increased room
for C4I equipment, and improved options for reconfiguring the
vehicle for different operational profiles, such as command and
control, troop carrier or medevac.
Meeting Euro 3 emission levels, the vehicle meets EU truck
road regulations qualifying it for registration as a N3G class
truck (off-road). These design features make it an ideal fit for
the challenges being faced by modern armies.
In the standard APC crew transport configuration, three different seating versions are available: a suspended seat with a fivepoint seat belt which is used also as the driver and commander
seats in all vehicles, a fixed seat with two-point lap belt which
has proven extremely efficient and sturdy in use, and a new
compact seating system with a two-point lap belt. Crew entrance and egress has also been improved, and the locking system of hatches throughout the vehicles has been redesigned
for easier use.
“The PMPV’s narrow (2.55m) width, steering rear axle, unique
protective structure and advanced mobility both on- and offroad have been designed to provide superior capability in the
urban environment for the range of tasks faced by special operations, security and crisis management forces in the field,”
added Juha Moisio, Business Development Director, Protolab
Oy. “We have introduced these two new variants in direct response to market feedback and anticipate significant interest
from the international APC market from customers looking to
replace their existing 6x6 vehicle fleets with a cost-effective,
protected and highly mobile solution.”
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Protolab Launches

New 6x6 PMPV Variants

Protolab Oy recently introduced two newly upgraded
variants of the 6x6 Protected Multi-Purpose Vehicle
(PMPV) Armoured Personnel Carrier (APC), the PMPV 2
and PMPV 3. The company specialises in the design, development and delivery of vehicles with high-level, integrated blast and ballistic protection.
Developed based on user feedback, the new variants are
ready to meet the requirements of Finland’s upcoming domestic 6x6 APC procurement programme. The programme is
expected to begin when competitor participating vehicles
complete R&D and market surveys have been concluded.
Protolab is also pursuing international APC programmes with
the variants, under both direct commercial sale and technical
cooperation/technology transfer agreements; and is currently awaiting results and feedback from a number of ongoing
programmes.
The variants maintain the original vehicle’s highest possible
integrated mine protection and ballistic protection levels,
with testing verifying the chassis’ ability to withstand at least
five mine detonations, exceeding the highest requirements of
STANAG 4569. The vehicle can be equipped with various customer required weapon systems.

The new variants
will meet the needs
of Finland’s 6x6
APC procurement
programme
The vehicles
provide better
performance in onroad and off-road
conditions

33

in that case the Mujahideen, can also ‘own’ the night. The
Mujahideen outperformed their enemies when visibility
was poor especially in terrains familiar to their specific locale. They were able to move fast and manoeuver over long
distances almost unchallenged under cover of darkness.6
Night time allows armed non-state actors to refuel, destroy
the advanced bases of the regular troops fighting them, and
undermine their adversaries’ morale by supplying themselves with weapons in the process. Moreover, the greater
proliferation of technologies for night fighting means that
even non-state actors are increasingly using sophisticated
night vision equipment.
The second major consideration is the high intensity of
modern warfare. With the mastery of night against unconventional enemies being far from guaranteed, it would be ill
advised for conventional armies to continue to rely excessively on night combat in combat training for warfighting
situations. While large national armies, in particular those
that have been preparing for high intensity engagements,
such as the American army or the French army, have had the
mastery of night combat in recent decades, the game
changer is the evolving prospect of massive and intense
campaigns against adversaries possessing similar sophisticated equipment to engage in night combat operations. We
need to rethink standard military doctrine. Advanced countries cannot expect to maintain their technological superiority indefinitely, especially when their ‘boots on the ground’
soldiers operating at night are traceable for their adversaries
to spot them.7
In short, the arms race between countries; the material superiority of regular armies over non-state actors and the
miniaturization, accessibility and affordability of night vision technologies on today’s theaters have rendered darkness the preferred operating conditions for all parties in latter day conflicts. This requires all countries to reassess their
night combat doctrine and even their excessive recourse to
night combat in light of the fast-paced technological developments that are transforming current and future battlefield scenarios in favor of more agile and increasingly more
resourceful states and non-state actors. In Shakespeare’s
words, “The morning steals upon the night, melting the
darkness”; while modern technology has allowed the forces
of darkness to reclaim the light of day in the realm of night
combat operations.
5- Coppolani, Jérôme 2018. “Le combat de nuit, ou la nécessité de garder un temps d’avance”. CDEC/DDO – Lettre du RETEX–Opérations n° 36
– Mars 2018.
6- Dick C J 2002. “Mujahideen Tactics in the Soviet-Afghan War”. Conflict
Studies Research Centre. A102, January 2002.

7- Tishman, Jon and Schoen, Dan 2021. “We Don’t Own The Night Anymore”. Modern War Institute at West Point, 22 January.
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The Changing Face of
Night Combat
By: Yacouba Gnegne, Ph.D.
Faculty, National Defence College (NDC)

In November 2019, thirteen elite French army commandos were killed in a nighttime collision between a Cougar helicopter and a Tiger helicopter during combat operations against an armed terrorist group in ‘level five’
darkness, in the Malian desert between Gao and Menaka1. The reality that now emerges from that incident is
that to a large extent, for national armies, the idea that
they are ‘masters of the night’ can no longer be taken for
granted. This is true for the small armies of less wealthy
countries, as well as for the more powerful forces.
Modern-day national armies have established proficiency in
night combat, putting in place doctrines, training and
equipment adapted to act and outperform the enemy at
night. For most national armies, being well-endowed with
night vision and observation capabilities means night combat gives an operational and tactical advantage, which is
particularly valued for special forces operations. In Syria for
instance, Russian special forces, Spetsnaz, have regularly
gone on night ‘free hunting’ of non-state actors using night
vision systems capable of spotting a vehicle at a range of
over six to seven kilometers with the Mi-35 helicopter and
up to fifteen kilometers with the Mi-28N helicopter.2
There is little fundamental difference between daytime and
nighttime attacks, except that factors believed to provide
operational superiority are negatively affected by low visibility, thus amplifying the surprise effect. These include the
understanding of the combat situation, cooperation between combatants, agility in maneuver, endurance, moral
strength, and the ability to command effectively. 3
Endnotes:
1- Le Monde.w “Mali: l’armée française perd treize militaires dans un accident d’hélicoptères”. 26 novembre 2019.
2- Thomas, Timothy 2020. “Russian Lessons Learned In Syria: An Assessment”. MITRE Center for Technology and National Security, June 2020

In the current context,
two types of engagement are likely to pose
major challenges to national armies in their
ability to control the opYacouba Gnegne
erational environment
at night. The first feature is intense contact combat operations against determined and agile armed groups.
Faced with better armed adversaries, some of whom are also
more experienced in war, the only superiority that the terrorist groups and other armed non-state actors can exploit is
their knowledge of the terrain at night in localities where
they can operate at ease. Indeed, at night time, the most sophisticated night vision equipment, the best intelligence,
the most precise maps, the most advanced navigation systems, the best weaponry or mental strength do not replace
the instinctive mastery of the terrain which local familiarity
confers.4 Furthermore, in the deep silence of the night, light
and noise transmissions travel further._
Since the Afghan-Soviet War, we know that non-state actors,
3- Coppolani, Jérôme 2018. “Le combat de nuit, ou la nécessité de garder un temps d’avance”. CDEC/DDO – Lettre du RETEX–Opérations n° 36
– Mars 2018.
4- Muyden, C. van, 1942. “Le combat de nuit”. Revue Militaire Suisse
Band, 87 (1942).
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AI technology trialled
against a supersonic
missile threat
AI improves the early
detection of lethal
threats
Drill saw ships detect,
track a missile flying at
over 20,000km/h

plained: “DSTL has invested heavily in the systems that are
installed at the moment, but it’s imperative that we continue to invest to make sure that the Royal Navy remains relevant now and in the future. Being able to bring AI onto the
ships is a massive achievement, and while we can prove the
AI works in the labs, actually getting Navy personnel hands
on is brilliant.”
HMS Lancaster and HMS Dragon trialled the use of AI as part
of a glimpse into the future of air defence at sea.
HMS Lancaster’s Weapon Engineer Officer, Lieutenant Commander Adam Leveridge outlined: “Observing Startle and
Sycoiea augment the human warfighter in real time against
a live supersonic missile threat was truly impressive – a
glimpse into our highly-autonomous future.”
In the words of NATO Deputy Spokesperson Piers Cazalet: “Formidable Shield shows how Allies are working together to defend NATO forces and populations from the
very real threat of missiles. In conflicts around the world,
cruise and ballistic missiles are often the weapon of choice,
both for state and non-state actors. So at a time when we
see missile arsenals growing and becoming more complex,
it is important that Allies continue to adapt and exercise our
defences.”
Part of the exercise saw ships detect and track a missile flying at more than 20,000km/h. Ships also defended against
an array of anti-ship and other sub and supersonic missiles
using NATO procedures.
This year U.S. Navy Patrol Squadron FOUR (VP-4) successfully
conducted a coordinated missile launch with VP-40 using
two Air to Surface Missile (AGM-84D) Harpoons against a target barge off the coast of Norway during exercise At-Sea
Demo/Formidable Shield (ASD/FS), on May 31. This marked
the first use of Harpoon missiles by P-8A Poseidons in the European theatre.
Throughout the exercise, NATO forces conducted live engagements with Driven Ammunition Reduced Time of flight
(DART) munitions, Standard Missile-2, Evolved Sea Sparrow
Missiles (ESSM), Aster 15, and Aster 30 missiles against various targets, including subsonic Banshee, Mirach, and Firejet
targets and ground-launched supersonic drone (GQM163A) targets. Ballistic missile defence tests with Standard
Missile-3 launches were also conducted.
Held every two years, Formidable Shield ran until June 2 and
was led by Naval Striking and Support Forces NATO on behalf of the U.S. Sixth Fleet. The exercise involved around
3,300 personnel from Belgium, Denmark, France, Germany,
Italy, the Netherlands, Norway, Spain, the United Kingdom,
and the United States.
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UK Royal Navy
Uses AI for First Time
in Sea Drill
The UK Royal Navy recently used Artificial Intelligence
(AI) for the first time at sea as part of Exercise Formidable Shield, which took place off the coast of Scotland. The Operational Experiment (OpEx) on the Type
45 Destroyer (HMS Dragon) and Type 23 Frigate (HMS
Lancaster), used the AI applications, Startle and Sycoiea, which were tested against a supersonic missile
threat.
Formidable Shield tests the ability of NATO warships to
detect, track and defeat incoming missiles, from sea-skimming weapons travelling at twice the speed of sound just
above the waterline, to ballistic missiles.
As part of the Above Water Systems programme, led by
Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) scientists, the AI improves the early detection of lethal
threat, accelerates engagement timelines and provides
Royal Navy Commanders with a rapid hazard assessment
to select the optimum weapon or measure to counter and
destroy the target.
Scottish Secretary Alister Jack stated: “It’s vital that our
brave and highly skilled Armed Forces stay ahead of the
game for the security of the United Kingdom and our allies. The Royal Navy’s use of AI for the first time at sea is an
important development in ensuring readiness to tackle
threats we may face. I’m proud to see that two Scottish
built Royal Navy vessels were at the heart of this exercise
in the waters off the Hebrides.”
Close Partnership
DSTL worked closely with industry partners Roke (Startle

App), CGI (Sycoiea App) and BAE Systems to ensure the new
AI-based applications worked alongside existing radar and
combat management systems.
The Startle AI system is designed to help ease the load on
sailors monitoring the ‘Air Picture’ in the Operations Room,
providing live recommendations and alerts.
The Sycoiea system builds upon this with Threat Evaluation
and Weapon assignment identifying the nearest threat and
how best to deal with it.
DSTL’s Programme Manager, Alasdair Gilchrist MBE ex-
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Additionally, GM will use autonomous technology to facilitate safer and more efficient operations on the Moon.”
Alan Wexler, senior vice president of Innovation and Growth
at General Motors, stated: “General Motors made history by
applying advanced technologies and engineering to support the Lunar Rover Vehicle that the Apollo 15 astronauts
drove on the Moon. Working together with Lockheed Martin and their deep-space exploration expertise, we plan to
support American astronauts on the Moon once again.”
GM has a proven history of supporting NASA and working
within the space industry. The company manufactured, tested and integrated the inertial guidance and navigation systems for the entire Apollo Moon programme, including Apollo 11 and the first human landing in 1969. GM also helped
develop the electric Apollo Lunar Roving Vehicle (LRV), including the chassis and wheels for the LRV that was used on
Apollo’s 15-17 missions.
The next-generation lunar vehicles are being designed to
traverse significantly farther distances to support the first excursions of the Moon’s South Pole, where it is cold and dark
with more rugged terrain.
Autonomous, self-driving systems will allow the rovers to
prepare for human landings, provide commercial payload
services, and enhance the range and utility of scientific payloads and experiments.
Lockheed Martin brings unparalleled experience and capa-

LTV will enable astronauts to
explore lunar surface farther
than ever
bilities in deep-space exploration. It has built spacecraft and
systems that have gone to every planet, been on every NASA
mission to Mars including building 11 of the agency’s Mars
spacecraft, and played major roles on the space shuttle program and International Space Station power systems.
Unlike Earth and even Mars, days and nights on the Moon
are just under 14 days long. The Lockheed Martin-GM rovers would be designed to survive and even operate in the
two-week long night that sees temperatures of down to
-280 degrees Fahrenheit, and day-time temperatures of 260
Fahrenheit.
“The biggest difference is, when you design for the Moon
and for space applications, the force of gravity is different
and has to be taken into account,” as Madhu Raghavan,
Global Research & Development Group Manager at GM,
points out. “There are extreme temperature swings, and the
radiation in space becomes a challenge in terms of systems
design.”
The vehicles’ design would expertly mitigate these challenges.
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Lockheed,

GM to Develop Lunar
Rover for NASA
Lockheed Martin and General Motors Co. are teaming up
to develop the next generation of lunar vehicles to transport astronauts on the surface of the Moon, fundamentally evolving and expanding humanity’s deep-space exploration footprint.
The National Aeronautics and Space Administration’s (NASA)
Artemis programme is sending humans back to the Moon
where they will explore and conduct scientific experiments
using a variety of rovers.
Only 5 per cent of the Moon’s surface has been explored by
the human race, and to reach the other 95 per cent, NASA astronauts on the Artemis programme are going to need some
serious wheels.
Unlike the Apollo days when the rovers only travelled four
miles from the landing site, Artemis astronauts will go farther
and explore more of the Moon’s surface than ever before to
conduct critical scientific research.
NASA sought industry approaches to develop a Lunar Terrain Vehicle (LTV) that will enable astronauts to explore the
lunar surface farther than ever. The LTV is the first of many
types of surface mobility vehicles needed for NASA’s Artemis programme.
Innovative Capabilities
To support NASA’s mission, the two industry leaders will develop a unique vehicle with innovative capabilities, drawing
on their unparalleled engineering, performance, technology and reliability legacies. The result may allow astronauts to

NASA’s Artemis programme
is sending humans back to
Moon
explore the lunar surface in unprecedented fashion and
support discovery in places where humans have never gone
before.
Lockheed Martin will lead the team by leveraging its more
than 50-year-history of working with NASA on deep-space
human and robotic spacecraft, such as NASA’s Orion exploration-class spaceship for Artemis and numerous Mars and
planetary spacecraft.
Rick Ambrose, executive vice president, Lockheed Martin
Space, explained: “This alliance brings together powerhouse
innovation from both companies to make a transformative
class of vehicles. Surface mobility is critical to enable and sustain long-term exploration of the lunar surface. These nextgeneration rovers will dramatically extend the range of astronauts as they perform high-priority science investigation
on the Moon that will ultimately impact humanity’s understanding of our place in the solar system. “GM is a leader in
battery-electric technologies and propulsion systems that
are central to its multi-brand, multi-segment electric vehicle
strategy, positioning the company for an all-electric future.
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EOS and Diehl

to Collaborate on Remotely
Operated Weapons
Australia’s Electro Optic Systems Pty Ltd (EOS) and Diehl
Defence GmbH & Co KG recently announced the signing
of a strategic agreement to facilitate greater commercial
collaboration. The companies will initially focus the collaboration on advanced stabilised and remotely operated weapon systems (RWS) for the European and NATO
markets.
EOS is one of the world’s leading developers and manufacturers of RWS from ultra-lightweight to heavy duty stabilised
platforms and Diehl Defence is a technology driven privatelyowned German defence company renowned in the European
market.
EOS’ RWS technology offers the ability for operators to gain
accurate, long range and wide area imagery of the battlespace
and simultaneously deliver precise target engagement from
behind protection, on the move by day and by night. The precision offered by the EOS RWS technology provided to Diehl
also allows for best-in-class engagement of moving drones by
direct fire.
As part of this cooperation agreement, EOS will transfer its
technology to Diehl. A production line for RWS will be established at Diehl’s German facilities. This transfer of technology
will ensure that European forces would be able to benefit
from German made Australian technology.
This agreement also facilitates the additional collaboration in
space and high power electro-magnetics technologies between the two companies.
Strategic Partnership
EOS’ founder and Group CEO, Dr. Ben Greene said: “I am enthusiastic about this Cooperation Agreement with Diehl as both
companies not only have complimentary and non-competing cutting-edge technologies but also because our organisational cultures and values are so strongly aligned. EOS is excited by the prospect of being able to offer and support our land
and space technologies in conjunction with German engineering know-how for the European and NATO markets.”
While Helmut Rauch, board member of the Diehl Foundation

Transfer of technology will
ensure European forces
benefit from German made
Australian tech
and CEO of Diehl Defence, added: “At Diehl we have a tradition of more than a hundred years of moving into new, demanding fields of technology on a proven foundation. Strategic partnerships are very important to our company. The
technologies of EOS and the well-fitting corporate culture of
EOS offer us excellent opportunities to develop a strategic
business area.”
EOS and Diehl will join forces to bring together their best
complimentary competencies, promising a great opportunity for Australian, European and NATO forces to continue
their mutual close cooperation.
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and several hundred have been produced for foreign armies.
Among the Multipurpose Tactical Robots, Nexter markets
combat vehicles armed with an X20 cannon (OPTIO-X20), surveillance robots, route opening robots or even those contributing to augmented artillery (Z-Trooper).
ULTRO-600, the latest Nexter product, is a robot-mule that
was presented during the Coëtquidan Schools Research
Center (CREC) days organised in late March. This electrically
powered multipurpose tactical robot can carry up to 600kg
of cargo or host a weapon system ranging from 5.56 to
12.7mm.
The company is also integrating multi-purpose micro robots
from the NERVA family into some of its vehicles, as well as tethered UAVs (IXOS XX) for close surveillance, and autonomous
UAVs (XOS LG) that can see farther.
Nexter offers its cutting-edge expertise in robotics within the
European Integrated Modular Unmanned Ground System

(iMUGS) programme. For the next three years, Nexter teams
will work on improving the intelligence of a THEMIS platform
from Milrem Robotics, in particular by extending its autonomous mobility capabilities.
In 2020, KNDS defence technology group achieved remarkable results in the unprecedented context of the COVID-19
crisis, thus demonstrating the robustness of its economic
model, its resilience and its strong economic and financial
health.
With € 3.3 billion in order intake, the consolidated order book
reached a record figure of € 10.6 billion. The main orders were
the mid-life upgrades of the 322 FENNEK vehicles of the Dutch
army, 24 LEGUAN bridges for the German Bundeswehr, 42
JAGUAR, 271 GRIFFON and 364 SERVAL machines linked to
the SCORPION programme, as well as contracts from support
and services for the French army, and CAESAR guns for a new
export customer.
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Nexter’s Robots
Steal the Show

To mark the first air-land robotics day, Nexter was recently
invited by GICAT, a pioneer in the French defence and security innovation ecosystem, to exhibit their solutions and
products alongside the capabilities already in service with
the French Army. The event showcased state-of-the-art
land robotics in France. The Army organised this meeting
to present its strategic vision of robotics for the 2035-2040
VULCAIN project.
As an international player, Nexter was part of this initiative
which, according to Joël Morillon, director of the group’s robotics activities, will enable “technical assessments to be carried out while facilitating the consultation process with the
administration.”
Cutting-edge Expertise
Nexter has been recognised as a major player in the military
robotics sector since the creation of its subsidiary Nexter Robotics in 2012 and the first commercial successes of the NERVA
range of land-based micro robots. Fifty-six of these modular
reconnaissance robots were sold to the French defence procurement agency (DGA) as part of the SCORPION programme,

ULTRO-600, the latest Nexter
robot, can carry up to 600kg
of cargo
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Raytheon Emirates’

Annual Internship Programme
Empowers Local Talent

Raytheon Emirates, a Raytheon Technologies subsidiary,
has launched its annual internship programme supporting the UAE’s vision to develop highly skilled Emirati talent. The internship offers students on-the-job training
that will equip them with skills to support their future careers and ambitions.
The Emirati undergraduates to join the programme are from
Abu Dhabi University, Zayed University, Khalifa University,
Higher Colleges of Technology, Abu Dhabi Polytechnic, and
the U.S.-based Pennsylvania State University. Of the 18 students, 13 are being placed within Raytheon Emirates’ Cyber
Security and Legal and Business Development departments
in Abu Dhabi. The other five interns will gain practical aerospace experience at the Collins Aerospace maintenance, repair and overhaul (MRO) center in Dubai. Collins Aerospace is
a Raytheon Technologies unit.
“This internship programme fosters aspiring Emirati technical and functional talent while presenting them with the opportunity to gain real-life exposure to their future professions,” said Alan Davis, Raytheon Emirates chief executive.
“We are committed to help empower the local knowledge
base, accelerate the development of national human capabilities and support the expansion of the UAE defence and
aerospace ecosystem.”
Fostering Emirati Talent
The internship will be conducted virtually and in-person at

Emirati undergraduate
students to gain on-the-job
work experience
the Raytheon Emirates Head Office in Abu Dhabi and at the
Collins Aerospace MRO center in Jebel Ali. Students will receive coaching and guidance for eight weeks from experienced personnel to enhance their skills.
“Practical experience and on-the-job training supplements
the knowledge students gain in their university and gives
them the opportunity to work on real-world complex business projects they could face in the future,” said Fatima
Alshamsi, Raytheon Emirates talent acquisition manager.
“The internship will provide students with a glimpse of
working with a dynamic and diverse global team.”
In a statement, Raytheon Emirates said it is committed to fostering Emirati talent as part of a diverse multi-national workforce. In collaboration with the UAE government, industry
partners and higher education institutions, the company is
actively exploring other opportunities to develop Emirati
professionals in cyber, engineering, research and development, design, manufacturing and program management.
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UAE Ministry of Defense
Visits Lockheed Martin’s
CISS
Efforts
undertaken to
develop highly
skilled UAE
engineers was
highlighted
Major General Dr Mubarak bin Ghafan Al Jabri (fourth from left), Assistant UnderSecretary for Support and Defense Industries visited Lockheed Martin’s CISS in Abu Dhabi

Recently, a delegation from the UAE Ministry of Defense,
headed by Major General Dr Mubarak bin Ghafan Al Jabri,
Assistant Under-Secretary for Support and Defense Industries at the Ministry of Defense, visited Lockheed Martin’s
Centre for Security Solutions and Innovation (CISS), located in Masdar City, Abu Dhabi. The multi-purpose facility
provides access to Lockheed Martin’s extensive network of
laboratories, research facilities and centres of excellence
around the world.
Robert Bob S. Harward, Lockheed Martin’s Chief Executive in the
Middle East, received the delegation. He expanded on the Emiratisation and human capital development efforts undertaken by
the company to develop highly skilled UAE engineers.
During the visit, Major General Al Jabri received a detailed briefing by Hala Al Zargani, Lead Engineer and the first Emirati employed by the CISS, on the progress of Lockheed Martin’s efforts
to develop Emirati talent and help build sovereign capabilities
within the UAE’s defence and space industry.
Major General Al Jabri noted the wise UAE leadership’s dedicated
efforts to empower national cadres with opportunities to continue competing in the high-tech global economy, including the
defence sector. He pointed out that continued training and mentoring of young engineers to run and operate advanced defencerelated systems will serve as vital elements for the UAE defence

and aerospace industry’s future.
Efforts are currently underway to onboard the summer cohort for Lockheed Martin’s CISS internship programme for
UAE university students. The merit-based internship programme complements the UAE’s human capital development goals, by offering talented Emirati students the opportunity to focus on key defence industry imperatives,
such as operations analysis, unmanned systems, and artificial intelligence.
Recently, a group of UAE students interning at CISS, collectively spent 1,200 hours building and testing an artificial intelligence (AI) algorithm to detect paint and primer defects
on jet airframes. This project turned into a real-world engineering breakthrough and the interns got confirmation that
their creation is being used by Lockheed Martin in the United States.
Since 2017, Lockheed Martin’s CISS has trained more than
100 Emirati engineers, developing their skills through specialised training programmes. The programmes provide
training in artificial intelligence development and Unmanned Aerial Vehicle design, defence simulation exercises,
business administration skills, software development and IT
networking, allowing students to work on real-world projects that positively impact the industry.
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Tawazun and Saab:
Strength in Partnership

H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani (third from left), Chief Executive Officer of Tawazun
Economic Council with Tawazun and SAAB officials

In 2018, Tawazun Economic Council, (Tawazun) initiated
the landed company concept, whereby foreign defence
firms have been able to establish an entirely self-owned
subsidiary in the UAE and engage fully with the defence
and security industry. To date, the concept has proved effective and is expected to benefit the defence and security industry and support the national SMEs, with four companies establishing individual, wholly owned subsidiaries within the UAE.
One case in point is Saab, who have had a long and fruitful
connection with the UAE. The company welcomed the opportunity to enhance its presence on officially being announced
as a Landed Company in 2019 and agreeing on a business
plan with Tawazun, as a first step towards continuous development of Saab’s Abu Dhabi operations.
Saab established its development and production centre at
Tawazun Industrial Park (TIP) to develop and produce a variety of defence and security products. The company’s initial
focus is on sensor systems for civil applications, products
within the telecommunications area and vehicle electronics.
But Saab’s intent is to do more than that for the UAE. Saab’s
planning includes growing its operations and creating many
more high-tech jobs to further build engineering skills in the
country. The recognition that a successful strategic partnership between Tawazun and Saab, was one where key technologies within the UAE are cultivated through the development
of local skills and capabilities.
This started at their centre. Today, local employees from vari-

Saab established
its development
and production
centre at TIP to
produce a variety
of defence and
security products

ous countries including Emirati nationals staff the company
and their plan is to grow Saab as fast as possible, develop advanced technologies, establish a local supply chain, build engineering skills, and continue creating high-tech jobs, further
increasing the number of Emirati nationals.
Matar Ali Al Romaithi, Chief Executive of the Economic Development Unit at Tawazun, said: “The business plan that Saab is
following also reflects Tawazun’s commitment to the development of the defence and security industry. It is through partnerships such as this that we can continue to develop and build
up our critical technical capabilities and our national competencies and skills, fortifying the contribution to the UAE.”
Commenting on Saab’s partnership with Tawazun, Anna-Karin Rosén, Managing Director of Saab Ltd. said: “Saab in the
UAE has seen substantial growth in recent years, which is testament to the success of our partnership with Tawazun. Together, we are looking forward to putting our research and
development efforts into new areas to support the UAE’s ambition of building its defence and security industry and ecosystem. We are also excited to be collaborating with Tawazun
on training and development initiatives to help grow Emirati
talent in the industry.”
Saab is collaborating with local academia as it seeks to invest
in research and development and is working with Tawazun on
the Sustain & Enhance Emiratization in Defense & Security
(SEEDS) program, which facilitates opportunities for students
at three Emirati universities and one technical college studying engineering or computer science.
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Australian Army Receives 25
Boxer 8x8 Vehicles
Rheinmetall recently announced the delivery of the first 25
Boxer 8x8 Combat Reconnaissance Vehicles (CRV) to the
Australian Army under the $5.2 billion LAND 400 Phase 2
Mounted Combat Reconnaissance Capability project.
Minister for Defence, Hon. Peter Dutton MP visited Rheinmetall Defence Australia’s Military Vehicle Centre of Excellence (MILVEHCOE) in Redbank, Queensland, to review
the Boxer vehicles.
Rheinmetall will deliver a total of 211 Boxer 8x8 Vehicles
in different versions, 131 will
be the CRV variant. They will
replace the Army’s Australian Light Armoured Vehicles
(ASLAV) under LAND 400
Phase 2. Delivery of the first
25 vehicles enables Army to

continue towards Initial Operating Capability on schedule as
Rheinmetall moves into the next phase of the LAND 400
Phase 2 programme.
Rheinmetall Defence Australia’s Managing Director Gary
Stewart said Boxer’s levels of survivability and mobility was
proving a game changer for Australia’s armoured cavalry.
“Boxer is now enabling the capabilities
that allow Army to fight, survive and win
on the modern, complex battlefields of
today and tomorrow,” Stewart said.
The delivery of these initial vehicles was
only possible by taking advantage of the
current production lines in Germany and
using this approach as part of technology transfer activities to ensure Australian
workers and suppliers become familiar
with manufacturing techniques for
highly complex military vehicles.

HENSOLDT UK Supplies SharpEye
Radar to South African Navy
HENSOLDT UK recently announced the supply of radar sensor suites consisting of Kelvin Hughes Mk11 S and X Band
SharpEye radar systems to the South African Navy (SAN) for
three Multi Mission Inshore Patrol Vessels built by the Damen
Shipyards Cape Town, South Africa.
These vessels, SAN MMIPV’s, will protect the coasts of the Republic of South Africa from threats such as piracy and illegal
fishing. The SharpEye Mk11 range were an ideal choice for
these demanding applications.
Adrian Pilbeam, Head of Sales, Maritime Surveillance said:
“HENSOLDT UK are pleased to supply the South African Navy
with further SharpEye radars to assist in demanding operational tasks. This continues the longstanding relationship for
the supply of radar sensors to OSI Maritime Systems for integration into their bridge systems.”
The SharpEye Mk11 radars are approved by the International
Maritime Organization (IMO) and are installed in conjunction

with an OSI integrated navigation bridge system. The radars
will provide a navigation and surface surveillance capability.
The solid-state SharpEye transceivers are located upmast in
the carbon composite turning unit housing and bring additional benefits such as ease of installation and high reliability. The use of a direct drive motor system, rather than a traditional antenna rotator gearbox, reduces maintenance costs.
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Tomahawk Team Conducts Training
Aboard USS Rafael Peralta
The U.S. Navy conducted a Tomahawk Land Attack Missile
(TLAM) strike scenario in the U.S. 7th Fleet area of operations as part of a fleet-level training exercise on May 20 and
25.
The TLAM is an all-weather, long range, subsonic cruise missile used for deep land attack warfare, and launches from
U.S. surface ships and submarines. The Arleigh Burke-class
guided missile destroyer USS Rafael Peralta (DDG 115) participated in the training scenario.
Tomahawk strike teams routinely conduct fleet-level training
scenarios to maintain tactical and technical proficiency and
integrate updated fleet tactics, in order to safely employ
Tomahawk cruise missiles in support of theatre operations.
Fleet-level training enables real-world proficiency in sustaining forces through detecting, locating, tracking, and
engaging units at sea, in the air and on land in response to a
range of mission areas. This exercise demonstrates Rafael
Peralta’s ability to track, target, and engage threats to protect peace and stability in the Indo-Pacific. Each exercise

builds on lessons learned from previous training to enhance capabilities and develop new tactics, techniques,
and procedures.
The TLAM is designed to fly at extremely low altitudes at
high subsonic speeds and are piloted over an evasive route
by several mission-tailored guidance systems.

Viasat to Deliver Encryption on
Low Earth Orbit Spacecraft
Viasat Inc., a global communications company, announced it
will integrate its In-line Network Encryptor (INE) into reportedly the world’s first Link 16-capable low earth orbit (LEO)
satellite, which Viasat is developing for the U.S. Air Force Research Laboratory Space Vehicles XVI programme.
Viasat’s INE will be the first crypto deployment on a Link
16-capable LEO satellite, and will provide communications
security (COMSEC) and additional enhanced cybersecurity
capabilities initially associated with mission data transfer,

with future evolutions expected to simultaneously secure
user data; telemetry, tracking and command (TT&C) management; and inter-satellite communications—at multiple
security levels.
Viasat’s INE, which was designed for a very low Size, Weight
and Power (SWaP) constrained system, is expected to provide radiation-tolerant network encryption aligned with
the LEO space environment and will be capable of supporting speeds exceeding 100 Megabits per second (Mbps) aggregate throughput, which makes it an outstanding encryptor to secure Link 16-to-LEO communications. The INE
will also be able to secure the data flow between an unclassified spacecraft bus and the classified processing domain.
Viasat’s PSIAM-based rugged, compact Type-1 cryptographic product portfolio already includes a ground-based
satellite TT&C crypto (the KS-252) which is currently deployed in the U.S. Air Force’s satellite communications
ground station architectures.
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Lockheed Martin Successfully Tests
Hypersonic Strike System
The Lockheed Martin and Northrop Grumman team successfully conducted a significant live fire hypersonic strike system
test in support of the U.S. Navy’s Conventional Prompt Strike
(CPS) and U.S. Army’s Long Range
Hypersonic Weapon (LRHW)
programmes.
In this live fire ground test of the
first stage solid rocket motor, the
motor fired for the full trial duration and met performance parameters and objectives within anticipated ranges.
Steve Layne, Program Director of
Conventional Strike Programs at
Lockheed Martin, said: “This live
fire event is a major milestone on
the path to providing hypersonic
strike capability to the U.S. Navy
and U.S. Army warfighters.”

Northrop Grumman developed the motor and Lockheed Martin serves as the prime weapon systems integrator to provide
boost capability to the U.S. Navy and U.S. Army hypersonic
strike missile.
CPS is a hypersonic boost glide
missile and weapon system that
enables long range flight with
high survivability against enemy
defences. CPS and LRHW share a
common all up round that can be
launched from surface ships, submarines, and land-based mobile
launchers. The U.S. Department of
Defense has made developing hypersonic strike systems a top mission priority and Lockheed Martin’s investment in hypersonic innovation dates back more than 30
years.

Honeywell to Reduce Delays, Lower
Noise Levels with SmartPath
Honeywell Aerospace recently announced that San Francisco International Airport (SFO) is installing its innovative SmartPath Ground-Based Augmentation System technology to speed up flight times for airlines, reduce airplane
fuel usage, and lower noise levels in neighbourhoods
around the airport.
Honeywell SmartPath is reportedly the
only globally certified solution for
Ground-Based Augmentation Systems (GBAS) that when adopted
by airports can significantly
reduce arrival delays and
those
annoying “circle
around the airport” notifications passengers often get
when airplane landings
stack up. SFO joins New-

ark’s Liberty Airport and Houston’s George Bush Intercontinental Airport as the third U.S. airport to install the technology, with another nine major airports around the world.
SmartPath transmits digital data to the aircraft to aid in precision navigation and create more direct flight paths to and
from airports. It can reduce flight times by optimising the
distance required to execute the approach and thus
reduces the amount of fuel and emissions required to fly. In addition, because of the ability to have multiple precision approach
paths with customisable glidepaths and
accurate and repeatable flight tracks, it
can reduce noise for residents along
the approaches to SFO airport. It also
reduces operating costs for airport operators, airlines and air navigation service providers.
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Croatia Opts for Rafale
Croatia recently selected the Rafale for its Air Force, following
an international call for tenders as part of its Multi Role Fighter Aircraft (MRFA) programme. The contract between the
French and Croatian authorities will cover the acquisition of
12 Rafale previously in service with the French Air Force, as
well as fleet support and training.
Dassault Aviation and its partners are delighted with the
choice of Croatia as a first-time user of a “Dassault aircraft”
and the fifth Rafale export customer and thanked the Croatian authorities for their confidence. They commend the
work done by the France team in the frame of the call for tenders and actively support the French authorities in finalising
the signature of this contract.
This latest success confirms the technological and operational superiority of the Rafale, the latest generation, combat
proven, multirole fighter. It also reinforces the Rafale’s position in the European Air Forces, making an active contribution to European defence sovereignty.
With over 10,000 military and civil aircraft delivered in more
than 90 countries over, Dassault Aviation has built up expertise recognised worldwide in the design, development, sale

and support of all types of aircraft, ranging from the Rafale
fighter to the high-end Falcon family of business jets, military
drones and space systems.

CAE USA Selected for Prototype
Project Award
CAE recently announced that CAE USA has been awarded a
Project Level Agreement under the SOSSEC consortium’s AFLCMC Consortium Initiative (ACI) Other Transaction Agreement (OTA) to design and develop the initial prototype HH60W virtual reality/mixed reality (VR/MR) aircrew trainer. The
HH-60W, known as Jolly Green II, is the U.S. Air Force’s new
combat search and rescue helicopter.
SOSSEC, Inc., manages the SOSSEC consortium and manages
OTAs with U.S. Department of Defense agencies to carry out
prototype projects. The prototype HH-60W VR/MR aircrew
trainer will be developed for the U.S. Air Force’s Air Combat
Command, which oversees the critical combat search and rescue and personnel recovery operations for U.S. military services and allies.
CAE USA is partnering with Armick Inc., a small business, nontraditional defence contractor specialising in rotary-wing
support equipment, to develop the HH-60W VR/MR aircrew
trainer. The prototype training device will enable immersive

training in a virtual and mixed-reality environment for the
entire crew, including pilot, co-pilot and rear-crew special
mission aviators.
The HH-60W VR/MR aircrew trainer will feature some physical components such as cyclic and collective grips and gun
mounts integrated with a virtual reality cockpit and rear
compartment of the helicopter.
The prototype HH-60W VR/MR aircrew trainer will be delivered to Moody Air Force Base in Georgia during Spring 2022.
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French army demonstrated
ability to conduct different
missions on battlefield
ics software.
Its solution offers:
- Real-time alert system to provide the proactive anti-intrusion solution
- Statistical data analysis to provide business intelligence
- Video-based search system to facilitate time-sensitive forensic investigation processes
- Cartographic data/analytics display system to serve as a centralised security platform for multi-site security overview.
Two-i exhibited in collaboration with another French company Heracles.
OMAT Takes Part
OMAT is a French company specialised in military vehicles,
which participated for the first time in ShieldAfrica.
The company offers:
-Sale of military vehicles (4x4, 6x6, engineering, artillery, armoured or not)
-Maintenance in operational condition (repair, reconditioning to new)
-Modernisation (new engine, automatic gearbox, insulation,
air-conditioning, additional shielding, new saddlery)
-Technical assistance
-Maintenance training
-Supply of spare parts
OCEA OPV 270
Founded in 1987 in Les Sables d’Olonne, the OCEA group is a
leader in innovative aluminium design and shipbuilding and
logistical support. OCEA now generates 95 per cent of its

turnover from exports.
The OCEA OPV 270 is a world premiere offshore patrol vessel,
selected by the Philippine Coast Guard after an international
competition for its exceptional performances, matching the
demanding operational requirements of their missions.
The first year of operations confirmed that the vessel is more
than capable to perform beyond its contractual specification
of 20 knots of speed, a range of 8000 nautical miles at 15
knots, and an endurance of up to 5 weeks of operation.
Arquus Fortress MK1
Historically present on the French-speaking African trade
shows, Arquus participated this year too in ShieldAfrica.
Designed to answer the intensification of the threats encountered on the battlefield, the Fortress Mk1 combines the
very high mobility of the Fortress and brand new capabilities
in terms of protection and firepower. More aggressive and
even better protected, the Fortress Mk1 is a modern, highperformance vehicle, well adapted to current and future operational commitments. It combines mobility, firepower and
protection in a single multi-purpose vehicle, developed to
meet the demands of Arquus’ customers and partners.
Grand Show
With the show witnessing gripping activities for three days,
ShieldAfrica successfully offered appropriate responses to
security and defence needs for the development of Africa
through various means like managing resources, fighting
against cross-border terrorism, and securing fast-growing
urbanisation.
The event incredibly offered land, naval and air solutions to
protect Africa’s development.
The latest edition proved to be a roaring success despite the
challenging situation and that clearly hints at yet another
grand show in 2023.
Reference Text/Photo:
www.shieldafrica.com
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it consists of a 20mm M693 (CN MIT 20 F2) gun mounted on a
tailor-made carriage.
The GIAT Industries 20 mm F2 (otherwise known as M693) is a
dual feed autocannon which fires the standard 20x139 mm
munitions. It is a gas operated autocannon that has three firing modes, those being single shot, burst and safe.
The gas system of the weapon operates via two vents on either side of the barrel, through which the gases push against
the two pistons.
Aeronautics Group’s Orbiter 2 UAS
Aeronautics Group -provider of integrated turnkey solutions
based on unmanned systems platforms, payloads, and communications for defence and HLS markets presented Orbiter 2
UAS.
The Orbiter 2 MUAS is a compact, lightweight man-portable
system designed for use at tactical levels. It serves a variety of
military missions including intelligence gathering, surveillance, target acquisition, and reconnaissance (ISTAR).
Orbiter 2 MUAS can support full-intensity warfare missions,
and serve operations at low-intensity warfare, counter-insurgency, and urban warfare.
The system is operated and controlled by the Aeronautics proprietary Multi Operation Aerial Vehicle (MOAV) software, an
advanced interface developed in-house.
MOAV software is designed to serve a range of UAV platforms.
The digital datalink-fitted system has an extended endurance
of up to 4 hours; payload capacity of 1.5 kg and operational
radius of 100 km.
Cerbair Chimera Anti-Drone Kit
The French security and defence company Cerbair showcased
Chimera 100 anti-drone kit which is a solution that has successfully merged drone detection and neutralisation technologies.
CHIMERA 100 is a complete portable counter-drone solution
designed to detect, identify, track and neutralise rogue
drones. It is the combination of the two systems (HYDRA, a

Events

The 7th edition of
ShieldAfrica is slated for 2023
mobile drone, and pilot detection unit, and MEDUSA a specially designed jammer) for special forces (police, gendarmerie, army, etc.).
It is composed of three connected hardware items: an antenna, located in the dedicated backpack, a digital C2 (Command and Control) tablet attached to the front of the tactical
vest, and an effector.
Vigy Observer Surveillance System
The French company Safran presented Vigy Observer at
ShieldAfrica. Vigy Observer is a stabilised panoramic naval
surveillance system for the needs of the merchant navy,
coast guards, customs or maritime affairs.
Modular and versatile, it features multiple optronic sensors
(cooled or non-cooled infrared imager, colour video camera,
laser rangefinder) and excellent gyro-stabilisation ensuring it
is easy to use, day or night.
Vigy Observer is small and light, easy to fit and needs no
changes to be made to the vessel’s structure. It has a control
console, a joystick and a monitor and is ready to use immediately. Featuring a compact, modular design, it can be installed on any type of ship, from merchant marine freighters
to coast guard interceptors or fast patrol boats.
Two-i Video-Protection Solution
French tech company, Two-i, showcased comprehensive
video content analytics software solution at the exhibition.
Two-i was represented by CEO Guillaume Cazenave. Two-i,
which specialises in AI-based video-protection technology
solutions, has introduced its innovative video content analyt-
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The South Korean Kia KM450 is a 1-1/4-tonne cargo light
military truck that was developed in Korea for the transportation of cargo and soldiers. It has been renovated with new
functions that include a high horsepower engine and power train, and a new ergonomic design that allows for the
convenience and safety of the operation of devices and instruments. The Kia KM450 can run at a maximum road speed
of 104 km/h with a maximum cruising range of 700 km.
BMK Unveils Strela
The Russian company Military-Industrial Company LLC
(BMK) unveiled its new 4x4 light amphibious armoured vehicle Strela at ShieldAfrica 2021.
The LLC Military Industrial Company is a Russian manufacturer of armoured military vehicles, including armoured personnel carriers. It was established in 2006 and is based in
Moscow.
The Strela is designed to be used as APC (Armoured Personnel Carrier) and can accommodate up to four military personnel including driver and commander.
The design of the vehicle consists of three main parts with
the engine at the front, the crew in the middle, and the
troop’s compartment at the rear. The Strela can be motorised
with a YaMZ or a Cummins ISF 2.8 Diesel engine developing
200 hp. coupled to a five-speed manual transmission or to a
six speed automatic transmission.
Delair UX11 Drone
French company Delair showcased its full range of UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) family including the UX11 a professional fixed-wing mapping drone.
Delair is one of the international leaders in the development
and manufacturing of drones for police, security, and military

Event witnessed a record 91
official delegations
Naval version of the Spike
missile is available in two
variants
forces. Delair’s offer ranges from deploying Delair UAV technology, executing technical studies, and developing drone
systems and subsystems.
The UX11 is a professional fixed-wing mapping drone capable of onboard data processing and with wireless and 3G/4G
communications. It can scan areas of up to 500 acres at a
120-metre altitude.
The UX11 is available in two variants, the UX11 with RGB industrial camera and the UX11AG fitted with a multispectral
camera. A multispectral image is one that captures image
data within specific wavelength ranges across the electromagnetic spectrum.
Delair drones provide quality accurate RGB, LiDAR, or multispectral data, which is necessary to build the digital twin and
get business insights. Delair fixed-wing drones can also be
the preferred choice for night and day surveillance of infrastructures or sensitive areas.
Theon Sensors’ NYX Products
Theon Sensors, an innovative and user-focused developer of
night vision systems, showcased the NYX family of products.
NYX is a cutting-edge, full MIL-SPEC, image intensified, dual
tube binocular that is able to be operated helmet-mounted,
head-mounted or hand-held. It offers better depth perception than single tube systems making it easier to judge distances and relative motion so the ability to perform tasks
such as driving is greatly improved.
NYX includes an integrated infrared illuminator, reducing the
need for the warfighter to carry a separate illuminator. Image
intensifiers enable soldiers to operate in low- and no-light
combat scenarios more effectively than ever before and can
easily be replaced at the unit level.
Sofema Armament System
French Company Sofema, specialised in the refurbishing of
combat armoured and military equipment, exhibited the
HADèS20 armament system.
This system has been developed under Sofema’s supervision;
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turret which can be integrated on different types of warships,
ranging from Rigid Hull Inflated Boats (RHIBs) to larger boats
and ships. The system enables very fast sensor-to-shooter
loop closure in day/night defensive and offensive scenarios,
thereby ensuring mission success with surgical precision. It
has high-precision engagement capability to ensure minimum collateral damage. In case of friendly force, the operator
can abort the mission with the missile in-flight.
Elistair Showcases Drone
The latest generation of Elistair’s tethered drone, ORION 2 is
an automated, powerful, and highly portable tethered UAS
designed for continuous aerial day and night surveillance
over large areas.
Continuously powered through its Kevlar-reinforced microtether, ORION 2 is capable of operating for 24 hours continuously at 100 metres height with two kg of payload and extended detection ranges up to 10 kilometres.
ORION 2 acts as a push-button tactical tower for both day and
night applications and is especially suited for military operations, special forces, law enforcement, public safety entities,
and private security.
The Orion 2 payloads combine state-of-the-art gimbal stabilisation and crystal-clear imagery with low latencies thanks

Events
to the micro-tether high-speed and interference-free data
transfer.
Verney-Carron Displays FBSP
Verney-Carron, a French weapons-manufacturing company
based in Saint-Etienne which has been making firearms, showcased the Flash-Ball Super Pro weapon and the Launcher 40.
The Flash-Ball SuperPro is a two barrels 44mm calibre non-lethal-weapon using rubber or felt ball. This is a less-lethal weapon specially designed to be used by police or security forces
during law enforcement or riot control operations.
The design of the Flash-Ball SuperPro is ergonomic and used a
double-action system as a standard pistol which offers singlehand use and makes accidental firing almost impossible.
The Launcher 40 is a less-lethal projectile launcher also developed and manufactured by the French Company Verney-Carron. It has a compact design offering a high level of manoeuvrability with a length from 33 to 55 cm and a maximum weight
of 1.650 kg.
Kia Wad Motors’ KM450 Truck
The Malian Car dealer and manufacturer Wad Motors, which
sells and assembles Kia military vehicles, displayed the Kia KM
450 light military truck.
The vehicles are assembled by Wad-Youngsan Industrie,
founded by Wad Motors with the Korean company Youngsan,
for which a factory was built in Banankoro.

There were about 2,800
participants with 95
exhibitors from more
than 20 countries
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‘New security issues in African
cities’ was the exhibition theme

The presence of French armed forces in Côte d’Ivoire started
in January 2015. In 2016, French forces in Ivory Coast increased from 500 to 900 soldiers to form a forward operating
base for West Africa.
One scenario of the French army live demonstration at
ShieldAfrica consisted of a patrol using a VAB 4x4 armoured
vehicle reacting to an IED (Improvised Explosive Device) attack. IEDs are generally seen in terrorist actions or in asymmetric unconventional warfare by guerrillas or commando
forces. An IED is a bomb constructed and deployed in ways
other than in conventional military action. It may be constructed of conventional military explosives, such as an artillery shell, attached to a detonating mechanism. IEDs are commonly used as roadside bombs.
Rafael’s Spike Anti-tank Missile
The Israeli company Rafael displayed different variants of fireand-forget anti-tank guided missile and anti-personnel missile Spike (The Spike NLOS, the Spike ER2, the Spile LR2, and
the Spike SR) at Shield Africa 2021.
Spike is an Israeli fire-and-forget anti-tank guided missile and

anti-personnel missile with a tandem-charge HEAT warhead,
currently in its fourth generation. It was developed and designed by the Israeli company Rafael Advanced Defense Systems. It is available in man-portable, vehicle-launched, and
helicopter-launched variants.
As well as engaging and destroying targets within the line-ofsight of the launcher (fire-and-forget), some variants of the
missile are capable of making a top attack through a “fire, observe and update” method; the operator tracking the target,
or switching to another target, optically through the trailing
fibre-optic wire (or RF link in the case of the vehicle-mounted,
long-range NLOS variant) while the missile is climbing to altitude after launch.
Naval Spike ER Missile
The Naval version of the Spike missile is available in two variants, the Naval Spike ER (Extended Range) and the Naval
Spike NLOS (Non-Line-of-Sight).
At ShieldAfrica 2021, a launcher unit of the Naval Spike ER
missile was showcased at the Rafael booth. The system consists of four launcher containers mounted on an unmanned
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ShieldAfrica 2021
Concludes on a High Note

Security challenges facing Africa were in sharp focus as
the sixith edition of ShieldAfrica, the benchmark security
and defence exhibition held in Abidjan, Côte d’Ivoire,
from June 8 to 10, 2021, concluded successfully.
“New security issues in African cities” remained the focus
theme of the exhibition. The hybrid event held during the
particularly challenging pandemic situation, witnessed four
e-conferences, whose replays are available online, and three
days of physical show in Abidjan. The success of the event
could be gauged by the fact that there were 95 exhibitors
from more than 20 countries, and 91 official delegations
from 31 countries, which turned out to be a record number.
There were about 2,800 overall participants.
The organisers have stated that they were happy to welcome
the National Police School, public and private African officials
who met more than 90 industrialists from all over the world
to find solutions tailored to the current security challenges.
The seventh edition of ShieldAfrica is slated for 2023.
Ivorian Police Demonstration
Separately, the Ivorian national police demonstrated the ca-

pabilities of the drone Matrice M200 at the event. The DJI Matrice 200 series drones are pro-quality machines. They were
designed and built for heavy-duty applications such as precision agriculture, search and rescue, site mapping, power-line,
telecom tower inspections, and solar inspections.
Within the Matrice 200 series, there are three models: the DJI
M200, the DJI M210, and the DJI M210 RTK V2. Each of the Matrice 200 series models is capable of heavy-duty work necessary for a variety of industrial applications.
There are a few important variations that may lead you to prefer a specific model.
The M210 RTK (Real Time Kinematics) offers a more stable
GPS lock in difficult environments, for example, in areas with
high electromagnetic interference, such as around power
lines.
French Army Demo
The French army demonstrated its ability to conduct different
types of missions on the modern battlefield at the exhibition.
During a live demonstration, French army forces in Côte
d’Ivoire presented scenarios of real combat situations.
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The Military Organizing
Committee of Dubai Airshow
Partners with SPPS
for DIACC 2021
On November 13, the UAE Air Force and Air Defense will
host the 10th Dubai International Air Chiefs Conference
(DIACC21). The event is the UAE’s only official air power
conference and one of the largest meetings of air force
leaders anywhere in the world. Last month, the UAE
Ministry of Defense appointed SPPS as the organiser for
DIACC21.
This year’s DIACC has special significance. This year will be the
10th edition of the high-profile event, the UAE marks its 50th
National Day, Dubai is hosting the highly anticipated Expo
2020 and Dubai Air Show is the first major international air
show to return to the events calendar. The global spotlight will
be focused on the Emirates and Dubai in 2021 and DIACC21
organisers are working on plans to upgrade and scale-up the
conference.
“We’re working closely with the UAE Air Force and Air Defense to take DIACC to the next level with the aim of making
it the world’s most important gathering of Air Force leaders.
DIACC always gathers leaders from the global air power
community but this year we will have higher-level and much
greater international participation than ever before in terms
of official delegations and from industry,” said Sabahat Khan,
Managing Director of SPPS.
Alongside having a scaled-up gathering, DIACC21 is placing a
major focus on the qualitative aspects and knowledge output
of the conference. The DIACC21 theme is ‘Beyond Joint: The
Evolving Role of Air, Space and Cyberspace in Multi-Domain
Operations’, and covers critical areas in future transformation
challenges and opportunities for Air Forces in the over-thehorizon future.
The event will be the leading international forum for transformational insights as Air Forces and the Armed Forces at large
move towards new operational constructs. “Knowledge output
is a key focus for DIACC, and we will have a specialist air power
blog on the new website launching soon as well as a new air
power journal featuring insights from leading international experts to keep the strategic discussion on air power transformation moving forward with momentum,” Khan added.

UAE Air Force and Air Defense will host DIACC21 with SPPS as
the organiser

The new DIACC website will be launched this
month on diacc.ae where regular updates and
expert insights will be made available in the runup to the event, including information on the
programme, schedule, speakers, registration,
and safety protocols. DIACC21 organisers can be
reached on diacc@spps.ae.

The UAE is leading the way in restarting international events
and with DIACC21, every step will be taken to ensure a safe
event for its participants this November, the organisers explained. Madinat Jumeirah, offering state-of-the art facilities
and being the largest conference centre in Dubai, has been
confirmed as the venue for DIACC21. Awarded the Bureau Veritas Safeguard Label for hygiene and safety standards and protocols, Madinat Jumeirah offers the capacity and infrastructure
to host a large-scale conference in a safe and physically distanced format.
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stances and maintain a high standard of services. With our
new Comlux commercial office at Dubai DWC airport VIP terminal, we are closer to our customers and partners in the gulf
region pleased and we can welcome them in our lounge
premises.”
Ali Ahmed Alnaqbi, Chairman of the International Business
Aviation Council (IBAC) and Founder and Executive Chairman
at MEBAA (Middle East and North Africa Business Aviation Association), said: “The business aviation industry proved to be
resilient, safe, and efficient, despite the pandemic. We have already witnessed an increased demand for business jets in recent years, and we look forward to witnessing further successes in this promising industry. I am pleased to say that we have
been successful in implementing the required measures in
line with the best global standards to enhance the industry
and accelerate its growth in the region and the world in the
upcoming years.”
Despite the challenges of COVID-19, the industry saw growth
in private and business aviation, particularly in Dubai, which
witnessed a burgeoning movement of private and business
jets. Mohammed bin Rashid Aerospace Hub announced a remarkable growth in activity in the first quarter of 2021, with an
increase of 336 per cent in the movement of private and business aircrafts, compared to the same time in 2020. In addition,
Dubai-based business aviation company, DC Aviation Al-Futtaim (DCAF), witnessed a 25 per cent increase in private and
business jet activity in the first quarter of 2021.
The business aviation sector is expected to thrive further in
the coming years, according to various industry reports. Ac-
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Despite the challenges of
COVID-19, the industry
saw growth in private and
business aviation
The business aviation
sector is expected to thrive
further in the coming years,
according to various industry
reports
cording to 2020 Honeywell Global Business Aviation Outlook,
there will be up to 7,300 new business jet deliveries worth
US$235 billion from 2021 to 2030, as well as an average 4-5
per cent annual growth in the rate of deliveries through 2030.
According to the report, the Middle East and Africa will have
higher purchase plans, with an increase in operators who will
purchase new jets.
Dubai Airshow 2021 will be held on 14-18 November 2021 at
Dubai World Central (DWC), Dubai Airshow Site.
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Business aviation is
undergoing a digital
transformation
craft manufacturers, business flight pilots, major service
providers and business aviation users, driving future economic development.
Similar to other parts of the aviation sector, business aviation
is undergoing a digital transformation, in order to optimise
the performance of operators and provide travellers with a
unique smart travel experience. For example, the inflight
company Gogo Business Aviation, aims to provide business
jets with 5G inflight connectivity networks in 2022, making
an important breakthrough in inflight connectivity. Boeing
Business jets recently launched the BBJ 777X, the first business jetliner able to connect any two cities in the world nonstop with the record range of up to 21,570 km. Passengers
aboard the 777X will breathe easier thanks to the aircraft’s
lower cabin altitude, supplemental humidification and advanced three-stage air filtration system.
Additionally, Airbus Corporate Jets recently launched the ACJ
TwoTwenty business jet featuring state-of-the-art technology for business travellers, better connectivity, a Wi-Fi system
across the entire cabin, as well as advanced technologies
such as electro-chromatic windows and LED lighting. The
ACJ TwoTwenty business jet created a whole new market

segment “The Xtra Large Bizjet”, combining unmatched personal space with 73m2 floor surface and up to 10,500 km intercontinental range (over 12 flight hours). It directly connects city pairs like Dubai-London, Dubai-Tokyo and DubaiPerth and is the only business jet featuring six wide VIP living
areas, of around 12m2 each.
Benoit Defforge, ACJ President said: “ACJ remains committed
to growing and supporting the regional business aviation
sector which has shown great resilience during the pandemic. In the Middle East region, more than 60 per cent of heavy
jets and bizliners are more than 15 years old. As such, we are
now offering the latest and most modern, comfortable product portfolio jet available today from the ACJ TwoTwenty up
to the ACJ350 that both align well with customers’ fleets from
the Middle East and we look forward to demonstrating our
innovation and latest offerings at Dubai Airshow 2021.”
Richard Gaona, Executive Chairman & CEO at Comlux, said:
“We look forward to our participation at Dubai Airshow 2021
and introducing our Swiss-made world-class business aviation services to the entire aviation community. The past year
was challenging for most of the sectors, including aviation,
but we were able to rapidly adapt to the changing circum-
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Business Aviation at
Dubai Airshow 2021:

A Thriving Industry Despite
the Challenges

Dubai Airshow is set to highlight the growth in business
aviation and provide a platform for industry experts to
shape the future of the industry with the deployment of
ground-breaking technologies. Business aviation is one of
the key sectors that will be represented at the event, with
30 per cent of the attendance being involved in that part of
the industry.
Key names in business aviation that will be taking part in Dubai

Airshow 2021 include Airbus, Boeing, Airports World Company
LTD, CAE, Comlux, Dassault Aviation, Embraer, Emojet, Gainjet
Aviation S.A., Collins Aerospace, Lockheed Martin, Gulfstream
Aerospace Corporation, and Pilatus Aircraft Ltd.
In the wake of COVID-19, business aviation has proved to be a
more flexible, reliable flight option, providing safety and security. The growth of the business aviation industry can bring
a range of benefits to airports, major operators, business air-
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The Danger of
International Community’s
Silence on Houthi Crimes
By:
Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The Houthi militias
are the main threat
to regional security
and stability. They
stand behind the
disturbances in
the regions under
their control in
Yemen, which may
allow extremist
and terrorist
organisations,
such as ISIS and AlQaeda, to return
to the region and
strengthen their
influence in Yemen
again.

There is evidence that these militias are cooperating and coordinating with these
organisations as their interests coincide at this stage. Meanwhile, the Houthi militias
persist in their violations of international law by targeting Saudi cities and civilian facilities, including airports and oil facilities, through the extensive use of drones and
ballistic missiles.
The statistics and data announced by the Coalition to Restore Legitimacy in Yemen a
few days ago reveal the extent of the violations committed by these militias over the
past years, and the threat they pose to security and stability in the region. They have
launched 372 ballistic missiles and 659 booby-trapped drones towards the Kingdom of Saudi Arabia, as well as 75 booby-trapped boats, 205 naval mines and 96,292
projectiles. This is clear evidence that they possess a range of advanced weapons,
which they have obtained from Iran, as stated in several United Nations reports that
indicate that these weapons, especially missiles and drones, are similar in their properties to weapons manufactured in Iran.
Another danger posed by the Houthi militias is their threat from time to time to shipping lanes and international trade in the Red Sea and Bab al-Mandab Strait, using
booby-trapped boats and planting mines, thereby deliberately harming the global
economy. Moreover, the Houthi group has failed the peace test and squandered the
various opportunities that have been available to it during the past years.
The Houthi group has dealt contemptuously with the efforts led by the United Nations special envoy for Yemen, Martin Griffiths, to convince them of accepting the
ceasefire agreement. They held to their preconditions, both those related to opening Sanaa airport for commercial flights and allowing the entry of fuel shipments to
the port of Hodeidah. Besides, they ignored the international community’s recent
calls to stop destabilising acts immediately, and to engage constructively in the political process to end the Yemen crisis. They have proved that they are not concerned
with peace and interests of the Yemeni people, who are facing difficult situations at
all levels.
The escalating danger that the Houthi militias pose to regional and international
peace and security cannot be treated with silence or ignored by the international
community. This is not only because it encourages the Houthis to persist in their
hostile practices, but also because it may send a negative message to the sectarian
and armed militias deployed in many countries in the region and make them adopt
the same behaviour that violates international law, leading to the exacerbation of
chaos and instability in the region.
It is high time the international community dealt with the Houthi militias from a different perspective and put pressure on them, and even classify them on the list of
terrorist organisations. It should impose sanctions on them, so that they comply
with the initiatives to accept a political solution and stop their hostile behaviour. The
continued silence on their violations and practices will be highly costly on the security and stability of the entire region.
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