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الكعبي والكتبي... وجائزة 
أبوظبي

 وهذا ما نجحت فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان يؤمن بقيمة العمل ويمتدح إتقان 
العمل واإلخالص فيه، ويكافئ الذين يؤدون الواجبات المنوطة بهم بكفاءة وإتقان، وبالفعل 
فقد أسس لثقافة التكريم وتقدير العطاء التي باتت أهم سمات تمّيز اإلمارات وأحد عوامل 

نجاح تجربتها التنموية الرائدة. 
في هذا السياق جاء تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، قبل أيام للفريق الركن )متقاعد( محمد عبيد الكعبي 
واللواء الركن )المرحوم( محمد بن بخيت الكتبي بـ»جائزة أبوظبي«  لما قدموه من أعمااًل جليلة 
لمجتمع أبوظبي، وأسهمت في تنمية وتطور اإلمارة، ليجسد بوضوح هذه الثقافة التي تقف 
وراء ما تشهده أبوظبي ودولة اإلمارات بوجه عام من تنمية وتطور في مختلف المجاالت، 
وهذا ما عبرت عنه بوضوح كلمات سموه خالل حفل التكريم الذي أقيم في قصر الحصن 
التي قدمت  )12 شخصية(  المتميزة  في أبوظبي، والتي أشاد فيها بالشخصيات المكرمة 
أعمااًل جليلة وكرست وقتها وجهدها لنشر الخير وترسيخ القيم اإلنسانية بما يخدم المجتمع 

في مختلف المجاالت.
إن اإلشادة باألدوار والخدمات الجليلة التي قدمتها هاتين الشخصيتين المكرمتين يؤكد أن 
أبوظبي ودولة اإلمارات بوجه عام ال يمكن أن تنس من ساهم في نهضتها وتبادر دومًا إلى 
رد الجميل لكل من ترك بصمة واضحة في مسيرة نهضتها، ألنها تؤمن أن هذه النوعية من 
الشخصيات تمثل القدوة والنموذج الحقيقي لالقتداء به في كل مواقع العمل الوطني، ولهذا 

تستحق عن جدارة هذا التكريم والحفاوة الكبيرة من جانب اإلمارات، قيادة وشعبًا.  
أنها  على  دلياًل  يعد  هذا  فإن  دولة،  أي  في  المتميزين  وتقدير  التكريم  ثقافة  تنتشر  حينما 
تمتلك مقومات التفوق والريادة، ألنها تحفز الجميع على إطالق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتنمي 
لديهم الدافعية من أجل المشاركة في نهضة المجتمع وتطوره، وهذا ما نجحت فيه اإلمارات 
وقيادتها الرشيدة التي تحرص في مختلف المناسبات على تقدير من قدموا إسهامات في 
خدمة المجتمع في كل المجاالت وتكريمهم واالحتفاء بهم، وهذه إحدى السمات المميزة 
لدولة اإلمارات، وهناك العديد من المبادرات التي ترسخ من ثقافة التكريم وتقدير العمل و 
العطاء في اإلمارات، لعل أبرزها »جائزة أبوظبي« التي انطلقت ألول مرة عام 2005 كأرفع 
وسام يمنح للمدنيين، لتكريم األشخاص الذين أسهموا بتفانيهم والتزامهم العالي في خدمة 
أبوظبي لتكون أعمالهم مصدر إلهام يشجع اآلخرين على القيام بأعمال نافعة تخدم المجتمع. 
ال شك أن ثقاقة العمل وتكريم المتميزين وتقدير العطاء هي كلمة السر وراء ما تشهده 
المكتسبات  على  للحفاظ  الضامن  كافة، وهي  المجاالت  نهضة شاملة في  اإلمارات من 
التنموية والحضارية التي تسعى اإلمارات إلى تحقيقها في رحلتها التنموية للخمسين عامًا 
المجتمعية،  القيم  العمل وتضعها في صدارة  الثقافة تعلي من قيمة  المقبلة، ألن هذه 
تعزز من نموذج  أنها  والتقدير، واألهم  للتكريم  والكفاءة واإلنجاز معيارًا  التميز  وتجعل من 
دولهم،  في  يعيشون  بأنهم  يشعرون  ويجعلهم  الجنسيات  جميع  يحتضن  الذي  التعايش 
ويتمتعون بنفس الحقوق، ولهذا من الطبيعي أن تترسخ صورة اإلمارات لدى شعوب العالم 

بأنها منارة األمل وأرض األحالم التي تستوعب الجميع وتساعد على تحقيق تطلعاتهم.

اإلفتتاحية

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

تنهض الدول 
والمجتمعات حينما 
تسود فيها ثقافة 
العمل وتقدير العطاء 
وتكريم كل من أسهم 
في بنائها وترك بصمة 
واضحة في نهضتها، 
فهذا ال يعد فقط ردًا 
للجميل لهؤالء واعترافًا 
بدورهم الرائد، وإنما 
أيضًا يمثل استنهاضًا 
للهمم وتحفيزًا لآلخرين 
على التفاني في 
العمل كي يحظوا بهذا 
التكريم.



محمد بن زايـد يكـرم 12 شخصية 
بـ “جائزة أبوظبي”

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحةـ  االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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وأشاد سموه بالشخصيات المكرمة المتميزة التي قدمت أعمااًل جليلًة وكرست 
وقتها وجهدها لنشر الخير وترسيخ القيم اإلنسانية بما يخدم المجتمع في 

مختلف المجاالت. وقال سموه: اليوم نحتفي بشخصيات تركت 
بصمتها المتميزة في مجتمعنا بجهودها النبيلة ومواقفها 

الخيرة. وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
التي تنتهجها دولة اإلمارات ما  المبادئ  : أن  نهيان 

زالت تجسد اإليمان العميق بنهج والدنا المؤسس 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب الله ثراه 
والرحمة في  واإلنسانية  العطاء  زرع قيم  الذي   “
ومجتمعها،  الطيبة  األرض  هذه  شعب  نفوس 
واليوم نكّرم 12 من األفراد المتميزين الذين جعلوا 

للقيام  مسيرتهم  في  لهم  نهًجا  القيم  هذه  من 
المجتمع  قوة  تعزز  التي  والنبيلة  الخّيرة  باألعمال 

وتالحمه. 

الفريق متقاعد عبيد الكعبي 
 يعد الفريق الركن )متقاعد( عبيد محمد الكعبي من نخبة المؤسسين للقوات 
المسلحة، حيث أمضى خمسة عقود في خدمة الوطن إضافة إلى دوره الكبير 

في نشر الوعي حول مواضيع اجتماعية من خالل المجالس والمحاضرات، وعلى 
مدى اكثر من 30 عاما اسهم الكعبي في نشر الوعي بين األسر والشباب حتى 

أصبح محل الثقه وقدوه ألفراد المجتمع.
وقد عاصر الفريق عبيد الكعبي بدايات االتحاد وتقلد العديد 
من األوسمه والشارات منها ميدالية ذكرى قيام دوله 
وغيرها  المسلحه  القوات  دمج  وميدالية  االمارات، 

الكثير.
شهد  الذي  الوطن«  درع  »مجلة  حرصت   وقد 
انطالقتها الفريق عبيد الكعبي على تدوين ما قاله 
من كان معه في تلك الفتره في العسكريه ومن 

تعامل معه وعاصره.

مطر الظاهري 
الدفاع،  وزاره  وكيل  الظاهري  سالم  مطر  سعادة  قال 
التواصل  في  كبير  دور  لعب  الكعبي  محمد  الفريق  أن 
المجتمعي واسعاد االخرين ومشاركتهم فتح مجلسه، وما زال كبار 
القادة العسكرين من الذين عملوا قبله ومعه في تلك الفترة متواصلين معه، 

ومجلسه مفتوح دائما يتواصلون معاه.

محمد بن زايـد يكـرم 12 شخصية 
بـ “جائزة أبوظبي”

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بـ »جائزة أبوظبي« 
في نسختها العاشرة، 12 شخصية إثنين منهم ممن خدموا لسنوات طوال في القوات المسلحة وهما الفريق الركن )متقاعد( 
عبيد محمد الكعبي والمرحوم محمد بن بخيت الكتبي والذين أسهموا بأعمال جليلة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم العطاء 
والتعاون وذلك خالل حفل التكريم الذي أقيم في قصر الحصن في أبوظبي.
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محمد الكعبي
من  الكعبي  عبيد  الفريق  يعد  الكعبي،  متقاعد محمد هالل  الركن  الفريق  قال 
المسلحه  القوات  في  طويلة  فتره  خدم  وقد  المسلحه،   للقوات  المؤسسين 
ووصل الي منصب  نائب رئيس اركان القوات المسلحه ثم عمل وكياًل لوزاره 

الدفاع. 
وأضاف، بأن الفريق عبيد الكعبي بالرغم بأنه تقاعد منذ فترة لكننا ال نشعر بذلك 
العسكرية ومنتسبيها، ودائمًا  التواصل مع المؤسسة  انه لم ينقطع عن  حيث 

حريص على التواجد في كافه المناسبات ونادرا ما تفوته اي مناسبة.

مهير الكتبي 
من جانبه أكد اللواء الركن مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة، بأن الفريق الركن 
عبيد الكعبي يعد شخصيه حاضرة في وقت األزمات، في وقت الشدايد، فهو 
قدوة لجيل ابنائنا الذين ينبغي ان يعرفوا بأن هذا الرجل كان رمز وقدوة للجيل 

الجديد.
السامية في  تتجلى معانيها  التكريم هو  وسام على صدورهم  أن هذا  وأكدوا 
أن القيادة الرشيده لم تنَس أبناءها المخلصين الذين ساهموا والزالوا في رفعة 
الوطن، وستظل القوات المسلحة درع الوطن الحامي والواقي ضد كل من تسّول 

له نفسه النيل من مكتسباته وإنجازاته.

المرحوم محمد بن بخيت 
المرحوم محمد بن بخيت الكتبي »1956 - 2020«، أحد أبناء الوطن المخلصين، 
القوات المسلحة في سن مبكرة، فنشأ على االنضباط وااللتزام،  إلى  انتسب 
ترابه،  عن  والدفاع  للوطن،  االنتماء  هي  الحياة  في  األهم  الرسالة  أن  وتعلم 
والحفاظ على أرضه، وصون حدوده، والوالء لقيادته الرشيدة، التي ال تدخر جهدًا 

إلسعاد المواطنين، وتوفير احتياجاتهم كافة.
تدرج الكتبي بالرتب العسكرية حتى التقاعد بعد 35 عامًا من الخدمة في القوات 
المسلحة، اجتاز خاللها جميع الدورات التي التحق بها داخل الدولة أو الخارج، كما 
كان من »الضباط« المؤسسين لمجموعة العمليات الخاصة في الدولة، واجتاز 
دورات مكافحة اإلرهاب، وتشرف بتواجده ضمن قوات اإلمارات المشاركة في 
حفظ السالم بلبنان، والصومال، والبوسنة والهرسك، والكويت، وأفغانستان، 

كما نال العديد من األوسمة والنياشين، تقديرًا لشجاعته العسكرية.

مطر سالم الظاهري
لعب دور كبير في 

التواصل المجتمعي 
واسعاد االخرين 

ومشاركتهم فتح 
مجلسه

محمد هالل الكعبي
لم ينقطع عن 
التواصل مع 

المؤسسة العسكرية 
ومنتسبيها، ودائمًا 

حريص على التواجد 
في كافه المناسبات

مهير الكتبي
شخصيه حاضرة في 
وقت األزمات، في 

وقت الشدايد
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المجتمع  لجهود  اللوجستي  الدعم  رحالت  تسيير  بدء  الدفاع،  وزارة  أعلنت 
الساحل  دول  منطقة  في  اإلرهاب  مكافحة  في  فرنسا  بقيادة  الدولي 
اإلفريقي الهادفة إلى تحقيق األمن واالستقرار. وحضر إقالع أول رحلة من 
العمليات  قائد  العامري،  الركن صالح محمد صالح مجرن  اللواء  أبوظبي، 

المشتركة بوزارة الدفاع، وكرافييه شانيل سفير فرنسا لدى الدولة.

العمليات  قائد  العامري،  مجرن  صالح  محمد  صالح  الركن  اللواء  وأكد 
المشتركة، أن من شأن جهود دولة اإلمارات أن تسهم في تحقيق األمن 

واالستقرار في منطقة دول الساحل. 
على  اإلمارات  لدولة  بالشكر  شانيل  كرافييه  السفير  تقدم  جانبه  من 
مساندة  في  فرنسا  وجهود  الدولي  المجتمع  جهود  دعم  في  مساهمتها 

 تخصص عددًا من رحالتها الجوية لنقل
المساعدات االنسانية

   اإلمارات تدعم االستقرار
في الساحل اإلفريقي



عمليات األمن واالستقرار في منطقة دول الساحل.
ومن المقرر أن تخصص القوات المسلحة اإلماراتية عددًا من رحالتها لنقل 
اكتسبتها في  التي  الكبيرة  لخبرتها  نظرًا  واإلغاثية،  اإلنسانية  المساعدات 

مجال العمل اإلنساني واإلغاثي على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

جهود اإلمارات 
تسهم في تحقيق 
األمن واالستقرار في 
منطقة دول الساحل 
اإلفريقي 

السالم واألمن واالستقرار في العالم، أولويات استراتيجية 
لإلمارات، ورسالة قيادة، تترسخ فعاًل وقواًل كل يوم، وفي 

أي اتجاه. 
عبر  داخليًا  باستمرار  نضعفه  الذي  اإلرهاب  مكافحة  في 
األموال  غسل  لمحاصرة  التقنية  والخبرات  القدرات  بناء 
عبر  خارجيًا  تطويقه  في  أيضًا  نشارك  التمويل،  وعمليات 
مساندة جهود المجتمع الدولي وآخرها تسيير أولى رحالت 
الساحل  دول  في  االستقرار  لعمليات  اللوجستي  الدعم 

األفريقي بقيادة فرنسا.
وفي مكافحة المخدرات، نساند كل الجهود لمكافحة هذه 
التقنيات  المجتمعات، عبر تطوير  التي تهدد سالمة  اآلفة 
والتدابير المناسبة، ولذلك جاء التأييد حاسمًا لقرار المملكة 
الزراعية  المنتجات  بحظر  الشقيقة  السعودية  العربية 
القادمة من لبنان بعد أن ثبت استخدامها للتهريب، ودعم 
كل اإلجراءات لحماية المجتمع من هذه الجريمة المنظمة.

»الجائحة«  بداية  منذ  نتوقف  لم  »كورونا«،  مكافحة  وفي 
قبل أكثر من عام عن دعم أي دولة لمواجهة هذا الفيروس. 
في  الحثيثة  جهودها  وندعم  الصديقة  الهند  مع  نتضامن 
التصدي لتفاقم خطر »الجائحة« وتجاوزها في أسرع وقت. 
ونساند العراق في ضحايا حادث الحريق المفجع بمستشفى 
ابن الخطيب المخّصص لعالج مرضى »كورونا« في بغداد.  
واألمان.  األمن  يدعم  ما  كل  في  واألصدقاء  األشقاء  مع 
ومع تحقيق السالم في كل قضايانا العربية وأوالها القضية 
الفلسطينية للتوصل إلى حّل شامل وعادل، والعمل على 
االستفادة من االتفاق اإلبراهيمي مع إسرائيل، للعب دور 

إيجابي أكبر في بناء مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.
كل  ومن  موقعها،  من  والغد،  واليوم  األمس  إمارات 
المنابر العربية والدولية ستبقى المنتصر األول لإلنسانية، 

والمحارب األشد ألصوات التطرف والكراهية.

مــع 
  األشقاء 

   واألصدقاء

المصدر صحيفة االتحاد
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الرئيس 
الفرنسي يمنح 
قائد العمليات 

المشتركة 
وسام جوقة 
الشرف برتبة 

ضابط
الركن صالح  اللواء  الفرنسية  الجمهورية  رئيس  إيمانويل ماكرون  منح فخامة 
محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع “ وسام جوقة 
و  فرنسا  الوطنية في  األوسمة  أعلى  يعد من  والذي   “ برتبة ضابط  الشرف 
يتم منحه لشخصيات فرنسية أو أجنبية وذلك تقديرا لجهوده التي بذلها في 
تعزيز عالقات التعاون في المجال العسكري بين دولة اإلمارات العربية المتحدة 

والجمهورية الفرنسية.
وقد قام سعادة كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بحضور 
العقيد الركن جان مارك الفاليه الملحق العسكري رئيس مكتب التعاون في 

مجال الدفاع بتقليد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري وسام 
جوقة الشرف برتبة ضابط خالل حفل أقيم على متن حاملة الطائرات شارل 
ديغول الراسيه قباله سواحل دولة اإلمارات وذلك بحضور عدد من كبار ضباط 

وزارة الدفاع في الجانبين.
من جانبه، أعرب قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن بالغ شكره و تقديره 
للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على منحه هذا الوسام متمنيا للعالقات 
بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم بما يلبي طموحاتهما في مستقبل واعد.

وزارة الدفاع توقع مذكرة 
تفاهم في مجال الصناعات 

العسكرية مع األردن

وقع اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد لإلسناد 
والصناعات الدفاعية والعميد الركن إبراهيم سلمان النعيمات مساعد رئيس 
هيئة األركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية في المملكة 
الصناعات  مجال  في   « بعد  »عن  تفاهم  مذكرة  اليوم  الهاشمية  األردنية 
العسكرية وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في القطاع العسكري. 
المناسبة -  الجابري - بهذه  الدكتور مبارك سعيد غافان  الركن  اللواء  وقال 

يتزامن توقيع المذكرة مع احتفال المملكة األردنية الهاشمية بمرور مائة عام 
على تأسيسها، وقد أدت خاللها دورا مشرفا وفاعال في حماية األمن القومي 
للحكم  نموذج  وتقديم  المنطقة،  في  واالستقرار  االعتدال  ودعم  العربي، 
الرشيد والقيادة التي تحظى بالتقدير واالحترام إقليميا ودوليا، ومد يد العون 
توقيع  يأتي  السراء والضراء. وأضاف  إلى األشقاء ومساندتهم في  واإلخاء 
مذكرة التفاهم في هذا اليوم ليضيف بعدا جديدا للعالقات المتميزة بين 
الجانبين، مؤكدا أن التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير 
تعود  إيجابية  وانعكاسات  أبعاد  من  له  لما  البلدين  لكال  وحيوي  مهم  أمر 
بالنفع على جميع عناصر هذا القطاع ويودي إلى تكامل في االستفادة من 
المقومات الموجودة في الدولتين لتحقيق األهداف االستراتيجية المحددة 

من قياداتنا الحكيمة.
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“اإلمارات للدراسات” يوّقع مذكرة تفاهم مع كلية الدفاع الوطني
للدراسات  اإلمارات  مركز  وّقع 
والبحوث االستراتيجية مذكرة تفاهم 
بوزارة  الوطني  الدفاع  كلية  مع 
بين  المشترك  التعاون  بشأن  الدفاع 
بأبوظبي.  المركز  مقر  في  الطرفين 
وّقع المذكرة نيابة عن المركز، مديره 
العام، سعادة الدكتور سلطان محمد 
عن  نيابة  وّقعها  فيما  النعيمي، 
شاهين  عقاب  الركن  اللواء  الكلية، 

عقاب العلي، قائد الكلية.
تأتي هذه المذكرة في ظل الرغبة الثنائية لكال الطرفين في توثيق عالقاتهما 
األكاديمية  المجاالت  من  عدد  في  التعاون  خالل  من  وتطويرها؛  المشتركة 
والبحثية والفنية. ويسعى الطرفان، من خالل هذا التعاون، إلى تبادل الخبرات 
الثرية التي يتمتع بها كل طرف على حدة، على النحو الذي يدعم مسيرة عمل 

كليهما في هذه المجاالت.
وفي هذه المناسبة، قال سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي: إن المركز 
حريص على مّد جسور التعاون مع مؤسساتنا الوطنية المختلفة، وتعزيز التعاون 
القائم بالفعل مع عدد كبير من هذه المؤسسات، بهدف التنسيق المشترك 
اإلمارات  دولة  في  الوطني  العمل  مسيرة  دعم  أجل  من  الخبرات،  وتبادل 
العربية المتحدة. وأضاف سعادته أن التعاون مع كلية الدفاع الوطني يحظى 

حيث  المركز،  لدى  خاصة  بأهمية 
إعداد  في  حيوي  بدور  تقوم  إنها 
القادة العسكريين والمدنيين، ورفع 
قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات 
األمن الوطني واإلقليمي والدولي، 
وفهم متطلبات إدارة موارد الدولة 
وتوظيفها من أجل حماية المصالح 
المركز  أن  سعادته  وأكد  الوطنية. 
مهتم للغاية بتوظيف كل ما يمتلكه 
من خبرات وقدرات لتدشين تعاون 

ا نفخر به جميًعا. فاعل مع الكلية التي تعّد صرًحا وطنيًّ
التعاون  “إن  الكلية:  قائد  العلي،  عقاب شاهين  الركن  اللواء  قال  جانبه،  من 
الشؤون  في  البحثية  والمراكز  الجامعات  مع  االستراتيجية  الشراكات  وبناء 
االستراتيجية يعّد من األهداف األساسية لكلية الدفاع الوطني. ولكون مركز 
مستوى  على  الرائدة  المراكز  من  االستراتيجية  والبحوث  للدراسات  اإلمارات 
من  لسنوات  تتويًجا  يأتي  وهذا  المذكرة،  هذه  توقيع  إلى  سعينا  المنطقة، 
التعاون بين الكلية والمركز، ونسعى من خاللها إلى توطيد سبل التعاون في 
مجال االستشارات والبحث العلمي والدراسات االستراتيجية، وتبادل الخبرات، 
واالستفادة من الموارد والقدرات المتاحة، وكذلك بناء عالقات شراكة فعالة 

لتحقيق األهداف المشتركة”.

اللواء ركن دكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد  استقبل سعادة 
الملحق  تايونه،  تار  كريستيانو  طيار  العقيد  الدفاعية،  والصناعات  لإلسناد 

العسكري اإليطالي لدى الدولة.
جرى خالل اللقاء، استعراض عالقات التعاون بين دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الصلة  ذات  الشؤون  وبحث  وتطويرها،  تفعيلها  وجوانب  إيطاليا،  وجمهورية 

بالمجاالت العسكرية والدفاعية.

الوكيل المساعد لإلسناد 
والصناعات الدفاعية 

يستقبل الملحق اإليطالي



األخبار12 العـدد 592 | مايو 2021

شهد العميد الركن عبيد الزحمي قائد التدريب االنفرادي حفل 
تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية “ المجموعة 
الثانية “، الذي أقيم في معسكر سيح اللحمة بحضور عدد من 
كبار ضباط القوات المسلحة. بدأ االحتفال بالسالم الوطني، 
ثم تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم، فيما قدم الخريجون 
عليها  تدريبهم  تم  التي  الداخلي  األمن  لعمليات  استعراضا 
واستعدادهم  جاهزيتهم  أكدت  الداخلية،  وزارة  من  بإشراف 
“إكسبو  معرض  فعاليات  وتأمين  تنظيم  في  للمشاركة 
2020«. وأظهرت العروض ما يتحلى به الخريجون من روح 
وانتماء  والء  من  يحملونه  ما  مقدار  جسدت  عالية  معنوية 
وحب لخدمة الوطن. وفي ختام الحفل قام العميد الركن عبيد 

الزحمي بتوزيع الجوائز على المتفوقين.

تخريج الدفعة

الـ15
من مجندي الخدمة الوطنية
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إن ما يجب أن ندركه أواًل هو أن هذا االتفاق هو نتاج الشراكة االستراتيجية الشاملة التي تجمع 
الصين وإيران، وهي أعلى درجات الشراكات االستراتيجية في التصنيف الصيني. وهذا النوع 
من الشراكات ليس قائمًا مع إيران فقط بل هو أيضًا قائم مع كل من اإلمارات والسعودية 
ومصر والجزائر. لذلك ليس من المستبعد أن ُتنشئ الصين مثل هذه االتفاقات مع مثل هذه 
الدول. واألمر الثاني هو أن هذا االتفاق اقتصادي بشكل رئيسي والسيما على المدى القريب 
على أقل تقدير. فهو يتحدث عن االستثمار الصيني في مجاالت البنية التحتية اإليرانية ومجال 
التكنولوجيا وإنشاء الموانئ وتطوير حقول النفط في مقابل الحصول على اإلمدادات النفطية 

اإليرانية بأسعار مناسبة لفترة الـ 25 سنة القادمة.  
وفقًا للمعطيات المتوفرة لدينا نستطيع القول بأن هذا االتفاق ال يمثل خطرًا فعليًا على 
منطقة الخليج العربي في المنظور القريب والمتوسط وذلك لالعتبارات التالية: أوالً، أن هذا 
االتفاق ال يستهدف من الجانب الصيني إلى إخراج الواليات المتحدة من منطقة الخليج العربي 
أو الحد من النفوذ األمريكي في المنطقة. فالصين دولة مستفيدة من النفوذ األمريكي في 
الخليج الذي يوفر الحماية لمرور النفط الخليجي لالقتصاد الصيني من دون أي ُكلفة تتحملها 
الصين في هذا الصدد. كما أن الوجود األمريكي عامل معزز لحالة االستقرار في المنطقة مما 
يجعل المشاريع الصينية االستثمارية تحقق نجاحات كبيرة وواضحة. ثانيًا، إن الصين تدرك 
األهمية االقتصادية لدول محورية رئيسية في المنطقة كالسعودية واإلمارات كمورد للنفط 
وسوق للمنتجات واالستثمارات الصينية. وبالتالي ال يمكن لها أن تتجرأ على العمل لحساب 
إيران في مواجهة مثل هذه الدول كي ال تضر بحجم االعتمادات االقتصادية الهائلة القائمة 
بين الجانبين. ثالثًا، وجود دولة مثل الصين لديها عالقات قوية مع دول الخليج العربية وتقيم 
عالقات قوية مع إيران يمكن أن يصب في صالح دول الخليج العربية عن طريق ضبط الصين 
للسلوك اإليراني في بعض األمور السيما تلك التي يمكن ان تضر بمصالحها مع دول الخليج 
العربية. ورابعًا، ال يمكن للصين االعتماد على إيران بشكل كبير والوثوق بها، ألنها تدرك بأن 
إيران لن تتخلى عن الكثير من مواقفها السياسية التي قد ُتسبب اإلحراج للصين في عالقتها 
مع العديد من دول العالم. وبالتالي فالصين ال تريد ان تزج بنفسها في فخ الصراعات في 

منطقة تدرك بكين أنها مستنقع ال يمكنها الخروج منه إذا ما وقعت فيه. 
الخبرة الصينية مع إيران تثبت وجود رغبة صينية دائمة إلى تقوية طهران لمواجهة واشنطن. 
لذلك فإن وجهة نظرنا تكمن في ضرورة احتواء فرص تحقق ذلك من خالل: أوالً، التأكيد 
للحليف األمريكي بأن الصعود الصيني في المنطقة ال يمكن احتواءه إال بتقوية التحالف 
اإلدارات  بعض  قبل  من  كان  ما  شكل  بأي  به  اإلضرار  محاولة  وعدم  األمريكي-الخليجي 
األمريكية المتعاقبة التي ولألسف الشديد تعمل من خالل بعض تصرفاتها لتحقيق مكاسب 
سياسية قصيرة المدى على تقوية نفوذ قوى معادية في المنطقة مثل إيران. وثانيًا، عدم 
ترك الصين تنجرف مع إيران بمعزل عن احتوائها من قبل الدول الخليجية من خالل تقوية 
الشراكات القائمة بين دول الخليج العربي والصين بهدف جعل الصين دولة مسؤولة ومهتمة 
بأمن واستقرار المنطقة كي تصبح عنصر دفع لتحقيق أمن واستقرار المنطقة ال مصدر إزعاج، 
وهذا يمكن ان يتحقق من خالل جعل الصين تتفهم التخوف الخليجي من إيران والسيما في 
مجال برنامجها النووي وسياساتها الطائفية المتدخلة في الشؤون الداخلية للدول العربية، 

والتي على ما يبدو أن الصين لم تصل إليه بعد.  

ماذا يعني االتفاق الصيني-
اإليراني لدول الخليج العربي؟

خرجت الكثير من 
التحليالت حول 
اتفاق الشراكة األخير 
بين الصين وإيران، 
ومعظمها يتحدث عن 
مكسب كبير للصين 
وإيران وخسارة واضحة 
للواليات المتحدة ودول 
الخليج العربي، وهو 
ما يمكن أن نتفق مع 
جزء منه. فنحن نعتقد 
أن في هذا االتفاق 
فيه ما يمكن أن ُيثير 
الشكوك المشروعة 
لدى الدول الخليجية. 
وهو ما سنحاول 
أن نلقي الضوء 
عليه هنا في هذه 
المقالة.

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com
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سالح البحرية الملكي األسترالي يدشن سفينة 
)HMAS Supply II ( اإلمداد

Elbit Systems تتولى تجهيز أسطول نقل الناقالت 
المتعددة بنظام األسلحة المضادة باألشعة تحت الحمراء

 HMAS قام سالح البحرية الملكي األسترالي مؤخرا بتدشين سفينة اإلمداد
 Auxiliary التي تعتبر السفينة الرئيسية لناقالت النفط المساعدة )Supply )II
Oiler Replenishment )AOR( vessels والتي تم بناؤها داخل ترسانة بناء 
السفن Navantia في مدينة Ferrol اإلسبانية التي جرى تركيبها النهائي في 

Garden Island غربي أستراليا في أواخر عام 2020.
“رغم   ،Navantia’s Global إدارة  مجلس  رئيس  دومنجيز،  ريكاردو  وقال 
التحديات الكثيرة مثل جائحة كورونا إال أن العمل الجماعي من جانب الحكومة 

األسترالية وترسانة بناء السفن Navantia و Navantia Australia والصناعات 
األسترالية كان كفيال بتحقيق حلم سفينة اإلمداد إلى حقيقة”.

الخاصة   )Systems Program Office )SPO األنظمة  برامج  مكتب  وقام 
بنقل النفط التابع لدى مجموعة مشتريات ودعم األنظمة التابعة لوزارة الدفاع 
وشركة Navantia Australia بتأسيس شركة AORSPO Enterprise لتولي 
مسؤولية إدارة األصول الرئيسية من أجل تقديم الدعم الالزم لسفن نقل النفط 

طوال مدة خدمتها.
وستعمل شركة Navantia Australia بصفتها المقاول الرئيسي، وستشرف 
على إدارة تقديم الدعم الالزم لهذه السفن طوال السنوات الخمس األولى من 
الالزمة واإلشراف على  التعديالت  بإجراء  أيضا  الشركة  خدمتها. كما ستقوم 

اإلدارة األساسية كجزء ال يتجزأ من الدعم المقدم لهذه السفن.
السفينة  تعتبر   )  HMAS Supply II  ( اإلمداد  أن سفينة  بالذكر  الجدير  ومن 
أن تصل  المقرر  المساعدتين. ومن  النفط  إمداد  بالنسبة لسفينتي  الرئيسية 
التركيبات  لتنفيذ  الجاري  العام  أستراليا خالل  إلى   )  Stalwart III  ( شقيقتها 
النهائية، وسترسو في HMAS Stirling غربي أستراليا. وستحمل هذه السفينة 
الوقود والبضائع الجافة والمياه واألغذية والذخيرة واألجهزة والمعدات وقطع 
المقاتلة  أو  البحرية  للقوات  الالزم  العملياتي  الدعم  تقديم  أجل  من  الغيار 

المنتشرة في مسارح العمليات المختلفة.

للحماية  إضافي  نظام  تأمين  ستتولى  أنها   Elbit Systems شركة  أعلنت 
الذاتية من أنظمة األسلحة المضادة المباشرة العاملة باألشعة تحت الحمراء 

 J-MUSIC DIRCM )Direct Infrared Countermeasures(
نقل  أسطول  تجهيز  بغية   self-protection system

الجنسيات  المتعددة  المهام  المتعددة  الناقالت 
 Multinational Multi-Role Tanker Transport

لتجهيز  النظام  هذا  وسيذهب   .)Fleet )MMF
التي   Airbus A330 التاسعة من طراز  الطائرة 
تمثل أحدث إضافة لألسطول التي يتم تجهيزها 

بالنظام المشار إليه.
وتتمتع أنظمة J-MUSIC DIRCM التي يجري 
والمشتريات  الدعم  “وكالة  ل  حاليا  تسليمها 

 )NSPA( ”)التابعة لحلف شمال األطلسي )الناتو
بتصميم مفتوح وتستخدم أحدث التقنيات الليزرية 

باإلضافة إلى كاميرا حرارية ذات معدل إطارات سريع 
ديناميكي  وبرج   high frame-rate thermal camera

صغير ذي سرعة عالية، ومن ثم الحصول على دفاع عالي األداء 

ضد تهديدات الصواريخ العاملة باألشعة تحت الحمراء.
الجنسيات  المتعددة  المهام  المتعددة  الناقالت  نقل  أسطول  برنامج  ويعتبر 
 pooling والمشاركة  للتجميع  الجنسيات  متعدد  برنامجا   )MMF(
تسع  من  األسطول  وسيتكون   ،and sharing initiative
على  قادرة  المهام  متعددة  عمالقة  نقل  طائرات 
تأمين النقل االستراتيجي وتزويد الطائرات بالوقود 
الست  للدول  الطبي  اإلخالء  وخدمات  جوا 
وألمانيا  التشيك  وجمهورية  )بلجيكا  المشاركة 

ولوكسمبورج وهولندا والنرويج(.
الناتو  لحلف  الطائرات  هذه  ملكية  وتعود 
“وكالة  جانب  من  اإلداري  لإلشراف  وتخضع 
الناتو”  لحلف  التابعة  والمشتريات  الدعم 
بدعم من “منظمة التعاون في مجال التسليح 
 Joint Armament Cooperation المشترك” 
عام  نهاية  االستحواذ حتى  OCCAR(( خالل مرحلة 
المهام  المتعددة  الناقالت  نقل  وحدة  وتتولى   .2022

والمتعددة الجنسيات مسؤولية تشغيل األسطول.
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شركة إيرباص ومنظمة البحوث العلمية التطبيقية 
UltraAir الهولندية تطلقان برنامج

  ARC-210 تسلم جهاز الالسلكي Collins Aerospace
المجوقل الخمسين ألفا

 The أطلقت شركة إيرباص ومنظمة البحوث العلمية التطبيقية الهولندية
 )Netherlands Organisation for Applied Scientific Research )TNO

UltraAir برنامجا لتطوير نموذج لمحطة اتصاالت ليزرية ُيطلق عليها اسم
ويعتبر هذا المشروع، الذي يخضع لتمويل مشترك من جانب شركة إيرباص 
 Netherlands Space ومنظمة البحوث الهولندية وهيئة الفضاء الهولندية
الليزرية  االتصاالت  )تقنية   ScyLight برنامج  من  جزءا   ،)Office )NSO
المأمونة( التابع ل “وكالة الفضاء األوروبية” )ESA(. وينص المشروع على 
الليزرية  االتصاالت  تقنيات  وتمثل  التقني،  النموذج  واختبار  وبناء  تصميم 
الثورة الجديدة في عالم اتصاالت األقمار االصطناعية )ساتكوم(، وهي الثورة 
التي تضع أسعار البث وأمن المعلومات واالستمرارية في خدمة المتطلبات 

التجارية خالل العقد القادم.
الليزرية  التوصيالت  عمل  على  قادرة   UltraAir االتصال  محطة  وستكون 
الالزمة بين الطائرة والقمر االصطناعي داخل المدار الثابت بالنسبة لألرض 
geostationary orbit على ارتفاع 36,000 كيلومترا فوق سطح األرض، مع 
توافر التقنيات الالزمة مثل وجود نظام ميكاترونيك بصري على قدر عال من 
االتزان والدقة. ويرى الخبراء أن نموذج محطة اتصاالت ليزرية يمهد الطريق 
أمام محطة اتصال UltraAir في المستقبل تصل فيها سرعة بث المعلومات 
إلى عدة جيجابايت في الثانية الواحدة، مع قدرة المحطة في الوقت نفسه 

على تفادي أي عمليات للتشويش وتضاؤل فرص التقاط هذه المعلومات.
الطائرات  تمكين  على  قادرة   UltraAir االتصال  محطة  تكون  لن  وبهذا 
العسكرية والمركبات الجوية غير المأهولة من التواصل داخل أي مجال قتالي 
فحسب، بل تمكين ركاب الطائرات أيضا من إرسال معلومات عالية السرعة 
وفرتها  التي   SpaceDataHighway كوكبة  بفضل  الطويل  المدى  على 

شركة إيرباص.

المتمثلة  المهمة  إنجازاتها  بأحد  احتفلت شركة Collins Aerospace مؤخرا 
المعتمد  ألفا  الخمسين  المجوقل   ARC-210 الالسلكي  جهاز  تسليم  في 
 Air Combat الجوية  القتالية  اإللكترونية  األجهزة  إدارة  إلى  البرمجيات  على 

Electronics )PMA-  209( – التي تعتبر واحدة 
من العمالء الرئيسيين للبرنامج منذ انطالقه عام 
البحرية  الجوية  األنظمة  لقيادة  التابعة   1990-

)Naval Air Systems Command )NAVAIR
 50,000 رقم  الالسلكي  جهاز  تسليم  ويأتي 
ليعكس عالقة التعاون التي تمتد إلى أكثر من 30 
والبحرية   Collins Aerospace بين شركة عاما 
الالسلكي  الجهاز  برنامج  مجال  في  األمريكية 
ARC-210. ويعتبر هذا الجهاز، الذي واصل رحلة 
البحرية األمريكي،  تطوره تبعا الحتياجات سالح 
الموجات  المتعددة  لالتصاالت  قياسيا  جهازا 

والمتعددة الوظائف ويلعب دورا حيويا في تمكين القوات المشتركة وقوات 
التحالف من التواصل مع بعضها البعض في مسارح العمليات المختلفة على 

مستوى العالم.

وقد بثت أنظمة الالسلكي ARC-210 ماليين الرسائل المهمة جوا وبحرا عبر 
مئات المهام. وقد دخل نظام الالسلكي ARC-210 RT-2036  جيله السادس 
ويعتمد على أحدث تقنيات التشفير ومنع التشويش، فضال عن استخدام أحدث 
باالتصاالت  الخاصة  الموجات  أشكال  جيل من 
التـــي تشـمـــل “نظـــــام اتصــــــــاالت األقمـــــــار 
 Mobile الصناعية للمستخدمين المتحركين” 
ونظام   )User Objective System )MUOS
المانع  الثاني  الجيل  من  التكتيكي  الالسلكي 
العالية  فوق  بالترددات  العامل  للتشويش 
 Second Generation Anti-jam Tactical

)SATURN( لخدمة حلف الناتو UHF Radio
ويتمتع نظام الالسلكي ARC-210 بأطول مدى 
التكتيكية  الالسلكي  أنظمة  بقية  بين  ترددي 
األنظمة  تلك  النظام  هذا  ويشمل  المجوقلة، 
بين  االتصاالت  بتبادل  تسمح  والتي  المدني  الدفاع  قوات  تستخدمها  التي 
الطائرات العسكرية وطارات الحرس الوطني في حالة الطوارئ مثل إيصال مواد 

اإلغاثة في حاالت العواصف واألعاصير ومكافحة حرائق الغابات.
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Rheinmetall و Diehl و Hensoldt توقع اتفاقية تعاون 
إلنتاج نظام جديد للدفاع الجوي

.FLIR Systems, Inc تطور أنسجة واقية جديدة للدفاع 
ضد التهديدات الكيماوية والبيولوجية

 Rheinmetall شركات  وقعت 
 Diehl و   Electronics GmbH
 Defence GmbH & Co. KG
 Hensoldt Sensors GmbH و 
للتعاون  مشتركة  اتفاقية  مؤخرا 
باسم  ُتعرف  خاصة  شراكة  إطار  في 
  ARGE أو ”Arbeitsgemeinschaft“
المذكورة من  الثالث  الشركات  تتقدم 
خاللها بعرض إلنتاج نظام دفاع جوي 
جديد قصير المدى وقصير المدى جدا 

LVS NNbS تحت مسمى
 LVS NNbS ويأتي نظام الدفاع الجوي

الجديد ليسد الفجوة الحالية المتعلقة بحماية القوات أثناء عمليات االنتشار 
وتأمين مراكز العمليات التكتيكية والمنشآت الحيوية األخرى ضد التهديدات 

الجوية القصيرة المدى والقصيرة المدى جدا.
وترمي الشركات الثالث إلى إنتاج نظام ألماني موحد قليل الخطورة يمكن 
االستعانة به بسرعة بفضل استخدام األنظمة التجارية ومكونات األنظمة 

المتاحة في األسواق. ويعتمد تصميم 
النظام ARGE NNbS بالدرجة األولى 
والثانوية  األساسية  األنظمة  على 
التي أثبتت جدارتها مثل االعتماد على 
الجيش  يستخدمها  التي  المكونات 

األلماني حاليا.
األنظمة  إدارتي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
اإللكترونية وأنظمة المركبات التابعتين 
على  تعتمدان   Rheinmetall لشركة 
الخبرة  وسنوات  التكنولوجية  الخبرة 
وتأمين  تطوير  مجال  في  الطويلة 
مجال  في  الدفاعية، السيما  األنظمة 
المركبات واالتصاالت والتكامل. وتتخصص شركة Diehl Defence في 
 Hensoldt بالنسبة لشركة  أما  الموجهة.  مجال تطوير وتصنيع الصواريخ 
ومنتجاتها  بخبرتها  فستساهم  الرئيسية  التقنيات  تأمين  في  المتخصصة 

التي أثبتت كفاءتها القتالية مثل أنظمة الرادار.

أعلنت شركة FLIR Systems, Inc. مؤخرا أنها حصلت على عقد من وكالة 
 Defense Advanced Research المتقدمة  الدفاعية  البحثية  المشاريع 
جديدة  أنسجة  تطوير  في  اإلسراع  أجل  من   Projects Agency DARPA
 embedded مضمنة  كيميائية  وعناصر  مساعدة  عوامل  على  تحتوي 
catalysts and chemistries قادرة على مكافحة وتخفيف آثار التهديدات 

الكيماوية والبيولوجية عند التعرض لها.
الشخصية  األدوات  وبقية  الواقية  البزات  مع  األلياف  تلك  دمج  وسيتم 

األخرى مثل األحذية والقفازات ووسائل حماية األعين التي يمكن أن 
يرتديها الجنود في ساحة العمليات واألفراد المعنيون بتقديم 

 FLIR الرعاية الصحية وغيرهم. وقد حصلت شركة
Systems, Inc. على 11,2 مليون دوالر كدفعة 

إلى خمس  الذي تصل مدته  العقد  أولى من 
سنوات والذي تصل قيمته إلى 20,5 مليون 

دوالر شاملة البنود االختيارية.
األنظمــــــــة  “برنامــــج  وراء  مـن  والهــــــدف 
 Personalized الواقيــــــــة”  الشخصيـــــــــة 
التابع   Protective Biosystems PPB

لوكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة )DARPA( هو تقليل الوزن الكبير 
والعبء النفسي لدى البزات الواقية الحالية من أجل تمكين الجنود من تقديم 
مستوى أفضل عند أداء مهامهم. وستجمع األنظمة الشخصية الواقية بين 
المواد الواقية الخفيفة الوزن والتقنيات الطبية الوقائية الجديدة التي تساهم 

في تخفيف آثار التهديدات الكيماوية والبيولوجية.
وستتولى شركة FLIR Systems, Inc. وشركاؤها مسؤولية تطوير نموذج 
 Integrated Soldier ”من مادة األنسجة – “نظام حماية الجنود المتكامل
الختبارات  إخضاعه  سيتم  الذي   -  Protective System ISPS
داخل  تلك  التطوير  عملية  وستجري  الحكومية.  المختبرات 
بالواليات  بتسبرج  في   FLIR شركة  مصانع 
المتحدة. وينص عقد ترسية “نظام حماية الجنود 
المتكامل” على فترة مدتها عامين وعلى خيار 
أول مدته عامين وخيار نهائي مدته عام واحد. 
وستكون النتيجة بعد خمس سنوات هي إنتاج 
مجموعة من نماذج البزات والمالبس الواقية 
الجاهزة للتحول إلى برنامج رسمي لدى وزارة 

الدفاع األمريكية.
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SharpEye البحرية البولندية ترشح الرادار

Schiebel تحصل على عقد خدمي جديد من 
وكالة السالمة البحرية األوروبية

رادارات  بتوريد  حاليا   HENSOLDT UK شركة  تقوم 
 Kelvin Hughes Mk11 X Band SharpEye المالحة
 Kormoran II-class ألغام من طراز لكاسحتي  الالزمة 
تابعتين لسالح البحرية البولندي. وقد جرى إنتاج الرادارين 
ترسانة  بمعرفة   ORP Mewa و   ORP Albatros
Remontowa Shipbuilding S.A. في مدينة دانسك 

البولندية.
أبراج المالحة  بالتالزم مع أحد أنظمة  الرادار  وتم تركيب 
 ،OSI Maritime Systems إنتاج شركة المتكاملة من 
المسطحات  ومراقبة  المالحة  مهمة  الرادار  وسيتولى 
المائية، ومن ثم تزويد البحرية البولندية بأنظمة استشعار 

متقدمة  وسيلة  توفير  على  عالوة  المالحة،  سالمة  لضمان  قوية  رادارية 
صغيرة الحجم للبحث عن األهداف.

شركة  “يسر  إنه  البحرية،  والمراقبة  المبيعات  مدير  بيلبيم،  إدريان  وقال 
HENSOLDT UK أن تتولى مسؤولية تزويد سالح البحرية البولندي بأول 
رادار لها من نوع SharpEye لمساعدة السالح على أداء المهام العملياتية 
الملحة التي تنفذها كاسحات األلغام. وتأتي هذه الخطوة لتساهم في تعزيز 

عالقات التعاون الطويلة في مجال تأمين أنظمة االستشعار الرادارية لشركة 
OSI Maritime Systems تمهيدا لدمجها مع األنظمة البرجية”.

ومن الجدير بالذكر أنه بهذه الخطوة ينضم سالح البحرية البولندي إلى أكثر 
االستشعار  أنظمة  يستخدمون  العالم  مستوى  على  بحري  سالح   30 من 

Kelvin Hughes SharpEye الرادارية

السالمة  أنها حصلت مؤخرا على عقد من وكالة   Schiebel أعلنت شركة 
 European Maritime Safety Agency EMSA األوروبية  البحرية 
المأهول  غير  الجوي  النظام  أنتجت  التي  الشركة-  على  االختيار  وقع  وقد 
-CAMCOPTER S-100 كواحدة من الشركات المقدمة للخدمات الالزمة 
 Remotely Piloted لعمليات الوكالة المتعلقة بأنظمة الطائرات المسيرة
Aircraft System RPAS التي تنفذ عمليات الرقابة على االنبعاثات الصادرة 
عن السفن وعمليات المراقبة العامة التي تحتاجها الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي.
ويشمل نطاق العقد اإلطاري الذي تبلغ قيمته 16,5 مليون يورو مراقبة 

المحتوي الكبريتي لدى االنبعاثات الصادرة عن السفن للتأكد مع تمشيها مع 
الحدود القصوى لالنبعاثات الكبريتية التي حددتها المنظمة البحرية الدولية 
International Maritime Organisation IMO للقطع البحرية التي تجوب 
البحار، باإلضافة إلى زيادة الوعي الميداني البحري لدى السلطات الساحلية.

ويأتي هذا العقد باإلضافة إلى العقد الذي جرى ترسيته في عام 2018 والذي 
البحرية  السالمة  وكالة  تزويد  Schiebel مسؤولية  تولي شركة  على  نص 
األوروبية )EMSA( والسلطات المحلية في كل من كرواتيا وفنلندا بخدمات 

المراقبة البحرية، وهو العقد الذي ما يزال ساريا حتى اآلن.

على  بقدرته   CAMCOPTER S-100 المأهول غير  الجوي  النظام  ويتميز 
العمل ليال أو نهارا وقدرته على حمل أجهزة متعددة بوزن إجمالي يصل 

بالنسبة  مثاليا  النظام  هذا  ويعتبر  كيلوجراما.   50 إلى 
بفضـــــــل  وذلك  البحـــرية  للعمليــــات 

وصعوبة  حجمه  صغــــر 
مالحظته أو 

اكتشافه.
وقال هانز جورج شيبل، 

 ،Schiebel Group رئيس مجلس إدارة
“بعد نجاح الشركة في تنفيذ عملياتها في سماء أوروبا 

تفخر  األوروبية،  البحرية  السالمة  وكالة  مع  األول  عقدنا  لبنود  طبقا 
الطائرات  أنظمة  خدمات  لتقديم  ثانية  مرة  عليها  االختيار  بوقوع  الشركة 

المسيرة”.
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وسواء كان األمر يتعلق بطاقة الرياح أو بخطوط أنابيب الغاز أو منصات 
النفط أو أنفاق المياه في محطات توليد الطاقة أو الكابالت الكهربائية 
في قاع المحيط، فإنها جميعًا تتطلب صيانة مستمرة لضمان الموثوقية 

وسالسة العمليات، مع أدنى حد من الخلل والتعطيل والتأثير البيئي.
أنحاء  البحرية في شتى  والمرافق  التحتية  البنية  االستثمارات في  تتزايد 
المتجددة  الطاقة  من  ابتداًء  شيء،  كل  على  االهتمام  وينصّب  العالم. 
والزراعة ومزارع األسماك على نطاق صناعي، وانتهاء بالمنشآت البحرية 

الجديدة للنفط والغاز.
يعمل نظام الروبوت التحويلي الذكي Sabertooth، التابع لشركة الطيران 
والدفاع السويدية، على إحداث تحول جذري من خالل جعل العمل تحت 

سطح البحر أسهل وأكثر كفاءة واستدامة من الناحية البيئية.
في شركة  المبيعات  مدير   ،)Peter Erkers( إركرز  بيتر  يقول  جانبه  من 
Saab إن “نظام Sabertooth مناسب تمامًا؛ فهو مثالي للمسح البحري 
والتفتيش والصيانة واإلصالح )IMR( والمراقبة البيئية وفحص المنشآت 

 Saab من Sabertooth نظام
يرقى بالتقنيات الخضراء إلى 
مستويات جديدة

ينطوي بناء المرافق البحرية وتشغيلها على تحديات كبرى، وغالبًا ما تكون هذه المنشآت معقدة، ويمكن أن تكون 
عائمة أو مثبتة بالقاع؛ وتم إنشاء بعضها في قاع البحر، ويقع العديد منها بعيدًا عن البر وعلى أعماق كبيرة.
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والبنية التحتية في قاع البحر، وأنفاق محطات الطاقة المائية في وضعية 
التشغيل التلقائي. كما يؤهله شكله القوي والمدمج ومرونته المتأصلة 
فيه كَمورد رئيسي أثناء مراحل البناء، فضاًل عن مهام الخدمة والصيانة 
الروتينية وصواًل إلى  ابتداًء بالمهام  طويلة األجل. ويمكنه أداء أي شيء 
المهام األكثر تعقيدًا على أعماق تصل إلى 3,000 متر. كما يمكن تجهيزه 
بمستشعرات صوتية وبصرية، باإلضافة إلى مجموعة واسعة من األدوات. 
وهو كما قال أحد العمالء: ’يشبه إلى حد ما سّكين الجيش السويسري’“.

يمثل  ومزدوج، وهو  فردي  Sabertooth في شكل هيكل  نظام  يتوافر 
وتشغيله  الصغير  ويساعد حجمه  الوزن.  ولكنه خفيف  جدًا  قوية  منصة 
الخالي من القيود وقدرته على المناورة على سهولة الوصول بأمان إلى 
داخل الهياكل المعقدة وحولها. وهذا يجعله مناسبًا ألعمال المسح البحري 
والفحص والصيانة واإلصالح )IMR( بصورة تلقائية مستقلة للمنشآت 

واألنفاق تحت سطح البحر.
صحيح أن معظم المشاريع تحت الماء تستخدم حاليًا مركبات هيدروليكية 
يتم التحكم فيها عن ُبعد، لكنها مصحوبة بتحديات بيئية، ال سيما بالنظر 
إلى البصمة الكربونية التي خلفتها سفن اإلمداد وخطر تسرب الزيوت من 

أنظمتها الهيدروليكية.

التوسع في العمل تحت سطح البحر
الوزن  خفيفة  هجينة  مركبة   ،Sabertooth نظام  يعتبر  أخرى،  جهة  من 
تعمل بالطاقة الكهربائية تحت الماء، مصممة لتقليل المخاطر البشرية 
والتقنية والبيئية. ويضمن لها  حجمها الصغير وقدرتها التشغيلية الخالية 
من القيود، وقدرتها على المناورة بست درجات من حرية الحركة، إمكانية 

الوصول بسهولة وأمان إلى داخل الهياكل المعقدة والحركة حولها.
الذي  الوحيد  المستقل  النظام  هو   Sabertooth“ أن  إركرز  بيتر  ويؤكد 
يمكنه العمل في كل من الوضعيتين المستقلة وعن بعد، والتعامل مع 

التوصيالت في المستويين األفقي والعمودي”.

ذكاء مدمج
المهام  ألداء  المستقلة  الوضعية  في   Sabertooth نظام  برمجة  يمكن 

التي كانت تتطلب  الروتينية  المهام  تلقاء نفسه، مثل  بشكل كامل من 
في السابق تدخاًل يدويًا. وهو يعتبر أيضًا أول مركبة تتصل بمحطة إرساء 
تقع في قاع البحر وترسل البيانات، كما تم تكليفها بمهام جديدة وبشحن 

البطاريات.
يقوم نظام Sabertooth بكل هذه المهام تلقائيًا دون الحاجة إلى التحكم 
البشري. كما أنه يتمتع بقدرات وإمكانات مستقبلية لتغيير أدوات العمل، 

ويتم تشغيله وتزويده بالطاقة إما عن طريق البطاريات أو الكابالت.
البحر، يتم تغليف المركبة  فإذا تم استخدامه كنظام مقيم تحت سطح 
عند وحدة اإلرساء حيث يمكن إعادة شحن بطارياتها. وتسمح هذه الوحدة 

بتحميل البيانات إلى السطح وتنزيل إرشادات جديدة.
من بين أهم ميزات نظام  Sabertooth كذلك قدرته على السباحة بشكل 
أيام  الساعة طوال  مدار  على  هناك  والبقاء  اإلرساء،  وحدة  إلى  مستقل 
األسبوع ألكثر من ستة أشهر دون صيانة، األمر الذي يوفر تكاليف السفن 

السطحية.
تستفيد هذه المركبة المستقلة تحت الماء والتي تحوم في المياه العميقة 
)AUV( ويتم تشغيلها عن بعد )ROV( من القدرة على المناورة بزاوية 360 
درجة مع ست درجات من الحرية، وواجهات بينية للمستشعرات، ومعدات 

مساعدة. كما تستخدم وظائف القائد اآللي المتقدمة.
الجائر،  غير  الذاتي  التشخيص  على  بالقدرة   Sabertooth نظام  يتمتع 
بعد  إنترنت عن  واجهة  تتوافر  األخطاء. كما  يتحمل  تحكم  نظام  ويشمل 

كمصدر للدعم الفني إذا لزم األمر.
ويمكن أيضًا تخزين حزم األدوات والمعدات بجوار المركبة واستخدامها عند 
اللزوم. أما بلنسبة إلى وضعية التشغيل عن بعد ROV، فتتوافر مجموعة 

كبيرة من الرافعات والكبالت.
من جانبه يقول بيتر إركرز موضحًا: “إنها المركبة الوحيدة الموجودة حاليًا 
في السوق القادرة على البقاء واإلقامة فترات طويلة في مواقع يصعب 
 Sabertooth الوصول إليها؛ حيث تسمح تقنية اإلرساء الجديدة لمركبةـ

بالبقاء منتشرة في المياه العميقة ألكثر من ستة أشهر”.
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تقنية
SMASH

تعتبر شركة  SMART SHOOTER شركة تصميم وتطوير وتصنيع بمعايير عالمية ألنظمة التحكم المبتكرة 
بالنيران؛ والتي تعزز دقة األسلحة النارية الصغيرة وقوة فتكها. وتسهم تقنية SMASH لدى الشركة في تعزيز 
فاعلية المهام من خالل القدرة على استهداف األهداف األرضية والجوية الثابتة أو المتحركة وإصابتها بدقة أو 
القضاء عليها، سواء خالل العمليات النهارية أو الليلية.

تضمن 
دقة 

التسديد
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 SMASH Family of بالنيران  للتحكم  الشركة  أنظمة  ُصّممت  وقد 
العسكريين  المهنيين  لمساعدة  قتاليًا  المجربة   Fire Control Systems
والعاملين على إنفاذ القانون بسرعة وتحييد األهداف بدقة حيث تزيد من 
قوة البندقية على اإلماتة، في الوقت الذي تتم فيه المحافظة على سالمة 

القوات الصديقة والحد من األضرار الجانبية.
مع   SMASH بـتقنية  الخاصة  والتتبع  االستحواذ  خوارزميات  دمج  تم 
برمجيات معالجة الصور المتطورة ضمن حل أجهزة متينة، مما يوفر حاًل 
سهل االستخدام واقتصادي التكلفة يمكن إدماجه في أي نوع من أنواع 

البنادق الهجومية.
وهذه التقنية سهلة االستخدام للغاية: فبمجرد تحديد المستخدم للهدف 
)بشكل مستقل أو باستخدام توجيه نظام الكشف( والتسديد عليه، يتعقب 
ضربات  لضمان  الطلقة  إرسال  بمزامنة  ويقوم  تحركاته   SMASH نظام 
استخدام  خالل  من   ،SMASH يعمل  كما  الهدف.  على  ودقيقة  سريعة 
الظرفي  الوعي  تحسين  على  الكمبيوتر،  بمساعدة  بالتأثير  التنبؤ  معالجة 
أو  الثابتة  أو  الجوية  أو  األرضية  األهداف  بإزالة  واعٌد  وهو  للمستخدم، 

المتحركة بدقة وسرعة وبساطة وبشكل آمن.
والتشغيلية  الميدانية   Smart Shooter SMASH حلول  مجموعة  توفر 
- إصابة  التسديد “طلقة واحدة  القدرة على دقة  النهائيين  للمستخدمين 
واحدة” في مجاالت مهام متعددة، مما يعطي ميزة لجندي المشاة وُيحدث 

ثورة في عالم األسلحة الصغيرة والبصريات في نهاية المطاف.
تشمل عائلة SMASH ألنظمة التحكم في النيران ما يلي:

SMASH 2000 Plus: تشمل الميزات الكاملة لتقنية SMASH التحكم 
في النيران، مع وضعية إضافية متقدمة مضادة للطائرات بدون طيار، توفر 
أو  ثابتة  أرضية  أو أي أهداف  الطائرات بدون طيار  الدقة في إصابة  ميزة 
متحركة. وقد تم تصميم SMASH 2000 Plus لمنح الجنود والمتخصصين 
في إنفاذ القانون ميزة تكتيكية حاسمة في كل سيناريو عملياتي تقريبًا، 
وهو مناسب للدفاع والقوات المسلحة ، وبروتوكول HLS، وأمن الحدود، 

وحماية المرافق االستراتيجية، والشرطة، واالستخدامات شبه العسكرية.
بعد  عن  فيها  التحكم  يتم  خفيفة  أسلحة  محطة   :SMASH Hopper
في  الدقة  ميزة  وتوفر  بسرعة،  للنشر  وقابلة  مرنة،  معيارية   )LRCWS(
اإلصابة “طلقة واحدة - إصابة واحدة” أثناء التحكم فيها من قبل المشغل 
من مسافة آمنة. يزن نظام SMASH Hopper حوالي 15 كغ، وهو مثالي 
وغير  المأهولة  الوزن  خفيفة  والمنصات  المركبات  مختلف  على  للنشر 
المأهولة، مع مجموعة واسعة من التطبيقات. كما يوفر هذا النظام القدرة 
على التسديد لياًل ونهارًا مع المسح التلقائي واكتشاف الهدف، وبالتالي 
القوات،  المتعددة بما في ذلك حماية  المهام  فهو مثالي لسيناريوهات 
وأمن الحدود، ومكافحة الطائرات بدون طيار، والكمائن عن ُبعد، والعمليات 

األخرى منخفضة المستوى في بيئات المدن المعقدة.
SMASH HOPPER Light: النسخة الخفيفة من النظام عبارة عن محطة 
أسلحة محمولة خفيفة الوزن يتم التحكم فيها عن بعد، تزن حوالي 7 كجم، 
ميزة  وتسهم  واحد.  شخص  بواسطة  وتشغيلها  وتجميعها  حملها  ويتم 
الجمع بين الحجم المدمج وخفة الوزن في جعله مناسبًا للبيئات المعقدة، 
التي تتطلب بصمة تشغيلية منخفضة. ويمكن  المواقف  إلى  باإلضافة 
استخدامه في سيناريوهات عملياتية مختلفة؛ مما يوفر للجنود حاًل قاتاًل 

ودقيقًا وسّرّيًا لساحة المعركة الحديثة.

SMASH Hopper
يوفر هذا النظام القدرة على التسديد 

لياًل ونهارًا مع المسح التلقائي واكتشاف 
الهدف، وبالتالي فهو مثالي لسيناريوهات 

المهام المتعددة

خارطة طريق مستقبلية
ميدانيًا   SMART SHOOTER النيران  في  التحكم  تقنية  حلول  ُتستخدم 
وعملياتيًا من قبل القوات الصديقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 

قوات الدفاع اإلسرائيلية والقوات الخاصة األمريكية.
من   SMART SHOOTER تقنية  اختيار  حديثًا  تم  المتحدة،  الواليات  في 
قبل الجيش األمريكي ووزارة الدفاع األمريكية باعتبارها واحدة من عدد قليل 
الصغيرة  المأهولة  الطائرات غير  المعتَمدين لحلول مكافحة  المزودين  من 
)C-sUAS(. ويأتي تصنيف SMASH كحل وحيد للقتل الصعب لمكافحة 
الطائرات بدون طيار في أعقاب تقييم شامل بقيادة الجيش ألكثر من ثالثين 
نظامًا من أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار المتنافسة. وقد استحوذت 
 ،  SMASH Fire Control Solutions حلول  على  أيًضا  الهندية  البحرية 

وتقوم أكثر من 10 دول أخرى حالًيا بتقييم النظام.
تتضمن خارطة طريق الشركة للمستقبل القريب: التطويَر المستمر لتقنية 
SMASH ولتطبيقات حلول SMASH  للتحكم بالنيران الحالية والمستقبلية. 
وتشمل عمليات التطوير، على سبيل المثال، القدرة على إدماج األنظمة مع 
أجهزة استشعار خارجية مختلفة، والقدرة على تركيب األنظمة على المركبات 
المأهولة وغير المأهولة والتحكم فيها من مسافة آمنة، وتطوير نطاق بصري 
للرماة،  والتمييز  التعرف  ومدى  الموسع،  الكشف  على  القدرة  يوفر  مكبر 

باإلضافة إلى أمداء القتل المميتة الموسعة.
يقع المقر الرئيسي لشركة SMART SHOOTER في ياغور بإسرائيل، وتقع 
الشركة األمريكية التابعة لها، Smart shooter Inc، في والية فرجينيا. كما 

تمتلك Smart Shooter أيضًا مكتبًا في دوسلدورف بألمانيا. 
https://www.Smart-Shooter.com لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة
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إذا كانت جيوش العالم جادة في التعامل مع قضية إعداد الطيارين فعليها اعتماد تقنيات مبتكرة وجديدة 
لتدريب طياريها بوتيرة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.

الطيارون الجدد: 
حان الوقت كي 

تعيد جيوش 
العالم النظر 

في كيفية إعداد 
الطيارين

من المؤكد أن تدريب الطيارين العسكريين عملية معقدة ومكلفة، وهو 
أن عدد  اتضح  وإذا  الحاليين.  الطيارين  إدارة  أيضا على كيفية  ينطبق  ما 
الطيارين لدى سالح جوي ما أكثر من الالزم أو أقل من الالزم فإن هذا 
سيؤثر بالسلب على درجة االستعداد العملياتي. وفي بعض الحاالت، قد 
السنوات  الخلل سنوات وسنوات إلصالحه. وقد شهدت  يستغرق هذا 
أثبتت كفاءتها حاليا في  التي  الحديثة والمبتكرة  التقنيات  األخيرة ظهور 
حل بعض من أصعب القضايا التي تعاني منها قطاعات الدفاع واألمن 

والفضاء.
ومنذ نهاية الحرب الباردة وجدت أسلحة الجو أن من الصعب حل مشكلة 
الحصول على العدد المثالي من الطيارين الذكور واإلناث التي تحتاجها هذه 
الطيارين واالحتفاظ بهم عملية صعبة  تفريخ  بالفعل. وأصبح  األسلحة 
توقف  في  ساهم  ربما  الحالي  الوباء  أن  ورغم  األخيرة.  السنوات  خالل 
عملية انتقال الطيارين من المجال الحربي إلى مجال الطيران المدني إال أن 
هذا التوقف سيكون قصير األجل، وسنجد جيوش المستقبل على المدى 

القريب أن الطيارين يرحلون بوتيرة أسرع من استبدالهم.
مؤخرا  األمريكية  للحكومة  التابع  المحاسبة  عن مكتب  تقرير صدر  وذكر 
أن أسلحة الجو والبحرية ومشاة البحرية )المارينز( لديها طيارين أقل عددا 
من الوظائف المتاحة. وترجع هذه الفجوة بالدرجة األولى إلى المتطلبات 
الخاصة بدرجة استعداد الطائرات وقلة فرص التدريب وزيادة الضغوط على 
عانت  التي  المشكلة  تلك هي نفس  المقاتلين. وكانت  الطيارين  كاهل 

منها الجيوش الكبرى األخرى، السيما في أوروبا وآسيا.

ولسد هذه الفجوة يجب على جيوش العالم اختصار الوقت الالزم لتدريب 
االفتراضي  الواقع  مثل  الحديثة  التقنيات  أن  الحظ  طياريها. ومن حسن 
لهذه  ملموسة  حلول  طرح  على  قادرة  التكيفية  التعلم  وأجهزة  والمعزز 

المشكلة.
لذلك، يجب على الجهات المسؤولة عن التشغيل اعتماد هذه التقنيات 
أسرع  بوتيرة  جدد  طيارين  تفريخ  أرادت  إذا  الطيارين  تدريب  عند  الجديدة 
األمريكي  الجو  يفعله سالح  واقتدارا. وهذا هو ما  وأكثر كفاءة  وأفضل 

تماما في إطار خطته إلحداث تغيير جذري في تدريب طياريه.
وهناك مشكلة مؤرقة أخرى وهي أن األساليب المتبعة حاليا في تدريب 
العصر. فمنذ عقود، ساهمت  لتلبية متطلبات  كافية  تعد  لم  الطيارين 
أجهزة محاكاة الطيران في إحداث ثورة في عالم تدريب الطيارين. واليوم، 
ظهر الواقع االفتراضي/الواقع المعزز )VR/AR( كأحدث وأكبر إنجاز تقني.

االفتراضي/الواقع  الواقع  تطبيقات  األخيرة  السنوات  شهدت  وقد 
أكثر  التي أصبحت   immersive training المركز التدريب  المعزز وأجهزة 
المهارات  اإلجادة وصقل  درجة  رفع  في  كبيرة  بدرجة  حاال  وأفضل  قوة 
في مرحلة مبكرة كثيرا عما كان عليه الوضع في السابق. فأحدث جيل 
تمكن  المعزز  االفتراضي/الواقع  بالواقع  المتعلقة  الرأس  من سماعات 
الطيارين الصاعدين من التركيز التام داخل مقصورة قيادة الطائرة والتركيز 
على العلم االفتراضي ذي الدقة العالية حولهم لدرجة أن بعضهم ينغمس 
داخل  من  ما  شيء  التقاط  ومحاولة  أيديهم  لمد  تدفعهم  لدرجة  بشدة 

مقصورة القيادة االفتراضية، ناسين أن ما يرونه غير حقيقي.

Middle East, CAE إعداد: تيبوت ترانكارت  مدير عام شركة
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وقد قطع الواقع االفتراضي والمعزز شوطا طويال. وبمساعدة التقنيات 
االفتراضي/الواقع  الواقع  وبرامج  البيانات  تحليل  مثل  األخرى  الرقمية 
المعزز يمكن خلق بيئة تدريبية شاملة تساهم في تسهيل عملية تدريب 
الطيارين منذ اليوم األول وحتى تخرجهم، حيث يتم منح المتدربين الفرصة 
الفوائد  ومن  التركيز.  شديدة  افتراضية  بيئة  في  أكبر  بوتيرة  للممارسة 
تحليل  على  يقوم  الذي  التدريب  أي  المركز،  الرقمي  للتدريب  الواضحة 
المخطط  اختصار  إمكانية  هو  االصطناعي،  بالذكاء  والمدعوم  البيانات 
الزمني الالزم لتخريج الطيارين مع ضمان تخريج طيارين أفضل في الوقت 

نفسه.
وعندما جرى طرح الواقع االفتراضي/الواقع المعزز منذ األساس، لقيت 
الفكرة اعتراض عدد كبير من خبراء هذه الصناعة على أساس أن الواقع 
االفتراضي/الواقع المعزز ال يعدو سوى مجرد ألعاب فيديوية. ورغم هذا، 
بدأت هذه التقنية في اكتساب أرض جديدة إلى أن أصبحت جزءا موثوق 

به من تدريب الطيارين العسكريين الحديث، وهو ما أكدته تجربة تدريب 
طياري سالح الجو األمريكي وبرنامجه الحالي إلحداث طفرة في تدريب 
الطيارين Pilot Training Transformation program  كما دخل سالح 
استخدام  على  تجاربه  من  األولى  المراحل  أيضا  البريطاني  الملكي  الجو 

الواقع االفتراضي/الواقع المعزز في تدريب طياريه.
ورغم ضرورة االعتراف بصعوبة أن يحل الواقع االفتراضي/الواقع المعزز 
الطائرات  على  العملي  التدريب  أو  الدقة  الفائقة  المحاكاة  أجهزة  محل 
الحقيقية إال أن فعاليته أثبتت جدارتها. فالتكنولوجيا ولدت لتبقى، وتزداد 
نضجا يوما بعد يوم وستصبح جزءا أساسيا من تدريب الطيارين. ويجب 
على المشغلين العسكريين مستعدين لتبني هذه التقنية ألن االستثمار 
في الواقع االفتراضي/الواقع المعزز هو استثمار في مستقبل الطيران 

والجيل القادم من الطيارين العسكريين.
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Collins Aero-
space تدعم برنامج 

الطائرات العمودية 
للجيش األمريكي على 

مختلف الجبهات
تشمل أولويات التحديث الرئيسية للجيش 

األمريكي فيما يتعلق بالجيل القادم لمروحياته 
زيادة سرعتها وخفة وزنها وقوتها ومدى 

طيرانها، مع زيادة سعة حمولتها وسهولة 
صيانتها وخفض تكاليف تشغيلها.

المستقـــبلي«  العمــــــودي  »النقــل  التحــــديث  برنامـــــج  على  ُيطلــــق 
لمعدات  تحويل  عمليات  أكبر  أحد  ويمثل   ،Future Vertical Lift FVL
هذا  خطط  وتشمل  الماضي.  القرن  سبعينيات  منذ  األمريكي  الجيش 
)FARA( وطائرة  إنتاج طائرة استطالع هجومية مستقبلية   FVL البرنامج
هجومية طويلة المدى مستقبلية )FLRAA(؛ ومن المقرر أن تحل كالهما 

محل غالبية طائرات أسطول المروحيات الحالي للجيش.
وشركة Collins Aerospace على أهبة االستعداد لدعم مبادرة “الطائرات 

العمودية المستقبلية”FVL على العديد من الجبهات.
في ندوة افتراضية مباشرة حديثة العهد عبر اإلنترنت خالل قمة القوات 
العالمية لرابطة جيش الواليات المتحدة )AUSA Global Force( التابعة 
الجيش  في  القرار  صانعي  مع   Collins شركة  من  خبراء  تحدث  للجيش، 
وشركاء آخرين في الصناعة - نسخة افتراضية من معرض تجاري شخصي - 
لتسليط الضوء على تجربة الشركة الطويلة مع الطائرات العمودية، ولعرض 

ما يمكن للشركة القيام به لمساعدة الجيش على تنفيذ رؤيته.
وقد اشتمل ذلك على ميزات مثل تقديم مواد بناء مرّكبة جديدة، وخيارات 
مقاعد أخف للطيارين وأطقم الطائرات، وتقنيات اتصال وتقنيات السلكية 
والهياكل  المعدات  من  والمزيد  تنبؤية،  تشخيصية  وعمليات  مطورة، 

المدمجة المتكاملة.
قاد المناقشات “لوك شميدت”، مدير التوجهات االستراتيجية العسكرية 
 ،Collins والمسؤول الرئيسي عن النقل العمودي المستقبلي في شركة
واستمال عدة قادة آخرين للتوسع في الحديث عن مجاالت خبراتهم. كان أحد 
الموضوعات الرئيسية حول “كيفية تخفيض الوزن ومقاومة الهواء”. أوضح 
 ،Collins شميدت، الذي أمضى 10 سنوات في الجيش قبل االنضمام إلى
سبب كون هذه أولوية بالنسبة إلى برنامج النقل العمودي المستقبلي، 

ولماذا هو موضوع موحد عبر وحدات األعمال الست التابعة لكولينز.
وأضاف: “يحتاج طيارو الجيش الذين يستعدون للقيام بمهامهم التكتيكية 
خالل  من  المهمة  أثناء  القدرات  تعزيز  ويمكننا  رائعة.  انطالق  نقطة  إلى 
تقليل الوزن األساسي وتخفيف إعاقة الطائرة. هذه هي النقطة الحاسمة 
 Collins تعاملنا في اليوم، وسبب  أنفسنا فيها  نجد  التي  التصميم  في 
بكل هذه الجدية مع التحدي المتمثل في تقليل الوزن وتخفيف السحب 

برنامج التحديث »النقل العمودي 
المستقـبلي يشمل خطط إنتاج 
طائرة استطالع هجومية مستقبلية وطائرة 
هجومية طويلة المدى مستقبلية
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واإلعاقة”.
كفاءات  أو  إضافية  سعة  إلى  المتزايدة  القدرات  هذه  تتحول  أن  يمكن 

تشغيلية لجميع الطائرات.
قال شميت أيضًا: “قد يعني ذلك توافر مساحة لوقود أو ذخيرة إضافية؛ 
إلى  أن يؤدي  المدى، كما يمكن  أو  السرعة  زيادة  إلى  الذي يفضي  األمر 

إمكانية زيادة عدد الجنود أو العتاد أو الحمولة”.

وأشار الفريق إلى منتجات وحلول رئيسية أخرى من جميع وحدات وأقسام 
الوزن  وتقليل  المروحية  الطائرات  عمليات  لتحسين  مصممة   Collins
المفتوحة  الهندسية  البنية  والحلول:   المنتجات  هذه  وتشمل  واإلعاقة. 
التحكم  وأنظمة   ،MOSARC المدمجة  الطيران  وإلكترونيات  لألنظمة، 
في الطيران، ونظام Perigon، واالتصال، ونظام FlexLink ، والرافعات، 

والمقاعد، والهياكل، والمرّكبات، وكفاءة اإلنتاج.
المملكة  في   Collins لشركة  التابع  المركبة  المواد  تميز  مركز  يستثمر 
وذلك  التضفير،  تقنية  مثل  الجديدة،  التصنيع  أساليب  في  المتحدة 

للمساعدة على المزيد من خفض تكاليف إنتاج المواد المركبة.
الطائرة،  الموجودة في  الفتحات  تقليل حجم وعدد  األخرى:  األمثلة  ومن 
وإيجاد طرق إلدماجها حيثما أمكن. قد يعني هذا – على سبيل المثال - أن 
يتم الجمع بين األضواء والهوائيات في مكّون واحد، واستخدام حل إضاءة 

ت بشكل متساطح غير بارز لتوفير مساحة إضافية. LED ُمثبَّ

 Collins Aerospace
على أهبة االستعداد لدعم مبادرة “الطائرات 
العمودية المستقبلية”FVL على العديد من 

الجبهات
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أقمار االستخبارات والمراقبة واالستطالع 
االصطناعية تؤمن الدعم المتواصل

تسعى شركة لوكهيد مارتن لمواجهة الطلب المتزايد على القدرات العسكرية المعتمدة على الفضاء عن طريق خط جديد 
 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance من أقمار االستخبارات والمراقبة واالستطالع االصطناعية

ISR( satellites( التكتيكية السريعة والمتكاملة والقليلة التكلفة. هذه األقمار، التي تعتمد على مركبة القمر االصطناعي 
LM 400 satellite bus المتوسطة الحجم التي أنتجتها الشركة من أجل تمكين المقاتالت العسكرية التكتيكية من 

تعقب األهداف المتحركة على مسافات طويلة، والتي تتميز بقدرتها على العمل في المناطق المتنازع عليها والمحرومة 
من شبكات االتصال تبعا لجدول زمني مضغوط على مستوى يضاهي مستوى المعركة.

مع  ويتمشى  الثالجة  حجم  إلى   LM 400 الفضائية  المركبة  حجم  ويصل 
 Modular Open Systems القياسي”  المفتوحة  األنظمة  “تصميم 
Architecture )MOSA( ومنصة األقمار االصطناعية SmartSat المعتمدة 
على البرمجيات التي أنتجتها شركة لوكهيد مارتن، وهو ما يساهم في دعم 
متطلبات المهام الجديدة بكل سهولة. وتؤمن هذه األقمار تجهيز البيانات 
في مداراتها من أجل اختصار الفاصل الزمني بين نظام االستشعار والقناص، 
أي الوقت الذي يحتاجه القائد للتصرف في المعلومات التي يحصل عليها 

نظام االستشعار مثل آلة التصوير. ويمكن للمقاتالت العسكرية المتواجدة 
بشكل  المعلومات  تلك  من   downlink االستفادة  العمليات  مسرح  في 

مباشر.
وتعتمد مركبة القمر االصطناعي LM 400 على مكونات تامة النمو أثبتت 
بكل سهولة. وتشكل  لإلنتاج  قابل  الجوية وعلى تصميم مفتوح  كفاءتها 
المركبة القليلة التكلفة العمود الفقري لهذا السالح الذي تحتاجه الدول أيما 
احتياج من أجل تنفيذ مجموعة كبيرة من المهام الناشئة المختلفة. وتعمل 
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واالستطالع  والمراقبة  االستخبارات  دمج  على  االصطناعية  األقمار  تلك 
الفضائي دمجا تاما مع منصات المقاتالت العسكرية وأسلحة األفرع األخرى 

من أجل اختصار الفاصل الزمني بين العثور على الهدف والقضاء عليه.
واستنادا إلى النجاح الذي حققته مهمة Pony Express، تأتي مركبة القمر 
الحاجة  لتلبي  الحجم  المتوسطة   LM 400 satellite bus االصطناعي 
الفني  الدمج  وإلى   constellation architectures المركبات  هياكل  إلى 
للتطور واإلنتاج مستقبال.  أقل قابل  بتكلفة  العملياتي مع سالح متقدم 
بالطاقة وإطالة  المتعلقة  الخيارات  أكبر من  المركبة عددا  تؤمن هذه  كما 
عمر المهمة الذي يمكن أن يصل إلى عشر سنوات وتنفيذ عمليات التجهيز 
cloud- المتعدد القلوب التي تعتبر أساسية بالنسبة للخدمات شبه السحابية

like services وزيادة القوة السبرانية )اإللكترونية( والذكاء االصطناعي داخل 
المدار.

القمر  لمركبة  القادمة  الداخلية  الحمولة  بتقنية  الخاصة  التجارب  وتشمل 
االصطناعي LM 400 satellite bus الجاري تطويرها حاليا، تشمل مجموعة 
من مجاالت المهام مثل مراقبة الكرة األرضية واالتصاالت العالمية الواسعة 
الحجم  المتوسطة  المركبة  هذه  وظلت  وغيرها.  المناخ  ومراقبة  االنتشار 
دائما قابلة للتعديل ولكنها تظل قابلة للتطور عن طريق الهندسة الرقمية 
اآللة.  طريق  عن  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  مثل  المتقدمة  والتقنيات 
كما ستقوم تلك األقمار االصطناعية المطورة المعتمدة على البرمجيات 
باستخدام تقنية األقمار االصطناعية SmartSat، األمر الذي يسمح للعمالء 
بتطوير ونشر قدرات مهام جديدة على متن المقاتالت العسكرية مباشرة من 

أجل التغلب على التهديدات المعادية.

فوائد أقمار االستخبارات والمراقبة واالستطالع االصطناعية 
LM 400 التكتيكية المعتمدة على مركبة القمر االصطناعي

قابلية التشغيل المتبادل: عن طريق اتباع األساليب المفتوحة مثل 	 
»نظام المهام المفتوحة« Open Mission System )OMS( ووصلة 
 Universal Command and Control الشاملة  والتحكم  القيادة 
Interface )UCI(,، يمكن ألقمار االستخبارات والمراقبة واالستطالع 
منصات  مع  مباشر  بشكل  التواصل  تلك  التكتيكية  االصطناعية 
المعارك لدى كافة األفرع  إدارة  العسكرية األخر وانظمة  المقاتالت 

المختلفة.
قابلية التكيف/التعديل: تعمل قدرات األقمار االصطناعية المعتمدة 	 

على البرمجيات لدى القمر االصطناعي SmartSat الذي أنتجته شركة 
المهام  قدرات  ونشر  تطوير  على  القدرة  تأمين  على  مارتن  لوكهيد 

الجديدة داخل المدار قبل وصول التهديدات الناشئة.
القوة 	  الفائقة   LM 400االصطناعي القمر  مركبة  تستطيع  القوة: 

أيضا حمل حمولة بقوة 14 كيلو وات وكتلة يصل وزنها 3,300 رطال 
)1,500 كيلوجراما(، األمر الذي يساهم في إطالة مدة تشغيل عدد 

كبير من التقنيات المتعلقة بأنظمة االستشعار.
والجاهزية 	  البقاء  على  والقدرة  بصورة مستقلة  العمل  على  القدرة 

والمراقبة  االستخبارات  أقمار  من  الخط  هذا  يساهم  القتالية: 
أنظمة  مهام  تنظيم  في  تلك  التكتيكية  االصطناعية  واالستطالع 
واالتصاالت  المهام  لمعلومات  المداري  والتجهيز  االستشعار 
 direct downlink المباشرة  السفلية  والوصلة  المحمية/المأمونة 

تعتبر  التي  بالتصويب  المتعلقة  والمعلومات  الميداني  للوعي 
ضرورية الختصار الفاصل الزمني بين نظام االستشعار والقناص ضد 

األهداف العابرة.
وقال ريك آمبروز، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن 
سبيس، إن »الهندسة والتصنيع الرقميين يساهما في تعزيز قدرتنا على نشر 
التقنيات  أحدث  وتعتمد على  المستقبل  تركز على  أقمار اصطناعية قوية 
 LMاالصطناعي القمر  مركبة   « أن  وأضاف  عمالئنا«.  مهام  ألداء  الالزمة 
400 لدينا تتميز بقدرتها العالية على التكيف/التعديل، كما أنها مركبة من 
الحجم المتوسط وإن كان من الممكن إنتاجها بوتيرة سريعة وقليلة التكلفة”.

تسريع القدرات
يعني  واالستطالع،  والمراقبة  االستخبارات  على  متواصلة  قدرات  لتأمين 
أقمار  ونشر  وإنتاج  حجما  أكبر  مركبات  بناء  واسع«  نطاق  »على  مصطلح 
لشركة  التابعة    Gateway Center منشأة  وتقوم  سريعة.  اصطناعية 
بدعم  القدرة  الفائقة  الجديدة  االصطناعية  األقمار  لتصنيع  مارتن  لوكهيد 

عملية إنتاج وتجميع واختبار المركبات الفضائية بوتيرة متسارعة.
االصطناعية  واالستطالع  والمراقبة  االستخبارات  أقمار  أن  خبراء  ويرى 
التكتيكية المعتمدة على مركبة القمر االصطناعي LM 400 ستلعب دورا 
Joint All-”بارزا في مجال “القيادة والتحكم المشتركين في كافة المجاالت

Domain Command and Control )JADC2(  عن طريق إتاحة الفرصة 
بصورة  الفضائية  قدراتها  الستغالل  التكتيكية  العسكرية  المقاتالت  أمام 
أفضل. كما تعمل شركة لوكهيد مارتن أيضا على تطوير وبناء 10 مركبات 
 Tyvak شركة  أنتجتها  التي   Mavericks المركبة  على  المعتمدة  فضائية 
خالل العامين المقبلين لخدمة Transport Layer Tranche التابع ل “وكالة 
التنمية الفضائية” Space Development Agency’s )SDA( الذي يعتبره 
الخبراء العمود الفقري ل “القيادة والتحكم المشتركين في كافة المجاالت” 
الذي يتيح تواصال أفضل بين االستخبارات والمراقبة واالستطالع من ناحية 

والمقاتالت العسكرية من ناحية أخرى.

مركبة القمر 
 LM 400 االصطناعي

تتميز بقدرتها العالية على 
التكيف/التعديل، كما أنها 

مركبة من الحجم المتوسط 
وإن كان من الممكن 
إنتاجها بوتيرة سريعة 

وقليلة التكلفة”
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 )mine countermeasure vessels )MCMV من المقرر تجهيز سفن اإلجراءات المضادة لأللغام
المنتجة حديثا Kormoran II class التابعة لسالح البحرية البولندية بأنظمة المالحة بالقصور الذاتي
Inertial Navigation Systems )INS(  من إنتاج شركة iXblue لتقديم خدمات المالحة المهمة. 

 PGZ مسؤولية دمج وتسليم هذه األنظمة لشركة – iXblue شريكة شركة -THESTA وستتولى
Stocznia Wojenna، عضو مجموعة PGZ Group التي تعتبر المقاول الرئيسي للمالحة البحرية 

واالتصاالت واألنظمة القتالية في بولندا.

البحرية البولندية تختار 
أنظمة المالحة بالقصور الذاتي 

iXblue من إنتاج شركة

وقد جرى تطوير سفن اإلجراءات المضادة لأللغام الجديدة في إطار برنامج 
تحديث البحرية البولندية، والتي ستساهم في تحسين السالمة البحرية 
مواجهة  في  استخدامها  وسيتم  البولندية،  المياه  في  البحري  واألمن 

 exclusive تهديدات األلغام البحرية داخل المنطقة االقتصادية الحصرية
economic zone )EEZ( البولندية، وسيتم نشرها بمعرفة قوات المهام 

التكتيكية في منطقتي بحر البلطيق وبحر الشمال.
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“السفن  إن   ،iXblue بشركة  المبيعات  مدير   ،Jens Higgen وقال 
وهو  األلغام،  لنزع  مبتكر  برنامج  إطار  في  تأتي   Kormoran II Class
بعد  بشدة  نفخر  ونحن  المتقدمة.  التقنيات  على  يعتمد  الذي  البرنامج 
جزءا من هذا  لتكون  الذاتي  بالقصور  بالمالحة  الخاصة  أنظمتنا  ترشيح 
البرنامج المهم”. وأوضح المسؤول أن “سفن البحرية البولندية الجديدة 
معلومات  من  ستستفيد  الذاتي  بالقصور  المالحة  بأنظمة  المجهزة 
المالحة الدقيقة القوية التي يمكن االعتماد عليها، وذلك بغض النظر 
عن البيئة مثل المناطق المحرومة من “نظام األقمار االصطناعية الخاص 
بالمالحة الكونية” GNSS من أجل ضمان استمرار العمليات المضادة 

لأللغام دون توقف”.
التي   ،iXblue شركة  إنتاج  من  المالحة  أنظمة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
بما   – البصرية  األلياف  على  المعتمدة  الجيروسكوب  تقنية  تستخدم 

وأنظمة   – الشركة  أنتجتها  التي  الذاتي  بالقصور  المالحة  أنظمة  فيها 
 data distribution المالحية  المعلومات  وحساب  لتوزيع   Netans
القطع  تجهيز  في  تساهم   )and computation systems )DDU
40 سالح  المأهولة لدى  البحرية السطحية والغواصات والمركبات غير 
األسلحة  هذه  وتضم  العالم.  مستوى  على  السواحل  وحرس  للبحرية 
 MCM لأللغام”  المضادة  األسلحة  إحالل  “برنامج  مثل  رئيسية  برامج 
من  كل  في  البحرية  لسالحي  التابع   Replacement Programme
بلجيكا وهولندا، وفرقاطات المهام المتعددة F110-class المستقبلية 
الفرنسي  البحرية  سالح  لدى  المستقبلية  والفرقاطات  اإلسبانية 
)Frégate de Défense et d›Intervention – FDI( والغواصات النووية 
الهجومية الجديدة من طراز Astute وحامالت الطائرات من طراز الملكة 
 F123 والفرقاطتين  البريطاني،  الملكي  البحرية  التابعة لسالح  إليزابيث 
لسالح  التابعتين   )F122 )Bremen-class و   ))Brandenburg-class

البحرية األلماني.
رئيسية  برامج  أيضا  الشركة  لدى  البحرية  النجاحات  سجل  يضم  كما 
البحرية  التابعة لسالح  الجديدة   OPV 87 البحرية الدوريات  مثل سفينة 
 Gotland طراز  من  والغواصة   A26 الجديد  الجيل  وغواصة  األرجنتيني 

التابعتين لسالح البحرية السويدي.
وإنتاج  تصميم  في  تتخصص   iXblue شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التقنيات المتقدمة ذات العالقة باألنظمة البحرية وعلم الكهرباء الضوئية 
لتشمل  الشركة  خبرة  وتمتد   autonomy الذاتية  والحركة    photonics
األنظمة والحلول المبتكرة المتعلقة بالمالحة بالقصور الذاتي والتموضع 
السفن  وبناء  الماء  تحت  والتصوير   subsea positioning الماء  تحت 
وإجراء االختبارات والمحاكاة. وتساهم تقنيات الشركة في تقديم الدعم 
الالزم لعمالئها المدنيين والعسكريين عند تنفيذ عملياتهم البحرية والبرية 

والفضائية بكل كفاءة واقتدار.

تعتمد أنظمة 
المالحة التي تنتجها 
شركة iXblue، على 

تقنية الجيروسكوب 
التي تستخدم األلياف 

البصرية
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تقوم شركة Nexter )مجموعة KNDS( بالتركيز على مفهوم رئيسي جديد لتسليح الدبابات القتالية 
المستقبلية، المصممة للتصدي للتهديدات الكثيفة التدريع المستقبلية. ويرتكز المفهوم على خبرة الشركة 
في تسليح الدبابات القتالية، كما يتضح من مدفع Leclerc ذاتي التلقيم، وعلى التميز في نشاط الذخيرة.

Nexeter ُتطور مفهوم تسلح  
للدبابات القتالية  المستقبلية
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الصناعة  تنجزها  كبرى  مساهمة  الجديد  المتطور  السالح  هذا  يمثل 
لفرنسا  جديد  مشترك  حل  تعاوني:  تطوير  رحلة  نهاية  في  الفرنسية 
المتوازنة  والمهارات  الموزع  النشاط  مساهمات  قيمة  يعزز  وألمانيا 

ضمن مجال القاعدة التقنية والصناعية الدفاعية DTIB األوروبية.
بحلول الفترة من عام 2040 وحتى 2050، من المحتمل أن تواجه الدول 
الحليفة عودة المواجهات الشديدة التوتر. في المجال البري، سيتعين على 
الجيوش تجهيز نفسها بالوسائل الحديثة الكتساب التفوق التكتيكي، في 
مجال المركبات المأهولة أو غير المأهولة، وإدماج العديد من األنظمة، 
وبلوغ أعلى مستويات الحماية للطاقم، والقدرة على تحييد الخصم. في 
بالمعركة منذ  الفوز  العديدة والشديدة، وسيتطلب  التهديدات  مواجهة 
البداية أن يكون إطالق النار أسرع وأبعد مدى وبقدرة تدميرية أعلى في 

الطلقة األولى، مع التقليل من القيود اللوجستية والبشرية.
القدرة  الكبيرة  العيارات  ذات  القادم  الجيل  أسلحة  في  تتوافر  أن  يجب 
على ضمان التفوق التكتيكي للقوات المسلحة، ليس غدًا فحسب، بل 
الغاية، تقوم شركة  القادمة كذلك. ومن أجل تحقيق هذه  العقود  في 
وتقديم  تطوير  على  القدرة  لديه  مبتكر  مفهوم  وإنجاز  بتطوير   Nexter
خبرتها  من   Nexter وتستفيد  الحالية.  التقنيات  تقدمه  تعد  لم  أداء 
 ،Leclerc الطويلة في المدفع األملس السبطانة عيار 120 ملم للدبابة
وإتقانها للذخيرة التلسكوبية، باإلضافة إلى النضج الذي تم تحقيقه أثناء 
“أسكالون”  مفهوم   Nexter وتقترح  ملم،   140 بعيار  الرماية  حمالت 
م آلّيًا وهو قابل  ASCALON )الذي يعني: مدفعًا متفوقًا في األداء ُيلقَّ
للتطوير( المصمم للتعامل مع أحدث جيل من الدروع الثقيلة، مع تحقيق 

التفوق في الوقت نفسه على التهديدات في نصف القرن المقبل.
بحلول  التام  النضج  مستوى  ستبلغ  التي  التقنية  الحلول  إلى  استنادًا 
عام 2025، يقدم مفهوم ASCALON بنية هندسية مفتوحة مصممة 
لتكون بمثابة أساس للتطوير التعاوني في إطار برنامج MGCS الفرنسي 
القتال  دبابة  مدفع  لمستقبل  األسس  المفهوم  هذا  يضع  األلماني. 
األوروبية ومعايير الذخيرة، باالعتماد على التجارب السابقة مع الحلفاء، 

.FTMA مثل برنامج مدفع 140 ملم

)ASCALON( خصائص مدفع أسكالون
الواسع في تعزيز  العيار  النهائية: يسهم  التأثيرات  مجموعة واسعة من 
مدى الذخيرة إلحداث أفضل تأثير في الهدف بفضل قضبان ذات أطوال 
الذخيرة  إطالق  بشأن  التنبؤ  الممكن  من  يجعل  أنه  كما  مسبوقة.  غير 
المباشرة )BLOS / NLOS(، مما سيوفر  الرؤية  الذكية فيما وراء خط 

قدرات جديدة، عالوة على الحد من مواطن الضعف في الدبابة.
الذخيرة المدمجة: بفضل الطول األقصى البالغ 130 سم، ستكون ذخيرة 
المكافئ.  العيار  ذات  الذخيرة  إدماجًا من  أكثر  التلسكوبية   ASCALON
أتقنتها  تقنية  وهي  التلقيم،  ذاتي  برج  في  ودمجها  تخزينها  ويمكن 
.Leclerc وأثبتتها بالتجربة على مدى سنوات عديدة على الدبابة Nexter
استثنائيًا  تشغيليًا  أداء  المحّسنة  الحجرة  توفر  النارية:  القوة  غزارة 
10 ميغا جول للذخيرة الحركية، بينما تظل أقل  بمستوى طاقة يقارب 
من مستوى الضغط الداخلي للمعايرات الحالية. وتسهم هذه اإلمكانات 
 13 تبلغ  أداء  فئة  إلى  التطور  من  السالح  تمكين  في  المستغلة  غير 
ميغا جول بحيث يكون قادرًا على مواجهة أي تهديد على مدى األعوام 

الخمسين القادمة.
الضغط  ومجاالت  المبتكر،  الفوهة  كابح  يسهم  االنفجار:  بآثار  التحكم 
الخارجية المعدلة، ودافع اإلطالق المحّسن في الحد بقوة من تأثير انفجار 
على  يساعد   ASCALON »أسكالون«  مدفع  فإن  وبالتالي  الطلقات. 
تمكين جنود المشاة من التواجد في محيط الدبابة للقتال المشترك، ال 

سيما في مناطق المدن.
لدى  سيكون  به،  المتحكم  الدفع  بفضل  استثنائية:  تكامل  قدرة 
المتنقلة  المنصات  مع  متوافق  وتسريع  ارتداد  جهد   ASCALON
والقابلة لإلطالق التي يقل وزنها عن 50 طنًا، مع الحفاظ على إمكانات 

تصميم المركبة.
باالعتماد على خبرة Nexter الطويلة في مجال مدافع الدبابات والذخيرة 
التلسكوبية، والتي توفر بنية هندسية تفضي إلى تعاون صناعي متوازن، 
المدفع  تجعله  التي  الميزات  جميع  يمتلك   ASCALON مفهوم  فإن 
القياسي النظامي لدبابات القتال الثقيلة في المستقبل. وتمثل ذخيرته 
الخاصة به ميزة التفوق التكنولوجي والتكتيكي الوحيد للعقود القادمة.

يشمل نطاق عمل Nexter أيضًا توريد أنظمة األسلحة والذخيرة للقوات 
األمن  مجال  في  الحماية  وحلول  األنظمة  وكذلك  والبحرية،  الجوية 
الوطني. وتواصل المجموعة تطبيق سياسة التنمية الدولية الخاصة بها 
حيث تم تخصيص 69 في المئة من طلبات الشراء في عام 2019 لسوق 
برنامج  أهداف  بتحقيق  تمامًا   Nexter تلتزم  فرنسا،  ففي  التصدير. 
 VBMR وتطوير مركبات Leclerc من خالل ترقية دبابة SCORPION
GRIFFON و EBRC JAGUAR كجزء من مشروع تجاري مؤقت بين 
شركات Nexter و Thales و Arquus، باإلضافة إلى المركبة المدرعة 

.VBMR SERVAL خفيفة الوزن

 ASCALON ذخيرة
التلسكوبية المتداخلة 

أكثر إحكاما من الذخائر 
ذات العيار المماثل

 ASCALON تم تصميم
للتعامل مع أحدث جيل من 

الدروع الثقيلة
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 قبالة سواحل هاواي، تم إطالق صاروخ اعتراضي
 من Standard Missile-3 Block IIA من طراز
 خارج USS John Finn مدمرة الصواريخ الموجهة
 الغالف الجوي لألرض حيث دمر صاروخًا باليستيًا
.في نوفمبر ICBM( 2020( عابرًا للقارات

Raytheon تدمج التقنيات 
األساسية في النمذجة والتدريب بالمحاكاة

حقق االختبار نجاحًا هائاًل، وهو أول اختبار من نوعه في العالم المادي، ولكن 
ذلك لم يكن مفاجئًا تمامًا.

حدث هذا بالفعل مرارًا في العالم الرقمي
 Raytheon Missiles كانت الجهود الهائلة التي بذلها المهندسون في شركة
Defense & الذين أدخلوا التقنيات المتقدمة في النمذجة والمحاكاة هي 

.Intercept Test التي ساعدت كثيرًا في اختبار اعتراض الصاروخ
الرأس  من  بداًل  المطلقة،  القوة   SM-3 االعتراضي  االصاروخ  يستخدم 
الحربي المتفجر، لتدمير هدفه؛ حيث تضرب “عربته القاتلة” التهديدات بقوة 
شاحنة وزنها 10 أطنان تسير بسرعة 600 ميل في الساعة. وقد تم تشبيه 
رصاصة  باعتراض  للقتل”،  “الضرب  باسم  إليها  يشار  التي  التقنية،  هذه 

برصاصة أخرى.
وضع  والمحاكاة،  والنمذجة  اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
مهندسو شركة Raytheon الصاروخ االعتراضي رقميًا خالل سرعاته مرارًا 

وتكرارًا في األشهر التي سبقت اختبار نوفمبر 2020.
 ،Raytheon Missiles & Defense من جهته قال ويس كريمر، رئيس شركة

القيام  يمكننا  أنه  نعلم  “كنا   :Raytheon Technologies شركات  إحدى 
بذلك قبل فترة طويلة من إثبات ذلك. هذا هو نوع البصيرة القوية التي 

تكتسبها من النمذجة والمحاكاة”.
مجرد  الحقيقي  العالم  فير  االختبا  إلى  أدت  التي  المحاكاة  عمليات  كانت 
 Raytheon Missiles & شركة  فيها  تستخدم  التي  الطرق  من  طريقة 
البيانات من منتجاتها  لتقييم  الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي   Defense
الخاصة والتنبؤ بأدائها في سيناريوهات العالم الحقيقي ومساعدة العمالء 

على اتخاذ قرارات شراء أفضل.
في اختبار SM-3، جمع الفريق البيانات من االختبارات السابقة وأدخلها في 

نموذج ومحاكاة.
شركة  في  الطيران  اختبار  فريق  أعضاء  أحد  فيهلر،  دوج  أوضح  جانبه  من 
الدفاع  وعمليات  تكامل  مركز  في   Raytheon Missiles & Defense
الصاروخي في قاعدة شريفر للقوات الجوية في كولورادو سبرينغز، بوالية 
كولورادو، بقوله: “إننا نقوم بالتنبؤات عالية الدقة التي تفيدنا عن كيفية أداء 
الصاروخ طوال رحلة طيرانه، وصواًل إلى النقطة الدقيقة على الهدف الذي 

سيضربه الصاروخ االعتراضي؛ وكنا على حق في ذلك”. 
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بعثة تقصي الحقائق
 Raytheon Missiles تبدأ العملية باالستماع؛ حيث يلتقي فريق من شركة

Defense & مع أحد العمالء لسماع ما يريدون.
والقدرات  للمتطلبات  الرئيس  نائب  فيتزباتريك،  بوب  أوضح  جهته  من 
الواقع  في Raytheon Missiles & Defense، أن “ما نسعى وراءه في 
عما  واإلفصاح  االنفتاح  على  لحملهم  العمالء  مع  النقاش  هذا  إجراء  هو 
يحتاجون إليه بالفعل، وما الذي يبقيهم مستيقظين في الليل، وما يمكننا 

فعله في Raytheon للمساعدة على حل بعض مشكالتهم”.
تتضمن النمذجة فحص تلك االحتياجات مع فريق من الخبراء، ما يسمونهم 
“بالمبتكرين”، لتحديد معايير الفيزياء والتصميم التي يتم وضعها بعد ذلك 

موضع التنفيذ باستخدام عمليات المحاكاة.

مزايا هائلة
األجهزة  وتقييم  ببناء  مقارنة  كبيرتين  بميزتين  والمحاكاة  النمذجة  تتمتع 
التجارية  لألعمال  يسمح  الذي  األمر  بكثير،  وأسرع  أرخص  فهي  الفعلية: 

باالستجابة بسرعة ألي تغييرات يطلبها العميل.
من جانبه قال فيتزباتريك: »يعتبر الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي مهمين 
النمذجة والمحاكاة في الشركة. فكل اختبار طيران جديد وكل  إلطار عمل 
هناك  أن  يعني  وهذا  عن سابقهما،  قلياًل  مختلفين  يبدوان  جديدة  تجربة 

الكثير من التعلم السريع يحدث للشركة وعمالئها«.
وعلى حد تعبير فيتزباتريك: »ال أحد يستطيع شراء صاروخ مثالي، وال أحد 
يستطيع تحمل تكلفة جهاز استشعار مثالي، لذلك يجب عليك حقًا جعلهما 
يعمالن معًا في ساحة معركة اصطناعية، ومعرفة كيفية ارتباطهم بعضهم 
ببعض من أجل زيادة استثمار العميل إلى أقصى حد لضمان عدم إفراطهم 

في اإلنفاق من أجل بلوغ الكمال«.
البرامج على ضمان جاهزية القوات وكونها  الجيل الجديد من  يساعد هذا 
مجهزة بأنظمة حديثة مترابطة، ويمكنها إجراء مجموعة كاملة من العمليات.

عملية  في  األنظمة  لجميع  عسكريًا  مصطلحًا  مستخدمًا  فيتزباتريك  قال 
مثل االعتراض أو الهجوم المضاد: »إننا نغطي سلسلة القتل بأكملها. كما 
نقوم بمحاكاة جميع هذه التفاعالت رقميًا حتى نتمكن من تحديد فعالية 
منظومة أنظمتنا، بدءًا من االستشعار واالتصاالت والقيادة والسيطرة إلى 

إطالق سالح من أسلحتنا«.

الصاروخ االعتراضي 
 SM-3 Block IIA

 ICBM يدمر الهدف
في االختبار األول
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من المعروف أن استخدام أنظمة الرادار )الرصد الالسلكي وقياس المدى( يعود لسنوات طويلة ولكن تطور 
هذه األنظمة ظل مرتبطا إلى حد كبير بالتهديدات المتغيرة في ميادين القتال. وجاءت التغيرات التكنولوجية 

لتحدد سقف االبتكار واالبداع في مجال تصميم أنظمة الرادار. وجاء ارتفاع مستوى رقمنة المكونات 
ليساهم في زيادة استغالل الطاقة والوقت -السيما الموارد األساسية المتاحة لدى الرادار- ومن ثم زيادة 

الطاقة واستغاللها في أشد المجاالت احتياجا واختصار الوقت المستغرق في رصد وتحديد التهديدات 
المحتملة.

وال يعمل أعداء اليوم غالبا تحت راية واحدة، وتكمن تهديداتهم في وجود 
األنظمة التي تتفاوت تفاوتا شديدا من حيث المفهوم والتعقيدات الفنية. 
 Activeالفعال اإللكتروني  المسح  مصفوفات  استخدام  ساهم  وقد 

التي  الهوائيات  داخل    )Electronically Scanned Arrays )AESAs
تحتوي على عدد كبير من وحدات اإلرسال واالستقبال، ساهم في تغيير 
اللعبة إلى حد كبير. وهذا ينطوي بدوره على عدة مزايا عملياتية  قواعد 

تركيز شركة Leonardo على 
مصفوفات المسح اإللكتروني 

الفعال يؤتي ثماره
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هائلة، حيث أصبح ممكنا اآلن توجيه اإلشارة الالسلكية للرادار نحو مصدر 
التهديد المحتمل، وفي الوقت نفسه مراقبة عدة نقاط مختلفة في وقت 

واحد وتغيير مواعيد المراقبة.
أنظمة  توجيه  على  القدرة  في  اللعبة  قواعد  تكمن  ذلك،  على  عالوة 
الرادار وإجراء المراقبة المستمرة للتهديدات المحتملة التي تجعلها أكثر 
قوة وفعالية عن سابقاتها التي كانت تقتصر على الهوائيات القادرة على 
الدوران بزاوية 360 درجة مع االستمرار في بث الطاقة في كل االتجاهات.
على  )AESAs( بالقدرة  الفعال  اإللكتروني  المسح  مصفوفات  وتتميز 
خفض أي هدر في الطاقة عن طريق توجيه شعاع الطاقة نحو الهدف 
بترددات أعلى، وهو ما يضمن قدرا أكبر من االستمرارية ودقة التعقب 

في المنطقة الخاضعة للمراقبة.
كما تتميز تلك المصفوفات بقابلية التوسع، األمر الذي يسمح بتسريع 
ولكن  التصميم  نوعية  نفس  على  المعتمدة  النسخ  تطوير  عملية 
مثل  للعميل  اللوجستية  االحتياجات  تالئم  مختلفة  فعلية  بتعديالت 
خفة الحركة وسهولة النقل وإمكانية االعتماد عليها وهو ما يساهم في 
خفض تكاليف التركيب ويقلل استهالك الوقود عالوة على حجم المولد 

الكهربائي.
وهناك ميزة أخرى يتميز بها نظام الرادار الحديث وهي القدرة على العمل 
داخل الشبكة وإمكانية دمجه مع بقية المكونات األخرى. وهذا يسمح 
ما  واحد، وهو  آن  الرادار في  أنظمة  بإدارة  لعدة مستخدمين مختلفين 
من  أكبر  قدرا  يوفر  الذي  األمر  مستخدم،  لكل  مختلفة  وظيفة  يؤمن 

المرونة ويقلل التكاليف بدرجة كبيرة.
استشعار مصفوفات  أنظمة  المتكامل تحصل  الدفاعي  النظام  وداخل 
المسح اإللكتروني الفعال، مثل تلك التي تتبع عائلة KRONOS، على 
المعلومات المتعلقة بمصدر التهديدات المحتملة، وتستخدم هذه الميزة 
في تعزيز القدرة على الرصد عن طريق زيادة الطاقة التي يتم توجيهها في 

ذلك االتجاه.
ويقوم الرادار KRONOS بمهام مراقبة وتتبع وتقييم التهديدات والمهام 
متزامنة  بصورة  مختلفة  أهداف  عدة  نحو  الصواريخ  بتوجيه  المتعلقة 
وآلية. ويتميز هذا النوع من الرادارات باألداء العالي، خصوصا فيما يتعلق 
بمجال التغطية والسرعة في حيازة الهدف ومواصلة تعقب الهدف حتى 

على االرتفاعات المنخفضة والشديدة االنخفاض. 
وتتميز أنظمة الرادار KRONOS بإمكانية استخدامها بصورة متزامنة عند 
إلى قدرتها على رصد أصغر  المختلفة، باإلضافة  المراقبة  تنفيذ مهام 
التهديدات الجوية والبحرية حجما دون الحاجة إلى تعديل سرعة الدوران 
أو وضع التشغيل. أوضح مثال على ذلك هو تزويد أنظمة الرادار البعيدة 
RAT- المدى )التي يتراوح مداها بين 400 مترا و 500 مترا( مثل النظام

 RAT-31 المتحركة  نسخته  أو   )Leonardo تنتجه شركة  )الذي   31 DL
DL/M بخاصية اإلنذار المبكر التي يمكن أن تساهم في إطالة مدى رادار 
مثل KRONOS GRAND وتعتبر المصفوفة RAT 31 DL مصفوفة 
مرحلية متقدمة قوية تعمل على الموجة الطويلة ونظام رادار للمراقبة 
الثالثية األبعاد، ويعتبر نظاما فعاال بمدى يتجاوز 500 مترا. ويعتبر نظام 
الرادار RAT 31 DL نظاما حديثا، وهو مصمم للعمل داخل أنظمة الدفاع 
 RAT الجوي العسكري الحديثة، ويعتبر صورة طبق األصل من النظام

SL 31 الناجح.
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تتمتع شركة Embraer بخبرة تمتد إلى أكثر من 50 عاما وسجل يؤكد نجاحها في تسليم أكثر من 8,000 
طائرة. وتشتهر الشركة بقدرتها على تصميم وتطوير وتصنيع ودعم الطائرات واألنظمة المخصصة 

للتطبيقات العسكرية والتجارية والتنفيذية. وجاء الشركة كنتيجة حتمية لحاجة سالح الجو البرازيلي لنقل 
األفراد والمهمات عبر المناطق البرازيلية الشاسعة. وقد توسعت الشركة عبر السنين إلى أن أصبحت واحدة 

من أبرز الشركات الدفاعية والجوفضائية على مستوى العالم.

ولدى شركة Embraer Defense & Security، وهي الفرع الذي يركز على 
المنتجات العسكرية، عدة فروع في جميع أنحاء العالم، ومن بينها دولة 
اإلمارات، وتتواجد منتجاتها في أكثر من 60 دولة، وتنتج األنظمة الالزمة 

لألسلحة الجوية والبرية والبحرية والسبرانية.

الطائرة C-390 Millennium – نجم ساطع
والعشرين  الحادي  القرن  ترغب في دخول  التي  الجوية  للقوات  بالنسبة 
وتحقيق قوة عملياتية أكبر عن طريق طائرة أكثر تطورا وأعلى قدرة، تتمتع 
الحركة  خفة  صعيد  على  عالية  بقدرات   C-390 Millennium الطائرة 
واإلنتاجية العالية والمرونة الفائقة بأقل التكاليف التشغيلية. وقد جرى 
تكون  بحيث  التقنيات  أحدث  على  باالعتماد  القوية  الطائرة  هذه  تطوير 
المهام  العمل في األجواء الصعبة وأداء مجموعة كبيرة من  قادرة على 

المختلفة بمستويات عالية من الجاهزية واالعتمادية.
وقال Caetano Spuldaro Neto، نائب رئيس مجلس اإلدارة لشؤون 
المبيعات والتطوير التجاري في الشرق األوسط وأفريقيا ومنطقتي آسيا 
والمحيط الهادئ، إن الطائرة C-390 Millennium تتميز بقدرة أكبر على 
ضمن  عسكرية  شحن  طائرة  أي  من  أكثر  شحنات  حمل  وعلى  الطيران 
فئتها بوصفها منصة مثالية لتنفيذ أصعب السيناريوهات في العمليات 
فحص  عمليات  إلى  تحتاج  ال  التي  واالستراتيجية  والتكتيكية  اإلنسانية 

وصيانة كثيرة”.
وتخضع الطائرة KC-390 Millennium من فئة طائرات التزويد بالوقود 
جوا air-to-air refuelling )AAR( للتشغيل الكامل داخل أسطول سالح 
الجو البرازيلي الذي قام بإرسال الطائرة في عدة مهام ومناورات حساسة 
سواء داخل البرازيل أو خارجها مثل لبنان )في أغسطس 2020 عقب انفجار 

Embraer تواصل 
رحلة التطور واالبتكار
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العسكرية  المناورة  أثناء  فبراير  )في  المتحدة  والواليات  بيروت(  ميناء 
Operation Culminating exercise باالشتراك مع الجيش األمريكي 
وسالح الجو األمريكي(. وقد نجح األسطول البرازيلي المكون من أربع 
طائرات تخضع لتشغيل سالح الجو في تسجيل أكثر من 2,500 ساعة 
طيران تشغيلية بفضل كثرة تشغيلها في عمليات مكافحة جائحة كورونا.
على  الحصول  في  نجاحه  بعد  مؤخرا  مهما  إنجازا  البرنامج  حقق  وقد 
الترخيص الالزم لتزويد الطائرات بالوقود جوا. ويرى خبراء أن القدرة على 
بالنسبة  أمر فريد  الطيران، وهو  أثناء   KC-390 تزويد طائرين من طراز
لهذه الفئة من الطائرات، تتيح الفرصة أمام مسؤولي التشغيل لزيادة 
حيث  من  مهامها  وزيادة  اللوجستي  النقل  مهام  تنفيذ  على  قدراتهم 

االستقاللية والمدى.
مع  عقد  توقيع  في   Embraer شركة  نجحت  التجاري،  الصعيد  وعلى 
يتم  عقد  ثاني  وهو  طائرتين،  لشراء   2020 عام  في  المجرية  الحكومة 
توقيعه مع إحدى دول حلف شمال األطلسي )الناتو( بعد أن وقع اختيار 
سالح الجو البرتغالي على هذه الطائرة في عام 2019. ومن المقرر البدء 

في هذه الطائرات بالنسبة لهاتين الدولتين في عام 2023.

الطائرة A-29 Super Tucano – منصة قوية
تعتبر الطائرة A-29 Super Tucano الخيار األول على مستوى العالم 
وتعتبر هذه   Close Air Support الجوي عن قرب  الدعم  على صعيد 
الطرفي  الهجوم  مراقبي  وتدريب  المتقدم  للتدريب  مثالية  الطائرة 
المشترك Joint Terminal Attack Controller وتمثل المعيار الذهبي 
هذه  أثبتت  وقد  الطائرات.  من  الفئة  هذه  ضمن   Gold Standard
الطائرة كفاءتها القتالية ووقع عليها اختيار أكثر من 15 سالح جوي على 
الجو  وأصبح سالح  األمريكي.  الجو  بينها سالح  العالم، ومن  مستوى 

الفلبيني أحدث سالح يقوم بتشغيل هذه الطائرة.

حلول متكاملة
من  متنوعة  مجموعة   Embraer Defense & Security شركة  تنتج 
المنتجات التي تضم سلسلة كاملة من الحلول والتطبيقات المتكاملة. 
 Command and Control والتحكم”  القيادة  “مركز  يشمل  وهذا 
وأنظمة  الجوية  الحركة  وإدارة  الجوية  الحركة  ومراقبة   )Centre )C4I
الرادار والمراقبة األرضية وتطبيقات االستخبارات والمراقبة واالستطالع 

وخدمات الصيانة واإلصالح والتشغيل العسكرية المتخصصة.
والدفاع  الطيران  على قطاعي  تركيزها  الشركة  “ستواصل   Neto وقال 
اللذين يشكالن أبرز أنشطتنا التجارية، ولكن هذا لن يمنعنا من تحين أي 
فرص جديدة على صعيد تنويع المنتجات والشراكات والمشاريع التجارية 

الجديدة”.
 ELTA و Embraer فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، وقعت شركتا
Systems Ltd )ELTA( “اتفاقية للتعاون االستراتيجي” إلنتاج طائرات 
لتوفير  المصممة   P600 AEW&C المجوقل  والتحكم  المبكر  اإلنذار 
اإلنذار المبكر والتحكم المجوقل بسعر تنافسي تجاري. وهذا الجيل الجديد 
من الطائرات يستمد تصميمه من المنصة المتقدمة الخارقة المتوسطة 

Praetor 600 الحجم: الطائرة التجارية النفاثة
السبراني  األمن  أنظمة  على  الفعلي  الطلب  لحجم  إلدراكها  ونظرا 

Embraer على شراء  الدفاعية، حرصت شركة  األسواق  المتطورة في 
شركة Tempest Security Intelligence )التي تتخذ من البرازيل مقرا 
متكاملة  أنظمة  تأمين  عن  2020، وهي شركة مسؤولة  عام  لها( في 

للحماية التجارية في العالم الرقمي.
اتفاقيات  تؤهلها إلبرام  جيدة  بمكانة  تتمتع  الشركة  أن   Neto وأوضح 
مشتركة مع الشركاء والدول. وقال إن “االبتكار وريادة األعمال يشكالن 
الطائرات وأمهر  لنا، ولدينا أحدث تشكيلة من  بالنسبة  بصمة حقيقية 
فريدة  الذي يضعنا في مكانة  األمر  العالم،  على مستوى  المهندسين 
تؤهلنا إلنتاج الحلول واألنظمة التي تالئم احتياجات عمالئنا. وال تتوانى 

الشركة عن إبرام اتفاقيات تعاون حقيقي تفيد كل األطراف المعنية”.
 Embraer Defense & شركة  ترمي  البرازيلية،  الحكومة  من  وبدعم 
إلى تكثيف وجودها في منطقة الشرق األوسط عن طريق   Security
االعتماد على أحدث التقنيات والعمليات التي من شأنها أن تعزز المهارات 

والكفاءات الحالية في المنطقة.

 C-390 تتميز الطائرة
Millennium بقدرة 

أكبر على الطيران 
وعلى حمل شحنات 

أكثر من أي طائرة 
شحن عسكرية
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تعتبر شركة Leonardo إحدى الشركات الرائدة في مجال إلكترونيات الطيران المتخصصة في المراقبة 
البحرية. وتدرك الشركة أن األمن البحري يمثل أولوية قصوى بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط. وتطرح 

الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات الالزمة لتعزيز الوعي الميداني ضد التهديدات المعادية. ومن بين هذه 
 ATOS )Airborne Tactical Observation and المنتجات نظام المالحظة والمراقبة التكتيكي المجوقل

Surveillance System( وهو عبارة عن نظام إلكتروني مصمم لمراقبة مساحات شاسعة من البر والبحر. 

مجال  في  للغاية  ناجح  كنظام  الخبراء  واعتراف  تقدير  النظام  لقي  وقد 
تم  حيث  وأستراليا  وأفريقيا  أوروبا  اعتمدته  الذي  النظام  وهو  الطيران، 
تركيب أكثر من 60 وحدة من هذا النظام على عشرة أنواع مختلفة من 

الطائرات.
المروحية  الطائرات  متن  على  تركيبه  جرى  الذي   ATOS النظام  ويقوم 
والطائرات واألنظمة غير المأهولة بجمع المعلومات الواردة من أنظمة 
الرادار وآالت التصوير اإللكترو – بصرية وأنظمة االستشعار األخرى لرسم 

صورة متكاملة واضحة عن الموقف. ويساهم الدمج الفوري للمعلومات 
والجهد  الوقت  اختصار  في  المختلفة  االستشعار  أنظمة  من  الواردة 
تغطيتها.  المراد  المنطقة  في  الجارية  األحداث  وفهم  لتحليل  الالزمين 
ويعتبر الوعي التام بالموقف أمرا ضروريا التخاذ القرارات السريعة داخل 
القوات المسلحة وقوات الشرطة واألجهزة الحكومية األخرى باإلضافة 
إلى المناطق حيث يتم استخدام المراقبة الجوية من أجل تعويض غياب 

المنشآت وأنظمة االستشعار األرضية.

اتخاذ القرارات البحرية المدروسة بمساعدة نظام 
)ATOS( المالحظة والمراقبة التكتيكي المجوقل



39

المدروسة عن طريق  القرارات  اتخاذ  ATOS في عملية  النظام  ويساعد 
دمجه مع شبكة أكبر وأوسع للمراقبة، ومن ثم الحصول على المعلومات 
التي تقوم بجمعها الطائرات والوحدات البحرية أو البرية األخرى. وتساهم 
الدعم  لتقديم  مثاليا  نظاما   ATOS النظام  جعل  في  المواصفات  تلك 
الالزم لعدد كبير من المهام المختلفة التي تتراوح بين األنشطة المحظورة 
ومراقبة الحدود، السيما الحدود الساحلية. ويتيح تصميم النظام إمكانية 
زيادة قدراته بحيث يمكن استخدامه في واحدة من أصعب المهام على 

مستوى العالم، وهي الحرب المضادة للغواصات.
ومن بين أهم مواصفات النظام ATOS سهولة استخدامه مع أي نوع 
 Leonardo من الطائرات، سواء الجديدة أو غير الجديدة. كما تطرح شركة
حزمة كاملة من النظام ATOS التي تخدم الطائرات وأنظمة االستشعار 
مثل عائلة طائرة الدوريات )ATR-42/72MP, P-72A( التي تقوم شركة 
االستشعار،  وأنظمة  الطيران  بأنظمة  وتجهيزها  بإنتاجها   Leonardo
الطائرات  من   Leonardo Falco عائلة  متن  على  تركيبه  إلى  باإلضافة 
غير المأهولة ذات األجنحة الثابتة. وقد بدأ هذا األسلوب يكتسب أهمية 
وأرضا جديدة يوما بعد يوم بفضل سهولته الشديدة التي تشجع العميل 
على استخدامه من مورد واحد مثل شركة Leonardo التي تتميز بقدرتها 
على تأمين حزم كاملة من خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والتدريب 

والتحديث.

نظام بديهي وكفء
أثبت النظام ATOS كفاءته التشغيلية بدرجة كبيرة، وما يزال في طليعة 
أنظمة المراقبة بفضل الحرص المستمر على االستثمار في مجال التطوير 

والتحديث.
وتولي شركة Leonardo عناية خاصة باألنظمة الفنية التي من شأنها أن 
تخفف أعباء العمل والضغوط عن كاهل المستخدمين. ويجب أن تكون 
طائرات الدوريات الحديثة قادرة على العمل بصورة مستقلة في ظل وجود 
بصورة مستمرة  مراقبتها  يتعين  التي  االستشعار  أنظمة  من  كبير  عدد 

وتنفيذ مهام قد تستغرق ساعات وساعات.
وجرى تصميم محطات تشغيل المستخدمين الجديدة كي توفر أكبر قدر 
الشاشة  على  معروضة  وهي  المعلومات  تقدم  وأن  الراحة  من  ممكن 
بطريقة أسهل بكثير عن ذي قبل وبطريقة بديهية للغاية )مع استغالل 
استخدام  بفضل  لنا  معروفة  اليوم  أصبحت  التي  واإليماءات  النوافذ 
التركيز  مواصلة  من  التشغيل  طاقم  يتمكن  حتى  المتحركة(  الهواتف 

والمحافظة على كفاءته طوال مدة المهمة.
ومن أجل زيادة قدرة النظام ATOS على تحليل المعلومات واستخدامها 
 cloud السحابية  التقنيات  استخدام  على  قادرا  قريبا  النظام  سيكون 
technologies من أجل االستفادة من قواعد البيانات المشتركة الكبيرة 

التي تأتي مكملة للمعلومات الواردة من أنظمة االستشعار المجوقلة.
ولم يصل قطار تطوير النظام ATOS إلى منتهاه، حيث تتمثل الخطوة 
التالية في استخدام الذكاء االصطناعي Artificial Intelligence )AI( وهي 
التقنية التي ستمكننا من تجهيز كميات هائلة من البيانات اليوم، األمر 
الذي يمنح مسؤول التشغيل إدراكا فوريا للموقف بدرجة غير مسبوقة 

من الشمولية والتمام.
ومن المقرر أن يصبح النظام مستقال في عملية التحليل بصورة متزايدة، 

وهو ما يسمح لصناع القرار بالتركيز تماما على الخطوة التالية. كما أن 
خالل  ممكنا  سيصبح  اليوم  أسابيع  عدة  يستغرق  الذي  البيانات  تجهيز 
باألقمار  المستقبل  في   ATOS النظام  توصيل  وسيتم  غدا.  ساعات 
االصطناعية وقواعد البيانات المحلية والخارجية وشبكات المراقبة وربما 
“نظام إدارة المعركة” Combat Management System )CMS( على 

متن السفن.
بين  المستمر  التواصل  حول   ATOS النظام  تطوير  مشروع  ويتمحور 
شركة Leonardo والعميل من أجل طرح أفضل الحلول الالزمة لنظريات 
التشغيل concepts of operation )CONOPS( ومتطلبات وطموحات 

مسؤولي التشغيل.

 ATOS يقوم النظام
بجمع واستخدام البيانات 

من أجل رسم صورة 
متكاملة حول الموقف
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اإلمـــارات 
وروسيا...
يعكس التواصل الدائم والحوار المستمر والزيارات المتبادلة بين دولة االمارات وروسيا قناعة البلدين 
الصديقين بأهمية الشراكة االستراتيجية التي تجمعهما منذ عام 2018، وضرورة تعزيزها من أجل 
تحقيق األهداف والمصالح المشتركة، وفي هذا الملف تسلط »درع الوطن« الضوء على تطورات 
هذه الشراكة في ضوء نتائج الزيارة التي قام بها للدولة خالل شهر مارس الماضي، سيرجي الفروف 
وزير الخارجية الروسي، حيث اكتسبت الزيارة أهمية استثنائية في ضوء ما تناولته من قضايا 
وموضوعات ثنائية واقليمية ودولية.

رؤى متقاربة ومصالح 
استراتيجية متنامية

لم يكن مفاجئًا أن يستهل وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف جولته 
الخليجية التي قام بها في شهر مارس الماضي من دولة االمارات العربية 
المتحدة، فالبلدين تربطهما عالقات قوية متنامية تم ترسيخها ومأسستها 
عبر صيغة شراكة استراتيجية تم توقيعها منتصف عام 2018، خالل زيارة 
نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 
القائد األعلى للقوات المسلحة إلى موسكو. وقد استقبل سموه الوزير 
الروسي الزائر، الذي التقى أيضًا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزير الخارجية والتعاون الدولي، وقد جاءت هذه الزيارة في توقيت مهم 
للغاية بالنسبة لمتغيرات عديدة يشهدها العالم ومنطقة الشرق األوسط، 

اقليمي  اهتمام  مثار  خاللها  المطروحة  النظر  ووجهات  القضايا  ماجعل 
ودولي بالغ، وهو مايمكن مناقشته فيما يلي:

نهيان •  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  استقبال  عكس 
سيرجي  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
الفروف وزير الخارجية الروسي، قوة الروابط ووشائج وركائز العالقات 
اللقاء مستجدات جائحة  البلدين الصديقين، حيث ناقشا خالل  بين 
التعاون  توسيع  وأهمية  مواجهتها،  في  البلدين  وجهود  »كورونا« 
المشترك بهذا الشأن في إطار دعم الجهود الدولية الحتواء تداعياتها 
الصحية واإلنسانية واالجتماعية. وثمن صاحب السمو الشيخ محمد 
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بن زايد آل نهيان العالقات الثنائية مع روسيا االتحادية، مؤكدًا الحرص 
المشترك على تعزيزها في جميع المجاالت. وقدم سموه خالل اللقاء 
.. رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة للمرحلة المقبلة والتي جعلت 
،مؤكدًا سموه  أولوياتها  واالزدهار ضمن  واالستقرار  السالم  تعزيز 
بما  للمنطقة  واالستقرار منهج عمل  السالم  بناء  يكون  أن  أهمية 

يخدم خططها للتنمية واالزدهار ويعزز أمان شعوبها. 
الرئيس •  تولي  من  وجيزة  فترة  بعد  للدولة  الفروف  زيارة  جاءت 

األمريكية  المتحدة  للواليات  رئيسًا  منصبه  بايدن  جو  األمريكي 
الذي  ترامب،  دونالد  السابق  للرئيس  خلفًا  مقبلة  سنوات  ألربع 
الزيارة  الماضي، ومن ثم فإن توقيت  يناير  انتهت فترة واليته في 
قد أسهم في تحديد األولويات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها 
تطوير العالقات الثنائية بين البلدين والملف السوري، الذي يحظى 
باهتمام خاص من جانب االمارات التي كانت من أوائل الدول الداعمة 
لعودة سوريا إلى الصف العربي، لذا كانت الزيارة بمنزلة مرآة تعكس 
مدى تقارب مواقف البلدين الصديقين إزاء ملفات وقضايا عديدة، 
فضاًل عن رغبة قوية متبادلة في تعزيز التعاون التجاري واالستثماري 
والتكنولوجي، وقد جاءت تصريحات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل 
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ونظيره الروسي خالل المؤتمر 
المشترك لتؤكد حرص الجانبين على تعميق الشراكة االستراتيجية، 

وباء  روسيا في مكافحة  التعاون مع  أهمية  إلى  أشار سموه  حيث 
“كورونا” والتنسيق والتعاون في مجاالت عدة مثل مكافحة االرهاب 
وتعزيز التجارة، كما أشار الوزيران إلى نمو التبادل التجاري بنسبة %78 
حيث بلغ نحو 3,27 مليار دوالر في عام 2020، وفي ذلك أكد سمو 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: “إن بالدي ترى روسيا شريكا مهما 
بين  االستراتيجية  الشراكة  توقيع  يعد  الصدد  هذا  وفي  وأساسيا، 
البلدين عام 2018 خطوة بارزة أسهمت في تعزيز عالقاتنا الثنائية”، 
وأضاف سموه: “استمرت عالقتنا الثنائية في التطور واالزدهار في 
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جميع المجاالت، وفي هذا السياق فإن بالدي تشعر ببالغ الرضا إزاء 
تزايد حجم التبادل االقتصادي”.  كما كان الفتًا بشكل خاص مدى 
تقارب وجهات نظر البلدين حيال األزمة في سوريا، حيث أكد سمو 
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خالل المؤتمر الصحفي المشترك 
التنسيق  أمام  الروسي أن “قانون قيصر” يمثل عقبة  مع الضيف 
التعاون مع سوريا، داعيًا إلى عودة سوريا للجامعة العربية واستئناف 
االتصاالت بينها وبين بقية الدول العربية، وفي ذلك تجديد وتأكيد 
لموقف دولة االمارات بهذا الشأن بشأن ضرورة تهيئة األجواء أمام 
لتحقيق األمن واالستقرار  بما يمثله ذلك من أهمية  عودة سوريا 
منطقة  أمن  يمثل  ذلك  جانب  إلى  األوسط.  الشرق  منطقة  في 
يحتل  التي  وروسيا،  االمارات  لدى  استثنائية  أولوية  العربي  الخليج 
القوية مع  إلى عالقاتها  بالنظر  لديها  الموضوع أهمية خاصة  هذا 
إيران ورغبتها في تعميق الشراكة والتعاون مع دول مجلس التعاون، 
والسيما دولة االمارات والمملكة العربية السعودية، حيث طرحت 
موسكو منذ سنوات مبادرة ألمن المنطقة وتدعو إلى عقد مؤتمر 
“يناقش  األمن في منطقة الخليج وفقًا لمبادئ االحترام المتبادل 
للمصالح، وعلى أساس المساواة، بحيث يمكن التحرك نحو حلول 

وسط مقبولة للطرفين”.
دولة •  امتالك  الزيارة  عكست   

مقاربة  المتحدة  العربية  االمارات 
تعكس  وواضحة  دقيقة  استراتيجية 
وقضايا  أزمات  لمعالجة  تصوراتها 
سوريا  مقدمتها  وفي  المنطقة، 
دور  من  ذلك  في  وتستفيد  وليبيا، 
خليج  كالعب  االمارات  ومكانة 
وفاعل،  رئيسي  أوسطي  وشرق 
يمتلك عالقات استراتيجية قوية مع 
القوى الكبرى كافة، وفي مقدمتها 
وروسيا  والصين  المتحدة  الواليات 

االماراتية  الخارجية  السياسة  تحرص  حيث  األوروبي،  االتحاد  ودول 
على تحقيق توازن في تلك العالقات بما يضمن لها التنوع والتعددية 
الالزمة لتحقيق طموحات االمارات التنافسية في مجاالت التنمية 
المستدامة كافة، وهو ماتعكسه الدبلوماسية النشطة والتي تتسم 
التي تتيح لإلمارات االسهام  الديناميكية والمرونة،  بقدر هائل من 
بدور فاعل في مختلف الملفات ذات الصلة بمصالحها االستراتيجية 
وأمن واستقرار شعبها. لذا فإن هذه الزيارة قد ركزت على القضايا 
والملفات التي تهم االمارات ويمكن لروسيا أن تلعب دورًا بارزًا في 
كمنصة  الزيارة  خالل  المشتركة  التصريحات  جاءت  وقد  تسويتها. 
مهمة لتأكيد موقف دولة االمارات وجهودها بشأن عودة سوريا إلى 
محيطها العربي، حيث أشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى 
أن هذه الخطوة تتطلب جهدًا من سوريا وأيضًا من األطراف األخرى 

في الجامعة العربية.
تتسم العالقات االماراتية ـ الروسية بتسارع وتيرة التواصل والحوار • 

بين البلدين، حيث جاءت زيارة الفروف بعد أشهر قالئل من الزيارة 
إلى موسكو  آل نهيان  زايد  الله بن  الشيخ عبد  التي قام بها سمو 

قام  كما  الروسي.  نظيره  التقى  حيث  الماضي،  ديسمبر  منتصف 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين بزيارة إلى االمارات في عام 2019،  
وكانت الزيارة األولى له منذ اثني عشر عامًا، حيث كانت زيارة بوتين 
السابقة في سبتمبر 2007، كما سبقتها زيارة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
نوعية  نقلة  إحداث  تم  حيث   ،2018 عام  في  روسيا  إلى  المسلحة 
في عالقات البلدين بتوقيع اتفاق الشراكة االستراتيجية، الذي يعد 
بمثل القاطرة التي تقود العالقات االماراتية الروسية نحو المزيد من 
النفطي  غير  التجاري  التبادل  ارتفاع  يالحظ  حيث  واالزدهار،  التقدم 
عقب االتفاق من نحو 5ر2 مليار دوالر في 2018، إلى نحو 3,4 مليار 

دوالر في عام 2019.
مختلف •  في  وازدهارًا  نموًا  الروسية  اإلماراتية  العالقات  تشهد 

القطاع  ضمنها  ومن  والعلمية،  والثقافية  االقتصادية  المجاالت 
مركز  بين  تعاون  اتفاقية  توقيع   2018 يونيو  في  تم  إذ  الفضائي، 
محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية “روسكومسموس” 
، وفي  سبتمبر 2019، عززت اإلمارات وروسيا تعاونهما بانطالق 

تشهد العالقات 
اإلماراتية الروسية نموًا وازدهارًا 
في مختلف المجاالت االقتصادية والثقافية 

والعلمية، ومن ضمنها القطاع الفضائي
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أول رائد فضاء إماراتي ضمن بعثة ثالثية تضم كذلك رائدي فضاء 
وتدرب  “سويوز«.  مركبة  متن  على  المتحدة  والواليات  روسيا  من 
رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي منذ عام بمركز يوري 
جاجارين في مدينة النجوم بموسكو، وفي عام 2015 تم توقيع مذكرة 
الكوادر  الخبرات وتأهيل  تبادل  تفاهم بين اإلمارات وروسيا تشمل 
في مجاالت الفضاء. كما أطلقت اإلمارات أول قمر صناعي “دبي 

سات- 1” من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان عام 2009. 
وفي مارس الماضي اطلقت وكالة الفضاء االتحادية الروسية صاروخ 
“سويوز” الروسي وعلى متنه مجموعة من األقمار الصناعية، ومنها 
القمر االصطناعي النانومتري DMSAT-1، الذي يهدف إلى توظيف 
تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الذكاء االصطناعي لتعزيز منظومة الرصد 

البيئي على مستوى دولة االمارات.
تحرص االمارات في عالقاتها مع القوى الدولية الكبرى على تحقيق • 

لذا  الجميع،  التوازن بما يضمن تحقيق مصالحها االستراتيجية مع 
فإن تعميق التعاون االماراتي ـ الروسي، وكذلك االماراتي ـ الصيني، 
ال يأتي على حساب العالقات االستراتيجية القوية التي تربط دولة 
إدارة  إعالن  مايفسر  وهو  األمريكية،  المتحدة  بالواليات  االمارات 
الرئيس بايدن علن المضي قدًما في صفقة بيع أسلحة بقيمة 23 مليار 
دوالر إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة تمت الموافقة عليها في 
ظل إدارة ترمب. وقال المتحدث باسم الخارجية األمريكية “تم تحديد 
مواعيد التسليم المقدرة لهذه المبيعات بعد عام 2025 . وبالتالي، 
فإننا نتوقع حواًرا قوًيا ومستداًما مع اإلمارات العربية المتحدة ألي 
عمليات نقل دفاعية تلبي أهدافنا االستراتيجية المشتركة”. ما يؤكد 
الطبيعي،  مسارها  في  تمضي  األمريكية  ـ  االماراتية  العالقات  أن 
وكذلك العالقات مع بقية القوى الكبرىن وهذا األمر يجسد شفافية 
التعاون  مناطق  في  التحرك  على  وقدرتها  االماراتية  الدبلوماسية 
المشتركة مع الجميع بعيدًا عن التحليالت والتأويالت القائمة على 
فكرة اإلحالل والتبديل في هياكل التحالفات االستراتيجية االقليمية 
والدولية، فعالقات الشراكة االستراتيجية التي باتت تربط االمارات 
االستراتيجية  لعالقاتها  بدياًل  تحل  ال  أخرى  وقوى  وروسيا  بالصين 
التقليدي المهم  الراسخة مع الواليات المتحدة األمريكية، الحليف 
أيضًا  يفيد  بل  فقط  لإلمارات  مفيدًا  ليس  األمر  وهذا  لإلمارات. 
االستراتيجيات األمريكية كونه يحول دون بناء تكتالت وتحالفات تعيد 
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الباردة في  الصراعات الصفرية  أجواء  للعالم 
النصف الثاني من القرن العشرين.

تؤكد الشواهد أن روسيا تبدي اهتمامًا كبيرًا • 
التعاون والشراكة مع دولة االمارات،  بتعزيز 
بالنظر إلى العوائد االستراتيجية المحتملة مع 
حيوية  مجاالت  في  والسيما  التعاون،  هذا 
مكافحة  مثل  لروسيا،  بالنسبة  أولوية  ذات 
االرهاب، فضاًل عن أن امتالك الدبلوماسية 
الجيوسياسية  المرونة  سمات  االماراتية 
الجانبين على  وقواسم مشتركة مثل حرص 
المنطقة  في  الوطنية  الدولة  دور  تعزيز 

الدولية،  الطاقة  أسواق  والتعاون في  االرهاب  تنظيمات  ومكافحة 
يجعل منها شريكًا مثاليًا بالنسبة لروسيا التي تتطلع لتعزيز مكانتها 
وموقعها في منطقة الشرق األوسط والعالم باالستفادة مما راكمته 
وغيرها،  وليبيا  سوريا  في  مؤثرة  أدوار  من  الفائتة  السنوات  طيلة 
ومن خالل عالقات قوية ومتنامية مع شركاء اقليميين مؤثرين مثل 
االمارات وغيرها، وهذا األمر يعود بالنفع كذلك على دولة االمارات 
لضمان  كوسيلة  االقليمي  واالستقرار  األمن  لتحقيق  تتطلع  التي 

استمرار خطط التنمية.
الخاصة •  السمات  من  بعدد  الروسية  ـ  االماراتية  العالقات  تتسم 

منها التوسع المستمر على المستويات األفقية والرسمية، فهناك 
عالقات متنامية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين )هناك 
أكثر من 3 آالف شركة روسية تعمل في اإلمارات وتتركز أنشطتها 
جانب  إلى  واالتصاالت  والتصنيع  والتجارة  العقارات  قطاعات  في 
الدولة(،  لدى  روسية مسجلة  تجارية  وكالة  و25  تجارية  576 عالمة 
وبحسب تقارير رسمية فإن روسيا تمثل إحدى وجهات  االستثمارات 
من  األولى  المرتبة  في  اإلمارات  حلت  حيث  المفضلة،  االماراتية 
االستثمار  تدفقات  حيث  من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين 

تجارة  في  االستثمارات  تلك  وتتنوع  روسيا،   في  المباشر  األجنبي 
والتأمين  المالي  و  والصناعي  العقاري  والقطاع  والتجزئة  الجملة 
وقطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والتعليم 
تجاوز  فيما  النارية،  والدراجات  المحركات  ذات  المركبات  وإصالح 
وفيما  دوالر.  الملياري  حاجز  باإلمارات  الروسية  االستثمارات  رصيد 
يخص نسبة استحواذ اإلمارات من إجمالي صادرات روسيا إلى الدول 
العربية العام الماضي، فقد استحوذت دولة االمارات على ما نسبته 
%7.4 من مجمل الصادرات الروسية إلى مجموعة الدول العربية، في 
التجارة  حين استحوذت اإلمارات على ما نسبته %7.7 من إجمالي 
الخارجية الروسية مع مجموعة الدول العربية. وهناك عالقات شعبية 
روسي  ألف   800 اإلمارات  )زار  السياحي  التبادل  معدالت  تعكسها 
دولة  يقيمون في  روسي  ألف مواطن   17 وهناك   2019 عام  في 
االمارات(، وهناك عالقات رسمية قوية تعكسها الزيارات المتبادلة 
على مستوى قيادتي ومسؤولي البلدين بشكل مستمر، وهو ما اشار 
إليه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان حين قال “أنا وسيرجي 
)سيرجي الفروف وزير الخارجية الروسي( صديقان حميمان، وكثيرًا ما 
نقارن المالحظات ليس فقط في السياسة ولكن في كثير من األمور 

المجاالت التي سيتم التركيز عليها 
في إطار تعزيز التعاون الثنائي 
خالل الفترة المقبلة، تشمل التكنولوجيا 
المتقدمة والهيدروجين والكربون والطيران وصناعة 
الطائرات وغيرها
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والقضايا األخرى”، مؤكدًا أن العالقة تجاوزت الحديث الدبلوماسي. 
واستشهد سموه باتفاقية الشراكة اإلستراتيجية بين البلدين كمثال 
التعاون  مجلس  في  دولة  أصبحت اإلمارات أول  حيث  ذلك؛  على 
المكانة  روسيا.  ولعل هذه  االتفاقية مع  توقع مثل هذه  الخليجي 
والثقة المتبادلة في العالقات قد انعكست كذلك في مؤشرات أخرى 
الروسي عن رغبة بالده في أن تستخدم اإلمارات  الوزير  مثل إعالن 
لقاحات Sputnik V كجزء من حملتها الوطنية لمكافحة وباء كورونا. 

الروسية، فقد •  ـ  الشراكة االماراتية  ركائز  الثقافة والفنون أحد  تمثل 
احتفت روسيا بالثقافة االماراتية ودور االمارات في هذا المجال من 
للكتاب  موسكو  معرض  في  مميزًا”  “ضيفًا  الشارقة  إعالن  خالل 
عام 2019، كأول ضيف عربي مميز في تاريخ المعرض، بينما كانت 
دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قد اختارت روسيا “ضيف شرف” 
في معرض أبوظبي للكتاب في دورته الثالثين عام 2020. وهناك 
اهتمام بتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين السيما أن هناك جالية 
روسية كبيرة تعيش في دولة االمارات، وهناك توافق في مبادىء 
الشعبين  بين  المشتركة  والمبادىء  والقيم  والتعايش  التسامح 
والبلدين الصديقين، ما يدعم أهداف االمارات في ترسيخ التعايش 

العالمي بين الشعوب كافة.
دينيس •  أشار  البلدين، حيث  بين  التجاري  للتبادل  واعدة  آفاق  هناك 

التبادل  قيمة  ارتفاع  إلى  الروسي  والتجارة  الصناعة  وزير  مانتوروف 
التجاري رغم تحديات تفشي جائحة “كورونا”، مؤكدًا أن بالده تطمح 
لرفع قيمة التبادل التجاري إلى نحو 10 مليارات دوالر خالل السنوات 
المقبلة، الفتًا إلى وجود العديد من القطاعات والفرص المشتركة 
بين  واالستثمار  التجارة  لتعزيز  منها  واالستفادة  بحثها  سيتم  التي 
البلدين. وأوضح أن المجاالت التي سيتم التركيز عليها في إطار تعزيز 
التعاون الثنائي خالل الفترة المقبلة، تشمل التكنولوجيا المتقدمة 
من  وغيرها  الطائرات  وصناعة  والطيران  والكربون  والهيدروجين 

القطاعات األخرى التي يمكن أن توفر قوة دفع إضافية للتجارة بين 
البلدين، التي ارتكزت في الماضي على قطاعات تقليدية لكنها تتجه 

في المستقبل نحو التعاون الصناعي والمشروعات 
2018 على •  عام  البلدين  بين  الموقعة  االستراتيجية  الشراكة  تتكىء 

مجموعة من االتفاقات الموقعة قبل ذلك بسنوات، والتي هيأت 
الشراكة،  صيغة  إلى  ارتقت  حتى  العالقات  وتنمية  لتطوير  األجواء 
النووية  الطاقة  مجال  في  تعاون  اتفاقية  االتفاقيات   هذه  ومن 
واإلمارات  روسيا  بين  االستثمار  وتشجيع  حماية  واتفاقية  السلمية 
بين  توقيعها  تم  تفاهم  2012، ومذكرة  توقيعها في ديسمبر  وتم 
بقيمة  استثمارات  صندوق  إلنشاء   2013 سبتمبر  في  البلدين 
به جهة  تقوم  الذي  األضخم  االستثمار  ويعد هذا  مليارات دوالر   5
خارجية في البنى التحتية الروسية، ووقع البلدان في ديسمبر 2011 
اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي على الدخل، وفي أكتوبر عام 2014  
الدولة  في  العالي  التعليم  وزارة  بين  تفاهم  مذكرة  الجانبان  وقع 
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ووزارة التعليم والعلوم الروسية باإلضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم 
وفي  الشراكة،  اتفاق  توقيع  وبعد  االقتصاد.  وزارتي  بين  للتعاون 
مارس عام 2019، وقعت كل من موانئ أبوظبي ومجلس التطوير 
التجاري واالقتصادي الروسي مذكرة تفاهم لتعزيز العالقات التجارية 
بالفرص  والتعريف  الروسية  الشركات  مع  االقتصادي  والتعاون 
االستثمارية المتاحة لها في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة 
الحرة لميناء خليفة إضافة إلى توقيع اإلمارات ممثلة بوكالة اإلمارات 
للفضاء “خطاب نوايا” مع كل من روسيا وكازاخستان للتعاون في 
الفترة  خالل  مشتركة  مشاريع  وإطالق  المختلفة  الفضاء  مجاالت 
المقبلة، وفي فبراير من عام 2019 قامت جمهورية روسيا االتحادية 
بإعفاء مواطني االمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة 
السفر المسبقة وذلك بناء على االتفاقية التي تم توقيعها في مدينة 
كازان الروسية. ونجح البلدان بوقت سابق في إطالق مجموعة من 
أبرزها االستثمار المشترك بين الصندوق  المشتركة،  االستثمارات 
نحو  في  اإلماراتية  مبادلة  وشركة  المباشرة  لالستثمارات  الروسي 
أبرزها  دوالر  ملياري  تتجاوز  بقيمة  روسيا  في  مشتركة  40 صفقة 
الروسية، ومشروعات  بطرسبورغ  بمدينة سان  بولكوفو  في مطار 
بمشاركة شركة موانئ أبوظبي، إلى جانب االستثمارات في مجال 
البتروكيماويات، وأخرى في مجالي الزراعة والغذاء بقيمة 19 مليار 
10 مليارات  إلى استثمار نحو  باإلضافة  )300 مليون دوالر(،  روبل 
روبل في مجموعة شركات “إفكو” المتخصصة في منتجات الزيوت 
روسيا  تقوده  الذي  األوراسي  االقتصادي  االتحاد  في  والدهون 

أرمينيا،  بيالروسيا،  كازاخستان،  )روسيا،  هي  دول  خمس  ويضم 
وقرجيزستان(. وهناك أيضًا تعاونًا بين البلدين لشراء الوقود النووي 

الروسي في إطار برنامج اإلمارات السلمي للطاقة النووية.

ماذا يعني إطار الشراكة االستراتيجية بين الدول؟
األولى في مؤتمر  للمرة  »الشراكة«  المتحدة مفهوم  األمم  استخدمت 
عام 1964وهي  تأسست  ـ  )اونكتاد(  والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم 
المتحدة، في  األمم  لهيئة  العامة  لجهاز األمانة  التابعة  الرئيسية  الهيئة 
صيغة  برزت  الوقت  وبمرور  ـ  الثمانينات  نهاية  والتنمية(  مجال التجارة 
في  الدولية  للعالقات  الناظمة  األطر  كإحدى  االستراتيجية«  »الشراكة 

العصر الحديث، وشكل من أشكال عالقات التعاون بين الدول.
وباتت الشراكة االستراتيجية آلية فاعلة من آليات تنظيم العالقات بين 
طرفين أو أكثر واالرتقاء بها وتوفير سبل تطورها، وهي تعكس درجة عالية 
من التفاهم السياسي والتوافق العام تجاه القضايا الدولية واإلقليمية، 

توقيع اإلمارات ممثلة 
بوكالة اإلمارات للفضاء 
“خطاب نوايا” مع كل من روسيا 
وكازاخستان للتعاون في مجاالت الفضاء 
المختلفة وإطالق مشاريع مشتركة خالل 
الفترة المقبلة
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من  لها  ما  بمقدار  قانونيًا  تعبيرًا  ليست  االستراتيجية  الشراكة  وصيغة 
مدلول سياسي، بحسب ما يرى علماء السياسة. وتعني الشراكة بتطوير 
جميع أنماط التعاون بين دول ومؤسسات أو منظمات من دون نطاق 
زمني أو لمدة معينة بهدف االستفادة من امكانيات الطرفين بما يعزز 
مقدرتهما معًا على تحقيق األهداف االستراتيجية لكل منهما. ومفهوم 
االستراتيجي.  التحالف  يشمل  ال  أو  يشمل  قد  الشكل  بهذا  الشراكة 
الطرفين  التزام  األولى  بالدرجة  االستراتيجية  الشراكة  صيغة  وتعني 
بين  السائدة  الطبيعية  أو  التقليدية  العالقات  يفوق  عالقات  بمستوى 
الدولة، واالرتقاء من مستوى التعاون والصداقة إلى صيغة أعمق وأكثر 
التقليدية  ارتباطًا وتفاعاًل، وبالتالي فهو يعد صيغة مرنة بين العالقات 
ببعضها، والسيما  الدول  بعض  تربط  التي  االستراتيجية  التحالف  وأطر 
في المجال العسكري. وتنبع أهمية صيغ الشراكة االستراتيجية من كونها 
اإلرادة  عن  ويعبر  المرونة  من  عال  بقدر  يتسم  مؤسسي  رسمي  إطار 
السياسية لألطراف الموقعة عليه، ويشمل مجاالت محددة ويرتكز على 

آليات تنفيذية مثل اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة واللجان المشتركة، 
وغير ذلك من آليات يتم من خاللها تفعيل صيغة الشراكة وتطويرها في 
التوافق بشأنها  يتم  المتفق عليها، وما يستجد من مجاالت  المجاالت 
بين الشركاء االستراتيجيين. ويكتسب هذا المفهوم أهميته من كونه عابر 
للنطاقات الضيقة للتحالفات التقليدية، التي كانت تتم عادة في مجاالت 
أمنية وعسكرية وسياسية، ليشمل، بل ويركز على تنمية التعاون وتقويته 
في المجاالت االقتصادية واالستثمارية التي يمكن للطرفين أو األطراف 
الموقعة على صيغة الشراكة االستفادة المشتركة منها، السيما أن هذه 
الصيغة تكتسب قوتها أيضًا من كونها تمتلك قدرًا عاليًا من الديناميكية 
الشراكة  أن  باعتبار  أطرافها،  أمام  الحركة  التي توسع هوامش  والمرونة 
االستراتيجية هي صيغ وسط بين التعاون والروابط والتحالفات والهياكل 
التكتيكية  المصالح  عالقات  عن  تمايزها  عن  فضاًل  الدائمة،  التعاونية 
المرهونة بأمدية زمنية محددة؛ فالشراكة االستراتيجية ثابتة ولكنها تتسم 
بالمرونة والتطوير والتغير ومواكبة المستجدات من الظروف والمعطيات 
ومن  األساسية.  أهدافها  تحقيق  ويضمن  فاعليتها  يعزز  بما  واآلليات 
المتعارف عليه أن صيغ الشراكة االستراتيجية ال تستثني أي من مجاالت 
التعاون بين األطراف الموقعة عليها طالما اتفقت هذه األطراف على 
مختلف  مبدئيًا  تشمل  فهي  وبالتالي  الجوهرية،  والمبادئ  األسس 
مستويات التعاون المشتركة وكذلك مختلف قطاعات العمل واالقتصاد 
والتنمية واالستثمار، وكل ما من شأنه تحقيق المصالح الوطنية للطرفين 

أو األطراف الموقعة على صيغة الشراكة االستراتيجية.
وتعتبر الصين من الدول األكثر استفادة من صيغ الشراكة االستراتيجية 
في تطوير عالقاتها وتعامالتها مع دول العالم وهيئاته ومنظماته، حيث 

الشراكة االستراتيجية ثابتة 
ولكنها تتسم بالمرونة 

والتطوير والتغير ومواكبة المستجدات 
من الظروف والمعطيات واآلليات بما 
يعزز فاعليتها ويضمن تحقيق أهدافها 

األساسية



ملف العدد48 العـدد 592 | مايو 2021

تمتلك أكثر من 50 شريكًا استراتيجيًا من مختلف دول العالم، تليها روسيا 
بنحو 30 شريكًا، والواليات المتحدة مع 24 شريكًا استراتيجيًا. فضاًل عن 
العالقات  مثل  الدولية  للعالقات  مبتكرة  قد طورت صيغ  واشنطن  أن 
الخاصة، وهي تلك المطبقة في العالقات األمريكية مع كل من المملكة 
 13 مع  استراتيجية  شراكة  عالقات  فرنسا  ووقعت  وإسرائيل.  المتحدة 
شريكًا، والهند وبريطانيا مع 12 من الشركاء االستراتيجيين لكل منهما، 
بينما يمتلك االتحاد األوروبي عالقات شراكة استراتيجية مع 10 شركاء، 

وألمانيا واندونيسيا مع تسعة شركاء 
لكل منهما، وبولندا مع ست شركاء 

استراتيجيين.
وتمثل الشراكة االستراتيجية القائمة 
بين االمارات وروسيا منذ عام 2018، 
العــالقــات  لتطـــوير  مؤسـسيًا  إطاًر 
الثنـــائيـــــة المشــتركـــة بين البلــدين 
الصديقــين فــي مجـــاالت مختلفـــة 
للعـــالقــــات التجاريـــة واالقتصاديــة 
والماليــــة واالستثمـاريـة والثقـافيــة 

واإلنسانية والعلمية التقنية والطاقة والسياسة والتعاون في مجال األمن 
الباب واسعًا أمام أي فرص مستقبلية محتملة من  وغيرها. كما يفتح 
شأنها دعم العالقات، حيث نص على “الطرفان يؤكدان السعي للتعاون 
القطاعات  على  ويركز  الصناعي”،  المجال  فيها  بما  أخرى  مجاالت  في 
ركائز   يمتلك  أنه  يعني  ما  والتقنية،  واالستثمارية  والتجارية  االقتصادية 
نجاح  مقومات  أهم  احد  أن  باعتبار  واالستمرارية،  والفاعلية  النجاح 
األهداف  تحديد  تحدي  مع  التعاطي  في  تتمثل  االستراتيجية  الشراكات 
استثنائية  أهمية  السابق  األمر  على  يضفي  وما  وتنفيذها،  والمجاالت 
أن العالقات اإلماراتية ـ الروسية قد حققت طفرات نوعية متوالية خالل 
اكتشاف  في  وتسهم  وتدعم  تعزز  الشراكة  وأن هذه  األخيرة،  السنوات 

الفرص المستقبلية للتعاون المشترك.

عدة  حيوية  فوائد  تحقق  االستراتيجية  الشراكة  صيغ  فإن  عام  وبشكل 
للدول والمنظمات أهمها:

أطر •  وجود  خالل  من  وثباتها  واستقرارها  العالقات  تطور  ضمان 
إشكاليات  أي  وتجاوز  التواصل  قادرة على  فاعلة  ثنائية  مؤسسية 

عارضة أو طارئة قد تعرق مسار التعاون.
مقدرتها •  في  ينعكس  بما  للدول  الخارجية  السياسة  ثبات  ضمان 

على التخطيط االستراتيجي بعيد المدى لتحقيق األهداف التنمية 
المستدامة، والسيما في مجاالت 

التجارة واالقتصاد واالستثمارات.
بعالقات •  االرتقاء 

العالم  دول  من  نظرائها  مع  الدول 
وضمان التعددية والتنويع والتكامل 
عوامل  وتفادي  القرار  واستقاللية 
السياسات  عن  الناجمة  الضغط 
والتأثير  االنتشار  وتعزيز  األحادية، 

والنفوذ والمكانة الدولية.
الدولة •  دور  دعم   

الدولي  التعاون  وقضايا  إشكاليات  حول  الحوار  في  ومكانتها 
ومشروعاته وآلياته، وكذلك تعزيز مقدرتها على التأثير في صناعة 

القرار الدولي الخاص بالتجارة واالقتصاد وغير ذلك.
التكنولوجيا •  ونقل  والعلمي  التقني  التطوير  بفرص  اإلسراع   

للدول  الشركاء االستراتيجيين  المكثف مع  التعاون  عبر  وتوطينها 
في المجاالت والقطاعات المعنية.

تتسم الشراكة االستراتيجية بكونها تحتفظ لألطراف الموقعة عليها • 
العميق  والفهم  المتبادل  واالحترام  الندية  منها  عدة  بخصائص 
والمرونة  االخر،  الطرف  وأهداف  لخيارات  طرف  كل  جانب  من 
الشركاء  مع  التكافؤ  وعالقات  للدول  العليا  بالمصالح  واالعتراف 
االستراتيجيين، والتوجه نحو ضمان تحقيق األهداف المشتركة بما 

تمثل الشراكة االستراتيجية 
القائمة بين االمارات وروسيا منذ 
عام 2018، إطاًر مؤسسيًا لتطوير 
العالقات الثنائيـة المشتركة بين 
البلدين الصديقين
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ال يخل باألهداف الذاتية لكل طرف، بل وزيادة فرص تحقق هذه 
األهداف، والحصول على مزايا تفضيلية في العالقات السيما في 
المجاالت التجارية واالستثمارية، والسيطرة على المخاطر في هذه 

المجاالت أو المشاركة في تحملها.

 األبعاد االستراتيجية للعالقات االماراتية ـ الروسية
بشكل  واالمارات  عام،  بشكل  التعاون  مجلس  دول  عالقات  تكتسب 
تمتلك عالقات  األخيرة  لكون  ليس  استثنائية  أهمية  روسيا  خاص، مع 
تعاون وثيقة مع إيران، التي تعد إحدى أخطر معضالت األمن واالستقرار 
أيضًا  روسيا  ألن  ولكن   ، األوسط  والشرق  العربية  الخليج  منطقة  في 
قوة كبرى مسؤولة عن األمن واالستقرار العالمي ومن مصلحتها بلورة 
رؤية واضحة حول أمن المنطقة، ولعب دور فاعل في ذلك، السيما أن 
إيران  مع  وليس  جميعها  المنطقة  دول  مع  متنامية  مصالح  لموسكو 
فقط، بل إن مصالحها مع دول مجلس التعاون تفوق المصالح الروسية 
مع إيران بمراحل، رغم أن ال ينفي أن لروسيا حسابات استراتيجية تضع 
الكبرى على  القوى  بين  التنافس  إيران في مربع حيوي ضمن صراعات 
النفوذ والهيمنة على النظام العالمي، ولكن من المؤكد أن مجمل هذه 
المجازفة  يريد  ال  الذي  الكرملين،  قرارات  في  حاضرة  تبدو  الحسابات 
وغيرها  إسرائيل  التعاون  مجلس  ودول  المتحدة  الواليات  مع  بعالقاته 
يتعارض  اقليميًا  توسعيًا  مشروعًا  تمتلك  التي  إيران،  إرضاء  أجل  من 
على المدى البعيد مع أهداف ومصالح روسيا االستراتيجية في منطقة 
بعض  يصف  لذا  الجيواستراتيجي،  محيطها  وفي  بل  األوسط  الشرق 
الخبراء الغربيين العالقات الروسية ـ االيرانية سواء في سوريا أو غيرها من 
الملفات بـ”زواج المصلحة”، أي أنه تعاون مرحلي تكتيكي قابل لالنتهاء 
بمجرد تحقق أهدافه قصيرة المدى حيث سرعان ماسيطفو على الطفح 
تضارب األهداف والمصالح اإليرانية والروسية في ملفات عدة، والسيما 
المصالح  من  متعاظمة  شبكة  هناك  أن  روسيا  تدرك  كما  سوريا.  في 
تربطها بالسعودية واالمارات تحديدًا، السيما على صعيد استقرار أسواق 

الروسي، حيث  تأثيرًا هائاًل على االقتصاد  التي تمتلك  العالمية،  النفط 
أسهم التعاون الروسي مع أبرز الدول المنتجة للنفط في منظمة “أوبك” 
في استعادة استقرار األسواق، وال شك أنه من الضروري استمرار هذه 
ثم  ومن  الروسي،  االقتصاد  الستقرار  الضامنة  االستراتيجية  المصالح 
تحقيق تطلعات القيادة الروسية في بناء توازن عالمي تستعيد فيه روسيا 

مكانتها وهيبتها.
وتقدير  احترام  هناك  أن  الروسية  االماراتية  العالقات  ويعمق  ومايعزز 
متبادل بين قيادتي البلدين، وهذا بحد ذاته يعد من أهم مقومات بناء 
توقعات إيجابية بشأن مستقبل الشراكة االستراتيجية بين البلدين، وقد 
تجلى هذا االحترام خالل لقاء الرئيس الروسي فالديمير بوتين وصاحب 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
حيث   ،2018 عام  منتصف   موسكو  في  المسلحة  للقوات  األعلى 
إلى  الرامية  الجهود  “لكل  الروسي  الرئيس  لدعم  تقديره  عن  عبرسموه 
االنتقال بالعالقات اإلماراتية - الروسية إلى مستويات أكثر تطورا وقوة«.
وأضاف: “روسيا دولة كبرى لها دورها المهم والمحوري في تحقيق األمن 
واالستقرار على المستويين اإلقليمي والعالمي، وإن استمرار التنسيق 
والتشاور معها بشأن قضايا المنطقة أمر ضروري لضمان تحقيق األمن 
بن  الشيخ محمد  السمو  ننشدهما«. وشدد صاحب  اللذين  واالستقرار 
تربط  التي  المشتركة  المصالح  العديد من  آل نهيان على أن هناك  زايد 
بين دولة اإلمارات وروسيا، على رأسها “موقف البلدين الثابت والحاسم 
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بشأن مواجهة ظاهرة اإلرهاب والتطرف، باعتبارها تشكل تهديدا عالميا 
يستهدف الكل دون استثناء، مما يتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون 
العالميين”.  الدولي واإلقليمي لمواجهة خطرها على األمن واالستقرار 
وال شك أن هذه الدقة في تحديد األولويات واألهداف تعني أن الشراكة 
قائمة على دراسات استباقية دقيقة وأن هناك جدية وعزم على تنفيذ 

بنودها واالستفادة مما توفره من فرص للبلدين الصديقين.
االستراتيجية  للشراكة  توفر  األهمية  بالغة  إضافية  عوامل  وهناك 

نجاح  فرص  الروسية  ـ  اإلماراتية 
الشخصية  العالقات  منها  أقوى 
وقد  البلدين،  قيادتي  بين  القوية 
قرقاش  أنور  الدكتور  أكد  أن  سبق 
لصاحب  الدبلوماسي  المستشار 
)صاحب  “إن  الدولة  رئيس  السمو 
السمو( الشيخ محمد بن زايد يمتلك 
الرئيس  مع  طيبة  شخصية  عالقة 
الروسي فالديمير بوتين”، الفتًا إلى 
أن  يجب  روسيا  مع  “العالقات  أن 
تكون متنوعة وليست فقط عالقات 

سياسية”، وقد كانت حفاوة االستقبال الرسمي لصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان خالل زيارته إلى موسكو عام 2018، وكذلك زيارة 
الرئيس الروسي بوتين إلى االمارات في عام 2019 برهانًا ساطعًا على 
رهان  والشخصية على حد سواء، وعلى عمق  الرسمية  العالقات،  قوة 
الشراكة  أن  العالقات، السيما  هذه  وتطوير  تعزيز  على  البلدين  قيادتي 
تضاف  جديدة  حركة  لإلمارات هوامش  تضمن  روسيا  مع  االستراتيجية 
إلى ما سبق وراكمته هذه السياسة من أطر تحرك فّعالة على الصعيد 
الدوليين  الفاعلين  الدولي، فاإلمارات تمتلك عالقات قوية متميزة مع 
المؤثرين وفي مقدمتهم الواليات المتحدة والصين واالتحاد األوروبي، 
كتكتل مؤسسي ودول منفردة، وروسيا فضاًل عن كوريا الجنوبية واليابان 
والهند  واالقتصادات الصاعدة جميعها، ما يعزز ويعكس مبادئ االمارات 

القائمة على االنفتاح والعمل على ترسيخ السالم والمصالح المشتركة 
للدول والشعوب بما يسهم في تحقيق األمن والسلم الدوليين.

والشك أن العالقات بين دولة االمارات وجمهورية روسيا االتحادية، لها 
أهمية خاصة تنطلق من مكانة وثقل البلدين اقليميًا ودوليًا، فاإلمارات 
ثاني اكبر اقتصاد عربي، وأحد أهم االقتصادات العالمية وتتطلع لتعزيز 
قطاعات  في  وريادتها  العالمي  االقتصاد  منظومة  ضمن  مكانتها 
اقتصادية واستثمارية مهمة، فضاًل عن كونها باتت مركز عالمي لألعمال 
مزايا  من  توفره  بما  واالستثمار، 
من  للمستثمرين  رائدة  وحوافز 
من  به  تتمتع  وما  الدول،  مختلف 
متطورة  وتكنولوجية  تحتية  بنى 
بين  يصل  استراتيجي  وموقع 
نقل  وقطاعات  والغرب،  الشرق 
لوجستية  وخدمات  وبحري  جوي 
عالمية المستوى تساهم في تعزيز 
األنشطة التجارية واالستثمارية على 
والعالمي،  اإلقليمي  المستويين 
فضاًل عما توفره من خيارات واسعة 
بما يشمل  الحرة  المناطق  إطار  أو في  الدولة  للمستثمرين سواء داخل 
االقتصادي  التنويع  سياسة  توفره  وما  الحيوية،  القطاعات  مختلف 
وتوظيف  والفضاء  المستقبل  واستشراف  والمعرفة  االبتكار  وترسيخ 
انسجامًا  النوعية،  التكنولوجيا والبحث والتطوير في جذب االستثمارات 
مع رؤية اإلمارات 2021، واستعدادًا لمئوية االمارات 2071. بينما يمتلك 
الجانب الروسي مقومات عالمية بالغة األهمية، فروسيا دولة كبرى ذات 
تاريخ عريق وحاضر ذا تأثير بالغ في صناعة القرار الدولي، وداخل جميع 
المنظمات والمؤسسات الدولية، فضاًل عن قدراتها الذاتية العالمية في 
الصعيد  وعلى  والتجارة  والصناعة  واالستثمار  والتسلح  الطاقة  أسواق 
المنافع  لتحقيق  وواعدة  هائلة  فرصًا  يوفر  ما  والتقني،  التكنولوجي 

المشتركة للشريكين االستراتيجيين.

سياسة التنويع االقتصادي وترسيخ 
االبتكار والمعرفة واستشراف المستقبل 
والفضاء وتوظيف التكنولوجيا والبحث 
والتطوير في جذب االستثمارات 
النوعية، انسجامًا مع رؤية اإلمارات 
2021، واستعدادًا لمئوية االمارات 2071
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وركزت هذه الدراسة على سؤال رئيسي هو ما الذي يمكنك فعله لوقف انتشار المعلومات 
المغلوطة؟ ، ثم قدمت مجموعة توصيات كإجابة على هذا السؤال ، وهي التمهل والتفكير 
قبل مشاركة أي معلومة مع اآلخرين، والتحقق من مصدر المعلومات  واالعتماد على 
المصادر الموثوقة كهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا )NHS( ومنظمة الصحة 
المتحدة  الواليات  في  منها  والوقاية  األمراض  على  السيطرة  ومراكز   )WHO( العالمية 
الرسمية  الحسابات  من  بالتحقق  المعلومات  زيف  أو  حقيقة  من  والتحقق   ، األمريكية 
ومواقع اإلنترنت المعروفة، وعدم إرسال المعلومات المشكوك في صحتها ، والتحقق 
نشر  والحذر من  أيضًا،  والخاطئة  الدقيقة  النصائح  مزيجًا من  تحوي  رسالة فقد  كل  من 
الرسائل العاطفية التي قد تنشر مشاعر الخوف أو الغضب أو القلق أو الفرح والتي غالبا 

ما تنتشر على نطاق واسع.
التواصل  شبكات  مضامين  تنشره  الذي  القلق  ان   2020 في  نشرت  دراسة  أثبتت  كما 
االجتماعي ينتشر بشكل أسرع من انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19-(، وان انتشار 
الشائعات حول اصل الفايروس مقترنة بإثارة الخوف والعنصرية من خالل نشر معلومات 
ترجح وجود “نظرية المؤامرة” خلف انتشار الفايروس مما تسبب بانتشار معلومات خاطئة 
باإلضافة الى مشاعر االرتباك والخوف، وركزت توصيات الدراسة على ضرورة الحاجة إلى 
الكشف عن الشائعات العامة والتصورات والمواقف والسلوكيات حول الفيروس وتدابير 
التحكم واالستجابة لها بسرعة، مع أهمية تسخير ذكاء شبكات التواصل االجتماعي لتعزيز 
التعبئة الالزمة للجمهور والمجتمعات المحلية لمتابعة إجراءات الحجر الصحي لتقليل سرعة 

انتشار المخاوف وتعزيز ثقة الجمهور في تدابير الصحة العامة.
وهذا غيض من فيض، فليست المعلومات المغلوطة والسلوكيات المترتبة عليها هي 
الحمالت  أيضا  وانما  جائحة كورونا  أزمة  وُيدار خالل  ُيواجه  ان  يجب  الذي  الوحيد  التحدي 
وفاعليتها  اللقاحات  في  للتشكيك  جهل  عن  او  عمدا  البعض  بها  يقوم  التي  المغرضة 
ومعدل أمانها! وهدفها تضليل الرأي العام ألسباب سياسية أو تنافسية مرتبطة باألرباح 
الضخمة التي تجنيها الشركات المنتجة للقاحات. فليس من المعقول االنسياق خلف كل 
تلك المعلومات المضللة وتجاهل الجهود المستمرة والميزانية المرصودة وحجم االنفاق 
الحكومي في دولنا على الرعاية الصحية وحمالت التطعيم لمواجهة تفشي الفيروس!!! 
ليس من المعقول تجاهل رغبة الجميع دون استثناء على تجاوز األزمة والوصول لمرحلة 
التعافي وعودة الحياة الى طبيعتها مرة أخرى! األمر يتطلب تحكيم العقل وتجريم كل من 

يحارب جهود حكوماتنا في إدارة أزمة كورونا والتي ال ينكرها اال جاحد!
خالصة القول، ان الواجب والمسؤولية لتخطي أزمة جائحة كورونا ال يقعان فقط على عاتق 
الحكومات وانما أيضا على عاتق األفراد، فهي مسؤولية مشتركة تحتم على األفراد االلتزام 
بسلوكيات محددة أولها اتباع التعليمات والتوجيهات االرشادية واالحترازية التي تصدر من 
الحكومة في هذا الشأن، كما يجب على األفراد أيضا تجنب تناقل األخبار الغير موثوقة 
واستقاء األخبار من المصادر الرسمية الصحيحة حفاظا على الصحة العامة من أجل سالمة 

االفراد والمجتمع.

السطر األخير ...
» ما زالت المعلومات المضللة...تنتشر على اإلنترنت بسرعة أكبر من انتشار فيروس كورونا 

نفسه » )منظمة الصحة العالمية (

تحكيم العقل وفيروس التضليل
السطر األخير

بقلم: د. مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية 
malrashid@uob.edu.bh

في هذا الوقت الذي تتنامى 
فيه المخاوف، يمكننا الجزم 
ان جائحة المعلومات التي 
نتعرض لها أشد خطرا من 
فيروس كورونا المستجد، فكم 
المعلومات التي تستهدفنا 
ال تخلو من المعلومات 
المغلوطة التي ينشرها 
الجاهل والعدو واألخطر من 
يريد ان يركب الموجة على 
حساب وعي المجتمع! ففي 
دراسة حديثة حول كيفية وقف 
المعلومات الخاطئة المنتشرة 
على وسائل التواصل 
االجتماعي حول فيروس 
كورونا، أظهرت النتائج أن 
مواقع اإلنترنت تحتوي على 
الكثير من المعلومات الخاطئة 
حول فيروس كورونا، وهو ما 
دفع الخبراء لمطالبة الجمهور 
بااللتزام، ليس فقط بنظافة 
األيدي، بل أيضا بنظافة 
المعلومات.
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 THEON SENSORS
يؤكد أن مستقبل 

المنتجات العسكرية 
يكمن في قابلية 
التشغيل التبادلي

تعتبر شركة THEON SENSORS إحدى 
الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج 

أنظمة الرؤية الليلية وأنظمة التصوير 
الحراري، كما تعتبر من بين مصنعي 

األجهزة األصلية، وتمتلك كل مظاهر 
التكنولوجيا التي تشمل األجهزة البصرية 

والميكانيكية واإللكترونية.

 THEON لشركة  التنفيذي  الرئيس  هادجيميناس،  كريستيان  أوضح  وقد 
SENSORS ورئيس مجلس إدارة مجموعة EFA Group، في مقابلة حصرية 
مع مجلة »درع الوطن« كيف ساهم تكريس التعاون الصناعي، الذي يعتبر جزءا 

ال يتجزأ من شخصية الشركة، في نجاح نموذجها التجاري في جميع العالم.
فيما يلي مقتطفات من تلك المقابلة:

أثينا  اليونانية  العاصمة  التي تتخذ من   ،THEON SENSORS ُتعد شركة
مقرا لها، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال إنتاج أنظمة الرؤية الليلية 
وأنظمة التصوير الحراري لخدمة التطبيقات العسكرية واألمنية، فهل لدى 

الشركة أي فروع لها في الدول األخرى؟
مجموعة  أكبر  اليوم  مجموعتنا  وتعتبر  لها،  مقرا  اليونان  من  الشركة  تتخذ 
الواليات  في  صناعية  واستثمارات  فروع  ولدينا  يونانية.  عسكرية  شركات 
المتحدة حيث وقع اختيار سالح مشاة البحرية )المارينز( األمريكي علينا وعلى 
شريك لنا في الواليات المتحدة لتوريد أجهزة للرؤية الليلية. كما افتتحنا أيضا 
فرعا في ألمانيا حيث نعتبر من أكبر موردي أجهزة الرؤية الليلية، كما افتتحنا 
فروعا في الدول الناطقة باللغة األلمانية مثل النمسا وسويسرا. كما أن لدينا 

أيضا فرعا في أبوظبي، ويسرني للغاية القول بأننا نتواجد هنا منذ أكثر من 
ثماني سنوات. عالوة على ذلك، لدينا فروعا في سنغافورة ومصانع لإلنتاج 

المشترك في كل من إندونيسيا والهند.

كم عدد الدول التي تستورد أجهزتكم؟
نحن نصدر أجهزتنا إلى 55 دولة، ونعتبر من الشركات الرائدة في سوق أجهزة 
الرؤية الليلية. أما بالنسبة ألنظمة التصوير الحراري فقد بدأنا في إحراز سلسلة 
الشمالية والشرق األقصى  أمريكا  الكبيرة مؤخرا، خاصة في  النجاحات  من 
وأوروبا. فنحن ال نسعى لمجرد التصدير فقط، ولكننا حريصون على تكريس 
بنقل  يتعلق  فيما  التحفظات  من  نوع  أي  لدينا  وليس  الصناعي.  التعاون 

التكنولوجيا، حيث نؤمن بالشراكات الحقيقية.
لدولة  الليلية  الرؤية  أنظمة  من  كبيرة  كميات  بتوريد  الشركة  قامت  وقد 
المحمولة  الليلية  الرؤية  ألجهزة  مشروع  إلطالق  حاليا  ونسعى  اإلمارات، 
حيث  أبوظبي،  في  المحليين  شركائنا  مع  بالتعاون  الحرارية  والمنتجات 
سيساهم هذا المشروع في دعم األسطول الحالي وتأمين األنظمة الجديدة 
والمحدثة للقوات المسلحة اإلماراتية الباسلة. وال يقتصر األمر على عرض 

كريستيان هادجيميناس، الرئيس التنفيذي لشركة

كريستيان هادجيميناس



53

أفكارها  نقل  على  أيضا  تحرص  بل  فحسب،  وخبراتها  منتجاتها  الشركة 
ومشروعاتها، وهو ما سيحقق فوائد كثيرة على المدى البعيد وليس مجرد 

صفقة وحيدة لينتهي األمر بعدها.

بماذا تتميز منتجاتكم؟
أعادت الشركة النظر في كافة منتجاتها بهدف رفع مستوى الجودة وخفض 
بتطبيق  المنوطة  القوات  أو  العسكريين  عمالئنا  خدمة  أجل  من  التكاليف 
القانون. ولدينا عقود ضخمة في سوق الرؤية الليلية األمريكي. كما حققنا 
نجاحا في أوروبا أيضا بعد أن فزنا بمعظم مشاريع الرؤية الليلية. ورغم أن 
منتجاتنا ال تقل جودة عن المنتجات األخرى إال أن منتجاتنا أقل سعرا بنسبة 

تصل إلى %20، األمر الذي يجعلها أكثر قدرة على المنافسة.
إقامة  على  لحرصها  نظرا  أسعارها  رفع  الشركة  تحبذ  ال  عامة،  وكسياسة 
شراكات طويلة المدى. فعندما انطلقنا من اليونان لم يكن االسم التجاري 
تكون  أن  يجب  كان  لذلك،  كبيرا.  العسكرية  الصناعات  مجال  في  لليونان 
أسعارنا معقولة وأن تكون جودتها عالية. وقد حققت هذه المعادلة نجاحا 

باهرا.

من المعروف أن العمليات الليلية تركز على عنصر السالمة، فكيف تتعامل 
شركتكم مع هذا األمر؟

العمليات  بسالمة  يتعلق  فيما  شاملة  تكاملية  سياسة  الشركة  تعتمد 
العسكرية. وتعمل الشركة حاليا على تطوير نظام متكامل للوعي الميداني 
التبادلي وتبادل المعلومات  الراجلة – نظام قابل للتشغيل  لخدمة المشاة 
بنقل   MIMS Ranger نظامنا  يقوم  المثال،  سبيل  على  فورية.  بصورة 
أعضاء  بقية  إلى  الجنود  لدى  الحراري  التصوير  أجهزة  من  الوارد  المشهد 
المجموعة. ومن الجدير بالذكر أن مستقبل المنتجات العسكرية يكمن في 

قابلية التشغيل التبادلي.

تنتجها  التي  الحرارية  االستشعار  ألنظمة  الرئيسية  المواصفات  هي  ما 
الشركة؟

أحد العوامل التي ساعدتنا هي امتالك الشركة أجهزتها الحرارية، األمر الذي 
حقق المعادلة السحرية التي تجمع بين الجودة والسعر التنافسي. وقد أبدت 

بعض الشركات األلمانية والفرنسية، رغم كونها شركات منافسة، اهتمامها 
الحرارية عن  االستشعار  أنظمة  الجديدة من  بمجموعة منتجاتنا  باالستعانة 
طريق استخدام مقاييس االشعاع الحراري )بلومترات( بقوة 12 أوم μm. ومن 
الجدير بالذكر أن أسعار المنتجات المماثلة التي تنتجها الشركات األخرى تعتبر 
أسعارا باهظة، وأن تحسينات وبرمجيات البلومترات يجعل المنتجات أفضل 

حاال وأخف وزنا وأصغر حجما.

شاركت شركة THEON SENSORS في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 
)أيدكس( 2021 في أبوظبي، فكيف كان رد فعل الزوار؟

من المعروف أن المعارض العسكرية على مستوى العالم ليست كثيرة، وكان 
علينا أن ننتهز الفرصة. فأبوظبي تعتبر الموطن الثاني بالنسبة لنا. وكان رد 
فعل زوار المعرض أكبر بكثير من توقعاتنا. ويبدو أن اإلمارات كانت على حق 
تماما عندما بدأت في تطبيق خطة قوية للتعاون في مجال الصناعة. كان 

اهتمام الزوار بالمعرض كبيرا، ما شكل فارقا كبيرا بالفعل.

هل يمكن أن تحدثوننا عن المشاريع المختلفة في مجال التعاون الصناعي 
أو مشاريع األوفست؟

بدأت مجموعتنا باالستعانة بشركة استشارية في مجال التعاون الصناعي. 
واليوم، تعتبر المجموعة نفسها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال 
تقديم االستشارات/تنفيذ التعاون الصناعي. وتقدم المجموعة استشاراتها 
الدول في منطقة  بعض  أيضا  وللدول  الرئيسيين  للمقاولين  المتخصصة 
الشرق األوسط والشرق األقصى. كما قدمنا استشاراتنا للشركات المحلية 

الكبرى في مجال التعاون الصناعي.
وتسليم  االستشارات  شركات  أكبر  من  شركتنا  تعتبر  الخلفية،  وبهذه 
وقد  والدفاع.  والفضاء  الصناعي  التعاون  مجال  في  الجاهزة  الحلول 
ونحن  أبوظبي.  األمريكية في  الشركات  تنفيذ مشروعات مع  بدأنا في 

متفائلون للغاية بهذه الخطوة.
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كيف كان وضع المشاريع التجارية خالل العام الماضي؟
الالفت في األمر خالل العامين الماضيين هو نجاح شركتنا في تحقيق معدل 
نمو بنسبة 40%. أما بالنسبة للعام الحالي فنتوقع تحقيق معدل نمو مماثل 

بسبب أوروبا التي يعود إليها الفضل في تحقيق هذا المعدل. 
وتثبت الزيادة الكبيرة في المبيعات زيادة الطلب على قطع الغيار يوما بعد 
 THEON شركة  وردتها  التي  لألجهزة  الالزمة  الصيانة  عمل  أجل  من  يوم 
SENSORS على مدار السنوات العشر الماضية والتي أثبتت جودتها العالية. 
التعاون  شراكات  إقامة  مجال  في  الطويل  المدى  على  االستثمار  بدأ  وقد 
الصناعي في جميع أنحاء العالم، بدأ في جني ثماره. ونحن نتعاون في أوروبا 
مع اثنتين من أكبر الشركات المتخصصة في مجال الفضاء والدفاع. وقد فزنا، 
بالتعاون مع واحدة من هاتين الشركتين، مؤخرا بأكبر عقد مع االتحاد األوروبي 

لتأمين أجهزة الرؤية الليلية.

إلى أي حد يعتبر الشرق األوسط سوقا كبيرة بالنسبة للشركة؟
تتراوح بين %20 و %30 من صادراتنا ولكن  يمثل الشرق األوسط نسبة 
هذه النسبة تراجعت إلى %15-%10 فقط بسبب زيادة الطلب في أوروبا. 
ورغم هذا، حرصنا على إقامة مشاريع صناعية في الشرق األوسط، وبدأنا 
بدولة اإلمارات نظرا لتعاوننا مع شركائنا منذ فترة طويلة. ونحن نحرص على 
النمو مثل الشركاء الصناعيين المحليين. ودعوني هنا أن أقول إنني أعتقد 
أن السياسة الصناعية في دولة اإلمارات – تلك السياسة التي أثبتت نجاحها 
في بناء صناعة عسكرية محلية – يجب أن تساهم اآلن في تحقيق التواصل 
اإلمارات مع مثيالتها  المتقدمة في  إلى متوسطة  الصغيرة  الشركات  بين 
في أوروبا. فبمجرد االستثمار في أوروبا تتكشف الفرص في إقامة شراكات 
محلية والحصول على الموافقات الالزمة من حلف شمال األطلسي )الناتو( 
واالتحاد األوروبي. ومن النتائج المهمة أيضا للتواصل مع أوروبا خلق فرص 

عمل داخل اإلمارات أيضا. ويجب أن تكون أوروبا والواليات المتحدة هدفين 
تطبيق  حال  في  إنه  أقول  أن  يجب  وهنا  اإلماراتية.  العسكرية  للصناعات 
المشاريع  في  االستثمار  أن   – الصحيحة  )األوفست(  المبادلة  سياسات 
العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي والتواصل مع الشركات المحلية اإلماراتية 

سيؤدي إلى حدوث طفرة إيجابية في دولة اإلمارات.

لدى شركتكم فرعا في أبوظبي، فما هي األسواق التي سيركز عليها هذا 
الفرع؟

يعتبر فرع أبوظبي فرعنا الثاني بعد اليونان. ونحن نركز على الشرق األوسط 
وأفريقيا ثم سنغافورة وصوال إلى منطقة الشرق األقصى. وهناك بعض 
مشاريعنا في منطقة الشرق األقصى التي تخضع للمراقبة واإلشراف من 

جانب فرعنا في أبوظبي.

فازت شركة SCYTALYS – إحدى عضوات مجموعة EFA – مؤخرا بعقد مع 
وزارة الدفاع اإلندونيسية، فما هو تعليقكم على هذا األمر؟

يعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة أيضا. ففي مجال الدفاع، إذا تم 
نشر طائرات مقاتلة وأنظمة رادار وغواصات،،، إلخ يمكنك أن تضاعف حجم 
القوة والفعالية لديك عن طريق ربط تلك األسلحة ببعضها البعض. فبناء 
وصالت وإجراء قيادة وسيطرة موحدة عن طريق ربط تلك األسلحة ببعضها 
نجحت  إندونيسيا  وفي  كبيرة.  بدرجة  المكاسب  تعظيم  إلى  يؤدي  البعض 
شركتنا في الفوز على شركات أجنبية أكبر حجما. فشركتنا تحرص على إنتاج 
أنظمة متكاملة تماما، وتتطلع إلى المستقبل بعين ملؤها التفاؤل. ونحن 
نسعى حاليا إلى إقامة شراكات صناعية في المنطقة من أجل تنفيذ هذه 

المشاريع التجارية.
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بقلم: نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

عندما ُنشرت محاضرة: 
»األخوة اإلنسانية 
والتسامح.. رسالة األديان« 
التي استضافها عن ُبعد، 
مجلس محمد بن زايد، 
توقفت طويال عند جميع 
الرسائل التي توهجت في 
نصوص المحاضرين القيمين 
الذين وهبوا عطاء منقطع 
النظير لجمع كلمة البشرية 
تحت مظلة التسامح، وأكثر 
ما استوفني، وال شك 
بأنه استوقف الجميع، ما 
قاله صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة: 
»إن مسؤولية الجميع تتمثل 
في تجسيد معاني األخوة 
اإلنسانية والتسامح ألجل 
خير البشرية، وإن علينا أن 
نترك ألجيال المستقبل عالمًا 
من دون أحقاد وكراهية«.

هذا التكليف، بمسؤولية مضاعفة، تقع على عاتق كل إنسان يعلم أن 
الطريق القويم هو في فهم مصدر القوة والتميز التي تجسد معاني 
التسامح ألجل البشرية واألجيال القادمة، وعليه أن يبلغ الرسالة لمن 
ال يعلم أو لم يسمع به، إنه تكليف حقيقي لترسيخ القيم اإلنسانية 
السماوية،  والرساالت  الديانات  جميع  عليها  حثت  التي  المشتركة 

وعلى رأسها التسامح والتعايش والتراحم واألخوة اإلنسانية.
يتجلى النقاش في المحاضرة القيمة التي شارك فيها الشيخ عبد الله 
بن بّيه، رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء، رئيس منتدى تعزيز السلم، 
شبه  جنوب  في  الرسولي  النائب  هيندر،  بول  المطران  والدكتور 
الجزيرة العربية، والحاخام الدكتور إيلي عبادي، كبير حاخامات المجلس 
الضوء  يسلط  فيديو،  مقطع  ُعرض  عندما  اإلمارات،  في  اليهودي 
والتسامح  اإلنسانية  األخوة  قيم  لتعزيز  اإلمارات  دولة  مبادرة  على 
والتعايش بين المجتمعات والثقافات المختلفة، والذي أظهر جوانب 
و”مسجد  ياس”  بني  صير  ودير  و”كنيسة  اإلبراهيمي”  “البيت  من 
السيدة مريم”، والذي قال عنه الشيخ بن بّيه إنه البد من إيجاد نظرة 
السفينة  ركاب  مثل  اليوم  البشر  فشبه  البشرية،  للعالقات  جديدة 
يحكمهم مصير واحد، وكذلك سكان كوكب األرض هم في سفينة 

واحدة، إن لم يتعاونوا على صيانتها فمصيرهم الفناء.
من أجمل القصص المؤثرة في المحاضرة ما ذكره الدكتور المطران 
أدرس في  50 عامًا عندما كنت  “إنه قبل نحو  بول هيندر حين قال 
الجامعة، لم يكن يخطر ببالي أن أرى مسيحيًا ومسلمًا ويهوديًا في 
مكان واحد، يتعاملون ويتعايشون، بتفاهم وسالم دون وجود خالف 

وصراع”.
والتعايش  واألديان،  الثقافات  لكافة  المشترك  القبول  نحو  الطريق 
علينا  ولكن  سهلة،  ليست  أجمع  العالم  شعوب  بين  والتضامن 
جميعا، كتكليف انساني رفيع، أن نحمل هذه الراية ونقبل بمواجهة 
تميز  دون  والتنمية  السالم  لبناء  المستقبل  نحو  للمضي  التحديات 

بين األعراق واألديان لما فيه خير البشرية جمعاء.

تكليف إنساني 
رفيع
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رغم الجدل الذي صاحب جائحة 
»كوفيد- 19« منذ ظهورها نهاية العام 
2019، وخاصة فيما يتعلق بتراجع دور 
القوة العسكرية لصالح جوانب القوة 
األخرى، وخاصة الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، بعدما أظهرت 

الدول التي تمتلك قدرات عسكرية 
كبيرة عجزًا واضحًا في إدارة هذه 

الجائحة مقارنة بالدول األخرى، لكن 
الواقع الراهن يشير بوضوح إلى أن 

القوة العسكرية ما تزال تشكل الركيزة 
الرئيسية لتعظيم القوة الشاملة 

للدول، والمعيار الرئيسي لتقييم وزنها 
السياسي في النظام الدولي، ولعل 

هذا ما يفسر مساعي القوى الكبرى، 
كالواليات المتحدة وروسيا والصين 

وبريطانيا واالتحاد األوروبي، إلى تطوير 
قدراتها العسكرية وزيادة ميزانياتها 

الدفاعية عامًا بعد اآلخر رغم اآلثار 
السلبية التي خلفتها هذه الجائحة على 

اقتصادياتها. 

بقلم: العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد

القوة العسكرية وأثرها 
في تعظيم القوة الشاملة 
للدول في عالم ما بعد 
“كوفيد - 19”
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مفهوم القوة العسكرية وعالقتها بالقوة الشاملة للدولة
والذي  فقط،  المادي  المعنى  إلى  العسكرية  القوة  مفهوم  ينصرف  ال 
الجيوش  وجاهزية  التكنولوجية  والقدرات  العسكرية  المعدات  يشمل 
القتالية، وإنما يتضمن أيضًا األثر المعنوي لهذه القوة، والمردود الناجم 
لتبني  عليهم  الضغط  أو  اآلخرين  سلوك  في  التأثير  في  وخاصة  عنها، 
سلوك بعينه تجاه قضية معينة ، بمعنى آخر فإن التهديد باستخدام القوة 
المرجو في حال استخدامها، ولعل هذا  األثر  العسكرية قد يؤدي نفس 
ما يفسر حرص القوى الكبرى على اإلعالن من حين آلخر عن منظومات 
متطورة من األسلحة، وذلك بهدف تعزيز مصداقية استراتيجية الردع لديها 
في مواجهة الدول المنافسة لها، حتى أن الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترامب صرح ذات مرة، قائاًل: »أن بالده ال تريد استخدام  سالحها األقوى 

في العالم  بل تكتفي بامتالكه«.
وتندرج القوة العسكرية ضمن أدوات القوة الصلبة أو الخشنة التي تلجأ 
إليها الدول لتنفيذ أهداف سياستها الخارجية، وخاصة في إدارة الصراعات 
واألزمات الخارجية، على النحو الذي بدا واضحًا خالل حقبة الحرب الباردة، 
حينما كان سباق التسلح بين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي السابق 
أساس الردع المتبادل بينهما. وما تزال القوة العسكرية في الوقت الراهن 
أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للقوى الكبرى واإلقليمية في العالم، 
سواء بشكل مباشر من خالل استخدامعها الفعلي أو غير مباشر من خالل 

التهديد باستخدامها لردع خصومها ومنافسيها.

القوة  أن  إلى  تشير  الحديثة  والدفاعية  األمنية  النظريات  أن  ورغم 
األخرى،  القوة  تأثيرها بمعزل عن جوانب  يكتمل  أن  العسكرية ال يمكن 
وخاصة التكنولوجية واالقتصادية والثقافية والسياسية، إال أن التطورات 
السنوات  في  والدولية  اإلقليمية  البيئتان  شهدتها  التي  والمعطيات 
الماضية، وخاصة منذ جائحة كوفيد- 19،  تشير بوضوح إلى أن القوة 
العسكرية ما تزال تمثل الركيزة الرئيسية للقوة الشاملة للدول، والعامل 
يمثل  وهذا  الدولي،  النظام  في  السياسي  وزنها  تحديد  في  الرئيسي 
عودة للنظرية الواقعية في العالقات الدولية التي كانت تنظر إلى القوة 
العسكرية باعتبارها حجر األساس في القوة الشاملة للدول، وأن السلوك 
الدولي والحروب والتحالفات والبحث عن الهيمنة والسعي إليجاد التوازن 
النظام  العسكري ألعضاء  النفوذ  خالل  من  به  التنبؤ  يمكن  القوى  في 
العسكرية،  قوتها  لتعظيم  الدول  تسعى  المنطلق  هذا  ومن  الدولي، 

ال تزال القوة العسكرية في 
الوقت الراهن أهم أدوات تنفيذ 
الساسة الخارجية للقوى الكبري 
واإلقليمية في العالم
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باعتبارها أهم أدوات تحقيق مصالحها القومية. 
القوة  أن  على  واالستراتيجية  القومي  األمن  خبراء  من  العديد  ويتفق 
القوة  تعظيم  في  الرئيسية  الركيزة  بالفعل  تشكل  تزال  ما  العسكرية 
النظام  في  السياسي  نفوذها  لتعزيز  المثلي  واألداة  للدول،  الشاملة 
أن  يمكن  ال  كبيرة  عسكرية  لقوة  ما  دولة  امتالك  أن  خاصة  الدولي، 
يتحقق إال إذا كانت تمتلك مظاهر القوة األخرى، االقتصادية والسياسية 
والتكنولوجية والثقافية، بمعنى آخر فإن القوة العسكرية يمكن اعتبارها 

تجسيد واضح لقوة الدولة الشاملة. 
وهناك من يرى أن القوة العسكرية تشكل األساس التي تنطلق منه الدول 
التي تضمن  البيئة  توفر  ناحية  المختلفة، فهي من  في تعظيم قدراتها 
السياسة  تدعم  أنها  كما  األخرى،  المجاالت  في  والتطور  للنمو  للدول 
الخارجية للدول، وتعزز مواقفها تجاه مختلف القضايا وتضفي عليها نوعًا 
من المصداقية والتأثير والفاعلية، وليس أدل على ذلك من أن استراتيجية 
الردع العسكري التي تبنتها إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب 
تجاه إيران كان لها أثرها الفاعل في تحجيم تحركاتها، ألنها كانت تدرك أن 
أي سلوك عدائي من جانبها سيقابل بالحسم العسكري، وكانت عملية 
استهداف قاسم سليماني قائد قيلق القدس التابع للحرس الثوري في 
الثالث من يناير 2020 بواسطة قصف صاروخي أمريكي بالقرب من مطار 
بغداد رسالة واضحة في هذا الخصوص،  وأسهمت في استعادة هيبة 

ومصداقية الردع األمريكية تجاه إيران ووكالئها في المنطقة.
صناعات  من  بها  يرتبط  وما  العسكرية،  القوة  فإن  ذاته،  الوقت  وفي 
دفاعية متطورة وبنية تقنية متقدمة، تشكل أهم مقومات القوة الشاملة 
ألي دولة، ليس فقط ألنها تعزز من قوة ردع القوات المسلحة وتضمن 
دعم  في  تسهم  الصناعات  هذه  ألن  أيضًا  وإنما  تسليحها،  استدامة 
اقتصاديات الدول، وإضافة روافد جديدة للتنمية، كما تتيح للدول هامشًا 
من الحركة وتعزز من مكانتها اإلقليمية والدولية، وتسهم كذلك في تنمية 

مواردها البشرية وتعزيز قدراتها التكنولوجية.

التنافس بين القوى الكبرى على تعظيم قوتها العسكرية   
في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير إلى أن جائحة كوفيد19- وما 
الدول،  أولويات  سلم  في  النظر  ستعيد  سلبية،  تداعيات  من  صاحبها 
واالجتماعية،  والصحية  االقتصادية  الجوانب  على  التركيز  إلى  ودفعها 
باعتبارها تشكل األساس في تعزيز قدرتها على مواجهة األزمات والكوارث 
القوى  بين  تنافسًا  يزال يشهد  الراهن ما  الدولي  الواقع  أن  إال  الطارئة، 
الميزانيات  زيادة  خالل  من  العسكرية، سواء  قوتها  تعظيم  على  الكبرى 
الدفاعية أو من خالل  تطوير القدرات العسكرية بشكل متواصل لتضم 
ترسانتها أحدث أنواع األسلحة التي تعزز من قدراتها الرادعة، وتخدم أهداف 

سياستها الخارجية، وهناك العديد من األمثلة على ذلك:
1 -القوة العسكرية رهان الواليات المتحدة على استمرار قيادتها للنظام 
الدولي: تأتي األداة العسكرية في مقدمة األدوات التي تلجأ إليها الواليات 
المتحدة في الحفاظ على األمن القومي والمصالح األمريكية في الخارج، 
فالحفاظ على قوة عسكرية متطورة قادرة على حسم أي صراعات خارجية 
يمثل أحد الثوابت الرئيسية في استراتيجية الدفاع األمريكية، بغض النظر 
عما إذا كان الرئيس ينتمي إلى الحزب الجمهوري أو الديموقراطي، وليس 
أدل على ذلك، من أن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب وضع هدف 
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إدارته،  أولويات  مقدمة  في  المتحدة  للواليات  العسكرية  القوة  تعظيم 
باعتبارها األداة لتأكيد تفوقها العالمي، واتخذ قرارًا تنفيذيًا في الشهر األول 
بناء  »إعادة  عملية  إطالق  إلى  يهدف   2017 يناير  في  السلطة  توليه  من 
ضخمة« للقوات المسلحة األمريكية، تتضمن تزويد القوة العسكرية األولى 
في العالم بسفن حربية وطائرات وموارد جديدة، وكثيرًا ما كان يشير في 
خطاباته وتصريحاته إلى أنه نجح في استعادة مكانة الجيش األمريكي كأقوى 

جيش في العالم، بل وكشف عن امتالك بالده ألقوى أسلحة في العالم. 
وتولي إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن هي األخرى اهتمامًا واضحًا بتطوير 
الرسمية  الوثائق  تؤكده  ما  وهذا  المتحدة،  للواليات  العسكرية  القوة 
أنها  إلى  الماضية والتي تشير بوضوح  إدارته خالل األشهر  الصادرة عن 
ماضية في استخدام القوة العسكرية في مواجهة التهديدات والمخاطر 
التي تواجه الواليات المتحدة في الخارج، والتي قد تؤثر على مصالحها 
الواليات  أدل على قيام  الخارج، وليس  أو أمن وسالمة األمريكيين في 
المتحدة في شهر فبراير 2021 بتوجيه ضربة عسكرية ضد البنية التحتية 
للجماعات المدعومة من إيران في سوريا. في الوقت ذاته، فإن ميزانية 
الدفاع األمريكية للعام المقبل 2022 التي اقترحها بايدن على الكونجرس 
في شهر أبريل 2021 وتتضمن تخصيص 715 مليار دوالر لوزارة الدفاع 
»البنتاجون«، تشير بوضوح إلى أهمية القوة العسكرية بالنسبة للواليات 
القدرات  تعزيز  على  العمل  أهمية  تؤكد  ألنها  فقط  ليس  المتحدة، 
التقليدية وغير التقليدية والتي تشمل القوة النووية والصاروخية والتركيز 
ألنها  أيضًا  وإنما  البيولوجية،  الحروب  ومواجهة  الذكية  األسلحة  على 
تؤكد بصورة قاطعة على أهمية القوة العسكرية في مواجهة التهديدات 
القومي  األمن  تهدد  خارجية  مخاطر  أو  تحديات  وأي  والروسية  الصينية 

والمصالح األمريكية في الخارج.
2 - الصين ومحاوالت بناء قوة عسكرية لتعزيز نفوذها وتأثيرها في النظام 
الدولي: يبدو أن الصين عازمة على تحويل قوتها االقتصادية والتكنولوجية 
أيضًا  وإنما  للدفاع عن مصالحها،  ليس فقط  موازية  قوة عسكرية  إلى 
النظام  قيادة  تمتلك مقومات  باعتبارها  المستقبل  في  مكانتها  لتأكيد 
الدولي في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد- 19، فخالفًا للصورة التقليدية 
التي كانت سائدة عن الصين لدى العالم أجمع، باعتبارها قوة اقتصادية 
باألساس ال تطمح إلى لعب دور سياسي أو عسكري أو أمني في النظام 
الدولي، يبدو أنها تسعى اآلن إلى بناء صورة جديدة تؤكد من خاللها أنها 
تكن  لم  إن  تنافس  بامتياز، وتمتلك قوة عسكرية متطورة  عالمية  قوة 
األسلحة  وخاصة  المجاالت،  بعض  في  المتحدة  الواليات  على  تتفوق 
الذكية التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، التي تمتلك فيها 

خبرات متقدمة.
وتحتل الصين اآلن المرتبة الثالثة بين أقوى جيوش العالم، وفقًا لتصنيف 
»جلوبال فاير باور« األمريكي للعام 2021،  كما تمتلك ثاني أكبر ميزانية 
وغير  التقليدية  العسكرية  قدراتها  تطوير  وتواصل  العالم،  في  عسكرية 
التقليدية، وأعلنت في مارس 2021 ميزانيتها العسكرية للعام 2021 والتي 
تقدر بـ 209 مليارات دوالر، وذلك بزيادة 6.6% عن ميزانية العام 2020، 
وتتضمن هذه الميزانية اإلنفاق على تطوير منظومة األسلحة الصاروخية 
والنووية والفضائية، وذلك في إشارة واضحة على مواصلة بكين تعزيز 
قوتها العسكرية ليس فقط لمواجهة التهديدات والمخاطر الخارجية، وإنما 
أيضًا لتأكيد مكانتها ونفوذها في النظام الدولي في مرحلة ما بعد كورونا.
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في  العظمي  القوة  مكانة  الستعادة  روسيا  خيار  العسكرية  القوة   -  3
أن  بوتين  الرئيس فالديمير  الدولي: تدرك روسيا في ظل قيادة  النظام 
عظمي  كقوة  مكانتها  الستعادة  الرئيسية  األداة  هي  العسكرية  القوة 
في النظام الدولي، وكثيرًا ما تستعرض أحدث منظوماتها من األسلحة 
المتطورة من حين آلخر، بل أن الرئيس بوتين كثيرًا ما يعلن عن امتالك 
2020 صرح  مايو  ففي  أخرى،  دول  تمتلكها  ال  متقدمة  بالده ألسلحة 
أن روسيا تمكنت من تصميم أسلحة عالية التقنية ال نظير لها في أي 
الهندسة  وكوادر  العلوم  بفضل مستوى  وذلك  العالم،  في  أخرى  دولة 
في روسيا. وتحاول روسيا من خالل اإلعالن عن هذه النوعية من األسلحة 
تنفرد دون  وأنها  العالم،  األقوى تسليحًا في  الجيش  تمتلك  أنها  إثبات 
غيرها من دول العالم بامتالك نوعية جديدة تعمل بتقنية فائقة التطور، 

وهي التقنية المعروفة بالصوتية المفرطة وفق وصف بوتين لها.
4 - بريطانيا وتحديث قوتها المسلحة بعد االنسحاب من االتحاد األوروبي: 
أصبح تطوير القدرات العسكرية خيارًا حتميًا لبريطانيا بعد انسحابها من 
الدفاعي عن  االستقالل  نوع من  لتحقيق  ليس فقط  األوروبي،  االتحاد 
ظل  في  وخاصة  الخارجية،  التحديات  مواجهة  في  أيضًا  وإنما  أوروبا، 
توتر عالقاتها مع موسكو، وهذا ما يمكن فهمه من استراتيجية الدفاع 

البريطانية الجديدة، التي تم اإلعالن عنها في 
شهر مارس 2021، والتي تشير بوضوح إلى 
مسلحة  غواصات  بأربع  تحتفظ  بريطانيا  أن 
تأهب  حالة  في  ستكون  منها  واحدة  نووًيا، 
أيضًا  االستراتيجية  هذه  في  والالفت  دائم، 
ما كشفت عنه من أن بريطانيا  تخطط لزيادة 
ترسانتها النووية بنحو النصف تقريبًا، وذلك 
في مؤشر واضح على أنها تمضي قدمًا في 
التقليدية لمواكبة القوى  تطوير قدراتها غير 
وخاصة  الشأن،  هذا  في  الكبرى  الدولية 
الواليات المتحدة وروسيا والصين من ناحية 
وتعزيز قدراتها الرادعة النووية من ناحية ثانية. 

المتحدة ستنشئ  المملكة  فإن  البريطانية  الدفاع   استراتيجية   وحسب 
قيادة فضائية جديدة وستدعم قطاع الفضاء التجاري حتى تتمكن البالد 
على  معولة   ،2022 عام  بحلول  أراضيها  من  أقمار صناعية  إطالق  من 
الحصول على إمكانيات حماية المصالح البريطانية في الفضاء بحلول عام 
2030. وترصد استراتيجية الدفاع أكثر من ربع تريليون دوالر لوزارة الدفاع 
وخاصة  المسلحة،  القوات  بناء  إلعادة  والتطوير  التحديث  عمليات  لكل 
تحديث نظام الصواريخ الباليستية Trident، التي تزّود بها بغواصات من 
طرازVanguard، وهي غواصات من المتوقع أن يتّم استبدالها بغواصات 

من طرازDreadnought بحلول 2030.
5 - االتحاد األوروبي وتجدد حلم الجيش الموحد:  يعمل االتحاد األوروبي 
المتحدة،  الواليات  عن  مستقل  بشكل  أكبر  عسكرية  قوة  تطوير  على 
حيث تقود فرنسا وألمانيا هذا االتجاه، بهدف بناء جيش أوروبي موحد،  
وتخصص الموازنة األوروبية ما قيمته مليار يورو سنويًا على مدى سبع 
عن  ذلك  فصل  يمكن  وال  األوروبي.  الدفاع  صندوق  لتمويل  سنوات 
انسحاب بريطانيا من االتحاد األوروبي، والذي سيزيد من األعباء األمنية 
والدفاعية ألوروبا،  خاصة إذا ما تم األخذ في االعتبار حقيقة أن بريطانيا 

تمثل قوة عسكرية كبيرة، سواء لجيشها القوي أو لما تمتلكه من أسلحة 
نووية، ولهذا فإن محاوالت بناء جيش موحد من شأنه أن يبعث برسالة 
بأن أوروبا قادرة على اتخاذ إجراءات تعزز من سياساتها الدفاعية واألمنية 

المشتركة، وذلك في مواجهة أية تحديات أو مخاطر خارجية محتملة.  
في السياق ذاته، يواصل حلف شمال األطلسي تطوير قدراته العسكرية، 
ينس  العام  السكرتير  قدمه  الذي  للحلف  السنوي  التقرير  وحسب 
ستولتنبرج في شهر مارس 2021، فإن اإلنفاق العسكري للدول الثالثين 
األعضاء في حلف شمال األطلسي )الناتو( ارتفع العام 2020  بنسبة 2،7 
بالمئة مقارنة بعام 2019، وذلك على الرغم من الضغوط الهائلة التي 
تسببت فيها جائحة كورونا على اإلنفاق العام في دول الحلف، حيث أنفق 
األعضاء  الدول  11 من  اآلن  ويلتزم   . دوالر  تريليون  الحلف 1،1  أعضاء 
في الناتو بالنسبة المستهدفة لإلنفاق العسكري والتي تبلغ 2 بالمئة من 
الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة، مقابل ثالث دول فقط في 2015، 
وهو العام الذي التزم فيه أعضاء الحلف بهذا الهدف. ومازالت الواليات 
المتحدة تخصص أعلى نسبة لإلنفاق العسكري بفارق كبير عن باقي دول 
الحلف، حيث يبلغ إنفاق واشنطن 7ر3 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي، 

تليها اليونان واستونيا وبريطانيا.

تمثل القوة العسكرية أهم األدوات التي تلجأ 
إليها القوى الكبرى لتعزيز نفوذها والدفاع عن 
مصالحها في المناطق المتنازع عليها، فروسيا 
توظف قوتها العسكرية كأداة ردع في مواجهة 
تمدد حلف الناتو
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ماذا وراء التنافس بيـــن القوى الكبرى على تعظيم قوتها 
العسكرية؟

  التنافس بين القوى الكبرى على تعظيم قدراتها العسكرية، التقليدية وغير 
التقليدية، تقف ورائه مجموعة من العوامل واالعتبارات يمكن توضيحها 

على النحو التالي:
أدوات  أهم  تزال  ما  العسكرية  القوة  بأن  الكبرى  القوى  قناعة  -تزايد   1
تأثير  بالرغم من  الخارجية والحفاظ على أمنها القومي،  تنفيذ سياستها 
فهمه  يمكن  ما  وهذا  الدول.  هذه  اقتصاديات  على   19 كوفيد-  جائجة 
من العقيدة العسكرية واالستراتيجيات األمنية التي تتبناها هذه القوى 
الكبرى، والتي تؤكد على أهمية المضي قدمًا في تطوير قواتها المسلحة 

وتعظيم قدراتها الرادعة. 
2 - استمرار الصراع بين القوى الكبرى على النفوذ في العالم: تمثل القوة 
العسكرية أهم األدوات التي تلجأ إليها القوى الكبرى لتعزيز نفوذها والدفاع 
توظف  سبيل  على  فروسيا  عليها،  المتنازع  المناطق  في  مصالحها  عن 
قوتها العسكرية كأداة ردع في مواجهة تمدد حلف الناتو، وخاصة في الدول 
التي تشترك معها في الحدود، كأوكرانيا. كما أنها تسعى إلى تعزيز نفوذها 
على بعض المناطق االستراتيجية التي تمثل أهمية ألمنها القومي، حيث 
قامت في شهر أبريل 2021 بحشد قوة عسكرية غير مسبوقة في القطب 
الشمالي، وقامت باختبار أحدث أسلحتها في منطقة جليدية خالية حولتها 
وفتح  الشمالي  ساحلها  تأمين  محاولة  في  وذلك  عسكرية،  قاعدة  إلى 
لألقمار  حديثة  صور  وأظهرت  أوروبا.  إلى  آسيا  من  رئيسي  شحن  طريق 
االصطناعية، تراكًما مستمًرا للصواريخ في القواعد العسكرية الروسية على 
ساحل القطب الشمالي للبالد، باإلضافة إلى مرافق للتخزين تحت األرض 
تحتوي -على األرجح- على الطوربيد بوسيدون وأسلحة أخرى عالية التقنية.

قوتها  معادلة  ضمن  العسكرية  القوة  على  تركز  األخرى  هي  الصين   
وردع  لمصالحها  ضمانة  تمثل  القوة  هذه  أن  أدركت  بعدما  الشاملة، 
لخصومها في الوقت ذاته، خاصة إذا ما تم األخذ في االعتبار حقيقة أن 

المناطق المتنازع عليها مع دول الجوار تضم ثروات هائلة، فالخالف مع 
عدة دول في منطقة جنوب شرق آسيا حول تبعية عدد من الجزر في بحر 
الصين الجنوبي تصاعد بصورة الفتة بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة من 
بعد  ما  لمرحلة  استعدادها  إطار  وفي  األخرى  بريطانيا هي  فيها.  النفط 
االنسحاب من االتحاد األوروبي، تستعد لتعزيز دورها العالمي، والتواجد 
وخاصة منطقة  القومي،  بأمنها  ترتبط  التي  االستراتيجية  المناطق  في 
الذي يتطلب تطوير قواتها المسلحة  الهندي والهادئ، األمر  المحيطين 

ورفع كفاءتها واستعدادها القتالي.
مناطق  في  وخاصة  الدولية،  العالقات  في  القوة  استخدام  تنامي   -  3
الجنوبي، والذي قد يتحول  النفوذ، كمنطقة بحر الصين  الصراعات على 
تكرار  ظل  في  والصيني،  األمريكي  الجيشين  بين  للمواجهة  ساحة  إلى 
الحربية  والسفن  األمريكية،  الحربية  السفن  بين  البسيطة  المناوشات 
الصينية أثناء تسيير الدوريات البحرية في بحر الصين الجنوبي، الذي يعتبر 
أحد القضايا الخالفية بين الدولتين. أيضًا فإن أزمة أوكرانيا تقدم نموذجًا 
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بين  الصراع  إدارة  في  العسكرية  القوة  لتوظيف 
االتهامات  تبادل  يتم  حيث  الناتو،  وحلف  روسيا 
وكان  آلخر،  حين  من  الطرفين  بين  والتهديدات 
آخرها في شهر أبريل 2021، حينما حذرت موسكو 
الحلف من إرسال قوات ألوكرانيا. وال شك في أن 
هذا التوجه المستمر في استخدام القوة في إدارة 
الصراعات والنزاعات الدولية يفسر في جانب منه 
تركيز القوى الكبرى على تطوير قدراتها العسكرية، 

و تعزيز قدراتها الرادعة في مواجهة الخصوم.
4 - الصراع على إعادة تشكيل النظام الدولي في 

عالم ما بعد كورونا: ال شك أن التداعيات التي ترتبت على وباء كورونا قد 
تؤسس لتحوالت عميقة في بنية النظام الدولي في مرحلة ما بعد كورونا؛ 
لصالح بناء نظام متعدد األقطاب، تبرز فيها الصين وروسيا كأحد أهم هذه 
األقطاب، فضاًل عن تصاعد الوزن النسبي للعديد من القوى اآلسيوية في 
هذا النظام المحتمل بشكل مواز مع االتحاد األوروبي، بناء على التجارب 

المختلفة في االستجابة مع وباء كورونا، ولكي تعزز هذه القوى مكانتها 
باعتبارها أهم  العسكرية،  القوة  إلى  تنظر  في عالم ما بعد كورونا فإنها 

أدواتها لتحقيق ذلك.  

خاتمة
كوفيد19-  جائحة  أن  إلى  تشير  التوقعات  فيه  كانت  الذي  الوقت  في 
ستدفع القوى الكبرى على إعادة النظر في أولوياتها الدفاعية واألمنية، 
والتخلي عن جانب من إنفاقها العسكري وتوجيهه للصحة العامة والتعليم 
وبناء منظومة من األمان االجتماعي، إال أن ذلك لم يتحقق، بل أنها زادت 
من ميزانياتها الدفاعية وأعلنت عن مشاريع جديدة لتطوير منظوماتها من 
األسلحة غير التقليدية، النووية والصاروخية العابرة للقارات، وذلك في 
عودة واضحة إلى أجواء الحرب الباردة، التي تشكل فيها القوة العسكرية 
والسباق على التفوق في مجال التسلح أهم معايير القوة والنفوذ في 

النظام الدولي.  

في الوقت الذي كانت فيه التوقعات تشير 
إالى أن جائحة كوفيد - 19 ستدفع القوى 
الكبرى إلى إعادة النظر في أولوياتها الدفاعية 
والتخلي عن جانب من إنفاقها العسكري إال أن 
ذلك لم يتحقق 
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حيث بدت اليوم القوات اإلماراتية وكأنها تقود تغييرًا في العقيدة العسكرية للجيوش في 
والوحيدة  الرئيسية  باعتبارها  لها  والعملياتي  القتالي  الجانب  التركيز على  العالم فبداًل من 
القتالية  الجنود اإلماراتيون يقومون بجانب مهامهم  المتعارف عليه، صرنا نشاهد  حسب 
أنهم يؤدون مهام إنسانية يساعدون فيها المدنيين في دول عديدة من العالم في أوقات 
األزمات والكوارث ويقومون بأعمال طبية وعالجية وهو نادرًا ما يحصل في أدوار الجيوش 
حتى في عصرنا الحالي إال إذا كانت هذه الجيوش على درجة عالية من االحترافية والمهنية 
اإلماراتية  القوات  نجدة في  األمر  أدائها واعتقد هذا  المطلوب  المهام  الفهم في  وكذلك 

اليوم. 
ومع هذه الذكرى الـ45 هناك تزامن رائع لحدث عالمي تجعلنا نحتفل مرتين بهذه المناسبة 
هذه  به  تحظى  الذي  والتقدير  االحترام  لمدى  عالمية  رمزية  يحمل  التزامن  وهذا  الوطنية 

القوات اإلماراتية.
حيث تداولت وسائل اإلعالم العالمية تأكيدات اإلدارة األمريكية الجديدة ممثلة في الرئيس 
جو بادين عن نيتها في السير قدما نحو الموافقة على أكبر صفقة أسلحة إماراتية مع الواليات 
المتحدة بعد أن اعتقد البعض بأن إدارة الرئيس بايدن التي جاءت بعد ترامب ستوقف تلك 
الصفقة، ولكن الثقة دولة اإلمارات بقدرات أبناءها الذين تفاوضوا على الصفقة واستطاعوا 
اإلماراتيون  المفاوضون  فهم  مدى  وكذلك  األمريكية،  الموافقات  كافة  على  يحصلوا  أن 
آلليات العمل في دوائر صنع القرار األمريكي كانت حاضرة ولم تهتز بل أكدت منذ البداية أن 

المسألة ال تخرج عن إطار إجراءات روتينية مع كل إدارة جديدة وهذا ما حصل بالفعل. 
الفكرة أن القوات اإلماراتية اكتسبت احترام العديد شعوب العالم قبل السياسيين نتيجة لما 
تقوم به في تأدية واجباتها القتالية واإلنسانية في العديد من مناطق األزمات في العالم 
العالم حيث كانت تؤدي ما  اليمن وليبيا وغيرها من بلدان  العراق، و  مثل: أفغانستان، و 
يطلب منها بطريقة تؤكد على المستوى التدريبي واالستعداد القتالي والفني وهي خالصة 
رؤية قيادة سياسية تسعى دائما نحو تطوير كفاءة جنودها والعمل على تحديث أسلحتها 
واختيار األنسب منها لكي تكون الدرع الحامية للوطن، وذراعها األمني للمكتسبات الوطنية.
وبما أننا نحتفل بمرور 45 عامًا على توحيد قواتنا المسلحة ينبغي علينا استعراض بعض 
القناعات التي راسختها القيادة السياسية لدولة اإلمارات منذ تأسيس الدولة وهي. القناعة 
األولى: أن القوات المسلحة هي المصنع األساسي للقيادات الحقيقية وبالتالي فإن هذه 
المؤسسة مركز لصقل المهارات القيادية، وهي أهم مكان لتعميق قيم الوطنية والوالء 
بعد  الوطنية في مرحلة ما  الخدمة  برنامج  اعتماد  نجد  اإلمارات ولهذا  أبناء  لدى  واالنتماء 

الثانوية. 
والقناعة الثانية: أنه ال يمكن الحديث عن خطط التنمية والتطوير والبناء إال في وجود قوات 
القناعة  أما  االستقرار.  وتحقيق  وكرامته  الوطن  سيادة  حماية  على  وقادرة  قوية  عسكرية 
الثالثة: أن امتالك األسلحة الحديثة يمثل قوة ردع في مواجهة األعداء قبل أن يتم استخدامها 
في الدفاع عن الوطن وهي العقيدة العسكرية لدولة اإلمارات وهذه القناعة تمتد إلى ألن 

تخاطب شعبها في ناحية اإلحساس بالثقة واالعتزاز بقواتها. 
العامة  القيادة  مسمى  تحت  المسلحة  قواتنا  توحيد  على   45 بمرور  األيام  هذه  احتفالنا 
للقوات المسلحة حيث أعلن ذلك في العام 1976 إنما هي مناسبة للتذكير أنها تمثل عنصر 

أمن واستقرار في المنطقة وأنها الحامي األول لمكتسبات وطننا الغالي. 

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

تعيد لنا ذكرى 
توحيد قواتنا 
المسلحة الـ45 
التي توافق 
في 06 من 
شهر مايو 
من كل عام، 
إلى الواجهة األدوار 
الوطنية واإلنسانية 
التي تقوم بها القوات 
المسلحة اإلماراتية 
بكافة تشكيالتها، 
البرية، والجوية، 
والبحرية.

الذكرى الـ45 لتوحيد قواتنا
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المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  وخبرات  مهارات  تطوير  يحتل 
أولوية قصوى لدى القوات المسلحة منذ إنشائها. واألمر الذي ال شك 
فيه أن االعتراف بالمؤهالت المهنية العسكرية في المجال المدني من 
التربية والتعليم سوف تساهم بقوة في رفع  خالل اعتمادها في وزارة 
العسكري وتشجعهم على  المهني  التعليم  المعنوية لدى خريجي  الروح 
إكمال دراستهم الجامعية.  وهذا ما حدث في قلة من دول العالم من 

أبرزها المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا وغيرهم. 
المتحدة بصمتها مع  العربية  2010 وضعت دولة اإلمارات  العام  ومنذ 
تلك الدول بعد إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهالت، وهي الجهة األولى على 
مستوى المنطقة، المنوط بها وضع ونشر وإدارة التشريعات والمعايير 
في  مثيلتها  مع  المهني  التعليم  مؤهالت  شهادات  بمعادلة  الخاصة 

التعليم العام والعالي في الدولة وقد أطلقت في سبيل ذلك المنظومة 
الوطنية للمؤهالت التي تنقسم إلى عشر مستويات بهدف تنظيم اعتماد 
واالعتراف بالتعليم والتدريب المهني. وحسب المنظومة، فإن الحاصل 
على مؤهل في المستوى الرابع منها، مثال، فهو يعادل شهادة الثانوية 
العامة حسب نظام التعليم العام في الدولة، أما الحاصل على مؤهل في 
المستويين الخامس والسابع من المنظومة فهو ٌيعادل شهادة الدبلوم 
الجامعي ودرجة البكالوريوس التطبيقي في التعليم العالي على التوالي. 
واالنتقال من مستوى إلى أخر في المنظومة الوطنية للمؤهالت يعتمد 
في المقام األول على التطور الذي يحرزه المواطن في اكتساب مهارات 

وخبرات جديدة. 
المؤهالت  نظام  بتدشين  مؤخرا  الدولة  في  الدفاع  وزارة  قامت  وقد 

أهميــة اعتمــاد التعليم 
والتدريب العسكري في الهيئة 

الوطنية للمؤهالت

بقلم : د/ عبدالله محمد الشيبة
باحث في الشؤون االستراتيجية 
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كافة  ستطرحها  التي  المؤهالت  معادلة  على  يقوم  والذي  العسكرية 
مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية بالدرجات والشهادات في التعليم 
العام والعالي حسب معايير واشتراطات الهيئة الوطنية للمؤهالت تحت 
مظلة وزارة التربية والتعليم. وهي المبادرة األولى من نوعها في العالم 
من حيث شموليتها وتهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة 
اإلماراتية من خالل ضمان جودة التأهيل والمخرجات التدريبية وتحسين 
العاملة في مختلف وحدات وقيادات  البشرية  الكوادر  نوعية ومستوى 
القوات المسلحة وتنظيم منظومة التعليم والتدريب المهني والفني لدى 
كافة جهات التدريب في القوات المسلحة. ويتم تنفيذ تلك اإلجراءات من 
خالل تأسيس جهة مانحة للمؤهالت العسكرية واالعتراف بها من وزارة 
التربية والتعليم ممثلة بالهيئة الوطنية للمؤهالت واستحداث المسارات 
التأهيلية المناسبة لكافة المؤسسات التدريبية العسكرية بجانب توفير 
المؤسسات  ترخيص  ودعم  المعتمدة  الساعات  وتحويل  تجميع  نظام 
التدريبية العسكرية ودعم نظام التوجيه الوظيفي للمتقاعدين العسكريين 
السابقة  والخبرات  بالتعليم  االعتراف  نظام  استحداث  كله  هذا  وفوق 

لمنتسبي القوات المسلحة. 
وسوف يساهم هذا اإلجراء في معالجة المعضلة الموجودة منذ عقود 
وهي انتهاء الخدمة العسكرية لمنتسبي القوات المسلحة وخروجهم إلى 
الحياة المدنية واتجاه غالبيتهم إلى البحث عن فرصة عمل جديدة، ولكن 
العقبة التي تواجههم هي عدم اعتراف جهات العمل المدنية بالشهادات 
والمؤهالت والخبرات التي حصل عليها أثناء خدمته العسكرية. وبالتالي 
يتم تقديم عرض عمل له يستند على أخر مؤهل علمي حصل عليه اثناء 
خدمته العسكرية بالرغم من أن مؤهالته ومهاراته وخبرته لسنوات طويلة 
المؤهالت  نظام  مع  وبالتالي،  العلمي.  المؤهل  ذلك  بمراحل  تفوق 
وزارة  لدى  المعتمدة  العسكرية  بالمؤهالت  االعتراف  العسكرية، سيتم 
الذي  األمر  للمؤهالت  الوطنية  المنظومة  حسب  والتعليم  التربية 
المؤهالت  لتلك  االنتساب  المواطنين على  تحفيز  بقوة في  سيساهم 

واستكمال دراستهم الجامعية ثم الحصول على فرصة عمل أفضل في 
كافة الجوانب في حال تركهم للمجال العسكري والشروع في البحث عن 
مهنة مدنية األمر الذي سيعود بالفائدة الكبرى على االستقرار االجتماعي 

والمهني للمواطنين العسكريين.

التعليم مدى احلياة املهني العايل العام امل�سمى العام امل�ستوى
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األولويات األمنية والدفاعية للواليات 
المتحدة األمريكية في ظل إدارة بايدن

الوثائق األمريكية التي صدرت خالل األشهر الثالثة األولى من والية الرئيس جوبايدن وخاصة دليل األمن االستراتيجي المؤقت، 
والتقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2021 والموازنة الدفاعية المقترحة للعام 2022 تشير في مجملها إلى أن األولويات األمنية 
والدفاعية للواليات المتحدة في ظل إدارة بايدن لم تختلف عن اإلدارات األمريكية السابقة، والتي تدور في معظمهما حول مواجهة 
النفوذ الروسي والصيني المتصاعد في العالم، والتصدي للخطر الذي تشكله بعض الدول على المصالح األمريكية، كإيران وكوريا 
الشمالية، هذا إضافة إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة واإلرهابية في المنطقة والعالم.

بقلم: داليا السيد أحمد

فيما تنطلق السياسة األمريكية من نفس األدوات التي تمزج بين القوة 
الخشنة والذكية والناعمة، وذلك بهدف الحفاظ على التفوق األمريكي 
في مواجهة القوى الدولية المنافسة، وضمان المصالح األمريكية في 

الخارج.

 الدليل االستراتيجي المؤقت لألمن القومي األمريكي
صدر هذا الدليل في مارس 2021، ويمكن اعتباره أول وثيقة رسمية تحدد 
يتطرق  حيث  جوبايدن،  الرئيس  إلدارة  األمنية  األولويات  واضح  بشكل 
إلى العديد من القضايا التي ترتبط باألمن القومي األمريكي، سواء فيما 
يتعلق بالتحديات والمخاطر او فيما يتعلق بمتطلبات الحفاظ على األمن 

القومي والمصالح األمريكية في الخارج.
هذه الوثيقة التي نشرها البيت األبيض بعد 45 يومًا من تقلد الرئيس 
جو بايدن الحكم، أكدت على أن مستقبل الواليات المتحدة صار مرتبطًا 
التي تقع خارجها، وتضمنت  باألحداث  أكبر من أي وقت مضى  بشكل 
هذه الوثيقة األدوات التي ستلجأ إليها إدارة بايدن في مواجهة التحديات 
من  بداية  األمريكي،  القومي  األمن  تهدد  التي  الخارجية  والمخاطر 
الدبلوماسية ومرورًا بالترويج للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وبناء 

التحالفات الخارجية، ونهاية باستخدام القوة العسكرية.
القومي األمريكي  التي تواجه األمن  بالمخاطر والتحديات  وفيما يتعلق 

حسبما جاء في هذا الدليل، فإنها تتضمن ما يلي:
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إلى  الدليل  هذا  يشير   : الصيني  التحدي   -  1
األكثر  الجيوسياسي  االختبار  تشكل  الصين  أن 
القرن  في  المتحدة  للواليات  بالنسبة  أهمية 
يطغى  بكين  مع  فالعالقة  والعشرين،  الحادي 
عليها التنافس والصراع بينما في حاالت بسيطة 
يمكن أن تكون تعاونية، ولهذا فإن هناك  ضرورة 
ألنها هي  قوة،  موقع  من  الصين  مع  للتعامل 
الجمع  على  القادر  المحتمل  الوحيد  المنافس 
بين قوته االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية 

والتكنولوجية لتشكيل تحد مستدام لنظام دولي مستقر ومنفتح . ويؤكد 
هذا الدليل على أن الواليات المتحدة سترد بحسم على الصين، ومواجهة 
»الممارسات التجارية غير العادلة وغير المشروعة والقرصنة اإللكترونية، 
العمال األمريكيين«، والعمل في  التي تؤذي  والممارسات االقتصادية 
الوقت ذاته على »دعم  جيران الصين والشركاء التجاريين في الدفاع عن 

حقوقهم في جعل الخيارات السياسية المستقلة خالية من اإلكراه«.
2 - التحدي الروسي: يشير الدليل االستراتيجي المؤقت لألمن القومي 
إلى أن خطر موسكو يكمن باألساس من كونها ال تزال تصر على تعزيز 
على  الفوضى  من  حالة  في  يتسبب  دورا  تلعب  وأن  العالمي  نفوذها 
القوة  تقويض  إلى  ذاته  الوقت  أنها تسعى في  كما  العالمية،  الساحة 
األمريكية وتعمل على الحد من قدرة الواليات المتحدة على الدفاع عن 

نفسها ومصالحها، وهذا الدور يزعزع االستقرار على المستوى الدولي.
3 - إيران وكوريا الشمالية: تشكل الدولتان حسبما جاء في هذا الدليل 
يندرجان ضمن  فهما  والدولي،  اإلقليمي  واالستقرار  األمن  على  خطرًا 
اللعبة،  قواعد  »تغيير  قدرات  إلى  الساعية  الفاعلية  اإلقليمية  القوى 

وتشكل تهديدًا لحلفاء واشنطن وشركائها وتتحدى االستقرار اإلقليمي.   
4 - الهجمات السيبرانية: تأتي ضمن قائمة التهديدات التي تواجه األمن 
القومي األمريكي بالنظر لتزايد االعتماد على منظومات الكومبيوتر في 
إدارة الخدمات العامة، ووسائل النقل، والتواصل، واألعمال المصرفية، 
األمر الذي يجعل من الفضاء السيبراني ساحة لحروب المستقبل، التي 

تمثل تهديدًا لألمن القومي األمريكي.
التهديدات«  العنيف تمثل »أكبر  المناخ والتطرف  الجوائح وأزمات   -  5
التي تواجه الواليات المتحدة والعالم بوجه عام، خاصة أن كثيرا من تلك 
التهديدات هي تهديدات كونية ال تعرف حدودا أو أسوارا، ويجب أن تقابل 

بعمل جماعي.
أما بالنسبة ألولويات الواليات المتحدة ورؤيتها لمواجهة هذه النوعية 
المؤقت  االستراتيجي  الدليل  في  جاءت  كما  والمخاطر،  التحديات  من 

لألمن القومي األمريكي، فإنها تتضمن ما يلي:
1 -  تعظيم القوة العسكرية األمريكية من خالل التركيز على األسلحة 
الذكية ومعدات االستطالع الحديثة، والقوات الخاصة، والتدريب 

إيران وكوريا الشمالية
يندرجان ضمن القوى اإلقليمية الفاعلية الساعية 
إلى قدرات »تغيير قواعد اللعبة، وتشكل تهديدًا 
لحلفاء واشنطن وشركائها وتتحدى االستقرار 
اإلقليمي
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الواليات  أن  على  الدليل  هذا  يؤكد  حيث  التمرد.  مكافحة  على 
المتحدة »لن تتردد أبدا في استخدام القوة عند الحاجة للدفاع عن 
أن  إلى  ذاته  الوقت  في  أشار  لكنه  الحيوية«،  الوطنية  مصالحها 
الدبلوماسية ستكون المالذ األول لتعزيز مصالح الواليات المتحدة 

عالميا.
مواجهة  في  العالم  وبقية  والحلفاء  الشركاء  مع  العمل  ضرورة    -  2

التحديات والمخاطر األمنية، وتقاسم أعبائها.
األسلحة  انتشار  من  الحد  على  تساعد  التي  االتفاقات  توسيع      -  3

النووية.
4 -   تعزيز تحالفات الواليات المتحدة  مع الناتو، وأستراليا، واليابان، 
نيوزيلندا،  مع  العالقات  تعميق  إلى  والسعي  الجنوبية،  وكوريا 
وسنغافورة، وفيتنام، ودول أخرى من رابطة دول جنوب شرق آسيا
منطقة  من  بداًل  والهادي،  الهندي  المحيط  منطقة  على  التركيز    -  5

الشرق األوسط، وذلك بما يواكب أولويات المصالح األمريكية.
المرتبطة بها،  القاعدة والشبكات اإلرهابية  القضاء على تنظيم     - 6

ومنع عودة ظهور داعش مرة أخرى. 

أما فيما يتعلق باألولويات األمنية إلدارة الرئيس األمريكي في منطقة 
الشرق األوسط، فإنها بحسب ما جاء في هذا الدليل تتضمن ما يلي :

1 -   حمايــة أمن إســـرائيل والسعــي إلى تعـزيز عالقــاتهــا مـع جيرانها، 
بصيغة  الدولتين  لحل  كداعم  المتحدة  الواليات  دور  واستئناف 

واقعية قابلة للتطبيق
أنشطتها  من  والحد  اإليرانية  التهديدات  لردع  الحلفاء  مع  التعاون   -  2

المزعزعة لالستقرار في المنطقة.
األرواح  آالف  كّلفت  التي  لألبد«  المستمرة  »الحروب  حالة  إنهاء   -  3

أفغانستان.  في  الحرب  مقدمتها  وفي  الدوالرات..  وتريليونات 
والعمل على عدم عودتها مرة ثانية لتصبح مالذًا آمنًا لإلرهابيين 

وقاعدة لشن هجمات إرهابية ضد الواليات المتحدة. 
االستقرار  تهدد  التي  األوسط  الشرق  في  المسلحة  النزاعات  حل   -  4
اإلقليمي، من خالل تعزيز التعاون مع الحلفاء والعمل معهم على 

إيجاد حلول لهذه النزاعات.

التقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2021
االستخبارات  رؤية  عن  بوضوح  تكشف  التي  الثانية  الوثيقة  هذا  يعد 
األمريكية لطبيعة التحديات والمخاطر الخارجية التي تهدد األمن القومي 
والمصالح األمريكية في العالم في السنوات المقبلة، وهذا التقرير صدر 
في أبريل 2021، وال يختلف بدرجة كبيرة عن الدليل االستراتيجي المؤقت 
الطابع  ذات  التهديدات  على  ركز  كان  وإن  األمريكي،  القومي  لألمن 
الواليات  تواجه  التي  والتهديدات  المخاطر  أن  إلى  أشار  حيث  األمني، 

المتحدة تتضمن ما يلي:
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عالمية  والروسي: فبكين تسعى ألن تصبح قوة  الصيني  التهديد   -  1
شن  على  كبيرة  قدرات  تمتلك  أنها  كما  المتحدة،  الواليات  تنافس 
هجمات إلكترونية، يمكنها على أقل تقدير أن تتسبب في أعطال محدودة 
ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية بالواليات المتحدة. بينما تسعى موسكو 
إلى تقويض النفوذ األمريكي وإثارة الشقاق بين الدول الغربية، وداخل 
»تشكيل  من  موسكو  تمكن  التي  القدرات  وبناء  الغربية،  التحالفات 
األحداث العالمية باعتبارها طرفا رئيسيا«، كما أنها »ستظل تمثل تهديدا 

إلكترونيا رئيسيا«.
التهديدات  مقدمة  في  تأتي   : واإلرهابية  المتطرفة  التنظيمات   -  2
باعتبارها  التنظيمات  هذه  إلى  المتحدة  الواليات  تنظر  حيث  الخارجية، 
تمثل تهديدًا لألمن القومي ، وخطرًا على المصالح األمريكية في منطقة 
الشرق األوسط والعالم، حيث حذر التقرير من الخطر الذي تشكله كيانات 
مثل »داعش والقاعدة وحزب الله«، على المصالح األمريكية، ودعا إلى 
مواصلة الضغوط عليها. فتنظيمي داعش والقاعدة ال يزاالن يشكالن 
الخارج، كما يسعيان  المتحدة في  الواليات  إرهابي لمصالح  أكبر تهديد 
أيضا لشن هجمات داخل الواليات المتحدة على الرغم من الضعف الذي 
الله  المستمر عليهما.  فيما يسعى حزب  لحق بقدراتهما جراء الضغط 

لتطوير قدراته اإلرهابية إلخراج الواليات المتحدة من المنطقة. 
الفردية  الفاعلة  الجهات  إن  إلى  التقرير  يشير  الداخلية:  التهديدات   -  3
والخاليا الصغيرة الموجودة في الواليات المتحدة والتي لديها مجموعة 
أكبر«.   مباشرا  داخليا  »تهديدا  تشكل  األيديولوجية،  الدوافع  من  واسعة 
الذي  المحليين  المتطرفين  من  كل  في  يتجلى  المنفرد  التهديد  وهذا 
يستوحون أفكارهم من تنظيمي القاعدة وداعش، إضافة إلى المتطرفين 

أعماال  يرتكبون  الذين  المحليين 
نابعة  أيديولوجية  ألهداف  إرهابية 
التحيز  مثل  المحلية  التأثيرات  من 
المناهضة  والمشاعر  العنصري 

للحكومة. 
المنطقة:  في  وحلفائها  إيران   -  4
لمصالح  حقيقي  تهديد  تمثل 
منطقة  في  المتحدة  الواليات 
أن  خاصة  األوسط،  الشرق 
الله  حزب  مع  بالتنسيق  طهران 
األخرى،  المسلحة  والميليشيات 
المصالح  استهداف  تواصل 

والشرق  لبنان  في  األمريكي  النفوذ  تقليص  على  تعمل  و  األمريكية، 
األوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري اإليراني، قاسم 
على  بالقدرة  الله   حزب  ويحتفظ   ،2020 العام  من  يناير  في  سليماني 
استهداف المصالح األمريكية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل 

لبنان وخارجها، لكن بدرجة أقل داخل الواليات المتحدة.
وتوقع التقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2021 أن تواصل الميليشيات 
الشيعية المدعومة من إيران هجماتها ضد أهداف أمريكية للضغط عليها 
لمغادرة العراق. كما سيواجه الموظفون األمريكيون في العراق، خطرًا 
إذا تصاعدت االحتجاجات الشعبية ضد الفساد وتدهور االقتصاد. ورجح 
إيران  تهديدات من  األمريكية في شرق سوريا  القوات  تواجه  أن  التقرير 

والجماعات المتحالفة مع النظام السوري، عبر هجمات يمكن إنكارها في 
القوات  اإلرهابيين سيحاولون شن هجمات على  أن  إلى  الغالب، الفتًا 
الغربية من مالذاتهم اآلمنة في سوريا، وقد يؤدي تزايد القتال أو االنهيار 

االقتصادي إلى موجة هجرة جديدة من البالد.

  ميزانيـــة الدفـــاع األمريكيـــة 
المقترحة للعام 2022

عن  تكشف  التي  الثالثة  الوثيقة 
إلدارة  واألمنية  الدفاعية  األولويات 
المقترحة  الدفاع   ميزانية  هي  بايدن، 
التي أعلن البيت األبيض، في التاسع 
األمريكي  الرئيس  أن   2021 أبريل  من 
الكونجرس،  بها  تقدم  بايدن،  جو 
دفاع  ميزانية  تخصيص  وتتضمن 
 .2022 لعام  دوالر  مليار   715 قيمتها 
وهذه الميزانية تنخفض سبعة مليارات 
المسلحة  للقوات  المستقبلية  للنفقات  األخيرة  بالتوقعات  مقارنة 
رئاسته. وضمن  فترة  نهاية  في  ترامب  دونالد  قدمها  التي   ، األمريكية 
الخارجية  العمليات  على  اإلنفاق  إلغاء  بايدن  جو  اقترح   ، الميزانية  هذه 

المخصصة بالنسبة لعام 2021 .  
ووفقًا لمسودة الميزانية الرئاسية المنشورة على موقع البيت األبيض، 
مخاطر  مواجهة  على  تركز   2022 للعام  األمريكية  الدفاع  ميزانية  فإن 
تطوير  عن  فضال  الشمالية،  وكوريا  وإيران  وروسيا  الصين  وتهديدات 
قدرات ورصد نفقات لمكافحة عمليات القرصنة اإللكترونية والتهديدات 
الدفاع  أن ميزانية  األمريكية  نيوز«  السيبيرانية. وذكرت مجلة »ديفينس 
التي يسعى بايدن العتمادها من الكونغرس تضع ثمانية مطالب على 

ميزانية الدفاع األمريكية للعام 2022 
تركز على مواجهة مخاطر وتهديدات 

الصين وروسيا وإيران 
وكوريا الشمالية، فضال 
عن تطوير قدرات ورصد نفقات 

لمكافحة عمليات القرصنة اإللكترونية 
والتهديدات السيبيرانية
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قائمة أولويات اإلنفاق الدفاعي في ميزانية 2022، تتضمن ما يلي:
1 - التحدي الصيني: تمثل بكين أكبر تحد للواليات المتحدة األمريكية 
في  العليا  اليد  المتالك  العسكري  اإلنفاق  من  مزيد  تتطلب  بصورة 
المحيط الهادئ بقوة ردع عسكرية مناسبة، ويتطلب هذا األمر زيادة في 

دعم اإلنفاق الدفاعي للقيادة األمريكي في المحيطين النهدي والهادئ.
2 - األبحاث والتطوير: تركز الميزانية الدفاعية المقبلة على إنفاق مزيد 
من األموال على جهود البحث والتطوير لتقنيات عسكرية جديدة تشمل 
العديد من القطاعات لتأمين امتالك مكانة رائدة في تصنيع أسلحة الجيل 

التالي التكنولوجية.
3 - االقتطاع واإلضافة: تركز الميزانية الدفاعية المقترحة للعام 2022 
على اقتطاع أموال من قطاعات معينة لصالح قطاعات أخرى أكثر أهمية، 

ويشمل ذلك أنواع األسلحة األنظمة الدفاعية.
4 - بناء السفن:  كان بناء المزيد من السفن الحربية هدفا رئيسيا إلدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب، وظل كذلك مع إدارة الرئيس الحالي جو 
مع  البحري  الردع  توازن  على  للحفاظ  ذلك  وراء  من  تهدف  التي  بايدن 
خصوم الجيش األمريكي حول العالم.وتشير المعلومات المتاحة إلى أنه 
سيكون هناك تركيز على المركبات المسيرة البحرية وتطوير الجيل التالي 

من غواصات الصواريخ النووية.
5 - اإلنفاق النووي: يمثل واحدا من أهم أوجه اإلنفاق الدفاعي التي يثار 
حولها الكثير من التساؤالت حول حجم اإلنفاق الذي تحتاجه هذه األسلحة 
لتطويرها خاصة تطوير قواعد الصواريخ االستراتيجية األرضية واستبدالها 

بالجيل التالي من الصواريخ.
6 - األسلحة الهجومية بعيدة المدى:  يعد اإلنفاق على تطوير األسلحة 
االستراتيجية بعيدة المدى من أهم أولويات اإلنفاق الدفاعي األمريكي 
في  المدى  بعيدة  ردع  قوة  امتالك  على  تركيز  وهناك  المستقبل،  في 
أعلى درجات االستعداد وقادرة على الرد على التهديدات في زمن قياسي. 
صوتية  الفرط  والصواريخ  المشتركة  الحروب  طائرات  ذلك  ويشمل 

والصواريخ والقاذفات الموجودة فعليا في الخدمة.
المزيد من  على ضخ  األمريكية  الدفاع  وزارة  تركز  والمناخ:  الطاقة   -  7
التمويل في قطاعات الطاقة وتطوير الوسائل التي تساهم في الحد من 
التغيرات المناخية بصورة يمكن أن تعود بالنفع المباشر وغير المباشر على 

الجيش األمريكي.
8 - التهديدات البيولوجية:  كانت هناك جهود قائمة لزيادة اإلنفاق على 
جهود التصدي للتهديدات البيولوجية قبل ظهور جائحة كورونا، لكن بعد 
الجائحة أصبح هناك دعوات لمضاعفة اإلنفاق على مواجهة التهديدات 
البيولوجية ثالث مرات. وحسب المجلة، فإن الواليات المتحدة األمريكية 
خاصة  الدوليين  بالتعاون مع شركائها  المجال  هذا  على  اإلنفاق  ستزيد 
البيولوجي والطب  الوبائي واألمن  والمسح  األوبئة  في جهود مكافحة 

الوقائي.

األولويات األمنية والدفاعية األمريكية.. الثابت والمتغير
األمنية  األولويات  أن  القول  يمكن  السابقة،  الثالث  الوثائق  في ضوء 
ربما  السابقة،  السنوات  طيلة  تتغير  لم  المتحدة  للواليات  والدفاعية 
اختلفت األدوات التي تحقق هذه األولويات باختالف اإلدارات األمريكية، 
إلى عدد من  اإلشارة  يمكن  ديموقراطية، وفي هذا  أم  كانت  جمهورية 

المالحظات المهمة:
طبقتها  التي  والدفاعية  األمنية  االستراتيجيات  بين  تشابه  ثمة   -  1
اإلدارات األمريكية على مدار العشرين عامًا الماضية، منذ عهد الرئيس 
ونهاية  ترامب  ودونالد  أوباما  بباراك  مرورًا  اإلبن  بوش  جورج  األسبق 
من  كل  مع  بالتعامل  يتعلق  فيما  وخاصة  بايدن،  جو  الحالي  بالرئيس 
الصين وروسيا، حيث تنظر الواليات المتحدة إليهما باعتبارهما منافسين 
حقيقيين لها، ويهددان تفوقها وقيادتها للنظام الدولي، فضاًل عن التركيز 
والتي   ، للحدود  العابرة  واإلرهابية  المتطرفة  التنظيمات  مواجهة  على 

تستهدف المصالح األمريكية في الخارج.
2 - استمرت أولويات السياسة األمريكية تجاه منطقة الشرق األوسط 
على مدار العقدين الماضيين كما هي، والتي تتركز باألساس على حماية 
المتطرفة  التنظيمات  ومواجهة  اإليراني  الخطر  واحتواء  إسرائيل،  أمن 
واإلرهابية. فإدارة أوباما كانت ترى على سبيل المثال أن االتفاق النووي 
دول  تندمج مع  األمثل الحتواء خطرها، وجعلها  الوسيلة  إيران هو  مع 
المنطقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، بينما لجأت إدارة ترامب إلى 
سياسة الضغوط القصوي التي تمزج بين العقوبات المشددة والتهديد 
باستخدام القوة العسكرية الحتواء خطرها، بينما ما تزال إدارة بايدن تدرس 
الطريقة المثلى للتعامل مع الخطر اإليراني، وإن كانت الشواهد تؤكد أنها 

تميل إلى نهج أوباما في التعامل معها.
المؤقت  االستراتيجي  الدليل  في  جاءت  التي  األمنية،  األولويات   -  3
لألمن القومي األمريكي تتضمن  إعادة االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان 
والديموقراطية في العالم، وتجديد التحالفات، وقيادة الواليات المتحدة 
للمؤسسات العالمية؛ واالهتمام بقضايا التنمية الدولية، والعمل على 
وتحسين  العالم،  وقيادة  البيئة،  على  والحفاظ  كوفيد19-،  جائحة  إنهاء 
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على  تأكيد  إعادة  هي  الهجرة،  نظام 
عليها  تركز  ما  غالبًا  التي  األولويات 
اإلدارات الديموقراطية، والتي تنظر إلى 
باعتبارها ال تنفصل عن  القضايا  هذه 

األمن القومي والمصالح األمريكية. 
إدارة  أدرجت  الجديدة:  األولويات   -  4
بايدن مجموعة من األولويات األمنية 
العالمية  الجوائح  تتضمن  الجديدة 
واألزمات  المناخي  التغير  وقضايا 

والكوارث الطارئة، وهي تحديات غير تقليدية، ال يقتصر تأثيرها على دولة 
بمفردها وإنما تمتد إلى جميع دول العالم ، وتمثل تهديدًا لألمن والسلم 
أولوية إلدارة  يمثل  الدولي في مواجهتها  التعاون  الدوليين، ولهذا فإن 
بايدن، التي تسعى إلى إعادة بناء التحالفات واالنضمام إلى االتفاقيات 

التي انسحبت منها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
5 - األمن البيولوجي: يمثل أولوية لدى إدارة بايدن، وخاصة بعد أن أكدت 
البيولوجي، في ظل  تعزيز األمن  العمل على  جائحة كوفيد19-، أهمية 
تزايد المخاوف من انتشار األوبئة المعدية وعودة بعض األوبئة القديمة 
وتزايد مقاومة الفيروسات والبكتيريا للمضادات الحيوية، نتيجة للطفرات 
الحروب  شن  وسائل  في  والتطور  المناخي  التغير  وتداعيات  الجينية 
التي  الجدل  حالة  نتيجة  البيولوجي  باألمن  االهتمام  ويأتي  البيولوجية.  
صاحبت كوفيد19- والتساؤالت التي أثيرت حول ما إذا كان مصنعًا في 
المستقبل،  يندرج ضمن حروب  وأنه  الدول؟،  بيولوجية إلحدى  معامل 
الجينوم  علوم  في  اآلن  العالم  يشهدها  التي  الثورة  ظل  في  والسيما 
الفيروسات  أن  على  الخبراء  العديد من  يؤكد  الوراثية؟ حيث  واألمراض 

أدوات  أهم  تكون  قد  المصنعة 
التي  المستقبل،  وصراعات  حروب 
والسلم  األمن  على  خطورة  تشكل 
على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
منه  جانب  في  يفسر  هذا  ولعل 
المقترحة  الدفاعية  الميزانية  تركيز 
للواليات المتحدة للعام 2022 على 

األمن البيولوجي.

خاتمة
تؤكد الوثائق الثالث السابق اإلشارة إليها أن أولويات الواليات المتحدة 
األمنية والدفاعية تدور جميعها حول تأكيد القيادة األمريكية للنظام الدولي، 
والحيلولة دون ظهور قوى دولية منافسة لها، وخاصة روسيا والصين، 
والعمل على احتواء الخطر الناجم عن الدول األخرى التي تتبنى توجهات 
معارضة لها كإيران وكوريا الشمالية، وذلك من خالل إعادة بناء تحالفاتها 
االستراتيجية، من منطلق إدراكها أن التحديات والمخاطر الكونية الجديدة 
الوقت  في  مواجهتها.  في  الدولي  الجماعي  التعاون  من  مزيدًا  تتطلب 
القوة الخشنة،  ذاته، فإن أدوات تنفيذ هذه األولويات تمزج بين أدوات 
من قبيل استخدام القوة العسكرية والعقوبات االقتصادية، وأدوات القوة 
الناعمة كنشر الديموقراطية والدفاع عن حقوق اإلنسان في العالم ودعم 
األهداف اإلنمائية العالمية، وإن كان تنفيذ هذه األدوات يختلف من إدارة 
ألخرى، فاإلدارات الجمهورية تميل إلى استخدام القوة الخشنة، العسكرية 
والعقوبات االقتصادية، بينما تفضل اإلدارات الديموقراطية إلى استخدام 

القوة الذكية التي تجمع بين القوة الصلبة والناعمة.

الفيروسات المصنعة قد تكون 
أهم أدوات حروب وصراعات 

المستقبل، التي تشكل 
خطورة على األمن والسلم على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي
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  Bastion المركبة المدرعة
- مسيرة مثيرة لإلعجاب

تواصل المركبة المدرعة Bastion، التي تعتبر واحدة من أكثر المركبات المدرعة شهرة في مسارح العمليات األفريقية، 
مسيرتها المثيرة لإلعجاب بقدر ما بدأت به رحلة تطورها. ولتلبية االحتياجات الخاصة للعمالء الباحثين عن مركبة مدرعة 

على قدر عال من القوة وخفة الحركة، قامت شركة Arquus بتطوير المركبة المدرعة Bastion في عام 2012. 

فبعد عام 2019 المفعم بالنشاط الذي شهد إنتاج أكثر من 1,300 مركبة – 
منها 1,200 مركبة اتصال من طراز VT4 لتسليح الجيش الفرنسي – أعلنت 
شركة Arquus Saint-Nazaire في شهر مارس 2020 أنها نجحت في كسر 
حاجز ال 500 مركبة المنتجة من طراز Bastion وجاء هذا اإلنجاز الصناعي، 
الذي ُيحسب للمركبة Bastion، ليتوج أيضا مركبة االستطالع واالتصال 
 ,VLRA (Véhicule Léger de Reconnaissance et d’Appui والدعم 
التي تعتبر مركبة ثورة وتاريخية في آن واحد. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد هناك 

مجاال للنظر إلى الوراء.

إلــى   VLRA والدعــم  واالتصــال  االســتطالع  مركبــة  مــن 
Bastion المركبة المدرعة

إحدى  تعتبر  التي   Volvo Group فولفو”  “مجموعة  ب  القصة  تبدأ 
الشكات العالمية الرائدة في مجال إنتاج الشاحنات، والتي تنتج عالمات 
المجموعة  وتضم   .Mack و   Renault Trucks و   Volvo مثل  شهيرة 
عشر تخصصات تجارية منها الشاحنات والحافالت والمحركات والتمويل 

وتلبية  المتزايدة  الجيو-استراتيجية  الصعوبات  ولمواجهة  والدفاع. 
 Renault Trucks شركات  ارتأت  وجه،  أفضل  على  العمالء  متطلبات 
في  والدخول  خبراتها  دمج  ضرورة   Panhard و   Acmat و   Defense

Arquus تحالف مشترك تحت اسم واحد هو
االستطالع  مركبة  من  أصولها   Bastion المدرعة  المركبة  وتستمد 
شركة  تاريخ  من  القلب  موقع  تحتل  التي   VLRA والدعم  واالتصال 
الميكانيكية  اإلنشاءات  “ورشة  ل  كوريثة   Arquus Saint-Nazaire
 ACMAT (Ateliers de Construction Mécanique de األطلسية” 

(l’Atlantique
وقد ظلت مركبة االستطالع واالتصال والدعم VLRA، التي اعتمدت في 
تصميمها على أساليب Legueu، تسلح الجيوش منذ عام 1967، بدءا ب 
 Troupes de ”و “قوات المارينز Légion Etrangère ”الفيلق الخارجي“
Marine (Navy Troops( التي تعتبر جزءا من الجيش الفرنسي، وانتهاء 
واالتصال  االستطالع  مركبة  نجحت  وقد  الفرنسية.  الخاصة  بالقوات 
والدعم VLRA عبر السنين في اكتساب سمعة ومكانة فريدتين في مجال 
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عبور الموانع. وبفضل قدرتها على العمل بصورة مستقلة لمسافة 1,400 
االستطالع  مركبة  تعتبر  التحمل،  على  وقدرتها  مائها  وخزان  كيلومترا 
الواسعة  اإلعارة  عمليات  لشن  األمثل  الخيار   VLRA والدعم  واالتصال 
وإطالق الحمالت االستثنائية، وتعتبر بحق الوريثة الشرعية ل “الدوريات 

Long Range Desert Patrols ”الصحراوية الطويلة المدى
 VLRA وبعد خدمة تمتد إلى أكثر من 50 عاما، ما تزال أكثر من 600 مركبة
تعمل داخل صفوف الجيش بأكثر من 75 فئة مختلفة، األمر الذي يثبت 

قدرة المركبة على التحمل ومرونتها الفائقة.
وجاءت أحدث نسخة من مركبة االستطالع واالتصال والدعم VLRA لترفع 
الحمولة إلى أكثر من طن، ولتساهم في تحسين مستويات األمان والراحة 
لمقعد  مساحة  إيجاد  ثم  ومن   ،cabin ergonomics المقصورة  داخل 
ثالث في األمام، وتقليل قطر )ذراع( االستدارة turning radius. وجرى 
الفئة،  لتلك  المخصصة  الشاسيه  على   Bastion المدرعة  المركبة  بناء 
وأنتجت شركة Arquus أكثر من 1,100 شاسيه كعدد إجمالي لمركبات 

VLRA الجديدة أو المركبة VLRA منذ عام 2009.

األولوية لحماية الجنود
طنا،   12 إلى  وزنها  يصل  مدرعة  معيارية  مركبة   Bastion المركبة  تعتبر 
ويؤمن شاسيها، الذي جرى تطويره على قاعدة مركبة االستطالع واالتصال 
والدعم VLRA ذات الدفع الرباعي، مزيجا من األداء التكتيكي والقوة وسهولة 
اقتصادية  بطريقة   Bastion المدرعة  األفراد  حاملة  بناء  وجرى  الصيانة. 
والدعم  التي تستخدمها مركبة االستطالع واالتصال  الغيار  وبنفس قطع 
غير  اللوجستية  المواد  وتحميل  الصيانة  يتيح سهولة  الذي  األمر   ،VLRA
المعقدة. وتحمل المكونات الميكانيكية والحركية automotive التصميم 
األساسي لمركبة االستطالع واالتصال والدعم VLRA القياسية. وتستخدم 
المركبة تقنية حماية األرواح ضد االنفجارات، باإلضافة إلى حرية الحركة التي 

تتميز بها أي مركبة مدرعة خفيفة. 
مهام  عدة  تنفيذ  على  بقدرتها   Bastion المدرعة  األفراد  حاملة  وتتميز 
على  والتحكم  والقيادة  االستطالع  مهام  ألداء  مثالية  وتعتبر  مختلفة، 
الخطوط األمامية ومهام الدوريات واألمن والحراسة وتقديم الدعم الالزم 
لعمليات فتح الطرق المغلقة ومهام حفظ السالم والمهام المتعلقة بنهاية 
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 urban and والقتال عن قرب  الحضرية  المناطق  وعمليات   EOD الدوام 
المدرعة  األفراد  حاملة  مواصفات  وتجمع   close-quarters operations
Bastion بين خفة الحركة الفائقة واألداء العالي فوق الطرق الوعرة وتوفير 
أكبر قدر ممكن من الحماية. وقد ابتكرت شركة Arquus نظاما بسيطا ولكنه 
قوي للمركبة المدرعة Bastion تمهيدا لتعميمه أثناء مرحلة التصنيع، وهو 
 wide نظام يتميز بسهولة دعمه، عالوة على أنه يؤمن قدرا كبيرا من الشيوع
والدعم  واالتصال  االستطالع  مركبات  أساطيل  كافة  مع   commonality
VLRA الحالية على مستوى العالم. ويؤمن هيكل المركبة Bastion المدرع 
مساحة داخلية واسعة، عالوة على توفير الحماية ضد الهجمات الباليستية 
 Improvised Explosive Devices الناسفة  البدائية  والعبوات  واأللغام 
المركبة حمل  STANAG 4569 وتستطيع  للمعايير األوروبية  IED(( طبقا 
جماعة مكونة من ثمانية أفراد مسلحين بأسلحتهم الكاملة، باإلضافة إلى 

األجهزة الشاملة بفضل مساحتها الداخلية الواسعة.

مدى شعبية المركبة في أفريقيا
وتتواجد المركبة المدرعة Bastion داخل صفوف الخدمة الفعلية لدى عدد 
استخدامها  وسهولة  العالية  بفضل سمعتها  األفريقية  الجيوش  من  كبير 
 G5 Sahel الخمس  أفريقيا  غرب  ساحل  دول  مجموعة  دفع  ما  وقوتها، 
)بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر( إلى اختيارها لتسليح جيوشها 
االعتبار  في  الوضع  ومع  المسلحة.  اإلرهابية  الجماعات  ضد  حروبها  في 
 Bastion 500 المركبات التي تم تلقيها مؤخرا، تجاوز عدد  الشراء  طلبات 

وحدة توجد في صفوف الخدمة على مستوى العالم حاليا.
وفي أفريقيا، تشكل المركبة Bastion العمود الفقري لعدد من الجيوش. 
وتتواجد المركبة بفئاتها المختلفة في صفوف الخدمة لدى عدد كبير من 
المسلحة  القوات  قامت   2019 إبريل  من  الرابع  ففي  األفريقية.  الدول 
عسكري  عرض  أثناء   Bastion المدرعة  األفراد  حامالت  بعرض  السنغالية 
آخر هو حرض  إيجابي  نيل االستقالل. عنصر  59 عاما على  بمناسبة مرور 
لتلبية متطلبات عمالئها  المركبة  تحديث  على  المتواصل   Arquus شركة 

وشركائها.
 AUSA وفي أكتوبر 2018 وأثناء معرض منظمة الدفاع عن الجيش األمريكي
أعلنت شركة AM General إقامة شراكة مع شركة Arquus لتصنيع حاملة 
العسكرية  الصادرات  لخدمة  المتحدة  الواليات  داخل   Bastion األفراد 

الخارجية. 
وفي إطار العمليات الرامية إلى تطوير منتجات Arquus، يجري حاليا طرح 
نسخة جديدة من المركبة Bastion تستخدم محركا ذي أربع أسطوانات بقوة 
270 حصانا. وتساهم زيادة القوة تلك في منح المركبة Bastion قدرات 
جديدة من حيث السرعة وعبور الموانع، ما يؤدي بالتالي إلى تحديث أدائها 
للنسخة  مكملة  الجديدة  النسخة  هذه  وتأتي  العمليات.  مسارح  كافة  في 
 Arquus التقليدية القديمة بقوة 180 حصانا. كما أنها تعكس قدرة شركة
على تحديث أداء مركباتها تبعا الحتياجات الجيوش وردود أفعال العمالء على 

أرض الواقع.

الفئات المختلفة
 Armoured Personnel المدرعة  األفراد  حاملة  بفئتين:  المركبة  تأتي 
Carrier )APC( أو المركبة PATSAS وهي عبارة عن مركبة مدرعة رباعية 

الدفع ذات قوة خاصة لخدمة القوات الخاصة. ويمكن استخدام فئة حاملة 
األفراد المدرعة أيضا كمركبة إسعاف أو كحاملة لنقل الشحنات أو كمركز 
 Bastion للقيادة. وتضع عدة دول أفريقية وشرق أوسطية ثقتها في المركبة
القتالية  والمهام  االستطالع  وحدات  ومهام  السالم  حفظ  مهام  لتنفيذ 

األخرى. كما يمكن لوحدات القوات الخاصة استخدام هذه المركبة أيضا.

التسليح
يمكن تجهيز المركبة Bastion بقاذف لقنابل الدخان والقط صوتي ألفراد 
تشويش  وجهاز  ليزري  رصد  وجهاز   Sniper acoustic detector القناصة 
)RCIED( ومدفعي رشاش  على أجهزة العبوات الناسفة المسيرة عن ُبعد 
دائريين منصوبين أو مسيرين عن ُبعد عيار 7,62 ملليمترا أو 12,7 ملليمترات 

وقاذف آلي للقنابل عيار 40 ملليمترا.
لمراقبة  وكاميرا  خلفية  كاميرا  األخرى  االختيارية  األجهزة  قائمة  وتضم 
 Perimeter surveillance المسافات البعيدة ليال أو نهارا ومراقبة محيطية
وجهاز تحديد المواقع عن طريق األقمار االصطناعية GPS وجهاز السلكي 
يعمل على الموجات الترددية المختلفة )UHF/VHF/HF/PMR( وجهاز خاص 
Public address system لالتصال الداخلي )انتركوم( وجهاز مكبر للصوت
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التصميم والحماية
  ينقسم تصميم حاملة األفراد المدرعة Bastion إلى ثالثة أجزاء: المحرك 
في األمام والطاقم في منتصف ومقصورة الجنود في الخلف. وتستطيع 
المركبة حمل عشرة جنود كحد أقصى داخل مساحة داخلية بحجم 8,5 مترا 
مكعبا: السائق والقائد في المقدمة وثمانية جنود في المؤخرة. ويستطيع 
جنود المشاة الدخول إلى المركبة والخروج منها عن طريق باب مزدوج دون 
دعامة مركزية في الجزء الخلفي من هيكل المركبة الذي يفتح إلى الخارج. 
وتوجد ثالث نوافذ مضادة للرصاص على كال جانبي مقصورة الركاب يحمل 
الفوالذي  الهيكل  ويأتي  السفلي.  الجزء  على  مثبتة  إطالق  نقاط  منها  كل 
المدرع الشديد الصالبة ليوفر الحماية الكاملة ضد بنادق المشاة والمدافع 
الرشاشة والشظايا الناتجة عن قذائف المدفعية. وتؤمن المركبة الحماية ضد 

األلغام المضادة لألفراد والمضادة للدبابات والعبوات الناسفة الثانوية.
بهدف  الهيكل  أحادية  تقنية   Bastion المدرعة  األفراد  حاملة  وتستخدم 
أي  تحريف  طريق  عن  والصمود  البقاء  على  والطاقم  المركبة  قدرة  زيادة 
انفجار موجه إلى األعلى بسبب األلغام والعبوات البدائية الناسفة بعيدا عن 

المركبة، عالوة على ميل سطح التصفيح. 
ومن الجدير بالذكر أن وضع الدروع بزاوية مائلة يساهم في زيادة كمية المواد 
المركبة  اختراق  أجل  المرور عبرها من  الباليستية  القذيفة  يتعين على  التي 

وزيادة فرصة انحرافها.

خفة الحركة
وقوة  ومرونة  فائقة  حركة  خفة   Bastion المدرعة  األفراد  حاملة  تؤمن 
عاليتين. كما أن شاسيه المركبة العسكري المعقوف الرباعي الدفع المستمد 
من عائلة مركبات االستطالع واالتصال والدعم VLRA الكبيرة خضع لالختبار 
عبر سلسلة طويلة من العمليات المختلفة. ويتميز شاسيه المركبة بقدرته 

الفائقة للسير فوق الطرق الوعرة، ويمكن تعديله للقيادة يمينا او يسارا.
على  االعتماد  طريق  عن   Bastion المدرعة  األفراد  حاملة  تشغيل  ويمكن 

 Euro 2( / 270( قادر على توليد 180 حصانا MD5 أو Deutz 1013 محرك
حصانا )Euro 3( الموصول بصندوق تروس ميكانيكي من ست سرعات أو 

آلي من خمس سرعات.
المساحة  من  تبقى  ما  تاركة  المركبة،  مقدمة  في  المحرك  غرفة  وتقع 
المدرعة  األفراد  حاملة  سرعة  وتصل  والركاب.  الطاقم  أفراد  الستيعاب 
Bastion إلى 110 كيلومترا في الساعة، ويصل مداها األقصى إلى 1,000 
كيلومترا. وتستطيع المركبة اجتياز منحدر جانبي بنسبة %30 ومنحدر بنسبة 
أقصى  كحد  كامل  متر  بعمق  مياه  خوض  وتستطيع  أقصى،  كحد   60%
وتسلق مانع رأسي بطول 0.5 مترا كحد أقصى وعبور خندق بعرض 0.8 مترا.

المواصفات الفنية

المهام: نقل األفراد والعمل كمركبة إسعاف أو كمركز للقيادة أو نقل 
الشحنات أو العمل كورشة متنقلة

الحد األقصى ألفراد الطاقم: 2 + 8
الوزن اإلجمالي للمركبة: 12 طنا

غمارة المركبة: مقصورة مدرعة ببابين جانبيين وبابين خلفيين وفتحات 
سقف

التسليح: مدفع رشاش دائري عيار 7,62 ملليمترا أو 12,7 ملليمترا أو 
برج يمكن التحكم فيه عن ُبعد

السرعة القصوى على الطريق: 110 كيلومترا في الساعة
الحد األقصى الستقاللية المركبة: 1,000 كيلومترا

وسيلة النقل الجوي: طائرة النقل العمالقة C-130/ الطائرة العمالقة 
A400M /CH-47



إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

نهاية  في  الفطر  زكاة  الواجبة  النبوية  السنن  من 
صوم شهر رمضان، وهي زكاة مالية تعطى للفقراء 
والسرور  الفرح  إلدخال  العيد  يوم  قبل  والمساكين 
في سعة  وهم  بالعيد  ليفرحوا  الفقيرة  األسر  على 

وسعادة ويسر حال.
الذي  اللغو  تكفير  الفطر  زكاة  إخراج  من  والحكمة 
يقع من الصائم في نهار رمضان، وإغناء للفقراء عن 

الحاجة في يوم العيد السعيد
حكم إخراج زكاة الفطر: 

هي زكاة واجبة على كل من ملك قوت يومه واستطاع 
أن يخرجها إلى الفقراء والمساكين، مقدارها: صاع من 
غالب قوت البلد، فتجزئ من البر أو التمر أو الرز أو 

غيرها من األقوات.
مقدار زكاة الفطر:

ما  الوزن  في  ويساوي  الطعام  من  صاع  مقدارها 
يقارب 3 كيلو غرام.

وإخراج الطعام أفضل مع جواز إخراج القيمة بقيمة 
20 درهما عن كل شخص.

عمن تخرج:
تخرج عن كل مسلم رجل أو امرأة صغير أو كبير صائم 

أو غير صائم.
وقت إخراجها:

أو  يوم  قبل  إخراجها  ويجوز  العيد  صالة  قبل  تخرج 

هو معلم حضاري وموئل إيماني وتحفه معمارية بديعة 
التصميم في مدينة محمد بن زايد في أبو ظبي

المسجد على طراز فريد جمع في تصميمه  بني هذا 
مزجه  مع  العريق  اإلسالمي  المعماري  الطراز  بني 
بالطراز المعماري الحديث، حيث يشتمل المسجد على 
المنارة  طراز  على  شاهقة  ومنارة  رائعة،  زجاجية  قبة 

الملوية الشهيرة بسامراء من العهد العباسي.
وتمّيز المسجد باستعمال األقواس الجميلة في بنائة،و 
تزيينه بالزخارف الفائقة الروعة والجمال وتزينت جدرانه 
الحسنى  االسماء  بكتابة   القبلة   جهة  في  األمامية 
وتشد  األبصار  تجذب  بصورة  والنسعين   التسعة 

النفوس إلى التسبيح بعظمة الله تعالى
وتزينت الجدران الجانبية بكتابة آيات كريمة من القرآن 

الكريم بخطوط رائقة وزخارف بديعة.
عن  يزيد  المصلين  من  كبير  لعدد  المسجد  يتسع 
المسجد  لحرم  التصميم  لسعد  وذلك   ، مصلٍّ  1500
والذي بني بغير أعمدة وكذلك مصلى النساء الواسع  
إضافة إلى الباحات الخارجية المظللة والمكيفة ليتسع 
المسجد ألعداد غفيرة من المصلين وخاصة في شهر 
وكذلك  والعيدين  الجمعة   وصالة  المبارك  رمضان 

الصلوات الخمس.
حدائق  به  تحيط  واسع  فناء  على  المسجد  واشتمل 

زكاة الفطر 
وصالة العيد

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي
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مسجد

الشيخة فاطمة 
بنت مبارك 

في أبو ظبي

يومين أو بعد نصف شهر رمضان.
 حكم من لم يخرجها إال بعد صالة العيد:

يجب عليه أن يخرجها حتى بعد صالة العيد لكن يكون 
األجر أقل في الثواب.

ومن السنن النبوية الشريفة: صالة العيد في يوم العيد 
وهو أول يوم من شهر شوال:

وهي سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، 
فيهما  يزاد  لكن  الفجر  كصالة  جهريتان  ركعتان  وهي 
التكبير قبل قراءة الفاتحة، سبع تكبيرات الركعة األولى 

وخمس تكبيرات في الركعة الثانية.
وتصلى جماعة ويسنُّ بعدها خطبتان يعظ اإلمام فيهما 

الناس ويذكرهم بالله .
أن  جاز  لعذٍر  الجماعة  في  العيد  يحضر صالة  لم  ومن 

يصليها منفردا بغير خطبة.
قبل  الثياب  جديد  ولبس  والتطيب  االغتسال  ويسنُّ 

المجيء إلى صالة العيد.
ويسنُّ التكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى صالة العيد هذا 

في عيد الفطر.
ومن السّنة  تبادل التهنئة في يوم العيد بقبول العمل 

الصالح، فيقال )تقبل الله منا ومنكم(
والعيال  األهل  والبهجة على  الفرح  إدخال  السّنة  ومن 
إلى  واإلحسان  الفقراء  على  والصدقة  األرحام  وصلة 

اليتامى.

جملية تحيط بها أشجال النخيل الباسقة  تبهج نفوس 
المعلم  هذا  وبني  الصالة.  إلى  الداخلين  المصلين 
الحضاري البديع على نفقة أم اإلمارات سمو الشيخة 
السمو  صاحب  له  المغفور  حرم  مبارك  بنت  فاطمة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وغفر 
له. وتم افتتاح هذا المسجد المبارك في شهر رمضان 
أغسطس  شهر  الموافق  1432هجرية  عام  المبارك 

2011م.



صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أستقبل مسز مرجريت تاتشر 
وكان في   ، زيارة رسمية  البالد في  إلى  التي وصلت  بريطانيا  وزراء  رئيسة 
استقبالها سمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وهذه الصورة تجمع بين رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة والضيفة الكبيرة.

أفراح 
آل نهيان

السعيد  النبأ  أول من نشر  الوطن« كانت  أن مجلة »درع  نسجل وبكل فخر 
بعقد قران الضابط الشاب سمو الشيخ محمد بن زايد آ ل نهيان على صاحبة 
الصون والعفاف كريمة سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء.
وبدأت الحفالت وتجلت أواصر المحبة والوالء التي تربط الشعب بآل نهيان 

حتى تحول الفرح الكبير إلى ظاهرة شعر فيها الجميع بالسعادة.
إلى  وفد  فقد  رفيع،  مستوى  على  بوفود  العربي  الخليج  دول  وشاركت 
العاصمة كل من سمو الشيخ حمد بن عيسي الخليفة ولي عهد البحرين، 
ومعالي الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني وزير خارجية قطر وممثل السلطان 

قابوس السيد عباس بن فيصل بن تركي، وسمو األمير بدر بن عبدالعزيز.

وقد أقيمت مهرجانات عدة وأهمها معرض الجياد األصيلة والسباق السنوي 
الثاني للهجن وأشتركت عدة آالف من الهجن األصيلة، كما تحولت الساحة 
المحيطة بقصر المشرف إلى قطعة مضيئة من التاريخ حيث شاركت أغلب 
الفرق الشعبية بألحانها األصيلة وايقاعاتها المميزة، ورقصاتها الفلكلورية ، 
كما عمر المساء بالتشنيف والتطريب بالغناء من أشهر المطربين والمطربات 

على الساحة العربية.
الكامل  المناسبة السعيدة اإللتزام  بالتسجيل في هذه  الجديرة  والمالحظة 
بالتقاليد البيئية والوطنية التي يمارسها المواطنون في أفراحهم، وهذا يدلنا 
على أن الحضارة الوافدة التي دخلت نظام حياتنا لم تنسنا ابدًا تمسكنا بما 

ورثناه عن األجداد واألباء من تقاليد. 

المكوك من ذاكرة عدسة درع الوطن
كولومبيا

أبريل  شهر  من  عشر  الثاني  في  األميركية  المتحدة  الواليات  أطلقت 
من  جديدة  حقبة  بذلك  مبتدئة  بنجاح،  كولومبيا  الفضائي  المكوك 

إكتشاف الفضاء ومرحلة أخرى من مراحل الصراع بين الشرق والغرب.
ويعتبر الكثير من المراقبين أن نجاح المكوك أكثر إثارة من أي حدث أخر 

في عصر الفضاء.
فبعد عشرين عامًا من دوران اإلنسان حول األرض أصبح اإلنسان أكثر قربًا 

إلي الكواكب والنجوم.
ومما ال شك فيه أن نجاح المكوك يعتبر موضع كبرياء وأفتخار ألميركا 

ويبق عليها أن تواجه اإلتحاد السوفياتي التحدي.
وها هو السابق نحو الفضاء الكوني يأخذ ابعادًا جديدة ولكن ال مكان لنا 

في هذا السباق.
فنحن لسنا أعضاء في رابطة الفضاء ومعظم مشاكلنا األرضية ال زالت 

تبحث عن الحل،

مرجريت
تاتشر في 

زيارة رسمية 

من الذاكرة
مايــــو
العدد: 118
مايو 1981
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Design and Protection
The design of the Bastion APC is divided into three main 
parts, with the engine at the front, crew in the middle and 
troop’s compartment at the rear. The Bastion APC can carry a 
maximum of ten soldiers in an internal volume of 8.5m³, in-
cluding driver and commander at the front and eight sol-
diers at the rear. The infantrymen enter and leave the BAS-
TION APC via a double door without a central pillar in the 
rear of the hull, which opens outwards. 
Three bullet-proof windows are mounted to each side of the 
crew compartment, each with firing ports mounted in the 
lower part. The high hardness armoured steel hull provides 
all-round protection against infantry rifles and machine 

guns and artillery shell splinters. The vehicle provides pro-
tection against anti-personnel and anti-tank mines and side 
explosives. 
The Bastion uses monocoque hull technology, the purpose 
of this design is to increase vehicle and crew survivability by 
deflecting an upward directed blast from a landmine or Im-
provised Explosive Device away from the vehicle, while also 
presenting a sloped armour face. By presenting its armour 
at an angle, it increases the amount of material a ballistic 
projectile must pass through in order to penetrate the vehi-
cle, and increases the chance of deflection. 
Mobility
The Bastion offers extreme mobility, agility, and sturdiness. 
Its military 4x4 gooseneck chassis, which originates from 
the big VLRA family, has been put to the test across a wide 
variety of operations. It is characterised by outstanding off-
road capabilities. It can be customised for left or right hand 
drive.  The Bastion APC can be powered by a Deutz 1013 or 
MD5 engine that can give 180 hp (Euro 2) / 270 hp (Euro 3), 
coupled to a 6-speed mechanical or 5-speed automatic 
transmission.
The engine compartment is located at the front of the vehi-
cle, leaving the remainder clear for the crew and passengers. 
The Bastion APC has a cruise speed of 110 km/h and a maxi-
mum range of 1,000 km. The vehicle can negotiate a side 
slope of 30% and a maximum slope of 60% and can ford a 
maximum water depth of 1m. It can climb a vertical obstacle 
of 0.5m maximum and cross a trench of 0.8m. 
Reference Text/Photo: www.arquus-defense.com
Photo: Nicolas Broquedis  

Technical Specification
Missions: Troop transport, 
Ambulance, Command post, 
Cargo, Workshop
Max crew: 2 + 8
GVW: 12 t
Cab: Armoured, 2 side doors, 2 
rear doors, roof hatches
Armament: 7.62 mm or 12.7 
mm ring or remote control 
turret
Max road speed: 110 kph
Max autonomy: 1,000 km
Air transport: C-130 / A400M /
CH-47

The design of the Bastion APC is divided into three main 
parts, with the engine at the front, crew in the middle and 
troop’s compartment at the rear
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Arquus has created a simple and robust solution with Bas-
tion, ready to industrialise, easy to support and offering a 
wide commonality with all existing VLRA fleets all over the 
world. Bastion’s armoured hull offers a large internal volume, 
as well as a protection against ballistic aggression, mines and 
Improvised Explosive Devices (IED), according to the STAN-
AG 4569 standard. The Bastion can host a full 8-soldier com-
bat group, as well as comprehensive equipment thanks to its 
large internal volume. 
Popularity in Africa
Already in service in several African armies, where it is re-
nowned for its simplicity of use and ruggedness, the Bastion 
has been chosen by the G5 Sahel to equip some of its mem-
bers’ armies in their fight against armed terrorist groups. Tak-
ing into account these latest orders, the Bastion has reached 
500+ units currently in service worldwide.
In Africa, Bastion constitutes the backbone of numerous 
armies. The vehicle is now in service with many African coun-
tries in different configurations. On April 4, 2019, Bastion 
APCs were showed by the Senegalese armed forces during a 
military parade marking Senegal’s 59th anniversary of inde-
pendence. Another positive factor is that Arquus keeps up-
grading the Bastion to meet its partners’ needs. 
In October 2018, at AUSA 2018, Association of United States 
Army defence exhibition, AM General has announced a part-
nership with Arquus to manufacture the Bastion APC in the 
United States for the US Foreign Military Sales channel. 
As part of the evolution of Arquus range, the Bastion is now 
offered in a new version, with a four cylinder, 270hp engine. 
This power increase grants the Bastion with new capabilities 

in terms of speed and obstacle crossing, thus upgrading its 
performance on all theatres of operations. This new version 
complements the classic 180hp version. It illustrates Arquus’ 
ability to optimise its vehicles’ performance, depending on 
the armies’ needs and the feedback from the field. 
Variants
The vehicle is offered in two versions: Armoured Personnel 
Carrier (APC) or PATSAS, a special force 4×4 armoured vehicle 
for Special Forces. The APC version can also be utilised as an 
ambulance, cargo carrier or command post. Numerous Afri-
can and Middle Eastern countries trust the Bastion for their 
peacekeeping, reconnaissance forces and combat missions. 
These vehicles are also used by Special Forces units.
Armament
Bastion can be fitted with Smoke grenade launcher, Sniper 
acoustic detector, Laser detection system, RCIED jammer, 
ring mounted or remote controlled 7.62 mm or 12.7 mm ma-
chine guns and 40 mm automatic grenade launcher.
Other optional equipment includes Rear camera; Day/night 
long distance surveillance camera; Perimeter surveillance; 
GPS; Radio (UHF/VHF/HF/PMR); Specific intercom and a Pub-
lic address system.

Bastion has reached 500+ 
units currently in service 
worldwide

Bastion is now in service with many African countries in different configurations
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Army), but also with the French Special Forces. 
The VLRA has built over the years a unique reputation for 
obstacle crossing. With its autonomy of 1,400 kilometres, its 
water tank and its endurance, the VLRA is the mount of 
choice for great raids and exceptional expeditions, the true 
heir to the Long Range Desert Patrols. 
After more than 50 years of service, more than 600 VLRAs 
are still in action in the Army, in more than 75 different ver-
sions, which proves the vehicle’s endurance and high versa-
tility.  
The latest VLRA version increases the payload by more than 
one tonne, optimises the cabin ergonomics, thus creating a 
third forward seat, and reduces the turning radius. The Bas-
tion is built on this version’s chassis. In total, more than 
1,100 chassis have been produced by Arquus for the new 
VLRA or the Bastion since 2009.

Priority to Protect Soldiers
Bastion is a modular range of 12-tonne armoured vehicles. Its 
chassis, developed on the VLRA 4x4 base, offers a combina-
tion of tactical performance, robustness and simplified main-
tenance. Bastion APC is economically built with common 
parts of VLRA, enabling easy maintenance and uncomplicat-
ed logistics. The mechanical and automotive components 
carry the basic design of a standard VLRA. It incorporates blast 
protection technology with the mobility of a light armoured 
vehicle. 
The Bastion APC is multi-mission capable and is ideal for re-
connaissance, forward command and control, patrol, securi-
ty, escort, route clearance support, peacekeeping, EOD, and 
urban and close-quarters operations. The features of the Bas-
tion APC combine excellent off-road mobility and perfor-
mance with high-level protection. 

Bastion
Bastion APC has 
cruise speed of 110 
km/h and maximum 
range of 1,000 km



Impressive March of 
Bastion Armoured 
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From VLRA to Bastion
The background begins with the Volvo Group, one of the 
world’s leading manufacturers of trucks. Volvo Group in-
cludes brands as prestigious as Volvo, Renault Trucks or 
Mack. The Volvo Group is organised into 10 business areas 
(BA), including BA Trucks and Bus, Engines, Finance, and De-
fence. Faced with growing geostrategic complexity and to 
better meet customers’ needs, Renault Trucks Defense, Ac-
mat and Panhard have chosen to combine their expertise 
and join forces under a single brand: Arquus. 
At the Bastion’s origins, and at the heart of Arquus Saint-
Nazaire’s history, as heir to ACMAT (Ateliers de Construction 
Mécanique de l’Atlantique), lies the legendary VLRA. 
Born of the Legueu methods, the VLRA has been equipping 
armies since 1967, starting with the Légion Etrangère and 
the Troupes de Marine (Navy Troops, part of the French 

The onward march of the Bastion, one of the most re-
nowned armoured vehicles of the African theatres, is as im-
pressive as its evolution.  
To answer its clients’ specific demands, which requested a ro-
bust and highly mobile armoured vehicle, Arquus developed 
the Bastion in 2012.
After a very active year in 2019, during which the factory pro-
duced more than 1,350 vehicles, among which 1,200 VT4 liai-
son vehicles for the French Army, Arquus Saint-Nazaire an-
nounced in March 2020 having reached the mark of 500 Bas-
tion produced. 
That  industrial achievement, a tribute to the Bastion, also 
crowned the VLRA (Véhicule Léger de Reconnaissance et 
d’Appui, Liaison, Reconnaissance and Support Vehicle VLRA, a 
revolutionary and historical vehicle.
There has been no looking back.

Bastion
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um-calibre weapon systems, direct fire cannon systems up 
to 120 mm, Patria Nemo 120 mm turreted mortar system 
and anti-tank or anti-aircraft missile systems. 
The vehicle’s high payload with large internal volume en-
ables it to carry all weapon systems, ammunition and the 
crew equipment according to the mission needs.
Al-Wahsh 4x4 Vehicle
JLVM is an affiliate of Jordan Investment Group (JIG) to de-
velop, manufacture and market special and protected ve-
hicles for international military, law enforcement forces, 
governmental, and non-governmental organisations and 
other global customers. The company is a prime pillar in the 
JIG’s Automotive and Industrial Cluster. 
Al-Wahsh 4x4 special purposes armoured vehicle is designed 
and developed to meet modern warfare mission require-
ments and to operate in all kinds of terrains. It is designed for 

troops’ transportation along with their tactical gear.
The optional C2 and Anti-Riot system can be installed and 
integrated to offer additional capabilities including com-
mand and control, border security, port security, and 
crowd control.
Built on a TATRA heavy duty 4×4 cross-country truck chas-
sis, Al-Wahsh is crewed by two and can transport up to 
eight troops. The vehicle weighs about 18 tonnes. It is 
powered by a 370-hp diesel coupled to a six-speed auto-
matic transmission, providing a maximum road speed of 
up to 110 km/h. It is also is fitted with an independent sus-
pension system with an approach angle of 30° and a de-
parture angle of 40°. The vehicle can reach 110km/h 
(69mph) on-road. 
Successful Event
The 15th edition of IDEX proved to be a huge success con-
sidering there were over 62,440 attendees at the venue 
across five days, despite the challenging global conditions 
caused by the COVID-19 pandemic.  
As many as 900 exhibitors, 59 countries, and 35 interna-
tional pavilions participated in IDEX and NAVDEX 2021, 
alongside five countries participating in the exhibitions 
for the first time. AED20.957 billion (US$5.7 billion) worth 
of deals were signed by the UAE Armed Forces during IDEX 
and NAVDEX 2021. 
On expected lines, the various armoured vehicles dis-
played at the event turned out to be a major attraction re-
inforcing their importance in the defence sector.   
Reference Text/Photo: 
www.idexuae.ae

Weighing 18 tonnes, Al-
Wahsh has road speed of 110 
km/h

Modern combat is driven by 
asymmetric, hybrid warfare

Al-Wahsh 4X4 Vehicle
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can be fitted with a Nexter ARX20 remotely controlled turret 
located on the front left side of the top of the hull.
This multi-role armoured vehicle (troop transport, recon-
naissance, NBC, artillery) is adapted to the geography of the 
Middle East, due to its motorisation and crossing capabili-
ties. Designed for urban combat, it offers excellent manoeu-
vrability and an exceptional turning radius. The TITUS is en-
hanced by integrating robots (NERVA on the ground and IX-
OS-LG from the roof ) on the body, enabling the crew to ex-
tend its observation capabilities without exposing itself to 
the outside of the vehicle.
The variants of Nexter TITUS include a target acquisition ve-
hicle, command post, ambulance, and self-propelled 
120mm mortar vehicle, while other variants such as urban 
area, mobility support and recovery and re-supply vehicles 
are available on request.
Additionally, the TITUS can be fitted with add-on armour to 
increase the protection to Level 3 for the engine bonnet and 
armoured glasses, and Level 4 for the crew and soldiers com-
partment, with IED protection of 150 kg blast, increased by 
the original Nexter SAFEPRO design. 
The vehicle is equipped with SAFEPRO seats to increase the 
motorised infantryman’s survival. Importantly, it protects 
the lower limbs with the foot-rest, the pelvis and the spine 
with the patented seat system and the nape and the head 
with the head-rest and 4-point harness. 
Patria AMVXP 8x8
Patria AMVXP 8x8 is an extremely modern, modular and ro-
bust armoured wheeled vehicle providing superior fire pow-
er protection and mobility. 
AMVXP is available with highest level modular ballistic pro-

tection and potential for state-of-the-art active defence sys-
tems. AMVXP can protect troops against IED, NBC and ballis-
tic threats of up to level K5+. 
AMVXP´s mine protection is scalable even above STANAG 
level 4a/4b. AMVXP’s optimised shape, low radar and ther-
mal signature enable AMVXP’s superior stealth features.
It has a fully independent hydropneumatic suspension sys-
tem and strong chassis construction for high speed off-road 
driving. AMVXP’s easy to use and unrivalled mobility is 
based on high performance powerline together with an In-
tegrated Terrain Control System (ITCS) and optional rear axle 
steering for enhanced manoeuvrability. 
AMVXP’s chassis characteristics enable the use of any weap-
on system needed for engaging targets rapidly and with 
pinpoint accuracy. AMVXP is ideal for integration of medi-

AMVXP ś mine protection is 
scalable above STANAG level 
4a/4b

TITUS provides a wide 
response to asymmetric 
threats

Patria AMVXP 8x8 is extremely modern, modular and robust armoured wheeled vehicle
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challenging terrain conditions, no matter soft sand, deep 
mud or snow. AKREP II can carry total of 3 crew, driver, com-
mander and gunner at a maximum speed of 110 km per 
hour.
Apart from being a perfect weapon carrier for all small, me-
dium, and high calibres, AKREP II is an ideal solution for re-

connaissance, scouting, surveillance, and base / air defence 
missions with quick reaction and silent mobility capabilities. 
The electronic system of AKREP II is designed with an open 
system architecture where the electronic and human inter-
face can be configured as per customer requirements. 
AKREP IIe – Electric Powered Armoured Vehicle 
OTOKAR introduced its electric armoured vehicle, AKREP IIe 
for first time for its international markets at IDEX. The com-
pany  offered a wide product range to the international mar-
kets at IDEX 2021, highlighting its new generation electric 
powered 4x4 weapon carrier AKREP IIe attributing its leg-
endary AKREP, used in 1990s.  
In addition to full electric powered engine, Electrical drive 
version of AKREP II, AKREP IIe, is a low silhouette and low 
acoustic platform with low thermal signature.
The electric-based power and propulsion results in quicker 
start with instantaneous high torque for increased mobility. 
Due to the “Drive-by-Wire” system of electrically controlled 
steering, acceleration, and braking functions, AKREP IIe ap-
pears in the market as technically feasible platform for be-
ing remotely controlled or driving assistance system appli-
cations including autonomous capabilities.
TITUS 6x6 Armoured Vehicle
Designed and manufactured for extreme protection, Nexter 
TITUS provides a wide response to all asymmetric threats: 
mobility, protection, ergonomy and flexible deployment.
Flexibility offers a huge advantage. TITUS can be equipped 
with any kind of Remote-Control Weapon Station from 
7.62mm to 20mm, and 40mm Grenade Launchers as well, 
depending on the level of threats and type of missions. It 

OTOKAR 
introduced AKREP 
IIe for first time at 
IDEX

Typhoon 4x4 is a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle

The Guardian Xtreme MRAP is available in 4×4 and 6×6 configuration
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four stages forward and one reverse, neutral and parking. 
The suspension system consists of semi-elliptical leaf 
springs and sway bars.
Guardian Xtreme MRAP
IAG unveiled the Guardian Xtreme Mine Resistant Am-
bush Protected (MRAP) vehicle with a complete V-Hull 
shaped designed floor. The Guardian Xtreme MRAP is 
available in 4×4 and 6×6 configuration with standard 
STANAG Level II blast and ballistic protection including 
the engine bay. It can be armoured up to STANAG Level III 
protection using add-on light weight armour. The vehicle 
has a V-hull shaped floor to provide superior blast protec-
tion up to STANAG 2a, 2b and 3a.
The Guardian Xtreme is specifically designed to meet 
combat, tactical and surveillance missions and can rapidly 
respond to remote area threats due to its high manoeu-
vrability.
It can sit up to 10-12 fully geared infantry personnel in-
cluding driver and commander and is equipped with mili-
tary grade certified blast attenuation seats. Optional ac-
cessories can be integrated which include automatic re-
mote control weapon station, thermal imaging surveil-
lance camera systems, grenade launchers, black out lights 
and much more.
AKREP II
AKREP II appears in diesel and hybrid powerpack options. 
Otokar’s AKREP II combines newest automotive technolo-
gies, high firepower and protection in a low silhouette. 
Having an effective firepower under amour and high pay-
load capacity, AKREP II comfortably carries turrets up to 
90mm cannon.

Being smaller in size and lesser in weight greatly contribute 
to the agility of low silhouette AKREP II. Steering capability 
on all–axles significantly increase the manoeuvrability of 
four-wheel drive AKREP II.  
Thanks to the independent suspension system and swift 
torque control, AKREP II can operate with equal ease on all 

Typhoon 4x4 is a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle

AKREP IIe is a low silhouette and low acoustic platform with 
low thermal signature
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striking and the protection of major facilities in rear area 
operations. It is equipped with a 420 ps diesel engine devel-
oped by Hyundai Motors, a 7-speed transmission, and a 
2-mode secondary transmission. 
It has been engineered to maximise crew operability 
through its ergonomic design and scalability to family ve-
hicles. The standard K808 features Standardisation Agree-
ment (STANAG) Level 4 protection on the frontal arc and 

Level 3–4 protection on its flanks with NBC capability. It is 
fully amphibious, with a pair of rear-mounted waterjets 
that enable it to swim at speeds of up to 8 km/h. 
TYPHOON Mine Resistant Ambush Protected Vehicle
Typhoon 4x4 is a Mine Resistant Ambush Protected Vehicle 
/ MRAP designed and manufactured by Streit Group. It is 
used primarily as a mounted infantry troop carrier and 
ground support vehicle for dismounted troops and can be 
easily configured as command-and-control vehicle, medi-
cal evacuation platform or even as a forward observation 
platform. 
The vehicle offers its occupants blast protection to STANAG 
4569 Level 3. Typhoon features a V-shaped monocoque ar-
moured hull design that offers advanced protection to the 
10-man crew. It benefits from superior off-road mobility. 
The crew capacity consists of a driver, commander, 8 dis-
mounts and a gunner. 
The vehicle is 6.65m long, 2.43m wide and 2.37m high, and 
has a gross vehicle mass of up to 16,000kg.  Equipped with 
air conditioning system to minimise the crew fatigue, it is 
also fitted with radio communication system, global posi-
tioning system (GPS), and video surveillance equipment.
The Typhoon MRAP APC is powered by Cummins four 
stroke, turbo charged 8.8l inter-cooled diesel engine con-
sisting of six cylinders. The engine generates a power of 
400hp and develops a torque of 858fp at a rate of 1,300rpm. 
The armoured carrier has a fuel capacity of 158.5 gallons.
The engine compartment is completely armoured for pro-
tection against damages. It consists of a gearbox provided 
by Allison Automatic. It has multiple gear options including 

Armoured Stinger 
is based on 
High Mobility 
Multipurpose 
Wheeled Vehicle 

Armoured Stinger is a 4x4 light tactical vehicle designed to serve in 
various mission profiles
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sures the loading of projectiles on the move even when the 
vehicle treads on uneven surfaces. The 120mm gun can fire 
about 10 rounds per minute. The secondary armament of 
the tank includes a 12.7mm heavy machine gun and a 
7.62mm machine gun.
The K2 MBT is fitted with Composite Armour and Explosive 
Reactive Armour (ERA). It consists of a collective nuclear, bio-
logical and chemical (NBC) protection system. The ammuni-
tion compartment is equipped with a blow-off panel for pro-
tecting the crew against the explosion of ammunition.
An active protection system is installed on the MBT to pro-
vide protection against anti-tank rockets and missiles. It in-
cludes soft and hard kill systems.
The K2 MBT is protected by a fire suppression system. The 
vehicle has two banks of smoke grenades, each with six 
launchers. Besides these, it is also provided with identifica-
tion friend or foe (IFF) system.
Stinger Light Combat Vehicle
The armoured Stinger is a 4x4 light tactical vehicle designed 
to serve in various mission profiles such as Urban Warfare 
Law Enforcement, Peace Keeping Operations, Homeland Se-
curity, Military and Border Patrol. These missions require a 
highly manoeuvrable, all-terrain vehicle that can withstand 
various threats including ambush, rifle fire and mines.
The armoured vehicle is based on a High Mobility Multipur-
pose Wheeled Vehicle (HMMWV), reliable and common 
commercial light vehicle all over the world. It comes with a 
powerful engine, automatic transmission and four-wheel-
drive, which is already in use with foreign militaries.
The armoured cabin utilises the original dashboard compo-

nents and offers the driver and passengers the comfort of a 
standard HMMV vehicle – with instrument panel and other 
features.
 K808 Armoured Personnel Carrier
The K808 is a new South Korean armoured personnel carri-
er. It was developed by Hyundai Rotem to meet the require-
ments of the South Korean army. The K808 WAV (Wheeled 
Armoured Vehicle)  is a basic vehicle designed for mobile 

Safety, survivability 
of soldiers a top 
priority for any 
military

K2 Main Battle Tank is a Korean Indigenous Model that has world-class 
mobility, fire power and survivability

K808 armoured vehicle has been engineered to maximise 
crew operability through its ergonomic design and 
scalability to family vehicles
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nition. It certainly looks like the most effective way to de-
fend against an armoured vehicle is only another armoured 
vehicle with more protection, lethality and mobility.
The 15th edition of the International Defence Exhibition 
(IDEX) that concluded in Abu Dhabi on February 25 turned 
out to be a talk-of-the-town event primarily because it was 
the first major in-person global defence event in the post-
pandemic recovery stage.
Here we are continuing with the second and final part of 
the armoured vehicles at IDEX series. 
Rabdan Infantry Fighting Vehicle 
Part of the Platforms & Systems cluster within EDGE, an ad-
vanced technology group for defence and beyond, Al Ja-
soor  is the exclusive provider of the Rabdan 8x8 Infantry 
Fighting Vehicle (IFV) that offers exceptional operational 
advantages on land and can reliably operate in water too. 
The Rabdan is a next-generation amphibious, modular, 
multi-wheeled armoured vehicle with superior tactical and 
technical abilities. Supplied as a complete built unit, it is 
backed by an integrated suite of military-grade support 
services provided by Al Jasoor that places the safety of sol-
diers at the core of Rabdan. 
The advantage for buyers is that Al Jasoor offers a dedicat-
ed, long-term after-market service package of Integrated 
Logistics Support including, on-site client acceptance sup-
port, repair, refurbishment and preventative maintenance. 
This includes a 20-year agreement for the supply of spare 
parts, technical support, local retrofitting and customisa-
tion to meet a range of rapidly changing mission-critical 
objectives, and operational training. With its combination 
of performance and value, there is an immense opportuni-
ty for Rabdan as a flexible fighting vehicle designed for fu-
ture, multi-terrain combat not only across the region, but 
also across the world.
K2 Main Battle Tank 
The K2 is a next generation South Korean main battle tank 
designed by the South Korean Agency for Defence Devel-
opment and manufactured by Hyundai Rotem. 
The K2 Main Battle Tank (MBT), designed to lead the future 
combat environments, is the  Korean  Indigenous  Mod-
el that has world-class mobility, fire power and survivability. 
It has incorporated the latest technologies and several valu-
able functions, such as the digital battle management sys-
tem connected with the C4I system. 
The K2 MBT has a crew of three members including com-
mander, gunner and driver. The vehicle is 10.8m long, 3.6m 
wide and 2.4m in height. The ground clearance of the vehi-
cle is 0.45m and the combat weight is 55t.
The main armament of the K2 is a 120mm L/55 smoothbore 
gun with automatic loader. Significantly, the autoloader en-

Al Jasoor is the exclusive 
provider of Rabdan 8x8 
Infantry Fighting Vehicle

Armoured Vehicles
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 Part 2

Armoured vehicles, which have been in use for years, have 
evolved and taken different shapes and forms. The goal 
throughout has been to ensure mobile protection and su-
preme firepower. 
Of course, the safety and survivability of soldiers has always 
remained a top priority for any military. Considering the ad-
vantages, armies around the world have shown preference 
for large, heavily armoured vehicles.  
Modern-day armoured vehicles ensure that those on the 

front lines are protected by faster, more mobile, and signifi-
cantly versatile vehicles with advanced offensive and de-
fensive capabilities.
Future combat demands an approach informed by light-
ning-fast insights and intelligence – delivered via flexible 
and responsive tactics. 
There is evidently no better protection to offer soldiers on 
the field than heavily armoured vehicles that can withstand 
improvised explosive devises (IEDs) and other such ammu-

Mobile fighting units are a concept prevalent for centuries. There was a 
time when elephants and horses too played an important role in a bat-
tlefield. Modern combat, however, is rapidly changing, driven largely by 
asymmetric and hybrid warfare as national armies face an increasingly 
complex and unpredictable battlefield.

Armoured Vehicles
 Steal the Show at IDEX 2021
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ensuring pluralism, diversification, integration and indepen-
dence of decision. 
• Support the role of the state and its position in the dialogue 
on the problems and issues of international cooperation.  
• Speed up opportunities for technical and scientific devel-
opment, and technology transfer and indigenization. 
• Strategic partnerships preserve for the signatories several 
characteristics, including parity, mutual respect, deep co-un-
derstanding, flexibility, recognition of the supreme interests 
of countries, and equal relations with strategic partners. 
Strategic Aspects of the UAE-Russian Relations
The GCC relations in general, and those of the UAE in partic-
ular, with Russia are of exceptional importance. This is not 
because Russia has close cooperation relations with Iran, 
which is one of the most serious security and stability dilem-
mas in the Arab Gulf region and the Middle East, but be-
cause Russia is also a major power responsible for security 
and stability. It is in its interest to have an active role in the 

security of the region.  
What strengthens and deepens the UAE-Russian relations is 
that there is mutual respect and appreciation between the 
leaderships of the two countries. This per se is one of the most 
important elements for building positive expectations re-
garding the future of the strategic partnership between the 
two countries. There are additional factors of great impor-
tance that provide the Emirati-Russian strategic partnership 
with stronger chances of success, including the strong per-
sonal relations between the leaderships of the two countries. 
The relations between the UAE and the Russian Federation 
have a special importance that stems from the position and 
weight of the two countries regionally and internationally. 
The UAE is the second largest Arab economy, and one of the 
most important global economies. It looks forward to 
strengthening its position within the global economic system 
and entrenching its leadership in important economic and 
investment sectors.  It has become a global center for busi-
ness and investment, with the pioneering advantages and in-
centives it provides to investors from various countries, its 
advanced infrastructure and technology, its strategic location 
between East and West, world-class air and sea transport sec-
tors and logistical services that contribute to enhancing com-
mercial and investment activities at the regional and global 
levels. It also provides investors with wide options, both with-
in the country and in free zones. The economic diversification 
policy, consolidation of innovation and knowledge, foresight 
of the future, exploration of space, employment of technolo-
gy, and research and development help attract quality invest-
ments, in line with the UAE Vision 2021. 

The value of trade 
exchange between 
the two countries is 
expected to about 
US$ 10 billion in the 
coming years 
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The UAE-Russian 
relations are 
witnessing growth 
and prosperity

•  Culture and arts constitute one of the pillars of the UAE-
Russian partnership. Russia celebrated the Emirati culture 
and the UAE’s role in this field by announcing Sharjah as “dis-
tinguished guest” at the 2019 Moscow Book Fair, and as the 
first distinguished Arab guest in the history of the exhibition. 
Moreover, the Department of Culture and Tourism in Abu 
Dhabi has chosen Russia as a “guest of honour” at the Abu 
Dhabi Book Fair in its 30th session in 2020. There is consensus 
on the principles of tolerance, coexistence, values   and com-
mon principles between the two friendly peoples and coun-
tries, which supports the UAE’s goals to consolidate global 
coexistence among all peoples. 
•  There are promising prospects for trade exchange between 
the two countries. Denis Manturov, the Russian Minister of 
Industry and Trade, indicated that the value of trade ex-
change has increased despite the challenges of the COV-
ID-19 outbreak, stressing that his country aspires to raise the 
value of trade exchange to about US$ 10 billion in the com-
ing years.
•  The strategic partnership signed between the two coun-
tries in 2018 was based on a set of agreements signed years 
before that, which created the atmosphere for the develop-

ment of relations into partnership. This translated into many 
cooperation agreements. 
What Does the Framework of Strategic Partnership be-
tween Countries Mean?
The United Nations used the concept of “partnership” for the 
first time at the United Nations Conference on Trade and De-
velopment (UNCTAD), which was established in 1964. Over 
time, the formula of “strategic partnership” emerged as one 
of the frameworks regulating international relations in the 
modern era, and a form of cooperative relations between 
countries.
In general, strategic partnership formulas achieve several vital 
benefits for countries and organisations, most importantly:
• Ensure the development and stability of relations through 
effective bilateral institutional frameworks capable of com-
munication and overcoming any occasional or emergency 
problems.
• Ensure the stability of countries’ foreign policy, so that they 
would be able to undertake long-term strategic planning to 
achieve sustainable development goals. 
• Upgrade the relations of countries with their counterparts, 

20182019

Emirati-Russian relations 

MOHAMED BIN ZAYEDPUTIN

visited Moscow visited Abu Dhabi

More than 2 billion USD 
investments of Russia in 
the U.A.E

3.4 billion USD 
value of deals since 
2018

3,000 Russian companies in the U.A.E 
576g trademarks 25 registered commercial agents

Russia and U.A.E sign a nuclear cooperation agreement 

Tawazun holding invested 
US$ 124 million in Russian 
car maker “Aurus”

More than 1 million Russian 
tourists in the U.A.E and 111 
flights weekly between 
Russia and the U.A.E
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September 2019, the UAE and Russia boosted their cooper-
ation by launching the first Emirati astronaut as part of a tri-
partite mission that also included two astronauts from Rus-
sia and the United States aboard the “Soyuz” spacecraft. The 
UAE also launched the first satellite “Dubai Sat-1” from the 
Russian Baikonur base in Kazakhstan in 2009. Last March, 
the Russian Federal Space Agency launched the Russian 
“Soyuz” space rocket with a group of satellites on board, in-
cluding the nanometric satellite DMSAT-1, which aims to 
employ space technology and artificial intelligence tech-
niques to enhance the environmental monitoring system in 
the UAE.
 •  In its relations with the major international powers, the 
UAE is keen to achieve a balance to ensure the achievement 
of its strategic interests with all parties. Therefore, deepen-
ing the UAE-Russian, as well as the UAE-Chinese coopera-
tion, does not take place at the expense of the strong strate-
gic relations between the UAE and the United States of 
America. This explains President Biden’s administration’s 

announcement that it will proceed with a US$ 23 billion arms 
sale to the United Arab Emirates approved under the Trump 
administration. This confirms that the UAE-U.S. relations are 
proceeding on their normal course, as are relations with the 
rest of the major powers.  
•  Evidence confirms that Russia shows great interest in 
strengthening cooperation and partnership with the UAE, 
given the potential strategic returns of such cooperation, es-
pecially in vital areas of priority for Russia, such as combating 
terrorism.  Besides, UAE diplomacy is characterised by geo-
political flexibility and commonalities, which qualifies it to be 
an ideal partner for Russia, which is looking to enhance its 
status and position in the Middle East and the world at large 
by taking advantage of the influential roles it has accumulat-
ed over the past years in terms of influential roles in Syria, 
Libya and elsewhere.  
•  The UAE-Russian relations are characterised by a number of 
special features, including the continuous expansion at the 
horizontal and official levels. Relations are growing between 
the private sector institutions in the two countries (there are 
more than 3,000 Russian companies operating in the UAE, 
and their activities are concentrated in the real estate, trade, 
manufacturing and communications sectors, in addition to 
576 brands and 25 Russian commercial agencies registered 
with the state). As per official reports, Russia is one of the 
UAE’s preferred investment destinations. The UAE ranked 
first among the GCC countries in terms of foreign direct in-
vestment flows into Russia, and these investments vary in 
wholesale and retail trade, real estate, industrial, financial, in-
surance, communications and information technology and 
other sectors.

The UAE is a major 
influential Gulf and 
Middle Eastern 
player 
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trade. Both ministers also indicated that trade exchange 
grew by 78 per cent, reaching about US$ 3.27 billion in 2020. 
In this regard, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan affirmed: “My country views Russia as an important 
and essential partner, and thus the signing of the strategic 
partnership between the two countries in 2018 was a signifi-
cant step that has contributed to strengthening our bilateral 
relations.” 
•  The visit has proved that the UAE has a precise and clear 
strategic approach that reflects its perceptions to address cri-
ses and issues in the region, foremost of which are those of 
Syria and Libya. For this purpose, it benefits from the role and 
position of the UAE as a major influential Gulf and Middle 
Eastern player with strong strategic relations with all major 
powers, mainly the United States, China, Russia and the Euro-
pean Union countries. The UAE’s foreign policy seeks to strike 
a balance in these relations to ensure the diversity and plural-
ism necessary to achieve the UAE’s competitive ambitions in 
all areas of sustainable development. 
•  Communication and dialogue are gathering pace between 
the two countries. This characterises the Emirati-Russian re-
lations, for Lavrov’s visit took place a few months after the 
visit of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan 
to Moscow in mid-December, where he met his Russian 
counterpart. Russian President Vladimir Putin visited the 
UAE in 2019, and his first visit was twelve years before that. It 
was preceded by the visit of His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Depu-
ty Supreme Commander of the Armed Forces to Russia in 
2018, where a quantum leap was made in the relations of 

the two countries with the signing of the strategic partner-
ship agreement.  
•  The UAE-Russian relations are witnessing growth and pros-
perity in various economic, cultural and scientific fields, in-
cluding the space sector. In June 2018, a cooperation agree-
ment was signed between the Mohammed bin Rashid Space 
Centre and the Russian Space Agency “Roscomsomos”. In 
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The UAE has a precise 
and clear strategic 
approach that reflects 
its perceptions 

Highness presented the vision of the United Arab Emirates 
for the next stage, which made the promotion of peace, sta-
bility and prosperity among its priorities, stressing the im-
portance of building peace and stability as a method of work 
for the region.  
•  Lavrov’s visit to the country came shortly after U.S. Presi-
dent Joe Biden had assumed his position as President of the 
United States of America for the next four years to succeed 
former President Donald Trump, whose term expired last 
January. The timing of the visit has helped determine the pri-
orities for discussion, including mainly the development of 

bilateral relations between the two countries, and the Syrian 
file, which receives special attention from the UAE, which was 
one of the first countries to support the return of Syria to the 
Arab ranks. The statements of His Highness Sheikh Abdullah 
bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation, and his Russian counterpart, during the 
joint conference, confirmed the two sides’ keenness to deep-
en the strategic partnership. His Highness indicated the im-
portance of cooperation with Russia in combating the Coro-
navirus pandemic, as well as coordination and cooperation in 
several areas, such as combating terrorism and promoting 
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UAE 
and Russia… 
Convergent Visions and Growing 
Strategic Interests
Constant communication, continuous dialogue and mutual visits between 
the UAE and Russia reflect the two friendly countries’ conviction in the im-
portance of the strategic partnership that binds them together since 2018, 
and in the need to reinforce it in order to achieve the common goals and in-
terests. In this issue, Nation Shield sheds light on the developments of this 
partnership in light of the results of Sergey Lavrov, the Russian Foreign Min-
ister’s visit to the UAE last March. The visit gained exceptional importance in 
light of the bilateral, regional and international issues it had addressed.

Prepared by: Editorial Board

It was not surprising that Russian Foreign Minister Sergey 
Lavrov commenced his Gulf tour last March with a visit to the 
United Arab Emirates. The two countries have strong and 
growing relations that were established and institutionalised 
through a strategic partnership formula signed in mid-2018, 
during the visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, to Moscow. His Highness 
received the visiting Russian minister, who also met His High-
ness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of For-
eign Affairs and International Cooperation. This visit came at 
a very critical time in view of many changes currently taking 
place in the world and the Middle East region, which can be 

discussed as follows:
•  The reception by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces, of Sergey Lavrov, Russian 
Foreign Minister, demonstrates the strength of the ties, 
bonds and pillars of relations between the two friendly coun-
tries. During the meeting, they discussed the latest develop-
ments of the COVID-19 pandemic and the two countries’ ef-
forts to confront it, as well as the importance of expanding 
joint cooperation in this regard.  His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan valued the bilateral relations 
with the Russian Federation, stressing the common keen-
ness to strengthen them in all fields. During the meeting, His 
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Flying Colours Corp. 
Installs First Ka-band on Bombardier 
Challenger 604

international flights. The upgrade was available through the 
Bombardier Service Bulletin and we’re excited to make the in-
stallation. Looking forward we anticipate we’ll be seeing 
more requests for faster connectivity solutions on a wider 
number of airframe sizes as connectivity becomes a lead pri-
ority for owners and operators.”
Installing Pro Line Fusion System
As an authorised Collins Aerospace dealer, Flying Colours 
Corp. is geared up to install the Pro Line Fusion avionics sys-
tem in Bombardier Challenger 604 flight decks. The enhanced 
avionics system features 14.1-inch touchscreen navigation, 
ADS-B Out, FANS 1/A, synthetic vision, and graphical weather 
to support safer and more efficient flying. Equipping of the 
system will improve aircraft operations, augment the flight 
deck experience and deliver similar capabilities to those of 
the Challenger 605 and Challenger 650 flight deck.
“We are a Bombardier Authorized Service Facility, as well as a 
preferred completion centre for the OEM so we have exten-
sive experience with the Bombardier Challenger 604 model. 
Whether it’s a simple flight deck upgrade, or one facet of a 
wider MRO project, we are ready to support,” added Gillespie. 

Flying Colours Corp., an international maintenance, re-
pair and overhaul business, has begun its first Ka-band 
installation on a super-mid-size Bombardier Challenger 
604. The connectivity system upgrade forms one part of 
a wider 96-month heavy maintenance check. The com-
pany has previously completed numerous Ka-band in-
stallations on large-cabin business jets.
In addition to the technical inspection, the Flying Colours 
Corp. avionics team will equip the aircraft with the Honey-
well JetWave Ka-band high-speed satcom system. Installa-
tion of a tail-mounted antenna, internal wiring, and fitting of 
a Satcom Direct Router (SDR) will optimise cabin connectivi-
ty and wi-fi access in-flight. Once activated, passengers will 
benefit from reliable, rich broadband data transfer support-
ing web-browsing, email, voice and text applications, video 
conferencing, live TV, and video streaming across multiple 
digital devices.
The 96-month maintenance inspection is being conducted 
in tandem with a 192-month landing gear restoration, along 
with other maintenance tasks and required service bulle-
tins. The privately owned aircraft is undergoing the work at 
the Flying Colours Corp. Peterborough facility in Ontario, 
Canada.
Executive VP, Flying Colours, Eric Gillespie, said: “Our custom-
er recognised the many benefits of the higher frequency ser-
vice and how it enhances the flight experience, especially on 

Once activated, passengers 
will benefit from reliable, rich 
broadband data transfer
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Raytheon Deutschland GmbH, a subsidiary of Raytheon 
Intelligence & Space, has developed a digital, passive 
Electronic intelligence (ELINT) sensor called Advanced 
Radar Detection System, or ARDS, that can detect radar 
emissions on the ground, without itself emitting any sig-
nal and remaining undetected. According to military avi-
ators, ELINT is the practice of gathering information 
about adversary radars – where they are, what type of 
signal they emit – to avoid or defeat them.
“Like a silent vacuum cleaner, ARDS sweeps up information 
about a broad range of radar and electromagnetic emitters,” 
said Christian Stenzel, a software engineer at Raytheon 
Deutschland. “The collected information is analysed and be-
comes part of a military’s library of known threats. And it can 
be used by operators on future missions to counter those 
threats.”
The German-built ARDS works on both manned and un-
manned aircraft, as well as ground or sea-based platforms. It 
can autonomously scan for emitters across the whole elec-
tromagnetic spectrum, without operator input, though op-
erators can also control the system if they wish. 
For ELINT missions, the system can continuously save large 
amounts of data on a solid-state recorder, then upload it for 
post-mission analysis. ARDS can also interface with an air-
craft’s downlink system to transmit the data to ground con-
trol stations in real time.
“In today’s environment, it’s very important to have the latest 
ELINT, both for immediate self-protection and for long-term 
strategic planning against adversaries,” said Stenzel. “To deal 
with evolving threats, the system’s firmware and software 
can be easily upgraded to add new detection algorithms and 
strategies.”

Constantly Evolving
ARDS is built to withstand the vibration and other environ-
mental factors typical of military aircraft. It was most recently 
tested as a pod on an MQ-9 Predator drone, but the system 
can also be integrated onto the platform itself, whether it’s a 
commercial or military aircraft.
ARDS builds on years of experience of the Emitter Location 
System, or ELS, on the German and Italian air forces’ Tornado 
electronic warfare aircraft. Using the latest digital compo-
nents, ARDS reduces hardware footprint when compared to 
the legacy ELS. Additionally, ARDS is what’s known as a “soft-
ware-defined receiver,” meaning updates can be made 
through fast and simple software upgrades instead of time-
consuming full hardware retrofits.
Sebastiaan Verton, Raytheon Deutschland’s chief executive, 
said: “The data that our system collects remains the owner-
ship of the operator, as well as any new threat-countering 
techniques they develop or acquire.”
Even with its modern upgrades and ruggedised nature, 
most of ARDS’ computer processors are commercial off-the-
shelf and readily available. Raytheon Deutschland has been 
maintaining the Tornado’s digital ELS using similar parts for 
over two decades, so keeping ARDS fine-tuned comes at a 
low-cost. We didn’t start from zero with ARDS,” said Ulrich 
Raitmeir, firmware development engineer at Raytheon 
Deutschland. “It’s a system with a proven track record that 
will keep advancing into the future. As the threats evolve, 
ARDS is evolving too.”

ARDS:
The Silent 
Intelligence 
Finder

ARDS sweeps ground radar 
emissions from high in the sky
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Yoav Har-Even, President and CEO of Rafael, said: “This coop-
eration signifies another leap in the relationship between 
our countries, and it makes us all very excited to have such 
great partners in the Middle East, working together to make 
this region a better place. The significant resources Rafael has 
invested over the years in AI and Big Data technologies, both 
for defence and commercial applications, have catapulted us 
to become a global authority in these fields. Through Pre-
sight.AI, we will unravel the immense potential embodied by 
the two companies, by synergising with G42, to take our joint 
expertise and complementary capabilities to the next level.” 
Peng Xiao, Group CEO of G42, added: “We look forward to 
jointly developing new technological capabilities and busi-
ness opportunities where G42 and Rafael can combine our 
strengths for the benefit of our region and the world. We’re 
pleased to cement our relationship with Rafael and bring the 
best-in-class big data and AI solutions and services to a wide 
range of commercial sectors, in Israel, the UAE and interna-

tionally. This new JV, powered by the best minds in the indus-
try, is destined to become a global force of innovation.”
Significant Expertise
G42 brings significant expertise in the research, development 
and deployment of AI for both the public and private sectors 
and operates a powerful cloud computing infrastructure set 
to become the largest in the region. 
A frontrunner in the global fight against COVID-19, G42 has 
provided nationwide detection and diagnostic solutions, 
while contributing to the successful rollout of the vaccine 
clinical trials and its distribution in the UAE. 
The company recently announced a major investment from 
U.S. based investment technology firm, Silver Lake. 
With a legacy of over 73 years, Rafael Advanced Defense Sys-
tems is a national centre of research and development 
through its range of cutting-edge technologies. 
Rafael is a world leader in AI and Big Data technologies, and 
has implemented its extensive knowhow and expertise in 
these fields into many of its cutting edge defence and civilian 
solutions, such as Wisdom Stone and others. 
G42 is uniquely positioned in the national ecosystem to de-
velop and deploy holistic and scalable AI solutions.
G42 is founded on three core components: 1) fundamental 
and applied AI Research through its subsidiary the Inception 
Institute of Artificial Intelligence, 2) a leading Cloud Comput-
ing Platform capable of powering the largest and most de-
manding customers in the region 3) high-impact AI solutions 
optimised for a wide range of industries. 
Its technological solutions cover a wide spectrum of sectors, 
including Smart City, Healthcare, Fintech, Oil and Gas, Educa-
tion, Aviation, and Sports. 
G42 has an active and extensive global partnership network, 
connecting leading international organisations who comple-
ment the ecosystem and support the envisioning. 
Rafael Advanced Defense Systems Ltd. designs, develops, 
manufactures, fields and sustains a wide range of cutting-
edge defense systems for air, land, sea, cyber and space ap-
plications. The company has 8,000 employees, and 65% of its 
employees are science and engineering academics, including 
over 300 with a PhD, more than any technological organisa-
tion in the country. 
Rafael invests each year approximately 8 per cent of its sales 
in R&D. Its technological and financial resilience and robust-
ness enable it to make substantial investments in two signifi-
cant fields: nurturing its human capital and investing in R&D. 
Rafael has created agreements with over 100 governmental 
and commercial organisations in Israel and around the world. 
By sharing Rafael’s advanced technologies, partners are able 
to develop localisation capabilities and technological sover-
eignty in their countries, as well as jobs creation.

Presight.AI will establish a R&D 
centre in Israel

Pact powered by best minds to 
advance AI, big data tech

Products for multiple sectors 
including banking, healthcare
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Abu Dhabi’s 
G42 Forms AI, Big Data 
JV with Rafael

The JV, called Presight.AI, will combine the compa-
nies’ knowledge, personnel, technology, and re-
sources to conceptualise, develop, and deploy 
best-in-class solutions in various programmes in 
the region and globally. 
The signing event, held in Herzliya, Israel, was at-
tended by UAE’s Ambassador to Israel,  Mohamed 
Mahmoud Al Khaja, G42’s Group CEO Peng Xiao, 
Rafael’s President and CEO, Yoav Har-Even, CEO of 
G42 Israel, Maoz Ben Ari, CEO of Presight.AI, Sean Teo, 
and other dignitaries.
As per the agreement, which is subject to regulatory approv-
als by Israeli and UAE authorities, Presight.AI will establish an 
R&D centre in Israel, tapping into the local talent to spearhead 
the advancement of AI and Big Data technologies and their 
application across multiple sectors such as, banking, health-
care, public safety and others.
UAE’s Ambassador to Israel, Mohamed Mahmoud Al Khaja, 

stated: “The JV between 
Rafael and G42 is not 

just two companies 
coming together, but a 
strategic collaboration 
that further strength-
ens the relationship 

between Israel and the 
UAE as the countries ex-

plore multi-faceted oppor-
tunities for bilateral economic 

growth. The signing of the historic 
Abraham Accords last year has already 

enabled trade and investment across several sectors and is a 
testament to the many opportunities that lie ahead. We are 
still at the beginning of an exciting journey, and I look for-
ward to more collaborations and bilateral agreements be-
tween our dynamic and innovative nations.” 

Group 42 (G42), a leading Artifi-
cial Intelligence (AI) and Cloud 
Computing company based in 
Abu Dhabi, and Rafael Advanced 
Defense Systems Ltd of Israel, re-
cently  signed an agreement to 
form a  Joint Venture (JV) that will 
commercialise Artificial Intelli-
gence (AI) and Big Data technolo-
gies and solutions for multiple 
sectors. 
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while ensuring the separation of air vehicle and mission sys-
tem equipment and the ability to manage the exchange of 
information between the two. This increases performance, 
safety and cybersecurity.
Flight control – Perigon
The next-gen aerospace computer, is 20 times more power-
ful than legacy flight control computers and can host multi-
ple applications, eliminating dedicated boxes and wiring. For 
high-redundancy flight critical applications, Perigon pro-
vides safer operation in all conditions. It supports operation 
in degraded visual environments (DVE) and optionally pilot-
ed vehicle (OPV) capabilities. Affordable and adaptable, Peri-
gon can be certified for civil and military aircraft as a new or 
retrofit installation
Connectivity – FlexLink
An adaptive connectivity solution, it consolidates the capa-
bilities of multiple comm/nav/data link systems to reduce 
weight and uses shared, multi-function antennas, integrated 
into the airframe, to reduce drag. It provides position, veloci-
ty, attitude and time (PVAT) and relative navigation devia-
tions at the accuracy, availability, and reliability necessary to 
meet a wide variety of CONOPs.
Hoists 
For the FLRAA platform, the Pegasus hoist technology could 
increase load capacity by more than 11 per cent without in-
creasing weight in the design. Durable components, modu-
lar architecture and new features — such as the DASH (Data 
Acquisition Sensing and Health) system — mean the Pega-
sus is ready to help ensure missions are completed faster, 
safer and more efficiently.
Seating
Collins’ advanced structural designs for military seating 

could mean a 30 per cent weight reduction, or about 96 
pounds across the aircraft, for pilot and co-pilot seating.
Structures 
The Aerostructures team is developing thermoplastic man-
ufacturing methods to support fixed-wing and helicopter 
flight control structures for enhanced durability, as well as 
reduced cost and weight.
Composites 
Collins is exploring replacing metallics with composites in 
heavy components, including drive systems and flight con-
trol surfaces to lighten aircraft.
Production Efficiencies 
Collins’ Composite Center of Excellence in the UK is invest-
ing in new manufacturing methods, like braiding technol-
ogy, to help further reduce production costs for composite 
materials.
Other examples included minimising the size and number 
of apertures on an aircraft and, where possible, finding 
ways to integrate them. This might mean combining lights 
and antennas into a single component, for example, and 
using a flush-mounted LED light solution to save additional 
space. 

By minimising basic weight 
and drag of the aircraft, 
mission capability increases

Pegasus is the next generation of rescue hoist
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Collins Aerospace 
Supports U.S. Army’s Future 
Vertical Lift Programme on 
Various Fronts
The U.S. Army’s top modernisation priorities for its next 
generation of helicopters include being faster, lighter, 
more powerful, with longer range, along with increased 
payload capacity, ease of maintenance and lower operat-
ing costs.
The modernisation programme is called Future Vertical Lift 
(FVL), and represents one of the biggest equipment transfor-
mations for the U.S. Army since the 1970s. Plans for FVL in-
clude the development of a Future Attack Reconnaissance 
Aircraft (FARA) and Future Long-Range Assault Aircraft (FL-
RAA) – both set to replace the majority of the Army’s existing 
helicopter fleet.
Collins Aerospace stands ready to support the FVL initiative 
on many fronts.
In a recent live webinar during the Army’s AUSA Global Force 
summit, Collins experts spoke with Army decision-makers 
and other industry partners – a virtual version of an in-person 
trade show – to highlight the company’s longstanding expe-
rience with rotorcraft and to showcase what the company 
can do to help the Army carry out its vision. 
These included features such as offering new composite 
building materials, lighter seating options for pilots and 
crews, enhanced connectivity and wireless technologies, 
predictive diagnostics and more integrated equipment and 
structures.
Luke Schmidt, director of military strategic pursuits and FVL 
capture lead for Collins, led the discussion, pulling in several 
other leaders to elaborate on their areas of expertise. One 
major topic was ‘How to reduce weight and drag’. Schmidt, 
who spent 10 years in the Army himself before joining Col-
lins, explained why that’s such a priority for FVL – and why it’s 
a unifying theme across Collins’ six business units.
“Army aviators preparing to conduct their tactical mission 
need a great starting point,” he said. “By minimising the basic 

weight and drag of the aircraft, we increase the capability of 
the mission. That’s the critical point of design that we find 
ourselves at today and why we take the challenge of reduc-
ing weight and drag so seriously at Collins.”
The increased capability can translate to additional capacity 
or operating efficiencies across the aircraft.
“It might mean space for additional fuel or ammunition, 
which can lead to additional speed or range,” said Schmidt. “It 
can also mean additional soldiers, gear or payload.”
The team pointed to other key products and solutions from 
across Collins designed to optimise helicopter operations 
and reduce weight and drag. These include:
Open Systems Architecture – MOSARC
The open avionics system allows even the most time-sensi-
tive functions to be integrated on a central network, elimi-
nating wires. It meets government open systems standards 

Collins Aerospace’s webinar 
showed readiness to 
equip tomorrow’s military 
helicopters
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size LM 400 meets the need for constellation architectures 
and operational tech insertions with high capability at a lower 
cost point leveraging scalability and producibility. This bus 
further offers expanded power options, mission lives that can 
extend up to 10 years and multi-core processing that is foun-
dational to cloud-like services, increased cyber resiliency and 
artificial intelligence in-orbit. 
The upcoming internal payload technology demonstrations 
of the LM 400 under development include a variety of mission 
areas, such as earth observation, global ubiquitous communi-
cations, climate monitoring and beyond. This mid-sized bus 
has always been reconfigurable, but LM is continuing to 

evolve this platform through digital engineering and ad-
vanced technology like AI and machine learning. These 
transformed software-defined satellites will also use Smart-
Sat tech — allowing customers to responsively develop and 
deploy new mission capabilities directly to warfighters to 
outpace the enemy threat.
Benefits of LM 400-based Tactical ISR Satellites
Interoperable: By following open standards like Open Mis-
sion System (OMS) and Universal Command and Control In-
terface (UCI), these tactical ISR satellites readily connect with 
other warfighting platforms and battle management sys-
tems from all services.
Adaptable:  The software-defined satellite capabilities of 
Lockheed Martin’s SmartSat platform offer the ability to re-
sponsively develop and deploy new mission capabilities on 
orbit ahead of the pace of evolving threats.
Powerful: The high-powered LM 400 can also support pay-
loads up to 14 kilowatts and up to 3,300 pounds (1,500 kilo-
grams) of mass, enabling extended operation of a wide 
range of sensor technologies.
Autonomous, Survivable, Combat-Ready:  Powered by on-
board processing and resilient connectivity, this tactical ISR 
satellite line enables in-theatre, low-latency sensor tasking, 
on-orbit processing of mission data, protected communica-
tions and direct downlink of situational awareness and tar-
geting information, increasingly essential to shortening the 
sensor-to-shooter timeline against fleeting targets.
“Digital engineering and manufacturing are accelerating our 
ability to deploy robust, future-focused constellations that 
feature leading-edge technology for our customers’ mis-
sions,” said Rick Ambrose, executive vice president of Lock-
heed Martin Space. “Our LM 400 is a highly adaptable, mid-
sized satellite and yet can be produced at scale in a rapid and 
cost-effective manner.”
Accelerating Capabilities
For persistent ISR capabilities, “at scale” means larger constel-
lations and rapid satellite production and deployment. Lock-
heed Martin’s new high-capacity  Gateway Center  satellite 
manufacturing facility supports accelerated space vehicle 
production, assembly and testing in a single, flexibly config-
ured space, accommodating multiple security classification 
levels.
The LM 400-based tactical ISR satellites will play a key role 
in Joint All-Domain Command and Control (JADC2) by allow-
ing tactical warfighters to better employ space-based capa-
bilities. Lockheed Martin is also developing and building 10 
space vehicles based on Tyvak’s Mavericks bus over the next 
two years for the Space Development Agency’s (SDA) Trans-
port Layer Tranche 0, cited as the backbone of JADC2, en-
abling even more connectivity between ISR and warfighters.

Units operating in denied 
areas employ survivable ISR 
to shorten sensor-to-shooter 
timeline
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ISR Satellites Provide 
Persistent Support
The accelerating demand for space-enabled warfight-
ing capabilities is being addressssed by Lockheed Mar-
tin with a new line of rapid, integrated and affordable 
tactical Intelligence, Surveillance and Reconnaissance 
(ISR) satellites. These satellites, based on the company’s 
LM 400 mid-size bus, enable tactical warfighters to track 
moving targets at long ranges and operate in contested 
and denied environments, on compressed timelines at 
the scale of battle.
About the size of a refrigerator, the LM 400 bus conforms 
with Modular Open Systems Architecture (MOSA) and Lock-
heed Martin’s SmartSat software-defined satellite platform, 
easily supporting new mission requirements. SmartSat in-

troduces cloud-like data processing in-orbit to shorten 
the sensor to shooter timeframe – the time it takes for a com-
mander to act on information obtained by a sensor like a 
camera. That data can be directly downlinked by warfighters 
in theatre.
Based on flight-proven and mature components, an open ar-
chitecture, and a highly produceable design, the affordable 
LM 400 satellite bus forms the backbone of this needed capa-
bility across a variety of emerging mission areas. These satel-
lites fully integrate space ISR with the warfighting platforms 
and weapons of other domains to shorten the find-fix-finish 
kill chain.
Building off the success of the Pony Express mission, the mid-
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Canadian Navy Secures 
Defence with Sea Ceptor

Lockheed Martin Canada has awarded MBDA a contract 
to equip the Royal Canadian Navy’s new Canadian Sur-
face Combatant (CSC) with the Sea Ceptor air defence 
weapon system.
Sea Ceptor will undertake the Close-In Air Defence System 
(CIADS) role on-board the new CSC frigates, utilising the 
Common Anti-air Modular Missile (CAMM) as its effector.
Sea Ceptor is the next-generation, ship-based, all-weather, 
air defence weapon system. Through the use of new ad-
vanced technologies, the system provides self-defence per-
formance, with a rapid response time and a high rate of fire to 
defeat multiple threats simultaneously. The weapon system 
is now in full-scale development for the UK MOD as the prin-
cipal air defence capability for the Royal Navy’s Type 23 and 
Type 26 frigates.
Sea Ceptor will protect both the host ship and high value 
units in the local area. The Weapon System has the capability 
to intercept and thereby neutralise the full range of current 
and future threats including combat aircraft and the new 
generation of supersonic anti-ship missiles. Capable of mul-
tiple channels of fire, the system will also counter saturation 
attacks.
Its state-of-the-art Soft Vertical Launch (SVL) technology 
enables full 360-degree coverage with close range perfor-
mance normally only associated with trainable launcher 

systems. 
Sea Ceptor will be integrated with Lockheed Martin Canada’s 
Combat Management System 330 (CMS 330) as part of a 
multi-tier air defence capability. The CAMM missiles will be 
quad packed in Lockheed Martin’s Extensible Launcher Sys-
tem (ExLS), which is part of the Mk41 family of vertical launch-
er systems.
Key Investment
MBDA’s role on CSC will create a positive impact on the Ca-
nadian defence industry and its supply chain through Cana-
da’s Industrial and Technological Benefits (ITB) policy. This 
contract will bring investment by MBDA in research and de-
velopment to Canada across a wide range of technologies, 
such as AI, cyber security and advanced materials. This in-
vestment will be made across small and medium-sized en-
terprises (SMEs), academia and other key industries across 
Canada.
Additionally, the CSC programme will strengthen the part-
nership between MBDA and Lockheed Martin Canada, which 
has already seen Sea Ceptor and CMS330 providing air de-
fence capabilities to the Royal New Zealand Navy and the 
Chilean Navy.
Éric Béranger, CEO of MBDA, said: “Sea Ceptor delivers next-
gen technology that will help protect the Royal Canadian 
Navy as they carry out their missions.”

Sea Ceptor will 
protect both the 
host ship and high 
value units in the 
local area
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Dubai Aerospace 
Enterprise Orders 15 737 MAX

Boeing and Dubai Aerospace Enterprise 
(DAE) recently announced the aircraft 
lessor is growing its 737 MAX portfolio 
with an order for 15 737-8 jets. DAE had 
been investing in the 737 MAX by buy-
ing jets from existing customers and 
leasing them back to the carriers. 
The new order is DAE’s first direct 737 MAX 
purchase from Boeing as it modernises its portfolio for bet-
ter economic and environmental performance. The order 
will appear on Boeing’s Orders and Deliveries website once 
finalised.
Firoz Tarapore, Chief Executive Officer of DAE, said: “We are 
delighted to deepen our already strong relationship with 
Boeing. Including this order, we own and manage 162 Boe-
ing aircraft. An increasing number of global aviation regula-
tors are returning the MAX to the skies. We are confident in 
the success of these aircraft as domestic and regional air 
travel are seeing strong signs of recovery.” 
The new purchase is DAE’s second investment in the 737 
MAX in the past year. In the third quarter of 2020, the lessor 
signed an agreement with American Airlines to purchase 
and lease back 18 new 737-8 airplanes. Since the agreement, 
the lessor has delivered 17 of the jets to the U.S. carrier. DAE 
previously completed a similar purchase-leaseback deal with 
Brazilian carrier GOL for five 737-8s.
“DAE has been instrumental in helping its customers realise 
the operating economics and environmental performance 

of the 737-8. We are delighted that 
they have come back to add more 
737 aircraft to its growth plan as it 
positions itself for the recovery in 
commercial passenger traffic,” said 
Ihssane Mounir, Boeing senior vice 
president of Commercial Sales and 
Marketing.

Delivering Efficiency
The 737-8 is a member of the 737 MAX family which is de-
signed to offer more fuel efficiency, reliability and flexibility 
in the single-aisle market. The airplane can fly 3,550 nautical 
miles, about 600 miles farther than its predecessor, allowing 
airlines to offer new and more direct routes for passengers. 
Compared to the airplanes it replaces, the 737-8 also delivers 
efficiency, using 16 per cent less fuel and reducing CO2 emis-
sions and operating costs.
Boeing is a leading provider of commercial airplanes, de-
fence, space and security systems, and global services. As a 
top U.S. exporter, the company supports commercial and 
government customers in more than 150 countries, leverag-
ing the talents of a global supplier base. 
While Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd. is a global avia-
tion services company headquartered in Dubai. Its award-
winning Aircraft Leasing division has owned, managed, 
committed and mandated to manage fleet of approximately 
425 Airbus, ATR and Boeing aircraft with a fleet value exceed-
ing US$16 billion.

New order follows 
DAE’s 737-8 
agreement with 
American Airlines
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System Panzergrenadier 
consists of upgraded 
version of Puma

Driver vision system heralds 
end of the periscope era

platform – the enhanced VJTF version of the Puma infantry 
fighting vehicle – and a soldier system equipped for digital 
radio communication. 
Two Advantages
System Panzergrenadier offers two key advantages: first, all 
soldiers, whether mounted or dismounted, can access the 
same information; and second, they are able to share this in-
formation with greater precision, more quickly and more 
vigorously. 
The closely knit network of sensors and effectors belonging 
to the soldiers and their infantry fighting vehicle minimises 
the time between target detection and target engagement. 
This blending of capabilities into a single overarching system 
enables highly effective tactical interaction of the soldiers 
and their infantry fighting vehicle (IFV), enhancing in turn the 

overall combat effectiveness of mechanised infantry units. 
A total of forty VJTF-grade Puma infantry fighting vehicles 
will form part of the VJTF 2023 panoply of equipment. 
The most advanced version of the Puma, it includes, among 
other things, integration of standoff-capable effectors like 
the MELLS multirole lightweight guided missile system; ad-
ditional sensors such as a new driver vision system; and im-
proved C4I architecture. 
The entry of the new panoramic and driver vision system her-
alds the end of the periscope era. It is for the first time that 
the entire crew will be able to “see through” the armour, both 
day and night. 
The fusion mode combines daylight vision with high-perfor-
mance thermal imaging, enabling swift detection of con-
cealed targets around the clock. 
The Puma is the first significant Western combat vehicle to 
include a system like this as a standard feature. 
Now that the Puma IFV has been declared fit to fight, the Ger-
man Army’s Mechanised Infantry Corps finds itself on the 
threshold of a new era, with the prospect of the remaining 
battalions also being equipped with a comparable re-
vamped version of the Puma. System Panzergrenadier thus 
becomes the basis for digitally networked and directed for-
mations. Considering the extensive increase in experience 
and capabilities in the field of IT system integration, this path 
certainly provides a powerful impetus for future projects. 
In the consortium cofounded with PSM GmbH, Rheinmetall 
Electronics GmbH is responsible for the command capabili-
ties workshare, and thus for assuring cross-platform net-
working of the system of systems. Additionally, System Pan-
zergrenadier is stimulating further development beyond 
the immediate project. The next generation of the IdZ-ES is 
already in the starting blocks, while the new Puma VJTF in-
fantry fighting vehicle offers an excellent point of depar-
ture for expanded capabilities, e.g., in the sensor-to-shooter 
category. 

Key facts 
- German Army declares System 
   Panzergrenadier fit to fight 
- Puma IFV and Future Soldier – 
   Expanded System link up on the 
   digitised battlefield 
- Potential for Digitised Land-based
   Operations 
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Fit to Fight
‘Panzergrenadier’
to Strengthen
German Army

Supplied by Rheinmetall and its partner companies, the 
Bundeswehr’s (the unified armed forces of Germany and 
their civil administration and procurement authorities) 
System Panzergrenadier has reached an important 
milestone.
On 18 March 2021, Lieutenant General Alfons Mais, the Chief 
of the German Army, declared the system fit to fight. 
He also recommended equipping North Atlantic Treaty Or-
ganisation’s (NATO) spearhead formation, the Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF) 2023, which the 
Bundeswehr will be furnishing, with the new system. 
System Panzergrenadier consists of an upgraded version of 
the Puma – the infantry fighting vehicle made by the Rhein-
metall and Krauss-Maffei Wegmann joint venture PSM 
GmbH – and the VJTF2023 version of the Future Soldier – Ex-

panded System (IdZ-ES) developed by Rheinmetall. 
It is a technological trailblazer whose continued development 
is poised to deliver new capabilities for the German Army’s Di-
vision 2027 and Digitised Land-Based Operations system, the 
D-LBO.
The decision has been taken following a rigourous process. 
Subsequent to extensive development and modification 
work, System Panzergrenadier underwent a three-week-long 
tactical evaluation at the Bergen major training area on the 
Lüneburg Heath in northern Germany in February 2021. It 
passed the test with flying colours. 
System Panzergrenadier will significantly enhance the fight-
ing strength and combat effectiveness of the VJTF 2023. 
Equipped with System Panzergrenadier, this formation will, 
for the first time in Germany, bring together a digitised vehicle 
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Based on technical solutions that will be fully mature by 
2025, ASCALON offers an open architecture designed to 
serve as the basis for cooperative development under the 
Franco-German MGCS programme. This concept lays the 
foundations for the future European battle tank gun and am-
munition standard, drawing on previous experiences with 
allies, such as in the 140mm FTMA gun programme.
ASCALON’s Characteristics
A wide choice of terminal effects: The enlarged calibre en-
riches the range of ammunition for an optimal effect on the 
target thanks to rods of unparalleled length. It also makes it 
possible to foresee intelligent ammunition for firing beyond 
direct sight (BLOS/NLOS), which will provide new capacities 
while reducing the vulnerability of the tank.
Compact ammunition: With a maximum length of 130 cm, 
ASCALON telescoped ammunition will be more compact 
than an equivalent calibre ammunition. It can be stored and 

integrated in a self-loading turret, a technology mastered by 
Nexter and proven over many years on the Leclerc tank.
Increased firepower: The optimised chamber offers excep-
tional operational performance with an energy level close to 
10 megajoules for kinetic ammunition, while remaining be-
low the internal pressure level of current calibres. This un-
tapped potential will enable the weapon to evolve to a per-
formance class of 13 megajoules capable of addressing any 
threat over the next 50 years.
A controlled blast effect: An innovative muzzle brake, ad-
justed external pressure fields and an optimised firing im-
pulse will strongly limit the blast effect of the shot. ASCALON 
will thus allow the presence of infantrymen in the vicinity of 
the tank for joint combat, particularly in urban areas.
Exceptional integration capacity: Thanks to a controlled 
impulse, ASCALON will have a recoil and acceleration effort 
compatible with mobile and projectable platforms weigh-
ing less than 50 tonnes, while preserving the vehicle’s layout 
capabilities.
Relying on Nexter’s long experience in the field of tank guns 
and telescoped ammunition, offering an architecture con-
ducive to balanced industrial cooperation, the ASCALON 
concept has all the assets to become the standard gun for 
future heavy battle tanks. Its dedicated ammunition is the 
only one technological and tactical superiority for the com-
ing decades. 
Nexter’s scope of business also includes the supply of weap-
on systems and ammunition for air and naval forces. The com-
pany provides systems and protection solutions in the field of 
homeland security. The group continues to apply its interna-
tional development policy with 69 per cent of the order in-
take in 2019 intended for the export market. In France, Nexter 
is fully committed to meeting the objectives of the SCORPION 
programme, through the upgrade of the Leclerc tank and the 
development of the VBMR GRIFFON and EBRC JAGUAR vehi-
cles within the temporary business venture between Nexter, 
Thales and Arquus, as well as the Lightweight VBMR SERVAL. 

The concept lays the 
foundations for the future 
battle tank gun and 
ammunition standard
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Nexter (KNDS group) is highlighting a new main arma-
ment concept for main battle tanks, designed to deal 
with future heavily armoured threats. The concept leans 
on the company’s expertise in battle tank armament, il-
lustrated by the Leclerc’s self-loading gun, and on the ex-
cellence of its ammunition activity. 
This new breakthrough weapon represents a major contribu-
tion by the French industry to achieve at the end of a cooper-
ative development: a new common solution for France and 
Germany enhancing the value of distributed activity and bal-
anced skill contributions within the European DTIB.
By 2040-2050, allied nations will potentially face the return of 
high-intensity confrontations. In the land domain, armies will 
have to equip themselves with modern means for tactical su-
periority, manned or unmanned, integrating numerous sys-
tems, reaching the highest levels of protection for the crew 
and the capacity to neutralise the adversary. Faced with nu-
merous and hardened threats, winning the battle from the 
outset will require shooting faster, farther and with a higher 
destructive capacity on the first shot, while reducing logisti-
cal and ergonomic constraints.
Next generation large-calibre weapons will have to be able to 
guarantee the armed forces tactical superiority not only to-
morrow, but also for the following decades. In order to meet 
this objective, Nexter is developing an innovative concept 
that has the potential to evolve and deliver performance that 
current technologies no longer offer. Taking advantage of its 
long experience with the 120mm smoothbore gun of the 
Leclerc tank, its mastery of telescoped ammunition as well as 
the maturity achieved during firing campaigns with a 140mm 
calibre, Nexter is proposing the ASCALON concept (Auto-
loaded and SCALable Outperforming guN) designed to cope 
with the latest generation of heavy armour while staying 
ahead of the threats of the next half-century.

Nexter Develops 
Futuristic Battle Tank 
Armament Concept

ASCALON is designed to cope 
with the latest generation of 
heavy armour

ASCALON telescoped 
ammunition will be more 
compact than an equivalent 
calibre ammunition

ASCALON main armament concept for main battle tanks
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Royal Norwegian 
Navy Picks Patria’s Acoustic 
Minesweeping Systems
Recently, Patria was awarded a contract for the delivery 
of Patria Sonac ACS Acoustic Minesweeping Systems to 
the Royal Norwegian Navy by the Norwegian Defence 
Material Agency (NDMA). This contract is an important 
milestone in Patria’s strategic efforts to become one of 
the leading companies providing underwater and mari-
time intelligence and surveillance solutions, especially 
in the Anti-Submarine Warfare (ASW) and Maritime Mine 
Counter Measures (MMCM) domains. 
The new state-of-the-art minesweeping product strength-
ens Patria’s naval product portfolio and improves the com-
pany’s competitiveness and position in the global MMCM 
market.
Noteworthy Performance
Patria Sonac ACS utilises the company’s patented sound 
source technology offering noteworthy acoustic perfor-
mance over a wide frequency spectrum fully supporting 
Mine Setting, Target Simulation, and Mine Jamming modes 
of operation.
The innovative design allows accurate reproduction of true 
pre-recorded or synthesised submerged or surface target 
signatures making it efficient against modern intelligent in-
fluence sea mines. Thanks to its compact size, Patria Sonac 
ACS is well suited for future lightweight autonomous multi-
influence minesweeping systems.

“We are very proud to provide the Royal Norwegian Navy 
with world class capability as the critical part of their future 
naval minesweeping toolbox. The development of Patria 
Sonac ACS is based on Patria’s long-term experience and 
know-how in the design and development of acoustic 
sweeping gear and multi-influence sea mines,” said Jonas 
Geust, President of Patria’s Systems Business Unit.
Patria has over 35 years of experience in the design, develop-
ment and delivery of underwater acoustic systems in intelli-
gence, surveillance, mine warfare and maritime mine coun-
termeasures domains. The company is an international pro-
vider of defence, security and aviation life cycle support ser-
vices, pilot training and technology solutions. It provides 
aerospace and military customers with equipment availabil-
ity, continuous performance development as well as select-
ed intelligence, surveillance and management system prod-
ucts and services. Patria’s mission is to give its customers con-
fidence in all conditions, and the company’s vision is to be 
the number one partner for critical operations.

Patria Sonac ACS’ innovative 
design makes it efficient 
against modern sea mines
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Polish Navy’s new-build Kormoran II class mine counter-
measure vessels (MCMV) will be equipped with iXblue’s 
Inertial Navigation Systems (INS) to provide critical navi-
gation capabilities. The company’s partner, THESTA, will 
be responsible for integrating and delivering the INS to 
PGZ Stocznia Wojenna, a member of the PGZ Group, the 
leading contractor of naval navigation, communications 
and combat systems in Poland.
Developed as part of the Polish naval modernisation pro-
gramme, the new class of modern mine countermeasure 
vessels will improve maritime safety and security in Polish 
waters. The vessels will be used to combat naval mine threats 
in the Polish exclusive economic zone (EEZ) and will also be 
deployed by the tactical task forces in the Baltic Sea and 
North Sea regions.
“The Kormoran II Class vessels are an innovative mine hunt-
ing programme that will embark advanced technologies 
and we are very proud for our Inertial Navigation Systems to 
have been chosen for such major programme,” said Jens 
Higgen, Sales Director, at iXblue. “Equipped with our inertial 
navigation systems, the Polish Navy new vessels will benefit 
from reliable, robust, and highly accurate navigation infor-
mation, regardless of the environment, including within 
GNSS denied areas, ensuring undisrupted mine counter-
measure operations.”
Based on Fiber-Optic Gyroscope (FOG) technology, iXblue 
navigation solutions, including the company’s inertial navi-
gation systems, as well as Netans navigation data distribu-
tion and computation systems (DDU), already equip surface 
ships, submarines and unmanned vehicles in 40 national na-
vies and coast guards. Those include major programmes 
such as the Belgian and Royal Netherlands Navies MCM Re-
placement Programme, Spain future F110-class multi-mis-
sion frigates, the French Navy’s future frigates (Frégate de 
Défense et d’Intervention – FDI), the new Astute-class nucle-
ar attack submarines and the Queen Elizabeth-class aircraft 
carriers of the UK Royal Navy, as well as the F123 (Branden-

burg-class) and F122 (Bremen-class) frigates of the German 
Navy.
The company’s naval successes also include major pro-
grammes such as the new OPV 87 of the Argentine Navy, and 
the Swedish Navy next generation A26 and Gotland-class 
submarines. 
iXblue specialises in the design and manufacturing of ad-
vanced marine, photonics and autonomy technologies. The 
group’s in-house expertise includes innovative systems and 
solutions devoted to inertial navigation, subsea positioning, 
underwater imaging, as well as shipbuilding and test and 
simulation. iXblue technologies support Civil and Defence 
customers in carrying out their sea, land and space opera-
tions with efficiency.

Polish Navy Opts for 
iXblue’s Inertial 
Navigation Systems

iXblue’s navigation solutions 
are based on Fiber-Optic 
Gyroscope technology

Polish Navy Kormoran MCM Vessel 
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To make all this come together one needs the real-time, 
global information on drone movements that Thales can 
provide. Combining Thales’ expertise in connectivity, big 
data, cybersecurity, and artificial intelligence, all gathered in, 
they can allow society to benefit from commercial drones, 
while providing solution to keep sky safe, limiting the threats 
from hostile drones.
Thales has been investing heavily in the four technological 
pillars of connectivity/Internet of Things, Big Data, Artificial 
Intelligence (AI) and cybersecurity, to ensure safety and trust 
of its customers.

mately air defence systems.
Hijacking a drone by taking control of its guidance sys-
tem is the first option. This is compliant with regulations 
and so it is suitable for sensitive areas such as airports 
and civilian installations.
This can be done from mobile vehicles at a safe distance 
and is efficient against drones that are not cyber pro-
tected.
The other regulation-compliant option is jamming - sat-
urating specific frequency bands and areas with radio 
waves thereby rendering drones inoperable. This works 
for cyber-protected military drones when their frequen-
cy bands can be detected. 
The third option is interception with defensive drones, 
when necessary in swarms, deploying nets or using 
electromagnetic waves on their targets. Although this is 
still in development and will require updated regula-
tions, it promises to be a safe and affordable alternative.
When defensive measures fail and drones’ threats are 
considered as highly critical, taking down drones be-
comes the only option. The preferred method will be to 
use drone-based high-power radio signals to disable or 
burn out the embedded electronics of hostile drones to 
make them crash, far from their targets. As a final, more 
intrusive option, authorities can call in the military to 
shoot down drones with light missiles or with air de-
fence guns firing “air burst” munitions.

Drone industry growing at a 
pace of over 40 per cent per 
year

Thales is investing heavily 
in 4 technological pillars of 
connectivity

Drones today have wide-ranging 
applications from military to commercial 
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Thales Shows 
Way to Tackle 
Malicious Drones

Formally known as unmanned aerial vehicles (UAVs), 
drones are flying robots that can be remotely controlled 
or fly autonomously through software-controlled flight 
plans in their embedded systems.
Drones today have wide-ranging applications from military to 
commercial and rescue to surveying and delivering goods. 
The industry has been growing at a pace of over 40 per cent 
per year and the technology is constantly evolving.  
A nagging worry for the authorities is that while drone traffic 
in civilian airspace has increased significantly in recent years, 
there is always a huge possibility that these unmanned air-
craft could be used for malicious purposes. 
Effective countermeasures need to be put in place to protect 
citizens and critical infrastructure from malicious drones. 
Strong measures are required to police rogue drones. 
Counter-Unmanned Aerial Vehicle Systems (C-UAS) can cre-
ate a safe “bubble” around event venues and civilian installa-
tions such as airports or stadiums.
Thales, a leader in the fast growing Unmanned Aircraft Sys-
tems, has been working with civil, military, and government 
bodies, in introducing new ways to monitor and control 
drones, and to make UAV Traffic Management (UTM) a priority 
for airspace security. With amazing speed and accuracy, 
Thales provides solutions allowing civil and military aviation 
authorities to detect - even without data transmission - and 
verify a drone’s registration number, identify pilot, and con-
firm its flight authorisation, all in a few seconds.
Some of the prominent counter drone technologies Thales is 

working on includes Holographic  radars for detection, 
Electro-optical technology, Laser-directed energy solu-
tions, Radio-frequency (RF) jamming devices, Ea-
gleSHIELD, a multi-sensor solution that detects, identifies, 
classifies and neutralises rogue drones flying at low alti-
tude at ranges of up to 7 km and multiple other military 
solutions operating for some countries to counter drones 
among others.
Safe Tech Bubble  
As the last fans took their seats in the stadium for the foot-
ball match, a strange hum grew in intensity. They paid little 
attention until they saw a flying object overhead. A drone, 
they surmised, probably for TV coverage. But was it? Some 
became restless, thinking of recent terrorist attacks and 
drones in warfare. Luckily, this one was indeed for televi-
sion and soon flew off.
Unknown to the fans, local authorities had been tracking 
the drone since it entered the seven kilometre security 
zone around the stadium. Realising that it was authorised 
they let it proceed. If it had not been, they could have tak-
en appropriate countermeasures to protect the fans.
To cope with unexpected or non-registered drones, detec-
tion and classification are the first steps before engaging a 
fitting response.
For the drones that are not allowed, there are a complete 
set of graduated neutralisation that can be deployed. This 
ranges from hijacking, jamming, drone interception, or 
even shooting down with high-energy weapons or ulti-
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an excellent example of how the development of enabling 
technologies can enhance synergies and encourage contri-
butions from other sectors.”
Thales Alenia Space’s selection as a partner in the Artemis pro-
gramme reflects its strategic vision. Following the Low Earth 
and Lunar Orbits, the development of lunar surface modules 
is a new challenge that paves the way for joint governmental 
and commercial projects that will continue for the next 30 
years.
Three Phase Artemis Programme
 The Artemis programme will be implemented in three phas-
es: Artemis 1, an unmanned flight to test the launch system 
and Orion spacecraft; Artemis 2, Orion’s first manned flight; 
and Artemis 3, to put astronauts on the Moon in 2024. 
The programme is designed to install sustainable structures 
on the Moon and in lunar orbit to support further human ex-
ploration of the surface and conduct scientific studies. 
Lunar Gateway
The lunar space station, Gateway, is one of the pillars of NA-

SA’s Artemis programme, supporting sustainable explora-
tion on the Moon and beyond. It will be used as an outpost 
for astronauts on their way to the Moon, and as a laboratory 
for scientific research.
It is a joint international programme, currently involving 
NASA (USA) and ESA (Europe). 
The Gateway, weighing about 40 metric tonnes, will be auto-
matically assembled piece by piece and will be placed in a 
“near rectilinear halo orbit” (NRHO) around the Moon. It will 
comprise living quarters for the crew, power and propulsion 
system, logistics and communications modules, a robotic 
arm and docking modules. 
It is not designed for permanent occupation but will accom-
modate crews of up to four astronauts for one to three 
months. 
TAS’ Role in Lunar Challenge
Thales Alenia Space, responsible for the thermomechanical 
systems on the European service module for Orion, is in-
volved in the European Space Agency’s contribution to the 
Gateway with ESPRIT and I-HAB. 
It is involved in NASA’s Human Landing System (HLS), as part 
of the consortium led by Dynetics, recently selected by 
NASA, as well as on the Viper rover that NASA will send to the 
Moon’s South Pole in search of water.
For Northrop Grumman, Thales Alenia will develop the pres-
surised module for HALO (Habitation and Logistics Outpost), 
one of the first two elements of the Lunar Gateway, to be 
launched by the end of 2023. 

TAS Wins Moon 
Accommodations 
Study Contract 

16 design concepts to house 
astronauts under study

Focus on Shelter, a 
pressurised lunar surface 
module

Chances of sustainable lunar 
economy to be explored

Space station in lunar orbit
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TAS Wins Moon 
Accommodations 
Study Contract 

ASI’s initiative is part of a strategic partnership with National 
Aeronautics and Space Administration (NASA) within the 
scope of the Artemis programme for the human exploration 
of the Moon, including both lunar orbit and lunar surface.
Exploration is a part of human spirit. For years, humans have 
been living and working aboard the International Space Sta-
tion in low-Earth orbit to enable future missions to the Moon.
The studies by TAS could well underpin a roadmap for Italian 
participation in the lunar programme – and even the develop-
ment of a sustainable lunar economy.
The studies will focus on Shelter, a pressurised lunar surface 
module to be used by astronauts in an emergency and also as 
a starting point for surface exploration.as well as on a lunar 
telecommunications system to facilitate communications be-
tween the lunar base, the Lunar Gateway space station and 
Earth.
Other aspects to be covered include pressurised surface mod-
ules such as a lunar laboratory for scientific experiments, a 
new-generation pressurised observation dome on Gateway 

and a habitation module for astronauts. 
Transport systems will be considered as well to help astronauts 
explore the lunar surface or transport equipment to Gateway 
and the lunar surface, and an automated rover to transport raw  
material. 
Infrastructure needed for the future lunar base include a Lunar 
Data Centre and a power generation and distribution facility.
As the prime contractor, TAS will lead an industrial team of Ital-
ian excellence, including those from sectors not traditionally 
associated with Space:  Aiko, Altec, Argotec, Design Gang, 
ENEL, Fondazione Amaldi, Leonardo, Merlo, Nanoracks Europe, 
Pieco, Prima Additive, Qascom, Stellantis, Telespazio and Value 
Partners.
TAS will coordinate with all the partners of the supply chain to 
conduct a 360° analysis of the fundamental requirements for 
lunar habitation and exploration. 
According to Massimo Comparini, CEO of Thales Alenia Space 
Italy, “Innovation is the key at Thales Alenia Space to boost our 
competitiveness as we tackle new challenges. This contract is 

Thales Alenia Space (TAS), the joint company between 
Thales (67 per cent) and Leonardo (33 per cent), has se-
cured a contract from the Italian space agency (ASI) to 
conduct a feasibility study of 16 design concepts to sup-
port human presence on the Moon. 
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fined for the new capacities of the multirole aircraft, as made 
possible by the F3-R standard, and particularly those offered 
by the long-range air-to-air Meteor missile and the TALIOS 
land-based target designator.
Air Superiority
Meteor is the next generation of Beyond Visual Range Air-to-
Air Missile (BVRAAM) system designed to revolutionise air-
to-air combat in the 21st Century. Guided by an advanced 
active radar seeker, Meteor provides all weather capability. It 
is designed to meet stringent requirements and is capable 
of operating in severe clutter and countermeasure environ-
ments. The weapon is also equipped with data link commu-
nication. Aimed at meeting the needs of a network centric 
environment, Meteor can be operated using third party 
data, enabling the Meteor user – the pilot – to have a flexible 
weapon system.
The combination of the AESA RBE2 radar and the long-range 
Meteor missile gives the Rafale the air superiority it needs for 
beyond visual range engagements in all weather, as re-
quired for handling a wide variety of targets.
The new version of the Rafale will continue to carry the en-
hanced medium-range, air-to-ground missile (ASMPA) as 
part of airborne nuclear deterrence missions. The missile is 
powered by a ramjet motor. This mode of propulsion, com-
pared to a traditional rocket propulsion system, allows for 
reduction of both the required space within the missile as 
well as missile weight in relation to the required range and 
warhead charge. It allows the missile to cover a large part of 
the flight envelope at high supersonic speeds.
The F3-R Rafale is now capable of using the TALIOS high-res-
olution laser designation pod, which can generate images in 
both the visible and infrared ranges, and will benefit from 
largely improved capacities that will enable it to perform in-
telligence and target acquisition, and tracking and designa-
tion missions. The Rafale will also feature new and more effi-
cient fixed or moving target tracking capacities, as well as an 

automatic moving target detection capacity and a new hu-
man-machine interface that will make it easier to use.
In the new standard, the Rafale F3-R will also offer an en-
hanced ground attack capacity. It will now be possible to 
control the munition flight time, the laser illumination and 
the in-flight weapon settings, including for the terminal laser 
guidance AASM (modular air-to-ground weapon system).
The Rafale F3-R will also feature an automatic ground colli-
sion avoidance system (AGCAS) that will make it safer. The 
AGCAS is a protection function designed to prevent any risks 
of ground collision.
From 2022, new capacities will be added to the Rafale, with 
the F4 standard. The aircraft will include innovative connec-
tivity solutions offering enhanced networked combat opera-
tion capabilities. 
Enhanced radar sensors and forward optronics will also be 
added, as well as a helmet-mounted display and new inte-
grated weapons, such as the air-to-air MICA NG missile and 
the modular 1000-kg air-to-ground weapon.

F3-R Rafale can generate 
images in both visible and 
infrared ranges

From 2022, new capacities will 
be added to the Rafale with 
the F4 standard

The combination of the AESA RBE2 radar and the long-range Meteor 
missile gives the Rafale the air superiority it needs
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The Rafale F3-R fighter jet received approval into opera-
tional service from Admiral Pierre Vandier – Chief of Staff 
of the French Navy, and Air Force General Philippe Lavi-
gne – Chief of Staff of the French Air and Space Force.
The upgrading of the French combat aircraft capacities ranks 
high on the list of priorities of the French military expenditure 
plan (LPM) which provides for a 2.7-billion-euro investment in 
the development of the new versions of the Rafale over the 
2019-2025 period.
The French Navy and the French Air and Space Force are now 
authorised to make operational use of all the capacities that 
are developed around the F3-R standard, which is already in-
stalled in half the French fleet and will be installed on all Rafale 
aircraft in service. Both forces now have a world-class multi-
role fighter aircraft at their disposal capable of operating in 
the most contested environments.
The decision also applies to the Rafale aircraft of the GAE (car-
rier air wing) operated from aircraft carrier Charles-de-Gaulle, 
or those of the French Air and Space Force that are deployed 
from the forward air base in Jordan within the framework of 
operation Chammal.
The entry into operational service is the culmination of a pro-
cess, which within both armed forces consisted of determin-
ing and disseminating the applicable operating tactics de-

Enters Operational 
Service

Rafale F3-R

• Sustained air superiority capacity, with:
– The Meteor  missile and a robust radar (also ro-
bust in dense EW situations)
– An enhanced Spectra EW system
– A reinforced alert capacity against enemy 
threats
• Enhanced resilience against GPS jamming
• Faster decision loop and sustained interopera-
bility
• Higher ground target identification and desig-
nation capacity, with the integration of the new 
laser designation pod (TALIOS)
• Sustained in-flight refuelling capacity, with the 
integration of a new-generation pod (NARANG)
• Integration of the GBU16, laser-guided 500 kg 
bomb
• Enhanced flight safety, with the integration of an 
automatic ground collision system
• Enhanced support system, with an accelerated 
and more accurate fault diagnosis capacity

Rafale F3-R Standard 
Capacities
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SBS can detect even the 
smallest of targets which may 
be operating illegally

VIGILANTE has been developed to cover maritime surveil-
lance applications from littoral to offshore assets. By design, 
this maritime C2 can be used to protect Exclusive Economic 
Zone (EEZ) from increasing threats as well as Oil and Gas as-
sets, fight against illegal trafficking, unreported and unregu-
lated fishing.
Relying on a federated architecture, VIGILANTE first connects 
all together a variety of sensors such as the high-perfor-
mance radars of HENSOLDT UK (formerly Kelvin Hughes), 
HENSOLDT electro-optics (EO/IR), AIS stations and other de-
tectors, then fuses in real-time the high volume of data col-
lected from sensors leading to several hundreds of tracks to 
finally display the common situational picture. This capabili-
ty enables the system to provide a powerful maritime solu-
tion integrating an all-in-one Maritime Operation Center, 
chain of sensors-equipped semaphores and patrol boats.
At the sea, patrol vessels equipped with VIGILANTE benefit 
from the common maritime picture and use the onboard 
sensors to extend the range of detection and share it in turn. 
Moreover, like for the chain of semaphores, each radar is 
combined with in-house radar processing extractor in order 
to achieve outstanding detection of small targets up to 30 
km away. To complete the surveillance device, VIGILANTE 
also comes with a light amphibious unmanned aerial plat-
form (UAV) to conduct Vessels Inspection operations in a 
completely autonomous flight control.
Thanks to the proprietary Link P (Tactical Data Link), the Mari-
time Operation Center, patrollers and semaphores are inter-
connected in a private secured network to share the com-
mon maritime situation and exchange messages Beyond 

Line of Sight (BLOS).
Onshore, the Maritime Operation Center (MOC) hosts the 
core of the C2 system providing a comprehensive regional 
situational understanding. A typical Vigilante MOC consists 
in one Multi Touch Table (MT2), some workstations, a wall 
screen and a server. Besides the benefits of quick interactions 
with the touch screen display, the MT2 definitively acceler-
ates situational assessment and decision process thanks to 
data centralisation bringing operators with an efficient col-
laborative tool. Thus, relevant means and resources can be 
intuitively coordinated and allocated.
In terms of features, the solution integrates surveillance 
functions, such as automated and personalised alerts based 
on suspicious vessels behaviour detection, predictions, 
smart decision aids, anti-collision nautical function, multi-
site coordination etc. Because of its versatility, the VIGILANTE 
C2 system fits with standardised projects and ensures full in-
teroperability within the surveillance network among on-
shore and offshore assets. Typically, VIGILANTE applications 
range from very hot spots like in Libya to protect Oil & Gas 
platforms, to Coast Guards missions of State actions at sea 
like in Philippines.

The Kelvin Hughes Shore Based Sensors (SBS-900) Coastal Surveillance
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HENSOLDT 
Hard at Work to Protect the
 World’s Coastlines
The Coastal Surveillance offering from the HENSOLDT 
group consists of a full radar, optronic and software solu-
tion, where integrators can either select elements of the 
company’s offering, or the whole solution, which can be 
dependent on their requirements. HENSOLDT is able to 
offer tailor-made solutions for customer specific require-
ments, which are optimised for the application at hand. 
The firm is a leading supplier of radar technology to ma-
jor integrators and end-users for Coastal Surveillance
systems. 
Complete Package
The Kelvin Hughes Shore Based Sensors (SBS) range from 
HENSOLDT UK has been contributing to the protection of the 
world’s coastlines since 2010. The SBS radar range, is specifi-
cally developed to meet the stringent operational require-
ments of port, harbour and river traffic operators as well as 
government agencies responsible for the protection of the 
coastal and littoral zones.
The SBS radar systems are able to detect even the smallest of 
targets such as small wooden boats and Rigid Inflatable 
Boats (RHIB), which may be operating illegally including traf-
ficking and facilitating entry into a country through remote 
unprotected shorelines, in heavy clutter. The SBS family is ca-
pable of detecting uncooperative low Radar Cross Section 
(RCS) targets, through the SharpEye technology. Variants of 
SharpEye radars are also used by a number of Middle East 
customers for vessel traffic management, offshore security, 
shipboard applications and vital counter-drone applications 
across the region.
The SBS-800 family is configured to provide an upmast system 
with high reliability. The superior performance is achieved 
with the use of solid-state electronics and patented technolo-
gy in the SharpEye transceiver. Four product configurations 
provide the system integrator with a standardised, cost-effec-
tive radar sensor solution, meeting the requirements defined 
in IALA Guidelines. The SBS-800 allows easy integration into 
custom solutions.
The SBS-900 family is configured to provide a mast mounted 
environmentally sealed enclosure. The system is designed to 

provide a complete radar sensor package to system integra-
tors that also meet the requirements defined in IALA Guide-
lines. It provides flexibility to meet various customer require-
ments, especially where specific antenna types are required. 
Working closely with the system integrators, the company’s 
dedicated system engineers provide a solution that best 
meets the customer’s needs.
Enhanced Situational Awareness
Over the last decade, Nexeya, a HENSOLDT Company, has 
provided maritime nations with a complete suite of mission 
management and communication systems intended for mar-
itime surveillance and implementation of State action at sea.

VIGILANTE provides a 
maritime solution integrating 
an all-in-one Maritime 
Operation Center

Vigilante
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The Commanding Officer of the IAF, Maj. Gen. Amikam Nor-
kin, stated: “The IAF’s Nachshon Intelligence Squadron’s ac-
quisition of the Oron will enable the Air Force to further en-
hance its operational and intelligence superiority in the face 
of emerging threats and security challenges.”
President & CEO of IAI, Boaz Levy, commented: “The Oron air-
craft is yet another testimonial to IAI’s experience in develop-
ing strategic systems for the State of Israel and our customers 
worldwide. Our expertise in bringing end-to-end solutions to 
answer operational needs is clearly demonstrated through 
the Oron aircraft initiative. IAI is honoured to bring our intelli-
gence, communication, multi-sensors and operational know-
how to fruition to help guard Israel’s borders. The Oron air-
craft is the first of its kind in the world and joins the family of 
Strategic Special Mission Aircraft that IAI has provided the IDF 
over the past two decades, including the Eitam (AEW&C) and 
Shavit (SIGINT) aircraft. The Oron will provide the State of Is-

Oron will provide IDF 
with unprecedented ISR 
capabilities

Aircraft equipped with 
AI-based data processing 
mechanism

rael with a strategic advantage thanks to innovative and pio-
neered technology.”
Head of Military R&D in the DDR&D of the Ministry of De-
fence, Brig. Gen. Yaniv Rotem, elaborated: “The DDR&D has 
been leading the development of the Oron mission systems 
for over nine years. This mission aircraft will provide the IDF 
with unprecedented, innovative ISR capabilities using 
ground-breaking sensing systems - the onboard radar sys-
tem and a variety of sensors. These systems will stream valu-
able data to the intelligence units. The use of AI technology 
will enable an efficient and automated data processing sys-
tem, which will produce actionable intelligence in real-time, 
enhancing the effectiveness of IDF operational activities.”
Israeli Ministry of Defence’s twitter statement read: “New in-
tel (ISR) mission aircraft, Oron has landed in Israel. The wide 
area persistent surveillance aircraft will provide the IDF with 
unprecedented capabilities. Its cutting-edge sensors & radar 
system capture vast areas for real-time ground and maritime 
surveillance.”
Over the past 60 years, IAI delivered, supplied and supported 
advanced systems for the IMD as well as many demanding 
customers worldwide. 
The company maintains extensive research and develop-
ment (R&D), engineering, manufacturing and testing capa-
bilities to develop, produce and support complete systems, 
from the component, sensor and sub system to large scale 
integrated systems, support systems of expertise. 
This capability is also reflected by the company’s manpower 
- IAI is the largest employer of engineers in Israel; R&D makes 
about a quarter of the company’s annual budget.
IAI strives to be a leader in all its main areas of activities, in-
cluding Satellites and Space Systems, Defence Systems, Mis-
siles and Loitering Weapons, Special Mission and Early Warn-
ing Aircraft and Unmanned Aerial Systems.
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Israel Aerospace Industries (IAI), the country’s largest 
aerospace and defence company and a globally recog-
nised technology and innovation leader, has delivered 
Oron, the first wide area persistent surveillance, multi-
sensor aircraft to the Israel Defence Forces (IDF).
The Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) sys-
tems developed and integrated in Oron will enable the IDF to 
generate comprehensive, real-time intelligence assess-
ments, including detailed assessments of the deployment of 
enemy forces and terrorist organisations at short and long 
ranges, during routine and operational activity. 
Its ground-breaking sensors and pioneering data processing 
capabilities will enable multi-domain coverage of vast areas 
in real-time for ground and maritime surveillance, regardless 
of weather or visibility conditions. 
The development of this programme is led by the Director-
ate of Defence Research & Development in the Israel Ministry 

of Defence (IMOD), in collaboration with the Israeli Air Force 
(IAF), IDF Intelligence Directorate, Israeli Navy and IAI. 
AI Capabilities
Among the most important value additions to the aircraft is 
the use of artificial intelligence (AI). Developed based on les-
sons learned in past conflicts by IDF and MOD, the Oron will 
be equipped with a data processing mechanism based on 
advanced data science and AI capabilities. 
The Oron aircraft is based on the Gulfstream G550, known for 
its outstanding flight performance and low maintenance 
costs. 
The aircraft landed in Nevatim Airbase recently and was re-
ceived at a ceremony held in the presence of IAF Command-
er, Maj. Gen. Amikam Norkin. 
It will be operated by the IAF’s Nachshon Intelligence Squad-
ron and will enable the IAF to further its operational edge 
and intelligence capabilities.

IAI Delivers
First Oron Spy Aircraft to IDF 
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and track submarines. The aircraft is modified to include a 
bomb bay and pylons for weapons. It has two weapons sta-
tions on each wing and can carry 129 sonobuoys. The aircraft 
is also fitted with an in-flight refuelling system. 
A military derivative of the Boeing 737 Next-Generation air-
plane, the P-8 combines an advanced weapon system with 
cost advantages. The P-8 shares 86 per cent commonality 
with the commercial 737NG, providing supply chain econo-
mies of scale in production and support.
The P-8 has two variants: The P-8I, flown by the Indian Navy, 
and the P-8A Poseidon, flown by the U.S. Navy, the RAAF and 
the United Kingdom’s Royal Air Force. The RAAF has acquired 
the Boeing aircraft through the Foreign Military Sales pro-
cess and will receive a variant designed and produced for the 
U.S. Navy called the P-8A Poseidon.
Multi-mission Aircraft
The P-8 is a multi-mission maritime patrol aircraft, excelling 
at anti-submarine warfare; anti-surface warfare; intelligence, 
surveillance and reconnaissance (ISR) and search and rescue. 

Thanks to its long-range anti-submarine capabilities, it is ca-
pable of protecting seas and securing borders. Its features 
include:
Anti-Submarine Warfare: The P-8 executes anti-submarine 
warfare (ASW) through an integrated sensor suite to conduct 
search, detection, classification, localisation, tracking and at-
tack of submarines. It utilises a state-of-the-art acoustics sen-
sor suite, sonobuoys, electronic support measures (ESM), in-
verse synthetic aperture radar (ISAR) and the delivery of tor-
pedoes for sub-hunting.
Anti-Surface Warfare: The aircraft executes anti-surface 
warfare (ASuW) through communications and data link sys-
tems. This integrated sensor suite conducts search, detection, 
classification, localisation, tracking and attack of naval sur-
face targets, utilising ESM and ISR and delivering of Harpoon 
missiles.
Maritime ISR: The P-8 accomplishes maritime ISR through a 
proven sensor suite of radar with ISAR, synthetic aperture ra-
dar (SAR), periscope, search and navigation. These systems 
are optimised for combat ready maritime patrol in detecting, 
locating and tracking surface and undersea targets.
Overland ISR: It has the proven capability to effectively con-
duct overland ISR and battle space control (C2) of land forces 
using its advanced mission system, data link and electro-opti-
cal/infrared sensor suite.
Communications: The P-8 has a full complement of radio fre-
quency communications via Link 11 and 16 to support coor-
dination of operations. This includes wideband satellite com-
munications with ground stations that enable interoperabili-
ty with allies and partner nations.
Search and Rescue: With its advanced sensors and long en-
durance, further enhanced by in-flight refuelling, the P-8 can 
search and deliver rescue stores in large ocean and overland 
areas quickly at high and low altitudes. This includes the car-
riage and release of the UNI-PAC search and rescue survival 
kit.
Integrated Support
Leveraging worldwide logistics, maintenance and training 
support systems, Boeing provides sustainment solutions to 
support the capabilities of the P-8 aircraft.
The aircraft provides high levels of fleet availability while re-
ducing life-cycle cost. The ‘One Boeing’ solutions are lever-
aged for training, sustainment and service support. This in-
cludes supply chain, global support, field service, data/tech 
publications, spares and repairs, modifications and retrofits.
By utilising Boeing’s existing commercial supply chain infra-
structure and maintenance, repair and overhaul service rela-
tionships, P-8 sustainment solutions offer reduced pro-
gramme costs and availability risks to enable fleet operational 
readiness. 
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“The P-8A continues to be an invaluable asset and these addi-
tional aircraft will help deliver expanded maritime patrol and 
reconnaissance capabilities to the fleet,” said Capt. Eric Gard-
ner, programme manager for the U.S. Navy’s Maritime Patrol 
and Reconnaissance Program Office.
The P-8A is a long-range anti-submarine and anti-surface war-
fare aircraft used by the U.S Navy. It’s vital for intelligence 
gathering, surveillance reconnaissance and search and res-
cue. Deployed around the world with 103 aircraft in service 
and more than 300,000 flight-hours, the P-8’s performance 
and reliability deliver confidence.
“We continue to hear feedback from deployed Navy squad-
rons who tell us the P-8A is exceeding expectations,” said Stu 
Voboril, vice president and programme manager for Boeing’s 
P-8A programme. “Our focus is on delivering the world’s best 
maritime patrol aircraft.” 
The P-8 is militarised with maritime weapons, a modern open 
mission system architecture and commercial-like support for 
affordability. It’s the principal aircraft with the ability to detect 

Boeing
Boeing recently received a contract worth US$1.6 billion from the U.S. Navy to 
manufacture 11 P-8A Poseidon aircraft. Nine of these aircraft will join the U.S. 
Navy fleet and two will go to the Royal Australian Air Force (RAAF), a cooperative 
partner in the P-8A joint programme since 2009.

Bags US$1.6B Deal for 
P-8A Poseidon

Nine P-8 Poseidon will join 
U.S. Navy and two will go to 
RAAF

P-8 Poseidon shares 86 per 
cent commonality with the 
commercial 737NG
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helps to refuel receptacle-equipped aircraft such as the F-16 
Fighting Falcon, F-35A Lightning II.
Its fast fuel flow rate (up to a maximum of 3,600 kg/min – 
1,200 US gal/min) makes the ARBS a capable new-genera-
tion flight-proven boom available. Noteworthy handling 
qualities are provided for the operation of the ARBS, rated as 
such by independent assessments.
Under-wing Pods 
These provide simultaneous hose and drogue refuelling at 
high fuel offload rate (1,300 kg/min – 420 US gal/min), allow-
ing receivers to minimise refuelling time and increase opera-
tion efficiency.
The Cobham 905E under-wing pods, currently in service and 
proven in operation, enable the A330 MRTT to refuel any 
NATO or allied probe-equipped receivers such as the Euro-
fighter, the Tornado, the Jaguar or the F/A18 Hornet. The 900 
series wing-pods incorporate a digitally controlled and elec-
trically operated hose drum unit, optimising reliability and 
maintainability.
Fuselage Refuelling Unit (FRU) 
The FRU, a removable hose and drogue unit, allows refuelling 
receivers with a different fuel type. This option ensures NATO 
fuel type is transferred from wing-pods, while an alternative 
fuel type is dispensed from the FRU. Large probe-equipped 
aircraft such as the A400M or C295 can be refuelled at a high 
fuel offload rate of 1,800 kg/min – 600 US gal/min via the 
Cobham 805E FRU.
The air-to-air refuelling (AAR) systems are controlled from an 
advanced Fuel Operator Console that is positioned in the 
cockpit, increasing the safety of the AAR operation by ensur-
ing a timely and synchronised reaction of the flight crew to 
unexpected events. It also features an Enhanced Vision Sys-
tem, a high definition 2D/3D digital system that enables per-
forming day and night refuelling and can provide high reso-
lution video recording of the refuelling operations.
SMART MRTT
Last year, Airbus joined with the Republic of Singapore Air 
Force (RSAF) to develop the A330 SMART MRTT – providing 
the company’s A330-derived Multi Role Tanker Transport 
with capabilities such as Automatic Air-to-Air refuelling and 
enhanced maintenance.
The company has begun flight testing for the development 
of the A330 SMART MRTT. The newly evolved aircraft will re-
portedly be the world’s first to integrate the fully Automatic 
Air-to-Air Refuelling (A3R) capability. Using a converted tank-
er from the Republic of Singapore Air Force for the campaign, 
the SMART MRTT will also bring other innovations such as an 
enhanced vision system for night-time covert operations 
and improved sensors to capture more data and move to-
wards predictive maintenance.

SMART MRTT will look to 
capture more data and 
move towards predictive 
maintenance

improving efficiency and effectiveness of fast jets opera-
tions. Refuelling capabilities of the A330 MRTT have been 
validated in testing operations with fighter and larger receiv-
er aircraft. Key features include:
Aerial Refuelling Boom System (ARBS)
The A330 MRTT is provided with the advanced Airbus De-
fence and Space Aerial Refuelling Boom System (ARBS). This 

A330 MRTT can carry more 
fuel resulting in more 
flexibility and range
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Airbus  
 to Bid for Canada’s Strategic
 Tanker Replacement Project
Recently, Airbus was qualified by the Government of 
Canada as a bidder for the Strategic Tanker Transport Ca-
pability (STTC) project. The procurement process was 
launched to replace the Royal Canadian Air Force (RCAF) 
Airbus A310MRTT (CC-150 Polaris) multirole tanker fleet.
Released at the beginning of 2021, the invitation to qualify 
(ITQ) identified Airbus’ A330 Multi Role Tanker Transport 
(MRTT) aircraft as capable of meeting the project’s require-
ments, which now moves to the next stage of the call for ten-
der. A draft request for proposal (RFP) is expected in Q3 2021.
The STTC programme is looking to replace the RCAF CC-150 
Polaris tanker fleet with a multirole aircraft capable of con-
ducting a wide range of missions including NATO and 
NORAD operations, ranging from air-to-air refuelling 
to strategic  Government of Canada transport and 
aeromedical evacuation.
Simon Jacques, President of Airbus Defence and 
Space Canada, said: “The A330  MRTT is the only 
new generation, combat- proven, multirole tanker 
available. It is certified to operate with the majority 
of western receivers, including Canada’s current 
fighters, transport and mission aircraft. It has more 
than 250,000 flight hours in service with 13 nations, in-
cluding key NATO allies and Five Eyes partners such as Aus-
tralia and the United Kingdom.”
Active in several Canadian provinces, Airbus has approxi-
mately 3,800 employees across the country and sustains 
more than 23,000 indirect jobs in the aeronautics sector. The 
company works with over 665 suppliers in nine provinces, 
sourcing US$1.8 billion CAD from Canadian companies.
All Airbus divisions are present in Canada with commercial 
aircraft in Mirabel, QC, helicopters in Fort Erie, ON and De-
fense and Space in Ottawa, Ontario. Airbus 100 per cent 
owned subsidiaries, Stelia Aerospace and NAVBLUE also 
have installations in the country. In addition, Air Pro, a joint 
venture between Airbus and PAL Aerospace, located in Otta-
wa, provides in-service support to the FWSAR programme in 
Canada (Airbus C295 aircraft to RCAF).
As a new-generation tanker, the A330 MRTT is combat-prov-

en and with unique multi-role capabilities. The tanker has 
been ordered by Australia (as launch customer), France, 
NATO, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, the UAE and the 
UK, and has received 61 total aircraft sales as of March 2021.
The A330 MRTT offers the highest capacity of all tanker air-
craft as it can carry up to 111 tonnes of fuel. Moreover, it has 
the capacity of offloading 50,000 kg of fuel to a broad range 
of receivers during a four-hour loitering mission at over 1,000 
nm from its take-off point.
Unmatched Capacity
The A330 MRTT unmatched fuel capacity allows it to offload 
more fuel at any given distance. More fuel on-board results in 
more flexibility, range and longer time on station, thereby 

A330 MRTT RAAF Refuelling F 18
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they call “the innovators,” to determine physics and design parame-
ters that are then put into action with simulations.
Huge Advantages
Modelling and simulation have two huge advantages over building 
and assessing actual hardware: It’s much cheaper and faster, allowing 
the business to respond rapidly to any changes the customer requests.
“AI and machine learning are critical to the company’s modelling and 
simulation framework,” Fitzpatrick said. “Every new flight test and ev-
ery new experiment looks a little different than the last one and that 
means there’s a lot of rapid learning happening for the company and 
its customers.”
For example, the hypersonic threat is evolving and it’s not entirely 
clear which weapons adversary nations have – or what they can do. 
Interestingly, modelling and simulation allows engineers to run thou-
sands of variations to see what works best. The company likens the 
approach to a football coach studying old game tapes to see how dif-
ferent players with varying capabilities impact a game for better or 
worse and how they can adjust their response to exploit a team’s 
weakness or counter their strengths. 
The company also runs multiple plays and manipulates various sys-
tems to determine the best way to respond.
In the words of Fitzpatrick: “No one can afford a perfect missile, no one 
can afford a perfect sensor, so you really must get them playing to-
gether in a synthetic battlefield and see how they tie together in order 
to maximise a customer’s investment to ensure they’re not over-
spending for perfection,” 
This new generation of software helps ensure troops are ready — 
equipped with modern systems that are connected and can conduct 
a full range of operations.
“We cover the entire kill chain,” Fitzpatrick remarked, using a military 
term for all the systems in an operation such as an intercept or coun-
terattack. “From sensing, communications, command and control, 
and launching a weapon of our own, we digitally simulate all of these 
interactions so we can quantify the effectiveness of our system of sys-
tems.”

SM-3 Block IIA 
interceptor destroys 
ICBM target in first 
test

Raytheon runs multiple plays to determine best way to respond
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All flights are 
taking place at 
high altitude 
of above 5,000 
metres

Raytheon Infuses
Key Technologies into 
Modelling, Simulation

The test, the first test of its kind in the physical world, was a roaring suc-
cess — but not all of a surprise.
In the digital world, it had already happened – many, many times. 
What had helped a great deal in the Intercept Test were the stupendous 
efforts by engineers at Raytheon Missiles & Defense who infused ad-
vanced technologies into modelling and simulation.
The SM-3 interceptor uses sheer force, rather than an explosive warhead, 
to destroy its target. Its “kill vehicle” hits threats with the force of a 10-tonne 
truck travelling 600 mph. This technique, referred to as “hit-to-kill,” has 
been likened to intercepting a bullet with another bullet.
Using artificial intelligence, machine learning, modelling and simulation, 
Raytheon engineers digitally put the interceptor through its paces time 
and again in the months leading to the November 2020 test.
“We knew we could do it long before we proved it,” said Wes Kremer, president 
of Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon Technologies business. “That is 
the kind of powerful insight you gain from modelling and simulation.”
The simulations leading to the real-world test were just one way Raytheon 
Missiles & Defense is using artificial intelligence and machine learning to 
assess data from its own products, predict their performance in real-world 
scenarios and help customers make better purchasing decisions.
In the SM-3 test, the team gathered data from previous tests and fed them 
into a model and simulation.
“We do the high-fidelity predictions that tell us how the missile’s going to 
perform throughout flight, all the way down to the exact point on the tar-
get the interceptor will hit — and we were right,” pointed out Doug Fiehler, 
part of the Raytheon Missiles & Defense flight test team at the Missile De-
fense Integration and Operations Center at Schriever Air Force Base in Col-
orado Springs, Colorado.
Fact-finding Mission
The process starts with listening; a team from Raytheon Missiles & Defense 
meets with a customer to hear what they want.
“What we’re really after is having that discussion with the customers to get 
them to open up and say what they really need, what keeps them awake at 
night, and what we can do at Raytheon to help solve some of their prob-
lems,” explained  Bob Fitzpatrick, vice president of Requirements and Ca-
pabilities at Raytheon Missiles & Defense.
Modelling involves examining those needs with a team of experts, what 

Off the coast of Hawaii, 
a  Standard Missile-3  Block 
IIA interceptor launched 
from the guided missile de-
stroyer USS John Finn rock-
eted outside Earth’s atmo-
sphere and destroyed an in-
tercontinental ballistic mis-
sile (ICBM) target in Novem-
ber 2020.

The SM-3 
interceptor uses 
sheer force, 
rather than 
an explosive 
warhead, to 
destroy its target
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Oshkosh Defense, LLC, an Oshkosh Corporation compa-
ny, recently announced that the National Advanced Mo-
bility Consortium (NAMC) has selected the company and 
its partner, ST Engineering, to participate in the proto-
type phase for the U.S. Army’s Cold Weather All-Terrain 
Vehicle (CATV).
The CATV is a new programme for a tracked vehicle that op-
erates in extreme cold weather or arctic conditions and is de-
signed to replace the Small Unit Support Vehicles (SUSVs) 
that have been in service since the early 1980s.
“Oshkosh Defense and ST Engineering bring together an 
abundance of defence industry and manufacturing exper-
tise to address the U.S. Army’s need for a proven vehicle that 
can easily manoeuvre in arctic environments,” said Pat Wil-
liams, vice president and general manager of U.S. Army and 
U.S. Marine Corps programmes. “We are confident that the 
Oshkosh CATV will enable Soldiers to efficiently move per-
sonnel and supplies in the most extreme conditions, and we 
look forward to getting them into the hands of the end user 
for testing and evaluation.”
Derived from Robust Platform
The Oshkosh CATV is derived from the Bronco 3, a member of 
the proven, highly effective, and reliable Bronco family of ve-
hicles (FoV) by ST Engineering which have been in service in 
various countries. The Bronco FoV has undergone more than 
1,860 miles of performance testing in arctic conditions as 
well as over 200,000 miles in a theatre of operations on harsh 

desert terrain. The Oshkosh CATV prototypes will offer built-
in mission modularity to accommodate a variety of configu-
rations. A General-Purpose vehicle, for example, can be used 
as a troop carrier, casualty evacuation (CASEVAC) or Com-
mand and Control vehicle and can be swapped from one 
configuration to another in the field within 30 minutes by a 
two-person crew.
“The new vehicle design will be built with the combined ex-
pertise of Oshkosh Defense and draws on the rich heritage 
of the Bronco family of vehicles, a proven, robust and versa-
tile articulated platform which has been in operation since 
2001,” said Lee Shiang Long, President/Head, Land Systems, 
ST Engineering.
Oshkosh Defense and ST Engineering will deliver two proto-
types – one General Purpose and one Cargo vehicle for test-
ing and Soldier evaluation in Q3 FY21. The prototypes will be 
evaluated on payload, mobility, crush resistance, swimming, 
and transportability. The U.S. Army has announced plans to 
issue a follow-on production contract for up to 200 CATVs in 
FY22.

Oshkosh Defense  
to Develop Cold Weather All-Terrain 
Vehicle Prototype for U.S. Army

CATV is a new programme 
for a tracked vehicle that 
operates in arctic conditions
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The Naval Group recently delivered. A.R.A. Piedrabue-
na to the Argentine Navy. This delivery is part of the 
contract signed by Naval Group with Argentina in 2018 
for the delivery of four multi-mission patrol vessels. 
A.R.A. Bouchard (former L’Adroit) was delivered last De-
cember, two months ahead of schedule. 
With the delivery of the A.R.A. Piedrabuena, the first of the 
three new patrol vessels built for Argentina, the programme 
keeps progressing as scheduled and will continue at a pace 
of one delivery every six months.
A 44-people crew from the Argentinian Navy has been 
trained in the operation and maintenance of the vessel by 
teams from Naval Group and Kership, a joint venture be-
tween Piriou and Naval Group.
This second patrol vessel of the series acquired by the Ar-
gentine Navy, which is of new construction, offers the same 
assets and features as those of the first one, the A.R.A. 
Bouchard. Some of its features have been reinforced to 
meet the Navy’s needs. Better armed and motorised, 
equipped with an active stabilisation system and a bow 
thruster, it is also ice proven, i.e., adapted to navigation in 
the cold waters of Antarctica.
Innovative and Ingenious
The Argentinean offshore patrol vessels (OPV) benefit from 
innovations developed by Naval Group and proven by the 

French Navy, which has operated L’Adroit in several oceans 
for six years.
The patrol vessels have very high endurance and provide 
360-degree visibility from the bridge and a unique mast for 
a panoramic radar coverage. It also offers discrete and safe 
implementation in less than five minutes of fast crafts for 
Special Forces thanks to an ingenious ramp system at the 
bow of the patroller.
This range of ships also offers extensive surveillance of the 
maritime space and the detection of suspicious behav-
iours. The A.R.A Piedrabuena is equipped with the POLARIS 
system and NiDL tactical data link system, specifically de-
veloped by Naval Group for state missions at sea and sea-
proven by the French Navy.
The OPV is able to stay on high seas for more than three 
weeks, to reach a speed of 20 knots and to accommodate a 
helicopter. Implemented by a reduced crew of 40 members, 
it is also able to accommodate about 20 extra passengers.
The OPV is 87 metres in length, its beam is 14 metres and 
has a displacement of 1,650 tonnes. 
The maximum speed of the vessel is over 20 knots and has 
an endurance of > 7,000 nautical miles. It can accommo-
date 59 (crew and passengers) and has a boarding capacity 
of two light crafts of nine metres and one 10 tonne class 
helicopter.

Naval Group  
Delivers Second Offshore
Patrol Vessel to Argentina
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Intuitive and Efficient
ATOS is a well proven system that is still in the vanguard in 
surveillance capability thanks to a continuous investment in 
development and updates.
Leonardo pays special attention to technical solutions that 
reduce operators’ workloads and stress, as modern patrol air-
craft must be able to operate autonomously, with a multi-
tude of sensors being constantly monitored, on missions 
lasting several hours.
The new operator workstations are designed to be much 
more comfortable and to present on-screen information in a 
much simpler, more intuitive manner (making use of win-
dows and gestures that have now become familiar to all of 
us through smartphone use), so that the crew can continue 
to concentrate and remain efficient throughout the entire 
mission.

Making Well- Informed 
Maritime Decisions with 
ATOS

To further expand capacity for analysis and merging of infor-
mation, ATOS will soon be able to use cloud technologies to 
draw on vast shared databases complementing information 
from on-board sensors.
ATOS has not finished evolving. The next step will be the 
introduction of Artificial Intelligence (AI). This technology 
will make it possible to process quantities of data unimagi-
nable today, ensuring that the operator has real-time 
knowledge of the situation with an unprecedented degree 
of completeness.
The suite will become increasingly autonomous in analysis, 
allowing decision-makers to concentrate fully on what to do 
next. Data processing that takes several weeks now will, in 
the future, be completed within hours. The ATOS of the fu-
ture will be connected to satellites, national and internation-
al databases, surveillance networks and, potentially, directly 
to the Combat Management System (CMS) aboard ships.
This project for growth and evolution revolves around con-
stant contact between Leonardo and the customer, always 
offering the best solution for operators’ concepts of opera-
tion (CONOPS), requirements and ambitions.

ATOS enables well-informed decision making

ATOS’ new operator workstations are designed to be much more 
comfortable 
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As a leading provider in the avionics sector for maritime 
surveillance, Leonardo understands that maritime secu-
rity is a top priority for the Middle East. The company has 
a wide portfolio of products offered for enhancing 
awareness of threats. Among them is ATOS (Airborne 
Tactical Observation and Surveillance System), an avion-
ics system designed for the surveillance of vast areas on 
land and at sea. Acknowledged as a highly successful so-
lution in its field, it has been adopted by customers 
across Europe, Africa and Australia with more than 60 of 
these systems installed on 10 different types of aircraft.
On-board helicopters, planes, or unmanned systems, ATOS 
collects and integrates data from radar, electro-optical cam-
eras and other sensors to present a clear, complete picture of 
the situation. Real-time merging of information from differ-
ent sensors minimises the time and effort required to analyse 
and understand events underway in the area of interest. Full 
awareness of the situation is essential for making quick deci-
sions in the Armed Forces, Police Forces or other governmen-
tal bodies, for whom ATOS is already operative also in regions 
where air surveillance is used to compensate the lack of 
ground-based infrastructure and sensors.
ATOS enables well-informed decision making through its in-
tegration into a wider surveillance network, accessing infor-
mation collected by other aircraft and naval or ground units.
These features make ATOS ideal for a great variety of mis-
sions ranging from prevention of illegal activities to border 

Making Well- Informed 
Maritime Decisions with 
ATOS

control, particularly coastal borders. The system’s modulari-
ty allows further expansion of its capacity for application in 
one of the world’s most complex missions: Anti-Submarine 
Warfare.
One of the most important features of the system is that it 
can easily be integrated with any aircraft, whether new or al-
ready in operation. Leonardo also offers a complete ATOS 
package, delivering both aircraft and sensors. Examples in-
clude the family of ATR patrol aircraft (ATR-42/72MP, P-72A), 
manufactured by Leonardo and fitted with its own avionics’ 
solutions and sensors, as well as on Leonardo Falco family of 
unmanned fixed-winged platform. This approach is becom-
ing increasingly valuable since it is much easier for the cus-
tomer to rely on a single supplier, who, as is the case of Leon-
ardo, can also offer complete packages of post-sales services 
such as maintenance, training and upgrades.

ATOS collects and 
integrates data to present 
a complete picture of the 
situation

One of the most important features of the system is that it 
can easily be integrated with any aircraft
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Using computer-aided 
impact prediction processing, 
SMASH improves situational 
awareness

SMASH Hopper is ideal for 
deployment on lightweight 
manned and unmanned 
vehicles

is required. It can be used in various operational scenarios, 
providing the soldiers with a lethal, accurate, and covert solu-
tion for the modern battlefield.
Future Roadmap
SMART SHOOTER’s Fire Control Solutions are fielded and in 
operational use by friendly forces around the world, including 
the IDF and the U.S. Special Forces. 
In the U.S., SMART SHOOTER’s technology was recently select-
ed by the U.S. Army and the U.S. Department of Defense 
(DoD) as one of a handful of approved Counter-small Un-
manned Aircraft Systems (C-sUAS) solution providers. 
SMASH’s designation as a sole hard-kill solution for counter-
UAS follows a comprehensive Army-led assessment of more 
than three dozen competing C-UAS systems. The Indian Navy 
has also acquired the SMASH Fire Control Solutions, and more 
than 10 other countries are currently evaluating the system.
The company’s roadmap for the near future includes constant 
development of the SMASH technology and of applications 
for the existing and future SMASH Fire Control solutions. 
These developments include, for example, the ability to inte-
grate the systems with different external sensors, the ability 
to mount the systems on manned and unmanned vehicles 
and control them from a safe distance, and the development 
of a magnifying optic scope which will provide extended de-
tection, recognition and identification ranges for the shooter 
as well as extended lethality ranges.
SMART SHOOTER’s headquarters are based in Yagur, Israel, 
and its American subsidiary, Smart shooter Inc., is located 
in Virginia. Smart Shooter also has an office in Düsseldorf, 
Germany. 
For more information visit https://www.Smart-Shooter.com/

tions provides end-users with a “One Shot – One Hit” capabil-
ity across multiple mission areas, creating an advantage for 
the infantry soldier and ultimately revolutionising the world 
of small arms and optics.
The SMASH family of Fire Control Systems include: 
SMASH 2000 Plus: It includes the SMASH fire control solu-
tion’s full feature set, with an additional advanced Counter-
UAS mode, which provides accurate Hard Kill capability 
against drones or any static or moving ground targets. De-
signed to give soldiers and Law Enforcement Professionals a 
decisive tactical edge in almost every operational scenario, 
SMASH 2000 Plus is suitable for defence and armed forces, 
HLS, border security, strategic facilities protection, police, 
and paramilitary uses. 
SMASH Hopper: This is a modular and rapidly deployable 
Light Remote-Controlled Weapon Station (LRCWS) that pro-
vides “One Shot – One Hit” capability while controlled by an 
operator from a safe distance. Weighing approximately 15 Kg, 
SMASH Hopper is ideal for deployment on various lightweight 
manned and unmanned vehicles and platforms, with a wide 
range of applications. Offering day and night capability with 
automatic scanning and target detection, SMASH Hopper is 
ideal for multiple mission scenarios including force protection, 
border security, anti-drone, remote ambush, and other low-
profile operations in complex urban environments. 
SMASH HOPPER Light: The Light version is an ultra-light 
portable Remote Controlled Weapon Station weighing ap-
proximately 7 Kg, that is carried, assembled, and operated by 
a single person. The combination of lightweight and com-
pact size of the system makes it suitable for complex environ-
ments as well as situations where a low operational signature 

SMASH HOPPER is a modular and 
rapidly deployable LRCWS
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SMASH 
Ensures 
One Shot  
One Hit

SMART SHOOTER is a world-class designer, developer, 
and manufacturer of innovative fire control systems 
that increase the accuracy and lethality of small arms. 
The company’s SMASH technology enhances mission ef-
fectiveness through the ability to accurately engage and 
eliminate ground, aerial, static or moving targets during 
both day and night operations.
Designed to help military and law enforcement profession-
als swiftly and accurately neutralise their targets, the com-
pany’s combat-proven SMASH Family of Fire Control Sys-
tems increase assault rifle lethality while keeping friendly 
forces safe and reducing collateral damage.
SMASH’s proprietary target acquisition and tracking algo-

rithms are integrated with sophisticated image-processing 
software into a rugged hardware solution, providing an easy-
to-use and cost-effective solution that can be integrated onto 
any type of assault rifle. 
It is very intuitive and easy to use: Once the user identifies the 
target (independently or using the detection system guid-
ance) and locks on it, SMASH tracks its movements and syn-
chronises the shot release to assure fast and precise hits on tar-
get. Using computer-aided impact prediction processing, 
SMASH improves user situational awareness and promises pre-
cise, swift, safe, and simple hard-kill elimination of ground, aer-
ial, static or moving targets. 
Fielded and operational, Smart Shooter SMASH family of solu-
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access within and around complex structures.
“Sabertooth is the only hovering autonomous system that 
can operate in both autonomous and remote mode and han-
dle connections in both the horizontal and vertical plane,” in-
sists Peter Erkers.
Built-in Smartness
In autonomous mode, Sabertooth can be programmed to 
undertake tasks completely on its own, such as routine ones 
that previously required manual intervention. Sabertooth 
was also the first craft to connect to a docking station located 
on the sea floor and send data, be assigned new missions and 
charge the batteries. 
It does this all automatically without the need for human 
control. It also has a future potential to change work tools. Sa-
bertooth is powered either by battery or tether.
If used as a subsea resident system, the vehicle is housed at 
the docking unit where its batteries can be recharged. This 
unit allows data to be uploaded to the surface and new in-
structions to be downloaded.
Among its most important features, Sabertooth can also 
swim autonomously to the docking unit and remain there 
24/7 for more than six months without maintenance, elimi-
nating the cost of surface vessels.
This deep-water hovering autonomous underwater vehicle 
(AUV)/remotely operated vehicle (ROV) benefits from 360° 
manoeuvrability with six degrees of freedom, interfaces for 
sensors and auxiliary equipment.  It utilises advanced autopi-
lot functionality.
Sabertooth has the capability for non-invasive self-diagnos-
tics and includes a fault-tolerant control system. A remote In-
ternet interface is available as a resource for technical sup-
port if needed.
Tooling packages can also be stored in the vicinity of the 
vehicle and used as required. For the ROV mode 
there is a wide range of winches and tethers 
available. “It is the only vehicle current-
ly on the market capable of under-
taking long-term residency in 
difficult to access locations. 
The new docking technolo-
gy allows the Sabertooth to 
stay deployed in deep water 
for more than six months,” Peter 
Erkers explains.

Wireless Remote Operation
In remote mode, the vessel can be operated manually via a 
fibre-optic tether or wireless via BlueComm - an optical 
through-water communication link which is the underwater 
technology’s equivalent of Wi-Fi, but where optical signals 
are used instead of radio waves, which work well in challeng-
ing underwater environments. Ioseba Tena, Global Business 
Manager at Sonardyne, a leading global provider of marine 
technology, is one person who has extensive experience of 
this type of technology in both theory and practice. 
“BlueComm and Sabertooth together provide unique capa-
bility. The ability for the AUV to be operated wirelessly by an 
operator is something I think operators want to happen. 
They want to know there is a man in the loop. If you can do 
this wirelessly you have the advantage of the system not get-
ting entangled, which makes it a great tool,” says Tena.
Extreme Challenges
It is known that 70 per cent of the Earth’s surface is covered 
by water. Much of this vast area is inaccessible to humans 
due to the huge depths with extreme levels of pressure, per-
manent darkness, cold, and strong currents. As human divers 
are unable to go below approx. 300 metres, we have to rely 
on different types of underwater systems to do the job for us. 
This clearly means that working with traditional remotely op-
erated vehicles the operator’s field of vision and the system’s 
mobility are limited. Also, the wire and the tether that con-
nects the vessel with the surface vessel can become tangled 
and complicate the work.
Conversely, autonomous systems, or those that can be oper-
ated wirelessly, make it possible to work more efficiently, op-
erate the system with greater precision, and have a signifi-

cantly smaller 
environmen-
tal footprint.
This is how 

Andy Baker, 
AUV and Survey 

Lead formerly at 
Modus Seabed Interven-

tion and now 3D at Depth, 
both companies that use the Saber-

tooth platform - puts it: “I suppose looking at it 
from the survey point of view, due to my background, it is a 

very stable and capable platform. It has six degrees of free-
dom of movement so we can get a good visual, good cover-
age of data. And being stable and fast means we can get a 
better quality of data quicker with less people because it is an 
autonomous platform.”



30
ISSUE 592 May 2021 Reports

Saab’s 
Sabertooth Takes Green 
Tech to New Depths
Building and operating maritime facilities entails major 
challenges. These constructions are often complex and 
can be floating or attached to the bottom. Some are 
even placed on the seabed. Many are located far from 
land and at great depths. 
Whether it is about wind power, gas pipelines, oil rigs, water 
tunnels in power plants or electric cables on the bottom of 
the ocean, they all require continuous maintenance to en-
sure reliability and smooth operations with minimal disrup-
tion and environmental impact. 
Attention is focussed on everything from renewable energy 
and agriculture and fish farms on an industrial scale, to new 
offshore installations for oil and gas. 
Swedish aerospace and defence company SAAB’s intelligent 
transformative robotic system, Sabertooth, is changing the 

name of the game by making the work below the surface 
easier, more efficient and environmentally sustainable.
Peter Erkers, Sales Director at Saab, elaborates: “Saber-
tooth fits in perfectly. It is ideal for offshore survey, inspec-
tion, maintenance and repair (IMR), environmental monitor-
ing, inspection of installations, infrastructure on the sea floor 
and hydro power plant tunnels in autonomous mode. Its 
strong, compact format and the built-in flexibility qualify it 
as a key resource during construction phases as well as for 
long-term service and maintenance assignments. It can per-
form anything from routine duties to more complex tasks at 
depths of up to 3,000 metres. It can be equipped with both 
acoustic and optical sensors as well as a wide range of tools. 
‘A bit like a Swiss Army knife’, as one customer put it.”
Available in single and double hull, Sabertooth is a very pow-
erful but lightweight platform.
Its small size, tether-
free operation and 
manoeuvrability en-
sure easy and safe access 
inside and around complex structures. This makes it suitable 
for offshore survey work and autonomous IMR of subsea in-
stallations and tunnels.
It’s true that most underwater projects presently use re-
mote-controlled hydraulic vehicles, but they are associated 
with environmental challenges, especially in view of the car-
bon footprints left behind by supply vessels and the risk of 
oil leakage from their hydraulic systems.
Pushing Underwater Boundaries
Sabertooth, on the other hand, is an electrically powered 
lightweight hybrid underwater vehicle designed to reduce 
human, technical and environmental risks. The small size, 
tether-free operational capability and six-degrees-of-free-
dom-of-movement manoeuvrability ensure easy and safe 

Investments in maritime 
infrastructure and facilities 
are growing

Sabertooth is an 
electrically powered hybrid 
underwater vehicle 
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The Evolving Aviators: 
It’s Time for Global Militaries to 
Reconsider How They Produce Pilots 

States Air Force is doing as part of its Pilot Training Transfor-
mation initiative.
Another sore point is that existing pilot training techniques 
are no longer adequate for today’s needs.
Decades ago, flight simulators helped revolutionise pilot 
training. Today, virtual and augmented reality (VR/AR) has 
emerged as the next big technological breakthrough. 
The last few years have seen VR/AR applications and immer-
sive training devices becoming increasingly more powerful 
and considerably better at advancing proficiency much earli-
er in the pilot training continuum. The latest generation VR/
AR headsets enable aspiring pilots to fully immerse them-
selves in a cockpit of an aircraft and the high-fidelity virtual 
world around them. In fact, students sometimes get so ab-

sorbed that they reach out and try to grab something in the 
virtual cockpit, forgetting that it’s not actually there. 
VR/AR has come a long way. Combined with other digital 
technologies, such as data analytics and VR-enhanced 
courseware, it can create a comprehensive training ecosys-
tem that streamlines a pilots training journey from day one 
until they eventually earn their wings. Students are afforded 
the opportunity to practice with greater frequency and do so 
in a much more engaging and immersive virtual environ-
ment. The obvious benefit of a digitally immersive training 
continuum – one built on a foundation of data analytics and 
supported by artificial intelligence – is that the timeline for 
producing pilots can be much shorter while the output is bet-
ter prepared pilots.   

When it was originally proposed, many in the 
industry denounced VR/AR as nothing more 
than video games on steroids. However, the 
technology is gaining mainstream acceptance 
as a credible part of next-generation military 
pilot training, as evidenced by the U.S. Air 
Force’s Pilot Training Next experiment and now 
its Pilot Training Transformation programme. 
The Royal Air Force in the United Kingdom is 
also in the early stages of trials with VR/AR sys-
tems for pilot training.     
While we must acknowledge that VR/AR should 
not replace the ultra-high-fidelity simulators or 
actually piloting an aircraft, its effectiveness has 
already been proven. The technology is here to 
stay, and as it further matures, it will become a 
fundamental part of the pilot training experi-
ence. Military operators should be willing to 
embrace it because an investment in VR/AR is 
an investment in the future of aviation and the 
next-generation military aviators. CAE Sprint VR Trainer virtual cockpit 

(Single)

The VR/AR technology 
is gaining mainstream 
acceptance as a credible 
part of next-generation 
military pilot training
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The Evolving Aviators: 
It’s Time for Global Militaries to 
Reconsider How They Produce Pilots 

If an air force turns 
out too many or 
too few pilots, 
its operational 
readiness can be 
hindered

If militaries around the world are serious about address-
ing pilot production, they must be willing to embrace in-
novation and emerging technologies to train their pilots 
faster, better and more efficiently.
The training of military aviators is undeniably complex and 
costly, and so is the management of pilot inventory. If an air 
force turns out too many or too few pilots, its operational 
readiness can be hindered. In some cases, this imbalance can 
take years to rectify. In recent years, innovative and cutting-
edge technologies emerged and have now proven use-cases 
for solving some of the biggest issues that currently shroud 
the world of defence, security and aerospace.
Since the end of the Cold War, air forces have found it difficult 
to hit that sweet spot of having the optimum number of air-
men and airwomen that they actually need. In recent years, 
production and retention have become critical issues. Though 
the current pandemic may have stalled the exodus of pilots 

By Thibaut Trancart, Managing
 Director – Middle East, CAE Thibaut Trancart

from the military to civil aviation sector, this will be a short-term 
pause and in the not too distant future militaries will again find 
that pilots are leaving faster than they can be replaced. 
A recent report by the United States Government Accountability 
Office noted that the U.S. Air Force, Navy and Marine Corps had 
fewer pilots than available positions. This gap was largely attrib-
uted to aircraft readiness requirements, reduced training oppor-
tunities and increased attrition of fighter pilots. This has also 
been the case with other large militaries, mainly in Europe and 
Asia. 
To plug this gap, the world’s militaries need to drastically curb 
the time it takes to train their pilots. Thankfully, cutting-edge 
technologies, such as virtual and augmented reality and adap-
tive learning systems can provide a tangible solution. 
Operators must therefore be willing to embrace these new 
technologies in training if they want to produce pilots faster, 
better and more efficiently. This is exactly what the United 
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globe, including the USAF. Philippines Air Force became the 
most recent operator of this aircraft.
Integrated Solutions
Embraer Defense & Security has a diverse portfolio that incor-
porates a full line of integrated solutions and applications. This 
includes Command and Control Centre (C4I), Air Traffic Con-
trol, Air Traffic Management, radars, ground surveillance, ISR 
applications, space and specialiseds military MRO services. 
“We’ll continue to focus on the aeronautic and defence sec-
tors, our main business, while being open for new opportuni-
ties in diversification, partnerships and new businesses,” said 
Neto. 
In terms of future projects, Embraer and ELTA Systems Ltd 
(ELTA) signed a Strategic Cooperation Agreement to introduce 
the P600 AEW&C. Designed to provide airborne early warning 
capabilities with competitive price in this market segment, 
this next generation aircraft is based on the advanced super 
midsize platform of the Praetor 600 business jet.
Recognising the demand for sophisticated cyber-security so-
lutions in the defence market, Embraer acquired Brazil-based 
Tempest Security Intelligence in 2020, a provider of complete 
solutions for business protection in the digital world.
According to Neto, the company is well positioned to devel-
op collaborative agreements with partners and countries. 
“Innovation and entrepreneurship are in our DNA. We have 
the most modern portfolio of aircraft and the most skilled 
engineering team in the world. That’s why Embraer is in a 
unique position to build customised solutions for our cus-
tomers, that include real collaboration for achieving win-win 

results,” he said.
With the support of the Brazilian Government, Embraer De-
fense & Security aims to expand its presence in the Middle 
East, by providing access to latest technologies and process-
es that can leverage the region’s already existing skills and 
competencies.

C-390 Millennium 
flies faster and 
carries more cargo 
than other military 
freighters 

Philippines Air Force 
became the most 
recent operator of 
A-29 Super Tucano

Embraer has deployed the KC-390 on several critical missions and exercises in Brazil and abroad
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Embraer Defense & Security, its military-focused branch, 
which has offices across the globe, including in the UAE, has 
its products present in more than 60 countries, with solu-
tions for air, land, sea, space, and cyber domains.
Shining Star: C-390 Millennium
For air forces that desire to enter the 21st century achieving 
more operational effect, with a modern and significantly 
more capable aircraft, the C-390 Millennium delivers mobili-
ty capabilities, high productivity and flexibility at low operat-
ing costs. The rugged platform, using state-of-the-art tech-
nologies, was developed to operate in austere environments 
and can perform a wide range of missions at high levels of 
availability and reliability.
“The C-390 Millennium flies faster and carries more cargo 
than any other military freighters in the category, being the 
ideal platform for the main usage scenarios in humanitarian, 
tactical and strategic operations, requiring fewer on-demand 
inspections and maintenance, with levels of simplification 
normally associated only with commercial aircraft,” said 
Caetano Spuldaro Neto, Sales & Business Development Vice-
President for the Middle East, Africa and Asia Pacific.
Designated KC-390 Millennium in its air-to-air refuelling 
(AAR) configuration, it is fully operational within the BAF, 

which has deployed the KC-390 on several critical missions 
and exercises in Brazil and abroad, including Lebanon (Au-
gust 2020, after Beirut’s harbour explosion) and U.S. (Febru-
ary 2021, Operation Culminating exercise with the U.S. Army 
and USAF). The four aircraft fleet operated by the BAF have 
exceeded 2,500 flight hours in operation as they have been 
extensively used in COVID-19 operations. 
Recently, the programme reached an important milestone 
with the successful conclusion of the aerial refuelling qualifi-
cation. The in-flight refuelling capacity between two KC-390 
aircraft, unique in this category, allows operators to expand 
their logistical transport capacity, increasing the autonomy 
and range of their missions.
On the business side, Embraer has signed a contract with the 
Hungarian Government in 2020 for two units. This is the sec-
ond contract with a NATO nation, after the Portuguese Air 
Force selected the aircraft in 2019. Deliveries for both coun-
tries are scheduled to start in 2023.
Rugged Platform: A-29 Super Tucano
The A-29 Super Tucano is the worldwide choice for Close Air 
Support. It is a reference for advanced and JTAC training, rep-
resenting the Gold Standard in its field. It is a combat-proven 
platform selected by more than 15 Air Forces around the 

Embraer 
Continues to Evolve 
and Innovate

With more than 50 years of experience and over 8,000 airplanes delivered, Embraer is re-
nowned for the design, development, manufacturing and support of aircraft and systems 
for defence, commercial, and executive applications. Born from the Brazilian Air Force’s 
(BAF) need to move people and material across Brazil’s vast territory, Embraer has ex-
panded throughout the years to become one of the key aeronautical and defence OEMs in 
the world. 
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guaranteeing greater continuity and tracking accuracy on the 
monitored area.
The modularity of AESAs allows for rapid development of ver-
sions based on the same type of system architecture but with 
different physical configurations suited to the users’ logistical 
needs. 
Examples include mobility, ease of transport and reliability, 
which help minimise deployment costs and reduce fuel con-
sumption and generator size.
Another characteristic of modern radar system is the ability to 
operate in a network, and be integrated with other compo-
nents. This allows the radars to be managed simultaneously 
by multiple users, providing a different functionality for each 
user offering greater flexibility and substantial cost reduction.
Within an integrated defence system, AESA sensors such as 
those of the KRONOS family even -obtain information about 
the origin of possible threats and can use this to boost  de-
tection capacity by increasing the energy radiated in that 
direction. 
KRONOS radar performs surveillance, tracking, threat as-
sessment, missile guidance functions, simultaneously and 
automatically towards multiple threats. They are highly per-
forming systems, especially in regards to coverage, acquisi-
tion speed and tracking continuity, even at low or very low 
altitudes. 
The advantage is that KRONOS radars can be used simultane-
ously with different surveillance functions and can detect 
even the smallest air and naval threats, without changing the 
rotation speed or the operating mode. 
An example is the integration of long-range radars (with a 
range of 400-500 km) such as the Leonardo RAT-31 DL - or its 
mobile version the RAT-31 DL/M– with an Early Warning func-
tion that can considerably increase the nominal range of a 
KRONOS GRAND.

AESA sensors can obtain 
inputs on origin of possible 
threats

Modern radar systems can 
operate in a network

Leonardo’s
Focus on AESAs
Proves Advantageous

The RAT 31 DL is an advanced L-band solid state phased array, 
3D surveillance radar, effective to a range of over 500 Km. The 
RAT 31 DL is a state-of-the-art radar system designed to oper-
ate within modern military Air Defence systems. It is a direct 
derivative of the successful RAT 31 SL.
In-house Technology
Leonardo, one of the world’s major players in Aerospace, De-
fence and Security, has invested significant resources in AE-
SAs from the very beginning. 
One of the key steps the company took was its investment 
in  its own foundry  for the development of gallium nitride 
MMICs  (Monolithic Microwave Integrated Circuits) used to 
produce radiant modules for AESA systems. Having this tech-
nology in-house helps Leonardo to be independent of third-
party suppliers and also constantly innovate.
The KRONOS family of multifunctional AESA radars was born 
from this technology, simultaneously and automatically per-
forming surveillance, tracking and missile guidance functions 
against manifold threats.
The KRONOS family  (available in the different frequency 
bands, L, C, and X) is available for both naval and land-based 
operations. The first one includes the  KRONOS NAVAL  for 
short-medium-range applications, the medium/long-
range  GRAND NAVAL  and the long-range/ATBM  POWER 
SHIELD, in rotating configuration; the DUAL BAND, in QUAD 
or STARFIRE fixed configurations. 
The equivalent ground-based radars are the LAND, 
the GRAND MOBILE, the GRAND Mobile HP and the GROUND 
SHIELD available in mobile/transportable/fixed configura-
tion; almost 50 KRONOS radars have been delivered to the 
Italian armed forces, as well as worldwide.
KRONOS radars can detect even small air and naval targets in 
the same scan, maintaining a single operating mode. 
That very well sums up their strength. 

Leonardo has invested 
significant resources in AESAs
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Radars (Radio Detection and Ranging) have been in 
use for several years, but their evolution has re-
mained closely related to ever-changing threats on 
the battlefield. 
Technological changes have created scope for a high de-
gree of innovation in the design of radar systems. 
In particular, an increase in the level of component digi-
talisation has optimised the use of the power and time 
– primary resources available in radar – increasing the 
energy radiated to where it is needed most and reduc-
ing the time taken to detect and identify potential 
threats.
Today’s enemies often do not operate under a single flag, 
and their threat lies in the existence of systems that vary 
vastly in conception and technical complexity. 

The use of Active Electronically Scanned Arrays (AESAs) in an-
tennas containing large numbers of transmitter-receiver 
units has substantially altered the name of the game. This of-
fers huge operational advantages.
It is now possible to direct instantaneously the radar beam 
towards the origins of a possible threat, monitoring several 
points simultaneously while also varying the observation 
time.
It is this ability to direct the radars and continuously observe 
the potential threat that makes them exponentially more ef-
fective than their predecessors, which were limited to anten-
nas that perpetually rotated 360° with a constant emission of 
power in all directions. 
AESAs possess the ability to cut power wastage by directing 
the energy beam onto the target with higher frequency, 

Leonardo’s
Focus on AESAs
Proves Advantageous
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the cities and for preventing and combatting terror at-
tacks. This theme will be also discussed at e-conferences 
held during the week before the exhibition and will be 
dedicated to the following topics: maritime security and 
port security, security and safety in African cities, cyberse-
curity and fiduciary security, video protection and ethics.
Apart from terror, piracy is a big issue particularly off 
the Horn of Africa. Is that a major issue being ad-
dressed?
Of course, this issue will be discussed as well during 
ShieldAfrica e-conferences, especially at this one led by GI-
CAN (French Marine Industry Association): “Special case of 
ports and state action at sea”. 
ShieldAfrica provides solutions adapted to the naval forces 
in charge of the protection of the exclusive economic zones 
and the security of the maritime borders. It’s a very impor-
tant issue for African cities as many of them have a port area 
and are accessible by sea. The maritime trade is very impor-
tant for their economy, so it’s mandatory to secure it, to pro-
tect it, and to thus protect the access to the cities.
Mostly this exhibition is held in Ivory Coast except once 
in Gabon. Don’t you feel the need to reach out to other 
countries as the issues pertains to whole of Africa?
First, the main objective of the exhibition is to bring togeth-
er an international offer as large as possible and to present it 
to the decision-makers from all over the Africa. For us, that is 
the most important thing than localisation of the event. 
That’s why, even if the exhibition takes place in Abidjan 
(Côte d’Ivoire), all African countries are invited as official 
delegations or professional visitors. To date, twenty-three 
Security and Defense official delegations from West, Central 
and Southern Africa have confirmed their presence. Also, 
among exhibitors we can also see African companies, for 
example, from South Africa and Morocco.

The e-conferences will be held 
from 31 May to 4 June, and 
will cover new security issues 
in African cities

The maritime trade is very 
important for Africa’s 
economy
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Could you brief us about your confirmed exhibitors?
International companies from all over the world will present 
proven and adapted solutions. Among the countries repre-
sented, we are pleased to welcome Germany, United States, 
France, Israel, Pakistan, Czech Republic, UAE, Italy, among 
others, and exhibitors are continuing to register. We are ex-
pecting to have companies from about 20 countries. Here 
are just some examples of confirmed exhibitors and their 
activities:
• land mobility (AM General, Arquus, Arzamas Machinery 
Plant, Excalibur, …), 
•  communication (Airbus, Cogitech, CODAN, …), 
•  clothing (EMD, Asia Hub Limited, …), 
•  armament (Depo, Verney-Carron, …), 
•  anti-drones (Cerbair, Rafael), 
•  maritime (OCEA, Sogena, ...)
The exhibitors’ list is updated regularly and available on the 
website: https://www.shieldafrica.com/en/exhibiting/exhibi-
tors-list-2021/ 

You have rightly said there cannot be development with-
out security. What are the major security threats the Afri-
can continent is facing?
Among Africa’s major security challenges are protecting 
States, sensitive facilities and economic exchanges; preserv-
ing human wealth, natural resources and environment; 
strengthening security institutional and private actors, com-
batting terrorism, piracy, fraud, crime, illicit trafficking and 
lootings; preventing and controlling natural and industrial 
disasters. One of the important issues is controlling migrato-
ry flows and providing Africans with a digital identity. Finally, 
one major security challenge is securing African cities.
Security of African cities is a major theme, as your cities 
have been victims of terror attacks. What is the focus 
here? 
Indeed, the rise of insecurity and violence is one of the major 
threats resulting from rapid urbanisation. The megacities be-
come hyperconnected, and so are difficult to access and this 
makes it difficult to anticipate any crisis. In terms of security, 
how can we ensure that the State of law can anticipate terror-
ist or black bloc type actions? This challenge can no longer 
rest primarily on human organisations, but justifies the con-
tribution of technologies: sensors, effectors, presentation 
centre for the situation and conduct of operations. This is 
where digital tools come in. Artificial intelligence (AI) will 
make it possible to sort the masses of data and detect weak 
signals that humans can miss.
Collective security, the right of citizens and the duty of the 
State, is a fundamental subject which is a field of confronta-
tion for major themes:
- political and societal: where individual freedoms end and 
where does collective security begin? The State is to legislate. 
At what point do we consider that collective security is 
more important than individual freedoms? The subject of 
facial recognition is a concrete example of this debate.
- no capacity without security industry. Now the crisis has 
undermined financial resources and qualified human or-
ganisations.
- once again, digital and artificial intelligence drives efficiency. 
At ShieldAfrica, exhibitors will offer solutions for securing 

Participants will be able to 
watch live demonstrations 
by the Ivorian armed and 
security forces
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ShieldAfrica: 
The Benchmark Trade
Fair for African Continent

Africa faces several major security challenges. To high-
light how the continent can confront the challenges, 
ShieldAfrica is returning and the 2021 edition will be 
held from Tuesday 8 to Thursday 10 June at the Abidjan 
Police School, Cote d’Ivoire and is being sponsored by 
the Ivorian Ministry of the Interior and Security.

In an interview with Nation Shield, Fabienne ESKIN, Abidjan 
Deputy Managing Director of COGES Africa, shared that the 
event is being held under the theme “New security challeng-
es in African metropolises”. Here state and private actors in 
the security and defence of the continent will compare their 
expertise and discover from the exhibitors the solutions 
adapted to the new challenges posed by the growth of Afri-
can metropolises. Excerpts:
Could you please tell us about ShieldAfrica 2021? Is it a 
physical or digital event this year?
The 6th edition of ShieldAfrica is a special one as it will take 
place this year in a context of continuing pandemics and eco-
nomic crisis. Despite all these constraints when many of the 
big exhibitions are being cancelled or postponed, we have 
firmly decided to maintain the event. Indeed, we are con-
vinced of its importance for the African continent. ShieldAfri-
ca is THE African Security & Defence Exhibition of reference. 
The 2021 edition will be physical and will take place from 8 to 
10 June at the Ecole Nationale de Police in Abidjan, Cote 
d’Ivoire. Its objective is to protect the development of Africa, 
to make it more secure. 
We invite Security and Defence players from the continent 
such as security and defence ministers, chiefs of staff, public 
procurement managers, directors of national police forces, 
customs directors, security managers from large industrial 
groups, security and defence experts, operational staff and 
users. 
Besides visiting stands, participants will be able to watch 
live demonstrations performed by the Ivorian armed and 
security forces: Ivorian Special Forces, The National Gendar-
merie Intervention Unit (UIGN), Police Search and Assis-
tance Force (FRAP), Group of Military Firemen (GSPM). The 
final programme of live demonstrations will depend on 
their availability. 
In addition to the physical event, visitors can follow online e-
conferences session that will be organised one week before 
the exhibition, from 31 May to 4 June, and will be dedicated 
to new security issues in African cities.

Fabienne ESKIN

By: Sakha Pramod
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How was business last year?
Interestingly, the last two years, our group saw 40 per cent 
growth. This year, we are expecting another 40 per cent 
growth. Europe has been a dominant force in the increase in 
our turnover. Budgets have loosened up in Europe.
The significant increase in sales shows that more and more 
spare parts are being ordered for the service of systems de-
livered by THEON SENSORS in the last 10 years mainly be-
cause of the quality of our products. The long-term invest-
ment in building up industrial cooperation partnerships 
around the world has started paying off. We are working in 
Europe with two of the largest aerospace and defence com-
panies. With one of them, we recently won the largest EU 
night vision tender.
How big is the Middle East market for you?
Middle East accounted for 20 to 30 per cent of our exports, 
but now it is only 10 to 15 per cent because of a surge in de-
mand in Europe. Yet, we have set up industrial facilities also in 
the Mideast. We started with the UAE because we have been 
working with our partners for a long time. We want to grow 
as local industrial partners.
Let me state here, that I believe the industrial policy of the 
UAE, after having been successful in creating a local defense 
industry, should now help connect advanced, small to medi-
um companies in the country with clusters in Europe. Once 

you invest in Europe, you have the benefit of being partners 
and having NATO, EU certification. One interesting aspect is 
that it creates more employment in the home base too. Eu-
rope and U.S. have to be the target of the UAE defence indus-
try. Actually, I would say that, if supported also by the right 
offset policies, that is, investing into EU defence businesses 
and connecting them to the local UAE companies, would be 
another positive game changer by UAE.
You have an office in Abu Dhabi. Which markets do you 
focus on from there?
Our second office after Greece is Abu Dhabi. We focus on 
Middle East, Africa and out of Singapore for the Far East re-
gion. Some of our Far East operations are also monitored out 
of Abu Dhabi.
EFA Group member, SCYTALYS, recently won a contract 
with the Indonesian Ministry of Defence. Your 
comments? 
This is another niche business. In defence, if you have de-
ployed fighter aircraft, radars, submarines etc. you can multi-
ply your effectiveness by connecting them. By creating links 
and having unified command and control, by connecting 
their assets, we benefit much. In Indonesia, we won against 
larger foreign companies. We give total integrated solutions 
and see a big future in links. We now seek industrial partners 
in the region for these businesses.

THERMIS Thermal Sight
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share our ideas and business. That creates long-term benefits 
and not just one-off sales.
What is special about your products? 
We have relooked at all our products improving their quality 
and cost-wise for the benefit of all our military and law en-
forcement customers.  We have major contracts in the U.S. 
night vision market. We are also successful in Europe having 
won most of the night vision programmes. While we match 
other brands in quality, we are some 20 per cent cheaper and 
thus more competitive.
As a policy, we do not overcharge as we aim at long-term rela-
tionships. When we started from Greece, the brand name of 
Greece in the defence industry was not high. So, we had to be 
reasonable in prices and top in quality. The combination has 
worked wonders.
Night operations must focus on safety. How do you ad-
dress that aspect?
We are following a holistic approach on military operations’ 
safety. We are developing as a Group a completely integrat-
ed Situational Awareness suite for dismounted soldiers, that 
enables interoperability and real-time exchange of informa-
tion. For example, our solution MIMS Ranger shares the view 
from the soldiers’ thermal imaging equipment amongst 
squad members. The future of military products lies in in-
teroperability.
What the key features of your thermal sensors?
One factor that helped us is that we own our own thermal en-
gine. This helps in a combination of quality and competitive 
prices. While being competitors, some German and French 
companies are interested in using our new product range of 
thermal sensors using bolometers of 12 μm. Similar products 
from other companies are quite expensive. Bolometer im-

provements and software allow for products to be better, 
lighter and smaller.
THEON SENSORS took part at IDEX 2021 in Abu Dhabi. 
How would you describe the response from visitors?
Globally, not many defence exhibitions are being held. We 
took a chance. Abu Dhabi is like our second home. The re-
sponse was much more than we expected. It seems the UAE 
has been rightly applying a rigorous industrial cooperation 
plan. There was much interest in the exhibition for the local 
industry and this made a large difference. 
 Could you tell us about your various industrial coopera-
tion projects or offsets units?
Our group started by having an advisory company on indus-
trial cooperation. Today, we consider ourselves a global lead-
er in providing industry cooperation advice/fulfilment. We 
are advising prime contractors and countries as well, some in 
the Middle East and Far East.  We have also advised major lo-
cal companies on industrial cooperation.
With this background, we are considered leaders on advising 
and delivering turnkey solutions on industrial cooperation in 
areas of aerospace and defence. We have started doing proj-
ects with U.S. companies in Abu Dhabi. We are very optimis-
tic in this field.

We have relooked at all our 
products improving their 
quality and cost-wise for the 
benefit of all our military and 
law enforcement customers

NYX Night Vision Binocular

Theon Sensors headquarters in Athens
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‘Industrial Cooperation 
DNA Ensured Our Success’

Christian Hadjiminas

THEON SENSORS’ CEO Christian Hadjiminas insists 
future of military products lies in interoperability
By: Sakha Pramod

THEON SENSORS is a market leader in night vision and 
thermal imaging systems. The company is an Original 
Equipment Manufacturer (OEM), which owns every as-
pect of its product technology, including optics, me-
chanical and electronic assemblies. In an exclusive inter-
view with Nation Shield, Christian Hadjiminas, CEO of 
THEON SENSORS and President of EFA Group, explains 
how promotion of industrial cooperation, which is part 
of the DNA of the company, has helped its business mod-
el success globally.
THEONS SENSORS, based in Athens, is known as one of 
the market leaders in Night Vision and Thermal Imaging 
Systems for military and security applications. Do you 
have a presence in other countries?
We are headquartered in Greece and today our group is the 
largest Greek defence group of companies. We have offices 
and industrial investments in the U.S. We have been selected 
by the U.S. Marines, with a partner of ours in the U.S., to pro-
vide night vision equipment. We have also opened an office 
in Germany, where we are major suppliers of night vision 
equipment, and in German-speaking countries like Austria 
and Switzerland. We have an office in Abu Dhabi, and I am 
very pleased to say that we have been here for more than 
eight years. Besides, we have offices in Singapore, and co-
production facilities in Indonesia and India.
To how many countries do you export your sensors?
We export to as many as 55 countries. We are considered mar-

ket leaders in night vision. In thermal, we have recently started 
having major successes, especially in North America, Far East 
and Europe. We do not just seek to export, but we promote lo-
cal industrial cooperation. We are not at all shy about transfer-
ring technology. We believe in true partnerships.
We have supplied a considerable amount of night vision sys-
tems to the UAE and today we are launching a facility for man 
portable night vision and thermal products with local part-
ners in Abu Dhabi. This facility will also support the existing 
fleet and provide new and upgraded systems to the es-
teemed UAE Armed Forces.
We not only offer our products and knowhow, but also like to 
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Schiebel Wins New Service Contract 
With EMSA

FLIR to Develop New Protective 
Fabrics for Chem-Bio Defence
FLIR Systems, Inc. recently announced it has won a contract 
with the Defense Advanced Research Projects Agency (DAR-
PA) to rapidly develop novel fabrics with embedded cata-
lysts and chemistries that can fight and reduce chemical and 
biological threats upon contact. 
The fabrics will be incorporated into protective suits and 
other equipment such as boots, gloves, and eye protection 
that can be worn by troops on the battlefield, healthcare 
workers, and more. FLIR received US$11.2 million in initial 
funding for the potential five-year effort worth up to 
US$20.5 million, including options.
The goal of DARPA’s Personalized Protective Biosystems 
(PPB) programme is to reduce the substantial weight and 
physiological burden of current PPE so soldiers can better 
perform their tasks. PPB will combine lightweight protective 
materials with new prophylactic medical technologies that 
mitigate chemical and biological threats. 
FLIR and its teaming partners will develop a prototype fabric 
material, the Integrated Soldier Protective System (ISPS), for 
testing by government laboratories. Work will be performed 

at FLIR facilities in Pittsburgh, U.S. The ISPS award consists of a 
two-year base period, two-year first option, and one-year final 
option. The result after five years will be a suite of prototype 
protective fabrics and garments ready for transition to a pro-
gramme of record with the U.S. Department of Defense.

Schiebel announced that it recently won a contract with the 
European Maritime Safety Agency (EMSA). The company, 
with its CAMCOPTER S-100, has again been selected as one 
of the service providers for EMSA’s Remotely 
Piloted Aircraft System (RPAS) opera-
tions carrying out ship emission 
monitoring and general maritime 
surveillance for EU member 
states.
The scope of this EUR 16.5 mil-
lion framework contract in-
cludes monitoring the sulphur 
content of ships’ emissions to 
ensure compliance with the Inter-
national Maritime Organisation 
(IMO) sulphur emission limits from 
sea going vessels, as well as maritime sit-

uational awareness for coastal authorities.
This contract comes in addition to the one awarded in 2018 
under which Schiebel provided EMSA and local authorities in 

Croatia and Finland with maritime surveillance servic-
es and which is still ongoing.

The CAMCOPTER S-100 operates day and 
night and can carry multiple payloads with 

a combined weight of up to 50 kg. Due 
to its minimal footprint and size, it is 
ideally suited for maritime operations.
Hans Georg Schiebel, Chairman of the 
Schiebel Group, said: “After success-
fully operating in the skies of Europe as 

part of our first contract with EMSA, 
we’re very proud to have been chosen 

once again for providing RPAS services.”
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Rheinmetall Electronics 
GmbH, Diehl Defence 
GmbH & Co. KG and Hen-
soldt Sensors GmbH re-
cently signed a joint agree-
ment to cooperate in a spe-
cial partnership known as 
an “Arbeitsgemeinschaft”, 
or ARGE. Under the frame-
work of ARGE NNbS, the 
three companies will sub-
mit a tender for the future 
German short-range and 
very short- range air defence system, the LVS NNbS.
The NNbS project bridges a current capability gap when it 
comes to protecting ground troops during deployed oper-
ations as well as securing tactical operation centres and 
other assets against short- and very short-range aerial 
threats.
The three companies aim to provide a national, low-risk so-
lution that will be quickly available thanks to the use of 

commercially avail-
able systems and sys-
tem components. The 
conceptual system 
design of ARGE NNbS 
relies primarily on 
proven systems and 
subsystems, includ-
ing integration of 
components already 
in use by the 
Bundeswehr. 
Rheinmetall’s Elec-

tronic Solutions and Vehicle Systems divisions bring tech-
nological knowledge and years of experience in develop-
ing and supplying defence systems, especially in the fields 
of vehicles, communication and integration. Diehl Defence 
specialises in the development and manufacture of guided 
missiles. As a supplier of key national technologies, Hensol-
dt will be contributing its expertise as well as battle-tested 
products such as radars.

Elbit Systems Completes Hellenic 
Coast Guard Combat Suites Tests

Rheinmetall, Diehl and Hensoldt Join 
Forces for New Air Defence System

Elbit Systems Ltd. recently announced that it successfully 
completed the acceptance tests for new patrol vessels of the 
Hellenic Coast Guard (HCG). In March 2019, the company re-
ported that it was awarded a contract from Cantiere Navale 
Vittoria SpA to supply combat suites and perform systems’ in-
tegration for the new patrol vessels of the HCG.
The acceptance tests were conducted in the Aegean maritime 
arena and included integration level tests of the combat sys-
tems and subsystems onboard the vessels as well as live firing 
tests from the onboard Remote Controlled Weapon Stations.
The systems supplied and integrated by Elbit Systems include 
the SPECTRO XR Electro Optical payloads, Radars, Navigation 
Systems, Warship Automatic Identification System (W-AIS) as 
well as Remote Control Weapon Stations (RCWS) with full inte-
gration into a Command and Control software. 
The combat suite is designed to support future “plug and 

play” integration of aerial and surface unmanned systems 
that will enable expansion of the operational envelop of the 
patrol vessels far beyond line of sight.
Its portfolio of maritime capabilities ranging from EW, so-
nars, EO and CMS, to autonomous platforms and weapon 
systems enables Elbit Systems to provide navies with en-
hanced situational awareness and deterrence capabilities.
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Airbus and TNO Launch UltraAir

Collins Aerospace Delivers 50,000th 
ARC-210 Airborne Radio

Airbus and The Netherlands Organisation for Ap-
plied Scientific Research (TNO) have launched a 
programme to develop a laser communication ter-
minal demonstrator for aircraft, known as UltraAir.
The project, which is co-financed by Airbus, TNO 
and the Netherlands Space Office (NSO), is part of 
the European Space Agency’s (ESA) ScyLight (Se-
cure and Laser communication technology) pro-
gramme. It covers the design, construction and 
testing of the technology demonstrator. Laser 
communication technologies are the next revo-
lution in satellite communications (satcom), 
bringing transmission rates, data security and re-
silience to meet commercial needs in the next 
decade.
The UltraAir terminal will be capable of laser connections be-
tween an aircraft and a satellite in geostationary orbit 
36,000  km above the Earth, with technology including a 
highly stable and precise optical mechatronic system. The 
technology demonstrator will pave the way for a future Ul-
traAir product with which data transmission rates could 

reach several gigabits-per-second while providing anti-jam-
ming and low probability of interception.
In this way UltraAir will not only enable military aircraft and 
UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) to connect within a combat 
cloud, but also in the longer term allow airline passengers to 
establish high-speed data connections thanks to the Airbus’ 
SpaceDataHighway constellation.

Collins Aerospace recently celebrated a monumental mile-
stone with the delivery of the 50,000th ARC-210 software-
defined airborne radio to Naval Air Systems Command (NA-
VAIR) Air Combat Electronics (PMA-209), a key customer of 
the programme since it began in 1990.
The delivery of the 50,000th radio continues a 30-plus year re-
lationship between Collins 
Aerospace and the U.S. Navy 
on the ARC-210 programme. 
This radio, which has contin-
ued to evolve with the needs 
of the Navy, is standard for 
multi-band, multi-mode 
communications and plays a 
key role in allowing joint and 
coalition forces to communi-
cate in various theatres of 
operations worldwide.

The ARC-210 radios have transmitted millions of critical mes-
sages in the air and at sea, mission after mission. Now avail-
able in its sixth iteration, the ARC-210 RT-2036 brings the lat-
est encryption and anti-jam technologies, as well as integrat-
ing next-generation networking waveforms that include the 
Mobile User Objective System (MUOS) and Second Genera-

tion Anti-jam Tactical UHF Radio 
for NATO (SATURN).
The ARC-210 radio has the wid-
est frequency range of any tac-
tical airborne radio and in-
cludes those used by civil first 
responders, allowing for com-
munications interoperability 
by military and national guard 
aircraft in emergencies such as 
hurricane relief and fighting 
wildfires.
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Royal Australian Navy 
Commissions HMAS Supply

Elbit Systems to Equip MRTT Fleet 
with J-MUSIC DIRCM System

The Royal Australian Navy re-
cently commissioned HMAS 
Supply (II), lead ship for the Sup-
ply Class Auxiliary Oiler Replen-
ishment (AOR) vessels. HMAS 
Supply was built at Navantia’s 
shipyard in Ferrol, Spain, with 
her final fit-out performed at 
Garden Island, Western Australia 
in late 2020.
Navantia’s Global President, Ri-
cardo Domínguez, said: “Despite 
many challenges, including COV-
ID-19, the Australian Government, Navantia, Navantia Aus-
tralia and Australian industry have worked collectively to 
make Supply a reality.”
Defence’s Capability Acquisition and Sustainment Group 
AOR Systems Program Office (SPO) and Navantia Australia 
formed the AORSPO Enterprise to deliver leading asset man-
agement to support the AOR capability through life.

Navantia Australia will 
act as Prime Contrac-
tor and manage the 
through life support 
for these vessels for 
their first five years of 
service. The company 
is also providing con-
figuration and base-
line management as 
an integral component 
of the through life sup-
port for these vessels.

HMAS Supply (II) is the lead ship of two Supply Class Auxiliary 
Replenishment Ships. Her sister ship, Stalwart (III), is due to 
arrive in Australia this year for final-fit out and will be home-
ported at HMAS Stirling, Western Australia. Supply will carry 
fuel, dry cargo, water, food, ammunition, equipment and 
spare parts to provide operational support for the deployed 
naval or combat forces.

Elbit Systems has announced that it will supply an additional 
J-MUSIC DIRCM (Direct Infrared Countermeasures) self-pro-
tection system to the Multinational Multi-Role Tanker Trans-
port Fleet (MMF). This time it will be for the ninth Airbus A330 
MRTT aircraft, the last addition of the fleet, to be 
equipped with Elbit Systems’ J-MUSIC DIRCM 
system.
Integrating the Company’s Infrared-
based Passive Airborne Warning Sys-
tems (PAWS IR), the J-MUSIC DIRCM 
systems that are being delivered to 
the NATO Support and Procure-
ment Agency (NSPA) are designed 
in open architecture, integrating 
the latest laser technology togeth-
er with a high frame-rate thermal 
camera and a small, dynamic high-

speed sealed-mirror turret thus delivering high performance 
defence against Infrared missile threats.
 The MMF programme is a multinational pooling and sharing 
initiative. The fleet will consist of nine multi-role tanker trans-

port aircraft able to provide strategic transport, air-to-air 
refuelling and medical evacuation capabilities to its 

six participating nations (Belgium, the Czech 
Republic, Germany, Luxembourg, The Neth-

erlands and Norway). 
The aircraft are owned by NATO and man-

aged by the NATO Support and Procure-
ment Agency (NSPA) with the support 
of the Organization for Joint Armament 
Cooperation (OCCAR) on the acquisi-
tion phase until the end of 2022. The 

Multinational Multirole Tanker Transport 
Unit operates the fleet.
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commons for its populations. 
National AI Strategy 2031
Long-term planning is what has helped the UAE stay ahead 
of others in the region. The UAE has a vision to become a 
world leader in AI by 2031, creating new economic and social 
opportunities for citizens, governments and businesses and 
generating up to AED 335 billion in extra growth.
The country aims at becoming a fast adopter of emerging AI 
technologies across Government as well as attract top AI tal-
ent to experiment with new technologies and work in a so-
phisticated, secure ecosystem to solve complex problems.
With this foundation of talent, as well as better governance 
of AI, the UAE will have the right conditions to develop new 
AI solutions in the coming decade and beyond. 
What is noteworthy is that these novel technologies have 
huge economic potential, including from licensing and ex-
port overseas.
Other Initiatives 
There has been stupendous action on the ground. Various 
activities have been initiated with the unambiguous goal of 
promoting AI: These include:
CODE HUB
A platform that highlights the top open-source AI systems 
being developed in the UAE. CODE HUB aims to help speed 
up the UAE’s AI development efforts. By providing a central 
resource, the government hopes to help public and private 
organisations to both fast-track AI development and reduce 
costs.
AI EVERYTHING SUMMIT
The Most Anticipated & Empowering AI Summit for Govern-
ments, Businesses, Social Enterprises & the Creative Econo-
my. The 2021 edition will take place from October 17-21, 
2021. 
THINK AI INITIATIVE
A series of strategic roundtables to accelerate the adoption 
of AI.
AI INTERNSHIP PROGRAMME
Under the programme, 500 Emirati students are to be trained 

in artificial intelligence via an internship programme in part-
nership with Dell EMC – Website: www.aiinternship.ae
 UAE-INDIA AI BRIDGE
The partnership involves the creation of a committee that 
will meet annually with the aim of increasing investment in 
AI start-ups.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROGRAMME
A one-year AI training programme designed for government 
employees.
UAE AI CAMP
Region’s First  Artificial Intelligence Camp – Website: www.
aicamp.ae
BLOCKCHAIN STRATEGY 2021
As per the plan, 50 per cent of government transactions on 
the federal level will be conducted using blockchain technol-
ogy by 2021.
UAE AI COUNCIL
A specialised council focusing on AI to accelerate the roll out 
of the UAE AI Strategy 2031.
FIRST ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNIVERSITY 
The  first Artificial Intelligence (AI) focused university has 
been established in Abu Dhabi, the capital of the United Arab 
Emirates. 
Mohammed Bin Zayed University of Artificial Intelligence 
(MBZUAI) is a graduate-level university with a heavy focus on 
research.
In the words of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces: “Launching the 
world’s first graduate-level AI university in Abu Dhabi echoes 
the UAE’s pioneering spirit, and paves the way for a new era 
of innovation and technological advancement that benefits 
the UAE and the world.” 
The university has some of the best facilities and equipment 
related to AI. There are both masters programmes lasting 
two years as well as PhD lasting four years. The university ac-
cepts both local and international graduate students, on 
three main specialty fields including machine learning, com-
puter vision, and natural language processing. 
When it comes to delivering on a future vision, the UAE has 
clearly set the standard in the Middle East and beyond.

Long-term planning 
is what has helped 
the UAE stay ahead of 
others in the region

The National Artificial Intelligence Strategy 2031 adopted in 
2019, aims at positioning the UAE as a global leader in AI by 2031
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Today, it boasts 13 orbiting satel-
lites, five new satellites under de-
velopment, more than 50 compa-
nies, institutions and space facili-
ties operating within the country, 
including international companies 
and start-ups, and three satellite operating institutions - the 
Mohammed Bin Rashid Space Establishment, and the Yahsat 
with Thuraya - five research centres for space sciences, and 
three university programmes in space science.
The space sector is currently employing more than 3,100 en-
gineers, experts, technicians and other related skills.
It’s not just space that the space sector will prove impactful 
in the long term. The industrial applications of space science 
technologies are vital. Artificial limbs for people of determi-
nation, scratch-resistant lenses, solar cells, telephone cam-
eras, Magnetic Resonance Imaging (MRI) devices, insulating 
building materials, laptops and dozens of other products 
would not have been possible without space programmes. 
Most high-tech advances were originally invented by scien-
tists working on space missions, before they became com-
mercially available to citizens. 
AI applications are used in a wide array of fields, including 
medical diagnostics, stock trading, machine control, video 
game industries, Internet search engine software, agricul-
ture, transport and logistics, in addition to IoT (Internet of 
Things). 

Moreover, AI and 4IR technology solutions are vital to an-
ticipating manufacturing faults and avoiding disruptions to 
global supply chains.  It is by accelerating advanced tech-
nology adoption that Operation 300bn can enhance the 
UAE’s infrastructure to reinforce the nation’s resilience in vi-
tal sectors.
National Programme for AI
It is a fact that the UAE Government takes tireless efforts to 
benefit from the Fourth Industrial Revolution and utilise AI in 
finding innovative solutions to all new challenges. 
The UAE National Programme for Artificial Intelligence – 
BRAIN – is one solid example of such an effort. It is a compre-
hensive and consolidated compilation of resources that 
highlight the advances in AI and Robotics, with special em-
phasis on the UAE’s policy objective to become a leading 
participant in the responsible use of AI and its tools globally.
This programme will define and underline the various initia-
tives, collaborations, partnerships and breakthroughs in the 
field of AI and the impact of all these on entire humankind.
What has helped greatly is that the UAE is an early and lead-
ing player in the responsible use of AI technology and its bal-
anced implementation to preserve an open global digital 

Operation 
300bn zooms 
in on future 
industries

UAE space 
sector 
received  
AED22 bn 
investment in 
7 years



9

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, has 
declared that industries of the future are central to the UAE gov-
ernment’s efforts to secure sustainable long-term economic 
growth.
Anticipating the future and the inherent understanding of the 
transformations required in the global industrial landscape are 
fundamental to the philosophy of the National Strategy for In-
dustry and Advanced Technology, known as Operation 300bn.
The 10-year comprehensive strategy aims to empower and ex-
pand the industrial sector to become the driving force of a sus-
tainable national economy, increasing its contribution to the 
GDP from the current AED133 billion to AED300 billion by 2031.
Enhancing industries where the UAE already has a strong and 
established presence, and striving for strategic sectors to reduce 
dependencies on global supply chains, Operation 300bn point-
edly zooms in on future industries. 
Those driven by AI and advance technology adoption, where 
knowledge and innovation form the foundations of their eco-
nomic growth, space technology, clean energy sources, medical 
technology, and renewable energy all fall under the microscope 
of this section of the strategy.
To achieve its primary goal of increasing the industrial sector’s 
GDP contribution to AED300 billion by 2031, these industries of 
the future will play a critical role while stimulating entrepreneur-
ship, innovation and new avenues of economic productivity.
Smart Start
The UAE is already off to a good start in these sectors. 
AI has become a characteristic of the UAE’s future-forward di-
rection. The Strategy for AI announced in 2017 and the estab-
lishment of the UAE Space Agency in 2014 has done much to 
facilitate and accelerate the UAE’s status as a global leader of AI 
solutions.
The space sector has become integral to many aspects of 
life, from telecommunications to broadcasting and monitoring 
of weather and natural disasters.
Recognising this fact, the UAE has achieved some historic mile-
stones in the space sector in recent years. Most recently, the ar-
rival of the Hope Probe to the orbit of Mars, under the Emirates 
Mars Mission, on February 9, 2021, marked the first satellite from 
the Arab world to achieve this feat.
Notably, the team was led by a team of young Emirati scientists 
and engineers – a strong demonstration of the upward ascent of 
the nation’s ambitious young workforce and their advanced 
technology capabilities. Building on this historic success, it’s 
clear that the space sector will become a key contributor to GDP 
growth.
With unwavering support from the UAEs leadership, the nation-
al space sector has developed remarkably in the past seven 
years, after receiving AED22 billion investment. 
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AI to Power UAE’s 
Industrial Leap

The UAE has always been press-
ing the right keys when it comes 
to introducing Smart initia-
tives. The country has been pur-
suing its stated goal of becom-
ing a leading global hub and an 
open lab for the Fourth Industri-
al Revolution’s applications. It 
was the UAE that established the 
very first Artificial Intelligence 
(AI) ministry in the world.
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bust worldwide offer to counter the threats they may be 
faced with.
The event offers land, naval and air solutions to protect Afri-
ca’s development through the following: 
• Provide the safety required for economic growth 
• Restore or maintain peace 
• Prevent and fight against natural and industrial disasters  
• Provide security for the cities  
• Expand the services required for institutional and private 
stakeholders
Success Story
ShieldAfrica was born out of an African initiative to respond 
to Africa’s security challenges. From its first edition in Abidjan 
in 2013, ShieldAfrica has attracted great interest from institu-
tional and private players on the continent and with compa-
nies used to exhibiting at international Security and Defence 
fairs.
The first exhibition, from 26 to 28 May 2013 at the Port-Bouët 
charter airport in Abidjan attracted 35 exhibitors, 1,500 visi-
tors and 11 African ministerial delegations on the theme of 
“Human Trafficking.”
The second exhibition, from 6 to 8 May 2014 at the Abidjan 
Police Academy was attended by 56 exhibitors, 2,500 visitors, 
19 African ministerial delegations on the theme of “Piracy at 
sea.”
The third exhibition, from 19 to 21 May 2015 in Libreville, Ga-

bon gathered 45 exhibitors, 2,000 visitors, 13 African ministe-
rial delegations on the theme of “Cyber warfare and cyber 
security.”
In 2019, the exhibition welcomed 145 exhibitors, 3,651 trade 
visitors, 74 official delegations from 29 African countries and 
84 journalists from five continents. A plenary conference of 
350 participants on the theme of border security, took place 
the day before the event on the 21st of January.
The forthcoming show will also see the participation of  inter-
national exhibitors and decision-makers from all over Africa, 
according to the organisers. The up-to-date Exhibitors’s list is 
available on the official website: https://www.shieldafrica.
com/visiting – “who could you meet” section.
Venue
ShieldAfrica is held in Abidjan within the grounds of the 
Ecole nationale de police (Cocody). The Ivorian economic 
capital has many advantages for a successful, first-class inter-
national event.
This major city, known for its spectacular development, has 
an international airport that is perfectly connected to the 
global air network. With its deep-water port, Abidjan is a ma-
jor continental hub that allows exhibitors to transport heavy 
or bulky equipment to their stand. The presence of many re-
nowned hotels helps to give all the visitors and exhibitors a 
pleasant stay.
The health protocol has been strengthened to welcome par-
ticipants during ShieldAfrica in complete safety. The hygiene 
rules have been adapted, the existing procedures and proto-
cols have been enriched with ministerial recommendations.

2021 theme: New security 
issues in African cities
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Security challenges in Africa will be in sharp focus of 
ShieldAfrica, the security and defence exhibition of ref-
erence where the public and private sector, security and 
defence players meet global industrial manufacturers. 
ShieldAfrica takes off as a physical event in Abidjan, 
Côte d’Ivoire, from June 8 to 10, 2021. One week before, 
from 31 May to 4 June, an e-conference session will be 
offered to discuss the theme: “News security issues in 
African cities”.
The exhibition this year will cover various aspects such as: 
Establishing African cities as trustworthy territories, pro-
tecting states, national identities, economic actors and 
trade security, preserving human wealth, natural resources 
and the environment, combating terrorism, piracy, fraud, 
crime and illicit trafficking and support for private firms and 
public institutions.
ShieldAfrica will allow security and defence decision-makers 
of the African continent (both public and private sector) to 
compare their expertise and to discover with exhibitors the 
solutions adapted to the new challenges resulting from the 
growth of African cities.
As per the 2021 edition of the African Economic Outlook re-
leased by the African Development Bank (AfDB), Africa is pro-
jected to recover in 2021 from its worst economic recession 

in half a century.
Economic activity in Africa was constrained in 2020 by an 
unprecedented global pandemic caused by COVID–19. Real 
GDP in Africa is projected to grow by 3.4 per cent in 2021.
This projected recovery will be underpinned by a resump-
tion of tourism, a rebound in commodity prices, and the roll-
back of pandemic-induced restrictions.
ShieldAfrica offers appropriate responses to security and de-
fence needs for the development of Africa through various 
means like managing resources, fighting against cross-bor-
der terrorism, and securing fast-growing urbanisation.
Why ShieldAfrica?   
A continent extremely rich in natural resources, Africa must 
counter the major threats that create obstacles to its devel-
opment.
The safety of the African people and their activities is a pre-
requisite for any form of economic expansion. There cannot 
be development without security. ShieldAfrica offers to Afri-
can leaders a unique opportunity to meet and discover a ro-

ShieldAfrica
to Focus on Security 
in Cities
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Honours for Al Kaabi and Al 
Ketbi at Abu Dhabi Awards
This not only repays those and recognises their leading role, but also moti-
vates others to dedicate themselves to work in order to win this honour.
The UAE has achieved such success since the rule of the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, may God rest his soul, who believed in the value of work, applauded 
good and devoted efforts, and rewarded those who performed their duties effi-
ciently. Indeed, he established the culture of honouring and recognising goodness. 
This has been a key feature of distinction for the UAE and one of the factors of suc-
cess of its pioneering development experience.
In this context, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, honoured 
retired Staff Lt. General Obaid Mohammed Al Kaabi and Staff Major General the late 
Mohammed Bakhit Al Ketbi with Abu Dhabi Awards in recognition of their out-
standing contributions to the Abu Dhabi community and the development of the 
Emirate. The award embodies this culture, which underlies the growth and develop-
ment witnessed by Abu Dhabi and the UAE at large in various domains.
The praise of the services contributed by these two honoured personalities confirms 
that Abu Dhabi and the UAE in general cannot forget those who contributed to its 
progress. It always returns the favour to everyone who left a clear imprint on the 
path of its progress. The country believes that these personalities represent the true 
role model in all national work sites, and therefore, they deserve this honour from 
the UAE leadership and its people.
The culture of recognition and appreciation of those distinguished in any country 
indicates that such country possesses the elements of excellence and leadership, 
because it motivates everyone to unleash their energies and creativity and moves 
them to participate in the development of society. The UAE and its wise leadership 
are keen on various occasions to appreciate, honour and celebrate those who have 
made contributions to community service in all fields. This is one of the distinctive 
features of the UAE. There are many initiatives that reinforce the culture of apprecia-
tion and recognition of work and giving in the UAE, such as the Abu Dhabi Award, 
which was launched for the first time in 2005, as the highest honour awarded to civil-
ians. It seeks to honour the people who have shown high dedication and commit-
ment to serving Abu Dhabi, so that their deeds should be a source of inspiration to 
the community.
The culture of work and recognition of excellence and giving is the key word behind 
the comprehensive progress being witnessed by the UAE in all fields. It also guaran-
tees the preservation of the cultural gains that the UAE seeks to achieve in its devel-
opment journey for the next 50 years. This culture regards excellence, competence 
and achievement as a standard for honouring and appreciation. Most importantly, it 
reinforces the model of coexistence that embraces all nationalities and makes them 
feel that they live in their own countries and enjoy the same rights.

Editorial

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

Nations and 
societies rise when 
they uphold the 
culture of work, 
appreciate giving 
and honour 
all those who 
contributed to 
building them and 
left an evident 
imprint on their 
progress. 
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