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Established in 2000, and today, part of EDGE’s Platform and Systems
Cluster, NIMR is a leading manufacturer of combat-proven military vehicles
with complete in-house design and production capability for a variety of
platforms to meet a diverse range of user requirements.
NIMR stable of vehicles platforms include the best-in-class Jais 4x4 and 6x6
Mine Resistant and Ambush Protected Vehicles, the Ajban and Hafeet 4x4
and 6x6 with unparalleled tactical mobility as well as specialised role
vehicles including the Long Range and Special Operations Vehicles,
Protected Ambulance and Internal Security Vehicles.

Discover more at nimr.ae

«آيدكس»...
يجمع العالم
في أبوظبي

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

في الوقت الذي أجبرت فيه جائحة
كورونا»كوفيد »19 -العديد من دول
العالم على إلغاء معظم الفعاليات
والمعارض ضمن اإلجراءات االحترازية
والوقائية لمواجهتها ،فإن دولة
اإلمارات العربية المتحدة شكلت
استثناء من ذلك ،ألنها كانت تضع
في اعتبارها وهي تخطط لتنظيم
هذه النوعية من الفعاليات الكبرى
احتماالت حدوث أزمات طارئة ،وعملت
على االستعداد الجيد لها ،وإقامتها
في موعدها المحدد لها مسبقاً .
في هذا السياق جاء اإلعالن قبل
أيام عن تشكيل اللجنة العليا المنظمة
لمعرضي «آيدكس  »2021و»نافدكس
 »2021ومؤتمر الدفاع الدولي بعنوان
إزدهار وتطور الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم ف
عصر الثورة الصناعية الرابعة ،والتي
ستقام في الفترة ما بين  21حتى
 25فبراير  ،2021في مركز أبوظبي
الوطني للمعارض ،وهي اللجنة
المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث
الكبير ،وإخراجه بالشكل الذي يعكس
الوجه الحضاري لدولة اإلمارات.

إن انعقاد الدورة الخامسة عرشة ملعريض «آيدكس ونافدكس  »2021يف موعدها
املحدد ال يعد فقط شهادة نجاح للجنة املعنية بتنظيمها بكفاءة واحرتافية عالية ،وإمنا
هو تأكيد أيضاً عىل تفوق اإلمارات وريادتها يف تنظيم هذه النوعية من املعارض الدفاعية،
خاصة يف ظل جائحة كورونا التي فرضت تحديات غري مسبوقة يف جميع أنحاء العامل ،وتوقفت معها حركة
املعارض الدولية ،بينام يف اإلمارات تواصل اللجنة العليا املنظمة للمعرضني جهودها وتتعاون مع مختلف
املؤسسات الوطنية املعنية من أجل إقامتهام يف موعدهام املقرر ،وذلك من خالل اتخاذ التدابري االحرتازية
واإلجراءات الوقائية التي تضمن سالمة كافة الزوار واملشاركني ،وفق أعىل معايري الصحة والسالمة املحلية
والعاملية .يف الوقت ذاته فإن املؤمتر الدويل املصاحب للمعرضني سيشكل منوذجاً للمؤمترات الهجينة التي
تقام يف ظل جائجة كورونا ،حيث سيجمع املؤمتر عدد كبري من الخرباء واملتخصصني وصناع القرار من
جميع أنحاء العامل عىل أرض الواقع وبشكل افرتايض.
لقد نجحت اإلمارات خالل العام الجاري يف تنظيم الدورة الرابعة واألكرب من معريض “يومكس وسيمتكس
 ،”2020واللذان تم تنظيمهام خالل الفرتة من  23إىل  25فرباير  ،2020وقد نجح املعرضان يف ترسيخ
مكانتهام كمنصتان عامليتان لعرض أحدث االبتكارات والتقنيات واملعدات األمنية أمام جمهور عاملي
يضم وفودا ً حكومية إقليمية ،إىل جانب مجموعة من الوكاالت والجهات املتخصصة بالقطاع والهيئات
املدنية ،وهذا أمر ال شك يعزز من الثقة يف نجاح اإلمارات يف إقامة معريض “آيدكس” و“نافدكس ،”2021
فتجربة إقامة معريض “يومكس” و“سيمتكس” يف ظل جائحة كورونا كانت فرصة ناجحة الختبار كفاءة
اإلجراءات االحرتازية والوقائية التي تضمن سالمة املشاركني والزوار ،وهذا ال شك أمر ستبني عليه اللجنة
العليا املنظمة ملعريض “آيدكس” و“نافدكس” يف تطوير هذه اإلجراءات والخروج بالدورة الخامسة عرشة
ملعريض آيدكس ونافدكس ،بالصورة التي تعزز من مكانة اإلمارات العاملية.
ولعل املالحظة الجديرة باالنتباه أنه يف الوقت الذي ألغت فيه كربى الرشكات الدفاعية والتكنولوجية يف
العامل مشاركاتها يف املعارض الدفاعية والعسكرية منذ ظهور جائحة كورونا بداية العام الجاري ،إال أنها
اكدت مشاركتها يف معريض “آيدكس و“نافدكس  ،”2021وليس أدل عىل ذلك من بيع كامل املساحات
املخصصة للعرض يف املعرضني ،حيث من املتوقع أن تشهد الدورة املقبلة للمعرضني مشاركة أكرث من
 1,300رشكة متخصصة يف مختلف القطاعات الصناعات الدفاعية ،من أكرث من  60من دولة ،وهذا ال
شك يعد شهادة دامغة عىل ريادة اإلمارات وتفوقها يف تنظيم وصناعة املعارض الدفاعية واألمنية ،وهذا
مل يأت من فراغ وإمنا نتيجة للعديد من املقومات ،أهمها دقة التنظيم وامتالك خربة تراكمية احرتافية
ووجود كوادر برشية مؤهلة بقيادة اللجنة العليا املنظمة ،فضالً عن توافر البنى التحتية الالزمة لنجاح
هذه املعارض الدولية.
تأيت االستعدادات املتواصلة إلقامة الدورة الخامسة عرش ملعريض “آيدكس” و“نافدكس” يف موعدها
لتكمل قصص النجاح واإلزهار والنمو التي تشهدها دولة اإلمارات يف ظل أزمة جائحة كورونا ،حيث
نجحت الدولة يف إدارة هذه األزمة بشكل فاعل ومدروس ،مل يؤثر عىل خططها املستقبلية أو مرشوعاتها
التنموية ،كام حدث يف إطالق مسبار األمل وتشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية هذا
العام ،وهي إنجازات غري مسبوقة تؤكد أن اإلمارات دولة ال تعرف املستحيل ،وقادرة دوماً عىل تقديم
النموذج امللهم لآلخرين يف صناعة النجاح ،وقدرتها أن تجمع العامل بأبوظبي.
الدورة الخامسة عرش ملعريض “آيدكس” و“نافدكس” لها أهمية خاصة ،ألن انعقادها يأيت يف العام 2021
الذي تحتفل فيه اإلمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها ،وقد حققت فيه العديد من اإلنجازات النوعية
والنجاحات غري املسبوقة يف مسرية نهضتها الشاملة يف مختلف املجاالت ،وال ينفصل معرض «أيدكس»
عن هذه النجاحات ،فهذا املعرض منذ انطالق دورته األوىل عام  1993يجسد طموح دولة اإلمارات نحو
الريادة والتفوق باملعايري العاملية ،فقد استطاع أن يتجاوز املحلية إىل اإلقليمية والعاملية ،وبات يصنف
اآلن باعتباره واحدا ً من أهم املعارض الدفاعية يف العامل ،الذي يواكب كل جديد يطرأ عىل منظومة صناعة
السالح والدفاع ،ويجذب إليه كربى الرشكات العاملية املتخصصة يف الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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األخبار

وزارة الدفاع تعقد مؤتمر «دور الدفاع
في المرونة الوطنية ما بعد »2020
تحت رعاية معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع  ..عقدت وزارة الدفاع مؤمترها
السنوي “القادة لحروب القرن الواحد والعرشين”
تحت عنوان “دور الدفاع يف املرونة الوطنية ما بعد
 ”2020وذلك عرب تقنية االتصال املريئ .ويهدف
املؤمتر إىل تسليط الضوء عىل الصمود الوطني يف
عرص األوبئة ويستعرض عدة محاور منها مناقشة
التهديدات املعارصة (كوفيد 19 -وتغري املناخ والهجرة
غري النظامية) وما تشكله من تحديات للحياة
االعتيادية .كام يسعى املؤمتر إىل استكشاف مفهوم
املرونة الوطنية يف سياق التهديدات املعارصة وكيف
ميكن بناؤها وتعزيزها كام تم استعراض الدور الهام
للمؤسسة الدفاعية ومساهمتها يف إعداد القدرة
الوطنية وتسليحها باملرونة لدعم االستجابة ومجابهة
التهديدات غري العسكرية إىل جانب تسليط الضوء
عىل مساهامت القوات املسلحة للدولة يف املرونة
الوطنية والجهود الحكومية لإلمارات يف مكافحة
جائحة كوفيد .19 -
أهمية االستعداد لمواجهة
التحديات المستقبلية
وقال معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع  -خالل مشاركته يف املؤمتر“ : -يف
الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الخامسة من سلسلة
مؤمترات القادة ” التي تنظمها وزارة الدفاع هذا العام
افرتاضياً يواجه العامل بأرسه تهديدا ً حقيقياً للبرشية
يتجاوز عواقب الحروب واملعارك التقليدية إنه انتشار
فريوس كورونا املستجد (كوفيد )19 -الذي أصبح
عدوا ً مشرتكاً للبرشية ويتطلب بذل جهود دولية
مشرتكة ملواجهته واحتوائه» .وأكد معاليه أهمية
االستعداد ملواجهة التحديات املستقبلية التي ميكن
أن تكون أكرث تعقيدا ً يف طبيعتها من التحدي الحايل.
وقال  “ :ينبغي أن يكون هدفنا الحقيقي هو إعداد
الدول ملواجهة هذه التحديات يف املستقبل مع ضامن
مستوى متقدم من املرونة وأن نحمي وجود بلداننا
بينام نجد سبالً للتعايف من هذه األزمات برسعة».

وأكد أن دولة اإلمارات
أثبتت من خالل تعاملها
مع هذه األزمة إميانها
التام مببادئ التسامح
والتعايش مع جميع
الشعوب حيث مدت
دولة اإلمـــارات يد
التعــــاون والتآزر
لجميــــــع دول
العامل ملواجهة
الجـــائحــــة
والتصــــدي
آل ثا رهــــا

محمد البواردي
فيروس «كورونا» المستجد أصبح عدواً
مشتركاً للبشرية
وتداعياتهـا وهو ما يؤكد أن قيم التسامح والسالم
والتعاضد واألخوة قي ٌم راسخ ٌة وباقي ٌة ببقاء اإلنسانية
يف مجتمع دولة اإلمارات وتنعكس آثارهـا اإليجابية
إقليمياً ودولياً .ومثن معاليه الجهود الوطنية كافة يف
إدارة هذه األزمة ملكافحة جائحة “كورونا” واملتمثلة
يف املجلس األعىل لألمن الوطني ووزارة الصحة ووقاية
املجتمع واملؤسسات والهيئات االتحادية واملحلية.
استراتيجية فعالة ومتكاملة
من جهته قال معايل عبدالرحمن بن محمد
العويس وزير الصحة ووقاية املجتمع« :بفضل
الرؤية االسترشافية للحكومة والدعم الكبري الذي

أولته القيادة الرشيدة للقطاع الصحي وكافة ما تم
استثامره فيه أثبتت أن قدرات منظومتنا الصحية يف
أفضل مكّوناتها ومستوياتها”  .وأضاف تبنت الدولة
بكافة قطاعاتها منوذجاً إماراتياً فريدا ً بقيادة املجلس
األعىل لألمن الوطني والذي أدار األزمة بحرفية عالية
من خالل اتخاذ إجراءات احرتازية وتدابري وقائية
استباقية الحتواء فريوس كورونا املستجد “كوفيد -
 . ”19وأشار إىل االسرتاتيجية الفاعلة واملتكاملة التي
وضعها الفريق القيادي الوطني للطوارئ واألزمات
والكوارث إلدارة مستوى الطارئ الوطني الثاين
واملتعلق باألوبئة واألمراض املعدية التي تصيب
اإلنسان منذ اجتامعها األول الذي تم بتاريخ  26يناير
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 2020وقبل رصد أول حالة يف الدولة بالتعاون مع
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
والتي مكّنت اإلمارات من االستعداد املبكر للسيطرة
عىل وترية انتشار فريوس كورونا املستجد وأثبتت
ولله الحمد نجاحاً كبريا ً يف املحافظة عىل أداء كافة
القطاعات يف الدولة .وأضاف العويس  “ :برهنت
األزمة الحالية مرونة أنظمتنا الصحية واألمنية
والتعليمية واالقتصادية وقدرتها عىل مواكبة جميع
املتغريات والتعامل مع حاالت الطوارئ واألزمات
بكفاءة واقتدار” ..مشريا إىل الدور الحيوي الذي
قامت به وزارة الخارجية والتعاون الدويل من خالل
التنسيق بني دولة اإلمارات ودول العامل األخرى يف
تبادل املعلومات والخربات يف مجال السيطرة عىل
وباء كورونا كوفيد .19 -وقال تركزت جهود النظام
الصحي ومنذ اكتشاف فريوس كورونا املستجد يف
الدولة عىل تعزيز آلية الفحص الطبي والتقيص
النشط للمصابني واملخالطني كونها حجر األساس يف
منع تفيش الوباء واحتوائه والتقليل من حدته بآلية
مراقبة نشطة تعتمد عىل الفحوصات االستباقية
لتكون األوىل عامليا يف عدد الفحوصات لكل مليون
من السكان باإلضافة لتأهيل املراكز الصحية ودعم
الطاقة االستيعابية للمستشفيات وفق أفضل
املامرسات العاملية والتجارب املتميزة .ولفت إىل
اإلنجازات الرائدة للدولة خالل األزمة من خالل
مشاركتها يف املرحلة الثالثة من التجارب الرسيرية
إلنتاج لقاح “كوفيد  « 19وأصبحت اإلمارات رشيكاً
جوهرياً يف الجهود العاملية إليجاد لقاح ناجع وف ّعال
للقضاء عىل الوباء حيث شارك يف هذه التجارب
 32,000ألف متطوع يف دولة اإلمارات من جنسيات
مختلفة.

وزير الصحة:
بفضل الرؤية
االستشرافية للحكومة
والدعم الكبير الذي أولته
القيادة الرشيدة للقطاع
الصحي وكافة ما تم
استثماره فيه أثبتت أن
قدرات منظومتنا الصحية
مكوناتها
في أفضل ّ
ومستوياتها
دور المؤسسات الدفاعية
من جهتها استعرضت العميد الركن الدكتورة عائشة
الظاهري قائد سالح الخدمات الطبية يف القوات
املسلحة دور املؤسسات الدفاعية يف دعم االستجابات
الوطنية للتهديدات غري العسكرية ومساهمة القوات
املسلحة للدولة يف املرونة الوطنية لجائحة كوفيد.19 -
وأكدت أن القوات املسلحة اإلماراتية عملت جاهدة
ملعالجة املتطلبات الطبية واللوجستية واألمنية ضمن
الجهود الحكومية للدولة يف مكافحة جائحة كورونا
 ..كام عملت عىل إعادة تشكيل الدور املستقبيل
ملؤسسة الدفاع يف دعم التصدي للتهديدات غري
العسكرية من خالل مراجعة األدوار الحالية للحد من
املخاطر واالستجابة للكوارث وتعزيز التعاضد الدويل
لتطوير القدرات واالستفادة من القدرات الدفاعية

للوقاية من التهديدات غري العسكرية والتخفيف من
حدتها ما مُيكِّن العامل من استباق األزمات وتحقيق
االستقرار واألمن .وأضافت “ :هدفنا هزمية هذه
الجائحة وتحسني املرونة الوطنية والتعاون عىل نطاق
عاملي لضامن السالم والصحة واألمن».
فعاليات المؤتمر
من جهة أخرى عقدت خالل فعاليات املؤمتر حلقة
نقاشية تفاعلية حول موضوع “ دور الدفاع يف املرونة
الوطنية ما بعد  “ 2020مبشاركة عدد من الخرباء
املحليني واإلقليميني والدوليني  .وناقش الدكتور مئري
إلران رئيس برنامج األمن الداخيل يف معهد دراسات
األمن الوطني يف جامعة تل أبيب “املرونة الوطنية
وطبيعة التهديدات يف البيئة الحديثة»  ،كام ناقش
مايك بوش رئيس العمليات يف فريق االستجابة
الحكومي الشامل لجائحة كوفيد -19التابع ملجلس
رئاسة الوزراء النيوزيلندي “ ،تعبئة الحكومة واملرونة
الوطنية لجائحة كوفيد -19والدروس املستفادة من
الجائحة فيام يتعلق بإدارة األزمات يف املستقبل».
ويأيت مؤمتر “دور الدفاع يف املرونة الوطنية ما بعد
 ”2020مكمالً لسلسلة مؤمترات “القادة لحروب
القرن الواحد والعرشين” التي تنظمها وزارة الدفاع
منذ عام  2016وتهدف إىل إعداد قادة املستقبل
القادرين عىل تحقيق االستباقية واالسترشاف ورسعة
التكيف لالستجابة للتحديات الناشئة من خالل
تسليحهم بأحدث الرؤى يف مجاالت األمن والدفاع
وتحقيقاً ملساهمة وزارة الدفاع يف إنتاج املعرفة
االسرتاتيجية الرضورية يف املجاالت املستقبلية وتبادل
الخربات لضامن تحقيق األهداف الدفاعية لدولة
اإلمارات.
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البواردي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الخليجي
المشترك في دورته الـ  17عبر االتصال المرئي

ترأس معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع ،اجتامع مجلس الدفاع املشرتك يف
دورته السابعة عرشة عرب االتصال املريئ بحضور
أصحاب السمو واملعايل والسعادة بدول مجلس
التعاون الخليجي ومشاركة معايل الدكتور نايف

فالح مبارك الحجرف األمني العام ملجلس التعاون
الخليجي وسعادة اللواء الركن أحمد عيل حميد
آل عيل األمني العام املساعد للشؤون العسكرية
وأعضاء الوفود املشاركة.
ويف كلمته االفتتاحية أكد معايل محمد بن أحمد

البواردي رضورة العمل عىل تطوير قدرات القيادة
العسكرية املوحدة ضمن املنظومة الوطنية وقال
« من خالل تجربتنا يف اإلمارات نؤمن بأن القوات
املسلحة مبا متلكه من موارد وإمكانات ونظرا
لخربتها يف مواجهة الطوارئ واألزمات والكوارث ،مبا
يف ذلك استعدادها ملواجهة الحروب البيولوجية،
تبقى مؤهلة للقيام بدور نشط لدعم املنظومة
الوطنية يف مواجهة الجائحة الحالية ،وقادرة عىل
تحقيق الصمود واملرونة الوطنية ،علام بأن األوبئة
وإن مل تأيت نتيجة حروب بيولوجية وغري تقليدية
إال أن تأثريها مياثل تأثري أسلحة الدمار الشامل،
حيث تشكل تهديدا وطنيا شامال ،ولهذا نقرتح يف
إطار اختصاصات مجلس الدفاع الخليجي املشرتك
العمل عىل تطوير قدرات القيادة العسكرية
املوحدة ضمن املنظومة الوطنية ملواجهة مثل هذه
التهديدات يف املستقبل».

البواردي يوقع مذكرة تفاهم مع جزر
القمر حول التعاون في المجال الدفاعي
وقع معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع ومعايل يوسف محمد عيل
مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية جزر القمر
االتحادية املكلف بوزارة الدفاع اليوم عرب االتصال
املريئ مذكرة تفاهم حول التعاون املشرتك يف
املجال الدفاعي والعسكري.
وأكد معايل البواردي أن توقيع هذه املذكرة
يجسد حرص وزارة الدفاع عىل تعزيز عالقات
الرشاكة والتزامها يف تعزيز أوارص التعاون مع
رشكائها ،حيث تهدف إىل تعزيز عالقات الصداقة
القامئة بني البلدين.
من جانبه أكد معايل يوسف محمد عىل حرص يخدم مصالحهام.
وزارة دفاع جمهورية جزر القمر عىل تعزيز واستعرض الجانبان خالل االتصال املريئ آخر
ودعم عالقات التعاون املشرتكة بني البلدين مبا تطورات ومستجدات جائحة فريوس كورونا

املستجد "كوفيد – ، "19إضافة إىل عدد من
امللفات اإلقليمية والدولية.

9

الرميثي يشهد ختام تمرين "سيف العرب"
العسكري بمشاركة  6دول عربية

شهد معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة ختام التمرين
العسكري املشرتك «سيف العرب» املقام حاليا
يف مرص مبشاركة اإلمارات والسعودية واألردن
والبحرين والسودان وذلك مبيادين التدريب
القتايل بنطاق املنطقة الشاملية العسكرية
بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
يأيت التدريب يف إطار دعم عالقات التعاون
العسكري بني القوات املسلحة لكافة الدول
الشقيقة املشاركة بالتدريب ،وتعزيز القدرة
عىل إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشرتكة بإستخدام
مختلف األسلحة الحديثة.
ويهدف التمرين إىل التدريب عىل أمن واستقرار
وحامية حدود الدول املشاركة ،ومكافحة
اإلرهاب ،واكتساب الخربات ،وتطوير التدريب
لقواتنا املسلحة ،والتدريب ضمن التحالفات
العسكرية من خالل التدريب عىل العمل
املشرتك ،والتدريب عىل عمليات الحرب غري
النظامية ،وتدريب القادة واألركان عىل مهام
القيادة والسيطرة.
وتأيت مشاركة قواتنا املسلحة يف هذا التمرين
ضمن الخطة التدريبية املتضمنة استمرار

املشاركة يف التامرين املشرتكة داخل اإلمارات
وخارجها ،لتطوير التدريب وتأهيل منتسبي
القوات املسلحة واكتساب املهارات التدريبية.
كام حرض معاليه والوفود املشاركة البيان العميل
الختامي حيث نفذت القوات العربية املشاركة
عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية
حدودية وتطهريها من العنارص اإلرهابية.
من جانب آخر التقى معايل الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة
خالل زيارته لجمهورية مرص العربية ،الفريق
أركان حرب محمد فريد حجازي رئيس أركان
القوات املسلحة املرصية ،يف منطقة التمرين.

ورحب رئيس أركان القوات املسلحة املرصية
بالفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي والوفد
املرافق له ،واستعرض معه العالقات العسكرية
القامئة بني دولة اإلمارات وجمهورية مرص
العربية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.
وتم خالل اللقاء بحث التعاون بني البلدين يف
املجاالت املتعلقة بالشؤون الدفاعية ،وتبادل
الخربات والزيارات والتنسيق املشرتك ،فيام أكد
الجانبان خالل اللقاء عىل عمق العالقات التي
تجمع البلدين ،وحرصهام املشرتك عىل تقويتها
وتنميتها مبا يعود بالخري والفائدة عىل الشعبني
الشقيقني.

10

العدد  587ديسمـبر 2020

األخبار

تعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه هللا

استعدادات اللجنة العليا المنظمة لمعرضي
«آيدكس» «نافدكس »2021ومـؤتمر الدفاع الدولي

أع
لن في أبوظبي تشكيل
اللجنة العليا المنظمة
لمعرض
ي «آيدكس  »2021وال
دفاع البحري «نافدكس
021
 »2ومؤتمر الدفاع الدول
ي،
الت
ي
تع
قد
تح
ت
الر
عاية
ال
كريمة لصاحب السمو ال
ش
يخ
خلي
فة
بن
زا
يد
آل
نهيان،
رئيس الد
ولة ،حفظه هللا ،في ال
فترة ما بين  21ولغاية
 25فبراير
 ،2021في مركز أبوظب
ي الوطني للمعارض.
كتب :حسين المناعي

تصوير :عمر البل

حيث تضطلع اللجنة العليا مبهام اإلرشاف عىل تنظيم
املعرضني واملؤمتر املصاحب لهام من خالل عدد من
اللجان الفرعية املتخصصة كل حسب قطاعة ،والتي
تهدف إلنجاح هذه الفعاليات الحيوية وإخراجها
بالشكل الذي يليق بسمعة مكانة الدولة عىل
الصعيدين اإلقليمي والدويل.
ويجري تنظيم معريض “آيدكس  »2021و»نافدكس
 »2021ومؤمتر الدفاع الدويل من قبل رشكة أبوظبي
الوطنية للمعارض “أدنيك” ،بالتعاون مع وزارة الدفاع
والقيادة العامة للقوات املسلحة بدولة اإلمارات،
الستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات

وشي ،أحمد الشامسي

الدفاعية من
تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة ،وتطوير قطاع
الصناعات الدفاعية الوطنية يف الدولة ،وكذلك عقد وقال معايل اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي،
رشاكات اسرتاتيجية بني مختلف الجهات املشاركة رئيس اللجنة العليا املنظمة ملعريض “آيدكس”
وكربى الرشكات العاملية املتخصصة يف هذه القطاعات .و”نافدكس”“ :رسخ معريض “آيدكس” و”نافدكس”
وسيشارك يف املعرضني طيف واسع من صناع القرار مكانتهام ودورهام املحوري يف دعم تطوير قطاع
والخرباء واملتخصصني يف قطاع الصناعات الدفاعية ،الصناعات الدفاعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ملناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد عىل مواجهة والذي ساهم وبشكل فاعل يف دعم مسرية التنمية
التحديات املتغرية التي يشهدها العامل ،وتطوير االقتصادية املستدامة يف الدولة .وعىل مدى أكرث من
اسرتاتيجيات أمنية ودفاعية تسهم يف تحقيق وإرساء  27عاماً ،تحول “آيدكس” إىل منصة عاملية لالطالع
عىل أحدث األنظمة الدفاعية والعسكرية وآخر
السالم العاملي.
الصناعات الدفاعية
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مستجدات الصناعة وابتكاراتها ،ومنصة الستعراض
األنظمة التي تتنافس من خاللها أبرز الرشكات
العاملية لعرض منتجاتها األكرث تطورا ً ،مستفيدة
مام يوفره املعرض من فرص كبرية لعقد الصفقات
والرشاكات بني الرشكات العاملية».
المؤسسات الوطنية
ومن جانبه ،قال سعادة اللواء الركن طيار إسحاق
صالح البلويش ،نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة
ملعريض «آيدكس» و»نافدكس»« :تعمل اللجنة العليا
حالياً بالتنسيق مع كافة فرق العمل واللجان الفرعية،
والتي تضم كوكبة من املؤسسات الوطنية العاملة يف
القطاعني العام والخاص ،وعىل رأسها رشكة ابوظبي
الوطنية للمعارض “أدنيك” ،عىل وضع الخطط
والربامج الكفيلة لضامن سري برامج العمل وفق
الخطط املوضوعة ،وذلك ووفق أعىل املعايري العاملية
املتخصصة يف هذا القطاع الحيوي ،والبناء عىل ما تم
تحقيقه من إنجازات يف الدورات السابقة للمعرضني”
بيع كامل المساحات
بدوره ،قال حميد مطر الظاهري ،العضو املنتدب
والرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي الوطنية للمعارض
“أدنيك” ومجموعة الرشكات التابعة لها« :تواصل
“أدنيك” استعداداتها الستضافة الدورة الخامسة
عرشة من معريض “آيدكس  »2021والدفاع البحري
«نافدكــــس  »2021ومؤمتـر الدفاع الدويل ،ونفخـر
باإلعالن عـن بيــــع كامل املساحات املخصصة
املتوقع أن
للعرض ،حيث من

تشهد الدورة
المقبلة مشاركة
أكثر من  1,300شركة
متخصصة في قطاع
الصناعات الدفاعية
البرية والجوية والبحرية
تشهد الدورة املقبلة مشاركة أكرث من  1,300رشكة
متخصصة يف قطاع الصناعات الدفاعية الربية والجوية
والبحرية ،بنمو يصل إىل  %271مقارنة بدورة األوىل
للمعرض التي انطلقت يف العام .”1993
وأضاف“ :نحن مستمرون يف تعاوننا مع الجهات
املختصة ،ويف تواصلنا مع الرشكاء من القطاعني العام
والخاص والعارضني للبحث يف كافة احتياجاتهم،
ويربهن موعد انعقاد هذا الحدث عىل نجاحنا يف
تطبيق التدابري االحرتازية واإلجراءات الوقائية التي
تضمن سالمة كافة الزوار واملشاركني،
وفق أعىل معايري الصحة
و ا لسال مة

املحلية والعاملية ،األمر الذي سيشكل نقطة انطالق
ملواصلة نشاط األعامل ،واملساهمة بشكل فاعل يف
دعم قطاع سياحة األعامل يف إمارة أبوظبي ودولة
اإلمارات العربية املتحدة».
آيدكس ونافدكس 2021
وضمن جهود “أدنيك” الرامية لنقل وتوطني املعرفة
واستقطاب الخربات العاملية يف قطاع الصناعات
الدفاعية ،سيصاحب تنظيم فعاليات معريض
أيدكــــس ونافدكـــس  ،2021عقد فعاليات مؤمتر
الدفاع الدويل  ،2021والذي سيقام للمرة األوىل
بصورته الهجينة ،حيث يجمع املؤمتر عدد كبري من
الخرباء واملتخصصني وصناع القرار من جميع أنحاء
العامل عىل أرض الواقع وبشكل افرتايض ،وذلك
ملناقشة املوازنة بني االبتكار واألمن واالستقرار
وحامية التكنولوجيا واستغاللها األمثل يف عرص الذكاء
االصطناعي والثورة الصناعية الرابعة ،واالستفادة منها
يف مجاالت األمن والسلم العامليني.
كام سيسلط املؤمتر الضوء عىل كيفية التعامل مع
االبتكارات الجديدة وتأثريها عىل منظومة الدفاع،
وأهمية التعاون اإلقليمي والدويل ومواصلة العمل
إليجاد صيغة إلعادة هيكلة املنظومات الدفاعية يف
مواجهة تحديات املستقبل املتمثلة يف دمج القدرات
التكنولوجية بالتزامن مع الوترية الرسيعة
التي تسري بها التحوالت
التقنية.
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استضافة جناح إسرائيلي في
ايدكس”

األخبار

سيعقد نافدكس
 2021في مرسى
أدنيك ،المخصص
للفعاليات المائية
والذي يوفر مساحات
عرض خارجية تتجاوز الـ
 30ألف متر مربع

 /registrationوتواصل رشكة أبوظبي الوطنية
للمعارض “أدنيك” استعداداتها الستضافة الدورة
القادمة حسب خطط محكمة تم وضعها بهدف
ضامن سري األعامل وفق أعىل املعايري العاملية
املتخصصة يف قطاع سياحة األعامل ،والبناء عىل
ما تم تحقيقه من نجاحات تاريخية للمعرضني.
وتطبق “أدنيك” كافة التدابري االحرتازية واإلجراءات
الوقائية الصارمة لضامن سالمة الزوار واملشاركني،
وفق أعىل معايري الصحة والسالمة محليا وعامليا،
حيث ستكون عمليات التسجيل عرب املنصات
الرقمية بالكامل .كام وضعت “أدنيك” مجموعة من
اإلجراءات االحرتازية التي سيتم تطبيقها عىل نطاق
واسع يف مرافقها مثل توفري املاسحات الحرارية عىل
كافة املداخل ،فضال عن عمليات التعقيم والتطهري
باستخدام أجهزة الرذاذ عىل مدار اليوم ،وتطبيق
معايري التباعد االجتامعي ،وارتداء كاممة الوجه.

وقّع معرض ومؤمتر الدفاع الدويل “آيدكس”،
الذي تنظمه رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض
“أدنيك” ،اتفاقية اسرتاتيجية مع أكرب معرض
للدفاع واألمن الوطني واألمن اإللكرتوين يف دولة
إرسائيل “آي إس دي إي إف” ،التابع ملجموعة
“أفنون” ،وذلك كجزء من اسرتاتيجية “آيدكس”
الرامية لتعزيز التعاون مع الرشكاء الدوليني،
واستقطاب مختلف الرشكات من جميع أنحاء
املنطقة والعامل.
وسيتوىل معرض “آي إس دي إي إف” مبوجب
فتح باب التسجيل اإللكتروني
هذه االتفاقية مهام تشييد وتنظيم واستضافة
لمعرضي «آيدكس»
الجناح اإلرسائييل يف معرض “آيدكس” ،الذي و"نافدكس» 2021
سينعقد يف الفرتة ما بني  25 – 21فرباير 2021
يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يف أبوظبي ،إىل أعلنت رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”
استعدادات استضافة الحدث
جانب الرتويج للمعرض بشكل حرصي لرشكات عن فتح باب التسجيل اإللكرتوين للعارضني
واإلعالميني املحليني والدوليني والزوار املشاركني ،يف عقدت اللجنة العليا املنظمة ملعريض “آيدكس
الدفاع واألمن والتكنولوجيا اإلرسائيلية.
وتسلط استضافة هذا الجناح يف املعرض الضوء معريض “آيدكس  »2021والدفاع البحري «نافدكس  »2021والدفاع البحري «نافدكس  »2021ومؤمتر
عىل النمو املستمر الذي شهده معرضا “آيدكس”  »2021ومؤمتر الدفاع الدويل ،وتلتزم “أدنيك” الدفاع الدويل يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض
و“نافدكس” منذ إطالقهام يف بداية التسعينيات ،بتقديم أرقى الخدمات وتسخري التقنيات الحديثة اجتامعا مع ممثيل البعثات الدبلوماسية وامللحقني
واللذان رسخا مكانتهام البارزة وقدرتهام عىل الذكية لخدمة املتعاملني ،ويف ظل اإلقبال القيايس العسكريني لدى الدولة للتعريف بجدول أعامل
استقطاب قادة الصناعات الدفاعية واألمنية الذي يشهده املعرضان ،ستسهم بوابات التسجيل الدورة املقبلة للمعرضني ،باإلضافة إىل مؤمتر الدفاع
العامليني .كام تؤكد عىل مواصلة رشكة أبوظبي اإللكرتوين التي تم تطويرها وفق أعىل املواصفات الدويل.
الوطنية للمعارض “أدنيك” املساهمة يف تطوير الدولية ،يف تسهيل عملية التسجيل للرشكات والزوار وشهد االجتامع الذي جرى تنظيمه يومي  17و18
قطاع سياحة األعامل يف املنطقة ،وتنميته عىل وممثيل وسائل اإلعالم الراغبني يف تغطية فعاليات نوفمرب املايض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض،
املعرضني من خالل الرابط  https://idexuae.ae/حضورا ً دبلوماسياً واسعاً يعكس املكانة الدولية
نطاق واسع.

13
املرموقة التي تتمتع بها دولة اإلمارات بفضل رؤى
قيادتها الرشيدة الثاقبة ،والدور املحوري الذي تلعبه
يف تعزيز مسرية السالم واألمن واالستقرار اإلقليمي
والدويل ..وأشاد ممثلو البعثات الدبلوماسية
وامللحقون العسكريون لدى الدولة بالجهود الكبرية
التي تقوم بها اإلمارات إلنجاح معريض آيدكس
نافدكس  .2021وسلط املتحدثون الضوء خالل
االجتامع عىل استعدادات دولة اإلمارات الستضافة
الدورة القادمة بناء عىل الربامج والخطط املوضوعة
ووفق أعىل املعايري العاملية املتخصصة يف قطاع
سياحة األعامل .وتضمن االجتامع تقديم إيجاز حول
املعرضني واملؤمتر ،ما تعكسه من متيز يف هذه الدورة عاملي مختص بقطاع الصناعات الدفاعية يجري
ومدى تقدم هذا الحدث البارز .ويف كلمته الرتحيبية ،تنظيمه يف مرحلة التعايف من “كوفيد .”19 -ونسعى
قال معايل اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي ،إىل العمل مع الرشكاء واملعنيني لضامن إنجاح هذه
قائد عام رشطة أبوظبي ،ورئيس اللجنة العليا الفعاليات ،ومواصلة إرث آيدكس املمتد ألكرث من
املنظمة ملعريض آيدكس ونافدكس ومؤمتر الدفاع  27عاماً يف دعم قطاع الصناعات الدفاعية املحيل
الدويل “ :2021ستنطلق الدورة الخامسة عرشة والدويل .ويف كلمته حول معرض “نافدكس» ،قال
من آيدكس ونافدكس  2021ومؤمتر الدفاع الدويل
لتربهن عىل جاهزية دولة اإلمارات وإمارة أبوظبي
بتنظيم واستضافة هذه الفعاليات الدولية الرائدة.
ونحن عىل ثقة بأننا قادرون عىل استقبال العامل من
جديد والرتحيب بهم رغم الظروف الراهنة وآثار
جائحة (كوفيد ،)19 -حيث متتلك دولة اإلمارات
البنية التحتية والخربات الالزمة لتنظيم حدث
عاملي بهذا الحجم ،وبشكل يضمن االلتزام بالتدابري
االحرتازية وإجراءات السالمة والوقاية” .ومن جانبه،
قال سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلويش،
وكيل وزارة الدفاع املساعد ،ونائب رئيس اللجنة
العليا املنظمة ملعريض “آيدكس» و”نافدكس»:
«حرصت اللجنة املنظمة بالتعاون مع كوكبة من
املؤسسات الوطنية املختلفة عىل وضع مجموعة من
اإلجراءات الصارمة وفق أعىل االشرتاطات العاملية
واملحلية لضامن أمن وسالمة جميع املشاركني
والزوار ،وبدوره ،قال حميد مطر الظاهري ،العضو
املنتدب والرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي الوطنية
للمعارض “أدنيك” ومجموعة الرشكات التابعة
لها“ :نتطلع هذا العام إىل الرتحيب بأبرز الرشكات
العاملية املتخصصة يف الصناعات الدفاعية من أكرث
من  60دولة من أنحاء العامل ،حيث ينظر العامل
إىل أبوظبي ودولة اإلمارات عىل أنها وجه ًة مثالية
ملعارض بهذا الحجم» .وأضاف الظاهري“ :ستكون
الدورة القادمة من آيدكس ونافدكس ،أول حدث

أول حدث عالمي
مختص بقطاع
الصناعات الدفاعية
يجري تنظيمه في
مرحلة التعافي من
"كوفيد"19 -

العقيد بحري راشد املحيسني ،ممثل عن اللجنة
املنظمة ملعرض نافدكس« :يعد نافدكس من املعارض
الدفاعية البحرية الرائدة يف العامل ،والتي تستقطب
مشاركة القوات البحرية وأبرز الرشكات املختصة
بهذا القطاع من جميع أنحاء العامل .وسيعقد
نافدكس  2021يف مرىس أدنيك ،املخصص للفعاليات
املائية والذي يوفر مساحات عرض خارجية تتجاوز
الـ  30ألف مرت مربع .وسيواصل نافدكس تعزيز
مكانته املتميزة واملثالية لعرض أحدث التقنيات يف
قطاع الدفاع البحري» .ويف كلمته حول الدورة املقبلة
من مؤمتر الدفاع الدويل قال الدكتور يحيى املرزوقي
نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤمتر“ :يتسم قطاع
الدفاع العاملي باملرونة والتعقيد ،ونحن يف مؤمتر
الدفاع الدويل نتطلع إىل جمع قادة هذه الصناعة
معاً ،عالوة عىل استضافة مجموعة واسعة من
الحكومات والرشكات واألكادمييني من جميع أنحاء
العامل لحضور املؤمتر.
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أخبار الشركات

شركة  Leonardoتطلق
األبراج Lionfish
وسعت رشكة  Leonardoنطاق منتجاتها
الدفاعية البحرية بإضافة األبراج  Lionfishالتي
متثل العائلة الجديدة من األبراج ذات األعرية
الصغرية التي ميكن التحكم فيها عن بُعد .ويتكون
الخط الجديد ،الذي أرشفت رشكة Leonardo
عىل تصميمه وتطويره بالكامل ،من أربعة مناذج
مجهزة بأحدث أساليب التكنولوجيا املتاحة يف
األسواق حاليا مثل العيار  12.7ملليمرتا الفائق
الخفة والقادر عىل إعادة تلقيم الذخرية داخليا
والنموذج عيار  20ملليمرتا.
وتتميز عائلة األبراج  Lionfishبهيكل مدمج
خفيف الوزن ،وتأيت النامذج املختلفة املقرتحة

لتجعل منه نظاما مرنا ميكن تركيبه عىل منت
أي نوع من السفن باعتباره نظاما دفاعيا بحريا
رئيسيا وثانويا .وتتميز األنظمة التكنولوجية
الجديدة التي تعتمد عىل التواصل بني اإلنسان
واآللة بسهولة االستخدام وتقليل الوقت الالزم
لتدريب األطقم البحرية إىل أدىن حد ،كام تؤمن
النظم اإلنشائية املطبقة زيادة االعتامدية وتقليل
الوقت الالزم لتنفيذ أعامل الصيانة.
ويأيت التحكم يف األبراج عن بُعد ،وهو الخاصية
التي يتم تنفيذها عن طريق وحدة تحكم محيل
ومجموعة أنظمة االستشعار اإللكرتو – برصية
التي تعتمد عليها هذه األبراج ،ليتيح إمكانية

متييز األهداف بدقة متناهية ليال أو نهارا.
وتعترب مراقبة الحدود ومنع عمليات التهريب
عن طريق البحر وتأمني الحامية الذاتية والتعامل
مع أي نوع من التهديدات مثل األسطح غري
املتناظرة  asymmetrical surfaceكالطائرات
املروحية والطائرات اآللية من بني السيناريوهات
العملياتية التي يستطيع النظام أن يثبت فعاليته
الكبرية عند تنفيذها.

شركة Northrop Grumman
تنتج أول طائرة بحرية من
طراز MQ-4C Triton
بدأت رشكة  Northrop Grummanيف بناء أول
طائرة بحرية آلية من طراز MQ-4C Triton
يف أسرتاليا لجمع املعلومات االستخباراتية
وتنفيذ عمليات املراقبة واالستطالع .وحرص
مسؤولون عن الحكومة األسرتالية وسالح الجو
املليك األسرتايل والكونجرس األمرييك والبحرية
األمريكية ورشكة  Northrop Grummanعىل
التأكيد عىل أهمية هذا الحدث.
ورصح العميد طيار ،تريي فان هريين ،امللحق
الجوي العسكري لدى السفارة األسرتالية ،بأن
“الطائرة املذكورة تالئم متاما ظروف التشغيل
يف أسرتاليا بفضل قدرتها الفائقة عىل التحليق
عىل ارتفاعات عالية والطريان لساعات طويلة

متواصلة ،وبفضل أنظمة االستشعار لديها.
ويتطلع سالح الجو املليك األسرتايل لتشغيل
هذه الطائرة جنبا إىل جنب طائرات أخرى
مثل الطائرة  P8A Poseidonاملعنية بجمع
املعلومات االستخباراتية وتنفيذ عمليات املراقبة
واالستطالع”.
وأضاف دوج شافر ،نائب رئيس مجلس إدارة
الرشكة ،أن “هذه الطائرة ستساهم يف تعزيز
قدرات أسرتاليا وتلبية متطلبات املراقبة الالزمة
إلدارة ثالث أكرب منطقة اقتصادية حرصية عىل
مستوى العامل”.
والطائرة  Tritonعبارة عن برنامج مشرتك
بني سالح الجو املليك األسرتايل وسالح البحرية

األمرييك املسؤول عن تأمني جمع املعلومات
االستخباراتية وتنفيذ عمليات املراقبة واالستطالع
البحرية عىل نطاق واسع عىل مدار الساعة.
وتتميز الطائرة بقدرتها عىل التحليق عىل ارتفاع
يتجاوز  50,000قدما ،وتغطية مساحة تصل إىل
أكرث من مليون ميل مربع أو ما يعادل  2,5ماليني
كيلومرت من املحيطات والشواطئ الساحلية
خالل رحلة واحدة.
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 L3Harrisتفوز بعقد لتجهيز
ثالث طائرات لجمع المعلومات
االستخباراتية والمراقبة واالستطالع
فازت رشكة  L3Harris Technologiesبعقد مؤكد
محدد السعر لتجهيز ثالث طائرات كندية جديدة
من طراز  King Air 350ERلخدمة املرشوع
الكندي لجمع االستخبارات واملراقبة واالستطالع
املجوقل املأهول ( )CMAISRوسيتم تسليم
الطائرات الثالث لوزارة الدفاع الوطني الكندية
كصفقة عسكرية خارجية تحت إدارة الجيش
األمرييك وطريان املكتب التنفيذي للربامج ومكتب
مشاريع الطائرات ذات األجنحة الثابتة .وسيتم
تكليف هذه الطائرات بتقديم الدعم الالزم للمهام
الكندية املتعلقة بجمع املعلومات االستخباراتية
واملراقبة واالستطالع.

وسيعمل املرشوع الكندي عىل تزويد وزارة الدفاع
الوطني الكندية بطائرات قادرة عىل االنتشار الرسيع
و جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
املجوقلة لدعم عملياتها الخارجية ،األمر الذي يضمن
تشكيل قوات عرصية تتميز باملرونة والقدرة عىل
العمل مع بعضها البعض بصورة متوافقة .وستضم
الطائرات الثالث املشار إليها مجموعة من األنظمة
الحديثة من إنتاج رشكة L3Harris Technologies
والتي تشمل أنظمة استشعار فيديوية قادرة عىل
الحركة الكاملة ونظام التحكم يف املهام ووصالت
البيانات الخاصة باالتصاالت .وسيؤمن تحديث
هذه القوات القدرة عىل زيادة املؤرشات التحذيرية

واإلنذارية ضد التهديدات املختلفة ورصد األهداف
وتحديد مواقعها بدقة متناهية.
وتشمل قامئة التعديالت املقرتح إدخالها عىل طائرات
 King Air 350ERالثالث تركيب أنظمة استشعار
واتصاالت ومالحة مأمونة وتدريب الطيارين
ومسؤويل التشغيل وفنيي الصيانة .وستقوم الرشكة
بتنفيذ التعديالت املذكورة داخل مصنعها بوالية
تكساس األمريكية ،وذلك بالتنسيق والتعاون مع
مصنعها يف مدينة  Mirabelالكندية.

شركة  DriX USVتطور أحدث
جيل من أنظمة استكشاف
المحيطات
وقع املعهد التعاوين الستكشاف املحيطات
( ،)OECIالذي يتلقى متويله من مكتب
استكشاف وبحوث املحيطات  )OER( ،وقع
عقدا مع رشكة  iXblueلرشاء قطعة بحرية
سطحية غري مأهولة Unmanned Surface
 )Vessel (USVمن طراز DriX
وينص العقد عىل تأمني لرشاء قطعة بحرية
سطحية غري مأهولة واحدة DriX USV
باإلضافة إىل “نظام جديد للنرش الشامل” مصمم
حسب الطلب وقادر عىل إطالق واستعادة
القطعة البحرية السطحية واملركبات التحت-
مائية املستقلة  AUVاألخرى .ومن املتوقع إنزال
القطعة البحرية السطحية إىل املاء يف منتصف

عام .2021
مثة مميزات أخرى ساهمت يف وقوع االختيار
عىل القطعة البحرية  DriXوهي قدرتها عىل
تنفيذ مهام طويلة والقدرة عىل العمل برسعة
كبرية ،عالوة عىل قدرتها الفائقة عىل مراقبة
الشواطئ الساحلية.
وقال الري ماير ،مدير مركز تخطيط السواحل
واملحيطات والباحث الرئييس املشارك باملعهد
التعاوين الستكشاف املحيطات التابع لجامعة
نيوهامبشري ،إن “القدرة عىل إطالق واستعادة
القطع البحرية السطحية غري املأهولة واملركبات
املستقلة األخرى متنحنا القدرة عىل دعم عدد
كبري من عمليات استكشاف املحيطات املشرتكة

من عىل سطح سفينة بحثية واحدة”
وستقوم جامعة نيوهامبشري بتشغيل القطعة
البحرية  DriXالجديدة ،ويتواجد املعهد التعاوين
الستكشاف املحيطات ()OECIيف جامعة رود
أيالند ،ويتوقع الخرباء أن يساهم هذا التحالف
الجديد الذي سيستمر ملدة خمس سنوات يف
زيادة قدرة اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف
الجوي ( )NOAAعىل استكشاف املحطات.
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أخبار الشركات

شركة  Saabتوقع مذكرة تفاهم
مع كونسورتيوم البحوث واالبتكار
في مجال الفضاء الجوي
وقعت رشكة  Saabمذكرة تفاهم مع كونسورتيوم
البحوث واالبتكار يف مجال الفضاء الجوي يف
كيبيك ( )CRIAQبهدف تعزيز الجهود املشرتكة
بني الرشكة والصناعات الكندية والجامعات
ومراكز البحوث األخرى يف إطار عقد الطائرة
املقاتلة Gripen
وسيساهم العقد املذكور يف تعزيز عالقة الرشكة
والتزامها بالسياسات الصناعية والتكنولوجية
 ITBالكندية التي جرى اعتامدها يف عام
 .2014ومتثل تلك السياسات أداة رئيسية
لتعزيز مشاريع املشرتيات الدفاعية لخلق فرص
عمل وتعزيز النمو االقتصادي يف كندا .وكرشكة

تهدف إىل دعم استدامة ومنو القطاع العسكري
عىل املدى البعيد ،ستواصل رشكة  Saabنفس
السياسة إذا وقع االختيار عىل الطائرة املقاتلة
 Gripenلخدمة “مرشوع الطائرات املقاتلة
املستقبلية” ( )FFCPالكندي.
وقال جوناس هيلم ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
األقدم ومدير إدارة املالحة الجوية برشكة ،Saab
إن “البحوث واالبتكارات الكندية تحظى بقبول
عاملي بفضل استضافة إقليم كيبيك لعدد كبري
من الرشكات واملؤسسات املرموقة .لذلك ،كان
من الطبيعي أن نتوصل إىل هذا االتفاق مع
هيئات ومؤسسات مرموقة مثل كونسورتيوم

البحوث واالبتكار يف مجال الفضاء الجوي يف
كيبيك.
وقد تقدمت رشكة  Saabبعرض لرشاء  88طائرة
مقاتلة من طراز  Gripen Eلخدمة “مرشوع
الطائرات املقاتلة املستقبلية” الكندي يف شهر
يوليو عام  .2019ومن أبرز الرشكات املشاركة
يف عرض الطائرة املقاتلة  Gripenرشكة ،CAE
وهي إحدى رشكات التصنيع التي ستؤمن أنظمة
التدريب وأنظمة املهام.

جهاز التدريب على الطيران
 PC-12 NGXيحصل على
الموافقة
حصل جهاز التدريب عىل الطريان الجديد كليا
املخصص للتدريب عىل طائرة الركاب األحادية
املحرك  PC-12 NGX Pilatusعىل املوافقة
الالزمة من إدارة الطريان الفيدرالية من أجل
تدريب األطقم الجوية عىل أحدث نسخة
من الطائرة األحادية املحرك .وقد أصبح جهاز
التدريب املذكور جاهزا للتشغيل داخل مركز
التدريب التابع لرشكة  SIMCOMيف “سكوتس
ديل” بوالية أريزونا األمريكية.
وقامت رشكة  Frasca Internationalببناء
جهاز التدريب املذكور الذي جرى تسليمه
ملركز التدريب  SIMCOMيف “سكوتس ديل”
مطلع الصيف الجاري ،وخضع الجهاز لعمليات

اختبار وتقييم مبعرفة الطيارين التابعني ملصنع
 Pilatusواملهندسني التابعني لرشكتي Frasca
و  SIMCOMوعمالء  PC-12 NGXوطياري
االختبار التابعني إلدارة الطريان الفيدرالية.
ويستمد الجهاز تصميمه من نظام املالحة
 Honeywell Primus Epic 2.0ويحتوي عىل
جهاز جديد للتحكم يعمل باللمس وذراع أحادية
للتحكم يف الطاقة ونظام دواسة الوقود اآليل .كام
يضم جهاز التدريب نظام العرض الدائري بزاوية
 220درجة من إنتاج رشكة  Frascaوهو أول
جهاز تدريب عىل قيادة الطائرة PC-12 NGX
يوجد يف الخدمة حاليا.
وتعترب رشكة  SIMCOMاملورد الحرصي لجهاز

التدريب عىل قيادة الطائرة PC-12 NGX
الجديدة .وجرى بناء جهاز التدريب اعتامدا عىل
مكونات الطائرة  ،Pilatusويتميز بقدرته عىل
تقديم خربة تدريبية واقعية .ويجري حاليا جهاز
تدريب ثان عىل قيادة الطائرة PC-12 NGX
ليدخل الخدمة يف أوروبا يف عام .2021
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البنتاجون يمنح General Dynamics
عقدا لتنفيذ مشروع األمن السبراني
وأمن المعلومات
أعلنت رشكة General Dynamics
،)Information Technology (GDIT
إحدى الرشكات التجارية التابعة لرشكة
 ،General Dynamicsمؤخرا أنها حصلت
عىل عقد بقيمة  4,4مليار دوالر لتنفيذ مرشوع
 )Enterprise Office Solutions (DEOSالتابع
لهيئة الخدمات العامة General Services
 )Administration (GSAبالتعاون مع وزارة
الدفاع األمريكية (البنتاجون) ووكالة أنظمة
املعلومات العسكرية Defense Information
 )Systems Agency (DISAوهي املؤسسات
املعنية بتحقيق األمن السرباين وأمن املعلومات.

ويتوقع الخرباء أن يساهم املرشوع املذكور
يف تسهيل سري العمل داخل وزارة الدفاع عند
استخدام الربيد اإللكرتوين  cloud emailوالوسائل
املساعدة وتعزيز األمن السرباين (اإللكرتوين)
وتبادل املعلومات عرب الوكاالت التابعة للوزارة
باستخدام أحدث التقنيات التجارية التي تحول
دون حدوث أي خروقات أمنية أو إساءة استغالل
املعلومات .ويرمي املرشوع إىل تقديم الدعم
الالزم ألكرث من  3,2ماليني مستخدم ،وستؤمن
رشكة ( )GDITالخدمات الهندسية وخدمات
التسكني والتدريب والدعم لهؤالء املستخدمني.
وتقدر وزارة الدفاع قيمة اتفاقية الرشاء الكاملة

بأكرث من  4,4مليار دوالر عىل مدار عرش سنوات
تشمل فرتة أساسية مدتها خمس سنوات مع
وجود خيارين مدتهام عامني وخيار آخر مدته عام
واحد .ومبوجب هذا العقد ستقوم رشكة ()GDIT
باستبدال التطبيقات املكتبية الخاصة بتقنية
املعلومات لدى وزارة الدفاع حفاظا عىل رسية
املعلومات .ويرى خرباء أمنيون كبار أن املرشوع
املذكور سيساهم يف سد أي ثغرات تتعلق بأمن
املعلومات وتداولها بني مستخدمي اإلنرتنت.

شركة  BAE Systemsتؤمن
نظاما آليا لمروحيات اإلقالع
العمودي المستقبلية
فازت رشكة  BAE Systemsبعدة عقود من
الجيش األمرييك لتطوير التقنيات الرئيسية
الالزمة ل “برنامج تجربة الفرق الزوجية املتقدم”
Advanced Teaming Demonstration
 )Program (A-Teamوكانت BAE Systems
الرشكة الوحيدة التي جرى منحها عقودا لثالثة
من بني املجاالت الرئيسية األربعة الرئيسية داخل
الربنامج الذي يهدف إىل تعزيز قدرة الطائرات
املأهولة وغري املأهولة عىل العمل كفرق مشرتكة
( )MUM-Tوالتي يراهن الخرباء عىل أهميتها
وحيويتها بالنسبة لربنامج اإلقالع العمودي
املستقبيل  )Future Vertical Lift (FVLلدى
الجيش األمرييك.

ولخوض ساحات املعارك التي أصبحت أكرث
تعقيدا وأشد خطورة واملحرومة من االتصاالت،
وهي الساحات التي يحتلها الخصوم واألعداء
ممن يتمتعون بقوة شبه مامثلة ،عمد الجيش
األمرييك إىل تطوير الربنامج  A-Teamمن أجل
وضع نظام آيل يساهم يف تخفيف األعباء املعرفية
عن كاهل الطيارين ،باإلضافة إىل متكينهم من
قيادة عدة أرساب من الطائرات غري املأهولة.
وتصل القيمة اإلجاملية للعقود إىل  9ماليني
دوالر وستشمل ترسية عقود تتعلق بالتواصل
بني اإلنسان واآللة والتحكم يف املنصات وعنارص
إدارة الوعي امليداين .ولتنفيذ التقنيات اآللية
الحيوية ستعتمد فرق البحوث والتطوير داخل

املختربات التابعة لرشكة BAE Systems
والرشكات التجارية املتخصصة يف أنظمة القيادة
والتحكم واالتصاالت والحاسبات اآللية وجمع
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
 ،C4ISRستعتمد عىل تجاربها وخرباتها الطويلة
التي متتد لعقود يف مجال التقنيات اآللية.
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تقارير

مجموعة ُ Patriaترسي األساس
لمستقبل آمن
مجموعة «باتريا» Patria Group
مزود عالمي بخدمات الدعم
ّ
للعمر التشغيلي في مجاالت
الدفاع واألمن والطيران،
وكذلك حلول تدريب الطيارين
والتكنولوجيا .وتتمثل مهمة
الشركة في بث روح الثقة في
نفوس عمالئها في كافة
الظروف ،أما رؤيتها فهي
أن تكون الشريك األول في
العمليات المهمة براً وبحراً
وجواً .

تدعم  Patriaعمالءها يف املجالني الجوي
والعسكري بتوفري املعدات ،والتطوير املستمر
لألداء ،باإلضافة إىل منتجات وخدمات نظم  Patriaمستعدة لتقديم حلول عالية التقنية متد
االستخبارات واملراقبة واإلدارة .وتشمل الخدمات املركبات املدرعة املأهولة بقدرات قيادة ذاتية
الرئيسية الصيانة واإلصالحات والتعديالت عىل وموجهة عن بعد .وخالفاً لروبوتات املركبات غري
الطائرات واملروحيات واملحركات واملنصات املأهولة املستخدمة عىل نطاق واسع يف أعامل
املختلفة ،وكذلك تصميم مختلف منصات املركبات التسليح ،فإن حل الرشكة القائم عىل الربمجيات
وأنظمة مدفعية الهاون ومنتجاتها وتطوير هذه قابل لإلدماج يف املركبات املدرعة من الجيلني القديم
املنتجات .كام تشمل عروض الرشكة الخربات والجديد بدون تعطيل وظائف التحكم اليدوي
يف الربمجيات وتكامل األنظمة ،وأنظمة املراقبة باآلليات.
والسيطرة ،وخدمات دعم العمر التشغييل املتصل من جانبه قال “مايت ساريكو” ،مدير التكنولوجيا يف
وحدة األعامل الربية لدى رشكة  ،Patriaإن هدف
بذلك.
سيبلغ العمر الزمني للرشكة  100عام يف  ،2021الرشكة يتمثل يف تزويد قوات الدفاع بحل يسمح
واملوضوع املحوري للذكرى املئوية هو “األساس للسائق بالتحويل من وضعية التحكم اليدوي إىل
ملستقبل آمن» .وميثل التاريخ أساساً راسخاً ملستقبل وضعية التحكم الذايت أو عن بعد .كام ميكن أيضاً
آمن ،ولتحقيق النمو والعمل معاً والنجاح.
إدماج النظام يف بنى التحكم عن بعد للرشكات
تقوم الرشكة بتشغيل  3000موظف مهني األخرى ،مام يسمح للمستخدم بتوحيد قياس أنظمة
متخصص ،وتعود ملكيتها إىل دولة فنلندا ( )50.1%التحكم بني األنظمة املختلفة.
والرشكة الرنويجية &  Kongsberg Defenceوأضاف موضحاً« :متثل وظيفتا التحكم عن بعد
 .)Aerospace AS (49.9%ومتتلك  Patria 50%والتحكم الذايت إحدى التوجهات املستقبلية للمجال
من  Nammoالرنويجية ،كام تشكل إىل جانب العسكري .لكن يف رأينا أن هذا ال يعني بالرضورة
هذه الرشكات الثالث رشاكة دفاعية شاملية رائدة .حيازة مركبات غري مأهولة جديدة .إن كان مثل هذا
حلول عالية التقنية للمركبات القديمة

الحل معقوالً واقتصادي التكلفة ،فمن املمكن إدماج
تقنيات التحكم الحديثة يف أي آليات مستخدمة من
قبل أثناء إعادة التصنيع ،بحيث يتم متديد صالحية
استعاملها بوظائف جديدة أثناء حياتها التشغيلية”.
وأضاف أيضاً أن التحول الرقمي الرسيع وتطوير
استخدام الكهرباء يف عامل املركبات قد جعال من
السهل تطبيق هذه التقنيات عىل املركبات الحديثة،
وتحتاج بعض املركبات القدمية بالطبع إىل مزيد قليالً
من العمل.
وأضاف مؤكدا ً“ :نظرا ً ألن قوات الدفاع اإلستونية
ستشرتي مركبات مدرعة جديدة يف األعوام القادمة،
فإن اليوم هو أفضل وقت للنظر يف الطلبات
املستقبلية عىل أحدث التقنيات الحديثة ،ولتخطيط
احتياجاتهم من القدرات املستقبلية .فمركبة باتريا
السداسية الدفع املدرعة ،والتي متت مناقشتها مع
قوات الدفاع كحل محتمل للمركبات املدرعة ،توفر
أساساً جيدا ً لزيادة قدراتها غري املأهولة والتي يتم
التحكم بها عن بعد للمستقبل“.
تم اختبار تقنية التحكم عن بعد يف  Patriaعرب
شبكات الجيلني الرابع والخامس ( 4Gو )5G
والشبكة التكتيكية ،وميكن أن تصل املسافة بني
املركبة ولوحة التحكم إىل ألف كيلومرت.
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ماذا يعني فوز جو بايدن للخليج ؟

بقلم  :د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك
ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

تمكن نائب الرئيس األسبق جو
بايدن من تحقيق الفوز على
الرئيس األمريكي دونالد ترامب
في االنتخابات الرئاسية األخيرة
ليصبح  -عندما يتم تنصيبه في
العشرين من شهر يناير القادم -
الرئيس رقم  46للواليات المتحدة
معروف
األمريكية .جو بايدن
ٌ
لدول منطقة الخليج العربي،
فقد كان نائباً للرئيس باراك أوباما
في الفترة من  2009وحتى
نهاية  2016وهي الفترة التي
شهدت العديد من التقلبات في
المنطقة العربية مع ما عرف
بالربيع العربي ،وتبنت الواليات
المتحدة استراتيجية االنسحاب
العسكري التدريجي من دول في
منطقة الشرق األوسط بهدف
التوجه نحو الشرق ،وعدم الدخول
في حروب ومغامرات عسكرية
جديدة ،والتوصل إلى اتفاق مع
إيران حول برنامجها النووي.

لقد أدركت دول الخليج العربية أهمية كل تلك
الخطوات التي سارت عليها إدارة الرئيس أوباما والتي
الحقت الرضر باملنطقة وهددت أمنها واستقرارها.
لذلك مل يحظى الرئيس أوباما بشعبية بني أوساط
الدائرة السياسية الخليجية .يف حني أن الرئيس ترامب
نجح نوعاً ما يف إعادة تلك الثقة يف فرتة رئاسته
بسبب موقفه املتشدد مع إيران واملتقارب مع دول
الخليج العربية .لذلك فإن املتابعني للشأن الخليجي
يبدون تخوفهم بنا ًء عىل خلفية الرئيس املقبل جو
بايدن وعالقته بفرتة الرئيس باراك أوباما .وهذا
التخوف يف محله ،فقد عرب هو بذاته يف فرتة حملته
االنتخابية بأنه سيعود للمفاوضات مع إيران حول
االتفاق النووي.
وهنا ميكننا أن نربز بعض املالحظات الهامة يف هذا
املجال .أولها ،أن التفويض الذي أعطاه أكرث من 77
مليون ناخب أمرييك للرئيس بايدن مرتبط بشكل
كامل بالوضع األمرييك الداخيل بشكل رئيس.
ولعل بايدن يواجه ثالث قضايا رئيسية كبرية جدا ً
ستكون محور اهتامم سياسته ،وهي :مواجهة تفيش
وباء كورونا ،وتراجع االقتصاد األمرييك ،واالنقسام
األمرييك الداخيل .هذه القضايا الثالث ستكون هي
محط اهتامم الرئيس بايدن إذا ما أراد أن يكون له
أو لحزبه فرصة إعادة البقاء يف السلطة ألكرث من
أربع سنوات .ولكن هذا ال يعني أن الرجل سينعزل
عن السياسة الخارجية ،بل بالعكس فهو أمام تحدي
إلعادة هيبة أمريكا ومسئوليتها الدولية ،لذلك من
هنا يأيت التوجس الخليجي من إمكانية التقارب
األمرييك مع إيران عىل حساب الدول الخليجية كام
فعل ذلك مسئوله السابق أوباما.
يف اعتقادنا أن أية فرصة إلعادة إحياء االتفاق النووي
مع إيران ستواجه مبعطيات جديدة تجعل العودة إىل
االتفاق السابق كام هو من دون تعديالت أمر غاية
يف الصعوبة .وذلك ملجموع ٍة من االعتبارات أهمها أن
إيران كرشت عن أنيابها بالفعل وقامت بالعودة اىل
التخصيب غري املراقب ،واستمرت يف تطوير قدراتها
العسكرية الصاروخية بشكل مخالف لالتفاق األصيل،
وكثفت من تدخالتها االستفزازية واملرعبة يف الشؤون

الداخلية للعديد من الدول يف املنطقة .وبالتايل
العودة إىل االتفاق بالشكل الذي كان عليه يف ظل
هذه التغريات ال ميكن أن يحصل عىل الدعم الدويل
الذي يُطالب به اليوم الكثريون -وخاصة األوروبيون
ودول الخليج العربية  -برضورة التوصل إىل اتفاق
جديد يتضمن مزيد من االلتزامات عىل الجانب
اإليراين .كام أن مترير أي اتفاق مع إيران يتطلب
مراجعة الكونغرس األمرييك وخاصة مجلس الشيوخ
بنا ًء عىل ما يسمى بقانون مراجعة االتفاق النووي
اإليراين لعام  .2015ولعل من ضمن أبرز املواضيع
الدولية التي تجد توافق بني أعضاء الكونغرس حولها
هو موضوع التهديد الذي متثله إيران للواليات
املتحدة واملجتمع الدويل .لذلك فإن السري يف توجه ال
يُريض أعضاء الكونغرس والسيام الجمهوريون ،الذي
يحاول بايدن اسرتضاءهم من أجل إنجاح برنامجه
الداخيل ملواجهة القضايا الثالث الرئيسية التي تواجه
فرتته الرئاسية ،أمر ال يصب يف صالح الرئيس الجديد
يف البيت األبيض .فبايدن أمام وضع سيايس منقسم
يف الواليات املتحدة ويتطلب مزيدا ً من الجهد من
قبله لردم ذلك االنقسام يف أرسع وقت ممكن يك ال
يُفشل فرتته الرئاسية .وعليه فإن إيران يف اعتقادنا لن
تكون الورقة التي ميكن ان يُضحي بايدن بعالقته مع
الجمهورين من أجلها.
نعم الواليات املتحدة دولة مؤسسات ولكن ال ميكن
أن نقلل من الدور الذي يتمتع به رئيس الجمهورية
يف التأثري عىل السياسة الخارجية األمريكية ،فهو القائد
األعىل للقوات املسلحة وكبري الدبلوماسيني ويتمتع
بحق الفيتو يف عالقته مع الكونغرس .واعتقد أن
بايدن اليوم لن يكون ذاته بايدن يف عهد إدارة أوباما
وإن أراد هو ذلك ألن الظروف مختلفة بشكل كبري،
فالناخب األمرييك اختاره ملواجهة ثالث أهم وأخطر
أزمات تواجه الواليات املتحدة اليوم ،وإن مل يتمكن
من حلها فسيدخل حزبه يف أزمة جديدة هو يف غنى
عنها .ولعل حنكة هذا الرجل السياسية وخربته التي
تلقاها خالل الخمس عقود املاضية يف العمل السيايس
ستجعل منه شخص مختلف ومتزن يف التعامل مع
كافة األمور مبا فيها تلك املرتبطة مبنطقتنا الخليجية.
ُ
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ً
عقدا
المجر توقع
ي نقل
طائرت
لحيازة
َ
ْ
من طراز KC-390 Millennium Airlifters
وتدخل الخدمة 2024 - 2023
وقعت الحكومة المجرية وشركة  Embraerمؤخراً عقداً لشراء
طائرتي نقل جديدتين من طراز Embraer C-390 Millennium
المتعددة المهام من الجيل الجديد ،بتصميم شكلها الخاص
جواً ( )AARويطلق عليه .KC-390
بإعادة التزود بالوقود ّ
ويشمل العقد أيضاً تدريب الطيارين والفنيني
باإلضافة إىل الخدمات األخرى والدعم ،وذلك
كجزء من عملية تعزيز قوات الدفاع املجرية عىل
وجه التحديد يف أدوار الجرس الجوي التكتييك
وإعادة التزود بالوقود ج ّوا ً  AARواإلخالء الطبي،
وكذلك يف املهام األخرى ذات املصلحة العامة.
ومن املقرر أن تبدأ عمليات التسليم يف عام .2023

«من جانبه قال جاسبار ماروث ،مفوض
الحكومة املسؤول عن تطوير الدفاع“ :بعد
رشاء قدرات النقل الجوي لألفراد يف عام ،2018
سنشهد وصول طائرة  KC-390إىل املجر يف
عام  ،2023-2024حيث ميكنها نقل حموالت
عسكرية ضخمة يف بيئة عمليات ،فضالً عن
توفري خدمات التزود بالوقود جوا ً .إننا نحصل

بذلك عىل أسطول نقل متعدد املهام لقوات
الدفاع املجرية إلنجاز أكرب مجموعة ممكنة من
املهام ضمن اإلطار الوطني بطريقة سيادية”.
ويف هذا السياق قال جاكسون شنايدر ،الرئيس
واملدير التنفيذي لرشكة & Embraer Defense
رشفنا اختيارنا من قبل الحكومة
“ : Securityي ّ
وقوات الدفاع املجرية لتوفري أكرث طائـرات النقل
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متطلبات قوات الدفاع املجرية ،حيث ميكنها أداء
أنواع مختلفة من املهام العسكرية واملدنية؛ مبا يف
ذلك الدعم اإلنساين و اإلخالء الطبي والبحث
واإلنقاذ ونقل البضائع والقوات

متعددة املهام املتوافرة يف
السوق تطورا ً .تع ّد املجر ثاين دولة
أوروبية وعضو يف حلف شامل األطليس (الناتو)
تختار ،C-390 Millenniumوهي طائرة ذات
قدرات عالية توفر إنتاجية ممتازة من خالل مزيج
ال مثيل له من الرسعة والحمولة الصافية ورسعة
إعادة تصميم الشكل مبا يتناسب مع العمليات
متعددة املهام.

الطائرة C-390
يمكن تزويدها بنظام
دفاع ذاتي وحماية
باليستية تزيد من
قدرتها على العمل
في بيئات معادية

وإسقاط الحموالت بدقـة وعمليـات املظليني
مميزات الطائرة
وإعادة التزود بالوقود ج ّوا ً ( .)AARوتتوافق
ستكون طائرة  KC-390الخاصة بقوات الدفاع الطائرة  KC-390متاماً مع معايري الناتو ،ليس يف
املجرية األوىل يف العامل التي تحتوي يف تصميمها أجهزتها فحسب ،بل أيضاً يف إلكرتونيات الطريان
عىل وحدة عناية مركّزة( ، )ICUوهي ميزة وتكوين االتصاالت .وعالوة عىل ذلك ،فإن نظام
أساسية ألداء املهام اإلنسانية .وتطابق الطائرة متاماً إعادة التزود بالوقود بطريقة اإلرضاع يف طائرة -C

يعني أن الطائرة ميكنها تزويد الطائرات املقاتلة
املجرية  JAS 39 Gripenبالوقود ،باإلضافة إىل
الطائرات األخرى التي تستخدم نفس التقنيات.
تعمل الطائرة  C-390 Millenniumبكامل
طاقتها ،ومنذ استالم القوات الجوية الربازيلية
لطائرتها األوىل يف عام  ،2019قامت بنرش الجرس
الجوي يف العديد من املهام الحيوية يف الربازيل
والخارج بدرجة أكرب من التوافر .كذلك وقعت
الحكومة الربتغالية يف عام  2019عقدا ً لرشاء
خمس طائرات C-390 Millennium
موجودة حاليّاً يف خط اإلنتاج وسوف تدخل
الخدمة يف عام .2023
تعترب  C-390طائرة نقل تكتيكية مصممة إلرساء
معايري جديدة يف فئتها .وتتمثل بعض الجوانب
القوية للطائرة يف مزيد من مرونة الحركة والتنقل،
ومتانة التصميم ،واملرونة العالية ،والتقنيات
املتطورة ،وسهولة الصيانة.
يسهم نظام إلكرتونيات الطريان املتكامل ونظام
التحكم يف الطريان عرب األسالك يف سهولة قيادة
الطائرة  ،C-390كام ميكن تزويدها بنظام دفاع
ذايت وحامية باليستية تزيد من قدرتها عىل العمل
يف بيئات معادية .ولديها نظام حديث ملناولة
البضائع ميكنه نقل البضائع كبرية الحجم ،يشمل
منصات نقالة ،ومركبات ،وطائرات مروحية،
وقوات ،ومظالت ،ومعدات طبية ،وتصاميم
تكوينات متنوعة.
تعترب Embraerالرشكة الرائدة يف صناعة
الطائرات التجارية التي تصل سعتها إىل 150
مقعدا ً ،وهي املصدر الرئييس للسلع ذات القيمة
املضافة العالية يف الربازيل.
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شركة  GA-ASIتطلق الطائرة المسيرة
عن بعد SeaGuardian
أطلقت شركة  ،General Atomics Aeronautical Systems, Inc. GA-ASIوهي
رائدة في أنظمة الطائرات المسيرة عن بعد ( ،)RPASسلسلة من اختبارات التحقق من
صالحية الطيران ألجل حرس السواحل الياباني في هاشينوهي ،بمحافظة أوموري .وتعمل
الشركة مع  )Asia Air Survey (AASفي اليابان إلدارة رحالت الطيران.

ستسهم الرحالت الجوية يف التحقق من قدرات
املراقبة البحرية يف منطقة واسعة للطائرات
املسرية عن بعد لتنفيذ مهام خفر السواحل
الياباين ،التي ترتاوح من البحث واإلنقاذ إىل إنفاذ
القانون البحري .وتأيت هذه الرحالت يف أعقاب
العروض الناجحة للدوريات البحرية الناجحة
لطائرة  MQ-9يف مضيق كوريا يف عام 2018
وبحر إيجة يف عام .2019
تتميز الطائرة املسرية عن بعد SeaGuardian
برادار متعدد األوضاع للبحث السطحي
البحري مع وضعية التصوير بالرادار ذي الفتحة
االصطناعية العكسية ( ،)ISARومستقبِل
نظام التعرف التلقايئ ( ،)AISومستشعر فيديو
عايل الدقة وكامل الحركة ،مزود بكامريات
برصية وأشعة تحت الحمراء .تتيح مجموعة
املستشعرات هذه ،املعززة بخوارزميات ارتباط
املسار التلقايئ وكشف الشذوذات ،االكتشاف يف
الوقت الحقيقي وتحديد السفن السطحية عرب
آالف األميال البحرية املربعة.

رادارات عالية األداء
أرىس تطوير نظام الرادار من رشكة GA-ASI
معيارا ً عالياً ألنظمة الكشف ألجل الطائرات

املسرية عن بعد ،مبا يف ذلك رادار “لينكس”
املتعدد الوضعيات Lynx Multi-mode Radar
ورادار العناية الواجبة /جو-جو Due Regard /
.Air-to-Air Radar
رادارلينكس املتعدد الوضعيات (Lynx Multi-
 )Mode Radarمن  :GA-ASIهو نظام عايل
األداء يوفر صو ًرا عالية الدقة وذات جودة
فوتوغرافية ميكن التقاطها من
خالل
السحب واملطر
ُّ
والغبار والدخان
والضباب.

تم تصميم
رادار  Lynxملواجهة
التحديات عىل منت الطائرات
املسرية عن بعد ،حيث تستهلك الحد األدىن
من الحجم والوزن والطاقة ( )SWAPمع توفري
دقة استهداف جو-سطح وقدرات بحث واسعة
النطاق لكل من املهام الربية والبحرية.
يتميز  Lynxبالرادار ذي الفتحة االصطناعية
( ،)SARومؤرش الهدف املتحرك األريض (GMTI /

، )D M T I
ووضعيــات البحـث
يف منطقـــة بحـريــة واسعــة
( .)MWASوتوفــر وضعياتــه الخاصـــة
بالبحث تغطيـة واسعـة النطاق ألي مجمـوعـة
مستشعـرات متكاملة ،مام يسمــح بإشــارة
متقاطعة إىل مستشعر مجال الرؤية الكهروضويئ
 /األشعة تحت الحمراء ( )EO / IRالضيق .وما
زال يتم نرش الرادار عىل الطائرات املسرية عن
بعد والطائرات املأهولة يف جميع أنحاء العامل.
رادار الفتحة االصطناعية :يشتمل  Lynxعىل
وضعية “إلقاء الضوء”  spotlightووضعية
املخطط  .stripmapتنتج وضعية Spotlight
صو ًرا عالية الدقة يف نقطة محددة .أما وضعية
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 Stripmapفتجمع
عدة صور من رادار الفتحة االصطناعية م ًعا
لتكوين صورة واحدة كبرية.
مؤرش الهدف املتحرك األريض/الراجل (GMTI/
 )DMTIتوفر وضعية  GMTIطريقة سهلة
لتحديد موقع املركبات املتحركة .وبينام يستمر
وضع  GMTIيف كونه موردًا مهامً ،فإن DMTI
ميثل نقلة نوعية حقيقية ،حيث يسمح وضع
 DMTIللمشغلني باكتشاف املركبات بطيئة
الحركة واألفراد الراجلني الذين يتحركون برسعة
 1ميل يف الساعة.
بحث املنطقة البحرية الواسعة (:)MWAS
تسهم وضعية  Lynx›s MWASيف اكتشاف
حركة السفن والقوارب يف ظروف البحر املختلفة.
تتفوق وضعية  MWASيف مهام مثل املراقبة

الساحلية ،وحظر املخدرات،
واملراقبة بعيدة املدى،
واكتشاف األهداف الصغرية،
وعمليات البحث واإلنقاذ.
رادار العناية الواجبة قيد التطوير
رادار العناية الواجبة ( )DRRهو رادار جو-
جو يتم تطويره بتمويل من الرشكة لتلبية
املتطلبات املتصورة لتمكني الطائرات املسرية عن
بعد  RPAمن الطريان يف املجال الجوي الدويل.
ويتكون هذا الرادار من هوايئ املسح اإللكرتوين
النشط ( )AESAومجموعة إلكرتونيات الرادار
( )REAالتي متنح طيار الطائرات املسرية عن
بعد  RPAالقدرة عىل اكتشاف وتتبع الطائرات
عرب نفس مجال الرؤية ( )FOVبالنسبة إىل
الطائرات املأهولة.
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البحرين تعزز إدارة ميادين القتال بأنظمة
 C4Iمن إنتاج شركة L3Harris
وقع اختيار القوات المسلحة
البحرينية على شركة
L3Harris Technologies
لتأمين أنظمة
القيادة والسيطرة
واالتصاالت والحاسبات
اآللية واالستخبارات
«command, control,
communications,
C4Iفي إطار
computers, and intelligence
الجهود المبذولة التي تبذلها المملكة لتنفيذ
اإلدارة المعززة لميادين القتال ودمج أنظمة
االستخبارات والمراقبة واالستطالع  ISRمع
كافة القوات البرية والجوية والبحرية.

وستقوم أنظمة القيادة والسيطرة املذكورة التي أنتجتها رشكة
 L3Harris Technologiesبتزويد القوات املسلحة البحرينية بأنظمة
عملياتية أولية  )initial operational capabilities (IOCودمج
أنظمتها الالسلكية من نوع  ®Falcon IIIمن أجل تأمني االتصاالت
املعتمدة عىل الشبكات لتحقيق القيادة والسيطرة عىل أعىل مستوى.
ومن الجدير بالذكر أن أكرث من  700,000قوة عسكرية عىل
مستوى العامل تستخدم األنظمة الالسلكية املذكورة.
وقال كريس أبيل ،رئيس مجلس إدارة رشكة
 L3Harris Technologiesألنظمة االتصاالت
العاملية ،إن برنامج األنظمة العملياتية
األولية الخاص بأنظمة القيادة والسيطرة
يعترب إنجازا حقيقيا من حيث تطوير

القيادة والسيطرة واألنظمة
العملياتية املشرتكة لدى
القوات املسلحة البحرينية”.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة L3Harris
 Technologiesتحرص عىل منح عمالئها
أحدث صورة عملياتية متواصلة من أجل تحقيق
الوعي امليداين وضامن رسعة االستجابة وإدارة
ميادين القتال.
وبفضل التكنولوجيا املتطورة وخدمات دمج
األنظمة املهمة ميكن للمستخدمني تعقب
القوات املعادية والصديقة وتطوير وتنفيذ
العمليات التكتيكية واستخدام األفراد
واالستخبارات والطقس املحيل والتخطيط
واملعلومات األخرى يف العمليات الخاصة
مبيادين القتال.
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ألمانيا تؤكد االستحواذ على طائرات
 Eurofighterضمـن إطـار مشــروع
Quadriga

وقعت شركة  Airbusمؤخراً عقداً لتسليم  38طائرة جديدة من
طراز يوروفايتر  Eurofighterإلى القوات الجوية األلمانية ،وبذلك تكون ألمانيا صاحبة أكبر
طلبية من هذه الطائرات في أكبر برنامج دفاعي في أوربا .وهذه الطلبية ،المعروفة أيضاً باسم مشروعها
 ،Quadrigaتشمل تسليم  30طائرة ذات مقعد واحد وثمانية مقاتالت أخرى  Eurofighterذات مقعدين .وسيتم تجهيز ثالث
من هذه الطائرات بمعدات اختبار إضافية كطائرات اختبار مزودة بأجهزة لمزيد من التطوير لبرنامج يوروفايتر .Eurofighter

يؤمن الطلب الجديد من أملانيا اإلنتاج حتى عام
 ،2030ويأيت يف وقت مهم اسرتاتيجياً للربنامج.
وباإلضافة إىل طلبية متوقعة لطائرات Eurofighter
من إسبانيا الستبدال طائراتها القدمية من طراز ،F-18
فإن قرارات الرشاء يف سويرسا وفنلندا باتت وشيكة
يف عام .2021
يتوافق النوع املعروض يف سويرسا مع تصميم الشكل
يف برنامج  Quadrigaاألملاين .وتشمل املعدات رادارا ً
إلكرتونياً ،وأجهزة وبرمجيات مستقبلية ،وقدرات
متعددة األدوار لالشتباك مع األهداف الجوية
واألرضية.
ستقوم رشكة  BAE Systemsبتسليم أكرث من ثلث
املكونات لكل طائرة من طائرات تايفون Typhoon
الجديدة التي طلبتها القوات الجوية األملانية؛ مبا يف
ذلك جسم الطائرة األمامي والذيل .وسيبدأ العمل يف
عام  2021يف مواقع رشكة  BAE Systemsيف النكشاير
باململكة املتحدة ،مع الحفاظ عىل استمرارية إنتاج
طائرات  Typhoonحتى منتصف عام .2020

وستتوىل رشكة  Airbusيف مانشينج بأملانيا التجميع
النهايئ لطائرات تايفون الجديدة .وسوف تنضم
الطائرة الجديدة إىل أسطول  Typhoonالحايل لدى
القوات الجوية األملانية اعتبارا ً من أواسط عرشينيات
القرن الحايل ،وستكون مجهزة بأحدث التقنيات ،مبا يف
ذلك رادار املسح اإللكرتوين املتطور.
التعاون الدفاعي
تجاوزت طائرة  Eurofighter Typhoonبشكل
إجاميل  500,000ساعة طريان يف عام  .2018وتعتمد
هذه الطائرة ذات املحركني عىل تعاون أربع دول
أوروبية وصناعاتها الفضائية  /الدفاعية؛ وهي أملانيا
وإسبانيا واململكة املتحدة وإيطاليا .ومتتلك رشكة
 Airbusأكرب حصة يف املجمع الصناعي (،)46%
حيث تدير أنشطة اإلنتاج يف مرافق الرشكة يف أملانيا
وإسبانيا.
كان ما يقرب من  550طائرة  Typhoonيف الخدمة
بحلول أوائل عام  2020لدى القوات الجوية للمملكة

املتحدة وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا واململكة
العربية السعودية وسلطنة عامن ،ومن املحتمل أن
يزداد هذا الرقم يف العقود القادمة.
تم تحسني قدرات  Typhoonعىل حمل األسلحة
بانتظام من خالل خطوات شملت إدماج صاروخ جو
 جو متوسطاملدى املتطور ( ،)AMRAAMوصاروخكروز  Storm Shadowالذي يصعب رصده والذي
يتم إطالقه من الجو ،وخوذة البيانات والتهديف
املتطورة من النوع HMSS Helmet mounted
 ،Symbology – HMSSوقنابل Paveway II
املط َّورة ،ورادار ( Captor-Eاملسح اإللكرتوين) .وقد
أثبتت الطائرة أنها قتالية أثناء العمليات يف ليبيا
والعراق وسوريا .بالتطلع نحو املستقبل ،سوف تلعب
طائرة  Typhoonدو ًرا رئيس ًيا يف ساحة املعركة
املتطورة ،كام ستكون ركيزة أساسية يف نظام القتال
الجوي األورويب املستقبيل .وسيسهم دمج التقنيات
الرئيسية يف جعل الطائرة جاهزة دوماً للدفاع ضد
التهديدات لعقود قادمة.
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تسليم الزورق ”corvette “INS Magen
ً
رسميا
للبحرية اإلسرائيلية
قامت شركة  Thyssenkrupp Marine Systemsبتسليم الزورق  ”corvette “INS Magenللبحرية اإلسرائيلية
رسميا في الحادي عشر من نوفمبر  ،2020فيما اعتبره الخبراء إنجازا مهما آخر ُيحسب للشركة بوصفها

المقاول العام المسؤول عن بناء أربعة زوارق صاروخية من الجيل الرابع من طراز  SA’AR-6لتسليح

البحرية اإلسرائيلية .وقد جرت عملية التسليم في مدينة  Kielنظرا لإلجراءات الوقائية المشددة للغاية

المفروضة على الترسانة البحرية في أعقاب تفشي الفيروس “كورونا”.

وقال الدكتور  ،Rolf Wirtzرئيس مجلس إدارة
رشكة  ،Thyssenkrupp Marine Systemsإن
“هذا الربنامج هو مثرة حوار قائم عىل الرصاحة
والثقة مع عمالئنا ،وأود أن أشكر إرسائيل عىل
الثقة التي وضعتها يف الرشكة التي تفخر بشدة يف
املساهمة يف تحقيق أمن إرسائيل .كام أود أن
أقدم جزيل الشكر ملوظفينا الذين
نجحوا يف التغلب عىل
كافة التحديات

 ،Naval Yardsوبعد االنتهاء من مرحلة التصميم
بدأت مرحلة اإلنشاءات مبناسبة تقطيع الفوالذ
يف شهر فرباير  .2018ومل متض  15شهرا عىل هذه
املناسبة حتى جرى تدشني الزورق بعد أن نجح
بامتياز يف االلتزام بالجدول الزمني املحدد .ويف شهر
مايو  2019جرى إطالق اسم “ ”INS Magenعىل
الزورق يف مدينة  .Kielومن املقرر تسليم الزوارق
الثالثة األخرى تباعا عىل فرتات متفاوتة ال تتجاوز
شهورا قليلة.

وتحقيق إنجاز ضخم مبنتهى العناية واالنضباط.
وسنحافظ معا عىل تركيزنا عىل خططنا حتى نصبح
أحدث رشكة بحرية يف أوروبا”.
وتتميز الزوارق املذكورة بالتصميم الشبحي
الذي تتمتع به الزوارق الصاروخية ذات البصمة
املحدودة واملجهز بأنظمة تلبي احتياج كل عميل
باإلضافة إىل التقنيات الجديدة العديدة املوجودة
عىل متنها .وجرى يف شهر مايو عام  2015التوقيع
عىل عقد تسـليم أربعـة زوارق كورفـيت من
طـراز  ،four Sa’ar 6وهو العقد الذي نفذته رشكة
العمود الفقري للبحرية اإلسرائيلية
( Thyssenkrupp Marine Systemsبوصفها
املقاول الرئييس) بالتعاون مع رشيكها يصل وزن الزورق الصاروخي إىل ألفي طن ،وهو
يف املرشوع  Germanمجهز بقاذفني اعرتاضيني من أنظمة الدفاع الجوي
املعروفة باسم «القبة الحديدية» Iron Dome
بهدف اعرتاض الصواريخ ،باإلضافة إىل بطارية من
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نوع  Barak-8إلسقاط صواريخ كروز والصواريخ
الباليستية.
كام تعتمد الزوارق أيضا عىل حوايل  260مصفوفة
من املصفوفات الرادارية الثابتة static radar
- arraysاملعروفة باسم املصفوفة املرحلية phased
 – arrayالتي تسمح لها برصد املقذوفات والطائرات
املعادية املحلقة يف الجو باإلضافة إىل صواريخ كروز
التي تحلق عىل ارتفاعات منخفضة عىل مستوى
سطح البحر .وكان الزورق يف السابق يحتاج إىل
نظامني راداريني منفصلني :واحد لرصد األهداف
عىل مستوى سطح البحر ،واآلخر لتمشيط ومسح
األجواء .كام تعني االستعانة بحوايل  260مصفوفة
أيضا أن يصبح رصد الزورق أكرث صعوبة من القطع
البحرية املزودة بأنظمة رادار دوارة.
ورغم أن الزورق  ، Sa’ar-6الذي يحتوي سطحه
عىل منصة لهبوط الطائرات املروحية ،أكرب حجام
من الزورقني  Sa’ar-5و  Sa’ar-4.5اآلخرين التابعني
للبحرية اإلرسائيلية إال أنه يبدو أصغر حجام بكثري
بالنسبة ألنظمة الرادار ،وذلك بفضل التحسينات
التي جرى إدخالها عىل تقنيات التخفي والتسلل
خالل العقود األخرية.
ويعترب الزورق  Sa’ar-6كبري الحجم عند مقارنته
بالقطع البحرية املوجودة يف صفوف البحرية
اإلرسائيلية حاليا ،ولكن مسؤويل البحرية يؤكدون أنه
أصغر حجام بكثري من الزوارق القادرة عىل تنفيذ
املهام املختلفة املسندة إليها .وعىل العكس من
سابقيه ،تم بناء الزورق  Sa’ar-6خصيصا الستيعاب
البحارة من كال الجنسني ،حيث يتوقع سالح البحرية

يصل وزن الزورق
الصاروخي إلى ألفي
طن ،وهو مجهز
بقاذفين اعتراضيين
من أنظمة الدفاع
الجوي المعروفة
باسم «القبة
الحديدية»

أن يشكل العنرص النسايئ نحو  %25من أطقم
الزوارق الصاروخية تقريبا.
ورغم أن الزورق األول  – Sa’ar-6املعروف باسم
 -INS Magenأصبح متداوال بصورة رسمية إال أنه
لن يدخل مرحلة التشغيل الفعيل قبل مرور عدة
شهور .فرغم أن البحرية اإلرسائيلية ستكون قد انتهت
من مرحلتي اإلنشاءات والصالحية لإلبحار متاما إال
أن معظم أنظمة االستشعار واألسلحة واألنظمة
الدفاعية تأيت من الرشكات اإلرسائيلية ،وسيتم تركيبها
وتوصيلها ببعضها البعض داخل إرسائيل.
أما بالنسبة إىل الزوارق الثالثة األخرى من طراز
كورفيت  – Sa’ar-6واملعروفة باسم  INS Ozو INS
 Atzma’utو  – INS Nitzahonفسيتم توريدها
تباعا خالل العام القادم تقريبا.
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عائلة  —LIONFISHالمزيج األمثل بين
المرونة الفائقة والتقنيات الذكية
تعتبر المرونة وصغر الحجم عنصران رئيسيان بالنسبة لعائلة LIONFISH
التي أنتجتها شركة  Leonardoوالتي تضم أنظمة مدافع البحرية
ذات األعيرة الصغيرة التي يمكن التحكم فيها عن
ُبعد .وتوفر هذه العائلة قوة مميتة ال تضاهى
عند الدفاع عن أي قطعة بحرية سطحية،
وذلك بفضل قدرة األبراج الجديدة
التي أنتجتها شركة  Leonardoعلى
مواجهة التهديدات المتزايدة
في السيناريوهات العملياتية
الحديثة ،وبفضل أداءها
الفائق من حيث الدقة
المتناهية في إصابة الهدف،
عالوة على خفة وزنها وتصميمها المضغوط.

ويرى خرباء أن مناذج العائلة الجديدة األربعة
(النموذج الفائق الخفة  ،Ultralightوالنموذج الذي
يعتمد عىل التذخري الداخيلInner Reloading ,
والذي ميثل الفئة األعىل ضمن املدافع عيار 12,7
ملليمرتا ،والنموذج  model 20 20عيار  20ملليمرتا)
تعتمد عىل تصميم واحد يتيح تركيبها لكل سهولة
عىل منت السفن الصغرية كأسلحة رئيسية وعىل منت
السفن الكبرية كأسلحة ثانوية دون الحاجة إىل ثقب
السطح .وتتمتع األبراج الجديدة بخفة الوزن ،األمر
الذي يتيح تثبيتها وإخراجها من السفينة إلجراء أي
تعديل عليها عىل جناح الرسعة مبا يتيح استخدامها
كسالح رئييس أو ثانوي حسب الرضورة.
متثل عائلة  ®LIONFISHالتي أنتجتها رشكة
 Leonardoحال ذكيا جديدا يعتمد عىل أكرث
التقنيات الجديدة تقدما املتاحة يف األسواق حاليا،
حيث نجد األبراج مجهزة مبجموعة حساسات إلكرتو
– برصية محور عىل درجة عالية من الدقة ،من بينها
كامريا لإلضاءة النهارية تعمل باألشعة تحت الحمراء
 Daylight and Infrared cameraوجهاز كشف
مدى الليزر  Laser Range Finderالذي يؤمن
الفعالية الالزمة يف أشد السيناريوهات خطورة وأثناء
العمليات الليلية .وتؤمن التكنولوجيا املتقدمة دقة

متناهية بفضل القدرة عىل تحديد إحداثيات الرمي
الثابتة  stabilised firing co-ordinatesبصورة
مستقلة عن طريق إجراء الحسابات الباليستية
وحسابات املسار املستهدف target trajectory
طبقا للجدول الخاص مبدى الذخرية ammunition
 range tableواملعلومات الخاصة بالسفينة نفسها.
ويقوم جهاز التتبع اآليل الفائق األداء باالشتباك
مع األهداف الرسيعة القادرة عىل أداء املناورات
الرسيعة عند تثبيتها عىل منت القطع البحرية
الرسيعة .ومن املمكن التحكم عن بُعد يف عملية
تعيني الهدف  target designationأو زوايا التقدم
 lead anglesالصادرة عن النظام الخارجي للتحكم
يف النريان.
وبخالف التصميم املوحد الذي يجمع بني أن مناذج
العائلة الجديدة  ®LIONFISHاألربعة ،هناك عدد
من السامت الرئيسية التي متيز هذه النامذج األربعة.
فالنموذج األول  The Topيتمتع بالقدرة عىل
التخفي ،وهو قادر عىل تلبية أشد متطلبات الحرب
غري املتكافئة )Asymmetric Warfare (ASyW
صعوبة وإلحاحا بفضل خزانتها الكبرية ونطاقات
التدريب واالرتفاع الواسعة wide training and
 elevation rangesأما بالنسبة إىل النموذج Inner

 Reloadingفيمنح مسؤول العمليات القدرة عىل
إعادة تلقيم الذخرية من أسفل سطح السفينة يف
األحوال املأمونة .أما النموذج  Ultralightفيتميز
بخفة الوزن وال يشغل سوى حيز قليل من سطح
السفينة ،وهو أفضل سالح يجمع بني األداء وقلة
السعر .أما النموذج الرابع  – model 20 -فيتمتع
بأبعد مدى تشغييل وأعىل معدل إلطالق النريان.
وتتمتع كافة النامذج األربعة بنفس «كونصول
التحكم املحيل» Local Control Console (IP65
 )certifiedالذي يضم جهاز مراقبة (مونيتور) مجهزا
بشاشة عريضة تعمل بالكريستال السائل LCD
وتعمل باللمس والتي تضم كافة التعليامت ومفاتيح
التحكم يف الربج ،وهو قادر عىل عرض الصور الواردة
من الحساسات اإللكرتو -برصية للربج لضامن سهولة
التحكم فيه يف أشد السيناريوهات صعوبة وخطورة
مثل وقوع حريق .وهناك ذراعا تحكم متعددا
الوظائف يعمالن عىل تشغيل أوامر الشاشة التي
تعمل باللمس ،ويقومان بالتحكم التام يف الربج ،ما
يعني إضافة عنرص آخر من عنارص السالمة .ويتميز
األداء املتنوع الذي تتمتع به عائلة ،®LIONFISH
باإلضافة إىل قلة التكاليف ،بقدرته عىل تلبية أكرث
الطلبات تشددا ورصامة من جانب العمالء.
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توازن تدرس خططا لدعم صناعة الطيران
بعد جائحة «كورونا»

قال مسؤول يف مجلس التوازن االقتصادي
«توازن» إن املجلس يدرس وضع خطط لدعم
صناعة الطريان يف الدولة بعد جائحة فريوس
كورونا املستجد مشريا إىل أن دولة االمارات
تواصل تعزيز مكانتها يف هذا القطاع الحيوي.
وأضاف عبد الله العواين مدير تنفيذي أول
الرشكات االقتصادية يف مجلس التوازن االقتصادي
“توازن” خالل جلسة نقاشية ضمن قمة الفضاء
العاملية التي اقيمت أعاملها يف ديب ..أن مجلس عىل املعرفة وتطوير راس املال البرشي يف الدولة
التوازن مهتم بتعزيز وتطوير االبتكار يف قطاع وخلق فرص عمل جديدة يف مختلف القطاعات.
صناعة الطريان بشكل عام ،الفتا إىل أن نحو %34
برنامج العمل الجديد
من إجاميل االستثامرات واملشاريع القامئة تحت
مظلة برنامج التوازن مرتكزة يف قطاع صناعة وأوضح أن برنامج العمل الجديد يفسح املجال
الطريان .وأشار العواين إىل أن مجلس التوازن بتطوير حلول مبنية عىل التكنولوجيا تتجاوز
االقتصادي “توازن” ،كان أعلن مطلع العام املايض مجال القطاعات الدفاعية واألمنية لتشمل الفضاء
سلسلة من التغيريات يف برنامج توازن االقتصادي الخارجي ،والبنية التحتية والنقل ،وتكنولوجيا
الذي يتم من خالله توجيه االستثامرات األجنبية التعليم ،والواقع االفرتايض املعزز والروبوتات
واملحلية إىل قطاعات رئيسية يف االقتصاد وذلك واجهزة االستشعار والذكاء الصناعي واالستدامة،
بهدف املساهمة يف خلق اقتصاد مستدام قائم والبيئة وتغري املناخ ،واألمن الغذايئ واملايئ.

من جانبه قال ماثيو كوكران الرئيس التنفيذي
ملجلس تسويق الخدمات الدفاعية “ ..عىل مدى
السنوات املاضية ،ترشفنا بالعمل مع فريق توازن
ومشاهدة املجلس يتيح إنشاء أكرث من 100
مرشوع وأداة استثامر ،تغطي  11قطاعاً ،مبا يف
ذلك التصنيع الدفاعي ،ولكن أيضً ا يف مجال الذكاء
االصطناعي والروبوتات والطاقة املتقدمة» .وأكد
أهمية هذا االجتامع يف تسليط الضوء عىل فرص
التعاون وتبادل الخربات ،وخاصة يف مجاالت
التنمية البرشية والتكنولوجيا .ووجه كوكران
الشكر ملجلس توازن االقتصادي عىل تسليط
الضوء عىل إمكانات التعاون بني الرشكاء املحليني
والدوليني يف هذا املنتدى ،الذي يعقد يف هذه
الظروف واألوقات غري املسبوقة خالل جائحة
“كورونا» .وكانت كل من رشكة مبادلة لالستثامر
ورشكة وإيدج قد رعت أعامل هذا االجتامع
يف فندق كونراد بديب كجزء من القمة العاملية
للطريان والفضاء  ،بهدف املساهمة بشكل مبارش
يف الصناعة وتحديد األنشطة والقمم املستقبلية.
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تقارير

نظام االستشعار الصوتي  :ULISSESالنظام
الصوتي صائد الغواصات من Leonardo

نظام الصوتيات المطور
والفائق الخفة ( )ULISSESهو نظام استشعار
"للتنصت» على الغواصات المعادية وتحديد
صوتي متكامل مصمم
ُّ
مواقعها .والغرض من خفة وزنه أن يكون باإلمكان تركيبه على الطائرات المروحية
الصغيرة والخفيفة ،وحتى على الطائرات بدون طيار ،ألجل العمليات الساحلية،
وذلك استجابة للمتطلبات المتزايدة من القوات المسلحة للقيام بالعمليات في
الحرب ضد الغواصات ( )ASWفي المياه الزرقاء والضحلة.

تم طرح  ULISSESيف السوق يف معرض فارنربة
الدويل للطريان يف عام  ،2018عندما أعلنت رشكة
ليوناردو  Leonardoعن دخولها يف رشاكات مع
 L3Harrisو  Ultra Electronicsمن أجل تقديم
نظام صويت كامل للحرب ضد الغواصات ()ASW
يعتمد عىل معالج  ULISSESالجديد خفيف الوزن
من .Leonardo
بعد أعامل التطوير يف عامي  ،2018/2019تم عرض
نظام  ULISSESبنجاح يف تجربة بحرية ح ّية يف
نوفمرب  ،2019األمر الذي أثبت فوائد قدراته متعددة
الجوانب .أما اليوم فقد تم تطوير نظام ULISSES
بالكامل ،حيث تقدم ليوناردو نظاماً متكاملاً يتألف
من  ULISSESوجهاز سونار لكشف األعامق مقدم
من  ،L3Harrisأو عوامات صوتية مقدمة من ،Ultra
أو مزيجاً من االثنني معاً.
يتميز نظام  ،ULISSESوعىل نحو غري مسبوق يف
السوق ،بإدماج وظائف “متعددة الجوانب” ،حيث
يقوم املعالج بجمع واستغالل البيانات من ما يصل
إىل  64مستشعرا ً موزعاً ،حيث تتم معالجتها بالتوازي،

ثم يجمع بني املصادر املتعددة للمعلومات لتطوير
صورة متعمقة للبيئة تحت سطح البحر ،مبا يف ذلك
بيانات املوقع التفصيلية ألي سفن يحتمل أن تحمل
تهديدات.
تشمل املزايا األخرى لنظام  ULISSESالقدرة عىل
االعتامد عىل مجموعة من معطيات املستشعرات؛ مبا
يف ذلك عوامات صوتية مدعومة من النظام العاملي
لتحديد املواقع ( ،)GPSوعوامات موجات صوتية
نشطة وسلبية ،وسونار كشف األعامق .تم تصميم
 ULISSESلسهولة االستخدام وتقليل عبء العمل
عىل املشغل ،وميكنه توفري عمليات تتبع وتنبيهات
تلقائية ،وتوفري فيديو بجودة كاملة عالية الدقة عرب
رابط بيانات الرشكة واسع النطاق ( ،)WBDLوميكنه
التحكم بالعوامات الصوتية عن بعد باستخدام أوامر
نظام مهام القيادة .CFS
يخلف نظام  ULISSESنظام  OTS-90الصويت
املرموق من  Leonardoملروحيات  NH-90اإليطالية
والهولندية ،حيث يوفر قدرات متقدمة للغاية يف
حزمة هي أخف وزناً .ووزنه الخفيف (أقل من 20

كجم ،مبا يف ذلك املعالج وجهاز اإلرسال واالستقبال
واملسجل) يجعله مناسبًا حتى للطائرات بدون طيار
واملروحيات الصغرية جدا ً .ويعترب نظام ULISSES
أيضاً مثالياً لسوق التحديثات ،حيث ميكن تثبيته
بتكلفة معقولة بدالً من نظام الصوتيات الحايل ،مام
يقلل الوزن اإلجاميل .وهذا النظام كذلك مناسب
للطائرات ذات األجنحة الثابتة والسفن البحرية.
وبعد أن حظيت رشكة  Leonardoباهتامم كبري
يف السوق ،فإنها تُجري محادثات مع مجموعة من
عمالء التدشني املحتملني.
التجارب البحرية  :2019إثبات
قدرات متعددة الجوانب
أثبتت التجارب البحرية التي أجريت العام املايض
فوائد قدرات  ULISSESمتعددة الجوانب يف
بيئة بحرية واقعية .وقد بدأت مع نرش الرشكة
أنواعاً مختلفة من العوامات الصوتية  -املو َّردة من
 ،Ultra Electronicsوبعضها مزود بالنظام العاملي
لتحديد املواقع  - GPSمن سفينة ،ثم تم استخدام
معالج  ULISSESلتحديد موقع عدد من أهداف
املحاكاة تحت سطح البحر برسعة ودقة ،إ ْذ تم
تعليم إحداثياتها تلقائياً يف خريطة عىل محطة عمل
املشغل.
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هزيمة دعاة اإلرهاب

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

لم تكد منطقة الشرق األوسط
تتخلص من دعاة اإلرهاب ،الذين
أوجدوا الفكر المتطرف ،منذ
ثمانينيات وتسعينيات القرن
الماضي ،فنشأت على أيديهم
القاعدة وداعش وغيرها،
واستمروا بالتحريض حتى الربيع
العربي المشؤوم وبعده ،وتحولت
قطعان اإلخوان وجماعات اإلسالم
السياسي على أيديهم إلى
اإلرهاب الفكري والعمل المسلح.

ومل تكد دعوات السالم التي بدأتها اإلمارات
لنرش التسامح واألمن خالل العام  2020تأخذ
موقعها؛ حتى عادت دعوات التصعيد للحرب
تطل برأسها من بعيد.
مل يتمكن تجار الحروب ،بصيغة أو بأخرى،
استيعاب أن األجيال القادمة التي ستعيش
يف هذه املنطقة من العامل ،بحاجة ماسة
ورضورية ،إىل الشجعان الذين يوقفون
النزيف ويتصدون للفتنة والقتل وإباحة
الدماء ،وتأسيس مجتمعات متآلفة متصالحة،
ال تك ّن الضغينة والحقد ألحد ،كام حدث يف
أوروبا ،بعد الحرب العاملية الثانية ،ومل يفهم
هؤالء التجار ،أن التعنت والعناد ،وعدم امليض
يف طريق السالم ،سوف يحرم األجيال القادمة
التي ستعيش هنا ،من آخر فرصة ،لتصحيح
املسارات ونهضة الشعوب وتطورها.
ما زال دعاة املوت ،وحتى يف زمن جائحة
كورونا ،الذي واجه العامل برشاسة ،يبحثون
عن أي طريقة لخلق حالة الرعب والخوف،
وتهديد املجتمعات ،من خالل التصعيد وزرع
بذور الخالف يف املنطقة وبث الترصيحات،
الواحدة تلو األخرى ،وكذلك األقوال واألفعال،
التي تل ّوح بنواياهم الخبيثة ،بأنهم ال يريدون
الخري والسالم واإلزدهار وأن قلوبهم ما زالت
سوداء ميتة ،يعبث فيها اللؤم والكراهية.
أقل من شهر واحد وينتهي العام ،2020
وبينام تحثّ دول يف املنطقة كاإلمارات ،كل
دعوة للسالم واألمن وفتح صفحة جديدة،
واإلستعداد الكامل إلستقبال عام وعقد جديد،
وخمسني عاما جديدة ،تؤسس للحياة اآلمنة

املزدهرة ،التي ميلؤها األمل والعطاء والتطور،
والتي ستهيىء ألجيال املستقبل ،املكان
األفضل ،والبيئة الهادئة املستقرة ،ما زال
هناك من يعيش يف املايض ،يخطط للموت
ويدعو إىل اإلرهاب ،ويدفع نحو التطرف،
ويبحث عن الحرب والدماء ،خدمة ملصالح
شخصية أو شعبوية زائفة.
السؤال الذي ال مفر منه :من سينترص؟ له
إجابة واحدة :سينترص بال شك معسكر الخري
والسالم ،وسيهزم معسكر دعاة اإلرهاب
واملوت ،وسيرتاجعون أو يغادرون ،فبعد
كل ما رأيناه طيلة  40عاما ،من الجامعات
اإلرهابية وتجار الحروب كارهي السالم،
وبعد جائحة كورونا ،مل يعد العامل يستوعب
املزيد من هؤالء ،وال حتى قيد أمنلة.

على الحدود
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ملف العدد

اليوم الوطني الـ  :49انجازات وطنيــــــــــــ

حققت دولة
االمارات العربية المتحدة
خالل العام المنقضي من عمر اتحادها
المبارك ،انجازات نوعية استثنائية رغم التحديات التي
واجهت  ،وال تزال ،العالم أجمع خالل هذا العام ،حيث تعاني الدول كافة آثار
وتداعيات تفشي جائحة فيروس»كورونا» المستجد (كوفيد ـ ،)19لكن القيادة الرشيدة في
دولة االمارات قدمت نموذجاً فريداً وملهماً في مواجهة هذه األزمة ،ومضت بسفينة الوطن بكل كفاءة
واقتدار لتحقق في هذا العام بعضاً من أهم انجازاتها التاريخية .وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» الضوء على
جوانب مضيئة من نهضة االتحاد ونجاحاته في يومه الوطني التاسع واألربعين.

تحقق دولة االمارات العربية املتحدة يف ظل
قيادتها الرشيدة ،وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله
ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ـ رعاه الله ـ وصاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،تحقق انجازات
تنموية متواصلة وتواصل مراكمة النجاحات التي
تحققت منذ تأسيس دولة االتحاد يف الثاين من
ديسمرب عام  ،1971عىل يد املغفور له بإذن الله
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب

إعداد :هيئـة التحرير

الله ثراه ـ ويف اليوم الوطني التاسع واألربعني
تتسارع وترية العمل واالنجازات والنجاحات
رغم كل الصعاب والتحديات التي تواجه العامل
أجمع ،وتحد من قدرة الدول عىل تحقيق أهدافها
التنموية ،حيث نجحت الدولة يف خالل العام
التاسع واألربعني من عمر اتحادها املبارك تحقيق
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ــــــــــــة كبرى في عام التحديات العالمية

استثنائية
انجازات
الفتة يف املجاالت كافة ،تقرتب بها من
استكامل أهداف رؤية  ،2021وتعزيز وترسيخ
قدراتها الوطنية يف السباق التنموي استعدادا ً
ملئوية االمارات  .2071وفيام ييل رصد ألبرز
النجاحات واالنجازات التي حققتها دولة االمارات
خالل هذا العام:

ليس عىل
الصعيد الوطني فقط،
بل أيضاً يف تعزيز التعاون والتضامن العاملي
والسعي لتوحيد الجهود الدولية من أجل التصدي
لتداعيات الوباء عىل مختلف األصعدة ،وذلك
من خالل رؤية واعية تـــــدرك قيمة التامسك
أوال :إدارة فاعلة لألزمات
ً
والتعاون والتنسيق وتضافر الجهود يف مواجهة
شهد العامل منذ نهاية شهر فرباير  2020تفشياً مثل هذه األزمات؛ فاألزمة العاملية الناجمة عن
مفزعاً لجائحة فريوس «كورونا» املستجد (كوفيد جائحة»كورونا» تعد أكرب من كونها أزمة صحية ملا
ـ  ،)19هذه األزمة التي متثل منعطفاً تاريخياً فارقاً لها من تأثريات ممتدة وعميقة يف كافة القطاعات
ميكن أن يعيد تشكيل النظام العاملي ،ويؤثر تأثريا ً واملجاالت ،حتى أن األزمة قد سيطرت عىل أولويات
عميقاً يف هيكلية العالقات الدولية يف مرحلة مابعد اهتامم العامل ابتداء منذ بدايتها وحتى اآلن،
األزمة ،وقياساً عىل حجم التأثريات السلبية التي مل وتراجعت أمامها كل األحداث والقضايا واملوضوعات
تستنث أي دولة من دول العامل ،تجىل بوضوح دور أياً كان حجمها وأولويتها ،حتى أن استحقاقات
القيادة الرشيدة يف دولة االمارات يف إدارة األزمة عاملية مهمة يف مجاالت السياسة واالقتصاد

والرياضة قد
تأجلت بسبب الخوف من
تفيش الفريوس الخطري ،ويكفي للربهنة عىل حجم
تداعيات األزمة ،اإلشارة إىل أن صندوق النقد الدويل
قد اعترب أن العامل مل يواجه أزمة اقتصادية ،أسوأ
منها منذ الكساد الكبري ،الذي وقع يف ثالثينيات
القرن املايض ،إذ أجربت اإلجــراءات االحـرتازيــــة،
التــي فرضتهــا الحكومــات ،العديـد من الرشكات
عىل اإلغالق وترسيح املوظفني .ويف هذا اإلطار،
قالت دراسة لألمم املتحدة إن  81يف املئة من
القوى العاملة يف العامل ،التي تقدّر بنحو 3.3
مليارات شخص ،قد أُغلقت أماكن عملهم ،بشكل
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كامل أو جزيئ ،بسبب تفيش الوباء ،كام حذرت
منظمة العمل الدولية ،وهي إحدى الوكاالت
التابعة لألمم املتحدة ،من أن الوباء ميثل «أشد
أزمة» منذ الحرب العاملية الثانية ،وقالت املنظمة
إنه من املتوقع أن يؤدي تفيش املرض ،إىل إلغاء 6.7
يف املئة من ساعات العمل يف جميع أنحاء العامل،
خالل الربع الثاين من عام  ،2020وهو ما يعني
فقدان  195مليون عامل بدوام كامل لوظائفهم،
كام حذرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ٍ
من أن االقتصاد العاملي سيستغرق
سنوات حتى
يتعاىف ،وقال األمني العام للمنظمة ،أنجيل غوريا،
إن االقتصادات تعاين من صدمة ،أكرب مام كانت
عليه بعد هجامت  11سبتمرب اإلرهابية عام ،2001
أو األزمة املالية العاملية عام .2008
استراتيجيات التصدي لألزمة
ويف مواجهة هذا الخطر والتحدي العاملي ،برز بقوة
منوذج القيادة يف دولة االمارات من خالل ما اتسم
به من رسعة استجابة وقرارات مدروسة وحرص
عىل التمسك بالقيم واملبادىء االنسانية والحضارية
األصيلة رغم ما يشهده العامل من انحسار للقيم
االنسانية يف التعاطي مع هذه األزمة املعقدة ،كام
تجلت كفاءة القيادة وفاعلية دورها يف وضوح
الرؤية والوعي الشديد بأهمية دورها يف بناء إجامع
وطني حول اسرتاتيجيات التصدي لألزمة ،كام برز
بقوة التأثري االيجايب للتالحم والرتابط بني القيادة

ملف العدد

اإلمارات آمنة
ومستقرة ومتطورة
طبيا ونحن في خير
وأمان ..وجاهزيتنا
مستدامة لمواجهة
التحديات كافة”

االمارات منذ بداية تسجيل إصابات بالفريوس
التاجي يف البالد بالجدية والرصامة ومن خالل
تطبيق خطط جاهزة إلدارة األزمات والطوارىء
والكوارث ،فجاء التحرك سلساً ورسيعاً واالستجابة
واعية ومدروسة ووفق خطط مدروسة استطاعت
بث الثقة والطأمنية برسعة بني السكان واملقيمني،
واكتسبت هذه الثقة الجرعة األهم لها من خالل
الرسائل االتصالية األقوى التي بثها صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لطأمنة السكان
جميعاً عىل تعامل الدولة بحرص وجدية لحاميتهم
وتوفري الغذاء والدواء لهم ،من دون تفرقة ،حيث
أكد سموه أن أولوية الدولة حامية الناس والحفاظ
عىل سالمتهم قبل كل شئ ،بل كان سموه حريصاً
عىل توجيه رسائل الشكر والدعم للمقيمني وإظهار
حرص الدولة عىل حاميتهم وتوفري سبل الراحة لهم
يف هذه الظروف.

الرشيدة والشعب ،واملخزون الكبري والرصيد املرتاكم
من الثقة الشعبية الجارفة ،الذي يتمتع به صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،لدى
شعب االمارات ،الذي استقبل بوعي ويقني كبري
رسائل سموه منذ بداية األزمة ،فكانت كلامته
مصدر الثقة األول الذي يبعث عىل الشعور باألمان
الدواء والغذاء خط أحمر لإلمارات
واالحساس بالهدوء واالرتياح بني جميع سكان
وقال سموه يف كلمة له مبجلس يف قرص البحر
الدولة ،مواطنني ومقيمني.
وقد اثبتت أزمة تفيش فريوس “كورونا” (كوفيدـ )19بحضور عدد من الشيوخ والوزراء واملسؤولني
حاجة الدول والشعوب كافة إىل منط استثنايئ من “نحن بدأنا استعداداتنا قبل كورونا ..وبفضل
القادة القادرون عىل إدارة األزمات وتوجيه املوارد الله تعاىل اإلمارات آمنة ومستقرة ومتطورة طبيا
وحسن توظيفها من أجل التصدي آلثار مثل هذه ونحن يف خري وأمان ..وجاهزيتنا مستدامة ملواجهة
األزمات االستثنائية التي جعلت العامل كله يواجه التحديات كافة” .وطالب سموه الجميع باملحافظة
وقتا حرجاً وظرفاً غري مسبوق عىل املستويات عىل صحتهم وصحة أهاليهم قائال “أريدكم أن
كافة .ووسط هذه الظروف ،اتسمت سياسة دولة تتذكروا كلمة وهي أن الوقت الصعب الذي نعيشه
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سيميض بإذن الله لكن يحتاج منا إىل صرب” ،وأكد إيطاليا وأوكرانيا وكولومبيا واليمن وإيران وسوريا
أن “الدواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة اإلمارات ،وكازاخستان وغريهم ،فتحولت “ال تشلون هم” إىل
عندنا القدرة لتأمني إىل ال نهاية” ،موجها شكره لكل رسالة أمل تعكس مهارات القيادة االستثنائية التي
موظف يف وزارة الصحة وقال “هذا العمل ال ميكن استطاع من خاللها صاحب السمو الشيخ محمد
نسيانه» .وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن بن زايد آل نهيان بناء قنوات اتصال فاعلة قادرة
زايد آل نهيان أن “كل عمل تقوم به دولة اإلمارات عىل نرش األمل وبث الطأمنينة يف أرجاء مختلفة
هو لحامية اإلمارات وأهلها واملقيمني فيها ،وهذه من العامل.
أمانة يف رقابنا ،الزم نكون أقوى وأصح وأكرث تطورا ً” .وقد اضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
وبعث سموه بالرسالة االتصالية األهم واألقوى تأثريا ً نهيان إىل هذه القيم واملبادىء من رصيده وسامته
يف نفوس شعب االمارات واملقيمني عىل أراضيها الشخصية القدرة عىل االمساك بزمام املبادرة
حني قال ”:نحن عايشني لنؤمن مستقبل أحفادنا ،واملبادأة من خالل امتالك شجاعة اتخاذ القرار
وال تشيلون هم” .فكان نتيجة هذه الجرعة الوطنية وقيادة الجهود العاملية لتقديم املساعدات وأيضاً
الهائلة من الثقة أن تحولت عبارة “ال تشلون هم” دعم الجهود الرامية إلظهار الوحدة والتضامن يف
إىل شعار جاب مواقع التواصل االجتامعي عاكساً لحظة طغت عليها االنانية والسلوكيات الفردية
قدرا ً عميقاً من التضامن والتالحم بني القيادة للدول.
والشعب يف دولة االمارات .واألمر مل يقترص عىل
ثانياً  :انجازات علمية تعزز
ذلك بل تجسد يف العديد من االجراءات الحكومية
التنافسية العالمية
التي كشفت عن وجود رؤية شاملة ومتكاملة
ألن العلم ميثل العلم أحد رهانات
للقيادة الرشيدة يف إدارة األزمة.
وتجلت بقوة خالل هذه األزمة سامت القيادة دولة االمارات يف تعزيز
الكاريزمية التي ميتلكها صاحب السمو الشيخ تنافسيتها العاملية يف القرن
والعرشين،
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب الحادي
القائد األعىل للقوات املسلحة ،حيث استطاع سموه فقد اثبتت التجارب
منذ بدايات األزمة السيطرة عىل املوقف وصياغة أن الدولة قد بدأت
خطاب رزين هادىء  ،مدركاً سموه منذ البداية تحصد مثار التخطيط
النقاط التي قد يستشعر الكثريون القلق بشأنها والرؤية االسرتاتيجية الواعية
منطلقاً من البنية الدميوجرافية الفسيفسائية التي متتلكها قيادتنا الرشيدة،
لسكان دولة االمارات ،والتي يغلب عليها املقيمون والتي أمثرت عن العديد من
بطيف ثقافاتهم الواسع ،ولذا فقد اعتمد سموه االنجازات النوعية والنجاحات العاملية
خطاباً سياسياً فطناً قام عىل مخاطبة الجميع ـ املتميزة يف املجال العلمي والبحثي خالل
مواطنني ومقيمني ـ معلناً أن الدواء والغذاء خط هذا العام ،ومنها:
أحمر ومؤكدا ً قدرة اإلمارات عىل تأمينهام إىل ما إطالق مسبار «األمل» :انطلق «مسبار األمل»
ال نهاية ،كام أعلن أن حامية أهل دولة اإلمارات إىل املريخ يف العرشين من يوليو املايض معلناً بقوة
واملقيمني فيها هي أمانة يف رقاب الدولة كام طالب عن نجاح مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ ،يف
بأن تكون النظرة إيجابية يف مواجهة هذا التحدي خطوة غري مسبوقة عربياً واقليمياً ،تعكس قدرة
العاملي ،وهذه الرسالة االتصالية كانت بالغة الذكاء االنسان االمارايت والعريب عىل مواكبة التقدم
ونجحت يف احتواء أي شعور بالقلق ونرش الهدوء والتطور العلمي والبحثي الهائل يف الدول الكربى،
والطأمنينة يف ربوع االمارات ،وجاءت عبارة “ال إذا ما توافرت له الظروف واألدوات والتخطيط
تشلون هم” باللهجة املحلية لتلعب الدور األبرز السليم ،وتنطوي عىل رسالة اإلرادة والتصميم
كشعار للمرحلة يف الداخل والخارج ،وانطلقت والتحدي هي من بني الرسائل املهمة التي حملها
بعدها قوافل املساعدات اإلماراتية إىل أكرث من «مسبار األمل» معه إىل املريخ ،من خالل فريق
 53دولة حول العامل ووصلت إىل قلب الوباء يف العمل الوطني الشاب الذي وقف وراء هذا املسبار،

مجسدا ً أحد أهم مكاسب هذا االنجاز
العلمي ،متمثلة يف بناء الطاقات
الوطنية الشابة القادرة عىل
تحمل املسؤولية والقفز عىل
الصعاب وتحويل األحالم
والطموحــــــات إىل
حقائـق .وبإطالق
«مسبار األمل»
تكـــــــو ن
االمارات

قد
د خلـت
فعليـــــــاً
الســـــــــباق
العــاملـــــــــــي
الستكشـاف الفضــاء
الخارجـــي ،وهـو سباق
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يعد مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية
مفخرة لدولة االمارات والعرب جميعاً ،باعتباره األول من
نوعه عربياً ،ويجسد ريادة النموذج التنموي االماراتي

الفضاء لالستخدامات األرضية ،وتهدف االسرتاتيجية
الوطنية للفضاء  2030إىل دعم تحقيق رؤية
اإلمارات يف مجال صناعة الفضاء مبختلف علومه
وتقنياته وتطبيقاته وخدماته .وتُحدد النتائج
اإليجابية لتلك الصناعة عىل الدولة خالل 10
سنوات من خالل برامج ومبادرات نوعية ،و  5أقامر
اصطناعية جديدة يتم إطالقها حتى .2021
االستثمارات اإلماراتية في
تكنولوجيا الفضاء

بدأته عرب إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
عام  ،2014إنشـــاء وكــالـــــة الفضـــــــــاء
اإلماراتيــة ،وبدء العمل عىل مرشوع إرســـال
أول مسـبار عريب وإسالمي إىل كوكب املريخ،
بقيادة فريق عمل إمارايت ،يف رحلة استكشافية
علمية تصل إىل الكوكب األحمر كان محددا ً لها
العام  ،2021تزامنا مع الذكرى الـ 50لقيام دولة

ومتلك دولة اإلمارات حالياً أكرب قطاع فضايئ فعال
يف منطقة الخليج والرشق األوسط .ووفقاً لبيانات
أبريل  ، 2015تجاوزت قيمة االستثامرات اإلماراتية
يف تكنولوجيا الفضاء  20مليار درهامً ،ويشمل ذلك
بيانات األقامر الصناعية ،ورشكة البث التلفزيوين
«الياه سات» ،ورشكة «الرثيا» لالتصاالت الفضائية،
ونظام «ديب سات» لرسم الخرائط األرضية واملراقبة.
وتستخدم دولة اإلمارات أفضل التقنيات يف خدمات
االتصاالت الفضائية.
دخول نادي الطاقة النووية السلمية :جاء افتتاح
مرشوع محطات «براكة» للطاقة النووية السلمية
يف أوائل أغسطس املايض ،ليجسد أحد ابرز عوائد
التخطيط التنموي الطموح منذ تأسيس دولة
االتحاد ،حيث يعد املرشوع مفخرة لدولة االمارات
والعرب جميعاً ،باعتباره األول من نوعه عربياً،
ويجسد ريادة النموذج التنموي االمارايت ،ومينح هذا
النموذج قوة دفع كبرية تسهم يف تحقيق أهداف
التنافسية العاملية ،التي تتطلع إليها االمارات ومتيض
بخطوات واثقة نحو تحقيقها .وبتدشني محطة
«براكة» النووية ،أصبحت االمارات الدولة رقم 33
ضمن أعضاء نادي الدول املنتجة للطاقة النووية
السلمية يف العامل ،وأصبحت محطة براكة اإلماراتية
املحطة رقم ( )450املنتجة للكهرباء يف العامل ،وأول
دولة نووية سلمية تبني  4محطات نووية دفعة
اإلمارات ،لتصبح االمارات بذلك ضمن تسع دول يف واحدة ويف توقيت زمني قيايس ووفق أرقى وأفضل
العامل فقط لها برامج فضائية الستكشاف الكوكب معايري األمن والسالمة العاملية التي تطبقها وترشف
األحمر .ويعترب قطاع الفضاء من القطاعات عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
االسرتاتيجية التي حددتها السياسة العليا للعلوم
مشروع محطات “براكة”
والتكنولوجيا واالبتكار فيام يتعلق بالقطاع الفضايئ
للطاقة النووية السلمية
وخاصة يف مجاالت استكشاف األجرام الساموية
وتطوير تكنولوجيا االتصاالت واألقامر الصناعية ،ومع اإلعالن رسمياً عن بدء املرحلة التشغيلية يف
إضافة إىل تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا املحطة األوىل ،يجمع الخرباء واملتخصصون عاملياً
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عىل أن مرشوع محطات “براكة” للطاقة النووية
السلمية ،ميثل منوذجاً يحتذى به اقليمياً وعاملياً يف
استخدام الطاقة النووية يف تنويع مصادر الطاقة
وتحقيق التنوع االقتصادي للدول .ومع تدشني هذا
املرشوع الضخم ،تدخل االمارات مرحلة نوعية
جديدة يف تاريخها الحديث ،فمن خالل انجازاتها
العلمية األخرية تسعى ـ من خالل إطالق محطة
مفاعالت “براكة” للطاقة النووية السلمية ـ إىل
تحرير اقتصادها من االعتامد عىل النفط مستقبالً.
وميثل الربنامج النووي السلمي االمارايت منوذجاً
لنمط التفكري االسرتاتيجي االستباقي للقيادة
الرشيدة يف دولة االمارات ،وعىل رأسها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله؛ وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،فهذا التفكري
االستباقي يفرس طموحات الدولة الرائدة يف مجال
الطاقة الجديدة واملتجددة ،ووجود مدينة “مصدر”
والجهود الدؤوبة يف مجال البحث العلمي ،ويف
مقدمتها خطط استشكاف كوكب املريخ؛ وقد
اتخذت قرارا ً اسرتاتيجياً منذ فرتة طويلة بالحد
من االعتامد عىل النفط ،وتنويع االقتصاد وموارده،
السيام أن تكنولوجيا الطاقة النووية ومعارفها ال
تقترص عىل توليد الطاقة الكهربائية ،بل هي بالفعل
مفتاح رئييس للتقدم املعريف ،حيث باتت تستخدم
يف الطب للعالج والتشخيص ،ويف الصناعة النتاج
اشباه املوصالت واملعالجات الكياموية ،وتقنيات

اختبار الجودة ويف عمليات التعدين والبحث عن عىل املستقبل ،الذي تطمح بقوة ألن تحجز لنفسها
الخامات الطبيعية يف الزراعة الستنباط انواع جديدة مكاناً مميزا ً فيه.
من املحاصيل ذات انتاجية عالية وانتقاء نوعيات
مئوية االمارات 2071
معينة من البذور ومقاومة اآلفات والحرشات
وزيادة مدة تخزين املنتجات الزراعية وغري ذلك .وهذا األمر تعكسه أهداف مئوية االمارات ،2071
وينطوي مرشوع “براكة” عىل دالئل وإشارات وهي رؤية طموحة تهدف إىل وضع االمارات يف
مهمة عىل طموح االمارايت التنافيس العاملي ،فضالً مقدمة دول العامل ،وتشري بوضوح إىل اهتامم دولة
عن كونه رمزا ً وداللة مؤكدة عىل التقدم العلمي اإلمارات العربية املتحدة باملستقبل ،واالستعداد
والتطور التكنولوجي يف دولة االمارات ،فاملرشوع الجيد له ،يك تعزز مكانتها عىل خارطة الدول
كام قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل املتقدمة ،وهذه املئوية مستمدة من املحارضة
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
املسلحة “خطوة مهمة عىل طريق تحقيق التنمية” .نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
والشك أن هناك داللة وروابط ال تخطئها العني بني املسلحة ،بشأن االستعداد لالحتفال بتصدير آخر
تدشني املحطة األوىل ملرشوع “براكة” رسمياً بعد برميل للنفط ،وتتضمن هذه الرؤية العديد من
أسابيع قالئل من إرسال االمارات “مسبار األمل” األهداف ،يك تكون دولة اإلمارات من أفضل دولة
يف مهمة علمية تاريخية إىل كوكب املريخ ،وهي يف العامل وأكرثها تقدماً ،بحلول الذكرى املئوية لقيام
إشارات مهمة بشأن موقع العلم يف رهان االمارات دولة اإلمارات العربية املتحدة وذلك يف عام 2071
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أيضاً .ولعل ما يزيد من أهمية «مئوية
اإلمارات  »2071أنها تشكل برنامج عمل
حكومي شامل ،يتضمن وضع اسرتاتيجية وطنية
لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة ،وضامن وجود
مصادر متنوعة للدخل بعيدا ً عن النفط ،إضافة إىل
االستثامر يف التعليم الذي يركز عىل التكنولوجيا
املتقدمة ،وبناء منظومة قيم أخالقية إماراتية
يف أجيال املستقبل ،ورفع مستوى اإلنتاجية يف
االقتصاد الوطني ،وتعزيز التامسك املجتمعي.
تطوير عالج الخاليا الجذعية لفريوس «كورونا» :يف
خضم جهود الدولة العلمية بحثاً عن عالج لفريوس
«كورونا»  ،نجح العلامء واألطباء والباحثني يف مركز
أبوظبي للخاليا الجذعية يف تطوير عالج بالخاليا
الجذعية لفريوس «كوفيد –  »19فيام يعد إنجازا ً
عاملياً يعزز من مكانة دولة اإلمارات عىل خارطة
الدول املتقدمة يف مجال الطب والبحث العلمي
بوجه عام ،وال ينفصل بأي حال عن استثامر
اإلمارات يف تطوير القطاع الصحي والبحث العلمي
عىل مدار السنوات املاضية  ،والتي جعلت منها من
أهم دول العامل التي متتلك منظومة صحية وطبية
قوية ..ورغم أن العالج بالخاليا الجذعية معروف يف
العامل لسنوات خلت ،وهناك سبع دول ،استخدمته
يف التصدي ملضاعفات كورونا ،لكن التقنية
اإلماراتية املبتكرة تكمن يف جمع الخاليا ،مبا يؤدي
إىل تخفيف الرضر عىل النظام املناعي يف جسم
اإلنسان ،والوصول إىل عالج آمن ،ال أعراض جانبية
له ،ليس مثل بقية األدوية الكيميائية؛ ألن الجسم

ملف العدد

يتعامل مع خاليا
صديقة مأخوذة منه أصالً.
اإلنجاز العلمي الذي ساهم
في القضاء على فيروس كورونا
وهذا اإلنجاز يأيت استجابة لجهود القيادة الرشيدة
التي وجهت جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها
العلمية ملشاركة العامل يف مسرية بحثه عن عالج أو
لقاح ،ذلك أن الفريوس هو أزمة إنسانية تجتمع
فيها الجهود الخرية ،ويلتقي فيها الجميع عىل
هدف واحد يتمثل بإنهاء معاناة البرشية من هذا
الوباء ،حيث حرصت القيادة الرشيدة عىل توفري كل
اإلمكانات الالزمة من داخل الدولة وخارجها ،وكانت
يف سباق مع الزمن لتمكني الفرق الطبية والبحثية
من القيام بواجبهم عىل أفضل وجه؛ وهذا بالطبع
ليس باألمر الجديد عىل قيادة اإلمارات الرشيدة
التي ميثل اإلنسان ،صحته ورفاهيته وسعادته،
األولوية دامئاً وأبدا ً؛ بل إن كل ما تقوم به الدولة
موجه لخدمته .ولهذا حظى هذا اإلنجاز بتقدير
القيادة الرشيدة؛ حيث توجه صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان،
ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،حفظه الله ،بالتهنئة إىل شعب
دولة اإلمارات واملقيمني عىل أرضها عىل هذا
اإلنجــــاز التاريخـــي وعــبرّ سموهم عن خالص
شكرهم وتقديرهم وشعب اإلمارات لفريق األطباء
والباحثني والعاملني يف املركز عىل جهده الكبري يف
التوصل إىل هذا اإلنجاز العلمي الذي من شأنه
أن يساهم ضمن الجهود الدولية التي تبذل
حالياً للقضاء عىل فريوس “كورونا”  ،واملحافظة
عىل سالمة وصحة سكان العامل أجمع .ويعكس
هذا اإلنجاز الطبي الذي حققه العلامء واألطباء
والباحثني يف مركز أبوظبي للخاليا الجذعية ،النهضة
الكبرية التي شهدها قطاع الصحة يف اإلمارات يف
السنوات القليلة املاضية ،فقد حققت اإلمارات
إنجازات كبرية ،تتناسب مع التحديات الصحية
املتجددة ،وتواكب األنظمة العاملية بشهادة الخرباء
الدوليني ،ومنظمة الصحة العاملية .حيث تحتل
دولة اإلمارات املركز األول عاملياً يف عدد املنشآت
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الصحية املعتمدة ومنها املستشفيات التي يحوز
أكرث من  85يف املئة منها االعتامد الدويل وفقاً
لتقارير اللجنة الدولية املشرتكة العتامد املنشآت
الصحية» ، »JCIوتتصدر اإلمارات وفقاً ملنظمة
الصحة العاملية ،إقليم الرشق األوسط يف  19مؤرشا ً
ومعيارا ً يتعلق بالتعامل مع مخاطر الصحة العامة،
إذ حققت الدولة أعىل نسب يف تقييم القدرات
األساسية للدول األعضاء من خالل التقييم الخارجي
املشرتك.
رؤية اإلمارات 2021
ويذكر أن األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات ،2021
تتطلع إىل تطبيق نظام صحي يستند إىل أعىل
املعايري العاملية ،كام تتطلع إىل ترسيخ الجانب
الوقايئ ،وتخفيض معدل أمراض الرسطان ،واألمراض
املتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب ،لتحقيق
حياة صحية وعمر مديد .وتسعى األجندة الوطنية
إىل تقليل مستوى انتشار التدخني ،وتطوير جاهزية
النظام الصحي للتعامل مع األوبئة واملخاطر
الصحية ،لتكون دولة اإلمارات األفضل يف جودة
الرعاية الصحية بحلول  .2021ويعد القطاع الصحي
من أكرث القطاعات منوا ً يف اإلمارات ،حيث يتوقع
أن تصل نسبة النمو يف االستثامر بالقطاع الصحي
إىل أكرث من ( )%300خالل السنوات العرش املقبلة،
رسة املستشفيات
كام يتوقع أن يرتفع إجاميل عدد أ ّ
عىل امتداد الدولة ليصل إىل  14ألف رسير بحلول
نهاية عام  ،2020مقارنة بنحو  8000رسير يف
عام .2010

المعاهدة تحقق
الرؤية االماراتية
للحاضر والمستقبل
والقائمة على مبادىء
وأسس مترابطة في
مقدمتها ضرورة
حل النزاعات بالطرق
السلمية
ثالثاً :نجاحات سياسية مهمة
العالقــات مع إرسائيل واالنجــاز السـيايس
االسرتاتيجي التاريخي :يف الثالث عشــر من
أغسطــس املاضــي ،صدر بيان مشرتك للواليات
املتحدة األمريكية ودولة اإلمارات وإرسائيل ،أن
الرئيس األمرييك دونالد ترامب وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وبنيامني
نتنياهو رئيس الوزراء االرسائييل ،اتفقوا عىل
اقامة عالقات رسمية بني اإلمارات وإرسائيل ،يف
تحول سيايس اسرتاتيجي تاريخي كبري يف العالقات
العربية ـ االرسائيلية ،وأفاد البيان املشرتك أنه «من
شأن هذا اإلنجاز الدبلومايس التاريخي أن يعزز
السالم يف منطقة الرشق األوسط ،وهو شهادة
عىل الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحىل بها
القادة الثالثة ،وعىل شجاعة اإلمارات العربية
املتحدة وإرسائيل لرسم مسار جديد يفتح املجال
أمام إمكانيات كبرية يف املنطقة» ،وقوبل
هذا االتفاق بتعليقات وردود
أفعــــــال عربيـة
ودولية

مؤيدة وداعمة لهذه الخطوة التي وصفت
بـ «التاريخية» و»الشجاعة» و«الجرئيــة»
و«الفرصــة» و«التطــور االيجـايب» ،والثابت يف
األمر أنهلم يطرأ أي تغيري يذكر عىل موقف االمارات
بشأن دعم القضية والشعب الفلسطيني عقب
االتفاق عىل اقامة عالقات مع إرسائيل ،بل إن أحد
محفرات هذا االتفاق هو حلحلة الجمود واملياه
الراكدة يف القضية الفلسطينية ،والسعي لـ«كسب
الوقت» وفتح ثغرة يف جدار الجمود القائم من
أجل استئناف الحوار الفلسطيني االرسائييل بحثاً
عن تسوية عادلة للقضية.
قرار سيادي من أجل السالم
وقد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،
وزير الخارجية والتعاون الدويل اإلمارايت ،يف الكلمة
التي ألقاها عرب تقنية االتصال املريئ عن بعد ،خالل
لقاء نظمه يف أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية
يف اإلمارات« :اليوم واإلمارات تتخذ قرارها السيادي
من أجل السالم واملستقبل أؤكد لكم أنكم يف بلدكم
الثاين بني أهلكم كام أؤكد أن هذه العالقة ثابتة
وراسخة ولن تتغري» .وقال“ :سنستمر يف دعم
القضية الفلسطينية عىل خطى الدعم التاريخي
الذي قدمته اإلمارات وهو موقف نابع من قناعة
متجذرة ال تغريه أية اعتبارات» ..وأضاف ”:كام أود
أن أطمنئ جميع الحارضين بأن اإلمارات ترى أن
خيار السالم اسرتاتيجي ورضوري للمنطقة وأن
هذا الخيار لن يكون عىل حساب دعمنا التاريخي
للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني
الشقيق» .وقد أجمع الخرباء واملراقبون عىل أن بدء
عالقات مبارشة بني اثنني من أكرب القوى االقتصادية
يف الرشق األوسط ،من شأنه أن يؤدي إىل النهوض
باملنطقة من خالل تحفيز النمو االقتصادي ،وتعزيز
االبتكار التكنولوجي ،وتوثيق العالقات بني الشعوب،
وقد تابع الجميع حرص االمارات وارسائييل الفوري
عىل التعاون وترسيعه فيام يتعلق مبعالجة وتطوير
لقاح لفريوس «كورونا» املستجد .ومن خالل العمل
معاً ،وستساعد هذه الجهود يف إنقاذ
حــــــياة
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البرش جميعاً برصف النظر عن ديانتهم يف جميع
أنحاء العامل .والشك أن االخرتاق الحيوي الذي
تحقق يف الرشق األوسط بتوقيع معاهدة سالم بني
دولة االمارات وارسائيل ،ميثل مقاربة غري تقليدية
للبحث عن تحقيق السالم واألمن واالستقرار من
خالل بدائل وحلول غري تقليدية ،منها دبلوماسية
السالم ،التي تهدف إىل فتح آفاق ومسارات جديدة
لألجيال املقبلة ،من خالل وضع أسس راسخة
لتعايش وافنتاح وقبول حقيقي لآلخر ،حتى تكتمل
ترجمة املبادىء والقناعات التي تؤمن بها االمارات
إىل واقع يقدم املثل والقدوة والنموذج لكل البرش
الذي من يعانون من آثار وتداعيات أزمات مزمنة.
فهذه املعاهدة تحقق الرؤية االماراتية للحارض
واملستقبل والقامئة عىل مبادىء وأسس مرتابطة
يف مقدمتها رضورة حل النزاعات بالطرق السلمية،
واالنفتاح والتعددية وقبول اآلخر ،باعتبار أن الرؤى
األحادية املنغلقة قد تسببت يف تأزم األوضاع يف
القضية الفلسطينية ،وهيأت األجواء للتوظيف
االرهايب لقضية عادلة استغلتها تنظيامت االرهاب
أسوأ استغالل يف جذب تعاطف الشباب وتجنيدهم
وارتكاب الجرائم باسم القضية يف ساحات ومناطق
ودول ال عالقة لها بالقضية وال مبعاناة أصحابها
الحقيقيني.
السباق نحو التنافسية العالمية
صعود للدور االمارايت عاملياً :رغم آثار األزمة التي
شغلت العامل وأثرت سلباً عىل طموحات وخطط
الدول كافة ،فإن االمارات التي تسابق الزمن
تدرك قيمة الوقت يف مسريتها التنموية وسباقها
نحو التنافسية العاملية ،لذا فلم تؤثر أزمة تفيش
جائحة «كورونا» عىل تخطيطها للصعود عاملياً،
حيث أعلنت دولة االمارات من خالل كلمة الدولة،
التي ألقاها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدويل ،أمام الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،التي انعقدت ـ افرتاضياً ـ
خالل شهر سبتمرب املايض ،عن الرتشح للحصول عىل
ثقة املجتمع الدويل ونيل العضوية غري الدامئة غري
الدامئة يف مجلس األمن الدويل للفرتة 2022ـ،2023
وقد جاءت هذه الكلمة معربة عن الرؤية
االسرتاتيجية الشاملة التي تسعى السياسة الخارجية
االماراتية لتحقيقها من خالل تدشني عهد جديد
من االستقرار والسالم يف الرشق األوسط ،عرب توقيع
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اتفاق السالم مع ارسائيل ،وكذلك متطلبات إشاعة
األمن واالستقرار االقليمي والعاملي ،وتعزيز التعاون
والتضامن والتنسيق الدويل يف مواجهة التحديات
الجديدة التي تهدد شعوب العامل ،ويف مقدمتها
تفيش وباء «كورونا» املستجد ،مبا يعزز دورها
يف تعزيز األمن والسلم الدوليني .وقد جاء هذا
الرتشح الذي يعكس البعد السيايس يف اسرتاتيجية
التنافسية العاملية لدولة االمارات ،مستندا ً إىل
مؤرشات قوية تربهن عىل الثقة العاملية التامة التي
تحظى بها دولة االمارات وسمعتها الطيبة لدى
دول العامل وشعوبه كافة ،واألمر هنا ال يقترص عىل
نتائج استطالعات الرأي التي تجري بشكل دوري
عىل رشيحة الشباب العريب ،الذي يختار االمارات
سنوياً كأفضل مكان للعيش واالقامة والعمل ،بل
أيضاً تطال دول العامل كافة ،ومن أهم املؤرشات
الدالة عىل ذلك قوة جواز السفر االمارايت ،الذي
أصبح منذ ديسمرب عام  2018األقوى عاملياً حاصدا ً
املركز األوىل بجدارة ،حيث أصبح مبقدور مواطني
االمارات التعامل الحر بدون قيود التأشرية مع نحو
 6.9مليارات نسمة من سكان  179دولة حول العامل
من أصل  7.5مليارات نسمة من سكان األرض .وهو
تقييم عاملي يعكس استثنائية الصورة الحضارية
لإلمارات ،وما يتميز به شعبها من قيم التسامح
واالنفتاح والوسطية والتعايش ،حيث يعيش عىل
أراضيها أكرث من مائتي جنسية يف تناغم تام رغم
االختالفات فيام بينها بسبب الثقافة والدين واللغة،
كام يعكس قدرة الدبلوماسية االماراتية عىل
االستفادة من املكانة املتميزة للدولة عىل املستوى
العاملي ،من أجل بناء املزيد من العالقات ،ومن
أجل تحقيق املزيد من الطموحات التي تتعلق
بتقدم املكانة العاملية للدولة.
اإلمارات عاصمة إنسانية للعالم
أضف إىل ذلك أن دولة االمارات تقوم بدور
اقليمي دويل مؤثر يف بناء السالم وترسيخ
األمن واالستقرار ،من خالل أدوات عدة
منها املساعدات االنسانية واالغاثية ،التي
جعلت من االمارات عاصمة انسانية للعامل
بحكم مكانتها بني مانحي املساعدات االنسانية يف
العامل ،وتسهم من خاللها يف تهيئة األجواء للسالم
يف مراحل مابعد الرصاعات ،كام تسهم يف تحقيق

االمارات عاصمة
انسانية للعالم بحكم
مكانتها بين مانحي
المساعدات االنسانية
في العالم
التنمية والحد من التوترات ،كام تقوم دبلوماسية
السالم اإلماراتية الهادئة بأدوار وساطة فاعلة ،كتلك
التي نجح من خاللها صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،يف انهاء الرصاع وحالة
التأزم بني اثيوبيا واريرتيا ،وانتقلت العالقات بني
البلدين االفريقيني الجارين من مربع التوتر إىل
التعاون املشرتك.
التصدي لمصادر الخطر والتهديدات
مواصلة اسرتاتيجية التصدي ملصادر الخطر
والتهديد لألمن القومي العريب :واصلت االمارات
يف عامها االتحادي التاسع واألربعني تنفيذ
اسرتاتيجتها الناجعة والفاعلة للتصدي ملصادر
الخطر والتهديدات التي تواجه األمن القومي
العريب ،والتي دشنتها جنباً إىل جنب مع اململكة
العربية السعودية الشقيقة منذ تفيش الفوىض
واالضطرابات يف أرجاء العامل العريب عام
 ،2011حيث تحملت الدولتان ،إىل جانب

جمهورية مرص العربية الشقيقة بعد تخلصها من
حكم تنظيم «اإلخوان املسلمني» االرهاب يف عام
 ،2013أعباء ومسؤوليات كبرية يف سبيل الدفاع
عن مرتكزات األمن القومي العريب وصون مصالح
الشعوب العربية يف مواجهة أطامع القوى االقليمية
التوسعية التي ترى يف اللحظة العربية الراهنة
فرصة سانحة للتمدد اسرتاتيجياً عىل حساب وحدة
وسيادة وأمن بعض الدول العربية .واملؤكد أن
مواقف دولة االمارات وسياساتها الراهنة ال تنفك
عن القيم واملبادىء التي تؤمن بها القيادة الرشيدة
منذ التأسيس؛ فال شك أن تسارع وترية األحداث
واتساع رقعة األزمات يف منطقتنا العربية منذ
اضطرابات عام  2011وانكشاف دوافع موجات
الفوىض التي شملت دوالً عربية عدة ،مل يجعل
لدول مثل االمارات واململكة العربية السعودية أي
خيار سوى رضورة التصدي لهذه الفوىض والدفاع
عام تبقى من ركائز األمن االقليمي يف ظل تعرض
دول عربية رئيسية لهزات اسرتاتيجية غري مسبوقة
تسبب يف انزالق بعضها لدائرة الفوىض والرصاعات
العسكرية الدامية كام حدث يف سوريا ،بينام تسبب
يف انشغال بعضها اآلخر عن القيام بدورها الرئييس
يف قيادة العمل العريب الجامعي .حيث شهدت
مرحلة مابعد  2011انهيارا ً غري مسبوق ملنظومة
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األمن القومي العريب ،ما فتح املجال أمام دول متتلك
أجندات توسعية طائفية وأيديولوجية مثل إيران،
لم تتردد االمارات
وأخرى متتلك أطامع استعامرية جديدة مثل
تركيا ،في االنضمام إلى
للتدخل يف الشأن العريب بدعم من وكالء وأذرع
طائفية ارهابية من تنظيامت وجامعات ،ما تسبب ،التحالف الدولي
وال يزال ،يف أزمات كربى لدول عربية مثل
اليمن لمكافحة االرهاب الذي
وسوريا وليبيا .حيث نجح التحالف العريب بقيادة
اململكة العربية السعودية ومبشاركة فاعلة من لعب دوراً بارزاً في
دولة االمارات يف وقف املرشوع االيراين يف
اليمنً هزيمة تنظيم «داعش»
وتطويق دول مجلس التعاون أمنياً وعسكريا
من الشامل والجنوب عرب سلسلة من امليلشيات واستئصال جذوره
العميلة التي تعمل بالوكالة ملصلحة إيران وتتلقى
تعليامتها ومتويلها من قيادة الحرس الثوري االيراين .متواصلة ،تستهدف مساعدة األشقاء عىل تجاوز
التحديات الصعبة عىل املستويات كافة ،االقتصادية
مشاركة اإلمارات في «عاصفة
واألمنية واإلنسانية ،ففي كل أزمة عربية نلحظ
الحزم» و «إعادة األمل»
أن دور االمارات ال يقترص عىل جانب أو شق أو
ويذكر هنا أن مشاركة قواتنا املسلحة بفاعلية ملف معني ،وإمنا يتسم بالشمولية والتنوع من
وقوة يف «عاصفة الحزم» ثم عملية «إعادة األمل» أجل تحقيق هدف صون مصالح الشعوب العربية
ينطلق من إميان دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والدفاع عن سيادة دولها وأمنها واستقرارها ووحدة
بأن الحفاظ عىل أمن واستقرار أي دولة من دول أراضيها ،ففي اليمن مل يقترص دور االمارات عىل
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ال ينفصل عن الجانب العسكري الفاعل يف إطار التحالف العريب
أمنها واستقرارها ،ألن األمن الجامعي لدول املجلس بقيادة اململكة العربية السعودية يف إطار عمليتي
كل ال يتجزأ ،ولهذا فإنها تتضامن دوماً مع أشقائها «عاصفة الحزم» و»إعادة األمل» ،بل جاء بالتوازي
يف دول املجلس يف مواجهة التحديات ومصادر مع املساعدات االنسانية التي سارت جنباً إىل جنب
التهديد املختلفة أيَّاً كان نوعها ومصدرها .وقد بالتوازي مع الجهد العسكري ،مبا انطوى عليه من
تٌرجمت هذه الرؤية الداعمة لألمن واالستقرار يف تضحيات قدمها شهداء االمارات البواسل دفاعاً عن
الدول العربية الشقيقة يف تحركات وجهود إماراتية اليمن وشعبه الشقيق ،فضالً عن الجهد الدبلومايس

املتمثل يف دعم الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية
إىل ايجاد تسوية سياسية بني األطراف اليمنية
املتصارعة ،ومواجهة املرشوع التوسعي االيراين
والتصدي له عرب القنوات الدبلوماسية والسياسية
االقليمية والدولية .ويف ليبيا مل يقترص جهد االمارات
عىل دعم جهود الحل السيايس لألزمة الليبية وانهاء
الرصاع بني الجيش الوطني الليبي وامليلشيات
االرهابية املدعومة من تركيا ،وتحقيق االستقرار
األمني وانهاء نحو عقد من االضطرابات والرصاعات
العسكرية التي شهدها هذا البلد العريب الشقيق،
وإمنا بادرت االمارات ،كعادتها ،إىل تقديم الكثري
من املساعدات اإلنسانية أيضاً وإرسال املساعدات
الغذائية واألدوية واملستلزمات الطبية لتخفيف
املعاناة عن السكان املحارصين بأجواء الحرب؛
ومل ترتدد االمارات كذلك يف االنضامم إىل التحالف
الدويل ملكافحة االرهاب الذي لعب دورا ً بارزا ً
يف هزمية تنظيم «داعش» واستئصال جذوره من
األرايض السورية.
خاتمة
ما حققته اإلمارات من إنجازات تنموية وسياسية يف
عامها االتحادي التاسع واألربعني ،ميثل قصة نجاح
كربى يف عام التحديات العاملية الهائلة ،فقد نجحت
الدولة رغم كل ما يحيط بها عاملياً من عرثات
وتحديات بسبب تفيش وباء «كورونا» املستجد
من أن تحجز لنفسها مكاناً وسط الكبار يف نادي
الدول التي متتلك القدرة عىل استشكاف املريخ؛ كام
قامت بتشغيل أول مفاعل للطاقة النووية السلمية
يف العامل العريب ،وحققت أيضاً اخرتاقاً اسرتاتيجياً
سياسياً تاريخياً باقامة عالقات مع إرسائيل وتدشني
مرحلة تعاون علمي واقتصادي معها ،وهي نجاحات
وإنجازات تحققت يف توقيت يعاين فيه العامل أجمع
االخفاقات واالحباطات جراء الصعوبات الناجمة
عن تفيش الوباء ،فيام نجحت االمارات يف أن تكون
من ضمن الدول التي تواجه هذا الوباء باسرتاتيجية
دقيقة جعلت منها منوذجاً يحتذى بني الدول يف
هذا اإلطار ،ولتطرق باب عامها االتحادي الخمسني
بقوة وفاعلية ونضج وحيوية تؤكد أنه سيكون ـ
بإذن الله ـ عاماً استئنائياً تحتفي فيه دولتنا بتحقيق
أهداف رؤيتها التنموية  ،2021ومن ثم مواصلة
العمل الجاد من أجل تنفيذ أهداف الخطة األكرث
طموحاً «مئوية االمارات .»2071
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الكل يترقب ..بايدن

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

يثير فوز المرشح الديموقراطي
جو بايدن برئاسة الواليات
المتحدة ترقباً لدى المتابعين
السياسيين حول توجهات إدارته
القادمة في المنطقة بشكل
عام والدول التي تأثرت بسياسة
الرئيس األسبق باراك أوباما
قبل أربع أعوام بشكل خاص؛
حيث هناك بعض الدول ما زالت
تعاني سلباً من تداعيات ما كان
يسمى بـ»الربيع العربي» ،ويكمن
هذا الترقب في- :

هل سيكمل بايدن املرشوع التخريبي الستقرار
املنطقة الذي بدأه أوباما سوا ًء من خالل سياسة
الدعم لتنظيم اإلخوان املسلمني اإلرهايب أو
االتفاقية النووية مع إيران أكرب حدثني يف إعادة
تقيم العالقات األمريكية مع دول العربية عموماً،
أم أنا سنشهد سياسة خارجية مختلفة تؤكد طبيعة
اهتامم إدارة بايدن الستقرار املنطقة يؤكد فعالً
(تربأه) مام حدث نتيجة لسياسات أوباما حيث
كان بايدن يردد خالل املناظرات التي يجريها
خالل فرتة االنتخابات أنه مل يكن رئيساً خالل تلك
الفرتة حتى يالم عىل السياسات التي متت يف عهد
كان فيه نائباً.
االحتامل األكرب يف هذا الصدد أن بايدن لن يسري
عىل «أثر» أوباما ألسباب منطقية وشخصية ،فقد
أثبتت تلك السياسة خطأها ورمبا النتائج الواضحة
عىل األرض اليوم تربهن ذلك خاصة يف ناحية
ارتفاع وترية التهديدات ضد املصالح األمريكية يف
املنطقة ،وميكن اعتبار ما حملته مذكرات أوباما
التي تحمل عنوان« :أرض امليعاد» بأنها ندم
ومراجعة ملا فعله وليس ،كام يعتقد البعض ،بأنها
متهيدا ً الستكامل املرشوع.
كام أن الدول التي شهدت تلك الفوىض وتأثرت
بها سواء يف املغرب أو املرش العريب ،أعادت ترتيب
عالقاتها الدولية بالشكل الذي ال تتفاجأ بأي
سياسة أمريكية تخريبية أخرى وعمقت تواصلها
الثنايئ وذلك من خالل خلق توازنات اسرتاتيجية
مع الدول املنافسة للدور األمرييك يف العامل خاصة
الصني وروسيا حامية لنفسها.
أما عىل املستوى الشخيص ،فإن بايدن يريد أن
يتوج مسرية حياته السياسية املمتدة لـ( )5عقود،
حيث بدأت يف  1972سيناتور يف مجلس الشيوخ
ثم تتالت إنجازاته بأن ترأس ألكرث من مرة مجلس
العالقات الخارجية يف الكونجرس إىل أن أصبح
اآلن مستعدا ً لقيادة العامل لذلك لن يكون نسخة
من أوباما بل سيعمل عىل استعادة الدور الدويل
لبالده وسيعمل لخدمة الشعب األمرييك.
لن يطول «ترقب» العامل ليك يعرف النهج القادم
لبايدن وإذا كانت الترصيحات االنتخابية تأخذ

عادة طابع عدم الوضوح بالكامل ألنها تبقى
خطوطاً عريضة فإن الشخصيات التي سيتم
تعيينها ضمن فريقه والتي قربت إعالنها ستعطي
مؤرشات أوضح خاصة منصب :وزير الخارجية
ومستشار األمن القومي ومع كل فكل يشء وارد يف
السياسة .ومبا أن بايدن يدرك النشاط الدبلومايس
الذي قامت به دول املنطقة خالل الفرتة املاضية
فإنه سيضعها بعني االعتبار وهو يجهز فريقه
بالتايل فالفرتة املقبلة هي مناسبة لتأكيد الواليات
املتحدة ألهمية املنطقة وإال فمن حق اآلخرين
البحث عن مصالحها.
أغلب دول املنطقة رحبت بفوز بايدن باالنتخابات
واعتربت بعضها فرصة لتصحيح املسار للحزب
الدميوقراطي الذي تسبب يف «خدش» الكثري يف
طبيعة العالقات مع دول املنطقة بعد أن صار
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول هي سمة تلك
املرحلة ودعم تنظيامت إرهابية ضد الحكومات
الرشعية لذا سيكون مهام لبايدن إعادة تجديد
العالقة وإال سريسخ الصورة التي تركها أوباما يف
املنطقة وهي إثارة الفوىض وهذا يبدو بعيدا ً.
لقد رتبت دول املنطقة أوضاعها االسرتاتيجية
لكل االحتامالت التي ميكن أن تصدر من بايدن
وغريه ،فالخطط البديلة يف التعامل الدويل عادة
تكون جاهزة يف الدول التي يتسم قادتها بالذكاء
والجرأة السياسية وهاتني الصفتني شهد بهام
أوباما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان وبال شك مل بعيدا ً عن إدراك بايدن نفسه.
وفق ذلك ،نتوقع أن يبتعد جو بايدن عن تكرار
سياسة أوباما التي تسببت يف زعزعة استقرار
املنطقة وأفضت ألن تشهد املصالح األمريكية
تهديدا ً وابتزازات من تركيا وإيران.
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استراتيجيات

صفقة " ”F - 35لإلمارات  ..الدالالت السيـــــــــــ

تجسد موافقة
الواليات المتحدة في
شهر نوفمبر  2020على بيع
مقاتالت « ”F - 35وطائرات مسيرة
مسلحة من طراز” أم كيو  98لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،قوة العالقات بين الدولتين،
كما تعكس الثقة في قدرات اإلمارات العسكرية ،خاصة
أن الواليات المتحدة ال توافق على بيع هذه النوعية من
الطائرات ألي دولة إال بعد تأكدها من أن هذه الدولة تمتلك القدرات
التكنولوجية التي تمكنها من تشغيلها بكفاءة عالية ،وأنها داعم رئيسي
لجهود تحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي.
صفق����ة « ..»F-35وخصوصي����ة
العالقات اإلماراتية -األمريكية
يف العارش من نوفمرب  2020أبلغت إدارة الرئيس
األمرييك دونالد ترامب الكونجرس رسمياً مبوافقتها
عىل بيع أسلحة متقدمة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة بقيمة  23مليار دوالر ،تشمل مقاتالت
«إف  »35وطائرات مسرية مسلحة .وأوضحت وزارة
الخارجية األمريكية يف بيان لها إن هذه الصفقة
تشمل ما يصل إىل  50مقاتلة من طراز «إف »-35
إىل جانب  18طائرة مسرية من طراز» أم كيو ،»98

وحزمة ذخائر لصواريخ جو-جو وجو-أرض .فيام
علق وزير الخارجية األمرييك مايك بومبيو عىل
هذه الصفقة ،بالقول  « :إن املوافقة عىل صفقة
األسلحة هي تقدير لعمق عالقتنا ولحاجة اإلمارات
إىل القدرات الدفاعية املتقدمة للردع وللدفاع عن
نفسها يف مواجهة التهديدات املتنامية يف املنطقة،
وأن هذه الصفقة ستجعل اإلمارات أكرث قدرة
وقابلية للعمل املتبادل مع حلفاء الواليات املتحدة».
وتؤكد هذه الصفقة – كام يُفهم من قراءة بيان
وزارة الخارجية األمريكية  -قوة العالقات اإلماراتية-
األمريكيــة ،وأنهـا ترتكـز عىل ثوابت راسخة تجعل

بقلم  :يوسف جمعة الحداد
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تتعا و ن
الدولتـــان يف
مجـال األمـن الفضايئ
وعلوم الفضاء ومتابعة الطقس
واســتخدام التطبيقات املعتمدة عىل
األقامر الصناعية .وينطوي التعاون اإلمارايت -
األمرييك يف مجال الفضاء عىل أهمية كبرية  ،خاصة
وا ألمنيــة بعد إرسال اإلمارات يف شهر يوليو  2020أول مسبار
واالقتصــاديــة عريب وإسالمي لكوكب املريخ بقيادة فريق عمل
إمارايت يف رحلة استكشافية علمية من املتوقع أن
والتجارية والعسكرية.
ولعل أهم ما مييز العالقات بني تصل للكوكب األحمر خالل الربع األول من العام
دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املقبل .2021
املتحدة األمريكية أنها ال تقترص عىل التعــاون وجاء إطالق الحوار االسرتاتيجي اإلمارايت  -األمرييك
منها يف املجاالت التقليدية  ،السياســية واالقتصاديـة الذي عقد بشكل افرتايض يف العرشين من أكتوبر
منـــوذجــاً والثقافية والتعليم والتكنولوجيا ،وإمنا تتضمن أيضاً  2020ليجسد قوة العالقات بني الدولتني ،التي
للشــــراكات التــي التعاون يف املجاالت النوعية الدقيقة ،فإذا كانت تستند عىل مرتكزات ثابتة متثل ضامنه ليس فقط
تتطور باستمرار ،خاصة يف صفقة»إف »-35متثل أحدث أنواع الطائرات املقاتلة لتطويرها وإمنا توظيفها يف تعزيز األمن واالستقرار
ظل اإلدراك املتبادل من جانب قياديت التي ال تسمح الواليات املتحدة ببيعها إال لحلفائها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل .إن القضايا التي
الدولتني بأهمية العمل عىل تعزيز هذه املوثوقني ،فإن هناك مجاالت أخرى للتعاون بني نوقشت خالل الحوار االسرتاتيجي تعرب بوضوح
العالقات يف املجاالت كافة ،فض ًال عن وجود قاعدة الدولتني ،وتندرج ضمن ما يطلق عليه «املجاالت عن توافق الرؤى بني الدولتني تجاه التطورات التي
كبرية من املصالح املشرتكة التي تعمل الدولتان عىل النوعية املتقدمة» ،مثل الطاقة النووية السلمية ،تشهدها املنطقة والعامل من حولنا ،حيث تضمن
تطويرها باستمرار ،كام أن هذه العالقات ترتكز حيث وقعت الدولتان يف أبريل من العام  2008هذا الحوار عددا ً من املجاالت الرئيسية ،كالتنسيق
عىل مرياث طويل من االحرتام واملواقف املشرتكة ،اتفاقية للتعاون يف مجال الطاقة النووية لألغراض السيايس والتعاون الدفاعي إىل التبادل االقتصادي
فالواليات املتحدة كانت يف مقدمة دول العامل التي املدنية والسلمية  ،وهي االتفاقية التي عززت من والثقايف ،بهدف تعزيز املصالح السياسية املتبادلة،
اعرتفت باتحاد دولة اإلمارات عام  ،1971وكانت الثقة يف برنامج اإلمارات النووي السلمي وتوجهات وحل القضايا اإلقليمية ،وتعزيز التسامح ،ومكافحة
الدولة الثالثة كذلك التي تقيم عالقات دبلوماسية اإلمارات الهادفة إىل توفـــري طاقــة نووية آمنة التطرف ،وهذا إمنا يؤكد خصوصية العالقات بني
رسمية مع اإلمارات وأقامت سفارة فيها منذ عام وف ّعالة وموثوقة وصديقـــة بيئياً ومجــديــة الدولتني ،وأنها بالفعل متثل منوذجاً للرشاكات
 ، 1974وخالل هذه الفرتة شهدت العالقات الثنائيـة اقتصــادياً لدعـم النمـو االجتمـاعي واالقتصادي .الناجحة بني الدول.
بني الدولتـني نقلة نوعية عىل الصعد كافة ،السياسية ومن املجاالت النوعية األخرى قطاع الفضاء ،حيث لقد أكد الطرفان يف نهاية هذا الحوار عىل أهمية
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التنسيق الدفاعي بني الواليات املتحدة ودولة
اإلمارات العربية املتحدة لردع التهديدات العسكرية
من خالل التخطيط املشرتك والتدريب والتامرين
والتشغيل البيني للمعدات ،وتعزيز التعاون يف
مجال إنفاذ القانون وأمن الحدود ملكافحة النشاط
اإلجرامي ،فضالً عن تبادل املعلومات االستخباراتية
بني الواليات املتحدة ودولة اإلمارات ملكافحة
التطرف وتعزيز الرشاكات املتعددة األطراف التي
تعزز األمن الدويل.
وتنظر الواليات املتحدة باهتامم بالغ إىل الحوار
االسرتاتيجي مع اإلمارات حول مجمل هذه القضايا،
ألنها تعتربها قوة إقليمية رئيسية يف ضامن أمن
واستقرار املنطقة ،وهذا ما يفهم من ترصيحات
املتحدثة باسم وزارة الخارجية األمريكية مورجان
أورتاجوس يف العرشين من أكتوبر  ،2020والتي
قالت فيها رصاحة »:إنه ال ميكن للواليات املتحدة
مكافحة اإلرهاب بدون التعاون مع اإلمارات ،التي
تعد رائدة يف صنع السالم مبنطقة الرشق األوسط».
صفقة « ..»F-35وثقة الواليات
المتحدة في القدرات العسكرية
اإلماراتية
ال شك أن موافقة الواليات املتحدة عىل بيع اإلمارات
 50مقاتلة من طراز “إف ”-35املتطورة إمنا يجسد
بشكل واضح الثقة الكبرية يف قدراتها العسكرية ،وما
تتمتع به من جاهزية وتطور وفقاً ألحدث املعايري

استراتيجيات

اإلمارات تستوفي
كل المعايير الفنية
والتقنية المتالك
هذه المنظومة من
الطائرات المقاتلة
والقدرة على تشغيلها
بكفاءة عالية
العاملية ،خاصة إذا ما تم االخذ يف االعتبار أن املوافقة
عىل بيع هذه املنظومة املتطورة من الطائرات ألي
دولة ال يأيت إال بعد أن تكون الواليات املتحدة لديها
أعىل درجة من الثقة يف القدرات العسكرية لتلك
الدولة ،وعملية صنع القرارات املتعلقة باستخدام
القوة وااللتزامات بحامية التكنولوجيا الحساسة من
قبلها ،وهذا يف حد ذاته ،إمنا يعد اعرتافاً بالقدرات
النوعية والتكنولوجية املتقدمة للقوات املسلحة
لدولة اإلمارات ،والتي متتلك القدرة عىل تشغيل
هذه النوعية من الطائرات.
والواقع أن دولة اإلمارات باتت بالفعل واحدة من
أهم القوى اإلقليمية والدولية يف مجال الصناعات
الدفاعية والعسكرية ،ومتتلك بنية تقنية وتكنولوجية

متطورة تتيح لها ليس فقط مواكبة كل ما هو جديد
يف هذا املجال عىل الصعيد العاملي ،وإمنا أيضاً
تشغيل أعقد التكنولوجيات العسكرية ،كمنظومة
طائرات “إف ، ”-35والتي تتمتع مبزايا خارقة ،سواء
من حيث القدرة عىل التخفي أو الطريان برسعة
تفوق رسعة الصوت أو التزود بأجهزة استشعار عىل
متنها تتيح للطيار رؤية شاملة لساحة املعركة ،متتد
عىل مئات األميال.
وال شك يف أن امتالك اإلمارات لطائرات “إف”-35
األكرث تطورا ً يف العامل سيعزز من قدراتها العسكرية،
والرادعة عىل وجه الخصوص ،خاصة بالنظر إىل
أن هذه النوعية من الطائرات التي تطورها رشكة
“لوكهيد مارتن” األمريكية ،تشكل الجيل الخامس
من الطائرات املقاتلة التي لديها قدرة فائقة عىل
الرصد واالستهداف املبارش لألعداء يف ساحة املعركة،
أي أنها توفر ميزة عسكرية حاسمة للمقاتل يف
ساحة املعركة ،كام أنها تتسم يف الوقت ذاته
بالرسعة وخفة الحركة ،كام أنها مصممة لتنفيذ
العديد من املهام كعمليات االستخبارات واملراقبة
واالستطالع والهجوم اإللكرتوين ،كام تتمتع هذه
الطائرة بنظام الدفع  F135والذي يعد أقوى محرك
بالعامل ،وهي سامت تضمن ألي دولة متتلك هذه
النوعية من الطائرات التفوق الجوي والتصدي ألي
تهديدات طارئة.
والواقع أن موافقة الواليات املتحدة عىل
صفقة” ”F-35إمنا يشري أيضاً إىل أن دولة اإلمارات
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تستويف كل املعايري الفنية والتقنية المتالك هذه
املنظومة من الطائرات املقاتلة والقدرة عىل
تشغيلها بكفاءة عالية ،خاصة أن اإلمارات ،بحسب
ترصيحات لروبرت هارورد الرئيس التنفيذي لرشكة
لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية يف الرشق
األوسط يف نوفمرب من العام  ،2019متتلك أحدث
طائرات من طراز” ”F-16عىل مستوى العامل ،وهي
“بلوك  ،”60كام أنها الدولة الوحيدة يف العامل
بجانب الواليات املتحدة التي متتلك نظام “ثاد”
املضاد للصواريخ ،وقد أثبتت كفاءة كبرية ليس فقط
يف تشغيلها وإمنا أيضاً يف تطوير مهامها.
وال شك يف أن ثقة الواليات املتحدة يف القدرات
العسكرية لدولة اإلمارات إمنا يرجع باألساس
إىل عوامل عدة ،أولها التقدم الهائل يف منظومة
الصناعات الدفاعية لدولة اإلمارات ،ونجاحها يف
توطني التكنولوجيا املتقدمة الخاصة بها .وثانيها
الرشاكة بني العديد من الرشكات الدفاعية الوطنية
وكربى الرشكات األمريكية يف مجاالت الدفاع
والتكنولوجيا املتقدمة وبرامج نقل املعرفة ،فعىل
سبيل املثال فإن رشكة لوكهيد مارتن األمريكية
التي تطور منظومة «إف »35 -تستثمر يف تطوير
مهارات الكوادر اإلماراتية الشابة ،من خالل برنامج
تدريب تقوم به الرشكة األمريكية موجه للطلبة
اإلماراتيني من مختلف الجامعات والتخصصات ،ال
سيام الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات ،إلعداد
جيل من الطيارين اإلماراتيني القادرين عىل
الخدمة يف السالح الجوي اإلمارايت .وثالثها نجاح
اإلمارات يف إقامة العديد من املعارض الدفاعية
واألمنية املتخصصة عىل الصعيد العاملي ،فمعرض
الدفاع الدويل «آيدكس» أصبح واحدا ً من أهم
املعارض العسكرية يف العامل ،والذي تتنافس كربى
الرشكات الدفاعية والتكنولوجية عىل املشاركة فيه،
وعرض أحدث منتجاتها من الصناعات الدفاعية
والتكنولوجية خالله.
صفقة « ..»F-35تجسيد ملسرية حافلة من التعاون
الدفاعي بني اإلمارات والواليات املتحدة
ال ميكن فهم موافقة الواليات املتحدة عىل صفقة
طائرة « »F-35املتطورة لدولة اإلمارات مبعزل
عن مسرية التعاون الحافلة بينهام يف املجال
الدفاعي والعسكري ،وهي مسرية بدأت منذ عقود،
واكتسبت زخامً قوياً إبان حرب تحرير الكويت عام
 ،1991وتعززت فيام بعد حينام وقعت الدولتان

اتفاقية للتعاون العسكري عام  ،1994تنص عىل
تعزيز التعاون بينهام يف مجال التدريب واملناورات
العسكرية ،حيث تحرص الدولتان عىل إجراء
التمرينات العسكرية املشرتكة ،وذلك يف إطار
التعاون والتنسيق وتبادل الخربات واملعلومات
العسكرية والتخطيط املشرتك بني الجانبني  ،مبا
يواكب توجه دولة اإلمارات االسرتاتيجي يف مواكبة
املستجدات واملتغريات العسكرية الحديثة .ودخلت
العالقات الدفاعية بني الدولتني مرحلة مهمة
بدخول اتفاقية التعاون الدفاعي املوقعة بينهام
حيز التنفيذ يف مايو من العام  ،2019خاصة
أن هذه االتفاقية تستهدف تعزيز التنسيق
العسكري بني البلدين؛ عرب توطيد التعاون
الوثيق يف املسائل الدفاعية واألمنية ،ودعم
الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ عىل األمن
يف منطقة الخليج.
التعاون الدفاعي بين
اإلمارات وأمريكا
والواقع أن التعاون الدفاعي والعسكري بني
دولة اإلمارات والواليات املتحدة ميثل منوذجاً
للرشاكـات الناجحــة التي تسهم يف تعـزيز
أسـس األمـــن اإلقـليمي
والـدويل ،خاصـة إذا ما
تم األخــذ يف االعتبــار
حقيقــة أن اإلمـــــارات
تعد الدولة العربية
الوحيدة  ،وثالث دولة
يف العــامل التي متتلك
سجالً استثنائياً كرشيك
رئييس للواليات املتحدة
يف املهمـــات العسكريـة
لحفـظ األمــن والسلـم
الدوليني خالل السنوات
املاضيـــة ،ففـي حــرب
الكويـت
تحـريـــر
عام  1991كانت اإلمارات واحد ًة مـن أوىل
الدول التي ساندت الواليات املتحدة يف
هذه الحرب ،كام انضمت اإلمـارات عام
 1992للدول التي شاركت تحت قيادة
القيادة املركزية األمريكية ،يف توفري بيئة آمنة
وتقديم املساعدات اإلنسانية لدولة الصومال،

واسهمت بدور رئييس يف التصدي لخطر القرصنة
هناك .وكانت دولة اإلمارات بني أوىل الدول غري
األعضاء يف الناتو التي قدمت دعماً لعمليات الناتو
الجوية يف ألبانيا وكوسوفو يف عام  ،1999حيث تم
نرش قوات مشاة تتكون من نحو ألف فرد ،فضالً
عن نحو  250فردا ً مع طائرات هيلكوبرت
أباتــــــيش AH-64A
وقوات
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خاصة ،كام شاركت اإلمارات يف عمليات حفظ
السالم ،وقدمت مساعدات إنسانية خالل وبعد
فرتة الرصاع.
كام دعمت دولة اإلمارات جهود الواليات
املتحدة إلعادة االمن واالستقرار يف أفغانستان،
يف إطار عملية “رياح الخري” ،حيث أرسلت قوات
ألفغانستان يف عام  2006لتوفري الحامية للمعدات
وأعامل البناء يف مستشفى كابول قرب قندهار،
بينام قامت القوات اإلماراتية بعمليات توزيع
مساعدات إغاثية إنسانية وإزالة املتفجرات حول
العاصمة كابول .كام شاركت دولة اإلمارات العربية
املتحدة يف التحالف الدويل ضد تنظيم “داعش”
اإلرهايب الذي تقوده الواليات املتحدة يف عام
 ،2014وشاركت بفاعلية يف العمليات العسكرية
املوجهة ضد هذا التنظيم ،والتي توجت بهزميته
واسرتداد األرايض التي كان يسيطر عليها يف كل من
العراق وسوريا ،ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي
يف أكتوبر عام  .2019وقد حظي الدور الذي
قامت به املقاتالت اإلمارتية يف هزمية تنظيم
داعش بتقدير واسع من جانب الخرباء
العسكريني واالسرتاتيجيني،
ليس فقط ألن

استراتيجيات
اإلمارات جاءت بعد الواليات املتحدة فيام يتعلق
بأعداد ونوعية الرضبات الجوية املو ّجهة ضد
تنظيم داعش اإلرهايب ،وإمنا أيضاً ألنها أثبتت أنها
قوة فاعلة يف مواجهة مصادر التهديد اإلقليمي
والدويل ،وأنها عامل رئييس يف تعزيز أسس األمن
واالستقرار يف املنطقة.
والواقع أن الدور املحوري الذي قامت به اإلمارات
خالل مشاركتها للواليات املتحدة يف هذه العمليات
واملهام العسكرية التي تستهدف حفظ األمن
والسلم عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل ،يؤكد
بوضوح املكانة املركزية التي تحظى بها اإلمارات
بالنسبة للواليات املتحدة ،كحليف اسرتاتيجي
يتم االعتامد عليه بشكل موثوق ،وهذا ما عرب
عنه بوضوح جيم ماتيوس وزير الدفاع األمرييك
السابق يف املحارضة التي القاها يف مجلس صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقرص
البطني يف أبوظبي يف مايو من العام  ،2019والتي
حملت عنوان “أهمية العالقات االسرتاتيجية بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية “ ،والتي أكد خاللها عىل أن العالقات بني
دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية تشكل النموذج األفضل لشكل العالقات
التي تفرضها األحداث يف املنطقة  ،قائال ”:إن
عالقتنا االسرتاتيجية واسعة جدا وعميقة جدا
وقوية جدا مبا يكفي يك تقف
يف وجه

التحديات اآلنية من أي نوع ألنها تقوم عىل
أساس صلب  ،وعىل الرغم من الحساسية املفرطة
لألوضاع السياسية التي مرت باملنطقة منذ العام
 1979إال أن اإلمارات حافظت عىل اتزانها السيايس
وواصلت جهودها الدبلوماسية والسياسية” .كام
أشاد ماتيوس يف هذه املحارضة بكفاءة القوات
الجوية االماراتية و طياريها األكفاء الذين اختربوا
أثناء التدريبات القاسية يف نيفادا بالواليات املتحدة
وخالل التدريبات املشرتكة ،قائالً يف هذا الخصوص
“جيشكم يعلم متام العلم ما عليه فعله ولهذا
هناك احرتام متبادل بني جيشينا”.
صفقة « »F-35لإلمارات..
الدالالت والتداعيات السياسية
واألمنية واالستراتيجية
ال شك أن موافقة الواليات املتحدة عىل بيع
اإلمارات  50مقاتلة من طراز  F35املتطورة
التي متتلك صفات نوعية إمنا ينطوي عىل العديد
من الدالالت والتداعيات السياسية واألمنية
واالسرتاتيجية ،لعل أبرزها:
 - 1ترسيخ الرشاكة االسرتاتيجية بني الدولتني،
فهذه الصفقة ستسهم يف تعزيز العالقات بني
الدولتني،وستفتح آفاقاً واعدة للتعاون بينهام يف
املستقبل ،كام أنها تجسد ايضاً اإلدراك املتبادل من
جانبي قياديت الدولتني ،ألهمية تطوير العالقات
الثنائية ،وهذا ما يفهم من ترصيحات وزير
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الخارجية األمرييك بومييو يف تعليقه عىل هذه
الصفقة ،حينام قال »:إن املوافقة عىل صفقة
« »F-35هي تقدير لعمق عالقتنا مع اإلمارات»،
وكذلك من ترصيحات سمو الشيخ عبدالله بن
زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل
لدولة اإلمارات مبناسبة الحوار االسرتاتيجي بني
الدولتني يف أكتوبر  ،2020حني أشاد سموه باملسرية
التاريخية الناجحة للعالقات الثنائية التي تجمع
دولة اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية ،والتي متتد لقرابة خمسة عقود.
 - 2تأكيد املكانة املحورية لدولة اإلمارات
باعتبارها أهم الحلفاء االسرتاتيجيني للواليات
املتحدة يف املنطقة والعامل ،فهذه الصفقة التي
تجعل اإلمارات واحدة من دول معدودة يف العامل
متتلك هذه املنظومة املتطورة من الطائرات هي
اعرتاف بوزنها الفاعل واملؤثر كقوة رئيسية عىل
املرسح الدويل ،خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار
حقيقة أن عددا ً قليالً من الدول متتلك منظومة
«إف ـ ،»-35هي سنغافورة ( 4طائرات) ،وبلجيكا
( ،)34وبولندا ( ،)32وكوريا الجنوبية ( ،40بينام
اإلمارات وحسب هذه الصفقة ستمتلك()50
طائرة منها .وهذا ال شك يؤكد بوضوح أن دولة
اإلمارات العربية املتحدة تكتيس اهمية خاصة يف
االسرتاتيجية االمريكية تجاه منطقة الرشق االوسط،
ليس فقط ألنها تلعب دورا ً محورياً يف إرساء عوامل
األمن واالستقرار يف املنطقة ،وإمنا أيضاً ألنها رشيك

موثوق للواليات املتحدة يتم االعتامد عليه يف
العديد من املهام والعمليات التي تسهم يف حفظ
األمن والسلم الدوليني.
 - 3االعرتاف بدور اإلمارات الفاعل يف تعزيز أسس
األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل ،فهذه الصفقة
ميكن اعتبارها ترجمة ملسرية التعاون الفاعل والبناء
مع الواليات املتحدة يف مواجهة مصادر التهديد
التي تواجه األمن والسلم الدوليني ،كام حدث
خالل مشاركة اإلمارات يف حرب تحرير الكويت
وعمليات حفظ السالم يف البوسنة والهرسك
والصومال وأفغانستان ويف الحرب ضد تنظيم
«داعش» ،ولجهودها ومبادراتها البناءة يف احتواء
العديد من حاالت التوتر واألزمات والخالفات عىل
صعيد املنطقة أو خارجها.
 - 4إعادة صياغة معادالت التوازن االسرتاتيجي
يف املنطقة :ال شك أن حصول اإلمارات عىل هذه
النوعية من الطائرات املتقدمة يشكل تطورا ً مهامً
من شأنه التأثري عىل التوازن االسرتاتيجي يف منطقة
الرشق األوسط ،خاصة أن هذه الطائرات ال تعزز
فقط قوة اإلمارات العسكرية وقدرتها يف مواجهة
التحديات واملخاطر التي تهدد أمنها القومي ،وإمنا
أيضاً ،ستسهم يف تعزيز األمن واالستقرار
عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
وهــذا ما أشــار إليـــه
بوضوح تقرير
نرشه

معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن يف سبتمرب
 ،2020أكد أن الواليات املتحدة تنظر إىل اإلمارات
باعتبارها متثل «قوة اعتدال واستقرار يف واحدة
من أكرث مناطق العامل تقلباً ،كام أن جيشها يربز
بني الجيوش األخرى يف املنطقة ملساهمتها بقوات
عسكرية يف العديد من التحالفات التي قادتها
الواليات املتحدة منذ حرب الخليج األوىل 1991
وحتى الحرب ضد داعش عام .»2014
خاتمة
ال شك أن موافقة الواليات املتحدة عىل صفقة «إف
 »-35لإلمارات تؤسس ملرحلة جديدة من الرشاكة
االسرتاتيجية بني الدولتني ،عنوانها تعزيز التعاون
والتنسيق املشرتك يف مواجهة التحديات واملخاطر
املشرتكة ،خاصة يف ظل اإلدراك املشرتك بأهمية
العمل املتواصل عىل تطوير هذه العالقات ،عىل
النحو الذي جسده الحوار االسرتاتيجي
بني الدولتني يف أكتوبر ،2020
والتوافق يف الرؤى
بينهام.
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استراتيجيات

قراءة لجيش المستقبل وفق
المتغيرات التقنية والعالقات الدولية

إستراتيجية التطوير و التحديث التي تضعها الدول لبناء جيوشها وفق أحدث
التقنيات المتطورة والمتجددة بإستمرار تهدف في المقام األول إلي تأمين كيان
الدولة ضد األخطار التي تهدد بقائها من أي إعتداءات خارجية مع القدرة على
مجابهة وصد أي عمليات عسكرية تستهدف األهداف الحيوية بالدولة سواء كانت
مدنية أم عسكرية.
بقلم :اللواء الركن (م)  /خالد محمد عابدين

يعني مفهوم جيش املستقبل بأنه ذلك الجيش الذي
يسعى إلستحواذ ومالحقة أي طفرات تقنية تحدث
يف املجال العسكري تنظيامً وعتادا ً ومعدات حرب مع

إستدامة الرغبة لدى املخطط اإلسرتاتيجي يف متلك
تلك الوسائل واآلليات بشكل مستمر وفق إمكانياته
وقدراته السياسية واإلقتصادية والتقنية.

إن تغريات وتقلبات البيئة اإلسرتاتيجية فرضت لدى
الدول تحديات ومهددات متسارعة تتطلب رضورة
التخطيط ملواجهتها وتوقع حروب املستقبل  ،وبالتايل
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يظل الرهان قامئاً عىل كيفية إسترشاف جيش
املستقبل وفق تلك التطورات التقنية العسكرية
الحديثة املصاحبة لتبدالت وتقلب البيئة اإلسرتاتيجية
للتمكن من قراءة حرب املستقبل وجيوشها.
طبيعة حرب المستقبل
الحرب املستقبلية التي سيشهدها العامل ستكون أشد
رضاوة وأكرث تدمريا ً من ذي قبل  ،وذلك نظرا ً للقوة
التدمريية الهائلة لألسلحة الحديثة ذات التقنيات
العالية املتطورة  ،كام أن املعارك فيها سوف لن تدار
بتلك الطريقة التقليدية ذات النمط الثابت واإليقاع
البطئ  ،بل ستكون أكرث رسعة وأشد فتكاً وأقرص مدة.
قد تأخذ هذه الحرب أشكاالً متعددة مثل الحروب
النووية أو حروب تقليدية شاملة  ،أو حروب نووية
تقليدية عىل مرسح عمليات معني  ،ولكن الحروب
األكرث إحتامالً هي الحروب املحلية والنزاعات
اإلقليمية.
تصنيف الحروب املستقبلية من وجهة النظر
األمريكية والروسية
وضعت الواليات املتحدة األمريكية عدة تصورات
للحروب املستقبلية وصنفتها تحت ثالثة أنواع هي:
أ .النزاعات عالية الشدة (High Intensity
 ، )Conflictsوتشمل هذه النزاعات الحروب التي
تستخدم فيها األسلحة النووية ،والحروب باألسلحة
والوسائط التقليدية والنووية عىل مرسح حرب معني.
ب .النزاعات متوسطة الشدة (Medium Intensity
 ، )Conflictsوهي حروب ترمي إىل أهداف محددة.
ج .النزاعات منخفضة الشدة (Low Intensity
 ، )Conflictsوهي متثل باقي الصدامات العسكرية
املحتملة  ،والتي ميكن أن تتمثل يف حروب اإلنفصال
 ،العنف العرقي والديني  ،اإلنقالبات  ،والخالفات
الحدودية.
أما روسيا فقد قسمت الحروب املستقبلية عىل
النحو التايل:
•من حيث مستوياتها وأبعادها إيل حرب عىل
مرسح معني  ،كلية  ،ونزاعات عسكرية.
•من حيث وسائط الرصاع املسلح املستخدمة
فيها كل حرب قد تكون (عدا النزاعات) نووية
 ،أو غري نووية ال تستخدم فيها إال األسلحة
التقليدية.
•من حيث األهداف السياسية ورشعيتها
القانونية الدولية إيل حروب عادلة  ،حروب غري
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عادلة  ،حروب عدوانية  ،وحروب دفاعية ترمي
إيل حامية الوطن والدفاع عنه.
إفرازات النزاعات الداخلية
ستفرض الرصاعات والنزاعات الداخلية تهديدا ً واضحاً
لإلستقرار يف العامل  ،وسوف تكون الرصاعات بني
الدول أقل إنتشارا ً  ،وبالتايل إن إنتشار الرصاعات
الداخلية وما يتبعها من تدفقات الالجئني والنازحني
ستحرك الدول املجاورة واملجتمع الدويل ملناطق
الرصاع مام يعقد املوقف.
غالباً ما تنفجر هذه الرصاعات نتيجة لوجود مظامل
دينية وعرقية فضالً عن عوامل التنمية غري املتوازنة
 ،ويف كثري من الحاالت تفشل الدول التي تنفجر
فيها هذه الرصاعات والنزاعات يف إدارتها سياسياً
وعسكرياً وأمنياً مام يجعل الدول الغربية واملنظامت
الدولية واإلقليمية ومنظامت املجتمع املدين الدولية
متارس ضغوطاً من أجل التدخل العسكري الخارجي
تحت عدة مسميات مثل اإلنسانية وحامية األقليات
واالضطهاد الديني والعرقي ....إلخ.

استراتيجيات
مثل أسلحة الدمار الشامل  ،وينتج عن ذلك محدودية
وقت اإلنذار  ،وبالتايل تكون فرتة اإلستنفار والتعبئة
ضيقة بالنسبة للدولة املدافعة أو املستهدفة التي يتم
إعالن الحرب عليها أو مفاجأتها بالهجوم  ،وهذا حتامً
يتطلب قوات مسلحة ذات جاهزية قتالية عالية
وإستعداد قتايل دائم ونظام تعبئة وتجهيزات حديثة.
تطبيق إسرتاتيجية اإلقرتاب غري املبارش .عند الحديث
عن التغريات التي حدثت يف طبيعة الرصاع املسلح
نجد ان نسبة األعامل غري املبارشة يف ازدياد مستمر،
وقد تتجيل األعامل غري املبارشة يف بذل الجهود
السياسية قبل كل شيئ لدرء خطر الحرب والنزاعات
العسكرية (الدبلوماسية خط الدفاع األول لدرء
الحرب) .إن إسرتاتيجية اإلقرتاب غري املبارش للحرب
تشمل العقوبات اإلقتصادية  ،الحصار الجوي والربي
لخطوط املواصالت  ،حظر إسترياد األسلحة واملواد
اإلسرتاتيجية الصناعية  ،والسيطرة عىل تصدير السلع
واملواد اإلسرتاتيجية مثل النفط.

قرص مدة الرصاع .سيقاس عمر حروب املستقبل أو
جوالت الرصاع املسلح باأليام واألسابيع  ،حيث تنتهي
العمليات الحربية رسيعاً مع إمكانية توايل عدد من
اإلشتباكات املحدودة داخل الرصاع منخفض الشدة ،
وهذا يتطلب قوات مسلحة ذات كفاءة وإستعداد
قتاليني عاليني حتى تحقق األهداف السياسية يف
أقرص مدة زمنية قبل تدخل عوامل اخرى  ،وتفرض
األمر الواقع وتساعد السلطة السياسية يف طاولة
املفاوضات.
إستخدام الفضاء كبعد رابع
أصبح الفضاء ميثل البعد الرابع للحرب يف القرن
الحادي والعرشين  ،كام كان الجو هو البعد الثالث يف
القرن العرشين  ،والفضاء مل يعد مجرد مجال لعبور
السفن الفضائية والصواريخ الباليستية حكرا ً عىل
الدول الكربى التي متتلك هذه الوسائط  ،وإمنا أصبح
مجاالً رحباً لجلب املعلومات  ،وحرب املستقبل هي
يف األساس حرب معلومات  ،ولهذا يجب اإلهتامم
بتقنية املعلومات (.)Information Technology

سمات الحرب المستقبلية

اإلعتماد على األتمتة والحوسبة

إن الحرب القادمة قد تأخذ أشكاالً
وأبعادا ً جديدة مختلفة عام كانت
عليه يف السابق  ،بل أن مالمح الحرب
املستقبلية ميكن أن نتلمسها ونقرأها
من خالل اآليت:
تطويع آليات السياسة لخدمة
قرار الحرب .مثل ما حدث يف
العراق  ،فلقد أتخذ قرار الحرب أوالً
ثم بعد ذلك صيغت املربرات السياسية

تتميز الحرب الحديثة بسلسلة متصلة من األفعال
وردود األفعال الرسيعة ذات التـأثريات الحاسمة
بالنسبة لعامل الوقت واملكان  ،األمر الذي فرض
تطويرأعامل القيادة لتصبح رصاعاً مع الزمن
يحكمه بالدرجة االويل الرسعة والحسم
يف اتخاذ القيادة للقرارات الصائبة
ملالحقة التغريات الحادة يف
املواقف التي تتعرض لها القوات
 ،وينتج عن ذلك تركيز الدول عىل نظم
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التحكم االوتوماتييك والسيطرة اآللية والتشفري لرصد
وتحديد املكان الكوين.

النفسية واالعالمية  ،وأصبحت تؤثر تأثريا ً كبريا ً سلباً أو
إيجاباً عىل مسار العمليات العسكرية.

الخسائر البشرية

جيش المستقبل

نتيجة لتطور وسائل التدمري والتأثري الناري االكرث قوة
وفتكاً  ،أصبح طابع الحرب املستقبلية أكرث فظاع ًة
ودموي ًة وبربرية  ،ولذلك البد من اإلستعداد لهذه
الخسائر وسط القوات واملدنيني عىل حد سواء  ،وذلك
بإتخاذ التدابري الالزمة لذلك.

إن إعداد جيوش املستقبل وفق رؤية صائبة وسامت
الحرب املستقبلية تتطلب بذل جهد دؤوب من قبل
املخطط اإلسرتاتيجي الوطني والعسكري لتحديث
القوات واملعدات والفكر العسكري للتكيف مع تغري
ظروف املناخ األمني العاملي.
جيش املستقبل يجب أن يُبني عىل قوة شاملة
صغرية لديها ما يكفي من األفراد واملعدات لهزمية
قوات معادية تقليدية ضخمة (نظرية الجيش الذيك
الصغري)  ، Small Smart Armyويتمثل ذلك عىل
النحو التايل:
أ .إختيار وإعداد األفراد املؤهلني للتعامل مع التقنية
العالية واملتطورة.
ب .التفوق املعلومايت.

الحرب اإللكترونية
من أبرز التطورات التي تشهدها املعارك يف الوقت
الحارض هو إستخدام التجهيزات واملعدات اإللكرتونية
عىل نطاق واسع يف معظم نظم التسليح والتجهيز
والقيادة والسيطرة  ،فالسيل الجارف من تدفق
املعلومات يجعل القائد وهيئة ركنه عاجزين من
التعامل معها بطريقة تقليدية  ،ما مل تكن هنالك
وسيلة مساعدة قادرة عىل ذلك.
الطابع الجو/أرض للعمليات
يتعاظم دور العمليات الجوية األرضية (Air Land
 )Operationsيف الحروب الحديثة وال سيام بداية
الحرب  ،ويعود السبب يف ذلك ايل الزيادة املضطردة
يف إمكانيات الطريان الهائلة  ،ولذلك البد من
الرتكيز عىل هذا الطابع فكرياً ومادياً.
الحرب النفسية
واإلعالمية
إن اإلنفجار املعلومايت الكبري الذي
يشهده العامل اليوم زاد من أهمية الحرب

ج .املناورة املهيمنة.
د .اإلشتباك الدقيق.
هـ .الحامية كاملة األبعاد.
و .النقليات اللوجستية املركزة.
ز .نظام إستخبارات ميداين وعىل مستوى عاملي.
ح .إتصاالت وحرب إلكرتونية كفؤة.
ط .تبني مفاهيم جديدة يف التنظيم للقوات املسلحة
تستند عىل قوات خفيفة وأصغر حجامً ،مرنة ،
خفة حركة مع قوة نريان فاعلة  ،أي مبعني آخر
اإلعتامد عىل النوع ال الكم.
ي .وحدات إسناد وخدمات قتالية.
لياقة بدنية وذهنية عالية للقادة واالفراد.
الخاتمة
لبناء جيش حديث يواكب التغريات املتسارعة
تقنياً البد من اإلهتامم بالنوعية والبنيات األساسية
والتنظيمية مع وضع إسرتاتيجية عسكرية واضحة
املعامل توجه عمل القوات املسلحة وفقاً للمتغريات
التي تحدث يف البيئة اإلسترتاتيجية مبا يتامىش مع
مفهوم الثورة يف الشؤون العسكرية Revolution In
 )Military Affairs (RMAعىل املديني
القريب والبعيد.
كام يجب أن تركز العقيدة العسكرية
لجيش املستقبل عىل إستخدام التفوق
املعلومايت واإلستخبارايت لتحقيق
التفوق يف القرار وإلدامة قدرات
وسيطرة متطورة لتحقيق
أقىص إمكانيات املناورة والسيطرة
الحاكمة واإلشتباك الدقيق والحامية
الكاملة واإلمدادات املركزة.
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في عالم يموج
والمنافسات المستتر منها
والمعلن بين الدول  ،تقع على عاتق
أجهزة بعينها داخل كل دولة حماية األمن القومي
لهذه الدولة في شتى المجاالت وذلك عبر سياج أمن يمنع االختراق
والوصل للمعلومات أو التسلل منه بطريقة أو بأخرى حيث توجد أسرار
الدولة وهو ما ُيعرف ب»مقاومة التجسس» . Counter Espionage
وكلام زادت ثروات الدولة وإمكاناتها وقدراتها وتأثريها
ومجاالتها الحيوية كلام سعت أجهزة املخابرات للدول
املنافسة او املعادية للعمل ضدها  ,,وهنا تأيت أهمية

األمن الوقايئ !!
 ..هو الخط الدفاعي األول وهو (كل التدابري واإلجراءات
التي تضعها الدولة وتعمل عىل تطبيقها بواسطة أجهزة

بقلم  /عبد هللا يسرى
إعالمي وكاتب
زميل كلية الدفاع الوطني/
أكاديمية ناصر العسكرية العليا

55
شكّلتها لهذا الغرض) ..املحور األسايس أو املادة الخام
التي تدور حولها كل املهام هي (املعلومة) والعنرص
الفاعل يف كل املهام مهام حدث من تقدم تكنولوجي
وامتالك القامر صناعية وبرامج وتطبيقات عرب
وسائل االتصال االجتامعي واالستامع القل صوت
عىل موجات األثري وقياس طبقات الجو ،والصور
الجوية التي تلتقطها طائرات التجسس  U.2أو صور
االقامر الصناعية العنرص الفاعل هو اتلفرد املصدر
للمعلومات!
يقول املؤرخ العسكري صاحب الكتب األكرث مبيعا
يف التجسس .. )Ladislas Farago ( 1906-1980
(ان نجاح الجاسوس او املخرب ال يرجع اىل نقص او
ضعف يف نظام مقاومة التجسس بل يرجع اىل النقص
يف تدابري االمن الوقايئ ) .
املخابرات  ..من املعروف يف عامل املخابرات ان النشاط
االستخبارايت ينقسم اىل ايجايب ووقايئ
Positive Intelligence & Offensive Intelligence
ما يهمنا هنا هو النوع الثاين وهو الوقايئ وتَعرف
باملخابرات املضادة ولها مهام رئيسية ثالث :
•كل الجهود التي تُبذل إلخفاء السياسة القومية
واملعلومات العسكرية والقرارات الدبلوماسية
املستقبلية وكل املعلومات ذات الطابع الرسي
الذي يؤثر عىل امن وسالمة الدولة ،أي عملية
تعمية ومخادعة  ..مع اختيار وفرز للعنارص
املوثوق بها يف كافة التخصصات واملسموح لهم
بالوصول اىل معلومات مهمةّ ،
كل بقدر !!
•العمل ضد املخابرات االخرى ومجالها واسع
وتتامس مع كل ادارات واقسام املخابرات.
•مقاومة التجسس  ..أي القبض عىل الجواسيس،
ومنها بعض االجراءات مثل منع زيارة االجانب
الماكن معينة او منع تخصصات علمية معينة
وجعلها حكرا عىل جنسية معينة ومنها ايضا
اجراءات الرقابة العامة عىل التليفونات او
الصفحات الشخصية عىل مواقع التواصل
االجتامعي وغريها  ..وتم تأطري مجال مقاومة
التجسس بجملة من القوانني مثل قانون
القوات الجوية  1942يف امريكا وقانون
اعادة الترشيع لسنه  1946وقانون االحكام
العسكرية وقانون االمن املتبادل لسنة 1951
واضافاته وغريها.
يف ادبيات مكافحة التجسس أن تبدأ الوقاية من
املصدر االصيل للمعلومات وهو يف حد ذاته أمر

نجاح الجاسوس
او المخرب ال يرجع
الى نقص او ضعف
في نظام مقاومة
التجسس بل يرجع الى
النقص في تدابير
االمن الوقائي
بسيط و ُمستطاع لذا ميكن بسهولة معرفة أكرث من
 %90من املعلومات بالطرق العلنية املكشوفة وتبقى
 %10هي االخطر واالهم يف كل دولة وهي التي تعترب
من ارسارها !!
وتجدر االشارة اىل ان من اهم انساق
االمن الوقايئ للدولة هي الحدود
الجغرافية نفسها للدولة وغالبا ما تكون
مسؤولية حرس الحدود او حرس السواحل
او االقامر الصناعية العسكرية وغريها ..وايضا
من اهم انساق االمن الوقايئ للدولة ،الجهة
املعنية بالهجرة والجوازات والجنسية وغالبا ما
تتبع وزارة الداخلية وغالبا ما تكون اول ثغرة
يستطيع الجاسوس اخرتاقها للدولة الهدف مستعينا
بجواز سفر مزور وبغطاء تاريخي وهمي للشخصية
التي ينتحلها !! كام هو الحال للجاسوس االملاين
الجنسية يوهان فولف جينج لوتز الذي دخل
اىل مرص بغطاء شخصية مريب خيول عربية لكنه
يف حقيقة االمر كان جاسوسا ارسائيليا من الرعيل
االول الذي خدم يف الهاجناه يف االرايض املحتلة
ِ
وقدم اىل مرص يف ستينيات القرن املايض بهدف
ايقاف مرشوع الصواريخ واملحركات النفاثة ،والتخلص
من العلامء األملان الذين كانوا يعملون مع الحكومة
املرصية يف هذا املرشوع عرب الطرود املفخخة ،وكانت
نهايته بالقبض عليه هو وزوجته ﭬالرتاود وسجنه ثم
مبادلته بعدد كبري من االرسى املرصيني لدى ارسائيل
بعد نكسة ! 1967
ومن انساق االمن الوقايئ ايضا داخل اي دولة
البعثات العلمية او املبتعثني للدراسة ،وهي
مساحة ِخصبة لصيد الجواسيس يف مهدهم االول!

أنواع الجواسيس  ..ستواجه الجهات املعنية يف الدولة
باألمن الوقايئ ،انواع مختلفة من الجواسيس ،كل نوع
يجب التعامل معه بطريقة مختلفة ومعينة لتحقيق
التغلب عليه وايقاف نشاطه والقبض عليه بعد رصده
وغالبا ما تتم مقايضته مع الدولة التي يحمل جنسيتها
أو ينتمي فعليا إليها ،أما بأفراد او معلومات مهمة عن
دولة اخرى عدوة او ما شابه ذلك ...
هناك الجاسوس االسرتاتيجي ،،الذي يكون ُمكلف
مبهام محددة وهو اخطر انواع الجواسيس واكرثهم
رضرا ومن االمثلة الشهرية عىل هذا النوع ،الجاسوس
اييل كوهني الذي استطاع ان يخرتق سوريا ايام
الوحدة مع مرص بغطاء انه مغرتب وعائد اىل وطنه
من املهجر واستطاع ان يصل اىل ان يكون عضوا يف
مجلس النواب ومقربا من رئيس الدولة
ومن كثري من كبار القادة
ا لعسكر يني
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الخارج او يكون يعمل داخل ارايض محتلة من العدو.
وهناك نوع يسمى املرشد وعادة ما يكون من
ذلك النوع الذي ينشط عند احتالل جزء من ارض
الدولة فيخون اهله ووطنه ويتعاون مع مخابرات
العدو املحتل ويرشد اىل املعلومات واالشخاص
واالماكن ،ومن مهامه جمع اتجاهات الراي العام
داخل املساحة املحتلة ،،واليوم ميكن ان تقوم مواقع
التواصل االجتامعي بهخذا الهدف عرب السريفرات
العمالقة التي تجمع البيانات وتحللها وتعطيها او
تبيعها او تقايض بها الدولة املحتلة!!
واالمثلة كثرية من هذا النوع والذين تم القبض عليهم
فرتة احتالل ارسائيل لسيناء ابان . 1967
العميل المزدوج

السوريني آنذاك ،لكنه تم القبض عليه يف النهاية!
واحيانا يكون الجاسوس االسرتاتيجي من ابناء نفس
الدولة الهدف ،،تم تجنيده يف وقت مبكر ووضعه
تحت السيطرة دون تكليفه باي مهام ،حتى يصل
بشكل ُمعتاد اىل موقع حساس وهنا يبدأ تكليفه مبهام
محددة مثل طالب احدى الكليات العسكرية وهو
فلسطيني الجنسية يدعى عبد الرحمن مصطفى ،تم
القبض عليه عام .1965
جاسوس تكتيكي

وهناك الجاسوس املزعج او املربك  ..وهو نوع من
األفراد ال يصح ان يقوم مبهمة جمع املعلومات لكنه
يُستخدم إلزعاج االجهزة املعنية مبقاومة التجسس
وتعطيلها او رصف وتحويل انظار او شكوك االجهزة
املعنية عن الجاسوس الحقيقي !!
ومن اخطر مهامه حرق كروت املواطنني املعروفني
بوالئهم الشديد لدولتهم ولوطنهم وذلك عرب طرق
كثرية ..
ومن مهام هذا الجاسوس املزعج ايضا اعطاء صورة
غري صحيحة ومربكة ألجهزة مقاومة التجسس يف
الدولة الهدف عن فكرة واسلوب خاطىء يف تجنيد
العمالء او تشغيلهم لتبعد الصورة الحقيقية لطريقة
عملها يف هذا املجال !!

وهناك العميل املزدوج والذي يعمل لحساب جهازين
مخابرات او اكرث يف وقت واحد اما بعلم هذه االجهزة
او بعلم جهاز دون آخر او بدون علم هذه االجهزة
مطلقا ،وله فوائد عدة ورضار وغالبا ما تكون نهايته
مأساوية حيث البد يف لحظة ما التخلص منه بطريقة
دراماتيكية .
قد تدفع الظروف املعيشية الصعبة االنسان اىل
القيام بهذه املهمة وقد يدفعه الفضول وحب الشهرة
واالثارة وقد يدفعه اىل ذلك عقيدة وأيديولوجية
معينة وقد يقع يف عملية ابتزاز بسبب عالقة جنسية
او ما اىل ذلك!!
وقد يدفعه اىل فعل التجسس الوازع الوطني ،حيث
ان وطنه يف احتياج لذلك ،اما ألنه يخوض حربا او
يواجه تهديدا يصل اىل حد البقاء وهنا مثال صارخ
جسدته الدراما التلفزيونية املرصية لشخصية ( رأفت
الهجان).
بيد أن اي جاسوس البد ان يكون له غطاء او ساتر
غالبا ما تكون وظيفته او وضعه االجتامعي الذي
يسمح له بتحقيق الهدف الرسي املوكل اليه ، ..والبد
ان يكون الغطاء مناسبا وان تكون مالمح حياته
وتفاصيل كل يشء حوله متناسب مع هذا السرت او
الغطاء من ضابط التشغيل او االتصال ،دراسة كافية
لتاريخ الشخص وطبيعة املهام املتنبهة مستقبال
ليكون كل يشء طبيعي وال يشد االنتباه!

جاسوس تكتييك غاليا ما يكون من مواطني الدولة
الهدف وتتوافر فيه صفات ورشوط معينة ومهارات
معينة لجمع املعلومات وعادة ما يكون ذا صفة
دبلوماسية حيث تقتيض طبيعة عمله االصلية جمع
الجاسوس المرشح
املعلومات والوصول اليها  ،،،ومن املهم جدا للدول
اسس مكافحة التجسس
التي تقيم عالقات دبلوماسية حديثة مع دول اخرى وهناك الجاسوس املرشح  ..وهو املقيم خارج البلد
– كان لها موروث حريب او نضايل ضدها – ان تحذر ويعمل او يدرس يف مكان يؤهله اىل االختالط ان من اهم أسس تحقيق سياج قوي ملكافحة
مبواطني الدولة يف الخارج او املبتعثني للدراسة يف التجسس وتحقيق االمن الوقايئ هو:
كل الحذر من ذلك النوع من الجواسيس !
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التنسيق العايل واملحرتف بني اجهزة األمن داخل
الدولة ملنع االزدواجية ولتبادل املعلومات والتنسيق
وعدم ترك اي ثغرة قد ينجح الجاسوس يف النفاذ منها
نرش الوعي بني املواطنني والناس وبث ثقافة امن
املعلومة عىل مستوى االفراد ومستوى قطاعات
الدولة ومؤسساتها
رسعة االبالغ عن اي شخص قد تدور حول الشكوك
وخاصة وقت الحروب واالزمات التي قد تعتيل
الدولة.
فرز كل البالغات والتعامل معها مبنتهى الجدية،،،
وهنا امر شديد االهمية يجب مراعاته من الجميع
له بعدين ،قانوين وهو (اي شخص بريء حتى تثبت
ادانته) والبعد الديني واالخالقي الذي يتجسد يف
قوله تعاىل( يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم
نادمني) صدق الله العظيم
املتابعة املستمرة عرب التقارير لكل من يعمل يف
مكان حساس او وظيفة مؤثرة قد تفرض طبيفة عمله
التعامل مع بعض ارسار الدولة او وثائقها.
متابعة اعضاء السلك الدبلومايس وامللحقني يف
السفارات املختلة داخل الدولة
اختيار عنارص ذات مهارات خاصة يف كل مؤسسات
الدولة مهمتهم املالحظة والتحري والفحص واملتابعة
عرب نظام تشغيل دقيق وذلك لتحقيق مبدأ مهم جدا
لألمن الوقايئ داخل اجهزة ومفاصل الدولة

الرقابة واملتابعة واالستجواب لكل من يتم القبض هذا عامل رسي ال تتوقف الحرب فيه وهو الذي
عليه مشتبها به النتامئه ملنظامت ارهابية او جامعات يقف دامئا وراء صناعة ألحداث الكربى السياسية
ارهابية ،حيث ان هذه التنظيامت اصبح االن اجنحة والعسكرية واالقتصادية وحتى االجتامعية..
داخلية معنية بتحقيق اهداف التجسس والوصول واللقاء االفضل يف هذا العامل هو الـ Deadpoint
للمعلومات ،اما لبيعها او التعامل من خاللها مع نقطة االلتقاط امليتة حيث هو املكان الذي يستلم
اجهزة مخابرات دولية او لتحقيق اهداف تخريبية الرسالة من املندوب ويسلمها لضابط التشغيل او
العسكري ،وقد تكون نقطة متحركة كالقطارات او
محددة لقادة هذه التنظيامت ومحركيها !!
وبرغم التطور املذهل يف عامل التجسس من أجهزة الطائرات او حاممات العامة او البارات واملالهي
وتقنيات دقيقة واقامر صناعية وتطبيقات عىل اجهزة الليلية !! كان قدميا يستخدم الحامم الزاجل وخاصة
املحمول وغريها ,اال ان ابداع الفرد يف تجنيد او للمسافات القريبة او الحدود املتاخمة اما من انواع
مكافحة او القبض او التخلص من الجاسوس سيبقى الرسائل واملضامني التجسسية وكينونة كشفها فا
محل منافسة عظيم بني اجهزة املخابرات العاملية ,,للحديث بقية يف املقال القادم!!
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استراتيجيات

الصراع الدولي على تسليح الفضاء ..األبعاد
والتداعيات على األمن والسلم الدوليين

ظهرت خالل العام  2020مؤشرات قوية على تصاعد سباق التسلح العالمي ،وخاصة فيما ُيطلق
عليه «عسكرة الفضاء» ،وهذا ما يفهم من تصريحات مدير وكالة الفضاء الروسية ،دميتري
راغوزين ،في شهر نوفمبر  2020التي قال فيها «إن الواليات المتحدة األمريكية نقلت معركة
سباق التسلح إلى الفضاء ،وال شيء يدعو للقلق بالنسبة لروسيا» ،وذلك رداً على الخطوات
األمريكية األخيرة التي تستهدف الحفاظ على تفوقها في مجال الفضاء والسيطرة عليه،
والحيلولة دون ظهور أي قوى دولية منافسة لها.
بقلم  /داليا السيد أحمد
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هذا يف الوقت الذي بدأت فيه العديد من القوى
اإلقليمية والدولية تعمل عىل تأسيس قوة فضاء
عسكرية ضمن أفرع قواتها املسلحة ..فام هي
مظاهر تسليح الفضاء؟ وما هي األسباب التي
تدفع العديد من دول العامل إىل االستثامر يف البعد
العسكري للفضاء؟ وما هي تداعيات «تسليح
الفضاء» عىل األمن والسلم الدوليني؟
الصراع على الفضاء ...من
الحرب الباردة إلى عصر كورونا
كان الرصاع عىل الفضاء أحد مظاهر الحرب الباردة
بني الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي
السابق ،فيام عرف وقتها بـ»حرب النجوم» ،حيث
سعى كل من الطرفني إىل تأكيد تفوقه يف هذا املجال،
وبدأ هذا الرصاع بإطالق االتحاد السوفيتي عام
 1957القمر الصناعي الذي حمل اسم «سبوتنيك»،
والذي كان مبثابة الرشارة التي أطلقت سباق التسلح
العسكري بني الجانبني ،خاصة مع تطور تكنولوجيا
الفضاء التي أسهمت يف عسكرة هذا السباق.
الواليات املتحدة مل تقف مكتوفة األيدي أمام ذلك،
وبدأت يف اختبار أسلحة مضادة لألقامر الصناعية
والقنابل النووية يف الفضاء قبل حظر أسلحة الدمار
الشامل املدارية بعد التوصل إىل معاهدة الفضاء
الخارجي عام  .1967وطوال تلك الفرتة ،عمل االتحاد
السوفييتي عىل تطوير واختبار األلغام الفضائية،
وهي مركبات فضائية ذاتية التفجري ميكنها مالحقة
أقامر التجسس الصناعية األمريكية وتدمريها عن
طريق إمطارها بوابل من الشظايا .واستمر السباق
بني الطرفني حتى هبوط أول رائد فضاء أمرييك إىل
سطح القمر عام  ،1969وبعد ذلك بدأت الواليات
املتحدة تركز عىل مجاالت جديدة حيث تم بناء
محطة فضائية « »Sky Labلجمع بيانات ،وبرنامج
املكوك الفضايئ.
وتراجع سباق التسلح حول الفضاء تدريجياً بني
الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي السابق ،بل
وتحول إىل تعاون مشرتك فيام بينهام يف مجال
استكشاف الفضاء ،وتوج ذلك باملهمة املشرتكة بني
الدولتني التي تسمى “ أبولو-سيوز” يف عام .1975
وكان واضحاً خالل تلك الحقبة أنه رغم الرصاع بني
القطبني يف مجال الفضاء ،إال أنه مل يتحول إىل مواجهة
عسكرية مفتوحة مبارشة ،اللتزام الطرفني بقواعد
الحرب الباردة وإلدراكهام بأن أي عمل عدايئ ضد

أقامر أي طرف ميكنه إشعال مواجهة نووية شاملة
عىل األرض.
وتجدد الرصاع منذ سنوات قليلة حول السيطرة عىل
الفضاء ليس فقط بني الواليات املتحدة وروسيا-
وريثة االتحاد السوفيتي السابق ،وإمنا بني العديد
من القوى اإلقليمية والدولية ،التي تنظر إىل الفضاء
وامتالك أدواته والتفوق فيه ،باعتباره أهم مظاهر
قوتها يف وقتنا الراهن .وتصاعدت وترية الرصاع حول
الفضاء بصورة الفتة مع إعالن الواليات املتحدة يف
ديسمرب  2019عن تشكيل قوة الفضاء األمريكية
كفرع سادس مستقل يف القوات املسلحة األمريكية،
بعد أن كانت تابعة للقوات الجوية منذ تأسيسها يف
عام  ، 1982وهي الخطوة التي ينظر إليها كثريون
باعتبارها إحياء لحرب النجوم التي كانت سائدة
إبان الحرب الباردة ،وليس أدل عىل ذلك من أن
هذه الخطوة أثارت قلق العديد من القوى الدولية
واإلقليمية ،كروسيا والصني وفرنسا ،والتي أعلنت عن
خطوات ومبادرات لتعزيز مكانتها يف مجال الفضاء.
واستمر التنافس بني القوى الكربى خالل العام 2020
حول الفضاء والسيطرة عليه ،بالرغم من جائحة
كورونا “كوفيد ،”-19والتي كان يُتوقع أن
تجرب هذه القوى عىل إيقاف أو تأجيل
مخططاتها يف هذا السياق ،وكانت أبرز
مؤرشات ذلك إعالن وزارة الدفاع األمريكية يف
شهر يونيو  2020عن اسرتاتيجية الفضاء الجديدة،
والتي أكدت خاللها عىل أن الواليات املتحدة
ستسعى للمحافظة عىل تف ّوقها يف الفضاء ،وخصوصا
حامية األقامر الصناعية املستخدمة لتحديد املواقع
والتي يعتمد عليها الجيش إضافة إىل أجهزة الطوارئ
والنقل وحتى الخدمات املالية .بينام واصلت روسيا
جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية ،وخاصة تلك التي
تستهدف تعزيز تفوقها الفضايئ من ناحية والتصدي
ملحاوالت الهيمنة األمريكية من ناحية ثانية ،وهذا
ما يفهم من ترصيحات مدير وكالة الفضاء الروسية،
دميرتي راغوزين ،يف شهر نوفمرب  2020والتي أكد
خاللها أن بالده مستعدة لخوض سباق الفضاء ،قائالً
أن “األسلحة الجديدة واملتطورة يف املستقبل ستكون
يف الفضاء الخارجي ،حيث ستكون حقال لالختبارات
ومكانا للتجارب ،وأن بالده ليست قلقة ألنها متتلك
أسلحة صاروخية ال تزال األفضل يف العامل ،وتضمن
توفقها الكامل».
يف الوقت ذاته ،أعلنت الصني يف شهر يوليو

 2020عن اكتمــال
نظـام “بايـدو”
للمــالحـة

با أل قمــا ر
ا لصـــنا عيـــــة
( ،)Beidouوهـــــو
نظام يتألف من 35
قمـــ ًرا صناعــيا
يف أنـــــواع

مختلفة
من املـــدارات
حول األرض بدقــــة
( ُمعلنة) لتحــديد املوقـع
عىل األرض يف نطاق يصل إىل
نحو  2.6مرت  ،وتكمن أهمية
هذا النظام ليس فقط
يف كونـــه يجعــل
الصـني الدولة
الرابعة يف
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العامل التي لديها التكنولوجيا الكاملة يف هذا النطاق
بعد الواليات املتحدة املالكة لنظام تحديد املواقع
« ،»GPSولكن ألن لهذا النظام العديد من املهام
العسكرية أيضاً ،فإحدى القدرات الرئيسية الداعمة
بالنسبة للجيوش الحديثة هي منظومة مالحة عاملية
محدثة باستمرار.
تزايد االستخدامات العسكرية
لقطاع الفضاء
شهدت صناعة الفضاء طفرة نوعية خالل السنوات
املاضية بعد أن ارتبطت بالجانب العسكري ودخول
الصواريخ واألقامر الصناعية ضمن ترسانات الدول
املتقدمة يف رصاعها من أجل الهيمنة والسيطرة ،ثم
بات لالنجازات العسكرية تطبيقات مدنية ،وبات
لصناعة الفضاء ارتباطاً مهام بالهيمنة املعلوماتية
والسيربانية ،السيام بعد أن تحولت املعلومات إىل
ساحة للحروب والرصاعات.
وبالفعل فقد دخلت قوى دولية وإقليمية عديدة
التنافس يف مجال الفضاء ،ألنها ترى يف ذلك عنواناً
لتفوقها التكنولوجي وقوتها العسكرية الشاملة،
خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار حقيقة تزايد
االستخدامات العسكرية لقطاع الفضاء يف السنوات
القليلة املاضية ،فعىل سبيل املثال ،فإن مجاالت
استخدام األقامر االصطناعية ،مل تعد تقترص فقط
عىل االستطالع اإلسرتاتيجي والسيطرة عىل األهداف

استراتيجيات

استخدام األقمار
االصطناعية لم تعد
تقتصر فقط على
االستطالع اإلستراتيجي
والسيطرة على
األهداف المعادية ،بل
باتت تتضمن مهاماً
عسكرية
املعادية ،بل باتت تتضمن مهاماً عسكرية كإطالق
أشعة الليزر ضد األهداف املعادية ،إضافة ملنظومات
الصواريخ املضادة للصواريخ  .وهناك العديد من
الشواهد التي تظهر تنامي االستخدامات العسكرية
للفضاء ،ففي الحروب التي شهدتها العديد من
املناطق خالل العقود الثالثة املاضية ،تم االعتامد عىل
األقامر الصناعية وتكنولوجيا الفضاء بوجه عام بشكل
متزايد ،بداية من حرب تحرير الكويت عام ،1991
ومرورا ً بحرب كوسوفو عام  1999وعملية الحرية
الدامئة يف أفغانستان عام  ، 2002وحرب العراق عام
 2003ونهاية بالحرب التي خاضها التحالف الدويل
ضد تنظيم «داعش» اإلرهايب عام .2014

مظاهر الرصاع الراهن عىل الفضاء بني القوى الكربى
أصبح التوجه نحو تسليح الفضاء اآلن توجهاً دولياً
متنامياً ،الرتباطه باملكانة والنفوذ الدويل ،حتى
أن الخبري االسرتاتيجي جون كولينز أشار يف كتابه»
القوات العسكرية الفضائية» إىل «أن السنوات
الخمسون القادمة سيكون مفتاح السيطرة العسكرية
فيها هو فضاء املحيط األريض الذي يغلف الكرة
األرضية بسامكة مثانني ألف كيلو مرت ،فمن يسيطر
عىل هذا الفضاء يتحكم بكوكب األرض ،ومن يسيطر
عىل كوكب القمر يتحكم بفضاء املحيط األريض»؛
ولعل هذا يفرس ملاذا أصبح الرصاع عىل السيطرة
عىل الفضاء يشكل أحد أهم مؤرشات سباق التسلح
العاملي يف اآلونة األخرية ،وباتت العديد من القوى
اإلقليمية والدولية تدرج القوة الفضائية ضمن قواتها
املسلحة ،وتعمل بشكل متواصل عىل تطويرها ،وفيام
ييل عرض ألهم مظاهر رصاع السيطرة عىل الفضاء
بني القوى الكربى:
 - 1الواليات املتحدة األمريكية :تويل اهتامماً
بقطاع الفضاء منذ حقبة الحرب الباردة ،وتسعى
اآلن إىل تأكيد تفوقها وسيطرتها عىل الفضاء ،وترى
أن الوقت قد حان للعمل بأحكام الفصل  51من
ميثاق األمم املتحدة الذي ينص عىل أنه «ميكن
لدولة ما أيضا استخدام القوة العسكرية لحامية
نفسها من األعامل العدائية ،وحامية ممتلكاتها يف
الفضاء» .ويف هذا السياق أعلنت يف ديسمرب 2019
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عن تشكيل قوة الفضاءاألمريكية كفرع سادس
مستقل يف القوات املسلحة األمريكية ،وذلك لتأكيد
هيمنتها عىل الفضاء الخارجي ،يف مواجهة منافسيها
الدوليني ،وخاصة روسيا والصني .وبدأت هذه القوة
متارس مهامها مؤخرا ً حيث قامت يف شهر نوفمرب
 2020بالتعاون مع مركز أنظمة الفضاء والصواريخ
األمريكية بإطالق قمر  GPS IIIالرابع من محطة
(كيب كانافريال) الجوية يف فلوريدا عىل منت
صاروخ سبيس إكس فالكون  .9وينضم هذا القمر
إىل كوكبة موجودة يف املدار مكونة من  31قم ًرا
صناعيًا لنظام تحديد املواقع العاملي  ، GPSويوفر
هذا الجيل الجديد من األقامر الصناعية GPS III
لنظام تحديد املواقع العاملي  GPSقدرات متزايدة
للمستخدم .ويُعترب القمر الصناعي الجديد قم َر
 GPSالرابع من نوعه الذي يتم إطالقه يف السنوات
الثالث املاضية ،وهو القمر الصناعي رقم  23املزود
بإشارة  M-Codeالجديدة األكرث أمانًا والتي يصعب
تشويشها يف كوكبه .وحسب العديد من الدراسات،
فإن الواليات املتحدة تحتل اآلن املرتبة األوىل عىل
الصعيد العاملي فيام يتعلق بامتالك األقامر الصناعية
العسكرية ،والتي يصل عددها إىل  123قمرا ً .وتشري
العديد من الدراسات إىل الجيش األمرييك يسعى
حالياً إىل جعل أقامره الصناعية أكرث مناعة يف مواجهة
الهجامت الفضائية ،وكذلك أكرث صعوبة يف العثور
عليها ،ويخطط عام  2022إلطالق قمر صناعي يطلق
عليه “  ،”NTS-3سيكون بهوائيات قابلة للربمجة
والتوجيه ،وميكن أن يبث إشاراته بقوة أكرب ملواجهة
التشويش من أي قوى معادية.
 - 2روسيا :متتلك قدرات نوعية يف قطاع الفضاء
تؤهلها ملنافسة الواليات املتحدة يف هذا الشأن،
وهذا يرجع إىل أنها ورثت البنية التحتية واملعلوماتية
الهائلة التي كان ميتلكها االتحاد السوفيتي السابق،
وتنطلق منها يف تطوير قوتها الفضائية .ويف هذا
السياق فقد كشف الرئيس الرويس فالدميري
بوتني يف مارس  2019عن ستة أنظمة أسلحة
هجومية كبرية جديدة من بينها نظام
الليزر العسكري املحمول (برييسفيت)
الذي أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن
نجاحها يف وضعه يف مداره .وعىل الرغم من
الغموض الكبري الذي يحيط بالنظام الجديد،
فإن إليم بوبليت مساعدة وزير الخارجية األمرييك
لشؤون الحد من التسلح ،أشارت إىل أنه نظام متطور

الواليات المتحدة
تحتل اآلن المرتبة
األولى على الصعيد
العالمي فيما يتعلق
بامتالك األقمار
الصناعية العسكرية،
والتي يصل عددها
إلى  123قمراً
للغاية للمراقبة الفضائية يعمل بطريقة غري طبيعية،
وميكنه اصطياد األقامر الصناعية من أي مدار.
كام تطور روسيا قدراتها لالقرتاب من األقامر
الصناعية وفحصها يف مداراتها ،ورمبا تخريبها أو
تدمريها .ويف نوفمرب  ،2019أطلقت روسيا القمر
االصطناعي «كوزموس  .»2542ثم أطلق هذا القمر
قمرا اصطناعيا فرعيا هو «كوزموس  »2543قادر عىل
املناورة يف املدار ملراقبة وتفتيش أو التجسس عىل
أقامر أخرى .واقرتب هذا القمر االصطناعي الفرعي
بشكل كبري من قمر تجسس اصطناعي أمرييك هو
«يو إس أيه ،»-245ومن قمر اصطناعي رويس آخر،
وحسب العديد من التقديرات فإن روسيا متتلك 74
قم ًرا صناع ًيا عسكريًا.
 - 3الصني :تسعى منذ سنوات إىل تطوير قدراتها
يف مجال الفضاء ،وتشري العديد من التقارير
إىل أنها استخدمت بالفعل صاروخا أرضيا

من قبل لتدمري قمر صناعي خاص بها كان قد خرج
من الخدمة ،كان ذلك يف  ،2007وكانت تلك التقنيات
باألساس مبنية عىل معلومات مأخوذة من رشكات
يف الواليات املتحدة األمريكية لتحسني منظومة
األقامر الصناعية الصينية ثم طُ ِّورت لخدمة األغراض
العسكرية .ولدى الصني  68قمرا صناعيا معدة
لالستخدام العسكري ،ويطلق عىل األقامر الصناعية
التي يديرها الجيش اسم  .Yaoganتم إطالق
 Yaogan 30Dو  30Eو  30Fيف  24نوفمرب .2017
ويقال أن الثالثة هي تجريبية وسيتم استخدامها
لجمع املعلومات االستخبارية.
وحينام أعلنت الواليات املتحدة تأسيس قوة الفضاء
األمريكية يف ديسمرب عام  ،2019عارضت الصني
بشدة هذه الخطوة ،واعتربت أنها “تعد انتهاكا
خطريا لإلجامع الدويل بشأن االستخدام السلمي
للفضاء الخارجي ،األمر الذي ميكن أن يق ّوض
التوازن اإلسرتاتيجي واالستقرار العاملي” .ومل تكتف
الصني بذلك بل واصلت عملية تطوير قدراتها يف
مجال الفضاء ،ويف يوليو  2020نجحت يف إطالق
القمر الصناعي “تيان-وين ”-1إىل املريخ ،وهي
مهمة بحسب الخرباء تتجاوز األغراض املدنية إىل
العسكرية ،وتستهدف باألساس إيصال رسالة واضحة
بأنها باتت قوة فضائية عظمى يف مجال الفضاء،
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وقادرة ليس فقط عىل منافسة الواليات املتحدة يف
هذا املجال ،وإمنا أيضاً السيطرة الكاملة عليه.
 - 4فرنسا :أضافت يف شهر يوليو  2020الفضاء كفرع
جديد لجيشها ،وتم تغيري اسم رئاسة أركان سالح
الجو الفرنيس إىل رئاسة أركان سالح الجو والفضاء،

استراتيجيات

وذلك يف مؤرش واضح عىل رغبتها يف االنخراط بقوة
يف مجال الفضاء .وتخصص فرنسا ضمن ميزانيتها
للدفاع للفرتة من 2019-2025ما يقرب من 3,6
مليارات يورو للدفاع الفضايئ ،وذلك بهدف متويل
تجديد األقامر االصطناعية للمراقبة واالتصاالت

وإطالق ثالثة أقامر للتنصل الكهرومغناطييس
وتحديث رادار املراقبة الفضائية .ويوجد مركز قيادة
الفضاء يف مدينة تولوز ،وسيعمل فيه يف فرتة أوىل
فريق مكون من  200عنرص ،عىل أن يرتفع العدد
إىل  500بحلول عام  .2025ستزداد أهمية املوضوع
يف مقررات املدارس العسكرية ،وسرتتفع االستثامرات
يف القطاع من  3,6مليار يورو ،كام هو متوقع يف
قانون الربمجة العسكرية ( ،)2025-2019إىل 4,3
مليار يورو.
 - 5الهند :متتلك برنامج فضايئ منذ عام ،1972
وقامت بتوظيف تكنولوجيا الفضاء ألغراض مدنية
وعسكرية ،من خالل إجراء تجارب عىل نطاق واسع
مثل تجربة تلفاز تعليمي مرتبط باألقامر االصطناعية
ومرشوع قمر اصطناعي لالتصاالت وبنفس الوقت
صنعت صواريخ تجارب مثل «آرياباتا» و»باسكارا».
وهذه األقامر االصطناعية والصواريخ الهندية كانت
بداية للمزيد من األقامر الصناعية املعقدة ومراكب
إطالق األقامر االصطناعية والصواريخ التي صنعت
يف الثامنينيات .واليوم تصنف الهند ضمن قامئة
القوى اإلقليمية الصاعدة يف مجال الفضاء ،ويف مارس
 2019أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن
صاروخا فضائيا محيل الصنع ،نجح يف تدمري قمر
صناعي يف مدار قريب من األرض ، .مؤكدا ً أن الهند
باتت “قوة فضائية كربى”.
تسليح الفضاء وتداعياته عىل األمن والسلم الدوليني
ال شك أن الرصاع الراهن بني القوى الكربى عىل
السيطرة عىل الفضاء ،والعمل عىل «عسكرته»،
ينطوي عىل تهديد واضح لألمن والسلم الدوليني،
خاصة بالنظر إىل االعتبارات التالية:
- 1غياب املعايري الدولية الخاصة بتنظيم الفضاء
واستخداماته ،حيث فشلت آخر مباحثات أجريت
تحت رعاية األمم املتحدة يف مارس  2019للتوصل
إىل معاهدة لوقف سباق التسلح يف الفضاء دون
التوصل إىل اتفاق ،بسبب الخالف بني كل من
الواليات املتحدة من جانب وروسيا والصني من
جانب آخر .وحتى املعاهدات الدولية التي تنظم
عمل الفضاء ،كمعاهدة الفضاء الخارجي لعام ،1967
والتي تعرف رسميا باسم «معاهدة املبادئ املنظمة
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام
الفضاء الخارجي» ،فإنها مل تحدد بشكل واضح طبيعة
استخدامات الفضاء ،فضالً عن أن هناك العديد من
دول العامل مل تنضم إليها حتى وقتنا الراهن .يف
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الوقت ذاته ،فإن هذه املعاهدة ورغم أنها تحظر
عىل الدول وضع أسلحة نووية يف الفضاء ،وتثبيتها
عىل القمر واألجرام الساموية ألغراض سلمية ،إال
أنها ال تحظر نرش األنشطة العسكرية التقليدية يف
الفضاء ،أو إنشاء قوات عسكرية فضائية ،أو تسليح
الفضاء ،األمر الذي يتيح للدول إمكانية نرش األسلحة
يف الفضاء دون فرض أي عقوبات.
 - 2التزايد املضطرد يف االستخدامات العسكرية
لقطاع الفضاء ،حتى أن العديد من القوى الكربى
باتت تدرج «عسكرة الفضاء والسيطرة عليه « ضمن
عقيدتها الدفاعية والعسكرية للسنوات املقبلة ،وهو
األمر الذي قد يكون سبباً يف نشوب رصاعات وحروب
يف املستقبل .ويكفي اإلشارة هنا إىل أن الدافع
الرئييس وراء تشكيل قوة الفضاء األمريكية الجديدة
يرجع باألساس إىل تقديرات استخباراتية تؤكد قدرة
روسيا والصني عىل إسقاط األقامر الصناعية األمريكية
خالل أعوام قليلة .ويرتبط بهذا العامل ما تؤكده
العديد من الدراسات عىل تزايد استخدامات الفضاء
ألغراض عسكرية وحربية ،حيث بدأت العديد من
جيوش العامل تفكر جيدا ً يف استخدام الفضاء يف
االضطالع مبهام حربية محددة  ،من خالل وضع نظم
يف الفضاء من شأنها أن تهاجم هدفا يقع يف األرض أو
يف الجو أو يف الفضاء نفسه.
 - 3عودة أجواء الحرب الباردة من جديد ،خاصة
مع جائحة كورونا ،والتي دفعت العديد من القوى
الكربى إىل تأكيد تفوقها العسكري ،وخاصة يف مجال
الفضاء ،من منطلق أن ذلك من شأنه ان يعزز
مكانتها يف النظام الدويل يف عامل ما بعد كورونا ،وهذا
يفرس ردود األفعال الدولية القلقة بشأن أي خطوة
يتم إعالنها يف مجال الفضاء ،عىل النحو الذي بدا
واضحاً يف اسرتاتيجية وزارة الدفاع األمريكية التي تم
اإلعالن عنها يف يونيو  ،2020والتي «تنظر إىل الصني
وروسيا باعتبارهام التهديد االسرتاتيجي األكرب نظرا
لتطويرهام واختبارهام ونرشهام قدرات فضائية
مضادة» .ويف املقابل ،فإن العديد من القوى الكربى
تنظر هي األخرى بقلق متزايد ألي خطوات أمريكية
يف مجال الفضاء ،وهذا بدا واضحاً يف انتقاد روسيا
السرتاتيجية الفضاء األمريكية الجديدة ،التي اعتربت
أنها «تؤكد عىل املسار العدايئ الذي تتخذه واشنطن
يف الفضاء وتثري سباق تسلّح يف الفضاء».
 - 4السيطرة عىل املوارد واملعادن الثمينة يف الفضاء
الخارجي :إن اهتامم القوى الكربى مبجال الفضاء

واستكشافه والعمل عىل عسكرته يخفي ورائه
أهدافاً أخرى ،هي السيطرة عىل ما يحتويه من
خاتمة
موارد ومعادن نادرة ،حيث تشري الدراسات إىل أن
الكويكبات القريبة من األرض تحوي كميات كبرية من يف ظل التزايد املضطرد لالستخدامات العسكرية
«مجموعة املعادن البالتينية» مثل البالتني والبالديوم لقطاع الفضاء ،ويف ظل توجه العديد من القوى
والروبيديوم واإليريديوم ،إىل جانب كميات هائلة الدولية واإلقليمية إىل تأسيس قوة فضاء عسكرية
مام نُسميه بـ «العنارص األرضية النادرة» ،وهي عىل غرار الواليات املتحدة األمريكية ،فإن العامل
مجموعة من سبعة عرش عنرصا كيميائيا يف الجدول قد ينزلق يف املستقبل إىل حروب سكون ساحتها
الدوري ،تحديدا السكانديوم واإلتريوم والالنثانيدات ،الفضاء ،االمر الذي من شأنه تهديد األمن والسلم
تدخل تلك العنارص يف صناعة كل يشء تقريبا ،بداية الدوليني ،خاصة مع غياب القواعد الدولية التي تنظم
من البطاريات واإللكرتونيات وصوال إىل تكرير استخدامات الفضاء وتحول دون عسكرته.
البرتول وإنتاج الطاقة.
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دراسات وبحوث

«غرف الصدى» لعبت دوراً حاسماً في تعزيز حظوظ بايدن

كيف هزم اإلعالم ترامب؟

ال تتوقف االنتخابات األمريكية عن شغل العالم وإلهامه ،وحتى
في نسخها الرديئة ،فإنها تبدو قادرة على االستحواذ على
االهتمام وإعطاء الدروس والعبر .وفي نسختها األخيرة التي
ُحسمت لصالح المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن على حساب

منافسه الرئيس المنتهية واليته دونالد ترامب ،لعبت ثالثة عوامل
دوراً مؤثراً وجوهرياً في حسم النتائج؛

بقلم  /ياسر عبد العزيز
كاتب مصري

أما العامل الثاين الذي بدا حاسامً بدوره يف التأثري يف
مجريات العملية االنتخابية فكان “االستقطاب الحاد”
الذي رضب البالد عشية االنتخابات ،وقسم املجتمع
والدولة والناخبني بشكل واضح.
فعشية املناظرة األوىل بني ترامب وبايدن ،أجرى

مركز “بيو” لألبحاث استطالع رأي استند عىل عينة
ضخمة من الناخبني؛ وقد كان أبرز ما ظهر يف نتائج
هذا االستطالع أن  %56من هؤالء الذين أعلنوا أنهم
سيصوتون لبايدن أرجعوا قرارهم هذا إىل سبب وحيد
بدا مثريا ً لالهتامم؛ إذ قالوا“ :سنمنحه أصواتنا ألنه

ليس ترامب”.
ويف املقابل ،فإن قطاعاً مؤثرا ً من هؤالء الذين أعلنوا
تأييدهم للرئيس األمرييك أفادوا أيضاً بأنهم سيمنحونه
أصواتهم ملجرد أنه “ليس بايدن”؛ وهو أمر ميكن
تصديقه رغم الكثري من التحفظات ذات الوجاهة عن
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نتائج استطالعات الرأي املصاحبة للعملية االنتخابية
يف الواليات املتحدة.
فالشاهد ،أن املجتمع األمرييك عاىن من بروز درجة
واضحة من االستقطاب السيايس الحاد بني مجموعتني
رئيسيتني يف البالد؛ يبدو أن إحداهام متيل إىل تبني
قيم شعبوية وتستند إىل مخزون سيايس محافظ
وتقليدي ،متثله قطاعات من الناخبني البيض واألكرب
سناً ،يف مقابل مجموعة أخرى تضم يف غالبيتها
األقليات والنساء والليرباليني ومؤيدي املنحى اليساري.
عند تحليل املناظرة األوىل بني ترامب وبايدن برزت
عالمات هذا االستقطاب الحاد ،الذي انعكس بجالء
يف انرصاف املتناظرين عن األداء الرصني العقالين،
وتورطهام يف الشقاق وتبادل االتهامات والشتائم ،وهو
أمر حرم املناظرة من إنتاج خطاب سيايس ميكن أن
يساعد هؤالء الذين يبحثون عن ذرائع تدعم خيارا ً
عقالنياً.
لكن العامل الثالث ضمن هذه العوامل بدا أنه
األكرث تأثريا ً واألكرث قدرة عىل الحسم؛ وهذا العامل
ليس سوى اإلعالم ،وليك نفهم أثر اإلعالم يف العملية
االنتخابية األمريكية األخرية ،فعلينا أن ننظر إليه من
خالل منظورين أساسيني؛ أولهام هو املتعلق بوسائل
اإلعالم التقليدية ،والبحث يف هذا املساق يبدو سهالً
ألن خالصته بادية ومحسومة ،فقد اصطفت معظم
وسائل اإلعالم الجامهريية يف صف بايدن ،وقد تم
إحصاء أكرث من  200مؤسسة إعالمية بارزة عاندت
ترامب وسخرت أدواتها ضده.
ويتجسد املساق الثاين يف الحالة اإلعالمية املواكبة
لالنتخابات الرئاسية األمريكية األخرية يف وسائل
“التواصل االجتامعي” ،التي لعبت دورا ً حاسامً عرب
آليات تفاعلية وتنظيمية ،تم من خاللها تقويض
حظوظ ترامب ،الذي كان يتمركز يف عامل تلك الوسائط
بقوة ،قبل أن يتم سلبه ميزته النسبية تلك.
هزيمة ترامب اإلعالمية
عشية االنتخابات الرئاسية األمريكية السابقة يف ،2016
الحظ كثريون تراجعاً ملحوظاً يف حظوظ ترامب كام
عكستها استطالعات الرأي ذات الوجاهة يف مواجهة
منافسته الدميقراطية آنذاك هيالري كلينتون ،كام
اجتهدت وسائل اإلعالم الرئيسية يف تلطيخ صورته
والنيل من جاهزيته لتويل هذا املنصب الخطري ،حتى
اعتقد البعض أن النتيجة باتت محسومة لصالح
كلينتون ،لكن ما جرى الحقاً كان عىل العكس متاماً.
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يف تغطيتها لتلك االنتخابات ،نرشت وكالة األنباء
الفرنسية (أ ف ب) تقريرا ً مل يحظ بانتباه مناسب؛
ويف هذا التقرير نقلت الوكالة عن املواطنة األمريكية
“بيجي أوفرمان” ،التي كانت تقف يف صف طويل،
انتظارا ً لدخول مقر تجمع انتخايب لرتامب ،يف والية
كارولينا الشاملية قولها“ :كل الذين أعرفهم يقولون
إنهم سيصوتون لرتامب ،فلامذا يشيع اإلعالم أنه يلقى
معارضة ونفورا ً؟”.
لعبت أدوات استطالع الرأي الرئيسية دورا ً مخاتالً
يف االنتخابات السابقة ،وقد اعرتف بعض القامئني
عىل إدارة تلك األدوات بإخفاقهم يف توقع النتائج
الصحيحة ،لكن كثريين مل ينتبهوا إىل األسباب.
البعض ركز هذه األسباب يف قصور أدوات استطالع
الرأي ،وانطوائها عىل هوامش خطأ واضحة ،وسوء
اختيار بعض العينات ،لكن كثريين أغفلوا سبباً رئيسياً
يتعلق بأن االعتامد عىل وسائل اإلعالم الجامهريية
لتقدير حظوظ املرشحني مل يكن عمالً سليامً أو
منصفاً؛ إذ إن ترامب كان يلعب يف مساحة أخرى
متاماً هي ميدان “التواصل االجتامعي” ،الذي حقق
فيه آنذاك تقدماً ساحقاً وملحوظاً.
ساحة ترامب المفضلة
يف أكتوبر من العام  ،2017قال ترامب“ :لوال (تويرت)
ما أصبحت رئيساً”؛ إذ إنه يف هذه األثناء كان يحظى

دراسات وبحوث

بفرص واسعة عىل هذه املنصة وغريها من منصات
التواصل االجتامعي ،وهو استطاع من خالل هذه
دور اإلعالم الحاسم يتغير
املنصات أن يلتف عىل العداء الظاهر له يف وسائل
اإلعالم الجامهريية وأن يحقق االخرتاق املذهل ويفوز لقد حافظ اإلعالم عىل قدرته عىل لعب دور مؤثر يف
بانتخابات  2016أمام مرشحة معتربة هي هيالري حسم نتائج االنتخابات يف الدول التي تتبنى آليات
تنافس منفتحة ودميقراطية ،لكن هذا الدور تغري ألن
كلينتون.
لقد انتبه املعسكر املناوئ لرتامب لقيمة هذه املشهد االتصايل العاملي تغري إثر دخول الوافد الجديد
الوسائل وتأثريها الحاسم يف مسار العملية االنتخابية ،إىل الساحة (السوشيال ميديا) وزيادة قدرته التأثريية
خصوصاً أن ترامب بات ميتلك نحو  90مليون متابع بشكل واضح.
عىل “تويرت” ،وبات املعسكر الداعم له قادرا ً عىل والواقع أن عددا ً كبريا ً من باحثي وخرباء اإلعالم
يتفقون عىل أن التغطية اإلعالمية للعمليات السياسية
تشكيل الرأي العام عربها.
ولذلك ،فإن االسرتاتيجية اإلعالمية الهادفة إىل تقويض واالجتامعية املختلفة تلعب دورا ً كبريا ً يف تشكيل
حظوظ ترامب تجاوزت الخطأ السابق الذي منيت اتجاهات الجمهور تجاه تلك العمليات ،بشكل رمبا
بالخسارة بسببه؛ وهو الخطأ املتمثل يف اعتبار أن يفوق تأثري بعض املؤثرات السياسية واالجتامعية
املجال اإلعالمي قارص عىل وسائل اإلعالم الجامهريية ،واالقتصادية الحيوية األخرى.
وبدالً من أن تركز االسرتاتيجية املناهضة لرتامب عىل كام أظهر العديد من البحوث أن النسبة األكرب
هذا املجال وحده ،راحت توزع مواردها وجهودها من الجمهور تستقي معلوماتها يف شأن العمليات
عىل الوسطني :اإلعالم الجامهريي ووسائط “التواصل االنتخابية من اإلعالم بالدرجة األوىل ،وهو األمر الذي
يزيد من أهمية التغطية اإلعالمية لتلك العمليات،
االجتامعي”.
لكن اإلشكال ظهر هنا؛ إذ بدا مجال “التواصل ويضع تأثريها يف مرتبة متقدمة بني العديد من
االجتامعي” حرا ً ومنفتحاً ومتسعاً بشكل ال ميكن العنارص املؤثرة األخرى.
السيطرة عليه والحد من آثاره عرب التفاعالت ويف هذا الصدد يؤكد عدد من الدراسات العلمية
التقليدية ،ولذلك ،فقد كان لزاماً عىل املعسكر املناوئ املوثوقة أن “التغطية الخربية للعمليات االجتامعية
لرتامب أن يجد طريقة يحد بها من قدرات معسكر والسياسية املختلفة تؤثر يف اتجاهات الجمهور بشكل
ترامب عىل النفاذ والتأثري عرب تلك الوسائط.
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يقوده إىل اتخاذ قرارات ودعم أو رفض سياسات
بعينها”.
والواقع أن قيام بعض وسائل اإلعالم بدعم أحزاب
ومرشحني معينني يف االنتخابات يحدث يف مختلف
دول العامل ،لكن الخطر الكبري ينشأ عادة حني يتم
حرف التغطية الخربية من أجل هذا الدعم.
فالتغطية الخربية ألي وسيلة إعالمية ذات كفاءة
واحرتافية يجب أن تتجرد من الرأي ،وتراعي معايري
الحياد والتوازن واملوضوعية.
“غرف الصدى”
ميكن تفهم أن يكون ألي وسيلة إعالم خاصة موقف
داعم ملرشحني أو أحزاب معينة يف أي انتخابات لقد تم رصد مئات الناشطني عىل مواقع “التواصل
سياسية أو غري سياسية ،لكن تسخري األخبار لخدمة االجتامعي” الذين لعبوا أدوارا ً جوهرية يف تعزيز
هذا املوقف عرب تلوينها وحرفها أمر خاطئ وغري حظوظ الدميقراطيني ومقاومة النفاذ الواضح والتأثري
الكبري ملؤيدي ترامب عىل تلك الوسائط.
مهني.
ويف هذا الصدد يؤكد الخبري األمرييك جراهام ومن بني هؤالء نجوم مؤثرون ،حظيت حساباتهم
رامسدين ،املختص ببحوث “اإلعالم والدميقراطية” ،عىل مواقع “التواصل االجتامعي” مبشاركات زادت
أن “الدراسات العلمية أثبتت أن التغطية الخربية
للعمليات االجتامعية املختلفة تؤثر يف اتجاهات
الجمهور ورمبا تقوده إىل اتخاذ قرارات ودعم أو رفض
سياسات بعينها”.
وهو األمر ذاته الذي يوضحه املفكر األمرييك بول
كروجامن بقوله“ :كان ميكن لالنتخابات الرئاسية
األمريكية يف العام  ،2000أن تنتهي بنرص مؤزر آلل
جور ،لو مل يتخذ اإلعالميون موقفاً سلبياً منه”.
ويف االنتخابات الرئاسية األمريكية  ،2008كان هناك
اقتناع كبري لدى قطاعات أكادميية وسياسية وبني
صفوف الجمهور بأن إتقان أوباما ،وأركان حملته،
التعاطي مع وسائل اإلعالم كان أحد األسباب الرئيسة
وراء نجاحه.
لكن ما جرى يف انتخابات  2016كان مختلفاً ،ألنه
دشن عرص تفوق وسائط “التواصل االجتامعي” يف
هذا املجال ،أما ما جرى يف االنتخابات األخرية فقد
كان محاولة لغل أيدي تلك الوسائط عن صنع الفارق.
ثالث آليات
لقد تحققت هزمية ترامب يف اإلعالم عرب العمل من
خالل ثالث آليات أساسية؛ أوالها تتمثل يف الحفاظ
عىل التفوق التقليدي للدميقراطيني يف مجال وسائل
اإلعالم الجامهريية ،حيث اصطف معظم تلك
الوسائل إىل جانب بايدن ومعسكره.
أما ثانية تلك اآلليات فقد برزت عرب تقليم أظافر
ترامب ومعسكره يف ساحته األثرية؛ أي مجال
“التواصل االجتامعي” ،وهو األمر الذي تحقق عرب
الضغط عىل رشكات التكنولوجيا العمالقة التي متلك
تلك الوسائل ليك تضع قيودا ً عىل استخدامات ترامب
ومعسكره بدعاوى تنظيمية.
بينام تم تفعيل اآللية الثالثة من خالل تنظيم
تفاعالت املعسكر الدميقراطي واملناوئ لرتامب عىل
تلك الوسائط ،ليك يزيد مردوده ويتعاظم بشكل يحرم
ترامب ومؤيديه من ميزة التمركز الجيد والتفوق
الواضح.

بأضعاف عام تحظى به وسائل إعالم جامهريية عريقة
واصلت عملها لعقود بتفوق وامتياز.
تم إطالق مصطلح “غرف الصدى” عىل املجال الذي
أبدع فيه هؤالء املؤثرون ،وعرب استخدام آليات التنفري
من ترامب ومرشوعه والرتكيز عىل نجاعة املنافس
وتصليب حظوظه ،خرس الرئيس املنتهية واليته تفوقه
يف هذا املجال.
لكن الرضبة الحاسمة التي تم توجيهها لرتامب
ومعسكره متثلت يف وضع قيود عىل تفاعالته عرب
تقييد وصول تغريداته ،أو وصمها بـ “الكاذبة” ،أو
إخضاعها لـ “رضورة التحقق”.
لقد جرت هزمية ترامب يف اإلعالم عرب تقييد تفوقه
الظاهر عىل الوسائط الجديدة ،والحفاظ عىل وضعه
اليسء يف الوسائل الجامهريية ،بينام تكفل االستقطاب
الحاد بتأجيج املعركة ،وجاء صوت “كوفيد ”19
الحاسم لينهي حظوظه.
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تقنيات

المروحيـــة

TrekkerM

الحل األمثل للعمليات
المتعددة المهام

تعد المروحية  ،AW109 TrekkerMالتي تزن ثالثة أطنان وتعتبر النسخة العسكرية للطائرة
 ،AW109 Trekkerطائرة مروحية ثنائية المحرك خفيفة الوزن متعددة األدوار مصممة
لتنفيذ العمليات العسكرية بمرونة وسرعة فائقتين.
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وبفضل تلك املميزات املذهلة تستطيع الطائرة تنفيذ
العمليات العسكرية يف أصعب املناطق ليال أو نهارا،
السيام وأنها مجهزة بعجالت هبوط قابلة لالنزالق
ومقصورة قيادة زجاجية من نوع Garmin
وتتمتع الطائرة  ،AW109 TrekkerMالتي تتميز
مبقصورة قيادتها الزجاجية ،بقدرة عالية عىل الطريان
وإمكانية التحكم فيها وتنفيذ املناورات الجوية
بدرجة كبرية ،فضال عن قوتها ونسبة أمانها العالية ،ما
يجعلها الحل األمثل بالنسبة للعمليات املتعدة املهام.
وتعترب مقصورة الطائرة ،التي ميكن تعديلها برسعة،
الخيار الجديد األقل تكلفة واألكرث عملية ألداء عدد
كبري من املهام مثل الخدمات العامة واالستكشافات
الجوية واملراقبة واالستطالع والحراسة املسلحة ونقل
الجنود وتنفيذ مهام البحث واإلنقاذ واإلخالء الطبي.
وتستخدم الطائرة  TrekkerMمجموعة كبرية
من أجهزة املهام االختيارية مثل أنظمة التسلح
الداخلية والخارجية ،ما يجعلها الخيار األفضل يف
سوق املروحيات الخفيفة املتخصصة يف تنفيذ املهام
العامة .كام أثبتت الطائرة جدارتها من حيث تقديم
الدعم العمليايت امليداين بفضل رسعة تحليقها العالية
وأدائها الفائق ،فضال عن سعرها التنافيس وانخفاض
تكاليفها التشغيلية .وتتواجد هذه املروحية املتعددة
األدوار يف الخدمة الفعلية حاليا لدى القوات املسلحة
يف عدد كبري من دول العامل وتحقق استفادة كبرية
من الشبكة العاملية الواسعة املتعلقة بدعم العمالء.
والطائرة مصممة لتنفيذ العمليات يف املناطق
البحرية الصعبة ومنح القادة البحريني قدرا كبريا من
املرونة عند تنفيذ العمليات .وميكن تجهيز الطائرة
بعدد كبري من أجهزة املهام مثل أنظمة التسلح
الداخلية والخارجية.
كام تعرض رشكة  Leonardoتقديم أحدث الدورات
التدريبية الالزمة لتحسني أداء الطيارين وزيادة األمن
والسالمة .وتساهم األبعاد الخارجية املدمجة للطائرة
يف تعزيز العمليات البحرية والقدرة عىل نقل األفراد
مثل طائرات النقل من طراز C-130
المميزات الرئيسية
يتميز التصميم املرن ملقصورة الطائرة TrekkerM
بإمكانية تعديلها برسعة تبعا ملتطلبات املهمة،
باإلضافة إىل وجود أبواب واسعة لسهولة الدخول
وتسهيل عملية النزول وربط الحبال وتشغيل
األسلحة الداخلية .وتحتوي الطائرة عىل عدد كبري

من أجهزة املهام مثل أجهزة الالسليك املتعددة
املوجات واألجهزة اإللكرتو – برصية العاملة باألشعة
تحت الحمراء ( )EO/IRواألضواء الكاشفة ومكربات
الصوت وأجهزة الرؤية األمامية العاملة باألشعة تحت
الحمراء  FLIRورافعة اإلنقاذ وخطاف الحمولة.
أجهزة المالحة األساسية

وتضم األسلحة الداخلية للمروحية TrekkerM
مدفعني رشاشني عيار  7,62ملليمرتا منصوبان عىل
محور االرتكاز الرئييس ومدفع رشاش عيار 12,7
ملليمرتا .أما األسلحة الخارجية فتشمل مجموعة
بنادق آلية (مبعدل  250أو  400طلقة) وراجامت
صواريخ عيار  70ملليمرتا ( 7أنابيب أو  12أنبوبا)
ومجموعة الصواريخ – املدافع الرشاشة (عبارة عن
 3صواريخ عيار  70ملليمرتا و 250نظاما من أنظمة
االنتشار الرسيع عيار 12و 7ملليمرتا) والصواريخ
املوجهة بالليزر )Laser Guided Rockets (LGR

تتكون أجهزة املالحة الخاصة باملروحية TrekkerM
من “نظام عرض املقصورة” Genesys Aerosystems
 Cockpit Display Systemاملعدل الستيعاب طيار
أو اثنني ل “قواعد الطريان البرصي”  VFRأو “قواعد
مساحة المقصورة ووسائل الراحة
الطريان اآليل”  IFRوتوجد شاشتا عرض كبريتان مقاس
 x 8 6بوصات من نوع  EFISاللتان تؤمنان املعلومات تؤمن مقصورة املروحية  TrekkerMالخالية من
الواردة من “شاشة عرض الرحلة الجوية األساسية” العوائق املساحة الالزمة لنقل األفراد املجهزين
 )Primary Flight Display (PFDو “شاشة عرض تجهيزا كامال وأجهزة املهام برسعة بهدف دعم
الوظائف املتعددة”  MultiFunction Displayالعمليات ذات اإليقاع الرسيع.
 )(MFDالالزمة لعمليات “قواعد الطريان البرصي” يف وتوجد أبواب منزلقة ضخمة عىل جانبي الطائرة
حالة الطيار املفرد و “قواعد الطريان اآليل”.
املروحية ،باإلضافة إىل سالمل طويلة وأرضية غري
كام توجد ،عند الحاجة“ ،شاشة عرض إضافية مرتفعة لترسيع عملية صعود أو نزول األفراد
للرحلة الجوية األساسية ملساعد الطيار” Co-Pilotوتسهيل عملية تحميل وتفريغ مواد الشحن أو
 )Primary Flight Display (PFDمقاس  x 8 6األجهزة واملعدات أو النقاالت املوجودة عىل األرض.
بوصات لتغطية العمليات يف حالة وجود طيارين .وتساهم عمليات ربط مواد الشحن بالحبال ورفعها
ومتتلك املروحية  TrekkerMاتصاالت  VHF/برسعة من خالل األبواب املنزلقة الكبرية يف التعجيل
 AMمزدوجة ونظام “املدى الالسليك املتعدد بإنزال واستعادة القوات من وضع التحليق .وتساهم
االتجاهات”  VORاملزدوج ونظام تحديد املواقع األطقم املسلحة املتمركزة عىل باب املقصورة يف
عن طريق األقامر الصناعية  GPSوجهاز استقبال التصدي ألي تهديد عىل مساحة كبرية.
 )Transponder (Mode-Sوجهاز  ADS-B Outوميكن تعديل مقصورة الطائرة برسعة من وضع
وجهاز تحديد املواقع عن طريق األقامر الصناعية “نقل القوات” و “إيصال مواد الشحن” إىل أي وضع
املعزز ب “نظام تحديد املساحة الواسعة”  Wideمطلوب آخر أكرث إلحاحا مثل اإلخالء الطبي وإخالء
 )Area Augmentation System (WAASكام الجرحى واملصابني واملراقبة واالستطالع والبحث
متتك الطائرة خارطة رقمية فعالة و “رؤية صناعية واإلنقاذ العسكري  SF/CSARوالدعم الجوي
متكاملة ثالثية األبعاد”  Integrated 3D Syntheticوالقيادة والسيطرة وجمع املعلومات االستخباراتية
 Visionعن طريق  Highway-In-The-Skyواملراقبة واالستطالع  C2/ISRباإلضافة إىل ذلك،
(HITS) navigation
توجد مساحة لتخزين األجهزة واملعدات مثل
ويعمل “جهاز اإلنذار املتكامل لتنبيه الطيار ضد الحقائب الطبية داخل الجزء الخلفي من جسم
التضاريس األرضية”  Integrated Helicopterالطائرة ،ما يساهم يف زيادة اإلبقاء عىل مساحة
 Terrain Awareness Warning Systemاملقصورة خالية متاما لتنفيذ العمليات املطلوبة.
 )(HTAWSاملوجود لدى املروحية  TrekkerMعىل
نقل الجنود
توفري قاعدة بيانات حول التضاريس واملوانع األرضية
العاملية املرتبطة ب “نظام اإلضاءة املالحية الخارجية تؤمن رسعة تعديل املقصورة مساحة أمامية وخلفية
واملعلومات االحتياطية الجاهزة”  External NVGلعدد يصل إىل ستة جنود ،فضال عن تأمني الحامية
 Lighting and Standby Information Systemالباليستية وأسلحة الجنود مثل املدفع الرشاش عيار
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 7,62ملليمرتا أو املدفع الرشاش املخصص لألغراض
العامة  GPMGأو بنادق القناصة املثبتة عىل محاور
االرتكاز الرئيسية املثبتة عىل باب املقصورة.
إمداد الشحنات
بفضل القدرة عىل حمل مواد الشحن الداخيل
امللحقة بخطاف الشحنة الواحدة التي يصل وزنها إىل
 1,250كيلوجراما أو خطاف الشحنة املزدوجة التي
يرتاوح وزنها بني  1,250كيلوجراما و  500كيلوجراما،
تستطيع الطائرة املروحية تنفيذ عمليات إمداد ورفع
الشحنات بطريقة فعالة.
البحث واإلنقاذ

تقنيات
مهام داخل املقصورة يجمع بني أنظمة املهام وأنظمة
االستشعار ،وهو ما ميكن الطائرة  TrekkerMليس
لجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع
فحسب وإمنا إنتاجها ونرشها إىل القوات الخاصة
أيضاً.
يتحقق الدعم الجوي املبارش عن طريق نظام الرؤية
واالستهداف املوجود لدى األسلحة الخارجية ،وتقوم
مجموعات املدافع الرشاشة الثقيلة والصواريخ
املوجهة والغري موجهة بتأمني عملية التصدي
للتهديدات من أجل تعزيز الكفاءة القتالية.
كفاءة العمليات البحرية
تؤمن الطائرة  TrekkerMسالحاً بحرياً يتمثل يف
طائرة مروحية خفيفة ذات محركني ،وتساهم نقاط
التثبيت وأنصال املروحة الرئيسية القابلة للطي يف
تأمني الطائرة  AW109 TrekkerMخالل األحوال
الجوية القاسية ،عالوة عىل إمكانية تخزينها داخل
الحظائر املناسبة.

وعمليات االستهداف وتجنب اإلصابات.
تستطيع الطائرة  TrekkerMتحمل نريان األسلحة
الصغرية بفضل قدرتها الذاتية عىل التجاوز
الباليستي  inherent ballistic toleranceبفضل
أنصال مروحتها وهيكلها القوي ومكوناتها وقوة
صندوق تروسها الرئييس ومحركيها االثنني املجهزين
بأنظمة إخامد النريان املعادية وأنظمتها الكهربائية
والهيدروليكية.
ويف حالة تعرضها للسقوط ،تقوم الطائرة TrekkerM
بتزويد الطاقم والركاب داخل املقصورة مبستويات
دولية من الحامية ضد السقوط عن طريق عجالت
الهبوط القابلة لالنزالق والقادرة عىل امتصاص
الصدمات وعن طريق هيكلها القوي ونظام وضع
مقاعدها املضاد للسقوط ،باإلضافة إىل خزانات
الوقود املضادة للسقوط والتي تعمل عىل خفض
النريان الناتجة عن السقوط وأجهزة الطفو بالنسبة
للعمليات البحرية.

عـــند تزويــــد مقصــــــورة ركـــاب الطائـــــرة
 AW109 TrekkerMبثالثة مقاعد الستيعاب
مسؤول الرفع ومسؤويل اإلخالء الطبي تستطيع
املقصورة تنفيذ عمليات الرفع واستعادة األفراد عن
طريق باب املقصورة الكبري .ويوجد كونصول مهام
تدريب العمالء
اختياري لزيادة الوعي امليداين ودعم عمليات البحث
الحماية ضد السقوط
من الجدير بالذكر أن رشكة  Leonardoتعد إحدى
من أجل تعزيز فعالية املهمة.
وميكن تعديل املقصورة بكل سهولة لتنفيذ عمليات تستطيع الطائرة  TrekkerMالعمل يف ساحات الرشكات العاملية البارزة يف مجال تقديم خدمات
إخالء الجرحى واملصابني أو عمليات اإلخالء الطبي القتال الحديثة بطريقة فعالة .وتم تصميم الطائرة التدريب املهنية واألنظمة و الحلول الالزمة لخدمة
عن طريق تأمني مساحة تكفي لثالثة مسعفني طبيني وأنظمة املهام لديها بحيث تجعلها قادرة عىل قاعدة عمالئها عىل مستوى العامل .وعندما يتعلق
ومصاب محمول عىل محفة .وتوجد نقاط التحميل تجاوز التهديدات وتجنب عمليات الرصد املعادية األمر بالتدريب تحرص الرشكة بشدة عىل االلتزام
بسياستها التي تقوم عىل متكني عمالئها من تحقيق
 Attachment pointsونقاط تزويد الطاقة الالزمة
أقىص استفادة ممكنة من طائراتها املروحية.
لتشغيل األجهزة الطبية.
المواصفات الفنية:
يعمل لدى شعبة الطائرات املروحية التابعة للرشكة
عمليات فرق القوات الخاصة
•الوزن (الحد األقىص للوزن اإلجاميل):
أكرث من  300موظف يف مجال التدريب ،وتقدم
•الحمولة الداخلية 3,175 :كيلوجراما
تساهم طريقة وضع املقاعد األمامية والخلفية يف
خدماتها املتخصصة لكافة الرشكات التي تستخدم
( 7,000طنا)
رسعة نرش واستعادة فرق القوات الخاصة عن طريق
مروحياتها منذ أكرث من  65عاماً .ويضم طاقم الرشكة
•الحمولة الخارجية 3,350 :كيلوجراما
معلمي طريان ومعلمني فنيني يتمتعون بخربة كبرية
األبواب املنزلقة الكبرية .ويسمح نظام الربط الرسيع
( 7,385طنا)
يف مجال الطائرات املروحية العسكرية واملدنية.
بالحبال بخروج فردين من عىل كل جانب بصورة
•الطاقة:
يعتمد التدريب عىل الطائرة ،AW109 TrekkerM
متزامنة .وميكن استخدام رافعة اإلنقاذ يف استعادة
•محركان من طراز  PW207Cمن إنتاج
الذي يجري يف أكادميية التدريب يف مدينة Sesto
فرق القوات الخاصة عندما تكون الطائرة يف وضع
رشكة Pratt & Whitney Canada
 Calendeاإليطالية ،عىل استخدام أحدث أجهزة
التحليق .وميكن التصدي للتهديدات عن طريق
•الطول 12,96 :مرتا ( 42,06قدما)
التدريب ،باإلضافة إيل الربامج الشاملة للدورات
األفراد املسلحني املتمركزين عىل باب املقصورة.
•االرتفاع 3,60 :أمتار ( 11,09قدما)
التدريبية التي تستضيف األطقم الجوية واألطقم
القيادة والسيطرة وجمع
•السعة :طاقم مكون من فرد/فردين
الخلفية واألرضية وفنيي الصيانة .ومن الطريف أن
المعلومات االستخباراتية
و 7-6ركاب
شعبة الطائرات املروحية تعمل حالياً عىل تطوير
والمراقبة واالستطالع
•الرسعة القصوى 281 :كيلومرتا يف
شبكة من مراكز التدريب اإلقليمية للتأكد من وصول
ميكن تحقيق القيادة والسيطرة وجمع املعلومات
الساعة ( 152عقدة)
خدماتها التدريبية يف كل زمان ومكان بطريقة
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع عن طريق وحدة
مناسبة.
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فقدنا وطن!
دروس الحياة كثرية ومختلفة ومل أجد درسا أقىس من
“ املوت” حني يغيب عزيز لدي! يرتكني أمام اآلالف
من األسئلة دون إجابة! أفقد معها بوصلة حيايت وتضيع
اتجاهايت وكأن الزمن توقف يب! وكأن الزمن يتحدى
قدريت يف التحكم مبشاعري وقدرة عقيل عىل إدراك أمرا ً
تتجدد معه أسئلتي يف كل مرة ،وال يوقف كل ذلك عند
حده اال االميان مبا كتبه الله والصرب عىل قضاءه وحكمته
يف خلقه سبحانه وتعاىل.

malrashid@uob.edu.bh

الفقد كلمة ال يمكن
استيعابها وال يمكن التعبير
عنها بسهولة لعمق أثرها
وغزارة جرحها ،وهنا ال
أقصد اال الفقد الذي يغيب
عن حياتنا إنسان عزيز وغالي
وجوده كان هينا لينا يدخل
البهجة والسرور لمجرد
رؤيته ،يشعرك بالطمأنينة
والراحة في عند الحديث
معه .وجوده أشبه بـ (جبر
خاطر) لكل ما تراه في يومك
وما عانيته في مراحل حياتك
المختلفة.

السطر األخير

بقلم  :د .مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية

رثاء األحبة صعب ،ويف حقيقته مستمر ال ينتهي
مبرور سنوات عىل فقدهم ،بل تشعر به بداخلك يف
كل موقف يدفع بالذكريات دفعا نحو ذاكرتك ليعرص
قلبك ويجدد أملك! تشعر به يف كل مكان يحبه فقيدك
ويف كل كلمة يرددها ومع كل شخص عزيز عليه!
رثاء األحبة تجده عند كل دعوة تسمعها ممن يعرف
فقيدك وعارشه وكان له مع فقيدك مواقف وذكريات
ترفع بفقيدك منازل يف اآلخرة قبل الدنيا .رثاء األحبة
يتجدد برؤية ذريته ورؤية أمل فقده يف أعينهم وقسامت
وجوههم ويف ضحكتهم املكسورة ويف حديثهم املتكرر
عنه ليشاركوك أمل الفقد!
يف كل مرة نفقد عزيز ،نستذكر كل األحبة الذين
فقدناهم يف الدنيا لنقف عاجزين أمام األسئلة ذاتها
التي ترص عىل ان تتكرر للحصول عىل إجابة تخفف من
صدمة الفقد ولوعة الفراق والصرب عىل غيابه ،ونرص
ان نواجهها بدورنا –رغم الحاحها -باإلميان بقضاء الله
وبقدره وبالصرب الجميل عىل ما كتب ،وبالدعاء الذي
ال ينقطع لهم.
باألمس القريب ،فقدنا صاحب السمو املليك األمري
خليفة بن سلامن آل خليفة رئيس الوزراء املوقر رحمة
الله وطيب الله ثراه ،وكم كان موجعا ومفجعا خرب
وفاته بقدر ما كان مفاجئا .فقدنا األب الحنون وباين
نهضة البحرين ،فقدنا الداعم الكبري لالعالم واملكرم
لطلبة العلم الذين كانوا ينتظرون ببالغ اللهفة السالم
عىل سموه وسامع كلامته األبوية املهنئة لنا يف حفالت
التخرج وعيد العلم .حني فقدناه ،شعرنا وكأننا فقدنا

وطن ،فقدنا (أبو البحرين) صاحب املواقف اإلنسانية
التي ال تعد وال تحىص ،صاحب اليد البيضاء التي ال
تبخل عىل املحتاج ،راعي الفزعات ملن يناشده .ال ميكن
حرص كل ما قام به سموه عىل امتداد  49عاما كرس
خاللها حياته لخدمة الوطن واملواطن وساهم بحكمته
وحنكته السياسة يف بناء البحرين ونهضتها ،وكان خري
سند وذخر لشعب البحرين الويف .للفقيد مناقب كثرية
ال يتسع لها املقال ستبقى راسخة يف أذهاننا وإن غاب
سموه ،فهو حارض بإنجازاته ومواقفه التي سجلها
التاريخ وشهدتها البحرين واملجتمع الدويل ،سائلة الله
تعاىل ان يرحم فقد البحرين برحمته الواسعة وان يلهم
قيادتنا وشيوخنا ويلهم شعب البحرين الويف الصرب
والسلوان ،وان يجزيه عنا خري الجزاء عىل ما قدمه
للوطن وألبناء الوطن.
السطر األخري ...
« املوت ال يوجع املوىت ،املوت يوجع األحياء» محمود
درويش
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عرض كتاب

هل ربحت الصين؟
أم خسر الجميع؟
عرض ومراجعة  :د .هال أحمد علي
استاذة علوم سياسية

يأتي كتاب كيشور محبوباني الموسوم :هل ربحت الصين؟ والصادر
شهر مارس المنصرم والمحقق أعلى نسبة مبيعات على موقع
اً
استكمال لسؤال بدأ
أمازون خالل األشهر القليلة الماضية ،يأتي
األول في كتابه :هل خسر الغرب؟ المنشور عام  2019والحائز
بشقه ّ
على شهرة واهتمام كبيرين كأكثر الكتب جرأة في مساءلة مكانة
الغرب في ظل صعود القوى الجديدة .يرى محبوباني أن سلطة
الغرب التي امتدت لقرون ،تقترب من نهايتها ولن يكون بإمكانه
فرض قوته ومثله العليا على العالم كما كان باألمس وعليه أن
يعترف بتراجع مكانته وانحداره.

تأيت أهمية هذا الكتاب من نقطتني :أوال :أن مصري
العالقات األمريكية -الصينية مسألة يتوقف عليها
مصري العامل أجمع .األهمية الثانية تأيت من قدرة
الكاتب عىل تناول السؤال مبوضوعية الفتة ،إذ إنه
ال يقرر ما إذا كانت الصني هي التي كسبت أو
أمريكا وإمنا يطرح إيجابيات وأخطاء كل منهام مؤكدا
رضورة أن ينترص الجميع وإال سيخرس الجميع عىل
مستوى اإلنسانية جمعاء .وهنا تكمن أهمية السؤال
الذي يطرحه الكتاب يف لحظة حاسمة من التاريخ.
“هل فازت الصني؟” عنوان استفزازي رمبا ،لكنه
عميق وإن بدا مضلال بعض اليشء .فاملؤلف ال يقصد
أن يقرر إن فازت الصني أو خرست ،وإمنا يريد قول
ما ال يتوقعه القارئ من العنوان وهنا تكمن دهشة
الكتاب .إنّه يقدّم قراء ًة للسيناريوهات التي ميكن
أن تحدث يف التنافس الناشئ بني الصني والواليات
املتحدة األمريكية حاملاً الق ّراء خارج منطقة الراحة
الخاصة بهم  ،وهذا جزء من قوة الكتاب الذي يحاول
فهم االختالفات العميقة فيام يتعلق بالحريات

الفردية واالستقرار االجتامعي والسيايس وغري ذلك
؛ بعبارة أخرى  ،يريد رؤية العوامل من خالل عيون
اآلخر .يقول محبوباين“ :يجب أن نعرف كيف تفكر
الصني وترى نفسها يف العامل  ،سواء كنا نراهم أصدقاء
أو خصوما أو يف مكان ما بينهام”
وميتدح ما علّمه الغرب لبقية العامل وألجزاء من آسيا،
مبا يف ذلك الصني والهند .ويبدو أن ليس هناك من
يُفاجأ مبا تعلمته الصني من الواليات املتحدة أكرث
من الواليات املتحدة نفسها ،التي ترى يف الصني
اآلن منافسا يهدد تفوقها العاملي .ويتساءل الكتاب
عن عواقب منو تلك املنافسة دون رادع .وينبّه إىل
األخطاء التي من شأنها أن تق ّوض العالقات الصينية
األمريكية وعالقتهام مع العامل كلّه  ،ويقدم لكالالبلدين نصائح رصيحة وواضحة حول كيفية القيام
بعمل أفضل يف املستقبل .قال بعض النقاد إن القادة
يف بكني وواشنطن قد ال يحبذون ذا الكتاب وال
يوافقون عىل كل ما يقوله ،لكن من األفضل أن يولوه
اهتام ًما مركّزا .فالصني والواليات املتحدة تخوضان

هذا الكتاب
اسم الكتاب  :هل ربحت الصين؟
أم خسر الجميع
سنة اإلصدار 2019 :
المؤلف :كيشور محبوباني

رصا ًعا عىل الصدارة الدولية ،والنتيجة ستشكل النظام
العاملي ألجيال قادمة.
من النصائح التي يقدمها الكتاب ،أنه عىل واشنطن
أن تتبنى اسرتاتيجية دولية طويلة األمد تقوم عىل
التوازن والتعاون وإعادة تأسيس قيادة وحوكمة
داخلية سليمة ؛ كسب األصدقاء يف الخارج بدالً من
إبعاد الحلفاء ؛ تجنب اإلفراط يف االلتزام والتعبري
عن الحياء األخالقي .ويحذّر من استخدام القوة
العسكرية التي مل تعد السالح املناسب للمرحلة.
يضع الكتاب الدليل النهايئ لخطوط الصدع العميقة
يف العالقة األمريكية – الصينية وتقييام دقيقا لخطر
أي مواجهة .ويطرح سؤاال قد يكون األهم يف الشؤون
الدولية :كيف ستتطور العالقة بني الواليات املتحدة
والصني؟ أهمية هذا السؤال تنبع من أن البرشية
بحاجة ماسة إىل تعاون هذه القوى العظمى .فإن
استمر الرصاع بينهام ،فمن املحتمل جدًا أن ينتهي
األمر بالواليات املتحدة يف وضع غري ٍ
مؤات للغاية ،
ليس بسبب تفوق الصني املتأصل ،بل بسبب أخطاء

73
الواليات املتحدة ،ليس أقلّها الفشل يف فهم الواقع
الصيني .فالصني وأمريكا قوتان عامليتان بدون خصوم
جديني .إنهم ينظرون إىل بعضهام بعضا بعني املنافس.
تواصلهام ضعيف ،وهناك القليل من التعاطف
الطبيعي .بينهام مسابقة جيوسياسية ضخمة.
ويتمثل جوهر الكتاب يف فحص أكرب األخطاء التي
ارتكبتها الصني والواليات املتحدة خالل  40عا ًما منذ
االنفتاح عىل العامل .فيلوم الصني مثال عىل إهاملها
واستبعاد الحلفاء املحتملني بني رجال األعامل
األمريكيني الذين ينبغي أن يكونوا حلفاء طبيعيني
أو مطالبة األمريكيني بنقل التكنولوجيا كثمن للفوز
بالعقود .كام ينتقد أمريكا لعدم تطوير اسرتاتيجية
شاملة للتعامل مع الصني .الصني ليست دولة
توسعية .ومل تشكّل يوما تهديدًا لجريانها القريبني
 ،ناهيك عن الحرب القصرية ،لكن الدموية ،ضد
فيتنام يف عام  1979باإلضافة إىل املشاكل األخرية مع
الهند يف واد متنازع عليه عىل حدودهام املشرتكة يف
جبال الهياماليا .لكن الصني ،ال تحاوال عمو ًما فرض
أيديولوجيتها الشيوعية أو الثقافة الصينية عىل أي
شخص .إن الطابع الصيني ليس صفة قابلة للتحويل
بنفس الطريقة التي تكون بها “الطابع األمرييك”.
فمنذ فرتة طويلة  ،تعلمت واشنطن كيفية التعامل
مع دول صديقة مسلحة نوويًا مثل فرنسا ،كام إنها
تعلمت وإن بصعوبة ،كيفية التعامل مع األعداء
املسلحني نووياً مثل االتحاد السوفيتي القديم.
لكنها مل تكتشف أبدًا كيفية التعامل مع دولة قومية
مسلحة نوويًا ليست صديقة وال عدوة ،وقد حان
الوقت لذلك كام يقول محبوباين.
السؤال الكبري“ :هل انترصت الصني؟ إمنا يعني“ :ما
هي التغيريات االسرتاتيجية التي يتعني عىل أمريكا
إجراؤها عندما ال تكون هي القوة االقتصادية
املهيمنة عاملياً؟ “
بالنسبة للكثريين  ،مل تعد أمريكا ق ّوة ال غنى عنها،
إذ ميثّل الصعود العاملي للصني واالنحدار االسرتاتيجي
النسبي للواليات املتحدة تحديًا سياسيًا مل تواجهه
الواليات املتحدة من قبل .يتعني عىل صانعي
السياسة األمريكيني التخلص من تهاونهم وإطالق
عملية إعادة تشغيل إسرتاتيجية رئيسية للسياسات
الداخلية والخارجية التي أضعفت األسس االجتامعية
للدولة واملكانة العاملية .بخالف ذلك  ،ال ميكن لألمة
الناشئة  ،التي بالكاد يبلغ عمرها مائتان وخمسون
عا ًما  ،والتي تضم ربع سكان الصني فقط  ،أن

تتوقع هزمية أقدم حضارة مستمرة يف العامل .حجة
محبوباين املركزية هي أن الواليات املتحدة ليس
لديها اسرتاتيجية متامسكة للتعامل مع صعود الصني،
وبدون هكذا اسرتاتيجية  ،من املرجح أن تفشل.
ويناقش أهمية السياسة األمريكية ،إذ تتحمل أمريكا
مسؤولية تصدير الحرية والدميقراطية إىل دول أخرى.
فبدون تأثري أمريكا يف االستقرار ،سيسقط العامل مرة
أخرى يف الفوىض.
وهكذا يؤكد الكتاب جمل ًة من املسائل:
 يف الرصاع ضد االتحاد السوفيتي  ،كانت الوالياتاملتحدة قادرة عىل إلهام وحشد حلفائها .ضد الصني.
اليوم مل يعد يُنظر إىل أمريكا عىل أنها مدينة مرشقة
عىل ٍّتل ،بل أصبحت دولة استولت فيها النخب عىل
السلطة وأصبحت اآلن مقسمة إىل طبقات.
 الصني الدميقراطية ستكون أكرث قومية وعدوانية -ولن تكون صديقة للغرب  -بالنظر إىل قرن اإلذالل
الذي عانت منه.
 بينام تنفق أمريكا ثرواتها يف خوض حروب معخصوم ال يشكلون أي تهديد عىل وجودها وأمنها
عىل اإلطالق  ،تستثمر الصني بشكل أسايس يف تعزيز
اقتصادها ورفاهية شعبها .من هنا كانت الحروب يف
العراق وأفغانستان هدايا جيوسياسية للصني.
 تحاول الواليات املتحدة تصدير الدميقراطيةواألسواق الحرة والحرية الشخصية وهي مستعدة
للتدخل يف دول أخرى لتحقيق هذا الهدف .حاول
االتحاد السوفيتي تصدير الشيوعية وتدخل أيضً ا
لتحقيق هدفه .يف املقابل  ،قلل الحزب الشيوعي
الصيني من تدخله يف البلدان األخرى منذ نهاية
الثورة الثقافية .قد تخىش دول أخرى القوة
االقتصادية للصني  ،لكنها ال تخىش اإلطاحة برعاية

صينية لحكومتها.
وين ّبه الكتاب إىل مسألة هامة تتعلق مبا يص ّوره قادة
اإلعالم والفكر األمريكيون عن الصني بأنها دولة رقابة
قامتة وسلطوية يتم فيها قمع املواطنني .إال أن هذا
يخضع ملساءلة بحكم تجربة الصينيني أنفسهم الذين
يشهدون ارتفا ًعا يف مستوى معيشتهم ولديهم حرية
أكرب من أي وقت مىض يف الرأي والدراسة والعمل
واللباس والعالقات االجتامعية والسفر.
ويذكر الكتاب الجوانب الهامة التي أساءت فيها
الصني السياسة .كاملعاملة غري الجيدة مع الرشكات
األجنبية  ،التي أُجربت عىل التخيل عن األرسار
الصناعية للحفاظ عىل الوصول إىل السوق الصينية
مغلق  ،حيث ال
عىل نحو بدت فيه الصني مجتم ًعا ً
ميكن لألجانب االندماج أو تويل مناصب قيادية ذات
مغزى .هذا ضعف مقابل الواليات املتحدة التي (ال
تزال) تستطيع جذب أفضل األشخاص من جميع
أنحاء العامل .وهنا تتجسد يف الحقيقة موضوعية
الكتاب الالفتة.
نبذة عن املؤلف:
كيشور محبوباين  ،أستاذ السياسة العامة يف جامعة
سنغافورة الوطنية .كان له وظيفتان مميزتان33 :
عا ًما يف الدبلوماسية و  15عا ًما يف األوساط األكادميية.
عاش يف نيويورك ألكرث من عرش سنوات كسفري
لسنغافورة لدى األمم املتحدة .يف عام  ، 2019تم
انتخابه يف األكادميية األمريكية للفنون والعلوم .وهو
معروف عامل ًيا بصفته املفكر العام الرائد يف آسيا.
أٍفاره كثرية لك ّنه مستقر يف سنغافورة .له عدة أعامل،
من بينها هل يستطيع اآلسيويون التفكري؟ وهل فقد
الغرب ذلك؟ نصف الكرة األرضية اآلسيوي الجديد،
والتقارب العظيم ،وما بعد عرص الرباءة.
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إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

جمع القلوب
ووحدة الكلمة
كان من هدي النبي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أن يجمع
الناس عىل كلمة واحدة ويؤلف بني القلوب ونهى عن
االختالف والتفرق وأوجب عىل املسلمني أن يتحدوا
ويجتمعوا ويتعاونوا بينهم لتحقيق مصالحهم وجمع
كلمتهم عىل الحق.
وقد اجتمع املسلمون عىل قلب واحد ويدة واحدة
تحت رايته صىل الله عليه وسلم فحققوا السالم واألمان
واالستقرار وردعوا كيد األعداء الطامعني وانترصوا يف
التحديات التي واجهتهم يف حياتهم فأصبحت جزيرة
العربا واحدة آمنة مطمئنة .

مسجد الشيخ زايد
في الصين

هو معلم حضاري إسالمي يرمز إىل األيادي البيضاء
لدولة اإلمارات العربية املتحدة وملؤسسها وموحدها
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأعىل
مقامه يف الصديقني والصالحني.
ذلكم هو مسجد الشيخ زايد يف الصني يف مقاطعة
نينغشيا الصينبة ،حيث بني هذا املسجد بعامرة
فاخرة وهيئة زاخرة باملوروث الحضاري اإلسالمي
العريق رمزا للسالم واملحبة بني الشعوب والدول
الصديقة ،حيث يقوم هذا املسجد بدور حضاري
عظيم من خالل نرش تعاليم سامحة اإلسالم وثقافة

وقد جاءت األوامر الربانية توجه املؤمنني إىل االعتصام
واالجتامع والتعاون بينهم .
قال الله تعاىل( َوا ْعتَ ِص ُموا ِب َح ْب ِل اللَّ ِه َج ِمي ًعا َولاَ تَ َف َّرقُوا
َوا ْذكُ ُروا نِ ْع َمتَ اللَّ ِه َعلَيْ ُك ْم إِ ْذ كُ ْنتُ ْم أَ ْعدَا ًء فَأَل ََّف بَ نْ َي
قُلُو ِب ُك ْم فَأَ ْص َب ْحتُ ْم ِب ِن ْع َم ِت ِه إِ ْخ َوانًا َوكُ ْنتُ ْم َع ىَل شَ فَا ُح ْف َر ٍة
ِم َن ال َّنا ِر فَأَنْ َق َذكُ ْم ِم ْن َها كَ َذلِ َك يُبَينُِّ اللَّ ُه لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلَّ ُك ْم
تَ ْهتَدُونَ) سورة آل عمران (.)103
فهذه اآلية الكرمية آمرة بوجوب الوحدة واالتفاق وتنهى
عن التفرق واالختالف .
َ
ص ِه َوبِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني ()62
وقال الله تعاىل ( ُه َو ال َِّذي أيَّد ََك ِب َن رْ ِ
َوأَل ََّف بَ نْ َي قُلُو ِب ِه ْم لَ ْو أَنْ َفقْتَ َما فيِ الأْ َ ْر ِض َج ِمي ًعا َما أَلَّفْتَ
بَ نْ َي قُلُو ِب ِه ْم َولَ ِك َّن اللَّ َه أَل ََّف بَيْ َن ُه ْم إِنَّ ُه َعزِي ٌز َح ِكي ٌم ()63
سورة األنفال
ويف هذه اآلية يبني الله تعاىل عظيم نعمته بجمع القلوب
وتحقيق األلفة وأنها سبب تحقيق النرص عىل األعداء.
ولهذا حقق النبي َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم األلفة واملحبة
بني الناس وجمعهم عىل كلمة واحدة ألن الوحدة فيها
القوة والعزة والرفعة.
ولهذا فقد ذكر ذلك ألصحابه منبهاً لهم إىل أهمية الوحدة

واالتفاق فقال صىل الله عليه وسلم:
( َوكُ ْنتُ ْم ُمتَ َف ِّر ِق َني فَ َج َم َع ُك ُم الل ُه يِب) رواه
مسلم واحمد.
وجاءت التوجيهات النبوية برضورة
اتحاد الصفوف واجتامع الكلمة
َع ْن أَ يِب ُه َريْ َر َة َرضيِ َ اللَّ ُه َع ْن ُه ،أَ َّن َر ُس َول اللَّ ِه
َصلىَّ اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق ََال« :إِيَّاكُ ْم َوالظَّ َّن ،فَ ِإ َّن
الظَّ َّن أَكْذ َُب ال َح ِد ِ
يثَ ،والَ تَ َح َّس ُسواَ ،والَ تَ َج َّس ُسواَ ،والَ
تَ َنا َجشُ واَ ،والَ تَ َح َاس ُدواَ ،والَ تَبَاغَضُ واَ ،والَ تَدَابَ ُرواَ ،وكُونُوا
ِع َبا َد اللَّ ِه إِ ْخ َوانًا» رواه البخاري ومسلم.
ويف هذا الحديث بيان واضح لوجوب ان تأتلف الكلمة
وتتحد القلوب ونهي رصيح عن التفرق واالختالف بجميع
صوره وأنواعه املحظورة.
وس ريض الله عنه ،ق ََال :ق ََال َر ُس ُول الل ِه َصلىَّ
و َع ْن أَ يِب ُم ىَ
اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم« :الْ ُم ْؤ ِم ُن لِلْ ُم ْؤ ِمنِ كَالْبُ ْنيَانِ يَشُ ُّد بَعْضُ ُه
بَعْضً ا» رواه مسلم.
وهذا تشبيه لالتحاد بالبنيان الثابت الراسخ الذي ال
يتزحزح.

الدين الحنيف الراسخة يف بث الوعي الحضاري لهذا
الدين العظيم يف جميع بلدان العامل ومنها دولة
الصني الصديقة حيث انترش اإلسالم يف ربوعها منذ
مئات السنني.
ويعترب هذا املعلم جرسا ً حضاريا للتواصل ااإلنساين
معلياً قيم األديان السمحة وجامل تعاليم اإلسالم
رشيعته الغراء .اشتمل بناء املسجد عىل استعامل
القباب واألقواس البديعة ،حيث تتوسط املسجد قبة
فخمة رائقة التصميم وعن جانبها قبتان جميلتان
أصغر منها يف الحجم إىل نحو الثلث .وتزينت جدران
املسجد بالزخارف والكتابات الجميلة بآيات القرأن
رس الناظرين.
الكريم فتضفي رونقا وبهاءا ي ُّ
كام تعلو املسجد منارتان شاهقتان رائعتان من حيث
التصميم والتننفيذ فصارت قبلة للناظرين .
مصل إضافة إىل
ويسع املسجد ألكرث من ستة آالف ٍّ
امللحقات اإلضافية واملنافع املتعددة إلكامل الدور
الحضرتي لهذا املعلم املنيف.

فتقام يف هذا املسجد الصلوات الخمس وصالة
الجمعة والعيدين ،وكذلك تعقد فيه حلقات تحفيظ
القرآن الكريم والدورات العلمية لطالب العلم لفهم
أحكام رشيعة اإلسالم السمحة .وقد تم افتتاح هذا
املسجد عام 2014م املوافق عام 1436هـ حيث
قامت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل
اإلنسانية بتمويل بناء هذا املسجد البديع وسمي
تيمنا باسم املغفور له املؤسس الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان تخليدا لذكره الطيب فرحمه الله وغفر وله
وأسكنه فسيح جناته وجزاه خري الجزاء يف أعىل عليني
مع النبيني والصديقني والشهداء والصالحني.
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دولة جديدة هي جزء من
الوطن العربي الكبير
الرجل :االتحاد
أهم ما يميز دولة اإلمارات العربية المتحدة ثباتها على المبادئ
واألهداف التي أعلنتها في اليوم الثاني من ديسمبر منذ  9سنوات
خلت .ويكتسب هذا الثبات على عمدنا للمقارنة بين هذه الدولة الفتية
وغيرها من دول العالم الثالث  ..إذ إننا ال نكاد نجد بين هذه الدول
النامية دولة قد حددت في البدء أهدافها وجعلت من إستقاللها
وإتحادها وسيلة لغاية ثم التزمت بما حددت من مبادئ وأهداف
مستقبلية ،بل إن كثيراً من دول عالمنا الثالث اجتاحتها رياح التغيير

من ذاكرة
عدسة
درع الوطن

في ذكرى العيد الوطني التاسع
قادة المديريات واالولوية في قواتنا المسجلة
يجددون العهد لرئيس الدولة ،ويشيدون
بإنجازات االتحاد العمالقة
كبار قادة القوات المسلحة في أحاديث أدلوا
بها لمجلة  -درع الوطن  -بمناسبة العيد
الوطني التاسع  ،العهد والوالء لصاحب السمو
رئيس الدولة واخوته أعضاء المجلس األعلى
لالتحاد ،واعربوا عن ثقتهم التامة في القيادة
الرشيدة لسمو رئيس الدولة الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان التي جملت دولة االمارات
العربية المتحدة محط أنظار العالم واعجابه،
كذلك أشاد قادة القوات المسلحة باإلنجازات
العظيمة العمالقة التي حققت في ظل
اإلتحاد وبالرفاهية التي ينعم بها المواطنون
في جميع أرجاء الدولة ،وباإلعجاز الذي تحقق
ببناء قوات مسلحة متطورة وموحدة.

إلى األسوأ داخلياً وخارجياً  ..وبقيت دولة اإلمارات
استثناء رائعاً .
لنذكر باالسم بعضا من هذه المبادئ واألهداف كما
إبتداء من دستورها المؤقت:
حددتها دولة اإلمارات
ً
 -1جزء من الوطن العربي.
 -2الحفاظ على استقاللها وسيادتها.
 -3توفير الحياة األفضل لمواطنيها.

كلية زايد الثاني العسكرية
في عامها التاسع
ال يستوعب كل ما نقول
الجهود المبذولة من اجل
االرتقاء بهذا الصرح العسكري
للدولة الفتية والذي يقف مناراً
شامخاً يحكي قصة اإلصرار على
التقدم وإحراز المنعة القومية التي تشكل في صورتها
العسكرية إحدى البنى األساسية للدولة الحديثة ..ولقد
شهدت كلية زايد الثاني العسكرية شأنها في ذلك شأن
بقية المؤسسات في الدولة تطوراً سريعاً وواعياً تنفيذاً
لألمانة المسئولية ونشداناً لألفضل كهدف رئيسي
يسعى اليه المسئولون تعزيزاً لقوة الوطن ومنعته وعزة
األمة وكرامتها.
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ance provided by damage tolerant /
fail-safe rotor blades, airframe structure and components, run-dry main
gearbox, twin engines with fire suppression systems, dual electrical and
hydraulic systems, ballistic tolerant /
self-sealing fuel system and ballistic
protection of critical components.
In the event of a crash, TrekkerM
provides the crew and personnel in
the cabin with various international
levels of crash protection through
energy absorbing skid landing gear
and structure, crashworthy seating
and restraints, crashworthy fuel tanks
to minimise post-crash fire, flotation
equipment for maritime operations,
and rapid post-crash / post ditching

Technical Specification
Weight (MGW):
Internal Loads 3,175 kg (7,000 lb)
External Loads 3,350 kg (7,385 lb)
Propulsion: Powerplant 2 x Pratt & Whitney Canada PW207C
engines with FADEC ENGINE RATINGS
Length*: 12.96 m 42 ft 06 in *Rotors turning
Height: 3.60 m 11 ft 09 in
Capacity: Crew 1-2, Passenger 7-6
Max Cruise Speed: 281 km/h 152 kt
egress.
Customer Training
Leonardo, through its Helicopters Division, is a world leading provider of

professional training services, systems
and solutions to a global customer
base.
When it comes to training, the company is fully committed to a policy
that enables its customers to make the
most effective and safe use of their
helicopters.
With over 300 professional training
personnel, the company’s Helicopters
Division has delivered essential training to the world’s helicopter operators
for as many as 65 years.
Leonardo’s team includes flying and
technical instructors with considerable military and civilian helicopter
experience.
The training capability for the
AW109 TrekkerM, at the Training
Academy in Sesto Calende in Italy, features cutting-edge synthetic training
devices combined with a comprehensive programme of training courses for
air crew, rear crew, ground crew and
maintainers.
Interestingly, the Helicopters Division
is developing a network of regional
Training Centres to ensure Customer
Training Solutions where customers
can access world-class training at a
time and place convenient to them.
Reference Text/Photo:
www.leonardocompany.com
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enhance mission effectiveness.
The cabin can be easily reconfigured
to enable CASEVAC / MEDEVAC operations with space for 3 ambulatory
personnel and a non-ambulatory patient on a stretcher enabling full body
access. Attachment points and power
outlets are provided for medical
equipment.
SF Team Operations
Fore and aft bulkhead seating enables
rapid egress and ingress of a Special
Forces (SF) team through the large
sliding doors. The fast roping system
enables simultaneous egress of two
troops per side. The rescue hoist can
be used to recover SF teams when in
the hover. Threat suppression is provided by crew served weapons in the
cabin door.
Command and Control (C2), Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR)
Battlefield C2 and enhanced ISR
capabilities are provided by a mission console in the cabin that integrates mission systems and sensors.
This enables the TrekkerM not only to
collect, but also to produce and disseminate time critical C2 and ISR infor-
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mation to the force.
Close Air Support capabilities are
provided by a sighting and targeting
system combined with the external
weapons. Heavy machine gun pods
and guided and unguided rockets
make available scalable threat suppression capabilities to enhance combat effectiveness.
Maritime Competence
The TrekkerM provides light twin class
helicopter maritime capability. Lashing points and folding main rotor
blades enable the AW109 TrekkerM
to be secured during adverse weather
conditions and
stowed in

AW109
TrekkerM
comes with a
state-of-the-art
glass cockpit

suitably sized hangars.
Ground handling equipment attached to the skid landing gear enables helicopter movement using
handling systems. TrekkerM has the
capability to operate within the electro-magnetic environment associated
with ship operations.
Crash Protection
Leveraging the major contributions to
battlefield survivability made by Doctrine and Training, and Intelligence,
Mission-Planning and Re-Planning,
the TrekkerM can operate effectively
in the modern battlefield.
Platform and mission systems are
designed to enable the TrekkerM
to avoid threats, avoid detection by
threats, avoid acquisition by threats
and avoid a hit.
TrekkerM can survive small arms fire
due to its inherent ballistic toler-
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The AW109 TrekkerM, characterised
by the state-of-the-art glass cockpit,
excellent flying qualities, high controllability and manoeuvrability, robustness and high inherent safety is the
ideal solution for multi-role and utility
operations.
The spacious and rapidly reconfigurable cabin is the new cost and operationally effective choice for a variety
of roles including: Utility, Aerial Scout,
Surveillance and Reconnaissance,
Armed Escort, Troop Transport, Search
and Rescue and Medical Evacuation.
The TrekkerM offers a wide range of
optional role equipment, including
internal and external weapon systems.
These features make the TrekkerM the
best choice in the light utility helicopter market. TrekkerM is also a proven
battlefield support with high cruise
speed and excellent performance,
along with competitive acquisition
and direct operating costs. This multirole helicopter is already in service
with several Armed Forces around the
world and benefits from an extensive
global network of customer support.
The helicopter is designed for operations in harsh maritime environments,
providing maritime commanders with
outstanding mission flexibility. The
platform can be equipped with a wide
range of role equipment, including internal and external weapon systems.
Leonardo also offers training to enhance pilots’ performance and to maximise safety. The aircraft compact external dimensions enhance maritime
operations and assure C-130 aircraft
class transportability.
Primary Features
TrekkerM’s Flexible cabin layout is
swiftly reconfigurable to mission
requirements, with wide doors for
exceptional access, rappelling and
fast roping and operation of internal

weapons.
It consists of a wide range of mission
equipment including multi-band radios, Electro-Optic / Infra-Red (EO/
IR) device, searchlight, loudspeakers,
FLIR, rescue hoist and cargo hook.
Core Avionics
Avionics of TrekkerM consists of NVG
Compatible Genesys Aerosystems
Cockpit Display System customised
to provide single or dual pilot, VFR or
IFR, capability. Two large 6” x 8” EFIS
displays provides Primary Flight Display (PFD) and MultiFunction Display
(MFD) information for Single Pilot VFR
and IFR operations.
Additional 6” x 8” Co-Pilot Primary
Flight Display (PFD) for Dual Pilot
operations is also available as per
need. TrekkerM possesses dual VHF/
AM Communications, Dual VOR, GPS,
Transponder (Mode-S) & ADS-B Out
and Global Positioning System (GPS)
augmented by Wide Area Augmentation System (WAAS). It also provides
fully capable Digital Map and Integrated 3D Synthetic Vision with HighwayIn-The-Sky (HITS) navigation.
The Integrated Helicopter Terrain
Awareness Warning System (HTAWS)
in TrekkerM provides worldwide terrain and obstacle database coupled
with Internal and External NVG Lighting and Standby Information System.
The Internal weapons in TrekkerM includes up to two pintle-mounted 7.62
mm machine guns and a 12.7 mm machine gun. External Weapons include
12.7 mm Machine-gun Pod (250 or
400 rounds), 70 mm rocket launchers
(7 or 12 tubes), Rocket-Machine gun
Pod (3 rkts/70mm, 250 rds/ 12.7 mm)
and Laser Guided Rockets (LGR).
Cabin Space and Convenience
TrekkerM’s unobstructed cabin provides space for the rapid transport
of fully equipped troops and mission

equipment in support of high-tempo
operations.
Large sliding doors on both sides of the
helicopter, long footsteps and low floor
height enable rapid ingress and egress
of troops, ease of loading and unloading of internal cargo, equipment or a
stretcher on the ground. Fast roping
and hoist operations through the large
sliding doors enable troop insertion
and extraction from the hover. Cabin
door mounted crew served weapons
provide wide area threat suppression.
The cabin can be rapidly reconfigured
from Troop Transport and Cargo ReSupply into more demanding configurations, including MEDEVAC, CASEVAC, SAR, SF/CSAR, Close Air Support
and C2/ISR. Additionally, an equipment stowage area, located in the rear
fuselage, for equipment such as medical kits, keeps the cabin space free for
cabin operations.
Troop Transport
The rapidly reconfigurable cabin also
provides fore and aft facing crashworthy seating for up to 6 equipped
troops. Ballistic protection as well as
crew served weapons, such as 7.62
mm GPMG or Sniper Rifles, installed
on pintles mounted in the cabin door,
can be provided.
Cargo Re-Supply
With the ability to carry internal cargo
and coupled with a 1,250 kg single
cargo hook or 1,250 kg / 500 kg dual
cargo hook capability, the helicopter
has the capacity to conduct effective
resupply and lift operations.
Search & Rescue
‘When fitted with 3 seats for hoist operator and paramedic, the AW109 TrekkerM cabin enables hoist operations
and personnel recovery through the
large cabin door. An optional mission
console enhances situational awareness and search capabilities to further
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TrekkerM:

Ideal Solution for
Multi-role Operations

T

he AW109 TrekkerM — the 3-tonne class military version of
the AW109 Trekker — is a multipurpose light twin-engine helicopter designed to provide military operators with outstanding
mission flexibility and speed.
With its amazing features, the platform enables operations in
the most challenging environments whether it is day or night. It
is equipped with skid landing gear and a Garmin glass cockpit.
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other operational phases.
Autonomous systems, fully integrated
into the force, allow Soldiers and leaders to focus on the execution of the
mission rather than the manipulation
and direct task control of robots. Next
generation unmanned combat vehicles and aircraft enable Army forces
to create multiple options for commanders, and to rapidly task organise
and fight differently based on shifting
mission variables.
Human-machine teams adapt continuously. The Army adds computerised
technology to the Soldier exoskeleton
to create a complete “warrior suit” with
integrated displays that aggregates a
common operating picture, provides
intelligence updates, and integrates indirect and direct fire weapons systems.
The Army improves sustainment capability with autonomous cargo delivery.
On the ground, the focus is on fully automating tactical wheeled vehicles.
In the far-term, RAS allow commanders to retain the initiative during high-

AI will improve
the ability for
RAS to operate
independently

tempo, decentralised operations. Rapidly deployable RAS capable of connecting mission command systems
will allow for mission command onthe-move and the rapid transition to
offensive operations after initial entry.
Common Vision and Collaboration
Success depends on Army leaders
sharing a common vision and collaborating to determine how best to integrate RAS into joint operations. As RAS

is a relatively new range of capabilities,
execution will require Army leaders
to be open to new ideas and encourage bottom-up learning from Soldiers
and units in experimentation and the
Army’s warfighting assessments.
RAS also fit well with changing political and economic backdrops that expect Land forces to be able to boost
combat mass rapidly while simultaneously working within considerable
financial constraints.
By prioritising core information architectures, a scalable backbone can be
created which can accommodate rapid expansion, as and when the operational environment requires greater
combat mass.
A system of low-cost and distributed
autonomous systems can be acquired
in large numbers to perform a number of the same tasks and be used
flexibly to support a range of tactical
functions; they can also be replaced
at speed – all whilst working within a
realistic capability budget.
Creating and adopting a coherent RAS
capability strategy will enable Land
forces to adapt to exploit the opportunities inherent in this technology.
An effective RAS strategy must consider the application of RAS technologies and their benefits across multiple
Land tactical functions, from close
combat to fires, manoeuvre, sustainment and intelligence.
The remainder of this report, which
will be featured in Nation Shield January 2021 issue, will explore the practical implications of developing and
implementing a RAS strategy through
an experimentation and acquisition
portfolio to enact the tenets of Prototype Warfare.
Reference Text/Photo:
www.qinetiq.com
www.army.mil
www.tradoc.army.mil
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the Army pursues ground RAS platforms of varied scalable sizes and mission configurations. Soldiers operating
dismounted for long periods will shift
physical burdens to RAS platforms that
provide a mobile power source and
carry equipment, weapons, ammunition, water, food, and other supplies.
To lighten the cognitive load, the Army
continues advancements in computing/AI, clearing fires and intelligence
analysis.
To protect the force, the Army continues investment in RAS for Explosive
Ordnance Disposal (EOD) operations
including advanced EOD technologies
(e.g., route clearance payloads and increased autonomy for small robots to
clear routes and obstacles faster).
Mid-Term (2021-2030)
From 2021-2030, the primary focus is
improvements in situational awareness, Soldier load reduction, sustainment and manoeuvre. The Army improves the ability to develop and sustain understanding through humanmachine collaboration, advanced RAS,
and swarming capabilities and also
invests in new programmes to pursue
exoskeleton to reduce Soldiers’ physical load and an unmanned combat vehicle to deliver advanced capabilities to
manoeuvre units. RAS capabilities support Army formations by providing advanced situational awareness tools and
improve manoeuvre and lethality of airground teams configured with manned

Research

Long-Term
Priorities

• Increase situational awareness
with persistent reconnaissance
from swarming systems
• Improve sustainment with autonomous aerial cargo delivery
• Facilitate manoeuvre with advancements to unmanned combat vehicles

and unmanned combat systems.
To continue transferring the soldier
load onto RAS platforms, the Army
increases autonomy in medium-sized
and larger UGS for increased resupply
throughput and movement of squad
enablers between dismounted echelons. Medium-sized and larger UGS
platforms will make one of the biggest
leaps in capability when the Army adds
Modular Mission Payloads (MMPs),
such as CBRN and ISR sensors, lethal
capabilities, communications packages and medium UAS platforms. The
Army improves automated sustainment by adding advanced appliqué
robotic systems to new vehicle fleets.
Where in the near-term, automated
resupply only followed manned lead
vehicles, in the mid-term, vehicles will
move autonomously among security
elements.

Casualty evacuation (CASEVAC) requires greater efficiency as units operate dispersed. Future unmanned
systems assist in enabling CASEVAC,
as autonomous systems operate in
all conditions and stage forward with
support units, shortening the transition time from initial injury to casualty
collection points or treatment facilities
centres.
To facilitate movement and manoeuvre, the Army will introduce unmanned combat vehicles designed to
function and maneuver across variable and rough terrain under combat
conditions.
From 2021-2030, the Army continues
research in autonomy, machine learning, AI, power management, and common control to achieve more capable
UGS and UAS.
Long-Term (2031-2040)
From 2031-2040, the Army displaces
its antiquated autonomous systems
and fields new autonomous UGS and
UAS developed through commercial
research and science and technology
investments made in the near- and
mid-terms.
Studies and lessons learned from
near- and mid-term initiatives inform
new organisational designs that fully
incorporate autonomous systems.
The Army uses these technologies to
maintain advantage of situational understanding from home station to initial entry, enabling rapid transition to
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as off-road driving and analysing and
managing mass amounts of data for
simplified human decision-making.
Increasingly, AI will account for operational factors such as mission parameters, rules of engagement, and
detailed terrain analysis.
As human-machine collaboration
matures, AI will contribute to faster
decision-making in five areas: identifying strategic indications and warnings;
advancing narratives and countering
adversarial propaganda; supporting
operational/campaign-level decisionmaking; enabling leaders to employ
“mixed” manned/unmanned formations; and enhancing the conduct of
specific defensive missions in which
functions of speed, amount of information, and synchronisation might
overwhelm human decision making.
In addition to advancements of autonomy, AI and common control, the
Army requires government-owned architecture, interoperability, common
platforms, and modular payloads as
additional software and hardware to
realise the following benefits:
-Cost-savings with common RAS platforms means additional funds to purchase more robots.

-Faster upgrades to support innovation and accelerated capability development.
-Component/payload modularity to
facilitate RAS integration in different
mission sets. For example, in one mission a medium UGS can be used to
carry extra supplies, and in the next
employ a chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) sensor payload, while in a third mission, it may
emplace a surveillance asset.
Finally, cyber protection and mission
assurance are critical for effective RAS
development and employment.
To accomplish the capability objectives in this strategy, the Army must invest and adjust transformation priorities to achieve specific goals over the
next 25 years. The following sections
identify the priorities in three broad
time horizons.
Near-Term (2017-2020)
Through 2020, the Army matures
concepts and initiates or continues
programmes to increase situational
awareness, lighten the soldier load,
improve sustainment, facilitate movement, and protect the force.
To increase situational awareness for
dismounted forces in the near term,

Mid-Term Priorities

Hyperspectral
imaging is
gaining traction
with its dozens
of individual
spectra

• Increase situational awareness
with advanced, smaller RAS and
swarming
• Lighten the load with exoskeleton
capabilities
• Improve sustainment with fully automated convoy operations
• Improve manoeuvre with unmanned combat vehicles and advanced payloads

the Army procures more man portable RAS at lower echelons, capitalising on better endurance, sensoryobstacle avoidance, autonomy and
miniaturisation for small UGS and
UAS that enable tactical forces to
make contact with threats on their
own terms.
To increase situational awareness for
mounted forces, the Army invests in
tethered and untethered UAS that
feed autonomous navigational systems and send video streams to leaders. While stationary, these UAS support local security operations.
To reduce the amount of equipment
carried by dismounted formations,
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Short-Term Priorities

• Increase situational awareness for
dismounted forces at lower echelons
• Lighten the physical load for dismounted forces
• Improve sustainment with automated ground resupply
• Facilitate movement with improved
route clearance
• Protect the Force with EOD RAS platform and payload improvements

eration in the digital era relies upon
the complementarity of humans and
machines, and the absorption of RAS
technologies in a way that delivers a
material difference to how Land forces
protect, engage, contest and fight.
In the short term, it is crucial to set the
technical foundations for RAS’ longterm exploitation and establish the
right panDLOD approach to enable
challenges and opportunities to be
identified and seized early as an enabler for longer term success.
In the medium to longer term, integrating RAS into any ground combat
system is likely to reduce the cost and

Research

increase the effectiveness of maintaining combat mass to address inherently
dynamic threats across the spectrum
of conflict.
Exploiting the potential of RAS technology calls for a vision to drive ambitious but realistic operational concepts. The U.S. Army’s RAS strategy,
Australian Army’s RAS strategy and a
recently expressed British Army goal
for a manned/ unmanned teamed
battle group in 2022 and brigade in
2024 are first steps which ought to
drive a profoundly different view of
experimentation, modernisation and
acquisition.
Realistic Objectives Outlined
The U.S. Army expresses its vision for
RAS by outlining realistic objectives
in the near-term (2017-2020), feasible
objectives in the mid-term (20212030), and visionary objectives for the
far-term (2031-2040). Near-term objectives are partially funded in current
budgets. Mid-term priorities have research and procurement funding lines
submitted for the budget under consideration. Visionary objectives have
limited research and development
funding programmed in the budget.
Over the next 25 years, three technology advancements are essential
to allow the fastest and cost effective
achievement of the RAS capability

objectives: autonomy, artificial intelligence, and common control.
Autonomy is the level of independence that humans grant a system to
execute a given task in a specific environment. It is based on a combination
of sensors and advanced computing
to navigate this environment and the
software sophistication necessary for
machine decision-making.
Enhanced autonomy capabilities will
mean fewer Soldiers are required for
robot control as RAS perform dull,
dirty and dangerous tasks on their
own. Higher levels of autonomy will
permit RAS to perform higher risk missions for longer duration, expand operational depth and standoff distance,
and allow Soldiers to focus on those
missions humans do best.
Artificial Intelligence
Artificial intelligence (AI) is the capability of computer systems to perform
tasks that normally require human
intelligence such as perception, conversation, and decision-making. Advances in AI are making it possible to
cede to machines many tasks long regarded as impossible for machines to
perform. AI will play a key role in RAS
development as reasoning and learning in computers evolves.
AI will improve the ability for RAS to
operate independently in tasks such
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QinetiQ’s work and the U.S. Army Robots and Autonomous systems strategy report have led to this report which
is designed to stimulate timely dialogue and debate on this important
topic. The idea is to explore the implications of RAS technologies and how
to embrace them in a coherent way
within a strategy, delivered through
an experimentation and acquisition
portfolio.
RAS implementation is not merely a
process of platform acquisition: it is
a digital transformation. Without enabling information architecture and
due consideration of other components of capability/lines of development, it will almost be impossible to
create coherent manned/unmanned
teams to exploit the full potential of
RAS.
A portfolio-based approach to spiral
RAS acquisition, combined with concerted multi-year experimentation,
would provide the necessary focus,
coherence and integration to achieve
the right capability outcomes in a flexible and agile way.
The integration of RAS will help future
Army forces, operating as part of Joint
teams, to defeat enemy organisations,
control terrain, secure populations,
and consolidate gains.
Strong RAS capabilities will also allow
future Army forces to conduct operations consistent with the concept of
multi-domain battle, projecting power outward from land into maritime,
space, and cyberspace domains to
preserve Joint Force freedom of movement and action.
Army leaders need to think about how
to integrate RAS into operations; learn
through rigorous experimentation;
analyse what we learn to focus and
prioritise efforts; and implement RASenabled concepts across doctrine,
organisation, training, leadership and

education, personnel, facilities and
policy.
As the flip side is that enemies would
attempt to disrupt advanced capabilities, emulate technological advantages and expand efforts beyond physical
battlegrounds, the Army must constantly assess RAS efforts and adapt.
Acquisition and modernisation budgets may remain tight, but Western
nations do need a more comprehensive approach to adopting and exploiting RAS capabilities.

Pursuing RAS allows Army Soldiers
and teams to defeat enemies and
maintain overmatch across five objectives: increase situational awareness;
lighten the warfighters’ physical and
cognitive workloads; sustain the force
with increased distribution, throughput, and efficiency; facilitate movement and manoeuvre; and increase
force protection.
Strategic Logic for Military Use of
RAS
It is recognised that Land force gen-

Vignette: Urban Operations (2025)
Squads and platoons equipped with small RAS in urban terrain make contact on their own terms, thus reducing the need for formations to maintain the traditional 6:1 attacker-to defender ratio commonly associated
with conventional urban combat operations. Squad Multipurpose Equipment Transports carry supplies and small unit enablers, such as additional
weapons, power generation, and other ground robots. These capabilities
enable soldiers and tactical units to avoid threats, manoeuvre and clear
objectives efficiently, and initiate contact under favourable conditions.
Platoons and squads will use these systems to aid in reconnaissance missions across three dimensions (surface, supersurface, and subsurface)
and to protect Soldiers. UAS sensors loitering overhead work with UGS
platforms on the ground to provide enhanced situational awareness to
human teammates to create better tactical options for small unit leaders.
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Prototype Warfare
Smart Way Forward to Battlefield with RAS

M

en and machines have become
inseparable. Pressing the ‘Smart’ key is
no more merely an option, but a compulsion. On the military front, Robotic
and Autonomous Systems (RAS) technology is the ‘new technology’ that
has changed the name of the game
and has the potential to alter the nature of warfare.
For those who cry: “why now?” or advocate a fast follower approach, the RAS
train has already left the station. As Australian General Angus Campbell, when
he was Chief of Army, neatly summed

up the current opportunity (and risk):
“Late adopters of technology usually
struggle to catch up.”
Yes, winning wars today and in the
future will depend on adaptive leaders, skilled Soldiers, and well-trained
teams empowered with advanced
technologies.
Some misconceptions do prevail,
but RAS technology has immediate
military utility, which will evolve over
time. It offers two significant strategic benefits for Land forces: first, it
can help mitigate their combat mass

(or effect) challenges and, secondly, it
can provide a broad range of military
capability that can transform how they
‘fight’ and ‘operate’ below the threshold
of conflict.
Since November 2019, QinetiQ has
run a series of internal and external
workshops with scientists, Soldiers
and defence industry representatives
to explore how RAS technology can
improve and accelerate Land forces’
manned/unmanned teamed capability to inform comprehensive Land RAS
strategy.
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egy to address the sources of danger
and threats to Arab national security. It
launched this strategy, together with
the sisterly Kingdom of Saudi Arabia
since the outbreak of chaos and unrest
throughout the Arab world in 2011.
Both countries, along with the Arab
Republic of Egypt after it had got rid of
the rule of the terrorist “Muslim Brotherhood” in 2013, bore great burdens
and responsibilities in order to defend
Arab national security and safeguard
the interests of Arab peoples in the
face of the ambitions of regional expansionist powers.
Conclusion
The developmental and political
achievements made by the UAE in its
49th Union Anniversary represents
a major success story in a year of tremendous global challenges. In spite
of all the global pitfalls and challenges
resulting from the outbreak of the
new Coronavirus pandemic, the UAE
has succeeded to reserve a place for
itself among big powers in club of
countries that have the ability to explore Mars. It has also operated the
first peaceful nuclear energy reactor
in the Arab world, and has achieved
a historic political strategic breakthrough by establishing relations with
Israel and launching a stage of scientific and economic cooperation with it.
These are successes and achievements
made at a time when the whole world
suffers from failures and frustrations
due to the difficulties resulting from
the outbreak of the pandemic. At the
threshold of its 50th Federal Year, the
UAE confirms that it will be an exceptional year in which our country celebrates the achievement of the goals
of its development vision 2021, and
then continues to realise the goals of
the most ambitious plan “UAE Centennial 2071”.
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separate from the UAE’s investment
in developing the health sector and
scientific research over the past years,
which has made it one of the most notable countries in the world that have a
strong health and medical system. This
achievement comes in response to the
efforts of the wise leadership, which directed all state agencies and scientific
institutions to participate in the world’s
search for a cure or a vaccine, as the
virus is a human crisis in which good
efforts converge and all meet on one
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goal, which is to end the suffering of
mankind from this pandemic.
Third: Important Political Successes
Relations with Israel and the historic political and strategic achievement: On August 13, a joint statement
was issued by U.S., UAE and Israel,
that U.S. President Donald Trump, HH
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi
and Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces, and Benjamin
Netanyahu, the Israeli Prime Minister,

agreed to establish formal relations
between the UAE and Israel, in a major political, strategic and historical
transformation in Arab-Israeli relations. The joint statement stated that
“this historic diplomatic achievement
would enhance peace in the Middle
East region, and is a testament to
the bold diplomacy and vision of the
three leaders. This agreement was
met with Arab and international comments and reactions in support for this
step, which was described as “historic,”
“courageous,”“bold,”“opportunity” and
“positive development”.
The rise of the Emirati role at the
global level: Despite the impacts of
the crisis that has occupied the world
and negatively affected the aspirations and plans of all countries, the
UAE, which is racing against time,
realises the value of time in its development journey and its race towards
global competitiveness. The UAE announced, through the State’s speech
delivered by HH Sheikh Abdullah bin
Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign
Affairs and International Cooperation, before the UN General Assembly,
which convened virtually last September, running for the confidence
of the international community to
obtain non-permanent membership
in the UN Security Council for the period 2022-2023. This speech expressed
the comprehensive strategic vision
that the UAE foreign policy seeks to
achieve by inaugurating a new era
of stability and peace in the Middle
East, through the signing of the peace
agreement with Israel, as well as promoting regional and global security
and stability.
Continuing the strategy of confronting the sources of danger and
threat to Arab national security: In
its 49th federal year, the UAE continued to implement its effective strat-
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stakes of the UAE in enhancing its
global competitiveness in the twentyfirst century, experiences have proven
that the country has begun to reap
the fruits of planning and conscious
strategic vision possessed by our wise
leadership. Such vision has made
many qualitative achievements and
outstanding global successes in the
scientific and research field during this
year, including:
The launch of the Hope Probe: The
Hope Probe was launched to Mars on
July 20, announcing the success of the
UAE project to explore Mars. This is an
unprecedented step on the Arab and
regional levels, which reflects the ability of the Emirati and Arab people to
keep pace with the tremendous scientific and research development and
progress in major countries, if they
have the conditions, tools and proper
planning. The Probe of Hope carried
to Mars a message of will, determination and challenge, as represented by
the young national work team that
worked for this probe, embodying
one of the most important gains of
this scientific achievement.
Entering the Peaceful Nuclear Energy Club: The launch of Barakah
Peaceful Nuclear Energy Plant in early
August is a source of pride for the UAE
in particular, and all the Arabs in general. It is the first Arab project of its
kind that embodies the leadership of
the Emirati development model. This
model gives a great momentum for
the UAE to achieve its goals of global
competitiveness. With the inauguration of the “Barakah” nuclear plant,
the UAE became the 33rd country
among the members of the club of
countries producing peaceful nuclear
energy in the world. The UAE’s Barakah plant is the station No. (450) producing electricity in the world, and
the UAE is the first peaceful nuclear

The launch
of Barakah
in early
August is
a source of
pride for
UAE

country to build 4 nuclear plants in
one go and within a record short time.
The development of stem cell treatment for the Novel Coronavirus:
In the midst of the country’s scientific
efforts in search of a cure for the COVID-19, scientists, doctors and researchers at the Abu Dhabi Stem Cell
Center have succeeded in developing
a stem cell treatment for the COVID-19
virus, in what is considered a global
achievement that enhances the status
of the UAE on the map of developed
countries in the field of medicine and
scientific research. This is in no way
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nated by residents with their
broad spectrum of cultures.
Therefore, His Highness
adopted an intelligent
political speech, addressing
everyone, citizens and
residents, declaring that medicine
and food constitute a
red line and confirming
the UAE’s ability to secure
them indefinitely. He declared, too, that protecting the
people and residents of the UAE
is the State’s responsibility. He also
demanded that the outlook be positive in the face of this global challenge.
This communicative message was extremely intelligent and has succeeded
in containing any feeling of anxiety
and spreading calm and reassurance
throughout the UAE. His Highness also
said a phrase in local Arabic “La Tshelon
Ham”, which is a strong calm message
to people where it can be translated
to “Don’t worry about anything, we
will support you all”, to play the most
prominent role as a slogan for this
stage at home and abroad. Soon after
that, the Emirati aid convoys headed

Protecting
people and
residents is
the State’s
responsibility

to more than 53 countries around the
world and arrived to the heart of the
pandemic zones in Italy, Ukraine, Colombia, Yemen, Iran, Syria, Kazakhstan
and elsewhere. Thus, La Tshelon Ham
turned into a message of hope reflecting the exceptional leadership skills
through which HH Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan was able to build
effective communication channels capable of spreading hope and reassuring different parts of the world.
Second: Scientific Achievements
That Enhance Global Competitiveness
Since science represents one of the
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negative effects that have not spared
any country in the world, the role of
the prudent leadership in the UAE has
been manifest in managing the crisis,
not only at the national level, but also
in strengthening global cooperation
and solidarity to address the repercussions of the pandemic at various
levels. This clearly reflects a conscious
vision that is aware of the value of cohesion, cooperation, coordination and
concerted efforts in facing such crises. In view of its extended and deep
effects in all sectors and areas, the
global crisis caused by the COVID-19
pandemic is more than a health crisis.
It has dominated the priorities of the
world’s attention from its inception
until now. Even critical global priorities in the fields of politics, economics
and sports have been postponed due
to fear of the outbreak of the dangerous virus. To demonstrate the gravity of the implications of the crisis, it
would suffice to indicate that the International Monetary Fund (IMF) has
considered that the world has never
seen such an economic crisis since the

Great Depression, which occurred in
the 1930s, when precautionary measures imposed then by governments
forced many companies to close and
lay off employees.
In the face of this global threat and
challenge, the leadership model in the
UAE has emerged strong through its
rapid response, thoughtful decisions,
and keenness to adhere to authentic human and civilised values and
principles despite the decline i n the
world’s human values in dealing with
this complex crisis. The leadership’s efficiency, and effectiveness of its role,
have been evident in the clarity of vision and profound aw a reness of the
importance of its role in building a national consensus abo u t strategi es to
address the crisis. The outbreak of the
COVID-19 crisis has proved that all nations are in need of exceptional type
of leaders who are c a pable of m anaging crises, directing resources and
making good use of them in order to
address the effects of such unusual crises. The current crisis has highlighted
the characteristics of the charismatic

In the face
of COVID-19
challenge,
the UAE has
emerged
strong

leadership of HH Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces. Since
the beginning of the crisis, His Highness managed to control the situation
and formulate a calm and sober discourse, realising from the outset the
points that many may feel concerned
about and considering the varied
demographic structure of the population of the UAE, which is predomi-
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49th National Day:
D

espite the challenges that have
faced, and are still facing, the whole
world, the UAE has made great qualitative achievements. All countries of
the world are suffering from the repercussions of the outbreak of COVID-19
pandemic. The UAE’s wise leadership,
however, has provided a unique and
inspiring model in facing this crisis,
leading the ship of the nation efficiently to accomplish some of its most
prominent historic achievements during the foregoing year. This issue of
Nation Shield sheds light on bright aspects of the Union’s progress and successful endeavors on its 49th National
Day.
Under its wise leadership, led by HH
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
President of the UAE, HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the
UAE and Ruler of Dubai, and HH Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed
Forces, the UAE has achieved successive development achievements since
the inception of the Union State on
December 2, 1971, at the hands of

Major National
Achievements
in a Year of Global
Challenges
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al
Nahyan, may God rest his soul. On the
49th National Day, achievements and
successes are gathering pace despite
all the difficulties and challenges facing the whole world. The following is a
summary of the most prominent successes and achievements that the UAE
has achieved during this year:
First: Effective Crisis Management
Since the end of February, the world
has witnessed a dreadful outbreak of
the Novel Coronavirus pandemic. This
crisis represents a significant historical
turning point that may reshape the
world order, as it has a profound impact on the structure of post-crisis international relations. In contrast to the

The global
crisis caused
by COVID-19
is more than a
health crisis

65

Next-gen
technologies, air
taxis, UAV and
role of rotorcraft
to dominate
discussions

Virtual platform
will provide online
attendees with
360-degree view
of different areas
of venue
important aspects. For example, the
key areas of discussion will include
modern helicopters and air taxis; the
futuristic vertical take-off and landing (VTOL) technologies; the future
maintenance and repair organisations
(MROs) in the region; and updates on
aerodrome and heliport regulations,
to cite a few.
The event will also emphasise the advancements in the unmanned aerial
vehicle (UAV)/drone sector as a new
addition to its exhibition and conference platform.
Each technical session throughout
the event will include comprehensive
presentations and lectures, as well as
moderated public forums to allow the
attendees to directly ask questions to
the lecturers and speakers.
The show will go a long way in enabling networking opportunities
among participants to help facilitate

new partnerships and create fresh
leads.
Keeping the COVID-19 pandemic in
mind, strict measures will be in place.
The physical aspect of the show will
be held at the Emirates Flight Training
Academy with existing precautionary
measures to be strictly observed, while
the virtual platform will provide online
attendees with a 360-degree view of
the different areas of the venue such
as the main lobby, the exhibition hall
and the auditorium.
A virtual networking area will be designated as well for the benefit of the
remote participants.
Tahnoon Saif, Chief Executive Officer
of Mohammed Bin Rashid Aerospace
Hub, Dubai South said: “We are living
in an unprecedented time, and as is the
case with other sectors, the helicopter industry is facing new challenges
as well. However, fresh opportunities

have emerged, motivating us to seek
innovative ways to optimise various
areas that would allow us to move the
industry forward.”
Several Aspects Are Unique About
The Show
As outlined by Ahmad Abulhoul, Managing Director of Domus Group: “Besides its new venue, for the first time
in the history of Dubai HeliShow, it will
also be staged under the new hybrid
format – combining both physical
and 3D virtual platforms to provide its
international audience with a convenient, contemporary and flexible way
to effectively engage with the world
markets. It is also the first time that
such an exhibition structure will be
implemented across the Middle East.”
Leading companies from the rotorcraft, UAV/drone, and defence industries will be part of the event.
The attendees will comprise international exhibitors, decision-makers,
government and defence officials,
business customers, owners, users and
manufacturers.
The exhibition is taking place in partnership with Dubai Civil Aviation
Authority, Dubai Airports and Dubai
South.
Reference Text/Photo:
www.dubaihelishow.com
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Dubai HeliShow

to Take Off on Jan19 at EFTA

The

8th edition of Dubai
HeliShow, the popular biennial international helicopter technology and
operations exhibition dedicated to the
helicopter industry, will be held in the
state-of-the-art Emirates Flight Training Academy (EFTA), located in Dubai
South, on January 19-21, 2021.
This was announced recently by Domus Group, the organiser of the threeday mega event.
The new venue is the home of the
world’s largest airport in the making
and the forthcoming landmark event
Expo Dubai 2020.
Dubai HeliShow has turned out to be
a perfect platform for the international
helicopter community to meet and
interact with prospective customers
including State delegates and trade
visitors from the Gulf Cooperation
Council (GCC), the Middle East, Indian
sub-continent as well as Africa.
The Emirates Flight Training Academy
is one of the advanced flight training
academies in the world established to
train world-class pilots.
As professional training is a crucial aspect of aviation, the Academy, which

is known for its industry standing and
reputation, is set to further enhance
Dubai HeliShow through advanced facilities and unique capabilities.
The learning institution has vowed to
deploy all its cutting-edge technologies and lend its top-notch multifunction facilities to support the safe and
successful hosting of the show.
It may be recalled that in July, Domus
Group moved the exhibition to 2021
from its original schedule set in November this year to allow for smooth
transition and implementation of
changes, as well as give the international participants additional time to
prepare.
As Captain Abdulla Al Hammadi,
Vice President, Emirates Flight Training Academy, explained: “Hosting the
Dubai HeliShow is an opportunity for
the Emirates Flight Training Academy
to globally showcase our world-class

infrastructure and capabilities to train
aspiring airline pilots, as well as display
our capacity to support initiatives in the
UAE that are geared towards advancing
the aviation industry as a whole.”
In-depth Technical Sessions
To be co-located with the UAV/Drone
and Military & Homeland Security
Show, the event will also feature a series of in-depth technical sessions to
shed light on major opportunities and
key challenges that are redefining and
transforming the global helicopter industry today.
With topics ranging from technological advancements to drones and public safety to the role of rotorcrafts in
homeland security, the exhibition will
convene during its technical sessions
some of the world’s renowned experts
in the field to lead the high-level exchange of knowledge and experiences.
The topics are so chosen to cover all
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Thyssenkrupp Marine
Systems Delivers INS Magen
to Israel

T

hyssenkrupp Marine Systems officially handed over the newest SA’AR-6
class missile corvette INS Magen to
the Israeli Navy on November 11. This
marks another important milestone in
the ongoing programme of Thyssenkrupp Marine Systems as the General
Contractor to build four such next-generation SA’AR-6 class missile corvettes
for the Israeli Navy.
The handover ceremony was carried
out in Kiel and adhered to strict COVID-19 prevention measures.
Dr. Rolf Wirtz, CEO of Thyssenkrupp
Marine Systems explained: “This programme is based on an open and trusting dialogue with our customer. I would
like to thank Israel for the confidence it
has shown in us. We are proud to be
contributing to Israel’s security. I would
also like to thank our employees: Despite challenging circumstances, they
have achieved something great with
tremendous care and discipline!”
The ships have the stealthy design of
a low-signature missile corvette with
tailor-made solutions and several new
technologies onboard.

The contract for the delivery of four
SA’AR 6 corvettes - performed by Thyssenkrupp Marine Systems (Lead) and
project partner German Naval Yards was signed in May 2015.
The construction phase began with
the steel cutting ceremony in February
2018. Just over a year after the first steel
cut, the ship was undocked, fulfilling its
ambitious schedule.
The INS Magen was named in Kiel In
May 2019. The other three ships are
scheduled for delivery in intervals of a
few months.
Strong Features
The security aspect remains prime
and the 2,000-tonne missile ship is
equipped with two Iron Dome interceptor launchers — known as the Naval Dome — to intercept rockets.
A Barak-8 battery has been incorporated to shoot down cruise and ballistic
missiles. The ships are covered in some
260 static radar arrays that allow them
to detect incoming projectiles and aircraft in the sky, besides ships and lowflying cruise missiles at sea level.
Earlier, a ship would have required two

separate radar systems, one to detect
objects at sea level and another to scan
the skies.
Advancements in stealth technology
have been remarkable in recent decades. Though the SA’AR-6, which has
a helicopter landing pad on its back,
is larger than SA’AR-5 and SA’AR-4.5, it
shows up as far smaller on radar.
The SA’AR-6 is specifically built to house
both male and female sailors, unlike its
predecessors. The navy expects roughly a quarter of the crew of the missile
ships to be women. It is true that the
first SA’AR-6, the INS Magen, has formally changed hands, but it will not be
operational for several months.
Though the ship will be fully constructed, the majority of the sensors, weapons and defence systems come from
Israeli companies and will be installed
and linked together in Israel. The other
three SA’AR-6-class corvettes — the INS
Oz, the INS Atzma’ut and the INS Nitzahon — are expected to arrive over the
next year or so.
Reference Text/Photo:
www.thyssenkrupp-marinesystems.com
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ABC and
FN Herstal
will provide
equipment for
12 MCMVs with
drone systems

First deliveries
will be made
to Belgian and
Dutch navies in
Sept 2024

“We are proud to equip the 12
vessels of the Belgian and the Royal
Netherlands Navies with our leading
product, the Sea deFNder,” said Nicolas de Gottal, VP Sales FN Herstal. “This
contract is an additional strategic op-

portunity for the Group to be part of
a European partnership programme
and will consolidate our position
among world leading weapon systems integrators.”
Based in Ghent, the Anglo Belgian Corporation (ABC) is one
of the leading manufacturers of
medium speed engines. The company has over 100 years of expertise
in developing medium speed diesel
engines and generating sets for propulsion of different kinds of vessels
such as offshore patrol vessels, Navy
and offshore support vessels, research
vessels, frigates, submarine towingand rescue ships and diving support
vessels but also for diverse civilian applications. They will equip each of
the 12 MCMV with three power
generators per ship which represents 36 generator sets in total.
“Our equipment’s are specifically
designed and manufactured to withstand the toughest sea states. It is
an important success for our teams,
which highlights our 100 years of expertise,” highlighted Tim Berckmoes,
Anglo Belgian Corporation CEO.
As key partners, ABC and FN Herstal
teams will contribute to the development, production and delivery of the
MCMV. They will be involved throughout the whole industrial process and
will participate in the sea trials and to

the crew’s training.
“We are proud to be partnering with
Belgian companies that are experts in
their fields. These important partnerships constitute an additional success
for the Mine counter measures vessel
programme. It is another proof that
this programme is offering many opportunities for fruitful cooperation with
the Belgian industry,” added Eric Perrot,
Naval Group Programme Director.
Strategic Presence
Partnerships with the Belgian DITB
(Defence Industrial and Technology
Base) is part of Belgium Naval and
Robotics’ industrial cooperation plan,
which aims at setting up a long-term
presence in Belgium in key strategic
domains through a series of measures
satisfying Belgium’s Essential Security Interests. As part of this commitment, a significant part of the MCM
programme is to be carried out in
Belgium.
First Delivery Scheduled for 2024
The contract for 12 MCMV for the Belgian and Royal Dutch navies was notified in May 2019 and will span over
more than 10 years. After a design
period of two years, Belgium Naval &
Robotics (BNR) will lead the production phase, which will be executed by
Kership.
Six ships will be delivered to the Belgian navy and six to the Royal Dutch
navy with a first delivery scheduled
for September 2024. They will be
equipped with a complete drone module containing a total of more than 80
underwater, surface and aerial drones
entirely dedicated to mine hunting.
Last May, BNR successfully passed the
systems functional review and now
the consortium is preparing the Preliminary Design Review for the end of
2021.
Reference Text/Photo:
www.naval-group.com
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NavalSystems'
Group Selects
Belgium
BAE
AMPV
Lays
the Foundation
the Future
of
Companies
for for
Mine
Counter
the
BattlefieldProgramme
Measures

B

elgian companies’ ABC and FN Herstal have been selected as strategic suppliers for the mine counter measures vessels (MCMV) built by Kership Shipyard for Naval Group for the Belgian and Royal Netherlands Navies.
ABC and FN Herstal will provide equipment for the 12 MCMV equipped with drone systems (Toolbox) of the Mine counter measures programme for the Navies led by Belgium Naval & Robotics - Naval Group and ECA Group consortium. The
companies will deliver critical capabilities of the vessels, respectively in the domain of combat system and propulsion. FN
Herstal is based in the Walloon Region, and is a leader in designing, developing and manufacturing small arms, integrated
weapon systems and associated ammunition for the defence and security markets. The company will equip the 12 MCMV
with Sea deFNder Remote Weapon Stations featuring 12.7mm FN M2HB-QCB machine guns. These remote weapon stations provide optimised remote firing capability day and night and offers high firing rate while keeping the operator
completely safe. Specifically dedicated to naval forces, this state-of-the-art equipment can fulfil a large range of missions
at sea, such as anti-piracy, anti-terrorism, maritime traffic interception, and surveillance of territorial waters. It constitutes
a highly valuable asset for any armed fleet seeking high performance, striking power and efficiency.
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RCV-L builds
on Pratt
Miller’s EMAV
and integrates
QinetiQ’s
MOSA

The first RCV-L
was one of four
systems to be
delivered

prototype into the hands of our Soldiers and getting their feedback on
how we can best utilise Robotic Combat Vehicles.”
Brian Barr, Pratt Miller Product Manager,
commented: “By building upon years
of EMAV development, testing, and experimentation with the United States
Marine Corps, we were able to provide
the Army with a mature low-risk system
that exceeds the objective level speed,
manoeuvrability, and payload requirements in a single system configuration.
The EMAV platform’s modular flat deck
architecture has been integrated with
over 20 payloads.”
The RCV-L Prototype Project was
awarded to QinetiQ North America
(now a wholly owned subsidiary of QinetiQ Inc.) with major subcontractor

RCV-L is a purpose-built hybrid-electric unmanned ground combat vehicle

Pratt Miller, in March through the National Advanced Mobility Consortium.
The agreement includes the delivery
and support of four RCV-L platforms
with procurement options for up to 16
additional RCV-L systems.
Closing the Gap
The Robotic Combat Vehicle (RCV) effort, according to Army officials, is
currently employing other transaction
agreements to conduct experiments to
determine the availability and maturity
of technologies and the validity of operating concepts. The outcome of these
experiments will be used to determine
whether an acquisition programme is
feasible, with plans for three vehicle
variants — a light, a medium, and a
heavy variant.
RCV-L is part of the U.S. Army’s larger
Next Generation Combat Vehicle
(NGCV) programme, under which it will
replace and add new combat vehicles.
In addition to the RCV-Light, additional
contracts have been awarded for RCVMedium and Heavy versions as well.
Networking is an important capability for the NGCV portfolio not only for
secure communications and sharing of

information, but also control of autonomous or semi-autonomous vehicles
that may eventually be incorporated
into operational ground forces, such
as Optionally Manned Fighting Vehicle
(OMFV) and RCV.
Past modernisation efforts failed, in
part, due to challenges maturing networking capabilities. According to
programme officials, networked communication is key to connecting the
vehicles, and collecting and processing
sensor data. However, a mature technology enabling this functionality had
not yet been identified. The Network
cross-functional team leads Army networking modernisation efforts. Network cross-functional team staff said
they are developing technologies to
link OMFV and RCV due to the lack of
commercially available technologies.
Unmanned NGCV variants will play an
important part on the future battlefields in closing this gap. They will contain sensors that can detect smoke and
chemicals and be tied into the network.
They will also be armed, with the decision to fire being made by humans in
the loop.
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U.S. Army Receives
First RCV-L

Q

inetiQ Inc. and Pratt Miller Defense recently announced the delivery
of the first Robotic Combat Vehicle –
Light (RCV-L) to the U.S. Army Combat
Capabilities Development Command
(CCDC) Ground Vehicle Systems Center
(GVSC).
The RCV-L is a purpose-built hybridelectric unmanned ground combat
vehicle (UGCV) integrating technology
from both organisations.
The first RCV-L was delivered to GVSC
on November 5. It is the first of four systems to be delivered. The culmination
of eight months of challenging work,

this on-time delivery is a milestone for
the RCV programme’s industry/government collaboration.
Michael Rose, Branch Chief for Robotic
Combat Platforms, GVSC Ground Vehicle Robotics, was quoted saying: “The
delivery of the first RCV-L is an exciting
result of numerous government organisations and industry working together
to achieve our first combat ready robotic vehicle. This unit is the first of four
vehicles developed in support of the
Manned-Unmanned Teaming (MUMT) Soldier Operational Experiment,
planned for 2022, and represents a sig-

nificant milestone for the programme.
QinetiQ and Pratt Miller have developed and delivered these systems
within budget and on-schedule even
in the face of the COVID-19 pandemic.
The GVSC team now plans to add Autonomous Mobility as well as Government Furnished Software for the Tethered UAS Multi-Mission Payload and
CROWS-J Lethality package.”
“We are proud to deliver the first Robotic Combat Vehicle to the U.S. Army,” said
Laurent Lannibois, QinetiQ’s RCV Program Manager. “This delivery will provide the Army with an unmanned vehicle ready for integration into ground
combat operations. Our team’s ability
to deliver this capability on schedule
while working through the unexpected
challenges of the COVID-19 pandemic
is commendable.”
Flexible and Low-risk System
The RCV-L is a purpose-built hybridelectric unmanned ground combat
vehicle (UGCV) configured to meet the
specific needs of the programme. It
builds upon the proven maturity provided by the Pratt Miller Expeditionary
Modular Autonomous Vehicle (EMAV)
and integrates QinetiQ’s Modular Open
System Architecture (MOSA) robotic
control systems to make it both highly
flexible, and payload agnostic.
“This is an important step forward for
the RCV enterprise and for our Soldiers,” highlighted Brig. Gen. Ross Coffman, director of the Army’s Next Generation Combat Vehicles Cross Functional
Team. “We look forward to getting this
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MBDA to Develop Combat
Missile for Tiger Helicopter
T

he French Minister for the Armed
Forces, Florence Parly, recently announced that MBDA will be developing the Future Tactical Air-to-Surface
Missile (MAST-F) programme as the
main French Army air to ground armament for the Tiger combat helicopter.
MBDA was selected after proposing
to the French Procurement Agency
(DGA) its MHT/MLP concept (Missile
Haut de Trame/Missile Longue Portée
– high tier missile/long-range mobile
missile) based on its MMP missile.
MMP is in service and has been operationally tested and proven in extreme climates such as the desert and
subarctic conditions. It has a multipurpose warhead with the selectable
choice of anti-armour or anti-infrastructure modes. It is reportedly the
first 5th generation land combat missile to enter service around the world.
Operational Effectiveness
MHT/MLP builds on the technologies
of the mid-range MMP. Its modular architecture enables easy integration of
the MHT/MLP onto a variety of land or
air combat platforms in addition to the
Tiger.

The missile is characterised by its high
operational effectiveness. Weighing
20 per cent less than other missiles in
its category provides a weight saving
of nearly 100 kg for the Tiger helicopter, which can carry up to eight missiles in combat configuration. Exploiting this weight saving increases the
Tiger’s fuel capacity and its combat
endurance.
The MHT/MLP has a range of over 8
km, even when fired from a stationary platform at low altitude. Its multieffect warhead can handle a wide
variety of targets, from modern battle
tanks to hardened combat infrastructure. It performs day or night, including in beyond-line-of-sight (BLOS)
mode, with a two-way data link that
sends images from the missile’s highresolution visible and infrared optronic seeker back to the operator. The
crew of the Tiger can use this imagery
to choose the missile’s point of impact or to select a new target in flight,
making the weapon suitable for fluid
battlefield situations.
MBDA CEO Eric Béranger said: “The
MHT/MLP missile combines new tech-

The MHT/MLP has a range of over 8 km
T-90MS MBT is equipped with powerful weapon systems

MHT/MLP
weighs 20 per
cent less than
other missiles

nologies, developed with the support
of the DGA, with the tried and tested
components of the MMP, making it an
effector at the forefront of today’s tactical land combat missiles. It offers a
flexibility of use unmatched in today’s
armed forces, while minimising development risks. And with its all-European design authority, the MHT/MLP
programme will fully contribute to the
strategic autonomy objectives set by
France and the European Union.
“With nearly 350 jobs per year over
the next five years and, ultimately,
around 250 annual jobs in France during the first 10 years of its production,
the development and production of
this new missile will help maintain the
national industrial and technological
base.”
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UTEK Demos New
Unmanned Tech
for Maritime
Operations
A

recent collaboration between
three European companies has led to
the development of a new solution for
maritime operations related to security and defence.
Sea tests of the new platform developed by the Spanish company UTEK
was performed recently. The new
solution is based on an Unmanned
Surface Vehicle (USV) and was named
KALUGA DS. The system includes the
Remote Weapon Station LIONFISH ULTRA LIGHT 12.7 mm from LEONARDO,
produced by the Spanish Subsidiary
LEONARDO HISPANIA for national customers and the advanced surveillance
equipment MILT-SUR-RTM from the
Greek company MILTECH.
The boat is a Narwhal 670 RHIB powered by a 150HP Mercury Verado
outboard engine. UTEK provided onboard unmanned capabilities as well
as the portable Ground Control Station, which can be quickly deployed
on ground or on a mother ship.
The trial was performed at the Spanish
Navy premises located in Argameca
Naval Station, Murcia, with a valuable
collaboration of this unit in terms of
personnel and support equipment
and was conducted in collaboration
with Spanish Ministry of Defense. A

validation of the new Mission Planner and full autonomous navigation
developed by UTEK was checked with
good results.
Increased Security
LEONARDO LIONFISH ULTRA LIGHT
12.7 mm is a reduced weight weapon
system that can detect targets above
seven km thanks to an optronics system with day/night camera and a laser
range finder that allows an effective
shooting distance up to 2,000 metres.
It provides support to all types of maritime operations thanks to an ammunition capability of 250 rounds.
While the MILT-SUR-RTM is an IP
based, Open Network Video Interface
Forum (ONVIF) compatible family of
E/O Surveillance systems, specially
designed for harsh marine environments and can be installed on vessels
(manned or unmanned) providing
numerous all-in-one capabilities. The
several variants include uncooled and
cooled systems and advanced systems include Gyro-stabilised Pan-Tilt
and optional LRF. Moreover, the systems are modular and fully customisable, according to user requirements.
According to UTEK, the integration of
advanced performance equipment
increases USV capabilities, providing

a great potential for security and defence maritime operations related to
protection of maritime assets (facilities/ships) or for coverage of the fleet
when defensive/offensive capabilities
are required. UTEK specialises in the
development of high reliability and
advanced performance unmanned
systems with prominent agreements
and commercial presence in several
countries.
Additionally, MILTECH’s representative
highlighted the importance of unmanned vessels in defence maritime
scenarios. By incorporating remotely
controlled imaging technologies
(thermal and optical), USV’s capabilities are expanded exponentially.
MILTECH is one of the leading Hellenic industries in the defence sector,
specialising in the design and manufacture of high quality electronic and
electro-optical imaging products for
defence applications. The company’s
Thermal Imaging products range covers land or air-based applications and
maritime surveillance.
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Indian Navy’s

Fifth Scorpene Class Submarine
Vagir Launched
In

what is seen as a boost to the
indigenous submarines construction
programme of the Government of India, INS Vagir, the fifth P75 Scorpene
class submarine entirely built by the
Indian shipyard Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) based on years
of technology transfer and partnership with Naval Group, was launched
on November 12.
Vagir is named after the Sand Fish, a
deep sea predator of the Indian Ocean.
Vijaya, wife of Minister of State for Defence Shripad Naik, launched the submarine through video conferencing.
After the recent commissioning of INS
Khanderi in September 2019 and the
launch of the INS Vela in May 2019,
the Vagir is the fifth of the series of six
Kalvari-class submarines ordered by
India in 2005.

This series of six submarines are fitted
with a number of equipment, built in
India by qualified and highly trained
industrial Micro, Small and Medium
enterprises (MSMEs) which form the
sound base of the Indian submarine
building ecosystem.
Alain Guillou, Senior EVP - International Development at Naval Group,
explained: “Naval Group is proud to be
part of first of its kind P75 Kalvari programme to deliver entirely ‘Made in India’ submarines to the Indian Navy. The
P75 programme is a major element of
the strategic Indo-French partnership
developed over the last decades. This
launch, amidst COVID-19 challenges,
represents a new milestone for this
unique industrial programme and
illustrates the Aatmanirbharta (selfreliance) of Indian Navy and industry.”

The Scorpene is a conventional-propulsion submarine designed and developed by Naval Group for all types
of mission, such as surface warfare,
anti-submarine warfare, long-range
strikes, special operations or intelligence gathering.
Extremely stealthy and fast, its level
of operating automation allows for a
limited crew which reduces its operating costs significantly. Its combat
edge is highlighted by the fact that it
has 6 weapon launching tubes and 18
weapons (torpedoes, missiles, mines).
With 14 submarines sold internationally by Naval Group, the Scorpene is an
essential reference product in the area
of conventional attack submarines
(SSK) for Navies across the world. It
can be adapted to meet special needs
of international navies.
Naval Group, is present in India
through its 100 per cent subsidiary
Naval Group India. Established in September 2008, Naval Group India’s mission has been to support the indigenisation of equipment for Scorpene submarine, to develop the Indian defence
eco-system, as well as to develop
design services in India with talented
Indian engineers.
Naval Group India was established as
DCNS India, a subsidiary. The name
of the company ”DCNS India Private
Limited” had been changed to “Naval
Group India Private Limited” as approved by the Ministry of Corporate
Affairs.

Damen and Thales
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to Build Frigate of the Future
D

amen Schelde Naval Shipbuilding and Thales recently signed a contract for the delivery and full integration of Thales’s Mission and Combat
System for four MKS 180 class frigates
contracted by the German Navy. The
system will be designed by Damen
and completely built by German shipyards, under Damen’s project management.
Valued at €1.5B, the contract highlighted Thales’s leading position in
naval global integration. It will be executed by the company’s naval Centres
of Excellence in Hengelo, The Netherlands, and Kiel and Wilhelmshaven in
Germany, in cooperation with a number of German subcontractors.
Underpinning this contract is the proven cooperation of German and Dutch
naval industries, including joint opportunities for Damen and Thales in The
Netherlands to innovate within naval
shipbuilding projects, often with the
participation of the country’s Ministry
of Defence. The project underscores
Damen’s and Thales’s ambition to build

further cooperation with shipyards
and partnering industries in high-end
European naval programmes.
“Winning such a substantial contract
within the strict framework of an
objective scoring system reinforces
our global leading position in
high-end naval integration. Thanks
to our innovative capabilities, the
German Navy will be able to execute
both current and future tasks whilst
substantially contributing to stability in the operational theatres all over
the world,” said Gerben Edelijn, CEO of
Thales Netherlands.
Optimising the Tactical
Environment
Thales’s Mission and Combat System
includes the comprehensive Tacticos
Combat Management System and
the AWWS (Above Water Warfare System) Fire Control Cluster. The contract
includes four ship systems, logistic
services and multiple land-based test
and training sites, as well as the option
for one or two additional ships.
AWWS is a cutting-edge warfare suite

The first ship
of the MKS 180
class will be
operational in
2028

that helps the ship crews to counter
and neutralise complex saturation attacks by continuously analysing and
optimising the tactical environment
and deployment of resources. It will
be combined with APAR Bl2 (Active
Phased Array Radar), the evolved version of Thales’s proven AESA (Active
Electronically Scanned Array) multifunction radar. In 2019, Thales signed
an AWWS development contract for
the new M-frigates for the Belgian and
Dutch Navies.
In the past years, Thales has been
awarded several large contracts by
European NATO navies, thanks to innovative solutions and its proven reliability as an industrial partner. These
contracts have reportedly made
Thales the de facto naval combat
system partner of NATO.
The first ship of the MKS 180
class will be operational
in 2028. The entire programme will run for over
10 years.
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New Gen Artillery to
Enhance French Navy
Capabilities

N

aval forces are often exposed to several threats with
complex behaviours, such as unmanned air and surface vehicles,
light aircraft and missiles. RAPIDFire,
a solution that leverages the combined expertise of Thales and Nexter,
meets the very short-range defence
requirements of the armed forces. The
solution features a latest-generation
multi-threat (air and surface), multienvironment (land and naval) gun
system, with a cost of engagement
proportionate with the value of the
threats.
RAPIDFire is a gun system that offers
high precision thanks to its optronic
fire control system integrated onto
the turret, its advanced algorithms,
powerful gun and automatic ammunition management system allowing
the best reactivity and efficiency for
the operator. It incorporates the new
reference medium calibre 40 mm gun

RAPIDFire is a gun
system capable of
equipping naval,
land and air forces
developed by CTAI, the international
subsidiary of Nexter Systems and BAE
Systems, which has equipped new
armoured vehicles in France, UK and
Belgium. The system is compatible
with the full range of ammunitions developed for land forces programmes
and is predisposed to the use of future
ammunition as the smart Anti Aerial
Airburst (A3B) round.
Joint Solution
Nexter and Thales formed a temporary
consortium for RAPIDFire as part of a
work programme and roadmap put in
place 10 years ago. The programme is
currently in the development phase.

When completed, the weapon systems will enter production, and the
first delivery is scheduled for 2022. Developed in a surface-to-air approach
allowing use at sea but also from land,
the project also provides an option
to prepare for future use on land carriers. RAPIDFire, a true joint solution,
will thus be a gun system capable of
equipping naval, land and air forces.
“We’re delighted to be supporting the
French Navy as it enhances the selfdefence capabilities of its warships.
With its combination of fast-into-action time and firing accuracy, RAPIDFire provides the best response for
protecting Navy vessels against modern threats. It has the potential to become a key component of our offering of advanced force protection
solutions,” said Thomas Got, VicePresident Integrated Airspaceprotection Systems, Thales.
“The 40 CTA has unrivalled
power and compactness, making it
a gun system that is particularly suitable for protecting surface vessels.
With RAPIDFire, Nexter is delighted to
extend the 40 CTA range of use in cooperation with Thales and the French
Navy,” added Michel Vatrey, Systems
and Programmes Director, Nexter.
Furthermore, RAPIDFire has been chosen by the French defence procurement agency (DGA) to equip future
French Navy vessels with new artillery.
This new system will provide the Navy’s surface vessels with an effective
close-in defence capability against
modern air and surface threats.
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Lockheed Martin
to Move UK Pathfinder Launch Site to Scotland

F

ollowing the approval of plans
for Lockheed Martin to transfer its
satellite launch operations to Shetland
Space Centre by the UK government,
hundreds of space jobs will be created
in Scotland.
Reportedly by 2024, Shetland Space
Centre anticipates that the spaceport
site could support a total of 605 jobs
in Scotland including 140 locally and
210 across the wider Shetland region.
A further 150 jobs will also be created
through wider manufacturing and
support services.
Following a thorough process of
due diligence, the UK Space Agency
has confirmed that Lockheed Martin’s plans to move its UK Pathfinder
Launch to the Shetland site at Lamba
Ness on Unst would continue to deliver long-term value and help establish a sustainable, commercial launch
market as part of the UK’s spaceflight
programme, LaunchUK.
Lockheed Martin is in discussions with
a preferred partner to provide launch
services for its UK Pathfinder Launch,
which would take place from Shetland
Space Centre.

Space Hub
Sutherland has
been designed to
cater to multiple
launch providers
Comprehensive Strategy
UK Government’s Science Minister,
Amanda Solloway, said: “We want the
UK to be the best place in Europe to
launch satellites, attracting innovative
businesses from all over the world and
creating hundreds of high-skilled jobs.
“The potential to have multiple spaceports in Scotland demonstrates the
scale of our ambition, and I want to
support industry by pressing ahead
with our plans during this challenging
time.
“This government is committed to

backing our growing space sector, developing a comprehensive space strategy and supporting transformative
technologies that will benefit people
and businesses across the country.”
While UK Government Minister for
Scotland Iain Stewart, added: “The
UK Government is committed to
cementing the UK’s position as
a global leader in the space sector. The creation of the Shetland Space
Centre is incredibly exciting news and
a real boost for the local economy.”
Just as an airport can handle a range
of different airlines and aircraft, Space
Hub Sutherland has been designed as
a multi-user site able to cater for the
needs of multiple launch providers.
This ensures it will be able to continue
to compete for a wide range of vertical
launch opportunities.
The UK Space Agency will also continue to fully support Space Hub Sutherland through grant funding to Highlands and
Islands Enterprise to
develop the spaceport
infrastructure and to
UK-based launch partner,
Orbex, to prepare its innovative Prime
rocket to launch from the site in 2022.
Moreover, UK’s spaceflight programme, LaunchUK, is working with a
range of additional partners to establish commercial vertical and horizontal
small satellite launch from UK spaceports including Spaceport Cornwall
and Virgin Orbit.
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IAI Reveals New
Passive Coherent
Location System
ELTA

Systems, Israel Aerospace Industries (IAI) Group and subsidiary, recently unveiled its new Passive Coherent Location System (PCL).
The system enables the creation of an
air situation picture that tracks nonemitting targets using non-cooperative transmitters. It detects and tracks
aerial threats based on target reflection from non-cooperative transmissions from FM or Digital Audio Broadcasting (DAB) towers. The reflections
are received by one or a network of
antennas, providing 3D real-time omnidirectional coverage for tracking of
multiple targets in congested airborne
traffic.
The PCL system is simple to deploy
and can be located on remote borders,
as well as in urban areas. With 360-degree coverage, installation can include
one sensor or a cluster of sensors for
redundancy and improved coverage
of specific problematic areas. The sites
are connected to the central PCL command and control processing unit via a
dedicated data link.
The new system is already deployable
and provides real-time aerial mapping,
of non-emitting threats.
Multi-disciplinary Picture
VP and General Manager of IAI’s
ELTA Intelligence, Communications and
EW division, Adi Dulberg, said: “We are
proud to introduce the new PCL system
developed by IAI/ELTA, that detects and
classifies aerial risks without unveiling
the locator. The PCL system creates air

situation picture and can be deployed
independently or as an additional layer
for air control radars, as part of a multidisciplinary air situation picture”.
Dulberg explained that PCL is a solution that enables systems to passively
target aerial targets even if they don’t
radiate by using civilian radio stations
(both FM and digital broadcasting)
that transmit and hit the aircraft.
He was further quoted saying that the
system would be of interest to every
country in the world because everyone wants to know what’s going on in
the sky, be it civilian or military aircraft
and unmanned aerial vehicles.

The PCL System (ELK-7080) receives reflections by one or a network of antennas, providing 3D real-time omnidirectional coverage and enabling accurate
detection and tracking of multiple targets in congested airborne traffic. The
PCL does not transmit, thereby not
exposing its location.
Some of its key features include that
it can covertly detect and track aerial
targets and exploits analogue FM
broadcasting and DAB for non-cooperative aerial targets detection. Moreover, it can simultaneously process
multiple FM and DAB broadcasts and
is immune to jamming.
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Austal Australia Delivers
Eighth Guardian Class
Patrol Boat

A

ustal Limited recently announced
that Austal Australia has delivered
the eighth Guardian-class Patrol Boat
(GCPB) to the Australian Department
of Defence.
The vessel, VOEA Ngahau Siliva, was
gifted by the Australian Government to
the Kingdom of Tonga during a handover ceremony at Austal Australia’s Henderson shipyard on October 30. The
event was attended by Her Royal Highness, Princess Angelika Latufuipeka
Tuku’aho of the Kingdom of Tonga; the
Australian Minister for Defence Industry, the Hon. Melissa Price MP, and, RAN
Head of Maritime Systems, Capability
Acquisition and Sustainment Group
RADM, Wendy Malcolm.
VOEA Ngahau Siliva was the second
Guardian-class Patrol Boat delivered
to the Kingdom of Tonga under the Pacific Patrol Boat Replacement Project
and the eighth delivered in total since
December 2018.
The Tongan crew, who have observed
all necessary COVID-19 safe protocols
and procedures while completing a

comprehensive training programme
that Austal provides at its Henderson
shipyard in Western Australia, have
now taken delivery of the vessel and
will depart for Tonga, following further
training and familiarisation with the
Royal Australian Navy at HMAS Stirling, Garden Island.
Naval Asset
The Guardian-class Patrol Boats provide the Tongan Navy with a much-improved naval asset to carry out border
patrols, regional policing, search and
rescue and many other operations
domestically and internationally. The
boats are faster, with improved seakeeping, better amenities and an enhanced mission capability, including
an integrated stern launch and recovery system.
The Pacific Patrol Boat Replacement
(PPB-R) Project was awarded to Austal in May 2016, with an additional
contract option awarded in April 2018
taking the programme to 21 vessels
valued at more than A$335 million.
Twelve Pacific Island nations including

Papua New Guinea, Fiji, the Federated
States of Micronesia, Tonga, Solomon
Islands, Cook Islands, Kiribati, Marshall
Islands, Palau, Samoa, Tuvalu, Vanuatu
and Timor Leste will receive the vessels through to 2023.
The Pacific Patrol Boat Replacement
Project supports more than 200 direct
jobs at Austal Australia and more than
200 indirect jobs nationally, through
approximately 450 Australian businesses contracted. Austal’s service
centre in Cairns is providing in-service
support to the growing Guardianclass Patrol Boat fleet, with more than
40 people now employed in a variety
of engineering and sustainment roles
in the Far North Queensland city.
The 39.5 metre steel monohull patrol
boat – designed, constructed and sustained by Austal Australia – is based
on a proven design platform that has
included the 38 metre Bay-class, 56
metre Armidale-class and 58 metre
Cape-class patrol boats that are in service with the Australian Border Force
and Royal Australian Navy.
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Elbit Systems
Bag US$442 M

ENVG-B Contract
E

lbit Systems’ U.S. subsidiary was
recently awarded a Other Transaction
Authority (OTA) contract with a potential value that could reach a maximum
of US$442 million for Enhanced Night
Vision Goggle – Binocular (ENVG-B)
systems for the U.S. Army.
The U.S. Army did not define
an overall timeframe for performance of the OTA contract.
An initial order of approximately
US$22.5 million for low-rate initial
production (LRIP) of systems has been
placed under the OTA contract, with
a period of performance through December 2021, to be executed in Roanoke, Virginia, U.S.
The ENVG-B systems provide U.S. warfighters with situational awareness
during limited visibility conditions
and increased lethality through faster
target acquisition. The systems will
undergo various qualification phases,
including field trials and system
testing.
Defying Darkness
The ENVG-B is a helmet-mounted dual
waveband goggle with a larger thermal Field-Of-View (FOV) and increased
thermal range ahead of its predecessors. It provides targeting and identification in all battlefield conditions as
well as light levels including degraded
visual environments such as smoke,
fog and debris.

ENVG-B is a
helmet-mounted
dual waveband
goggle with a
larger thermal
FOV

Complex low and no-light combat
scenarios present unique challenges
most of today’s night vision binoculars can’t meet, leaving warfighters
vulnerable. For three generations,
Elbit Systems have illuminated warfighter’s mission with expanded phosphor technology so that they could
defy the darkness.
White phosphor delivers images in
black and white detail, which may appear more natural to the eye. In some
situations, users claim seeing greater
contrast between objects, along with
higher image resolution at greater
distances.
Green phosphor capitalises on a wavelength which optimises the brain’s

perception of detail and contrast.
Green falls exactly in the middle of
the eye’s colour spectrum, allowing
users to better detect and interpret
night time scenery.
The ENVG-B provides overmatch
capability to the warfighter with a
platform that integrates heads-up
situational awareness to own the
networked battlefield. Wireless connection to the rifle mounted thermal
weapon sight allows for rapid target
acquisition, augmented reality, and
Nett Warrior interface and provides
the warfighter lethal capability to
engage in close combat operations.
The ENVG-B incorporates RTA capabilities to the goggle, enabling soldiers to see around corners and behind cover without risk of exposure
while targeting. This gives soldiers
the ability to identify, assess and
engage a target with accuracy and
speed, both of which are important
to protecting soldiers.
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Saab and Mitacs

to Drive Innovation with New Deal
S
aab and Mitacs recently signed
a Memorandum of Understanding (MoU) that will drive innovation
through research and development.
The partnership establishes the means
to drive innovation by providing Saab
access to Canadian expertise and
know-how required to advance their
R&D activities in Canada.
Mitacs will match highly qualified
research experts from Canadian academic institutes to advance Saab’s
next generation technologies, and
Saab will provide industry guidance
and other in-kind resources, while
both will share the financial cost to
support these applied research and
innovation internships.
At a macro level, participating students and the selected projects will
boost innovation by advancing Saab’s
development agenda with wider economic benefits in job creation and further industrialisation of the research.
At the intern level, the work will facilitate skills development and workintegrated learning as together Saab
and Mitacs advance the mutually beneficial goals.
“Saab works closely with universities
around the world in fostering
the academic research that
can ultimately end up at
the heart of our long-range
radars that can see stealth aircraft or helping to deliver the benefits of digitalisation into airports. The
MoU with Mitacs gives us the chance
to extend that approach to Canada’s
universities, and we look forward to

exploring new technologies and areas
of research across Canada,” said Jonas
Hjelm, Senior Vice President and Saab’s
Head of business area Aeronautics.
“Mitacs is proud to partner with Saab
and connect them with talent to
advance business goals through research and development. Canadian
student researchers drive innovation
and benefit from working with Saab
and applying their skills to advance
aviation technologies. We are grateful
to the Government of Canada for investing in R&D,” added John Hepburn,
CEO and Scientific Director, Mitacs.

The partnership
with Mitacs allows
Saab access to
Canadian expertise
and know-how

Gripen E for Canada
This MoU arises from Saab’s Industrial
and Technological Benefit commitments that the company has made as
part of its bid for the Future Fighter Capability Project (FFCP) and is subject to
its selection for that programme. Saab
has submitted an offer of 88 Gripen E
fighters for the Canadian FFCP with a
comprehensive ITB offer involving the
Gripen for Canada Team.
Gripen E-series is a true swing-role
fighter with outstanding capabilities.
The fighter is developed to counter
and defeat some of the most advanced threats in modern battlespace
and to continuously evolve in order
to keep up with new challenges. Saab
have built an intelligent fighter system
that rapidly embraces new technology
and tactics.
The E-series has a new and more powerful engine, improved range performance and the ability to carry greater
payloads.
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Boeing Forecasts Growth
for Middle East Aviation Sector

B

oeing anticipates demand for
2,945 new airplanes in the Middle East
valued at US$685 billion over the next
two decades, as the industry recovers
from the COVID-19 pandemic in the
medium and long term. The projection is part of Boeing’s 2020 Commercial Market Outlook (CMO), an annual
forecast of 20-year demand for commercial airplanes and services.
The CMO reflects the impact of the
pandemic and Boeing’s view of nearmedium- and long-term market dynamics globally and regionally. Commercial aviation and services markets
will continue to face significant challenges earlier in the 20-year forecast,
while showing resilience and a return
to growth trend over the longer term.
Over the next 20 years, passenger traffic growth in the Middle East is projected to increase by an average of 4.3
per cent per year, above the global
average of 4 per cent growth per year.
Darren Hulst, Boeing vice president of
Commercial Marketing, said: “At the
historical crossroads connecting Europe, Africa and Asia, the Middle East
and its airlines will remain a critical

hub of sixth-freedom passenger flows and cargo throughout the
20-year outlook.”
According to the CMO, the Middle East
commercial fleet is expected to reach
3,500 by 2039 – more than doubling
the current 1,510 airplanes – to address replacement needs and growth.
Globally, with key industry drivers
expected to remain resilient through
the forecast’s 20-year period, the commercial fleet is expected to return to its
growth trend, generating demand for
more than 43,000 new airplanes.
Key Highlights
In the widebody segment, Boeing
forecasts the Middle East demand
for 1,280 new passenger airplanes by
2039. While this reflects challenges to
long-haul markets, the CMO forecasts
a recovery to pre-pandemic trends in
the medium and long term. The Middle East’s replacement demand is also

Middle East
commercial fleet is
expected to reach
3,500 by 2039

a growing share of new widebody airplane demand.
In the near-term, domestic and shorthaul markets around the world are
expected to recover earlier from pandemic effects. The Middle East singleaisle seat capacity more than doubled
over the past five years for destinations outside the region. The CMO
projects a near tripling of the singleaisle fleet by 2039 to further serve this
growing segment of the market.
Since 2000, Middle East carriers have
grown their share of world air cargo
traffic from 4 per cent in 1999 to 13
per cent as they grew their widebody passenger and freighter fleets.
Freighters represent an area of opportunity for Middle East airlines with the
fleet projected to nearly double from
80 in 2019 to 150 by 2039.
Furthermore, Boeing projects a 20year opportunity for Middle East commercial services valued at US$725
billion, including requirements for
supply chain and maintenance, repair
and overhaul capability focused on
newer airplane technologies and software solutions to improve efficiency.
Boeing’s 2020 Pilot and Technician
Outlook forecasts that the region is
estimated to require 223,000 new
aviation personnel by 2039, including
58,000 pilots, 59,000 technicians and
106,000 cabin crew members.
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40 experiments
and assessments
were carried out,
spread across
nine real-time
exercises
and served as a confirmation that the
commandos had successfully meshed
the innovative technology into their
set up.
“The marines have had to swiftly learn
how to use the new equipment and integrate it. That kit has included stateof-the-art communications technology and autonomous resupply aircraft,
transforming the battlespace.”
Action-packed Demonstrations
More than 40 international VIPs were
given an insight into the progress being made with an action-packed day
of demonstrations, witnessed from
HMS Albion Destroyer, HMS Dragon,
recently returned from the Black Sea,
and French Frigate FS Jean Bart, provided an imposing backdrop to the
display.
Guests saw demonstrations from
the Navy’s new Expeditionary Diving Group, which provides security
for British warships in overseas ports;
a Maritime Sniper Team and Wildcat
helicopter from 815 and 847 Naval Air
Squadrons – used frequently in bring-

ing drug-runners in the Caribbean to
a halt by knocking out speedboat engines; Future Commando Force teams
from 42 Commando; and a suite of
drones, large and small.
Just days after the hijacked Nave Andromeda was successfully freed by UK
Forces in the Solent – a joint display
from UK and Cypriot forces showed
how Royal Marines and Cypriot Commandos would re-take a vessel.
The Cypriot National Guard patrol vessel Commodore Andreas Ioannides was
the ‘target’. With Royal Marines snipers
providing overwatch from a Wildcat,
other British and Cypriot helicopters
‘fast-roped’ commandos on to the ship
while small boats approached at the
same time for commandos to scramble
up the side using scaling ladders.
Action then switched to a close-up
display on HMS Albion. Guests were

guided into the vehicle deck, where
more Royal Marines Commandos appeared before clearing through the
ship, using Close Quarter Battle techniques to subdue their adversaries
and regain control.
Commodore Rob Pedre, Commander
of the Littoral Strike Group, said: “HMS
Albion’s hosting of the capability demonstration in Cyprus has been a highlight of the LRG(X) deployment.
“The demonstration by our sailors and
marines was superb, and showcased
the quality of our Armed Forces, whilst
providing an insight into how the Royal Navy is integrating future technology and new concepts.
“The event was also an important expression of the UK’s steadfast commitment to our allies and partners, as we
work together to support regional stability within the Mediterranean.”
Reference Text/Photo:
www.malloyaeronautics.com
www.royalnavy.mod.uk
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Lessons learned
in Cyprus will
help forge UK’s
amphibious
forces of
tomorrow
The lessons learned in Cyprus will
help forge UK’s amphibious forces of
tomorrow, as well as the Future Commando Force – the reinvention of the
Royal Marines as raiding specialists,
returning to their commando roots,
supported by the latest tech.
Various traditional scenarios have
been played out in the eastern Mediterranean – evacuations of civilians
from a war zone, taking down terrorists and warlords – but with new tech,
new communications equipment,
new uniforms and new tactics, transforming the 21st Century battlefield.
In all, 40 different experiments and
assessments were carried out, spread
across nine real-time exercises. Also,
six-wheeled/tracked ‘quad bikes’ have
been tested to move two-man commando teams and their kit rapidly
around the island.
Overhead small drones monitored
‘enemy’ movements, providing leaders with information on their foes
– resulting in a successful assault on
a heavily-manned ‘enemy’ position.
They shared Cypriot skies with large
Malloy T-150 quadcopter drones – capable of carrying loads of more than
60kg over distances as much as 70
kilometres from ships or land bases
directly to the front line.
The Malloys were used extensively to
drop ammunition, food and personal

supplies to the men of 40 Commando
as they fought their way through ancient ruins.
“The marines have had to learn how to
use the new equipment and integrate
it. That kit has included communica-

tions technology and autonomous resupply aircraft, transforming the battlespace,” explained Sergeant Adam
Sperry of 30 Commando IX Group,
the Royal Marines’ intelligence specialists. “The attack was well planned

Malloy T150: Autonomous Advantage
NavyX and DARE (Discover, Analysis and Rapid Exploitation) have
been working with UK drone firm
Malloy Aeronautics and Planck
Aerosystems in the development
of the unmanned air vehicles for
the purpose of moving supplies
onto ships. The Malloy T150 is a
medium sized drone that can lift
up to 68kg in all weather. These
drones are built to military standards for commercial, private, and
military clients – this means that
these vehicles do exactly what the
handler says, anytime, anywhere.
The T150 uses a simple laptop to
send the vehicle autonomously to
any point selected on the google
map’s type interface – no manual
flying. Upgrades include a satellite
link for BVLOS flight, computer vision processors with global shutter
cameras for autonomy stack, and
ready to go drop rigs.
The heavy-lift drone has been put
through its paces in the harsh environment of the Arctic Circle in the

Royal Navy’s Autonomous Advance
Force exercise. In northern Norway
earlier this year, it proved it could be
operated safely in all conditions and
could successfully deliver stores. The
trials have proven that the Malloy
drone could land and launch on moving vessels, something it will be required to do if introduced into the
navy.
The use of unmanned air vehicles in
the logistics role offers a range of advantages from reduced costs, missions
being completed quicker and the
ship’s company not being exposed to
certain risks.
Jack Wakley, head of the engineering
team from Malloy Aeronautics, said
the latest round of trials was an important step in enabling maritime autonomy with Malloy technology.
He added: “While the next steps are
well defined, where should the end
goal be? For me, I am really looking
forward to proving automated recovery on our 370kg T400 aircraft, to a
larger vessel of course.”
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UK Royal Navy
is on the Road to
Reinvention

S

ome of the equipment tested by the Royal Navy on, off and above Cyprus as it recently showcased commando operations of tomorrow included drones carrying resupplies of ammunition, tiny helicopters feeding
live video, and all-terrain vehicles carrying commando teams into battle.
The UK’s Littoral Response Group used the waters, shores and exercise areas of Cyprus to see how drones, autonomous systems, new vehicles and cutting-edge communications can transform the way the Royal Marines
go into action.

41

to 155 km/h. Cruising range for control
fuel consumption is up to 1,000 km. At
the request of the customer, the vehicle can be equipped with an automatic
transmission.
VPK has also developed a protected
amphibious vehicle Strela. It is able to
overcome water obstacles at a speed
of 5-6 km/h without preparation.
The interior of the vehicle, depending on the modification and type of
seats installed, can accommodate up
to eight people, including the driver.
One of the samples of the Strela light
armoured vehicle took part in the Kavkaz-2020 strategic exercises in September this year.
Alexander Krasovitsky, General Director of VPK LLC, said: “Another new development of the designers of VPK is
the SBM VPK-233136 TIGR (Tiger) special armoured vehicle performed by
Buggy. This vehicle was designed to
meet the requirements of customers
in terms of creating high-speed recon-

VPK has
developed an
amphibious
Strela to
overcome water
obstacles

naissance and assault vehicles of high
cross-country ability, capable of making deep raids behind enemy lines. The
Buggy was created on the basis of the
chassis of a SBM VPK-233136 special
armoured vehicle with the installation
of a YaMZ-5347-24 turbodiesel, developing a maximum power of 240 hp,
combined with an automatic gearbox.
The vehicle is capable of a maximum
highway speed of over 140 km/h.”
The Buggy is equipped with brackets
for the installation of a 12.7 mm 6P58
KORD heavy machine gun and three
7.62 mm PKP Pecheneg (or PKM) machine guns, as well as stowage’s for
placing three RPG-26 anti-tank rocket
grenades (or RShG-2 assault rocket
grenades), two Igla-S (or Verba) portable anti-aircraft missile systems
(MANPADS) and magazine-boxes with
ammunition for machine guns, 400
rounds of ammunition for a 12.7 mm
machine gun and 4,000 rounds for
7.62 mm machine guns. Moreover, it
has anti-traumatic seats to accommodate five crew members, including the
driver.
Improved Usability
A characteristic feature of another new

development of VPK, the VPK-59095S
VPK - Ural multipurpose armoured
vehicle is that it is created on a twoaxle chassis of the Ural-53099 vehicle,
using used and mass-produced units
and assemblies of army multi-purpose
vehicles. This significantly reduces the
overall cost of the product, improves
usability and lowers operating costs.
Krasovitsky added: “The chassis has a
dependent spring suspension, however, as the first off-road runs of VPKUral multipurpose vehicle showed, the
vehicle has a good ride.”
The VPK - Ural armoured vehicle is designed to carry 12 people in full gear,
including the driver. At the same time,
they are housed in a single volume
armoured hull, providing level 2 ballistic protection according to STANAG
4569 and level 2b mine protection according to STANAG 4569. Optionally,
the level of ballistic protection can
be increased to level 3-4 by installing
hinged armour screens.
The VPK - Ural multipurpose vehicle
is equipped with the YaMZ-536 Russian made turbodiesel, developing
a power of 360 hp. and an automatic
transmission. A 14-tonne vehicle on
the highway is capable of a speed of
at least 120 km/h. Its armored hull
provides protection against 7.62 mm
armor-piercing bullets and is capable
of withstanding the detonation of an
explosive device under the bottom or
a wheel with a capacity of up to 6 kg in
TNT equivalent.
The large reserve volume, high security of the VPK - Ural armoured vehicle
facilitates the use of this vehicle as
a base for the installation of various
equipment and its use as an electronic
warfare machine, C2, armoured medical vehicle, etc.
Reference Text/Photo:
http://milindcom.ru
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Russia Demos New
Wheeled Multipurpose
Armoured Vehicles

ilitary Industrial Company LLC
(VPK LLC, Russia) has developed a
whole range of new multipurpose
wheeled armoured vehicles. All of
them were created on an initiative
basis by the company. One of these attractions is a new generation of light
armoured vehicles of the Strela family.
Strela (Arrow) has a 4x4 wheel arrangement designed to transport people

and various cargoes with the required
level of bullet (mine) protection. The
family also plans to create a number
of modifications: a command vehicle,
a special vehicle buggy, a floating armoured vehicle, a medical vehicle and
a number of other vehicles. Carrying
capacity of the Strela family vehicle is
up to 1,000 kg.
The basic light armoured multi-pur-

pose vehicle of the family has a gross
weight of 4.9 tonnes. The armoured
hull provides ballistic protection by
Level 2 according to the STANAG 4569.
A powerful diesel engine (200 hp) in
conjunction with a mechanical sixspeed gearbox provides high dynamic
qualities of a light armoured vehicle.
On the highway, Strela is capable of
accelerating to a maximum speed up
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Patria will turn
100 years old in
2021 with the
theme, “The
foundation for
a secure future”

Patria’s
software-based
solution can
be integrated
into older and
new armoured
vehicles

(49.9 per cent). Patria owns 50 per
cent of Norwegian Nammo, and together these three companies form a
leading Nordic defence partnership.
High-tech Solutions for Older
Vehicles
Patria is prepared to introduce hightech solutions that extend manned
armoured vehicles with remote-controlled and autonomous driving capabilities. Unlike unmanned vehicle robots
widely used in the armaments business,
the company’s software-based solution can be integrated into both older
generation and new armoured vehicles

without compromising the machine’s
manual control functions.
According to Matti Saarikko,
Director of Technology of
Patria’s Land business
unit, the company’s
goal is to provide
Defence Forces with
a solution that allows the driver to switch
from manual control mode
to autonomous or remotecontrol mode. The system can also
integrate into other vendors remote
control architectures allowing the user
to standardise the control systems between different systems.
“Remote control and autonomous
control functions are one of the
future directions of the military world. In our opinion,
however, this does not
necessarily have to
mean acquiring new
unmanned vehicles.
If such a solution is reasonable and cost-effective,
it is possible to integrate modern control technologies into any
already used machines during the
reconstruction, thus expanding their
useability with new functions during
their life cycle,” he explained.
According to him, rapid digitalisation
and electrification development in
automotive world has made it easy to
apply these technologies to modern
vehicles. Naturally some of the older
vehicles require little bit more work.
“As the Estonian Defence Forces are
procuring new armoured vehicles in
the coming years, today is the best
time to consider future demands on
most modern technologies and to
map their future capability requirements. The Patria 6x6 armoured vehicle, which has been discussed with
the Defence Forces as a possible ar-

moured vehicle solution, offers good
baseline for increasing its unmanned
and remote capabilities for the future,” he highlighted.
Patria’s remote control technology has
been tested over 4G, 5G and tactical
network, and the distance between
the vehicle and the control panel can
reach up to a thousand kilometres.
“In order to ensure effective remote
control regardless of visibility or
weather conditions, in difficult terrain,
various sensors and cameras simultaneously localise and map to create an
informative 3D view of vehicle’s surroundings. To achieve accurate mapping, we use Lidar sensors, but also
passive sensors such as stereo cameras, which cannot be detected by the
opponent in dangerous situations,”
said Saarikko.
He stressed that effective remote control of a 20-30-tonne 8x8 armoured
vehicle in the demanding terrain and
environment, where it is capable of
travelling, is a much more difficult task
than operating various slower and
smaller vehicles, and the driver’s perception of physical feedback plays an
equal role to that of the field of vision.
The strength of Patria’s remote control
and autonomous driving solutions
also takes into an account needed
measures to protect against Electronic
warfare threats.
“Today, it is relatively easy to interfere
unmanned vehicles by using electronic warfare capabilities such EMP and
HPEM weapons of RF jamming. Patria
has been developing technologies
that protect against these threats for
decades, and our solutions have proven their reliability in the equipment of
armoured vehicles of various defence
forces,” he concluded.
Reference Text/Photo:
www.patriagroup.com
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Patria Builds Foundation
for a Secure Future

P

atria Group is an international
provider of defence, security and aviation life cycle support services, pilot
training and technology solutions. The
company’s mission is to give its customers confidence in all conditions,
and the vision is to be the number one
partner for critical operations on land,
sea and air.
Patria provides its aerospace and military customers with equipment availability, continuous performance de-

velopment as well as selected intelligence, surveillance and management
system products and services. The key
services include maintenance, repairs
and modifications to aircraft, helicopters, engines and various platforms, as
well as design, products and product
development of various vehicle platforms and mortar systems. Software
expertise and system integration, intelligence, monitoring and command
systems, as well as related life-cycle

support services include to the variety
of Patria’s offering.
The company will be 100 years old in
2021. The theme of the anniversary is
“The foundation for a secure future”.
History provides a strong foundation
for a safe future, growth, working together and success.
The Group employs 3,000 professionals and is owned by the State of Finland (50.1 per cent) and Norwegian
Kongsberg Defence & Aerospace AS
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LACROIX’s SYLENA
MK2 Integrates MJTE

R

ecently, Leonardo and LACROIX
signed a strategic agreement which
will see them working together to develop and integrate solutions in the
naval countermeasures sector.
The collaboration, which looks towards new technologies as well as
business opportunities, will initially
provide for the creation of the SYLENA Mk2/MJTE solution. This will see
LACROIX’s SYLENA MK2 DLS (Decoy
Launching System) integrated with
Leonardo’s MJTE (Mobile Jammer Target Emulator) anti-torpedo countermeasures.
The MJTE is Leonardo’s latest-generation torpedo jamming solution. It can
emulate the signature and acoustics of
its host platform and emit a powerful
jamming signal to create convincing
false targets, allowing the targeted
vessel to perform an effective evasive
manoeuvre. The new MJTE packs a
number of protective techniques into
a low-cost unit and performs effectively at short range.
The MJTE is part of Leonardo’s new
anti-torpedo suite, which includes the
towed Black Snake sonar, the new OTO
Decoy Launching System 20 (ODLS20)

and the company’s software package,
which calculates optimum release timing for countermeasures and escape
routes for the host vessel.
The cooperation agreement between
Leonardo and LACROIX will expand
the accessible market for both the
MJTE countermeasure and the SYLENA MK2 launch system. The compact
and lightweight form factor of the SYLENA MK2 makes it suitable for small
and medium-sized vessels, expanding
the potential user base for the MJTE.
Meanwhile, the cutting-edge capabilities brought by the MJTE will improve
the utility of the SYLENA MK2 system.
Andrea Padella, Head of Defense
Systems, Leonardo Electronics, said:
“There is clear synergy in this partnership with LACROIX as together we can
offer a sophisticated anti-submarine
countermeasure solution, even for
platforms with limited space.”
System of Choice
Since 2012, LACROIX has developed
a range of new generation Decoy
Launching Systems (DLS) to protect
and increase vessel survivability ratio,
from patrol boats operating the SYLENA Lightweight to destroyers operating the SYLENA MK1 and MK2. SYLENA

launchers are capable of employing
the latest generation of SEACLAD ammunition, corner reflectors and IR decoys as well as ASW solutions with the
SEALAT dedicated to the SYLENA MK2.
The SYLENA MK2 DLS, which is reportedly the first “in-service” static antimissile system in the world operating
both corner reflectors (SEALEM) and
anti-torpedo countermeasures, maximises vessel protection with a reliable
system at a low operating cost.
Furthermore, SYLENA DLS static
launcher fires only mortars without
any pneumatic constraints and has a
low footprint on deck along with a low
recoil force allows for limited acquisition and integration costs. Therefore,
it has already become a system of
choice for numerous navies to either
retrofit or fit out their vessels.
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Germany Confirms Eurofighters
under Project Quadriga
A

irbus recently signed a contract
to deliver 38 new Eurofighter aircraft
to the German Air Force. This makes
Germany the largest ordering nation
in one of Europe’s biggest defence
programme. The order, also known
by its project name Quadriga, covers
the delivery of 30 single-seater and
eight twin-seater Eurofighters. Three
of the aircraft will be equipped
with additional test installations
as Instrumented Test Aircraft for
the further development of the Eurofighter programme.
The renewed order from Germany
secures production until 2030 and
comes at a strategically important
time for the programme. In addition
to an expected Eurofighter order from
Spain to replace its legacy F-18s, procurement decisions in Switzerland
and Finland are reportedly imminent
in 2021.
The variant offered in Switzerland corresponds to the configuration of the
German Quadriga order. The equipment includes an electronic radar,
future-proof hardware and software
and multi-role capability for engaging
air and ground targets.
BAE Systems will deliver more than a
third of the components for each of
the new Typhoons ordered by the German Air Force including the aircraft
front fuselage and tail. Work will commence in 2021 at BAE Systems’ sites

Quadriga
covers delivery
of 30 singleseater and 8
twin-seater
Eurofighters

in Lancashire, UK,
maintaining
continuity of Typhoon production
through to the mid-2020s.
Final assembly of the new Typhoons
will be undertaken by Airbus in Manching, Germany. The new aircraft will
join the existing German Air Force
Typhoon fleet from the mid-2020s
and will be equipped with the latest
technology, including an advanced
electronically-scanning radar.
Defence Collaboration
The Eurofighter Typhoon surpassed
the combined 500,000-flight hour
milestone in 2018. This twin-engine
aircraft is based on the collaboration
of four European nations and their

aerospace/defence industries: Germany, Spain, the UK and Italy. Airbus has
the largest ownership in the industrial
grouping (46 per cent), handling its
production activities at the company’s facilities in Germany
and Spain.
Nearly 550 Typhoons were
in service by early 2020 with
the air forces of the UK, Germany,
Italy, Spain, Austria, Saudi Arabia and
Oman; the potential is for this figure to
grow in the coming decades.
The Typhoon’s weapons carrying capability has been regularly enhanced
through steps that included integration of the advanced medium range
air-to-air missile (AMRAAM), the
Storm Shadow low-observable airlaunched cruise missile, advanced
helmet-mounted symbology system
(HMSS), Enhanced Paveway II bombs
and Captor-E (E-Scan) radar. The aircraft has been combat-proven during
operations in Libya, Iraq and Syria.
Looking ahead, the Typhoon will play
a key role in the evolving battlespace
and will be a central pillar in the future
European combat air system. By integrating key technologies, the aircraft
will remain ready to defend against
threats for decades to come.
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The flights
will validate
surveillance
capabilities for
carrying out
Japan Coast
Guard’s missions

Lynx Multi-Mode
Radar is deployed
on RPA and
manned aircraft
throughout the
world

and personnel (dismounts) moving
at about 1 mph. Integrated into USAF
MQ-9 Reaper RPA, the DMTI mode allows operators to detect slow-moving,
operationally significant personnel or
vehicles.
Maritime Wide Area Search: Lynx’s
MWAS mode detects ship and boat
traffic in various sea state conditions; it
also integrates AIS information for
target correlation and identification. MWAS excels
in missions such
as coastal
Detection (ACD), and Automated Man
Made Object Detection (AMMOD) algorithms highlight the differences between the first and second SAR image,
providing an effective imagery analysis
tool.
Ground/Dismount Moving Target
Indicator: The GMTI mode provides an
easy method for locating moving vehicles. While the GMTI mode continues to
be a crucial resource, DMTI marks a real
paradigm shift. DMTI allows operators
to detect very slow-moving vehicles

surveillance, drug interdiction, longrange surveillance, small target detection, and search and rescue operations.
In the summer of 2014, MWAS was
demonstrated for the U.S. Navy during Experiment Trident Warrior where
it successfully executed numerous littoral missions, demonstrating its abil-

ity to detect surface vessels in various
weather conditions and cross-cue to
EO/IR sensors for target classification
and identification.
Due Regard Radar in Development
The Due Regard Radar (DRR) is an airto-air radar being developed under
company funding to meet the requirements envisioned to enable RPA to
fly in International Airspace. The DRR
is comprised of a two panel Active
Electronically Scanned Array (AESA)
Antenna and a Radar Electronics Assembly (REA) that give the RPA pilot
the ability to detect and track aircraft
across the same Field-of-View (FOV) as
a manned aircraft. AESA technology
allows DRR to track multiple targets
while simultaneously continuing to
scan for new aircraft. Flight tests of a
pre-production DRR are underway on
both a manned aircraft and a Predator B RPA.
DRR is a key component of GA-ASI’s
overall airborne Detect and Avoid
(DAA) architecture for Predator B. The
DAA system must detect and avoid cooperative (i.e., aircraft equipped with
a transponder) and non-cooperative
(i.e., aircraft not equipped with a transponder) aircraft. Detection and tracking of cooperative aircraft are performed by the Traffic Collision Avoidance System (TCAS) and Automatic
Dependent
Surveillance-Broadcast
(ADS-B).
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GA-ASI Starts SeaGuardian
Validation Flights in Japan
G

eneral Atomics Aeronautical
Systems, Inc. (GA-ASI), a leader in
Remotely Piloted Aircraft Systems
(RPAS), recently kicked off a series
of validation flights for Japan Coast
Guard (JCG) in Hachinohe, Aomori
Prefecture. The company is working
with Asia Air Survey (AAS) in Japan to
conduct the flights.
The flights will validate the wide-area
maritime surveillance capabilities of
RPAS for carrying out JCG’s missions,
from search and rescue to maritime law
enforcement. These flights follow successful “legacy” MQ-9 maritime patrol
demonstrations in the Korea Strait in
2018 and the Aegean Sea in 2019. The
Hachinohe operation features the MQ9B configuration, capable of all-weather
operations in civil national and international airspace.
The SeaGuardian RPAS features a multimode maritime surface-search radar
with Inverse Synthetic Aperture Radar
(ISAR) imaging mode, an Automatic
Identification System (AIS) receiver, a
High-Definition - Full-Motion Video sensor equipped with optical and infrared
cameras. This sensor suite, augmented
by automatic track correlation and
anomaly-detection algorithms, enables
real-time detection and identification
of surface vessels over thousands of
square nautical miles.
High Performance Radars
GA-ASI’s radar system development has
set a high standard for detection systems for RPA, including the Lynx Multimode Radar and the Due Regard/Air-toAir Radar.

Lynx
Multi-Mode
Radar: GA-ASI’s Lynx
Multi-Mode Radar is a
high-performance system
that provides high-resolution, photographic-quality imagery that can be
captured through clouds, rain, dust,
smoke and fog. Designed to meet the
onboard challenges of the RPAS environment, the Lynx radar consumes
minimal Size, Weight, and Power
(SWAP) while delivering precision
air-to-surface targeting accuracy and
wide-area search capabilities for both
ground and maritime missions.
Lynx features its Synthetic Aperture
Radar (SAR), Ground/Dismount Moving Target Indicator (GMTI/DMTI), and
robust Maritime Wide Area Search

(MWAS) modes. Its search modes provide wide-area coverage for any integrated sensor suite, allowing for crosscue to a narrow Field-of-View (FOV)
Electro-optical/Infrared (EO/IR) sensor.
The radar continues to be deployed on
RPA and manned aircraft throughout
the world.
Synthetic Aperture Radar: Lynx includes two spotlight and two stripmap
SAR modes. Spotlight mode produces
high-resolution imagery on a defined
point. Stripmap mode mosaics multiple spot SAR images together to form
one large image. Using SAR imagery,
subtle changes in the scene are detected by overlaying two images taken
at different times. Amplitude Change

Ultra-light sonic system
for advanced
Anti-Submarine Warfare

ULISSES
Underwater warfare is becoming increasingly complex; countermeasures need
to evolve at pace.
Leonardo has developed the ULISSES - a latest generation ultra-light sonic
system designed to provide an affordable lightweight solution for advanced
Anti-Submarine Warfare operations.
ULISSES delivers multistatic functionality, with up-to 64 sonobuoys and
dipping sonar integration; suitable for installation on fixed and rotary wing,
manned and unmanned platforms.
Inspired by the vision, curiosity and creativity of the great master inventor Leonardo is designing the technology of tomorrow.

leonardocompany.com
Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

33

32

ISSUE 587 December 2020

Reports

ULISSES: Leonardo’s Sub-

marine-hunting Acoustic System
U
LISSES (Ultra-LIght SonicS Enhanced System) is an integrated acoustic sensor system designed to ‘listen’
for hostile submarines and determine
their locations. Its lightweight form factor means it can be fitted to small, light
helicopters and even drones for littoral
operations in answer to the growing requirement from Armed Forces to conduct Anti-Submarine Warfare (ASW)
operations in blue and shallow waters.
ULISSES was introduced to the market at Farnborough Air Show in 2018,
when Leonardo announced that it had
entered partnerships with L3Harris and
Ultra Electronics in order to offer a complete ASW acoustic system based on
Leonardo’s new lightweight ULISSES
processor.
Following development work in
2018/2019, the ULISSES system was
successfully demonstrated in a live
sea trial in November 2019, proving
the benefits of its multistatic capabilities. Today the ULISSES system is fully
developed and Leonardo offers an integrated system comprising ULISSES
and either a dipping sonar provided
by L3Harris or sonobuoys provided by

Ultra, or a combination of both.
Uniquely in the market, ULISSES incorporates ‘multistatic’ functionality,
where the processor collects and exploits data from up to 64 distributed
sensors, which are processed in parallel. It then combines the multiple
sources of information to develop an
in-depth picture of the under-sea environment, including detailed location
data of any potentially threatening
vessels.
Other advantages of the ULISSES system include the ability to draw on a
range of sensor inputs including GPSenabled sonobuoys, active and passive sonobuoys and dipping sonar.
Designed for ease of use and reduced
operator workload, ULISSES can provide automatic tracking and alerts,
provide video up to full HD quality via
the company’s Wide Band Data Link
(WBDL) and can control sonobuoys remotely using CFS (Command Function
System) commands.
The successor to Leonardo’s wellregarded OTS-90 acoustic system for
Italian and Dutch NH-90 helicopters,
ULISSES provides highly-advanced ca-

pabilities in an even more lightweight
package. Its light weight (< 20 kg including its processor, transmitter, receiver and recorder), makes it suitable
for even very small unmanned aircraft
and helicopters. ULISSES is also ideal
for the retrofit market, where it can
be affordably installed in place of an
existing sonics system, reducing the
overall weight. The system is also suitable for fixed wing aircraft and naval
vessels. Having generated significant
interest from the market, Leonardo
is in talks with a range of potential
launch customers.
2019 Sea Trials: Proving Multistatic
Capability
Last year’s sea trials proved the benefits of ULISSES multistatic capabilities
in a realistic naval environment. They
began with Leonardo deploying various types of Ultra Electronics supplied
sonobuoys, including some with GPS,
from a ship. The ULISSES processor was
then used to quickly and accurately locate a number of simulated under-sea
targets, automatically marking their
coordinates on a map on the operator’s
workstation.

31

patible, not only
in terms of its
hardware but also
in its avionics and communications
configuration.
The KC-390 probe and drogue refuelling system means the aircraft can
refuel the Hungarian JAS 39 Gripen as
well as other aircraft that use the same
technology.
The C-390 Millennium is fully operational and, since receiving its first aircraft in 2019, the Brazilian Air Force
has deployed the airlift on several
critical missions in Brazil and abroad

with greater
availability.
The
Portuguese
Government too signed a contract for the
acquisition of five C-390 Millennium
in 2019 that are currently in the production line and are expected to be in
service in 2023.
The C-390 is a tactical transport jet
aircraft designed to set new standards
in its category. Some of the strong aspects of the aircraft are increased mobility, rugged design, higher flexibility,
state-of-the-art proven technology
and easier maintenance.
The C-390’s piloting is facilitated by
an integrated avionic system and a
fly-by-wire flight control, and it can be
equipped with a self-defence system
and ballistic protection which increases its capacity to operate in hostile
environments.
It has a modern cargo handling system
which can transport large-sized cargo:
pallets, vehicles, helicopters, troops,
paratroopers, medevac stretcher,
mixed configurations.
Flying faster and delivering more car-

go, both the C-390 Millennium and the KC390 variant are the
right sized platform
for major deployment scenarios.
Minimised interventions
and on-condition maintenance combined with highly trustworthy systems
and components support the reduced
downtime and costs, contributing to
exceptional availability levels and low
life cycle costs.
A global aerospace company headquartered in Brazil, Embraer has an impeccable track record with businesses
in Commercial and Executive aviation,
Defence & Security and Agricultural
Aviation.
The company designs, develops, manufactures and markets aircraft and systems, providing services & support to
customers’ after-sales.
Since it was founded in 1969, Embraer
has delivered more than 8,000 aircraft.
On average, about every 10 seconds
an aircraft manufactured by Embraer
takes off somewhere in the world,
transporting over 145 million passengers a year.
Embraer is also the leading manufacturer of commercial jets up to 150
seats and the main exporter of high
value-added goods in Brazil. The
company maintains industrial units,
offices, service and parts distribution
centres, among other activities, across
the Americas, Africa, Asia and Europe.
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Hungary Buys Two
Multi-Mission
KC-390
T

he Hungarian Government and
Embraer signed a contract recently for
the acquisition of two new generation
multi-mission transport aircraft Embraer C-390 Millennium, in its air-to-air
refuelling (AAR) configuration, designated KC-390.
The deliveries are scheduled to begin
in 2023.
Training for pilots and technicians and
other services and support are also
included in the contract with a view
to strengthen the Hungarian Defence
Forces capabilities specifically on the
tactical airlift, AAR and medical evacuation roles as well as in other missions
of public interest.
Gáspár Maróth, government commissioner responsible for defence development, elaborated: “Following the
procurement of personnel air transport capabilities in 2018, we will see
the arrival of KC-390 aircraft to Hungary in 2023-24, able to deliver large

military loads in an operational environment, as well as providing air-to-air
refuelling services. We are acquiring a
multi-role transport fleet for the Hungarian Defence Forces to fulfill the
widest possible range of tasks within
the national framework, in a sovereign
way.”
Jackson Schneider, President and CEO
of Embraer Defence & Security, added:
“We are honoured to have been selected by the Hungarian Government
and the Hungarian Defence Forces
to provide the most advanced multimission transport aircraft available in
the market.
“Hungary is the second European nation and NATO operator to select the
C-390 Millennium, a highly capable
aircraft that offers excellent productivity through unrivalled combination of
speed, payload and rapid reconfigurability for multi-mission operations.”

Humanitarian Missions
Certain special features have been
incorporated.
For example, the KC-390 for the Hungarian Defence Forces will be the first
in the world with the Intensive Care
Unit in its configuration, an essential
feature to perform humanitarian
missions.
The aircraft fully meets the requirements of the Hungarian Defence
Forces, being able to perform different types of military and civilian missions including Humanitarian Support, Medical Evacuation, Search and
Rescue, Cargo and Troops Transport,
Precision Cargo Drop, Paratroopers
Operations and AAR.
These KC-390 are totally NATO com-
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Staying Strong and Safe with
Mi-171Sh Storm
A real sensation of the International Aviation and Space
Salon MAKS-2017 was the modernised Mi-171Sh Storm – a
helicopter to ensure success of special forces in counterterrorism tasks. After the start of flight tests this year,
the Russian Helicopters holding company presented
Mi-171Sh Storm flight model at the Army 2020 International Military-Technical Forum.

T

he static exposition of the helicopter was visited by more than 70
delegations, including from Southeast
Asia, North Africa, Peru, Kazakhstan
and other countries. The concept of a
new attack and transport helicopter
was highly appreciated by representatives of law enforcement agencies.
Currently, the first stage of flight tests
of a helicopter developmental prototype is being carried out on the basis of the National Helicopter Center
Mil&Kamov. Mi-171Sh Storm helicopter has already executed 70 flights under the preliminary test programme.
In March 2021, two more Mi-171Sh
Storm helicopters will be included for
the next tests on the base of flight test
station of the National Helicopter Center Mil&Kamov. The tests will make it
possible to evaluate the aerodynamic
and flight performances of the helicopter, manoeuvring ability, stability
and controllability of the aircraft, as
well as the reliability and efficiency
of weapon systems and protective
means. In total, about 150 flight and
ground tests are planned.
Improved Combat Survivability
Mi-171Sh Storm helicopter positions
itself as a utility platform and can
perform a wide range of tasks such

as carrying
troops to
fire support
for special
forces.
The technical
specification
of the modernised helicopter was formed taking into account the
experience of the combat
employment of helicopters,
including in Syria. The helicopter is
equipped with high-altitude engines
of increased power, a new rotor system using composite rotor blades of
an improved profile and an X-shaped
tail rotor. This makes it possible to increase manoeuvrability, flight speed
and power-to-weight ratio, to obtain
new performances when working in
the highlands and hot climates.
Mi-171Sh Storm helicopter has improved combat survivability and selfprotection ability. This is provided by
the airborne defence suite, titanium
and Kevlar armoured protection and
other design provisions. Not only the
crew and the most essential units of the
helicopter are protected with armour
but also troops in the cargo cabin.

The new aircraft is adapted for high efficiency use during hours of darkness.
It is equipped with a gyro-stabilised
optoelectronic system supplemented
with a searchlight with an infrared
spectrum, dual-band lighting equipment, and adapted for the use of night
vision glasses.
Many combat missions can be carried
out automatically due to an integrated
flight-and-navigation suite and digital
autopilot. Highly automated flightand-navigation equipment on the
Mi-171Sh Storm significantly reduces
flight-deck workload, that increases
the efficiency of the helicopter in
modern combat.
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some of the pilot’s responsibilities. The
virtual co-pilot concept is still under
development, but could, for example,
take the form of an ‘avatar’ built into
the cockpit to interact with the pilot.
BAE Systems has also been trialing
‘psycho-physiological’ technologies,
including eye-tracking, to study the
operator’s physical and cognitive processes to better understand increasing
exertion, stress, workload and fatigue.
BAE Systems test pilots are now testing these psycho-physiological technologies in controlled test flight conditions in a Typhoon aircraft.
The results will help understand a pilot’s cognitive behaviour and processes relating to brain activity, psychological rhythms and eye movement.
MBDA UK has also embedded one of
its Human Factors Engineers within
this wearable cockpit team, ensuring
early introduction of weapons concepts that exploit these future technologies.
In another development, Rolls-Royce
engineers have been developing advanced

New radar
technology
delivers
unparalleled
data processing
capability

A Eurofighter Typhoon sits alongside
a concept model of Tempest

Reports

combustion system technology as part
of the company’s power and propulsion work, where fuel is introduced
and burned to release energy into the
gas stream.
A next-generation system will need to
be hotter than any previous platform,
increasing the efficiency of the engine
and meaning it can go further, faster,
or produce less carbon dioxide.
Rolls-Royce has been exploring advanced composite materials and additive manufacturing as part of this work,
producing lightweight, more powerdense components capable of operating at these higher temperatures.
These concepts are part of a wider research effort to develop technologies
that could be used to create a next generation combat air system for the UK.
Collectively, the Team Tempest partners are developing more than 60
technology demonstrations in the
fields of sensing, data management
and autonomy.
Iain Bancroft, Director of Major Air
Programmes at Leonardo in the UK,
said: “The collaborative relationship
between the Team Tempest alliance
and our network of academic and
SME partners enables us to bring together the ‘best of the best’ engineering talent from across the UK. We are
embracing new ways of working as
an integrated team to dramatically
improve efficiency and pace – sharing
intelligence and refining our concepts
digitally to deliver innovations that will

shape the next generation combat air
system. Our new radar technology is a
concrete example of the gains this approach has already brought, costing
25 per cent less to develop while providing over 10,000 times more data
than existing systems.”
The ambitious military programme is
expected to deliver significant benefits to the UK over the full lifetime of
the programme.
It is a critical programme to ensure
the UK is able to sustain its worldleading Combat Air Sector. It will also
bring benefits through investment in
people, early careers, technology and
infrastructure, supporting the economy and long term prosperity of the
nation.
In July, seven companies signed
agreements to explore opportunities
to work on future combat air concepts
and underpinning technologies across
Team Tempest including Bombardier
Belfast, Collins Aerospace in the UK,
GE Aviation UK, GKN Aerospace, Martin-Baker, QinetiQ, and Thales UK.
Team Tempest
The UK Combat Air Strategy and the
launch of Team Tempest was announced at Farnborough Air Show
in 2018. This strategy set out a bold
vision for the UK’s future combat air
capability and was underpinned by
establishing the Team Tempest partnership.
Reference Text/Photo:
www.leonardocompany.com
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Latest UK tech
revealed for a
ground-breaking
combat aircraft
due in service by
2035

city such as Edinburgh,
every second.
This mammoth volume of
information, processed onboard, will give Tempest a
battle winning edge in combat situations, with the ability
to locate and target enemies
well before they are targeted
themselves.
The new sensor will provide a
range of abilities beyond traditional
radar, with all-digital technology providing the operator with an exceptionally clear view of the battlespace
and of potential targets.
Leonardo has already built complete
sub-systems using the new technology and successfully tested them at
the company’s site in Edinburgh with
a path to airborne demonstrations in the coming
years.

The ambitious programme is expected to deliver significant benefits to the UK

Split-Second Advantage
Separately, engineers at BAE Systems
have begun flight testing cuttingedge concepts for Tempest’s ‘wearable cockpit’ technologies, designed
to provide pilots in the cockpit or
operators on the ground with splitsecond advantage.
The physical controls seen in current
aircraft cockpits are replaced by Augmented and Virtual Reality displays
projected directly inside the visor of a
helmet, which can be instantly configured to suit any mission.
Concepts including human-autonomy
teaming are also being developed, where a ‘virtual
co-pilot’ could
take on
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B

ritish engineers have revealed some of the
newest concepts under development
for the Royal Air Force’s (RAF) next
generation combat air system.
The revolutionary technology is being delivered by Team Tempest, a UK
technology and defence partnership

formed by BAE Systems,
Leonardo, MBDA, Rolls Royce and
the RAF, and involving hundreds of
high-tech companies, SMEs and academia across the UK.
Tempest is one of the UK’s most ambitious technological endeavours designed to deliver a highly advanced,
adaptable combat air system to come
into service from the mid-2030s.
This next generation combat aircraft
will exploit new technologies as they

evolve to respond to the changing
nature of the battlespace, addressing
increasingly high-tech and complex
threats.
Recognising the fact that data holds
the key, experts from the Team Tempest electronics lead, Leonardo UK,
are developing new radar technology
capable of providing over 10,000 times
more data than the existing systems.
The sensor, called the ‘Multi-Function
Radio Frequency System’, will collect
and process unprecedented amounts
of data on the battlespace – equivalent to the Internet traffic of a large
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Al Seer Marine:
Producing Innovative
Platforms of the Future

Al

Seer Marine is committed to
support the needs of the UAE Armed
Forces and has shown its allegiance by
working hand-in-hand with key government entities to produce, deliver
and maintain marine equipment in
line with current tactical demands and
strategic requirements to safeguard
the nation.
In support with the future vision of the
Armed Forces of the UAE government,
Al Seer Marine gathers requirements
and interests by understanding client’s strategic operational needs and
its future-oriented strategy to develop
purpose-built products that meet the
objective of the operation.
With the UAE’s preference for local
manufacturing, Al Seer Marine is positioned favourably as a preferred
supplier due to its ability to design,
manufacture and install communication and electronic systems as well
as integrating unmanned systems for
ground, sea or amphibious platforms,
all in-house.
Complete Capability Provider
The company’s core capabilities are in

Al Seer Marine
continues to
be a market
leader in system
integration for
autonomous
surface vessels
the design, manufacture, integration,
training and maintenance of marine
systems, providing full through-life
support as a complete capability provider. It provides technology focused
capabilities that incorporate the latest into its unmanned surface vessels
(USVs), producing new and innovative
ideas for the platforms of the future for
maritime safety and security.
Al Seer Marine continues to be a market leader in system integration for
autonomous surface vessels and amphibious vehicles as well as providing after-sales services and further

enhancing maintenance support for
marine equipment.
The firm’s dedicated Training Institute is licensed by Abu Dhabi Centre for Technical and Vocational
Education and Training (ACTVET)
and was commissioned to provide
a holistic training programme as a
last stage of product delivery on marine platforms.
Al Seer Marine’s position as a maritime platform manufacturer and unmanned systems equipment provider
in the Middle East is well positioned
to cater the needs of the upcoming
increase for unmanned systems in the
region.
The global modernisation of Armed
Forces resulting in the transformation
of maritime, naval capabilities shall
include usage of unmanned systems
without limits. Al Seer Marine is leading the way in providing outstanding
products and services with efficiency,
innovation and technological advancements driven by integration and
creativeness through its workforce to
serve the Nation.
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F-35 Proposal Aims to
Equip Switzerland with 5th
Gen Fighter
T

he U.S. government and Lockheed
Martin recently submitted an F-35
proposal to the Swiss government in
support of Switzerland’s New Fighter
Aircraft (NFA) competition. The proposal offers up to 40 F-35A aircraft, a
sustainment solution tailored to Swiss
autonomy requirements, and a training
programme.
The offering also includes an industrial
package providing Swiss industry F-35
work opportunities. If the F-35 is selected as the new fighter for Switzerland,
this industrial work would take place in
all Swiss regions. The Swiss industry has
the opportunity to compete for direct
production of components for use on
all F-35s produced, sustainment projects focused on supporting the Swiss
Air Force and enhancing Swiss autonomy, and cybersecurity projects directly
related to the aircraft.
The offer uses the F-35 Global Support
Solution for sustainment to ensure
Switzerland benefits from the Euro-

pean F-35 economies of scale to realise
lower sustainment costs for the Swiss
Air Force. It also includes a six-month
spares package to ensure the Air Force
has the ability to conduct autonomous
operations, if needed. Lockheed Martin is also offering an option for the
assembly of four aircraft in Switzerland to ensure the Air Force and Swiss
industry gain an understanding of how
to maintain the F-35 airframe and its
advanced capabilities for the life of the
programme.
“We are confident that our F-35 offer
is the best and most affordable solution for the Swiss NFA competition,”
said Greg Ulmer, F-35 Programme vice
president and general manager. “We
are offering the only 5th generation
fighter at the cost of 4th generation aircraft while offering Switzerland an aircraft that will protect Swiss sovereignty
for decades to come.”
Advanced Stealth
To date, the F-35 has been selected by

13 nations and operates from 26 bases
worldwide, with nine nations operating F-35s on their home soil. There are
more than 585 F-35s in service, with
more than 1,190 pilots and 9,750 maintainers trained on the aircraft.
The F-35 combines 5th Generation
fighter aircraft characteristics — integrated avionics, sensor fusion and superior logistics support — with a comprehensive integrated sensor package.
Its advanced stealth allows pilots to
penetrate areas without being detected by radars that legacy fighters cannot
evade. The aircraft is designed with the
entire battlespace in mind. Reliance on
any single capability — electronic attack, stealth, etc. — is not sufficient for
success and survivability in the future.
Missions traditionally performed by
specialised aircraft — air-to-air combat,
air-to-ground strikes, electronic attack,
intelligence, surveillance and reconnaissance — can now be executed by
a squadron of F-35s.
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Gary Rosholt, Corporate vice president,
L3Harris United Arab Emirates

threats
* Synthesising this data and information in real-time to enable timely decision making
* Obtaining localised training for timely and independent responses
New advances in total mission control solutions allow surveillance and
reconnaissance drawn from sensors
on airplanes, observation towers, allterrain vehicles, maritime assets and
drones to be synthesised through in-

tegrated tactical communication hubs
and border crossing posts, for complete situational awareness.
When this analysed information is
quickly relayed to forces in the field –
whether in patrol boats, all-terrain vehicles or in the sky – soldiers themselves
become communication hubs. They
deploy with hyper-connected mobile
surveillance gear, encrypted communications, and night-vision capabilities.
L3Harris supports UAE and Gulf allies’
efforts to neutralise the threats now
present in their region. Rivals have
shown their determination to test the
country’s borders, waterways, and
airspace integrity. Additionally, these
challenges are increasingly playing
out in the cyber world and through
information warfare.
For L3Harris, providing the technological solutions and in-country support to confront these challenges is
not a short-term engagement. It is an
enduring union that is aimed at transferring to our partners the technologies and know-how required so that

L3Harris
supports UAE
and Gulf allies’
efforts to
neutralise the
threats present
in the region
they can become operationally independent as quickly as possible. We are
eager to help the UAE reach its vision
for 2071.
The world and the Middle East are going through tremendous change. The
UAE has proven itself to be a rare international leader that seeks to stabilise and modernise their country while
working cooperatively with other
states. L3Harris looks forward to growing its existing UAE partnership to
help the country reach its goals.
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Building Upon
Today’s Successes
Toward Prosperity
Through Technology
The UAE and its regional allies are steering the Middle East into a dynamic
and prosperous new era.
Chris Aebli, President, L3Harris Global
Communication Systems

By Chris Aebli and Gary Rosholt

As

the UAE’s Minister of State
for Foreign Affairs, His Excellency Dr.
Anwar Gargash, recently said: “The
UAE wants to reaffirm its global position, in terms of business, in terms of
finance, in terms of logistics. You can’t
do this by maintaining an exclusivist
view of the world.”
The industry applauds these steps
toward national sovereignty, regional
collaboration and technological innovation. It is a vision that we at L3Harris Technologies know requires Abu
Dhabi and its Gulf allies to invest in
advanced new technologies to defend
against threats from adversaries.
These threats come from militaries,
terrorist organisations, ethnic and
religious militias, and cybercriminals. Combatting these adversaries
requires developing state-of-the-art
intelligence and communications systems and the ability to rapidly synthesise this information to respond.

L3Harris was formed last year out of
a merger of defence and technology
companies with more than 100 years
of experience developing these communication systems. Our legacy businesses ranged from producing tactical radios and night vision systems, to
components for satellites. Our shared
history also included becoming a
world leader in integrated communication systems.
Our merger provides us with the ca-

The UAE has
proven itself
to be a rare
international
leader that seeks
to stabilise and
modernise their
country

pabilities to help the UAE and other
countries defend themselves against
the entire range of modern-day
threats. And we do this with products
that can communicate concurrently
through both legacy and digital systems and that are interoperable with
outside security networks.
Our regional partners need to be
equipped with capabilities to perform
three core tasks simultaneously:
* Gathering information on potential

Superior Performance.
Maximum Flexibility.

LIONFISH® Family
21st Century naval operations demand reliable defensive systems.
Leonardo presents LIONFISH® – the latest-generation family of remote-controlled
small calibre naval gun systems; enabling high-performance and precision with
lightweight, compact flexibility by design.
LIONFISH® provides uncompromised defensive capabilities for surface vessels,
ensuring mission success.
Inspired by the vision, curiosity and creativity of the great master inventor –
Leonardo is designing the technology of tomorrow.

leonardocompany.com
Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

21

20

ISSUE 587 December 2020

Reports

Leonardo’s LIONFISH Family:
Perfect Mix of High-Use
Flexibility and Smart Tech

V

ersatility and compactness are
key elements of the new Leonardo LIONFISH family of remotely controlled
small calibre naval gun systems. The
LIONFISH family provides uncompromised lethality in the defence of
any kind of surface vessel. The new
turrets by Leonardo are able to face
the increasing threats within modern
operational scenarios and provide enhanced performance in accuracy and
precision, aided by its lightweight and
compact design.
The four models of the new family (Ultralight, Inner Reloading, Top of 12.7
mm calibre, and the model 20 of 20
mm calibre) share a common architecture that allows an easy installation on
small ships, as a primary armament,
and larger ships, as a secondary armament, with no need for deck penetration. Thanks to their lightweight,

the new turrets can be installed and
disembarked for quick configuration
changes in order to assure dual use.
Leonardo’s LIONFISH family represents
a new smart solution which merges
the most advanced technologies available on the market. In fact, the turrets
are equipped with a highly accurate
coaxial Electro-Optical Sensors suite,
including a Daylight and Infrared
camera and a Laser Range Finder that
guarantees effectiveness during the
most complex scenarios and overnight
operations. The advanced technology
enables a high accuracy through the
ability to determine independently the
stabilised firing coordinates by performing ballistic and target trajectory
calculations based on an ammunition
range table and Own Ship Data. The
high performance auto-tracking device engages high manoeuvring and

fast targeting when installed on highspeed vessels. The target designation
or lead angles derive from an external
Firing Control System or it can be remotely controlled.
Beyond a shared common architecture, some fundamental features distinguish the four LIONFISH models.
The top is stealth and suitable to fulfil
the most demanding requirements of
Asymmetric Warfare due to its large
magazine and wide training and elevation ranges. The Inner Reloading
provides the operator with the capability of reloading the ammunitions
from below deck in safe conditions.
The Ultralight is characterised by its
light weight, the smallest deck interface and the best trade-off between
performance and price; the 20 features the longest operative range and
the highest rate of fire.
All the models share the same Local Control Console (IP65 certified),
including a monitor equipped with a
wide LCD touch screen which includes
all the turret’s command and controls
in a graphic interface - it is able to
show images coming from the electro-optical sensors of the turret and
to easily manage it even in dangerous
scenarios, such as a fire action. A pair
of multifunction joysticks operating
the touchscreen commands allow the
full control of the turret representing a
further guarantee of safety.
The variety of performances of the LIONFISH family merged with low cycle
costs are able to satisfy the customer’s
most stringent requirements.
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BIRD Aerosystems Signs Missile
Protection Deal with African VIP

IRD Aerosystems, the leading developer of Airborne Missile Protection
Systems (AMPS) and Airborne Surveillance, Information and Observation
(ASIO), has won a contract for the delivery and installation of its AMPS-MLRD
solution on a VIP customer and Military
aircraft in Africa. The deal also incorporates the patented SPREOS DIRCM.
AMPS-MLRD missile protection system
provides the most heightened protection for military and civilian aircraft
against the growing threat of ground
to air missiles including MANPADS, Laser guided threats, and Radar guided
threats.
Technically strong, the system itself
is designed to automatically detect,

verify, and foil SAM attacks through
the effective use of countermeasure
decoys (Flares and Chaff) and also by
Directional Infrared Countermeasures
(DIRCM) that jam the missile’s IR seeker
and protects the aircraft.
The additional advantage is that the
AMPS-MLRD includes BIRD Aerosystems’ SPREOS (Self Protection Radar
Electro-Optic System), a patented
DIRCM system that provides Missile
Verification, Tracking, and Jamming.
As part of the programme, all aircraft
will be installed with the SPREOS that
combines a Semi-Active Dual Band Radar and Directional IR Countermeasure.
Queued by the Missile Warning Sensors,
SPREOS points towards the suspected

threat, performs a Doppler based interrogation to confirm the existence of a valid
threat, and extract its key parameters.
Additionally, SPREOS precisely tracks
and points an advanced 5th generation
solid-state Quantum Cascade Laser
(QCL) towards the threat for the most
effective jamming of the missile while
continually assessing the effectiveness.

Saab and Canada’s CRIAQ Sign MoU

S

aab has signed a Memorandum of
Understanding (MoU) with the Consortium for Research and Innovation
in Aerospace in Quebec (CRIAQ). The
MoU aims to strengthen the collaborative effort between Saab, the Canadian industry, as well as universities and
other research organisations through
the Gripen contract.
Furthermore, the contract deepens
Saab’s commitments to Canada’s ITB
(Industrial and Technological Benefits)
Policy which was launched in 2014.
ITB is the country’s main tool for leveraging defence procurement projects
to create jobs and boost economic
growth in Canada. As a company that

aims to support long-term sustainability and growth of its customers’
defence sector, Saab will demonstrate
the same if Gripen is selected for Canada’s Future Fighter Capability Project
(FFCP).
“The quality and breadth of aerospace

research and innovation in Canada is
globally recognised, with the Quebec
region home to many excellent companies and institutions. Therefore, it
was natural to reach this agreement
with an important organisation like
CRIAQ,” said Jonas Hjelm, Senior Vice
President and Saab’s Head of business
area Aeronautics.
Saab submitted its proposal that comprises of 88 Gripen E fighters for the
Canadian FFCP in July 2019. A core
element of the Gripen industrial offer
includes CAE, a Canadian manufacturing company in Montreal, Quebec,
which will supply training and mission
systems solutions.
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GD Awarded US$4.4 Billion DoD
Enterprise Cloud Contract

eneral Dynamics Information
Technology (GDIT), a business unit
of General Dynamics, recently announced it was awarded the U.S.
Defense Enterprise Office Solutions
(DEOS) contract by the General Services Administration (GSA) in partnership with the Department of Defense
(DoD) and the Defense Information
Systems Agency (DISA).
DEOS will streamline the DoD’s use of
cloud email and collaborative tools
while enhancing cybersecurity and
information sharing across the DoD’s
enterprise based on the latest commercial technology. GDIT will stand
up and accredit DEOS cloud environ-

ments as well as support the migration of existing DoD Office 365 (O365)
tenants into DEOS. The DEOS environments are intended to support over
3.2 million DoD users and GDIT will
provide engineering, migration, training and support services for those
users. DoD estimates the value of the
DEOS Blanket Purchase Agreement
(BPA) at US$4.4 billion over a 10-year
period, which includes a five-year base
period with two two-year options and
one one-year option.
Under the contract, GDIT will replace
legacy DoD IT office applications with
an enterprise-wide standard cloudbased solution across all military ser-

vices worldwide for both unclassified (IL5) and classified (IL6) environments. This solution will allow DoD
users and mission partners to more
seamlessly collaborate and share information regardless of their location
or DoD organisation.

U.S. Army Selects BAE to Deliver
Autonomy for Future Vertical Lift

B

AE Systems has been awarded
multiple contracts from the U.S. Army
to develop key technologies for the
Advanced Teaming Demonstration
Program (A-Team). BAE Systems was
the only company awarded contracts
for three of the programme’s four focus
areas, designed to advance manned
and unmanned teaming (MUM-T)
capabilities that are expected to be
critical components in the U.S. Army’s
Future Vertical Lift (FVL) programme.
In order to combat the increasingly
complex, contested, and communication-denied battlespace presented by
near-peer adversaries, the U.S. Army
developed the A-Team programme to

create an automated system to offload
the cognitive burden of pilots while
enabling them to command swarms
of unmanned aircraft.
BAE Systems was selected to deliver a
highly automated system to provide
situational awareness, information
processing, resource management,
and decision making that is beyond
human capabilities. These advantages
become important as the Army moves
toward mission teams of unmanned
aircraft that will be controlled by pilots in real time.
The contracts total US$9 million and
include awards for the Human Machine Interface, Platform Resource Ca-

pability Management, and Situational
Awareness Management elements of
the programme. To deliver the critical
autonomy technology, BAE Systems’
FAST Labs research and development
team and C4ISR Systems business area
will leverage their decades of work
pioneering autonomy technologies.
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Bahrain Selects L3Harris’ C4I Systems

T

he Bahrain Defence Forces has
chosen L3Harris Technologies to provide a C4I system as part of the country’s effort to implement enhanced
battlefield management and integrate
ISR solutions across its ground, air and

T

naval forces.
The L3Harris C4I system
will provide the Bahrain
Defence Forces with initial operational capabilities (IOC) and integrate its
Falcon III radios, delivering network-centric communications for superior
command and control.
The Falcon III family of radios are used by more than 700,000
warfighters worldwide.
“This C4I Initial Operational Capability System programme represents
a milestone in the advancement of
command and control and joint op-

erational capabilities for the Bahrain
Defence Forces,” said Chris Aebli, President, Global Communication Systems, L3Harris.
L3Harris C4I systems offer military
customers a cutting-edge, continuous common operating picture for
situational awareness, fast reaction
and battlefield management.
Through sophisticated technology
and high-value systems integration
services, users can track hostile and
blue forces, develop and execute tactical operations and integrate personnel, intelligence, local weather, planning and other data into battlefield
operations.

DriX USV to Develop Next-gen
Ocean Exploration System

he Ocean Exploration Cooperative
Institute (OECI), funded by National
Oceanic and Atmospheric Administration’s (NOAA) Office of Ocean Exploration and Research (OER) recently
signed a purchase contract to acquire
a DriX Unmanned Surface Vessel (USV)
from iXblue.
The contract consists of one DriX USV
along with a novel custom-designed
Universal Deployment System able to
launch and recover the USV as well as
other AUVs. The autonomous solution
is expected to be put to sea by mid2021.
Along with the Universal Deployment
System, other features that led to the
selection of the DriX were its mission

endurance, ability to operate at
high-speed and excellent offshore seakeeping ability.
“The ability to launch and recover unmanned surface vessels
as well as other autonomous systems like AUV’s from the same
launch and recovery system allows us to support a range of collaborative ocean exploration operations from a single research
vessel,” said Larry Mayer, Director of the Center of Coastal and
Ocean Mapping and the University of
New Hampshire’s co-PI on the Ocean
Exploration Cooperative Institute.
The University of New Hampshire
will operate the new DriX. The OECI is

hosted at the University of Rhode Island. This new five-year alliance is envisaged to extend NOAA’s reach and
capabilities for its ocean exploration
portfolio.
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Tawazun Economic Council

Attends Resilience Strategy Forum
T
awazun Economic Council (Tawazun) recently took part in the Resilience Strategy Forum to discuss industrial partnerships in the UAE and future collaboration opportunities post COVID-19. Mubadala and EDGE
hosted the Resilience Strategy Forum at the Conrad Hotel in Dubai as part of the Global Aerospace Summit
working to contribute directly to the industry and defining future activities and summits.

Over 34 per
cent of projects
under Tawazun
are focused on
aerospace

Abdullah Al Awani

Abdullah Al Awani, Executive Director, Economic Partnerships at Tawazun Economic Council, attended the
forum and spoke along with senior
representatives from international
defence, aerospace and technology
companies. He was part of a panel
with Badr Al Olama, Executive Director - Aerospace, Mubadala Investment
Company, Fahad Al Mheiri, Executive
Director, Space Sector, UAE Space
Agency, and Matthew Cochran, CEO,
Defense Services Marketing Council.
In his keynote address, Al Awani welcomed the participants and underscored the growing and expanding
opportunities the UAE offers to business and industrial partners with a focus on strategic sectors and technolo-

gies as the new policy main drivers.
Tawazun is considering plans to support UAE’s aerospace sector and to
maintain the country’s global position
as a key industry player in the postCOVID-19 era, Al Awani said.
“Tawazun focuses on driving innovation in aerospace. Over 34 per cent of
projects and investments created under Tawazun Economic Program are
focused primarily on aerospace,” he
stressed.
Al Awani underlined the series of
changes to the Tawazun Economic
Program, announced by Tawazun last
year, through which foreign and local
investments are channelled into key
sectors of the economy.
The new programme allows for the

development of technology-driven
solutions that extend beyond the defence and security industry, to include,
aerospace; infrastructure and transportation; education technology; sustainability; environment and climate
change; and food and water security.
Moreover, in August, Tawazun Economic Council formed a collaboration
with Airbus and the National Space
Science and Technology Centre (NSSTC) from UAE University, to build and
develop a Satellite Assembly, Integration and Testing (AIT) Centre with the
aim of manufacturing components
and assembling, integrating and testing small to medium satellites.
Tawazun, established in 1992, is the
industry enabler responsible for the
creation and development of a sustainable defence and security industry
in the UAE.
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we look forward to bringing the industry together, with a wide range of governments, corporations, and academics from across the world set to attend
the conference.”
Briefing Sessions for Diplomats and
Military Attachés
The Higher Organising Committee also
recently briefed the diplomatic and
military attaché community on the
upcoming exhibitions. The meetings
held last month at ADNEC witnessed a
distinguished diplomatic presence, reflective of the prestigious international
standing of the UAE, thanks to its visionary leadership and pivotal global
defence role.
In his welcoming speech, Al Mazrouei
said: “The 15th Edition of IDEX and
NAVDEX and the International Defence Conference demonstrates that
the UAE and Abu Dhabi is ready to
organise and host these leading international events. We are confident in
our capabilities to welcome the world,
once again, in spite of the impact of
the COVID-19 pandemic. The UAE has

Nation

tries. IDEX and NAVDEX have been
transformed into global platforms,
showcasing the latest innovative defence systems and bringing key international companies to compete under
one roof. At the next edition, we have
a unique opportunity to understand
the latest developments in the global
defence sector. Industry leaders from
across the globe will be coming to the
UAE, discussing the current challenges
which are facing the sector, and the
required security and defence strategies that will help contribute to world
peace. We look forward to welcoming
them for this important event, delivering a message that it is time for the
world to meet, once again, in Abu
Dhabi.”
For his part on NAVDEX, Naval Staff
Colonel Rashed AlMhesni, Representative of the
NAVDEX Committee, said:
“NAVDEX is one of the
world’s leading naval defence exhibitions that attracts the participation of
naval forces and maritime
companies from all over
the world. NAVDEX 2021
will be held at ADNEC’s Marina, providing over 30,000
sqm of outdoor exhibition
space, dedicated for waterbased exhibitions. NAVDEX
Naval Staff Colonel Rashed AlMhesni, Repre2021 will continue being
sentative of the NAVDEX Committee
the ideal venue to showcase the latest technologies in the naval defence sector.”
both the infrastructure and the experThe previous edition of IDEX and NAVtise necessary to stage a global event
DEX welcomed a large number of loof this size, ensuring that strict safety
cal and international companies and
measures are implemented.
visitors. During the five-day period,
“These events have highlighted the im124,400 visitors attended, alongside
portant role of the UAE in supporting
1,213 international media representathe defence industries locally, regiontives from 42 countries and AED 20 bilally, and globally. Today, the defence
lion worth of deals were signed.
sector is considered an important economic pillar for major industrial coun-
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IDEX and NAVDEX 2021 Formed
hold this event in February, given our
success in implementing precautionary and preventative measures to ensure the safety of all visitors and participants, in line with leading global health
and safety standards. IDEX and NAVDEX 2021 will see the resumption of
commercial activity, actively supporting the business tourism sector of both
the emirate of Abu Dhabi and the UAE.”
Highlighting Tech Transformations
As ADNEC seeks to transfer global defence expertise locally, IDEX and NAVDEX will be accompanied by the International Defence Conference 2021.
Held as a unique hybrid event, the con-

the events will be organised on schedule, following leading international
standards, building on the previous
successes of these exhibitions.”
Humaid Matar Al Dhaheri, Managing
Director and Group CEO of ADNEC,
highlighted: “We are proud to announce we have sold all available exhibition space. We anticipate welcoming
over 1,300 companies from the land,
air, and marine defence industries: with
a growth rate of 271 per cent compared
to the inaugural edition of the exhibition in 1993.
“ADNEC is working closely with a range
of authorities, our partners from the
public and private sectors, in addition
to our exhibitors, to understand their
varied requirements. We are able to

The exhibitions
will run from
21–25 February
2021

ference will bring together global experts, decision-makers and specialists
to either meet in-person or virtually.
Participants will discuss how to balance
innovation and security, understanding how to protect and use
technology in the global
defence industry, given the
rise of artificial intelligence
and the fourth industrial
revolution, with the aim of
implementing this technology across the global security sector.
Dr. Yahya Al Marzouqi, Vice
Chairman of the Organising Committee for the conference, commented: “The
global defence sector is
both as fluid and as complex as ever. At the InternaHE Major General Staff Pilot Ishaq Saleh Al-Balushi
tional Defence Conference,
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Higher Organising Committee of
T

he Higher Organising Committee for the International Defence Exhibition
(IDEX 2021), the Naval Defence Exhibition (NAVDEX 2021), and the International
Defence Conference has been formed in Abu Dhabi. Held under the patronage
of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, the
exhibitions will run from 21–25 February 2021 at the Abu Dhabi National Exhibition Centre.
The Higher Organising Committee
oversees the organisation of both exhibitions and the accompanying conference through a number of specialised
sector-specific sub-committees. The
Committee looks to ensure the success of these key events, befitting the
regional and international stature of
the UAE.
IDEX 2021, NAVDEX 2021, and the International Defence Conference are
organised by the Abu Dhabi National
Exhibitions Company (ADNEC), in cooperation with the Ministry of Defence
and the General Command of the UAE
Armed Forces. The events showcase
the latest developments in the defence
sector. They will highlight the latest in
military technology, helping develop
the national defence sector. Additionally, the exhibitions forge new strategic
relationships between entities attending the event and major international
companies specialised in these sectors.
Both exhibitions will bring together a
wide range of decision makers, sector
experts, and industry specialists working in defence. Representatives will discuss how technological adoption can
meet shifting global challenges, as well
as discussing strategic development
that contributes toward world peace.
Global Platform
His Excellency Major General Staff Pilot
Faris Khalaf Al Mazrouei, Chairman of
the Higher Organising Committee for

IDEX and NAVDEX, said: “IDEX and NAVDEX are pivotal in developing the UAE’s
defence sector and its wider contribution to our national economic development. Over its 27-year history, IDEX has
become a global platform that showcases the latest developments in both
defence and military systems. International companies use IDEX and NAVDEX to showcase advanced products,
using the opportunities of the exhibitions to conclude international deals
and partnerships.”
While His Excellency Major General Staff Pilot Ishaq Saleh Al-Balushi, Vice
Chairman of the Higher Organising
Committee for IDEX and NAVDEX, com-

HE Major General Staff Pilot Faris Khalaf
Al Mazrouei

mented: “The Higher Committee is coordinating with a wide range of entities
in both the public and private sector, in
particular ADNEC. We are ensuring that
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a new propulsion concept.
Thales Provides New IFF for FDI
Frigates
Thales unveiled the TSA6000, the
first IFF interrogator to use flat fixedarray active antenna technology. This
unique solution provides 360° coverage around the vessel, with no tradeoff in range capabilities, and an extremely fast identification capability.
Identifying air targets after they have
been detected is crucially important in
the theatre of operations.
The fully digital TSA6000 comprises
four fixed antenna panels to provide
360° coverage and unprecedented
identification performance. Smaller,

Digital exhibition
has been of greater
benefit to small,
medium-sized
companies

SEAnnovation
space welcomed
around 30
French and
foreign start-ups

lighter and more efficient than a rotating antenna system, the interrogator can identify targets extremely
quickly and is set to revolutionise IFF
identification.
Safran Showcases Argonyx and
Black-Onyx
Safran Electronics & Defense offered
a new range of inertial navigation
systems for surface vessels with Argonyx family. Based on HRG Crystal
disruptive technology, Argonyx is the
most lightweight and reliable INS on
its market.
All Argonyx versions are tailored to
specific ship configurations, from the
small patrol boat with Argonyx SP, that
offers an autonomous navigation performance of 1Nm/4h, to the destroyers with Argonyx XP, that offers an autonomous navigation performance of
1Nm/72h (TDRMS).
New submarines platforms,
in particular ocean-going
submarines, potentially fitted
with AIP or nuclear propulsion,
have increasing requirements in
terms of autonomy. With its new
Black-Onyx family, Safran meets
these customers’ requirements by improving the autonomous navigation
performance of its inertial navigation
systems.
Patrouilleurs Océanique (PO)
Platform
Launched on June 10 by the
French Minister of Defence,
the future ten oceangoing patrol vessels
known as PO (Patrouilleurs Océanique) programme will replace the
current fleet of aging A69
type PHM (formerly Aviso/
light frigates and then reclassed
as patrol vessels) based in Brest
and Toulon and the Patrouilleurs de
Service Public (PSP) or Flamant-class

(OPV 54 class) based in Cherbourg.
These new platforms can fulfill a range
of missions including support for deterrence, presence in areas of sovereignty and interest, evacuation, protection, escort and intervention in the
framework of State action at sea.
According to the Marine Nationale’s
presentation provided during the recent IQPC OPV International 2020 online conference, the 10-ship component will be delivered between 2025
and 2029, being funded starting with
the 2019-2025 LPM.
CNIM Lifts Veil on LCAT Mk2 Landing Craft
At the exhibition, CNIM lifted the
veil on a faster, more protected and
armed variant of its LCAT catamaran
landing craft. Dubbed LCAT Mk2, this
enhanced version is reinforced on a
number of points based on feedback
from the French and Egyptian navies.
KERSHIP Presents New CG 41
The French shipyard KERSHIP unveiled
a new coastal patrol vessel. The CG 41
is the latest addition to KERSHIP’s family of coastal and off-shore patrol vessels. As its name implies, the CG 41 is a
41m long vessel specially designed to
perform Coast Guard missions.
To conduct coast guard and law enforcement missions, the CG 41 can
quickly launch and recover two 6.5m
intervention RHIBs installed on davits.
For surveillance and rescue operations, the new 360° vision bridge allows increased search capabilities. The
CG 41 can also operate a small UAV
copter. The ship’s weapons can include
a 20mm remotely controlled gun, as
well as machine guns and non-lethal
weapons.
The ship’s displacement of 445 tonnes
and unique hull shape give the CG 41
a top speed of 18 knots.
Reference Text/Photo:
www.euronaval.fr
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available in several variants, from 45
to 75 metres long, and they will fulfill both littoral and oceanic missions.
Designed for modern naval warfare,
they feature a hybrid propulsion and
will be able to operate a whole range
of drones.
The VIGILANTE Mk II is designed with
an inverted sharp bow combined with
a slender bulb. It provides the vessel
enhanced seagoing capabilities with
a smoother passage through waves,
increased waterline length and then
hydrodynamic performances coupled
with reduced fuel consumption and
increased firing arc of the main gun.
The Vigilante Mk II will be useful in
a large range of missions, including
anti-smuggling patrols, fisheries policing, rescue at sea, humanitarian aid,
EZZs protection, anti-pollution, Special Forces deployment and maritime/
coastal intelligence.
EMALS and PANG Programme
Talking about France’s future aircraft
carrier programme known as PANG,
Scott Forney, President of General
Atomics Electromagnetic Systems,
said this could be an exciting opportu-

Events

nity for the United States Navy, French
and for General Atomics. “We’ve been
under a contract for the last 18 months
with the U.S. Navy customer supporting a variety of studies including EMALS and AAG on the potential French
aircraft carrier. We will continue to support the PANG programme,” revealed
Forney.
EMALS and AAG would allow interoperability between the French Navy and
the U.S. Navy’s Nimitz-class and Gerald
Ford-class.
PANG (porte avions nouvelle génération) is the next generation aircraft
carrier project for the French Navy
(Marine Nationale).
iXblue Unveils Cetos Suite
At the EURONAVAL 2020, iXblue unveiled for the first time its complete
Cetos Suite. Partly presented in 2018,
the Cetos Suite provides enhancing
resilient positioning and navigation
awareness.
For coastal and littoral operations,
Cetos Suite allows a safe navigation,
even during intense GNSS spoofing
activities. Using Artificial Intelligence
and augmented reality, Cetos offers a
unique way to sail in a complex environment.
Recently tested by the French Navy,
Cetos Suite is an advanced artificial
intelligence-based navigation solution that provides naval f o r c e s

with full navigational awareness, helping crews’ short-time decision-making
and ensuring safe navigation.
Naval Group Showcases its Sea Power
Naval Group recently participated
at the 2020 online edition of EURONAVAL. The company’s EURONAVAL
booth was transferred to Naval Group’s
site in Ollioules, France. Visitors were
virtually able to discover the different
workshops thanks to the experts who
presented the products, services, expertise as well as the latest customercentric innovations.
“Thanks to a proactive corporate strategy based on open innovation and
partnerships with research centres
around the world, Naval Group develops tomorrow’s technologies and accelerates their deployment on-board
its customers’ ships. Naval Group thus
contributes to strengthening its customers’ scientific, technological and
industrial capabilities,” said Lionel Jodet, Senior Vice-President for Marketing, Naval Group.
To prepare for the future, Naval Group
is investing in innovative technologies.
The SMX31 E is the new submarine
concept ship, which integrates the latest digital technologies for strengthened operational efficiency and significant versatility of use. Stealthier
thanks to its biomimetic covering, the
ship also benefits from an unmatched
electrical energy storage capacity and
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major trends.
* The conference on export markets
and strategic partnerships organised
in partnership with the FRS, with general engineer of armament Thierry
Carlier, Director of International Development for the DGA.
* The round table on the European
Union’s maritime strategy, bringing
together the SGMer and executive
directors from the three European
agencies Frontex, European Fisheries
Control Agency (EFCA) and European
Maritime Security Agency (EMSA).
CYBER Naval Hub, SEAnnovation
and Trade Vessel
On EURONAVAL-Online, three spaces
particularly illustrated the challenges
and energy of the naval defence and
maritime security industries, namely
cybersecurity, technological innovation and training and employment.
The CYBER Naval Hub by FIC, one of
the new features of this EURONAVALONLINE 2020 edition organised in
partnership with CEIS, organised four
round tables giving the floor to the

EURONAVAL 2020
Key Figures
* 280 exhibitors including 40
per cent of foreigners from 26
countries
* 59 official delegations from
31 countries and international
organisations
* More than 10,500 visits to
the EURONAVAL-ONLINE platform from more than 40
countries
* Over 130,000 web-pages
visited
* 145 contributors and over
3,500 participants in conferences, webinars, round tables
and web-conferences
* 1,260 B2B and B2G connections took place over the
course of the week
* Almost 200 accredited
journalists covered the event

companies present at the pavilion as
well as to expert speakers and major
industrialists.
The SEAnnovation space, organised
in partnership with Starburst, welcomed around 30 French and foreign
start-ups. This pavilion broadcast four
round tables on major subjects of the
Special Forces’ operational needs, economic support to the French naval innovation sector and innovation for operational maintenance and the future
of naval aviation.
The Trade Vessel, organised by the Naval Industry Campus, broadcast five
webinars to present the many facets
of naval industry professions (production, design technicians, engineers, robotics & cybersecurity and women in
the maritime industry). Around 1,000
young people were able to attend
these webinars and present questions
to naval industry professionals.
French Navy Launch Customer of D19T UUV
The French Navy (Marine Nationale)
turned out to be the launch customer
of Naval Group’s new unmanned underwater vehicle (UUV), the D-19.
The D19 is the last generation of versatile Unmanned Underwater Vehicle
developed by Naval Group for military
missions. The D19 is built on a F21 torpedo base and is propelled by a Lithium-ion energy section.
The family of D19 drones is equipped
with modular front-end payload,
meaning it can easily be adapted for
each mission. It can be launched by
a submarine, a surface vessel or from
the shore. Thanks to its plug-and-play
payload system, D19 can fulfil a wide
variety of missions.
A New Generation of Vigilante OPVs
French shipyard CMN unveiled a new
generation of OPV, the Vigilante Mk II.
It will replace the successful Vigilante
family on the export market. They are
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2038 as a successor to the
Charles de Gaulle.
This future aircraft carrier will unite the excellence of our naval industry
in the coming decades and via
its strategic dimension, will provide a
framework for employment that is
perfectly adapted, as early as the design phase, to the future combat aircraft of our armies, known as SCAF.”
For the first time, this year EURONAVAL
welcomed Annick Girardin, Minister
for the Sea, who expressed her satisfaction that the international dimension of EURONAVAL is not limited just
to European countries. “The ships and
systems presented at this exhibition,
by the industry, also represent cooperation with other parts of the world.”
Rapid Transformation
What’s admirable is the rapid transformation of the entire event from physical to digital.
It was on 24th September, just three
weeks before the opening, that it was
decided to transform EURONAVAL into
a digital trade fair. Nearly 300 exhibitors and 77 delegations had already
confirmed their participation. More
than two thirds then decided to join
the digital exhibition. They were then
joined by new exhibitors interested in
the innovative project.

Events

10,000 online
visits confirm
choice to
maintain show in
services as in previous editions of
virtual format
EURONAVAL, with tailor-made supMore
than
280 exhibitors and 59
o ffi c i a l
delegations from
31 countries
took part in EURONAVAL-Online, including for the first time a delegation
from the French Navy. A good level
of participation considering the circumstances and a strong sign of the
resilience of the naval industry, as the
French Minister of the Armed Forces
pointed out in her opening speech.
Hugues d’Argentré, GD EURONAVAL
explained: “Our wish was to offer exhibitors, delegations and visitors a
digital experience as close as possible
to that of a classic EURONAVAL exhibition. We built it with our partner J2C
Communication as EURONAVAL’s digital double. We even went so far as to
experiment, organising B2G (business
to government) meetings between
exhibitors and official delegations. We
wanted them to benefit as much as
possible from the same personalised

port to promote synergies.”
The challenge was enormous as in an
extremely short timeframe, exhibitors
had to get to grips with the new tools
available to them. During the entire
exhibition week, from 19th to 25th
October, a new momentum, different
from previous editions, but no less relevant, took over the world shipbuilding industry.
Special Highlights
The announcements made by the
Minister of the Armed Forces included
the launch of the PANG programme,
the first firing of a cruise missile from
the Suffren (the first in the series of
six nuclear attack submarines (SNA) in
the Barracuda programme), the repair
of the SNA ‘La Perle’, and the commitment to the programme to renew the
Navy’s ocean patrol vessels.
Other highlights were:
* The presentation of the new study
“World defence shipbuilding (20152019)”, which offered a global vision
of world defence shipbuilding and the
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“The digital exchanges probably don’t
have the intensity and humanity of a
handshake, a face to face meeting or
a moment shared in person. However,
we are proud to have been able to
maintain the essential, useful and necessary export support for the French,
European and world shipbuilding industries,” stated Hervé Guillou, President of the GICAN and President of
EURONAVAL.
He thanked the exhibitors and sponsors who put their trust in the organisers and followed up on EURONAVALOnline.
As he put it, “To all our partners, and
especially to the small team at SOGENA, I offer my warmest congratulations for creating and running EURONAVAL-online in such a short time and
u n d e r particularly difficult
conditions.”

Event
transformed into
digital format in
a few weeks

With more than 10,000 online visits,
confirming the choice to maintain
EURONAVAL in digital format, the “première” highlighted the advantages of
the new arrangement.
Interestingly, the audiences for the
workshops, conferences and round
tables were higher overall than at previous classic editions of the exhibition,
particularly for presentations made by
exhibiting industrialists.
The systematic online replay of political and military speeches and workshops offered visitors a different experience that went far beyond the usual
framework of an event of this type.
These tools, developed specifically for
EURONAVAL-Online, will probably be
used to complement future editions. It
also seems that the digital exhibition
has been of greater benefit to small

and medium-sized companies, which
are usually less visible than large
groups at traditional trade fairs.
Another interesting development was
the fact that a good number of new
foreign companies chose to exhibit at
the digital show while not opting to
exhibit at the classic exhibition at the
Le Bourget centre.
Powerful Speeches
New features were incorporated this
year for the inauguration. On the “live”
part of the exhibition, political and
military speeches punctuated the first
morning of the show.
At the opening of EURONAVAL-Online,
Florence Parly, French Minister of the
Armed Forces, delivered a powerful
speech and confirmed in particular
that… “this programme (of the future
aircraft carrier) will be launched in
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EURONAVAL Online
A Huge Hit With Participants

E

URONAVAL 2020, which had been transformed into an entirely new and digital format in a matter of just a few weeks,
closed its ‘virtual’ doors on October 25.
Despite the massive global challenge posed by the COVID-19
pandemic, the popular event witnessed seven days of intense
online meetings, B2B and B2G business interactions, web-conferences, round tables, webinars and workshops. The unique
edition, like the French, European and global naval industry,
has proved its resilience and its position at the forefront of the
fight for economic recovery.
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While

the novel Coronavirus
has forced many countries of the world
to cancel most events and exhibitions as
part of the precautionary and preventive
measures to face the pandemic, the UAE
has been an exception to this. While
planning to organise such type of major
events, the UAE took into account the
possibility of emergent crises taking place
and prepared well to hold them at their
scheduled time.

Editorial
In this context came the announcement a few days ago about the
formation of the Supreme Organizing Committee for IDEX 2021
and NAVDEX 2021 and the International Defense Conference,
under the title “Prosperity, Development and Protection of Artificial
Intelligence and Advanced Technology in the Era of the Fourth
Industrial Revolution,” to be held from 21 to 25 February 2021, at the Abu
Dhabi National Exhibition Center.
Holding the 15th session of IDEX 2021 and NAVDEX 2021 exhibitions on
time is not only a testimony to the success of the Supreme Committee
in organising it with high efficiency and professionalism, but also a
confirmation of the UAE’s superiority and leadership in organising these
type of defence exhibitions at this time of crisis. The Coronavirus pandemic
has presented unprecedented challenges all over the world and stopped
the organisation of the international exhibitions. In the UAE, however,
the Supreme Organizing Committee for the two exhibitions continues its
efforts to hold them on their scheduled date.
This year, the UAE succeeded in organising the fourth and largest session of
the two exhibitions – UMEX and SimTEX 2020 – which took place from 23
to 25 February 2020. The two exhibitions entrenched their status as global
platforms to display the latest innovations, technologies and security
equipment. This undoubtedly enhances confidence in the success of the
UAE in holding IDEX and NAVDEX 2021 exhibitions.
It is noteworthy that while the major defence and technology companies
in the world have cancelled their participation in defence and military
exhibitions since the outbreak of the Coronavirus pandemic at the beginning
of this year, they confirmed their participation in IDEX and NAVDEX 2021
exhibitions. This is evidenced by the sale of all spaces allocated for display in
the two exhibitions. It is expected that the next session of both exhibitions
will witness the participation of more than 1,300 companies specialised in
various sectors of the defence industry, from more than 60 countries.
The continuous preparations for the upcoming edition of the IDEX and
NAVDEX exhibitions come on time to complement the stories of success,
prosperity and growth that the UAE witnessed despite the COVID-19
pandemic crisis. The government has succeeded in managing this crisis
effectively and thoughtfully, without affecting its future plans or projects.
The 15th session of IDEX and NAVDEX exhibitions are of special importance,
because it will be held in the year in which the UAE celebrates the golden
jubilee of its founding, as it has made many qualitative achievements and
unprecedented successes in its comprehensive progress in various fields.
IDEX cannot be separated from these successes. Since the launch of its
first session in 1993, this exhibition has embodied the ambition of the UAE
towards leadership and supremacy by international standards.
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