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إن توجه اإلمارات، ومملكة البحرين، نحو إقامة سالم حقيقي مع إرسائيل يعرب 
عن جرأة سياسية غري مسبوقة، ويجسد منظوراً جديداً يف السياسة العربية، يتسم 
بالواقعية والقراءة الدقيقة لتطورات األوضاع يف املنطقة والعامل، واالستفادة من التجارب 
املختلفة يف إدارة الرصاعات، والتي تؤكد أن االبتعاد عن نهج الحوار والتفاهم والتواصل مل يؤد إال إىل 
املزيد من الرصاع، بينام يقود االشتباك مع الرصاعات ومحاولة إيجاد حلول لها إىل تفاهامت مشرتكة 
تدفع يف اتجاه حلها بعيداً عن منطق القوة واإلمالءات، ولهذا فإن السالم هو الطريق الحقيقي لألمن 
والتنمية واالستقرار، وأن من األفضل واألجدى لدول املنطقة االنخراط الواقعي مع قضاياها ”املعلقة“ 

منذ سنوات. 
لقد جاء هذا املنظور الواقعي الجديد يف السياسة العربية بعد  قناعة راسخة أن الوضع الذي آلت 
مختلفة  رؤية  إىل  حاجة  يف  بات  عام  بوجه  األوسط  الرشق  سالم  وعملية  الفلسطينية  القضية  إليه 
بعدما أظهرت خربة السنوات املاضية أن ”حالة الالسلم“ وما ارتبط بها من رفض للتطبيع واملقاطعة 
االقتصادية مل ترض بإرسائيل بقدر ما أرضت بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، بل أنها، 
ولألسف، كانت ورقة رابحة يف أيدي املتاجرين بهذه القضية، وتوظيفها يف تحقيق أجندتهم الخاصة، 

ورصف األنظار عن مرشوعاتهم وسياساتهم العدائية يف املنطقة.
القضية  دعم  يف  الراسخة  الثوابت  عن  التخيل  األحوال  من  حال  بأي  يعني  ال  إرسائيل  مع  السالم 
الفلسطينية، ومساعدة الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة، وإمنا هو األساس يف تحقيق هذه 
األهداف، فاإلمارات ربطت اتفاق السالم مع إرسائيل بتخيل األخرية عن ”خطة الضم“، والتوقف عن 
قضم أرايض فلسطينية جديدة إليها، فيام أكدت مملكة البحرين أن اتفاق السالم مع إرسائيل ال ينفصل 
عن أهداف املبادرة العربية، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. كام أن هذا السالم يف الوقت 
ذاته هو الطريق الصحيح لتحقيق تنمية شاملة ونهضة حقيقية تستفيد منها شعوب املنطقة، واملدخل 
لتجاوز الرصاعات، وتفويت الفرصة عىل قوى التطرف واإلرهاب التي تستثمر يف األزمات والرصاعات 

يف نرش أيديولوجياتها التي تحض عىل العنف وتنرش الكراهية.  
وال شك يف أن الرشق األوسط عىل أعتاب مرحلة جديدة، ومرشح لتحوالت جيوسياسية واسرتاتيجية 
وقد  البحرين،  مملكة  إليه  وانضمت   ، اإلمارات  تقوده  الذي  السالم  قطار  ألن  املقبلة،  الفرتة  خالل 
تتبعهام دول أخرى يف املستقبل، سيعيد رسم خريطة املنطقة وتحالفاتها، وبالشكل الذي سريسخ من 
آمال تحقيق السالم وتعزيز آفاق التعاون اإلقليمي، خاصة أن اتفاقيات السالم الجديدة مع إرسائيل 
تؤكد عىل الثوابت واملرجعيات الرئيسية املتعارف عليها، سواء قرارات األمم املتحدة أو مبادرة السالم 
دولته  إقامة  الفلسطيني يف  الشعب  بحق  واالعرتاف  الدولتني  مبدأ حل  تقر جميعها  والتي  العربية، 

املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. 
اإلمارات التي تقود قطار السالم اآلن قادرة عىل تغيري وجه املنطقة، والتأسيس لسالم حقيقي يشمل 
دول املنطقة بأرسها، ليس فقط ألن رؤيتها الواقعية يف بناء السالم تحظى بقبول وتأييد دويل واسع، 
وإمنا أيضاً ألنها متتلك املقومات التي تساعدها عىل ترجمة هذه الرؤية عىل أرض الواقع، فهي أوالً 
أنها  وثانياً  والدويل،  اإلقليمي  الصعيدين  عىل  واالستقرار  األمن  أسس  ترسيخ  يف  ومؤثرة  فاعلة  قوة 
توصلت التفاق السالم مع إرسائيل من منطلق قوة وليس ضعف، ولهذا ربطت بني التقدم يف مسار 
اإلمارات  متثل  وثالثا  إليها.  فلسطينية جديدة  أرايض  عن ضم  بالتوقف  االلتزام  وبني  معها  العالقات 
تجربة تنموية ناجحة بكل املقاييس، مبا متلكه من اقتصاد قوي ومستقر، وتقدم تكنولوجي يف املجاالت 
كافة، ومرشوعات عمالقة يف مجال الطاقة النووية السلمية والفضاء، ولهذا فهي قادرة عىل فتح آفاق 
جديدة للتعاون اإلقليمي األوسع، واالستفادة من الخربات واملزايا النسبية لكل دول املنطقة مبا فيها 

إرسائيل يف بناء نهضة حقيقية تغري وجه املنطقة بأرسها. 

2020

.

.

15 



 :

10
6

1971

 F-35 قدرة على 
التخفي والتسلل

 AIRBUS شركة
تميط اللثام عن طائرة 
جديدة عديمة االنبعاث

سباق التسلح النووي .. 
والتداعيات على ا0من 

والسلم الدوليين

إيدج توفر حلوًال مستقبلية 
تعزز القدرات العسكرية

1442  2020  585  49 -

 ...

15

محمد البواردي: ا@مارات عاصمة الذكاء االصطناعي في العقد المقبل

585

.

.

.

.

/

/

/

/

IFCNAVDEX .

.

.

19

35

43

65



86
48

 ...

F-35

82 -

40

28

72

2021 Arafura



65852020

آيات  تالوة  ثم  الوطني  بالسالم  االحتفال  بدأ 

عطرة من الذكر الحكيم بعدها ألقى اللواء الركن 

جمعة عبيد الكعبي قائد الكلية كلمة رحب فيها 

الحفل  راعي  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  مبعايل 

والحضور .

قال قائد الكلية  : « نحتفل اليوم بإنجاز جديد 

وهو  املسلحة  قواتنا  إنجازات  من  واستثنايئ 

االحتفال بتخريج دورة الحرب األوىل لكبار القادة 

والضباط من كوادر قواتنا املسلحة والتي عقدت 

الصادر   2018 لعام   (39) رقم  القرار  عىل  بناء 

عن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

يف  الحرب  دورة  جناح  بإنشاء  املسلحة  للقوات 

تهدف  والتي  املشرتكة،  واألركان  القيادة  كلية 

قدراتهم  وتطوير  الضباط  وإعداد  تأهيل  إىل 

يف  االسرتاتيجي  التفكري  ومهارات  التخطيطية 

املستويني العمليايت واالسرتاتيجي العسكري لتويل 

القيادة  مسؤوليات التخطيط ضمن هيئات ركن 

املشرتكــة». 

قام معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة 

بتوزيع  الكلية  قائد  جانبه  وإىل  الدفاع  لشؤون 

وخاطب  الخريجني  عىل  والجوائز  الشهادات 

معاليه الخريجني قائال: « باسم قيادتنا الرشيدة، 

لكم  وأبارك  التهاين،  بخالص  اليوم  إليكم  أتوجه 

التحصيل  عىل  ومثابرتكم  واجتهادكم  جدكم 

أنفسكم  بتثقيف  باالستمرار  وأوصيكم  العلمي، 

واإلطالع عىل كل جديد بهدف اإلرتقاء بقدراتكم 

اإلبداعية واالبتكارية وتسخري إمكانياتكم لخدمة 

وطنكم وحامية سيادته ومكتسباته وحفظ أمنه 

وروحكم  همتكم  عىل  تحافظوا  وأن  واستقراره، 

متمنيا  ملرؤسيكم،  قدوة  خري  وتكونوا  القيادية 

لكم التوفيق والنجاح يف مسريتكم املهنية». 
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قيادتنا  أن  تعلمون  وعاملية متسارعة. وقال: «وكام 

وبالتوجيهات  واضحا،  نهجا  انتهجت  الرشيدة 

واملتابعة املستمرة من سيدي صاحب السمو الشيخ 

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

القائد األعىل للقوات املسلحة يف تطوير وبناء قواتنا 

املسلحة، ووضعها اليوم يف مصاف الدول املتقدمة، 

وأصبحت يشار لها بالبنان يف دعم الدول الشقيقة 

والصديقة، وعرب مشاركتها يف مكافحة اإلرهاب ضمن 

شأن  من  املسلحة  قواتنا  وأعلت  الدولية،  الرشعية 

اإللتزام بالقوانني الرشعية والدولية». وتوجه معاليه 

بالشكر والتقدير إىل أعضاء هيئة التوجيه األكادميي 

واإلداري عىل ما بذلوه من جهود مخلصة يف سبيل 

لينضموا  بنجاح،  الحرب  كلية  دورة  وتخريج  إعداد 

إىل كوكبة من صناع املستقبل وحامة الوطن.

وأضاف: « يرشفني أن أحظى بتخريج الدفعة األوىل 

من دورة الحرب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

والتي تعترب أحد املراحل املتقدمة يف صقل قدرات 

قادة املستقبل يف قواتنا املسلحة، لتنفيذ االسرتاتيجية 

تلك  إلنجاز  الرضورية  املوارد  واستغالل  الكربى 

وسائل  لجميع  املنظم  االستخدام  يف  االسرتاتيجية 

وتابع:  الوطــني   األمـــن  لحفظ  الوطنية  القوة 

الدورة  هذه  يف  تعلمتوه  مبا  تنتقلون  اليوم  «إنكم 

مسريتكم  يف  مهمة  مرحلة  إىل  واملتميزة  املتقدمة 

النقد  يف  وبارعني  ومبدعني  كمفكرين  القيادية، 

وقادرين عىل تقديم تحليل دقيق ألصعب مشكالت 

األمن القومي، وأمتنى أن تنقلوا ما تعلمتوه يف دورة 

الحرب إىل قياداتكم ومرؤوسيكم». 

ظروف  يف  تأيت  املناسبة  هذه  أن   : معاليه  وأكد 

إقليمية  وتحديات  منطقتنا  تعيشها  استثنائية 

 :



85852020

استقبل معايل محمد بن أحمد 

لشؤون  الدولة  وزير  البواردي 

الدفاع  مبقر الوزارة يف أبوظبي 

سفري  بوي  لودوفيك  سعادة 

لدى  الفرنسية  الجمهورية 

الدولة مبناسبة انتهاء فرتة عمله 

تفقد معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة خالل الزيارة التي قام 

قيادات  مقر   .. الصديقة  اليونان  جمهورية  اىل  بها 

قواتنا  تنفذها  الذي  املشرتكة  العسكرية  التدريبات 

الجوية مع القوات الجوية اليونانية يف اطار التعاون 

العسكري بني البلدين.

وكان يف استقبال معاليه حني وصوله اىل مقر القوات 

يف جزيرة كريت اليونانية، الفريق أول كوستاندينوس 

فلوروس، رئيس هيئة األركان العامة للدفاع الوطني 

اليوناين و قائد التمرين من الجانب االمارايت وعدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة من الجانبني.

واستمع معايل رئيس أركان القوات املسلحة إىل إيجاز 

عن مراحل تنفيذ التدريبات، وإىل رشح مفصل عن 

الخطط التدريبية واألحداث املفرتضة.

 من جهة ثانية التقى معايل الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي، رئيس أركان القوات املسلحة، يف مقر 

القيادة العسكرية اليونانية ، نيكوالس باتايو توبولوس 

كوستاندينوس  أول  الفريق  و  اليوناين  الدفاع  وزير 

فلوروس، رئيس هيئة األركان العامة للدفاع الوطني 

اليوناين كالً عىل حدة.

التعاون  عالقات  اللقاءين،  خالل  معاليه   وبحث 

العربية املتحدة  والعمل املشرتك بني دولة اإلمارات 

والشؤون  الجوانب  يف  خاصة  اليونان،  وجمهورية 

الدفاعية والعسكرية، إىل جانب تبادل وجهات النظر 

اإلهتامم  ذات  واملوضوعات  القضايا  بشأن عدد من 

والتنسيق  والزيارات،  الخربات،  تبادل  و  املشرتك 

العسكري املشرتك.

النصب  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  معايل  وزار 

التذكاري للجندي املجهول يف العاصمة اليونانية أثينا، 

الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا 

من  إكليالً  الحرب.. ووضع معاليه  أثناء  عن بالدهم 

الوطنيان  النصب حيث عزف السالمان  الزهور عىل 

لدولة اإلمارات وجمهورية اليونان خالل املراسم.

يف اإلمارات.

وشكر معايل الوزير خالل اللقاء السفري الفرنيس 

عىل جهوده التي بذلها خالل فرتة عمله لتطوير 

وتعزيز العالقات االسرتاتيجية بني دولة اإلمارات 

والجمهورية الفرنسية ..وأكد معاليه عىل أهمية 

يف  خاص  وبشكل  الفرنسية  اإلماراتية  العالقات 

مجاالت التعاون الدفاعي والعسكري.

ذات  املوضوعات  من  عدداً  الجانبان  وناقش 

االهتامم املشرتك وتبادال وجهات النظر بشأنها.

متنياته  الوزير عن  أعرب معايل  اللقاء  ويف ختام 

للسفري للفرنيس بالتوفيق يف عمله الجديد.
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«مبادرة  اسم  إطالق  عن  املتحدة،  األمم  أعلنت 

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكني املرأة يف 

املتحدة  األمم  برنامج هيئة  واألمن» عىل  السالم 

القطاع  يف  العمل  عىل  النساء  لتدريب  للمرأة 

ترعاه  والذي  والسالم،  األمن  وقطاعي  العسكري 

حكومة اإلمارات، وتستضيفه مدرسة خولة بنت 

الذكرى  اقرتاب  مع  ذلك  جاء  أبوظبي،  يف  األزور 

العرشين العتامد قرار مجلس األمن 1325 حول 

املرأة والسالم واألمن.

 وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

باملناسبة:  الدويل، يف ترصيح  والتعاون  الخارجية 

إن دولة اإلمارات تدعم دامئاً إحالل األمن والسالم 

بناء  عمليات  ضمن  املرأة  ووجود  العامل،  حول 

السالم هو أمر أسايس لنجاحها.

مذكرة  بتوقيع  قمنا  «عندما  سموه:  وأضاف 

التفاهم الخاصة بهذا الربنامج، كان ذلك انطالقاً 

مجلس  لقرار  ودعامً  الراسخ،  املوقف  هذا  من 

الشيخة  سمو  برؤية  واسرتشاداً   1325 األمن 

العام  النسايئ  االتحاد  فاطمة بنت مبارك رئيسة 

رئيسة املجلس األعىل لألمومة والطفولة الرئيس 

األعىل ملؤسسة التنمية األرسية، حول متكني املرأة 

القطاعات،  جميع  يف  العامل  وحول  منطقتنا  يف 

واليوم ومع إطالق مبادرة سمو الشيخة فاطمة 

بنت مبارك لتمكني املرأة يف السالم واألمن، نحن 

نجدد التزامنا بهذا امللف الهام».

« »
أعلنت وزارة الدفاع عن تشكيل «مجلس شباب 

وحرصها  سعيها  ضمن  وذلك  الدفاع»،  وزارة 

الرشيدة،  القيادة  توجيهات  تنفيذ  املتواصل عىل 

املمكنات،  بجميع  وتزويدهم  الشباب  بتمكني 

املجتمع،  يف  دورهم  تعزيز  يف  تسهم  التي 

لخدمة  بقدراتهم  االرتقاء  الفاعلة يف  واملساهمة 

التي  للشباب  الوطنية  األجندة  ودعم  الوطن، 

أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

تهيئة  إىل  تهدف  والتي  الله»،  «رعاه  ديب  حاكم 

يف  املساهمة  شأنها  من  التي  املناسبة،  البيئة 

تطلعاته  تحقيق  عىل  اإلمارايت  الشباب  مساعدة 

وتوظيف كامل إمكانياته، وتعزيز الروح الريادية 

لديه، وجعله منوذجاً يحتذى به يف التأثري اإليجايب 

حول العامل.

وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  وأكد 

أعضاء  استقباله  خالل   - الدفاع  لشؤون  الدولة 

الوزارة  دعم  عىل   - الدفاع  وزارة  شباب  مجلس 

ضمنها«  مجالس  ومن  الوطنية،  املبادرات  لتبني 

الشباب» لتطوير منظومة العمل الشبايب، باعتبار 

التنمية  مسرية  يف  أساسية  ركيزة  هم  الشباب 

بالدولة.

تطوير  عىل  بالعمل  املجلس  معاليه  ووجه 

من  الشباب  فئة  متكن  التي  والربامج  السياسات 

املؤسيس  العمل  منظومة  يف  الفاعلة  املشاركة 

وتوظيف  املبتكرة،  األفكار  وطرح  بالوزارة، 

القدرات لحل جميع التحديات، وتبادل الخربات 

والتجارب مع املجالس الشبابية بالدولة.

القيادات  دعم  املجلس  أعضاء  مثن  جهتهم،  من 

إلبراز  لهم  الفرصة  وإتاحة  للشباب،  بالوزارة 

دورهم يف خدمة الوطن وصون مكتسباته وتعزيز 

قطاع  يحظى  حيث  العاملية،  اإلمارات  ريادة 

برامج  خالل  من  باالهتامم،  الوزارة  يف  الشباب 

الوظيفية،  املهارات  وتنمية  والتأهيل،  التدريب 

العمل  برامج  مختلف  عىل  واإلرشاف  والقيادة 

بالوزارة.
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وتم تسليط الضوء خالل اإليجاز الذي عرض 

عىل الوفد يف جلسة مغلقة  عىل العديد من 

املسلحة  القوات  بني  املشرتك  العمل  برامج 

عقود  ثالثة  مدى  عىل  الرشيكني  للبلدين 

مميزه  دفاعيه  عالقة  بلورة  عن  أمثرت  التي 

واألمن يف  السلم  املحافظة عىل  ساهمت يف 

املنطقة.

كام أطلع الوفد عىل آليات العمل والتنسيق 

العمليايت واملعلومايت بني البلدين يف املجاالت 

ذات العالقة مبحاربة اإلرهاب والتطرف.

كام قام الوفد بزيارة مركز العمليات املشرتك 

العمل  فريق  من  اليجاز  واالستامع  للقاعدة 

واملتوفرة  املتطورة  النوعية  اإلمكانات  عن 

نوعه  من  فريدا  منوذجاً  تعد  والتي  باملركز 

باملنطقة.

القوات  حققته  مبا  إعجابه  الوفد  وأبدى 

االمارات  بدولة  الجوي  والدفاع  الجوية 

قواتنا  قدرة  رفع  يف  ساهم  نوعي  تطور  من 

العديد  يف  الفعالة  املشاركة  عىل  املسلحة 

االرهاب  ضد  الدولية  التحالف  عمليات  من 

والتطرف.
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أكد معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة 

لشؤون الدفاع أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أحالم  لتحقيق  اإلرادة  منبع  و  الطموح  عاصمة 

إن  وقال   .. مزدهر  القادمة يف مستقبل  األجيال 

وفق  املقبلة  الخمسني  لألعوام  تخطط  اإلمارات 

السلمي  والتعايش  التسامح  عىل  القائم  نهجها 

املجاالت  جميع  يف  األمم  بني  املشرتك  والتعاون 

لتعزيز األمن و االستقرار وتحقيق السالم املنشود 

والخري للبرشية جمعاء. وأضاف معاليه يف كلمة 

مصورة خالل فعاليات اليوم األول للقمة العاملية 

يومني  وتستمر  انطلقت  التي  الطريان  لصناعة 

مبشاركة قادة القطاع عىل مستوى العامل :« إننا 

ندعوكم اليوم أيها الجمع الكريم لالستفادة من 

مواجهة  يف  العامل  بها  مر  التي  الصعبة  التجربة 

للتغلب  السعي  و  العاملية  كورونا  جائحة  أزمة 

عىل تداعياتها و التحديات التي أفرزتها ومواصلة 

العمل عىل االرتقاء بصناعة الطريان».

فريدا  منوذجا  قدمت  اإلمارات  أن  البواردي  وأكد 

لضامن  كورونا  جائحة  ألزمة  إدارتها  حسن  يف 

استمرارية األعامل ومواصلة عجلة الحياة .. مشريا 

إىل أن صناعة الطريان سواء املدين أو العسكري تأيت 

القرن  بها  متيز  التي  النوعية  الصناعات  مقدمة  يف 

و  الكربى  الصناعية  للدول  كان  حيث  العرشون 

املتقدمة النصيب األكرب يف تطور هذه الصناعة منذ 

ببعضها بصورة  القارات  الذي ربط  الطريان  اخرتاع 

وثيقة وساهم يف تعزيز التواصل اإلنساين و النهوض 

بنامذج جديدة لالقتصاد العاملي جاعال من كوكب 

تكنولوجيا  لتطوير  ومنطلقا  عاملية  قرية  األرض 

الجوي  واملجال  الطريان  صناعة  فارتبطت  الفضاء 

الفضاء.  الفضائية ومجال  بالصناعات  ارتباطا وثيقا 

وذكر معاليه أن طموح دولة اإلمارات تجاوز الحلم 

حقائق  إىل  والسعادة  الرفاهية  تحقيق  يف  البرشي 

علمية وعملية وواقع ملموس تراه جميع دول العامل. 

وقال إن ما أنجزته دولة اإلمارات برؤيتها الثاقبة 

الدول  آمال  عن  معربا  يأيت  الصلبة  وإرادتها 

بركب  واللحاق  باقتصادها  النهوض  يف  النامية 

الدول املتقدمة وذلك من خالل تحقيق قفزات 

رسيع.  حضاري  وتطور  مسبوقة  غري  علمية 

وأشار معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع إىل أن 

املاضية  العرشين  األعوام  يف  حققت  اإلمارات 

ما مل تحققه الكثري من دول العامل عندما قبلت 

املستحيل  وقهرت  الصعاب  وواجهت  التحدي 

منوها  الفضاء  عنان  بطموحها  بلغت  حتى 

يشق  الذي  األمل»  «مسبار  إىل  الصدد  هذا  يف 

طريقه اآلن صوب املريخ. 

وقال معاليه إنه يف ظل الثورة الصناعية الرابعة 

اإلمارات  اهتمت  الرقمية  التكنولوجيا  وعرص 

جميع  يف  العلمي  التطور  و  التقدم  مبواكبة 

أن  عىل  العزم  وعقدت  والقطاعات  املجاالت 

العقد  يف  االصطناعي  للذكاء  عاصمة  تكون 

القادم و أن تحقق اخرتاقات علمية غري مسبوقة 

الدول  مع  بالتعاون  املنظور  املستقبل  يف 

الصديقة والرشكاء الدوليني لذا قررت االستثامر 

تكنولوجيا  لتطوير  العلمي  البحث  مجاالت  يف 

مواردها  ذلك  سييل  يف  مسخرة  املستقبل 

وطاقاتها كافة. 

 :
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وأكد معايل محمد أحمد البواردي أن دولة اإلمارات 

اقتصادية  قاعدة  بإنشاء  خاصا  اهتامما  أولت 

من  حديثة  علمية  أسس  عىل  ومتنوعة  مستدامة 

اإلنتاجية  وقدراتها  الوطنية  صناعاتها  تطوير  خالل 

لذا  املعرفة  قواعد  إىل  استنادا  متعددة  مجاالت  يف 

سعت إىل تطوير العقول اإلماراتية املبدعة واملبتكرة 

املدين  الطريان  وصناعة  الدفاعية  للصناعات  وكان 

والعسكري إىل جانب الصناعات الفضائية نصيب كبري 

من االهتامم فأنشأت هذه الصناعات بالتعاون مع 

رشكائها الدوليني لتصبح صناعة الطريان يف اإلمارات 

قامئة عىل التعاون و التكامل إلنتاج األجزاء املختلفة 

الرشكاء  ثقة  النوعية  ولتكتسب صناعاتها  للطائرات 

القدرات  تطور  من  بالرغم  أنه  وأضاف   . الدوليني 

مختلف  لحل  واإلبداعية  والتكنولوجية  الرقمية 

املشاكل املستعصية يف القرن الواحد و العرشين مبا 

فيها االقتصادية واالجتامعية واألمنية إال أن املشاكل 

واالضطرابات والتوترات اإلقليمية والدولية أصبحت 

العاملي إىل جانب  السكاين  االنفجار  نتيجة  تتصاعد 

الحدودية  والنزاعات  الطبيعية  املوارد  يف  التناقص 

والخالفات األيدولوجية حتى أصبحت تشكل تهديدا 

بأن  نؤمن  ولهذه  ككل  البرشي  املجتمع  عىل  أمنيا 

التعاون مع الدول الصديقة والرشكاء الدوليني ملواجهة 

األمن واالستقرار  التحديات بهدف تحقيق  مختلف 

والسالم أصبح رضورة ومطلبا ملحا. وقال معاليه إن 

التعاون يف مجال الصناعات الدفاعية وصناعة الطريان 

ال يسهم فقط بتطوير اقتصاداتنا املحلية وتوحيد رؤانا 

املستقبلية بل يعد أساسا يف استباب األمن واالستقرار 

يف دولنا و يساهم بتحقيق السالم و االزدهار العاملي 

الدفاعية  الصناعات  .. مشريا إىل أن تطوير  املنشود 

وصناعات الطريان تساهم بتطوير املعرفة الصناعية 

لتلبية  الذاتية  واإلمكانات  القدرات  وتوفر  املتبادلة 

املتطلبات الدفاعية لحامية األمن يف دولة اإلمارات و 

توفري االستقرار اإلقليمي والدويل بكل كفاءة واقتدار. 

ختام  يف  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  معايل  وأكد 

تشكل  الطريان  لصناعة  العاملية  القمة  أن  كلمته 

لتطوير  الوسائل  و  السبل  ملناقشة  مثالية  منصة 

التباحث حول  و  الطريان  صناعة  مجال  يف  التعاون 

األزمات  ظروف  يف  خاصة  التحديات  و  املصاعب 

وكذلك الجوانب املختلفة للنهوض بهذا القطاع وتعد 

فرصة لتبادل األفكار واآلراء حول الفرص االستثامرية 

املتاحة وتقريب وجهات النظر الفنية و االقتصادية و 

السياسية. جدير بالذكر أن « القمة العاملية لصناعة 

لالستثامر  مبادلة  رشكة  تستضيفها  التي   » الطريان 

و»إيدج» تركز عىل التحليالت والبيانات التي توضح 

كيفية تعايف صناعة الطريان و سبل عودة االنتعاش 

بشكل رسيع إىل جانب تسليط الضوء عىل الجهود 

التي يتوجب العمل عليها لدعم مسرية التجديد يف 

هذين القطاعني والتعرف عىل اآلفاق الجديدة التي 

يفرضها الواقع الذي يعيشه العامل اليوم.

:

:



145852020

23 90

90

. _ #

:

بقيادة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وترتبط 

نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 

الحرمني  خادم  بقيادة  والسعودية،  الله،  حفظه 

الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود، 

ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، بعالقات 

والجغرافيا،  التاريخ  جذور  يف  ضاربة  تاريخية 

عززتها روابط الدم واإلرث واملصري املشرتك، ويقوي 

املرحلة  لطبيعة  البلدين  قيادات  إدراك  روابطها 

الحرجة التي تعيشها املنطقة والعامل 

خطوات  البلدان  قطع  املاضية،  السنوات  وخالل 

كبرية يف توحيد الطاقات، وتعزيز التكامل يف جميع 

املجاالت، بدعم ال محدود من القيادتني الحكيمتني، 

محددات  بقوة  عنها  عربت  واضحة،  رؤية  ووفق 

«اسرتاتيجية العزم»، ومخرجات «مجلس التنسيق 

السعودي اإلمارايت. 

ولقد أثبت التاريخ عىل مدار السنوات أن التحالف 

بني  والرؤى  األهداف  وتطابق  الفاعلة  والرشاكة 

اإلمارات والسعودية، يف مختلف املجاالت سياسياً 

واقتصادياً واجتامعياً وصوالً إىل التعاون العسكري، 

أسس منوذجاً يحتذى يف العالقات بني الدول.. منوذج 

التحديات  مواجهة  يف  وصلباً  قامئاً  وسيظل  ظل 

منوذج  والعامل..  املنطقة  واستقرار  بأمن  املحدقة 

واإلرث  والدم  اإلخوة  روابط  تعززه  وراسخ  قوي 

واملصري املشرتك.. منوذج قائم عىل عالقات ضاربة 

يف جذور التاريخ وممتدة إىل آفاق املستقبل. 

والسعودية  اإلمارات  بني  الثنايئ  التوافق  وأسهم 

خاصة  والعامل،  املنطقة  واستقرار  أمن  تعزيز  يف 

الخالفات  لتسوية  باملبادرات  ميتلئ  تاريخهام  أن 

العربية أو لدعم الدول العربية، وظهر هذا التوافق 

التاريخ يف العديد من املناسبات، منها  عىل مدى 

دعم مرص يف حرب 1973، وحرب تحرير الكويت 

1991، وتحمل الجانبان العبىء األكرب يف التصدي 

لحركة االحتجاجات التي شهدتها مملكة البحرين 

عاماً  تحركاً  وقادا   ،2011 عام  مارس  يف  الشقيقة 

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإرسال 

قوات «درع الجزيرة» إىل مملكة البحرين، انطالقاً 

من االتفاقيات األمنية والدفاعية املوقعة بني دول 

يف  األثر  عظيم  له  كان  الذي  األمر  وهو  املجلس، 

إعادة حفظ األمن واالستقرار إىل مملكة البحرين.
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إن التعاون والتنسيق العسكري بينهام وصل ذروته 

مع صياغة «اسرتاتيجية العزم».

املشرتك  التصنيع  يف  العسكري  التعاون  ومتثّل 

للذخائر التقليدية، واألسلحة الخفيفة، والعربات، 

واألنظمة املسرية، وأنظمة الرماية اإللكرتونية.

املساعدات  يف  والتنسيق  التعاون  إىل  إضافة 

صيانة  مجال  يف  والتعاون  الخارجية،  العسكرية 

املواصفات  وتوحيد  العسكرية،  املنظومات 

واملقاييس ففي قطاع الصناعات العسكرية. هناك 

يف  يرتجم  الدولتني،  بني  وعسكري  دفاعي  تعاون 

املناورات املشرتكة، حيث شاركت القوات اإلماراتية 

يف فرباير 2016 بني 20 دولة يف التمرين العسكري 

الشامل)  (رعد  املنطقة  تاريخ  يف  واألكرب  األهم 

الباطن  بحفر  العسكرية  خالد  امللك  مدينة  يف 

العسكرية  املناورة  يعد  والذي  السعودية،  شامل 

األكرب من حيث عدد الدول، والذي بعث برسالة 

واضحة إىل األطراف الخارجية التي لديها أطامع يف 

املنطقة، مفادها أن السعودية واإلمارات ومعهام 

الدول املشاركة تقف صفاً واحداً ملواجهة جميع 

يف  واالستقرار  السالم  عىل  والحفاظ  التحديات 

املنطقة.

وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي، مبناسبة حضوره العرض 

الشامل)  (رعد  ختام  يف  أقيم  الذي  العسكري 

وأهداف  بطبيعة  املتعلقة  األمور  من  العديد 

اإلمارات  ورؤية  الدولتني،  بني  العسكري  التعاون 

هذا  يف  أبرزها  لعل  التحديات،  ملواجهة  الفاعلة 

الشأن:

هو  البلدين  بني  الوثيق  العسكري  التعاون  إن   -

صامم أمان يف وجه أية تحديات قد تهدد املنطقة“، 

وأن اإلمارات والسعودية متتلكان رؤية شاملة تجاه 

التحديات التي قد تواجه املنطقة وفق اسرتاتيجية 

تعاون وتنسيق مشرتك. 

اليمن  يف  الرشعية  لدعم  العريب  التحالف  جاء 

بقيادة السعودية والذراع اإلماراتية القوية مدعوماً 

جديد  تاريخ  بداية  ليسطر  املنطقة  دول  من 

بعودة  ويبدأ  بأنفسهم  أبناؤها  يكتبه  للمنطقة 

الرشعية إىل اليمن وهزمية املخطط الخارجي الذي 

يهدف للسيطرة عىل اليمن والذهاب به إىل أتون 

أهداف  لخدمة  واملذهبية  الطائفية  الخالفات 

السيطرة  حلم  أصحابها  يراود  يزال  ال  خارجية 

والهيمنة. 

وانضامم  الحزم  عاصفة  عمليات  انطالق  ومع 

أكرث من 12 دولة عربية وإسالمية إىل التحالف 

كانت  السعودية  بقيادة  للرشعية  الداعم 

الوثيق  والحليف  األقوى  السند  اإلمارات 

للمملكة يف هذه املعركة املصريية للعرب 

والخليج، حيث جسدت القوات املسلحة 

مع  التكامل  مراتب  أعىل  اإلماراتية 

هذه  خوض  يف  السعودية  القوات 

استعادة  إىل  أدت  التي  املعركة 

الرشعية السيطرة عىل أكرث من 85 

من  اليمنية  األرايض  من  املئة   يف 

قبضة االنقالبيني.

عملت  التكامل  هذا  ولتأكيد 

اإلماراتية  املسلحة  القوات 

مع  كامل  بتنسيق  ميدانياً 

القوات السعودية يف معركة 

والتي  االنقالبيني  دحر 

كانت مدينة عدن العاصمة 

كام  بدايتها،  للبالد  املؤقتة 

اإلمارايت  الجوي  سالح  شارك 

سالح  مع  جنب  إىل  جنباً 

رضب  يف  السعودي  الجو 

ومواقع  معسكرات 

أسلحة  ومخازن 

ومثلها  االنقالبيني، 

القوات  فعلت 

تحرير  يف  البحرية 

كل موانئ اليمن باستثناء ميناء الحديدة وتولت 

مهمة تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل بشأن حظر 

توريد األسلحة إىل االنقالبيني.

ولعل أكرب تنسيق وتعاون اسرتاتيجي بني اإلمارات 

األبطال  دماء  امتزجت  عندما  تم  والسعودية، 

دفاعاً  اليمن؛  حرب  يف  واإلماراتيني  السعوديني 

عن الرشعية، والرضب بيد من حديد عىل أيدي 

نفسه  له  تسول  من  وكل  والتطرف،  اإلرهاب 

إحداث زعزعة لالستقرار واألمن يف دول الخليج.

إن ”تعاون الدولتني وهام تتحمالن العبء األكرب 

إلعادة  التحالف  عمليات  يف  ومادياً  عسكرياً 

من  الكثري  حقق  اليمن  يف  واالستقرار  الرشعية 

اإلنجازات وعىل مستويات مختلفة.

 

بني  القوية  الرشاكة  مجاالت  أهم  أحد   يعترب 

الدولتني، خاصة بالنظر لالعتبارات التالية:

توافق رؤية الدولتني فيام يتعلق بخارطة التحديات 

املنطقة،  دول  تواجه  التي  والتهديدات  املخاطر 
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وتلقي بظاللها السلبية عىل األمن واالستقرار فيها.

التعاون البناء بني الدولتني يف مواجهة التحديات 

يقودان  أصبحا  أنهام  بل  املنطقة  تواجهها  التي 

الجهود الرامية إىل تحقيق األمن واالستقرار فيها، 

وقد عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان خالل زيارته إىل اململكة العربية السعودية 

امللك  مع  مباحثاته  خالل   ،2017 يونيو  شهر  يف 

بوضوح،  املعنى  هذا  عن  عبدالعزيز  بن  سلامن 

والسعودية  اإلمارات  دولة  ”أن  أكد سموه  حيث 

تقفان معا يف خندق واحد يف مواجهة التحديات 

واملخاطر التي تواجه دول املنطقة ألنهام تنطلقان 

من ثوابت راسخة تعيل من قيم التضامن والتعاون 

يكون  التعاون  مجلس  بأن  وتؤمنان  األشقاء  بني 

أقوى وأكرث تأثريا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه 

اإلقليمية  البيئتني  يف  والتحديات  املخاطر  وأن 

صفا  يكون  أن  املجلس  من  تحتاجان  والدولية 

واحدا لصون أمن دوله واملحافظة عىل مكتسباتها 

التنموية والحضارية“.

ضد  الحرب  يف  رئيسياً  دوراً  الدولتان  تلعب 

اإلرهاب، سواء من خالل مشاركتهام يف التحالف 

الدويل ضد داعش يف العراق وسوريا، أو من خالل 

اإلرهاب،  ملواجهة  يطبقانها  التي  االسرتاتيجيات 

والتي تتبنى منظور شامل يأخذ يف االعتبار كافة 

السياسية والثقافية واملجتمعية والفكرية  األبعاد 

ذات الصلة بالتطرف واإلرهاب.

ولقد أدركت اإلمارات والسعودية أن تنظيم داعش 

اإلرهايب ليس سوى امتداد لتطرف رعته التنظيامت 

ولهذا  السياسية،  أهدافها  لخدمة  فكرياً  اإلرهابية 

انضم البلدان إىل الجهود اإلقليمية والدولية الرامية 

بقوة  شاركا  حيث  واإلرهاب،  للتطرف  للتصدي 

الواليات  تقوده  الذي  الدويل  التحالف  يف  وفاعلية 

كام   ،2014 عام  يف  داعش  تنظيم  ضد  املتحدة 

ورئيس  محوري  بدور  والسعودية  اإلمارات  تقوم 

خاصة  واإلرهاب،  التطرف  ضد  الدولية  الحرب  يف 

فيام يتعلق بالتصدي للجوانب الثقافية والفكرية، 

أجمع الدويل  املجتمع  بتقدير  تحظى   وهي جهود 

ويف الوقت الذي اتجهت فيه السعودية نحو إنشاء 

التحالف اإلسالمي العسكري ملكافحة اإلرهاب، كانت 

دولة اإلمارات من أوىل الدول الحارضة بقوة فيه.

السعودية   اإلمارات  وشقيقتها  التعاون بني  وميتد 

اإلسالمي  التحالف  مثل  التاريخ  بجذوره يف  ضارباً 

السعودية  بالعاصمة  اإلرهاب  ملحاربة  العسكري 

الرياض، والتحالف إلعادة الرشعية اليمنية، والتعاون 

مع الدول الداعية ملكافحة اإلرهاب املقاطعة لقطر، 

وانضاممهام رسميا إىل جهود مكافحة اإلرهاب يف 

دول الساحل األفريقي إىل جانب الواليات املتحدة 

األمريكية واالتحاد األورويب.

مجال  يف  واإلمارات  السعودية  الجهود  ونجحت 

باريس  الذي ظهر جليا يف قمة  اإلرهاب  مكافحة 

لقتال  أفريقيا  غرب  قوة  تشكيل  عن  أمثرت  التي 

املجموعات املتشددة املتمركزة يف منطقة الساحل 

األفريقي، كام توحدت جهود الدولتني ضمن الجهود 

الدولية ملحاربة تنظيم «داعش» يف سورية والعراق 

يف  الدولتني  جهود  فتوحدت  اإلسالمي،  والتحالف 

تجفيف منابع التشدد بالداخل، وأسهمت باملشاركة 

الفعالة يف الحرب عىل اإلرهاب بالخارج.

عملت دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية  

إىل تعزيز األمن السيرباين لدى البلدين، وإىل حامية 

الفضاء السيرباين للبلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية 

وتشمل  والخربات.  املعلومات  تبادل  عرب  آمنة، 

قدم فريق «فرسان اإلمارات ”لالستعراضات 

والدفاع  الجوية  للقوات  التابع  الجوية 

الجوي عروضاً جوية مختلفة عىل كورنيش 

سفارة  عىل  مروًرا  أبوظبي، 

السعودية  العربيه  اململكه 

بأبوظبي مبناسبة اليوم الوطني 

للمملكة العربية السعودية..

والصداقة  األخوة  لروح  تعزيزاً  وذلك 

واملحبة التي تربط بني الشعبني اإلمارايت 

والسعودي .

نوع  من  طائرات  بسبع  الفريق  وشارك 

أفضل  من  تعد  التي   ،/MB339/ ايرمايك 

الجوية،  االستعراضات  أداء  يف  الطائرات 

املحرتفني،  الطيارين  من  نخبة  يقودها 

املهرجانات  يف  عدة  مشاركات  ولهم 

والفعاليات واملعارض الدولية.
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املعلومات،  للتعاون؛ هي: مشاركة  أربعة محاور 

والتدريب   والتعليم  الخربات،  وتبادل  والتوعية، 

ودعم توفري فضاء سيرباين موثوق لكل بلد ميكن 

إلكرتونية  وتعامالت  خدمات  تقديم  خالله  من 

آمنة، حيث سيعمل التعاون بني البلدين عل دعم 

جهودهام يف الوقاية من الهجامت السيربانية التي 

تستهدف البلدين وتخفيف أرضارها، خاصة األرضار 

للهجامت  نتيجة  حدوثها  يحتمل  التي  الكبرية 

األرضار  مثل  متعددة،  مجاالت  ويف  السيربانية 

االقتصادية واألرضار السياسية وغريها، حيث من 

كبري  إيجايب  أثر  التعاون  لهذا  يكون  أن  املتوقع 

نتيجة تفادي تلك األرضار املحتملة، وقد أسهمت 

املبادرة خالل املرحلة املاضية يف خفض الهجامت 

السيربانية مقارنة بإجاميل الهجامت السيربانية عىل 

القطاعات الحساسة بنسبة 55%، حيث أدى هذا 

االنخفاض إىل توفري 257 مليون درهم مقارنة بعام 

2018، وانخفاض املدة الالزمة لالستجابة للهجامت 

السيربانية من 24 ساعة بحد أقىص، إىل 6 ساعات، 

الهجامت  من  للتعايف  الالزمة  املدة  وانخفاض 

السيربانية بنسبة 25%، مام وفّر أكرث من 500 ألف 

الجهات  وعي  وازدياد  هجمة،  لكل  يومياً  درهم 

واألفراد بالتهديدات السيربانية بنسبة  %30.

اإلمارات  بدولة  الفضاء  قطاع  يف  مسؤولون  أكد 

بني  العالقات  أن  السعودية،  العربية  واململكة 

الفضايئ،  االستكشاف  مجال  يف  الشقيقني  البلدين 

من  املحدود  الدعم غري  عرب  مستمراً  تطوراً  تشهد 

قبل القيادة الرشيدة يف كل من الدولتني، مؤكدين أن 

الفرتة املقبلة ستشهد تفعيل املزيد من أوجه الرشاكة 

والتعاون يف مختلف الجوانب املرتبطة بقطاع الفضاء 

ومستوى  املتزايد  االهتامم  مع  خاصة  وعلومه، 

املنطقة مؤخراً.  القطاع يف  به  الذي يحظى   النمو 

وتحرص دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية  

عىل تعزيز التعاون الفضايئ الثنايئ بني وكالة اإلمارات 

توجد  حيث  للفضاء،  السعودية  والهيئة  للفضاء 

بحث  بهدف  الطرفني،  تجمع  ثنايئ  تعاون  اتفاقية 

الرشاكة  جوانب  مختلف  لتعزيز  املتاحة  الفرص 

االسرتاتيجية، ولدينا خطة طموحة لتعزيز مستويات 

الفضاء،  قطاع  أهمية  مع  يتواكب  مبا  التعاون، 

ولدور  الصاعدة،  لألجيال  ومحفزاً  ملهامً  باعتباره 

قطاع الفضاء يف إيجاد الحلول ملختلف التحديات.

املشاركه السعودية يف ايدكس وديب للطريان يعكس 

بأكرب  السعودية  العربية  للمملكة  الالفت  الحضور 

جناح يف معريض الدفاع الدويل «أيدكس 2019»  يعد 

هو األكرب عربياً وخليجياً بعد جناح دولة اإلمارات 

العربية املتحدة ومعرض ديب للطريان  ويظهر مدى 

الصناعات  قطاع  يف  اململكة  تحققه  الذي  التطور 

للشباب  دعم  من  تقدمه  وما  الوطنية  الدفاعية 

الوطنية  السعودية  الرشكات  يف  للتواجد  السعودي 

العاملة بهذا القطاع مبا يواكب رؤية اململكة 2030. 

كام شارك عدد من  الرشكات اإلماراتية املشاركة ضمن 

الدويل  السعودي  املعرض  يف  للدولة  الوطني  الجناح 

لألمن والوقاية من املخاطر 2018 

وتعد هذه املشاركة  األكرب لجناح الدولة عىل اإلطالق 

الصناعات  قطاع  يف  وطنية  رشكة   25 عرضت  حيث 

مساحة  عىل  وخدماتها  منتجاتها  واألمنية  الدفاعية 

بلغت نحو 1.2 ألف مرت مربع  وتأيت املشاركة  لتؤكد 

العربية  اململكة  مع  التعاون  عىل  اإلمارات  حرص 

السعودية يف إنجاح هذا املعرض الذي تستضيفه للمرة 

األوىل، 

واإلزدهار للبلدين الشقيقني ودول وشعوب املنطقة.

ويعد انضامم دولة اإلمارات العربية املتحدة للتحالف 

الشقيقة  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العريب 

للتنسيق  منوذجا  اليمن  يف  الرشعية  عن  للدفاع 

والتعاون اإلسرتاتيجي بني البلدين، حيث امتزجت فيه 

الدماء الطاهرة لشهداء اإلمارات والسعودية دفاعاً عن 

الحق، وتكاتفت فيه جهود أبطالنا البواسل يف صف 

واحد ملواجهة املخاطر وردع التهديدات وحفظ األمن 

واالستقرار يف املنطقة. وقال معاليه: احتفالنا باليوم 

وأفراح  مشرتك  املصري  أن  يؤكد  السعودي  الوطني 

اململكة هي أفراحنا، وإنجازاتها هي فخر لكل أبناء 

اإلمارات.. كل عام واململكة العربية السعودية الشقيقة 

الله  وإزدهار، حفظ  وعز  وأمان  بأمن  قيادة وشعباً 

اململكة ومليكها وشعبها وأدام عزها ومجدها.

تقدم معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة 

للمملكة  القلبية  التهاين  بخالص  الدفاع  لشؤون 

العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً مبناسبة 

أبداً  التسعني قائال: معاً  السعودي  الوطني  اليوم 

أشقاء وحلفاء تجمعنا روابط الدم واإلرث واملصري 

املشرتك، معاً منيض نحو مستقبل أكرث إرشاقاً بتوحيد 

الطاقات، وتنسيق الجهود وتعزيز التكامل يف جميع 

املجاالت ملصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقني.

العربية  اإلمارات  دولة  ترتبط   : معاليه  وأضاف 

املتحدة واململكة العربية السعودية بعالقات ثنائية 

استثنائية، تستند فيها عىل إرث تاريخي كبري من 

الرؤية  املتينة، يف ظل  األخوية  واألوارص  الروابط 

الحكيمة والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ 

الدولة «حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الله»، وأخيه خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن 

بن عبد العزيز آل سعود، عاهل اململكة العربية 

السعودية الشقيقة «حفظه الله».

وتابع :بني اإلمارات والسعودية عقود من العهود 

والعالقات األخوية التي حرصت قيادة البلدين عىل 

يخدم  مبا  وتنميتها  وتطويرها  وتوثيقها  ترسيخها 

والتعاون  التنسيق  خالل  من  املشرتكة  املصالح 

والقضايا  املجاالت  كافة  يف  املستمر  والتشاور 

السيام  املشرتك،  االهتامم  ذات  واملوضوعات 

يف  تصب  والتي  والعسكرية  الدفاعية  املجاالت 

مصلحة ترسيخ األمن واالستقرار وتحقيق السالم 
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وقد أفادت مؤسسة الصناعات الجوية اإلرسائيلية 

أثبتت  هذه  التاريخية  الهبوط  عملية  بأن   ،IAI

الخاص   Long Runner التشغيل  نظام  سالمة 

طيار  بدون  للطائرات  يسمح  والذي  بالرشكة، 

املسافات  مسارات  عىل  آليّاً  والهبوط  باإلقالع 

أكرث  أو  كيلومرت   1500 طولها  يبلغ  التي  الطويلة 

الصناعية  األقامر  عرب  االتصاالت  تقنية  باستخدام 

ومزيج من قدرات اإلقالع الدقيق والهبوط اآليل.

تتميز  طائرة Heron بدون طيار بسجل تشغييل 

القوات  قبل  من  تشغيلها  ويتم  النطاق،  واسع 

وهي  أخرى.  ودول  واألملانية  اإلرسائيلية  الجوية 

مصممة لتنفيذ مهام اسرتاتيجية وتكتيكية بعيدة 

تتحمل  أن  طيار  بدون  للطائرة  وميكن  املدى. 

حموالت  تحمل  وأن  القاسية،  الجوية  الظروف 

متعددة، وتنقل املعلومات آنيّاً إىل القوات وصناع 

يصل  ما  تحمل  أن  ميكن  كام  امليدان.  يف  القرار 

استخدامها  وميكن  الحمولة،  من  كغم   290 إىل 

ملجموعة من األغراض املدنية كذلك.

باإلضافة إىل ذلك، فإن Heron قادرة عىل تنفيذ 

العمليات ملدة تصل إىل 45 ساعة، عىل ارتفاع يصل 

إىل 35000 قدم. وقد أثبتت قوتها ومتانتها قتالياً 

من خالل مئات آالف ساعات الطريان العملياتية، 

وهي موجودة يف الخدمة حالياً لدى أكرث من 20 

عميالً يف العامل، حيث يجري استخدامها يف تنفيذ 

مجموعة واسعة من أنواع املهام.

يستخدم نظام Heron متعدد املهام ما يصل إىل 

واحد؛ مام  متنوعة يف وقت  مهام  ست حموالت 

يسمح بتنفيذ مهام معقدة يف مجاالت االستخبارات 

 (ISTAR) واملراقبة وتحديد األهداف واالستطالع

فوق أي نوع من التضاريس، مبا يف ذلك الغابات أو 

األدغال أو املستنقعات، ويف البحر أو فوق مناطق 

املدن. 

طيار  بدون  الطائرات  استشعار  أجهزة  تجمع 

األهداف  وتحديد  واملراقبة  االستخبارات  بيانات 

األريض  القطاع  إىل  وتنقلها   ISTAR  واالستطالع

التكتييك  املستوى  عىل  النهائيني  واملستخدمني 

بصورة فورية، من خالل خط البرص املبارش أو عرب 

الصناعية.  األقامر  خالل  من  الفضائية  االتصاالت 

النطاق  تحديد  إمكانية  أسايس  بشكل  يتيح هذا 

التشغييل لطائرة Heron بدون طيار حسب توافر 

الوقود، مبهام متتد ملسافة أكرث من 1000 كيلومرت 

من قاعدتها التشغيلية.

الرئيس  نائب  ليفي،  موشيه  قال  جانبه  من 

ملجموعة  العام  واملدير   IAI ملؤسسة  التنفيذي 

  Heron طائرة  ”حققت  العسكرية:  الطائرات 

بدون طيار، من إنتاج مؤسسة الصناعات الجوية 

كبرياً؛ حيث هبطت ألول  اإلرسائيلية IAI، إنجازاً 

مرة يف مطار دويل. وسوف يتطلب مستقبل عامل 

املأهولة  غري  الجوية  للمركبات  السامح  الطريان 

بالهبوط يف املطارات املدنية ”.
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القضية  إليها  وصلت  التي  املُزرية  الحالة  إن  أوالً، 

الفلسطينية بسبب تحكم أصحاب األجندات الخاصة 

غري الوطنية يف استغالل القضية الفلسطينية للمتاجرة 

يف  العربية  املنطقة  أدخل  مشاريعهم  أجل  من  بها 

ولن  مل  التي  الرتاجعات  من  وحالة  انقسام  متاهات 

قريب  العرب ال من  الفلسطينية وال  القضية  تخدم 

وال من بعيد. فاإلمارات أرادت أن تقول كفى لإلتجار 

بالقضية الفلسطينية، وكفى إلهدار الطاقات العربية 

يف مشاريع خارسة ال تخدمنا بل تُعيدنا للوراء وتُضيع 

أن  تشأ  فاإلمارات مل  األمام.  إىل  االنتقال  علينا فرص 

الذي  املغلق  الصندوق  ذلك  دوامة  نفسها يف  تُبقي 

أن  ميكن  ما  عن  بعيداً  وطاقاتها  قدراتها  يستنزف 

يحقق النهوض واالستمرار يف التنمية.  

ثانياً، لقد كرُثت املشاريع التدمريية ملنطقتنا العربية، 

وساير هذه املشاريع أطراف عربية ولألسف الشديد، 

وهذه املشاريع تستخدم القضية الفلسطينية لصالح 

العامل  العريب. فحال  الشق  الذاتية وأحداث  أجندتها 

العريب اليوم أصبح يف شتات كبري. فإيران تستغل بقاء 

فكرة  دميومة  عىل  للمحافظة  الفلسطينية  القضية 

التأييد الشعبي والعريب واإلسالمي  املظلومية لحشد 

ضد إرسائيل والواليات املتحدة وحلفائها يف املنطقة. 

وهي ولألسف مل تقدم يش للقصية الفلسطينية يُفيد 

نحو إقامة الدولة الفلسطينية سوى دعم االنشقاق 

الفلسطينيني.  معاناة  وتعزيز  الداخيل  الفلسطيني 

وتركيا تستخدم القضية الفلسطينية لشعاراتها الزائفة 

وهي تقيم عالقات دبلوماسية مع إرسائيل، وتبادالتها 

اإلرسائييل!  السالح  وتشرتي  كبرية،  معها  االقتصادية 

ومن ثم تأيت مثل هذه الدول لتأجج الشارع العريب 

تحركها  خالل  من  فاإلمارات  الحاكمة!  أنظمته  ضد 

مع  دبلوماسية  عالقات  إقامة  قبول  إىل  بالتوجه 

يف  يقفوا  أن  العرب  عىل  بأن  تقول  فإنها  إرسائيل 

السيايس الرتيك واإليراين فيام يتعلق  النفاق  مواجهة 

بالقضية الفلسطينية وأن تكون لهم كلمة ال تساير 

خالله  من  السري  للمنطقة  يريدونه  الذي  خطهم 

الستمرار حالة العداء بني الدول العربية وإرسائيل من 

أجل خدمة أجنداتهم ومشاريعهم.  

ثالثاً، نقول يف السياسة بأن عدو عدوي صديقي، كام 

خصومها  أو  أعداءها  ترتيب  عليها  الدول  أن  نقول 

االسرتاتيجيني. الواقع يقول بأن إرسائيل ليست عدواً 

مبارشاً لدولة اإلمارات أو الخصم األول لها، وإمنا العدو 

املبارش  والخصم األول اليوم هي الدول التي تحمل 

مشاريع تفكيكية للدولة الوطنية العربية مثل تركيا 

وإيران. فرتكيا تدعم وبرصاحة صارخة تنظيم اإلخوان 

املسلمني اإلرهايب ومتولهم بهدف تعزيز نفوذهم يف 

العربية وتقوية شوكِتهم بني شعوب املنطقة  الدول 

بهدف إيصالهم إىل السلطة. 

وإيران تدعم النعرات الطائفية بني شعوب املنطقة 

العربية من أجل تقوية العنارص الشيعية املوالية لها يف 

دول املنطقة؛  لذلك فان التعاون مع إرسائيل من شأنه 

أن يخلق درجة من التوازنات يف السياسة اإلقليمية، 

وهي رسالة واضحة بأن الدول الخليجية قادرة عىل أن 

توسع دائرة رشكائها االسرتاتيجيني.               

التقارب مع إرسائيل هو رسالة واضحة  وأخريا، هذا 

السيايس  القرار  يتخذون  ممن  فيها  ومن  لواشنطن 

تجاه املنطقة العربية بأن دولة اإلمارات دولة مسئولة 

يف النظام اإلقليمي وال تحمل أجندات تؤثر سلباً عىل 

ربطها  لطاملا  والتي  املنطقة  يف  األمريكية  املصلحة 

بعض املُرشعون يف واشنطن بإرسائيل. رسالة اإلمارات 

الواليات  أننا دولة نتشارك يف املصالح مع  لواشنطن 

املتحدة وبالتايل ال ميكن أن تؤخذ مواقفنا عىل أنها 

مهمة  رسالة  املنطقة.  األمريكية يف  باملصلحة  مرضة 

حيث لطاملا حاول البعض يف واشنطن إثارة التشكيك 

يف  مؤثر  طرف  إرسائيل  هناك.  البعض  لدى  حولها 

مصلحة  يخدم  معها  التقارب  وبالتايل  واشنطن، 

اإلمارات يف عاصمة القرار العاملي.  

املصلحة  يف  يصب  اإلمارايت  التحرك  هذا  بأن  أعتقد 

اإلماراتية واملصلحة الفلسطينية أيضاً، حيث أنه أصبح 

فاعالً متواجد بشكل مبارش  اليوم هناك طرفاً عربياً 

عىل الخط مع إرسائيل ميكن ان تكون كلمته مؤثرة يف 

تل أبيب تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما ستسعى 

دولة اإلمارات يف وجهة نظرنا إىل السري فيه من خالل 

عالقتها الطبيعية مع إرسائيل. 

. :

-

binhuwaidin@hotmail.com

.

.

.

:



205852020

Saab

Gripen

Nordic Unmanned Schiebel

الحكومة  من  املدعومة   Saab رشكة  عرضت 

التابعة  والتموين  اإلمداد  قيادة  عىل  السويدية 

املشرتيات  ووكالة  الفنلندية  املسلحة  للقوات 

الفنلندية  الطائرة  ولرشاء  الفنلندية  العسكرية 

بأنظمة   Gripen الطائرة  وتجهيز   HX املقاتلة 

حرب إلكرتونية متقدمة. وتتكون تلك األنظمة من 

 Electronic اإللكرتوين  الهجومي  التشويش  نظام 

Attack Jammer Pod  الذي جرى تطويره مؤخرا 

ونظام صاروخي خداعي.

املقاتلة  الطائرة  لرشاء   Saab رشكة  عرض  ويشمل 

ونظام   Gripen E/F النفاثة  املقاتلة  الطائرة   HX

 .GlobalEye املجوقل  واملراقبة  املبكر  اإلنذار 

 Nordic ورشيكتها   Schiebel رشكة  أجرت 

أمام رشكة  جوية  تجربة  بنجاح   Unmanned

الطاقة الرنويجية Equinor إلثبات مدى قدرة 

 Unmanned املأهولة  غري  الجوية  املركبة 

 Aerial Vehicle (UAV) CAMCOPTER

للمنصة  الشحن  مواد  تسليم  S-100عىل 

هذه  أن  تقارير  وذكرت   .Troll A الساحلية 

عىل  نوعها  من  األوىل  هي  الجوية  الرحلة 

جوية  مركبة  قدرة  حيث  من  العامل  مستوى 

غري مأهولة عىل نقل وتسليم شحنة كاملة من 

للتنقيب  العاملة  املنصات  إحدى  إىل  الساحل 

عن النفط والغاز.

الحاجة  عىل  يقوم  سيناريو  التجربة  وطبقت 

تتمتع  التي  اإللكرتونية  الحرب  قدرات  من  وكجزء 

النقاب   Saab كشفت رشكة   ،Gripen الطائرة  بها 

وهو  جديد،  خداعي  صاروخي  نظام  تطوير  عن 

ميكن  الذي  الوزن  الخفيف  الخداعي  الصاروخ 

ونظام  الخداعي  الصاروخ  وسيقوم  جوا.  إطالقه 

التشويش الهجومي اإللكرتوين الجديد، الذي بدأت 

رشكة Saab اختباراته الجوية يف عام 2019، بحامية 

والصواريخ  الرادار  أجهزة  الفنلنديني ضد  الطيارين 

املعادية.

جهاز  مبثابة  الجديد  الخداعي  الصاروخ  وسيكون 

لتلبية  عالية  بقدرات  يتمتع  هجومي  تشويش 

طفرة  وسيشكل  إلحاحا،  املهام  أشد  متطلبات 

حقيقية من حيث خفض عدد الصواريخ والطائرات 

الخداعي  الصاروخ  ويستطيع  املهمة.  ألداء  الالزمة 

زائفة  أهداف  إظهار  أو  عىل  التشويش  الجديد 

النريان  يف  والتحكم  وتتبعها  رصدها  أجل  من 

الصاروخ  املجوقلة. ويتزامن تطوير  الرادار  وأجهزة 

الخداعي الجديد مع الجهود التي يبذلها مركز ساب 

للتكنولوجيا Saab Technology Centre يف مدينة 

Tampere الفنلندية لزيادة عدد املوظفني من ذوي 

املهارات والكفاءات العالية.

تحتاجها  معينة  رضورية  غيار  لقطع  امللحة 

املركبة  الغاز، ونجحت  إلنتاج   Troll A منصة

 CAMCOPTER املأهولة  غري  الجوية 

من  القطع  هذه  تسليم  رحلة  تنفيذ  يف   S-10

الغيار  قطع  طبع  جرى  حيث   -  Mongstad

باألبعاد الثالثية- إىل محطة Troll A الساحلية 

 100 التسليم  مسافة  وكانت  الشامل.  بحر  يف 

قامت  أن  وبعد  بحريا).  ميال   55) كيلومرتا 

قامت  الغيار  قطع  بتسليم  الجوية  املركبة 

بعمل فحص دقيق حول املنصة قبل أن تعود 

Mongstad إىل

تنفيذ  أيضا  الجوية  التجارب  شملت  كام 

 Search and Rescue واإلنقاذ  البحث  مهمة 

SAR)) بنجاح حيث متكنت املركبة الجوية غري 

املأهولة برسعة من تحديد موقع إحدى الدمى 

وإرسال  باملوقع  املتعلقة  املعلومات  وبث 

 L3 كامريا  استخدام  طريق  عن  حية  صور 

العاملة  برصية   – اإللكرتو   Harris Wescam

 EO/IR) camera) الحمراء  تحت  باألشعة 

 Automatic اآليل  الهوية  تحديد  ونظام 

(Identification System (AIS
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(NGJ-MB)

Raytheon

Growler

L3Harris Technologies

الجيل  من  النطاق  املتوسط  التشويش  جهاز  حلق 

 Next Generation Jammer Mid-Band التايل 

 Raytheon رشكة  أنتجته  الذي   ((NGJ-MB

الرشكات  إحدى   ،(Intelligence & Space (RI&S

مؤخرا   ،Raytheon Technologies لرشكة  التابعة 

أوىل  يف   EA-18G Growler الطائرة  منت  عىل 

اختباراته الجوية عىل الطائرة. ويعترب جهاز التشويش 

مهمته  متقدما  هجوميا  إلكرتونيا  نظاما  املذكور 

االتصال  املعادية مثل وسائل  التقنيات  التعامل مع 

وأنظمة الدفاع الجوي. 

أغسطس  السابع من  الجوي يف  االختبار  وقد جرى 

 Patuxent يف  البحرية  الجوية  املحطة  يف  املايض 

عىل   L3Harris Technologies رشكة  حصلت 

برنامج  لتنفيذ  األمرييك  البحرية  سالح  من  عقد 

وهو  املأهولة  غري  املتوسطة  السطحية  املركبات 

السطحية غري  للمركبات  السالح  ينفذه  برنامج  أول 

املتعلقة  السالح  اسرتاتيجية  دعم  بهدف  املأهولة 

 Distributed املوزعة“  البحرية  ”العمليات  ب 

Maritime Operations

 35 قيمتها  تبلغ  التي  للعقد  املبدئية  الرتسية  وتأيت 

 281 بقيمة  ضخم  برنامج  إطار  يف  دوالر  مليون 

مليون دوالر يشمل تصميم منوذج وإتاحة خيارات 

لتنفيذ تسع مركبات سطحية متوسطة غري مأهولة. 

عىل   L3Harris Technologies رشكة  وستعمل 

مركبة  عىل   ASView الذاتية  التقنيات  تطبيق 

كافة  لتحقيق  األمريكية  مريالند  بوالية   River

الجوي  االختبار  يجري  وسوف  املنشودة.  األهداف 

مراقبة  عىل  عمليا  بيانا  املستقبلية  املهام  ألنظمة 

التوافق  ومدى  الكهرباء  وتوليد  التسلح  أنظمة 

والطائرة،  التشويش  جهاز  بني  مغناطييس  اإللكرتو- 

الرقمي  املوجي  الشكل  توليد  أداء  إىل  باإلضافة 

العايل القدرة لجهاز التشويش املتوسط النطاق من 

 NGJ-MB›s high-capacity digital التايل  الجيل 

املسح  ومصفوفات   waveform generation

اإللكرتوين الفعال أثناء الطريان يف مواجهة عدد من 

األهداف املختلفة. وسوف تحدد املعلومات املستقاة 

 ،Growler من االختبارات الجوية عىل منت الطائرة

بالبدء يف  البحرية  قرار  أي   ،Milestone C ستحدد

إنتاج جهاز التشويش. ويأيت هذا االختبار الجوي بعد 

”موديل  أنظمة  اختبارات  من  ساعة   600 من  أكرث 

التطوير الهنديس“ األرضية. وداخل املحطات الجوية 

 Point Mugu و   Patuxent River يف  البحرية 

التطوير  ”موديل  أنظمة  كاليفورنيا، خضعت  بوالية 

 anechoic الصدمات  مص  غرفة  الختبار  الهنديس“ 

chamber من أجل قياس مدى قوة الرتدد الالسليك 

وتوجيه الشعاع لدى جهاز التشويش وحتى اآلن.

قدما   195 بطول  الغرض  لهذا  خصيصا  مصممة 

داخل أحد املصانع التي تطل عىل ساحل الخليج يف 

لويزيانا. وستؤمن املركبات السطحية املتوسطة غري 

املأهولة MUSV املعلومات االستخباراتية واملراقبة 

املستقلة  املناورات  وتنفيذ  لألسطول  واالستطالع 

 Collision التصادم“  منع  ”قوانني  ب  وااللتزام 

Regulations الدولية حتى داخل بيئات التشغيل.

وقال شون ستاكيل، رئيس مجلس إدارة رشكة أنظمة 

املهام املتكاملة التابعة لرشكة L3Harris، إن ترسية 

عقد تنفيذ برنامج املركبات السطحية املتوسطة غري 

سوق  يف  استثامراتنا  لتعزز  تأيت   MUSV املأهولة 

املركبات غري املأهولة، وتجسد حرصنا املستمر عىل 

بتنفيذ  املتعلقة  بالقدرات  املقاتلة  طائراتنا  تجهري 

املهام“. وأضاف أن ”رشكة L3Harris تواصل جهودها 

البحرية  القدرات  من  كاملة  مجموعة  لتطوير 

املستقلة الرخيصة الثمن والتي ميكن االعتامد عليها“.

وسوف تكون رشكة L3Harris الرشكة املسؤولة عن 

دمج األنظمة وتطبيق تقنيات املهام باعتبارها املقاول 

 Gibbs & الفريق رشكتي ويضم  للربنامج.  الرئييس 

Cox و Incat Crowther اللتني ستتوليان مسؤولية 

 Swiftships رشكة  ستتوىل  فيام  املركبة،  تصميم 

مسؤولية استكامل بناء املركبة.
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18 GA-ASI
Blue Magic Belgium

Flying-V

 Blue Magic Belgium مؤمتر  إطار  يف 

تستضيفه  الذي  الثاين  السنوي  الصناعي 

 General Atomics Aeronautical رشكة 

االختيار  وقع   ،(Systems, Inc. (GA ASI

أفكارها  لطرح  بلجيكا  يف  رشكة   18 عىل 

الخرباء  من  مكونة  لجنة  عىل  وإمكانياتها 

وستقوم   .GA-ASI لرشكة  التابعني  الفنيني 

اللجنة املذكورة بتقييم الرشكات خالل مقابلة 

حول  املناسبة  القرارات  واتخاذ  افرتاضية 

القدرات التي ميكن أن تساهم يف دعم تطوير 

وهي   ،MQ-9B SkyGuardian الطائرة 

 Remotely Piloted الطائرة املسرية عن بُعد

GA- رشكة  أنتجتها  التي   (Aircraft (RPA

ASI والتي وقع اختيار الجيش البلجييك عليها.

وسيتم عرض األطروحات خالل األسبوع الذي 

يبدأ يف 21 سبتمرب الجاري، وسيتم عقد مؤمتر 

القيود  بسبب  افرتاضية  بصورة  الجاري  العام 

املستجد  كورونا  فريوس  انتشار  وضعها  التي 

عىل حركة السفر واملؤمترات الحية.

املايض،  العام  يف  ُعقد  الذي  املؤمتر  إطار  ويف 

 AeroSimulators Group رشكات  انضمت 

 (ASG), AIRobot, ALX Systems and

 SkyGuardian إىل فريق الطائرة Hexagon

املكون من الرشكات البلجيكية الخمس التالية: 

 SABCA, Thales Belgium, ScioTeq,

ومن   ST Engineering and DronePort

الجدير بالذكر أن رشكة GA-ASI تتعاون مع 

تطوير  أجل  من  حاليا  الخمس  الرشكات  تلك 

قدرات الجيل التايل من الطائرة املسرية املشار 

إليها أنفا.

باإلضافة  واملهندسني  الباحثني  فريق من  سافر 

  TU Delft (الدرون) إىل قائد للطائرات اآللية

أملانيا  يف  الجوية  القواعد  إحدى  إىل  مؤخرا 

الجوي  للنموذج  اختبارية  رحلة  أول  إلجراء 

التي  للوقود  املوفرة  الطائرة  لتصميم  املطور 

أطلق عليها اسم Flying-V وجرى اإلعالن عن 

هذا املرشوع يف العام املايض بالتعاون مع رشكة 

املكثفة  االختبارات  من  فرتة  وبعد   ،  .KLM

االختبارات  من  سلسلة  وإجراء  الرياح  ألنفاق 

األرضية يف هولندا نجحت الطائرة املذكورة يف 

االنتهاء من تنفيذ رحلتها األوىل.

رولوف  الدكتور  املرشوع،  مدير  رافق  وقد   

فوس، وفريقه منوذج الطائرة Flying-V الذي 

أمتار،   3 وعرضه  كيلوجراما   22,5 وزنه  يبلغ 

من أجل إجراء االختبارات الجوية يف القاعدة 

بالتعاون  معا  الجميع  سيعمل  حيث  الجوية 

مع فريق من رشكة اإليرباص. وتتلخص مهمة 

من  عدد  وإجراء  الطائرة  إقالع  يف  الطيار 

إىل  االقرتاب  وعمليات  االختبارية  املناورات 

الهبوط  ثم  فارغة،  شبه  البطاريات  تصبح  أن 

بالطائرة، وهو ما نجح الطيار فيه.

يكون  ما  أبعد  الجديد  التقنية  اختبار  أن  بيد 

حيث  البعض،  يتصورها  التي  السهولة  عن 

ينتظر الفريق أسبوع شاق وحافل بالتحديات 

وإصالح  الطائرة  جاذبية  مركز  تغيري  أجل  من 

telemetry الهوايئ لتحسني القياس عن بُعد

يف  الفريق  أمام  التالية  الخطوة  وتتلخص 

عليها  حصل  التي  املعلومات  استخدام 

انسيايب  منوذج  بناء  أجل  من  الرحلة  أثناء 

برمجتها  يسهل  حتى  للطائرة  (إيرودينامي) 

سيتم  الذي  الجوية  املحاكاة  جهاز  داخل 

استخدامه يف البحوث املستقبلية.
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Northrop Grumman Corporation

Growler Super Hornet

 Defense «وقع اختيار «وحدة االبتكارات العسكرية

التكتييك  االستغالل  ”مكتب  و   Innovation Unit

 U.S. األمرييك  للجيش  التابع  الوطنية  للقدرات 

 Army Tactical Exploitation of National

رشكة  عىل   Capabilities (TENCAP) office

لتطوير   Northrop Grumman Corporation

 Tactical نظام  لخدمة  أرضيتني  ملحطتني  منوذجني 

 Intelligence Targeting Access Node

((TITAN

أرضية  محطة  عن  عبارة   TITAN نظام  وسيكون 

استخباراتية استكشافية قابلة للتطوير التي ستستفيد 

واألنظمة  والجوية  الفضائية  االستشعار  أنظمة  من 

زيادة  املحلية  األسرتالية  الرشكات  إحدى  قررت 

مبحركات  الخاصة  الصيانة  أعامل  من  حصتها 

 EA-18G و F/A-18F Super Hornet الطائرتني

Growler التابعتني لسالح الجو املليك األسرتايل. 

أسرتالية  رشكة   TAE Aerospace رشكة  وتعترب 

 General لرشكة  صناعية  ورشيكة  محلية 

 Electric International Incorporated

GEII))، وقررت الرشكة زيادة حصتها من أعامل 

من   F414 مبحركات  املتعلقة  العميقة  الصيانة 

%25 إىل %85 خالل خمس سنوات فقط.

بأن  رينولدز،  ليندا  الدفاع،  وزيرة  ورصحت 

املتاحة  الكثرية  الفرص  تعكس  الزيادة  هذه 

تقديم  يف  للمشاركة  األسرتالية  الرشكات  أمام 

التي عىل ارتفاعات عالية وأنظمة استشعار الطبقات 

األرضية من أجل تأمني املعلومات التي تسمح للقادة 

العسكريني عىل كافة املستويات بتقييم املخاطر التي 

تهدد قواتها عىل جناح الرسعة. 

وسيقوم منوذجا املحطتني األرضيتني شبه املستقلني 

 Northrop رشكة  أنتجتهام  اللذان  للنرش  والقابلني 

األسلحة  وأهمية  قيمة  باستعراض   Grumman

ما  حول  امليداين  الوعي  زيادة  حيث  من  الفضائية 

املعلومات  كفاءة  ورفع  العمليات  ساحة  يف  يجري 

االستخباراتية التكتيكية يف املناطق النائية أو التي من 

 Anti-Access/Area Denial الصعب الوصول إليها

.(A2AD) environments

كام سيساهم النظام أيضا يف ربط القوات املشرتكة 

ببعضها البعض عن طريق بث معلومات استخباراتية 

الذكاء  االعتامد عىل  فورية عن طرق  شبه  بطريقة 

من  اآللة  طريق  عن  التعلم  وأساليب  االصطناعي 

أنظمة االستشعار  املرسلة من  املعلومات  أجل نقل 

منصات  إىل  املجاالت  املتعددة  املجاالت  املتعددة 

التشويش  وأجهزة  املدفعية  قطع  مثل  التسليح 

واألنظمة املجوقلة.

املليك  الجو  لسالح  الدقيقة  العسكرية  الخدمات 

األسرتايل. وقالت رينولدز إن «هذه الزيادة تعترب 

خالل  األسرتايل  املحتوى  حيث  من  مهمة  زيادة 

القدرات  أيضا  تجسد  كام  فقط،  سنوات  خمس 

واإلمكانيات الكبرية التي تتمتع بها أسرتاليا».

 TAE Aerospace مشاركة رشكة  ساهمت  وقد 

االبتكار يف مجال صيانة محركات  دفع عجلة  يف 

F414 عن طريق تطوير عمليات إصالح األجزاء 

واملكونات التي عادة ما كان يتم االستغناء عنها 

يف حالة فشلها.

وقالت وزير الصناعة، مليسا برايس، إن توجهات 

خفض  يف  تساهم  مل   TAE Aerospace رشكة 

التكاليف فحسب، بل أدت أيضا إىل رفع معدل 

جاهزية تلك املحركات أمام سالح الجو“. وأضافت 

محليا  تطويرها  تم  التي  ”الحلول  أن  الوزيرة 

حققت نجاحا كبريا للغاية إىل الحد الذي أصبحت 

 General Electric International رشكة  معه 

 TAE رشيكة مع رشكة (Incorporated (GEII

األسرتالية  املحركات  تلك  تصدير  Aerospace يف 

الفريدة من أجل دعم أسطول البحرية األمريكية 

.“F414 من املحركات
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Airbus

وقد أماطت رشكة ”إيرباص“ Airbus اللثام 
عن ثالثة مفاهيم ألول طائرة تجارية عدمية 
االنبعاثات يف العامل ميكن أن تدخل الخدمة 
هذه  من  كلٌّ  وميثل   .2035 عام  بحلول 
رحالت  لتحقيق  مختلفاً  أسلوباً  املفاهيم 
واستكشاف  االنبعاثات،  من  خالية  طريان 
أشكال  وتصاميم  متنوعة  تقنية  مسارات 
طموح  دعم  أجل  من  هوائية  ديناميكية 

االنبعاثات  من  التخلص  إىل  للوصول  الرشكة 
الكربونية يف صناعة الطريان بأكملها.

كون  عىل  املفاهيم  هذه  كل  تعتمد 
وهو  للطاقة؛  أساسيّاً  مصدراً  الهيدروجني 
خيار تعتقد رشكة Airbus بأنه ينطوي عىل 
نظيف  كوقود  استخدامه  بإمكانية  التفاؤل 
للطائرات. ومن املرجح أن يكون حالً للطريان 
تحقق  ليك  األخرى  الصناعات  من  والعديد 

أهدافها يف منع التأثريات الضارة يف املناخ.
من جانبه قال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي 
لرشكة Airbus: ”هذه لحظة تاريخية لقطاع 
الطريان التجاري بأكمله، ونحن عازمون عىل 
شهدته  تحّول  أهم  يف  رائد  بدور  االضطالع 
هذه الصناعة عىل اإلطالق. إن املفاهيم التي 
منيط اللثام عنها اليوم تقّدم للعامل ملحًة عن 
طموحنا لقيادة رؤية جريئة ملستقبل رحالت 
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جازماً  وأعتقد  االنبعاثات.  من  خالية  طريان 
أنواع  يف  سواء   – الهيدروجني  استخدام  أن 
للطاقة  أسايس  وكمصدر  االصطناعي  الوقود 
للطائرات التجارية - يتميز بالقدرة عىل الحد 

بشكل كبري من تأثري الطريان عىل املناخ.“
تتضمن املفاهيم الثالثة - وجميعها تحمل االسم 

تجارية  طائرة  ألول   -  ZEROe ”زيرو“  الرمزي 

عدمية االنبعاثات صفرية التأثري يف املناخ:

Turbofan

 120-200) املروحي  التوربيني  التصميم  يتميز 

راكب) مبدى يصل إىل +2000 ميل بحري، وهو 

مبحرك  ويعمل  القارات،  عرب  العمل  عىل  قادر 

بدالً  بالهيدروجني،  يعمل  معدل  غازي  توربيني 

وسيتم  االحرتاق.  الطائرات، من خالل  وقود  من 

عرب  وتوزيعه  السائل  الهيدروجني  تخزين 

خزانات موجودة خلف حاجز الضغط 

الخلفي.

Turboprop

يستخدم  راكب)   100 (حتى  توربيني  تصميم 

التوربيني  املحرك  من  بدالً  توربينياً  محركاً 

عن  أيضاً  تشغيله  ويتم   ،Turbofan املروحي 

طريق احرتاق الهيدروجني يف املحركات التوربينية 

إىل  يصل  أن  املعدلة، مبدى طريان ميكن  الغازية 

أكرث من 1000 ميل بحري، مام يجعله خياراً مثالياً 

لرحالت النقل القصرية املدى.

باألجنحة»  املخلوط  «الجسم  تصميم  مفهوم 

مع  األجنحة  فيه  تندمج  راكب)   200 (حتى 

مشابه  طريان  مبدى  للطائرة  الرئييس  الجسم 

.Turbofan ملفهوم التصميم التوربيني املروحي

الذي   ،(BWB) باألجنحة  املخلوط  الجسم  إن 

 ،(HWB) يُطلق عليه أيًضا جسم الجناح الهجني

عىل  يحتوي  كبري،  طائر  جناح  األساس  يف  هو 

منطقة  أو  ركاب  (مقصورة  حمولة  منطقة 

تخزين البضائع) داخل مقطعه األوسط. ويتميز 

بامتزاج سلس لشكل الجسم املركزي مع األجنحة 

الطائر  الجناح  املايض، كان تصميم  الخارجية. يف 

العسكرية،  للطائرات  أسايس  بشكل  يستخدم 

الطريان  يف  أما   .Northrop B-2 قاذفة  مثل 

الجسم  إىل  فيُنظر  املدين، 

باألجنحة  املخلوط 

BWB عىل أنه مثال منوذجي لفئة طائرات 

الخدمة يف  تدخل  أن  ”مستقبلية“ ميكن  جديدة 

حيث  القادمة؛  العقود  يف  املدين  الطريان  مجال 

يسمح شكلها الدينامييك الهوايئ بتوليد قوة رفع 

من قبل الطائرة بأكملها، وهي بالتايل أعىل بكثري 

من تصاميم شكل األنبوب والجناح التقليدية.

استثنايئ  بشكل  العريض  الطائرة  جسم  يفتح 

وتوزيعه  الهيدروجني  لتخزين  متعددة  خيارات 

ولتخطيط املقصورة.

”ستساعدنا  فوري:  غيوم  قال  السياق  هذا  يف 

تصميم  وإنضاج  استكشاف  عىل  املفاهيم  هذه 

محايدة  العامل  يف  تجارية  طائرة  أول  ومخطط 

وعدمية  املناخ)  عىل  أثر  ذات  غري  (أي  مناخياً 

عام  بحلول  تشغيلها  ننوي  حيث  االنبعاثات، 

الهيدروجني،  إىل  االنتقال  وسيتطلب   .2035

الطائرات  لهذه  للطاقة  أوليّاً  مصدراً  باعتباره 

النظام  من  حاسمة  ترتيبات  اتخاذ  املفاهيمية، 

البيئي للطريان بأكمله. وإىل جانب الدعم املقدم 

من الحكومة والرشكاء الصناعيني، ميكننا مواجهة 

املتجددة  الطاقة  نطاق  لتوسيع  التحدي  هذا 

مستدام  مستقبل  ضامن  أجل  من  والهيدروجني 

لصناعة الطريان“.

تجهيز  التحديات  هذه  مواجهة  تتطلب  سوف 

الهيدروجني  لنقل  كبرية  تحتية  ببنية  املطارات 

وإعادة التزود بالوقود لتلبية احتياجات عمليات 

الدعم  وسيكون  اليومية.  التشغيل 

األهداف  هذه  لتحقيق  أساسيًا  الحكومات  من 

لألبحاث  التمويل  زيادة  خالل  من  الطموحة 

التي تشجع  الرقمنة، واآلليات  والتقنية، واعتامد 

أساطيل  وتجديد  املستدام  الوقود  استخدام  عىل 

بإحالة  الطريان  لرشكات  للسامح  الطائرات 

الطائرات القدمية األقل صداقة للبيئة إىل التقاعد 

يف وقت مبكر.

الجديد،  املفهوم  ذات  الطائرات  هذه  لتقييم   

والتحقق من سالمتها، وتقييم ما إذا كان ميكن أن 

سرتكز  عملية،  مستقبلية  منتجات  لتصبح  تنضج 

املسارات  من  عدد  Airbus جهودها عىل  رشكة 

التقنية.
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تسخري  عىل  حريصة  «إيدج»  إن  البناي:  وقال 

كافة قدراتها التكنولوجية املتقدمة، لضامن كفاءة 

يف  االستمرارية  عىل  الحفاظ  مع  األعامل،  إنجاز 

كافة الظروف، وبعد ظهور جائحة «كورونا» بفرتة 

وجيزة، قمنا بتعزيز العديد من إجراءاتنا االحرتازية 

بها. وأشار إىل  الربوتوكوالت املوىص  بصورة تفوق 

بـ «كوفيد- 19»  أنه تم توفري خط ساخن خاص 

وفرنا  كام  األسبوع،  أيام  طوال  الساعة  مدار  عىل 

للموظفني،  داخلياً   «19 «كوفيد-  فحص  إجراء 

وإقامة ورش عمل إلرشادهم.

«سيتيزن  مبادرة  يف  شاركت  «إيدج»  أن  وأوضح، 

جهود  ومساندة  لدعم  أسست  التي  ساينس»، 

دولة اإلمارات وأجهزتها املختلفة ملواجهة تحديات 

«كوفيد- 19» واحتوائه ومنع انتشاره.

يف  املنتدب  والعضو  التنفيذي  الرئيس  وأضاف 

«إيدج»: إن التكنولوجيا وقطاع الدفاع عىل وجه 

وبوترية  متسارعة  تطورات  يشهدان  الخصوص 

التطورات،  هذه  مواكبة  عىل  نحرص  لذا  عالية، 

اإليجايب،  التغيري  إحداث  عىل  لها  حافزاً  لتكون 

من خالل املرونة يف اتخاذ قرارات دقيقة ورسيعة 

هذا  يف  وملموس  حقيقي  تغري  إلحداث  وفعالة، 

القطاع، وتقديم حلول مستقبلية، عرب الجمع بني 

واإلمكانات  والقدرات  التجارية  السوق  ابتكارات 

العسكرية، مضيفاً أن «إيدج» تقدم منتجات عملية 

حديثة، ترتقي بالحلول التجارية املتاحة إىل آفاق 

جديدة.

قال  «إيدج»،  لـ  املستهدفة  التي  األسواق  وحول 

بهدف  جاء  «إيدج»  تأسيس  إن  البناي:  فيصل 

وبناء  للدولة،  السيادية  الدفاعية  القدرات  تطوير 

وتطوير اقتصاد قائم عىل املعرفة وتعزيز القدرات 

التصديرية للدولة، ومتكينها من تأمني بنيتها التحتية 

يف  تعمل  «إيدج»  أن  موضحاً  الحيوية،  الدفاعية 

الوقت الراهن مع رشكاء وعمالء متعددين، ضمن 

العامل.  أنحاء  ويف  املنطقة  يف  متنوعة  قطاعات 

وأضاف: إن أسواق الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 

تعد اليوم واحدة من األسواق الرئيسية بالنسبة لنا، 

كام أن لدينا عالقات متينة 

مع العاملني واملؤثرين يف 

قطاع الدفاع، إضافة لهذا 

دامئاً  منفتحون  فنحن 

التعاون  عالقات  لبناء 

الذي  املشرتك،  والعمل 

قدراتنا  توسيع  شأنه  من 

عىل التصدير، واستهداف 

أسواق جديدة.

« »

وقال: «لعل من املهم اإلشارة يف هذا الصدد، إىل 

فعىل  الواعدة،  األسواق  من  للعديد  إيدج  دخول 

سبيل املثال القت املعدات املتطورة التي تنتجها 

اليوم  الرائدة  إيدج  رشكات  إحدى  «منر»،  رشكة 

الخفيفة  املدرعة  العسكرية  املركبات  تصنيع  يف 

جهات  قبل  من  كبرياً  اهتامماً  الوزن،  واملتوسطة 

عديدة، ودخلت الرشكة إثر ذلك يف مرشوع مشرتك 

مجموعة  لتصنيع  الجزائرية،  الدفاع  وزارة  مع 

الجزائر، كام تركز  مركبات «منر» يف 

أسواق  توسعة  عىل  أيضاً  الرشكة 

أوروبا  دول  لتشمل  تصديرها، 

الرشقية، وغريها.



27

وحول أهم القطاعات الوطنية، التي تشهد إقباالً 

متزايداً يف السوق اإلقليمية والعاملية، قال فيصل 

البناي: «تشهد دولة اإلمارات اليوم تركيزاً متزايداً 

واالبتكار،  املتقدمة  التكنولوجيا  قطاعات  عىل 

الكبري  باهتاممها  الدوام  عىل  الدولة  متيزت  إذ 

وتؤكد  االصطناعي،  والذكاء  املتقدمة  بالتقنيات 

الدوام، عىل رضورة  للدولة عىل  الرشيدة  القيادة 

مع  متاشياً  السيادية،  القدرات  بتطوير  االهتامم 

رؤية اإلمارات 2021 ».

وذكر أن اإلمارات تتصدر قامئة التنافسية الرقمية 

عىل مستوى العامل العريب، إذ تفيد التقارير أن الدولة 

تستثمر ما يرتاوح بني 14-10 مليار درهم سنوياً، يف 

إىل  لالنضامم  الرامية  مع جهودها  متاشياً  االبتكار 

العامل،  يف  ابتكاراً  األكرث  الدول  قامئة 

تحقيق  من  مواطنيها  ومتكني 

البناي،  وأكد  طموحاتهم. 

تحظى  اإلمارات  أن 

.« 2021 رؤية اإلمارات

وذكر أن اإلمارات تتصدر قامئة التنافسية الرقم

عىل مستوى العامل العريب، إذ تفيد التقارير أن الدو

4تستثمر ما يرتاوح بني 14-10 مليار درهم سنوياً،

إ لالنضامم  الرامية  مع جهودها  متاشياً  ًاالبتكار 

العا يف  ابتكاراً األكرث  الدول  ًقامئة 

تحقي من  مواطنيها  ومتكني 

البنا وأكد  طموحاتهم. 

تحظ اإلمارات  أن 

مبوقع قوي ومؤثر، وتستفيد من قدراتها وصناعاتها 

الطريق نحو تحقيق أهدافها..  الراسخة يف متهيد 

مضيفاً أن: «إيدج» تعمل بوصفها العباً أساسياً يف 

اإلمارات،  يف  والدفاع  املتقدمة  التكنولوجيا  قطاع 

عىل تسهيل تحقيق تلك األولويات واألهداف.

تصنعها  التي  العسكرية  املنتجات  مييز  ما  وحول 

محفظة  البناي:  «تحتوي  فيصل  قال  «إيدج».. 

أعاملنا عدداً كبرياً ومتنوعاً من املنتجات العسكرية 

وحدات  الرئيسيني  عمالئنا  قامئة  وتضم  املتطورة، 

العسكرية  والرشكات  الرئيسة  املسلحة  القوات 

العامل،  أنحاء  جميع  من  املستوى  رفيعة  الرسمية 

فعىل سبيل املثال تعترب «إيدج» املورد املفضل لدى 

القوات املسلحة اإلماراتية، وذلك نظراً لقدرتنا عىل 

تطوير حلول مرنة وقوية ومبتكرة تواكب الحاجة. 

إطالق  تم  الجاري،  العام  من  فرباير  «يف  وأضاف: 

طائرة «قرموشة»، وهي أول طائرة عسكرية خفيفة 

مسرية تقلع وتهبط عمودياً، وهي مصممة لحمولة 

تصل إىل 100 كجم، وتتميز بقدرة عىل الطريان ملدة 

أنها  التحليق ملسافة 150 كم، كام  أو  6 ساعات، 

مزودة بكامريا عالية الدقة، ومن املتوقع أن تقلل 

قدراتها املتقدمة من التكلفة اإلجاملية للعمليات، 

وأن تتيح للجيوش الحفاظ عىل طائرات الهليكوبرت 

املأهولة إلنجاز املهام الحرجة والحيوية».

املصدر: وام

يف   2020 يوليو  خالل  «إيدج»  دخلت  البناي:  فيصل  قال  املوقعة،  «إيدج»  عقود  حول 

اتفاقية مرشوطة لالستحواذ عىل الحصة املتبقية يف رشكة «أمرك»، التي تعد اليوم املزود 

الرائد لخدمات الصيانة واإلصالح والعمرة العسكرية يف منطقة الرشق األوسط، وتبلغ تلك 

الحصة %40، وكانت مملوكة لرشكتي لوكهيد مارتن وسيكورسيك، اللتني كانتا مساهمتني 

القدرات  تطوير  يف  ساعد  الذي  األمر   ،2010 عام  يف  إنشائها  منذ  «أمرك»  يف  رئيستني 

تقديم  يف  أعاملها  «أمرك»  مواصلة  ومع  الدولة،  داخل  العسكرية  العمليات  واإلمكانات 

خدمات ما بعد بيع الطائرات، أستطيع القول: إننا أصبحنا اليوم يف موقع رئيس يتيح لنا 

التشغيلية،  جاهزيتها  وضامن  اإلقليمية  والدول  اإلمارات  دولة  يف  الجوية  القوات  متكني 

والحفاظ عىل صالحية طائراتها للتشغيل، وتأمني امللكية الفنية ملختلف الطائرات ومنصات 

األجنحة الدوارة والثابتة، وقد بلغت قيمة استحواذ «إيدج» عىل «أمرك» 307 ماليني دوالر، 

وقد شكل هذا إنجازاً مهامً لدولة اإلمارات ومحطة بارزة يف مسرية إيدج».

رشكة «أمرك»
فيام يحض دور الشباب اإلمارايت يف قطاع 

إن  البناي:  قال  املتقدمة..  الصناعات 

لتنمية  بالغة  أهمية  تويل  الرشيدة  قيادتنا 

حيث  املواطنة،  البرشية  املوارد  وتطوير 

تضع «إيدج» املواهب والكفاءات املميزة 

يف قلب اهتامماتها، فأصبحت مركز جذب 

ونقطة  املرموقة،  والكفاءات  للخربات 

املستويني  عىل  العقول  ألملع  استقطاب 

مع  «إيدج»  وتعمل  والعاملي،  املحيل 

تركيزها عىل الريادة يف العلوم والتكنولوجيا 

والرياضيات، عىل خلق وتعزيز  والهندسة 

األكادميية،  التخصصات  التنافسية يف هذه 

املفكرين  من  جديد  جيل  إليجاد  وذلك 

عىل  اعتامداً  واملهندسني،  والباحثني 

االستثامرات يف الربامج الجامعية الجديدة 

القامئة  التدريبية  والدورات  واملطورة، 

حارض  لتشكيل  االبتكارات،  أحدث  عىل 

ومستقبل األمن العاملي.

الستقطاب  تسعى  «إيدج»  أن  وأكد 

وتأهيل قيادات الجيل الجديد من الكوادر 

عىل  الرتكيز  خالل  من  املتميزة،  الوطنية 

الوطنية،  األولوية  ذي  القطاع  هذا  رعاية 

والذي يتوقع له أن يحظى بأهمية، توازي 

أهمية التكنولوجيا العاملية الناشئة.

مكان  اليوم  تحتل  «إيدج»  أن  يذكر 

تعنى  التي  الرشكات،  بني  الصدارة 

الدفاع  قطاع  يف  املتقدمة  بالتكنولوجيا 

تحت  وتضم  املجاالت،  من  وغريه 

تعمل  رائدة  رشكة   25 من  أكرث  مظلتها 

الرشكة  وتوظف  املجاالت،  مختلف  يف 

يزيد  ما  لها  التابعة  الرشكات  ومجموعة 

الخربة  ألف موظف من أصحاب  عىل 12 

خمسة  ضمن  الرشكة  وتعمل  والكفاءة، 

واألنظمة  املنصات  أساسية هي:  قطاعات 

السيرباين  والدفاع  واألسلحة،  والصواريخ 

ودعم  واالستخبارات  اإللكرتونية  والحرب 

املهام.
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ومنذ عام 1990 تم خفض أسطول الطائرات املقاتلة 

ويتجاوز  النصف،  إىل  األمرييك  الجو  لسالح  التابعة 

متوسط أعامر الطائرات املقاتلة التابعة للسالح 25 

عاما. كام تحتاج الجيوش املختلفة عىل مستوى العامل 

إىل استبدال أساطيلها املتقادمة من الطائرات املقاتلة 

بأخرى أكرث تطورا ومتشيا مع الزمن.

تطوير  بغرض   35 اف-  الطائرة  تصميم  جرى  وقد 

التحالف  لقوات  التابعة  املقاتلة  الطائرات  أساطيل 

ومواجهة أي تهديدات ناشئة.

تعترب الطائرة F-35 Lightning II طائرة مقاتلة 

من الجيل الخامس، وتضم أحدث التقنيات التي 

عىل  عالوة  (الشبح)،  التسلل  عىل  القدرة  متنحها 

عىل  أكرب  بقدرة  وتتمتع  حركتها،  وخفة  رسعتها 

الصمود والبقاء، باإلضافة إىل زيادة الوعي امليداين 

لدى قائد الطائرة وإمكانية الحصول عىل املعلومات 

عن طريق أنظمة االستشعار املتقدمة والعمليات 

املرتبطة بالشبكات، عالوة عىل لوجستياتها وطرق 

صيانتها املتقدمة.

ومن املقرر أن تحل ثالث نسخ من الطائرة اف-

35 محل الطائرتني A-10 و F-16 بالنسبة لسالح 

بالنسبة لسالح   F/A-18 الجو األمرييك والطائرة

 AV-8B و F/A-18 البحرية األمرييك والطائرتني

Harrier بالنسبة لسالح مشاة البحرية (املارينز) 

األمرييك، عالوة عىل مئات الطائرات املقاتلة لدى 

F-35 
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عرش دول أخرى.

 F-35 Lightning تعترب الطائرة

مقعد  ذات  مقاتلة  طائرة   II

واحد وتستمد طاقتها من محرك 

عدة  ألداء  مصممة  وهي  واحد، 

مهام مختلفة، كام أن كل طائرة منها 

متكاملة  متقدمة  استشعار  بأنظمة  مجهزة 

متنع قائدها وعيا ميدانيا عاليا. وعادة ما كان يتم 

أداء املهام املختلفة اعتامدا عىل عدد محدود من 

املعلومات  جمع  مهام  مثل  املتخصصة  الطائرات 

االستخباراتية واملراقبة واالستطالع وتنفيذ العمالت 

املمكن  من  أصبح  ولكن  اإللكرتونية،  الهجومية 

املهام اعتامدا عىل رسب واحد  تنفيذ نفس  اليوم 

.F-35 من طائرات

بدأت تسمية الطائرات املقاتلة وتقسيمها إىل ”أجيال“ 

مع انطالقة أول طائرة نفاثة أقل من رسعة الصوت 

قبيل نهاية الحرب العاملية الثانية. وبدأ كل جيل من 

الطائرات يعكس تطورا كبريا من حيث التكنولوجيا. 

فأي طائرة مقاتلة من الجيل الخامس تتمتع بقدرة 

وقدرة  حركة  وخفة  (الشبح)  التسلل  عىل  فائقة 

استثنائية عىل املناورة، باإلضافة إىل القدرة عىل دمج 

املعلومات الواردة من أنظمة االستشعار والعمليات 

املعتمدة عىل الشبكة باإلضافة إىل القدرة الفائقة عىل 

صيانتها وتلبية متطلباتها اللوجستية.

مقاتلتني  طائرتني   F-22 و   F-35 الطائرتان  وتعترب 

عىل  بالقدرة  تتمتعان  حيث  الخامس  الجيل  من 

املالحة  أنظمة  (التخفي) وامتالكهام أحدث  التسلل 

الجوية ودمج أنظمة االستشعار، عالوة عىل متتعهام 

بدعم لوجستي هائل. ورغم أن الطائرتني املذكورتني 

مستوى  عىل  األول  الطراز  من  مقاتلتان  طائرتان 

فالطائرة  بينهام.  الفروق  بعض  توجد  أنه  إال  العامل 

وهي  واملهام  األدوار  متعددة  مقاتلة  طائرة   F-35

قادرة عىل تنفيذ العمليات  جو - جو – جو - أرض 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  وعمليات 

 intelligence, surveillance and واالستطالع 

 F-22 الطائرة نجد  بينام   ،(reconnaissance (ISR

تتفوق عىل الطائرة F-35 من حيث تنفيذ املهام جو 

– جو، ولكن قدرة الطائرة F-35 عىل تنفيذ املهام جو 

– جو تتفوق عىل كافة الطائرات املقاتلة األخرى. وال 

يوجد نظري يضارع الطائرة F-35 من حيث أداء مهام 

القصف جو – أرض.

F-35 F-35
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كل  بل  التدمري،  سلسلة  عمل  فرتة  طوال  كل يشء 

ما  كل  إنهاء  عن  عاجزا  أجعلك  أن  هو  يلزمني  ما 

استثمرته من وقت ومال وجهد يف محاولة إسقاطي“.

يفهمه  ال  الذي  اليشء  هو  ”هذا  فالتيل  وأضاف 

الكثريون الذين يعتقدون أننا نقول إننا غري مرئيني 

للجميع طوال الوقت بغض النظر عن طول املوجة 

ومستويات الطاقة ... ليس هذا هو ما نقول“.

”والحقيقة هي أن الطائرة F-35 عبارة عن قطعة 

هائلة من املعدن والسبائك الطائرة – ومن املؤكد 

أن أي نظام رادار مصوب نحو الهدف املناسب يف 

الوقت املناسب قادر عىل رصد موقع الطائرة ولكن 

األهم هو كيفية إسقاطها“.

األنظمة  سعي  برغم  أنه  هي  املذهلة  والحقيقة 

املعادية لتمشيط السامء بحثا عن أي دليل يقودها 

إىل الطائرة F-35 إال أن الطائرة قادرة عىل رصد كافة 

االنبعاثات الصادرة عن تلك األنظمة وتحديد مواقع 

الدفاعات الجوية والطائرات املعادية.

بني  تختار  أن  القدمية  الطائرات  عىل  يتعني  وفيام 

القوة التدمريية أو القدرة عىل البقاء والصمود أثناء 

فعل  عىل  قادرة   F-35 الطائرة  نجد  املهمة  تنفيذ 

املرة  - يف  بل و 32 مهمه  أو 16 –  أربعة مهامت 

الواحدة، األمر الذي يعني أنه يف الوقت الذي تبحث 

الطائرة  عن  واألرضية  الجوية  التهديد  مصادر  فيه 

النفاثة الشبح تستطيع الطائرة F-35 إلقاء القنابل 

الالزمة لتدمري تلك التهديدات حسب قول فالتيل.

متنح أسلحة الحرب اإللكرتونية املتقدمة قائد الطائرة 

القوات  وتتبع  موقع  تحديد  عىل  القدرة   F-35

الهجامت  وإفشال  التشويش  ورادارات  املعادية 

الجوية  املالحة  فأجهزة  مسبوقة.  غري  بفعالية 

املتقدمة متنح الطيار القدرة عىل استغالل املعلومات 

بزاوية  بتغطية  العسكري  الجوي  باملجال  الخاصة 

الهيمنة  360 درجة وقدرة غري مسبوقة عىل فرض 

عىل املجال التكتييك.

أنظمة  طريق  عن  الواردة  املعلومات  تبادل  ويتم 

بصورة   F-35 الطائرة  بدن  عىل  املثبتة  االستشعار 

فورية مع القادرة العسكريني يف البحر والجو والرب، 

وهو ما مينح هؤالء القادة صورة فورية متكاملة عالية 

األمر  الدائرة،  العسكرية  العمليات  حول  الوضوح 

الذي يجعل الطائرة F-35 طفرة عسكرية حقيقية 

تساهم أيضا يف تعزيز عمليات قوات التحالف.

تصميم  جرى  قد  أنه  للدهشة  املثرية  األمور  ومن 

العسكري  الجوي  املجال  وضع  مع   F-35 الطائرة 

سواء  واحدة،  قدرة  أي  عىل  فاالعتامد  االعتبار.  يف 

أو  اإللكرتونية  الهجومية  العمليات  تنفيذ  كانت 

عمليات التسلل (التخفي)،،إلخ مل يعد كافيا يف ظل 

االحتامالت والسيناريوهات ذات التقلبات الرسيعة.

ال تعني قدرة الطائرة عىل التسلل والتخفي (الشبح) 

أنه ال ميكن رؤيتها، ولكن القدرة عىل التخفي متنح 

أو  من  اإلفالت  عىل  استثنائية  قدرة   F-35 الطائرة 

تصعيب مهمة أي طائرة معادية تحاول العثور عليها 

وتدمريها. ويتم ذلك اعتامدا عىل مجموعة عوامل 

مجتمعة مثل تصميم الطائرة والتكتيكات العسكرية 

والتكنولوجيا.

قد يكون صحيحا أن من الصعب تجهيز أي طائرة 

أن  يجب  التي  والتخفي  التسلل  بخاصية  حالية 

تكون يف الحسبان عند وضع تصميم الطائرة. وتعني 

عىل  القدرة  عام  بوجه  والتخفي  التسلل  خاصية 

أجهزة  بها  تقوم  التي  الرصد  عمليات  من  اإلفالت 

االنبعاثات  اعرتاض  أو  االستشعار  أنظمة  أو  الرادار 

.emission interception

عىل  مسبوقة  غري  بقدرات   F-35 الطائرة  وتتمتع 

التسلل والتخفي يف عامل الطائرات املقاتلة التكتيكية، 

واملواد  املتكامل  هيكلها  تصميم  يساهم  حيث 

املتقدمة املصنوعة منه، عالوة عىل املميزات األخرى، 

عىل  وقدرتها  املعادية  الرادارات  مهمة  تصعيب  يف 

.F-35 رصد الطائرة

ويقول النقيب متقاعد يف سالح املارينز، دان فالتيل، 

”يتعني عىل العدو بناء سلسلة من أسلحة التدمري. 

الرادار عىل رصد وتحديد موقع أي يشء –  فقدرة 

حيث تستطيع الرادارات ذوات الرتدد العايل للغاية 

VHF رصد الطائرة -F-35 ال تعني بالرضورة قدرته 

عىل رصد وتتبع واستهداف وتدمري الطائرة اعتامدا 

أي  مننع  أن  نحاول  ال  ونحن  واحد.  صاروخ  عىل 

وسيلة من وسائل تلك السلسلة التدمريية، بل يكفينا 

إعطاب واحدة منها فقط“.

ورغم قدرة أي نظام للبحث والتتبع يعمل باألشعة 

 F-35 تحت الحمراء عىل رصد أي طائرة من طراز

ومنح الطيارين املعادين فكرة عن موقع الطائرة إال 

أنه ال يستطيع تتبع أو استهداف الطائرة بصاروخ.

إيقاف  إىل  األمر  يحتاج  ”ال  قائال  فالتيل  وأردف 

F-35

F-35

F-35
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 –

التخفي  عىل  فائقة  بقدرة   F-35 الطائرة  تتميز 

 ،low-observable (VLO) stealth والتسلل 

جوي  مجال  أي  باخرتاق  لها  يسمح  ما  وهو 

من  مالحقة  أي  ودون  آمنة  بطريقة  محصن 

جانب أنظمة الرادار املعادية. وهذا املزيج الذي 

التخفي والتسلل وتقنية  القدرة عىل  يجمع بني 

اإللكرتوين  املسح  مبصفوفة  يعمل  الذي  الرادار 

 active electronically-scanned الفعال 

عىل  الطائرة  وقدرة   array (AESA) radar

والوقود  األسلحة  من  كاملة  مجموعة  حمل 

لقائد  يسمح  املزيج  هذا  الداخلية،  مخازنها  يف 

األرضية  األهداف  مع  باالشتباك   F-35 الطائرة 

من عىل مسافات أطول وأبعد دون أن تتعرض 

طائرته للرصد أو املالحقة، وذلك بفضل استخدام 

القنابل ذات التوجيه الدقيق وصواريخ جو – جو 

والصواريخ املوجهة بالرادار من أجل إنهاء مهامه 

الجو – أرضية بنجاح.

املجال  اخرتاق   F-35 الطائرة  تستطيع  وهكذا 

أمام  الطريق  ميهد  ما  أوال،  العسكري  الجوي 

التحالف  الجوية ومتكني قوات  السيطرة  تحقيق 

التقليدية من العمل بدرجة آمنة نسبيا.

 –

وأنظمة  واملعلومات  االستشعار  أنظمة  تساهم 

منح  يف   F-35 الطائرة  لدى  املتكاملة  التسلح 

طائرة  أي  عىل  التفوق  من  متكنه  ميزة  قائدها 

األمامية.  الخطوط  عىل  محتملة  معادية  مقاتلة 

الطائرات  تتمتع  الجوية  االشتباكات  ففي 

بعضها  لرصد  نسبيا  متساوية  بفرص  التقليدية 

البعض واالشتباك معها، بينام يتمتع قائد طائرة 

رؤية  عىل  بالقدرة  الخامس  الجيل  من  مقاتلة 

الطائرة املعادية أوال، ومن ثم شن هجوم مدمر 

الطيار  وحاسم من عىل مسافات بعيدة. فقدرة 

عىل رؤية الغري دون أن يراه اآلخرون هي التي 

ستساهم يف إعادة صياغة التكتيكات العسكرية 

جو – جو املتبعة عند االشتباك مع طائرات تعود 

إىل أجيال سابقة.
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حامية  عىل   AN/ASQ-239 النظام  يعمل 

املتطورة  التكنولوجيا  باستخدام   F-35 الطائرة 

أي  ملواجهة  التايل  الجيل  مهام  تنفيذ  عند 

بأنظمة  مجهز  النظام  وهذا  معادية.  تهديدات 

حرب إلكرتونية هجومية ودفاعية لحامية الطيار 

راداريا  تحذيرا  النظام  يطلق  حيث  والطائرة، 

متكامال وتقديم الدعم الالزم عند التسديد عىل 

الهدف وتوفري الحامية الشخصية من أجل رصد 

وتدمري التهديدات السطحية واملجوقلة.

وتحليل  ومراقبة  تحديد  يف   8 النظام  ويساهم 

وتؤمن  محتملة.  تهديدات  أي  مع  والتعامل 

االستشعار  وأنظمة  الجوية  املالحة  أجهزة 

املتقدمة نظرة فورية بزاوية 360 درجة للمجال 

زيادة  الذي يساهم يف  األمر  العسكري،  الجوي 

الالزمة  الخيارات  الطيار  ومنح  الرصد  مجال 

لتفادي التهديدات املعادية أو االشتباك معها أو 

مواجهتها أو االكتفاء بالتشويش ليها.

Beast Mode

عند اتخاذ وضع التخفي والتسلل تستطيع الطائرة 

ال  التي  املعادية  األرايض  داخل  إىل  التسلل   F-35

إليها،  أن تصل  األخرى  املقاتلة  الطائرات  تستطيع 

تحمل  وأن 

5,700 رطال من 

الداخلية  الذخائر 

 .internal ordnance

السيطرة  تحقيق  ومبجرد 

 F-35 الطائرة  تتحول  الجوية 

 beast mode الرشاسة وضع  إىل 

بأن تحمل 22,000 رطال من األسلحة 

القتال  ساحة  إىل  تعود  حتى  والخارجية  الداخلية 

وحسم نتيجة املعركة.

بتأمني   Raytheon Technologies رشكة  وتقوم 

القنابل الدقيقة لتحقيق القوة النريانية، وهي عبارة 

عن نظام يوفر معلومات فورية تبثها ست كامريات 

 .F-35 إىل خوذة الطيار ونظام هبوط متطور للطائرة

تؤمنها  التي  التالية  األسلحة   F-35 الطائرة وتحمل 

:Raytheon Technologies رشكة

 AIM-9X الصاروخ يعترب   : AIM-9X الصاروخ  •
املدى  قصري  جو   – جو  صاروخ  أول   Sidewinder

يتم وضعه عىل منت الطائرة F-35، وتستطيع الطائرة 

الصاروخ  أن تحمل صاروخني كحد أقىص من هذا 

 AIM-120 طراز  من  صواريخ  و4  جناحيها  عىل 

AMRAAM® داخل مخازنها.

هذا  استخدام  يتم   :AMRAAM الصاروخ   •
وهو   F-35 الطائرة  فئات  كافة  منت  عىل  الصاروخ 

الصاروخ جو – جو الوحيد املوجه بالرادار الذي متت 

.F-35 املوافقة عىل استخدامه عىل منت الطائرة

 Joint Strike الصاروخ  يعترب   :JSM الصاروخ   •
Missile صاروخ كروز الوحيد من الجيل الخامس 

متاحا  سيكون  كام   F-35 الطائرة  ستحمله  الذي 

املخصصة  األخرى  الطائرات  منت  عىل  لالستخدام 

لتنفيذ ”الحرب الهجومية ضد األهداف السطحية“ 

ويسمح   .Offensive Anti-Surface Warfare

تصميم الصاروخ بحمله داخل الطائرة F-35، األمر 

التخفي  الطائرة عىل  قدرة  زيادة  يف  يساهم  الذي 

لالستخدام  مالمئا   JSM الصاروخ  ويعترب  والتسلل. 

.F-35 من للطائرة C و A عىل منت فئتي

 glide يعترب هذا السالح الرشاعي :JSOW السالح •
املدى  متوسط  هجومي  نظام  أحدث   weapon
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لدى سالح البحرية األمرييك، وهو أول سالح مرتبط 

بالشبكة يتم إطالقه جواً ويتم استخدامه عىل منت 

الطائرات املقاتلة من الجيلني الرابع والخامس. وقد 

التشغيلية  اختباراتها  من  األمريكية  البحرية  انتهت 

الطائرة  منت  السالح JSOW C عىل  متهيدا إلضافة 

F-35 يف العام املايض.

القنبلة  استخدام  ميكن   :Paveway لقنبلة   •
رشكة  أنتجتها  التي  املعززة   Paveway II

قنبلة  Raytheon Technologies، وهي عبارة عن 

دقيقة التوجيه ذات وضع مزدوج (GPS وليزر)، ضد 

األهداف املناورة.

• السالح الذيك StormBreaker: من املقرر تثبيت 
هذا السالح عىل كافة فئات الطائرة F-35 بحلول عام 

 Joint Strike Fighter 2023. كام تستطيع الطائرة

حول مثانية من تلك الصواريخ داخل مخازنها ومثانية 

خارجها مثبتة عىل الجناحني. وسيعمل هذا الصاروخ، 

عىل   ،F-35 الطائرة  استشعار  أنظمة  إىل  باإلضافة 

متكني الطائرة من إصابة األهداف املتحركة حتى يف 

أكرث األحوال الجوية سوءا.

Core
Processor

أمكن التوصل إىل معظم أنظمة الحرب اإللكرتونية 

واملراقبة  االستخباراتية  املعلومات  جمع  وأنظمة 

واالستطالع عن طريق جهاز معالجة رئييس قادر عىل 

تنفيذ أكرث من 400 مليار عملية يف الثانية الواحدة. 

أنظمة  من  املعلومات  بجمع  املعالج  هذا  ويقوم 

 BAE الحرب اإللكرتونية الرسية التي طورتها رشكة

Systems لرصد الرادارات املعادية وانبعاثات الحرب 

اإللكرتونية ومنح الطيار رؤية بزاوية 360 درجة.

جرى تصميم الطائرة F-35 بحيث تكون قادرة عىل 

تبادل أي يشء ترصده مع أي طائرة ومراكز العمليات 

كافة  لدى  امليداين  الوعي  زيادة  أجل  من  األخرى 

الطائرات.

تعني ”أنظمة املهام“ أنظمة املالحة الجوية وأنظمة 

العرض  وشاشات  املتكاملة  اإللكرتوين  االستشعار 

وتبادل  جمع  عن  املسؤولة  االتصاالت  وأنظمة 

األخرى  الصديقة  والطائرات  الطيار  مع  املعلومات 

وتتمتع  األرضية.  واألنظمة  البحرية  القطع  ومع 

أن  ميكن  االتصاالت  أنظمة  بأقوى   F-35 الطائرة 

اآلن.  حتى  بناؤها  تم  مقاتلة  طائرة  أي  بها  تتمتع 

مبصفوفة  يعمل  رادار  نظام  املكونات  وتشمل 

التسديد  ونظام   AESA الفعال  اإللكرتوين  املسح 

 Distributed ونظام فتحة العدسة املوزعة EOTS

عىل  املثبتة  العرض  وشاشة   Aperture System

 (Helmet Mounted Display (HMD الخوذة 

والتمييز  الجوية  واملالحة  االتصاالت  وأنظمة 

 Communications, Navigation and

(Identification (CNI

 Electronically اإللكرتوين  املسح  مصفوفة 

Scanned Array

 F-35 لزيادة الفعالية يوجد لدى نظام رادار الطائرة

مصفوفة متعددة الوظائف تعمل باملسح اإللكرتوين 

وأجهزة   (multi-function array (MFA الفعال 

كام  الرادار.  لدعم  الالزمة   RF اإللكرتونية  الدعم 

الرادار  جهاز  ويعمل  متكاملة.  برمجيات  لديه  أن 

أمامية nose radome ذات موجة  من خالل قبة 

عريضة، وهو ما يسمح برسعة بث املعلومات عىل 

نطاق مساحة واسعة.

استثنائيا  ميدانيا  وعيا  قائدها   F-35 الطائرة  مينح 

القصف  وتوجيه  األهداف  متييز  عىل  فائقة  وقدرة 

الجوية.  األحوال  ظروف  عن  النظر  بغض  الدقيق 

وجرى تصميم أنظمة املهام بحيث تكون قادرة عىل 

تعزيز أداء قائد الطائرة بدرجة كبرية.

شاشة  عىل  ْالزجاجية  القيادة  مقصورة  تحتوي  كام 

 Adacel بوصات تعمل باللمس ونظام X 8 20 مقاس

للتعرف عىل األصوات، وهو النظام األول من نوعه 

الذي يحمله طائرة أمريكية ثابتة الجناحني.

 Distributed املوزعة  العدسة  فتحة  نظام  يؤمن 

 F-35 الطائرة  لدى   (Aperture System (DAS

وعيا ميدانيا دائريا بزاوية 360 درجة، ويغلف هذا 

امليداين  الوعي  من  حامئية  بكرة  الطائرة  النظام 

التهديدات  ويحذر الطيار ضد أي طائرة قادمة أو 

النهارية/ الرؤية  تأمني  إىل  باإلضافة   ، الصاروخية 

الليلية والتحكم يف النريان وتتبع الطائرات الصديقة 

لزيادة املناورات التكتيكية.

ويؤمن نظام DAS رصد ومتابعة الصواريخ ورصد 

والتتبع  البحث  نظام  عىل  عالوة  إطالقها،  نقاط 

 Infrared Search الحمراء  تحت  باألشعة  العامل 

بالوعي  الخاص   (and Track System (IRST

امليداين ودعم األسلحة واملالحية النهارية/الليلية.
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General NP Aerospace

Dynamics Land Systems-UK

"

Foxhound "

.

Foxhound

 General رشكة   العقد  هذا  ميّكن  وسوف 

Dynamics Land Systems-UK من استعراض 

 Foxhound ملركبة  مبتكر  كهربايئ  دفع  نظام 

حركتها،  يف  وهدوءاً  مرونة  تحقق  أن  املزمع 

شحن  وطاقة  معززة،  صامتة  مراقبة  وقدرات 

شحن  وطاقة  الكهربائية،  للمركبات  خارجية 

إضافية يف املركبة وذلك إلدخال أحدث التقنيات.

General Dynamics Land Systems- تعترب 

مركبة  ملعدات  الصانعة  األصلية  الرشكة   UK

 Magtec رشكة  تعترب  بينام   ،Foxhound

الكهربايئ  الدفع  محركات  يف  املتخصص  الرشيك 

والبطاريات.

من جانبه قال كارو ويلكس، نائب الرئيس واملدير 

 General Dynamics Land لرشكة  العام 

املعنية  التقنيات  تطور  ”مع   :Systems–UK

للجيش  املستقبلية  التشغيل  احتياجات  بتلبية 

الكهربائية  الطاقة  عىل  الطلب  يتزايد  الربيطاين، 

الدفع  ميزة  متثل  حيث  املركبات،  منت  عىل 

وتتمتع   مبتكراً.  حالً  الّربية  للمركبات  الكهربايئ 

الجيش  لدى  املفضلة  الخفيفة  املشاة  مركبة 

للتشغيل  قابلة  ببنية   ،Foxhound الربيطاين، 

الكهربايئ، وهي خيار طبيعي لهذه املركبة“.

مركبات  تقنيّات  طليعة  يف   Foxhound تعترب 

الدوريات املحمية، حيث توفر مستوًى عالياً من 

الحامية من املتفجرات نظراً لحجمها ووزنها. وقد 

الدورية  مركبات  اجتازت 

ظروف  يف  النهائية  االختبارات  هذه 

بأفغانستان  هلمند  صحراء  يف  والحرارة  الغبار 

قبل إرسالها للمشاركة يف العمليات.

خصيًصا  بريطانيا  يف  وصنعها  املركبة  تصميم  تم 

لها  تتعرض  التي  التهديدات  من  الحامية  لتوفري 

القوات يف أفغانستان. لكنها مركبة رشيقة  الحركة 

من املتوقع أن تكون دعامة أساسية يف الجيش يف 

ميالً   70 القصوى  رسعتها  وتبلغ  املقبلة.  األعوام 

يف الساعة، وميكنها الحامية ضد العبوات الناسفة 

.V بفضل تصميم هيكلها عىل شكل حرف

وأصغر  وزناً  أخف   Foxhound مركبة  أن  ومبا 

 Mastiff حجامً من املركبات املحمية األخرى؛ مثل

جديدة  قدرات  توفر  فإنها   ،Ridgeback و 

للجيش، وتعترب مثالية للجنود الذين يعملون يف 

أدوار التوجيه واملشاركة.

 General Dynamics Land رشكة  تتمتع 

Systems–UK بخربة واسعة يف تصنيع املركبات 

خربتها  جانب  إىل  واملجنزرة،  املدولبة  العسكرية 

باستخدام  القيادة  املتخصصة يف قدرات  العملية 

املعقدة  اإللكرتونية  والبنى  الكهربائية  املحركات 

والقابلة للتطوير.

e-drive

Foxhound
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الثالثة، قطر وتركيا  الرش  أطراف  أن  الحقيقة 

يف  تلتقي  عديدة  مصالح  لديهم  واإلخوان، 

خططت  قد  قطر  أن  ومع  واحدة،  إحداثية 

منذ العام 1995 إلحداث رشخ يف املجتمعات 

اإلخوان  غري  تجد  ومل  واملسلمة  العربية 

املسلمني فرقة تستند عليها لحجمهم يف مرص 

واليمن  والكويت  وتونس  والسودان  واألردن 

عىل  فعملت  األخرى،  العربية  الدول  وبعض 

املسلمني  لعلامء  إتحاد  وإنشاء  استقطابهم 

القيادة  قطبي  لرضب  القرضاوي،  بقيادة 

فإن  ذلك  ومع  واألزهر،  مكة  يف  اإلسالمية 

يف  وجدوا  قد  وأردوغان  اإلخوان  من  كل 

ممولة  خصبة  مساحة  القطرية  املخططات 

التحرك  فبدأ  حساب،  وبدون  كامل  بشكل 

بدعم إعالمي منقطع النظري من قناة الجزيرة، 

حتى جاءت لحظة الصدمة بالنسبة لهم حني 

والسعودية  واإلمارات  مرص  من  كل  وقفت 

يف وجه ذلك املخطط وإنقاذ مرص من براثن 

الرش ومحارصة نواياهم الخبيثة.

اإلخوان  حلم  إنتهى  وحني  الوقت،  ذلك  يف 

كان  املرصية،  يونيو 2013  ثورة 30  لألبد، يف 

يجب حل كل كيان إخواين يف الوطن العريب، 

ودعوة كل من ينتسب لهذا التنظيم، بإعالن 

يف  وانخراطه  اإلرهابية  الحركة  من  انسحابه 

عادي،  كمواطن  فيه  يعيش  الذي  املجتمع 

أردوغان رئاسة تركيا، جعلت من  ولكن تويل 

التنظيم  قيادات  تحمل  وهي  تهرول  قطر 

إلعالن الطاعة والوالء لخليفة اإلخوان املزعوم 

أردوغان، والذي وجد فيها فرصته التاريخية 

للحصول عىل متويل قطري بحساب مفتوح، 

بلغ حتى اليوم ما يزيد عن 81 مليار دوالر، 

يف  للعبث  ترصيحا  متنحه  أنها  ظن  وطريقا 

بعض الدول العربية، وعىل رأسها مرص، من 

يتحرك  زال  ما  الذي  األفعى  تلك  خالل رأس 

بعيدا عن ذيلها.

التي  الرصخة  هي  هذه  العروبة،  مرص  إال 

يوم،  كل  يف  واإلخوان،  أردوغان  يسمعها 

وينطق بها كل عريب حر رشيف.
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وكان قد تم توقيع عقد تسليم أول غواصتني من 

نوع 209/1400mod  إىل مرص يف عام 2011. ويف 

عام 2015، قررت مرص رشاءغواصتني إضافيتني من 

.Type 209 أحدث إصدار من عائلة

تم تسليم الغواصة األوىل، وتحمل االسم S41، يف 

االسم  وتحمل  الثانية،  والغواصة   ،2016 ديسمرب 

يكتمل  أن  املقرر  ومن  أغسطس 2017.  S42، يف 

الرابعة  السفينة  الربنامج مع تسليم 

يف عام 2021.

باإلضافة إىل األلغام البحرية، فإن الغواصات املرصية 

 SeaHake من نوع 209/1400 مجهزة بطوربيدات

 UGM-84L Harpoon Block وصواريخ mod 4

.(AShM) املضادة للسفن II
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SeaHake mod4: هذا طوربيد ثقيل الوزن، ثنايئ 

األغراض، وهو موجه بأسالك من األلياف الضوئية، 

البحرية  للقوات  التشغيلية  املتطلبات  ويلبي 

الحديثة. وهو مصمم بحيث يتالءم مع بيئات املياه 

الضحلة والعميقة عىل حد سواء، يف السيناريوهات 

طوربيد  ويتميز  واملستقبلية.  الحالية  البحرية 

يف  استعامله  عىل  بالقدرة   SeaHake mod4

سائر طرق اإلطالق الشائعة مثل السباحة للخارج  

swim-out أو الدفع للخارج push-out أو بخار 

.ram أو املطرقة water steam املاء

 UGM-84L Harpoon Block II صواريخ 

 Harpoon صاروخ  يعد  للسفن:  املضادة 

أحد أكرث الصواريخ املضادة للسفن 

نجاحاً يف العامل، وهو موجود 

القوات الخاصة.

 HDW Class 209 / 1400mod تعترب الغواصة

 63 من  املكونة  العائلة  هذه  من  نسخة  أحدث 

زورقاً، تم التعاقد عىل بيعها إىل  سالح البحرية يف 

أكرث من 20 دولة. وتعد الغواصات األربع الجديدة 

من طراز 209/1400 مبثابة ترقية مهمة لقدرات 

التشغيلية والعملياتية. وباقتناء  البحرية املرصية 

أربع غواصات من هذا النوع سيكون لدى مرص 

واحدة للصيانة، وواحدة للتدريب، وواحدة جاهزة 

للغوص، وواحدة يف البحر.

من  الجديدة  املرصية  الغواصات  مدى  يبلغ       

نوع 209 نحو 11000 ميل بحري، برسعة قصوى 

تبلغ 21 عقدة، ووزن إزاحة يزيد عن 1400 طن. 

 30 من   209 الغواصة  طاقم  يتكون    املتوسط  يف 

فرداً، أما طول الغواصة من نوع 209 فيبلغ 62 مرتاً 

وقطرهيكلها 6.2 أمتار. وميكنها الغوص حتى عمق 

250 مرت كحد أقىص. وتبلغ رسعتها 10 عقدة عىل 

السطح و 21 عقدة يف حال الغطس.

املرصية من طراز 209/1400،  الغواصات  وتحوي 

طوربيد  أنابيب  مثانية  عىل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

عىل  قادرة  وهي  ملم)،   533) بوصة   21 عيار 

حمل وإطالق ما يصل إىل 14 صاروخاً وطوربيداً، 

باإلضافة إىل نرش األلغام البحرية.

209
يف الخدمة لدى القوات املسلحة يف أكرث من 30 

دولة. وقد متت ترقيته عىل مر السنني، وهو متاح 

إىل  أدى  كام   .Harpoon Block II باسم  اآلن 

تطوير الصاروخ الهجومي الربي (SLAM) ومن ثّم 

.(SLAM expanded response (SLAM-ER

أسهمت عرشات السنني من الخربة، إىل جانب سيل 

من األفكار واملفاهيم املبتكرة، يف نجاح حوض بناء 

ويدل  كيل.  يف   TKMS لرشكة التابع  الغواصات 

عىل هذا اإلنجاز تسليم الغواصات لنرشها يف املياه 

الساحلية والزرقاء العميقة إىل القوات البحرية يف 

أكرث من 20 دولة. عىل سبيل املثال، ميكن العثور 

 Howaldtswerke-Deutche غواصات  عىل 

محيط  كل  يف   209 الفئة  من   (Werft (HDW

من محيطات العامل. والواقع أنه مل يتم بناء عدد 

الغواصات  من  أخرى  فئة  أي  من  ذلك  من  أكرب 

التي تعمل بالديزل والكهرباء يف العامل الغريب منذ 

الحرب العاملية الثانية.

النوع 209 هو فئة من الغواصات الهجومية التي 

حرصياً  تطويرها  تم  والكهرباء،  بالديزل  تعمل 

 HDW تعّد  سابقاتها،  كل  مثل  وهي  للتصدير. 

غواصة  عن  عبارة   Class 209 / 1400mod

مدمجة وموثوقة، تتميز بأحدث التقنيات، وبقوة 

وببصمة  متميزة،  بطارية  وحمولة  عالية،  قتالية 

الواسع  مهامها  نطاق  ويشمل  منخفضة.  بيئية 

ومهام  واملراقبة،  النزاعات،  ومنع  البحري،  الدفاع 

جمع املعلومات االستخبارية، باإلضافة إىل عمليات 
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Milkor

تتمثل رؤية Milkor يف أن تكون مطّوراً ومورّداً 

واألمن.  الدفاع  منتجات  من  واسعة  ملجموعة 

 64,000 من  أكرث  بتوريد  الرشكة  قامت  وقد  

إىل  الفتاكة  األسلحة  بني  ما  ترتاوح  سالح،  قطعة 

األقل فتكاً، إىل أكرث من 67 دولة يف جميع أنحاء 

العامل، وإىل الجيش وقوات تطبيق القانون. وهي 

تواصل توسعة نطاق منتجاتها؛ حيث تسعى ألن 

تصبح متخصصة يف مجاالت املركبات الجوية غري 

وأسلحة  املدرعة،  واملركبات   (UAV) املأهولة 

الرشكة  وتستهدف  البحرية.  والسفن  املشاة، 

الجنوبية  أمريكا  أسواق  الجديدة  مبنتجاتها 

والرشق األوسط والرشق األقىص.

سيتم إطالق مكتب الرشكة بدولة اإلمارات رسمياً 

آيدكس 2021 يف فرباير 2021  الدفاع  يف معرض 

إىل جانب عدة منتجات مملوكة لدولة اإلمارات 

هذه  أحد  أن  الرشكة  وكشفت  املتحدة.  العربية 
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املائة  يف   100 بنسبة  مملوكًا  سيكون  املنتجات 

وتشري  اإلمارات،  بدولة   Milkor رشكة  لفرع 

التقارير إىل أنه أكرب مشاريع Milkor حتى اآلن.

من جانبه قال جوليان كويتزي، الرئيس التنفيذي 

لرشكة Milkor بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

إن Milkor كانت تخطط لتأسيس قدرات محلية 

طويلة،  فرتة  منذ  اإلمارات  بدولة  دائم  ووجود 

العامني  خالل  الرشكة  عليه  ركزت  أمر  وهو 

املاضيني.

املحيل  حضورنا  مينحنا  ”سوف  كويتزي:  وأضاف 

من  واسعة  مجموعة  يف  التفاعل  عىل  القدرة 

التطوير  وعمليات  والتعاون  الرشاكة  فرص 

املشرتكة، من خالل مقاربة أكرث ديناميكية ودقة 

يف التوقت. كان يتعنّي علينا الرتكيز عىل جوانب 

األهم  ولكن  أعاملنا،  لنموذج  ومختلفة  عديدة 

مثالياً.  أن يكون  توقيتنا كان يجب  أن  من ذلك 

حتى  شهور  مدى  عىل  اإلسرتاتيجيات  نرسم  كّنا 

من  كثرياً  واحتسينا  الليل،  يف  متاخرة  أوقات 

فناجني القهوة لتحقيق ذلك!“ 

مع  اسرتاتيجية  رشاكات  اإلمارايت  الفرع  سيقود 

جهات دفاعية رئيسية فاعلة يف الدولة.

عربتها  عىل  الرشكة  منتجات  مجموعة  تشتمل 

Milkor

2021

Milkor

املدرعة الرباعية الدفع (4 × 4)، وقارب دورية من 

نوع MN Centurion مع خيار منوذج منه غري 

املسرّية  الطائرات  مأهول، ومجموعة الرشكة من 

وقاذفات   ،(MA380 و   MA80) طيار  بدون 

أيًضا   Milkor رشكة  وتعمل  اليدوية.  القنابل 

عىل إنتاج أسلحة موجهة لطائراتها املسرّية. وقد 

املتكاملة  لألنظمة  قسامً  مؤخراً  الرشكة  أطلقت 

واألنظمة  التحكم،  وأجهزة  االتصاالت،  يشمل 

املنصات،  وتكامل  واملالحة،  املستقلة  الذاتية 

وأنظمة املهام املتكاملة. وهذا يتكامل مع قدراتها 

يف مجال الدفاع السيرباين. من الناحية اإلنسانية، 

التنفس االصطناعي  بتصنيع أجهزة  الرشكة  تقوم 

استجابًة لجائحة فريوس كورونا املستجد.
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Rostec State Corporation Rosoboronexport

3,000

.

رشكة  عام  مدير  ميخيف،  ألكسندر  وقال 

االتحاد  رئيس  ونائب   Rosoboronexport

التي  واملعدات  ”األجهزة  إن  الرويس،  الهنديس 

التي  الدبابات،  لبناء  الروسية  املدرسة  صممتها 

عىل  عام   100 مرور  بذكرى  العام  هذا  احتفلت 

األجانب  الخرباء  وإشادة  ترحيب  تلقى  تأسيسها، 

التي  املنتجات  أحدث  قامئة  وتضم  عام.  كل 

القتال  دبابتي  القابضة   Rostec رشكات  طرحتها 

الرئييس Armata و T-90MS واملركبات القتالية 

الداعمة للدبابة BMPT Terminator، والدبابات 

إلقاء  وأنظمة   ،Sprut-SDM1 الخفيفة  الربمائية 

اللهب الثقيلة TOS-1A، ومدافع الهاون (املورتر) 

من  كبرية  ومجموعة  الحركة  الذاتية   Msta-S

شاسيهات  عىل  تعتمد  التي  الهندسية  اآلليات 

املحلية  املدرعة  اآلليات  عىل  عالوة  الدبابات، 

األخرى“.

T-90MS

تأيت دبابة القتال الرئييس T-90MS مجهزة بأنظمة 

تسلح قوية وأنظمة آلية حديثة للتحكم يف النريان 

وأحدث أساليب الحامية ومحرك قوي متني ونظام 

مدفع  ويتيح  عليه.  االعتامد  ميكن  الحركة  نقل 

مع  االشتباك  إمكانية  ملليمرتا   125 عيار  رشاش 

عالية  وبدقة  بعيدة  مسافات  عىل  من  األهداف 

ويساهم يف إبعاد دبابة القتال الرئييس عن املنطقة 

املؤثرة لألسلحة املعادية املضادة للدبابات. ويتميز 

حامل املدفع الرشاش الحديث بكفاءته العالية ضد 

عىل  اعتامده  بفضل  املختلفة  الخفيفة  األهداف 

يقوم  فيام   ،stabiliser واملوازنة  التثبيت  قضيب 

 Fire Control System النريان التحكم يف  نظام 

ومالحقته  ومتييزه  ورصده  الهدف  عن  بالبحث 

ظروف  من  ظروف  أي  تحت  مستدامة  بصورة 

األحوال الجوية ليال أو نهارا ومن وضع الثبات أو 

 T-90MS الرئييس  القتال  دبابة  وتؤمن  الحركة. 

الحامية الكاملة ضد األسلحة التقليدية واألسلحة 

 precision guided weapons الدقيقة املوجهة 

 guided artillery املوجهة  املدفعية  (قذائف 

projectiles والصواريخ املوجهة املضادة للدبابات 
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ATGM) والقذائف املضادة للدبابات.

:Sprut-SDM1

 Sprut-SDM1 الخفيفة  الربمائية  الدبابة  متتلك 

أنظمة تسلح قوية ونظاما آليا حديثا للتحكم يف 

املدرعات  ضد  الحامية  أساليب  وأحدث  النريان 

باإلضافة  الحركة،  لنقل  قويا  قويا ونظاما  ومحركا 

مصممة  الدبابة  وهذه  قوي.  شاسيه  وجود  إىل 

تتصدى  التي  للوحدات  النرياين  الدعم  لتقديم 

املعاقل  وتدمري  ثقيال،  تصفيحا  املصفحة  لآلليات 

املعركة  تطورات  ومراقبة  املعادية  والتحصينات 

وتحقيق األمن القتايل. ويستطيع مدفع عيار 125 

ملليمرتا من نوع 2A75 إطالق الصواريخ املوجهة 

للمدرعات  الخارقة  األجزاء  املتساقطة  والقذائف 

 Armour-piercing fin-stabilized discarding

الشديدة  الحربية  والرؤوس   (sabot (APFSDS

 A high-explosive للدبابات  املضادة  االنفجار 

وبالنسبة   .HEF وقذائف   (anti-tank (HEAT

إىل األهداف األصغر حجام توجد ”محطة األسلحة 

 Remote Controlled Weapon املسرية“ 

Station املجهزة مبدفع رشاش عيار 7,62 ملليمرتا 

ملليمرتا.   7,62 عيار  املحاور  ثنايئ  رشاش  ومدفع 

إلنجاح  الالزمة  الرضوريات  بكل  مجهزة  والدبابة 

املهمة يف أي جو وفوق أي أرض. وتتمتع الدبابة 

الربمائية الخفيفة Sprut-SDM1 بقدرات قتالية 

وأداء عال يتيحان لقوات مشاة البحرية (املارينز) 

والقوات الربية إمكانية استغاللها بكفاءة عالية.

:TOS-1A

فريدا  نظاما   TOS-1A النريان  دعم  نظام  يعترب 

االعتامدية.   الشديدة   T-90S منصة  عىل  مثبتا 

 TOS-1A Heavy الثقيل  اللهب  قاذف  ونظام 

Flamethrower System مصمم إلخامد مجموعة 

كبرية من األهداف املغطاة واملكشوفة بالصواريخ 

وتتمتع   thermobaric rockets الباريو-حرارية 

بأقرص مدى   T-90S الرئييس القتال  دبابة  منصة 

إلطالق النريان (600 مرتا) وتتميز بالحامية الجيدة 

القليل  االنتشار  وقت  ويأيت  العالية.  واالعتامدية 

(درجة االستعداد القتايل) الذي ال يتجاوز 90 ثانية 

 T-90S الرئييس  القتال  دبابة  منصة  من  ليجعل 

سالحا فتاكا ذات قدرات قتالية فائقة.

:MSTA-S

يعترب مدفع الهاون MSTA-S عيار 152 ملليمرتا 

الذايت الحركة واملجهز بنظام للوضع اآليل والتحكم 

 automated laying and fire control يف النريان

قطع  مع  لالشتباك  مصمام   (system (ALFCS

(الهاونزر)  الهاون  مداف  وبطاريات  املدفعية 

املضادة  املدرعة  واآلليات  والدبابات  املعادية  

للدبابات واآلليات األخرى واألفراد ووسائل الحريق 

ونقاط املراقبة والدفاع الجوي والدفاع الصاروخي 

واألسلحة اإللكرتونية وتدمري التحصينات امليدانية 

من  العدو  وحرمان  األخرى  الدفاعية  واملرافق 

القدرة عىل تحريك احتياطيه من املشاة والوحدات 

املدرعة. وميكن تلقيم مدفع الهاون الذايت الدفع 

بأي زاوية ارتفاع وعبور املوانع بزاوية 360 درجة 

نظرا لقدرته عىل عبور املوانع املائية حتى عمق 5 

أمتار وبعرض 1,000 مرتا. وتؤمن اآلليات األصلية 

املسؤولة عن تلقيم القذائف والعبوات من األرض 
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تلقيم  إىل  الحاجة  دون  النريان  من  عاليا  معدال 

بقدرته  الهاون  مدفع  ويتميز  املحمولة.  الذخرية 

 automatic واالستعادة  التلقايئ  الوضع  عىل 

laying and laying recovery بعد كل طلقة.

أحدث  تستخدم  دولة   40 من  أكرث  حاليا  يوجد 

اآلليات املدرعة الروسية بكثافة، بل وحتى اآلليات 

املشرتاة قبل عقود مضت أثناء الحقبة السوفيتية. 

املاضية،  عاما  العرشين  وخالل  ذلك  عىل  عالوة 

وقع أكرث من نصف هذه الدول عقودا مع رشكة 

Rosoboronexport لتوريد دفعات جديدة من 

اآلليات املدرعة أو تحديث أساطيلها من الدبابات 

من أجل تحقيق زيادة كبرية يف درجة االستعداد 

العمليايت وكفاءة الجيوش القتالية.

مثة مزايا تجعل من تلك اآلليات آليات مفضلة مثل 

كفاءتها التشغيلية العالية وقدرتها عىل التعامل مع 

عدد كبري من املهام والواجبات املختلفة منها عن 

الدبابات  ذخرية  إطالق  عىل  قادر  مدفع  طريق 

القياسية والصواريخ املوجهة وسهولة استخدامها 

األجهزة  يف  التحكم  األفراد  يستطيع  (حيث 

واملعدات بسهولة، فضال عن سهولة صيانتها حتى 

يف امليدان).

40

اآلليات  تلك  جعلت  مزايا  مثة  ذلك،  عىل  عالوة 

سالحا خطريا مثل أمتتة العمليات والتحكم وزيادة 

الطاقم  ألفراد  جيدة  حامية  وتوفري  الحركة  خفة 

وإمكانية تشغيلها يف مساحات جغرافية شاسعة 

ويف ظل أحوال جوية متباينة، من الجليد القطبي 

إىل خط االستواء، وإمكانية االعتامد عىل اآلليات 

املدرعة واملنصات وسهولة تبادل قطع غيارها مع 

مجموعة كبرية من اآلليات األخرى وسهولة صيانتها 

داخل ساحة العمليات ومطابقتها ملواصفات األداء 

املحددة.

ويعود النجاح يف تصدير اآلليات املدرعة الروسية 

وإقامة  األجانب  للخرباء  النوعي  التدريب  إىل 

مشاريع  وتنفيذ  الخارج  يف  مشرتكة  مشاريع 

البحوث والتطوير املختلفة.

بالتقييم  كبريا  اهتامما  الخارجيون  العمالء  ويويل 

املبديئ للمركبة قبل اتخاذ أي قرار لرشائها. لذلك، 

يف   T-90 بالدبابة  الخاصة  االختبارات  أصبحت 

العربية –  الجزيرة  صحراء Thar Desert ورمال 

عىل سبيل املثال- مبثابة عرض وبيان عميل قوي 

حول تلك اآلليات. ونتيجة لذلك، تم وضع خطة يف 

الهند إلنتاج دبابة القتال الرئييس T-90S املرخصة، 

وبدأ عدد من الدول يف تبني تلك الخطة إلجراء 

الصيانة الالزمة لها.

لتصدير  العاملية  السوق  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الدبابات تسيطر عليها حاليا دبابات القتال الرئييس 

ألحدث  خضعت  التي   T-90 و   T-80 و   T-72

التعديالت نتيجة للتحديثات الروسية.
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يتابعها  التي  التحوالت  أبرز  عىل  توقفنا  ولو   

السياسية  التحركات  يف  تتمثل  فإنها  املراقبون 

أن  سوى  املنطقية  وغري  املفهومة  غري  الرتكية 

دولية  أو  إقليمية  حرب  إال  تؤدي  قد  نتيجتها 

عىل  كوارث  التحركات  تلك  ستخلف  أنها  أو 

الرتكية وتجربتها االقتصادية والسياسية  الدولة 

نظرية ”صفر مشاكل“.  تقوم عىل  كانت  التي 

إرث  بند  تحت  العربية  الدول  يف  فتدخالته 

للغاز  استكشافاته  أو  الذكر،  اليسء  العثامين 

الطبيعي للجوار األورويب العريب من ليبيا يعيد 

والغرب  إيران  بني  الدويل  الرصاع  األذهان  إىل 

القيادة  بإرصار  املتعلق  الجانب  يف  عموماً 

اإليرانية عل امتالك السالح النووي حيث خلق 

جوا من االحتقان السيايس يف املنطقة أدت إىل 

فوىض يف العراق وسوريا ولبنان واليمن وكذلك 

أوصلت  أنها  كام  األفريقي  القرن  منطقة  يف 

إيران إىل حالة من ”التهميش السيايس“ الدويل 

الدولة  إيران  اليوم  دولية،  عقوبات  بسبب 

عالقاتها الدولية الطبيعية مع العراق فقط.

النوايا  ألصحاب  املزعج  وهو  اآلخر  والتحول 

اإلسالم  تيارات  سوءاً  املنطقة  يف  الربيئة  غري 

املسلمني“  ”اإلخوان  تنظيم  السيام  السيايس 

من  استفادتا  دولتني  أكرث  وإيران،  تركيا  أو 

استمرار القضية بال حل هو: معاهدات السالم 

دولة  بدأتها  (التي  إرسائيل  دولة  مع  العربية 

اإلمارات من خالل قرارا سيايس شجاع باعرتاف 

الجميع)، حيث أن هناك كالماً كثرياً عن أن تلك 

املعاهدات ستتوسع مع العديد الدول العربية 

السياسية  الحسابات  يف  تكن  مل  دول  لتشمل 

دولة  ستدخل  ومنها  فيها  تكون  أن  يتوقع  أو 

اسرتاتيجيا  باعتبارها العباً  املنطقة  إىل  إرسائيل 

كامل الرشعية بعد أن كان يتعامل بشكل خفي 

وبذلك سيساهم يف خلق توازن اسرتاتيجي مع 

القوى االقليمية األخرى التي ال تحفظ للجوار 

العريب أي احرتام أو تقدير، إيران وتركيا.

ملا  والشعبي  السيايس  ”االرتداد“  حالة  هناك 

الخليج  دول  من  خاصة  املنطقة  يف  يحدث 

العريب يف خلق تفاهامت سياسية مع إرسائيل 

وهذا أمر طبيعي ألسباب كثرية: البعض يرجعه 

للنفس البرشية العربية الرافضة للتغيري كمبدأ 

حيايت وليس فقط يف هذه القضية، وذلك وفق 

إرث ثقايف حقيقي ينطلق من مقولة: إصرب عىل 

مجنونك يك ال يأتيك من هو األكرث جنوناً منه. 

يف  الفلسطينية  القضية  مكانة  إىل  يرجع  ورمبا 

للتعامل مع  التاريخي  العريب وكرهم  الوجدان 

إرسائيل وفق نظرية (الالءات العربية الثالث)، 

وهذا األقرب للواقع. أما العامل الثالث فمرجعه 

أن االتفاقات سوف تفضح الكثري ممن يتاجرون 

بالقضية وستكشف حقيقة مواقفهم أما الرأي 

العام العريب، أي ستنهي سياسة ”االسرتزاق من 

القضية وبالتايل فاالرتداد أو الرفض طبيعي. 

وتسجيل  األرض،  عىل  االحداث  متابعة  إن 

تفاصيلها اليومية، وتفسري حاالت الغضب التي 

أو  القضية  عن  الدفاع  يدعون  من  بها  يقوم 

يقفون ضد الدول الباحثة لالستقرار يف املنطقة، 

السابقة  املواقف  حقيقة  مع  قياسها  وبالتايل 

افتعال  التي كانت تسري وفق منط معني وهو 

العريب  العام  الرأي  وإلهاء  الخالف مع ارسائيل 

ليست  الحقيقية  األهداف  ولكن  ذلك  تجاه 

الفلسطيني  الحق  وإرجاع  فلسطني  تحرير  يف 

كفيلة ألن تعطي مؤرشاً ملا ميكن أن يحدث عىل 

األرض.

املنطقة  يف  كبرية  اسرتاتيجية  تغريات  هناك 

وأغلبها ليست يف صالح العرب لذلك ال ينبغي 

هو:  املطلوب  بل  يحدث،  ما  وانتظار  الوقوف 

العربية  السياسية  األوضاع  ترتيب  عىل  العمل 

لتقليل حجم الخسائر، وبذلك نكون قد تعلمنا 

من تجاربنا السابقة.
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Elbit Systems of America .

.

Elbit

يف أواخر عام 2019، اختارت وكالة الجامرك وحامية 

الذيك  املراقبة  برج  حل   (CBP) األمريكية  الحدود 

 Elbit Systems املثبت عىل مقطورة من إنتاج رشكة

of America الستخدامه عىل طول الحدود الجنوبية 

يف  أنه  ذلك  إىل  أضف  األمريكية.  املتحدة  للواليات 

الفني  الدعم  مكتب  اختار  العام،  هذا  من  أبريل 

املراقبة  برج  نظام   (CTTSO) اإلرهاب  ملكافحة 

 Elbit Systems رشكة  من  للنقل  والقابل  املستقل 

األمريكية لنرشه يف املستقبل من قبل وزاريت الدفاع 

واألمن الداخيل األمريكيتني.

يعترب برج املراقبة الذيك، طويل املدى والقابل للنقل، 

الجامرك  مكتب  اختاره  مقطورة،  عىل  مثبتاً  نظاماً 

مصمم  للنقل،  قابل  تكوين  وهو  الحدود،  وحامية 

لنرش قدرات املراقبة برسعة من أجل فحص املناطق 

املتزايد، أو شؤون استخدام  النشاط  الحدودية ذات 

األرض والبيئة. ويوفر نظام الربج الذي يبلغ ارتفاعه 80 

قدماً وعياً محيطياً بعيد املدى، باستخدام مستشعرات 

مراقبة متكاملة ومتقدمة، مبا يف ذلك آالت التصوير 

باألشعة  تعمل  التي  التصوير  وآالت  الكهروضوئية، 

تحت الحمراء، ورادارات املراقبة األرضية التي تنقل 

الصور واملواقع للعنارص ذات األهمية آنيّاً إىل صورة 

مراكز  يف  املوجودة   TORCH املشرتكة  التشغيل 

القيادة والسيطرة وإىل الوكالء يف امليدان.

 Elbit رشكة  ستعرض   ،CTTSO برنامج  من  كجزء 

الذايت  املراقبة  برج  قدرات   Systems of America

أقدام،   110 ارتفاعه  يبلغ  برج  وهو  للنقل،  القابل 

وُمجهز مبجموعة من أجهزة االستشعار املتطورة، يف 

حمولة  تتكون  املقبل.  العام  خالل  مختلفة  ظروف 

من  هذا  الربج  نظام  يف  املدى  بعيدة  املستشعرات 

الدقة،  عالية  نهارية  وكامريا  األرضية،  للمراقبة  رادار 

وكامريا حرارية، ومصباح إضاءة ليزري. وتوفر مقطورة 

الربج ملحقات إلكرتونية وميزات أمنية ومولد طاقة. 

وميكن نرش هذا الربج املثبت عىل املقطورة برسعة يف 

املناطق ذات األهمية وإعداده من قبل املستخدمني 

يف أقل من ساعتني.

للنقل  القابل  املستقل  املراقبة  برج  نظام  يستخدم 

تلقائياً  للحفاظ  حاسوبية  رؤية   / اصطناعياً  ذكاًء 

العنارص  اكتشاف  طريق  عن  املحيطي  الوعي  عىل 

ذات األهمية وتتبعها وتحديدها بشكل مستقل، ثم 

إرسال املعلومات إىل مراكز القيادة والسيطرة بدون 

األمتتة  من  املتزايد  املستوى  وهذا  ل.  املشغِّ تدخل 

واالستقاللية يقلل من عبء عمل املشغل إىل الحّد 

الذي يتطلب عدداً أقل من العمالء يف مركز القيادة 

الحدود مام يسمح  أكرب من  أجزاء  والسيطرة ملسح 

للبعض بالعودة إىل امليدان.

سلط جويل فريدريش - نائب رئيس أنظمة القيادة 

واالستخبارات  والحواسيب  واالتصاالت  والسيطرة 

 Elbit وحلول األمن الداخيل يف C4I وإدارة املعركة

Systems of America  - الضوء عىل أن: ”أنظمتنا 

التشغيلية  االحتياجات  مع  للتكيف  وقابلة  معيارية 

وتتكامل مع املستشعرات األخرى يف امليدان“.

حاليًا ، يتم نرش أكرث من 50 نظاماً من أنظمة األبراج 

الثابتة املتكاملة التابعة للرشكة عرب الحدود الجنوبية 

للواليات املتحدة ملساعدة الوكالء. 
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غامرة  واجهة  ذات  آلية  طائرة  الربنامج  أفرز  وقد 

لحامية   remote immersive interface بُعد  عن 

ال  قادمة،  مختلفة  جوية  تهديدات  أي  ضد  القوات 

نظام  من  تصميمه  النظام  ويستمد  الدرون.  سيام 

الذي  اآللية  الجوية  للمركبات  املضاد   SKYLORD

XTEND طورته رشكة

املعنية  املؤسسات  بني  الوثيق  التعاون  لهذا  ونتيجة 

لضوابط  طبقا  النظام  تطوير  جرى  آنفا،  املذكورة 

البحوث  من  عام  وبعد  الصارمة.  التشغيل  ورشوط 

والتطوير والتجارب املختلفة، قرر مكتب الدعم الفني 

ملكافحة اإلرهاب (CTTSO) إطالق برنامج عمليايت 

والتأكد من كفاءة قدرات  اختبار  أجل  تجريبي من 

النظام وإمكانياته يف امليدان. ويف إطار هذا الربنامج، 

من  األنظمة  عرشات  األمريكية  القوات  ستستخدم 

.SKYLORD طراز

 Augmented املعزز  الواقع  جهاز  وباستخدام 

وحيد  تشغيل  ومسؤول   Reality (AR) device

يستطيع أي مسؤول تشغيل عسكري استخدام نظام 

وأداء مهام صعبة  الدرون  للتحكم يف   SKYLORD

بطريقة مسرية عن بُعد مبنتهى السهولة والدقة يف آن 

واحد. وميكن الجهاز مسؤول التشغيل من االستغراق 

يف التجربة أو ”الدخول“ «step into» إىل واقع عن 

بُعد واالشتباك مع األهداف بطريقة فاعلة ولكن آمنة.

مطلوبة  خربة  أي  وبدون  تدريبية  جرعة  وبأقل 

تستطيع القوات عمل تقييم للوضع واستخدام أسلحة 

املربات الجوية اآللية C-UAV يف ساحة العمليات. 

يف  وإمكانياته  النظام  قدرات  استعراض  جرة  وقد 

طارت  التي  الحريق  أجهزة  اعرتاض  وتأكد  إرسائيل، 

فوق قطاع غزة والتي أطلقتها العنارص اإلرهابية.

الخطوة  التجريبي  العمليايت  الربنامج  هذا  ويعترب 

القوات  الذكية يف صفوف  األنظمة  نحو نرش  األوىل 

األمريكية عىل نطاق واسع، األمر الذي ميكنها من أداء 

مهام صعبة يف ساحات العمليات الحديثة مع تقليل 

املخاطر يف الوقت نفسه. كام يعترب هذا الربنامج أيضا 

واحدا من أنجح مجاالت التعاون بني قيادة مديرية 

(DDR&D) ورشكائها  العسكري  والتطوير  البحوث 

األمريكيني.

املركبات  شعبة  رئيس  الندو،  مناحم  املقدم  وقال 

والتطوير  البحوث  مديرية  قيادة  يف  اآللية  الجوية 

املشرتك  التعاون  ”هذا  إن   ،(DDR&D) العسكري 

تكنولوجية  وإمكانيات  قدرات  تطبيق  عىل  يحرص 

املعزز  الواقع  مجال  من  استنباطها  تم  جديدة 

Augmented Reality (AR) وسيمكن هذا التعاون 

القوات يف كال الدولتني من استخدام أنظمة محددة 

التدريبية  الفرتة  واختصار  وجدارتها  كفاءتها  أثبتت 

واالشتباك مع التهديدات الجوية املعادية مثل الدرون. 

التعاون املشرتك مع  ونحن نتطلع إىل توسيع مجال 

اإلرهاب  ملكافحة  الفني  الدعم  مكتب  يف  رشكائنا 

(CTTSO) يف مجال تطوير التكنولوجيا املتقدمة من 

أجل حامية القوات وتعزيز قدراتها التشغيلية“.

جرى استعراض قدرات النظام يف إرسائيل

SKYLORD
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Raytheon Technologies Raytheon Missiles & Defense

,.RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd

. “ ”

Raytheon “ - ”

. RAFAEL Area Protection Systems

RAFAEL Raytheon

“ ”

 Raytheon رشكتي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

Missiles & Defense و RAFAEL أقامتا عالقة 

سنوات  من عرش  أكرث  منذ  بينهام  تعاون مشرتك 

يعترب  الذي  الحديدية“  ”القبة  نظام  مرشوع  يف 

مستوى  عىل  استخداما  األسلحة  أكرث  من  واحدا 

العامل والذي يضم أكرث من 2,500 صاروخا اعرتاضيا 

عملياتيا بنسبة نجاح تتعدى %90.

من  األول  يعترب  الذي  الجديد،  املصنع  وسينتج 

نوعه خارج إرسائيل، ”نظام تسلح القبة الحديدية“ 
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والقاذف  االعرتايض  الصاروخ  من  يتكون  الذي 

يعترب  الذي   SkyHunter والصاروخ   Tamir

الصاروخ  من  املشتقة  األمريكية  الصواريخ  أحد 

Tamir. ويف عام 2019 أعلن الجيش األمرييك عن 

الحاجة  لسد   Iron Dome بطاريتي  رشاء  عزمه 

الواليات  الهتامم  ونظرا  مؤقت.  سالح  وجود  إىل 

الفريدة  باإلمكانيات  أخرى  دول  وعدة  املتحدة 

التي تتمتع بها أنظمة ”القبة الحديدية“، طرحت 

رشكة Raytheon Missiles & Defense الصاروخ 

 .RAFAEL رشكة  مع  بالتعاون   SkyHunter

واعتامدا عىل نظام ”القبة الحديدية“، ميكن إنتاج 

املتحدة  الواليات  داخل   SkyHunter الصاروخ 

لزيادة جاهزيته وقدراته بالنسبة للواليات املتحدة 

وحلفائها.

الحديدية»  «القبة  لنظام  بطاريات  عرش  تؤمن 

إرسائيل،  يف  واملنشآت  لألفراد  الالزمة  الحامية 

حيث تضم كل بطارية من 3 إىل 4 قاذفات ثابتة 

رادار  وجهاز   Tamir طراز  من  صاروخا   20 و 

التغطية  تأمني  بطارية  كل  وتستطيع  ميدانيا. 

الدفاعية ملساحة قد تصل إىل 60 ميال مربعا، ويتم 

البطاريات يف مواقع اسرتاتيجية حول  نصب تلك 

تستهدف  تهديدات  أي  اعرتاض  أجل  من  املدن 

املناطق املأهولة بالسكان. ويتجاهل نظام ”القبة 

الحديدية“ الذيك التهديدات القادمة التي يحددها 

التي ستسقط فوق املناطق غري املأهولة، ومن ثم 

الرضورية  غري  الدفاعية  اإلطالق  عمليات  خفض 

وخفض التكاليف التشغيلية.

وتقييم  برصد  الحديدية“  ”القبة  نظام  ويقوم 

األقل مدى مثل  األهداف  واعرتاض مجموعة من 

(املورتر)،  الهاون  ومدافع  واملدفعية  الصواريخ 

كافة  ويف  نهارا  أو  ليال  وفعاليته  بقوته  ويتميز 

املنخفضة واألمطار  السحب  الجوية مثل  األحوال 

والعواصف الرتابية والضباب. ويضم النظام قاذفا 

جرى  والذي  نوعه،  من  األول  هو  املهام  متعدد 

تصميمه بحيث يكون قادرا عىل إطالق مجموعة 

من الصواريخ االعرتاضية املختلفة.

ويقوم الصاروخان Tamir و SkyHunter باعرتاض 

غري  الجوية  واألنظمة  القادمة  كروز  صواريخ 

 (unmanned aerial systems (UAS املأهولة 

واألهداف القصرية املدى مثل الصواريخ واملدفعية 

الجوية  والتهديدات  (املورتر)  الهاون  ومدافع 

األخرى.

عالوة عىل ذلك، يؤدي الصاروخ Tamir إىل تدمري 

عىل  من  إطالقها  يتم  التي  القادمة  التهديدات 

كيلومرتا،   70 و  كيلومرتات   4 بني  ترتاوح  مسافة 

إلكرتو  استشعار  أنظمة  عىل  الصاروخ  ويحتوي 

مزودة   steering fins توجيه  وزعانف  برصية   –

تؤدي  تقاربية  بصاممات  مجهزة  حربية  برؤوس 

 proximity fuze blast إىل تفجري العبوة الناسفة

الصاروخ  مكونات  معظم  رشاء  ويتم   warheads

 Raytheon عن طريق سلسلة إمداد رشكة Tamir

Missiles & Defense  يف الواليات املتحدة.

 Raytheon Missiles & رشكة  تعاونت  كام 

Defense أيضا مع رشكة RAFAEL يف إنتاج ”نظام 

مقالع داوود“ David’s Sling System الذي يؤمن 

الدفاع عىل الطبقات األكرث ارتفاعا.

« »
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صدر  املايض،  اغسطس  من  عرش  الثالث  يف 

ودولة  األمريكية  املتحدة  للواليات  مشرتك  بيان 

دونالد  األمرييك  الرئيس  أن  وإرسائيل،  اإلمارات 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  ترامب 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل 

للقوات املسلحة، وبنيامني نتنياهو رئيس الوزراء 

االرسائييل، اتفقوا عىل اقامة عالقات رسمية بني 

الذي  األمر  وإرسائيل،  اإلمارات 

كبرياً  اسرتاتيجياً  نوعياً  تحوالً  ميثل 

االرسائيلية،  ـ  العربية  العالقات  يف 

هذا  شأن  «من  أنه  املشرتك  البيان  وأفاد 

اإلنجاز الدبلومايس التاريخي أن يعزز السالم 

عىل  شهادة  وهو  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 

بها  تحىل  التي  والرؤية  الجريئة  الدبلوماسية 

القادة الثالثة، وعىل شجاعة اإلمارات العربية 

يفتح  جديد  مسار  لرسم  وإرسائيل  املتحدة 

املنطقة»،  يف  كبرية  إمكانيات  أمام  املجال 

من  وفود  تجتمع  «سوف  أنه  البيان  وأضاف 

دولة اإلمارات وإرسائيل خالل األسابيع املقبلة 

بقطاعات  تتعلق  ثنائية  اتفاقيات  لتوقيع 

االستثامر والسياحة والرحالت الجوية املبارشة 

واألمن واالتصاالت والتكنولوجيا والطاقة والرعاية 

الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة 

املشرتكة»،  الفائدة  ذات  املجاالت  من  وغريها 

وتابع البيان أنه «نتيجة لهذا االنفراج الدبلومايس 

وبناء عىل طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة 

اإلمارات، ستتوقف إرسائيل عن خطة ضم أراض 

وتركز  للسالم،  ترامب  لخطة  وفقا  فلسطينية 

الدول  مع  العالقات  توطيد  عىل  اآلن  جهودها 
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عىل  االتفاق  «تم  إنه  «تويرت»،  موقع  عىل 

الفلسطينية.  لألرايض  إرسائيل  ضم  إيقاف 

اإلمارات وإرسائيل عىل وضع  اتفقت  كام 

خارطة طريق نحو تدشني التعاون املشرتك 

وصوال إىل عالقات ثنائية»

الرئيس األمرييك دونالد ترامب  • وصف 

وقال  تاريخي»،  «إنجاز  بأنه  االتفاق 

«اتفاق سالم  إنه  تويرت،  عرب حسابه عىل 

إرسائيل  العظام  أصدقائنا  بني  تاريخي 

واإلمارات».

إىل  الدميقراطي  املرشح  رّحب   •

األمريكية  الرئاسية  االنتخابات 

تطبيع  باتفاق  الخميس  بايدن  جو 

واإلمارات،  إرسائيل  بني  العالقات 

واعتربه «خطوة تاريخية» ستساعد عىل 

تخفيف التوتر يف املنطقة. وقال نائب الرئيس 

بيان  يف  الخارجية  بالعالقات  املتمرس  السابق 

منافسه  أعلنه  الذي  االتفاق  حول 

ترامب  دونالد  الرئيس 

يف  األخرى 

العريب  العامل 

واإلسالمي.

قوبل االتفاق عىل اقامة عالقات ثنائية رسمية بني 

أفعال  بتعليقات وردود  االمارات وارسائيل  دولة 

عربية ودولية مؤيدة وداعمة لهذه الخطوة التي 

وصفت بـ «التاريخية» و»الشجاعة» و» الجرئية» 

االيجايب»، و ميكن االشارة  و»الفرصة» و»التطور 

إىل أهمها فيام ييل:

• يف أول إعالن رسمي إمارايت، قال صاحب السمو 

تغريدة  يف  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
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«اليوم، قامت إرسائيل واإلمارات العربية املتحدة 

يف  العميقة  االنقسامات  لجرس  تاريخية  بخطوة 

الرشق األوسط»

• أصدرت وزارات الخارجية يف العديد من الدول 

حول العامل بيانات تأييد وترحيب بالخطوة التي 

السلم  تعزيز  مسار  يف  بـ»الفارقة»  وصفوها 

اإلقليمي والعاملي، وسط إشادات بالدور اإلمارايت 

الدولية  املواقف  وأكدت  اإلطار.  الفاعل يف هذا 

جاءت  التي  الخطوة  أهمية  للمعاهدة  املؤيدة 

بأمس  املنطقة  فيه  كانت  حساس  توقيت  يف 

نزع  عىل  قادرة  شجاعة  مبادرات  إىل  الحاجة 

إليه  تتجه  كانت  الذي  والتصادم  االنفجار  فتيل 

فتح  يف  املعاهدة  بإسهام  منوهة  السالم،  عملية 

آفاق نحو مرحلة جديدة تستأنف بها املفاوضات 

املبارشة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني.

أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني  رحب   •

اإلمارات  دولة  بني  السالم  مبعاهدة  غوترييش 

األمريكية  املتحدة  الواليات  برعاية  وإرسائيل 

عىل  االتفاق  حول  املشرتك  بالبيان  ..مشيدا 

إيقاف ضم إرسائيل لألرايض الفلسطينية واتخاذ 

الرشق  يف  السالم  إحالل  شأنها  من  خطوات 

هذه  تخلق  أن  يف  أمله  عن  وأعرب  األوسط. 

الخطوة فرصة للقادة الفلسطينيني واإلرسائيليني 

هادفـــة  مفـاوضـــات  يف  االنخـــــراط  إلعادة 

مع  يتامىش  مبا  الدولتني  حل  تحقيق  شأنها  من 

والقانون  الصلة  ذات  املتحدة  األمم  قرارات 

الـــــــدويل واالتفــاقيــات الثنائية.

االتحــاد  • رحـــب 

األورويب مببـــاشـــــرة 

العالقات الثنائية الكاملة 

واإلمـــارات  إســرائيل  بني 

وقالت   .. املتحدة  العربية 

العمل  خدمـة  باســم  متحدثـــة 

الخارجي األورويب يف بروكسل إن األنباء 

الواردة من دولة اإلمارات وإرسائيل ممتازة، ونشيد 

واالستقرار  البلدين  لصالح  هي  العالقات  وان  بها 

يعمل  األورويب  االتحاد  أن  إىل  مشرية  اإلقليمي، 

املفاوضات  وتيسري  الدولتني  بحل  الدفع  عىل 

صدر  بيان  وذكر  واإلرسائيليني.  الفلسطينيني  بني 

األورويب  لالتحاد  األعىل  املمثل  عن  بروكسل  يف 

للشؤون الخارجية و األمن باسم جميع دول االتحاد 

: إن اإلمارات العربية املتحدة و إرسائيل رشيكان 

مهامن لالتحاد األورويب .. و إن إقامة عالقات ثنائية 

بينهام خطوة أساسية لتحقيق االستقرار 

يف املنطقة ككل.

األورويب  األعىل  املمثل  • ورحب 

واألمن  الخارجية  للشؤون 

جوزيب بوريل مبعاهدة السالم 

وارسائيل،  االمارات  بني 

تغريده  يف  بوريل  وقال 

البلدين  لكال  الخطوة مفيدة  اليوم إن هذه  له 

ومهمة لالستقرار اإلقليمي.

بوريس  الربيطاين  الوزراء  رئيس  رحب    •

املتحدة  للواليات  املشرتك  بالبيان  جونسون 

املتحدة،  العربية  واإلمارات  األمريكية وإرسائيل 

القرار بـ»النبأ السار»، وقال: كنت أمتنى  واصفاً 

قدما  الغربية  الضفة  يف  الضم  مييض  أال  بشدة 

..وأكد أن معاهدة السالم بني اإلمارات وإرسائيل 

تضع املنطقة عىل الطريق الصحيح نحو 

رشق أوسط أكرث سالما.
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• وصف الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون قرار دولة 

ثنائية مع  إقامة عالقات  املتحدة  العربية  اإلمارات 

ارسائيل بالقرار « الشجاع «، مشيدا باالتفاق الثاليث 

إرسائيل  و  املتحدة  والواليات  اإلمارات  دولة  بني 

الغربية،  الضفة  أرايض  ضم  األخرية  وقف  بشأن 

وقال : أحيي القرار الشجاع لدولة اإلمارات العربية 

و  عادل  إقامة سالم  يساهم يف  أن  آمل  و  املتحدة 

دائم بني اإلرسائيليني و الفلسطينيني. ورحبت فرنسا 

وقالت  وإرسائيل،  اإلمارات  بني  السالم  مبعاهدة 

وزارة الخارجية الفرنسية يف بيان لها إن القرار الذي 

اتخذته السلطات اإلرسائيلية يف هذا السياق بإيقاف 

ضم األرايض الفلسطينية هو خطوة إيجابية يجب 

أن تتحول إىل إجراء نهايئ.

بني  السالم  مبعاهدة  األملانية  الحكومة  رحبت   •

دولة اإلمارات و إرسائيل .. وأكدت أن من شأنها أن 

متيض قدما بالتسوية و الرشاكة بني إرسائيل و العامل 

أملانيا  خارجية  وزير  ماس  هايكو  ورحب  العريب، 

أعرب  فيام  تاريخية،  خطوة  واعتربها  باملعاهدة 

شتيفن زايربت الناطق باسم الحكومة األملانية عن 

أمله يف أن متهد املعاهدة الطريق مجددا نحو حل 

الدولتني القائم عىل التفاوض.

لها،  بيان  يف  الروسية،  الخارجية  وزارة  رحبت   •

الضم  تعليق خطط  أن  باملعاهدة، مشددة عىل 

مهمة»،  «خطوة  املعاهدة  مبوجب  اإلرسائيلية 

اإلرسائيلية  الضم  خطط  تطبيق  أن  البيان  وأكد 

كان سيفيض إىل إزالة أفق قيام دولة فلسطينية 

قابلة للحياة وموحدة.

السالم  مبعاهدة  ترحيبها  عن  ايطاليا  أعلنت   •

بني االمارات وإرسائيل، وأعربت وزارة الخارجية 

هذه  تساهم  أن  يف  أملها  عن  بيان  يف  االيطالية 

يف  واالستقرار  السالم  إحالل  يف  املهمة  الخطوة 

تعليق ضم  أن  مؤكدة   ، األوسط  الرشق  منطقة 

إيجابياً  تطوراً  يشكل  الغربية  الضفة  من  أجزاء 

املفاوضات  استئناف  صالح  يف  يكون  أن  نأمل 

إطار  يف  والفلسطينيني  اإلرسائيليني  بني  املبارشة 

حل الدولتني العادل واملستدام

بالبيان  النمساوية  الخارجية  وزارة  رحبت   •

واإلمارات،  إرسائيل  و  املتحدة  للواليات  املشرتك 

ووصفت معاهدة السالم بني اإلمارات وإرسائيل 

بأنها «خطوة تاريخية نحو رشق أوسط أكرث سلامً 

وازدهاراً».

• رحبت مملكة بلجيكا رسميا باملعاهدة ووقف 

قرار تل أبيب ضم األرايض الفلسطينية مبا يحافظ 

عىل حل الدولتني ويبقي فرص السالم قامئة بني 

الفلسطينيني واإلرسائيليني.

االمارات  بني  السالم  مبعاهدة  الهند  رحبت   •

لوزارة  الرسمي  املتحدث  وأكد  وارسائيل، 

للسالم  الهند  دعم  الهندية  الخارجية  الشؤون 

أن  والتنمية يف غرب آسيا، مشريا إىل  واالستقرار 

كال البلدين رشيكان اسرتاتيجيان رئيسيان للهند، 

وأضاف : تواصل الهند دعمها التقليدي للقضية 

مبكر  استئناف  رؤية  يف  نأمل  الفلسطينية، 

للمفاوضات املبارشة إليجاد حل الدولتني املقبول.

السالم  مبعاهدة  الجنوبية،  كوريا  رحبت   •

«فرصة  بأنها  إياها  واصفة  اإلرسائيلية،  اإلماراتية 

ملا  وفقا  باملنطقة»،  واالستقرار  السالم  لتحقيق 

إن  كيم  الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  به  أفاد 

- تشول.

الواليات  بني  املشرتك  بالبيان  اليابان  رحبت   •

وإرسائيل،  اإلمارات  ودولة  األمريكية  املتحدة 

واعتربت وزارة الخارجية اليابانية معاهدة السالم 

إيقاف  عنها  نجم  التي  وإرسائيل  اإلمارات  بني 

خطة الضم اإلرسائيلية ألراض فلسطينية، خطوة 
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مهمة لتخفيف التوتر اإلقليمي وتعزيز االستقرار 

يف املنطقة .

عبدالفتاح  املرصي  الرئيس  فخامة  رحب   •

تابعت  وقال:  املشرتك..  الثاليث  بالبيان  السييس 

باهتامم وتقدير بالغ البيان الثاليث املشرتك الثاليث 

لألرايض  إرسائيل  ضم  إيقاف  عىل  االتفاق  حول 

إحالل  شأنها  من  خطوات  واتخاذ  الفلسطينية 

القامئني  ..مثمناً جهود  األوسط  الرشق  السالم يف 

االزدهار  تحقيق  أجل  من  االتفاق  هذا  عىل 

واالستقرار للمنطقة «.

دولة  قرار  تأييدها  عن  عامن  سلطنة  أعربت   •

مع  العالقات  بشأن  املتحدة  العربية  اإلمارات 

بينها  املشرتك  التاريخي  اإلعالن  إطار  يف  إرسائيل 

وزارة  وقالت   . وإرسائيل  املتحدة  الواليات  وبني 

الخارجية العامنية يف بيانها إن سلطنة عامن تأمل 

أن يسهم ذلك يف تحقيق السالم الشامل والعادل 

تطلعات  يخدم  ومبا  األوسط  الرشق  يف  والدائم 

شعوب املنطقة يف استدامة دعائم األمن واالستقرار 

والنهوض بأسباب التقدم واالزدهار للجميع.

العربية  اإلمارات  لدولة  دعمها  موريتانيا  أكدت   •

مصالحها  وفق  تتخذها  التي  املواقف  يف  املتحدة 

وقضاياها  واملسلمني  العرب  ومصالح  الوطنية 

العادلة.

• تأسست دولة االمارات عىل مجموعة من القيم 

قيادة  وجدان  يف  الراسخة  االنسانية  واملبادىء 

دولة  شغل  يف  ينعكس  ما  وهو  االتحاد،  وشعب 

اإلمارات العربية املتحدة املرتبة األوىل عاملياً، كأكرث 

الدول املانحة للمساعدات اإلمنائية الرسمية مقارنة 

بدخلها القومي اإلجاميل لعام 2013، محققة قفزة 

األمر  الخارجية  املساعدات  منح  تاريخية يف مجال 

 ،2012 عام  يف   19 الـ  املركز  من  بها  صعد  الذي 

حجم  بلغ  حيث   ،2013 عام  يف  األول  املركز  إىل 

خمسة  من  أكرث  اإلماراتية  اإلمنائية  املساعدات 

أنطونيو غوترييشجو بايدن

عامن إميانويل ماكرونبوريس جونسون سلطنة   

مملكة بلجيكاالنمساعبدالفتاح السييس

موريتانيا اليابانكوريا الجنوبية

«

.

.

..

جوزيب بوريل



545852020

املساعدات  لجنة  وقالت  أمرييك.  دوالر  مليارات 

اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

أن ما قدمته دولة اإلمارات خالل عام 2013، يعترب 

دولة  تقدمه  رسمية  إمنائية  مساعدات  نسبة  أكرب 

مساعدات  وأن  اإلجاميل  القومي  بدخلها  مقارنة 

عام  يف  باملائة   375 بنسبة  زادت  اإلمارات  دولة 

املعروف  عام 2012. ومن  قدمته يف  ما  2013 عن 

ريادي يف ساحات  بدور  تضطلع  اإلمارات  دولة  أن 

العمل اإلنساين واملساعدات التنموية عىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل، ويحظي هذا الدور بثقة وتقدير 

األمم املتحدة ومنظامتها اإلنسانية التي اتخذت من 

دولة اإلمارات مركزاً لحشد الدعم واملساندة للقضايا 

اإلغاثية  عملياتها  لقيادة  رئيسية  اإلنسانية ومحطة 

والنزاعات  واملحن  الكوارث  حاالت  يف  العامل  عرب 

والعنف والحروب للحد من وطأة املعاناة البرشية 

وصون الكرامة اإلنسانية. وبطبيعة الحال يزداد هذا 

االهتامم االنساين تركيزاً يف حالة الشعب الفلسطيني 

واملسؤوليات  القريب،  وصالت  األخوة  روابط  بحكم 

القومية لالمارات تجاه األشقاء.

قيادة  االمارات،  دولة  موقف  أن  عىل  خالف  ال   •

منذ  الفلسطيني  والشعب  القضية  تجاه  وشعباً، 

تأسيس دولة االتحاد يف الثاين من ديسمرب عام 1971 

عىل يد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ ثابتة وراسخة 

وستبقى  كانت  فاالمارات  تتغري،  أو  تتبّدل  ومل 

للشعب  الداعمة  العربية  الدول  صدارة  يف  دوماً 

القائد املؤسس يؤمن إمياناً  الفلسطيني، حيث كان 

راسخاً برتابط املصالح وحدة املصري وبرضورة وقوف 

أجل  من  العربية  الشعوب  جانب  إىل  االمارات 

واضعاً  والتقدم،  والتنمية  واالستقرار  األمن  تحقيق 

األساس القوي الذي متيض عليها الدولة ـ حتى اآلن 

ـ يف بناء مواقفها واتجاهاتها وسياساتها حيال الدول 

تضع  االمارات  دولة  تزال  وال  العربية.  والشعوب 

انطالقاً  اهتامماتها  صدارة  يف  الفلسطينية  القضية 

ومصالح  أمن  تجاه  القومية  بواجباتها  التزامها  من 

األشقاء العرب، وتضطلع الدولة بدورها تجاه هذه 
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.. املسؤوليات من دون تردد، انطالقاً من قناعة راسخة 

القومي  األمن  من  يتجزأ  ال  االمارات جزء  أمن  بأن 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  عربَّ  وقد  العريب، 

القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد 

كلمته  يف  الله-  -حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل 

هذا  عن  واألربعني،  الرابع  الوطني  اليوم  مبناسبة 

املبدأ الثابت، حينام أكد سموه أن «دولة اإلمارات 

من  جزء  الوطني  أمنها  بأن  تؤمن  املتحدة  العربية 

قوي  عريب  موقف  بناء  وأن  العريب،  القومي  األمن 

ات املنطقة وتحوالتها هو السبيل  للتعامل مع متغريِّ

وتحصني  العليا،  العربية  املصالح  عىل  للحفاظ 

سموه  مشرياً  الخارجية»  التدخالت  ضد  املنطقة 

عىل  اإلمارات  «حرص  تفرس  القناعة  هذه  أن  إىل 

الكاملنَي  التنسيق والتعاون 

التعاون  مجلس  دول  مع 

العربية،  الخليج  لدول 

األخرى؛  العربية  والدول 

قدرة  تعزيز  أجل  من 

أمنهم  حفظ  عىل  العرب 

تعيش  منطقة  يف  القومي 

خطر  مصادر  وتعاين  الكبري،  التحول  من  حالة 

املؤسس  القائد  موقف  التاريخ  ويذكر  متعددة». 

السادس من أكتوبر عام 1973، والتي  خالل حرب 

نشبت قبل أقل من عامني من قيام دولة االمارات، 

الله ثراه ـ ما تتطلبه مراحل  حيث تغاىض ـ طيب 

لالنخراط يف  تجنب  من  عادة  الدول  وبناء  تأسيس 

األقىص  الحد  وتوفري  والحروب  والرصاعات  األزمات 

البناء  ملراحل  املالمئة  األجواء  لتوفري  االستقرار  من 

للدول  داعامً  تاريخياً  قومياً  موقفاً  واتخذ  األوىل، 

قائالً  إرسائيل،  مع  العسكري  رصاعها  يف  العربية 

من  أغىل  ليس  العريب  «النفط  التاريخية  عبارته 

أن  نستطيع  عدة،  مناسبات  ويف  العريب»،  الدم 
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االمارات  دولة  يف  الرشيدة  القيادة  حرص  نلمس 

تأكيد  ذلك  ومبادئه، ومن  زايد  بقيم  التمسك  عىل 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

«نحن دعاة سالم وخري ومحبة، لكننا يف الوقت ذاته 

أصحاب عزم وهمة حينام يتعلق األمر بتهديد أمننا 

التي  األساسية  املرتكزات  وهي  أشقائنا».  أمن  أو 

وتستمد  االماراتية  االسرتاتيجية  الرؤية  من  تنطلق 

منها أهدافها، ويف ذلك برهان عىل أن الحديث عن 

ال  املؤسس  القائد  لنهج  ومفارقة  جذرية  تحوالت 

يعتد به وليس له أساس يف الواقع، فاملسألة تتعلق 

البيئة  ومعطيات  واملتغريات  األولويات  يف  بتغريات 

األدوات  يف  تغيري  إحداث  استلزم  ما  االسرتاتيجية 

البيئة  تحديات  ملواجهة  االماراتية  والتكتيكات 

متوذج  أصبحت  التي  الجديدة  االقليمية  األمنية 

بالتهديدات والتحديات املتزامنة.

 

التي  للمساعدات  األوىل  الوجهة  فلسطني  ظلت   •

مبا  عدة،  وعقود  أعوام  مدار  عىل  اإلمارات  تقدمها 

يف  زالت  وما  كانت  فلسطني  أن  إىل  بوضوح  يشري 

قلب اهتامم القيادة اإلماراتية منذ زمن املغفور له، 

نهيان،  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  تعاىل،  الله  بإذن 

القيادة  من  االهتامم  هذا  واستمر  ثراه،  الله  طيب 

الرشيدة لدولة اإلمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  املسلحة، 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

التقارير الرسمية  الله، حيث تؤكد  حاكم ديب، رعاه 

الفلسطينية أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تشغل 

لدولة  الرابعة بني أكرب 10 دول داعمة مالياً  املرتبة 

الفلسطينية عام 1994.  السلطة  قيام  فلسطني منذ 

واستناداً إىل معطيات املجلس االقتصادي الفلسطيني 

للتنمية واإلعامر «بكدار»، فإن دولة اإلمارات العربية 

و104  مليار   2 بقيمة  مساعدات  قدمت  املتحدة 

الفلسطيني منذ قيام  ماليني دوالر أمرييك للشعب 

ما  املساعدات  وتتفاوت هذه  الفلسطينية.  السلطة 

بني دعم مليزانية السلطة الفلسطينية ومشاريع بنية 

تحتية دون أن تشمل هذه املعطيات مئات ماليني 

املتحدة  العربية  اإلمارات  قدمتها  التي  الدوالرات 

للفلسطينيني من خالل وكالة األمم املتحدة لغوث 

تعد  (أونروا) حيث  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 

بأكرث  لألونروا،  املانحة  الجهات  أكرب  من  اإلمارات 

عام  الفرتة من  أمرييك يف  دوالر  مليون   828.2 من 

2013 إىل أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة. واستناداً إىل معطيات 

واإلعامر  للتنمية  الفلسطيني  االقتصادي  املجلس 

«بكدار» فإن الدول العرش األكرث تقدمياً للمساعدات 

األورويب ومؤسساته،  االتحاد  الفلسطينيني هي:  إىل 

العربية  واململكة  األمريكية،  املتحدة  والواليات 

وأملانيا،  املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية، 

والرنويج، والبنك الدويل، واململكة املتحدة، واليابان، 

بعض  أن  إىل  االشارة  ميكن  هنا  وللمفارقة  وفرنسا. 

الفلسطينيني ضد االمارات، ويف  التي تحرض  الدول 

دوالر  مليون   756 سوى  تقدم  مل  قطر،  مقدمتها 

أمرييك منذ عام 1994 ما يجعل ما قدمته ال يتجاوز 

ثلث ما قدمته اإلمارات العربية املتحدة.

 

• هناك شواهد تاريخية تعكس رسوخ موقف دولة 

االمارات يف دعمها للشعب الفلسطيني، ومن ذلك 

أ
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فرتات األزمات العربية، مثلام حدث ابتداء من عام 

2011 من تداع وفوىض يف النظام االقليمي العريب، 

والتعاون  التنمية  لوزارة  تقرير  يكشف  حيث 

الدويل بدولة االمارات أن إجاميل املساعدات التي 

 2012 عام  يف  الفلسطينية  األرايض  إىل  قدمت 

بلغت 507 ماليني و18 ألف درهم، بزيادة أربعة 

أضعاف عىل عام 2010 وبنسبة بلغت %40. كام 

بلغت أعىل قيمة للمساعدات االنسانية االماراتية 

عام 2009 حيث قدمت الدولة مساعدات للشعب 

الفلسطيني بلغت ما يزيد عىل 965 مليون درهم 

نتيجة التهالك الشديد الذي أصاب البنى التحتية 

نتيجة الحرب يف قطاع غزة .

مدن  وأحياء  بإعادة  ذلك  قبل  اإلمارات  وتكفلت 

بأكملها دمرتها إرسائيل، فقد أسهمت اإلمارات عام 

2002 بالتكفل بإعادة أعامر مخيم جنني بأكمله .

السيايس  بالدعم  يتعلق  فيام  وتحديدا  سياسياً،   •

شاهد  خري  فالتاريخ  الفلسطينية،  للقضية  االمارايت 

الدور  اغفال  ميك  وال  وحديثاً،  قدمياً  ذلك،  عىل 

يف  اإلمارات  دولة  به  وتقوم  قامت  الذي  الريادي 

فتاريخياً،  الفلسطينية،  والقضية  الشعب  دعم 

عىل  وافقت  اإلمارات  دولة  أن  إىل  االشارة  يجب 

الفلسطينية يف عام  التحرير  افتتاح مكتب ملنظمة 

العام  حتى  املكتب  يف  العمل  استمر  فيام   ،1968

بالدولة  لالعرتاف  الدولة  سارعت  حيث   ،1988

الفلسطينية التي اعلنت يف ذلك العام وتم تحويل 

لدولة فلسطني،  إىل سفارة  التحرير  مكتب منظمة 

ثم اعتمدت العالقة وتدرجت إىل متثيل دبلومايس 

يف  لفلسطني  عامة  قنصلية  افتتاح  تضمن  كامل، 

مدينة ديب، بجانب السفارة يف أبو ظبي. ويصعب 

التي  التنموية  واملرشوعات  املواقف  حرص  هنا 

تأسيسها،  منذ  للفلسطينيني  االمارات  دولة  قدمتها 

الداعم  مبوقفها  ـ  والتزال  ـ  الدولة  متسكت  كام 

لحق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته املستقلة 

املرشف  والوقوف  الرشيف،  القدس  وعاصمتها 

بجانب الفلسطينيني يف تقرير مصريهم.

ومسؤولني  لقادة  باملئات  موثقة  شهادات  هناك   •

تجاه  االمارات  موقف  طبيعة  حول  فلسطينيني 

الشعب الفلسطيني، ومنها ما قاله القيادي يف حركة 

املساعدات  مييز  ما  أن  من  دلياين،  دميرتي  «فتح»، 

الشعب  إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  املقدمة من 
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سياسيا  مرشوطة  وغري  صادقة   » أنها  الفلسطيني، 

سياق  ويف  قومي  بواجب  اإلحساس  من  ونابعة 

التضامن واملساندة العربية».  ويضيف دلياين:»لقد 

كانت اإلمارات وما زالت سبّاقة يف تقديم املساندة 

الفلسطيني  السياسية واالقتصادية واملالية للشعب 

يف كل املحافل الدولية، وسجلها يف هذا املجال حافل 

وليس بحاجة إىل شهادة من أحد فهو يتحدث عن 

اإلمارايت  «الدعم  دلياين  ويقول  بنفسه».  نفسه 

دعام  ليس  هو  الفلسطيني  الشعب  لشقيقه 

االمارات  أن  مرشوطا مبواقف سياسية مبعنى 

العربية املتحدة ليست مثل قطر وتركيا اللتني 

تضعان الرشوط السياسية للمساعدة، وإمنا 

اإلنسانية  املساعدة  بهدف  الدعم  تقدم 

القضية  أولوية  عىل  دوما  التأكيد  مع 

السياسية».  أجندتها  عىل  الفلسطينية 

ويتابع:» فلسطني بالنسبة لإلمارات العربية املتحدة 

هي قضية القيادة والشعب، وهو ما تم التعبري عنه 

يف أكرث من مناسبة».

من  ألجزاء  ارسائيل  ضم  مبسألة  يتعلق  فيام   •

األرايض الفلسطينية املحتلة يف عام 1967 تحديداً 

باعتبار هذا األمر أحد نقاط الجدل يف موضوع 

اقامة عالقات  االتفاق االمارايت االرسائييل عىل 

ثنائية، فإن لإلمارات موقفاً واضحاً تجاه هذه 

للشؤون  الدولة  وزير  أكد  حيث  املسألة، 

محمد  بن  أنور  الدكتور  الخارجية، 

الدول  جامعة  مجلس  اجتامع  قرقاش، 

الوزاري، يف دورة  العربية عىل املستوى 

املخططات  لبحث   - بُْعد  عن  عقد   - عادية  غري 

الفلسطينية  األرض  من  أجزاء  لضم  اإلرسائيلية، 

ترى  اإلمارات  دولة  أن   ،1967 عام  يف  املحتلة 

عملية  مسار  يعرقل  خطرياً  تطوراً  ذلك  يف 

السالم، ويقّوض الجهود الدولية لحل الرصاع 

العريب - اإلرسائييل. واعتربت دولة اإلمارات 

الحكومة  تشكيل  برنامج  تضمنه  ما  أن 

عىل  السيادة  فرض  من  اإلرسائيلية 

مناطق بالضفة الغربية املحتلة أمر غري 

القوانني والقرارات  مقبول، ويخالف 

عملية  مسار  ويعرقل  الدولية، 

اإلمارات  دولة  وأكدت  السالم. 

بالحقوق  املساس  شأنها  من  الخطوات  «هذه  أن 

التاريخية والراسخة للشعب الفلسطيني، واملنصوص 

عليها يف قرار مجلس األمن رقم 478 لعام 1980»،  

فرص  تقويض  يف  «الخطرية  تداعياتها  من  محّذرة 

السالم، وتغذية وترية النزاعات والتطرف واإلرهاب 

االجتامع  هذا  يف  الدولة  وجّددت  املنطقة».  يف 

للتوصل  الرامية  املساعي  دعم  يف  الثابت  موقفها 

إىل «حل دائم وعادل وشامل لقضيتنا الفلسطينية، 

فلسطينية  دولة  وقيام  الدولتني،  حل  عىل  مبني 

القدس  عام 1967، وعاصمتها  مستقلة عىل حدود 

ومبادرة  الدولية،  الرشعية  لقرارات  وفقاً  الرشقية، 

وطالبت  مدريد»،  مؤمتر  ومبادئ  العربية،  السالم 

إلنهاء  مبسؤولياته،  باالضطالع  الدويل  املجتمع 

الفلسطينية  األرايض  يف  كافة  االستيطانية  األنشطة 

املخالفة  اإلرسائيلية  اإلجراءات  ورفض  املحتلة، 

للقرارات الدولية ذات الصلة. ويف االجتامع الطارئ 

عىل  االسالمي  التعاون  ملنظمة  التنفيذية  للجنة 

الخارجية والذي تركز جدول أعامله  مستوى وزراء 

بضم  االرسائيلية  العدوانية  املخططات  بحث  عىل 

أجزاء من األرض الفلسطينية املحتلة يف العام 1967، 

دولة  حرص  تأكيد  منطلق  ومن  إنّه  قرقاش»  قال 

اإلمارات العربية املتحدة الدائم عىل مركزية قضية 

التعاون  منظمة  أجلها  من  أنشئت  التي  فلسطني 

بجانب  الوقوف  يف  ومساندتنا  ودعمنا  اإلسالمي، 

املحقة  الشقيق ودعم مطالبه  الفلسطيني  الشعب 

السيايس  العمل  وتفعيل  تغليب  إطار  يف  وذلك 

االسالمي املشرتك، فإننا نؤكد بأن ما تضمنه برنامج 

السيادة  فرض  من  اإلرسائيلية  الحكومة  تشكيل 

غري  أمر  املحتلة  الغربية  الضفة  يف  مناطق  عىل 

مقبول ويخالف القوانني والقرارات الدولية ويعرقل 

لحل  الدولية  الجهود  ويقّوض  السالم  عملية  مسار 

هذه  أن  عىل  قرقاش  وشّدد  الفلسطينية».  القضية 

التاريخية  بالحقوق  املساس  شأنها  من  الخطوات 

الفلسطيني واملنصوص عليها يف  والراسخة للشعب 

وعرقلة   1980 لعام   478 رقم  األمن  مجلس  قرار 

الوصول إىل حل سيايس دائم وفقاً للقرارات الدولية 

ذات الصلة. وطالبت كلمة اإلمارات منظمة التعاون 

اإلسالمي بـ»رسالة قوية ملواجهة التصعيد اإلرسائييل 

واألمن  الفلسطينية  القضية  عىل  وتداعياته 

إحالل  جهود  يقوض  والذي  املنطقة  يف  واالستقرار 

الفلسطيني  الشعب  ومتتع  والدائم  العادل  السالم 

بحقوقه الثابتة».
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االمارات  موقف  عىل  يذكر  تغيري  أي  يطرأ  مل   •

عقب  الفلسطيني  والشعب  القضية  دعم  بشأن 

إن  بل  إرسائيل،  مع  عالقات  اقامة  عىل  االتفاق 

الجمود  حلحلة  هو  االتفاق  هذا  محفرات  أحد 

والسعي  الفلسطينية،  القضية  يف  الراكدة  واملياه 

لرشاء الوقت وفتح ثغرة يف جدار الجمود القائم 

االرسائييل  الفلسطيني  الحوار  استئناف  أجل  من 

سمو  أكد  وقد  للقضية.  عادلة  تسوية  عن  بحثاً 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 

التي ألقاها  والتعاون الدويل اإلمارايت، يف الكلمة 

لقاء  خالل  بعد،  عن  املريئ  االتصال  تقنية  عرب 

نظمه يف أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية يف 

اإلمارات: «اليوم واإلمارات تتخذ قرارها السيادي 

يف  أنكم  لكم  أؤكد  واملستقبل  السالم  أجل  من 

بلدكم الثاين بني أهلكم كام أؤكد أن هذه العالقة 

«سنستمر  وقال:  تتغري».  ولن  وراسخة  ثابتة 

الدعم  خطى  عىل  الفلسطينية  القضية  دعم  يف 

موقف  وهو  اإلمارات  قدمته  الذي  التاريخي 

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 

وحقوق  الفلسطينية  للقضية  التاريخي  دعمنا 

الشعب الفلسطيني الشقيق».

( )

عالقات  بدء  أن  عىل  واملراقبون  الخرباء  يجمع   •

مبارشة بني اثنني من أكرب القوى االقتصادية يف الرشق 

باملنطقة  النهوض  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  األوسط، 

االبتكار  االقتصادي، وتعزيز  النمو  من خالل تحفيز 

وقد  الشعوب،  بني  العالقات  وتوثيق  التكنولوجي، 

الفوري عىل  االمارات وارسائيل  الجميع حرص  تابع 

التعاون وترسيعه فيام يتعلق مبعالجة وتطوير لقاح 

معاً،  العمل  خالل  ومن  املستجد.  كورونا  لفريوس 

وستساعد هذه الجهود يف إنقاذ حياة الجميع برصف 

النظر عن ديانتهم يف جميع أنحاء املنطقة. 

التشنج  عن  بعيد  موضوعي  تحليل  أي  يشري   •

يواجه  أن  املنطقي  من  ليس  أنه  إىل  السيايس 

االتفاق عىل اقامة عالقات ثنائية بني دولة االمارات 

جانب  من  سلبية  فعل  بردود  وارسائيل 

ألسباب  الفلسطينيني  واملسؤولني  القادة 

واعتبارات عدة أولها أن االمارات مل تنصب 

الفلسطيني يف  الجانب  باسم  متحدثاً  نفسها 

االتفاق، بل حرصت عىل توضيح هدفها  هذا 

الذي  الجمود  وتحريك  الوقت  برشاء  الخاص 

فعلياً  تحولت  التي  السالم  عملية  عىل  يخيم 

إىل حالة وفاة اكلينيكية بفعل انقطاع قنوات 

بالعملية،  املعنية  األطراف  بني  متاماً  االتصال 

األمرييك،  ـ  الفلسطيني  الصعيد  عىل  والسيام 

يرتبط  نفسه  الفلسطيني  الجانب  أن  وثانيها 

باتفاق سالم مع إرسائيل منذ عام 1993 (اتفاق 

اوسلو) والذي اعقب سلسلة من اللقاءات يف 

ديفيد»  و»كامب   (1998) بالنتيشن»  «واي 

(يوليو2000) كام ان مقرتح حل الدولتني الذي 

ظهر للنور يف عام 2001 يف عهد الرئيس جورج 

للقضية،   يذكر  اخرتاق  أي  يقق  مل  االبن  بوش 

كام مل تفلح الجهود الدولية والعربية يف الضغط 

عىل ارسائيل من أجل التوصل إىل تسوية عادلة 

أقره  الذي  السالم  مقابل  األرض  مبدأ  عىل  بناء 

كام   ،2002 عام  بريوت  يف  العربية  القمة  مؤمتر 

اخفق الجانب الفلسطيني يف انتزاع أي تنازالت من 

الذين  االرسائيليني،  الخارجية  ووزراء  الوزراء  رؤساء 

ومنهم  الطويلة،  الفرتة  تلك  الحكم يف  تعاقبوا عىل 

اسحق شامري ورابني وشمعون برييز وارييل شارون 

وايهود باراك وايهود اوملرت ثم نتيناهو، بل إن األمور 

«ضم  عن  االرسائييل  االعالن  منذ  رسيعاً  تتدهور 

القدس الرشقية لتصبح مع القدس الغربية عاصمة 

موحدة»، ثم انهاء عمل وكالة «أونرا» بكل ما يعنيه 

صالح  يف  ليست  سياسية  وتفسريات  أبعاد  من 

قرار  اخرياً  ثم  الفلسطيني،   والشعب  القضية 

ارسائيل ضم األرايض الفلسطينية املحتلة، وبالتايل 

القضية  ليس هناك وضع سيايس أسوأ مام تشهده 

الفلسطينية يف الوقت والظروف الراهنة، ولو اضفنا 

إىل ذلك املعطيات املرتبطة بتدهور النظام الجامعي 

إىل  انتهت  التي  والفوىض   ،2011 عام  منذ  العريب 

مشهد عريب غري مسبوق تاريخياً من ناحية الترشذم 

الداخل ملعالجة  واالنقسام واالرتباك واالنكفاء عىل 

األزمات املستعصية، كل ذلك يجعل رهان االمارات 

البدائل  صندوق  خارج  والتفكري  ثغرة  فتح  عىل 

مسألة  السنني  عرشات  منذ  املتداولة  التقليدية 

منطقية تتامهى مع ديناميكية التفكري االسرتاتيجي 
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االمارايت القائم عىل املبادرة واالمساك بزمام املبادرة 

والسعى إىل حلول غري تقليدية.

• يجب أن يعرتف الجميع بأن القضية الفلسطينية 

قد عانت أسوأ ظروفها ومراحلها يف السنوات األخرية 

االنقسام  حالة  منها  واألهم  الذكر،  سالفة  لألسباب 

والرصاعات الفلسطينية ـ الفلسطينية التي مل تفلح 

أي جهود عربية أو غري عربية يف جرسها، وال يجب 

أن ينىس أحد أن بعض هؤالء القادة أنفسهم أن قد 

مهمة  بنوداً  يتضمن  الذي  اوسلو  اتفاق  وقعوا عىل 

بدولة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اعرتاف  منها 

كل  اي   ، فلسطني  ارايض  من   78٪ عيل  ارسائيل 

فلسطني ما عدا الضفة الغربية وغزة.

• عندما تقول االمارات عىل أنها قرار اقامة عالقات 

مع ارسائيل هو باألساس حق سيادي، فهي تعني ما 

تقول؛ ففي القانون الدويل هناك ما يعرف بالحقوق 

األساسية للدول، وجميع الدول تتمتع بهذه الحقوق 

باعتبارها لصيقة بوجودها وأساساً من أسسه، وهذه 

الحقوق هي التي توفر للدول مقومات «الشخصية 

ميكن  وال  لاللغاء  قابلة  غري  فهي  وبالتايل  الدولية»، 

التنازل عنها، ومن أبرز هذه الحقوق «حق السيادة»، 

من  فيه  مبا  اقليمها  عىل  الدولة  سلطة  يعني  الذي 

حق  السيادة  عىل  والحفاظ  وموارد،  وشعب  أرض 

واألعراف  واملواثيق  القوانني  تنظمه  للدول  مطلق 

الدولية وميثاق األمم املتحدة، وللدول مطلق الحرية 

يف مامرسة حق السيادة ما مل تىسء أو ترض بالحقوق 

السيادية للدول األخرى، وأن تكون مامرسة حقوق 

الدويل  القانون  بنصوص  وارتباطاً  انطالقاً  السيادة 

وقواعده ومبا تنص عليه تعهدات الدول والتزاماتها 

الواردة يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي توقع 

عليها. وبالتايل ويف ضوء ماسبق فإن أي رفض لقرار 

الشعب  بحقوق  مساساً  اعتباره  أو  االمارات  دولة 

للذات،  ألن  لألوراق وخداع  الفلسطيني هو خلط 

حقوقها  من  حقاً  متارس  الشأن  هذا  يف  االمارات 

الفلسطينية  السلطة  أن فعلت  السيادية، كام سبق 

املواجهة  دول  من  تعد  عربية  دول  وكذلك  ذاتها، 

الرئيسية مع ارسائيل وأكرث ارتباطاً بالقضية والرصاع 

الفلسطيني االرسائييل من املنظور االسرتاتيجي، مثل 

وبالتايل  األردنية،  واململكة  العربية  مرص  جمهورية 

لواقع  تجاوز  أو  خرق  أو  طارىء  أمر  هناك  فليس 

عريب قائم بالفعل.

• هناك نقطة اسرتاتيجية يجب أن يعرتف بها الجميع، 

والشعوب  الدول  تواجه  التي  التهديدات  أن  وهي 

العربية، مبا فيها الشعب الفلسطيني مل تعد تقترص 

عىل ارسائيل، بل إن هناك أطرافاً اقليمية غري عربية 

متتلك مرشوعات توسعية لها تداعيات أكرث خطورة 

التي  فإيران  العربية،  الشعوب  ومصالح  أمن  عىل 

ويف  عربية  عواصم  أربع  باحتالل  قبل  من  تباهت 

التي  وتركيا  الخامسة،  العاصمة  الحتالل  الطريق 

تدخلت عسكرياً بشكل فج يف سوريا وليبيا والعراق، 

مل تعد أطاعهم خافية عىل أحد، وبالتايل هناك واقع 

منط  يتطلب   ،2011 عام  منذ  جديد  جيواسرتاتيجي 

سبق  التي  تلك  غري  وحلول  وبدائل  مختلف  تفكري 

تجربتها وفشلها، من أجل مواجهة هذه التهديدات 

عالقات  بناء  إعادة  عرب  الجديدة  لألخطار  والتصدي 

الدول العربية مع جوارها االقليمي وفقاً ملستويات 

االسرتاتيجية  املعطيات  عىل  وبناء  والتهديد،  الخطر 

القامئة واملصالح املشرتكة وليس بناء عىل الشعارات 

األيديولوجية، حيث أصبح نظام عريب كالنظام القطري 
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ميثل خطراً وتهديداً عىل األمن الوطني لدول مجلس 

التعاون بدرجة تفوق مصادر تهديد أخرى اعتادها 

الشأن ال يتعلق بتحالفات  الكثريون. واألمر يف هذا 

عسكرية جديدة أو غري ذلك بل يتعلق ببناء رشاكات 

اسرتاتيجية واقتصادية وتنموية مع دول لها قواسم 

مشرتكة يف بناء مستقبل أفضل لشعوبها بدالً من هدر 

األموال يف متويل تنظيامت االرهاب والسعي لتحقيق 

أدراج  استعامرية من  واستعادة مخططات  األطامع 

التاريخ.

• أثبتت تجربة السنوات والعقود املاضية أن القطيعة 

السالم  يجلب  الكالمي» لن  و»النضال  والجمود 

الشعب  عىل  املعاناة  من  مبزيد  سوى  يعود  ولن 

الفلسطيني، بفعل ازدياد وتنامي أجواء الشك والريبة 

هدر  املختلفة، ومواصلة  األطراف  بني  الثقة  وعدم 

املرشوعة  من الحقوق  ضياع املزيد  وبالتايل  الوقت 

للشعب الفلسطيني وتآكلها مبرور الوقت .

باملرة ادعاءات بعض ادعياء املقاومة  • غري صحيح 

والنضال يف املنطقة بأن االتفاق االمارايت االرسائييل له 

طبيعي عسكرية ويستهدف اطرافاً بعينها، فالحديث 

الجانب  مع  املبارشة  العالقات  بدء  عن  واضح 

مجاالت  البلدين يف  بني  التعاون  بتعزيز  اإلرسائييل 

التعليم واالبتكار والصحة والطريان والزراعة والطاقة 

والعديد من املجاالت األخرى، التي ستخدم بال شك 

مصالح البلدين، وتعود بالنفع عىل املنطقة كلها، ألن 

السالم  خالل  من  إال  يتحققا  لن  واالزدهار  التنمية 

والتعاون بني دول املنطقة وشعوبها كافة.

• تحتاج منطقة الرشق األوسط إىل بناء سالم حقيقي 

ودائم يف املنطقة، سالم يرتكز عىل التعاون والتعايش 

واألمن  للتنمية  آفاقاً  ويفتح  والتسامح  السلمي 

يتحقق  لن  وذلك  املنطقة،  دول  لجميع  واالستقرار 

سوى باالستثامر يف التنمية واألمن واالستقرار 

قطاعات  تطوير  من خالل  للشباب  فرص  وتوفري   •

والتكنولوجيا  التعليم  منها  املنطقة،  يف  متنوعة 

والطاقة والبيئة والثقافة والسياحة وغريها.

• يزعم البعض من العرب والفلسطينيني ومنارصيهم 

وداعميهم من األتراك وااليرانيني أن االمارات تكرس 

املحرمات باقامة عالقات ثنائية مع إرسائيل ويتناسون 

أن هناك معاهدات واتفاقات سالم سابقة بني دول 

عربية وارسائيل قامئة منذ عرشات السنني؟ وأن بعض 

هذه األطراف لهم عالقات رشاكة وتحالف اسرتاتيجي 

مع ارسائيل مثل تركيا، التي كانت أول دولة اسالمية 

تقيم عالقات مع ارسائيل!! ويجادل هؤالء يف أن قرار 

وقف ضم األرايض الفلسطينية من جانب ارسائيل هو 

قرار مؤقت وليس نهايئ، وحتى لو كان األمر كذلك، 

األرايض  بقية  ابتالع  عن  ارسائيل  يد   كف  أليس  

يقولون،  كام  مؤقت  بشكل  ولو  قرساً،  الفلسطينية 

ميثل خطوة ايجابية، ألن هذا الوقف يفرتض أن مينح 

الطرف الفلسطيني فرصة ال لتقاط األنفاس والبحث 

واغالق  املتاريس  وضع  من  بدالً  للحل  مخرج  عن 

جميع النوافذ وغري ذلك من ردود األفعال االنسحابية 

التي اختربتها القضية سنوات طويلة ومل تحقق شيئاً 

سوى املزيد من الخيبات واالخفاقات!

القومية  مسؤولياتها  حدود  جيداً  تعرف  االمارات   •

وبيانات  والعريب،  الخليجي  دورها  يتطلبه  وما 

االمارات الرسمية وترصيحات مسؤوليها واضحة كل 

الوضوح، وحني متارس شؤون سيادتها عىل شأن من 

شؤونها الخارجية وتدير عالقاتها مع الدول وفق ما 

تتوافر  أن  وميكن  االسرتاتيجية  ملصالحها  مالمئاً  تراه 

فيه فرصاً ايجابية آلخرين، فال ترتدد يف أن تقدم عىل 

هكذا خطوة حتى لو كانت عىل غري هوى البعض، 

األوىل  اللحظة  منذ  شفافية  بكل  أعلنت  فقد  ولذا 

الذي  الدولتني  حل  النقاذ  مطلوباً  كان  االتفاق  أن 

األرايض  قرار ارسائيل ضم  بفعل  أكلينيكياً  ميتاً  كان 

مخرجاً  هناك  يكن  مل  وبالتايل  املحتلة،  الفلسطينية 

يخرتق  تحرك  سوى  األبواب  كافة  إغالق  بعد  فعلياً 

الراكدة. لذا اتخذت  املياه  الجمود ويلقي بحجر يف 

االمارات قرارها وطالبت الفلسطينيني باالستفادة من 

فرصة برزت إثر إزالة قضية الضم من عىل الطاولة 

ولو بشكل مؤقت، و»رشاء الوقت» الذي «لن يستمر 

طويالً» كام قالها د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون 

الخارجية، فاألمور إذن واضحة ال لبس فيها وال خداع 

للذات وال لآلخرين.

• الشك أن االعالن عن توقيع اتفاق سالم بني مملكة 

البحرين وارسائيل بعد أقل من شهر من االعالن عن 

صواب  يؤكد  وارسائيل  االمارات  بني  السالم  اتفاق 

وشجاعة القرار االمارايت، الذي يعكس رؤية اسرتاتيجية 

التي  والعربية،  الخليجية  األطراف  تدركها  واضحة 

باتت تقتنع برضورة البحث عن مسار بديل وطريق 

وإدارة  الفلسطينية  للقضية  النهائية  للتسوية  ثالث 

العالقات مع ارسائيل بشكل بعيد عن النمط الرصاعي 

الذي فشل يف تحقيق أهدافه طيلة العقود والسنوات 

يعد  ومل  والحقد  الكراهية  سوى  يورث  ومل  املاضية، 

يخدم سوى تنظيامت االرهاب والتطرف التي تقوم 

بتوظيف القضية ملصلحتها.

هو  ارسائيل  مع  عالقات  اقامة  االمارات  دولة  قرار 

قرار سيادي بالدرجة األوىل ولكنه يصب يف مصلحة 

الجانب الفلسطيني الذي يٌعرض عن قراءة أهداف 

وأبعاد وظروف القرار وال يسعى لالستفادة من دور 

االمارات ومكانتها يف حلحلة املوقف االرسائييل من 

أجل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، ولعل مؤمتر 

الفصائل الفلسطينية الذي عقد مؤخراً يؤكد استمرار 

الفلسطينية؛  النخب  تحكم  التي  الشعارات  معضلة 

واجتامع عباس وهنية وتوافقهمها يف هذا املؤمتر هو 

الرسمي  االجامع  عىل  الخروج  عىل  الحقيقي  املثال 

بأن السالم خيار اسرتاتيجي عريب، وليثبت أن االنقياد 

املرحلة  هذه  يف  عليهم  واملتآمرين  العرب  ألعداء 

الكاريث  االسرتاتيجي  العوار  الحساسة، هو  التاريخية 

الذي تتحمل القضية والشعب الفلسطيني عواقبه.
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”درع الوطن“ إللقاء الضوء عىل الكفاءات األساسية 
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التعليم. فيام ييل مقتطفات من تلك املقابلة:
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طالل الهاشمي، 

“Knowledge Point” رئيس املديرين التنفيذيني برشكة
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وألي  الرشكة،  تأسيس  تم  متى  الوطن»:  «درع 
هدف؟

ذلك  ومنذ   ،2009 عام  الرشكة  تأسست  الهاشمي: 

التاريخ، أي منذ أكرث من عرش سنوات، وهي تقدم 

أفضل الخدمات التعليمية واالستشارات مثل إجراء 

تقييم شامل للهياكل التنظيمية واملهام، عالوة عىل 

وتلعب  والتعليمية.  التدريبية  الخدمات  تقديم 

تتمتع  التي  املشاريع  يف  مهام  دورا  الخدمات  تلك 

بدرجة عالية من التخصص يف مجال الدفاع واألمن 

استثامر  يف  الرشكة  نجحت  وقد  والتعليم.  واإلدارة 

تلك  يف  الكبرية  قدراتها  وحشد  العاملية  خربتها 

املجاالت حيث نجح خرباء الرشكة يف تحقيق نتائج 

اسرتاتيجية وعملياتية وتكتيكية باهرة.

كام تضع رشكة ”نولدج بوينت“ أولوية كربى عىل 

بناء املجتمع يف مجال التعليم، وهي السياسة التي 

دأبت الرشكة عىل اتباعها مع عمالئها املختلفني منذ 

والخطط  املبادرات  بعض  هي  تلك  سنوات.  عدة 

باملرحلة  بدءا  الرشكة  وضعتها  التي  العديدة 

ونحن  الثانوية.  املرحلة  بعد  مبا  وانتهاء  االبتدائية 

الذي  األمر  لعمالئنا،  اسرتاتيجيني  رشكاء  نعترب 

التهديدات  ملواجهة  االستعداد  عىل  حرصنا  يجسد 

املستقبلية. وهذا باختصار هو هدف رشكتنا.

«درع الوطن»: ما هي القدرات واإلمكانيات التي 
والتعليم  التدريب  مجال  يف  الرشكة  بها  تتمتع 

العسكري؟
الهاشمي: متتلك رشكة ”نولدج بوينت“ خربة كبرية 

املستويات،  كافة  عىل  العسكري  التعليم  مجال  يف 

بدءا من إرساء العقيدة عىل كافة املستويات، مرورا 

بالربامج واملناهج التدريبية، وانتهاء بتلقني العمالء 

كافة  حول  النهائيني  واملستخدمني  العسكريني 

املوضوعات ذات العالقة. وتعتمد منتجاتنا الشاملة 

منهجيات  عىل  التدريبية  والخدمات  الحلول  من 

مؤكدة وتحليال دقيقة حول االحتياجات التدريبية. 

للقياس  قابلة  نتائج ملموسة  لعمالئنا  نقدم  ونحن 

الكفاءة  أوجه  تحديد  عىل  عالوة  فائقا،  وأداًء 

وخفض التكاليف.

الجيش واحدا من أكرب عمالئنا، ولكن هذا  ويعترب 

بتطبيق  املعنية  العنارص  عىل  الرتكيز  من  مينعنا  ال 

رشكة  وتتمتع  عام.  بشكل  األمن  وصناعة  القانون 

التدريب  مجال  يف  طويلة  بخربة  بوينت“  ”نولدج 

العسكري، حيث تقدم التدريب الفردي والجامعي 

أجل  من  املتخصصة  التدريب  بيئات  إىل  باإلضافة 

تعزيز االحتياجات التعليمية للطالب. وقد وضعت 

الرشكة تدريبا متكامال لعدد من العمالء العسكريني 

منهج  تطوير  إىل  باإلضافة  املسلحة،  القوات  مثل 

يعتمد عىل نظام يف برامج التدريب بحيث تغطي 

الضباط وضباط الصف.

 ونحن نؤمن بأن التعليم هو أساس عملية التطوير 

اإلدارة  لتشمل  التعليمية  أنشطتنا  ومتتد  املؤسيس، 

واملجاالت  (السرباين)  اإللكرتوين  واألمن  والتعليم 

عىل  حريصون  نحن  ذلك،  عىل  عالوة  العسكرية. 

أن تساهم عملية نقل املعرفة إىل العمالء يف وضع 

حجر األساس الالزم لبناء دفاعات أكرث قبوال وأرسع 

ابتكارا، وتلك هي النقطة التي تجعلنا نختلف مع 

املنطقة خالل  يف  املتداول  املعرفة“  ”نقل  مصطلح 

السنوات العرش املاضية. فقد أضافت الرشكة بُعدا 

آخر لهذا املصطلح، وهو التطبيق املعريف. فنحن ال 

نكتفي مبجرد نقل التكنولوجيا فحسب، بل نحرص 

واألهداف  النتائج  وتحقيق  تطبيقها  عىل  أيضا 

املرجوة.

يف  كبرية  بخربة  بوينت“  ”نولدج  رشكة  تتمتع  كام 

اللذين ميكن  االفرتاضيني  التدريب واملحاكاة  مجال 

أن يؤمنا عملية التدريب بأقل التكاليف.

تصل  املناطق  أو  الدول  أي  إىل  الوطن»:  «درع 
خدماتكم؟

يف  اإلمارات  دولة  عىل  خدماتنا  تركز  الهاشمي: 

لتوسيع  الرشكة  تخطط  ولكن  الحارض،  الوقت 

التعاون  رقعة عملياتها بحيث تشمل دول مجلس 

أفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ودول  الخليجي 

الرشكة  وتستطيع  األخرى.  الدول  من  وغريها 

احتياجات  تناسب  التي  املناسبة  الحلول  تقديم 

الخدمة واحدة  ومتطلبات كل عميل، وتعترب تلك 



645852020

من الخدمات األساسية التي تؤمنها الرشكة. وهناك 

التي  الكربى  االستشارية  الرشكات  من  كبري  عدد 

مع  التواصل  قبل  حتى  الحلول  بتصميم  تقوم 

العميل، وهنا تجد الحلول ال تلبي املتطلبات التي 

بالضبط ما نحاول تجنبه.  العميل، وهذا  يحتاجها 

بعض  مختلفة  بطريقة  رشكتنا  ندير  نحن  لذلك، 

اليشء يف مجال االبتكار.

التدريب عىل  الوطن»: ما هي خربتكم يف  «درع 
األمن اإللكرتوين (السرباين)؟

برنامج  بوينت»  «نولدج  رشكة  لدى  الهاشمي: 

األمن  بربنامج  يبدأ  السرباين  باألمن  للتوعية  شامل 

عىل  االجتامعي  التواصل  وسائل  وأمن  السرباين 

الذي  الربنامج  وهو  االبتدائية،  املدارس  مستوى 

السرباين  بالوضع  الطالب عىل وعي ودراية  يجعل 

التواصل  وسائل  وتأثري  املحتملة  التهديدات  مثل 

عىل  املدرجون  الطالب  ويستطيع  االجتامعي. 

طريق  عن  الفنية  مهاراتهم  عىل  التعرف  الربنامج 

استخدام تقنية املعلومات وتقنيات األمن السرباين 

املختلفة. 

يف  االستشارية  خدماتكم  تنترش  الوطن»:  «درع 
القطاعات واملجاالت املختلفة مثل االستخبارات، 
هذا  عىل  الضوء  من  املزيد  تسليط  ميكنكم  فهل 

األمر؟
الهاشمي: تتعامل رشكة ”نولدج بوينت“ مع عدد 

تقدم  حيث  املختلفة  العسكرية  املؤسسات  من 

العميل  طلب  عىل  بناء  تفصيلية  حلوال  الرشكة 

واحتياجاته. وبإمكان معلمينا ومستشارينا تقديم 

خربتهم للعمالء.

وتقييم  تحديد  يف  عمالءها  الرشكة  وتساعد 

وتخفيف املخاطر، كام نستغل خربتنا يف مساعدة 

العميل عىل إيجاد حلول أكرث فعالية وابتكارا، وهو 

الجديدة  التحديات  مع  التعامل  من  ميكنهم  ما 

وتعزيز قدراتهم وتحقيق نتائج قابلة للتكرار عدة 

مرات.

الذي  العميل  التدريب  نوع  ما  الوطن»:  «درع 
تقدمه الرشكة؟

طرق  عن  للبحث  عادًة  الرشكة  تسعى  الهاشمي: 

ووسائل جديدة أكرث جذبا لتنفيذ التدريب العميل 

والتدريب  العمل  وورش  البحوث  يشمل  الذي 

داخل الفصل والتامرين النظرية وأجهزة املحاكاة 

والتامرين  امليداين  والتدريب  بالتدريب  املتعلقة 

الوسائل  هذه  بتصميم  قمنا  لذلك،  امليدانية. 

الخرباء  بتوظيف  وقمنا  وإدارتها  عليها  واإلرشاف 

االستشاريني املتخصصني يف تلك املجاالت.

مع  الرشكة  تتعاون  حد  أي  إىل  الوطن»:  «درع 
القوات املسلحة اإلماراتية؟

الهاشمي: يتعاون مستشارو وخرباء رشكة «نولدج 

القوات املسلحة اإلماراتية عىل وجه  بوينت» مع 

تلك  من  يتجزأ  ال  جزءا  ويشكلون  الخصوص، 

الكلمة  مبعنى  منها  جزءا  ويعتربوا  بل  القوات، 

حتى وإن مل يرتدوا الزي العسكري. وسواء كانت 

دامئا  رسمية،  غري  أو  رسمية  املعرفة  نقل  وسيلة 

العميل جنا إىل جنب خرباء ومستشاري  ما يقف 

رشكة «نولدج بوينت» أثناء املشاركة يف التخطيط 

الرشكة  خرباء  ويسخر  اليومية.  والعمليات 

الفنية  ودرايتهم  الواسعة  خربتهم  ومستشاريها 

أجل  من  التنفيذ  وعمليات  املنهجية  ومعرفتهم 

تلبية احتياجات العمالء.

التوظيف  سياسة  تقترص  هل  الوطن“:  ”درع 
داخل الرشكة عىل املواطنني فقط من أجل منحهم 

دورا أكرب يف املجاالت والقطاعات التي تخدمها؟
داخل رشكة  االستقطاب  سياسة  تعتمد  الهاشمي: 

«نولدج بوينت» عىل عدة مصادر متعددة يلعب 

املجاالت  يف  رئيسيا  دوريا  اإلماراتيون  املواطنون 

التجارية املختلفة. وتحرص الرشكة عىل استقطاب 

الرشكات الصغرية واملتوسطة املحلية والدولية من 

املختلفة.   العسكري  التصنيع  ورشكات  املؤسسات 

أثبتت  التي  النادرة  الكفاءات  تلك  الرشكة  وتثمن 

املختلفة.  الربامج واملشاريع  أهميتها وفعاليتها يف 

كام تبذل الرشكة جهودا حثيثة لبناء كوادر وطنية 

اسرتاتيجية قادرة عىل املساهمة بصورة مبارشة يف 

البرشية  فالقوة  املعرفة.  عىل  قائم  مستقبل  بناء 

املوظفني  متكني  يف  تكمن  بل  عدد،  مجرد  ليست 

الخربات  وأصحاب  القيادية  املراكز  أصحاب  من 

للنمو  الالزم  الدعم  تقديم  عىل  القادرين  الفنية 

يف  رئيسيا  دورا  أيضا  الرشكة  تلعب  كام  املحيل. 

تطوير اقتصاد مستدام قائم عىل املعرفة يف دولة 

اإلمارات.

عىل  الضوء  تسليط  ميكنكم  هل  الوطن»:  «درع 
تخطط  وهل  املستقبل؟  يف  الرشكة  اسرتاتيجية 

الرشكة لتقديم أي خدمات إضافية؟
مستقبلية،  اسرتاتيجيات  بالفعل  لدينا  الهاشمي: 

مكانتها  عىل  املحافظة  عىل  الرشكة  تحرص  حيث 

تقدم  التي  العاملية  الرشكات  أكرب  من  كواحدة 

الخدمات للقوات املسلحة وقوات األمن. وتسعى 

الرشكة للتواصل مع عمالئها يف دول مجلس التعاون 

كام  أفريقيا  وشامل  األوسط  والرشق  الخليجي 

ذكرت آنفا، ومحاولة الرتكيز عىل تحليل املؤسسات 

«التقييم  خالل  من  النجاح  عىل  قدرتها  ومدى 

القائم عىل القدرات» الذي يعترب واحدا من أهم 

واألسايس  الجوهري  الفارق  وخدماتنا.  منتجاتنا 

الذي تقدمه رشكة «نولدج بوينت» للمنطقة هو 

الفهم الشخيص العميق لثقافة املستخدم النهايئ أو 

العميل. والنتيجة الطبيعية هي قدرة الرشكة عىل 

تقديم حلول اقتصادية تناسب احتياجات العميل 

رسيع  تقدم  تحقيق  يضمن  الذي  األمر  املعينة، 

ورفع مستوى التنفيذ.
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فعليا، مل متر سنة عىل هجوم كورونا الرشس علينا ورغم 

انها بضعة شهور لكنها أشبه بعقود مرت علينا ونسجت 

معاها الكثري من القصص والتجارب التي شكلت مرحلة 

من أعامرنا لن ننساها ما حيينا وسنظل نرسدها حتى 

تصبح تاريخا يروى مع تاريخ االنفلونزا االسبانية، ورغم 

والتطور  التكنولوجي  والفارق  بينهام  الزمني  الفارق 

لصالح  النفيس  التأثري  ان  اال  الفرتة  هذه  يف  الصحي 

كورونا يف اعتقادي أكرب بكثري رغم الفوارق التي تشكل 

متيزا لصالح الوقت الحايل!

بشكل  حياتها  تعيش  كانت  فئة  هناك  كورونا،  قبل 

التكنولوجيا والنظام  تقليدي وبعيدة بشكل كبري عن 

الرقمي لألجهزة بحيث تفضل ان تقوم مبهامها وتنجز 

الوقوف  او  اآلخرين  عىل  باالعتامد  أما  مسؤولياتها 

توفر  التي  تلك  او  الخدماتية  املؤسسات  واالنتظار يف 

املؤسسات  تلك  اغلب  ان  رغم  اليومية  املستلزمات 

توفر نفس الخدمات عىل موقعها االلكرتوين او تطبيقها 

الخاص مبا يوفر الجهد والوقت عىل األفراد. 

أو تكتسب  قبل كورونا، هناك فئة ال تريد ان تتعلم 

التكنولوجي  التطور  مع  تتناسب  جديدة  مهارات 

او  لكسلها  أما  الرابعة  الصناعية  الثورة  أحدثته  الذي 

 (Comfort Zone) الـ النشغاالتها ورغبتها بالبقاء يف 

الخاص بها. هذه الفئة ببساطة كانت ال ترى انها يجب 

االعتامد  ميكنها  بدائل  هناك  ذلك ألن  كل  تواكب  ان 

عليها للقيام مبا تقوم به األجهزة الرقمية، أو ألن هناك 

األجهزة  هذه  مع  التعامل  يف  يساعدها  ان  ميكن  من 

ان  بهدف  وامنا  التعلم  بهدف  ليست  هنا  واملساعدة 

يكون هناك من ميكنه القيام باملهمة بدال عنه!

أثناء كورونا، الفئات السابقة –واألمر ينطبق أيضا عىل 

مفر  ال  تحدي  أمام  نفسها  املؤسسات- وجدت  بعض 

وهو املشاركة يف القضاء عىل الفريوس باتباع التعليامت 

يقتيض   الذي  االجتامعي)  (التباعد  ومنها  واالرشادات 

الحاالت  يف  –اال  ممكنة  فرتة  أطول  املنزل  يف  البقاء 

 Comfort) الطارئة املرصح بها- و كذلك الخروج من الـ

ملواكبة  الالزمة  ”الرقمية“  املهارات  لتكتسب   (Zone

التطور التكنولوجي ومتكينها من القيام مبهامها الروتينية 

اليومية فبدأت املؤسسات بتحديث، تفعيل واستحداث 

الخدمات الرقمية كأمر البد منه للحفاظ عىل صورتها 

ترصيحاتها  –ورمبا  االسرتاتيجية  وخططها  الذهنية 

فيه  تستعرض  الذي  كورونا  قبل  ما  زمن  يف  االعالمية 

حرصها عىل ان تسبق منافسيها تكنولوجيا !- وخصوصا 

يف  مهددة  أصبحت  التي  الخاص  القطاع  مؤسسات 

قدرتها عىل البقاء رغم الخسائر الفادحة التي تسببتها 

كورونا يف بضع شهور ورغم ترصيحات منظمة الصحة 

العاملية التي ال تبرش بأي انتهاء قريب للجائحة!  أما 

كان  الحقيقي  التحدي  فرمبا  العام،  القطاع  مؤسسات 

أمام املؤسسات التعليمية والتي استطاعت ان تواجه 

كل العقبات املفاجئة وتجتاز هذا التحدي وتستمر فيه 

بنجاح متفاوت فيام بينها مع استمرار وجود الفريوس. 

خالصة القول، ان مل تتفكر يف كل ما مىض وما تعيشه 

حاليا فقد ضاعت عليك مراحل من حياتك مل تستفد 

منها! مضيعا فرصة ذهبية عىل نفسك إلعادة ترتيب 

أولوياتك والتخطيط ملا هو قادم! فبعد كورونا، هناك 

حياة –بإذن الله – أكرث سهولة نستطيع ان نعيشها دون 

مخاوف او تعقيد، هناك حياة يجب ان تعاش بحكمة 

التي  الزمنية  املرحلة  من  قصوى  وباستفادة  وبوعي 

سبقت كورونا وأثناء وجوده! 

السطر األخري ...
التي ضاعت... ليست سنوات حياتك  إن مشكلتك   »

ولكن سنواتك القادمة التي ستضيع حتام إذا واجهت 

الدنيا بنفس العقلية « د. مصطفى محمود

( )

( )

.( )

!
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هذا يف الوقت الذي يشهد فيه العامل اآلن حالة من 

الجدل حول مصري معاهدة «ستارت الجديدة» التي 

سينتهي العمل بها يف شهر فرباير 2021، وهي آخر 

واالتحاد  املتحدة  الواليات  بني  الكربى  االتفاقيات 

السوفيتي(السابق) للحد من األسلحة املوروثة من 

الحرب الباردة، والتي ال تزال سارية املفعول، وتسعى 

واشنطن إىل ضم الصني إليها، بينام تعارض األخرية 

ذلك.  

 ..

إذا كانت القوى الكربى تتسابق فيام بينها المتالك 
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أحدث منظومات األسلحة، فإن الصواريخ الباليستية 

عىل  وأخطرها  األسلحة  هذه  أهم  تشكل  النووية 

اإلطالق، ليس فقط ألنها متتلك القدرة عىل استهداف 

ألنها باتت  أي مكان عىل سطح األرض، وإمنا أيضاً 

أهم مرتكزات العقيدة العسكرية للعديد من القوى 

العسكرية،  قوتها  تعظيم  إىل  تسعى  التي  الكربى، 

باعتبارها املعيار الرئييس يف تحديد وزنها السيايس يف 

تفاعالت النظام الدويل. 

وزارة  عن  الصادر  للتقرير  الدقيقة  القراءة  ولعل 

الدفاع األمريكية حول األسلحة النووية الصينية تشري 

بوضوح إىل أن هذه النوعية من األسلحة  أصبحت 

القوى  بني  التسلح  سباق  مؤرشات  أهم  اآلن 

الواليات املتحدة  العامل، وخاصة  الكربى يف 

أشار  التقرير  فهذا  وروسيا،  والصني 

بوضوح إىل أن الجيش الصيني يدفع 

الرؤوس  من  ترسانته  مضاعفة  باتجاه 

الحربية النووية التي يبلغ عددها أكرث من200 

بواسطة  إلطالقها  قدراته  تطوير  اىل  إضافة  رأس، 

صواريخ بالستية برًا وبحرًا وجًوا، والتي تشكل معاً 

يتألف من  النووي»، والذي  بـ «الثالوث  ما يسمى 

والغواصات  املدى،  بعيدة  االسرتاتيجية  القاذفات 

والصواريخ  النووية،  الصواريخ  حمل  عىل  القادرة 

معاً  تتكامل  والتي   ، الربية  القواعد  من  املنطلقة 

لجعل القدرات النووية الصينية أكرث قوة وصموداً 

يف مواجهة أي هجامت محتملة عىل الصني من أية 

قوى معادية. 

الحقيقة األخرى التي أشار إليها تقرير البنتاجون هي 

أن الجيش الصيني يضاهي الجيش األمرييك يف نواح 

السفن  بينها صناعة  أخرى،  عليه يف  ويتفوق  عدة 

والصواريخ الباليستية التي تطلق من الرب وصواريخ 

كروز وأنظمة الدفاع الجوي. األمر الثالث الذي لفت 

املستقبيل  الصني  بطموح  يتعلق  التقرير  هذا  إليه 

أنها  إىل  أشار  حيث  عظمى،  عسكرية  قوة  لتكون 

تسعى بحلول منتصف القرن الحادي والعرشين اىل 

يتفوق،  الحاالت  أو يف بعض  يعادل،  تطوير جيش 

أخرى  عظمى  قوة  أي  أو  األمرييك  الجيش  عىل 

«إذا  أنه  من  التقرير  وحذر  لها»،  تهديدا  تعتربها 

حققت الصني هذا الهدف وفشلت الواليات املتحدة 

خطرية  تداعيات  له  فستكون  معه،  التعامل  يف 

النظام  وأمن  األمريكية  الوطنية  املصالح  عىل 

العاملي».

وإذا كان تقرير البنتاجون كشف عن 

مخـاوف الواليـات املتحـدة مـن 

توجـه الصـني نحـو تعظيـم 

النووية،  قدراتهــا 

املعهــــد  فـــإن 

لـــي  و لد ا

ألبحــاث 

م  لسال ا

ستوكهومل  يف 

حـذر  (ســـيربي) 

السنوي  تقـريره  يف 

ارتفاع  من   2020 للعام 

النــووي  الســالح  تحديث  وترية 

انتهاء  منذ  العامل  يشهدها  مل  بصــورة 

فقد  التقرير  لهذا  ووفقاً  الباردة.  الحرب 

انخفض عدد الرؤوس النووية يف الدول التسع ذات 

ليهبط  بشكل طفيف  العسكرية  النووية  القدرات 

إىل 13400 عام 2020 مقارنة بـ 13865 رأسا نوويا 

النووية  القوى  بأهم  يتعلق  فيام  أما   .2019 العام 

وروسيا  األمريكية  املتحدة  الواليات  فإن  العامل،  يف 

حول  النووية  الرؤوس  من   %90 عىل  تستحوذان 

العامل، ويواصالن تطوير برامجهام الخاصة بتحديث 

وإحالل الرؤوس النووية وحامالتها وأنظمة توصيل 

الصواريخ ومرافق إنتاجها، كام توليان أهمية جديدة 

لدور األسلحة النووية يف خططهام العسكرية.

وأشار تقرير سيربي إىل أن الصني تعد من القــــــوى 

الدوليـــــة التي تهتم بتعظيم قدراتها النــوويــة، 

يف  ونجحت 

لوث  تطوير»ثا

من  متكون  نووي» 

صواريــــخ بريـة وبحرية 

عىل  قادرة  وطائرات  جديدة 

حمل األسلحة النووية، بينام تواصل كوريا الشاملية 

إعطاء األولوية لرتساناتها النووية كعنرص مركزي يف 

اسرتاتيجيتها لألمن القومي، ويف الوقت ذاته تعمل 

كل من الهند وباكستان عىل زيادة من حجم وتنوع 
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أما فيام يتعلق  أبطاً.   النووية ولكن بوترية  قوتهام 

الكربى  القوى  متتلكها  التي  النووية  الرؤوس  بعدد 

يف  تأيت  روسيا  فإن  سيربي،  تقرير  العامل، حسب  يف 

املقدمة، حيث متتلك  6375 رؤوس نووية بينام متلك 

الواليات املتحدة 5800 تتبعهام كل من الصني (320) 

 (160) وباكستان   (215) وبريطانيا   (290) وفرنسا 

والهند (150) وإرسائيل (90) وكوريا الشاملية (مابني 

30 و40).

السالم يف  ألبحاث  الدويل  املعهد  تقرير  إىل  استناداً 

«ميليرتي  وموقع   ،2020 للعام  (سيربي)  ستوكهومل 

الصواريخ  انتشار  خريطة  فإن  األمرييك  توداي» 

الباليستية القادرة عىل حمل رؤوس نووية يف العامل 

تتوزع عىل النحو التايل: 

الصواريخ  من  متطورة  منظومة  متتلك   : -روسيا   1
 36  - «آر  صاروخ  أبرزها  لعل  النووية،  الباليستية 

اسم  يحمل  الذي   ،«18 إس  «إس  وصاروخ   ،«2 إم 

الصواريخ  أثقل  من  واحدا  ويعد  «الشيطان»، 

خالل  إنتاجها  تم  التي  للقارات،  العابرة  الباليستية 

مرحلتني  من  صاروخ  وهو  الباردة.  الحرب  حقبة 

 15 حوايل  إىل  مداه  ويصل  السائل،  بالوقود  يعمل 

الواليات  ألف كيلومرتا، وميكنه قصف أي مكان يف 

نوويا  رأسا  الصاروخ  ويحمل  األمريكية.  املتحدة 

واحدا، تصل قوته التدمريية إىل 25 ميغا طن، أي ما 

يوازي 25 مليون طن من مادة الـ“يت إن يت“، ويعد 

واحدا من أقوى الصواريخ النووية يف العامل. وصاروخ 

”آر إس - 24“ (يارس)، وهو مكون رئييس يف قوات 

 10 مداه  ويتجاوز  الروسية  االسرتاتيجية  الصواريخ 

آالف كيلومرت وهو قادر عىل حمل عدة رؤوس نووية. 

التي  بالحركة  يقوم  أن  ”يارس“  صاروخ  ويستطيع 

تساعده عىل اجتياز السحابة املشعة يف حال استخدم 

العدو الذخرية البالستية ضده. كام متتلك روسيا أيضاً 

صاروخ ”آر - 29 آر إم يو 2»، والذي يعد األحدث يف 

عائلة صواريخ ”آر - 29“ الروسية ويعمل بالوقود 

أكرث  ومداها  الغواصات  من  إطالقه  وميكن  السائل 

من 8 آالف كيلومرتا. كام متتلك روسيا أيضاً الصاروخ 

”بوالفا“، وهو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب 

”بوري“  غواصة  مثل  الغواصات  من  إطالقه  ميكن 

املجهزة بـ 16 صاروخا نوويا طراز ”آر إس إم - 56“، 

ويطلق عليه صاروخ ”بوالفا“ النووي.

2 - الواليات املتحدة: متتلك مجموعة متنوعة من 
ترايدنت»،  «صاروخ  أبرزها  الباليستية،  الصواريخ 

وهو صاروخ عابر للقارات، مكون من ثالث مراحل، 

ويعمل بالوقود الصلب، وتستخدمه كل من الواليات 

املتحدة األمريكية عىل غواصات «أوهايو»، وبريطانيا، 

من  إطالقه  ميكن  كام  فانغارد،  غواصاتها  منت  عىل 

صوامع يف قواعده األرضية. ويصل طول الصاروخ إىل 

13.42 مرتا، وقطره 2.11 مرتا، ووزن اإلطالق يتجاوز 

59 طن، وميكن للصاروخ حمل 8 رؤوس نووية ”إم 

ألف  و12  كيم،   2000 بني  مداه  ويرتاوح   ،“5 كيه 

صاروخ  أيضاً  املتحدة  الواليات  كيلومرتا. كام متتلك 

منتامن  الذي يحمل اسم كودي ”إل جي إم - 30 

جي“، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات مكون من 

حجر  ويعد  الصلب.  بالوقود  يعمل  مراحل،  ثالث 

الزاوية يف قوة الردع النووي األمريكية، وميكن إطالقه 

من صوامع يف قواعد الصواريخ األرضية، ويصل مداه 

إىل 13 ألف كيلومرتا. ويصل طول الصاروخ إىل 18.2 

مرتا، وقطره 1.85 مرتا، ووزن اإلطالق يصل إىل 34.4 
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طن، ويحمل 3 رؤوس نوووية تصل قدرة كل منها 

التدمريية إىل 335 كيلو طن.

منظومة  متتلك  التي  الدول  من  تعد  الصني:   -  3
صواريخ باليستية متطورة، أهمها  صاروخ «دي إف - 

41» ، والذي يعد أخطر صاروخ عابر للقارات ، ولديه 

العابرة  الباليستية  الصواريخ  بني جميع  أبعد مدى 

للقارات يرتاوح بني 12 و 14 ألف كيلومرت. وميكن 

للصاروخ أن يحمل ما يصل إىل 12 رأسا حربيا نوويا. 

كام نجحت الصني يف إنتاج صاروخ ”دي إف - 31» ، 

الذي تم الكشف عنه يف العام 2017،  وهو صاروخ 

 3 من  مكون  الصلب  بالوقود  يعمل  للقارات  عابر 

كيلومرتا  ألف   11 الصاروخ  مدى  يتجاوز  مراحل. 

املتحدة  الواليات  يف  مكان  أي  إىل  الوصول  وميكنه 

أيضاً صاروخ ”جي إل  الصني  األمريكية. كام متتلك 

- 2»، وهو صاروخ عابر للقارات ميكن إطالقه من 

الغواصات، ويعد النسخة البحرية من الصاروخ ”دي 

إىل   7600 بني  الصاروخ  مدى  ويرتاوح   .«31  - إف 

8000 كيلومرتا، وميكنه حمل رأس نووي واحدة أو 

عدة رؤوس نووية.

4 - بريطانيا: متتلك منظومة من الصواريخ املتطورة، 
تطورها  التي    «Land Ceptor» منظومة  وأهمها 

رشكة MBDA تضم صاروخ الدفاع الجوي التضميني 

املشرتك CAMM  ومنصة اإلطالق املتنقلة ومركبتني 

واعرتاض  ورصد  لبحث  مخصصة  وهي  للدعم، 

إىل  يصل  متوسط  مدى  عىل  والصواريخ  الطائرات 

25 كيلومرتا. ويف شهر يناير 2020، كشفت البحرية 

امللكية الربيطانية تفاصيل نظام جديد للدفاع الجوي 

قادر عىل تدمري صواريخ العدو برسعة تفوق رسعة 

النظام  هذا  ويستطيع  أضعاف،  بثالثة  الصوت 

الصاروخي الجديد املعروف باسم (يس سبتار) حامية 

منطقة من األرض أو البحر تصل مساحتها إىل 500 

ميل مربع، أي ما يعادل نحو 1295 كلم مربعاً.

5 - فرنسا: تعد من الدول التي متتلك منظومة قوية 
صاروخ  أهمها   النووية،  الباليستية  الصواريخ  من 

من  إطالقه  وميكن  للقارات،  العابر    «51  - «إم 

الخدمة  بدأ تطويرها عام 1992 ودخل  الغواصات 

عام 2010، ويصل مداه إىل 10 آالف كيلومرتا. وميكن 

للصاروخ حمل عدة رؤوس نووية، ومتتلك فرنسا نحو 

64صاروخا جاهزا لالستخدام من هذا النوع. وكانت 

فرنسا رابع دولة تنضم إىل ما يسمى ”النادي النووي“ 

ثالوثها  عىل  حافظت  الباردة  الحرب  ذروة  ويف   ،

، والقاذفات  الصواريخ األرضية  الخاص من  النووي 

املسلحة نووياً وغواصات الصواريخ الباليستية. 

: متتلك منظومة قوية من الصواريخ  6 - باكستان 
وهي  نووية،  رؤوس  حمل  عىل  القادرة  الباليستية 

أسلحة  متتلك  بأنها  املعروفة  التسع  الدول  إحدى 

بها،  خاص  نووي  ثالوث  بناء  إىل  وتسعى  نووية، 

مام يجعل ترسانتها النووية مرنة وقادرة عىل تنفيذ 

باكستان سلسلة  انتقامية.  ومتتلك  رضبات مدمرة 

التي نجحت يف تطويرها  الباليستية  الصواريخ  من 

الصاروخ  أهمها  من  املاضية،  السنوات  مدار  عىل 

(حتف 3) الذي يعمل بالوقود الصلب ومداه 180 

ميالً، وصاروخ (حتف 4) الذي يعمل بالوقود الصلب 

يعمل  الذي   (5 (حتف  وصاروخ  ميالً،   466 ومداه 

بالوقود السائل ومداه 766 ميالً.  

منظومة  متتلك  التي  الدول  من  تعد  الهند:   -  7
العابرة  النووية  الباليستية  الصواريخ  من  متطورة 

العام 2012 تجربة ناجحة  للقارات، وقد أجرت يف 

لصاروخ باليستي عابر للقارات يفوق مداه الخمسة 

العامل  يف  دولة  سابع  بذلك  لتصبح  ؛  كيلومرت  آالف 

متتلك هذا النوع من الصواريخ الباليستية . وكذلك 

أبرزها  باليستية  صواريخ  سلسلة  الهند  متتلك 

صاروخ «AGNI 3 ”؛ ومن هذه السلسلة الصاروخ 

مداه  يبلغ  أرض/أرض  صاروخ  وهو   (AGNI-4)

3000 كيلومرت، ويعمل بنظام املرحلتني؛ تعمل األوىل 

بالوقود الصلب، والثانية بالوقود السائل، ويبلغ وزن 

رأسه طناً واحداً وهو قادر عىل حمل رؤوس نووية 

وكيميائية، وتستعمل هذه األسلحة بصورة مشرتكة 
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من األرض والجو ويف الفضاء الخارجي وهي صواريخ 

التقنية من حيث  الذروة يف  للقارات، ومتثل  عابرة 

وأسلحة  نووية  قنابل  تحمل  فهي  والكفاءة،  الدقة 

كيميائية وحرارية وأسلحة اإلشعاع الجزيئ .  

برنامج  يكتنف  الذي  الغموض  رغم  إرسائيل:   -  8
معظم  أن  إال  الباليستية،  للصواريخ  إرسائيل 

التقديرات االستخباراتية تشري إىل أنها متتلك منظومة 

األمنية  عقيدتها  إطار  الصواريخ يف  من هذه  قوية 

العسكري  تفوقها  تعزيز  تستهدف  التي  والدفاعية 

ترسانة  إرسائيل  ولدى  األوسط.  الرشق  منطقة  يف 

متنوعة من الصواريخ الجوية والربية، وذلك ألغراض 

عليه  يطلق  ما  أخطرها  أن  إال  وهجومية،  دفاعية 

صاروخ «أريحا»،  والذي تشري التقارير إىل أنه قادر 

اآلن  مداه  ويصل  نووية،  حربية  رؤوس  عىل حمل 

إىل 4,000 كلم، ويعتمد عىل منصة إطالق صواريخ 

شافيت التي تختص بإرسال األقامر االصطناعية نحو 

إرسائيل،  أجرت   ،  2020 يناير  نهاية  ويف  الفضاء. 

اختبارا جديدا لصاروخ «أريحا 3» الباليستي العابر 

الجيش  يجريها  اختبارات،  سلسلة  ضمن  للقارات، 

اإلرسائييل، تشمل أنواعا مختلفة من الصواريخ، وهذا 

الصاروخ قادر عىل حمل رؤوس نووية.

متتلك  التي  الدول  من  تعد  الشاملية:  كوريا   -  9
القادرة  الباليستية  الصواريخ  من  متطورة  منظومة 

عىل حمل رؤوس نووية، وقد أفاد تقرير صدر عن 

أنها تواصل  األمم املتحدة يف شهر أغسطس 2020 

تطوير برنامجها لألسلحة النووية ، وأنها رمبا تكون 

الرؤوس  لرتكيبها عىل  نووية مصغرة  أجهزة  طورت 

كوريا  وأطلقت  الباليستية.  لصواريخها  الحربية 

 2017 نوفمرب  يف  للقارات  عابرا  صاروخا  الشاملية 

املتحدة  للواليات  ، ويصل مداه  تطوراً  األكرث  يعترب 

ويعرف باسم هواسونغ15-. ومنذ عام 2012، شوهد 

 KN-08 نوعان من الصواريخ العابرة للقارات (وهام

و KN-14) يف االستعراضات العسكرية التي تجريها 

 KN-08 بيونغيانغ بشكل دوري. يعتقد أن لصاروخ

ناقلة  ظهر  من  يطلق  والذي  الثالث،  املراحل  ذي 

محورة، مدى يتجاوز 11,500 كيلومرت. أما الصاروخ 

KN-14، فيبدو أنه صاروخ ذو مرحلتني يبلغ مداه 

نحو 10 آالف كيلومرت. 

..

امتالك  الكربى عىل  القوى  بني  التنافس  أن  ال شك 

بشكل  وتطويرها  النووية،  الباليستية  الصواريخ 

متسارع يشكل تهديداً لألمن والسلم الدوليني، خاصة 

بالنظر إىل االعتبارات التالية:

مرتكزات  أهم  من  باتت  الصواريخ  هذه  أن   -  1

العامل  دول  من  للعديد  العسكرية  االسرتاتيجيات 

بحيث  الصواريخ  هذه  تطوير  عىل  تعمل  التي 

تكون قادرة عىل عىل رضب أي هدف يف أي وقت 

تعيد صياغة  أنها  يعني  ما   ، العامل  أي مكان يف  يف 

سائدة  كانت  التي  التقليدية  النووي  الردع  معادلة 

إبان الحرب الباردة بني الواليات املتحدة األمريكية 

األمن  خرباء  ويجمع  السوفيتي»السابق».  واالتحاد 

تطوير  من  الرئييس  الهدف  أن  عىل  واالسرتاتيجية 

الصواريخ الباليستية هو استخدامها لحمل األسلحة 

النووية، ورضب عدة أهداف يف وقت واحد وخداع 
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أنها ما  الذي يؤكد  األمر  الصاروخي،  الدفاع  أنظمة 

عىل  واالستقرار  لألمن  رئيسياً  تهديداً  تشكل  تزال 

الصعيدين اإلقليمي والدويل.

2 - انسحاب الواليات املتحدة من معاهدة األسلحة 

النووية املتوسطة املدى يف أغسطس 2019، أدى إىل  

التنافس الدويل عىل امتالك وتطوير  تصاعدة حدة 

جانب  من  وخاصة  النووية،  الباليستية  الصواريخ 

تعمالن  أنهام  رصاحة  أعلنتا  اللتان  والصني،  روسيا 

عىل تطوير منظومات متقدمة من الصواريخ العابرة 

للقارات (فائقة الرسعة) لتعزيز قدراتهام العسكرية، 

يف مواجهة االنسحاب األمرييك من املعاهدة. ولعل 

تستعني يف  الصني  أن  السياق  الالفت يف هذا  األمر 

تعظيم منظوماتها الصاروخية مبوسكو يف تطور يؤرش 

التحالف  مستوى  إىل  يرقى  -قد  تفاهم  وجود  إىل 

االسرتاتيجي- بني الدولتني، لتحدي الهيمنة األمريكية، 

من خالل استعادة قدرة الردع النووي عرب الصواريخ 

العابرة للقارات فائقة الرسعة.

3 - سيطرة طابع التوتر والرصاع عىل العالقات بني 

من  املتحدة  الواليات  بني  وخاصة  الكربى،  القوى 

ناحية، وكل من روسيا والصني من ناحية ثانية، عىل 

والتجارية  السياسية  القضايا،  من  العديد  خلفية 

النزاعات  واالقتصادية، هذا فضالً عن تصاعد حدة 

بني بعض القوى اإلقليمية حول الحدود، كالرصاع بني 

الهند وباكستان حول إقليم كشمري، والنزاع الحدودي 

بني الهند والصني، وهي نزاعات تدفع هذه الدول إىل 

تطوير منظومتها الصاروخية املحملة برؤوس نووية 

بعضها  مواجهة  يف  الرئيسية  الردع  قوة  متثل  التي 

البعض.  

4 - تصاعد املخاوف من عودة سباق «الردع النووي» 

يف ظل تصاعد االنقسامات بني القوى الكربى حول 

معاهدة ستارت الجديدة التي سينتهي العمل بها يف 

شهر فرباير 2021، وهي آخر االتفاقيات الكربى بني 

الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي(السابق) للحد 

من األسلحة املوروثة من الحرب الباردة، والتي ال تزال 

سارية.  حيث تثري التساؤالت بشإن إمكانية تجديدها 

أم ال؟ خاصة يف ظل الخالفات بني الواليات املتحدة 

وروسيا حول بعض بنودها، ففي الوقت الذي أعلنت 

وإجراء  االتفاقية،  هذه  لتجديد  استعدادها  روسيا 

محادثات متعددة األطراف تشمل القوتني النوويتني 

األوروبيتني، بريطانيا وفرنسا، فإن الواليات املتحدة يف 

ظل إدارة ترامب تهدد باالنسحاب من هذه املعاهدة 

ما مل توسيعها لتشمل دوالً أخرى، وخاصة الصني، وهو 

ما ترفضه األخرية، عىل اعتبار أن هناك فجوة كبرية 

بينها وبني الرتسانة النووية األمريكية. ويف حال عدم 

األشهر  الدولية خالل  القوى  بني  توافق  إىل  التوصل 

القليلة املقبلة حول هذه املعاهدة، فإن مثة مخاوف 

متزايدة من احتامالت عودة سباق التسلح النووي، 

خاصة إذا تم األخذ يف االعتبار أن هذه املعاهدة متثل 

اإلطار الناظم والضامن للحيلولة دون انزالق الدولتني 

إىل سباق تسلح نووي جديد.  

التي تبذلها األمم املتحدة من أجل  رغم املحاوالت 

نزع السالح يف العامل، باعتباره الخطر الحقيقي الذي 

األسلحة  أن  إال  الجديدة،  األلفية  يف  البرشية  يهدد 

النووية ما تزال تشكل أهم مرتكزات القوة العسكرية 

غري التقليدية للعديد من القوى الكربى يف العامل يف 

الوقت الراهن، التي تسعى إىل تطوير منظومتها من 

الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات، يف تطور 

ينذر بعودة السباق النووي الذي ينطوي عىل تهديد 

واضح لألمن والسلم الدوليني.
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دولة  بني  توقيعها  تم  التي  السالم  معاهدة  تشكل 

يف  إرسائيل،  ودولة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

الخامس عرش من سبتمرب 2020 يف البيت األبيض، 

بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية والتعاون الدويل ، ورئيس الوزراء بنيامني 

ترامب مكسباً  دونالد  األمرييك  الرئيس  و  نتنياهو، 

سياسياً للشعب الفلسطيني ودعامً لقضيته العادلة 

يف بناء دولته املستقلة، وذلك بالنظر إىل االعتبارات 

والحقائق التالية: 

1 - إحياء حل الدولتني باعتباره الركيزة يف بناء الدولة 

الفلسطينية املستقلة، إذ أن هذه املعاهدة فرضت 

عىل إرسائيل التخيل عن «خطة الضم»، والتي كانت 

من  تعتزم 

املزيد  ضم  خاللها 

الفلسطينية،  األرايض  من 

وطرد الفلسطينيني منها، حيث كانت 

تخطط لالستيالء عىل ما يقرب من 30% من 

كبرية  نسبة  ثم ضياع  ومن  الفلسطينية،  األرايض 

الدولة  عليها  تقوم  أن  يفرتض  التي  األرايض  من 

الفلسطينية بشكل متواصل، أي أن معاهدة السالم 

أحيت اآلمال بإقامة الدولة الفلسطينية. 

2 - التأسيس لرؤية جديدة لحل القضية الفلسطينية 

وإحياء مسار السالم يف الرشق األوسط تنطلق من 

للشعب  الداعم  والعريب  اإلمارايت  املوقف  ثوابت 

فال  املستقلة،  دولته  إقامة  الفلسطيني وحقه يف 

وإرسائيل  اإلمارات  بني  السالم  معاهدة  أن  شك 

األوسط  الرشق  سالم  عملية  إىل  الحياة  تعيد 
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منذ  توقفت  التي 

مع  وخاصة  سنوات، 

انشغال املجتمع الدويل باألزمات 

منذ  املنطقة  تشهدها  التي  والرصاعات 

ما يسمى «أحداث الربيع العريب»، وحتى وقتنا 

الراهن يف ظل جائحة كورونا. 

3 - توفري مظلة دولية لدعم الشعب الفلسطيني، فال 

شك أن معاهدة السالم بني اإلمارات وإرسائيل ، وما قد 

تب  يرت

عليها 

يف 

ملستقبل  ا

إقليمي  تعاون  من 

كافة،  املجاالت  يف  ودويل 

دولية  مظلة  إيجاد  يف  ستسهم 

لدعم الشعب الفلسطيني، ومساعدته عىل 

واالزدهـار،  والتنميـة  البنـاء  يف  تطلعاتـه  تحقيـق 

اإلمــارات  رؤيــة  بـه  تحظـى  ما  ظل  يف  خاصة 

ألنها  دويل،  وقبول  تأييد  من  الســـــالم  لعمليــــة 

ترتكز عىل حق شعوب املنطقة يف التعايش وقبول 

اآلخر واألمن املشرتك والرخاء واالزدهار. 

إبرام معاهدة السالم مع  ثوابت اإلمارات يف 

إرسائيل

معاهدة  إلبرام  اإلمارات  توجه  أن  شك  ال 

عدة  من  ينطلق  إمنا  إرسائيل  مع  سالم 

ثوابت تجسد يف جوهرها ما تؤمن به 

من رضورة العمل عىل تعزيز أسس 

األمن واالستقرار الشامل يف املنطقة، 

وأهم هذه الثوابت:   

الشعب  ودعم  الفلسطينية  القضية  مركزية   -  1

السياسة  أولويات  أهم  باعتبارها  الفلسطيني، 

مطلع  يف  نشأتها  منذ  اإلمارات  لدولة  الخارجية 

زايد  الشيخ  له  فاملغفور  املايض،  القرن  سبعينيات 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان من أشد 

املحافل  مختلف  أمام  القضية  هذه  عن  املدافعني 

اإلقليمية والدولية، وكانت اإلمارات من أوائل الدول 

فلسطني  بدولة  االعرتاف  إىل  بادرت  التي  العربية 

فور إعالنها يف 15 نوفمرب 1988 خالل خطاب ألقاه 

املؤمتر  يف  عرفات  يارس  الراحل  الفلسطيني  الرئيس 

الوطني الفلسطيني يف الجزائر، كام أكدت اإلمارات يف 

كل الفعاليات السياسية عىل حق الشعب الفلسطيني 

املستقلة  وبناء دولته  اسرتداد حقوقه املرشوعة،  يف 

الذي  النهج  هو  وهذا  الرشيف،  القدس  وعاصمتها 
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تسري عليه الدولة اآلن يف ظل قيادة صاحب السمو 

 ، الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

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 

ُحكام  السمو  أصحاب  وإخوانهم  املسلحة،  للقوات 

اإلمارات، ولهذا كان واضحاً أن البيان الثاليث، اإلمارايت 

الثالث  يف  صدر  الذي  املشرتك،  اإلرسائييل  األمرييك 

رضورة  عىل  رصاحة  أكد   2020 أغسطس  من  عرش 

مواصلة الجهود للتوصل إىل حل عادل وشامل ودائم 

أراٍض  ضم  ووقف  اإلرسائييل،  الفلسطيني  للرصاع 

فلسطينية، وهذان اثنان من ثوابت املوقف اإلمارايت 

تجاه القضية الفلسطينية.

الشيخ محمد بن زايد آل  السمو  أعاد صاحب  وقد 

ألقاها  التي  الكلمة،  يف  التأكيد  الله،  حفظه  نهيان، 

نيابة عنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير 

أغسطس  شهر  نهاية  يف  الدويل  والتعاون  الخارجية 

نظمته  الذي  اللقاء  يف  الفلسطينية  للجالية   ،2020

القضية  أولوية  عىل  أبوظبي،  اإلماراتية  بالعاصمة 

اإلمارات،  لدولة  الخارجية  السياسة  يف  الفلسطينية 

دعم  يف  اإلمارات  استمرار  إىل  سموه  أشار  حينام 

أن «موقف  الفلسطينية، وشدد سموه عىل  القضية 

العريب  للموقف  دعمه  يف  وراسخ  ثابت  اإلمارات 

عاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  لقيام  الداعي 

الرشقية» وقال سموه:»اإلمارات مستمرة يف  القدس 

دعم القضية الفلسطينية، وهو موقف نابع من قناعة 

متجذرة وال تغريه أي اعتبارات، فالعالقة بني الشعبني 

اإلمارايت والفلسطيني ثابتة وراسخة ولن تتغري «.

2 - هذه املعاهدة تندرج ضمن القرارات االسرتاتيجية 

قراءتها  عن  والناجمة  باإلمارات،  الخاصة  السيادية 

وترتبط  املنطقة،  تشهدها  التي  لألوضاع  الدقيقة 

عىل  الحفاظ  لكيفية  الواقعي  مبنظورها  باألساس 

مصالحها العليا، وهي ليست موجهة ضد أحد، وإمنا 

تستهدف باألساس تعزيز أسس األمن واالستقرار يف 

املنطقة، فهي كام يقول صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، حفظه الله «قرار سيادي من أجل 

السالم واملستقبل».

3 - اإلميان بالسالم كخيار اسرتاتيجي لتحقيق األمن 

والتنمية واالزهار لشعوب املنطقة والعامل، فال شك أن 

معاهدة السالم بني اإلمارات وإرسائيل هي تعبري عن 

رؤية اإلمارات العميقة لبناء السالم ، تجسيداً لفكر 

الله، الذي كان يقول: « ارتكزت  الشيخ زايد رحمه 

سياستنا ومواقفنا عىل مبادئ الحق والعدل والسالم 

ملحة  حاجة  هو  السالم  بأن  إمياننا  من  منطلقني 

دولة  تتبناها  التي  الرؤية  للبرشية جمعاء»،  وهي 

اإلمارات يف ظل القيادة الرشيدة، وتنظر من خاللها 

إىل السالم باعتباره خيار اسرتاتيجي ورضورة لتعزيز 

األمن والسلم والتنمية.  

الرصاع  خربة  من  تستفيد  املعاهدة  هذه  أن  كام 

العريب- اإلرسائييل خالل العقود املاضية، والتي تشري 

إىل أن السالم هو الطريق الحقيقي السرتداد الحقوق 

وتحقيق األمن واالستقرار، فمرص مل تسرتجع سيناء 

كاملة إال بعد إبرامها معاهدة سالم مع إرسائيل عام 

1979، واألردن مل يسرتد حقوقه املرشوعة يف املياه إال 

بعد توقيعه بعد اتفاقية السالم عام 1994، وعىل هذا 

ميكن القول أن معاهدة السالم بني اإلمارات وإرسائيل 

يف  الفلسطيني  الشعب  حقوق  تعزز  أن  شأنها  من 

إقامة دولته املستقلة.  

األساس يف  يشكل  الفلسطينية  القضية  أن حل   -  4

واقعة  حقيقة  وهذه  املنطقة،  وقضايا  أزمات  حل 

التي  التحديات  واقع  تحليل  من  إدراكها  ميكن 

تشهدها املنطقة العربية، فانتشار التطرف واإلرهاب 

التنظيامت  بأي حال عن  والكراهية ال ميكن فصله 

القضية  التعرث يف جهود حل  توظف  التي  املتطرفة 

الرتويج  يف  عام  بوجه  السالم  وعملية  الفلسطينية 

ألفكارها يف أوساط الشباب، لهذا فإن معاهدة السالم 

املياه  تحرك  أن  شأنها  من  وإرسائيل  اإلمارات  بني 

الحقيقية  الراكدة يف مسار السالم، وكشف األجندة 

لألطراف والجامعات التي تتاجر بهذه القضية لخدمة 

مرشوعاتها الهدامة يف املنطقة. ولهذا ميكن القول أن 

كانت  الدقة  بالغ  توقيت  املعاهدة جاءت يف  هذه 

فيه املنطقة عىل وشك االنفجار إذا نفذت إرسائيل 
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واالتحاد  املتحدة  األمم  أن  بدليل  الضم»،  «خطة 

خالل  حذرت  الدولية  القوى  من  والعديد  األورويب 

إىل  ستؤدي  الخطة  هذه  أن  من  املاضية  األشهر 

القامئة عىل  السالم  العنف وموت خطة  موجة من 

لعدة  بشأنها  التفاوض  تم  والتي  الدولتني»،  «حل 

عقود، لهذا فإن أهمية هذه املعاهدة إمنا تكمن يف 

كونها متهد الطريق لبناء سالم حقيقي قابل للحياة 

بثامره  املنطقة  شعوب  جميع  تنعم  واالستدامة، 

اإليجابية يف املستقبل.

..

تعاملت اإلمارات مع القضية الفلسطينية باعتبارها 

املادي  الدعم  لها  ووفرت  األوىل،  العربية  القضية 

الشعب  دعم  يف  واضحاً  ذلك  وتجىل  واملعنوي، 

الفلسطيني وقيادته السياسية،  كام ساندت اإلمارات 

اإلقليمية  املحافل  مختلف  يف  الفلسطينية  القضية 

الوصول  رضورة  عىل  التأكيد  خالل  من  والدولية، 

إىل  باإلضافة   ، الفلسطينية  للقضية  عادل  حل  إىل 

من خالل  ومعنوياً  مادياً  الفلسطيني  الشعب  دعم 

عىل  اإلمارات  دولة  تقيمها  التي  التنموية  املشاريع 

األرض الفلسطينية.

وتأيت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مقدمة الدول 

الداعمة للشعب الفلسطيني، كام توظف مساعداتها 

يف تنمية مختلف مناطق الشعب الفلسطيني، حيث 

تأيت يف املرتبة الرابعة بني أكرب 10 دول داعمة مالياً 

عام  الفلسطينية  السلطة  قيام  منذ  فلسطني  لدولة 

1994، حيث قدمت مساعدات بقيمة 2 مليار و104 

الفلسطيني منذ قيام  ماليني دوالر أمرييك للشعب 

مقدمة  يف  اإلمارات  تأيت  كام  الفلسطينية.  السلطة 

الفلسطينيني  الالجئني  لوكالة غوث  املانحة  الجهات 

”أونروا“، حيث قدمت أكرث من 828.2 مليون دوالر 

من 2013 إىل أبريل 2020 لتمويل مختلف القطاعات 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة. كام وقعت مع وكالة 

األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

لـ“أونروا“  التعليم  برامج  لدعم  اتفاقيات  (أونروا) 

يف قطاع غزة، وذلك بهدف ضامن استمرار حصول 

الطالب والطالبات يف فلسطني عىل التعليم األسايس 

يف بيئة مدرسية مالمئة تتوفر فيها أساسيات التعليم.

للشعب  اإلمارات  تقدمها  التي  املساعدات  وتتنوع 

الفلسطيني، ما بني مساعدات إنسانية ومالية وإمنائية 

وإغاثية، حيث قامت خالل السنوات املاضية بتنفيذ 

العرشات من املشاريع يف األرايض الفلسطينية؛ لدعم 

صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز الخدمات األساسية 

الصحية والتعليمية يف األرايض املحتلة والحفاظ عىل 

الهوية العربية اإلسالمية للمناطق الفلسطينية. كام 

بادرت إىل مساعدة الشعب الفلسطيني يف مواجهة 

بإرسال  وقامت   ،“19 املستجد“كوفيد-  كورونا  وباء 

إمدادات طبية عاجلة إىل األرايض الفلسطينية املحتلة 

والتخفيف  الوباء،  الحتواء  الرامية  الجهود  لدعم 

من تداعياته عىل الشعب الفلسطيني.  كام تشارك 

والخريية  اإلنسانية  والجمعيات  املؤسسات  مختلف 

وتوفري  الفلسطيني،  الشعب  مساعدة  يف  اإلماراتية 

متطلباته األساسية من االحتياجات الرضورية، فعىل 

سبيل املثال، فإن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت سريت 

باملواد  محملة  السنني،  مر  عىل  مساعدات،  قوافل 

اإلغاثية تصل لسكان قطاع غزة، ولعبت دوراً محورياً 

يف تخفيف املعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتشري 

التقديرات يف هذا الخصوص إىل أن هذه املؤسسات 

إنسانية  دوالر، مساعدات  مليون  نحو 364  قدمت 

الفلسطيني خالل عامي  وتنموية وغذائية للشعب 

2017 و2018.
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مدار  عىل  املساعدات  هذه  استمرار  أن  يف  وال شك 

اإلنساين  البعد  أن  بوضوح  يؤكد  إمنا  املاضية  العقود 

مع  اإلمارات  تعامل  يف  الراسخة  الثوابت  أحد  ميثل 

إىل  تقدميها  يتم  فاملساعدات  الفلسطيني،  الشعب 

كان  ولقد  استثناء،  دون  واملناطق  املدن  مختلف 

عىل  شاهد  خري  وهذا  األكرب،  النصيب  غزة  لقطاع 

وإمنا  اإلنسانية،  املساعدات  تسيس  ال  اإلمارات  أن 

تتعامل معها باعتبارها التزام ومسئولية أخالقية تجاه 

الشعب الفلسطيني الشقيق، بغض النظر عن موقف 

حركة حامس والعديد من الفصائل الفلسطينية التي 

بالقضية  تتاجر  معادية  إقليمية  قوى  مع  اصطفت 

الفلسطينية وتزايد عىل الحقوق املرشوعة لشعبها.

..

وإرسائيل  اإلمارات  بني  السالم  معاهدة  أن  شك  ال 

لشعوب  واالزدهار  األمن  من  جديد  لعهد  تدشن 

اسرتاتيجية  لتحوالت  تؤسس  كام   ، بأرسها  املنطقة 

كربى غري مسبوقة يف تاريخ منطقة الرشق األوسط، 

تتمثل أهم مالمحها يف التايل:

املشهدين  يف  املؤثر  اإلمارايت  الدور  تصاعد   -  1
صياغة  إعادة  عىل  والقادر  والدويل،  اإلقليمي 
معادالت القوة والتأثري يف املنطقة عىل الصعد كافة، 

يف  اإلمارات  فنجاح  واألمنية،  واالقتصادية  السياسية 

الربط بني معاهدة السالم مع إرسائيل وتخيل األخرية 

عن «خطة الضم»، هو تأكيد عىل قوة الدبلوماسية 

والتأثري،  اإلقناع  أدوات  من  متتلكه  وما  اإلماراتية، 

رفض  حقيقة  االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  خاصة 

التي  الدولية  واملبادرات  الدعاوى  ملختلف  إرسائيل 

صدرت خالل األشهر املاضية، وتطالبها بالتخيل عن 

«خطة الضم»، وإرصارها عىل امليض قدماً يف تنفيذها؛ 

السالم  إىل صوت  املطاف  نهاية  استجابت يف  لكنها 

الذي أطلقته اإلمارات، ألنها تدرك أنها طرف فاعل 

ومؤثر يف صناعة السالم يف املنطقة، وتحظى مبادراتها 

بالقبول واملصداقية عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، 

وتستطيع بالفعل تحريك املياه الراكدة يف هذا امللف 

هذه  أبرمت  اإلمارات  أن  خاصة  واملتشابك،  املعقد 

بناء  يف  حقيقية  ورغبة  قوة،  منطق  من  املعاهدة 

السالم، فهي ليست دولة حدودية مع إرسائيل ومل 

تخرس أية أرايض تريد اسرتدادها كام كان الوضع مع 

مرص أو األردن، ولهذا فإن هدفها هو تحقيق السالم 

الشامل واملستدام لكل دول وشعوب املنطقة. 

2 - تزايد التقدير الدويل للقيادة اإلماراتية، والحرص 
واملتزنة  الحكيمة  ورؤاها  مبواقفها  االسرتشاد  عىل 

القضية  وخاصة  املختلفة،  املنطقة  قضايا  تجاه 

األوسط، فال شك  الرشق  الفلسطينية وعملية سالم 

أن تراجع الواليات املتحدة عن دعم «خطة الضم» 

إىل  يرجع  اإلماراتية،  للرؤية  وتأييدها  اإلرسائيلية، 

به  يتمتع  الذي  املنطق  التأثري واإلقناع وسالمة  قوة 

نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

حفظه الله، حيث ميتلك سموه رؤية متكاملة األبعاد 

تقترص  ال  املنطقة،  وأزمات  قضايا  ملجمل  واملالمح 

املستقبل  تسترشف  وإمنا  الراهن  الوضع  عىل  فقط 

سموه  أن  القول  ميكن  املنطلق  هذا  ومن  أيضاً، 

استطاع أن يقنع الواليات املتحدة بـأن تعيد النظر 

يف موقفها من «خطة الضم» اإلرسائيلية، وأن يوضح 

يف الوقت ذاته لإلدارة األمريكية ما تشكله القضية 

لدى  مكانة  من  اإلسالمية  واملقدسات  الفلسطينية، 
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العرب واملسلمني جميعاُ يف كل مكان، وأن التداعيات 

املحتملة التي ميكن أن ترتتب عىل استمرار إرسائيل 

يف تبني «خطة الضم»، من شأنها «انفجار املنطقة»، 

ولهذا من الطبيعي أن يحظى صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مبكانة دولية 

بأنه  الدويل  إليه من جانب املجتمع  رفيعة، ويُنظر 

«رجل السالم» يف املنطقة، وتتصاعد الدعوات الدولية  

لرتشيحه لجائزة نوبل للسالم.

يف  الجديد  الواقعية  ملنظور  اإلمارات  قيادة   -  3
إلبرام  اإلمارات  توجه  أن  شك  ال  العربية،  السياسة 
معاهدة سالم مع إرسائيل يعرب عن جرأة سياسية غري 

مسبوقة، ويجسد منظوراً جديداً يف السياسة العربية، 

يتسم بالواقعية والقراءة الدقيقة لتطورات األوضاع 

يف املنطقة والعامل، واالستفادة من التجارب املختلفة 

يف إدارة الرصاعات، والتي تؤكد أن االبتعاد عن نهج 

الحوار والتفاهم والتواصل مل يؤد إال إىل املزيد من 

لألمن  الحقيقي  الطريق  هو  السالم  وأن  الرصاع،  

والتنمية واالستقرار واالزدهار. وهذا املنظور الجديد 

هو امتداد لثوابت السياسة الخارحية اإلماراتية التي 

أرساها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، والذي كان يؤمن بأن تعزيز السالم 

اإلقليمية  الساحتني  عىل  والعدل  واألمن  واالستقرار 

لتحقيق  الجهود  لتكريس  الطريق  هو  والدولية 

التنمية والرفاهية لشعوب املنطقة  والعامل . 

الفلسطيني  الرصاع  إدارة  نهج  يف  التحول   -  4
بني  السالم  معاهدة  تشكل  اإلرسائييل:  والعريب- 
اإلمارات وإرسائيل تحوالً اسرتاتيجياً جديداً يف طريقة 

إدارة الرصاع العريب-اإلرسائييل، والرصاعات اإلقليمية 

عدم  أن  املاضية  العقود  أثبتت  أن  بعد  عام،  بوجه 

املزيد  إىل  إال  يؤدي  لن  والتواصل  والتفاهم  الحوار 

من الرصاع واقتطاع مزيد من الحقوق الفلسطينية 

املرشوعة، بينام يؤدي االشتباك مع املشكالت والعمل 

عىل حلها إىل تفاهامت مشرتكة تدفع يف اتجاه حل 

هناك  أن  خاصة  القوة،  منطق  عن  بعيداً  الرصاع 

خربات إقليمية عديدة يف إدارة الرصاعات أثبتت أنه 

بإمكان الدول تحييد الرصاعات والنزاعات فيام بينها، 

والتوافق عىل تعزيز املصالح املشرتكة وإقامة عالقات 

يف  شعوبها  ملصالح  تستجيب  وتجارية  اقتصادية 

التنمية والرفاه، وتؤدي يف نهاية املطاف إىل التوصل 

لحلول دامئة ومستدامة لهذه الرصاعات.

ال  اإلقليمي:  واالستقرار  األمن  أسس  ترسيخ   -  5

وإرسائيل  اإلمارات  بني  السالم  معاهدة  أن  شك 

ستمثل دعامً للجهود الرامية إىل تعزيز أسس األمن 

ينهي  السالم  فهذا  برمتها،  املنطقة  يف  واالستقرار 

تم  الذي  اإلرسائييل،  العريب-  الرصاع  من  عقودا 

استغالله أسوأ استغالل من قبل الجامعات املتطرفة 

املنطقة،  املتطرفة يف  أيديولوجياتها  واإلرهابية لنرش 

ولهذا حرصت  اإلمارات أن تتضمن معاهدة السالم 

أن  وهي  جوهرية،  نقطة  عىل  التأكيد  إرسائيل  مع 

األماكن املقدسة يف القدس ينبغي أن تظل مفتوحة 

أمام املصلني من جميع األديان، لتقطع بذلك الطريق 

التي طاملا  املنطقة  والتعصب يف  التطرف  عىل قوى 

الدينية،  سعت، وما تزال، إىل إذكاء نريان الرصاعات 

واالنطالق منها يف تأجيج خطاب الكراهية والتحريض 

عىل العنف، وبالشكل الذي يضع املنطقة عىل حافة 

بركان قابل لالنفجار يف أي لحظة. يف الوقت ذاته، فإن 

هذه املعاهدة تدعم قوى االعتدال الداعمة لعملية 

السالم يف املنطقة يف مواجهة القوى الرافضة لها، إيران 

وتركيا وجامعات اإلسالم السيايس، والتي تعارض أي 

محاوالت جادة لتحريك حالة الجمود يف املفاوضات 

بني الفلسطينيني واإلرسائيليني، ألن من مصلحتها أن 

تظل حالة الجمود مسيطرة عىل عملية سالم الرشق 

األوسط، يك تتفرغ هي لتنفيذ مرشوعاتها التوسعية 

والهدامة يف املنطقة. 

6 - التأسيس لعرص جديد من التعاون يف املجاالت 
كافة التي تواكب تطلعات شعوب املنطقة يف البناء 
األخذ يف  تم  إذا  واالزدهار، خاصة  والرفاه  والتنمية 
االعتبار حقيقة أن كل من اإلمارات وإرسائيل يصنفان 

وال  تطوراُ.  املنطقة  اقتصاديات  أكرث  من  باعتبارهام 

آفاقاً  ستفتح  الجديدة  السالم  معاهدة  أن  يف  شك 

الدولتني لتشمل باقي دول  جديدة للتعاون تتجاوز 

املتقدمة  التكنولوجيا  قطاعات  يف  خاصة  املنطقة، 

إنتاجية  وزيادة  املياه،  ومعالجة  السياحة،  والصحة 

تفتح  املعاهدة  هذه  أن  كام  الزراعية.   األرايض 

املجال أمام بناء رشاكات اسرتاتيجية أوسع ليس فقط 

إقليمية  قوى  بني  أيضاً  وإمنا  وإرسائيل  اإلمارات  بني 

ودولية، كالصني والهند وكوريا الجنوبية، ترتكز عىل  

تبادل الخربات واالستفادة مام تتمتع به هذه الدول 

مجتمعة من مزايا اقتصادية وعلمية وتقنية، وتعزز 

والطاقة  الطاقة  مجاالت  يف  املشرتك  التعاون  من 

املتجددة، والتكنولوجيا والفضاء ومبا ينعكس إيجاباً 

عىل أمن وتنمية ورفاهية شعوب دول املنطقة.

تدشن معاهدة السالم بني اإلمارات وإرسائيل ملسار 

جديد من األمن واالستقرار واالزدهار لدول وشعوب 

وميهد  والرصاع،  التوتر  من  عقود  ينهي  املنطقة،  

وأوسع،  أرحب  آفاق  إىل  املنطقة  النتقال  الطريق 

واملزايدين  الجوفاء  الشعارات  أصحاب  عن  بعيداً 

بحقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة،  لقد 

القابل  الحقيقي  السالم  طريق  اإلمارات  اختارت 

للحياة واالستدامة، ولهذا تحظى جهودها ومبادراتها 

جانب  من  قناعة  هناك  ألن  واسع،  دويل  برتحيب 

املجتمع الدويل بأنها قادرة بالفعل عىل قيادة جهود 

السالم، وتقديم النموذج لآلخرين يف تبني خيار السالم 

باعتباره الطريق نحو البناء والتنمية والرفاه لشعوب 

املنطقة والعامل.
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عيل  تركز  العسكرية  للمؤسسة  التاريخية  الدراسة 

إدارة  وطرق  املسلحة  للقوات  التاريخي  التطور 

الحرب خاصة يف النواحي التى أحدثت تغرياً جذرياً 

يف التنظيم والتسليح والفكر العسكري، كام أن دراسة 

النقاب عن ما سيكون  التاريخ العسكري سيكشف 

التاريخ  فقراءة  العسكرية،  املؤسسة  مستقبل  عليه 

العسكري والتمعن فيه من حني الخر يسمح للقادة 

العسكريني تجنب الوقوع ىف اخطاء املاىض.

دجلة  نهري  أودية  ىف  الحضارات  منو  مع  نشأت 

والفرات ىف آسيا وىف وادى النيل بأفريقيا عام 2200 

الرماح  من حملة  البابليون جيشاً  كون  ق.م، حيث 

ورماة القوس والسهم. وىف عام 2500 ق.م إستخدم 

مركبة  بابل  جنوب  إستوطنوا  الذين  السومريون 

حربية ذات عجالت ىف البداية تجرها حمر وحشية 

بعد،  فيام  بها  الخيول  استبدلت  ثم  الحجم،  صغرية 

عندما إستخدمها أحمس األول قائد الجيش املرصى 

الذى طرد الهكسوس، وهو مؤسس األرسة الفرعونية 

الثامنة عرش، ثم تطورت هذه العربات ىف عهد األرسة 

الفرعونية الثامنة عرش، وىف عهد رمسيس الثاين أثناء 

حربه ضد الحيثيني.

اإلغريق  قدماء  أدخل  امليالد  قبل  السابع  القرن  ىف 

الكردوسة وهى أول تشكيل تكتيىك مهم ىف التاريخ 

الرماح يرتدون  التشكيل حملة  العسكرى، ويف هذا 

طول  صفوف،  أربعة  ىف  ويقفون  الواقية  الدروع 

مرتابطاً،  مستطيالً  بذلك  مكونني  رجالً   (50) الصف 

وعىل الرغم من إمكان إستخدامها ىف الهجوم إال أن 

الكردوسة أبتكرت كتشكيل دفاعى.

ىف القرن الرابع قبل امليالد قام اإلسكندر األكرب ملك 

نظام  أول  بابتكار  العامل،  ىف  الفاتحني  وثاىن  مقدونيا 

متوين عسكرى عرفه العامل، وقد قام الرومان بتطوير 

ثاين أعظم تشكيل تكتيىك، وىف بدايات القرن الرابع 

قبل امليالد إبتكر الرومان الفيلق، وقد كان ذو تشكيل 

مستطيل وأكرث مرونة من الكردوسة وكان يتكون من 
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ثالثة خطوط من الكراديس الصغرية املسامة قطعاً أو 

فيام بعد كتائب.       

بعد إنهيار اإلمرباطورية الرومانية ىف حوايل عام 476م 

مئات  لعدة  كبرية  نظامية  جيوشاُ  ألوروبا  تكن  مل 

الذين  أولئك  املحاربون هم  كان  فلقد  السنني،  من 

األحرار  القبائل  رجال  من  اإلمرباطورية  إكتسحوا 

بدأ  الفرتة  هذه  وىف  الجسامنية،  البنية  ىف  األقوياء 

تقليد املليشيا يف الظهور.

إنطلقت  امليالدي،  السابع  الهجري  القرن  من  بدءاً 

الجيوش اإلسالمية ىف فتح البلدان رشقاً وغرباً مطورة 

أساليب الهجوم  باملشاة والجنود والخيالة (الفرسان)، 

ويستخدم  الخيالة،  من  القوات  أغلب  أصبحت  ثم 

أمري  وابتكر  والسهام،  والرماح  السيوف  املحاربون 

املؤمنني سيدنا عمر بن الخطاب ريض الله عنه إبان 

فرتة حكمه فكرة القوات اإلحتياطية الراكبة، والتى 

وىف  املعارك،  لحسم  الصعبة  املواقف  ىف  بها  يدفع 

العرص األموي إستخدم العرب املنجنيق، كام كانت 

لهم أساليب حربية متميزة تقوم عىل عنارص الخداع 

واملباغتة والدوران حول الخصم واإلستدراج.

كذلك عرف العرب مبكرا تقسيم الجيوش النظامية 

ونفذوا  وظهر،  وميرسة  وقلب  وميمنة  مقدمة  إىل 

للخلفاء وصايا  التموين واإلسعاف، وكانت  عمليات 

الحرب  أساليب  تعلمهم  الجيوش  لقادة  حكيمة 

الرشيفة، وترشدهم إىل طرق معاملة الجنود واألرسى 

وسكان البالد املفتوحة. 

ىف القرون الوسطى ىف الغرب نشأ املجتمع عىل قاعدة 

األرايض  مالك  نظم  حيث  العسكرية  العالقات  من 

جيوشهم الشخصية الخاصة من عاملهم، وكان هؤالء 

العامل غري املتفرغني يقاتلون يف وقت الحرب لفرتات 

محددة وىف مهام محددة ىف الدفاع الداخيل، غري أن 

الحكام وجدوا أنه من الصعوبة مبكان تنظيم الجيوش 

اإلقطاعية عىل نحو فعال، فبدؤوا يستأجرون املرتزقة 

واألسلحة  والسهام  القوس  يستخدمون  كانوا  الذين 

األخرى التى تدربوا عليها ىف ديارهم.

الرماحون  كان  الوسطى  العصور  أواخر  ىف    

اشهر  هم  والسهام  القوس  ورماة  السويرسيون، 

جرى  امليالدي  عرش  الرابع  القرن  وىف  املرتزقة، 

اول  ىف  أملانيا وإيطاليا وسويرسا  ىف  املرتزقة  تشكيل 

رسايا عسكرية، وفيام بعد أصبحت الرسية الوحدة 

األساسية ىف العديد من الجيوش.

األتراك  أصبح  امليالدى  عرش  الرابع  القرن  ىف  أما 

ينشئ جيشاً  الرومان  بعد  أول شعب  العثامنيون 

من قوات متفرغة للعمل العسكرى، وكانت القوات 

العثامنية املسامة باإلنكشارية تعمل ىف وقت السلم 

والحرب عىل السواء. وىف عام 1445م استأجر امللك 

شارل السابع ملك فرنسا رسايا من املرتزقة للعمل 

بصفة دامئة وأنشأ فيام بعد أول جيش نظامي تعرفه 

أوروبا منذ العهد الروماين.

إن الكثري من التنظيامت العسكرية الحديثة يرجع 

أصلها إيل املشاة والفرسان األملانية ىف القرن الخامس 

عرش امليالدى، وقد بنى األملان تنظيمهم عىل غرار 

الرسايا  بإسم  املعروف  املرتزقة  اإلنجليزية  الجيوش 

أيضاً  األملان  نظم  كام  السويرسية،  واملرتزقة  الحرة 

كانت  حيث  القتالية،  لقواتهم  متوين  وحدات  أول 

الجيوش البدائية تقتات من األرض التى تقاتل فيها، 

ومل تكن متلك تنظيامت متوين منفصلة، حيث أنشأت 

امليالدي  عرش  السادس  القرن  ىف  األملانية  الفرسان 

مكتباً لإلمدادات والتموين لتأمني السكن والطعام.

الجيوش  تنظيم  بتطوير  البارود  إخرتاع  عجل  لقد 

وتكتيكها، وقد بدأ إستخدامه ىف املدافع بأوروبا أثناء 

الجنود  إستخدم  حيث  امليالدي،  الرابع عرش  القرن 

اإلنجليز أول مدافع ىف معركة (كرييس) عام 1346م، 

وهى مدافع ترمي بالحجارة، مام جعلها غري فعالة ىف 

الرماية وبطيئة الحركة، ومع إتساع نطاق إستخدام 

البارود طورت الجيوش مدافع لها من الفعالية ما يهد 

ويهدم جدران الحصون السميكة. 
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املشاة  كان  امليالدى  عرش  السابع  القرن  أواخر  ىف 

انفسهم  يدافعون عن  (السنيك)  بحراب  املسلحون 

ضد هجامت الفرسان دون االعتامد عىل الرماحني، 

وكان الجنود يقفون ىف ثالثة صفوف حسب الصنف 

ىف تشكيل يسمى الخط وكان الجنود املشاة يطلقون 

يف  آن واحد نريان بنادقهم عيل مدى قصري.

ىف القرن الثامن عرش امليالدى إستمرت معظم الدول 

ىف بناء جيوشها بالتجنيد التطوعي، ال سيام ىف أوساط 

الجيوش  فاصبحت  العمل،  عن  واملتعطلني  الفقراء 

جامعات محرتفة، قوامها جنود مشاة جيدو التدريب 

معظم  إتبعت  ولقد  والفرسان،  املدفعية  تسندهم 

الدول نظامً معينة ىف الحرب، فلم تجرد الحمالت إال 

عندما يكون الطقس لطيفاً، وكان الجنود يأوون إىل 

سكنهم ىف الشتاء وال يخرجون للقتال إال ىف الربيع، 

قبل  مناسب  موقع  عىل  الحصول  يحاولون  وكانوا 

مهاجمة عدوهم، كام كان القادة الذين يفاجأون ىف 

كان من شأن منو حجم الجيوش أن جعل التنظيم 

يكن  ومل  بعد.  من  القوات  عىل  للسيطرة  رضورياً 

الوحدات  من  العدد  ذلك  توجيه  السهل  من 

لعبقرية  إال  شخصية  بصورة  امليدان  ىف  العسكرية 

عسكرية كنابليون. ويف عام 1840م فصاعدا أخذت 

السكك الحديدية اإلنتشار ىف أرجاء أوروبا، و أيقن 

(الربوسيون) أنهم يستطيعون نقل الجيوش برسعة 

أكرب بالسكك الحديدية.

ىف القرن التاسع عرش أدت الثورة الفرنسية إىل إنتاج 

األسلحة والذخائر عىل نطاق واسع، ثم جاءت فيام 

باملحركات،  املزودة  والعربات  الطائرة  بإخرتاع  بعد 

مناطق  ىف  جيوشهم  توجيه  القادة  استطاع  وقد 

الالسليك  بأجهزة  ملعركة  ا  جبهات  من  متباعدة 

ووسائل اإلتصاالت االخرى.    

عندما اندلعت الحرب العاملية األوىل، أصبح املدفع 

وقد  املعركة،  ميدان  عىل  املهيمن  السالح  الرشاش 

الرشاشة من حرية الحركة  جعل إستخدام املدافع 

أمراً مستحيالً عىل الجبهة الغربية، مام إضطر كالً 

قوات  تجد  فعندما  الخنادق.  حرب  اىل  الطرفني 

املشاة  التقدم نحو العدو مستحيال، كانت تتخندق 

للتمسك مبواقعها.

حاول القادة امليدانيون وضع نهاية لحرب الخنادق 

يرجمون  فكانوا  التكتيكية،  الحركة  خفة  وتحقيق 

ويخصفون خطوط العدو، ويتبعون ذلك بهجامت 

مكثفة بالحراب املركبة عىل البنادق، غري أن هذه 

الهجامت التى استمرت لثالث سنوات باءت بالفشل 

ىف النهاية، وإذ بقيت خنادق الجبهة الغربية صامدة 

متاماً، ومل ميىض وقت طويل حتى عرث قادة الجيش 

عيل حل، وإن كانوا قد إستخدموه عىل نحو خاطئ 

وىف وقت متأخر، فلقد طور االنجليز عربة مدرعة 

مجنزرة ذات محرك يعمل بالبنزين، كام صنعوا أول 

دبابة عسكرية.

حلت الدبابات ىف النهاية محل فرسان الخيالة وىف 

تلك الحرب استخدمت الطائرات ألول مرة ملساندة 

الثانية  العاملية  الحرب  وىف  األرض.   عىل  القتال 

استطاعت الدبابات والطائرات أن تعيد خفة الحركة 

الخاطفة،  الحرب  األملان  طور  ولقد  الحروب،  إىل 

دفاعات  بقصف  تبدأ  والقاذفات  الدبابات  وكانت 

العدو لتصنع ثغرات كبرية، ومن ثم يتدفق املشاة 

مواقع غري مواتية كثرياً ما يختارون اإلنسحاب بدالً 

من القتال حتى النهاية.

ىف أواسط القرن الثامن عرش أدخل (فريدريك الكبري 

الحرب،  فن  عىل  الحركة  خفة  من  مزيداً  الربوىس) 

فكان عندما يفوقه أعداؤه عدداً ينقض عليهم برسعة 

وعىل نحو غري متوقع، وقد وجد (فريدريك) نفسه 

مضطراً لخوض حروب عىل عدة جبهات ىف آن واحد، 

مام حمله عىل التحرك برسعة ملهاجمة جيش واحد 

قبل أن يتمكن هذا الجيش من اإلتحاد مع جيوش 

أخرى ملهاجمته.

تبنت الحكومة الفرنسية نوعاً من التجنيد اإلجبارى 

جيوشاً  بونابرت)  (نابليون  جند  فقد  1792م،  عام 

فرق  إىل  وقسمها  لغزواته،  إلزامية  بصورة  جرارة 

تتحد  ولكنها  األخرى،  عن  مبعزل  منها  كل  تتحرك 

مدافعه  (نابليون) يحشد كل  وكان  للقتال.  جميعا 

الثقيلة ليصب حمامً من النريان عىل نقطة واحدة 

أن  نابليون  أعداء  إضطر  ولقد  العدو،  من خطوط 

وطنية  جيوش  لتطوير  اإلجبارى  التجنيد  يتبنوا 

إللحاق الهزمية به.
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من خالل الفجوات والثغرات لتنقل الحرب إىل عمق 

أرض العدو، وقد شهدت الحرب أيضاً أول إستخدام 

للجيوش املحمولة جواً ىف عمليات واسعة النطاق.

فن  الجيوش  طورت  الثانية  العاملية  الحرب  ىف 

التجهيزات العسكرية (املؤن والخدمات) العسكرية 

اىل مستوى رفيع، فقد متكنت من تنظيم قيادات 

واألسلحة  واأللبسة  األطعمة  توفري  مهمتها  ضخمة 

واملؤن والنقل للقوات املقاتلة، و يعزى نرص الحلفاء 

ىف  تفوقهم  ًإىل  جزئياً  الثانية  العاملية  الحرب  ىف 

التجهيزات العسكرية وىف اإلنتاج الصناعي املدين.   

 وضعت الحرب العاملية أوزارها بعد وقت وجيز 

من إسقاط الطائرات الحربية األمريكية قنابل نووية 

عىل املدينتني اليابانيتني (هريوشيام وناجازاىك)، ومل 

يؤدى ذلك اىل القصف اىل إستسالم اليابان فحسب، 

بل شكل خط البدء للعرص النووي.

ىف  كاسحة  تغيريات  النووية  األسلحة  أحدثت 

ىف  العسكريني  الخرباء  بعض  شك  ولقد  الحرب، 

البداية ىف أهمية تلك األسلحة ىف ميدان املعركة، 

النووية  الروؤس  من  البدائية  األنواع  كانت  فقد 

ترمى فقط من قازفات تطري عىل ارتفاعات عالية، 

وهذا النوع من الرمي مل يكن من السهل إستخدامه 

األهداف  عىل  وقفاً  أعترب  بل  املعركة،  ميدان  ىف 

الستينيات من  بدايات  اإلسرتاتيجية فحسب، وىف 

نووية  مدافع  الجيوش  طورت  العرشين  القرن 

وصواريخ موجهة قصرية املدى وصواريخ بالستية، 

ولقد تغري تفكري العديد من الخرباء حول اإلستخدام 

التكتيىك لألسلحة النووية.

منذ نهاية الحرب العاملية الثانية ظل الخوف من 

الكربى  الجيوش  مينع  حائال  نووية  حرب  إنفجار 

مل  لذلك  ونتيجة  النووية،  األسلحة  استخدام  من 

العرص  ىف  التقليدية  طبيعتها  عن  الحرب  تخرج 

إندلعت  التى  الكورية  الحرب  وكانت  النووى. 

عام 1950م أول رصاع رئييس، وكان معظم القتال 

الكربى، وىف  الجيوش  الحرب من نصيب  ىف هذه 

إزداد  العرشين  القرن  والسبعينات من  الستينات 

عدد األسلحة النووية وأنواعها وقدرتها ازدياداُ الفتا 

لألنظار، ومع ذلك إستمرت الجيوش ىف إستخدام 

التكتيكات واألسلحة التقليدية ىف الحرب. 

سبعينات  مبنتصف  الكربى  الدول  جيوش  بدأت 

القرن العرشين ىف حسم الرصاعات بواسطة حروب 

قصرية األمد كثيقة العمليات، وكان للتطور الكبري ىف 

صناعة الحواسيب وغريها من األجهزة  اإللكرتونية 

نالحظ  حيث  الحديثة،  الجيوش  عىل  كبرياً  أثراَ 

اآلن أن كثرياً من الجيوش تستعني إلنجاز مهامها 

بصور األقامر الصناعية واألجهزة التى تلتقط الصور 

الحية من ميادين القتال واملعارك، كام أنها تستعني 

بوسائل اإلتصاالت املتطورة التى تعينها عىل تلقي 

األوامر من الزعامء السياسيني والعسكريني.

أى  اإلسرتاتيجية  بالتعبئة  الجيوش  إهتمت  كذلك 

أى  إىل  العتاد  و  والعدد  الجنود  نقل  القدرة عىل 

بقعة وىف وقت قصري مستخدمه السفن الرسيعة 

1990م  عام  ففى  العمالقة  النقل  وطائرات 

نقل  األمريكية  املتحدة  الواليات  إستطاعت 

200,000 جندي امرييك بكامل عتادهم إىل منطقة 

الخليج العرىب.    

العسكرى  التاريخ  بدراسة  القادة  يقوم  عندما 

تكوين  ىف  تطور  إحداث  فبإمكانهم  دقيق  بشكل 

وأساليب الجيوش التكتيكية واالسرتاتيجية فاألفكار 

قدمية  أفكار  من  تأىت  األحيان  اغلب  ىف  اإلبداعية 

يتم تنقيحها وإدخال بعض اإلضافات عليها، فالعقل 

البرشى يعطى بسخاء عندما يتوفر له أرشيف غني 

(فوش):  املارشال  يقول  و  والتجارب،  باملعلومات 

ليك تغذي دماغ جيش من الجيوش ىف أيام السلم 

هناك  فليس  الحرب  نحو  باستمرار  يتجه  وتجعله 

كتاب أخصب من التاريخ العسكري).

للباحثني  يتيح  العسكري  التاريخ  وتصفح  تأمالت 

العقائد العسكرية وما يرتبط به من  مراقبة تطور 

العسكرية،  والهيكليات  والعتاد  التسليح  ىف  التطور 

واألساليب التكتيكية واإلسرتاتيجيات عرب الزمن مام 

يؤهل ملعرفة وإدراك طبيعة معارك املستقبل وكيفية 

تشكلها وحدوثها. يقول الجرنال األمريىك (ماك أرثر): 

(لنكتشف املستقبل علينا أن نبحث ىف املاىض، ليس 

لنختىل به، بل لنحرض لحرب حديثة، وإيجاد العالج 

املناسب لخطأ تم اكتشافه). 
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ويف تلك اآلونة تتخاطف املنطقة تهديدات عديدة؛ 

مرشوع  يف  يكمن  رمبا  التهديدات  تلك  أبرز  لكن 

قطري- تريك، يعززه تحالف تكتييك بني البلدين، وال 

تنقصه املوارد الكافية إلدامة الرصاع وتنفيذ أهدافه، 

وقدرات  ضخمة،  مالية  فوائض  تشمل  موارد  وهي 

أهم  أما  ودبلوماسية...  سياسية  وجهود  عسكرية، 

عنرص يف تلك التهديدات فيكمن يف القدرة اإلعالمية.

البحث  ومراكز  العسكرية  العلوم  معاهد  اجتهدت 

لواقع  التنظري  يف  األخرية  السنوات  يف  االسرتاتيجي 

عديد  استخدام  وتم  الراهن،  العرص  يف  الحرب 

املعارصة،  الحرب  حالة  لتجسيد  النظرية  املقاربات 

الهجينة  والحرب  الالمتامثلة  الحرب  فربزت مفاهيم 

وحروب الجيل الرابع وغريها.

ما  أهم  أن  املقاربات عىل  تلك  معظم  اتفقت  وقد 

مييز الحرب املعارصة يكمن يف تراجع أهمية السالح 

املعلنة ملصلحة سالح  والصدامات  الخشنة  واألفعال 

مبا  اإلعالم،  سالح  إنه  تأثرياً؛  وأمىض  أهمية  أكرث  بدا 

ميتلكه من آليات تأثري يف وعي الشعوب املستهدفة 

بالعدوان.

بفعل  العامل  يف  السيايس  الرصاع  آليات  تغريت 

التطورات الجديدة الناجمة عن االمتزاج الخطري بني 

تكنولوجيا املعلومات وثورة االتصاالت، وبسبب هذا 

االمتزاج نشأت آلية تأثري فعالة، كان بإمكانها يف أحيان 

وتسقط  فوىض،  وتشعل  حروباً،  تحسم  أن  عديدة 

أنظمة، وتقود دوالً بدت راسخة ومستقرة لعقود إىل 

التفتت والضياع.

حصاد  ملعاينة  يكفي  مبا  مناسب  وقت  مىض  لقد 

االنتفاضات التي اندلعت يف املنطقة العربية بدءاً من 

العام 2011؛ وهي انتفاضات اشتعلت تحت شعارات 

براقة، روجت لها منابر إعالمية توزعت ما بني اإلعالم 

التقليدي واإلعالم الجديد، واتخذت اسامً جذاباً وبراقاً 

يف آن... ”الربيع العريب“.

متويهاً  عليها  أُطلق  التي  االنتفاضات  هذه  بسبب 

مثل  دول  انهارت  العريب“،  ”الربيع  لقب  وخداعاً 

إىل حرب  تنزلق  وكادت مرص  واليمن،  وليبيا  سوريا 

أهلية مهلكة، كام تعرضت تونس لتغريات جوهرية، 

وشهدت دول أخرى محاوالت للتثوير وصناعة التمرد 

انهيارها  إىل  وصوالً  الثورات  أتون  إىل  جرها  بهدف 

وانزالقها يف دوائر العنف.

صناعة  يف  رئيسية  وأداة  جوهرياً  عامالً  اإلعالم  كان 

كلها،  املستهدفة  الدول  يف  العمومية  الغضب  حالة 

وقد جرى هذا عرب تنسيق محكم ما بني آليات اإلعالم 

التقليدي واإلعالم الجديد.

ومبوازاة الجهد اإلعالمي الذي استهدف صناعة واقع 

افرتايض مختلق ومواز، برزت األدوار الصلبة املتمثلة 

إرهابية  يف جهود سياسية، ومتويالت، وصناعة حالة 

قوامها متشددون أيديولوجيون ومرتزقة، متت إتاحة 

وتحقيق  مؤثرة  هجامت  لشن  لهم  الكاملة  الفرص 

أهداف تخريبية.

حالة  التمرد وخلق  وإشاعة  التثوير  ينته مرشوع  مل 

الفوىض يف املنطقة، والدليل عىل ذلك ميكن إيجاده 

اإلعالمية  املنابر  عن  الصادر  اإلعالمي  الخطاب  يف 

الدعاية  بث  عن  لحظة  تتوقف  مل  التي  الهدامة، 

السوداء الهادفة إىل صناعة الفتنة وجلب الخراب.

الرتيك عىل  القطري-  العدوان  يقوم مرشوع 

ثنائية غريبة وشديدة التناقض؛ إذ يتأسس 

هذا املرشوع عىل قاعدة أيديولوجية 

موقف  من  تنطلق  تقليدية، 

ينتج  متطرف ذي سند ديني، 

عنه خطاب يصور للجمهور 

املستهدف أنه يدعو إىل 

والذود  اإلسالم“  ”نرصة 

عن حياضه، ويتبنى قضايا 

رأسها  وعىل  اإلسالمية  األمة 

الفلسطينية  القضية  بالطبع 

ومجابهة إرسائيل.

مع  اإلرسائيلية  العالقات  تحليل  عند 

كل من قطر وتركيا تربز حقيقة واضحة ال 

ميكن إنكارها رغم كل محاوالت التعتيم عليها؛ 

إذ ترتبط الدولتان بعالقات قوية بإرسائيل، وتنشأ 

وصوالً  الجانبني،  بني  مشرتكة  وتفاهم  تعاون  أمناط 

إىل مفهوم العالقات االسرتاتيجية كام يف العالقات بني 

أنقرة وتل أبيب.

القطرية  الحالتني  يف  العالقات  هذه  ازدهار  ورغم 

والرتكية، فإن وسائل اإلعالم التابعة للدولتني األخريتني 

تتبنى خطاباً مزدوجاً إزاء إرسائيل، وتصور للجمهور 

العربية  للدولة  معاديتان  وأنقرة  الدوحة  أن  العريب 

وداعمتان للقضية الفلسطينية وهو أمر يناقض الواقع 

وال يقوم عليه أي دليل.

بالشعارات  واملتوسل  الزاعق  الخطاب  ومبوازاة 

التقليدية، تزدهر العالقات مع إرسائيل، 

الفلسطينية  القضية  استخدام  ويتم 

من أجل تعزيز مراكز نفوذ تركيا 

وقطر.

املنطقة  دول  بعض  وألن 

اإلمارات  مثل 

ومرص  والسعودية 

والبحرين ال تزال 

عىل  قادرة 

دور  لعب 

ي  قو

منارص 

للقضية 

لفلسطينية  ا

للنظام  وحافظ 

العريب  اإلقليمي 

وقادر عىل صيانة األمن 

الدول  تلك  فإن  الوطني، 
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باتت عىل ”لوحة االستهداف“ القطرية والرتكية.

لقد أدركت الدوحة وأنقرة أن تنفيذ مرشوع العدوان 

وإسقاط  الرئيسية  دولها  تفتيت  عرب  املنطقة،  عىل 

أنظمتها واستباحة أمنها الوطني، لن يتأىت من دون 

القضاء عىل التامسك الوطني الداخيل يف تلك الدول 

من جانب، وتفتيت عرى تحالفها واتساق سياساتها 

من جانب آخر.

ومل يكن هناك سالح ميكنه التأثري يف قوة هذه الدول 

التزييف  سالح  سوى  واملتنوعة  الضخمة  وقدراتها 

يف  الجمهور  إىل خطف  وصوالً  واالصطناع،  والفربكة 

الدول األربع، وغريها من دول العامل العريب، ذهنياً.

يشري التحليل الدقيق آللة اإلعالم الرتكية والقطرية إىل 

بإحكام  اسرتاتيجية معدة  تعمل وفق  اآللة  تلك  أن 

لتنفيذ أهداف سياسية واسرتاتيجية ميكن من خاللها 

القضاء عىل الدول العربية الرئيسية وتفتيتها وصوالً 

األرض  وتهيئة  الوطنية  الدولة  إىل رضب مرشوعات 

طائفية  كيانات  وخلق  املزعومة  الخالفة  ملرشوع 

تنخرط يف احرتاب أهيل وفوىض ودمار.

بدأت قطر مرشوعها مبكراً يف عام 1996 مع انطالق 

واسعاً  باباً  فتحت  التي  اإلعالمية،  ”الجزيرة“  شبكة 

تثويرياً  لعنارص تنظيم ”اإلخوان“، واعتمدت خطاباً 

وتحريضياً.

إنتاج  وأمناط  مدربة  وكوادر  مادية  موارد  وعرب 

رسيعاً  تتمركز  أن  ”الجزيرة“  استطاعت  متقدمة، 

انخدع  لها جمهور  وبات  العريب،  الفضايئ  الواقع  يف 

مبقوالتها ومنحها قدراً من املصداقية.

راحت ”الجزيرة“ بعد متركزها كوسيلة إعالم رئيسية 

العربية  البيوت  كل  إىل  الوصول  عىل  قادرة  مهمة 

تسفر عن وجهها املشني، عرب ارتكاب كافة األخطاء 

التي شخصتها األكادمييات اإلعالمية الدولية.

لألكاذيب  املتكرر  البث  عىل  ”الجزيرة“  اعتمدت 

ومنح  والتعبري  الرأي  حرية  ستار  تحت  واالفرتاءات 

مارست  ذلك  غضون  ويف  له،  صوت  ال  ملن  صوت 

عىل  والتحريض  الوقائع،  واختالق  الحقائق،  تشويه 

العنف، وإثارة الكراهية، والفربكة واالصطناع، والنزع 

من السياق، واالختيار املغرض للمصادر.

تُصّدرها  التي  لألخطار  العربية  االستجابة  تكن  مل 

وهو  البداية؛  يف  املطلوب  املستوى  عىل  ”الجزيرة“ 

الذي مكنها من كسب أرض واسعة يف ساحة  األمر 

الوعي العربية، ويرس لها خطف قطاعات مهمة من 

الجمهور ذهنياً.

االعتامد  مصادر  أحد  ”الجزيرة“  أضحت  وعندما 

املهمة لدى قطاعات من الجمهور العريب فيام يخص 

الشئون الداخلية والخارجية، راحت تخلق واقعاً زائفاً 

مثّل واقعاً بديالً يف عديد الدول العربية، واستطاعت 

من خالله أن تسقط عواصم وتفتت دوالً.

الدولة  تدمري  استهدف  حراك  كل  ”الجزيرة“  أيدت 

التخريب،  نزعات  كل  وعززت  العربية،  الوطنية 

وصورت  الرشعي،  غري  السالح  جمع  وعارضت 

اإلرهابيني يف صورة األبطال والثوار.

مع وصول حزب العدالة والتنمية يف تركيا للحكم يف 

مطلع 2003، بدأت خطة تطوير اإلعالم الرتيك ليلعب 

دوراً مامثالً إزاء املنطقة العربية. 

أنباء  وكالة  يف  ضخمة  موارد  تضخ  أنقرة  راحت 

األناضول، وتنشئ منظومة إعالمية تتحدث بالعربية 

ملخاطبة جمهور املنطقة، وتنفق املاليني عىل صناعة 

الدراما التي استهدفت تقديم صورة براقة ملا يجري 

يف تركيا من جانب، واستعادة أمجاد الخالفة اإلسالمية 

الرتيك  الرئيس  املزعومة من جانب آخر، مع تصوير 

رجب طيب أردوغان بوصفه ”الخليفة املنتظر“.

عرب  لالهتامم  املثري  االقرتاب  بهذا  تركيا  تكتف  ومل 

أدواتها اإلعالمية املبارشة، لكنها مبوازاة ذلك أطلقت 

لتنظيم  التابعة  العربية  اإلعالمية  األدوات  من  عدداً 

لها الحامية واملوارد  ”اإلخوان“ من أراضيها، ووفرت 

متارس  ليك  السيايس،  واإلرشاف  التقنية  واملساعدة 

من  العريب  الجمهور  مخاطبة  عرب  التخريبي  دورها 

إسطنبول، لتحريضه عىل التمرد والتخريب ومامرسة 

العنف ضد الدول العربية املناوئة ملرشوعها العدواين.

السيادة اإلعالمية

لقد تغري مفهوم السيادة اإلعالمية تغرياً جذرياً بسبب 

االتصايل  املجال  يف  واملتسارعة  الحادة  التطورات 

سيادة  ذات  دولة  كل  مبقدور  كان  وبعدما  العاملي؛ 

أن تحمي مجالها اإلعالمي الوطني، قادت التغريات 

هذا  عىل  اإلعالمية  السيادة  تضعضع  إىل  الجديدة 

ميكن  ال  ورسائل  إعالمية  تدخالت  ملصلحة  املجال 

الحد منها مهام انطوت عىل جرائم أو مامرسات حادة 

ومسيئة.

تعتمد الخطة اإلعالمية القطرية- الرتكية عىل استغالل 
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األقامر  بني  الفضائية  الرتددات  نطاقات  تداخل 

الوطني  الوعي  إىل  للنفاذ  املنطقة  يف  االصطناعية 

خالل  من  سمومها  بث  عرب  املستهدفة  الدول  يف 

الفضائيات.

وإىل جانب القصف الفضايئ، وظفت الدوحة وأنقرة 

الوصول  التواصل االجتامعي من أجل  آليات وسائل 

إىل قطاعات واسعة يف الجمهور العريب الذي يسجل 

أحد أكرب معدالت التفاعل مع ”السوشيال ميديا“ عىل 

الصعيد العاملي.

بث  للدولتني عىل  التابعة  اإللكرتونية  اللجان  تعمل 

عىل  السوداء  والدعاية  املفربكة  واألخبار  األكاذيب 

مدار الساعة من خالل تنظيم محكم، بشكل أدى إىل 

لواقع  أرسى  وإبقائهم  ذهنياً،  العرب  ماليني  خطف 

مصطنع ال ميت بصلة للحقيقة.

اإلرهاب  ملكافحة  الداعية  األربع  الدول  إعالن  كان 

مقاطعة  ومرص)  والبحرين،  والسعودية،  (اإلمارات، 

قطر عمالً رضورياً وأسلوب مواجهة جوهرياً للضغط 

عىل الدوحة والحد من أخطار مرشوعها العدواين عىل 

املنطقة.

بسبب هذه املقاطعة تأثرت قدرات قطر التخريبية 

عىل أكرث من صعيد، لكن آلتها اإلعالمية ال تزال قادرة 

أن  كام  املزيف،  الواقع  وصناعة  األكاذيب  بث  عىل 

تنسيقها الواضح مع املرشوع العدواين الرتيك ورديفه 

”اإلخواين“ ال يزال قادراً عىل التأثري.

ستكون الدولة الوطنية العربية مطالبة ببذل املزيد 

جمهورها  وعي  عىل  الحفاظ  أجل  من  الجهد  من 

منه،  ذهنياً  خطفها  تم  التي  القطاعات  وتحرير 

ولن يحدث ذلك إال من خالل جهود إعالمية ذكية 

ومستدامة ودؤوبة.

أكاذيب  فضح  مواصلة  عىل  الجهود  تلك  تقوم 

القطرية املشرتكة،  الرتكية-  اآللة اإلعالمية  وافرتاءات 

وهو أمر يحتاج إىل املزيد من القدرات االستقصائية.

للوعي  املنارص  العريب  الخطاب  يكتفي  أن  يجب  ال 

اإلعالم  آلة  أكاذيب  عىل  بالرد  لالختالق  والفاضح 

املعادية، لكن ذلك الخطاب ينبغي أن يتضمن أيضاً 

الواقع  خلق  يف  املعتمدة  التزييف  آليات  توضيح 

التوضيح يعد خطوة أساسية  البديل، ألن مثل ذلك 

يف تحرير الوعي املستلب واملتامهي لبعض قطاعات 

الجمهور.

وكلام كان اإلعالم العريب املناهض للمرشوع العدواين 

القطري- الرتيك منفتحاً وشفافاً ومهنياً، تعززت قدراته 

عىل املواجهة يف تلك املعركة الصعبة.



865852020

(Offshore Patrol Vessel (OPV

.Cape Armidale

Project SEA
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Luerssen Australia

Civmec Lurssen

”

Australian Maritime Shipbuilding “

and Export Group

2021 Arafura

بــــدأت  وقـــد 

عملية التقييم التنافسية يف نهاية 

 Lürssen عام 2015 وانتهت بتوقيع عقد مع رشكة

طراز  من  والزورق   .2018 يناير   31 يف   Australia

Lürssen Australia عبارة عن زورق متعدد األغراض 

يشبه املدمرات الصغرية لتجهيز سالح البحرية املليك 

 ،(Royal Australian Navy (RAN األسرتايل 

من  تصميمهم  أسرتالياً  زورقا  عرش  االثنا  ويستمد 

PV80 سفينة الدوريات الساحلية

البحرية  سالح  قائد  أعلن   2018 نوفمرب   15 ويف 

سفينة  أن  نونان،  مايكل  األدمريال  نائب  األسرتالية، 

ستحمل  الساحلية  الدوريات 

اسم Arafura Class مع بدء عملية 

وهو   ،Osborne ترسانة  يف  بنائها 

 Arafura Sea من  املستمد  االسم 

العمليات  تفوق  إىل  يشري  والذي 

البحرية  تنفذها  التي  العسكرية 

من  الشاملية  املناطق  يف  األسرتالية 

القومية  املصالح  عن  دفاعا  أسرتاليا 

واملوارد الطبيعية والحدود البحرية.

ورغم اعتامد تلك السفن تصميام قياسيا واحدا (قد 

تصل فيه نسبة إزاحتها للمياه إىل أكرث من 2,000 طنا) 

إال أنها تعتمد نظاما معيارا لتحميل املهام من أجل 

مقدمتها  يف  معينة،  مهام  تنفيذ 

مراقبة الحدود وحرب األلغام واملسح الهيدروغرايف.

 Arafura وتعترب سفن الدوريات الساحلية من طراز

 Armidale أكرب حجام من زوارق الدوريات من طراز

املوجودة يف صفوف الخدمة حاليا لدى سالح البحرية 
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األسرتالية، فضال عن أنها أكرث قدرة عىل البقاء وتنفيذ 

املهام والقدرة عىل مراقبة الحدود البحرية األسرتالية.

مناسبة وضع صالب السفينة

أبدت وزيرة البحرية، ليندا رينولدز، ووزيرة الصناعات 

العسكرية، مليسا برايس، وقائد سالح البحرية، نائب 

األدمريال مايكل نونان، ترحيبهم باملرحلة التالية من 

الحكومة  متوله  الذي  البحرية  السفن  بناء  برنامج 

األسرتالية مببلغ 90 مليار دوالر، وذلك مبناسبة وضع 

الخاص   ceremonial keel laying السفينة  صالب 

 Arafura طراز  من  الساحلية  الدوريات  بسفينة 

Class الثانية التي تحمل اسم HMAS Eyre يف والية 

Adelaide يف شهر إبريل املايض.

ورصحت وزيرة البحرية، ليندا رينولدز، بأن مناسبة 

املستمر  التقدم  لتعزز  تأيت  السفينة  صالب  وضع 

وقصة النجاح املتواصل ملرشوع بناء السفن البحرية 

الذي متوله حكومة موريسون مببلغ 90 مليار دوالر 

من أجل تعزيز جهود بناء السفن البحرية يف أسرتاليا.

كام يجسد هذا املرشوع قدرة الصناعة األسرتالية عىل 

الوفاء بالجداول الزمنية املحددة لبناء سفن الدوريات 

أسرتاليا، وهو  بناؤها يف غريب  يجري  التي  الساحلية 

املرشوع الذي انطلق قبل موعده الزمني املحدد.

 HMAS Arafura السفينتان  بناء  حاليا  ويجري 

و HMAS Eyre مبعرفة رشكة ASC لبناء السفن 

داخل ترسانة Osborne البحرية بجنوب أسرتاليا، 

األمر الذي يضع حجر األساس لبناء السفن بطريقة 

متواصلة قبل البدء يف بناء النامذج املطلوبة طبقا 

لربنامج الفرقاطة Hunter Class عام 2020.

الساحلية  الدوريات  سفن  تحل  أن  املقرر  ومن 

 SEA 1180  للمرحلة األوىل من مرشوع التابعة 

زوارق  من  زورقا   13 أمنها  التي  القدرات  محل 

الدوريات من طراز Armidale Class عن طريق 

الحصول عىل 12 سفينة جديدة.

ومن الجدير بالذكر أن رشكة Lürssen تعترب إحدى 

وبناء  تصميم  مجال  يف  الرائدة  العاملية  الرشكات 

السفن ذات الجودة العالية لعمالئها عىل مستوى 

العامل. وقد نجحت هذه الرشكة األملانية يف التفوق 

عىل الرشكة الهولندية Damen التي تعترب رشيكة 

أيضا  ورشيكة  أيضا،   Civmec و   ASC لرشكتي 

للرشكة األملانية Fassmer التي دخلت يف مرشوع 

 SEA مرشوع  لتنفيذ   Austal رشكة  مع  مشرتك 

.1180

وقد تأسست رشكة Civmec يف عام 2009، وهي 

عن  املسؤولة  األسرتالية  الرشكات  أكرب  من  تعترب 

تأمني األنظمة املتكاملة التي تلبي متطلبات عدد 

كبري من املشاريع الرئيسية.

 Luerssen لرشكة  التابع  األسرتايل  الفريق  ويضم 

 L3 مثل  الباطن  من  املقاولني  كبار  من  عددا 

Australia و SAAB Australia و Penske، وذلك 

الصناعات األسرتالية“  التزامها ب ”جودة  يف إطار 

Australian Industry Content، حيث تعهدت 

األسرتالية  التصنيع  رشكات  بإرشاك   Luerssen

واملقاولني األسرتاليني من الباطن يف هذا املرشوع. 

ويتوقع الخرباء أن يؤمن مرشوع SEA 1180 الذي 

تبلغ قيمته 3,6 مليار دوالر نحو 1,000 فرصة عمل 

مبارشة وغري مبارشة.

يتمثل الدور الرئييس الذي ستقوم به سفن الدوريات 

Arafura

 Armidale
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والدوريات  املراقبة  مهام  تنفيذ  يف  الساحلية 

وهذه  الطارئة.  الحاالت  مع  والتعامل  الساحلية 

وأنظمة  االستشعار  أنظمة  بأحدث  مجهزة  السفن 

القيادة والتحكم واالتصاالت التي متكن هذه السفن 

التابعة  البحرية  القطع  جنب  إىل  جنبا  العمل  من 

لقوات الدفاع عن الحدود األسرتالية ووحدات جيش 

الدفاع األسرتايل والرشكاء اإلقليميني اآلخرين.

يف  الساحلية  الدوريات  سفن  تصميم  وسيساهم 

دعم أنظمة املهام املتخصصة مثل األنظمة الجوية 

 maritime tactical التكتيكية البحرية غري املأهولة

unmanned aerial system ورسعة تقييم األرضار 

البيئية واتخاذ اإلجراءات املضادة لأللغام.

طراز  من  الساحلية  الدوريات  سفينة  وتستمد 

طراز  من  السفينة  من  تصميمها   Arafura Class

تصميمها رشكة  وضعت  التي   Darussalam-class

يف  املليك  البحرية  سالح  يتوىل  والتي   Lürssen

بروناي تشغيلها.

وتتمتع كل سفينة بإزاحة إجامليه تقدر ب 1,640 

 13 إىل  وعارضتها  مرتا   80 إىل  طولها  ويصل  طنا، 

مرتا وغاطسها draft إىل 4 أمتار. وتستمد السفينة 

طاقتها من محركني بقوة 4,250 كيلو وات يعمالن 

بالديزل ويقومان بتشغيل مراوح دافعة ذات ريش 

 variable pitch propellers متغرية  ميل  بزاوية 

تولد رسعة قدرها 20 عقدة كحد أقىص.

السفينة إىل حوايل 4,000 ميال بحريا،  ويصل مدى 

متواصلة،  يوما   21 ملدة  البحر  يف  البقاء  وتستطيع 

 20 إضافة  وميكن  بحارا،   40 من  طاقمها  ويتكون 

السفن  هذه  تسليم  وسيتم  الرضورة.  عند  آخرين 

املساحات  توفري  ميكن  حتى  إضافات  أي  دون 

الحاويات مثل  املثبتة عىل  األنظمة  الالزمة لرتكيب 

أنظمة دعم وأنظمة استشعار الطائرات – يف حالة 

اإلزاحة  نسبة  زيادة  إمكانية  يعني  ما  استخدامها- 

إىل 1,800 طنا.

طراز  من  الساحلية  الدوريات  سفن  تجهيز  سيتم 

Arafura Class مبدئيا مبدفع رشاش عمالق عيار 

للسفينة  األمامي  القوس  عىل  مثبت  ملليمرتا   40

سيتم  كام  ساحيل.  هجوم  أي  ضد  حاميتها  بغية 

 dedicated mounts تجهيزها أيضا بحوامل خاصة

ميكن تسليحها مبدافع رشاشة عيار 50 ملليمرتا.

 RHIBs للنفخ  قابلني  قاربني  سفينة  كل  وتحمل 

نوع  من    ((Rigid-hull inflatable boat

أمتار ميكن  Boomeranger FRB 850 بطول 8,8 

 ،davit-launched املرساة  طريق  عن  إطالقهام 

RHIBs (Rigid- للنفخ  قابل  قارب  إىل  باإلضافة 

 Boomeranger من نوع  (hull inflatable boat

C 1100 بطول 10,5 أمتار ميكن إطالقه عن طريق 

تلك  وتعترب   stern-launched السفينة  مؤخرة 

الهجومية  القوة  لنرش  رئيسية  وسائل  املساعدات 

عند تنفيذ السفينة مهام الدوريات البحرية.

وتوجد مركبة جوية غري مأهولة وحيدة عىل سطح 

السفينة، وهناك نظامان إلكرتو – برصيان مستقالن 

نظام  يرشف  رادارية  أنظمة  وثالثة  للتسديد 

Saab 9LV system عىل تركيبها وتشغيلها. 

طريق  عن  للسفينة  النريانية  القوة  تعزيز  وميكن 

نظام 9LV املتطور إلدارة املعارك الذي صممته رشكة 

SAAB Australia، وميكن تعزيز نظام التحكم عن 
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طريق إضافة نظام محمول للحرب اإللكرتونية.

ويضم برج املالحة كافة أنظمة االتصاالت واملالحة 

ملتطلبات  االستجابة  ويتم  االستشعار،  وأنظمة 

األبعاد  ثنايئ  رادار  املالحة عن طريق  السفينة من 

من الجيل التايل وأنظمة استشعار إلكرتو – برصية.

بالتعاون مع  وإلتاحة الفرصة أمام السفينة للعمل 

قوات التحالف الدولية يتم تجهيز كل سفينة بجهاز 

 electronic الهوية  لتحديد  فريد  إلكرتوين  إرسال 

االتصال  إمكانية  يتيح   identifier transponder

 Link 16 عن طريق شبكة

الوعي  تأمني ”نظام  ستتوىل رشكة Saab مسؤولية 

 Situational Awareness System امليداين“ 

SAS)) الالزم لسفينة الدوريات الساحلية الجديد 

إىل  وباإلضافة  األسرتايل.  املليك  البحرية  لدى سالح 

”نظام  من  تصميمه  يستمد  الذي  النظام،  هذا 

 Saab رشكة  طورته  الذي   9LV املعارك“  إدارة 

 EOS سيتم تجهيز السفينة ب ”جهاز ،Australia

الذي  النريان“  يف  للتحكم  – برصي  اإللكرتو    500

Saab طورته رشكة

املعارك“  إدارة  ب“نظام  الخاصة  الحلول  وتؤمن 

9LV الذي طورته رشكة Saab  مجموعة كاملة من 

والحاسبات  واالتصاالت  والتحكم  القيادة  قدرات 

نوع  لكل   C4I االستخباراتية“  واملعلومات  اآللية 

املقاتلة  الزوارق  من  بدءا  البحرية،  املنصات  من 

وحامالت  بالفرقاطات  وانتهاء  الدوريات  وزوارق 

املتخصصة  البحرية  والقطع  والغواصات  الطائرات 

يف مكافحة القرصنة وتحقيق األمن وتنفيذ عمليات 

املراقبة.

بتصميم   9LV املعارك“  إدارة  ”نظام  من  ويتمتع 

إمكانية  يعني  ما  وهو  للتطوير،  قابل  معياري 

مهام  لتنفيذ  والربمجيات  الكمبيوتر  أجهزة  تعديل 

ومتطلبات معينة. كام أن التصميم املفتوح للنظام 

سعره،  خفض  يف  ويساهم  تحديثه  رسعة  يتيح 

باإلضافة إىل سهولة استيعابه ألي نظام جديد.

iXblue

 iXblue املالحة  أنظمة  عىل  مؤخرا  االختيار  وقع 

 inertial navigation الذايت  بالقصور  العاملة 

 gyrocompasses وبوصالت الجريوسكوب  systems

لتجهيز ”سفن الدوريات الساحلية SEA1180 التابعة 

لسالح البحرية املليك األسرتايل.

بالقصور  العاملة   iXblue املالحة  أنظمة  وتعتمد 

األلياف  ذات  الجريوسكوب  تقنية  عىل  الذايت 

البرصية وتزود ”سفن الدوريات الساحلية االثنتي 

عرشة من طراز Arafura Class بقدرات مالحية 

كافة  يف  واالعتامدية  الدقة  من  كبرية  درجة  عىل 

البيئات، مبا يف ذلك مناطق العمليات املحرومة من 

.GNSS نظام

برشكة  التجاري  املدير  كننجهام،  ديفيد  وقال 

االختيار علينا كمورد ألنظمة  إن ”وقوع   ،iXblue

املالحة العاملة بالقصور الذايت لتجهيز أول برنامج 

لبناء السفن يف أسرتاليا يجسد التقدير الكبري الذي 

تحظى به تقنياتنا ودعمنا املتواصل للبحرية امللكية 

األسرتالية“.

وقد سبق لرشكة iXblue أن قامت بتجهيز أكرث من 

650 سفينة سطحية ومنصة تحت – مائية يف 40 

سالح للبحرية وحرس السواحل عىل مستوى العامل، 

وحققت الرشكة نجاحات كبرية يف سفن الدوريات 

الساحلية SEA1180 يف اآلونة األخرية، وهو ما يعد 

تكريسا ل 15 عاما من الخدمة والدعم املتواصلني 

لسالح البحرية املليك األسرتايل.

مسؤولية   Terma Singapore تتوىل رشكة  سوف 

تسليم رادارات املراقبة الجوية والسطحية الالزمة 

لكافة سفن الدوريات الساحلية االثنتي عرشة من 

سنوات.  عرش  مدار  عىل   Arafura Class طراز 

أنتجته  الذي   Scanter 6002 الرادار  ويعترب 

لتأمني  شامال  وسطحيا  جويا  نظاما   Terma رشكة 

الجوية  واملراقبة  املتقدمة  للمالحة  معززة  قدرات 

والسطحية ومراقبة الطائرات املروحية.

والرادار مجهز بهوايئ مدمج بطول 12 قدما، وجرى 

دمجه مع نظام الوعي امليداين املتقدم الذي أنتجته 

رشكة Saab Australia من أجل تثبيته عىل سطح 

سفن الدوريات الساحلية.

2021

الساحلية  الدوريات  تدخل سفينة  أن  املقرر  من   

الرئيسية HMAS Arafura الخدمة يف عام 2021، 

املعروفة  الثانية  السفينة  تنضم  أن  املتوقع  ومن 

باسم HMAS Eyre إىل صفوف الخدمة التشغيلية 

يف مطلع عام 2023.
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  من النعم عىل اإلنسان أن يهبه الله تعاىل األبناء ويقَر 

هذه  شكر  الله  أوجب  ولهذا  الصالحة،  بالذرية  عينه 

السنن  ومن  اإلنسان،  عىل  بها  الله  أنعم  التي  النعمة 

شكرا  العقيقية  عنه  يذبح  أن  باملولود  املتعلقة  النبوية 

وإعالما  للنعمة  وإظهاراً  األهل  عىل  وتوسعة  تعاىل  لله 

للناس بذلك.

وقد ثبت ألن النبي صىل الله عليه وسلم ذبح العقيقية 

عن أوالده وأحفاده وأمر الصحابة ريض الله عنهم بذبح 

العقيقة شكراً لله تعاىل.

َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  ِبيِّ  النَّ َعِن  ُجْنُدٍب،  بِْن  َسُمرََة  َعْن 

َعْنُه  تُْذبَُح  ِبَعِقيَقِتِه  رَِهيَنٌة  ُغَالٍم  كُلُّ   ” قَاَل:  أَنَُّه  َوَسلََّم 

يَْوَم َساِبِعِه،) رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.

ِد اللِه بِْن بَُريَْدَة، َعْن أَِبيِه، ” أَنَّ رَُسوَل اللِه َصىلَّ  َعْن َعبْ

رواه   ” َوالُْحَسنْيِ  الَْحَسِن،  َعِن  َعقَّ  َوَسلََّم  َعلَيِْه  اللَُّه 

أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح.

العقيقة سنة من  بأن  واضح  بيان  الحديثني  ويف هذين 

السنن النبوية الثابتة قوال وفعال عنه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َوَسلََّم.

ومن السنة أن تكون العقيقة عن املولود الذكر شاتني، 

وعن البنت شاة واحدة.

ِه َوَسلََّم َعِن الَْعِقيَقِة فََقاَل:  ُسِئَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيْ

رَِه اِالْسَم َوقَاَل: «َمْن ُولَِد  «َال يُِحبُّ اللَُّه الُْعُقوَق» كَأَنَُّه كَ

لَُه َولٌَد فَأََحبَّ أَْن يَْنِسَك َعْنُه فَلْيَْنِسْك َعِن الُْغَالِم َشاتنَْيِ 

َسايِئّ بسند صحيح َوَعِن الَْجاِريَِة َشاًة» . َرَواُه أَبُو َداُود َوالنَّ

عىل  وشكره  الله  نعمة  إظهار  العقيقة  من  والحكمة 

. :

وغربا  رشقا  أنواره  وأرشقت  اإلسالم  أنوار  سطعت 

حتى بلغت أقايص األرض يف رشق العامل املعمور، ويف 

الحضارة  معامل  وتظهر  اإلميان  نور  يسمو  أندونيسا 

والروعة. والبهاء  بالجامل  سامقة  شامخة  اإلسالمية 

وافخمها  املساجد  أجمل  أحد  هو  الحضاري  ومعلمنا 

كاليمنتان  يف  اإلسالم  مركز  مسجد  وهو  أندونيسا  يف 

مدينة سامريندا. ويقع يف 

حكومة  من  وسخاء  برعاية  املسجد  هذا  بني  وقد 

أندونيسا يف عام 1996م.

حيث  وروعته  البناء  بفخامة  املسجد  هذا  يتميز 

الحرمني  لعامرة  املشابه  املعامري  الطراز  عىل  بني 

شامخة  منارات  ست  عىل  يشتمل  فهو  الرشيفني، 

عىل  بنيت  حيث  مرتا   70 منها  أربع  طول  يبلغ 

جوانب املسجد األربعة وأما املنارتان األخريان فيبلغ 

للمسجد. الرئييس  الباب  57مرتا وهام عن  ارتفاعهام 

حيث  الجامل،  رائعة  فخمة  قبة  املسجد  وتتوسط 

ورونقا  هيبة  منحتها  التي  البديعة  بالزخارف  تزينت 

رائعا.

التي  البديعة  األقواس  املسجد  بناء  يف  واستعمل 

للمسجد روعة وبهاءا. الجاميل  املنظر  زادت 

األهل  فيها توسعة عىل  ثم  املولود،  نعمة 

والعيال وإدخال الفرح والرسور عليهم.

سمينة  تكون  أن  العقيقة  يف  ويشرتط 

ساملة من العيوب وتبلغ من العمر سنة 

فأكرث واألفضل أن تكون من الضأن ويجوز 

أن تكون من املعز.

و السنة أن تذبح العقيقة يف اليوم السابع لوالدة 

املولود فإن مل يكن السابع جاز بعد ذلك .

الناس ويجوز  إليه  ويجوز يف لحمها أن يطبخه ويدعو 

أن يفرّقه ويجوز أن يفرق بعضه ويأكل بعضه وال حرج 

يف ذلك كله .

ومن مثرات العقيقة :

-شكر الله تعاىل

-اتباع السنة النبوية

-إعالم الناس بقدوم املولود وإعالن اسمه

والبهجة  الفرح  ونرش  والعيال  األهل  عىل  -التوسعة 

بينهم.

حيث  مرتا،   43500 الكلية  املسجد  مساحة  تبلغ 

لبناء  أندونيسيا  يف  الرسمية  الجهات  بذلك  تربعت 

. املسجد 

أشهر  من  يعترب  حيث  املصلني  آلالف  املسجد  ويتسع 

وأجمل املساجد يف رشق آسيا .

الجمعة  وصالة  الخمس  الصلوات  فيه  تقام  حيث 

القلوب  يف  اإلميان  نور  ونرش  اإلسالم  شعائر  إلظهار 

الشعب  ألبناء  اإلسالمية  الثقافة  وبث  املؤمنة 

. اإلندونييس 

نقف  حضارية  عمرانية  قمة  البديع  املسجد  فهذا 

اإلسالم  جامل  مستشعرة  تعاىل  لله  خاشعة  النفوس 

واألرواح  القلوب  ملئت  التي  السمحة  وتعاليمه 

وطأمنينتها. وسالمها  بهدؤءها 

إىل  ترمز  مرشقة  حضارية  عالمة  املسجد  هذا  ويبقى 

العمق الحضاري اإلسالمي يف هذه البالد اإلسالمية يف 

أقىص رشق األرض املعمورة.
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Displacement:
Length:
Beam:
Draught:
Propulsion:
Speed:
Range:

Boats:

Weapons:

Technical Specification

1640 tonnes
80 metres
13 metres
4 metres
2 x 4250KW diesel
engines
20 knots (maximum)
4000 nautical miles

Boomeranger FRB 850 
RHIBs (davit-launched)

Boomeranger C 1100 
RHIB (stern-launched)

guns

unique electronic identifier transpon-

der that allows for communication via 

Easy Integration

SAAB will provide the Situational 

Awareness System (SAS) for the Royal 

SAAB’s EOS 500 (electro-optical fire 

-

tions offer complete C4I for every type 

and vessels for anti-piracy, security and 

-

-

as well as the easy integration of any 

iXblue’s  Navigation Systems

chosen to equip the new Royal Aus-

tralian Navy’s SEA1180 Offshore Patrol 

navigation systems will provide the 12 

new Arafura Class vessels with highly 

-

and gyrocompass for the first of Austra-

recognition of our technology and of 

our ongoing support to the Royal Aus-

tralian Navy,” said David Cunningham, 

Already equipping more than 650 sur-

face ships and underwater platforms in 

40 navies and coast guards worldwide, 

-

tinues 15 years of continuous service 

and support to the Royal Australian 

Surveillance Radars

Terma Singapore will deliver air and 

surface surveillance radars for all 

Terma’s Scanter 6002 radar is a com-

-

for advanced navigation, and air and 

surface surveillance, as well as heli-

with its compact 12ft-long antenna 

Australia’s advanced situational aware-

Service Planned in 2021

Eyre is expected to come into opera-

Reference Text/Photo:
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to enter 
service in 
2021

Chief of Navy Vice Admiral Michael Noonan, AO, RAN, gives his address via video link 
during the keel laying ceremony of Offshore Patrol Vessel 2 Nuship Eyre

State-of-the-art sensors as well as 

command and communication sys-

tems will allow the OPVs to operate 

alongside Australian Border Force 

vessels, Australian Defence Force 

The OPV design will support spe-

cialist mission packages, such as a 

maritime tactical unmanned aerial 

system, rapid environmental assess-

Special Design

Lürssen-designed Darussalam-class, 

Each vessel has a gross displace-

ment of 1,640 tonnes, and measures 

-

pulsion power is from two 4,250 

kilowatts diesel engines, which drive 

-

tical miles, with an endurance of 21 

-

ment is 40 sailors, though up to 20 

more can 

mounted systems such as aircraft sup-

port and sensors; if fully utilised, the 

gross displacement could increase to 

Navigation Bridge

-

ily armed with 40mm large cannon 

It will also feature dedicated mounts, 

-

meranger FRB 850 davit-launched 

stern-launched RHIB, which are in-

tended as the primary means of de-

ploying offensive force in the ships’ 

A single unmanned aerial vehicle is 

carried and deployed from an open 

targeting systems and three radars are 

-

communication, navigation, and sen-

-

-

In order to allow the ships to operate 

in conjunction with allied international 

forces, each ship is equipped with a 



83

Arafura OPVs 
are larger 
than Armidale 

Although having a common design 

displacement), the ships would use a 

modular mission payload system to ful-

The Arafura Class Offshore Patrol Ves-

sels are larger than the Armidale Class 

Patrol Boats currently in service with 

the Royal Australian Navy and will offer 

Ceremonial Keel Laying 

-

Noonan, AO, have welcomed the next 

-

with the ceremonial keel laying of the 

reinforces the continued progress and 

government’s continuous ship-

The project also highlights Australian 

-

ule with construction on the first 

Western Australia commencing ahead 

Robust Partnership 

-

-

setting the foundation of continuous 

-

mencing on the Hunter Class Frigate 

SEA 1180 Phase 1 OPVs will replace and 

-

Dutch company Damen, which had 

also partnered with ASC and Civmec, 

as well as German company Fassmer, 

which was in a joint venture with Aus-

Australia’s leading providers of turn-

key solutions across a range of core 

Luerssen’s Australian team includes 

SAAB Australia and Penske and, as part 

of its commitment to Australian Indus-

try Content, Luerssen has committed 

-

1180 project will create around 1,000 

Enhanced Capability 

The two halves of the first of class ship, Arafura, brought together by Luerssen Australia and its partner ASC  
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M a k i n g 

Best Use of 

Resources

Commenting on the 

new partnership, His Ex-

“In the current environment, with 

the COVID-19 pandemic having such 

an impact on us all, it is only right 

come together to support each other 

through innovative new working part-

use of the resources and the many 

“The aviation sector is one of the cor-

nerstones upon which our socio-eco-

Smooth Sail for 
Arafura Class OPV 
A -

-

-

prominence of Navy’s enduring operations in the northern approaches 

to Australia to protect national interests, natural resources and mari-
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-

-

programme and supports logistics, 

sustainment, modelling, simulation, 

-

ties, including short take-off and verti-

cal landing experience, advanced lean 

manufacturing, flight-testing and air 

-

tem, one of the world’s most powerful 

-

veloping and producing three vari-

take-off and landing (CTOL) variant, 

the F-35B is the short take-off-vertical 

landing (STOVL) variant, and the F-

Of the original eight partner countries 

– Australia, Canada, Denmark, Ita-

ly, the Netherlands, Norway, the Unit-

ed Kingdom, and the United States – 

-

lic of Korea, Belgium, Poland, and Sin-

armed forces and these partner coun-

sales are expected to exceed 4,000 

-

aircraft designs around the world re-

inforces the importance of the F-35’s 

Reference Text/Photo:
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ing of wingmen/friendly aircraft for in-

The DAS provides missile detection and 

tracking, launch point detection, situ-

ational awareness Infrared Search and 

Weighty Advantage

The F-35’s diverterless inlet lightens 

-

ditional aircraft inlets possessed many 

moving parts and are much heavier 

-

verterless inlet eliminates all moving 

When an aircraft is flying, the speed of 

the air relative to the engine is equal 

supersonic speeds can damage or 

-

Helmet Display

In lieu of a physical Head-up Dis-

play (HUD), the F-35 uses a Helmet-

-

ogy helps the pilot to look through 

extremely useful when trying to posi-

tion the aircraft from a hover over the 

Global Team Effort

The F-35 is developed, produced, and 

continues its 100-year history of aircraft 

research and design with the Lightning 

-

Italy

Republic of Korea

DenmarkNetherlandsU.K. Australia Norway

IsraelCanada

U.S.A.

Japan

Foreign Military Sales 

Belgium Poland Singapore

Program of Record

USAF 1,763 F-35As
DoN  693 F-35B/Cs

IOC: USMC: 7/15,  
USAF 8/16, USN 2/19

RAF/RN 138 F-35s

IOC: 1/19

60 F-35As/30 F-35Bs

IOC: 12/18

46 F-35As 100 F-35As 52 F-35As
IOC: 11/19

27 F-35As

88 F-35As 50 F-35As

IOC: IAF: 12/17

105 F-35As/42 F-35Bs 
IOC: 3/19

40 F-35As 34 F-35As 32 F-35As 4 F-35Bs
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-

-

uted Aperture System (DAS), Helmet 

Communications, Navigation and 

Electronically Scanned Array

To add to its strength, the F-35 radar 

system has an active, electronically 

and the RF support electronics nec-

essary to support a fully functional 

software modes that are hosted 

The radar operates through the 

nose radome, which has a wide 

transmissions over a large frequency 

Sophisticated Cockpit

The F-35 provides its pilot with excep-

tional situational awareness, positive 

target identification and precision 

-

-

tures are designed to dramatically 

8-inch glass cockpit touchscreen and 

an Adacel cockpit speech-recognition 

Distributed Aperture System

System (DAS) provides 360 de-

gree, spherical situational aware-

-

craft with a protective sphere of situ-

incoming aircraft and missile threats as 

well as providing day/night vision, fire 

-

F-35’s stealth 

unprecedented 
in tactical fighter 
aviation

F-35’s core processor controls its EW and ISR capabilities 
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the only fifth-generation cruise mis-

other aircraft intended for Offensive 

carried internally on the F-35, which 

helps increase the aircraft’s stealth 

-

JSOW weapon: The JSOW glide 

-

est medium-range precision 

first air-launched, network-en-

fourth- and fifth-generation 

completed operational 

testing to add JSOW C 

onto the F-35C aircraft 

Paveway bomb: Ray-

theon Technologies’ 

Enhanced Paveway II 

(GPS and laser), 

precision-guided 

used against ma-

noeuvring tar-

Program Cost LRIP 12-14 Cost F-35 Production

Lot 12 Lot 13 Lot 14
% Reduction  
from Lot 11

F-35A
$82.4M $79.2M $77.9M 12.8%

F-35B
$108.0M $104.8M $101.3M 12.3%

F-35C
$103.1M $98.1M $94.4M 13.2%

201920182017201620152014201320122011

9
29 35 36

45 46

66

91

131

+3

$

$

$

Greater than 70% unit cost reduction since Lot 1

StormBreaker smart weapon: 

The StormBreaker smart weapon is 

set for installation on all F-35 variants 

carry eight StormBreaker weapons 

internally and eight externally, on the 

Core Processor

data from the classified electronic war-

to identify enemy radar and electronic 

warfare emissions and provides the pi-

Sharing Abilities

The F-35 is designed to share every-

thing it can see with other aircraft and 

operation centres to expand situation-

al awareness across the entire network 

Mission Systems 

-

ics, integrated electronic sensors, dis-

plays and communications systems 

that collect and share data with the 

pilot and other friendly aircraft, at sea 

-
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internally allows F-35 pilots to engage 

ground targets at longer ranges with-

-

ing precision-guided munitions and 

air-to-air radar-guided  missiles to 

successfully complete air-to-ground 

-

tlespace first, clearing the way with 

air dominance for follow-on legacy 

coalition forces to operate with rela-

Air-To-Air Capability 

The F-35’s integrated sensors, infor-

mation, and weapons systems give 

pilots an advantage over potential 

relatively equal opportunities to de-

tect and engage one another, while 

a 5th Generation fighter pilot can 

see enemy aircraft first and take 

decisive, lethal action from a 

Electronic Warfare Suite

The AN/ASQ-239 system protects the 

F-35 with advanced technology for 

next generation missions to counter 

defensive electronic warfare options 

for the pilot and aircraft, the suite pro-

vides fully integrated radar warning, 

targeting support, and self-protec-

tion, to detect and defeat surface and 

The system 8 helps to identify, 

monitor, analyse, and respond to 

-

onics and sensors offer a real-time, 

helping to maximise detection ranges 

and provide the pilot with options to 

Beast Mode

In stealth mode, the F-35 can infiltrate 

enemy territory that other fighters 

cannot, carrying 5,700 pounds of in-

internal and external weapons, 

Raytheon Technologies is providing 

precision munitions for firepower, 

a system that delivers real-time in-

formation from six cameras to a pi-

lot’s helmet, and an advanced landing 

The F-35 carries these Raytheon Tech-

nologies weapons:

AIM-9X missile -

winder missile is the first short-

AMRAAM missile: -

It’s the only radar-guided air-to-air 

JSM missile:

F-35’s DAS 
provides 360 
degree, spherical 
situational 
awareness

F-35 pilots can locate and track enemy forces, jam radars and 
disrupt attacks with unparalleled effectiveness

F-35 is designed 
to share 
everything it can 
see with other 
aircraft and 
operation centres
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ing while air and ground threats look 

for the stealth jet, the F-35 can drop 

E-Attack Capabilities 

Advanced electronic warfare (EW) ca-

and track enemy forces, jam radars 

and disrupt attacks with unparalleled 

space information with 360-degree 

-

manders at sea, in the air or on the 

ground, providing an instantaneous, 

high-fidelity view of ongoing opera-

force multiplier while enhancing coali-

Air-to-Surface Attack 

stealth allows it to safely enter defend-

features, active electronically-scanned 

array (AESA) radar technology, and the 

-

ponent of weapons stores and fuel 

F-35 Lightning II Program Status and Fast Facts 

Program Status

0
1,

555+

9 Nations
Operating F-35s on Home Soil

8 Services
Declared IOC

6 Services
Have Conducted F-35 Operational Missions

Aircraft Delivered

Flight Hours

Bases Worldwide 
(Includes Ship Activations)

3 261 7 0 0
1,145+ 9,535+

Pilots

USAF, 
USN and USMC

USAF 
USMC

Maintainers

USAFSA

The amazing fact is that while the 

enemy systems scour the skies for 

any trace of the F-35, the aircraft sees 

all of those radar emissions and can 

pinpoint the air defences and enemy 

Where legacy planes had to choose 

on a mission, the F-35 can do four, 16, 

or even 32 things at a time, mean-

“That’s the thing people don’t under-

“The reality is that the F-35 is a huge 

piece of flying metal and alloy — a 

radar pointed at the right place at the 
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to-ground and intelligence, surveil-

lance and reconnaissance (ISR) mis-

F-35 in air-to-air missions, the F-35’s air-

Interestingly, the F-35 is designed with 

-

-

-

Startling the Enemy

to elude or complicate an enemy’s ca-

-

precedented in tactical fighter avia-

advanced materials, and other fea-

tures make the F-35 virtually unde-

high frequency - VHF - radars can spot 

F-35s — doesn’t mean it can fix, track, 

target, and consummate that kill chain 

prevent every aspect of that chain, just 

So while an infrared search and track-

ing system could spot an F-35 and 

give enemy pilots an idea of where it 

is, it could not track it or target it with 

In Flatley’s words: “I don’t need to 

stop everything all the time of the kill 

to finish what you’ve already invested 

tonnes of time, money and effort in 

advanced stealth 
with fighter aircraft 

air superiority 
is essential to 

security and 
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F-35:
Shoot Me If You Can

ilitary sophistication calls for 

fighter fleet, the need is more consid-

where a timely tryst with technology 

-

-

rent Air Force fighter aircraft are, on av-

-

ous militaries around the world also 

need to replace their ageing fighter 

fleets with, superior, qualitatively adept 

-

talise allied fighter fleets and counter 

Multi-dimensional Capability Holds 

the Key

The F-35 Lightning II is a 5th Gen-

-

ity, situational awareness fully-fused 

operations and advanced logistics and 

Three variants of the F-35 will replace 

Corps, and a variety of fighters for at 

The Lightning II is a single-seat, single-

engine fighter aircraft designed for 

Generation Label

-

sonic jets towards the end of World 

sensor fusion and superior logistics 

Though F-35 and F-22 are the world’s 

two premier fighters, there are some 

fighter that can perform air-to-air, air-

varied missions with advanced, inte-

such as intelligence, surveillance and 

reconnaissance and electronic attack, 

5th Generation fighter has advanced 

stealth, exceptional agility and ma-

-

-

5th Generation fighters featuring ad-

vanced stealth, integrated avionics, 
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not logical that the agreement to es-

UAE and Israel should face any nega-

tive reactions on the part of Palestinian 

positioned itself as a spokesman for 

Rather, it is keen to clarify its goal of 

-

-

ian cause has suffered in recent years 

for many reasons, mainly the intra-Pal-

-

tions with Israel is essentially a sover-

-

The claim that the Emirati-Israeli agree-

ment has a military nature and targets 

Turkish and Iranian supporters claim 

-

there are previous treaties and peace 

Some of these parties have a strate-

gic alliance with Israel, such as Turkey, 

which was the first Islamic country to 

The UAE knows well the limits of its na-

-

-

ment of the signing of a peace agree-

and Israel less than a month after the 

and Israel confirms the correctness and 

Pathbreaking Decision Safeguards 

Palestinian Interests

-

tions with Israel is primarily a sovereign 

decision, yet it is in the interest of the 

refuse to read the goals, dimensions 

and circumstances of the UAE decision 

role of the UAE in changing the Israeli 

position in the interests of the Palestin-
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Naturally, this humanitarian concern 

is clearly manifest in its support for the 

Since the foundation of the UAE on 

leadership and people towards the 

founding leader of the Union, the late 

interconnectedness of interests, unity 

of destiny and the need for the UAE 

-

decades, clearly indicating that Pales-

the UAE leadership’s interest since the 

-

There is historical evidence that re-

flects the firmness of the UAE support 

for the Palestinian people, also during 

provided for the Palestinian territories 

in 2012, for example, amounted to 

aid to the Palestinian people exceeded 

As for the UAE’s political support for 

the Palestinian cause, history is a good 

the UAE has played and is playing in 

support of the Palestinian cause and 

-

ued in the office until 1988, when the 

UAE recognised the Palestinian state 

It is difficult to enumerate here the 

development projects that the UAE 

has provided to Palestine since its es-

its position in support of the right of 

independent state with Al-Quds Al-

On the issue of Israel’s intention to an-

nex parts of the Palestinian territories 

occupied in 1967, which is a point of 

controversy raised in the context of 

-

-

firmed that the UAE sees this as a dan-

the peace process and undermines 

position on supporting the Palestin-

ian cause and people following the 

this agreement was to resolve the 

stalemate in the Palestinian issue and 

Israeli dialogue for a just settlement of 

Historic UAE Move to Promote Eco-

nomic Growth and Peace in the 

Region 

would lead to progress in the region 

promoting technological innovation, 
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Italy welcomed 

the peace treaty 

-

try of Foreign Affairs expressed 

the hope that this important step 

-

fairs welcomed the joint statement of 

the United States, Israel and the UAE, 

the UAE and Israel as “a historic step to-

wards a more peaceful and prosperous 

The Kingdom of Belgium officially wel-

comed the treaty and Tel Aviv’s suspen-

sion of its decision to annex the Pales-

tinian territories in a way that preserves 

the two-state solution and keeps the 

India welcomed the peace accord 

External Affairs affirmed India’s support 

South Korea welcomed the UAE-Israel 

-

-

Japan also welcomed the joint state-

Al-Sisi welcomed the tripartite joint 

statement and said: “I followed with 

great interest and appreciation the 

tripartite joint statement on the agree-

ment to stop Israel’s annexation of the 

Palestinian lands and to take steps that 

peace to the 

The Sultanate of Oman 

expressed its support for 

with Israel within the 

framework of the his-

toric joint declaration 

support for the United 

stances it takes in ac-

cordance with its na-

tional interests and the 

UAE’s Constant 

Support for the 

Palestinian Cause

The UAE was founded 

on a set of humanitar-

ian values   and prin-

ciples roote d  in the 

conscience of the lead-

ership and t h e people 

-

flected in the UAE’s top 

ranking in the world as 

the largest donor of offi-

cial develo pment aid com-
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comed the agreement to normalise 

Foreign ministries of countries around 

the world issued statements of support 

as a “milestone” in the path of strength-

The Secretary-General of the United 

Nations António Guterres welcomed 

Israel under the auspices of the United 

The European Union welcomed the 

-

The European High Representative 

for Foreign Affairs and Security Josep 

-

tween the UAE and Israel and tweeted 

countries and is important to regional 

welcomed the joint statement of the 

United States, Israel and the United 

relations with Israel as a “courageous” 

decision, praising the tripartite agree-

States and Israel regarding the latter’s 

suspension of the annexation plans of 

The German government welcomed 

Israel and stressed that it would move 

In a statement, the Russian Foreign 

that the suspension of the Israeli an-

nexation plans under the treaty is “an 

 Jerusalem worth nearly 

AED15

Reconstruction of Jenin Camp, 

which cost around AED100 million

Construction

of Sheikh Zayed City in 

Gaza at the cost of 

AED220 million

Sheikh Khalifa City in Rafah

in Khan Younis

Launched many hospitals, schools, 

health centres and centres for the dis-

Gaza and the 

West Bank

Sheikh Zayed projects in

 Palestine
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Accord Charts a New Path
On August 13, a joint statement was is-

Donald Trump, His Highness Sheikh 

-

preme Commander of the UAE Armed 

Forces, and Benjamin Netanyahu, the 

-

-

-

diplomacy and vision of the three lead-

Emirates and Israel to chart a new path 

that will unlock the great potential in 

The statement added that “Delegations 

-

ates will meet in the coming weeks to 

investment, tourism, direct flights, se-

curity, telecommunications, technol-

ogy, energy, healthcare, culture, the 

-

The statement continued, “As a result 

the request of President Trump with the 

-

rael will suspend declaring sovereignty 

over areas outlined in the President’s Vi-

sion for Peace and focus its efforts now 

on expanding ties with other countries 

Accord gets Wide Regional and Inter-

national Support

-

-

national community as “historic”, “cou-

rageous”, “audacious”, “opportunity” 

are some of the reactions:

In the first official Emirati announce-

Al Nahyan tweeted: “It was agreed to 

suspend Israel’s annexation of the Pal-

agreed to develop a roadmap towards 

launching joint cooperation, leading to 

the agreement as a “historic achieve-

ment,” and said on Twitter that it is “a 

presidential elections, Joe Biden, wel-
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Strategic UAE-Israel     Ac

The announcement of the UAE and Israel agreement to establish bilateral relations has sparked wide regional and 

international reactions. It is a significant decision that will help break the stalemate and reduce the complexities in Arab-

Israeli relations. This required a different way of thinking from traditional approaches, which have not yet succeeded in 

settling the Palestinian issue or alleviating the suffering of the Palestinians. Rather, they became subjects of political trading 

of their cause. In this issue, Nation Shield takes a comprehensive look at the aspects and strategic objectives of the accord.

peace
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Milrem Robotics’ UGV Plays 

a Key Role in Search and Rescue

The Estonian Disaster Relief 

-

-

manned ground vehicle (UGV) during 

-

rescue equipment of two USAR units 

to the operation area allowing mem-

-

erations such as earthquakes, we use 

difficult to reach the exact point where 

could get closer to where we need the 

equipment, hence we do not have 

to spare two people to carry things 

and they can use that time and en-

ergy to actually rescue,” explained Ivar 

Frantsuzov, an Estonian Rescue Board 

maximum payload of 1,200 kg and can 

-

“Also, medics found that the UGV is of 

optimal height to administer first aid to 

the wounded on a stretcher attached 

on top of one of the UGVs track mod-

ules instead of providing it in the dirt 

-

ed that the low noise signature of the 

During future exercises, the EDRT wants 

to test the UGV during rope rescue us-

detectors to determine if the area is 

Flexible Solution

how collected from extensive testing 

in harsh environments and provides 

-

tions for civil engineering, security and 

that wish to eliminate the physical risk 

-

stand harsh conditions and can reach 

areas that are difficult to reach with 

larger vehicles or too dangerous for 

-

erated from a safe distance using the 

camera feed to see where the vehicle 

is going, or the operator can move with 

n-

ar 

rd 

n

to test the UGV during rope rescue us

that w

-

se 

re

e
a maximum 
payload of 
1,200 kg

Milrem multiscope UGV

is ideal for 
eliminating 
physical risk  
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cision and situational awareness dur-

If engaged in an operation that re-

quires the assessment of a specific 

to employ the video download link - a 

feature that relays footage to the ops 

“When we perform a hover, we are 

(EOS) camera in visual mode to look 

at the winching area to spot hazards 

Loud Hailer system to amplify mes-

The challenge is much more when lost 

hikers are hidden underneath high 

we call them to get specific informa-

them, as we get closer, we can hear the 

and its range of upper modes to safely 

suited for the environment,” reveals 

-

ual and upper modes depending on 

Night Missions

As is common knowledge, night mis-

During night operations, the minimal 

equipment or switches that require 

access in the upper compartment 

mean the crew can move around the 

cockpit with greater ease, even while 

wearing their night vision goggles 

the H175 makes night missions more 

cockpit lighting according to their 

needs and/or when wearing NVG, and 

Pandemic Situation

-

tation of strict measures and modifi-

cations to accommodate COVID-19 

 “We now have a curtain separating 

the captain from the cockpit, and 

maintain ventilation in the aircraft to 

-

we had a similar experience with 

 GFS’s fleet of H175s continues to of-

fer comfort and relief and that’s cer-

tainly heartening news especially for 

Reference Text/Photo: 

 

H175 helicopters 

GFS to provide 
multiple services

Lighting on 
H175 makes 
night missions 
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everything, with search and rescue 

whether it’s day or night, in a range of 

conditions, including typhoon season, 

maritime environments, mountainous 

Search and rescue is, of course, GFS’s 

also involves aerial surveys, fire fighting, 

maritime tasks, law enforcement sup-

Training Programme

Consistent training is a crucial factor 

variant of the H175, the team main-

tains a comprehensive training pro-

gramme as it transitions to the new 

Integrating the new fleet while main-

taining the usual scope of commit-

-

As GFS Air Crewman Officer, Benny 

Chan, who alongside Captain Dann is 

currently involved with the H175 train-

ing programme, explained:  “We are 

grateful to AHTS’ pilot and crewman 

instructors for delivering extensive 

familiar with the H175 at the time, so 

it was really helpful to have the AHTS 

Tracing Survivors

The COVID-19 pandemic may have 

-

ing has remained  a favourite pastime 

in Hong Kong’s mountainous terrain, 

which means GFS is often called to 

help hikers who have wandered off 

“Teamwork is fundamental,” as Captain 

which is liaising with ground parties 

to find survivors, often increases to 

include a hoist operator, a winchman, 

-

of maritime requests that include the 

search for suspected drownings, sur-

area, and the rescue of canoeists and 

offshore and provide medevac assis-

nautical miles with around 45 minutes 

on scene in operation (and further if 

and travel further out during maritime 

Tech Advantage 

The effective use of technology 

of H175s are integrated with 

a dedicated search radar, 

and a range of sensors to 

provide enhanced flight pre-

5,300 
flight hours 
in nearly two 
years

GFS also receives number of maritime requests
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GFS’s H175s:
Flying High, 
With a Noble Mission
T -

erations and the name of Government 

Flying Service (GFS) of Hong Kong in-

It was in 2015 that the renowned 

paramilitary flying organisation that 

provides world-class emergency air 

services to the local community de-

cided to engage a fleet of seven H175 

Now, with a tally of 5,300 flight hours 

in nearly two years, the H175 fleet 

-

gency services are always challeng-

ing as they involve round-the-clock 

helicopter pilots and 46 aircrew offi-

cers, having a fleet of seven H175 he-

“As a helicopter operator, we are quite 

-
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completed major fuselage structural 

-

oped as a part of the Loyal Wingman 

– Advanced Development Programme 

The Australian team has applied digital 

engineering and advanced composite 

materials to achieve cost and agility 

goals for the aircraft, which is designed 

to use AI in teaming with other manned 

Australian industry participation has 

development, with a 16-strong team 

making key deliveries to date including 

BAE Systems Australia, who have deliv-

ered hardware kits including flight con-

trol computers and navigation equip-

ment; RUAG Australia, who have de-

livered the landing gear system; Ferra 

Engineering, who have delivered pre-

The first Loyal Wingman prototype will 

provide key lessons toward production 

on their own defence and industrial 

Reference Text/Photo: 

Boeing ATS is 
designed to 
complement 
and extend 

missions

Loyal Wingman will use AI in teaming with manned and unmanned platforms
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Boeing Australia Fires Up 
First Loyal Wingman 
Aircraft
Boeing Australia powered up the 

first Loyal Wingman aircraft, as part of 

ground testing and preparations for 

This milestone comes on the heels of 

Boeing completing the first unmanned 

Loyal Wingman aircraft for the Royal 

Australian Air Force (RAAF) earlier this 

year, a step forward for the unmanned 

vehicle serving as the foundation for 

System (ATS), an artificial intelligence 

(AI)-powered teaming aircraft devel-

“This engine run gets us closer toward 

flying the first aircraft later this year and 

-

tion and dedication of our team,” said 

of the Boeing Airpower Teaming Sys-

light, off-the-shelf jet engine for the 

unmanned system as a result of the 

advanced manufacturing technologies 

Force Multiplier

The Boeing ATS is designed to work 

as a smart team with existing military 

aircraft to complement and extend air-

-

ities and exponentially increasing their 

The integrated sensor packages on-

-

lance and reconnaissance (ISR), tactical 

early warning missions, along with a 

low-cost design that allows operators 

advantage for allied forces manned 

fighter-like performance, measuring 

support of manned aircraft while main-

The system is the company’s first un-

-

Designed to provide a transformational 

it is reportedly the company’s largest 

investment in a new unmanned aircraft 

-

missions through smart teaming with 

The Boeing team in Australia has de-

veloped a completely new unmanned 

production-ready system, with the 

company has invested in a purpose-

manufacturing, digital production and 

-

as well as a strong industry team of ag-

ATS measures 
38 feet and 
could fly over 
2,000 nautical 
miles

support national prosperity and sover-

industry are supporting prototype 

unmanned aircraft, Boeing applied 

company-wide innovation to achieve 

-

neered using a digital twin to model its 

life-cycle requirements; manufactured 

with Boeing’s largest-ever resin-infused 

using proven advanced manufacturing 

Major Milestones

On April 9, Boeing Australia achieved 

two more milestones on the RAAF’s 

Loyal Wingman – Advanced Develop-

ment Programme – weight on wheels 
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rent that we depend on day after day 

– that we’ve depended on decade after 

The programme advances United 

-

nuclear deterrent to meet current and 

“I am fully confident in the evolution-

ary warfighting effectiveness GBSD 

-

requirements, modern technology, 

have a modular design to keep the 

programme rapid, relevant and afford-

-

of options to address unforeseen con-

tingencies, giving us the edge neces-

sary to compete and win against any 

accuracy, enhanced security and im-

strategic nuclear options to address the 

“Across the Department of the Air 

Force, we are looking for opportunities 

to inject innovation into programmes 

to stay ahead of our adversaries,” 

modular open system approach to en-

pace of technological advancements 

high threshold for a large-scale con-

a vital leg of the nuclear triad, accord-

The Air Force Nuclear Weapons Cen-

ter is the lead for the Department of the 

all aspects of nuclear materiel manage-

value to the warfighter and taxpayers,” 

commander of Air Force Nuclear Weap-

ons Center and Air Force program exec-

GBSD programme is leveraging tech-

nologies to reduce the programme’s 

technical risk and ensure time-certain 

Its acquisition strategy focuses on ma-

ture technologies, smart commonality, 

modular designs and maintaining the 

-

tion throughout the weapon system’s 

lifecycle to ensure it will effectively 

The Northrop Grumman GBSD 

team includes Aerojet Rocket-

dyne, Bechtel, Clark Construction, Col-

lins Aerospace, General Dynamics, HDT 

Security Solutions, L3Harris, Lockheed 

hundreds of small and medium-sized 

companies from across the defence, 

engineering and construction indus-

involve over 10,000 people across the 

Reference Text/Photo:

Force schedule of 
initial operational 

the follow-on to 

ICBM’s Ground Subsystems Support Contract performs sustainment, development, 
production and deployment of hardware and system modifications
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Recently, Northrop Grumman 

Air Force to modernise the country’s 

-

the engineering and manufacturing 

Ground Based Strategic Deterrent 

The Air Force Nuclear Weapons Center 

announced that the effort will span 

design, qualification, test and evalua-

producing and delivering a modern 

and fully integrated weapon system to 

meet the Air Force schedule of initial 

three-year technology maturation 

The Northrop Grumman team has 

demonstrated innovation and agil-

design review milestones on time and 

-

formed at the Northrop Grumman 

GBSD facilities in Roy and Promontory, 

Utah, as well as other key company 

Responsive System

triad is a top priority of our military,” 

It provides that strategic nuclear deter-

USAF Awards US$13 B 
ICBM Contract to 
Northrop Grumman
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countering weapons of mass destruc-

tion, provided additional funding to 

-

JPEO-CBRND, the DOD entity that 

manages the country’s investments in 

nuclear defence equipment, adopted 

the technology as part of the Domestic 

The kit packages the chemical com-

ponents into a simple, pen-like con-

struct, an easy-to-use point-and-touch 

-

-

struction Civil Support Teams across 

throughout every state maintain the 

personal protection, decontamination 

and medical monitoring against chem-

Additionally, JPEO-CBRND recently 

awarded FLIR an indefinite-delivery/

indefinite-quantity five-year contract 

-

This award initiates the full-rate pro-

duction phase to field the product to 

Enhanced Visual Response

The FLIR Agentase C2 agent disclosure 

spray is the most sensitive point de-

uses colorimetric technology to reveal 

the exact location of Chemical Warfare 

Agent (CWA) contamination on a sur-

Once applied to a surface, the standard 

aqueous spray changes colour from 

yellow to red to indicate the presence 

reveals the exact location of the agent 

additive enhances the visual response 

when used in poor lighting conditions 

Easy to use Confidence Check Cards 

spray is operational and performing 

the early stages of consequence man-

-

fore long-term exposure causes harm 

-

tamination process, it reveals specific 

reduce the amount of decontaminant 

Reference Text/Photo:

Agentase C2 
changes colour 
from yellow to 
red to indicate 
presence of CWA 
threat Domestic 

Response 

packages chemical 
components into a 
pen-like construct
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U.S. Army Fields 
Latest Chemical 
Detection Tech
Chemical weapons often pose a se-

rious threat to civilian and warfighter 

Army Small Business Technology Trans-

In fact, researchers have developed a 

product to detect chemical weapons 

Active Army, Reserve and National 

Guard units started to receive the 

Chemical Agent Disclosure Spray and 

the Contamination Indicator/Decon-

tamination Assurance System, known 

units in areas where there is a threat of 

The Chemical Agent Disclosure Spray, 

transitioned into the CIDAS Program 

of Record within the Joint Program Ex-

-

FLIR, as part of a Small Business Tech-

Colour-based Reactions

The new technology uses enzymes 

(complex proteins naturally produced 

-

applied to a surface as a liquid solu-

tion, a vivid colour change indicates 

the exact location of contamination 

Because the underlying chemistry 

-

chemical reactions, the technology is 

highly resistant to potential forms of 

chemical and environmental interfer-

The product’s sensitivity also provides 

-

“Our Agentase C2 spray technology of-

fers unprecedented performance, en-

-

cycle cost of decontamination opera-

tions,” said David Cullin, vice president 

-

cal agents range from simple units 

that use colorimetric techniques, 

wherein the presence of a chemical 

-

lour change, to more complex systems 

Capability Kit

The Defense Threat Reduction Agen-

Agentase C2 can detect trace-level contamination before exposure causes harm

Agentase-C2 can accurately detect 
chemical weapons at low concen-
tration levels



mainly a large flying wing, which 

contains a payload area (passenger 

-

ing wing design was mainly used for 

military aircraft, such as the Northrop 

is seen as a typical example of a “fu-

turistic” new aircraft category, which 

could potentially enter into service in 

aerodynamic shape allows generating 

57

emission 
commercial 
aircraft could 

2035

significantly higher than for conven-

The exceptionally wide fuselage 

opens up multiple options for hydro-

“These concepts will help us explore 

and mature the design and layout of 

the world’s first climate-neutral, zero-

emission commercial aircraft, which 

-

gen, as the primary power source for 

these concept planes, will require de-

cisive action from the entire aviation 

from government and industrial part-

ners we can rise up to this challenge 

-

In order to tackle these challenges, air-

ports will require significant hydrogen 

transport and refuelling infrastructure 

to meet the needs of day-to-day op-

technology, digitalisation, and mecha-

nisms that encourage the use of sus-

-

craft fleets to allow airlines to retire 

older, less environmentally friendly 



Spexer radar family offers  surveillance 
radars for different ranges
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Airbus Unveils 
Zero-emission
Concept Aircraft
According to reports, numerous 

new aircraft models in most seat cat-

egories have recently entered com-

mercial service or are imminent in 

-

cent less than that of the aircraft mod-

towards 2050, radically new aircraft 

-

-

cepts for the world’s first zero-emis-

sion commercial aircraft, which could 

each represent a different approach to 

achieving zero-emission flight, explor-

ing various technology pathways and 

aerodynamic configurations in order 

-

All of these concepts rely on hydrogen 

as a primary power source; an option 

-

ceptional promise as a clean aviation 

aerospace and many other industries 

“This is a historic moment for the com-

mercial aviation sector as a whole 

and we intend to play a leading role 

in the most important transition this 

we unveil offer the world a glimpse of 

the future of zero-emission flight,” said 

-

-

mary power source for commercial air-

craft, has the potential to significantly 

The three concepts, all codenamed 

Short-haul

-

more than 1,000 nautical miles, mak-

ing it a perfect option for short-haul 

Blended-wing body Design: 

Futuristic Concept

In this design (up to 200 passen-

gers) concept, the wings merge with 

“ZEROe”, for a first climate neutral 

zero-emission commercial aircraft in-

clude:

Turbofan Design: 

Running on Hydrogen

with a range of 2,000+ nautical miles, is 

-

-

-

Turboprop Design: Solution for 
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They are involved in the development 

of structures, systems, avionics, pro-

duction, flight testing and training 

to support, maintain and modernise 

-

erated one of the largest technology 

transfer programmes carried out for 

the Brazilian Air Force, and reportedly 

-

Brazil and its defence industry have 

a large participation in the develop-

are working on the development of 

Gripen F (the two-seat aircraft), most 

of who are located at the Gripen 

Design and Development Network 

the Gripen Flight Test Centre will start 

to operate later this year and the first 

-

Intelligent Fighter System 

Gripen E/F is a true multi-role fighter 

developed to counter and defeat ad-

and to continuously evolve in order to 

intelligent fighter system that rapidly 

Gripen E/F is part of the Gripen E-se-

Developed to counter and defeat ad-

vanced future threats, the E-series is 

for customers with more pronounced 

The E-series has a new and powerful en-

gine, improved range performance and 

 

-

tive and passive measures to disrupt 

enemy efforts and protect itself and 

-

tronic warfare system, similar to an 

electronic shield, allows disruption of 

-

in destruction of enemy assets or to re-

duce the enemy’s understanding and 

Reference Text/Photo: 

Gripen E/F is a true 
multi-role fighter 
that can counter 
and defeat 
advanced threats

400 engineers 
in Brazil are 
working on the 
development of 
Gripen F

Swedish and Brazilian Gripen E  flying 
side-by-side

E-series has a 
powerful engine 
and can carry 
greater payloads
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The first Swedish Gripen E 

first Brazilian Gripen, is a sign of a 

countries as well as their air forces and 

Commander of the Swedish Air Force, 

Commander in a nation that manu-

means that I can safely say we are tac-

tically superior already with the sys-

with the same confidence that they 

are tactically superior in any given sit-

just like us, is long-term in their out-

Full Speed Ahead

Currently, there are seven Gripen E in 

-

the programme is more or less com-

the tactical issues, meaning integra-

tion and testing of weapons, sensors 

of the first serial production aircraft to 

Serial production deliveries will con-

-

later this year continue with flight test 

Brazil is not the only new test site at 

-

-

ing strategy together with the Swed-

In parallel with these flight test opera-

tions, other Gripen E production-relat-

ed activities are at full speed including 

Aeronautics and a steady-state pro-

duction rate of 24 aircraft per year will 

Driving the National Defence Industry

The Brazilian Gripen programme is 

driving the development of the na-

Saab Leverages 
the Power of 
Partnership on 
Gripen E
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The Heron UAV, developed and 

(IAI), landed at Israel’s Ben Gurion In-

ternational Airport last month, report-

navigate commercial airspace and land 

at an international airport alongside 

from Ein Shemer airfield, landed at Ben 

The takeoffs, flights, and landings were 

all conducted from the Ein Shemer 

According to IAI, the historic landing 

proves the safety of the company’s 

Long Runner operating system, which 

allows UAVs to take off and land auto-

matically on long-haul routes of 1,500 

km or more using satellite communica-

of accurate takeoff and automatic 

Combat Proven

The Heron has an extensive opera-

the Israeli, German, and other nations’ 

IAI’s Heron UAV Makes 
Historic Landing

long-range strategic and tactical mis-

weather conditions, carry multiple pay-

loads, and transmit real-time informa-

tion to the forces and decisionmakers 

operations of up to 45 hours duration, 

proven with hundreds of thousands of 

operational flight hours, the UAV is cur-

-

Heron’s multi-mission system utilises 

up to six diverse mission payloads si-

multaneously allowing complex intel-

ligence, surveillance, target acquisition 

and reconnaissance (ISTAR) missions 

over any terrain, including forests, jun-

The UAV’s sensors feed collects IS-

TAR data to ground segment and 

tactical-level end users in real time, 

through direct line-of-sight or via sat-

-

-

“IAI’s Heron UAV made a significant 

the world of aviation will need to allow 

unmanned aerial vehicles to land at ci-

Heron UAV is 

Israeli, German, 
and other 
nations’ air 
forces

Heron UAV landing at Ben Gurion airport

of operations of 
up to 45 hours at 
up to 35,000 ft



Raytheon & RAFAEL Team Up 
For Iron Dome Production Facility
R
RAFAEL Advanced Defense Systems 

-

ogy company, recently signed a joint 

Weapon System production facility 

Raytheon RAFAEL Area Protection Sys-

tems, will reportedly finalise a site lo-

-

FAEL have teamed for over a decade 

on Iron Dome, one of the world’s 

most-used systems with more than 

2,500 operational intercepts and a 

The new facility, the first outside of Is-

Weapon System, which consists of the 

Tamir interceptor and launcher, and 

-

other nations in Iron Dome’s unique ca-

-

-

Protective Shield

citizens and infrastructure of Israel, 

to four stationary launchers, 20 Tamir 

60 square-miles and are strategi-

cally placed around cities to intercept 

threats headed toward populated 

-

tem ignores incoming threats it deter-

-

fensive launches and lowering opera-

Iron Dome detects, 

assesses, and intercepts a variety of 

shorter-range targets such as rockets, 

or night and in all weather conditions, 

including low clouds, rain, dust storms 

multi-mission launcher designed to 

Both Tamir and SkyHunter intercept 

incoming cruise missiles, unmanned 

aerial systems (UAS) and short-range 

targets such as rockets, artillery, mor-

incoming threats launched from 

electro-optical sensors and steering 

-

components are procured through 

-

teamed with RAFAEL on the David’s 

Sling System, which defends at higher 

51

Iron Dome 
detects, assesses 
and intercepts 
a variety of 
shorter-range 
targets

An Iron Dome launcher on display  



G
Defense recently announced that a 

-

In April 2017, the German govern-

ment announced plans to replace the 

new infantry rifle and outlining their 

In April this year, Bundeswehr (German 

Armed Forces) had down-selected 

-

-

the tender, though the 250 million-

euro (US$300 million) contract deal 

-

cal International, which is part of the 

Becomes German 
Army’s Rifle of Choice

Reliable Upgrade

-

tional approach with intelligent, inno-

vative details, and are safe, and of high 

-

the manufacturer in 2017 and follows 

a short-stroke gas piston system and 

-

plying the German Army with its RS9 

sniper rifle, designated the G29 in Ger-

instead of the direct impingement 

arrangement found on the tradi-

The piston configuration is common 

-

periods of fire and in harsh environ-

reports, extensive tests demonstrated 

-

four lots, a deal for the first of which 

-

maining lots will then follow, together 

with related laser sighting modules 

50 Reports

Haenel MK 556 

automatic weapon 



n   Engine Distribution Pact
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high marks on maintenance cost and 

produced and over 24 million flight 

the continued infusion of new tech-

nology and continues to meet the de-

mands of the 

fighter aircraft 

mission in 

a world of 

ever chang-

Whitney F100 

is seen as one of 

the world’s safest fighter 

engines and has set the 

engine fighter applica-

-

veloped for the F119 engine 

powering the F-22 Raptor, and 

F135 engine powering the F-35 Light-

F100 engines, this propulsion system 

provides advanced power for F-15 

The Engine Enhancement Package 

(EEP) for the F100-PW-229 engine is 

the latest evolution of the F100 family 

The EEP makes the propulsion system 

interval up to 40 per cent, taking the 

extends the periodic engine inspec-

tion requirement from 4,300 to 6,000 

F100 fighter 
engine has 

safety record

Derco maintains 
diversified 
aircraft spares 
inventories



Derco, Pratt & Whitney Sign   
In what is expected to offer in-

customers around the world, Lock-

-

Whitney’s sole and exclusive 

the F100-PW-220/229 en-

The agreement will further 

strengthen Derco’s long-

standing relationship with 

powers the F-16 fighter aircraft 

The F-16 “Fighting Falcon” is viewed as 

-

general manager of Training and Lo-

gistics Solutions: “With 1,522 F-16s fly-

in 21 countries, this agreement marks 

a significant step forward in aligning 

our organisations with a common goal 

of increasing support to the warfight-

Derco maintains diversified aircraft 

spares inventories in the world and 

“Derco is proud to provide 

its customers who oper-

ate the F100 with com-

prehensive material 

sustainment solu-

tions, leveraging 

strengths across 

-

nior Director, concurs: “We are excited 

and working together to ensure the 

mission readiness of more than 2,000 

F100-PW-220 and -229 engines that 

Safety Factor

Safety remains a key factor and the 

record on this front, while also scoring 

48 Reports



47

U.S. and Israel Collaborate to 
Deploy Advanced Drone System

full sensory situation assessment and 

may utilise C-UAV net payloads in the 

confirmed interceptions of incendiary 

This operational pilot programme is 

the first step towards the widespread 

perform complex tasks in the mod-

It is also one of the most successful 

“This joint activity implements novel 

the field of AR,” said Head of the UAV 

-

proven and precise systems follow a 

minimal training period, and to engage 

We look forward to expanding our 

CTTSO in developing advanced tech-

nology to protect troops and enhance 

An operational pilot programme 

 drones in the defence of 

-

the Directorate of Defense Research 

-

drone developer, XTEND, and the Com-

-

The programme has produced a drone 

system with a remote immersive inter-

face that protects troops from various 

As a result of the close cooperation 

-

cordance with concrete operational 

and various tests, the CTTSO decided 

to launch an operational pilot pro-

gramme, testing and validating the 

of the programme, several dozen 

Immersive Experience

Using an Augmented Reality (AR) de-

vice and single-handed controller, a 

military operator may employ the 

 system to control the drone 

and perform complex tasks remotely, 

-

selves or “step into” a remote reality and 

With minimal training and no exper-

tise required, troops can experience a 

sensory situation assessment and

The system’s 

demonstrated 
in Israel

per

It It is

“Thh

thhe

pro

-

l 

d 

Using an 
AR device, 
an operator 
can employ 
S  to 
perform complex 
tasks remotely
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Foxhound Goes Electric 

General Dynamics Land Systems–

Vehicle Programme, to demonstrate 

an electric-drive (e-drive) Foxhound 

-

namics Land Systems–UK to demon-

strate an innovative e-drive solution 

for Foxhound, which is intended to de-

power for light infantry soldiers, and 

-

General Dynamics Land Systems–UK 

Carew Wilks, vice president and gener-

al manager of General Dynamics Land 

Systems–UK, said: “As technology de-

velops to meet the future operating 

needs of the British Army, the demand 

electrification of land vehicles offers 

the British Army light infantry vehicle 

of choice, already has an architecture 

Foxhound’s 
e-drive solution 
will deliver 

and increased 

The Foxhound is at the cutting-edge 

of protected patrol vehicle technology 

-

patrol vehicles underwent final test-

ing in the dusty and hot conditions of 

-

protect against the threats faced 

this is an agile vehicle that will re-

of 70 mph and can protect against im-

provised explosive devices thanks to 

Being lighter and smaller than other 

soldiers operating in mentoring and 

General Dynamics Land Systems has 

extensive experience in delivering 

tracked and wheeled military vehicles, 

alongside specialist knowledge in e-

-

Foxhound has 
a top speed of 
70 mph
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to 55 C-130H aircraft to date, Collins 

Aerospace continues to make progress 

retrofit approximately 160 C-130H air-

new order, the company earned the 

system’s C-130H Air Worthiness Certi-

fication from USAF and completed the 

ACES 5 Concept Ejection Seats

ACES 5 is the latest addition to Collins 

Aerospace’s collection of Advanced 

-

edly the only ejection seat in the world 

-

ant safety standards and its unique 

features provide a faster deploying 

-

age (STAPAC) to compensate for 

pitch changes and aerodynamic 

Airborne ISR Solutions

longer range and greater coverage area 

per hour than any other Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance (ISR) 

-

Recently, Collins Aerospace Systems 

-

Research (ONR) to conduct a maritime 

long-range multi-spectral imaging 

sensor on a Navy flight test P-3C Orion 

-

has completed flight testing on the 

Over the course of the 30-month con-

-

-

ing flight test hardware from its existing 

USAF production line and install it on 

will encompass experimental flights in 

of the experiment will demonstrate the 

-

elements of Collins Aerospace’s fielded 

Senior Year Electro-optical Reconnais-

sance System (SYERS) sensor flown on 

the U-2 to deliver high geo-location 

accuracy, collecting imagery in the Vis-

channels resulting in advanced terres-

HGS for Unique Mission Demands

The Head-up Guidance System (HGS) 

from Collins Aerospace is designed to 

meet the unique mission demands of 

digital head-up display technology and 

pilot reaction time and improved situ-

with HGS can safely operate in the day 

and night while navigating adverse 

weather conditions including rain, fog, 

Reference Text/Photo: 
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Collins Aerospace 
Showcases Innovative Solutions 
at Air, Space & Cyber Conference
The

-

tual event garnered more than 9,700 

-

sors, 94 speakers, and 30 panels 

and presentations, including 

remarks from Presi-

dent Donald Trump and Defense Sec-

open and the virtual platform will host 

At the event, virtual attendees had the 

military aircraft technology from Col-

lins Aerospace Systems, a unit of Ray-

theon Technologies 

designed to enhance operational effi-

ciency, while keeping the warfighter 

included:

NP2000  Propeller Systems

Collin Aerospace’s C-130 NP2000 pro-

-

company announced recently that it 

propeller systems for an additional 

digital Electronic Propeller Control Sys-

including: a 20 per cent thrust 

increase during take-off, a 

cockpit and a 50 per cent re-

duction in maintenance man-

-

ternational customers on 

the Northrop Grumman 

E-2 and C-2 since 2004, 

and is planned for use 

on the Lockheed 

With the receipt of 

First combined NP2000 EPCS installation 
on a USAF C130H

MS-177A long-range 
multi-spectral imaging sensor

ACES 5 Concept Ejection Seat
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        LONGBOW FCR to Apache Fleets

Version 6 
FCR has new 
operational 
capabilities

LONGBOW 
customer base 
touches 14 
nations 

Apache AH-64E Version 6 helicopter. 

Version 6 FCR software enhancements 

provide new operational modes and 

capabilities, including maritime, single 

target track, and 360-degree surveil-

lance mode, as well as extended de-

tection range against land, air and sea 

targets. LBL celebrated 35 years of suc-

cessful partnership in August.

Fire Control Radar

The LONGBOW Fire Control Radar (FCR) 

system is built by a Joint Venture of 

Lockheed Martin and Northrop Grum-

man for the Apache attack helicopter. 

As a force multiplier that has been 

battle-proven in Operation Enduring 

Freedom and Operation Iraqi Free-

dom, the LONGBOW FCR system pro-

vides Apache aircrews with automatic 

target detection, location, classifica-

tion and prioritisation, while enabling 

rapid, multi-target engagement in 

all weather conditions over multiple 

types of terrain and through battle-

field obscurants. 

The LONGBOW FCR system has been 

in full-rate production since 1996, with 

the first unit equipped in 1998.  

By providing aircrews with decisive 

situational awareness, beyond maxi-

mum engagement ranges, for diverse 

roles and missions, LONGBO FCR has 

repeatedly demonstrated its opera-

tional capabilities to dramatically in-

crease Apache’s mission success. 

The FCR’s primary combat targeting 

modes include Ground Target Mode 

(GTM), Air Targeting Mode (ATM), 

and a new Maritime Targeting Mode 

(MTM) for the AH-64E. These modes 

provide rapid detection to engage-

ment timelines. 

The FCR performs wide area search, 

precise detection, location and clas-

sification of up to 256 simultaneous 

moving and stationary targets. From 

these, the system then prioritises the 

top 16 targets for immediate evalua-

tion and, if desired, engagement by 

the aircrew. 

Additional modes include Terrain Pro-

file Mode, which significantly aids air-

crew situational awareness to avoid 

terrain and large obstacles under 

degraded environments, including 

weather and battlefield conditions; 

and Target Location Cueing to the 

Apache’s M-TADS for positive target 

identification.

In addition to the new Maritime Tar-

geting Mode, other significant ad-

vanced capabilities provided to the 

AH-64E include: Doubling target 

detection ranges from the original 8 

km to 16 km (4X increased detection 

volume) – further extending crucial 

situational awareness; 360 degree 

surveillance and single target track 

across land, air and sea missions and 

improved detection of smaller un-

manned aerial vehicles.

The LONGBOW FCR provides high per-

formance with very low probability of 

detection or intercept. High system 

reliability and two-level maintenance 

provide ideal operational availability 

with low support costs.

Reference Text/Photo:
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Morocco, Netherlands, India to Add        

The LONGBOW Fire Control 

Radar (FCR) system is known as a force 

multiplier that has been battle-proven 

in Operation Enduring Freedom and 

Operation Iraqi Freedom. To date, 

500+ LONGBOW FCR systems have 

been delivered to the U.S. Army and 

international customers.

Keeping up the momentum, the U.S. 

Army recently awarded LONGBOW 

Limited Liability Company (LBL), a 

joint venture of Lockheed Martin and 

Northrop Grumman Corporation, four 

Foreign Military Sales contracts to pro-

vide the AH-64E Apache helicopter 

AN/APG-78 LONGBOW Fire Control 

Radar (FCR) to Morocco, Netherlands, 

Indian Army, besides a Gulf nation.

“The LBL team is excited to bring Mo-

rocco, Netherlands and Indian Army 

into the LONGBOW FCR user com-

munity, as the ever-evolving missions 

of our U.S. allies will benefit from our 

precision engagement capabilities,” 

said Jim Messina, LBL president and 

Lockheed Martin programme direc-

tor. “The LONGBOW radar remains a 

relevant and important system for the 

missions Apache aircrews fly.”

The addition of Morocco, the Nether-

lands and Indian Army expands the al-

ready-strong customer base of LONG-

BOW to include 16 foreign militaries 

and 14 nations. 

 “As LONGBOW Joint Venture marks 

35 years of successful partnership, the 

addition of these customers is a testa-

ment to the deep experience and ded-

ication the team brings to advance the 

FCR system to support our customer’s 

missions,” said Shalini Gupta, LBL vice 

president and Northrop Grumman di-

rector for LONGBOW programmes.

These contracts are a direct result of 

the five-year production requirements 

contract the U.S. Department of De-

fence awarded to LBL in 2016.

The advantage is humongous as when 

coupled with the Apache’s unique 

system of sensors approach, LONG-

BOW FCR gives aircrews the capability 

to scan large areas at long ranges to 

identify threats and targets for prose-

cution with a low probability of being 

detected. 

As and when a target is identified, the 

data can instantly be handed off to a 

missile and launch system, or if a tar-

get needs further identification and 

classification, the data is handed off 

to the Modernised Target Acquisition 

Designation Sight (M-TADS) system for 

increased visual identification.

Constant improvisation remains the 

name of the game. LBL is now provid-

ing increased FCR capabilities with the 

The LONGBOW Fire Control Radar system 
is built by a Joint Venture of Lockheed 
Martin and Northrop Grumman 
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more than 200 km to attack enemies 

from multiple angles using multiple 

ships to power deep inland and land-

can coordinate their attacks with a 

synchronised time on target, striking 

targets from multiple directions at the 

will retain its operational effective-

hostile electronic counter-measures 

them – a crucial difference in hostile 

Target Seeker

over the decades to deliver 

A very high resolution aids 

the discrimination of coun-

-

cise tracking and identification 

of targets amongst islands and 

-

-

ronment, where the weather can turn 

very quickly, and where speed, stealth 

and power mean very little if your tar-

get seeker is not equipped for adverse 

The RBS15 has two side-mounted 

-

pellants that fire for three seconds 

enormous amount of power that is 

released in a very controlled man-

into the air, enough to easily lift 

The missile accelerates from 0-100 

a Ferrari 488 to do the 

-

many and Sweden, 

various other Eu-

ropean and non-

European coun-

tries use the 

RBS15 weapon 

Reference Text/

photo:

RBS15 anti-
ship missile 

used in many 
conflict levels

RBS15 missile 

Swedish, 
German 
expertise

RBS15 missile accelerates from 0-100 kilometres an 
hour in about half a second 
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Diehl to Deliver More 
Anti-ship Missiles to 
German Navy

Diehl Defence and 

SAAB received an order from the Fed-

eral Office of Bundeswehr Equipment, 

Information Technology and In-Ser-

vice Support (BAAINBw) on Septem-

Delivery to the German Navy is sched-

anti-ship missile, jointly developed 

with SAAB, was first delivered in 2011 

as main armament of the Corvette K 

also provides for the 

procurement of further 

for the present supplementary 

As early as 2018, Diehl Defence was 

charged with the installation of the 

required ship systems for the second 

-

ecutive Board, the new contract award 

is again a sign of confidence from the 

German Navy and government au-

thorities towards Diehl Defence and 

its strategic cooperation with SAAB in 

the field of modern weapons system 

Diehl Defence produces the missiles 

in cooperation with SAAB at its com-

plant located in Nonnweiler, Saarland, 

As new-generation, long-range guid-

ed missile with active radar seeker 

naval forces a significant expansion 

-

are also very effective in 

Complex Challenges

Adverse weather, civilian vessels and a 

widening conflict scenario – the chal-

lenges facing forces in the littoral en-

It is in response to this that Diehl De-

fence and SAAB have developed the 

Swedish and German expertise and 

Equipped with a true all-weather 

target seeker, and operational from 

sea, land and air, it empowers forces 

to strike with confidence – whatever 

The RBS15 anti-ship missile system 

scenario of symmetric conflict against 

at all times, whenever a potential at-

and in hostile electronic warfare en-

vironments where GPS and other sup-

-

sile is advanced enough to provide full 

hardships and still deliver a punch 

-
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-

-

will allow Typhoon to take its place in 

come, maturing key technologies for 

-

it will sustain the key skills needed 

to keep the UK at the forefront of the 

-

ward to continuing to work alongside 

the Eurofighter nations and our indus-

try partners to ensure Typhoon delivers 

the needs of today and answers the 

Electronic Warfare, Leonardo, added: 

“This contract is great news for the UK, 

fighter radar, and great news for Brit-

here in the UK allows us to understand 

and meet the specific requirements of 

our Armed Forces and to secure export 

Confirming the news at the Defence 

“It is vital that our Armed Forces are 

equipped with the latest technology 

to counter emerging threats from our 

investment in the latest in radar tech-

nology for our fighter jets and pioneer-

ing new defence systems to counter 

our commitment to maintaining secu-

rity in the air whilst supporting highly-

Power and Precision

The new radar has significantly more 

Transmit-Receive Elements than other 

world, maintaining the same power 

-

Currently fitted with mechanically-

scanning radar, the Typhoon is de-

to meet operational demand no matter 

will allow the aircraft to simultaneously 

detect, identify and track multiple tar-

gets in the air and on the ground in the 

BAE Systems, the UK’s prime contractor 

for the Typhoon, will integrate the new 

as part of a four-nation development 

programme alongside Eurofighter con-

sortium partners in Germany, Spain 

-

pletely new approach designed to 

meet the operational needs of the RAF 

commitment follows a similar commit-

ment from Germany and Spain to de-

liver their own national requirements 

Reference Text/Photo:

 BAE Systems will 
integrate the new 
sensor, which will 

Leonardo

Typhoon is 

continuously 
upgraded to 
meet operational 
demand
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£317 M For Typhoon’s 
Next-gen Radar

BAE Systems and Leonardo 
were recently awarded a contract 

to develop the Active Electronically 

Scanned Array (AESA) European Com-

A £317m contract to develop the next 

generation of radar for the Royal Air 

Force’s (RAF) Eurofighter Typhoons will 

and develop technologies for the UK’s 

-

across the UK, including more than 300 

100 electronic warfare specialists at the 

company’s site in Luton, and 120 engi-

-

world-leading Electronic Warfare ca-

radar functions, including wide 

locate, identify and suppress enemy 

air defences using high-powered jam-

when they’re looking in another direc-

tion – and operate inside the range of 

opposing air defences, remaining fully 

-

chanically-scanning radar that RAF 

Typhoons are currently equipped with 

and ensure the UK retains the freedom 

to deliver air power wherever and 

Typhoon to link up with future data-

evolving air defences, ensuring that UK 

Typhoons can continue to dominate 
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satellite identical to Thuraya 4-NGS), 

strengthening its coverage and capa-

-

-

commitment underscores our position 

as a market leader, pioneer and disrup-

attuned for growth and future diversifi-

cation, and Thuraya 4-NGS is a key mile-

stone in our ongoing mission to pro-

solutions with levels of performance, 

Ali Al Hashemi, CEO of Thuraya and 

-

ment Solutions (YGS), emphasised: 

“Thuraya 4-NGS represents a significant 

-

delivering superior defence solutions, 

our government users, while offering 

current and future customers and part-

ners to drive the next phase of innova-

Space Systems, added: “Thuraya 4-NGS, 

-

efit from our latest processed payload 

Based on the state-of-the-art all-

Thuraya 4-NGS will incorporate a large 

-

-

to 3,200 channels with dynamic power 

Reference Text/Photo:

Scalaaabbbblleeeeee

 Sysstteeemmmmmmmm

Satellites privileged position up 

-

liver a whole host of applications, 

-

nectivity needed, to keep people 

in touch, as well as to keep them 

informed and entertained, and, 

in emergency situations, to keep 

the experience and unique in-or-

-

ficiency, performance and com-

petitiveness, from a cost and 

schedule perspective compared 

to any GEO platform on the mar-

design increases mission capac-

-

-

figuration, and offers full compat-

system of Eurostar Neo platform 
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Thuraya’s space and ground segments, 

This latest commitment from Yahsat 

takes its total committed investment 

to date to well over US$500 million, 

and more is anticipated in the coming 

A
Yah Satellite Communications Com-

telecommunications system that will 

drive the continued advancement of 

Thuraya 4-NGS aims to deliver higher 

-

creasing capacity and coverage across 

Europe, Africa, Central Asia and the 

-

ments, including defence, government 

This is a milestone in Yahsat’s commit-

ment towards transforming Thuraya 

and rolling out its next-generation 

system, which entails a complete over-

haul of its space and ground platforms, 

-

ucts and solutions, across a greater 

drive leadership across strategic prod-

uct lines, such as maritime, Internet of 

Things (IoT), and data solutions offer-

ing a wide spectrum of throughput ca-

-

-

Strengthening Coverage

Thuraya’s next generation system will 

customers, service partners, hardware 

manufacturers and integrators, en-

hancing user experience across land, 

sea and air to support multiple custom-

er segments, including government, 

 Furthermore, an advanced portfolio of 

solutions to support government and 

defence users will accelerate Thuraya’s 

-

while, all existing products and ser-

Thuraya’s Next-gen 
Capabilities Receives a 
US$500 M Boost

Investment 
will reinforce 
Yahsat’s and 
Thuraya’s 
leadership in 
the industry 

Future system 
will expand 
coverage, 

and transform 
products 



35

transport helicopter, the modernised 

-

-

-

Besides, in the demonstration centre 

of Rostec State Corporation, Russian 

Helicopters’ exposition included a 

20-feet container with equipment 

8/17 helicopters and the new 

designed to increase the max-

which improves a helicopter’s 

-

dynamic characteristics and elas-

tic composition; it is manufactured 

using the technology of one-stage 

-

Unique Strike Capabilities 

The Russian Helicopters holding com-

pany for the first time presented the 

helicopter, featuring enhanced protec-

manufactured at the Ulan-Ude Avia-

The first flying prototype of the heli-

copter was demonstrated at the fo-

the IBKV-17VP “glass cockpit” avion-

ics suite and model of the new target 

level of protection for 

and transported troops, thanks to ti-

tanium and kevlar armour protection, 

engines, new rotor system with an im-

proved profile composite main rotor 

and X-shaped tail rotor, as well as lat-

effectively protects the crew and most 

parts of the helicopter, as well as the 

In addition, the helicopter comes with 

-

ern guided missile weapons with the 

OPS-24N-1L target sight system, which 

allows to engage against various 

Elevated Mi-35P

At the event, Russian Helicopters an-

nounced that it has launched serial 

attack helicopter at the Rostver-

-

pleted its type-specific flight tests, 

receiving confirmation of the declared 

performance characteristics and im-

An upgraded version was dem-

During the tests, taking 

place on the premises 

of Rostvertol and the Na-

tional Helicopter Cen-

flights using new weap-

-

into finalisation of the heli-

copter’s design documentation, 

confirming the model’s readiness for 

with an upgraded target sight system 

with 3rd generation long-wave matrix 

thermal imaging, a high-resolution 

colour TV camera and a laser range-

modern 3+ generation night vision 

goggles and a set of external and in-

ternal lighting equipment adapted for 

control system improves the control-

and provides automation of piloting 

containers with 23 mm cannons, S-13 

channel control system, with Vikhr-1 

The first flying 
prototype 

“Storm” was 
demonstrated 
at the forum

ussian 

ed a 
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New fully 
composite 

are designed 
to increase the 

Russian Helicopters 
Showcases Strength at 
Army-2020

Russian Helicopters holding com-

pany (part of Rostec State Corporation) 

demonstrated a wide range of military 

-

tary-Technical Forum “Army-2020” that 

The holding company’s static exposi-

tion in the Patriotic Park of Recreation 

and Leisure “Patriot” included upgrad-

ed transport and military helicopters 

military and transport helicopter with 

-

participants of the forum got to see 

-

-
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iX -

navigation systems to the four future 

-

pany’s Phins navigation systems and 

the future logistics support vessels, as 

part of the Logistics Fleet programme 

the European Organization for Joint 

Armament Cooperation (OCCAR) on 

-

ment Agency, DGA, and its Italian 

“The Bâtiments Ravitailleurs de Forces 

(BRF) are an essential strategic compo-

nent of the naval operations of France 

French Navy to operate at sea in the-

atres of operations far from the main-

-

mance navigational data is, therefore, 

essential to the suc-

cess of the operations 

of these ships, on which 

navigation systems and our Netans 

-

putation systems satisfy this need for 

whatever the environment, including 

-

ue to play a role in France’s defence ca-

High Accuracy

Phins Inertial Navigation System (INS) 

heading, attitude, speed, depth 

measurement unit is coupled with an 

Velocity Log (DVL), making it a plug-

and-play solution for highly accurate 

high-accuracy 3D positioning with 

Gyroscope (FOG), with unique strap-

GPS, depth sensor); and an Ethernet, 

While the Netans navigation data dis-

-

trols and processes all navigation sen-

-

dated navigation information to the 

common reference system, which will 

ensure that all parts of the system run 

iXblue to Equip Future 
French Navy Supply Vessels

and pre-

making it a 
plug-and-play 
solution
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Enhancing situational awareness, 

autonomy, automation and increasing 

safety – these characteristics are key for 

those dedicated to protecting coun-

variants of intelligent and autonomous 

trailer-mounted surveillance tower 

systems, which aims to reduce opera-

tor workload and increase situational 

Border Protection Agency (CBP) se-

lected the company’s Intelligent Trailer 

-

Surveillance Tower system for future 

Long-range Awareness

Surveillance Tower, the trailer-mounted 

-

-

or with land use and environmental 

provides long-range situational aware-

ness, using integrated, advanced sur-

veillance sensors, including electro-op-

tical and infrared cameras and ground 

surveillance radars that transmit imag-

ery and locations for items of interest 

in real time to the TORCH Common 

Operating Picture located at command 

and control centres and to agents in 

Increased Level of Automation 

As part of the CTTSO programme, 

-

-

Tower, a trailer-mounted, 110-foot 

tower, equipped with a suite of cutting-

edge sensors, in various conditions 

-

sor payload on this tower system con-

sists of a ground surveillance radar, a 

high-resolution day camera, a thermal 

tower’s trailer provides electronic en-

closures, security features and a power 

-

-

lance Tower system uses artificial intel-

ligence/computer vision to automati-

autonomously detecting, tracking, and 

identifying items of interest and then 

sending the information to command 

Elbit’s Intelligent 
Autonomous 
Surveillance Towers 
Ensure Safety

Autonomous 

Surveillance 
Tower uses AI 
to maintain 
situational 
awareness

and control centres with no operator 

-

tomation and autonomy reduces oper-

ator workload to the point where fewer 

control centre to survey larger portions 

Joel Friederich, Vice President of C4I 

and Homeland Security Solutions at 

“Our systems are modular and adapt-

-

Currently, more than 50 of the com-

pany’s Integrated Fixed Tower systems 
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on the GDELS 
8x8 PIRANHA 5 

vehicle

11,500 PIRANHAs 
are in service 
worldwide

and to fulfil the requirements of the 

GDELS-SBS programme participation 

will involve approximately 650 direct 

Modern Multirole Vehicle

The PIRANHA 5 is one of the 

wheeled armoured vehicles and the 

top end of the PIRANHA vehicle fam-

modular protection, an unrivalled 

payload to gross vehicle weight ratio, 

a wide range of weapon stations and 

In addition to its high level of protec-

tion, the PIRANHA 5 has a flex-

compartment and 

significant payload 

inherent growth poten-

future upgrades and tech-

nology insertion over the 

-

efficient all-wheel drive, hydro-

pneumatic suspension, and 4th 

axle steering, sets the standard 

family of vehicles is one of the 

most successful wheeled armoured 

vehicle family – more than 11,500 PIRA-

The vehicle’s modular ar-

against mines, improvised 

explosive devices (IEDs) 

-

hicle can assume the roles of 

Armoured Personnel Carrier 

-

even Direct Fire with turrets up to 

-

-

-

Indra Sistemas, Sapa Placencia, and 

Industrial plan in which Spanish indus-

the Spanish Army and the Span-

are fully met 

through life to take advantage of new 

-

The independent wheel suspension 

with high vertical wheel travel is prov-

en in all types of terrains under all cli-

-

-

tionally, its Integrated Logistic Support 

approach to maintenance and supply, 

-

fence and Space successfully demon-

strated the load of a PIRANHA 5 8x8 

-

of a PIRANHA 5 in the cargo compart-

ment without any special preparation 

process, demonstrating the transport 

PIRANHA 5 has a flexible and 
spacious crew compartment

PIRANHA 5 has the ability for future 
upgrades and technology insertion
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GDELS Bags US$870 M 
for Dragón

T
General Dynamics European Land Sys-

SBS) and three other companies to 

-

hicles (VCR), their maintenance and life 

cycle support, as well as support their 

GDELS-SBS contract is for €733 million 

The programme is expected to grow to 

-

hicle and includes all Spanish national 

-

istry of Defense for its confidence in 

our vehicle platform, our engineer-

Juan Escriña, GDELS Vice President for 

-

help the Spanish Army protect Spanish 

soldiers and improve its strategic mo-

The GDELS-SBS joint venture (JV) will 

manufacture the 8x8 VCR at GDELS 
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East and Far East markets with its new 

Joint Developments

launched at IDEX 2021 defence show 

-

-

nent presence in the UAE for a long 

time and is something the company 

-

-

ity to interact on a vast array of partner-

Milkor to Open 
Permanent Base in UAE

ilkor, a South African defence 

original designer and manufacturer of 

Launcher weapon systems, is opening 

its second international office in the 

-

ternational office in New Delhi, India, 

supplier of a wide range of defence  

has supplied over 64,000 weapons, 

ranging from lethal to less lethal, to 

more than 67 countries worldwide, 

continues to expand its product range 

the fields of unmanned aerial vehicles 

(UAV), armoured vehicles, infantry 

ship opportunities, 

developments with a more dynamic 

concentrate on many different aspects 

-

with late nights and a lot of coffee to 

The UAE division will drive strategic 

partnerships with major defence play-

The company’s product range include 

-

-

-

-

cently launched an Integrated Systems 

division covering communications, 

controls, autonomy and navigation, 

platform integration and integrated 

humanitarian side, it is manufacturing 

ventilators in response to the Corona-

office will 

launched at 
IDEX 2021

IDEX
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-

face standardisation also allows sover-

eign containment of payload hardware 

Andrés Sendagorta, president of the 

SENER Group, highlighted: “Since the 

corporate philosophy where the tech-

nological component represents a 

alliance in which the development of 

value-added products and technology 

the demanding needs of GA-ASI over 

the years and, particularly, now with 

on previous occasions, and once the 

first system of this type has come into 

operation in Spain, SENER reiterates its 

-

of national industry through alli-

ances, industrial cooperation and 

the development of an increasingly 

Having recently successfully complet-

ed the system definition and specifi-

cation phase, the conceptual and pre-

liminary design phases, as well as the 

Critical Design Review, SENER 

Aeroespacial is currently 

working for GA-ASI on the 

detailed design phase of 

designing the NATO Pod 

-

the vast majority of demands from Eu-

Expanding AI Capabilities

Recently GA-ASI, with the support of 

-

ratory’s (AFRL) Agile Condor Pod on 

and Training Center in Grand Forks, 

computer processing coupled with 

machine learning algorithms to detect, 

correlate, identify, and track targets of 

-

IR) sensor and GA-ASI’s Lynx Synthetic 

said: “GA-ASI is committed to expand-

ing artificial intelligence (AI) capa-

positive that we can accurately and ef-

decide and act cycle to achieve infor-

to continue working with AFRL to 

advance AI technologies that will lead 

to increased autonomous mission ca-

High-powered computing at the edge 

-

tion, identification and nomination 

processing reduces communication 

target information with other plat-

towards greater automation, 

autonomous target detection, 

statement, GA-ASI has said that it will 

continue to work with AFRL to refine 

to operational constructs that will im-

NATO Pod is a 

aerodynamic 
and low-cost 
enclosure 

NATO Pod on MQ9
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New Pods Add More 
Teeth to GA-ASI’s MQ-9

T -

tween General Atomics Aeronautical 

-

ing and technology firm SENER since 

2008 has resulted in significant agree-

Piloted Aircraft (RPA) for Spain and its 

adaptation to the requirements of the 

development effort is a NATO Pod, de-

-

will integrate the NATO Pod onto the 

-

GA-ASI’s initiative to provide customers 

sovereign, cross-domain Intelligence, 

Surveillance and Reconnaissance (ISR) 

-

-

pod that meets NATO airworthiness 

-

veloped in their respective countries 

using a common set of interfaces to the 

“With the NATO Pod, European sensor 

Size, Weight and Power (SWAP) and In-

terface Control Document (ICD) to the 

aircraft system to efficiently integrate 

-

and makes ISR-system upgrades faster,” 

NATO Pod reduces integration time 
and cost
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and new ways to conduct practical 

of practical training, including white 

papers, workshops, classroom training, 

-

We design, supervise, and manage 

these offerings and have now em-

ployed qualified consultants to run 

How integrated are you with the de-

fence forces in the UAE?

forces as though they are an integral 

-

-

-

mal knowledge transfer methods, the 

-

vast experience, technical expertise, 

methodological knowledge and strong 

execution processes to suit customer 

Do you recruit only UAE nationals to 

ensure a bigger role for them in the 

segments you serve?

KNOWLEDGE POINT hires from a vari-

ety of different sources, with UAE na-

tionals playing the key role in several 

seek and hire local and international 

defence industry entities as they have 

We also have efforts in place to create 

a strategic national force that can di-

-

in key positions with 

technical expertise that can support 

Could you give us some insight 

into your company’s upcoming 

strategies? Do you plan to introduce 

any additional services?

-

tional service provider for defence 

-

ing on pursuing clients in the GCC and 

earlier, focusing on providing analyses 

Assessment (CBA), which is our signa-

-

to the region is the deep personal 

understanding of the end user’s or the 

-

lutions tailored to the specific needs of 

UAE nationals 
play a key role in 
several areas of 



23

in authorised training environments to 

enhance the learning needs of the stu-

training for a variety of customers in-

cluding the Armed Forces and have 

introduced a system approach to 

training programmes covering of-

ficers and non-commissioned 

foundation of organisational improve-

-

think that the transfer of knowledge 

to our clients must develop a founda-

added another dimension to it, the 

only ensuring that technology is trans-

-

KNOWLEDGE POINT also has signifi-

cant experience in the world of virtual 

training and simulation, which can pro-

In which countries or regions do you 

offer your services? How are they re-

ceived?

Well, currently our services are focused 

looking to expand into the GCC and 

to individual client needs, which is one 

-

fore interacting with a client and those 

solutions may not address specific cli-

ent needs, which is something specifi-

and effective in the industry we oper-

What is your expertise in cyber secu-

rity training?

KNOWLEDGE POINT has an all-inclusive 

at the elementary school level with 

awareness campaign for 

-

tential threats and the impact of social 

polish their technical skills using vari-

Your consulting services are spread 

across various sectors including the 

intelligence community. Could you 

elaborate?

As mentioned earlier, we are involved 

primary differentiator, we provide tai-

We assist our clients in identifying, 

also leverage our expertise to assist 

the client in creating a more effective, 

-

What kind of practical training do 

you offer?

We usually look for more appealing 

Education is the 
foundation of 
organisational 
improvements
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KNOWLEDGE POINT 
Adds a New Dimension to 
Knowledge Transfer  
By Sakha Pramod

KNOWLEDGE POINT (KP), part of 

EDGE’s mission support cluster, offers 

a comprehensive portfolio of training 

methodologies making a difference in 

how organisations manage, train and 

10 years of proven experience in the 

field, KNOWLEDGE POINT today plays 

an integral role in highly specialised 

Executive Officer, KNOWLEDGE POINT 

shares with Nation Shield insights on 

the core competencies of the com-

pany and how they are transforming 

the training, consulting and education 

When was your company estab-

lished and with what objective? 

provider of education and consulting 

offerings include comprehensive or-

ganisational and mission assessments, 

as well as tailored training and educa-

integral role in highly specialised proj-

ects across the defence, security, gov-

domains and our teams deliver strate-

We also place significant priority on 

-

working on with separate clients for 

starting at the elementary school level 

proceeding through the post-second-

strategic partners, ensuring our clients 

complete readiness to meet tomor-

What are your capabilities in mili-

tary training and education?

KNOWLEDGE POINT pos-

sesses deep experience in 

military education at ev-

ery level, from developing 

doctrine, to creating cross 

training programmes and 

training manuals, to edu-

cating the military customers, 

and end users on all rel-

-

prehensive portfolio 

of training solutions 

and services are 

-

en method-

ologies and a thorough training needs 

training and readiness, and superior 

performance while identifying efficien-

Our experience in military training is 

extensive, considering they are one of 

focused on the law enforcement and 

-

vide individual and collective training 

What are your capabilities in mili-

tary training and education?

KNOWLEDGE POINT pos-

sesses deep experience in

military education at ev-

ery level, from developing 

doctrine, to creating cross 

training programmes and 

training manuals, to edu-

cating the military customers, 

and end users on all rel-

-

prehensive portfolio 

of training solutions 

and services are

-

en method-

Talal Al Hashmi, Chief Executive Officer, 
KNOWLEDGE POINT 
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A team of researchers, engineers 

and a drone pilot of TU Delft recently 

the first test flight of the scaled flight 

model of the energy-efficient aircraft 

was announced last year together with 

tunnel testing and a series of ground 

tests in the Netherlands, the aircraft 

scale model of the Flying-V for flight 

work together with a team from Air-

test manoeuvres and ap-

-

ies were nearly empty and 

But testing new technol-

ogy is never straightfor-

challenging week in which 

they had to change the 

centre of gravity of the 

aircraft and fix the antenna to improve 

A next step for the team is to use the 

data collected during the flight for an 

A -

creased its share of complex mainte-

nance work on the engines that power 

the RAAF’s F/A-18F Super Hornet and 

TAE Aerospace is an Australian local 

industry partner of General Electric 

International Incorporated (GEII) and 

has increased its proportion of deeper 

maintenance work on F414 engines 

from 25 per cent to 85 per cent in just 

Linda Reynolds CSC said the increase 

demonstrates the opportunities avail-

involved in delivering critical defence 

“This is a significant increase in Aus-

tralian content in only five years and 

is yet another demonstration of the 

TAE’s involvement has led to innova-

tion in the maintenance of the F414 

components, which would previously 

Price said TAE’s approach has not only 

reduced costs, it has also improved en-

aerodynamic (software) model of the 

-

-

cessful that GEII is now working with 

TAE to export these unique, Australian 

Flying-V Successfully Completes 
Maiden Flight

Super Hornet,Growler Engine Contract 
Creates Opportunities for Australia



mous ground station prototypes 

will demonstrate the value of space 

awareness and tactical intelligence 

in Anti-Access/Area Denial (A2AD) 

The system will also help connect 

real-time intelligence using AI and 

machine learning techniques to 

rapidly deliver fused data from 

multi-domain sensors to weapon 

platforms, such as artillery, jammers, 

By leveraging commercial and military 

space assets, the system will facilitate 

deep-sensing, reduce sensor-to-

20 News

As part of the second annual Blue 

-

-

The panel evaluated the companies in a 

virtual interview setting and made deci-

-

ian, the GA-ASI Remotely Piloted Air-

The presentations were held during the 

was held virtually due to travel and in-

person meeting restrictions stemming 

As part of last year’s event, AeroSimula-

and Hexagon joined Team SkyGuard-

ian, which already included these five 

Belgium companies: SABCA, Thales 

Belgium, ScioTeq, ST Engineering and 

these companies now to generate 

The companies participating at the vir-

AKKA BENELUX, Altran Belgium, ALX 

Systems, Any-Shape, Cenaero, Fero-

nyl, Hexagon Geospatial, IDRONECT, 

-

ites, Optrion, Oscars, ScioTeq, Siemens, 

VITO-Remote Sensing, and von Kar-

Northrop Grumman Corporation 

Tactical Exploitation of National Ca-

two prototype ground stations for the 

Tactical Intelligence Targeting Access 

and expeditionary intelligence ground 

station that will leverage space, high 

altitude, aerial and terrestrial layer sen-

allows commanders at all levels to 

this prototype effort, Northrop Grum-

-

shooter (S2S) timelines, and maximise 

the effectiveness of Long Range Preci-

The prototype phases are expected to 

support multiple demonstration exer-

TT

vv

iia

TT

w

NGC to Develop Ground Station 
Prototypes for U.S. Army

GA-ASI Selects 18 Participants for 
Virtual Blue Magic Belgium
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S
Nordic Unmanned, successfully dem-

onstrated to Norwegian energy com-

pany Equinor the cargo delivery capa-

world’s first in terms of full-scale off-

shore UAV delivery from shore to an 

The exercise simulated the scenario of 

an urgent requirement for specific es-

sential spare parts at the gas produc-

S-100 successfully carried out the 

-

L3Harris Technologies has re-

the Navy’s first programme for an un-

manned surface vehicle to support 

-

The US$35 million initial award is part 

of a US$281 million programme that 

includes a prototype and options for 

-

tegrate its ASView autonomy technol-

-

mercially derived vehicle from a facility 

-

lance and reconnaissance to the 

fleet while manoeuvring autono-

mously and complying with in-

ternational Collision Regulations, 

reinforces our investments in the 

unmanned market and demon-

strates our ongoing commitment 

-

ties to our warfighters,” said Sean 

-

continuing to develop a full range of 

Schiebel and Nordic Unmanned
Perform First Offshore UAV Flight 

-

ting the positioning data and live im-

ages using the L3 Harris Wescam real-

time Electro-Optical/Infra-Red (EO/IR) 

camera and an Automatic Identifica-

stad, where the 

spare parts 

were 3D-

printed, to 

the offshore 

platform Troll 

A located in the 

unmanned deliv-

-

ter the UAV supplied the spare parts, it 

carried out a close inspection around 

The flight trials also included a success-

ful Search and Rescue (SAR) mission, 

and provide the mission autonomy 

and perception technology as the 

Incat Crowther who will provide the 

ship design and Swiftships will com-

L3Harris Awarded MUSV
Programme from U.S. Navy
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S -

ing Gripen with advanced Electronic 

Warfare systems to the Logistics Com-

mand of the Finnish Defence Forces, 

the Finnish defence procurement 

agency, for the Finnish HX fighter pro-

-

veloped Electronic Attack Jammer Pod 

-

As part of Gripen’s E/F Electronic War-

development of a new decoy missile 

system, the 

Lightweight Air-

launched Decoy 

missile and the new 

Electronic Attack Jam-

mer Pod, which 

flight-testing in 

2019, will protect Finnish 

act as a force multiplier as it reduces 

T
-

on an EA-18G Growler – its first flight 

-

tack system that denies, disrupts and 

degrades enemy technology, includ-

ing communication tools and air-de-

The first flight took place on August 7, 

at the Naval Air Station Patuxent River, 

Future mission systems flight testing 

will demonstrate weapons system 

control, power generation, and elec-

jammer and aircraft, as well as the per-

digital waveform generation and ac-

tive electronically scanned arrays in 

from these flight tests on the Growler 

The flight follows more than 600 hours 

of ground testing of Engineering De-

Naval Air Stations Patuxent River and 

-

ing to measure the jammer’s radio 

pods: six mission systems pods and 

decoy missile can jam or create false 

targets for acquisition, tracking, fire 

The development of the new decoy 

missile will see the company expand 

-

pere, Finland with more highly skilled 

Saab Unveils New Decoy Missile 
for Gripen

Raytheon’s NGJ-MB Takes to the 
Skies for Growler Flight Testing

e new 

k Jam-

h 

n decoy missile can jam or create falsec
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EPI to Manufacture Boeing 
787 Dreamliner Parts in UAE
EDGE Precision Industries (EPI), 

announced that it is expanding its 

-

nouncement was made on the side-

The Boeing 787 Dreamliner is an all-

new, super-efficient family of commer-

EPI will machine aluminium trailing 

-

facility, with the processed parts ad-

ditionally going through EPI’s surface 

Rapid Expansion

-

Economic Council (Tawazun), Boe-

plant that would ramp up its existing 

-

yond machining and into aircraft as-

-

Support, EDGE, said: “In recent years, 

the UAE has significantly amplified its 

leading expertise in specialised equip-

ment and engagements with other 

are proud to expand our 

support for the 787 programme and 

are focused on delivering high-quality 

components for Boeing and its cus-

 He added: “Our continued relation-

announcement expanding EPI’s man-

-

ing indicator for the region’s aerospace 

and defence industries and we look 

forward to exploring similar opportu-

 “This contract with EPI will expand the 

-

supporting further development 

of the UAE’s aerospace industry,” 

added Bernard Dunn, president of 

for the 787 Dreamliner, is a prime ex-

-

 The move consolidates EPI’s status 

as one of the  leaders in commercial 

EPI manufactures high-quality com-

plex engineering components for the 

defence, aerospace, and oil and gas 

sectors at its advanced facilities in 

span engineering, production, surface 

and heat treatment, machining, coat-

-

ter within EDGE, an advanced technol-

 

EPI will expand 

and capacity of 

supply chain
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Sanad Strikes Dh1 B 
Deal with Pratt & Whitney,
International Aero Engines
A
aerospace engineering and leasing, 

-

-

tenance, repair and overhaul) services 

for its V2500 engines, which powers the 

-

“This agreement is another testament 

-

space industry and its state-of-the-art 

-

their relationships with their partners in 

line with the lessons learned from the 

-

crises qualifies aerospace sector in the 

UAE to reinforce its position as a pre-

ferred partner for major international 

The agreement expands the coopera-

agreement, IAE, the manufacturer of 

V2500 engines, will offload V2500 en-

-

“Sanad Aerotech has demonstrated 

the distinction of its engineering teams 

in addition to dealing efficiently with 

the disruptions that resulted from the 

Technologically Enhanced

-

vides the 22,000 to 33,000 pound thrust 

range with efficient, clean power for 

engine’s wide-chord, clapperless fan 

-

-

high-pressure compressor is a 10-stage 

design with advanced airfoil aerodynam-

ics, resulting in high component perfor-

-

-

-

Through technological advantages, the 

V2500 provides operators with signifi-

-

also provides ease of maintenance, 

including comprehensive engine 

monitoring, fully electronic aircraft-to-

Sanad will 
provide IAE with 

V2500 engines, 
which powers 

Mansoor Janahi, 
Deputy Group CEO, Sanad
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Immediate halt 
to annexation 
a phenomenal 
achievement

provider of smart end-to-end logistics 

exploring opportunities to develop 

following the signing of a series of 

Group Chairman and CEO of DP World 

-

owner of Israel Shipyards and Port of 

companies to work together in assess-

ing opportunities to develop infrastruc-

UAE, as well as within Israel and the 

-

eration: DP World 

will assess the de-

velopment of Is-

raeli ports and 

free zones and 

the potential 

Customs will promote and 

private entities in the 

two countries through 

and seamless, innova-

tive processes; and 

Drydocks World will 

opportunities with 

Israel Shipyards Ltd 

(ISL) on a joint ven-

ture for develop-

ing, manufactur-

ing and market-

Artificial Intelligence (AI) is a sector 

The UAE remains 

one of the key pro-

moters of AI on mul-

Zayed University of Ar-

-

ZUAI), in the UAE and Isra-

el’s Weizmann 

Institute of Science have 

-

derstanding, which will see the two 

higher education institutes work to-

gether across a range of fields, with the 

aim to advance the development and 

use of artificial intelligence as a tool for 

education institutes from the UAE 

and Israel, covers a range of oppor-

student and postdoctoral fellows 

exchange programmes, conferences 

and seminars, various forms of ex-

of computing resources, and the es-

Co-operation, Not Confrontation, is 

The Way Forward

Pragmatism has remained the key 

The historical agreement with Israel, 

and prosperity, reinforces the country’s 
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“Our efforts and initiatives in this regard 

are part of our vision to overcome the 

COVID-19 pandemic, promote growth, 

key sectors, enhance national econo-

my’s resilience and competitiveness, 

and develop a long-term economic de-

On the ground, the spirit of coopera-

ADIO, plans to open a network of inter-

-

in Tel Aviv and will focus on facilitating 

-

cused companies and organisations in 

highly attractive market for internation-

al investors, with diverse opportunities 

for individual and institutional inves-

tors across numerous high-growth in-

Israeli organisations at the forefront of 

-

Bank Leumi previously served as the 

-

rently holds an approximate 30 per 

-

In Emirates NBD’s Vice Chairman and 

Al Qassim’s words:  “We look forward 

to working together with Bank Leumi 

to explore areas of mutual economic 

agreement demonstrates a further 

strengthening of our relationship with 

Finance and Investment

Civil Aviation

 Visas and Consular Service

As per the pact, the parties shall conclude bilateral agreements 
in the following spheres at the earliest practicable date, as well 
as in other spheres of mutual interest as may be agreed:

5

6

7

8

9

10

11

12

Innovation, Trade and Eco-

nomic Relations

Healthcare – Science, Technology 

and Peaceful Uses of Outer-Space

Tourism, Culture and Sport

 Energy – Environment- Education

 Telecommunications and Post

Agriculture and Food Security

 Water

 Legal Cooperation



takeaway from 
the accord is 
PEACE

13

-

eral normalisation agreements with 

the UAE and Bahrain, all three countries 

have also signed a trilateral document, 

the patriarch of the world’s three major 

-

tional Cooperation, has rightly  under-

scored how the UAE-Israel Accord will 

halting annexation and creating new 

energy for positive change across the 

Going ahead with the pact, the UAE 

has also seen to it that its longstanding 

commitment to the Palestinian people 

-

a decade, the UAE has remained the 

will “change the course of history,” and 

“Together these agreements 

will serve as the foundation 

for a comprehensive peace 

across the entire region, 

certainly not in this day 

“These agreements 

prove that the na-

tions of the region are 

failed approaches of 

-

ing sets history on 

a new course and 

countries very soon that will fol-

Immense Opportunities For 

Development

peace’ in the region, it has also created 

immense opportunities for wide-rang-

-

ter of Economy, has lucidly underlined 

the impor-

tance of the economic 

and investment cooperation in various 

In his own words: “The outcomes of 

signing this historic accord will pave 

-

ment opportunities, generating new 

-

-
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UAE-Israel Accord:
Bold, New Path to Peace and Progress
The historic peace accord 

UAE and Israel has generated huge   

positive response from across the 

-

-

gion and the rest of the world will reap 

pact helps pave way for peace to 

-

moil for years, peace forms the very 

Any other option would signify contin-

ued destruction, poverty, and human 

Another phenomenal achievement of 

the agreement is an immediate halt 

-

cupied West Bank, which the interna-

tional community could not do much 

Israel seizing the opportunity of peace  

instead of Palestinian land is certainly a 

A Noble Path

At a time when the CO-

VID-19 pandemic has 

startled humanity, 

reconciliation is a 

Nation12



    Goes Digital

The GICAN’s Board of Directors also 

took note of the announcements 

the maximum authorised capacity 

for major events, from 5,000 to 1,000 

 The resurgence of the epidemic 

guarantee a satisfactory “face-to-face” 

and for the 70 official foreign delega-

tions that had already expressed the 

Previously reserved for official delega-

Paris-Le Bourget, EURONAVAL-ONLINE 

-

Hervé GUILLOU, President of the GI-

CAN, states: “In our sector of activity, 

-

-

after several months of interruption 

attitude in light of the resurgence of 

support the activity of manufactur-

ers in France, Europe and around the 

world, and are offering an innovative 

solution to all the actors in the sector, 

to accompany the revival of the naval 

unfailing support throughout the long 

-

rector of SOGENA, adds: “I would like 

to extend my warmest thanks to all 

trust in us and accompanied us with 

courage and kindness in the difficult 

-

-

tions from 46 different countries who 

had already agreed to take part in Eu-

-

revival of the naval industry in France 

-

ferences, workshops, B2B meetings, 

start-up space, trade vessel for em-

ployment and training, and a new Cy-

Web Conferences

-

placed the international conference 

the Foundation for Strategic Research 

online sessions were in the form of 

Reference Text/Photo:

EURONAVAL 

a leading 
platform for 
innovation and 
naval tech for 
over 50 years

11



EURONAVAL 2020   
With an unrelenting COVID-19 

pandemic posing challenge and new 

health regulations remaining in place, 

EURONAVAL 2020, the international 

maritime security industry, has opted 

official delegations and visitors from 

on the Euronaval site and follow the 

themed workshops that will showcase 

-

-

are reorienting the upcoming edition 

world’s leading platforms for innova-

tion and naval technologies of the fu-

as a prominent meeting place for in-

dustrialists from all over the world and 

decision-makers from military and 

Bold Decision

The GICAN’s Board of Directors had 

taken the courageous decision, neces-

sary for the relaunch of the naval activ-

ity, to ensure continuity of the EURO-

The preparations, in conjunction with 

the State services concerned and no-

-

-

tion in strict compliance with health 

France, like many other countries in 

-

surgence in coronavirus cases and the 

country’s health minister Olivier Véran 

earlier made it clear that the govern-

ment would introduce new measures 

France’s health minister had also ex-

plained that the virus was spreading 

too fast, stating that the country was 

Digital option 
safer during 
pandemic

10 Events
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regarding efficiency, safety and emis-

-

Big data concepts, which gauge the 

information from thousands of sen-

sors in the aircraft, completely rede-

sign aircraft maintenance – and thus 

make flying even more efficient, safer 

ILA Berlin presented 

state-of-the-art solutions and visions 

Unmanned aircraft systems can kick-

Aerospace industry, research institutes 

and start-ups worldwide are develop-

ing and testing new concepts for the 

-

includes more than purely technical 

-

els can result from the technology? 

How does regulation have 

to look like in order to en-

sure maximum safety in the 

future as well? Which frame-

work conditions will achieve 

social acceptance? The ILA 

Berlin showed what is al-

and discussed open 

questions with 

alternative kerosene is a key priority of 

the federal government, the federal 

states and the aerospace industry are 

drawing up a roadmap to promote 

pursuing further approaches for sus-

-

and innovative engine technologies 

The latest engines reduce the noise 

cent – aircraft equipped with the lat-

est technology were experienced first-

Gearing Up For #AeroDays2020

Another important event for the future 

for the “new normal” in aviation and to 

drive forward research, innovation and 

technology as key elements of a sus-

leading figures from research, politics, 

industry, the financial world and en-

ergy companies together in Berlin dur-

ing Germany’s tenure of the EU council 

Kicking off the #AeroDays2020 on 24 

Summit (BAS), known as the “Davos of 

innovation platform that is the #Aero-

Reference Text/Photo:

Berlin Aviation 
Summit is 
known as the 
“Davos of 
aviation”

Green electric 

picking up speed in 

aircraft and engine con-

struction companies are 

In the same year, an innovation 

alliance consisting of almost 

20 mostly medium-sized com-

panies and research institutes 

Additionally, novel fuels significantly 
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Over the last few months, the digital 

30,000 visitors from around the world 

viewed and shared thousands of times 

tens of thousands of users on Twitter 

alone and the hashtag #ilagoesdigital 

This shows that despite the crisis and 

restrictions there is great demand for 

discussing important topics via new, 

Turbocharger for New Developments

The aviation industry has guaranteed 

– climate-neutral growth from 2020 

2050 – while significantly increas-

-

craft manufacturers and airlines, large 

companies and start-ups, policymakers 

and aviation authorities, and climate 

-

facturers and airlines, companies and 

start-ups, policymakers and aviation 

authorities, as well as climate and noise 

With every new aircraft generation, 

CO2 and noise emissions are sinking 

and the demands on cost-effective-

ness and flight safety continue to in-

aircraft concepts is still time-consum-

where digitalisation acts 

new developments in 

Virtual development 

processes allow the 

aircraft of tomorrow 

to fly in virtual real-

improved at an early stage 

AeroDays2020 
Goes Hybrid

For almost three decades, the Euro-

pean Aeronautics Days (Aerodays) 

research and innovation, mirroring the 

priorities and strategies set within the 

European Union research Framework 

and innovation programmes, and is 

-

ing two events organised as Tande-

-

ed to the current COVID-19 situation, 

with an on-site programme for speak-

ers and guests on the stage of the 

-

line offering via a streaming platform 

The on-site programme of #Aero-

Days2020 will take place under special 

For this purpose, precautions have 

-

ties, the #AeroDays2020 will 

event platform will 

ness

aircr

w

ne

Virtu

proc

aircr

to fl

imp

Digital ILA comes 
to a successful 
conclusion, 
paving the way 
for low-emissions 
aviation
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digital ILA, we took important steps, lay-

-

high-level meeting of its kind in Europe, 

the aim is to drive forward aviation 

Paving the Way

Following the cancellation of ILA 2020, 

a leading platform for innovation in 

aerospace, due to COVID-19, the BDLI 

goal of climate-neutral aviation can 

research programme Clean Sky 2 

showed how innovative technologies 

-

Rolls-Royce and Avio Aero demon-

strated how revolutionary propulsion 

The
Goes Digital’, one of the world’s first 

digital aerospace shows, as well as the 

#AeroDays2020 and the Berlin Aviation 

make up three high-level international 

events that are dedicated to climate-

neutral aviation, an important topic for 

German Aerospace Industries Asso-

ciation (BDLI), said: “We are confronting 

-

ILA Digital Addresses
Climate-neutral Aviation
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Editorial
September 
15 … An 
Exceptional 
Day for 
Peacemaking 
in the Region

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

The15th
2020, was one of the defining days in 

On that day, the UAE and the Kingdom 

of Bahrain each signed separately a 

peace agreement with Israel, marking 

With these two historic accords, the 

peace train has started, not only 

pave the way towards changing 

that guarantees coexistence for all, 

The approach of the UAE and the Kingdom of Bahrain to the 

the past years showed that the “state of no peace”, the associated rejection 

of supporting the Palestinian cause and helping the Palestinian people 

in the future, will re-draw the map of the region and its alliances in a way 

that will consolidate the hopes of achieving peace and strengthening the 

it is an effective and influential force in consolidating the foundations of 
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