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اإلفتتاحية
قواتنا المسلحة.. وإجالء 
العالقين في أفغانستان

وستظل دولة اإلمارات قيادة وشعبًا وفية لرجالها وأبطالها األبرار الذين يلبون نداء الوطن 
في أي وقت وحين، ألنها تعتبرهم نماذج ناصعة لقيم التضحية والفداء واالنتماء، ويمثلون 
القدوة الحسنة لشبابنا في كل مواقع العمل الوطني، من أجل أن تستمر رسالة اإلمارات 

الحضارية واالنسانية، وهذا أمر يجعلنا جميعًا نشعر بالثقة والتفاؤل والفخر واالعتزاز.
لقد علمتنا تجارب السنوات الماضية البعيدة والقريبة، أن التحديات والمصاعب ال تزيدنا 
الذين  المسلحة  قواتنا  ألبطال  العظيمة  فالمواقف  وتالحمًا،  صالبًة  إال  زايد»  نحن «عيال 
تمثل  المخلصة،  الصادقة  وطنيتهم  عن  تعّبر  والتي  الدبلوماسيين،  إجالء  بعملية  قاموا 
مصدرًا آخر للفخر واالعتزاز، وبرهانًا جديدًا على قوة تماسك هذا المجتمع ووحدته ومنعته، 
فخرها  بقدر  بكم،  الفخر  كل  فخورة  وشعبًا  قيادة  اإلمارات  أن  هي  اليوم  إليهم  ورسالتنا 

واعتزازها بكل أبناء القوات المسلحة.
ال شك أن مبادرة القوات المسلحة من خالل قيام الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن 
عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة بتكريم عدد من أبطال القوات المسلحة 
ب «وسام الشجاعة» و«وسام اإلمارات العسكري» لمواقفهم البطولية خالل أداء عملهم 
في عملية إجالء الدبلوماسيين من مطار كابل برغم الظروف والتحديات الصعبة، تعكس 
المستويات  أعلى  على  تكريمهم  على  وحرصها  أبنائها،  لبطوالت  المسلحة  قواتنا  تقدير 
الرسمية، واالحتفاء بما قدموه كي يكون هذا اليوم يومًا للمجد والبطولة والوفاء والوالء 
واالنتماء لألرض والقيادة، حيث أعرب نائب رئيس األركان عن اعتزازه وفخره بأبطال اإلمارات 
مشرفة  وأعمال  بطولية،  مواقف  من  وشعبهم  لوطنهم  يقدمونه  ما  على  الوطن  حماة 

تعكس قيمهم األصيلة في الشجاعة والعطاء واإلخالص.
إن منتسبي قواتنا المسلحة هم سفراء فوق العادة لهذه األرض الطيبة، ممثلوها وحاملو 
قيمها وُمثلها األخالقية واإلنسانية، وهم من ينشرون الُبشرى لغٍد أفضل لإلنسانية، وهم 
من ينفذون مهام إحياء األمل ورياح الخير، وهم من يقومون من خالل أعمالهم البطولية 
بالمساهمة في تحقيق األمن واالستقرار في شتى بقاع العالم، هم سفراء اإلمارات في 

المهام الصعبة، هم «عيال زايد».
إن الصورة الناصعة التي ترسخت عن قواتنا المسلحة في الخارج باعتبارها قوة فاعلة في 
بسبب  تشكلت  إنما  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  واالستقرار  األمن  على  الحفاظ 
المسلحة  قواتنا  أبطال  أن  التاريخ  ويشهد  األصيلة،  والعربية  اإلماراتية  باألخالق  تمسكها 
لقيم  سفراء  خير  وسيظلون،  كانوا،  الخارج  في  إليهم  ُأسندت  التي  للمهام  أدائهم  خالل 
شعبنا، مجسدين لمبادئه اإلنسانية النبيلة التي تنتصر للحق وتنحاز إلرادة الشعوب وتدعم 

تطلعاتها المشروعة في تحقيق األمن واالستقرار والتنمية.
في هذا اليوم التاريخي نقول لهؤالء األبطال بكل فخر واعتزاز: أنتم من ضربتم لنا المثل 
والقدوة في حب الوطن والدفاع عن مصالحه وصون مكتسباته لترجمة لقيم دولة اإلمارات 
لنا  فقدمتم  المظلومين،  ونصرة  والعدل  الحق  لرايات  وإعالء  ومبادئها  المتحدة  العربية 
أعظم الدروس في اإلخالص والشجاعة واالنتماء العميق للوطن الغالي والقيادة الرشيدة. 
وبهذه المناسبة نقدم تحية فخر واعتزاز لهؤالء األبطال ولوطننا الحبيب وقيادتنا الرشيدة 
معاهدينهم على أننا لن ننسى ما قام به هؤالء األبطال، وأننا سنبقى- ما حيينا- جنودا لهذا 

الوطن نقدم التضحيات تلو التضحيات في سبيله

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

سيظل يوم األربعاء 
الموافق 18 أغسطس 
يومًا محفورًا في 
وجداننا نحن أبناء 
دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، نستذكر فيه 
المواقف البطولية 
التي قام بها عدد 
من أبناء قواتنا 
المسلحة وأدوارهم 
العظيمة في عملية 
إجالء الدبلوماسيين 
من مطار كابول في 
أفغانستان في ظروف 
قاهرة وتحديات صعبة.
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة كال من .. معالي جان إيف لودريان وزير 
خارجية الجمهورية الفرنسية ومعالي فلورنس بارلي وزيرة الدفاع الفرنسية.

ونقل الوزيران خالل اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - شكر 
فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية وتقديره عاليا 
الدبلوماسيين  إجالء  في  اإلمارات  دولة  قدمتها  التي  المهمة  التسهيالت 
والرعايا الفرنسيين من كابول بجانب مواطني العديد من الدول الصديقة 
جهود  دعم  في  اإلنساني  دورها  إلى  إضافة   .. لهم  اآلمن  العبور  وتوفير 

اإلغاثة الدولية في أفغانستان خالل السنوات الماضية .
تقدمها  التي  التسهيالت  وفاعلية  اإلمارات  دولة  بتعاون  الوزيران  وأشاد 

خالل هذه الظروف اإلنسانية الصعبة.
العالقات  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ثمن  جانبه  من 

اإلماراتية التاريخية مع جمهورية فرنسا ومع الرئيس إيمانويل ماكرون ..
يد  ومد  التضامن  في  والحلفاء  األصدقاء  دور  أهمية  إلى  سموه  مشيرًا 

المساعدة خالل األوقات الصعبة.
وأشار سموه إلى أن التعامل مع الجانب اإلنساني لتداعيات األحداث في 
اإلمارات  رسالة  ضمن  يقع  وهو  والتضامن  التكاتف  يتطلب  أفغانستان 

اإلنسانية.
والثقة  اإلستراتيجية  وطبيعتها  الثنائية  العالقات  بهذه  سموه  وأشاد 
قضايا  تجاه  والمعتدلة  اإليجابية  ورؤيتهما  البلدين  تجمع  التي  المشتركة 

األمن واالستقرار واالزدهار في المنطقة.
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  اإلستراتيجية  العالقات  اللقاء  وتناول 
البلدين  مصلحة  فيه  لما  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  الفرنسية،  والجمهورية 

وشعبيهما الصديقين.

 محمد بن زايد يستقبل
 وزيري الخارجية والدفاع
الفرنسيين
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كما بحث الجانبان خالل اللقاء .. القضايا محل االهتمام المشترك خاصة 
المستجدات والتطورات الحالية في أفغانستان.

المزروعي  عبالن  بن  سيف  عيسى  المهندس  الركن  الفريق   .. اللقاء  حضر 
نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر 

محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

محمد بن زايد: 
إن التعامل مع 
الجانب اإلنساني 
لتداعيات األحداث في 
أفغانستان يتطلب 
التكاتف والتضامن 
وهو يقع ضمن رسالة 
اإلمارات اإلنسانية 

األمم  مع  بالعمل  التزامها  المتحدة  العربية  اإلمارات  أكدت 
المتحدة والدول األعضاء، لتطوير أساليب وأدوات جديدة تسهم 
في االستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على السالم 

واألمن الدوليين.
المناقشة  في  اإلمارات  دولة  قدمته  الذي  البيان  في  ذلك  جاء 
الدكتور  معالي  برئاسة  األمن  مجلس  عقدها  التي  المفتوحة 
جمهورية  في  الخارجية  الشؤون  وزير  شانكار  جاي  سوبرامنيام 
الهند، حول مسألة ”حماية ُمقدمي الحماية: التكنولوجيا وحفظ 
دولة  أولويات  أحد  يعد  االبتكار  موضوع  أن  مؤكدة  السالم“، 
2022 في  األمن  مجلس  عضوية  فترة  أثناء  السيما  اإلمارات، 

. 2023 -
مجال  في  الهائل  التقدم  من  بالرغم  أنه  إلى  البيان  وأشار 
هذه  من  االستفادة  نضمن  أن  علينا  يجب  أنه  إال  التكنولوجيا، 
االبتكارات التكنولوجية الحديثة في معالجة النزاعات والتحديات 

التي تواجه عصرنا.
الجديدة  التكنولوجيا  بقدرة  إيمانها  عن  اإلمارات  دولة  وعبرت 
المتحدة  األمم  عمليات  في  ثوري  تقدم  تحقيق  على  والناشئة 
في  مشددة  الدوليين،  واألمن  السالم  وتعزيز  السالم  لحفظ 
هذا السياق على ضرورة أن تتمكن عمليات األمم المتحدة من 
الوصول إلى األدوات التكنولوجية التي تسهم في إنجاح والياتها.
استخدام  إمكانية  على  الضوء  اإلمارات  دولة  بيان  وسلط 
قبل  من  طيار  بدون  الطائرات  بأنظمة  الخاصة  التكنولوجيا 
على  عالوة  والمراقبة  المعلومات  لجمع  السالم  حفظ  قوات 
تخفيف  في  المتجددة  الطاقة  استخدام  من  االستفادة  إمكانية 
المخاطر األمنية المرتبطة بعمليات حفظ السالم، نظرا لفوائد 
المنخفضة،  التشغيل  نفقات  تشمل  والتي  المتجددة،  الطاقة 
االحتباس  غازات  انبعاثات  مستويات  تقليل  في  والمساهمة 

الحراري، فضال عن تحسين فرص الحصول على الطاقة.
التكنولوجيا  استخدام  ضرورة  على  اإلمارات  دولة  شددت  كما 
وتطويرها في إطار ونهج يراعي المنظور الجنساني، وبما يكفل 

توفير حماية أفضل للنساء والفتيات.

اإلمارات تؤكد أهمية 
تسخير التكنولوجيا من أجل 
السالم واألمن الدوليين

ة أأأأأه تؤكد ات ا اإل
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الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  البواردي  أحمد  بن  محمد  معالي  تلقى 
اتصاال هاتفيا، من معالي بيني هيناري وزير الدفاع النيوزيلندي.

بحث الوزيران - خالل االتصال - عالقات التعاون والعمل المشترك 
بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات الدفاعية والعسكرية 
يخدم  بما  تطويرها  وسبل  المشترك،  االهتمام  ذات  واالقليمية 

مصالح البلدين الصديقين.
وزير  هيناري  بيني  أثنى  البلدين  بين  المشترك  التعاون  إطار  وفي 
الدفاع النيوزيلندي على الجهود المقدمة من دولة االمارات لدعم 

عمليات إجالء رعايا نيوزيلندا من أفغانستان.
و أشاد بالدور الحيوي الذي قامت به وزارة الدفاع بدولة اإلمارات 
للقوات  لوجيستية  خدمات  من  قدمته  وما  الماضية  األيام  خالل 
النيوزيلندية والتي اعتبرها ترجمة حقيقية لعمق العالقات الثنائية 

البواردي يتلقى 
اتصاًال هاتفيًا من وزير 

الدفاع النيوزيلندي

لشؤون  الدولة  وزير  البواردي،  أحمد  بن  محمد  معالي  تلقى 
الجيوش  وزيرة  بارلي  فلورانس  من  هاتفيًا،  اتصاًال   ، الدفاع 

الفرنسية .
التعاون  -عالقات  الهاتفي  االتصال  خالل   - الوزيران  بحث 
والعمل المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع 
المشترك،  االهتمام  ذات  واالقليمية  والعسكرية  الدفاعية 

وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
فلورانس  أثنت  البلدين  بين  المشترك  التعاون  إطار  وفي 
من  المقدمة  الجهود  على  الفرنسية،  الجيوش  وزيرة  بارلي، 
الجمهورية  رعايا  إجالء  في  المساعدة  في  االمارات  دولة 
الفرنسية من أفغانستان في ظل الظروف الراهنة التي تمر 

بها حاليًا.
وأكد معالي البواردي حرص واستعداد دولة االمارات الدائم 
الشقيقة  للدول  العون  يد  ومد  الدعم  اشكال  كافة  لتقديم 
االمن  يخدم  بما  المشتركة  الدولية  الجهود  لدعم  والصديقة 

واإلستقرار في المنطقة.

البواردي يبحث هاتفيًا مع وزيرة الجيوش الفرنسية 
عالقات التعاون العسكري

بين البلدين.
أشكال  كل  لتقديم  الدائم  االمارات  دولة  واستعداد  حرص  البواردي  معالي  وأكد 
الدعم ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الجهود الدولية المشتركة 

بما يخدم األمن واإلستقرار في المنطقة.
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والمنتدى  المعرض  في  الدفاع  وزارة  من  المستوى  رفيع  وفد  شارك 
 - الفني  العسكري  الحدث   -  ”  2021 ”الجيش  الدولي  التقني  العسكري 

المقام في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة 35 دولة.
الجابري  سعيد  مبارك  الدكتور  الركن  اللواء  برئاسة  الدفاع  وزارة  وفد  وعقد 
الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية اجتماعا مع كبار المسؤولين 

العسكريين الروس .. وتم مناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك.
وعبر الجانبان عن تقديرهما للمستوى المتميز للعالقات الثنائية بين دولة 
 ، الدفاعية  بالشؤون  المتعلقة  خاصة  االتحادية  روسيا  وجمهورية  اإلمارات 

اإلمارات تشارك في ”المنتدى العسكري التقني 
الدولي“ في موسكو

المجاالت  مختلف  في  العالقات  تعزيز  على  سويا  بالعمل  التزامهما  وأكدا 
المتاحة.

و نقل اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد الجابري تحيات القيادة الرشيدة إلى 
قيادة وشعب جمهورية روسيا الصديقة .

و قد شارك وفد الدولة في االفتتاح الرسمي للمعرض الذي يستمر حتى 
28 أغسطس الجاري في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في موسكو.

الدفاعية  المعدات  أحدث  على  تعرف  و  المعرض  في  الدولة  وفد  تجول  و 
المعروضة.
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الرميثي يلتقي نظيره السعودي ويبحث آفاق التعاون 
العسكري بين البلدين

إلتقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة 
يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار ضباط وزارة الدفاع معالي الفريق أول فياض 
بن حامد الرويلي رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة السعودية ضمن 
جدول زيارة رسمية للمملكة. يأتي هذا اللقاء تلبية لدعوة من معالي الفريق أول 
فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئة األركان العامة للقوات المسلحة السعودية 
التعاون  مجلس  دول  في  األشقاء  بين  المستمر  والتنسيق  التشاور  إطار  وفي 
الخليجي في مجاالت التعاون الدفاعي وأمن المنطقة وبحث معاليه مع نظيره 
السعودي خالل اللقاء عالقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين 
ذات  والموضوعات  القضايا  من  عدد  بشأن  النظر  وجهات  تبادل  جانب  إلى   ،
االهتمام المشترك. و قام معاليه بعد ذلك بزيارة مركز القوات المشتركة ومركز 
الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  في  التحالف  لقوات  الجوي  العمليات 
بن  بندر  بن  تركي  الركن  الفريق  الملكي  السمو  صاحب  استقباله  في  كان  حيث 
عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وجرى خالل اللقاء استعراض 
أوجه التعاون ومناقشة عدد من المواضيع العسكرية المشتركة. واطلع معاليه 
التحالف  ضمن  القوة  تنفذها  التي  والواجبات  المهام  على  له  المرافق  والوفد 

العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

رئيــس أركــان القـــوات المسلحـة يلتقـــي عــددا مــــــــــــــ
استقبل سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة اليوم معالي الفريق الركن حمد 

محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة.
المسلحة  القوات  أركان  برئيس  الدفاع  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  ورّحب 
والوفد المرافق ، حيث تم استعراض العالقات األخوية القائمة بين البلدين 
الشقيقين وبحث مجاالت التعاون العسكري وسبل تعزيزها بما يخدم أمن 
من  عدد  ومناقشة  النظر  وجهات  الجانبان  تبادل  كما  المنطقة..  واستقرار 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

كما التقى الفريق الرميثي والوفد المرافق له من كبار ضباط وزارة الدفاع 
السلطاني  المكتب  وزير  النعماني  محمد  بن  سلطان  أول  الفريق  معالي 
بين  المشتركة  الثنائية  العالقات  وبحث  األخوية  األحاديث  تبادل  ..وتم 
البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف 

المجاالت.
الركن  الفريق  أيضا  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  والتقى 
بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي رئيس أركان قوات السلطان 
المسلحة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى سلطنة 

عمان الشقيقة.
بمعالي  المسلحة  السلطان  قوات  أركان  رئيس  بحري  الركن  الفريق  ورّحب 

الفريق الرميثي والوفد المرافق له .
تزداد  العمانية  اإلماراتية  العالقات  أن  اللقاء  خالل  الرميثي  الفريق  واكد 
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ــــــــــــــن المسؤولين في سلطنــة عمــــــان

القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  زار 
هيئة  رئيس  الرويلي  حامد  بن  فياض  أول  الفريق  معالي  يرافقه  المسلحة 
العسكري  اإلسالمي  التحالف  مركز  مقر  السعودية  المسلحة  القوات  أركان 
في  الزيارة  هذه  وتأتي  الرياض.  السعودية  العاصمة  في  اإلرهاب  لمحاربة 
محاربة  اطار  فى  التحالف  في  األعضاء  الدول  بين  المعرفي  التبادل  سياق 
ل عن جهود التحالف  اإلرهاب والتطرف، حيث استمع معاليه إلى شرح مفصَّ
اإلسالمي في محاربة اإلرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق 
االسالمي  العالم  دول  في  اإلرهابية  التهديدات  لمجابهة  الجهود  كافة 
والمنطقة. وأكد معاليه خالل الزيارة على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة 
الرميثي  وشدد  بالعالم،  السالم  جهود  تقويض  شأنه  من  ما  كل  ومواجهة 
المشترك،  التعاون  وتعميق  تعزيز  و  الدؤوب  العمل  مواصلة  ضرورة  على 
وذلك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين. كما قام 
معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة 
شركة  ومنها  الدفاعية  للصناعات  السعودية  الشركات  بزيارة  ذلك  بعد 
اإللكترونيات المتقدمة، وشركه السالم لصناعه الطيران. واطلع معاليه على 
منتجات الشركتين اللتين ُتَعدان داعمًا رئيسيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030

وإصالح  وصيانة  وتصنيع  وتطوير  تصميم  في  تؤديانه  الذي  الرائد  والدور 
معالي  وعبر  والطيران.  الدفاع  قطاعات  في  المتقدمة  والمنتجات  األنظمة 
رئيس اركان القوات المسلحة عن إعجابه الشديد بما شاهده من تطور في 
تصميم وتصنيع وصيانة كافة قطاعات الدفاع والطيران السعودية المتنوعة، 

في كال الشركتين والحرفية العالية في تنفيذ مراحل اإلنتاج والتي تضاهي 
مثيالتها في الشركات العالمية معربا عن فخره واعتزازه لما وصل إليه قطاع 
الصناعات الدفاعية الوطنية السعودية. وأكد معاليه على أهمية دعم قطاع 
الصناعات العسكرية التي تشهد تطورا ملحوظا في كال البلدين الشقيقين 
وتعد رافدا اقتصاديا مهما لدعم الصناعات الوطنية وتطوير القدرات الفنية 
لالمارات  الوطنية  المصالح  ويدعم  العسكرية  الصناعات  مجال  في  الشابة 
من  لعدد  الذاتي  اإلعتماد  مصادر  تنويع  في  السعودية  العربية  والمملكة 

الصناعات العسكرية لكال البلدين الشقيقين.

الرميثي يزور مركز التحالف اإلسالمي العسكري لمحاربة 
اإلرهاب وعددا من شركات الصناعات الدفاعية السعودية

تطورًا ورسوخًا في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.
دولة  بين  الراسخة  والتاريخية  األخوية  العالقات  بحث  اللقاء  خالل  وجرى 
اإلمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يحقق 
أمن واستقرار المنطقة، حيث تاتي هذه الزياره في إطار التشاور والتنسيق 

المستمر بين األشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي .
من  عددًا  المسلحة  السلطان  قوات  أركان  رئيس  و  معاليه  استعرض  كما 
المشترك،  العسكري  الخليجي  العمل  بمسيرة  المتعلقة  الموضوعات 
في  العسكري  التعاون  مسيرة  حققتها  التي  المكاسب  تعزيز  على  والعمل 
جميع المجاالت، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل 
وبما  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  بين  المشترك  والتعاون  الجماعي 
يتواكب مع التقدم واالزدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس 
باإلضافة إلى تطورات األوضاع في المنطقة والقضايا اإلقليمية والدولية 

ذات االهتمام المشترك.
كما قام معالي الفريق الرميثي بزيارة إلى مركز األمن البحري، واطلع من 
العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي رئيس مركز األمن البحري 
عمليات  وقيادة  إدارة  في  المتمثلة  البحري  األمن  مركز  وأدوار  مهام  على 
واإلنقاذ  البحث  عمليات  بينها  ومن  البحرية،  المخاطر  ضد  البحري  األمن 
والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، وأدوار المركز التنسيقية 
بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات األمنية األخرى والمؤسسات 

المدنية بالسلطنة. 



األخبار12 العـدد 596 | سبتمبر 2021

تقليد أبطال القوات المسلحة وسامي

”الشجاعـــة“ و” اإلمـــــــــ
لمواقفهم البطولية في إجالء الدبلوماسيين اإلمــــــــ

قلد الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبالن المزروعي، نائب رئيس أركان 
القوات المسلحة اليوم عددا من أبطال القوات المسلحة ” وسام الشجاعة ” و 
في  عملهم  أداء  خالل  البطولية  لمواقفهم  وذلك   ” العسكري  اإلمارات  وسام   ”
عملية إجالء الدبلوماسيين اإلماراتيين من مطار كابل في أفغانستان في ظروف 
قاهرة. وأعرب الفريق عيسى عن اعتزاز وفخر قيادة وشعب اإلمارات بأبطالها من 
منتسبي القوات المسلحة من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم 
من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم األصيلة في الشجاعة والعطاء 
واإلخالص والتفاني داعيا الله عز وجل أن يديم العز واألمن لوطننا في ظل القيادة 
الحكيمة وتوجيهاتها على الحفاظ على أبنائنا ومكتسبات دولة اإلمارات في جميع 

الظروف واألحوال.

اعتزاز وفخر قيادة 
وشعب اإلمارات  
بأبطالها لما يقدمونه 
لوطنهم وشعبهم
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ــــــــارات العسكــــــري“
مــــــــــاراتييـن من أفغانستان



األخبار14 العـدد 596 | سبتمبر 2021

تمرين 

في  الشقيقة،  العربية  مصر  لجمهورية  الجوية  القوات  من  وحدات  شاركت 
تمرين ”زايد 3“ مع القوات الجوية والدفاع الجوي والذي يقام بين وزارة الدفاع، 
والقوات المسلحة المصرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، واستمر لمدة 
10 أيام، حيث يعد هذا التمرين ضمن سلسلة تمارين زايد التي تقوم بها قواتنا 
المسلحة مع جمهورية مصر العربيه الشقيقة، بغرض زيادة التنسيق والتعاون 

فيما بينهما.

هدف التمرين 
اإلماراتي  الجانب  بين  العسكري  التعاون  عالقات  تعزيز  الى  التمرين  ويهدف 
بين  الخبرات  وتبادل  المشتركة  التمارين  تنفيذ  خالل  من  المصري  والجانب 
وتخطيط  والسيطرة“  والقيادة  واإلدارة  ”التخطيط  المجاالت  في  الجانبين 
وتنفيذ وإدارة العمليات للقوة الجوية المشاركة بالتمرين لكال البلدين باالضافة 
الى تبادل المعرفة والخبرات بين العناصر المشاركة في التمرين وذلك بهدف 
على  التمرين  هذا  تنفيذ  وتم  والتوافق.  التجانس  وتحقيق  المفاهيم  توحيد 
التدريبية  الجوية  الطلعات  من  العديد  وتنفيذ  تخطيط  شملت  مراحل  ثالث 
القدرات  التمرين  هذا  ويبرز  وهجومية.  دفاعية  المضادة  الجوية  والعمليات 
بين  المشترك  للتعاون  استمرار  وهو  العملياتي،  والتكامل  الجوية  والسيطرة 
القوتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وتتخللت فعاليات التمرين العديد 

اإلماراتي المصري المشترك 
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من التدريبات المشتركة والمناورات الجوية التكتيكية، وفق تسلسل مجريات 
التمرين الذي يأتي ضمن الخطط المعدة مسبقا لتطوير الجاهزية العملياتية. 
وترتبط دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعالقات راسخة 
مناورات  قوته  من  زادت  الذي  العسكري  التعاون  وبينها  المجاالت  كل  في 
وتدريبات بين البلدين برا وبحرا وجوا. وتستند العالقات بين اإلمارات ومصر 
التي  والدولية  اإلقليمية  المتغيرات  لطبيعة  المشترك  والفهم  الوعي  على 
تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف 
التي  األزمات  إطار  وفي  واإلقليمي.  العربي  األمن  ترسخ  ومتكاملة  متسقة 
مجال  في  متواصلة  شراكات  إجراء  في  الدولتان  شرعت  المنطقة،  تشهدها 
التعاون العسكري، بمشاركة الجيشين في عمليات تدريب عسكرية مشتركة، 

وتعزيز قدرات القوات المسلحة لمواجهة التحديات المختلفة.

ختام التدريب المشترك الجوي اإلماراتي المصري
 “3 ”زايد  المصري  اإلماراتي  المشترك  الجوى  التدريب  فعاليات  واختتمت 
بمشاركة عناصر من القوات الجوية اإلماراتية والمصرية والذي تم تنفيذه على 

أرض الدولة واستمر عدة أيام. تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات 
المشتركة  العمليات  إلدارة  والتنسيق  المهارات  لصقل  والعملية  النظرية 
بمختلف أساليب القتال الجوي الحديثة ، وقيام المقاتالت متعددة المهام 
على  للتدريب  المشتركة  الجوية  الطلعات  من  العديد  بتنفيذ  الجانبين  من 
مهاجمة األهداف المعادية والدفاع عن األهداف الحيوية في تناغم كامل 
، والدعم الجوي القريب للتشكيالت البرية ، فضال عن التدريب على التزود 
بالوقود في الجو. وأظهر التدريب المستوى المتميز واالحترافية العالية التي 
وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية 
الجوي  القتال  عمليات  إدارة  على  القوات  قدرة  من  يعزز  بما  البلدين  لكال 
التعاون  عالقات  تعزيز  ضوء  في  التدريب  يأتي   . واقتدار  بكفاءة  المشتركة 
اإلماراتية  الجوية  القوات  بين  المستمر  والتنسيق  المشترك  العسكري 
لمواجهة  الجانبين  لكال  الثنائية  القدرات  من  االستفادة  لتعظيم  والمصرية 
واالستقرار  باألمن  المساس  تستهدف  قد  التي  والتحديات  المخاطر  كافة 

في المنطقة.

جانب من التمارين المشتركة
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اللجنة المنظمة لـ”معرض دبي للطـيران 2021 ” 

تواصل استعداداتها 

تواصل وزارة الدفاع ومطارات دبي ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وهيئة دبي 
للطيران المدني ، المنظمة لمعرض دبي للطيران 2021 ، اجتماعاتها التنسيقية للوقوف على 

آخر التجهيزات والتحضيرات للدورة الـ 17 التي ستقام في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر المقبل 
بمطار دبي ورلد سنترال الدولي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ”رعاه الله“ وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ أحمد 

بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس األعلى 
الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات و المجموعة رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض .
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العسكري  المستشار  البلوشي  صالح  إسحاق  طيار  الركن  اللواء  وأثنى   
المنظمة  العسكرية  للجنة  التنفيذي  المدير  الدفاع  لشؤون  الدولة  لوزير 
للمعرض خالل االجتماع الذي حضره اللواء حسن محمد الشيباني نائب 
المدير التنفيذي للجنة العسكرية ، ورؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن 
الجهات  كافة  جهود  على  دبي  شرطة  من  وممثلون  العسكرية،  اللجنة 
للطيران  دبي  معرض  وتفرد  تميز  إلى  تهدف  التي  والداعمة  المنظمة 
2021 في دورته االستثانئية والذي يتزامن مع احتضان الدولة لـ ”معرض 
إكسبو 2020 دبي “، واالستعداد لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة ”عام 
الخمسين“، ونجاح الدولة في التغلب على التحديات التي فرضتها األزمة 
الكامل  التعافي  تحقيق  نحو  ومضّيها   “19  - ”كوفيد  بسبب  العالمية 
من  المماثلة  العالمية  المعارض  صدارة  في  ليكون  الطيران  قطاع  في 
كافة الجوانب التنظيمية والتكنولوجية واألمنية من خالل بناء القدرات 

التكنولوجية ونقل المعرفة وااللتزام بأعلى المعايير والقيم.

دورة استثنائية
دبي  وإمارة  اإلمارات  لدولة  نجاحًا  يعد  المعرض  استضافة  أن  وأكد 
أن  متوقعًا  كافة،  والصعد  المستويات  على  إنجازات  من  يحققه  لما 
والوفود  الزوار  عدد  في  نوعية  قفزات  االستثنائية  الدورة  هذه  تحقق 
والصفقات، الفتًا إلى مشاركة دول جديدة وللمرة األولى في المعرض، 
دول  مختلف  استقطاب  على  وقدرتها  لدبي،  الدولية  المكانة  يرسخ  ما 
المتخصصة  الدولية  الفعاليات  أهم  من  واحد  في  للمشاركة  العالم 
بقطاع الطيران والفضاء، وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها 
فرق  مشاركة  إلى  مشيرا   .. العالم  مستوى  على   “19 - جائحة ”كوفيد 

استعراضات طيران عالمية وألول مرة في المنطقة.
من جهتها أوضحت اللجنة أن المعرض والمؤتمر المصاحب، سيعقدان 
يتم  حيث  سواء،  حد  على  والوفود  الشركات  قبل  من  واسعة  بمشاركة 
الخطط  حسب  الفعاليات  هذه  إلطالق  النهائية  التحضيرات  وضع  حاليًا 
الفعاليات  هذه  مثل  لتنظيم  والمعتمدة  الموضوعة  العمل  وبرامج 
الدولية، بهدف تنظيم دورة استثنائية خالل مرحلة التعافي االقتصادي 
من ”كوفيد - 19“، والمساهمة في تعزيز المكانة الريادية التي وصلت 

إليها إمارة دبي كعاصمة إقليمية رائدة في قطاع سياحة األعمال.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة إرسالها كافة الدعوات الرسمية للوفود 

والمؤتمر،  المعرض  فعاليات  في  للمشاركة  العالم  دول  مختلف  من 
العديد  من  الرسمية  الوفود  من  واسعة  كوكبة  مشاركة  تأكيد  تم  حيث 
والمتخصصين  والخبراء  القرار  صناع  إلى  باإلضافة  العالم،  دول  من 
من  للعديد  استقبالها  اللجنة  تواصل  كما  الحيوية،  القطاعات  هذه  في 
المحوري  والدور  والثقة  المكانة  على  يؤكد  الذي  األمر  اإليجابية  الردود 
الذي تلعبه هذه الفعاليات في قطاع معارض الطيران على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.

مؤتمر الطيران
وعلى صعيد متصل، أوضحت اللجنة المنظمة لمؤتمر الطيران 2021 
المؤتمر  في  والمشاركين  للمتحدثين  النهائية  القوائم  استكملت  أنها 
المصاحب لمعرض دبي للطيران ” بعنوان الدور المتنامي للجو والفضاء 
سيعقد  والذي  المجاالت“،  متعددة  العمليات  في  السيبراني  والفضاء 
من  والمتخصصين  الخبراء  وسيجمع  دبي،  إمارة  في  نوفمبر  بتاريخ 13 

جميع أنحاء العالم.
من  بالزوار  ترحب  وآمنة  جاذبة  وجهة  اإلمارات  دولة  أن  اللجنة  وأكدت 
جميع أنحاء العالم، وهي على جاهزية تامة الستضافة العالم من جديد 

في دبي، من خالل معرض دبي للطيران 2021 وفي دورته الـ 17.

اسحاق البلوشي: 
استضافت المعرض يعد نجاحًا 
لدولة اإلمارات وإمارة دبي 
لما يحققه من إنجازات على 
المستويات والصعد كافة.
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 Camcopter S-100 النظام الجوي غير المأهول
ينتهي من تجاربه الجوية لصالح البحرية األمريكية

شركة Leonardo DRS تستعد لبناء أنظمة التدريب 
Draken Europe على االلتحام الجوي لصالح

 Schiebel Aircraft و Schiebel Aircraft عرضت شركتا
 CAMCOPTER المأهول غير  الجوي  النظام  مؤخرا 

على   S-100 Unmanned Air System UAS
 Office of Naval البحرية  البحوث  هيئة 

البحرية  لسالح  التابعة   Research ONR
األمريكي. 

إحدى  على  جرى  مشترك  عملي  بيان  ففي 
القطع البحرية التجارية قبالة ساحل بنساكوال 
بوالية فلوريدا، استعرضت الشركتان قدرات 
 CAMCOPTER النظام الجوي غير المأهول

S-100 ، باإلضافة إلى نظام التصوير ”ليدار“ 
 Push-broom Imaging Lidar للمراقبة البحرية

for Littoral Surveillance (PILLS) system الذي 
إمكانية  يتيح  الذي  النظام  وهو   ،Areté شركة  أنتجته 

التخطيط المائي (الهيدروغرافي) للمناطق الساحلية المتاخمة 
وخفيف  الحجم  صغير  استشعار  نظام  استخدام  طريق  عن  للمحيطات 

مع  دمجه  يمكن  الذي   SWaP) sensor) الكهربائية  بالطاقة  ويعمل  الوزن 

 CAMCOPTER المأهول  غير  الجوي  النظام 
العسكرية  بتطبيقاته  يتميز  الذي   S-100

والتجارية المتعددة.
وقال هانز جورج شيبل، رئيس مجلس 
 ،Schiebel Group مجموعة  إدارة 
استعراض  في  بنجاحنا  نعتز  ”إننا 
المميزة  واإلمكانيات  القدرات 
المعلومات  جمع  على  والقدرة 
غير  الجوي  النظام  بها  يتمتع  التي 
 CAMCOPTER S-100 المأهول 
البحرية  سالح  منها  سيستفيد  والتي 
العالم،  مستوى  على  أما  األمريكي. 
فتتمتع الشركة بسجل حافل في التشغيل 
المكثف سواء على اليابسة أو في البحر، ونحن 
على ثقة من أن نظامنا الجوي غير المأهول سيلبي 

متطلبات البحرية األمريكية أيضا“.

متطورة  أنظمة  ستؤمن  أنها  مؤخرا   Leonardo DRS شركة  أعلنت 
تعزيز  أجل  من   Draken Europe لصالح  الجوي  االلتحام  على  للتدريب 
الملكيين  والبحرية  الجو  سالحي  لدى  العملياتي  االستعداد  على  التدريب 

البريطانيين. 
المعلومات  جمع  وأنظمة  المجوقلة  األنظمة  مشاريع  أن  محللون  وذكر 
شركة  مع  للشراكة  تخضع   Leonardo DRS شركة  لدى  االستخباراتية 
لخدمة  الجوي  االلتحام  على  التدريب  نظام  لتوريد   Collins Aerospace
النظام  وهذا  البريطانية،  الدفاع  وزارة  دعم  أجل  من   Draken Europe

عبارة عن نظام آمن مشترك للتدريب على االلتحام الجوي كي يستخدمه 
.Draken الذي تعتمد عليه Falcon 20 أسطول

االلتحام  على  للتدريب  المشترك  اآلمن  النظام  أن  المحللون  وأضاف 
الجوي (JSAS) سيمكن الطائرات المقاتلة من التدريب على التكتيكيات 
ضد  آمن  نطاق  ضمن  كفاءتها  ورفع  المشتركة  واإلجراءات  واألساليب 
أي تهديدات خطيرة معادية. ويتمثل الحل في وضع نظام آمن مشترك 
للتدريب على االلتحام الجوي مثبت على متن الطائرة، مع وجود محطة 
أرضية ذات قدرات عالية متطورة وقادرة على تحقيق قدر عال من التواصل 

بين عدة مستخدمين مختلفين.
و أن هذا النوع من األنظمة قيد االستخدام حاليا من جانب سالحي الجو 
والبحرية األمريكيين ألغراض التدريب والتحليل، ومن المتوقع الموافقة 
عام  صيف  مطلع  مع   Falcon 20 أسطول  متن  على  استخدامه  على 
لدى  الحالي  العملياتي  االستعداد  على  التدريب  عقد  إطار  وفي   .2021
توفير  من  التدريب  نظام  سيتمكن  األمريكية،  الدفاع  وزارة  مع   Draken
األرض.  على  من  ومتابعته  القتال  على  التدريب  حول  فورية  معلومات 
جمع  وأنظمة  المجوقلة  األنظمة  مصنع  داخل  العمل  إنجاز  وسيتم 

المعلومات االستخباراتية في ”فورت والتون بيتش“ بوالية فلوريدا.
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أرست شركة بوينج عقدا على شركة  
 TUSA Turkish Aerospace
المراوح  أغطية  وتأمين  لتصنيع 
 Boeing 737 بطائرات  الخاصة 
الواحد.  الممر  ذات  المعروفة 
مسؤولة  التركية  الشركة  وستكون 
المتطلبات  من   50% نسبة  عن 
الطائرة  المراوح  ألغطية  الشهرية 

اعتبارا من عام 2025. 
بوينج  شركة  بين  االتفاق  ويأتي 
زيادة  في  ليساهم   TUSA وشركة
التجارية  بوينج  طائرات  منتجات 

التي تقوم شركة TUSA بتصنيعها. كما يأتي التعاون الصناعي المشترك 
بين الشركتين ليدعم أداء وجاهزية برنامج الطائرة 737، عالوة على تعزيز 

العالقة الطويلة التي تجمع بين القلعتين الصناعيتين. 
سطحا  تؤمن  المراوح  بأغطية  الخاصة  األبواب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
انسيابيا (إيروديناميكيا) فوق غالف المروحة الخاص بالمحرك بين فتحة 

الدفع  وعاكس   inlet الدخول 
ثم  وممن   ،thrust reverser
للمكونات  الالزمة  الحماية  توفير 
بالمحرك.  الخاصة  الغيار  وقطع 
ويوجد بابان (يسار ويمين) ألغطية 
ويمكن  محرك،  كل  حول  المراوح 
فتحهما عند إجراء عمليات الصيانة 
المحرك  ألجزاء  الالزمة  والخدمة 
المروحة  غالف  فوق  وملحقاته 

الخاص بالمحرك.
وسيتم تصنيع أغطية المراوح في 
أنقرة  في   TUSA شركة  مصنع 
حيث تنفذ الشركة بالفعل عقدا من شركة بوينج لتصنيع مصعد وحاجز 
 Boeing الطائرة  لدى  األفقية  البارزة  والحافة   cargo barrier الحمولة 
Dreamliner 787 ومصعد الطائرة Boeing 737، باإلضافة إلى تسليم 
اآلالف من قطع الغيار/المكونات الخاصة بطائرات بوينج التي تحلق في 

الجو منذ سنوات طويلة.

تكليف شركة Turkish Aerospace بتصنيع أغطية 
Boeing 737 المراوح الخاصة بطائرات

شركة Eurofighter ووكالة NETMA توقعان عقدا 
Typhoon لتعزيز قدرات الطائرة

إدارة  ووكالة   Eurofighter Jagdflugzeug GmbH شركتا  وقعت 
شمال  لحلف  التابعة   Eurofighter & Tornado NETMA الطائرتين 
القتالية  القدرات  لتطوير  يورو  مليون   300 من  يقترب  عقدا  األطلسي 

.Eurofighter Typhoon للطائرة
التطوير  عقد  من  األولى  المرحلة  من  والثالثة  الثانية  الخطوة  وتتضمن 
وراء  تحليقها  عند   Typhoon الطائرة قدرة  تعزيز  مثل  مهمة  عناصر  عدة 
خط الرؤية واستخدام الصواريخ جو – جو. كما يشمل العقد أيضا إدخال 
الدقيقة  أرض   – جو   Brimstone عمليات على  التحسينات  من  سلسلة 
على متن الطائرة Typhoon، مع إدخال سلسلة من التعديالت على شكل 
شاشات العرض داخل مقصورة القيادة وتعزيز قابلية التشغيل المتبادل 
الالسلكي  ونظام   MIDS Link 16 تطوير  طريق  عن   interoperability
Defensive Aids Sub- وتحسين النظام الثانوي للمساعدات الدفاعية

.System DASS
الرئيسية  الدول  لدى  المختلفة  المتطلبات  تلبية  إلى  العقد  هذا  ويهدف 
العمالء  قاعدة  سيفيد  العقد  أن  أخرى  تقارير  وأفادت  األربع،  العميلة 
استمرار  لضمان  ثابتة  ومعايير  ضوابط  وضع  ثم  ومن  أيضا،  الخارجيين 

عملية التطوير دون أي اهتزاز.

وقال هيرمان كالسن، الرئيس التنفيذي لشركة Eurofighter، إن ”هذه 
التسلح  أنظمة  أداء  تحسين  في  ستساهم  التطورات  من  المجموعة 

وجعلها أكثر قوة وفعالية مرونة بالنسبة للمستخدمين النهائيين“.
التابعة  الشركات  داخل  المذكورة  التطوير  عمليات  تتم  أن  المقرر  ومن 
 Airbus و  BAE Systems وهم األربعة،   Eurofighter الطائرة لشركاء 
Germany و Airbus Spain و Leonardo، ولكن مع إسناد العمليات 
.EuroDASS و EuroRadar الحيوية إلى شركات اإلمداد، وفي مقدمتها
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شركة Northrop Grumman تستعد لتحديث 
Global Hawk وتعزيز الطائرة

نظام مهام البحث واإلنقاذ العسكري من إنتاج 
GDMS يجتاز اختبارات المطابقة

برنامج  ينتج  أن  المقرر  من 
األرضي  الجزء  تحديث 
 Ground Segment
 M o d e r n i z a t i o n
Programme GSMP
غير  الجوية  بالمركبة  الخاص 
 RQ-4 Global المأهولة 

 Northrop Grumman Corporation شركة  أنتجتها  التي   Hawk
شاشات عرض جديدة خاصة بقمرة الطائرة من أجل تعزيز الوعي الميداني 
لدى قائد الطائرة والمسؤول عن تشغيل أنظمة االستشعار، عالوة على 
تلك  دخلت  وقد  المهام.  بأداء  المتعلقة  الشاملة  القدرات  كفاءة  رفع 
الشاشات بالفعل مرحلة التركيب واالختبار عقب تنفيذ أول رحلة بنجاح 

في عام 2020.
من  جزءا  يشكل  األرضي  الجزء  تحديث  برنامج  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
سلسلة جهود التحديث الخاصة بالطائرة Global Hawk التي ستساهم 
في تعزيز قدرة الطائرة على رصد وردع أي تهديدات خطيرة أو شبه خطيرة 
لها  المحدد  الزمني  الجدول  حسب  الطائرة  وتسير  العالم.  مستوى  على 

الستكمال االختبارات العملياتية والتقييم مع حلول شهر أكتوبر 2022.
 RQ-4 Global Hawk ومن المعروف أن المركبة الجوية غير المأهولة

جمع  عمليات  تؤمن 
االستخباراتية  المعلومات 
والمراقبة واالستطالع دون 
المركبة  وتستطيع  توقف. 
التحليق على ارتفاعات عالية 
ساعة،   30 على  تزيد  لمدة 
بحيث  تصميمها  وجرى 
لمساحات  الوضوح  فائقة  فورية  شبه  صور  التقاط  على  قادرة  تكون 
شاسعة من اليابسة بغض النظر عن األحوال الجوية ليال أو نهارا. وعالوة 
أسطول  من  جزء  تكليف  يتم  االستخباراتية،  المعلومات  جمع  على 
المركبة Global Hawk بتقديم الدعم الالزم لألطقم الجوية واألرضية 
 EQ-4B Global ودعم االتصاالت. وتحمل المركبة الجوية غير المأهولة
 Battlefield Airborne المجوقلة  العسكرية  االتصاالت  أجهزة   Hawk
الدعم  تقدم  التي   Communications Node (BACN) payload

الحيوي الالزم للطائرات المقاتلة.
تؤمن   Global Hawk المأهولة  غير  الجوية  المركبة  أن  محللون  ويرى 
استشعار  أنظمة  باستخدام  تسمح  التي  التكلفة  وقليلة  مرنة  منصة 
متعددة في آن واحد، ومن ثم إرسال معلومات حيوية حول المهام لعدة 

مستخدمين مختلفين في جميع أنحاء العالم.

باسم  المعروف  المحمول   GPS Interrogator االصطناعية  األقمار  طريق  عن  االستنطاق  نظام  أكمل 
Quickdraw2 اختباراته اإللكترومغناطيسية، ونجح في الحصول على موافقة سالح البحرية األمريكي للبدء في 

استخدامه على متن الطائرة F-35 Lightning II التي تستخدمها البحرية.
ومن الجدير بالذكر أن نظام Quickdraw2 لالستنطاق عن طريق األقمار االصطناعية المحمول يأتي ضمن نظام 
 General Dynamics الذي أنتجته شركة HOOK المعروف باسم  (CSAR)  مهام البحث واإلنقاذ العسكري
Mission Systems، وهو مصمم بحيث يكون قادرا على تحديد موقع وإنقاذ الطيارين الذين سقطت طائراتهم 
واألفراد العسكريين الذين تقطعت بهم األسباب. ويمكن ربط النظام بسرعة عن طريق سلك (كابل) مفرد بنظام 
على  التعديالت  من  نوع  أي  إدخال  إلى  الحاجة  دون   F-35 الطائرة لدى   intercom system الداخلي االتصال 
األجهزة اإللكترونية الخاصة بالطائرة، ومن ثم تحويلها فورا إلى طائرة مخصصة لمهام البحث واإلنقاذ العسكري.

مثل  والدوارة  الثابتة  األجنحة  ذات  العسكرية  الطائرات  من  مختلفا  نوعا   Quickdraw2 65 نظام  ويستخدم 
جهاز  إلى  الرسالة  ببث  النظام  يقوم  حيث   F/A-18 Hornet و   F-16 Fighting Falcon و   Quickdraw2
إرسال النجاة العسكري Combat Survival Radio مثل HOOK2 أو HOOK3 الذي يستخدمه الناجون على 
األرض، ومن ثم يتواصل بصورة تلقائية مع موقع جهاز اإلرسال على شبكة تحديد المواقع عالميا. ويعتبر نظام 
Quickdraw2 أحدث نسخة ضمن عائلة QuickDraw الموجودة في صفوف الخدمة الفعلية منذ أكثر من 10 

سنوات. 
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شركتا Eve و Flapper تتعاونان من أجل تطوير سوق 
خفة الحركة الجوية الحضرية في أمريكا الالتينية

وزارة الدفاع البريطانية تقرر شراء 13 مركبة جوية مسيرة 
Protector RG Mk1 إضافية من طراز

إحدى   ،.Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc شركة  أعلنت 
 Flapper Tecnologia, وشركة   ،Embraer لشركة  التابعة  الشركات 
شراكة  تأسيس  مؤخرا  الخاص،  للطيران  مستقلة  شركة  وهي   ،S.A
 Urban Air Mobility الحضرية“  الجوية  الحركة  ”خفة  سوق  لتطوير 

بمثابة  الشراكة  تلك  وستكون  الالتينية.  أمريكا  في   UAM
 proof-of-concept POC للمفاهيم“  ”إثبات 

المستقبلية  اإلقليمية  العمليات  لخدمة 
اإلقالع  على  القادرة   Eve بطائرة  المتعلقة 

 Eve’s والهبوط بصورة كهربائية عمودية
 electrical vertical take-off and
landing (eVTOL) aircraft المعروفة 
مسمى  تحت  أيضا  األسواق  في 
 EVA العمودية“  الكهربائية  ”الطائرة 

.Electrical Vertical Aircraft
شركة  منح   Eve الطائرة  وتتوقع 

 Flapper Tecnologia, S.A 25,000
الرئيسية  المدن  عبر  سنويا  طيران  ساعة 

الكبرى في أمريكا الجنوبية مثل ساو باولو وريو 
وسنتياجو  (البرازيل)  هوريزونتى  وبيلو  جانيرو  دي 

وتخطط  (المكسيك).  سيتي  ومكسيكو  (كولومبيا)  وبوجوتا  (تشيلي) 
الحركة  ”خفة  آلية  باستخدام  الطلب  عند  الحجز  ثقافة  لتعزيز  الشركتان 
الجوية الحضرية“ on-demand UAM booking اعتمادا على الطائرات 
الكهربائية  تطوير ”الطائرة  أجل  من  المعلومات  على  للحصول  المروحية 

العمودية“ EVA Electrical Vertical Aircraft مستقبال.
إلمكانية  المذكورتين  الشركتين  بين  االتفاق  هذا  ويمهد 
 Eve طائرة   25 على   Flapper شركة  محصول 
بتاريخ  تتمتع  التي   Embraer بشركة  المدعومة 
طويل وسجل حافل يمتد إلى أكثر من 50 عاما 
كما  الطائرات.  وترخيص  تصنيع  مجال  في 
أي  صدور  بعدم  أيضا   Eve الطائرة  تتميز 
نوع من االنبعاثات منها، باإلضافة إلى قلة 
للبيئة.  صديقة  طائرة  واعتبارها  الضوضاء 
على  كبيرة  إنجازات  تحقيق  الشركة  وتواصل 
جوية  رحلة  أول  تنفيذ  مثل  التطوير  صعيد 
شهر  في  هندسي  (سميوليتر)  محاكاة  لجهاز 
شهر  في  المفاهيم“  و ”إثبات  عام 2020،  يوليو 

أكتوبر عام 2020.

شركة  مع  عقدها  في  البنود  أحد  تفعيل  البريطانية  الدفاع  وزارة  قررت 
General Atomics Aeronautical Systems, Inc GA-ASI لتصنيع 
 Remotely Piloted Air Systems مسيرة جوية  مركبة   13 وتسليم 
RPAS إضافية من طراز Protector RG Mk1 التي سبق وضعها كخيار 
مركبات  ثالث  شراء  المبدئي  العقد  تضمن  وقد  الوزارة.  أمام  محتمل 
جوية من طراز Protector ليصل العدد اإلجمالي الجديد لتلك المركبات 

التي سيتم تسليمها إلى الوزارة إلى 16مركبة.
ومن الجدير بالذكر أن المركبة الجوية MQ-9B SkyGuardian من إنتاج 
شركة GA-ASI تشكل الفئة األساسية التي يجري تعديلها لخدمة سالح 
تلك  وتحتوي   .Protector RG Mk1 لتكون  البريطاني  الملكي  الجو 
تعتمد  التي    (SATCOM) االصطناعية األقمار  اتصاالت  على  المركبة 
التسلح  ألنظمة  الالزم  الدعم  وتقدم   X-band العريضة  الموجة  على 
االستشعار  نظام  كرة  مثل  المجوقلة  االستشعار  وأنظمة  البريطانية 

اإللكترو – بصري ونظام الرادار Lynx ذي الوظائف المتعددة.
GA- وفي شهر يوليو عام 2020 أعلنت وزارة الدفاع البريطانية وشركة

ASI عقد إنتاج ألول ثالث مركبات جوية من طراز Protector. وفي شهر 
سبتمبر من العام نفسه أعلنت شركة Protector االنتهاء من أول طائرة 
اختبارات  بدعم  حاليا  تقوم  التي   Protector طراز  من  معدلة   MQ-9B
النظام تحت إشراف فريق اختبار مشترك يمثل وزارة الدفاع البريطانية 
وسالح الجو األمريكي وشركة GA-ASI. وسيتم تسليم أول مركبة من 
الحق  وقت  في  الوزارة  إلى   ،UK1 باسم المعروفة   ،Protector طراز 

من العام الجاري.
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شركة شركة OtokarOtokar تطرح المركبة المدرعة  تطرح المركبة المدرعة 
Akrep IIdAkrep IId التي تعمل بالديزل التي تعمل بالديزل

طرحت شركة Otokar، إحدى الشركات التابعة لشركة Koç Group التي تعتبر من أبرز الشركات 
التركية المتخصصة في مجال تصنيع وإنتاج أنظمة الدفاع البري العالمية، المركبة المدرعة 

.Akrep II التي تعتبر فئة جديدة تعمل بالديزل لتنضم إلى عائلة Akrep IId

تصميمها  تم  انتظارها  طال  التي   Akrep IId المركبة أن  تقارير  وأفادت 
الصمود  على  والقدرة  الحركة  على  قدرة  وأكثر  حجما  أقل  تكون  بحيث 
معياري  هندسي  بهيكل  المركبة،  وتتمتع  العمليات.  ساحة  في  والقاء 
يمكن تجهيزه بأسلحة قد يصل عيارها إلى 90 ملليمترا، وهي مصممة 
بحيث تكون قادرة على تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للجيوش 
الحديثة. وقد أطلقت شركة Otokar، التي تورد منتجاتها لحلف شمال 

المدرعة  المركبة  من  إنتاجها  باكورة  المتحدة،  واألمم  (الناتو)  األطلسي 
ولتثبت  والتوسع  التطوير  رحلة  المركبة  لتبدأ   1995 عام  في   Akrep

كفاءتها في األسواق المحلية والعالمية. 
وجاء أحدث جيل من عائلة المركبة المدرعة Akrep II، التي استفادت من 
األنظمة  مجال  في  الشركة  مكانة  لتعزز  األصلية،   Akrep المركبة نجاح 

البرية ولتضعها في مرتبة أعلى وأهم. 
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المركبة  عائلة  من  التالي  الجيل  توسيع  على   Otokar شركة  وحرصت 
المدرعة Akrep II ذات الدفع الرباعي، وهي المركبة المخصصة لعمليات 

المراقبة واالستطالع وحمل األسلحة، بحيث تعمل بالديزل.
كهربائية  نسخة  أول  تعتبر  التي   ،Akrep IIe المدرعة المركبة  طرح  وبعد 
Otokar شركة  كشفت   2019 عام  في  المدرعة،  المركبة  عائلة  ضمن 

النقاب عن المركبة Akrep IId خالل المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 
International Defence Industry Fair (IDEF ‘21 في تركيا.

ومن أهم مميزات المركبة المدرعة Akrep II قدرتها العالية على المناورة، 
محور  ووجود  الرباعي  بالدفع  القيادة  نظام  إلى  ذلك  في  الفضل  ويعود 
خلفي قابل للقيادة والتوجيه (وهي ميزة اختيارية)، ما يمنح المركبة قدرة 
هائلة على خفة الحركة. وتعتمد المركبة على نظام تعليق مستقل رباعي 
الدفع وسرعة التحكم في عزم مجموعة الطاقة. وتستطيع المركبة السير 
فوق الطرق الوعرة وغير الممهدة وعبور المناطق الموحلة العميقة وعبور 

المسطحات الجليدية أو المائية بنفس القدر من السهولة.

خيار التحكم عن ُبعد
الميكانيكية  األجزاء  في  التحكم   Akrep II المدرعة  المركبة  تستطيع 
بالسلك)،  (القيادة  كهربائيًا  التسارع  وخفض  والتسارع  للقيادة  األساسية 
أنظمة  تعديل  أو  ُبعد  عن  المركبة  في  التحكم  إمكانية  يتيح  الذي  األمر 

المساعدة في القيادة واألنظمة المستقلة.
كما تتمتع المركبة المدرعة أيضا بميزة مهمة أخرى، تتمثل في قل الظل 
الصادر عنها، ولكن هذا ال يحول دون إمكانية تجهيزها بمحطات طاقة 
بديلة مثل الديزل والطاقة الهجينة والكهرباء. وتعمل المركبة بأقل 
قدر ممكن من الظل وتتمتع بقدرة عالية على الحماية ضد األلغام 

القيادة  وتأتي  واحدة.  منصة  في  ذلك  كل   – كبيرة  نيرانية  قدرة  وتوفير 
الكهربائية والهجينة لتساهم في تخفيف األثر الحراري والصوتي للمركبة.

القدرة على أداء مهام متعددة
أنواع  عدة  لتنفيذ  تؤهلها  األدوار  متعددة  مركبة   Akrep II المركبة  تعتبر 
من المهام المختلفة، وهو ما يمنحها القدرة على توفير قوة نيرانية كبيرة 
ويمكن  والبقاء.  الصمود  على  قدرتها  حساب  على  ذلك  يأتي  أن  دون 
تزويد المركبة بعدة أبراج من األعيرة المتوسطة وحتى عيار 90 ملليمترا، 
ومهام  السريع  الرد  حاالت  في  تسليح  منصة  لتكون  تعديلها  يمكن  كما 
المراقبة واالستطالع العسكري ومهام الدفاع الجوي ومهام المراقبة على 

الخطوط األمامية وغيرها من المهام المشابهة األخرى.
إلى 37%،  يصل  صادراتها  في  نمو  معدل   Otokar شركة  حققت  وقد 
الشهور  خالل  تركية  ليرة  مليون   395.5 إلى  وصل  صافيا  ربحا  وحققت 
التي  والتحديات  الصعوبات  كل  رغم  الجاري  العام  ممن  األولى  الستة 

فرضها وباء كورونا المستجد.

يمكن للمساعدة المسيرة أن 
تساهم في رفع مستوى 
جاهزية القطع البحرية المكلفة 
بالمهام
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CAE AustraliaCAE Australia  تستعد لتحديث أجهزة تستعد لتحديث أجهزة 
محاكاة الطائرةمحاكاة الطائرة  HawkHawk  التابعة لسالح الجو التابعة لسالح الجو 

الملكي األسترالي بتقنية التتبع بالنظرالملكي األسترالي بتقنية التتبع بالنظر

 CAE Australia أن شركة CAE أعلنت شركة
 Capability فازت بعقد مجموعة Pty Ltd

 Acquisition and Sustainment Group
األسترالية لتحديث ثالثة أجهزة متكاملة 

لمحاكاة الطائرة Hawk Mk127 التابعة 
 Royal لسالح الجو الملكي األسترالي

Australian Air Force’s RAAF وتزويدها 
 Crew ب بنظام مبتكر لتدريب األطقم الجوية

Training System الذي طورته شركة 
.Seeing Machines

 Seeing و   Seeing Machines شركتا  تتعاون  أن  المقرر  ومن 
المجهزة  الجوية“  األطقم  تدريب  ”نظام  تركيب  أجل  من   Machines
بتقنية دقيقة لتتبع األهداف عن طريق العين وتثبيته على أجهزة متكاملة 
الطيارين  تدريب  برنامج  إطار  في   Hawk Mk127 الطائرة  لمحاكاة 
العسكريين التابع لسالح الجو الملكي األسترالي. ويرى محللون أن تقنية 
الجوية  األطقم  تدريب  مستوى  رفع  في  تساهم  بالنظر  األهداف  تتبع 
عن طريق تزويدها بمعلومات وبيانات تفصيلية حول بؤر تركيز الطيارين 
وستمكن  المحاكاة.  جهاز  داخل  المختلفة  التدريب  سيناريوهات  أثناء 
بؤرة  متابعة  من  العسكري  المدرب  هذه  المبتكرة  بالنظر  التتبع  تقنية 
تركيز point of gaze المتدرب ومدة التركيز وأنماطه، ومن ثم يصبح 
المدرب قادرا على تحديد نقاط ضعف المتدرب أثناء عملية مسح الهدف 
والوقت الذي استغرقه قبل التعامل مع الهدف، سواء كان هدفا حيا أو 

بعد انتهاء المهمة.
وقد أثبتت شركتا Seeing Machines و Seeing Machines وسالح 
الجو الملكي األسترالي قوة وفعالية القدرات المتعلقة بتتبع األهداف 
عن طريق النظر على مدار العام الماضي أثناء برنامج البحوث والتطوير 
حيث جرى تركيب نظام تدريب األطقم الجوية على أجهزة محاكاة متكاملة 
خاصة بالطائرة Hawk Mk127 لخدمة السرب 78 التابع لسالح الجو في 

”ويليام تاون“. 
الهندي  المحيط  لمنطقة   CAE شركة  عام  مدير  سيبري،  ماثيو  وقال 
والمحيط الهادئ، إن ”هذه الخطوة تطرح مثاال جوهريا آخر حول كيفية 

تقنية  إنتاج  أجل  من  معا  التصنيع  وشركات  الحكومية  الجهات  تعاون 
تدريب وتقنية عملياتية معززة“. وأضاف أن ”الشركة تعتز بتعاونها مع 
التي  التدريب  برامج  مستوى  رفع  أجل  من   Seeing Machines شركة
لخدمة  العسكريين  الطيارين  من  جديد  جيل  وتخريج  إعداد  على  تساعد 

سالح الجو الملكي األسترالي“.
محاكاة  جهازي  تحديث   CAE Australia شركة  تتولى  أن  المقرر  ومن 
التابعة  تاون“  ”ويليام  قاعدة  في   Hawk Mk127 للطائرة  متكاملين 
متكامل  محاكاة  جهاز  إلى  باإلضافة  األسترالي،  الملكي  الجو  لسالح 
للطائرة Hawk Mk127 في قاعدة ”بيرس“ التابعة لسالح الجو الملكي 
األسترالي. ومن المعلوم أن شركة CAE Australia تقدم حاليا خدمات 
برنامج  إطار  في  األسترالي  الملكي  الجو  لسالح  الشاملة  التدريب  دعم 
قاعات  تأمين  ذلك  في  بما   ،Hawk Mk127 الطائرة  على  التدريب 

الدراسة ومسؤولي التدريب على أجهزة المحاكاة.
 ،Seeing Machines بشركة الطيران  عام  مدير  نوالن،  باتريك  وصرح 
 Seeing شركة  مع  التعاون  مواصلة  على  بقدرتها  تعتز  ”الشركة  بأن 
Machines وسالح الجو الملكي األسترالي، واالنتقال من مجرد برنامج 
في  سيساهم  الذي  األمر  متكاملة،  عملياتية  تدريبية  وحدة  إلى  مبتكر 
تعزيز أهمية تتبع األهداف بالنظر في دعم تدريب الطيارين، ونحن نتطلع 
أخرى  برامج  أي  وفي  البرنامج  هذا  في   CAE شركة  مع  التعاون  إلى 

محتملة في المستقبل“.
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شركتاشركتا  MBDAMBDA  وو  Naval GroupNaval Group  تطوران تطوران 
أنظمة مساعدة مسيرة لخدمة البحرية الفرنسيةأنظمة مساعدة مسيرة لخدمة البحرية الفرنسية

طورت شركتا MBDA و Naval Group أنظمة مساعدة مسيرة لخدمة البحرية الفرنسية من 
أجل تحقيق عدة أهداف، منها إجراء عمليات التشخيص الفوري ونظام إصالح لخدمة مستخدمي 

األنظمة البحرية في كافة المواقع وتحت أي ظروف.

ومن الجدير بالذكر أن المساعدة المسيرة Remote assistance عبارة عن 
نظام اتصاالت مشفر متعدد الوسائط بين طرفين يربط القطعة البحرية 
فوري  سري  حوار  إقامة  من  طاقمها  وتمكين  الساحلية  الدعم  بمرافق 
الصناعيين  و/أو  الحكوميين  الخبراء  وبقية  الفرنسي  البحرية  سالح  مع 
للمساعدة في وضع تشخيص دقيق في حالة تعرض القطعة البحرية ألي 
عطل ومنح أفراد الصيانة قدرا أكبر من الحرية واالستقاللية والمساعدة 
في وضع الجداول الزمنية للصيانة عند العودة من المهمة. لهذا، يمكن 
القطع  لدى  الجاهزية  مستوى  رفع  في  تساهم  أن  المسيرة  للمساعدة 

البحرية عند تكليفها بأي مهمة.
مستوى  على  بالفعل  المسيرة  بالمساعدة  االستعانة  بدأت   وقد 
 multi-mission frigates FREMM المتعددة المهام  ذات  الفرقاطات 
 Toulon Fleet األسطول  دعم  وهيئة  ديجول  شارل  الطائرات  وحاملة 
Support Service SSF في ”طولون“ و ”بريست“ وربطهما بالمناطق 

.Naval Group و MBDA الصناعية التابعة لشركتي
 ،MBDA Group وقال باسكال جندر، مدير دعم وخدمات العمالء بشركة
وأنظمتها  منتجاتها  وأهمية  حساسية  مدى  تماما  تدرك  ”الشركة  إن 
الدورة  طوال  عمالئها  مع  بالتعاون  وتعهدت  المسلحة،  للقوات  بالنسبة 
الجاهزية  من  مستوى  أعلى  تقديم  وضمان  وأجهزتها  ألنظمتها  الحياتية 

 Naval Group و     MBDA شركتا  تعتز  واليوم،  لعمالئها.  العملياتية 
الرجال  من  المسلحة  القوات  ألفراد  الالزم  الدعم  تقديم  على  بقدرتهما 
وزمان  مكان  أي  في  بلدنا  عن  بالدفاع  التزامهم  أعلنوا  الذين  والنساء 

يتواجدون فيهما“.
 ،Naval Group وأضاف فنسنت مارتينو-الجارد، مدير الخدمات بشركة
شركة  مع  بالتعاون  تطويرها  جرى  التي  المسيرة  المساعدة  ”أنظمة  إن 
العملياتية  الجاهزية  من  أكبر  قدرا  عمالئنا  منح  في  تساهم   MBDA
إجراء  إمكانية  المسيرة  المساعدة  خدمات  تتيح  كما  البحرية.  لقطعهم 
حوارات فورية مع خدمات دعم األسطول الفرنسي وأطقم القطع البحرية 
من أجل مساعدتها وحل أي مشكلة فنية قد تعوقهم أثناء اإلبحار. عالوة 
لفترة  االستعداد  إطار  في  المسير  الدعم  خدمات  نشر  يمكن  ذلك،  على 

الصيانة الالزمة إلجراء عمرة شاملة ألي قطعة بحرية“.
متخصصة  أوروبية  دفاعية  شركة   MBDA شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
كافة  تلبي  التي  الصاروخية  واألنظمة  الصواريخ  وإنتاج  تصميم  في 
المتطلبات العملياتية البرية والبحرية والجوية للقوات المسلحة سواء في 
 Naval الوقت الحالي أو في المستقبل. ومن الناحية األخرى، تقوم شركة
Group المتخصصة في دمج األنظمة بتصميم وإنتاج ودعم الغواصات 

والقطع البحرية السطحية.
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تفيد أحدث التقارير أن شركة 
Leonardo تجري مباحثات 

حاليًا لتوفير نظامها المتطور 
لإلجراءات المضادة للتشويش 

الذي يعمل باألشعة تحت الحمراء 
 Miysis Directed Infrared(

 Countermeasure - DIRCM
للقوات المسلحة والعمالء اآلخرين 
في منطقة الشرق األوسط، وذلك 
في أعقاب التوريد الناجح لوحدات 

Miylis إلى القوات الجوية الملكية 
بالمملكة المتحدة قبل الموعد 

المقرر وذلك في أواخر عام 2020.

 Leonardo من شركة Miysis DIRCM نظام
يطلق طاقة الليزر بسرعة البرق

The man- المحمول  الجوي  الدفاع  نظام  في  المتمثل  التهديد  إن 
ويتجاوز  الحدود  يعبر   portable air-defence system MANPADS

مسارح العمليات التقليدية، ويزداد تعقيدًا وعشوائية وفتكًا باستمرار. 
 Platoon Advanced بالتعاون مع شركة    Leonardo وتعمل شركة 
نظام  لعرض  آخرين  شركاء  ومع  ظبي،  أبو  ومقرها   ،Technologies
من   )DIRCM( المضادة  الحمراء  تحت  األشعة  لتوجيه  كحل   Miysis
نوعه  من  فريدًا   Miysis نظام  ويعتبر  الرئيسية.  المنصات  بعض  أجل 
في السوق؛ فهو نظام DIRCM مدمج، يمكنه توفير طاقة ليزر كافية 
لحماية الطائرات المروحية، ذات البصمة الحرارية العالية )مثل مروحيات 
الجوي  الدفاع  األخرى، من منظومات  والطائرات   )CH-47 أو   CH-53

المحمولة المتطورة هذه.
يعتمد الجيل التالي من نظام Miysis DIRCM على عشرات السنين من 
الخبرة التي تتميز بها شركة Leonardo في مجال أنظمة توجيه األشعة 
بالفعل مجموعة من  الشركة  )DIRCM(، ولدى  الحمراء المضادة  تحت 
العمالء من  داخل وخارج حلف شمال األطلسي بموجب عقود معهم؛ 
باألنظمة  مقارنة  الحماية  من  فائقة  مستويات  النظام  يوفر  حيث 

المنافسة.
الصواريخ  من  ومستمرة  موثوقة  حماية   Miysis DIRCM نظام  يوفر 
الموجهة باألشعة تحت الحمراء، بما في ذلك صواريخ منظومات الدفاع 
الجوي المحمولة المتطورة من جميع الجوانب. ويعد Miysis مثاليًا ألي 
منصة، سواء كانت طائرات كبيرة ثابتة الجناحين أو طائرات مروحية أو 

طائرات بدون طيار. وهو متوافر كحل مدمج أو منفصل ضمن حجيرة، 
وذلك باستخدام بنية مفتوحة مصممة للسماح بدمج مجموعة متنوعة 
بشكل  والعمل   ،)MAW( الصواريخ  اقتراب  ضد  اإلنذار  أنظمة  من 

مستقل أو كجزء من مجموعة أدوات دفاعية.
عالية  االستهداف  وقدرات  الليزر  تقنيات  في   Leonardo خبرة  تتيح 
الدقة لنظام Miysis DIRCM إمكانية إطالق طاقة الليزر بسرعة البرق. 
 Miysis نظام  بإمكان  أن  يعني  هذا  فإن  المنافسة،  للمنتجات  وخالفًا 
الدفاع ضد الصواريخ الواردة المتعددة والمتزامنة وضد أحدث جيل من 
مستقل  بشكل  التحقق  تم  وقد  المحمولة.  الجوي  الدفاع  منظومات 
من  العديد  قبل  من  المائة،  في  مائة  بنسبة  النظام  نجاح  معدل  من 
المستخدمين النهائيين؛ بما في ذلك المملكة المتحدة، وذلك من خالل 
تحليل مكثف وتجارب بالذخيرة الحية مثل تمرين سولت SALT III الدولي 

الذي استضافته إدارة العتاد الدفاعية السويدية.
 DIRCM  متعدد الرؤوس أيضًا على أنظمة Miysis كذلك يتميز نظام
الرؤوس  متعدد  التشغيل  يضمن  حيث  السوق؛  في  الرأس  أحادية 
والمتزامن تمامًا حماية كاملة من جميع الجهات بزاوية 360 درجة، حتى 
إن كان التهديد ينتقل من نصف كرة إلى آخر. وفي هذه الحالة، يمكن 

أن يسلم Miysis بسالسة من رأس إلى آخر، مما يضمن دحر التهديد.
Miysis DIRCM في  لنظام  الصغير  الحجم  ، يسهم  ذلك  على  عالوة 
إمكانية تركيبه على مروحيات خفيفة للغاية، بينما ينتج النظام طاقة ليزر 

كافية لحماية حتى طائرة نقل نفاثة كبيرة ذات بصمة حرارية مرتفعة.
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ميزة المسّيرات البحرية: 
إحداث ثورة في المجال 

البحري
تتطلب الحقبة الجديدة في مجال القوات البحرية مقاربات وأدوات جديدة للقوات المسلحة األمريكية 
وحلفائها. فالتحديات – والتهديدات المحتملة – هائلة. وتواجه أمريكا وأصدقاؤها الحاجة إلى التكامل 

والعمل ضد األعداء المتطورين وجيدي االستعداد عبر مساحات شاسعة من البحار واألجواء والفضاء؛ 
إْذ ليس بإمكان المنصات التي تديرها طواقم بشرية أن تفعل ذلك لوحدها.

ألن  الحاالت؛  بعض  في  ذلك  تفعل  أال  وينبغي 
محفوفة  فيها  تعمل  أن  تحتاج  التي  المناطق 

بمخاطر شديدة على الطواقم الجوية، كما 
ال يمكن للمنصات التي تشغلها طواقم 

بشرية أن تقوم به بمفردها.
تفعل  أال  ينبغي  الحاالت  بعض  في 
تحتاج  التي  المناطق  ألن  ذلك؛ 
شديدة  فيها  بالعمليات   القيام  إلى 
بينما  الطيران،  طواقم  على  الخطورة 

إلى  غالبًا  البشري  التحمل  قيود  تؤدي 
الحد من قوة اإلصرار المطلوب.

وفي بعض الحاالت، ال يمكنها أن تفعل ذلك؛ 
يطلبها  التي  الجودة  والعالية  الدؤوبة  المراقبة  ألن 

القادة ال يمكن أن تتوافر من طائرات تقليدية ممتلئة بأناس 
يشعرون بالملل والجوع والتعب.

لكن األنظمة المسيرة عن بعد ال يمكنها أن تفعل كل شيء أيضًا. والجواب 
الصحيح هو االستقاللية والتشغيل الذاتي حيثما كان ذلك مناسبًا، كما تدعو 
الحاجة إلى العمل ضمن فريق والتكامل في كل مكان، وكذلك التحكم الدائم 

عند الضرورة.
قامت شركة General Atomics Aeronautical Systems, Inc. – ومقرها 
في سان دييغو – بشق الطريق والريادة في المرحلة األولى من ثورة األنظمة 
 MQ-9 و MQ-1 Predator غير المأهولة من خالل طائرات أسطورية، شملت
Reaper. وبما أن القوات المشتركة األمريكية وحلفاءها يتطلعون قدمًا إلى 
العقود المقبلة وتحدياتها الجديدة المعقدة، فإن شركة GA-ASI تقوم بدورها 

الريادي من جديد.
ثمة عدد من أهم الطائرات واألنظمة المساندة يتم تشغيلها بالفعل في هذه 

 MQ-9B األيام. فعلى سبيل المثال، دللت طائرة
مع  تكاملها  إمكانية  على   SeaGuardian
في  األمريكية  البحرية  وطائرات  سفن 
مشكلة إحدى المعارك المعقدة قبالة 

الساحل الغربي.
الظرفي  الوعي  ميزة  الطائرة  توفر 
واسع  نطاق  على  المحيطي  أو 
في السواحل أو المحيط المفتوح 
ومجموعة من الخيارات الستشعار 
إطالقها،  أو  بها  االتصال  أو  الذخائر 

سواء فوق البحر أو تحت سطحه.
تعتبر SeaGuardian الطائرة الوحيدة بدون 
طيار من نوعها التي يمكنها القيام بحرب قائمة 
عوامات  إطالق  على  القدرة  مع  الغواصات،  ضد  بذاتها 
صوتية sonobouys ومعالجة البيانات الصوتية أثناء مالحقة األهداف. تمثل 
هذه القدرة منعطفًا في مجال السفن الحربية األمريكية والحلفاء التي يجب أن 
تظل في حالة حذر واستعداد من التهديد الخطير والمتزايد الذي تمثله الغواصات 

المعادية.
إن قدرة SeaGuardian على البقاء على ارتفاعات عالية لفترات طويلة تمّكن 
القادة البحريين من القيام بدوريات مستمرة دون توقف في ممر بحري رئيسي 
أو في منطقة من المحيط وعلى نحو فعال؛ حيث ال يمكنهم مراقبة حركة 
المرور كلها عبر المنطقة على السطح فحسب، بل يمكنهم أيضًا اكتشاف وجود 
الغواصات. ويعتبر الوعي الظرفي الذي توفره األنظمة الجوية بدون طيار، والتي 
تتميز بقدرة تحمل أطول وتكلفة أقل، ميزة إضافية مثالية مكملة لدور طائرات 
الدورية البحرية الحالية المأهولة التابعة للبحرية. ويمكن للقوات البحرية أن تزيد 
من كفاءتها من خالل التقليل من تشغيل الطائرات األكبر حجمًا مع زيادة التأثير 



29

كبيرة  دورية  لطائرة  يمكن  حيث  والفاعلية؛ 
لمتابعة  جوية  بطلعة  القيام  مأهولة 

 ،SeaGuardian مسار توجده طائرة
على سبيل المثال.

بين  االقتران  يوفر  أن  يمكن 
تشغيلها  يتم  التي  المنصات 
عن ُبعد، والتي يعمل بها طاقم 
بشري بهذه الطريقة، مزيدًا من 

القدرات  من  غيرها  أو  المراقبة 
للقادة دون الحاجة إلى عدد أكبر من 

الطائرات واألطقم وأفراد الدعم.
تسهم مزايا اإلقالع والهبوط التلقائي، وقصر 

البعيدة   العمليات  وكون  المطلوب،  المدرج  طول 
خفيفة البصمة في جعل طائرة SeaGuardian ومثيالتها تتطلب عددًا 

أقل من األشخاص لدعم عمليات انتشارها، يتيح لها مداها الواسع االنتقال 
إلى قواعد مختلفة داخل مسرح العمليات، مما يبقي العدو في حالة من الحيرة 
واالرتباك. وباإلضافة إلى ذلك، تسهم أنظمة التحكم الجديدة في أتمتة كثير من 
رحالت الطيران العابر، مما يقلل من عدد وحدات التحكم الالزمة لتشغيل المزيد 

من الطائرات بسهولة أكبر.
ومع ذلك، فإن مطلبات العمليات البحرية المستقبلية تعني أن MQ-9B لن 
تكون اإلجابة الصحيحة في كل مرة، وبالتالي يحتاج القادة الجويون والبحريون إلى 
سهام أخرى في جعبتهم أيضًا. وثمة خيار آخر هو األنظمة الجوية الصغيرة بدون 
طيار؛ مثل طائرة GA-ASI الجديدة التي تسمى Sparrowhawk، فهي توجد 
عند االنطالق تحت كل جناح من أجنحة طائرة MQ-9B حيث يمكنها اإلقالع في 
منتصف الرحلة. وقد تحلق الطائرة األكبر وتحوم في المجال الجوي غير المتنازع 
عليه، على سبيل المثال، وتطلق طائرة Sparrowhawk األسرع واألكثر رشاقة 

الستكشاف جزيرة يشتبه في وجود عدو فيها.
يمكن لـطائرة Sparrowhawk اكتشاف حالة 
المضادة  واألنظمة  المعادية  القوات 
إرسال  أو  عنها  واإلبالغ  للطيران 
أخرى،  حيوية  استخباراتية  معلومات 
وبعد ذلك يمكنها العودة إلى طائرتها 
األصغر  الطائرة  تستعيد  التي  األم، 
وتواصل  جناحها  تحت  أخرى  مرة 
مهمتها - أو تنشر طائرة أخرى من نوع 

.Sparrowhawk
قد تعود الطائرات المأهولة إلى الصورة: يمكن 
أن يعتمد القائد الجوي على المعلومات االستخبارية 
الواردة من Sparrowhak حول األنظمة المضادة للطائرات 
من أجل تسهيل مهمة المقاتالت في المنطقة. كما يمكن للطائرة الصغيرة أن 
تغري الخصم لتنشيط رادار أو إطالق صاروخ، مما يكشف عن مواقعهما ومن 
ثم إسكات الدفاعات الجوية للعدو، أو يمكن أن تشوش هذه الطائرة الصغيرة 

على الرادار المعادي من دون الحاجة إلى شن هجوم حركي الحق.
 SeaGuardian نشر  المقاتلون  بها  يختار  التي  الطريقة  عن  النظر  وبغض 
بشريين  طيارين  ليست  أنها  هو  المهم  فإن  الصغيرة،  طيار  بدون  والطائرات 
وأطقم بشرية ال تقدر بثمن، وبذلك تقترب من الخطر أوًال، بعد ذلك تسهم 
في تمكين الطائرات المأهولة من العمل بأمان وفاعلية أكبر أو القيام بمهام 

في مكان آخر تمامًا.
لقد أحدثت هذه األنظمة التي يتم تشغيلها عن بعد ثورة في الحرب البرية من 
على  معها  والمتحالفة  األمريكية  للقوات  ممكنًا  كان  ما  نطاق  توسيع  خالل 
األرض في األسفل. وتقوم شركة GA-ASI اآلن على تطوير تلك الثورة إلى 

قتال بحري وجوي.

أثبتت طائرة MQ-9B SeaGuardian أنها 
يمكن أن يتكامل دورها مع سفن وطائرات البحرية األمريكية
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  LockheedLockheed
تفوز بعقد بقيمة تفوز بعقد بقيمة 157157  

مليون دوالرمليون دوالر  
لتعزيز الدفاع الصاروخي لتعزيز الدفاع الصاروخي 

األمريكياألمريكي

أرست وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية U.S. Missile Defense Agency MDA عقدا بقيمة 157 
مليون دوالر على شركة Lockheed Martin من أجل تعزيز قدرة نظام القيادة والتحكم وإدارة المعركة 

واالتصاالت Command, Control, Battle Management & Communications C2BMC على 
 Ground-Based Midcourse Defence GMD االشتباك لخدمة الدفاع األرضي في منتصف الطريق

الذي يحمي البالد ضد هجمات الصواريخ الباليستية البعيدة المدى.
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الصواريخ   (GMD) الطريق  منتصف  في  األرضي  الدفاع  نظام  ويضم 
االعتراضية المخزنة داخل الصوامع والوصالت المتصلة بأنظمة االستشعار 

في البر والبحر وأنظمة دعم التحكم في النيران وأنظمة دعم اإلطالق.
ومن المعروف أن ساحة القتال اليوم تعتبر أشد ساحات القتال خطورة منذ 
حقبة الحرب الباردة، حيث تشكل أنظمة الصواريخ الهجومية المتطورة لدى 
الدول المتمردة تهديدا متزايدا على الواليات المتحدة. ويأتي نظام القيادة 
والتحكم وإدارة المعركة واالتصاالت (C2BMC) ليساعد الواليات المتحدة 

على مواجهة تلك التهديدات.
ويعتبر نظام القيادة والتحكم وإدارة المعركة واالتصاالت، الذي تم نصبه 
جرى  التي  المتعددة  النطاقات  ذات  األنظمة  أوائل  من   ،2004 عام  في 
وبرا.  وبحرا  جوا  تعمل  استشعار  وأنظمة  أنظمة  تضم  وهي  تشغيلها، 
وتعمل هذه الشبكة طوال اليوم على مدار األسبوع لتقديم الدعم الالزم 
مستوى  على  موقعا   30 من  أكثر  في  الواقع  بعالم  المتعلقة  للعمليات 
األمريكية  االستراتيجية  المركزية  والقيادات  الفضاء  قيادات  مثل  العالم 

والشمالية واألوروبية ومنطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ.
وتجري وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية عدة اختبارات عملياتية وتطويرية 
 Missile كل عام من أجل اختبار الجوانب المختلفة لنظام الدفاع الصاروخي
الصواريخ  لتدمير  المتاحة  الفرص  ولزيادة   .Defense System MDS
على  الصاروخي  الدفاع  نظام  يعتمد  طيرانها،  مراحل  كافة  خالل  المعادية 
منظومة متكاملة ”متعددة المستويات“ layered architecture. ويشكل 
واألساس  العنصر  واالتصاالت  المعركة  وإدارة  والتحكم  القيادة  نظام 

الرئيسي لهذه المنظومة.
ماليين  بين  واالتصاالت  المعركة  وإدارة  والتحكم  القيادة  نظام  ويصل 
األرض  على  المنصوبة  التسلح  وأنظمة  الصاروخية  االستشعار  أنظمة 
 system-of-systems وفي الفضاء وفي البحر من ناحية، ونظام األنظمة
التهديدات  حول  مشتركة  صورة  طرح  أجل  من  أخرى  ناحية  من  المتكاملة 

المحتملة أو الراهنة في جميع أنحاء العالم.
 Ballistic Missile Defense وعن طريق نظام الدفاع الصاروخي الباليستي
System BMDS التابع لنظام القيادة والتحكم وإدارة المعركة واالتصاالت 
تستطيع أنظمة التسلح االشتباك مع واعتراض الصواريخ التي تعتمد على 
تحقيق  إلى  يؤدي  الذي  األمر  االستشعار،  أنظمة  من  الواردة  المعلومات 
زيادة كبيرة في المساحات والمناطق المشمولة بالحماية، ومن ثم قدرة 

نظام التسليح على تحييد التهديدات الصاروخية.
حاليا   (GMD) الطريق  منتصف  في  األرضي  الدفاع  نظام  ويستطيع 
المصدر  األحادية  المعلومات  أفضل  باستخدام  تهديد  أي  مع  االشتباك 
الواردة من أجهزة الرادار المتعددة. ويقوم فريق نظام القيادة والتحكم وإدارة 
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األمريكية،  الصاروخي  الدفاع  وكالة  مع  بالتعاون  واالتصاالت،  المعركة 
بزيادة القدرة اإلجمالية للنظام عن طريق إحدى عمليات التطوير السريعة. 
وقد نجحت عمليات التحديث في تحقيق كل شيء، بدءا من وضع أنظمة 
استشعار جديدة للدفاع الصاروخي ووضع أنظمة جديدة داخل نظام الدفاع 

الصاروخي (MDS)، وانتهاء بزيادة دقة التفاعل لدى األنظمة الراهنة.
وستقوم المرحلة التالية من تحديث نظام القيادة والتحكم وإدارة المعركة 
واالتصاالت، والتي ُيطلق عليها اسم Spiral 8.2-7، بمنح نظام الدفاع 
الصاروخ  آلثار  مركبة  فورية  أحادية  صورة  الطريق  منتصف  في  األرضي 
مصدر التهديد عن طريق ربط وبث البيانات من مجموعة أكبر من أنظمة 
االستشعار مثل األقمار االصطناعية وأجهزة الرادار المنصوبة على األرض 
وعلى متن القطع البحرية. وبمجرد االنتهاء من عملية التحديث المذكورة، 
سيكون نظام الدفاع األرضي في منتصف الطريق قادرا على رؤية صورة 

ساحة القتال نفسها التي يراها القادة العسكريون حاليا.
القيادة  نظام   Spiral 8.2-7 التحديث  عملية  ستمكن  ذلك،  على  عالوة 
والتحكم وإدارة المعركة واالتصاالت من اإلبالغ عن أي تهديد أسرع من 
 ،Link 16 الصوت عن طريق شبكة وصلة المعلومات العسكرية التكتيكية

ومن ثم عرضه أمام مسؤولي التشغيل.
شركة  لدى  الصاروخي  الدفاع  أنظمة  مدير  جونسون،  مارك  وأوضح 
المعركة  وإدارة  والتحكم  القيادة  ”نظام  أن   ،Lockheed Martin
واالتصاالت يمثل نظام إدارة المعركة الحالي في القرن الحادي والعشرين، 
وهو النظام المجهز بمنظومة كونية قادرة على تقديم الدعم الالزم لعدة 
أنوع مختلفة من المهام. وفيما يبحث العمالء عن االبتكارات الالزمة لتعزيز 
على  االعتماد  فبإمكانهم  المختلفة،  مجاالتها  بكافة  المشتركة  العمليات 

نظام القيادة والتحكم وإدارة المعركة واالتصاالت“.
وإدارة  والتحكم  القيادة  نظام  داخل  برامج  ثالثة  تحديث  حاليا  ويجري 
المعارك  قيادة  ”نظام  هي  التحديثات  وهذه  واالتصاالت،  المعركة 

 Integrated Air and المتكامل  الصاروخي  والدفاع  الجوية 
 MissileDefenseBattleCommand System

الدفاع  ومنظومة  األمريكي  للجيش  التابع 
الرأسية  الباليستي  الصاروخي 

تحت  باألشعة  العاملة  المتواصلة 
 BMD Overhead الحمراء 

 Persistent Infrared
لسالح  التابعة   OPIR
الوعي  ومنظومة  الجو، 
الفضائي  الميداني 
 Space Domain
 A w a r e n e s s

.capability

التعطيــــل  شــــروط 
Disruption Re-

quirement
بالنسبة للطائرات العسكرية 

للدفاع  المخصصة  المقاتلة 

عن األمن الداخلي، تعتبر كل ثانية مهمة عندما يتعلق األمر بحماية البالد 
اتخاذ  إلى  العمالء  يعمد  الحاسمة  اللحظات  هذه  ففي  تهديدات.  أي  ضد 
أمن  على  للحفاظ  شديدة  وباعتمادية  المطلقة  السرعة  وجه  على  قرارات 

البالد وسالمتها.
للشؤون  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ديسيميوني،  توني  دكتور  وقال 
 ،Rotary and Mission Systems RMS الهندسية والتكنولوجية بشركة
محددة،  وتصميمات  قياسية  معايير  على  اعتمادا  منتجاتنا  نبني  أننا  ”بما 
فإن هذا يسمح بدمجها مع األنظمة األخرى. فأي نظام متكامل يساهم 
يخدم  الذي  الحد  إلى  القرار  واتخاذ  المعلومات  تدفق  عملية  تحسين  في 
اليوم  يحدث  التكامل  أن ”هذا  وأضاف  المجاالت“.  وكافة  الخدمات  كافة 
طالت  التي  الجذرية  التحوالت  بفضل  مضى  وقت  أي  من  أسرع  بوتيرة 
 Agile العمليات التجارية مثل االستفادة من الذكاء االصطناعي وعمليات
and DevSecOps في تطوير البرمجيات والهندسة القائمة على النماذج 

.“model-based engineering

الصواريخ االعتراضية من الجيل التالي
من  التالي  الجيل  واختبار  تطوير  بمرحلة  الخاص  العقد  على  الحصول  منذ 
مطلع  في   Next Generation Interceptor NGI االعتراضية الصواريخ 
العام الحالي، بدأ الفريق التابع لشركة Lockheed Martin في تطوير هذا 
السالح الحيوي المسؤول عن حماية الجبهة الداخلية. ويهدف الجيل التالي 
من الصواريخ االعتراضية إلى مواكبة أي تهديدات صاروخية ناشئة، وهو 

الهدف الذي لن يتحقق إال عن طريق التحول الرقمي.
وفي ظل اعتماد العمود الفقري ذي الخيط الرقمي المتعدد التخصصات 
interdisciplinary, digital thread backbone المكون من المعلومات 
الواردة من الدورة الحياتية الكلية للمنتج، يتم وضع كل عنصر من عناصر 
الجيل التالي من الصواريخ االعتراضية داخل نموذج موحد لتسهيل عمليات 

التصميم واإلنتاج واالستدامة.
أوال،  الرقمية  المعلومات  كافة  على  واعتمادا 
يستخدم الفريق وسائل ذكية لسد الفراغات 
التصميم  مرحلة  بين  الموجودة 
اإلنتاج  ومرحلة  االختبار  ومرحلة 
الرقمي  المصنع  داخل 
”كورتالند“  في  الذكي 
األمريكية.  ألباما  بوالية 
وباستخدام الكود الموحد 
المفتوحة  للتصميمات 
مصنع  طريق  عن 
التابع  البرمجيات 
 Lockheed لشركة 
Martin سيتمكن فريق 
االستفادة  من  الشركة 
في  الشديد  التراجع  من 

تطوير البرمجيات.
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 GE Capital بالتعاون مع شركة
Aviation Services GECAS، بدأت 

 Israel شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية
Aerospace Industries IAI العمل في 

تنفيذ مرحلة التعديالت اإلنشائية الرامية 
 Boeing إلى تحويل أول طائرة من طراز

300ERSF-777. وتأتي هذه الخطوة 
لتشهد نهاية عملية التطوير وبداية مرحلة 

التعديالت اإلنشائية وتعديل األنظمة. ومن 
المتوقع أن تستغرق عملية التحويل 130 
يوما تقريبا يتم في نهايتها تحويل طائرة 

الركاب إلى طائرة شحن.

بالتعقيد  التطوير  عملية  وتتسم 
الشديد، وتعكس الخبرة الطويلة التي 
صناعات  شركة  مهندسو  بها  يتمتع 
مجال  في   (IAI) اإلسرائيلية  الفضاء 
تحقيق  على  وحرصهم  الطيران، 
شحن  طائرة  بناء  إلى  الرامي  هدفهم 
كبيرة  وقدرات  بسمات  تتمتع  محولة 
الطيران.  عالم  في  مثاليا  حال  وتؤمن 
الركاب  طائرة  تحويل  عملية  وتشمل 
إلى طائرة شحن تغيير هيكلها وتركيب 

معززة  شرائح  وتركيب  الطائرة  أرضية  وتقوية  واستبدال  جديد  شحن  باب 
بالقرب من فتحة الشحن وتعديل األنظمة الكهربائية بما يسمح بتحقيق 
تشغيل آمن وسهل. عالوة على ذلك، ستشمل عملية التحويل الحصول 
الطيران  هيئة  جانب  من  التحويل  عملية  إلجراء  الالزمة  الموافقة  على 
وهيئة   Civil Aviation Authority of Israel CAAI اإلسرائيلية المدني 

الطيران الفيدرالية Federal Aviation Administration FAA وغيرهما.
لمجموعة  التنفيذي  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  ميالميد،  يوسي  وقال 
طريق  على  األولى  خطوتنا  اتخذنا  عامين  ”منذ  إنه   ،IAI بشركة  الطيران 
اتفاقية التعاون الرامية إلى تحويل الطائرة B777-300ERSF. وعلى مدار 
الهندسية  الجهود  من  والكثير  الساعات  آالف  قضينا  الماضيين  العامين 
واللوجستية حتى نحقق هذه اللحظة طبقا للجدول الزمني األصلي المحدد 
للمشروع. واليوم نشهد بداية مرحلة التعديالت اإلنشائية في إطار عملية 
التحويل. ويرى محللون أن هناك طلبا كبيرا ومتزايدا على تحويل الطائرة 

التحويل  نقاط  سد  وأتوقع   ،B777
ال   IAI شركة أن  وبما  بسرعة.  المفتوحة 
تحويل  مجال  في  كبيرة  منافسة  تواجه 
طائرات الركاب إلى طائرات شحن، نتوقع 
استالم أكثر من 50 طائرة من الطائرات 
التي ستخضع لعملية التحويل. وأود في 
هذا المقام أن أوجه جزيل الشكر لشركة 
 GE Capital Aviation Services
بقدرات  الشديد  إيمانها  على   GECAS
شركة IAI ورؤيتها، وأن أشكر موردينا على 

دعمهم ومساعدتهم أثناء هذه العملية“.
وشهدت السنوات القليلة الماضية زيادة الطلب على طائرات الشحن النفاثة 
«كوفيد19-»،  وباء  أثناء  زادت  التي  اإللكترونية  التجارة  مد  ارتفاع  بفضل 
السيما زيادة الطلب على نموذج الطائرة B767. وذكرت تقارير أن كافة 
 .2022 عام  حتى  سدها  سيتم   B767 الطائرة  لتحويل  الالزمة  الفتحات 
وتعتبر شركة IAI مركز التحويل الرئيسي لطائرات الشحن النفاثة، وتضم 
قائمة عمالئها عدة شركات رائدة من بينها Amazon, DHL, UPS وغيرها.

 GECAS وقال ريتش جرينر، نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام شركة
سوق  تجاه  والتزامها  الشركة  بصر  ُبعد  يعكس  اإلنجاز  ”هذا  إن   ،Cargo
الشحن الجوي. وتميز هذا البرنامج بالعمق والمصداقية الشديدتين بفضل 
جمعه بين خبرة شركة GECAS وخبرة شركة IAI في مجال تطوير طائرة 
شحن على درجة عالية من الكفاءة من أجل تلبية متطلبات الشحن الجوي 

الحالية والمستقبلية“.

 Boeing تحول طائرة الركاب (IAI) شركة
300ERSF-777 إلى طائرة شحن

يأتي المشروع ضمن 
إطار اتفاقية بقيمة 400 

مليون دوالر التي جرى 
توقيعها في عام 2019
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 Oshkosh إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة ،Oshkosh Defense أجرت شركة
 Remotely تجربة ناجحة إلطالق وحدة أرضية مسيرة لالستطالع ،Corporation NYSE: OSK
Operated Ground Unit for Expeditionary (ROGUE) Fires اعتمادا على مركبة تكتيكية 

خفيفة مشتركة Joint Light Tactical Vehicle - JLTV وذلك في إطار المناورات البحرية 
 Sea Live Fire Training Exercises التدريبية التي تجريها البحرية األمريكية بالذخيرة الحية

SINKEX في منطقة هاواي.

Oshkosh Defense تجري 
تجربة ناجحة إلطالق وحدة أرضية مسيرة في 

إطار مناورات واسعة للبحرية األمريكية
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االستطالع  سفن  ردع  لنظام  قاذف  نجح  العملي  البيان  هذا  إطار  وفي 
 Navy Marine Expeditionary Ship (المارينز)  البحرية  لمشاة  التابع 
شاسيه  فوق  المثبت   Interdiction System (NMESIS) launcher
لالستطالع  المسيرة  األرضية  الوحدات  إحدى  إلطالق  مخصص 
Naval البحرية  الهجومية  الصواريخ  أحد  إطالق  في  نجح   ،ROGUE
في  مباشرة  إصابة  الهدف  إصابة  في  ونجح   Strike Missile - NSM
البحر. ومن الجدير بالذكر أن المناورات البحرية التدريبية التي تجريها البحرية 
األمريكية بالذخيرة الحية (SINKEX) تأتي في إطار المناورات 2021 التي 
Large-Scale Exercise واسع  نطاق  على  البحرية  المناورات  تجريها 

LSE)) والتي تعتبر حدثا عالميا يقوم خالله البحارة ومشاة البحرية باختبار 
من  والتأكد  البحرية  ومشاة  البحرية  بسالحي  الخاصة  التشغيل  ضوابط 

سالمتها.
وتعتبر عملية إطالق وحدة أرضية مسيرة لالستطالع (ROGUE) مركبة 
تعكس   unmanned ground vehicle - UGV مأهولة  غير  أرضية 
باإلضافة  واألسلحة،  األجهزة  حمل  على  والقدرة  الشديدة  الحركة  خفة 
المتقدمة  الذاتية  بالمركبات  المتعلقة   Oshkosh شركة  تقنيات  إلى 
لتقديم الدعم الالزم لعمليات الصواريخ المضادة للسفن المنصوبة على 
وتسمح   .Ground-Based Anti-Ship Missile - GBASM األرض 
مسيرة  أرضية  وحدة  إطالق  بعملية  الخاصة  المأهولة  غير  المركبة 
لالستطالع (ROGUE) للمركبة بالعمل سواء عن طريق مشغل عن ُبعد 
ما  وهو   ،leader-follower وتابع“  ”قائد  طريق  عن  أو   teleoperator
عن  المختلفة  التهديدات  ضد  المقاتلة  للطائرات  الالزمة  الحماية  يوفر 

طريق تحييد تلك التهديدات وإبعادها عن المركبة تماما.
الجيش  سالحي  برامج  عام  ومدير  الرئيس  نائب  ويليامز،  بات  وقال 
لالستطالع  مسيرة  أرضية  وحدة  إطالق  ”عملية  إن  والمارينز،  األمريكي 
المنصات  قدرات  تعزيز  أجل  من  خصيصا  تصميمها  جرى   (ROGUE)
 .“Oshkosh Defense والتقنيات الخاصة بالمركبات التي أنتجتها شركة
لالستطالع  مسيرة  أرضية  وحدة  إطالق  ”عملية  أن  ويليامز  وأضاف 
الخفيفة  التكتيكية  المركبة  تشبه  التي  العملية  تلك   ،  (ROGUE)
المشتركة JLTV نفسها، قابلة للتصميم تبعا لطبيعة المهمة المنتظرة. 
للتطوير  القابلة  التسلح  أنظمة  باستخدام  المرن  التصميم  هذا  ويسمح 
من أجل منح القادة العسكريين المؤونة الالزمة تبعا لمتطلبات المهمة“.
براءة  المسجلة   TAK-4iTM المستقل  الذكي  التعليق  نظام  من  وبدءا 
جاهز  نظام  ووجود  للتطوير  القابلة  الحماية  بمستويات  مرورا  اختراعه، 
وجمع  اآللية  والحواسب  واالتصاالت  والتحكم  للقيادة  للتشغيل 
Command, Control, المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع
Communications, Computers (C4) Intelligence, Surveillance

الخفيفة  التكتيكية  المركبة  تعتبر   ،and Reconnaissance - C41SR
المشتركة JLTV المركبة التكتيكية الخفيفة القادرة على الوصول إلى أي 
مكان وتنفيذ أي مهمة يتم إسنادها إليها. ومنذ إسناد عقد إنتاج المركبة 
عام  في    Oshkosh Defense لشركة  المشتركة  الخفيفة  التكتيكية 
تصنيع  شركات  مع  وثيقة  بصورة  التعاون  على  الشركة  حرصت   ،2015
أنظمة التسلح الرائدة من أجل استخدام واختبار أنظمة التسلح المختلفة 

ومستويات القوة النيرانية لدى المركبة التكتيكية الخفيفة المشتركة.
الذكي  التعليق  بنظام  االستعانة  عند  المسبوق  غير  أدائها  وبفضل 

المستقل TAK-4iTM المسجلة براءة اختراعه، نجحت المركبة التكتيكية 
الخفيفة المشتركة JLTV التي أنتجتها شركة المركبة التكتيكية الخفيفة 
عن  الصعبة  النقل  متطلبات  مع  سريعا  التكيف  في   JLTV المشتركة 
طريق الجو (باستخدام الطائرتين المروحيتين المركبة التكتيكية الخفيفة 
المشتركة JLTV والمركبة التكتيكية الخفيفة المشتركة JLTV وطائرات 
C-17 و   C-5 و   C-130 (مثل  الثابتة  األجنحة  ذوات  العمالقة  الشحن 
المشتركة  الخفيفة  التكتيكية  المركبة  تتميز  كما  والبحر.  والبر   (A400 و
واألداء  االعتمادية  الجنود  يمنح  الذي  األمر  الوصول،  بمجرد  بجاهزيتها 
الالزمين عند العمل في ساحات العمليات الصعبة والمحفوفة بالمخاطر.
أجرته  الذي  الناجح  العملي  البيان  ”إن  قائال  تصريحه  ويليامز  واختتم 
المناورات البحرية على نطاق واسع Large-Scale Exercise - LSE جاء 
 (ROGUE) ليؤكد جاهزية عملية إطالق وحدة أرضية مسيرة لالستطالع
وإضافة  كبيرة  نيرانية  قوة  إضافة  على  قدرتها  وليؤكد  تسليح،  كمنصة 

سالح آخر إلى أسطول المركبات التكتيكية الخفيفة المدولبة“.

بات ويليامز: 
عملية إطالق وحدة 
أرضية مسيرة 
 (ROGUE) لالستطالع
جرى تصميمها خصيصا 
من أجل تعزيز قدرات 
المنصات والتقنيات 
الخاصة بالمركبات
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FALCO Xplorer نظام الطائرة المسيرة

 FALCO Xplorer المعروفة باسم )Piloted Aircraft System )RPAS يعتبر نظام الطائرة المسيرة
النظام الجديد من إنتاج شركة Leonardo لتنفيذ المراقبة االستراتيجية المستدامة المعتمدة على أنظمة 

االستشعار المتعددة. ويتميز هذا النظام الحديث الجديد بقدرته على تزويد العمالء بمراقبة استراتيجية 
.)Intelligence Surveillance and Reconnaissance )ISR مستدامة وقابلة للتنفيذ

إمكانية  األطياف بفضل  استشعار عريض متعدد  نظام  تركيب  ويمكن 
تحميله وتثبيته. ويتكون النظام من جهاز رادار ذو فتحة تركيبية متعدد 
 )multifunction Syntetic Aperture Radar )SAR الوظائف 
electro- متعددة  استشعار  أنظمة  ذي  مستقر  بصري   – إلكترو  وبرج 
استخبارات  ونظام   optical multisensor gyrostabilized turret
من  العمالء  يمكن  الذي  األمر   ،Signal Intelligence Suite لإلشارة 
 customizable  الحصول على وعي ميداني غير مسبوق قابل للتعديل

situational awareness
من  الكهربائية  طاقته  يستمد  الذي   ،FALCO Xplorer النظام  ويقوم 
 24 على  تزيد  لمدة  العمل  على  القادر  التقليدية  الجوية  المحركات  أحد 
ساعة، بجمع المعلومات فيما وراء األفق، ومن ثم بثها بصورة فورية 
مباشرة إلى كافة مراكز الحاسبات اآللية والقيادة والتحكم واالتصاالت 
 Computers, Command & Control and Communications

C4I(( عن طريق وصلة أقمار اصطناعية آمنة.
وقد جرى تصميم النظام طبقا للمعايير القياسية STANAG 4671 التي 
وضعها حلف شمال األطلسي )الناتو(، ويجري حاليا استخراج الموافقة 

الالزمة عليه كنظام عسكري.
ويتبع النظام FALCO Xplorer برنامج FALCO EVO الذي أثبت جدارته 
تصميمه  وجرى  األخرى،  الرئيسية  المسيرة  الطائرات  وبرامج  وفعاليته 
بحيث يكون قادرا على تلبية المتطلبات ذات االستخدامات المزدوجة، 
األحوال  كافة  وفي  الساعة  مدار  على  المتواصل  العمل  على  وقادرا 
عدد  تغطية  ثم  ومن  المستدامة،  اإلقليمية  المراقبة  لتنفيذ  الجوية 
المراقبة  )مثل  التقليدية  العسكرية  والمهام  المختلفة  المهام  كبير من 
 theatre persistent( المستدامة المتعددة األطياف لمسرح العمليات
العسكرية  للمهام  مكملة  تأتي  التي   )multispectral surveillance

الساحلي  الشريط  ومراقبة  الحدودية  المناطق  مراقبة  مثل  الحكومية 
الحيوية  المنشآت  ومراقبة  القانون  وتنفيذ  الشرعية  غير  الهجرة  ومن 

الحساسة ومراقبة المناطق االقتصادية الحصرية EEZ ومراقبة البيئة.

FALCO Xplorer مواصفات النظام
تنفيذ مهام جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع 	 

البعيدة المدى في البحر أو على اليابسة
حتى 	  ساعة   24 على  تزيد  لمدة  المتواصل  العمل  على  القدرة 

30,00 قدما
قلة التكاليف اإلجمالية المتعلقة بالدورة الحياتية للنظام	 
يخضع النظام للترخيص كنظام عسكري طبقا للمعايير القياسية 	 

STANAG 4671 التي وضعها حلف شمال األطلسي )الناتو(
يصل وزن النظام بكافة مكوناته األساسية إلى 350 كيلوجراما	 
المزايا الجوية	 
المرونة 	  عن  فضال  فائقا،  أداء   FALCO Xplorer النظام  يقدم 

الكبيرة عند تعديله بحيث يكون قادرا على استيعاب أنظمة

المراقبة األرضية
للمهمة  التخطيط  المراقبة األرضية في تسهيل عملية  تساهم محطة 
المهام  في  والتحكم  الرحلة  بدء  قبل  النظام  وفحص  عليها  والتدرب 
وإعادة رسم مخطط الرحلة وإمكانية إعادة عرض المهمة وإعداد محاكاة 

لها بغرض تدريب األطقم الجوية على المهام.
كما يؤمن النظام أيضا القيادة والتحكم بصورة فورية عن طريق وصلة 
خط  من  بكثير  أبعد  تشغيلي  بمدى  يسمح  ما  آمنة،  اصطناعية  أقمار 

الرؤية المعتاد. 
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SaabSaab تتلقى طلبية تتلقى طلبية 
  F123F123 لتحديث فرقاطات لتحديث فرقاطات

للبحرية األلمانيةللبحرية األلمانية

وقعت شركة Saab عقدًا مع المكتب الفيدرالي األلماني للمعدات وتكنولوجيا المعلومات والدعم أثناء 
الخدمة (BAAINBw)، حيث تلقت طلبًا لتسليم وإدماج الرادارات البحرية الجديدة وموجهات ضبط الرمي 

.Brandenburg-Class - F123 في فرقاطات البحرية األلمانية من نوع

إصالح  إجراء  أجل  من  القتال  إلدارة  جديد  نظام  على  العقد  ويشتمل   
شامل للنظام المستخدم حالًيا على متن فرقاطات F123، وهذا يتيح 
الجديدة   البحرية  الرادارات  إدماج  عملية  في  المخاطر  من  الحد  إمكانية 
وقدرات التحكم في توجيه النيران. تبلغ قيمة الطلب نحو 4.6 مليارات 
بين  األخرى  والخدمات  التسليم  عمليات  تتم  وسوف  سويدية.  كرونة 

عامي 2021 و 2030.
السفن  بناء  حوض  مع  وستتعاقد  الرئيسي  المقاول  صعب  ستكون 
تقوم  بينما  السفن،  بناء  ألعمال   Abeking & Rasmussen األلماني

الشركة األلمانية ESG بأعمال الدعم اللوجستي.
من جانبه قال مايكل جوهانسون، رئيس شركة Saab ومديرها التنفيذي: 
كمزود   Saab شركة  على   ألمانيا  اختيار  يقع  أن  فخرنا  دوعي  من  ”إن 

وُمدمج للنظام القتالي للفرقاطات التي سيتم إصالحها. ونحن نتطلع 
القتال  أنظمة  تكامل  على  ألمانيا  قدرة  تعزيز  في  المساهمة  إلى  قدمًا 
ألمانيا.  في  الخدمات  وتقديم  القيمة  من  عالية  نسبة  وإيجاد  المحلية، 
وهذا العقد سيزيد من تعزيزعالقتنا مع ألمانيا لسنوات عديدة قادمة ”. 
شركة  إنتاج  من   9LV القتال إدارة  نظام  وإدماج  تسليم  العقد  يتضمن 
تحكم  وموجه   Sea Giraffe 1X و   Sea Giraffe 4A ورادارات   Saab
بالنيران من نوع Ceros 200، باإلضافة إلى أنظمة الطرف الثالث، بما 
حزمة  أيضًا  ويتضمن   .IFF الصديق من  العدو  تحديد  قدرات  ذلك  في 
التشغيلية  القدرات  تدعم  بحيث  األداء  على  تعتمد  شاملة  لوجستية 

للفرقاطات.
وسوف تقوم الشركة بتنفيذ العمل في ألمانيا والسويد وأستراليا.
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وقع االختيار مؤخرا على نظام استشعار الرؤية 
 Collins المعززة من الجيل الثاني الذي أنتجته شركة

Aerospace لتركيبه على ”نظام الرؤية الجوية 
 Enhanced Flight Vision System - “المعززة
EFVS لدى طائرة اإليرباص. وسيصبح هذا النظام 

خيارا متاحا على متن طائرات اإليرباص التجارية 
ليساهم في تعزيز قدرة الطائرة على االقتراب وزيادة 

الوعي الميداني في أحوال الرؤية المتدنية.

Collins Aerospace تجهز طائرة 
اإليرباص بنظام استشعار الرؤية المعززة

جنبا  النظام،  تركيب  المقرر  ومن   
 Collins االستشعار  نظام  جنب  إلى 
مع   ،A320 الطائرة  متن  على   ،EVS
وجود خطط لتركيب هذا النظام على 

الطائرات األخرى في المستقبل.
الجوية  الرؤية  «نظام  وسيستخدم 
من  الواردة  المعلومات  المعززة» 
 Collins شركة  استشعار  نظام 
مقدمة  على  المثبت   Aerospace
ذات  صورة  خلق  أجل  من  الطائرة 
واقع معزز للعالم الخارجي. ويستخدم 

نظام االستشعار عدة كاميرات ضوئية مرئية تعمل باألشعة تحت الحمراء 
ل ”سبر أغوار“ أحوال الرؤية المتدنية بطريقة أفضل من العين البشرية.

على  التصوير  آلة  سجلته  الذي  الفيديو  شريط  الطيارون  يرى  وعندما 
تحديد  من  تمكينهم  في  الشريط  هذا  يساهم  الرأسية  العرض  شاشات 
محيط المدرج الجوي بطريقة أفضل في كافة األحوال الجوية، األمر الذي 
يساعد الطيارين على التغلب على فترات التوقف الجوي بسبب الضباب 
على  التقنية  هذه  قدرة  وبفضل  ذلك،  على  عالوة  األمطار.  هطول  أو 
تمكين الطيارين من تقليص فترات التأخير على الممر الجوي وفي الجو، 
االنبعاثات  نسبة  تقليل  في  كبير  حد  إلى  ساهمت  التقنية  هذه  أن  نجد 

الكربونية الصادرة عن الطائرات.
باإلضافة إلى ذلك، سيساهم «نظام الرؤية الجوية المعززة» في تسهيل 
ميداني  وعي  وتوفير  البصري  االنتقال  عن  المسؤولة  األجهزة  مهمة 
 night Visual معزز، السيما في أحوال األرصاد الجوية أثناء الرؤية الليلية
Meteorological Conditions - VMC و/أو على األرض، باإلضافة إلى 
الحركة  وأثناء  الجوي  الممر  على   lateral alignment الجانبية  المحاذاة 

الجوية وتحديد سطح الممر الجوي.
ومع االستعانة بتقنية «نظام الرؤية الجوية المعززة» المتقدمة على متن 

بقدر  الطائرات  قائدو  سيتمتع  الطائرة، 
عدد  في  الهبوط  عند  المرونة  من  أكبر 
وفي  أكبر  وبمعدالت  المواقع  من  أكبر 
يساهم  ما  المختلفة،  الجوية  األحوال 

في تعزيز استخدام الطائرات.
ومن أهم مميزات نظام االستشعار تعزيز 
الطيارين  أطقم  لدى  الميداني  الوعي 
من  بالقرب  الطائرة  بوضع  يتعلق  فيما 
به  المحيطة  والمناطق  الجوي  الممر 
وتعزيز عملية الرصد والمراقبة والتحكم 
والمسار  الطائرة  لدى  الطاقة  وضع  في 
أكبر  قدرا  النظام  يوفر  كما  والتسارع.  االرتفاعات  عرض  خالل  من  الجوي 
من االستقرار والدقة في كافة عمليات االقتراب من الهبوط مثل عمليات 
االقتراب من «الثقب األسود» ”black hole“ عند االقتراب من المطارات 

غير المجهزة بمساعدات دقيقة عند الهبوط.
الحمراء  تحت  باألشعة  فيديو  االستشعار  نظام  يؤمن  ذلك،  على  عالوة 
الطيار  يمكن  ما  وهو  الرأسية،  العرض  شاشة  على  للرؤية  كامل  بمجال 
من رؤية الممر الجوي والمناطق المحيطة به قبل أن تراه العين البشرية. 
 inertial الذاتي  بالقصور  الطيران  مسار  بمؤشر  مزود  النظام  أن  كما 
 instantaneous الفوري  الترميز  يؤمن  الذي   flight path indication
symbology لمسار الطائرة وعرض المسافة المتبقية على الممر الجوي 
أثناء عملية الهبوط، ومن ثم تنفيذ عملية خفض سرعة الطائرة بطريقة 
أكثر سالسة. باإلضافة إلى ذلك، تساهم مؤشرات الرياح المعاكسة ورياح 
بقدر  الجوي  المسار  مراقبة  في   crosswind and wind shear القص
أكبر من الدقة، مع احتفاظ الطيار بتركيزه على ما يجري خارج قمرة القيادة.
سيكون  التالي  الجيل  من   EVS االستشعار  نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الخدمة  صفوف  في  الموجودة  اإليرباص  طائرات  على  للتركيب  متاحا 

الفعلية.

يمكن «نظام االستشعار 
تعزيز الوعي الميداني» قائد 

الطائرة من تلمس طريقه 
أثناء أحوال الرؤية المتدنية، 
لتنفيذ عملية الهبوط بقدر 

أكبر من الكفاءة والدقة
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 TORCH-X مؤخرا عدة تحديثات كبيرة على نظام إدارة المعارك Elbit Systems أجرت شركة
Battle Management System (BMS) الذي تستخدمه عدة جيوش على مستوى العالم 
في الوقت الحالي. وتم رصد إنجازين مهمين مؤخرا، وهما استخدام النظام المذكور المتعدد 

المهام لدى جيش الدفاع اإلسرائيلي (IDF) واالستخدام العملياتي ل ”تطبيق إدارة المعارك“ 
TORCH-X Battle Management Application - BMA في المناورات العسكرية 

 NATO’s Coalition Warrior (الناتو) المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال األطلسي
Interoperability Exercise 2021 - CWIX 2021 التي جرت مؤخرا.

 TORCH-X نظام إدارة المعارك
يمنح جيش الدفاع اإلسرائيلي والجيش 

البريطاني قدرات قتالية معززة
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وقال العميد ياريف نير، رئيس مسؤولي االتصاالت وتقنية المعلومات 
 Command, Control, Communications, Computers, في شعبة
الدفاع  جيش  لدى  السيبراني  والدفاع   and Intelligence C4I
المختلفة  اإلعالم  وسائل  حضرته  صحفي  مؤتمر  خالل  اإلسرائيلي، 
مؤخرا، ”لقد نجحنا إلى حد كبير في اختصار الوقت الالزم لتنفيذ عملية 
Sensor-to- الرمي“  فرد  إلى  االستشعار  نظام  من  المعلومات  نقل 
 ‘fire circles’ الرمي“  ”دوائر  باسم  المعروفة   Shooter processes
التي تعني الوقت الالزم بين رصد وتحديد موقع الهدف وبين الهجوم 
على ذلك الهدف“. وأردف العميد قائال إن ”تلك العملية تشمل تلقي 
جمع  وعناصر  االستشعار  وأنظمة  المصادر  من  عدد  من  المعلومات 
المختلفة  والقانونية  العملياتية  والعناصر  االستخباراتية  المعلومات 
وتجهيز وإرسال تلك المعلومات إلى المستفيدين المختلفين ثم إصدار 
األوامر الالزمة لالنقضاض على ذلك الهدف اعتمادا على المعلومات 
الالزمة لتنفيذ الهجوم بدقة متناهية. ونجحنا بالفعل في تقليص تلك 

العملية بنسبة تتراوح بين 30% و %40“.
عن  المسؤول  النظام  فإن  والعملياتي  التكتيكي  المستويين  على  أما 

في  يتمثل  العملياتية  القدرة  هذه 
الجيش  «برنامج  من  نسخة  أحدث 
 Digital Army Program الرقمي» 
 Elbit System شركة  أنتجته  الذي 
الذي   TORCH-X باسم  والمعروف 
 Command, Control, نظام  يعتبر 
 Communications, Computers,
الرئيسي   and Intelligence C4I
الدفاع  جيش  يستخدمه  الذي 
تشغيل  مؤخرا  وتم  اإلسرائيلي. 
التكتيكية  االتصاالت  نظام  وتعزيز 
الموجة  برمجيات  على  المعتمدة 

العريضة E-LynX™ broadband software defined - SDR بهدف 
تلبية متطلبات المعلومات والفيديوهات لدى المستخدمين المسؤولين 

عن تشغيل ساحة العمليات ذات المهام المتعددة.
 TORCH-X Battle المعارك  إدارة  نظام  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
Management System - BMS يعتبر جزءا من عملية التحول الرقمي 
إلى  العمليات  ساحة  تحويل  إلى  تهدف  التي  اإلسرائيلي  الجيش  داخل 
ساحة رقمية. وطيقا لما ذكره المقدم عاموس شور، الذي يترأس مشروع 
اإلسرائيلية،  البرية  القوات  لدى  األسلحة  تطوير  إلدارة  التابع   TORCH
كافة  تكون  أن  يتطلب  الهدف  هذا  ”تحقيق  فإن  صحفي  مؤتمر  خالل 
األنظمة قادرة على العمل مع بعضها البعض، وأن تتواصل ليس مع 
أيضا.  واالستشعار  التسلح  أنظمة  مع  بل  فحسب،  المختلفة  األنظمة 
ويتيح هذا النظام حصول القادة العسكريين داخل القيادة العامة للجيش 
القوات  موقع  حول  متكاملة  واضحة  صورة  على  التكتيكيين  والقادة 
الصديقة وموقع القوات المعادية بالتقريب“. وأوضح شور أن الهدف 
النظر  بمجرد  القوات  كافة  عن  واضحة  صورة  الفصيلة  قائد  منح  هو 
القوات  شيء:  كل  تشكل  الصورة  ”هذه  أن  وأردف  النظام.  هذا  خالل 
المشاة  وسالح  والبرية  والجوية  البحرية 
ووحدات  العامة  والقيادة  والدبابات 
االستطالع – كل شيء. فالحصول على 
قائمة  رأس  على  يأتي  واضحة  صورة 

أولوياتنا“.
القتالية  الشبكات  نظام  كان  وقد 
تشكيل  في  الرئيسي  العنصر  الجديد 
المتعددة»  األبعاد  ذات  «الوحدة 
Multidimensional Unit الجديدة لدى 
الوحدة  وهي  اإلسرائيلي،  الدفاع  جيش 
التي تعتبر المخطط التفصيلي للكتائب 
الجيش  داخل  المتعددة»  األبعاد  ذات   ”

نظام الشبكات 
القتالية الجديد العنصر 

الرئيسي في تشكيل 
«الوحدة ذات األبعاد 

المتعددة»
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ولكنها  الكتيبة  شكل  الوحدة  تلك  وتأخذ  المستقبل.  في  اإلسرائيلي 
وتحقيق  المناورة  على  وقدرة  نيرانية  قوة  من  الفرقة  تملكه  ما  تمتلك 
ل «لواء  الالزم  الدعم  المذكور  النظام  يقدم  كما  األرض.  على  السيطرة 
اإلسرائيلي،  الجيش  لدى  الجديد   Commando Brigade الكوماندو» 
مجال  في  المتقدمة  الحديثة  التقنيات  على  يعتمد  الذي  اللواء  وهو 
تشغيل  على  كبير  بقدرة  ويتمتع  الشبكات،  مع  والتواصل  االتصاالت 
واستخدام  النيرانية  والقوة  باالستخبارات  المسلحة  الصغيرة  الوحدات 
وسائل النقل والدعم اللوجستي والقوة النيرانية المستمدة من القوات 

البرية والجوية والبحرية.
 TORCH-X مؤخرا باستخدام النظام Elbit Systems كما قامت شركة
شمال  لحلف  التابعة  الجنسيات  المتعددة  العسكرية  المناورات  في 
وقع  وقد  مؤخرا.  جرت  التي    (CWIX 2021) (الناتو)2021  األطلسي 
 2018 عام  في  المذكورة  الشركة  على  البريطانية  الدفاع  وزارة  اختيار 
 TORCH-X Battle “لتزويد الجيش البريطاني ب ”تطبيق إدارة المعارك
 .Morpheus برنامج  لخدمة   Management Application - BMA
تقديم  أجل  من  النظام  هذا  استخدام  تم  المذكورة،  المناورات  وخالل 
البريطاني  للجيش  العليا  العامة  القيادة  استعداد  ألنشطة  الالزم  الدعم 
شارك  وقد  والناتو.   Five Eyes الخمس“  ”األعين  بعمليتي  المتعلقة 
التابعة  الجنسيات  المتعددة  العسكرية  المناورات  في  دولة   28 حوالي 
لحلف شمال األطلسي (الناتو)2021 (CWIX 2021). وقد تعاون الفريق 
 Signals Regiment اإلشارة كتيبة  مع   Elbit Systems لشركة التابع 
 Land “الثالثة عشرة والموظفين التابعين ل ”مركز إشارة األنظمة البرية
Systems Reference Centre من أجل عمل التقييم التشغيلي لنظام 

BMA خالل المناورات المذكورة.
ومن شأن نظام الشبكات القتالية TORCH-X أن يمكن أي قوة قتالية 
حديثة من التصرف واتخاذ الالزم على أفضل وجه، والسماح لجيش كامل 

أي  عن  النظر  بغض  والسرعة  المرونة  من  ممكن  قدر  بأقصى  بالقتال 
تدخل أو الموقع أو المجال.

األطراف  كافة  تمكن  المتبادل  التشغيل  على  الفريدة  القدرة  هذه 
صورة  على  والحصول  بينها  فيما  التواصل  من  العمليات  ساحة  داخل 
غزيرة  معلومات  على  والحصول  التسلح  أنظمة  ونشر  موحدة  عملياتية 
حول المعركة اعتمادا على االتصاالت الموحدة والبروتوكوالت األمنية. 
الميدانيين  الجنود  يمكن  المثال،  سبيل  على  الذكية،  البنادق  فتصويب 
العسكريين  القادة  كبار  شاشة  على  سيظهر  الذي  الهدف  مراقبة  من 
داخل غرفة العمليات. ويقوم النظام بتحديد السالح األنسب لالستخدام 
للهجوم.  الصحيحة  والزاوية  معه  لالشتباك  الالزمة  المناسبة  والذخيرة 
وبعد االنتهاء من عملية االختيار والحصول على الموافقة األكيدة، يقوم 
إلى  بالهدف  المتعلقة  المعلومات  بإرسال  معدودة  ثوان  خالل  النظام 
مسؤول أنظمة التسلح لتنفيذ الهجوم، ومن ثم الختصار الفجوة الزمنية 

بين نظام االستشعار والفرد المسؤول عن الرمي.
وعالوة على القدرات المتعلقة باالتصاالت وتجهيز المعلومات، يستخدم 
النظام خدمات دعم القرار لمساعدة المسؤولين على تجهيز المعلومات 
المسؤولون  هؤالء  ويحصل  السرعة.  جناح  على  المناسب  القرار  واتخاذ 
على المعلومات المتاحة عن نظام المعركة ومواقع كافة العناصر القتالية 
على  الدخول  النظام  ويستطيع  اإلمداد.  ومستويات  المتاحة  والذخيرة 
كافة أنظمة االستشعار القادرة على تعقب الهدف وتخزين المعلومات 
الفنية والعقيدة القتالية والقيود المتعلقة بالسالمة والموانع القانونية 
المتعلقة باستخدام األسلحة المختلفة المناسبة لالشتباك مع الهدف. 
وتقديم  المختلفة  البدائل  النظام  يحدد  المعلومات،  تلك  على  وبناء 

التوصيات إلى القادة العسكريين التخاذ الالزم.
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 أسس قوية للتفاهم على كافة األصعدة 

االمارات 
والنمسا:  
عالقات تاريخية تعزز الشراكة 
االستراتيجية الشاملة

جاءت الزيارة التي قام بها في نهاية شهر يوليو الماضي، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، لتسلط 
الضوء على جوانب استراتيجية في غاية األهمية بعضها 

يتعلق بالمسيرة التاريخية للعالقات بين االمارات 
والنمسا والحرص المشترك على تطوير وتوسيع أطر 
هذه العالقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين، بينما يرتبط بعضها اآلخر باتجاهات 
تحرك السياسة الخارجية االماراتية وأهدافها في القرن 

الحادي والعشرين. وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» 
الضوء على مراحل تطور العالقات التاريخية بين االمارات 

والنمسا وأبعاد االتفاقية الثنائية المهمة التي تم توقيعها 
خالل الزيارة.

إعداد: هيئة التحرير

محمد بن زايد: 
العالقات بين دولة 
اإلمارات وجمهورية 
النمسا قوية وتزداد 
رسوخا منذ إقامتها 
عام 1974 .. على 
جميع المستويات
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بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  بها  قام  التي  الرسمية  الزيارة  جاءت 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد 
للنمسا لترتقي بالعالقات التاريخية بين البلدين إلى مرحلة جديدة عنوانها 
الزيارة  هذه  خالل  سموه  وقع  حيث  الشاملة»،  االستراتيجية  «الشراكة 
الصديقين،  البلدين  بين  الشاملة  االستراتيجية  للشراكة  اتفاقًا  التاريخية 
المجال  ويهيىء  الثنائية،  العالقات  لمسيرة  قوية  دفعة  يعطي  بما 

لتحقيق الفرص الواعدة على صعيد التعاون المشترك.

إتفاقيات الشراكة االستراتيجية الشاملة 
عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  شهد  وقد 
كوتس  وسيباستيان  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
مستشار النمسا، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة 
العالقات  تطوير  في  جديدة  نوعية  مرحلة  تمثل  والتي  البلدين،  بين 
التاريخية الراسخة بهدف االنتقال إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل 
التنمية  من  مزيد  إلى  المشتركة  تطلعاتهما  يحقق  الذي  المشترك 

واالزدهار، وفتح آفاق جديدة لهذه العالقات.
وقد وقع اتفاقية الشراكة بمقر وزارة الخارجية النمساوية، معالي الدكتور 
سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والكسندر 

بن  حمدان  الشيخ  سمو  وشهدها  النمساوي،  الخارجية  وزير  شالنبرغ 
نهيان  آل  طحنون  بن  حمد  بن  محمد  والشيخ  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
وكيل  المزروعي  مبارك  ومحمد  أبوظبي،  مطارات  إدارة  مجلس  رئيس 
لدى  الدولة  سفير  المشرخ  سالم  وابراهيم  أبوظبي  عهد  ولي  ديوان 
النمسا، وماغ غيرنون بلومل وزير المالية النمساوي والدكتورة ماراغيرت 

شرامبيو وزير االقتصاد وعدد من المسؤولين في النمسا.
العالقات  إن  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
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إقامتها  منذ  رسوخًا  وتزداد  قوية  النمسا  وجمهورية  اإلمارات  دولة  بين 
واالستثمارية  االقتصادية  خاصة  المستويات  جميع  على   ،1974 عام 
كبيرة  ثقة  «لدّي   : وقال  المجاالت.  من  وغيرها  والثقافية  والسياسية 
في  البلدين  بين  التعاون  لتعزيز  المتاحة  الفرص  من  العديد  هناك  بأن 
مختلف المجاالت، مشيرًا سموه إلى أهمية التعاون في مجال التعليم 
النمسا  دور  وأكد  سموه   العلمية»،  والبحوث  واألكاديمي  الجامعي 
إلى  مشيرًا  المنطقة،  في  والسالم  االستقرار  أسس  ترسيخ  في  البارز 
أصدقائها  مع  والتشاور  النظر  وجهات  تبادل  على  اإلمارات  دولة  حرص 
خاصة النمسا، مشددًا على أن موقف دولة اإلمارات ورؤيتها تجاه هذه 
دعم  في  الثابتة  وقيمها  مبادئها  من  تنطلق  والمستجدات  التطورات 
سموه  وقال  المنطقة.  في  والتعاون  واالستقرار  السالم  يحقق  ما  كل 
واإلرهاب  التطرف  مواجهة  في  واضحة  استراتيجية  ينتهجان  البلدين  إن 
أمن  يستهدف  والذي  تمويله،  مصادر  وتجفيف  وأشكاله  صوره  بجميع 
مشيدًا  مجتمعاتها،  وتفتيت  شعوبها  ومقدرات  واستقرارها  الدول 
عززتها  والتي  مؤخرًا  وبرلمانها  النمسا  حكومة  اتخذتها  التي  بالخطوات 

بحزمة من القوانين، لمكافحة التطرف واإلرهاب واجتثاثه من جذوره.
من جانبه أكد سيباستيان كورتس، حرص بالده على توسيع آفاق التعاون 
مع دولة اإلمارات في جميع المجاالت التي تخدم مصالحهما المتبادلة 
منها االستثمارية واالقتصادية والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا 
المتقدمة وغيرها، مشيرًا إلى أن عالقاتهما تقوم على أسس متينة من 
استمرار  لضمان  المشتركة  والمصالح  المتبادل  واالحترام  والثقة  القيم 
التنمية واالزدهار لشعبي البلدين. كما قال إن البلدين تجمعهما شراكة 
في  واالزدهار  واالستقرار  األمن  تعزيز  على  بالعمل  ثابت  والتزام  قوية 
يتشارك  التي  والتنوع  والتعايش  التسامح  قيم  إلى  وأشار  منطقتهما، 
بها مجتمعا البلدين، وقال «زيارة ولي عهد أبوظبي مصدر سرور وشرف 

عظيم لنا».

روابط قوية وأسس راسخة قديمًا وحديثًا
جاءت اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة لتتوج مسيرة تاريخية طويلة 

النمسا،  وجمهورية  االمارات  دولة  بين  تربط  التي  القوية  العالقات  من 
وتعود   ،1974 عام  منذ  قوية  صداقة  بعالقات  البلدان  ارتبط  حيث 
العالقات بين البلدين إلى عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمستشار النمساوي األسبق برونو 
أقيمت  فيما  عام 1973،  في  يجمعهما  لقاء  أول  كان  حيث  كرايسكي، 

العالقات الثنائية بين البلدين في 10 مارس 1974.
وترتبط دولة اإلمارات وجمهورية النمسا بعالقات تاريخية وثيقة، تستند 
األمم  ومواثيق  الدولية  بالقوانين  االلتزام  بأهمية  راسخة  مبادئ  على 
والتعايش  والتسامح  للسالم  الداعمة  الجهود  توحيد  وضرورة  المتحدة، 
التنمية  لبناء  والقدرات  الطاقات  تسخير  وأهمية  اإلرهاب،  مواجهة  في 
مشرقًا  مثاًال  الصديقين  البلدين  بين  العالقة  جعل  ما  وهو  واالزدهار، 
خالل  المشتركة  المصالح  حققت  والتي  التكاملية  الدولية  للعالقات 
حجم  في  الفتًا  تطورًا  الماضية،  الفترة  وشهدت  الماضية.  العقود 
والتعاون  التنسيق  خالل  من  والنمسا،  اإلمارات  دولة  بين  العالقات 
المشترك في مختلف الشؤون السياسية واالقتصادية، ووجود التوافق 
نحو  العالقة  دفع  ما  وهو  الراهنة،  األمور  من  العديد  حول  والتفاهم 
مسار التعزيز والعمل الموحد، بوجود القناعة المطلقة لدى القيادة في 
العالمي  المستوى  على  العالقة  لهذه  اإليجابية  النتائج  بأهمية  البلدين 

واإلقليمي، وباعتبارها شراكة استراتيجية شاملة.
وخالل الفترة من عام 1973 وحتى عام 1986، زار المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النمسا 4 مرات، كما زار المستشار 
بينهما  العالقة  نمت  حيث  مرات،   8 اإلمارات  دولة  كرايسكي  برونو 

سيباستيان كورتس:
زيارة ولي عهد أبوظبي 
مصدر سرور وشرف عظيم لنا
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بسبب تطلعهما المشترك إلى السالم واالستقرار واالزدهار، وشهدت 
اللقاءات المشتركة تأكيدًا على أهمية تعزيز مفاهيم التسامح والتعايش 
وتبادل  العالمية،  القضايا  في  إيجابي  دولي  دور  وبناء  العالم،  حول 

وجهات النظر حول تطورات األحداث على الساحتين اإلقليمية والدولية، 
والمجاالت  القطاعات  من  العديد  في  والمشاركة  التعاون  آلية  وبحث 
الفترة  خالل  المستوى  رفيعة  المتبادلة  الزيارات  عدد  ويمثل  الحيوية.  
العميق  اإلمارات  دولة  إيمان  على  تأكيدًا  الثمانينيات،  منتصف  حتى 
بأهمية النمسا كدولة أوروبية فعالة، تمتلك رؤية واضحة المعالم حول 
تحقيق  على  القائمة  الثنائية  التعاونات  وإنجاز  الجهود  تنسيق  أهمية 
المصالح المشتركة، ونظرًا لما تمتلكه النمسا من تاريخ ممتد وأهمية 
استراتيجية سياسية واقتصادية، كما يمثل انعكاسًا لرؤية النمسا تجاه 
مع  خاصة  الدولية،  الساحة  على  أهمية  من  تمتلكه  وما  اإلمارات  دولة 
الدور النشط للدبلوماسية اإلماراتية وتعدد الجهود الفاعلة لإلمارات في 

العديد من قضايا الشؤون الدولية.

افتتاح السفارة
النمساوية  بالعاصمة  اإلمارات  دولة  سفارة  افتتاح  تم   ،1976 عام  وفي 
في  هامًا  دورًا  افتتاحها  منذ  اإلماراتية  السفارة  لعبت  حيث  فيينا، 
بالعادات  والتعريف  البلدين،  بين  والتجارية  السياسية  العالقات  تعزيز 
تم  التي  الفعاليات  من  العديد  عبر  اإلماراتية  والثقافة  والتقاليد 
جمع  في  إيجابي  فاعل  بدور  السفارة  قامت  كما  السفارة،  في  تنظيمها 
القطاعين  من  سواء  المختلفة  والنمساوية  اإلماراتية  المؤسسات 
العمل  فرص  بحثت  والتي  اللقاءات،  من  العديد  في  والخاص  الحكومي 
وتطويرها..  تعزيزها  نحو  الثنائية  العالقات  تنمية  وكيفية  المشترك 

مقرها  عبر  اإلمارات  دولة  في  النمسا  سفارة  افتتاح   ،2003 عام  وشهد 
وما  الثنائية  العالقات  حجم  على  تأكيدًا  االفتتاح  شّكل  حيث  أبوظبي،  في 
وصلت إليه من تعاون امتد لـ 30 عامًا حينها، وتجسيدًا للدور المحوري لهذه 
العالقة في إنجاز العديد من اآلثار اإليجابية للبلدين، حيث قدمت السفارة 
السياحة  على  التشجيع  عبر  فاعًال،  مجتمعيًا  دورًا  افتتاحها  منذ  النمساوية 
النمسا  في  المتاحة  بالفرص  والتعريف  البلدين،  مواطني  بين  المتبادلة 
الثقافية  األنشطة  من  العديد  أقيمت  كما  اإلماراتيين،  األعمال  لرجال 

المتبادلة والتي عكست قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم. 
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تطورًا استراتيجيًا شامًال
العالقة  شهدت  الماضية،  السنوات  وخالل 
تطورًا استراتيجيًا شامًال في جميع المجاالت، 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قام  حيث 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
مع  لقاءات  بإجراء  المسلحة،  للقوات  األعلى 
معالي سيباستيان كورتس مستشار جمهورية 
النمسا، وذلك خالل زيارة معاليه دولة اإلمارات 
شهدت  حيث  و2019،   2018 عامي  في 
والتعاون  الصداقة  عالقات  بحث  اللقاءات 
والنمسا  اإلمارات  دولة  تجمع  التي  المتميزة 

المشتركة،  مصالحهما  يحقق  بما  كافة  المجاالت  في  تنميتها  وسبل 
المشترك  والعمل  الثنائي  التعاون  جوانب  الجانبان  استعرض  كما 
والثقافية. واالقتصادية  االستثمارية  خاصة  المجاالت،  من  عدد  في 

وأكد الجانبان خالل اللقاءات على حرصهما لتنمية عالقات التعاون بين 
البلدين إلى آفاق أشمل في ظل توفر اإلرادة المشتركة والفرص 

الجانبين،  لدى  واالستثمارية  االقتصادية  والمقومات 
الدولية  الجهود  تضافر  أهمية  على  وشددا 

بأشكاله  واإلرهاب  التطرف  خطر  لمواجهة 
التنمية  تحقيق  ضرورة  وأكدا  كافة، 

واالزدهار وترسيخ قيم التسامح والحوار 
كافة،  العالم  شعوب  بين  والسالم 
من  البلدين  يجمع  ما  إلى  منوهين 
والسالم  والتعايش  التسامح  قيم 

والتواصل مع شعوب العالم..
بمواقف  العالقات  مسيرة  وتزخر 
نوفمبر  خالل  آخرها  وكان  التعاون، 

صاحب  أكد  حيث  الماضي،  العام  من 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

بمعالي  أجراه  هاتفي  اتصال  خالل  نهيان، 

دولة  تضامن  عن  كورتس،  سيباستيان 
حربها  في  الصديقة  النمسا  مع  اإلمارات 
أشكاله،  بمختلف  واإلرهاب  التطرف  ضد 
معربًا عن إدانة الدولة لألعمال اإلرهابية التي 
بهدف  األبرياء،  واستهدفت  فيينا  شهدتها 
مع  تتنافى  حيث  واالستقرار،  األمن  زعزعة 

القيم والمبادئ الدينية واإلنسانية.
وفي عام 2018، استقبل معالي سباستيان 
سمو  النمسا  جمهورية  مستشار  كورتس 
وزير  نهيان  آل  زايد  بن  الله  عبد  الشيخ 
بحثًا  حيث  الدولي،  والتعاون  الخارجية 
بين  المشترك  التعاون  وتنمية  الثنائية  العالقات  لتعزيز  الكفيلة  للسبل 
القضايا  من  عدد  تجاه  النظر  وجهات  تبادل  تم  كما  الصديقين،  البلدين 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. وتعزيزًا للعالقات الشعبية 
والبرلمانية بين البلدين، لعب المجلس الوطني االتحادي دورًا هامًا في 
الصداقة  لجنة  تشكيل  تم  حيث  البلدين،  بين  العالقات  تعزيز 
اإلماراتية النمساوية البرلمانية، كما شهد عام 2016 
النمسا،  إلى  االتحادي  الوطني  للمجلس  زيارة 
عمق  على  المجلس  أعضاء  أكد  حيث 
اإلمارات  دولة  بين  الثنائية  العالقات 
كال  وحرص  النمسا،  وجمهورية 
المجاالت  في  تطويرها  على  البلدين 
والبرلمانية  السياسية  وخاصة  كافة 
والتعليمية  والثقافية  واالقتصادية 
واالستثمارية واالرتقاء بها إلى آفاق 
أهمية  إلى  مشيرين  وأوسع،  أرحب 
تفعيل  خالل  من  التعاون  هذا  تعزيز 
الزيارات  وتبادل  البرلماني  التعاون 
البلدين  صالح  في  يصب  بما  والخبرات 
يشهده  ما  ظل  في  الصديقين  والشعبين 

يعمل البلدان على دعم 
قضايا األمن واألستقرار 

والتنمية في العالم 
ويؤمنان بضرورة محاربة 

اإلرهاب والتطرف والتصدي 
لألفكار اإلرهابية
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وما  كبيرة  وتحديات  تطورات  من  العالم 
يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات 
خالل  التأكيد  وتم  القضايا.  مختلف  حيال 
الثنائية  العالقات  تعزيز  أهمية  على  الزيارة 
االستراتيجية  والشراكة  البلدين  بين  الجيدة 
المنافع  وتحقيق  المشترك،  التعاون  لتعزيز 
الكبيرة  اإلمكانيات  توفر  ظل  في  المشتركة 
دولة  من  كل  بها  تتمتع  التي  والمتنوعة 
وخصوصًا  النمسا  وجمهورية  اإلمارات 
واالستثمارية،  االقتصادية  المجاالت  في 
والقطاعات الحيوية األخرى كالثقافة والفنون 

والتعليم والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة، كما تم تبادل وجهات 
على  مؤكدين  والدولية،  اإلقليمية  القضايا  حول  الجانبين  بين  النظر 
العالمي  واالستقرار  واألمن  السلم  تحقيق  أهمية  على  البلدين  اتفاق 
العالم  لشعوب  أفضل  مستقبل  لتوفير  المبذولة  الجهود  كافة  ودعم 

وتحقيق األمن واالستقرار المنشود في كل بقعة من بقاع الكرة 
بن  عبدالله  الشيخ  سمو  لقاءات  وتعددت  األرضية. 

زايد آل نهيان، مع كبار المسؤولين في النمسا 
سموه  أكد  حيث  الماضية،  السنوات  خالل 

هاينس  مع  جمعه  لقاء  خالل  عام 2014 
فيشر رئيس جمهورية النمسا السابق، 
حرص دولة اإلمارات على تطوير أوجه 
ما  إلى  بالنظر  الثنائية،  العالقات 
تتمتع به اإلمارات من وزن اقتصادي 
على  متناٍم  وتجاري  واستثماري 
من  تشهده  وما  المنطقة،  صعيد 
مشهودة  وحضارية  تنموية  تطورات 

أكسبتها سمعة طيبة ومكانة مرموقة 
بين دول العالم.

ملفات التعايش والتعاون
في  واضح  بشكل  تسهم  ملفات   5 وهناك   
ملف  وتشمل  البلدين،  بين  الشراكة  تعزيز 
االقتصادي،  والتعاون  السلمي،  التعايش 
النمو  إلى  إضافة  البرلمانية،  والعالقات 
البلدين،  بين  السياحية  للحركة  المتصاعد 
فيما يتوقع أن يشكل تنظيم معرض «إكسبو 
البلدين  بين  للعالقات  نقلة  دبي»   2020
بشكل  المنطقة  في  حضورها  لتعزيز  وبوابة 

عام.
التقاء  يشكل  االرهاب:  ومكافحة  التعايش 
أهم  أحد  التسامح،  قيم  وتعزيز  التعايش  ثقافة  ترسيخ  على  البلدين 
المنطلقات الرئيسية في تعزيز العالقات بين البلدين، حيث أكدت قيادتا 
البلدين في العديد من الزيارات الثنائية، المضي قدما في مسار تعزيز 
التعايش السلمي ومواجهة خطاب الكراهية. ويعمل البلدان على دعم 
قضايا األمن واالستقرار والتنمية في العالم، ويؤمنان بضرورة 
اإلرهابية  لألفكار  والتصدي  محاربة اإلرهاب والتطرف 
التي تروج لها الجماعات المتشددة والمليشيات 
أشكال  كل  ورفض  العالم،  في  المسلحة 
تمارسها  التي  والترويع  واإلرهاب  العنف 
أهمية  تأكيد  مع  الجماعات،  هذه 
الحفاظ على الشباب وتحصينهم تجاه 

الفكر اإلرهابي. 
القطاع  يعتبر  السياحي:  القطاع 
الواعدة  القطاعات  أهم  السياحي 
بين البلدين، بالنظر إلى حجم القطاع 
في  يوفرها  التي  الواعدة  والفرص 
على  النمسا  وتحافظ  الجانبين.  كال 
التي  الوجهات  أهم  كإحدى  موقعها 
إلى  بالنظر  اإلماراتي،  السائح  يفضلها 

االتفاق على رفع 
العالقات الثنائية بين 

البلدين إلى مستوى 
الشراكة االستراتيجية الشاملة 

جاء في إطار مؤسسي 
مدروس
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على  حضورها  الدولة  مدن  تعزز  فيما  توفرها،  التي  الكبيرة  اإلمكانيات 
وعلى  من النمسا.  القادمين  للسياح  المفضلة  الوجهات  قائمة  رأس 
الرغم من التأثيرات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 على القطاع، فإن 
البلدين،  بين  الرحالت  لمستوى  التدريجية  العودة  إلى  تشير  التوقعات 
يعيد  أن  يتوقع  الذي  إكسبو،  معرض  استضافة  قرب  مع  خصوصا 

للقطاع تألقه من جديد.
األهم  االقتصادي  الشريك  اإلمارات  تعد  متينة:  اقتصادية  شراكة 
في  حضورها  النمساوية  الشركات  تعزز  فيما  المنطقة،  في  للنمسا 
السوق  يوفرها  التي  الكبيرة  اإلمكانيات  من  لالستفادة  اإلمارات، 
الثقيلة،  الصناعات  قطاعات  في  خصوصا  للمستثمرين،  اإلماراتي 

والقطاع الخدمي.
عبر  وثيقة  برلمانية  بعالقات  والنمسا  اإلمارات  ترتبط  برلمانية:  شراكة 
اتفق  وقد  النمساوي.  الوطني  والمجلس  االتحادي،  الوطني  المجلس 
البلدان من قبل على تشكيل لجنة صداقة بين البرلمانين، بهدف تبادل 
البرلمانية  المحافل  في  والمواقف  الرؤى  وتنسيق  والمعارف  الخبرات 

الدولية.
إكسبو 2020: تسعى النمسا إلى أن يكون معرض اكسبو 2020 دبي 
والمنطقة  والخليج  االمارات  أسواق  في   شركاتها  حضور  لتعزيز  فرصة 
النمساوية  التقنيات  لعرض  منصة  باعتباره  أوسطية،  والشرق  العربية 

وربما عرض ميزات االستدامة والمدن الذكية والطاقة المتجددة.

ماذا تعني صيغة ”الشراكة االستراتيجية“؟

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

العصر الحديث، وشكل من أشكال عالقات التعاون بين الدول.
العالقات  تنظيم  آليات  من  فاعلة  آلية  االستراتيجية  الشراكة  وباتت 
تعكس  وهي  تطورها،  سبل  وتوفير  بها  واالرتقاء  أكثر  أو  طرفين  بين 
درجة عالية من التفاهم السياسي والتوافق العام تجاه القضايا الدولية 
قانونيًا  تعبيرًا  ليست  االستراتيجية  الشراكة  وصيغة  واإلقليمية، 
السياسة.  علماء  يرى  ما  بحسب  سياسي،  مدلول  من  لها  ما  بمقدار 
أو  ومؤسسات  دول  بين  التعاون  أنماط  جميع  بتطوير  الشراكة  وتعني 
معينة  لمدة  أو  زمني  نطاق  دون  من  منظمات 
يعزز  بما  الطرفين  امكانيات  من  االستفادة  بهدف 
االستراتيجية  األهداف  تحقيق  على  معًا  مقدرتهما 
قد  الشكل  بهذا  الشراكة  ومفهوم  منهما.  لكل 
وتعني  االستراتيجي.  التحالف  يشمل  ال  أو  يشمل 
التزام  األولى  بالدرجة  االستراتيجية  الشراكة  صيغة 
العالقات  يفوق  عالقات  بمستوى  الطرفين 
التقليدية أو الطبيعية السائدة بين الدولة، واالرتقاء 
أعمق  صيغة  إلى  والصداقة  التعاون  مستوى  من 
وأكثر ارتباطًا وتفاعًال، وبالتالي فهو يعد صيغة مرنة 
بين العالقات التقليدية وأطر التحالف االستراتيجية 
التي تربط بعض الدول ببعضها، والسيما في المجال العسكري. وتنبع 
مؤسسي  رسمي  إطار  كونها  من  االستراتيجية  الشراكة  صيغ  أهمية 
لألطراف  السياسية  اإلرادة  عن  ويعبر  المرونة  من  عال  بقدر  يتسم 
الموقعة عليه، ويشمل مجاالت محددة ويرتكز على آليات تنفيذية مثل 
اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة واللجان المشتركة، وغير ذلك من 
المجاالت  في  وتطويرها  الشراكة  صيغة  تفعيل  خاللها  من  يتم  آليات 
المتفق عليها، وما يستجد من مجاالت يتم التوافق بشأنها بين الشركاء 
االستراتيجيين. ويكتسب هذا المفهوم أهميته من كونه عابر للنطاقات 
أمنية  مجاالت  في  عادة  تتم  كانت  التي  التقليدية،  للتحالفات  الضيقة 
وعسكرية وسياسية، ليشمل، بل ويركز على تنمية التعاون وتقويته في 

بنيت العالقة اإلماراتية النمساوية 
على الثقة المتبادلة واالحترام 

والمصالح المشتركة لضمان استمرار 
التنمية واالزدهار لشعبي البلدين
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األطراف  أو  للطرفين  يمكن  التي  واالستثمارية  االقتصادية  المجاالت 
الموقعة على صيغة الشراكة االستفادة المشتركة منها، السيما أن هذه 
الصيغة تكتسب قوتها أيضًا من كونها تمتلك قدرًا عاليًا من الديناميكية 
والمرونة التي توسع هوامش الحركة أمام أطرافها، باعتبار أن الشراكة 
االستراتيجية هي صيغ وسط بين التعاون والروابط والتحالفات والهياكل 
التكتيكية  المصالح  عالقات  عن  تمايزها  عن  فضًال  الدائمة،  التعاونية 
ولكنها  ثابتة  االستراتيجية  فالشراكة  محددة؛  زمنية  بأمدية  المرهونة 
الظروف  من  المستجدات  ومواكبة  والتغير  والتطوير  بالمرونة  تتسم 
أهدافها  تحقيق  ويضمن  فاعليتها  يعزز  بما  واآلليات  والمعطيات 
األساسية. ومن المتعارف عليه أن صيغ الشراكة االستراتيجية ال تستثني 
أي من مجاالت التعاون بين األطراف الموقعة عليها طالما اتفقت هذه 
األطراف على األسس والمبادئ الجوهرية، وبالتالي فهي تشمل مبدئيًا 

وكذلك  المشتركة  التعاون  مستويات  مختلف 
والتنمية  واالقتصاد  العمل  قطاعات  مختلف 
المصالح  تحقيق  شأنه  من  ما  وكل  واالستثمار، 
الوطنية للطرفين أو األطراف الموقعة على صيغة 

الشراكة االستراتيجية.
من  استفادة  األكثر  الدول  من  الصين  وتعتبر 
عالقاتها  تطوير  في  االستراتيجية  الشراكة  صيغ 
ومنظماته،  وهيئاته  العالم  دول  مع  وتعامالتها 
من  استراتيجيًا  شريكًا   50 من  أكثر  تمتلك  حيث 
مختلف دول العالم، تليها روسيا بنحو 30 شريكًا، 
والواليات المتحدة مع 24 شريكًا استراتيجيًا. فضًال 

عن أن واشنطن قد طورت صيغ مبتكرة للعالقات الدولية مثل العالقات 
من  كل  مع  األمريكية  العالقات  في  المطبقة  تلك  وهي  الخاصة، 
المملكة المتحدة وإسرائيل. ووقعت فرنسا عالقات شراكة استراتيجية 
مع 13 شريكًا، والهند وبريطانيا مع 12 من الشركاء االستراتيجيين لكل 
منهما، بينما يمتلك االتحاد األوروبي عالقات شراكة استراتيجية مع 10 
مع  وبولندا  منهما،  لكل  شركاء  تسعة  مع  واندونيسيا  وألمانيا  شركاء، 

ست شركاء استراتيجيين.
عام  منذ  وروسيا  االمارات  بين  القائمة  االستراتيجية  الشراكة  وتمثل 
البلدين  بين  المشتركة  الثنائية  العالقات  لتطوير  مؤسسيًا  إطاًر   ،2018
الصديقين في مجاالت مختلفة للعالقات التجارية واالقتصادية والمالية 

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

وتسهم في اكتشاف الفرص المستقبلية للتعاون المشترك.
عدة  حيوية  فوائد  تحقق  االستراتيجية  الشراكة  صيغ  فإن  عام  وبشكل 

للدول والمنظمات أهمها:
ضمان تطور العالقات واستقرارها وثباتها من خالل وجود أطر مؤسسية 
ثنائية فاعلة قادرة على التواصل وتجاوز أي إشكاليات عارضة أو طارئة 

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

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

واالستثمارات.
وضمان •  العالم  دول  من  نظرائها  مع  الدول  بعالقات  االرتقاء 

عوامل  وتفادي  القرار  واستقاللية  والتكامل  والتنويع  التعددية 

يعتزم القادة تعيين وزراء من كال 
البلدين لإلشراف على تنفيذ 

الشراكة االستراتيجية الشاملة السيما 
عمل لجنة التعاون الحكومي الدولي 
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الضغط الناجمة عن السياسات األحادية، وتعزيز االنتشار والتأثير 
والنفوذ والمكانة الدولية.

وقضايا •  إشكاليات  حول  الحوار  في  ومكانتها  الدولة  دور  دعم   
على  مقدرتها  تعزيز  وكذلك  وآلياته،  ومشروعاته  الدولي  التعاون 
وغير  واالقتصاد  بالتجارة  الخاص  الدولي  القرار  صناعة  في  التأثير 

ذلك.
التكنولوجيا •  ونقل  والعلمي  التقني  التطوير  بفرص  اإلسراع   

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

عليها  الموقعة  لألطراف  تحتفظ  بكونها  االستراتيجية  الشراكة  تتسم 
بخصائص عدة منها الندية واالحترام المتبادل والفهم العميق من جانب 
كل طرف لخيارات وأهداف الطرف االخر، والمرونة واالعتراف بالمصالح 
العليا للدول وعالقات التكافؤ مع الشركاء االستراتيجيين، والتوجه نحو 
لكل  الذاتية  باألهداف  يخل  ال  بما  المشتركة  األهداف  تحقيق  ضمان 
مزايا  على  والحصول  األهداف،  هذه  تحقق  فرص  وزيادة  بل  طرف، 
واالستثمارية،  التجارية  المجاالت  في  السيما  العالقات  في  تفضيلية 

والسيطرة على المخاطر في هذه المجاالت أو المشاركة في تحملها.

نص االعالن المشترك لالمارات والنمسا
أصدرت االمارات والنمسا بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة االستراتيجية 
العربية  االمارات  دولة  «إن  كالتالي  نصه  جاء  مشتركًا  إعالنًا  الشاملة 
والودية  القوية  العالقة  على  وتأسيسًا  النمسا،  وجمهورية  المتحدة 
األهداف  االعتبار  في  األخذ  ومع  البلدين،  تربط  التي  األمد  والطويلة 
الرسمية  الزيارة  وبمناسبة  الحكومتين،  لكلتا  المشتركة  والمصالح 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة إلى فيينا، حيث التقى سياستيان كورتس، 
عالقات  أن  مجددًا  تؤكدان  النمسا،  لجمهورية  االتحادي  المستشار 
لقد  الماضية...  القليلة  السنوات  خالل  كبيرًا  تقدمًا  شهدت  البلدين 
ُبنيت هذه العالقات على الثقة المتبادلة واالحترام والمصالح المشتركة 
لضمان استمرار التنمية واالزدهار لشعبي البلدين. ويدعم هذا الهدف 
المشترك مفهوم أن كال البلدين، شريكان قويان وموثوقان، وملتزمان 
صاحب  وأجرى  منطقتهما.  في  واالزدهار  واالستقرار  األمن  بتعزيز 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمستشار االتحادي سيباستيان 
كورتس مزيدًا من المناقشات وتبادال وجهات النظر حول آخر التطورات 
السياسي  التعاون  زيادة  سبل  واستكشاف  اإلقليمي  واألمن  الدولية 
باالتفاقيات  وعمًال  البلدين.  بين  والثقافي  واإلنساني  واالقتصادي 
بينهما،  العالقات  إقامة  منذ  البلدين  بين  الموقعة  التفاهم  ومذكرات 
يحرص  القائمة،  الثنائية  للعالقات  الناجح  المشترك  اإلرث  على  وبناًء 
سموه والمستشار على رفع العالقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى 
الشراكة االستراتيجية الشاملة، بهدف تعميق مجاالت التعاون القائمة، 
وتطوير سبل جديدة للتعاون.وقد ُوضع بالفعل األساس لهذه الشراكة 
وإجراء  عام 2018،  أبريل  شهر  في  أبوظبي  في  األول  اجتماعهما  خالل 
مزيد من المراجعات والتحديثات خالل اجتماعهما الثاني في شهر مارس 
عام 2019، في حين تم االنتهاء من إطار الشراكة االستراتيجية الشاملة 
مما سيمكن دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا من تعزيز 
تعاونهما في المجاالت ذات االهتمام االستراتيجي المشترك، بما في 
ذلك مجاالت التعاون السياسي والدبلوماسي واألمني والتعاون الدولي 
واالقتصاد والتجارة وإنشاء استثمار مباشر وشراكة بين األعمال التجارية، 
واألعمال  العلوم  بين  والشراكة  والعلوم،  التحتية،  والبنية  والصناعة، 
إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والهيدروجين واألمن الغذائي 

والسياحة والتعليم والثقافة.
تفيد  التي  النظر  وجهة  البلدين  كال  يتقاسم  التعاون:  توثيق  مجاالت 
أن  شأنه  من  أدناه  المذكورة  المجاالت  في  الثنائي  التعاون  تعزيز  بأن 
بتعريفها  قاما  وقد  للبلدين،  المشتركة  للمصالح  متبادلة  منافع  يحقق 

كمجاالت ذات أولوية لتوثيق التعاون.
على  البلدين  كال  يحرص  والدولي:  والدبلوماسي  السياسي  التعاون 
تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خالل زيادة وتيرة 
تحديد  خالل  ومن  الدبلوماسية،  والتبادالت  المستوى  رفيعة  الزيارات 
التزامهما  تأكيد  البلدان  ويعيد  مشتركة.  ثنائية  أعمال  وجداول  أولويات 
جوهره،  في  المتحدة  األمم  وجود  مع  القواعد  على  قائم  دولي  بنظام 
وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات المتعددة األطراف، 
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في  بما  الفعالة،  التعددية  وتقوية  لتعزيز  المتحدة،  األمم  ذلك  في  بما 
ذلك تعزيز التسامح وحقوق اإلنسان. ويحرص كال البلدين على العمل 
الجريمة  ومكافحة  التسامح  تعزيز  إلى  الرامية  الجهود  تسهيل  على  معًا 
أهداف  تنفيذ  على  المشترك  والعمل  واإلرهاب،  والتطرف  الدولية 
التعاون  استكشاف  البلدان  يعتزم  (SDGs).كما  المستدامة   التنمية 
في مجال جهود المساعدات اإلنسانية واإلغاثة، وسيبحثان فرص تبادل 
وجهات النظر في التنمية الدولية في المجاالت ذات االهتمام المشترك 

في البلدان والمناطق النامية.
االقتصاد والطاقة والتجارة واالستثمار: يحرص كال البلدين على إقامة 
وتطوير  التنظيمية  العقبات  إزالة  على  والعمل  أوثق  اقتصادية  عالقات 
لتدفق  كبيرة  دفعة  إعطاء  أجل  من  التجارية  لألعمال  تمكينًا  أكثر  بيئة 
التجارة واالستثمار على مدى السنوات الخمس المقبلة.. وال تزال اللجنة 
رئيسية  أداة  والفني  والصناعي  االقتصادي  للتعاون  المشتركة  الثنائية 
لتعزيز العالقات االقتصادية الثنائية، وقد ُأنشئت بموجب اتفاقية ثنائية 

تم التوقيع عليها في 11 مارس 1976.
إكسبو  معرض  من  االستفادة  على  البلدان  اتفق  دبي:   2020 اكسبو 
مارس   31 إلى   2021 أكتوبر   1 من  الفترة  خالل  يقام  الذي   2020
من  المستقبل»،  وصنع  العقول  شعار «تواصل  تحت  دبي،  في   2022
التجارية  األعمال  بين  األمد  طويلة  ثنائية  شراكات  وتعزيز  إنشاء  أجل 
وتوسيع  المتبادلة  االستثمارات  زيادة  على  الجانبان  ويحرص  وبعضها. 
رقعة التعاون ويبرز كال البلدين بوصفهما مراكز إقليمية ونقاط انطالق 
لتقديم المنتجات في األسواق الثرية للغاية، حيث يكون التوسع السريع 
ممكنًا. ومن أجل االستمرار في زيادة االستثمارات التي تخلق نموًا واسع 
النطاق، يرغب كال الجانبين في توفير الظروف األساسية لجعل مواقع 
أعمالهما أكثر جاذبية، كما أكدا التزامهما بتسهيل زيادة التبادالت التجارية 
بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في البلدين، من خالل وضع 
إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى بين األعمال 

التجارية وبعضها.
والمهارات  ناحية  من  المؤهلين  العمال  على  المتزايد  الطلب  إن 
واالستدامة  الرقمنة  بسبب  بسرعة  والمتغيرة  المتطورة  والكفاءات 
يمثل  أخرى  ناحية  من  العولمة  وكذلك  الرابعة «4.0»  الصناعية  والثورة 
يحرص  لذلك  اآلن..  معالجتها  سيتم  والتي  المهارات،  لتطوير  تحديات 
كال البلدين على التعاون في مجال التعليم والتدريب المهني (VET)، مع 
التركيز على التدريب الذي يستند إلى الشركات من أجل دعم االحتياجات 
المستقبلية للعمال المهرة لالقتصاد.. إن مشاركة الشركات النمساوية 
ذلك  تدعم  أن  شأنها  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  فروع  لها  التي 
لتسهيل  تعاون  فرص  إيجاد  إلى  البلدين  كال  سيسعى  مثمرة.  بطريقة 
لبناء  الدعم  وتقديم  االقتصادية،  والمعرفة  الممارسات  أفضل  تبادل 
نطاق  وتوسيع  االبتكار،  على  قائم  مستدام  اقتصاد  وتطوير  القدرات 

الدعم التجاري المتبادل والتعاون في قطاع مشاريع البنية التحتية.
الحالية،  التأشيرات  من  اإلعفاء  اتفاقية  من  االستفادة  خالل  ومن 
في  تعاونهما  زيادة  على  والنمسا  المتحدة  العربية  اإلمارات  ستعمل 
قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات من خالل 
تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة األبحاث والبيانات ورؤى 

السوق.
المعلومات  تكنولوجيا  أهمية  على  الضوء  البلدين  كال  ويسلط 
واالتصاالت ورقمنة القطاع العام وكذلك القطاع الخاص ويحرصان على 

التعاون وتبادل أفضل األمثلة في هذا المجال.
كما أنهما ملتزمان بالعمل معًا لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز 

 .4IR على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
وإثر الحاجة إلى تحقيق األهداف الدولية لمكافحة تغير المناخ بموجب 
يعتزم  والقائمة..  الحالية  شراكاتهما  تقدم  على  والبناء  باريس  اتفاقية 
البلدان زيادة التعاون في مجال البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز عبر 

سلسلة القيمة بأكملها.
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بما  المتجددة،  الطاقة  مجال  في  تعاونهما  تعزيز  على  يحرصان  كما 
الخصوص،  وجه  وعلى  الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  ذلك  في 
على  القائمة  الطاقة  مجاالت  في  التعاون  إمكانيات  الستكشاف 
الطاقة  كفاءة  في  األخرى،  المبتكرة  الطاقة  وتكنولوجيات  الهيدروجين 

والحفاظ عليها، وكذلك تبادل المعرفة والمهارات والخبرات الفنية.
كما يعتزم الجانبان إقامة ”تحالف هيدروجين ثنائي“ يتألف بشكل خاص 
في  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  للهيدروجين  أبوظبي  تحالف  أعضاء  من 
القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل 

والبحث وتطوير التقنيات الجديدة والتصدير والتجارة.
التعليم والثقافة: يحرص كال البلدين على تعزيز التعاون في مجال الفنون 
والثقافة والتراث وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية واألكاديمية 
والبحثية، وزيادة التعاون في مجال الرياضة والمشاركة الشبابية، وتعزيز 
االستثمارات المشتركة في مجال الترفيه والصناعات اإلبداعية في كل 

من النمسا ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
كما يعتزمان تعزيز التبادالت الشعبية المتزايدة، وخصوصًا التعاون في 
المجتمعين،  بين  المتبادل  التفاهم  تعزيز  بهدف  الشبابية،  المجاالت 
والمشاركة في الحوار بين الثقافات، وتعزيز التعاون في البرامج الثقافية 

المشتركة بين البلدين.

وبناًء على شراكتهما الحالية في مجال األلعاب األولمبية 
الخاصة، يحرص الجانبان على التعاون بشأن استراتيجيات 
لألشخاص ذوي اإلعاقة التي تهدف إلى ضمان المساواة 

في الحقوق والفرص لجميع أعضاء مجتمعيهما.
البلدان  أكد  «كورونا»،  جائحة  تفشي  ظل  في  الصحة: 
التزامهما بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الوباء من خالل 
العلمي  التعاون  إلى  إضافة  الممارسات  أفضل  تبادل 
المحتاجة.  للدول  الطارئة  الطبية  المستلزمات  وتوفير 
ويحرص كال البلدين على تعزيز التعاون في مجال التعاون 
الصحي والطبي، وزيادة الروابط بين السلطات المختصة والمستشفيات 
والبرامج  الدورات  في  التعاون  وزيادة  الطبية،  والكليات  والجامعات 
دولة  من  كل  في  المشترك  الطبي  والتطوير  البحث  وتعزيز  الصحية، 
االستثمارات  تعزيز  يعتزمان  كما  والنمسا،  المتحدة  العربية  اإلمارات 

الطبية في كال البلدين وخصوصًا الصناعات الطبية والصيدالنية.
تنفيذ الشراكة االستراتيجية الشاملة: يمثل هذا اإلعالن المشترك بداية 
مرحلة جديدة وديناميكية في العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وجمهورية النمسا. وفي هذا الصدد، يعتزم القادة تعيين وزراء 
الشاملة،  االستراتيجية  الشراكة  تنفيذ  على  لإلشراف  الجانبين  كال  من 
وال سيما عمل لجنة التعاون الحكومي الدولي، والتي ستكفل التنسيق 
في  الصلة  ذات  والمؤسسات  المصلحة  أصحاب  جميع  بين  والتعاون 
كل مجال من مجاالت التركيز واإلعداد المشترك لتقرير مرحلي سنوي 

يغطي جميع مجاالت التعاون“.

رؤية تحليلية للشراكة االستراتيجية الشاملة بين االمارات 
والنمسا

عالقات  لتطوير  مشتركًا  توجهًا  هناك  أن  إلى  االعالن  هذا  بنود  تشير 
من  ذلك  استشراف  ويمكن  مدروسة،  رؤية  خالل  من  الحالية  التعاون 

وضع اإلعالن المشترك عن 
اتفاقية الشراكة االستراتيجية 

الشاملة خارطة طريق واضحة لتحقيق 
االهداف الثنائية
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خالل تحليل بنود االعالن المشترك كما يلي:
ـ  االماراتية  العالقات  تطوير  لخطوة  راسخة  أسس  وجود  على  التأكيد 
النمساوية ومأسستها من خالل اتفاقية الشراكة االستراتيجية الشاملة، 
حيث أكد الجانبان على أن العالقات ُبنيت على الثقة المتبادلة واالحترام 
والمصالح المشتركة، وأنهما شريكان قويان وموثوقان وملتزمان بتعزيز 
استمرار  ضمان  إلى  تهدف  وأنها  منطقتهما،   في  واالستقرار  األمن 
يرتكز  مشترك  هدف  ذلك  باعتبار  البلدين،  لشعبي  واالزدهار  التنمية 
بين  الموقعة  التفاهم  ومذكرات  االتفاقيات  تدعمها  قوية  أسس  على 
للعالقات  ناجح  مشترك  وإرث  بينهما،  العالقات  اقامة  منذ  البلدين 
الثنائية، واستكشاف دقيق لسبل زيادة التعاون السياسي واالقتصادي 

واالنساني والثقافي بين البلدين.
إلى  البلدين  بين  الثنائية  العالقات  رفع  على  االتفاق  أن  إلى  االشارة 
مستوى الشراكة االستراتيجية الشاملة جاء في إطار مؤسسي مدروس 
األول  اجتماعهما  خالل  الشراكة  لهذه  األساس  بالفعل  ُوضع  حيث 
المراجعات  من  مزيد  وإجراء   ،2018 عام  أبريل  شهر  في  أبوظبي  في 
في   ،2019 عام  مارس  شهر  في  الثاني  اجتماعهما  خالل  والتحديثات 
سيمكن  مما  الشاملة  االستراتيجية  الشراكة  إطار  من  االنتهاء  تم  حين 
تعاونهما  تعزيز  من  النمسا  وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

المشترك،  االستراتيجي  االهتمام  ذات  المجاالت  في 
والدبلوماسي  السياسي  التعاون  مجاالت  ذلك  في  بما 
وإنشاء  والتجارة  واالقتصاد  الدولي  والتعاون  واألمني 
استثمار مباشر وشراكة بين األعمال التجارية، والصناعة، 
والبنية التحتية، والعلوم، والشراكة بين العلوم واألعمال 
إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والهيدروجين 

واألمن الغذائي والسياحة والتعليم والثقافة.
الشراكة  بشأن  المشترك  الثنائي  االعالن  يتميز 
الشراكة  هذه  ألطر  دقيق  بتحديد  الشاملة  االستراتيجية 
والثانوية  الرئيسية  التفاصيل  تضمن  حيث  ومجاالتها، 

صعيد  فعلى  المجاالت،  من  مجال  كل  في  مستقبًال  المشترك  للعمل 
على  حرصهما  البلدان  اعلن  والدولي  والدبلوماسي  السياسي  التعاون 
تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الدبلوماسية، من خالل زيادة وتيرة 
تحديد  خالل  ومن  الدبلوماسية،  والتبادالت  المستوى  رفيعة  الزيارات 
بشكل  الجانبان  حرص  وقد  مشتركة.  ثنائية  أعمال  وجداول  أولويات 
واضح على تحديد بيئة العمل االستراتيجي المشتركة، من خالل النص 
األمم  وجود  مع  القواعد  على  قائم  دولي  بنظام  التزامهما  تأكيد  على 
المتحدة في جوهره، وسوف يستكشفان فرص التعاون في المؤسسات 
المتعددة األطراف، بما في ذلك األمم المتحدة، لتعزيز وتقوية التعددية 
كال  ويحرص  اإلنسان.  وحقوق  التسامح  تعزيز  ذلك  في  بما  الفعالة، 
البلدين على العمل معًا على تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز التسامح 
المشترك  والعمل  واإلرهاب،  والتطرف  الدولية  الجريمة  ومكافحة 
البلدان  يعتزم  (SDGs).كما  المستدامة   التنمية  أهداف  تنفيذ  على 
واإلغاثة،  اإلنسانية  المساعدات  جهود  مجال  في  التعاون  استكشاف 
وسيبحثان فرص تبادل وجهات النظر في التنمية الدولية في المجاالت 
هذه  ومجمل  النامية.  والمناطق  البلدان  في  المشترك  االهتمام  ذات 
مفصل  بشكل  تحديدها  تم  التي  المشترك  العمل  وأطر  االلتزامات 

االستراتيجية  الشراكة  صيغة  توفره  مما  االستفادة  في  الجدية  تعكس 
الشاملة من فرص تعاون تحقق األهداف والمصالح المشتركة للبلدين. 
واألمر في ذلك لم يقتصر على الشق السياسي بل امتد ليشمل جوانب 
أخرى ، وأبرزها االقتصاد والطاقة والتجارة واالستثمار، حيث أكد الجانبان 
حرصهما  على إقامة عالقات اقتصادية أوثق والعمل على إزالة العقبات 
التنظيمية وتطوير بيئة أكثر تمكينًا لألعمال التجارية من أجل إعطاء دفعة 
المقبلة،  الخمس  السنوات  مدى  على  واالستثمار  التجارة  لتدفق  كبيرة 
وتحديد اللجنة الثنائية المشتركة للتعاون االقتصادي والصناعي والفني، 
مارس   11 في  عليها  التوقيع  تم  ثنائية  اتفاقية  بموجب  ُأنشئت  والتي 
بعدها  في  الشراكة  أهداف  لتحقيق  الرئيسية  الرافعة  باعتبارها   ،1976
في  بند  تخصيص  يالحظ  الصعيد  هذا  وعلى  والتجاري.  االقتصادي 
على  البلدان  اتفق  حيث  دبي،   2020 اكسبو  حول  المشترك  االعالن 
 2021 أكتوبر   1 من  الفترة  خالل  يقام  الذي  المعرض،  من  االستفادة 
وصنع  العقول  «تواصل  شعار  تحت  دبي،  في   2022 مارس   31 إلى 
بين  األمد  طويلة  ثنائية  شراكات  وتعزيز  إنشاء  أجل  من  المستقبل»، 
األعمال التجارية وبعضها. ووضعا خطة دقيقة لتحقيق هذا الهدف، من 
التعاون  رقعة  وتوسيع  المتبادلة  االستثمارات  زيادة  على  العمل  خالل 

الشراكة االستراتيجية المشتركة 
تمثل مرحلة جديدة وديناميكية في 
العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات 
وجمهورية النمسا
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انطالقًا من كونهما مراكز اقليمية ونقاط انطالق لتقديم المنتجات في 
األسواق الثرية للغاية، والتأكيد على التزامهما بتسهيل زيادة التبادالت 
من  البلدين،  في  والكبيرة  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  بين  التجارية 
خالل وضع إطار لشراكة صناعية واستثمارية مشتركة رفيعة المستوى 

بين األعمال التجارية وبعضها.

خارطة طريق
الشاملة  االستراتيجية  الشراكة  اتفاقية  عن  المشترك  االعالن  وضع 
االعالن  يقتصر  فلم  الثنائية،  األهداف  لتحقيق  واضحة  طريق  خارطة 
على الشمولية والتكامل في تحديد األهداف، بل جاء مفصًال في تحديد 
جوانب التعاون المختلفة كما سبقت االشارة، ولكن يلفت االنتباه هذا 
والموارد  واالستثمار  والثقافة  التعليم  مجاالت  في  الدقيق  التحديد 
البشرية والتكنولوجيا، حيث أكدا حرصهما على التعاون في مجال التعليم 
الشركات  إلى  يستند  الذي  التدريب  على  التركيز  مع  المهني،  والتدريب 
لالقتصاد،  المهرة  للعمال  المستقبلية  االحتياجات  دعم  أجل  من 
تعاونهما  زيادة  في  التأشيرات  من  المشترك  االعفاء  توظيف  وحسن 
في قطاع السياحة، وتنسيق سياساتهما المشتركة بين القطاعات من 
خالل تشجيع المؤسسات ذات الصلة على مشاركة األبحاث والبيانات 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  والتعاون  السوق،  ورؤى 
والرقمنة وااللتزام بالعمل معًا لتعزيز شراكاتهما الصناعية، مع التركيز 
مجال  في  التعاون  وزيادة   ،4IR الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات  على 
البتروكيماويات وصناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة، بما في ذلك 
الستكشاف  الخصوص،  وجه  وعلى  الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة 
الهيدروجين  على  القائمة  الطاقة  مجاالت  في  التعاون  إمكانيات 
والحفاظ  الطاقة  كفاءة  في  األخرى،  المبتكرة  الطاقة  وتكنولوجيات 
عليها، وكذلك تبادل المعرفة والمهارات والخبرات الفنية. وأكد الجانبان 
من  خاص  بشكل  يتألف  ثنائي“  هيدروجين  ”تحالف  إقامة  اعتزامهما 
في  الرئيسية  الفاعلة  والجهات  للهيدروجين  أبوظبي  تحالف  أعضاء 

القطاع الخاص في النمسا، ووضع إطار للتعاون فيما يتعلق بالتمويل 
والبحث وتطوير التقنيات الجديدة والتصدير والتجارة.وتعزيز التعاون في 
مجال الفنون والثقافة والتراث وزيادة الروابط بين المؤسسات التعليمية 
والمشاركة  الرياضة  مجال  في  التعاون  وزيادة  والبحثية،  واألكاديمية 
الشبابية، وتعزيز االستثمارات المشتركة في مجال الترفيه والصناعات 
وزيادة  المتحدة.  العربية  اإلمارات  ودولة  النمسا  من  كل  في  اإلبداعية 
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الطبي  والتطوير  البحث  وتعزيز  الصحية،  والبرامج  الدورات  في  التعاون 
كما  والنمسا،  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  في  المشترك 
يعتزمان تعزيز االستثمارات الطبية في كال البلدين وخصوصًا الصناعات 

الطبية والصيدالنية.
لم تقتصر دالئل الحرص والرغبة المشتركة في تعظيم االستفادة من 
اتفاقية الشراكة االستراتيجية المشتركة على الغوص في تفاصيل تنفيذ 
أن  على  التأكيد  خالل  من  التنفيذ  آليات  وضع  بل  عليه،  االتفاق  تم  ما 
االعالن المشترك يمثل ”بداية مرحلة جديدة وديناميكية في العالقات 
الثنائية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا“، والنص 
على اعتزام قيادتي البلدين تعيين ”وزراء من كال الجانبين لإلشراف على 
التعاون  لجنة  عمل  سيما  وال  الشاملة،  االستراتيجية  الشراكة  تنفيذ 
الحكومي الدولي، والتي ستكفل التنسيق والتعاون بين جميع أصحاب 
المصلحة والمؤسسات ذات الصلة في كل مجال من مجاالت التركيز 
واإلعداد المشترك لتقرير مرحلي سنوي يغطي جميع مجاالت التعاون“.

رؤية نمساوية لمستقبل الشراكة االستراتيجية الشاملة
أنباء  لوكالة  حوار  في  كورتس  سيباستيان  النمساوي  المستشار  قال 
المنطقة  في  للنمسا  اقتصادي  شريك  أهم  اإلمارات  «تعد  االمارات 
دولة  في  مباشرة  نمساوية  استثمارات  وجود  إلى  الفتًا  العربية»، 
اإلمارات تزيد عن 7 مليارات يورو، واعتبر المستشار كورتس أن «االرتقاء 
أمر  استراتيجية  شراكة  إلى  واإلمارات  النمسا  بين  الثنائية  بالعالقات 
منطقي سيجلب الفوائد للبلدين»، وأشار المستشار كورتس إلى اآلثار 
اتفاقية  توقيع  بعد  البلدين  صالح  في  تصب  أن  توقع  التي  اإليجابية، 
الثنائية  العالقات  ترقية  «مع  وقال  البلدين،  بين  االستراتيجي  التعاون 
لجعل  الفرصة  اآلن  لدينا  أصبح  االستراتيجية،  الشراكة  مستوى  إلى 
والتعليم  واألعمال  السياسة  مجاالت  في  خاصة  أوثق،  العالقات  هذه 
خاصًا  اهتمامًا  تولي  بالده  أن  إلى  ولفت  الشبابي»،  والتبادل  والثقافة 
لتعزيز تعاونها مع دولة اإلمارات وتنفيذ الشراكة االستراتيجية.. منوهًا 
أن ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا يعمل بشكل وثيق مع معالي 
الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا لتنفيذ الشراكة 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  فرص  بشأن  توقعاته  وعن  االستراتيجية. 
مستشار  قال  القريب،  المستقبل  في  البلدين  بين  التجاري  والتعاون 
وال  االقتصادية،  عالقاتنا  لتوسيع  الفرص  من  العديد  ”هناك  النمسا 
الهيدروجين“،  وتكنولوجيا  المتجددة  الطاقة  مصادر  مجال  في  سيما 
وأرجع سبب ذلك إلى اهتمام دولة اإلمارات باالبتكارات الحديثة وتقنيات 
المتجددة  الطاقات  على  اإلمارات  دولة  تركيز  إلى  وأشار  المستقبل، 
تعزيز  فرص  على  الضوء  كورتس  المستشار  وسلط  والمستدامة“. 
التعاون المستقبلي بين النمسا واإلمارات في مجال الطاقة المتجددة 
خاصة  معًا،  أوثق  بشكل  للعمل  جاهدين  نسعى  ”نحن  وقال  النظيفة، 
في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين“، وأشار إلى وجود عدد من 
الشركات في النمسا واإلمارات، لديها الكثير من الخبرة والمعرفة في 
هذا المجال، وأوضح أن سفارة النمسا في اإلمارات تدعم هذا الجانب 
مشروع  إلى  الفتًا  القطاع،  هذا  في  مشتركة  مشاريع  إليجاد  وتسعى 
إنشاء ”تحالف هيدروجين“ بين اإلمارات والنمسا. وعن أهمية مشاركة 
النمسا في إكسبو 2020 دبي، قال المستشار كورتس ”المشاركة في 

المعرض مهمة للغاية بالنسبة للنمسا“، واعتبر أن هذه األهمية تظهر 
من  سيتوجهون  الذين  المستوى  رفيعي  الزوار  عدد  إلى  بالنظر  بوضوح 
النمسا لزيارة المعرض، وقال ”بالنسبة لنا يعد المعرض فرصة لتقديم 
النمسا كمركز لالبتكار والتكنولوجيا الخضراء واالقتصاد الرقمي“، وأشار 
إلى أن جناح النمسا يوفر منصة مثالية ألكثر من 50 حًال مبتكرًا ورقميًا 
من شركات النمسا العاملة في مجاالت حماية المناخ، الرقمنة، علوم 
النظر  وجهات  في  التوافق  حجم  وعن  واالستدامة.  التنقل،  الحياة، 
ومواقف البلدين إزاء القضايا الدولية واإلقليمية الهامة، قال المستشار 
كورتس ”نحن نعمل معًا بشكل وثيق على مستوى السياسة الخارجية، 
ولدينا اهتمام كبير لتحقيق االستقرار والتنمية االقتصادية في المنطقة 
العنيف،  التطرف  مكافحة  ضرورة  كورتس  المستشار  العربية“.وأكد 
وشدد على أهمية ”االعتماد بشكل قوي على تبادل أفضل الممارسات 
بين البلدين“، وعن رؤية النمسا إلى منطقة الشرق األوسط في ضوء 
الدول  بعض  بين  السالم  باتفاقيات  الصلة  ذات  األخيرة،  التطورات 
اتفاقيات  إلى  ننظر  ”نحن  كورتس،  المستشار  قال  وإسرائيل،  العربية 
إلى  وأشار  للغاية“،  إيجابي  بشكل  العربية  والدول  إسرائيل  بين  السالم 
إمكانية استفادة الجانبين من تعاون أوثق، يضمن المزيد من االستقرار 
واألمن في منطقة الشرق األوسط، وعّبر المستشار كورتس عن أمله 

في أن تحذو دول عربية أخرى حذو دولة اإلمارات في هذا الشأن.
من جانبها قالت وزارة الخارجية النمساوية إن اإلمارات هي أهم شريك 
لموقعها  نظًرا  واألوسط؛  األدنى  الشرقين  في  للنمسا  اقتصادي 
للشركات  المثالي  المكان  تعد  اإلمارات  أن  الى  الفتة  الجغرافي، 
النمساوية لغزو أسواق جديدة، وذكرت الوزارة في بيان أصدرته بمناسبة 
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أن  تريد  النمسا  أن  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  زيارة 
منطقة  في  للبالد  تجاري  شريك  كأكبر  االمارات  مكانة  وترسخ  توسع 
الخليج العربي من خالل الشراكة االستراتيجية، وأوضح البيان أن اتفاقية 
أهمية  تكتسب  فيينا؛  في  الدولتان  وقعتها  التي  االستراتيجية  الشراكة 
وتعتمد  االبتكار،  مجال  في  رائدة  دولة  اإلمارات  تعتبر  حيث  كبيرة؛ 
الطاقات  مجال  ذلك  في  بما  المستقبل؛  تقنيات  على  كبير  بشكل 
إلى  الطريق  أن  إلى  يشير  االتفاق  أن  موضحا  واالستدامة،  المتجددة 
وشّدد  جديدة.  ديناميكية  الممتاز  البلدين  تعاون  على  وسيضفي  األمام 
البيان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تجارة الغاز 

الطبيعي والهيدروجين والتكنولوجيا.

خاتمة
جمهورية  مع  الشاملة  االستراتيجية  الشراكة  اتفاقية  توقيع  أن  الشك 
بها  تتمتع  التي  الشاملة  والرؤية  والديناميكية  المرونة  يعكس  النمسا 

ضرورة  من  تنطلق  التي  االماراتية،  الخارجية  السياسة 
وجنوبًا  وشماًال  وغربًا  شرقًا  ومتوازنة  قوية  عالقات  بناء 
التركيز  دون  حركتها،  ومجاالت  الدولة  خيارات  وتوسيع 
واالهتمام بمنطقة دون أخرى،  وكل ذلك أنتج عالقات 
إماراتية قوية وفاعلة مع جميع دول العالم، ويضاعف من 
أهمية ذلك أن التحركات الخارجية وتوسيع شبكة العالقات 
للدولة  الخارجية  السياسة  بمبادئ  دومًا  يلتزم  االماراتية 
االتحادية،  الدولة  إنشاء  منذ  عليها  سارت  التي  والثوابت 
المتحدة،  األمم  مواثيق  التزام  على  الحرص  وهي 
مع  عالقات  وإقامة  واحترامها،  كافة  الدولية  والقوانين 
وعدم  المتبادل،  االحترام  أسس  على  العالم  دول  جميع 
حل  والتزام  لآلخرين،  الداخلية  الشؤون  في  التدخل 
والوقوف  السلمية،  والطرق  بالحوار  الدول  بين  النزاعات 
والسلم  االستقرار  دعم  في  واإلسهام  والعدل  الحق  قضايا  جانب  إلى 
الدوليين، وهي المبادئ ذاتها التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله 
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتعكس رسالة مهمة مفادها أن 
اإلمارات وهي تتفاعل بقوة مع متغيرات العصر وتجاري تطوراته بفاعلية 
على المستويات كافة لديها ثوابتها التي ال تحيد عنها وتحرص على أن 
سمات  من  وهذا  إطارها،  في  كلها  الخارجية  وتفاعالتها  تحركاتها  تكون 
وبتوجهاتها،  بنفسها  والواثقة  بمبادئها  المؤمنة  األركان  راسخة  الدول 
ألنها ُبنيت على أسس سليمة وواضحة وحضارية. ولذا فإن دول العالم 
تنظر بالتقدير واالحترام لإلمارات، باعتبارها دولة مسؤولة في محيطها 
اإلقليمي والعربي، وتتفاعل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي تطرحها 
وتتناول قضايا حيوية تهم المجتمع الدولي، فضًال عن أن هذه السياسة 
الخارجية المنفتحة والفاعلة تفتح المجال أمام فرص التجارة واالستثمار 
بين اإلمارات ومختلف دول العالم بما يحقق مصالح وتطلعات الشعوب 

والدول المعنية بهذه العالقات الوثيقة.

وزارة الخارجية النمساوية:
اإلمارات أهم شريك اقتصادي 
للنمسا في الشرقين األدنى 

واألوسط فاإلمارات تعد المكان 
المثالي للشراكة النمساوية لغزو 

اسواق جديدة
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لم يكن الشعب األفغاني الوحيد هو من تعرض لشماتة مجموعة من المغردين في وسائل 
التواصل االجتماعي التابعين لتنظيم اإلخوان المسلمين في الخليج وفي الدول العربية أو 
من يؤيدون فكرهم، وإنما حتى مواطنو الدول العربية الذين استنكروا فعل حركة طالبان في 
أفغانستان في طمس عالمات الحياة المدنية، والذين جاءوا بفكر انتقامي فأرجعوا المجتمع 
الشريعة  من  اعتبروها  قوانين  تطبيق  على  التأكيد  خالل  من  الوراء  إلى  قرونًا  األفغاني 
اإلسالمية، مع إدراكهم حقيقة أنهم يقومون بدور سياسي مرسوم لهم ولن يتعدوه وإال 

سوف يواجهون قصفًا جديدًا.
تفضحهم  والتي  المتخفية  طالبان  ألفعال  المؤيدة  اآلراء  تسمع  أو  التعليقات  تقرأ  وكلما 
العاطفة دون أن يشعروا، تستغرب من شماتتهم وسخريتهم بأن ما يحدث إنما هو نتيجة 
باألمريكان  المتغطي  أن  ذلك  في  ومنطقهم  االمريكية.  المتحدة  الواليات  على  االعتماد 
«عريان». وغرابة منطقهم أن تنظيم اإلخوان المسلمين يعتمد بشكل أساسي على الدعم 
مع  خالف  أي  في  إنهم  بل  العربية.  المجتمعات  في  تواجدهم  في  والغربي  األمريكي 
المجتمعات التي يتواجدون فيها تجدهم يحرضون الغرب واإلدارة األمريكية على أوطانهم، 
وعليه بالتالي يكون المعني الحقيقي بالنصيحة هم اإلخوان المسلمين وأن يحّذروا أنفسهم 
من األمريكان وغيرهم ممن يخدمون مشروعاتهم من أجل الخالفة ألنهم سيكونون يومًا ما 

«عريانين» بعد أن تنتهي الحاجة منهم.
لكن المعتاد على النكران لمجتمعه والمتمرس في المراوغة لمن يقدم له يد المساعدة، ال 
يشعر بأي غصة أو بتأنيب الضمير تجاه سلوك غير إنساني أو حضاري ألنهم باألساس أعداء 
تحين  كي  انتظارًا  المجتمع  ردة  من  خوف  نتيجة  وسكوتهم  مع «جماعتهم»  إال  القيم  هذه 

الفرصة ويبثوا أفكارهم الحقيقية، كما يفعلون هذه األيام. 
عندما  ويتحدون  واحدة  مظلتهم  السياسي  اإلسالم  تيارات  كل  أن  في  تكمن  األمر  خطورة 
األفكار  لمواجهة  تاريخية  عادة  وهذه  اآلخر  يعضد  منهم  فالواحد  مشتركًا.  عدوًا  يواجهون 
دائرتهم  ألن  بعضها  وتكفر  بعضها  قتال  في  لتبدأ  تنتقل  وبعدها  هزيمتها.  لحين  األخرى 
تضيق كلما قّل األعداء. فعلى سبيل المثال: توحدت تيارات اإلسالم السياسي أثناء ما كان 
يسمى بـ»الربيع العربي» ولكن بعد وصولهم إلى السلطة في مصر انقسموا إلى سروري أو 

سلفي، أو إخواني. ينقلون المجتمع من دارة خالفية واقتتال إلى أخرى دون توقف. 
كل ألوان تيارات اإلسالم التي قبلت أن تدخل في لعبة السياسة جزء ال يتجزأ من أفكار تنظيم 

اإلخوان المسلمين فهي الجذر والباقي أفرع وطالبان منها. 
بناء األوطان تحتاج إلى قادة يتجاوز تفكيرهم الهويات الضيقة والصغيرة، أو من يفكرون 
الطوفان).  بعد  ومن  (الجماعة  مبدأ  وفق  الضيقة  المصلحة  على  القائمة  الجماعة  بعقلية 
وفق  األفعال  بتلك  تقوم  طالبان  حركة  أن  أظنه،  كما  أفغانستان،  في  يحصل  ما  وتفسير 
قانون السياسية الميكافيلية. وفي حالة أفغانستان نجد أن المجتمع األفغاني رافض للوجود 
الغربي لكن دون أن يدركوا أن حكومتهم غير مستعدة للدفاع عن الدولة والتعامل مع مقاتلي 
الحكومة، فما كان من الراعي األمريكي إال أن يترك السالح ويرفع يده لتقوم حركة طالبان 
بأفعالها وفق «شريعة الغاب» لتمارس سياسة البقاء لألقوى فكان لها ذلك. لكن سيطرتها 

لن تطول فسقوطها مرة ثانية عائدة ال محالة.    

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

أدنى مستويات 
الوضاعة وانعدام 
األخالق اإلنسانية 
يمكن أن يتصف 
بها بشر هو أن 
يشمت في 
إنسان مثله 
في وقت يواجه 
فيه أقصى أنواع 
التخويف والتنكيل 
والقتل على يد 
مجموعة من 
المجرمين يزعمون 
أنهم يفعلون ذلك 
باسم الدين الحنيف.

 مؤيدو طالبان
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 طالبان... تغيرات 
تكتيكية أم استراتيجية

تهاوت المدن والمحافظات األفغانية الواحدة تلو األخرى في أيدي حركة 
«طالبان»  بشكل مفاجئ، بينما كانت توقعات اإلستخبارات األميركية أن 
تصمد حكومة كابول لستة أشهر على أقل تقدير قبل أن تكون الحركة قد 

أحكمت قبضتها على العاصمة، وأدى هذا االنهيار لحدوث فراغ إستراتيجي 
وأثار قلقًا كبيرًا السيما لدى دول الجوار األفغاني. 

لكن فى عام2021 هل ستكون طالبان نسخة معدلة من السابق، وهل 
أن  الواقع  فى  وخارجيًا.  داخليًا  سياساتها  فى  حقيقية  تغييرات  سنشهد 
الخطابات التى صدرت من بعض قادة طالبان ومنهم المتحدث باسمها 
تطمينات  تضمنت  للحركة   صحفى  مؤتمر  أول  فى  مجاهد  الله  ذبيح 
وتعهدات للداخل والخارج، حيث تعهدت الحركة بإعطاء النساء حقوقهن 
قوانين  إطار  فى  الحجاب  بارتداء  فقط  والزامهم  والتعليم  العمل  فى 
الشريعة اإلسالمية وهو مفهوم مطاط وعام. كما أصدرت الحركة عفوًا 
عامًا عن موظفى الحكومة وكذلك قوات الجيش والمتعاونين مع القوات 
فى  بالبقاء  األفغان  الشباب  وطالبت  الناتو  حلف  وقوات  األمريكية 
أفغانستان لتنمية بلدهم، إضافة إلى تعهد الحركة بأال تكون أفغانستان 
تكون  لن  أنها  يعنى  بما  الجوار،  لدول  أو  الخارجية  للدول  تهديد  نقطة 

المستوى  على  والقاعدة. لكن  داعش  مثل  اإلرهابية  للتنظيمات  مأوى 
من تعهدات  بالحذر  موقفها  اتسم  الخارجية والغربية  الدول  فإن  العملى 
وتصريحات قادة طالبان, ورهنوها بتغيير حقيقى فى سلوك الحركة على 

أرض الواقع، أى ترجمة األقوال إلى أفعال.
والتطمينات  والتصريحات  الخطاب  هذا  وراء  من  طالبان  وتستهدف 
الدولى بها وجذب  االعتراف  وكسب  الدولية  عزلتها  كسر  النظرية، 
التى  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  ظل  فى  األجنبية  االستثمارات 
يعيشها الشعب األفغانى، لكنها فى المقابل أعلنت إقامة نظام اإلمارة 
فإن التغيير فى  البالد، ولذلك  فى  السياسى  النظام  وتغيير  اإلسالمية 
سياسات طالبان قد يكون فقط فى التكتيكات وليس االستراتيجيات أو 
األهداف. ورغم أن الحركة قدمت تعهدات بأال تكون أفغانستان منطلقًا 

بقلم: العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
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ربما  أفغانستان طالبان  انه عمليًا فإن  إال  األخرين،  إرهابية ضد  ألعمال 
فى  المتشددة  الدينية  اإلرهابية  التنظيمات  الجتذاب  ساحة  ستكون 
الكثير من دول العالم فى ظل حالة الفوضى التى تعيشها البالد خاصة 
أباد وغيرها  مع تصاعد الحركات المعارضة للحركة، كما حدث فى جالل 
األفغانية  الهوية  طالبان وتغيير  سياسات  على  السكان  العتراض  نتيجة 
وطنية  حكومة  تشكيل  الشكوك حول  كذلك  التعددية،  على  القائمة 
تمثل كل أطياف الشعب األفغانى، والتى ستكون حكومة صلبها عناصر 
لتجميل  والقبائل  القديم  النظام  من  العناصر  بعض  إدخال  مع  طالبان 
الصورة ليس أكثر أمام العالم. ولكن تبقى عالقة طالبان مع التنظيمات 
المقبلة،  المرحلة  خالل  العالم  مع  لعالقتها  الرئيسي  المحدد  االرهابية 
الحركة وهذه  بين  العالقة  بانقطاع  تمامًا  التسليم  أحد يستطيع  ألنه ال 
التنظيمات، فرغم التعهدات بأال تصبح أفغانستان مصدر تهديد لآلخرين 
فإن هناك شكوك في استمرار العالقات بشكل سري بين طالبان وقادة 
االرهاب بحكم التقارب الفكري والتعاون لفترات طويلة.  كما يبقى شكل 
الحكم الذي ستقيمه الحركة وممارساتها على أرض الواقع وتعاملها مع 
معارضيها محددات مهمة الثبات مدى حدوث تغير في نهجها من عدمه.
في المقابل، أطلق اإلنسحاب األميركي من أفغانستان سباقًا بين عدة 
ناهيك  وتركيا  وإيران  باكستان  بدأت  الفراغ،حيث  لملء  إقليمية  توازنات 
عن روسيا والصين كل منهم يعد نفسه لمرحلة ما بعد أميركا. فباكستان 
البلد المجاورسيزداد نفوذها بحكم العالقة التاريخيةمع طالبان، وستعمل 
إيران أن تحقق موطيء قدم لها في أفغانستان عبر أقلية الهزارة، بينما 
ستسعى تركيا إلى دور عبر بناء تواصل مع حركة طالبان وتقديم الدعم 

وحركة  بكين  بين  تفاهم  بوادر  تلوح  الحركة.   كما  تحتاجه  الذي  األمني 
طالبان من ناحية، وروسيا وطالبان من ناحية أخرى تتمثل في تأكيد الحركة 
أنها لن تتدخل في قضية »اإليغور« المسلمين في الصين باعتبارها أمرًا 

داخليًا، كما أكدت الحركة أنها ستعمل على تحسين عالقتها مع روسيا .
هكذا مرت األعوام العشرة للوجود السوفيتي، تمامًا كما مرت األعوام 
العشرين على الغزو األميركي وقبلها االحتالل البريطاني في القرن التاسع 
الشعب  وكأن  األفغان،  طبيعة  من  شيئًا  ذلك  يغير  أن  دون  من  عشر 

األفغاني يقول يأتي من يأتي ونحن باقون....

التغيير فى 
سياسات طالبان قد 
يكون فقط فى التكتيكات وليس 

االستراتيجيات أو األهداف
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من يمأل 
الفراغ االستراتيجى بعد 
االنسحاب األمريكى من أفغانستان؟

يشكل يوم الخامس عشر من أغسطس 2021 نقطة تحول فارقة فى تاريخ أفغانستان 
بعد أن دخلت قوات طالبان العاصمة كابول وسيطرت عليها فى ساعات معدودة 
ودون أية مقاومة بعد أن غادر الرئيس أشرف غنى ومعاونيه البالد, وجاءت بعد ان 
سقطت غالبية المدن والواليات األفغانية الكبرى الواحدة تلو األخرى فى يد طالبان 
دون مقاومة تذكر ومنها قندهار ومزار الشريف وهرات وغزنى وغيرها, ليبدأ فصل 
جديد فى تاريخ أفغانستان بتداعياته داخليا وخارجيا.

بقلم: د. أحمد سيد أحمد
 خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية
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السقوط السريع:
على خالف كل التوقعات استطاعت طالبان أن تسيطر على كل أفغانستان 
فى أقل من أسبوعين, بل فشلت أجهزة االستخبارات األمريكية فى توقع 
أشهر  ثالثة  غضون  فى  بسقوطها  تنبأت  حيث  كابول,  العاصمة  سقوط 
لكنها سقطت فى ثالث ساعات, ويعود هذا السقوط المدوى ألفغانستان 

فى قبضة طالبان, ليس لقوة طالبان وإنما لعدة عوامل:
الوطنية,  القتالية  العقيدة  وغياب  األفغانى  الجيش  معنويات  أوال: انهيار 
جندى,  ألف   300 من  أكثر  تعداده  يبلغ  الذى  األفغانى  الجيش  أن  فرغم 
ومسلح بكل األسلحة الحديثة من طائرات ودبابات وأنفقت عليه الواليات 
القوة  موازين  يجعل  بما  الدوالرات,  من  المليارات  عشرات  المتحدة 
إلى  مقاتليها  عدد  يصل  التى  انهار أمام طالبان  أنه  إال  صالحه,  نظريا فى 
75 ألف مقاتل وال يمتلكون أسلحة حديثة, ووجدنا الكثير من جنود الجيش 
مثل باكستان  المجاورة  الدول  إلى  الحدودية  النقاط  عبر  يفرون  األفغانى 
وأوزباكستان وطاجيكستان وتركمنستان, تاركين أسلحتهم الحديثة فى يد 
طالبان مما ساعد أيضا فى تقدمها وسيطرتها على بقية المدن. كما انضم 
العديد من قوات الجيش األفغانى بأسلحتهم إلى صفوف طالبان, إضافة 
كبقية,  األفغانى  الجيش  صفوف  فى  كبير  بشكل  الفساد  انتشار  إلى 
المؤسسات األخرى, حتى وصل األمر إلى أن الجنود على الحدود ظلوا ايام 
بدون طعام أو مؤن, وهناك العديد من األسماء للجنود موجودين نظريا 
فى كشوف المرتبات لكنها ليست موجودة فى الواقع. وثانيا: إستراتيجية 
طالبان التى ارتكزت على السيطرة على المناطق الحدودية ونقاط الحدود 
مع الدول األخرى ثم تقطيع أوصال المدن الكبرى ومحاصرتها ثم اقتحامها 
زعماء القبائل  الواليات,رعاها  هذه  حكام  مع  تفاهمات  بعد  قتال  دون 
والعشائر قى تلك المدن لدخول طالبان بدون قتال وهو السيناريو الذى 
فى  األمريكى  األفغانية. وثالثا: الفشل  والواليات  المدن  غالبية  فى  تكرر 
أفغانستان على مدار عشرين عاما, فقد أنفقت أمريكا تريليون دوالر كما 
قال الرئيس بايدن, ولكنها لم تساهم فى تحقيق تنمية حقيقية لتحسين 
مستوى معيشة الشعب األفغانى, الذى يعيش أوضاع اقتصادية صعبة, 

كما انها لم تساهم فى بناء دولة وطنية قوية ومؤسسات قوية للجيش 
والشرطة والتى تبخرت أمام طالبان وذلك بسبب الفساد المستشرى فى 
باإلحباط من  يشعر  األفغانى  الشعب  جعل  ما  وهو  األفغانية,  الحكومة 
أدت  العوامل  األمريكيــــــة. هــذه  القــوات  ومن  األفغانيــة,  الحكومــة 
لصعود طالبان وسيطرتها على البالد, ليس بسبب قوتها, وإنما لضعف 
الفساد  من  عاما   20 وتراكمات  األمريكى  والفشل  الحكومية  القوات 

والفشل فى بناء دولة أفغانية مدنية قوية.

أفغانستان والفراغ االستراتيجى:
االنسحاب األمريكى أدى لوجود فراغ إستراتيجي فى أفغانستان خاصة بعد 
سيطرة طالبان على الحكم, ففى ظل حالة من الترقب الداخلى والعالمى 
من صعود طالبان وسيطرتها على حكم البالد وإعالنها إقامة نظام اإلمارة 
داخليا  طالبان  من  المتوقعة  السياسات  حول  األسئلة  تثار  اإلسالمية, 
تحت  أفغانستان  عاشتها  التى  والمريرة  السيئة  التجربة  ظل  فى  وخارجيا, 
حكمها من 1996 وحتى 2001  والتى مارست خاللها القمع ضد الشعب 
التعليم  من  البرقع وحرمانهم  بارتداء  النساء وإلزامهم  خاصة  األفغانى 
وانتهت تجربتها  اإلسالمية,  الشريعة  لقواعد  متشدد  وتطبيق  والعمل 
بسقوطها بعد الغزو األمريكى نتيجة الحتضانها لتنظيم القاعدة الذى قام 

بأحداث 11 سبتمبر فى الواليات المتحدة.
وهل  السابق  من  معدلة  نسخة  طالبان  ستكون  هل  عام2021  فى  لكن 
أن  الواقع  فى  وخارجيا.  داخليا  سياساتها  فى  حقيقية  تغييرات  سنشهد 
باسمها  ومنها المتحدث  طالبان  قادة  بعض  من  صدرت  التى  الخطابات 
ذبيح الله مجاهد فى أول مؤتمر صحفى للحركة يوم الثالثاء, 17 أغسطس, 
تضمنت تطمينات وتعهدات للداخل والخارج, حيث تعهدت الحركة بإعطاء 
ولكن  البرقع  بارتداء  الزامهم  وعدم  والتعليم  العمل  فى  النساء حقوقهن 
مفهوم  وهو  اإلسالمية  الشريعة  قوانين  إطار  فى  ولكن  الحجاب  بارتداء 
مطاط وعام. كما أصدرت الحركة عفوا عاما عن موظفى الحكومة وكذلك 
الناتو  حلف  وقوات  األمريكية  القوات  مع  والمتعاونين  قوات الجيش 
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إضافة  بلدهم,  لتنمية  أفغانستان  فى  بالبقاء  األفغان  الشباب  وطالبت 
أو  الخارجية  للدول  تهديد  نقطة  أفغانستان  تكون  بأال  الحركة  تعهد  إلى 
مثل  اإلرهابية  للتنظيمات  مأوى  تكون  لن  أنها  يعنى  بما  الجوار,  لدول 
داعش والقاعدة. لكن على المستوى العملى فإن الدول الخارجية والغربية 
ورهنوها  طالبان,  قادة  وتصريحات  من تعهدات  بالحذر  موقفها  اتسم 
األقوال  ترجمة  أى  الواقع,  أرض  على  الحركة  سلوك  فى  حقيقى  بتغيير 

إلى أفعال.
والتطمينات  والتصريحات  الخطاب  هذا  وراء  من  طالبان  وتستهدف 
النظرية, القائمة على مفهوم التقية, كسرعزلتها الدولية وكسب االعتراف 
االقتصادية  األوضاع  ظل  فى  األجنبية  االستثمارات  الدولى بها وجذب 
الصعبة التى يعيشها الشعب األفغانى, لكنها فى المقابل أعلنت إقامة 
البالد, ولذلك  فى  السياسى  النظام  وتغيير  اإلسالمية  اإلمارة  نظام 
التكتيكات وليس  فى  فقط  طالبان سيكون  سياسات  فإن التغيير فى 
تكون  بأال  تعهدات  قدمت  الحركة  أن  األهداف. ورغم  أو  االستراتيجيات 
فإن  عمليا  انه  إال  األخرين,  ضد  إرهابية  ألعمال  منطلقا  أفغانستان 
الدينية  اإلرهابية  التنظيمات  الجتذاب  ساحة  ستكون  طالبان  أفغانستان 
المتشددة فى الكثير من دول العالم فى ظل حالة الفوضى التى تعيشها 
البالد خاصة مع تصاعد الحركات المعارضة للحركة, كما حدث فى جالل 
أباد وغيرها نتيجة العتراض السكان على سياسات طالبان وتغيير الهوية 
حكومة  تشكيل  الشكوك حول  كذلك  التعددية,  على  القائمة  األفغانية 
وطنية تمثل كل أطياف الشعب األفغانى, والتى ستكون حكومة صلبها 
والقبائل  القديم  النظام  من  العناصر  بعض  إدخال  مع  طالبان  عناصر 
لتجميل الصورة ليس أكثر أمام العالم. كما أن الحركة لم تتعهد بأال تكون 
أفغانستان مأوى لتلك التنظيمات وإنما أال تكون مصدرا لتهديد األخرين, 

إضافة إلى أن العالقة بين طالبان وتلك التنظيمات 
اإلرهابية خاصة تنظيم القاعدة ستأخذ طابع السرية 
وليس العالنية على األقل فى المدى القصير حتى ال 

تدخل فى صدام مع المجتمع الدولى وتزداد عزلتها.

من يمأل الفراغ:
األمريكى  فإن االنسحاب  الفراغ,  ملء  لنظرية  وفقا 
فراغا  ترك  أفغانستان  من  الناتو  وانسحاب قوات 
أطراف  هناك  أن  يعنى  كبيرا مما  استراتيجيا 
قبل  من  خاصة  الفراغ,  هذا  كثيرة ستسعى لملء 
من  المستفـــيدة  وإيـــران وهى  والصين  روسيا 
أو  خصومــة  عالقات  األمريكــى, ولديها  االنسحـــاب 
إضافــة  المتحــدة,  الواليات  إســتراتيجي مع  تنافس 

إلى باكستان وتركيا.
فى  قراراها باالنسحاب  اتخذت  المتحدة  فالواليات 
طالبان  حركة  مع  التفاق  وفقا  ترامب  الرئيس  عهد 
مايو  بنهاية  2020 وذلك  فبراير  فى  الدوحة  فى 
ترامب  الرئيس  بايدن وأيد قرار  الرئيس  وجاء   2021
2021, وبرر  أغسطس  نهاية  بتأجيله إلى  ولكن قام 
الستمرار  والمالية  البشرية  العالية  ذلك بالتكلفة 
إلى  وصلت  والتى  أفغانستان  فى  األجنبية  القوات 
األمريكيين  الجنود  من  دوالر وآالف القتلى  تريليون 
ومثلهم من الجرحى, وأن أمريكا حققت هدفها فى أال تكون أفغانستان 
فى  الديمقراطية  إقامة  أو  دولة  لبناء  تأت  لم  لتهديديها وإنها  مصدرا 
الواليــــات  خـــروج  وهــى  العتبــارات إســـتراتيجيـــة  أفغـــانستـان, إضافــة 
اإلمراطوريات  لكل  مقبرة  شكل  الذى  األفغانى  المستنقع  المتحدة من 
االتحاد  مع  قبل  من  حدث  ما  بايدن, وهو  الرئيس  قال  الكبرى, كما 
ترتيب  تعيد  أن  المتحدة  الواليات  أرادت  وبالتالى  السابق,  السوفيتى 
خالل  من  وذلك  الصين  على  وتموضعها االستراتيجي والتركيز  أولوياتها 
فخا  أفغانستان  جعل  المقابل  وفى  والعراق,  أفغانستان  من  االنسحاب 
أمريكا  أن  خاصة  لها,  والمنافسة  المناوئة  واإلقليمية  الدولية  للقوى 
الستهداف  المتطورة  باألسلحة  طالبان  بتزويد  قبل  من  روسيا  اتهمت 

القوات األمريكية.
غير  الناتو  قوات  وانسحاب  األمريكى  االنسحاب  أن  روسيا اعتبرت 
للحكومة  السريع  واالنهيار  الفوضى  المسئول عن  هو  المدروس 
بطالبان واالعتراف  عالقاتها  تدعيم  إلى  روسيا  حيث تسعى  األفغانية, 
والديمقراطية, وذلك  اإلنسان  حقوق  قضايا  عن  التغاضى  وربما  بها, 
لجذب أفغانستان فى محورها كجزء من الصرع االستراتيجى مع الواليات 
الفصائل  بين  ومفاوضات  حوار  إلجراء  دعوات  روسيا  تبنت  المتحدة.كما 
الجهادية  التنظيمات  وجود  من  تعانى  روسيا  أن  إلى  إضافة  األفغانية, 
أسيا  دول  فى  أراضيها وكذلك  فى  تنظيم داعش  مثل  المتشددة 
الوسطى وتستهدف أن تقوم طالبان, من خالل التحالف معها, بمحاربة 
أفغانستان  فى  لها  أمن  مالذ  عدم توفير  األقل  على  أو  التنظيمات  تلك 
ملء  روسيا  ستحاول  ولذا  روسيا,  فى  إرهابية  عمليات  لشن  أو منطلقًا 

الفراغ األمريكى وتعظيم نفوذها فى أفغانستان.

االنسحاب األمريكي ترك فراغًا 
استراتيجيًا كبيرًا مما يعني أن هناك 

أطرافًا كثيرة ستمأل ذالك الفراغ
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بطالبـان  عالقاتهــا  لتقـوية  الصـين بـدورهـا سـتسعى 
واقتصادية,  العتبــــارات إســـتراتيجيـة وسـياسيـة 
ففى إطار صراعها االستراتيجى مع الواليات المتحدة 
لالستقطاب  كساحة  أفغانستان  بكين  ستتخذ 
الحال  هو  كما  المتحدة,  الواليات  مع  والتنافس 
الشمالية وهونج  كوريا  مثل  األخرى  الساحات  فى 
أفغانستان تحت  كونج, وستسعى بكين الستخدام 
الواليات  على  ضغط  كورقة  طالبان  حكم 
تكون  بأال  تتعلق  دينية  العتبارات  المتحدة. كذلك 
التدخل  او  اإلرهابية  للتنظيمات  منطلقا  أفغانستان 
فى إقليم تشينجيانج ذو األغلبية المسلمة من أقلية 
بمساعى  خاصة  العتبارات اقتصادية  اإليجور. إضافة 
بأفغانستان  يمر  الذى  الحرير  طريق  لتعزيز  الصين 
ولذا  أسيا,  وسط  فى  االستراتيجى  موقعها  بحكم 
قد تقوم الصين باالعتراف بطالبان وتعزيز العالقات 
االقتصادية معها وزيادة االستثمارات الصينية هناك 
وملء  أفغانستان  فى  الصينى  النفوذ  يقوى  مما 

الفراغ اإلستراتيجى الذى تركته الواليات المتحدة.
أما إيران فعالقاتها بطالبان تتسم بالرمادية, فرغم أن 
وأمدتها  األخيرة  السنوات  فى  طالبان  ساعدت  إيران 
باألسلحة كجزء من إستراتيجيتها فى مواجهة القوات 
وكذلك  أفغانستان  من  انسحابها  وتسريع  األمريكية 

سالم  لعقد مفاوضات  األفغانية  األطراف  دعت  أنها  ورغم  العراق, 
طالبان  اقتحام  بعد  الجانبين  بين  دموى  تاريخ  أن هناك  إال  طهران,  فى 
من  عدد  وقتل   1998 عام  فى  الشريف  مزار  فى  اإليرانية  للقنصلية 
أحمد  خاصة  طالبان  لخصوم  إيران  لدعم  نتيجة  اإليرانيين  الدبلوماسيين 
طالبان  بين  ومذهبية  طائفية  اختالفات  هناك  أن  مسعود. كما  شاه 
السنية وإيران الشيعية, وقد ساعدت إيران الواليات المتحدة فى إسقاط 
طالبان عام 2001, إضافة إلى دعم إيران للشيعة األفغان الهزارى وجندت 
سوريا, إضافة  فى  للقتال  استخدمته  فاطميون الذى  منهم مليشيا 
إلى وجود أكثر من مليون الجئ أفغانى فى إيران. وبالتالى فإن محاوالت 
الحالة  حدث فى  كما  األمريكى  الفراغ  لملء  طالبان  مع  للتقارب  إيران 
العراية بعد االنسحاب األمريكى عام 2011 وحاليا, تواجه بتحديات كبيرة, 
المعادى  اإليرانى  ضمن المحور  تكون  على أال  طالبان  حرص  ظل  فى 
من  جزء  يمكن أن تكون  طالبان  كما أن أفغانستان  األمريكية,  للمصالح 
تدعمه  قد  ما  وهو  إيران,  تقوده  الذى  الشيعى  الهالل  يوازن  سنى  هالل 

الواليات المتحدة وبعض الدول اإلقليمية.
للضغط  كورقة  تستخدمها  وقد  مع طالبان  قوية  عالقات  باكستان لديها 
على الواليات المتحدة بسبب تقاربها مع غريمتها الهند وإلثبات أن خيوط 
مع  عالقاتها  تدعيم  على  ستعمل  ولذلك  بيدها  أفغانستان  فى  اللعبة 
طالبان. أما تركيا فإنها أيضا ستسعى لتقوية عالقاتها مع طالبان لتدعيم 

نفوذها ضمن جمهوريات أسيا الوسطى.
لكنها  العسكرى  انسحابها  رغم  المتحدة  الواليات  فإن  المقابل  فى 
خاصة  هناك  مصالحها  وتعزيز  أفغانستان  فى  سياسيا  موجود  تظل 
والسهل  السريع  طالبان  فسيطرة  وإيران,  والصين  مواجهة روسيا  فى 

أن  كما  المتحدة,  الواليات  مع  بترتيب وتفاهمات  جاء  مقاومة,  بدون 
أفغانستان  بأال تكون  طالبان  من  محددة  تعهدات  على  واشنطن حصلت 
تأوى  وأال  المتحدة  الواليات  ضد  اإلرهابية  األعمال  النطالق  ساحة 
ضد  الثالث  الدول  قبل  من  كورقة  تستخدم  وأال  اإلرهابية  التنظيمات 
والغرب  المتحدة  الواليات  تتعاطى  أن  مقابل  وذلك  أمريكا وحلفائها, 
أفغانستان  فى  شرعية  كحكومة  بها  وتعترف  طالبان  مع  ببرجماتية 
األرض وتنفيـــذ  ورهن ذلك بسلوكيـــات طالبــان وتنفيــذ تعهــداتهــاعلى 
الالجئين  بخروج  السماح  وهى  فرنسا  وضعتها  التى  الخمسة  الشروط 
من أفغانستان واحترام الحقوق والحريات وأال تكون مأوى لإلرهاب وان 

تسمح بوصول المساعدات اإلنسانية وتشكيل حكومة انتقالية شاملة.

الخاتمة 
فى  بها واالندمـــاج  الدولـــى  لالعـــتراف  حاجـــة  أن طالبـــان فى  الشـــك 
الدخول  وعدم  االقتصادى  الدعم  العزلة وحشد  وتجنب  الدولى  المجتمع 
تنفيذ مشروعها  تعيق  سلبا أو  تؤثر  خارجية  صدامات  او  مواجهات  فى 
الروسى  المحور  مطرقة  بين  ترزح  يجعلها  والدينى, مما  السياسى 
الواليات  تقوده  الذى  الغربى  المحور  سندان  وبين  اإليرانى  الصينى 
يدفعهـــا لمحــاولــة تبنى  قد  ما  وهـو  األوروبيين,  المتحــدة وحلفائهـــا 
االستقطاب  سياسة  عن  تبتعد  األطراف وأن  كافة  بين  متوازنة  سياسة 
وسيطرتها  أركانها  تثبت  المنظور, حتى  المدى  فى  األقل  والمحاور, على 
كله  ذلك  يظل  لكن  السياسى والدينى,  مشروعها  البالد لتنفيذ  على 
مرهون بمالمح وتوجهات السياسة الخارجية لطالبان وعالقتها باألطراف 
الخارجية, خاصة أن أفغانستان تحت حكم طالبان ستتحول لساحة رئيسية 

لصراعات واستقطابات القوى الدولية واإلقليمية.

واشنطن حصلت على تعهدات محددة 
من طالبان بأال تكون أفغانستان ساحة 
إلطالق األعمال اإلرهابية
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لماذا أخفق العالم  

في مواجهة اإلرهاب؟

ِعشرون عاما على

مع حلول سبتمر من العام الجاري 2021، تكون قد مضت عشرون سنًة على 
أحد أكبر الحوادث اإلرهاِبّية حول العالم، اليوم الذي أطلق عليه زعيُم تنظيم 
القاعدة أسامة بن الدن، يوم غزوَتْي نيويورك وواشنطن.

بقلم: إميل أمين



67

والمعروف أّنه منذ صباح ذلك الثالثاء المشؤوم، دخل العالُم في نفِق ما 
في  األمريكّية،  المتحدة  الوالياُت  حملت  وقد  اإلرهاب،  على  بالحرب  ُعِرف 
حة، تلك التي بدأت  عهد الرئيس األسبق جورج بوش، لواَء المواجهة الُمسلَّ
مع الحرب على أفغانستان، ثّم َتِبعْتها بغزو العراق. وقد كان الهدُف الرئيس 
الديِنّي  الحكم  وإنهاء  القاعدة  تنظيم  على  القضاء  هو  األولى  المغامرة  من 
لجماعة طالبان، أما الثانية فقد جاءت تحت ذريعة وجود أسلحة دمار شامل 

على األراضي العراِقّية.
على أّنه ومهما يكْن من شأن الذرائع والمبّررات التي اّتخذْتها واشنطن طريًقا 
إلى حروبها على اإلرهاب، يجد المرُء ذاَته أمام تساؤل جوهرّي هذه األّيام: 
”ماذا عن حصاد تلك الحرب؟ وهل قوًال وفعًال َجّنبْت العالم أهوال اإلرهاب 

وقضْت على اإلرهاِبّيين، وبات العالم َيْنعم بسالم وأمان؟
يمكن الجواب من عند اللحظة الراهنة بكّل ما تحمله من مخاوف، وبخاّصة 

بعد عودة طالبان إلى واجهة الحكم في أفغانستان، عطًفا على الصحوة التي 
تلّف تنظيم القاعدة من جديد، وناهيك عن إعادة تنظيم الدولة اإلسالمّية 
داعش صفوَفه، واّتخاذ استراتيِجّيات لوجستّية مغايرة عّما كان دائًرا وحاضًرا 
د وتعاَظَم ولم يختِف  في العراق وسوريا. والخالصة هنا هي أّن اإلرهاب تَمدَّ

أو ُيقَض عليه مّرًة وإلى األبد.
والشاهد أّن أحًدا ال سّيما في الداخل األمريكّي لم يكن له أن يتصّور أن تستمر 
تلك المواجهة لعقَدْين من الزمان، بما يعني فترًة أطول من وقت المشاركة 
األمريِكّية في الحرَبْين العالِمّيتْين، باإلضافة إلى زمن حرب فيتنام. أّما عن 
الخسائر البشِرّية فقد بلغت نحو سبعة آالف جندّي وأضعافهم من المصابين 
الجسدّيين، أّما الذين تأّثرت قواهم العقِلّية فأضعاف أضعاف الرقم، عطًفا 

على إرهاق الموازنة األمريِكّية بنحو خمسة تريليون دوالر.

عودة طالبان
يبدو المشهد الدولّي اليوم بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، 
أّن الواليات الُمّتحدة قد عادت إلى المرّبع األّول، وإلى العاشر من سبتمبر. 
ا وال ُيدِهش، وفي  وهناك الكثير من األسباب التي تجعل ما حدث أمًرا طبيعيًّ
البداية؛  من  فاسًدا  مشروًعا  كان  اإلرهاب  على  الحرب  مشروع  أّن  المقّدمة 
ذلك أّن شنَّ الحرب على اإلرهاب أشبُه ما يكون بشّن الحرب على الغضب 
باستخدام المطارق الثقيلة، وما من عاقل يفعل ما فعلْته الوالياُت المتحدة 
األشياء  تكسير  في  عادًة  ُيستخَدم  ا  جدًّ ثقيل  شيء  فالمطرقة  وأنصارها؛ 
الثقيلة التي يصعب تحريُكها من مكانها، وتعوق الطريَق نحو التقّدم، كما أّنها 

ال تفلح في التعامل مع القضايا غير المرئّية.
اإلخفاق  مشهد  تحليل  تناولت  التي  العقالِنّية  األصوات  أفضل  من  ولعّله 
األمريكّي في الحرب على اإلرهاب في الذكرى العشرين لهجمات القاعدة، 
البروفيسور بروس هوفمان، األستاذ بجامعة جورج تاون األمريِكّية الشهيرة 
العالقات  مجلس  في  الداخلّي  واألمن  اإلرهاب  مكافحة  في  أّول  وزميل 

الخارِجّية في نيويورك.
يضعنا هوفمان أمام عدة حقائق تستحّق التأّمل، فعنده على سبيل المثال 
أّن أّي نوع من االّدعاء األمريكّي باالنتصار يبقى بعيَد المنال، فحتى بعد موت 
ابن الدن والبغدادي تبقى الحركات التي أّسسها كلٌّ منهما نشطًة وفاعلة، 
وهناك اآلن أربعة أضعاف عدد المنّظمات اإلرهابّية السلِفّية الجهاِدّية عّما 
دين يقاتلون  كان في أحداث 11 سبتمبر، باإلضافة إلى جيل جديد من الُمجنَّ

ا في صراع بدأ قبل أن ُيوَلد العديُد منهم. حاليًّ
والمعروف أّنه عشّية هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 توّقَع ابُن الدن 
أّنه حين يستشهد فإّنه سُيخّلف من ورائه المزيد من األتباع، ولو كان على قيد 
الحياة اليوم لكان مسروًرا؛ فالحرب التي أعلنها قبل ربع قرن ال تزال مستِمّرًة.

بسبب  المقاديُر  به  جرت  الحرب  تلك  في  الخطأ  من  كبيًرا  جزًءا  أّن  والحادث 
المرض،  مع  وليس  الَعَرض  مع  التعامل  تّم  إذ  لألزمة؛  الخاطئ  التشخيص 
وبدا وكأّن اإلصرار على إحالل اإلسالم محّل الشيوِعّية كعدّو للغرب يغّذي 
م  رؤية التنظيمات الجهاِدّية واألصولّية حول العالم، مّما زاد من الدعم الُمقدَّ

لها والذي دفع الكثيرين في نفس الوقت باتجاه التطّرف.
الماضي،  في  عسكِرّية  بعمِلّيات  القيام  يتَوّجب  كان  ما  أّنه  ذلك  يعني  هل 

وكذلك ال ينبغي القيام بها مستقبًال؟
أعمال  من  رئيس  كجزء  اإلرهاِبّيين  ضّد  العسكرية  العمليات  جاءت  بالقطع 
المواجهة، غير أّن االنتصار في الحرب على اإلرهاب يعني على المدى الطويل 

االنتصار في الحرب على 
اإلرهاب يعني على المدى 
الطويل االنتصار في معركة 
األفكار ويطرح تساؤًال جوهريًا 
عن نوع حرب األفكار الذي 
يناسب التهديد اإلرهابي اليوم
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ا عن نوع حرب األفكار الذي  االنتصار في معركة األفكار ويطرح تساؤًال جوهريًّ
يناسب التهديد اإلرهابّي اليوم.

لم تكْن واشنطن وبِقّية عواصم العالم التي تعاطفت معها وشاركْتها في 
ا متمّثًال في دولة بعينها، وإّنما  الحرب على اإلرهاب تدرك أّنها ال تواجه عدوًّ
صاص.  بالرَّ أفكاًرا  تطارد  كانت  وإّنما  بذاته،  بلد  إلى  تنتمي  ال  عالِمّية  حركة 
واألفكار عادًة ما تكون عِصّية على القوة الخشنة، ولهذا انتقلت عبر األثير إلى 
آخرين، ولم يُعْد يهّم اختفاء الرعيل األّول من قيادات التنظيمات األصوِلّية 
هم بالفعل، وسيحدث ذلك مستقبًال. المختلفة؛ ذلك أّن كثيرين قد َحّلوا محلَّ

َحّققت الواليات الُمّتحدة وأصدقاؤها نجاًحا كبيًرا من الناحية التكتيِكّية كما 
يقول هوفمان، وقد أوفى لها الحظُّ في العثور على ابن الدن وبِقّية قادة 
التنظيم، وفعلت ذلك قبل عقَدْين مع زعماء طالبان، وقبل سنوات قليلة مع 
قيادات داعش وجنودهم، لِكّنها في ذات الوقت لم تِحّقق نجاًحا مماثًال في 
مواجهة جاذِبّيتهم األيديولوِجّية وقدرتهم على تجنيد متِطّرفين ُجُدد وشحن 

المتعاطفين والمؤّيدين، وبالتالي إبقاء صراعاتهم َحّيًة.
األمريِكّية  المتحدة  الواليات  بقيادة  الغرب  انتصر  كيف  المراقبون  يتساءل 
على االّتحاد السوفيتّي من غير أن يتّم إطالق رصاصة واحدة، رغم امتالكه 
للصواريخ النوِوّية والَغّواصات الذّرّية والجيوش النظاِمّية، تلك التي ال ولم 

تملك منها التيارات اإلرهاِبّية شيًئا؟
منظور  تقديم  في  نجحت  الغرِبّية  الحضاِرّية  الدوائر  ألّن  ُمخّل،  غير  باختصار 
أيديولوجّي، ولم تكتِف بالمنظور الحرِكّي، أي المواجهة الُمسّلحة على األرض 

كما فعلت مع طالبان والقاعدة وأخيًرا داعش.

بعد  األفكار،  حرب  في  الشيوِعّية  على  وأورّبا  الُمّتحدة  الوالياُت  انتصرت 
الزائفة  آمالها  وكشف  الشيوِعّية  جاذِبّية  تقويض  على  جهودهما  زتا   َركَّ أن 

ووعودها الفاشلة.
َمّرًة  طالبان  عودة  بعد  وبخاّصة  مستقبًال  اإلخفاق  هذا  يمَتّد  أن  يمكن  هل 

أخرى؟
أغلب الظّن أّن ذلك كذلك، ونقطة االنطالق هنا هي أّن اإلرهاب اليوم لم 
يعد تلك الخاليا العنقوِدّية التي تنتظم في ترتيب هيرارِكّي واضح المعالم، 
كما  كان الحال وقت ظهور تنظيم داعش، حيث ابن الدن يتواصل مع ابن 
الشيبة وهذا يوجه محمد عطا قائد عمليات نيويورك وواشنطن، وإّنما باتت 
تلك الجماعات قادرًة على التعاطي مع وسائل االّتصاالت الحديثة واستخدام 
العالم الرقِمّي وتسخير الهجمات السيبراِنّية، ورّبما َعّما قريب يتَوّقع الخبراُء 

الثقات أن تصل أياديهم إلى أسلحة الدمار الشامل.
ل أن ُتعِلن طالبان في األسبوع األّول لها بعد  كان مثيًرا للنظر ومدعاة للتأمُّ
ا للتواصل  سيطرتها على كابول أّنها وضعت في متناول السكان رقًما خاصًّ
معها عبر تطبيق واتساب، هذه هي طالبان التي َحَظرْت اإلنترنت في الَمّرة 
ل اآلن وسائَل  األولى من حكمها أفغانستان (1996 – 2001)، والتي باتت ُتحوِّ

التواصل االجتماِعّي إلى أداة  قِوّية لـ“ترويض المعارضة وَبّث رسائلها“.
العقَدْين  في  جرى  ما  أّن  الحداثة،  بعد  ما  إعالم  عميدة  براون،  تينا  تخبرنا 
الماضَيْين لم يكن سوى: ”التقاء سرعة اإلنترنت في القرن الحادي والعشرين، 
وتَعّصب القرن الثاني عشر الميالِدّي، ما جعل العالم مكاًنا سريَع االشتعال“.
على ُبْعد عقَدْين من 11 سبتمبر، تبدو أمامنا الحقائُق واضحًة إْن أراد العالُم 
مجابهًة حقيقية لإلرهاب، وليس حرًبا على الغضب؛ فقد أثبتت سياسُة قطع 
الرؤوس أّنها غير مجدية، ففي اليوم التالي هناك رؤوس أخرى سَتْيَنع من 

جديد.
هزيمُة تلك التنظيمات تتَطّلب التنسيق الحرِكّي والفكِرّي مًعا، فمن خالل 
منظومة تعليِمّية وإعالِمّية وفي ظّل رغبة تنمِوّية اقتصاِدّية صادقة عادلة 
البدُء  يمكن  األساِسّية،  اإلنسان  بحقوق  ونهضة  َفّعال،  وحكم  مستدامة، 

بداية حقيِقّية لتغيير األوضاع على األرض.
الحرب الفكرّية على اإلرهاب تقوم على ركائز فلسِفّية وسياِسّية وذهِنّية رائقة 
ا قائًما على أفكار محوِرّية خاطئة  وراقية، ذلك أّنه إذا كان اإلرهاب سلوًكا عمليًّ
ودفعت معتنقها إلى التَطّرف، ثّم تَحّولت إلى عقيدة ثابتة لن تتزحزح من 
العقل الموبوء بها إال مع خروج الروح من الجسد، فإّن المكافحة هنا ال يمكن 
أن تقوم أبًدا عبر طلقات الرصاص للقضاء على اإلرهاِبّيين، بل عبر كشف 

ج لها التطّرُف. األخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي ُيروِّ

انتصرت أمريكا وأوروبا 
على الشيوعية في حرب 

األفكار بعد أن ركزتا جهودهما 
على تقويض جاذبية الشيوعية 
وكشف أمالها الزائفة ووعودها 

الفاشلة
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 بعدها دخلت حركة طالبان أو حركة الطالب الديني في مواجهات مع المجموعات األخرى 
الى  الوصول  من  وتمكنها  طالبان  بانتصار  انتهت  السوفييت  محاربة  في  شاركتها  التي 
حكم أفغانستان في عام 1996.  اال ان هذا الحكم واجه العديد من الصعوبات ورفض 
االعتراف بنظام حكمها من قبل أغلب حكومات العالم الى ان تم اإلطاحة بها عام 2011 
اإلرهاب  ترعى  طالبان  حركة  ان  بداعي  األمريكية  المتحدة  للواليات  العسكري  بالدخول 
وتتستر على تنظيم القاعدة اإلرهابي. ومع ذلك رفضت حركة طالبان االستسالم وظلت 
تواجه القوات العسكرية االمريكية والقوات الحكومية االفغانستانية حتى استطاعت في 
أغسطس 2021 ان تسيطر على المدن المهمة دون مقاومة تذكر بل وباستسالم من 
أهالي تلك المدن و انهيار سريع للجيش األفغاني المحبط ومغادرة الرئيس أشرف غني 

الدولة واعالنه انتصار حركة طالبان على حسابه على الفيسبوك!!
على  تعتمد  والتي  العالم  في  فقرا  األشد  الدول  إحدى  فعليا-  أفغانستان  في  يحدث  ما 
المساعدات الخارجية- وبحسب االحصائيات الحديثة الصادرة من األمم المتحدة ومنظمة 
الصحة العالمية ولجنة اإلنقاذ الدولية سلسلة من الكوارث البشرية التي لم يسهم وجود 
او خروج القوات األمريكية من أراضيها اال في تفاقم األمر وتعقد الوضع الواضح في 
الزيادة المخيفة في كم ونوعية المخاطر اإلنسانية في أفغانستان مثل الصراع المحتمل 
نسب  ارتفاع  المرأة،  ضد  والعنف  المبكر  الزواج  نسب  زيادة  والناشطون،  المدنيين  بين 
الفقر، وانعدام األمن الغذائي بسبب جائحة كورونا، وزيادة الكوارث الطبيعية الناتجة عن 
تغير المناخ. فاإلحصائيات تشير الى ان 80 % من نحو ربع مليون أفغاني تقريبا أجبروا 
على الفرار من نهاية شهر مايو 2021، ما يزيد عن ال 2 مليون أفغاني نزحوا داخل البالد 
نهاية 2020، 33 والية أفغانية من أصل 34 تحت الصراع حتى شهر أغسطس هذا العام، 
البالد،  خارج  يوميا  شخص  ألف  فرار 30  المساعدات،  الى  بحاجة  مدني  نازح  ألف   400
تحتل أزمة أفغانستان المرتبة الثانية في قائمة الطوارئ لعام 2021. هذا باإلضافة الى 
التصاعد المخيف ألرقام فيروس كورونا ”كوفيد19-“ ما بين 151 ألف إصابة بالفيروس 

و7 آالف حالة وفاة حتى الشهر الماضي.
يحدث  ما  أفغانستان  في  يحدث  لماذا  محيرة؛  أسئلة  معه  يثير  فيض،  من  الغيض  هذا 
اآلن؟  بعد عشرين عام من سقوط طالبات كيف استطاعت السيطرة على كابول دون 
قرار  بأول  الفضة  من  طبق  على  استراتيجية  هدية  الصين  أعطى  بايدن  جو  هل  قتال؟ 

سياسي دولي رئاسي له حسب ما ادعت مجلة ”لوبوان“ الفرنسية؟
يقارب  ما  بعد  أفغانستان  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  جنود  خروج  القول،  خالصة 
عشرون عاما من دخولها، يفتح المجال ليس إلنهاء الحرب بل لوضع متأزم ال يخلو من 

التكهنات السياسية، وأسئلة محيرة وعديدة حول األسباب والتوقيت!

السطر األخير ...
وسدد  أمورنا  والة  وأحفظ  واالستقرار  األمن  نعمة  علينا  وأِدم  أوطاننا  في  آمّنا  اللهم 

خطاهم 

أفغانستان واألسئلة 
المحيرة!

السطر األخير

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

لفهم أزمة معينة، فإننا 
نحتاج الى مجموعة 
من الحقائق المهمة 
وتفاصيل تاريخية محددة 
تساعدنا على فهم 
وتفسير بدايات األزمة، 
أسبابها، وتداعياتها 
المحتملة. بالنسبة 
ألفغانستان، ذهبت الكثير 
من التحليالت ان طالبان 
هي صنيعة الواليات 
المتحدة األمريكية لضرب 
االتحاد السوفيتي في 
فترة القطبية الثنائية.
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لقد صعد تنظيم داعش في دولة الشام والعراق عام 2014 في ظرف استثنائي 
تاريخي تحت غطاء فوضي الربيع العربي وتسارع وتسابق من التنظيمات والجماعات 

اإلرهابية في اإلعالن عن انفسهم في المنطقة العربية تحت مسميات مختلفة 
 home land حتي وصل عدد هذة التنظيمات في سوريا عام 2013 حسب تقرير

security لعام 2015  الي 275 تنظيم ولواء غطت دولة الشام والعراق.

بقلم: أحمد عطا 
الباحث بمنتدي الشرق االوسط بلندن

 استراتيجية تسليح   استراتيجية تسليح  
التنظيمات اإلرهابيةالتنظيمات اإلرهابية في 

منطقة الشرق اإلوسط بعد 
إنسحاب القوات األمريكية 
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( النموذج اإلفريقي ) ( الولية اإلولي للتنظيم ) 
لحماية  التوقيت  نفس  في  تحركت  التي  الشيعية  التنظيمات  بجانب 
حماية  تحت  اإليراني  الثوري  الحرس  من  بتعليمات  الشيعية  المزارات 
نظرُا  العجوز  بالذئب  لقب  الذي  سليماني  قاسم  القدس  فيلق   قائد 
النه يجيد تغير المعادالت العسكرية واالستخباراتية في االوقات الحرجة. 
فصعد تنظيم داعش متخطيًا كافة التنظيمات اإلرهابية وعلي رأسهم 
تنظيم القاعدة ، وبالفعل سيطر تنظيم داعش علي مساحة  في دولة 
الشام والعراق تعادل مساحة بريطانيا واليونان ، وكانت خطة التمكين 
بالنسبة لتنظيم داعش قائمة علي ثالثة محاور متسقة في اهدافها ، 
المحور األول هو امتالك التنظيم الة اعالمية ضخمة حيث كان يصدر 

األمن  تقرير  الرقم  هذا  وثق  وقد  يوميًا  تويتة  الف   200
القومي األمريكي لعام 2015 وهو من اهم التقارير 

الذي تناول بالمعلومات المفصلة خريطة تنظيم 
 ، والعراق  الشام  دولة  في  ومسارته  داعش 

بالنسبة  التمويل  مصادر  هو  الثاني  المسار 
وعرفت  وتعددت  تنوعت  فقد  للتنظيم 
(بالتجارة المحرمة) وقد حقق تنظيم داعش 
ثروات من التجارة المحرمة بلغت 3.2مليار 
بترول  علي  التنظيم  استيالء  بعد  دوالر 

في  سوريا  وبترول  العراق  في  الموصل 
بأن  لتركيا  دور  هناك  وكان   ، الجزيرة  منطقة 

لعبت دور الوسيط ببيع البترول الذي يحصل عليه 
عناصر  وتدريب  التركي  السالح  مقابل  في  داعش 

باألسكندرونة  تعرف  كانت  والتي  هاتاي  والية  في  داعش 
مقابل  في  السالح  بيع  سمسرة  من  ثروات  انقرة  حققت  وقد  قديمًا 

 ، والعراق  سوريا  في  داعش  تنظيم  عليه  تستولي  كان   الذي  البترول 
دوالر  3.2مليار  من  اكثر  ورائه  من  داعش  حقق  ثاني  مورد  بجانب  هذا 
وهو قطع الغيار البشرية spare parts of human body ووقتها فتح 
مستشفي في مدينة الموصل بعد تهجير المسيحيين وتدمير الكنائس، 
وتم  االيطالية  المافيا  الي  سوريا  في  تدمر  مدينة  اثار  بيع  بجانب   هذا 

تهريب كميات ضخمة من اإلثار السورية والعراقية ( اثار مسيحية )

(خطة المسارات البديلة) ( الساحل اإلفريقي )
االرتكاز  نقطة  من  اإلفريقية  القارة  في  البديلة  المسارات  خطة  تبدا 
وشمال  نيجيريا  وشمال  والنيجر  بتشاد  مرورًا  ليبيا  غرب  جنوب  في 
يطلق  ما  وهو  األطلنطي،  المحيط  إلى  وصوًال  ومالي  بوركينافاسو 
عليه  «داعش غرب أفريقيا»، والتي تعتبر واحدة من أهم مناطق ارتكاز 
والعناصر  اإلرهابية  العمليات  عدد  حيث  من  نشاطًا  وأكثرها  التنظيم 
يبدا   ( افريقيا  وسط   ) نحو   يتحرك  الثاني  المسار  اما  للتنظيم  التابعة 
المناطق  إحدى  وهى  تنزانيا،  إلى  ويصل  بموزمبيق  ويمر  الكونغو  من 
حيث  أفريقيا،  قارة  في  اإلرهابي  تنظيم «داعش»  لسيطرة  المستحدثة 
الصومال  إلى  لتصل  المنطقة  هذه  نطاق  توسيع  إلى  التنظيم  يسعى 

مرورًا بكينيا. 
اإلستثمارات األوربية وعالقتها بأعادة انتشار وتسليح داعش في افريقيا
يعد مشروع شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن الغاز في موزنبيق هو 

إكسن  شركة  مع  بالتعاون  مشروع  اضخم 
 20 بلغت  بأستثمارات  اإلمريكية  موبيل 
استثماري  مشروع  اضخم  وهو  يورو  مليار 
والمنطقة  افريقيا  في  الغاز  عن  للتنقيب 
حركة  قامت  اشهر  ثالثة  قبل   ، العربية 
الشباب التابعة. لتنظيم داعش وليس حركة 
 ، للقاعدة  لتنظيم  التابعة  الصومال  شباب 
شمال  بالما  مدينة  في  ارهابية  بعملية  قامت 
الفرنسي 10  الغاز  مشروع  عن  تبعد  والتي  موزنبيق 
ميناء  في  االنجليزية  االستثمارات  بجانب  هذا   - متر  كيلو 
مومباسا بكينيا وهي كبري الشركات المتخصصة في الحاويات والتي 
تبلغ استثماراتها 800 مليون جنيه استرليني - علوة علي تواجد 11 شركة 
السودان  منها  االفريقية  القارة  في  الذهب  عن  التنقيب  تتولي  اجنبية 
من  عدد  في  دوالر  مليار   16 تبلغ  بأستثمارات  فاسو  وبوركينا  ومالي 
هدف  االفريقية  الدول  جعل  االستثمارت  هذة  كل   - االفريقية  الدول 
بأجهزة  تتعلق  لمصالح  تمركزه  واعادة  داعش  وتسليح  انتشار  العادة 
استخبارتيًة يأتي علي راسها المخابرات التركية التي لها روابط مع تنظيم 
داعش منذ صعوده في دولة الشام والعراق وخاصة ان تركيا تتعارض 
ليبيا  وداخل  المتوسط  شرق  في  فرنسا  مع  مباشر  بشكل  مصالحها 
نظرًا الطماع تركيا بشكل مباشر وتاريخي وجغرافي داخل ليبيا ورغبتها 
في تحويل ميناء مصراتة الي ميناء لوجستي بجانب اقامة اكبر مشروع 

لتسيل الغاز علي السواحل الليبية

صـــراع التركي والتحـــرك داخل القـــارة االفريقيـــة واعادة 
تسليح التنظيمات الجهادية  

ولكن يبقي الصراع التركي الشرس داخل القارة األفريقية حيث اشارت 
االفريقية  القارة  داخل  سرًا  نقبت  تركيا  بأن  واستخباراتية  دولية  مصادر 
بحثًا عن مناجم الذهب وعدد من المعادن التي تذخر بها  القارة السمراء 
الربيع  فوضي  غطاء   تحت  وذلك    ، الغاز  عن  التنقيب  الي   باالضافة 
العربي والذي جعل ثروات الشعوب مطمع ألنقرة ، ولهذا نظرا للسياسة 
الفرنسية المتوازنة داخل منطقة الشرق االوسط والتي ال ترضي عنها 
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انقرة وخاصة فيما يتعلق بالدور الفرنسي داخل ليبيا ومحاربتها لألرهاب  
في القارة األفريقية والذي يزعج أنقرة كثيرا ، مما دفع انقرة ان تحارب 
عالقة  خالل  من  األفريقية  القارة  داخل  الفرنسية  المصالحة  بالوكالة 
وتنامي  صعود  منذ  وذلك  وانقرة  داعش  تنظيم  بين  الكاثوليكي  الزواج 
انقرة  أن  سرًا   يعد  لم  والذي  ولهذا   ، والعراق  الشام  دولة  في  داعش 
لن تغادر ليبيا النها جعلتها بوابة التحرك واألنطالق لنهب ثروات الدول 
لألمن  تقرير  اخر  ان  حتي  والصراعات   الحروب  مزقتها  التي  األفريقية 
القومي األمريكي  اشار بأن هناك عصابات دولية توجه من خارج افريقيا 

للتنقيب عن الذهب تحت حماية التنظيمات الجهادية .

مصادر واشـــكال تسليح التنظيمات الجهادية وفقًا لتقرير 
األمن القومي األمريكي لعام 2020

صنف تقرير األمن القومي األمريكي لعام 2020 الذي رصد فيه اعادة 
ولكن   - االفريقية  القارة  الي  تمركزته  انتقال  بعد  داعش  تنظيم  تسليح 
التقرير ربط بين تواجد اجهزة استخبارتية داخل القارة االفريقية وتمركزات 
تنظيم داعش الذي مازال ينفذ الحرب بالوكالة - واشار تقرير بجانب تقرير 
األرهابية  والتنظيمات  للجماعات  التسليح  من  األول  الجيل  حول  دولية 
علي النحو التالي     قاذفة الصواريخ من طراز M79 - صواريخ ”م.ط“ 
من  تدميره  المطلوب  الهدف  ضرب  امكانيته   الكتف:  على  المحمولة 
على بعد 500 متر إلى 6400 متر على ارتفاع 10 أمتار إلى 4500 متر، 
بندقية  الثانية.  في  متر  بسرعة 500  يحلق  الذي  الهدف  مالحقة  ويقدر 
تطلق 100  أن  تستطيع  سم،  وبطول 87  كجم،  تزن 4  الكالشينكوف: 
طلقة في الدقيقة، وبسرعة تبلغ 700 م في الدقيقة، بسعة خزنة بلغت 
30 طلقة يمكن أن تصل إلى 40 طلقة. بندقية ”إم 16“: طول السالح 
وسرعة  ملم،   508 يبلغ  الماسورة  طول  كجم،   3.9 وزنه  ملم،   990
الطلقة: 643 م/ث، والتغذية عبارة مخزن سعة 20/30/60/100 طلقة. 
األلغام: لها نوعان األولى تكون مضادة للدروع وفي العادة موجهة لصد 
من  أعلى  وزن  على  المدرعة  مرت  إذا  العادة  في  تنفجر  وهي  الدبابات، 
لألفراد  المضاد  اللغم  وينفجر  للفرد،  موجهة  تكون  والثانية  كجم،   150
البندقية  البالغ.  للشخص  أقل  كجم  وليكن 80  معين  وزن  وطأه  ما  إذا 

”7.62×39 مم“: تعمل بضغط الغاز وأقصى مدى 1500 متر، والمدى 
والسرعة  الدقيقة،  في  طلقة   600 الضرب  ومعدل  متر،   800 المؤثر 
الفوهية 715 م / ثانية. الهاون: قطعة مدفعية صغيرة ذات عيار قوي 
للضرب العمودي، من األسلحة النارية القديمة بسيطة قليلة التعقيد، 
وهي تتوفر بعيارات مختلفة، وإن كان الشائع منها عيارات 60 مم ،81 
سم،  بطول 95  يتميز  جي:  بي  آر  أخرى.  عيارات  ويوجد  مم،  مم، 120 
ووزنه 5.6 كجم، وعيار 40 ملم، وتتكون الماسورة الخاصة به من خالئط 
ولتحمل  الصدأ  لمنع  كروم  النيكل  من  بطبقة  ومطلية  خفيفة  معدنية 
 84 وقطرها  كجم،   2.250 ووزنه  ملم،   92.5 طولها  وقذيفته  الحرارة. 
الفوالذ 17  في  النفاذ  وقدرة  سم،  األولى 28.5  الحشوة  وطول  ملم، 
المادة  ووزن  سم،   25 األسمنتية  المنشآت  في  النفاذ  وقدرة  سم، 

المتفجرة 240 جم.
في  السالح   مصانع  احد  من  نقله  وتم  التسليح  من  الثاني  الجيل  اما 
مملوكة  شحن   ناقلة  خالل  من  عام  2019  مصراتة   ميناء  الي  بلغاريا 
لشركة ايرانية ابحرت من بلغاريا الي ميناء مصراتة علي الرغم من وجود 
حذر نقل السالح وعقوبات علي شركات النقل اإليرانية  اال ان المخابرات 
التركية استطاعات ان تنقل علي نفس السفينة كمية من المواد الغذائية 
واشرف علي نقلها فتحي باشاغا  وزير داخلية حكومة الوفاق وكانت نوعية 
التسليح هي االول في يد التنظيمات األرهابية مثل الجماعة اإلسالمية 
هي  واألسالحة  بلحج  الحكيم  عبد  اسطنبول  من  يقودها  التي  المقاتلة 
قنابل موجهة بالليزر  والغام ارضية مصنعه في بلغاريا تستطيع احداث 

تفجير مدمر للمدراعات الثقيلة وطائرات مسيرة محملة 
صواريخ  بجانب  االسلحة  هذة  نقلت  وقد  للمنشأت  مضادة  بصواريخ 
حيث  الخمس  الساحل  دول  الي  اوربا  شرق  في  مصنعه  باركاد  عمودية 
انتشار تمركزات تنظيم داعش الذي عاد انتشاره وتسليحه بهدف تأمين 
مناجم  مثل  المعدنية  الثروات  لنهب  مصطلح  وهو  المحرمة  التجارة 
من  كاملة  حماية  تحت  االفريقية  القارة  خارج  اخري  دول  لصالح  الذهب 

التنظيمات االرهابية . 
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األمن البحري في البحر األحمر والقرن األفريقي..  

تحديات متزايدة وجهود 
محدودة التأثير

جاء تصاعد الهجمات على السفن التجارية وناقالت النفط البحرية بمنطقة البحر 
األحمر وجنوب باب المندب ليثير التساؤل حول األمن البحري في واحد من أهم 

الممرات المائية في العالم،   وهو التساؤل الذي ينطوي بدوره على سؤالين 
فرعيين يتعرض أولهما ألبرز التحديات التي تواجه األمن البحري وتهدد حركة المالحة 

العالمية في هذه المنطقة، في حين يتعرض ثانيهما لمدى نجاعة اآلليات الُمتبعة 
والجهود المبذولة من قبل بعض األطراف اإلقليمية والدولية لمواجهة التحديات 

ومن ثم إحالل األمن البحري بالبحر األحمر وجنوب باب المندب. 

بقلم: هاني األعصر
باحث متخصص في شؤون األمن القومي - المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات ـــــ القاهرة 
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أوًال: األمـــن البحري قبالة ســـواحل القـــرن األفريقي وفي 
البحر األحمر.. تهديدات متزايدة

تشير الحوادث التي تتعرض لها ــــــ مؤخرًا ــــــ السفن المارة    
قبالة سواحل القرن األفريقي وفي البحر األحمر إلى أن التهديدات التي 
فبخالف  ملحوظ؛  بشكل  تتزايد  المنطقة  هذه  في  البحري  األمن  تواجه 
والتي  البحري  واإلرهاب  كالقرصنة  سلفًا  المعروفة  التهديدات  تصاعد 
شهدت  بالمنطقة،  الخارجي  العسكري  الوجود  استحضرت  قد  كانت 
تشير  التي  السفن  على  االعتداء  حوادث  بدء  األخيرة  واألسابيع  األشهر 
إلى تحول المنطقة لساحة للمواجهات المسلحة غير الُمعلنة بين بعض 

األطراف اإلقليمية المتنافسة، وفي هذا السياق: 
السيما  األفريقي؛  القرن  سواحل  قبالة  حاضرة  القرصنة  ظاهرة  تزال  ال 
التجارية  السفن  إلستهداف  قراصنتها  عاد  التي  الصومال  سواحل  أمام 
بعد تطوير أجهزتهم التي باتت تمكنهم من التشويش على أجهزة المالحة 
البحرية  المنظمة  إلرشادات  تطبيقها  برغم  وذلك  بالسفن،  الخاصة 
الدولية (MIO) بشأن إدارة المخاطر السيبرانية البحرية والتي بدأ تفعيلها 
الذي  بالهجوم  عليه  االستدالل  يمكن  ما  وهو  الجاري،  العام  بداية  مع 
نفذه منذ أيام مجموعه من القراصنة قبالة سواحل العاصمة الصومالية 
ما  بحسب  خطفها؛  بغرض  التركية  الشحن  سفن  إحدى  ضد  مقديشو 

ذكرت منظمة التجارة البحرية البريطانية. 
تصاعد معدل عمليات اإلرهاب البحري التي عادت من جديد لتستهدف 
الحربية،  السفن  إلى  باإلضافة  البترول  وناقالت  واإلغاثة  الشحن  سفن 
ــــ استهداف  ــــ منذ اندالع الحرب في اليمنـ  وذلك بعدما انتهج الحوثيونـ 
من  بالقرب  مرورها  عند  للشرعية  الداعمة  للدول  المملوكة  السفن 
السواحل اليمنية؛ وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية ودولة 
خالل  ـــــ  الجماعة  أعلنت  حيث  األمريكية،  المتحدة  والواليات  اإلمارات 
السنوات الماضية ـــــ مسئوليتها عن استهداف عدد من السفن والقطع 
البحرية كالسفينة اإلماراتية ”سويفت - 2“ والمدمرة األمريكية ”يو أس 
السعودية  والفرقاطة  ”أرسان“  السعودية  النفط  وناقلة  مايسون“  أس 
”المدينة 702“، هذا باإلضافة لعدد من المنشآت البحرية كميناء المخا 

ومنشأة تعبئة النفط في ”جازان“. 
امتدت األنشطة التخريبية المتبادلة بين بعض األطراف اإلقليمية إلى 
عليه  االستدالل  يمكن  ما  وهو  واسرائيل،  إيران  رأسها  وعلى  المنطقة؛ 
اإليراني  العلم  ترفع  التي  ”سافيز“  السفينة  بإستهداف  األخيرة  بقيام 
السفينة؛  قاعدة  أطراف  أحد  على  ثبيته  تم  مغناطيسي  لغم  بواسطة 
”نيويورك  لصحيفة  المستوى  رفيع  أمريكي  مسئول  نقله  ما  بحسب 
تايمز“، مشيرًا إلى أن اسرائيل اعتبرت هذه العملية ردًا مناسبًا لقيام إيران 
بإستهداف عدة سفن اسرائيلية قبل ذلك، كما يمكن االستدالل عليه ـــــ 
أيضًا ــــــ بواقعة استهداف سفينة الشحن اإلسرائيلية ”تيندال“ ــــــ خالل 
رحلتها من جدة إلى اإلمارات ـــــ والتي أشارت وسائل إعالم اسرائيلية إلى 

تورط إيران في تنفيذ العملية.  
للتنافس  المتوقعة  السلبية  األثار  إغفال  يمكن  ال  أخرى؛  ناحية  من 
البحرية  الموانئ  على  والسيطرة  االستحواذ  على  والدولي  اإلقليمي 
الرامية  تحركاتها  الصين  بدأت  منذ  احتدم  والذي  بالمنطقة  الموجودة 
البحرية  الطرق  أحد  على  تطل  التي  الموانئ  أهم  على  سيطرتها  لفرض 
لمبادرة «الحزام والطريق»، السيما وأن هذه التحركات لم تولي اهتمامًا 

ال يمكن إغفال اآلثار 
السلبية المتوقعة 

للتنافس اإلقليمي 
والدولي على االستحواذ 

والسيطرة على الموانئ البحرية 
الموجودة بالمنطقة
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ال بإظهار حرص «بكين» في الحفاظ على التوازن بين األطراف اإلقليمية 
عليه  االستدالل  يمكن  ما  وهو  الغير،  مصالح  بمراعاة  وال  والدولية؛ 
دوراليه  «مرفأ  إلدارة  التعاقد  منها  المقدمة  وفي  الممارسات؛  ببعض 
للحاويات» في أعقاب قيام جيبوتي بإنهاء تعاقدها مع شركة موانئ دبي 
العالمية للغرض ذاته بشكل غير قانوني، األمر الذي أثار مخاوف أطرافًا 
إقليمية ودولية عديدة؛ خاصة وأنة جاء بعد أشهر من اإلعالن عن افتتاح 
تتزايد  أمور  وهي  جيبوتي،  ومقرها  بالخارج  صينية  عسكرية  قاعدة  أول 

درجة خطورتها في ضوء تنامي الوجود العسكري األجنبي بالمنطقة.
جنوب  في  سواء  الواقعة  للدول  األمنية  األوضاع  هشاشة  تأتي  كما 
لتزايد  مالئمًا  مناخًا  لتشكل  المندب  باب  جنوب  في  أو  األحمر  البحر 
ثم  ومن  المنطقة؛  هذه  في  البحري  األمن  تواجه  التي  التهديدات  حجم 
األثار المترتبة عليها، خاصة وأن األوضاع األمنية لهذه الدول ال تكتسب 
هشاشتها من الصراعات التي تدب في أغلبها أو على حدودها فحسب، 
بل تكتسبها أيضًا من تراجع قدراتها األمنية للنحو الذي يحول بينها وبين 

فرض األمن البحري. 

ثانيًا: المقاربات والجهود األمنية المبذولة.. تأثير محدود
ارتبط السواد األعظم من المقاربات والجهود األمنية التي   
البحري  األمن  تحقيق  سبيل  في  عديدة  ودولية  إقليمية  أطرافًا  بذلتها 
فيها  وجدوا  التي  التحديات  ببزوغ  المندب  باب  وجنوب  األحمر  بالبحر 

ــــــ  اليمنية  التحركات  في  بوضوح  ظهر  ما  وهو  لمصالحهم،  تهديدًا 
في إطار جامعة الدول العربية ــــــ والتي ارتبطت بإنهيار دولة الصومال 
وما رأته اليمن ـــــ وقتها ـــــ من تداعيات سلبية لهذا االنهيار سواء على 
تدفق  جراء  القومي  أمنها  على  أو  األفريقي  والقرن  األحمر  البحر  أمن 
الالجئين الصوماليين إليها عبر البحر، وكذلك القرارات التي بدأ مجلس 
األمن في إصدارها منذ 2008 لمواجهة أعمال القرصنة قبالة السواحل 
الصومالية والتي وفرت اإلطار الشرعي للوجود العسكري الخارجي قبالة 
والتي  لعام 2009  جيبوتي  سلوك  مدونة  ثم  األفريقي،  القرن  سواحل 
وغرب  عدن  خليج  في  البحرية  القرصنة  مواجهة  بغرض  صياغتها  جرى 
المحيط الهندي وبدأت بدول القرن اإلفريقي؛ قبل أن تنضم إليها الدول 
وجنوب  عمان  كسلطنة  مشاطئة  غير  وآخرى  األحمر،  للبحر  المشاطئة 
بذلتها  التي  الجهود  ذلك  إلى  أضف  وموزمبيق،  وموريشيوس  أفريقيا 
كل من القاهرة والرياض عقب تلغيم البحر إلنشاء منظومة ألمن البحر 
األحمر والتي لم تسفر إال عن تعاون عسكري قادهم لحلحلة األزمة، وكذا 
الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتأسيس منتدى البحر 
المنطقة؛  هذه  في  اإليرانية  التهديدات  بتصاعد  ارتبطت  والتي  األحمر 
«الموج  المشترك  البحري  التدريب  انطالق  عن  تعثرها  رغم  وأسفرت 

األحمر».
المقاربات  كافة  عنها  أسفرت  التي  النتائج  إلى  وبالنظر   
والجهود المبذولة في هذا اإلطار؛ نجد أن ثمة إخفاقًا واضحًا قد صادفها 
بإستثناء  وذلك  الُمعلنة،  أهدافها  من  ألي  تحقيقها  دون  حال  ثم  ومن 
بغرض  الدول  لبعض  البحرية  القوات  نفذتها  التي  العسكرية  العمليات 
مواجهة القرصنة كالعملية «أتالنتا» والتي لم يتجاوز نجاحها حدود تحجيم 
نشاط القراصنة لسنوات قليلة منذ 2012، ففي حين تعطلت الجهود 
إلغاء  جراء  البحري  لألمن  العربية  المنظومة  إلنشاء  المبذولة  اليمنية 
موعدًا   2008 يناير  العربي  واألمن  السلم  مجلس  حدد  الذي  االجتماع 
المبادرة  تعثرت  غزة،  أحداث  اندالع  خلفية  على  صنعاء  في  إلنعقاده 
أبدتها  التي  للتحفظات  نتيجة  السعودية  العربية  المملكة  أطلقتها  التي 
التشاور  عمليات  في  قصور  وجود  إلى  معظمها  في  وأشارت  إريتريا 
تكوين  من  الرئيسية  األهداف  وضوح  وعدم  اإلجرائية؛  المسائل  بشأن 
ما  تحقيق  في  جيبوتي  سلوك  مدونة  تنجح  لم  بينما  التحالف،  هذا 
كانت تصبو إليه جراء ارتفاع مستوى التهديدات وتطور الجريمة العابرة 
للبحار؛ السيما في ظل تراجع القدرات األمنية والعسكرية ألغلب الدول 

المنخرطة في المدونة. 

خاتمة
المقدمة  وفي  اإلقليمي؛  المشهد  تطورات  إلى  وبالنظر  األخير؛  في 
باب  وجنوب  األحمر  البحر  في  البحري  األمن  تواجه  التي  التحديات  منها 
تعزيز  على  قادرة  إقليمية  مبادرة  لصياغة  ضرورة  ثمة  أن  نجد  المندب، 
األمن البحري في هذه المنطقة؛ سواء عبر تفكيك التحديات التي تواجهه 
وما  السابقة  التجارب  االعتبار  في  األخذ  مع  له؛  تهديدًا  تشكل  ثم  ومن 
تدعم  التي  المحفزات  تفكيك  عبر  أو  ضعف،  نقاط  من  عليه  انطوت 
وجود مثل هذه التحديات؛ وفي المقدمة منها الصراعات التي تسيطر 
على أغلب دول جنوب البحر األحمر والقرن األفريقي، وما يرتبط بها من 

ضعف وهشاشة أمنية. 
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ربما الشي األبرز الذي يمكن أن يقال هو أن مؤسسة الرئاسة أصبحت اليوم تحت توجيه وتأثير 
المرشد األعلى بشكل كبير وواضح. فالعالقة القوية الرابطة بين خامنئي ورئيسي وتطلعات 
األخير إلرضاء خامنئي لتحقيق حلمه بأن يصبح المرشد القادم - كما ترى بعض التحليالت - 
كفيلة بأن تجعل من الخط المحافظ أو المتشدد أكثر حضورًا في الساحة الداخلية والخارجية. فهل 

هذا شي إيجابي أم سلبي؟ 
بالتأكيد أن هذا األمر له جانب إيجابي وجانب سلبي، وربما الجوانب السلبية ستكون هي األكثر 
في  الدولة  مفاصل  أهم  على  المتشددين  فسيطرة  اإليجابية.  الجوانب  من  ووضوحًا  حضورًا 
المؤسسات المختلفة بدًء بمؤسسة المرشد األعلى، فالرئاسة، والجيش ُيعطي انطباعًا واضحًا 
الداخلي  المستويين  على  المتشدد  التيار  يراه  ما  منطلق  من  معها  التعامل  سيتم  األمور  بأن 
سلبًا  ستوثر  التي  الداخلية  االقتصادية  المغامرات  من  مزيد  هو  توقعه  يمكن  فما  والخارجي. 
بشكل أكبر على حياة المواطن بحجة مواجهة العقوبات األجنبية وخاصة األمريكية، ومزيدًا من 
التدخالت في الشأن الداخلي للدول األخرى، وهذا ما يهم الدول األخرى السيما في المنطقة. 
العالم،  حول  المظلومين  نصرة  في  االستمرار  على  قائمة  إيران  في  المتشددين  ففلسفة 
وشرعيتهم تعتمد بشكل أساسي على استمرار هذه الفلسفة وحتى لو كان ذلك على حساب 
أن  البد  مشروع  ذات  دولة  السياسية  الفكرية  أدبياتهم  حسب  فإيران  اإليراني.  المواطن  حياة 

يضحي الجميع من اجله. 
أما عن الجانب اإليجابي فإننا نستطيع القول بأن الشي الوحيد الذي يمكن أن ُيذكر هنا هو أن 
إيران مع هذا الشكل من التوليفة السياسية أصبحت أكثر وضوحًا للجميع، وبالتالي يسهل معرفة 
كيفية التعامل معها. بمعنى أخر، إن إيران مع وجود رئيس معتدل ومرشد متشدد كانت تتكلم 
بوجهين، وجه يمثله الرئيس، ووجه آخر يمثله المرشد. هذا األمر يخلق نوع من البلبلة وعدم 
معرفة ماذا تريد إيران، مما ُيعقد األمور في تحديد كيفية التعامل معها، فبينما يتحدث الرئيس 
وفريقه عن عالقات طيبة مع دول الجوار والدول الغربية، يوجه المرشد خطبه أالذعة النتقادهم، 
وُيجير كل سبل الدعم للجهات العاملة على زعزعة أمن واستقرار الدول األخرى، ويسير في خط 
التصعيد ال التهدئة األمنية. فال تعرف من تصدق. بالطبع وحسب النظام السياسي في إيران 
فإن القوة الفعلية السيما في قضايا األمن والسياسة الخارجية هي في يد المرشد األعلى للثورة 
اإليرانية، أي في يد علي خامنئي، أما الرئيس فسلطاته وصالحياته في مثل هذه األمور محدودة 
للغاية. لذلك فإن قدوم شخص ينتمي لذات التيار الذي ينتمي إليه المرشد كرئيس جديد إليران 
يجعل األمور أكثر سهولة لفهم ماذا تريده إيران. فما سيقوله رئيسي اليوم سيكون تعبيرًا واضحًا 
ومباشرًا عن ما يريده خامنئي، وهذا أمر غاية في األهمية بالنسبة للعالم الخارجي الذي لطالما 
عانا من فهم ما تريده إيران. وهذه نقطة هامة في التغير الجديد في منصب الرئاسة في إيران. 

اختيار المرشد لرئيسي هي رسالة واضحة من علي خامنئي بأن الخط المحافظ هو الذي سيخرج 
أزمة  وتفاقم  االقتصادي  التدهور  مع  والسيما  به  ضربت  التي  العديدة  مشاكله  من  البلد 
كوفيد19- الكارثية على اإليرانيين. هذا ما يريد المرشد الوصول إليه، ولكن السؤال هو كيف 
يمكن للمتشددين الخروج بإيران من أزمتها وهم يستمرون في تشددهم في رفض التعاون مع 
الغرب في الملف النووي، ورفض التهدئة في المنطقة، ووقف دعمهم للجماعات والحركات 
المسلحة في العديد من الدول!؟ معادلة صعبة ال يمكن ان تكون هي الحل إليران. فإذا لم 
يحدث شي من هذا فاعتقد أنه علينا ربط األحزمة ألننا سنمر في فترة مليئة بالمطبات التي 

ستهز الجميع.

 رئيس جديد .. فهل 
من جديد ؟

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com

انُتخب إبراهيم رئيسي 
كرئيٍس جديٍد إليران 
في انتخابات اعتبرها 
المراقبون بأنها قد 
ُفصلت من أجل فوزه 
من قبل المرشد 
األعلى علي خامنئي، 
الذي أراد لرئيسي 
أن يكون الرئيس 
الجديد إليران باعتبار 
أنه ينتمي إلى فكره 
المحافظ، والذي قد 
ضاق ذرعًا بتوجهات 
الرئيس حسن روحاني 
المعولة على الغرب 
في تحقيق انجاز في 
مجال االتفاق النووي. 
فهل نتوقع جديد مع 
رئيسي في إيران؟ 
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 اإلستمالة والتجنيد اإللكتروني 

”داعش“ نموذجًا   

أثار مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش اإلرهابي العديد من التساؤالت حول 
إستمرار الجماعة ومدى تأثيرها على أتباعها في المستقبل،وقد أعاد هذا الحدث 
إلى ذاكرتنا قصة «الفتاة األسكتلندية» التي تم تجنيدها إلكترونيا من قبل تنظيم 
الدولة اإلسالمية، فمن خالل لقاء تليفزيوني أجرته مع إحدى القنوات صرحت أنه تم 
إستمالتها من خالل موقع إلكتروني إسالمي ظهر كأول خيار لها عندما كانت تتصفح 
مواقع االنترنت الخاصة بالحيوانات وأساليب تربيتها والرفق بها.

كتب/ د.سميه عسله 
باحثة بمعهد البحوث والدراسات العربية – جامعة الدول العربية  - ماجيستير إعالم تخصص – إعالم أمني
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«التنظيم  وهو  داعش  على  الخبراء  أطلقه  الذي  اللقب  صحة  يثبت  ما 
الرقمية،  للوسائل  استخداما  اإلرهابية  التنظيمات  أبرز  ،كونه  الرقمي» 
إلى  يدفعنا  الذي  األمر  اإلجتماعي.  التواصل  ومنصات  االنترنت  مثل 
العناصر،  تجنيد  في  اإلنترنت  شبكة  إستخدام  آلليات  متعمقة  تغطية 

والتمويل لصالح التنظيمات اإلرهابية.

ماهية التطرف
الوصول  إلى  األفراد  تدفع  معقدة  نفسية  عملية  بأنه  التطرف  يعرف 
الجماعات  ترى  و  فيها.  مقبول  العنف  أن  يعتقدون  التي  النقطة  إلى 
المتطرفة اإلرهابية أن  فئة عريضة من الناس ترى أن وسائل التواصل 
اإلجتماعي  وسيلة أساسية للحصول على المعلومات، بل أنها تتشارك 
والحرة،   BBCو  CNN الـ قناة  مثل  التقليدية  اإلعالمية  المنصات  مع 
اللغط.  هذا  ضحية  اإلنترنت  مستخدمي  ويقع  المعايير  تختلط  وبالتالي 
خصوصا و أن منصات التواصل اإلجتماعي أستطاعت تمكين الشبكات 
واحدة،  نقطة  في  اإللتقاء  من  الجمهور  من  والالمركزية  الفضفاضة 
تنعدم عندها نظرية ”حارس البوابة“ وهو الشخص المسؤول والذي يقع 
القارئ  على  المعروض  المحتوى  وإدارة  وتنفيذ  تنظيم  أمور  عاتقه  على 

والمشاهد عبر منصات التواصل المسموعة والمرئية والمقرؤة.
توحيد  في  االتصال)  في  (الالمركزية  من  السلبي  الجزء  ساهم  ولقد 
رسائل الجماعات المتطرفة مثل داعش والمتعاطفين معها على مواقع 
التواصل اإلجتماعي مما منحهم قوة نسبية ونفوذ إلكتروني، عن هؤالء 
الرافضين لتنظيم داعش والذين تشتت أساليبهم ورسائلهم المناهضة 
للتطرف واإلرهاب، مما كان له األثر السلبي في ميول نسبي للجمهور 

تجاه  المتعاطفين مع داعش على حساب المناهضين لإلرهاب.

اللجان اإللكترونية
ويحدث ذلك كنتاج متوقع لنشاط اللجان اإللكترونية التابعة للتنظيمات 
استغالل  على  المدربة  اإللكترونية  الخاليا  تحرص  اإلرهابية،حيث 
خاصية خطيرة جدا لمنصات التواصل اإلجتماعي وهي المرونة الكافية 
لمستخدمي اإلنترنت إللغاء األصوات المعارضة التي تقف على الضفة 
األخرى من أيدلوجيات التنظيم وأفكاره المتطرفة، فباتت منصته تتبنى 
رواية واحدة على اإلطالق. باإلضافة إلى أنه تم تصميم هذه التطبيقات 
اإللكترونية والبرامج  من األلف إلى الياء على فكرة أساسية وهي ربط 
بأشخاص  باالتصال  لألفراد  والسماح  التفكير،  في  المتشابهين  األفراد 
يشاركونهم نفس االيدلوجيات، وربطهم ببعضهم على مستوى عالمي، 
والسماح لهم بالتواصل مع اآلخرين الذين يزدادون تطرفا في مواقفهم 

ومعتقداتهم.
كافة  على  كبيرة  ثورة  أحدث  اإلنترنت  ظهور  أن  الجميع  عن  يخفى  ال 
المستويات العلمية والتقنية والبيئية ،ولعل الجماعات المتطرفة كانت 
وتسخيرها  التكنولوجيا  هذه  إلستغالل  هرعت  التي  الفئات  أوائل  من 
لخدمة أهدافها بالمنطقة,وقد كان تنظيم القاعده من اوائل التنظيمات 
في  الشباب  وتجنيد  استمالة  في  االنترنت  إستغلت  التي  اإلرهابية 
والتعهد  البيعة  الستمارات  بالترويج  قامت  وقد  التسعينيات  منتصف 

بالوالء ألسامة بن الدن عام 2005. 
إلنتاج  اإلنترنت  استخدام  في  كبير  حد  إلى  نجحت  القاعدة  أن  ويذكر 

وتسجيالت  الفيديو  أشرطة  مثل  المتعددة  اإلعالمية  الدعاية  ومشاركة 
الصوت وCD وأقراص الفيديو الرقمية (DVD) والمستندات المكتوبة 
لتدريب  االنترنت  بإستخدام  قاموا  ثم  لمعتقداتهم.  للترويج  وذلك 
أفرادهم على كيفية استخدام األسلحة. وبكل األحوال يرجع تباين الكفاءة 
استغالل  في  القاعدة  فشل  إلى  االرهابي  والقاعدة  داعش  تنظيم  بين 

إمكانات االنترنت بشكل كاف للتأثير على عناصرها.

جيش داعش اإللكتروني
االنترنت  عبر  التوغل  في  االرهابي  داعش  تنظيم  نجاح  أسباب  عن  أما 
وتحقيق إنتشار ومعدل وصول مرتفع حتى أسماه المختصين بـ ”الخالفة 
يصبح  أن  اإلداري  لهيكله  أتاح  الذي  التنظيم  لقدرة  الرقمية“،وذلك 
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والتقنيات  المستهدفة  المجاالت  بكافة  الكفاءة  من  عالية  درجة  على 
المستخدمة و إدراك مرتفع لفن الحكم. امتد ذلك إلى فرع مسؤول عن 
اإلشراف على اإلجراءات الرقمية لداعش التي يطلق عليها “جيش داعش 
للرسائل  مخصصة  داخلية  عناصر  مجموعة  عن  عبارة  وهو  اإللكتروني“ 
تجنيدها  المراد  للعناصر  والتسلل  االجتماعي  التواصل  صفحات  على 

والحفاظ على األمن الرقمي للتنظيم.
تم  محتمل  عنصر  موقع  بتحديد  داعش  قبل  من  التجنيد  عملية  وتبدأ 
اختياره للتجنيد،بعد عملية رصد ودراسه شاملة لميوله وأفكاره وثغراته 
التنظيم  أنصار  من  عدد  به  يحيط  ثم  والعلمية،  واالجتماعية  النفسيه 
من خالل مداخالت هاتفية والكترونية على مواقع التواصل االجتماعي، 
أهله  مع  عالقاته  لقطع  تمهيدا  االجتماعية  العزلة  على  ويشجعوه 
وأصدقائه،سواء كان بإقناعه انهم مختلفون عنه فكريا وثقافيا أو انهم 
حد  األمر  يصل  وتشريعاته  االسالمي  الدين  وقواعد  التدين  عن  بعيدين 
تكفيرهم ولعنهم ، بعد ذلك يقوم أنصار داعش بتحويل اتصاالتهم إلى 
منصات خاصة يحميها برامج الكترونيه حديثة تمنع االختراق او المتابعه 

باستكشاف  ،فيقومون  والدولية  المحلية  األمنية  الجهات  قبل  من 
و  تجنيده  من  تمكنهم  فرصة  أو  ثغرة  على  والعثور  الفريسة  او  الهدف 

اعطاءه األمر بتنفيذ عملية محددة.
اإلنترنت  على  كبير  بشكل   اعتمدت  القاعدة  ان  لنا  يتضح  األحوال  بكل 
كمكتبة أو قاعدة بيانات، في حين أن داعش ركزت في استخدام اإلنترنت 
ونفوذها  انتشارها  من  زاد  مما  لها  ينضمون  جدد  أعضاء  تجنيد  على 
وتأثيرها عبر مواقع التواصل واالنترنت. بذلك يتضح لنا أوال ان القاعدة 
فشلت في استخدام اإلنترنت لمصلحتها ، مما يدل أيًضا على أن هناك 
بالتأكيد فجوة بين األجيال بين المنظمتين اإلرهابيتين. ثانيًا يتبين لنا أن 
أعلى  دولي  تأثير  توليد  على  قادرة  شابة  أجيال  من  فعليا  تتكون  داعش 
من حيث التوظيف األجنبي. بمعنى، أن هذا يزيد من قدرة تنظيم داعش 
كبيرة  مساحة  يفقد  داعش  ألن  ونظًرا  القاعدة.  تنظيم  مواجهة  على 
العالم  في  صفوفه  تجميع  إعادة  على  قادًرا  يكون  فقد  منطقته،  من 

االفتراضي.
فيما لحقت بهم جماعة اإلخوان المسلمين و تنظيم الماللي في  تجاوز 
اإلنترنت  عبر  تقنيات  تطوير  على  فعملت  التقليدية،  الدعاية  أشكال 
من  مزيد  واستقطاب  رسائلها  إليصال  المحمول  الهاتف  وتطبيقات 
المتطرفة  الجماعات  لتلك  التكنولوجيا  سمحت  كما  المتعاطفين. 
المجندين  وبين  البعض  بعضهم  مع  وسريع  أمن  بشكل  بالتواصل 
المحتملين، وقد سمحت لهم بعض التطبيقات اإللكترونية من الهروب 
من طائلة القانون، فضًال عن استقطاب وتجنيد خاليا إعالمية عززت من 
منصات  عبر  وتحميلها  القصيرة  الدعائية  األفالم  تصوير  على  قدرتهم 
مواقع  رواد  من  الماليين  إلى  لتصل  ونشرها  االجتماعي  التواصل 
التواصل اإلجتماعي عبر صفحات شبابية وحسابات إلكترونية متخصصة 
حول  االفراد  ماليين  إليها  ويستمع  يشاهدها  متعددة  حياتيه  أمور  في 

العالم والترويج لها بصورة متطورة وأشكال عدة.
المجالت  بعض  وتطوير  إنشاء  إلى  اإلرهابية  التنظيمات  شرعت  وقد 
اإللكترونية مثل ”دابق“ و ”انسبير“ لنشر أفكارها المتطرفة وبناء هوية 
خاصة بالتنظيم وإستمالة وتجنيد الشباب، كما تضمنت المجالت آليات 
به  صرح  ما  وهو  الجرائم،  وارتكاب  اإلرهابية  العمليات  بتنفيذ  ترتبط 
”أدين جوكار تسارنايف“ أحد الجناة الناجين من تفجير مارثون بوسطن، 
حيث قال أنه تعرف على طرق وأدوات صنع القنابل من مجلة ”إنسباير“ 

التابعة للقاعدة في شبة الجزيرة العربية.

الخاتمة
ظهور  ومع  األخيرة  السنوات  في  استطاعت  االرهابية  التنظيمات 
الداخلية  صفوفها  وترتيب  أجنحتها  تنظيم  إلى  الجديدة  الرقمية  الثورة 
التنظيم  مصالح  يخدم  بما  مجاله  في  تخصص  صاحب  كل  بتسكين 
الثورة  مجاراة  في  الفرص  اقتناص  استطاعوا  وأهدافه،وقد  االرهابي 
الرقمية بتطوير منظومتهم االلكترونية الداخلية وضم المزيد من الخاليا 
األلكترونية تحتوي على كافة األطياف وقد تتضمن مشاهير من مواقع 
يدعون  فتنة  شيوخ  وأحيانا  وسياسة  فن  نجوم  او  االجتماعي  التواصل 
أنهم اهل للعلوم الدينية،وقد استطاعت داعش ”الخالفة الرقمية“ من 
االستمرار إلكترونيا بفضل هذا التكنيك الرقمي رغم إنحسار تمددها على 

األرض.

استطاعت التنظيمات 
اإلرهابية ومع ظهور الثورة 

الرقمية الجديدة تنظيم 
أجنحتها وترتيب صفوفها 

الداخلية بتسكين كل صاحب 
تخصص في مجاله بما يخدم 

مصالح التنظيم اإلرهابية
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لم تدرك جماعة االخوان 
اإلرهابية بعد، أن حقبة 
الرئيس األمريكي 
األسبق أوباما تختلف 
اختالفًا جذريًا عن مرحلة 
اإلدارة األمريكية الحالية، 
والتي تخللها سياسات 
أمريكية كثيرة خالل فترة 
الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب الذي عمل بجد 
وطيلة أربع سنوات على 
تحجيم دور هذه الجماعات 
المتطرفة وقدم دعمًا 
منقطع النظير لدول 
وقيادات في الشرق 
األوسط كانت عازمة بقوة 
وضع حد لهذا التنظيم 
المتطرف.

صغيرة،  الماضي  القرن  عشرينيات  في  بدأت  التي  االخوان  جماعة 
وتعاطف  الديني  الجانب  تستغل  وهي  وتوسعت  صغيرة  بأهداف 
حرب  ثم  مصر  في  الملكية  كمحاربة  الزائفة  موضوعاتها  مع  الناس 
العام 1948 مع اسرائيل ثم حربها ضد جمال عبد الناصر وضد القومية 
العربية عموما، لم يشهد توسعا مثل الذي حظيت به خالل فترة الربيع 

العربي المشؤوم.
خالل  الصفقات  عشرات  عقد  من  اإلرهابية  االخوان  جماعة  تمكنت 
الفترة 2011 ولغاية 2015 سواء في تونس ومصر أو في اليمن وليبيا 
وغيرها، وظنت أن الغطاء الدولي الذي تم تقديمه لمحمد مرسي في 
مصر ولجماعة النهضة في تونس سيظل قائمًا دائمًا، ولكنها لم تدرك 
أن الذي أقيم على باطل فهو باطل، فسرعان ما اكتشف الناس زيف 
وخداع تلك الجماعة اإلرهابية، وليس الناس فحسب، بل هناك دول 
مثل تركيا أدركت أن دعم هذه القطعان من أصحاب الفكر المتطرف 
يؤذي مكانتها الدولية واإلقليمية فسحبت البساط من تحت اقدامها 

وتركتها في مهب الريح.
الحوثي  جماعة  مع  الصفقات  عقد  إلى  اليمن  إخوان  سارع  أن  ومنذ 
نحو  بنادقهم  فوهات  وأداروا  صنعاء،  أبواب  لهم  وفتحوا  اإلرهابية 
الجنوب العربي وفي ذات الوقت بدأوا ببيع ليبيا وتونس بثمن بخس، 
بدا أن أفول نجم اإلخوان بات قاب قوسين أو أدنى، فأدركت معظم 
الخصوم  مع  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة  تآمر  مدى  العربية  الشعوب 
واألعداء وظهر حجم فساد قياداتها كالبشير في السودان والغنوشي 
في تونس وغيرها الكثير من القيادات التي سرقت ونهبت في اليمن 

وليبيا وغادرت قبل أن يظهر الخيط األبيض من الخيط األسود.
شباب  من  كثير  أدرك  وقد  بدأت،  كما  تصغر  االخوان  جماعة  عادت 
األمة الذين ركضوا في السابق حول قيادة التنظيم اإلرهابي أنهم كانوا 
يهرولون نحو االتجاه الخاطئ ونحو حلم زائف مخادع، وأنه ال يمكن أن 
يكون التدين والحديث باسم الخالق عز وجل هو الطريق القويم نحو 
السياسة والمناصب، فتراجعوا على أمل أن يتراجع خلفهم ما تبقى من 

تلك الجماعة الضالة اآلفلة.

أفول اإلخوان 
المسلمين
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القوة الناعمة لدول اإلعتدال 
بعد سقوط كابول

في أعقاب انتصار طالبان الكاسح في أفغانستان، ستواجه المنطقة تداعيات هذه 
المشاهد الدراماتيكية للفشل األمريكي الغير مسبوق منذ حرب فيتنام. ال شك 
أن الذي حدث سيعيد الفكرة القائلة بعودة ظهور اإلسالم السياسي – في أحد 
أكثر أشكاله تطرفًا – ألنه كما يبدو هو المنتصر اآلن.

بورا،  تورا  كهوف  في  واالختباء  والفر  الكر  حرب  من  عامًا   20 فبعد 
إلى  المتشددة  طالبان  جماعة  عادت  النائية،  المدن  أحياء  إلى  والتسلل 
العاصمة األفغانية كابول، منتشية بنصر مماثل للنصر الذي تمتعت به 

مع مقاتليها في الثمانينيات على االتحاد السوفيتي.  

االنسحاب  قرار  كان  هل  مثل:  الكثيرة  التساؤالت  عن  النظر  وبغض 
الرئيس  على  سيتعين  كارثي  استراتيجي  خطأ  أنه  أم  بعناية  مخططًا 
األمريكي جو بايدن دفع ثمنه في االنتخابات المقبلة؟ أو كيف خرجت 
القوة العظمى الوحيدة في العالم مهزومة من قبل حركة طالبان؟ تبقى 

بقلم: د.نجاة السعيد
أستاذ في الجامعة األمريكية في اإلمارات-كلية اإلعالم واالتصال الجماهيري
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هذه األسئلة بدون أجوبة في الوقت الحاضر، لكن السؤالين المهمين 
من  األمريكي  االنسحاب  انعكاسات  ماهي  االعتدال  لدول  بالنسبة 
أفغانستان على أمنهم وخاصة األمن الفكري، كون هذا االنتصار لطالبان 
قد يؤثر بشكل أو بآخر على الشعوب وخاصة الشباب بأن الجماعة التي 
يكون  قد  وسياسيًا  عسكريًا  العالم  في  الوحيدة  العظمى  القوة  هزمت 

فكرها ومنهجها على صواب؟ 
وتأثيرها  الناعمة  القوة  لتفعيل  عمله  يمكن  مالذي  اآلخر  السؤال  أما 
على الشعوب لمواجهة هذه التحديات الجديدة التي طرأت على الساحة 

اإلقليمية؟   

انعكاسات االنسحاب األمريكي
إلى  يسلم  الحكم  زمام  ألن  سياسية  فاجعة  يعد  األمريكي  االنسحاب 
فقبل  اإلرهاب،  مكافحة  باسم  عليها  الحرب  شن  التي  القوة  نفس 
عشرين عامًا، بدت «الحرب العالمية على اإلرهاب» وكأنها بداية واعدة. 
فسرعان ما تم اإلطاحة بحكم طالبان في أفغانستان وبدا أن األمريكيين 
آنذاك  األمريكان  عنه  غفل  الذي  لكن  كمحررين.  بهم  مرحب  وحلفائهم 
واتضح  الفكري  أيضًا  بل  فقط  العسكري  ليس  الحقيقي  االنتصار  أن 
فيما بعد أن غزو البالد أسهل بكثير من إصالحها خاصة عندما تتجذر بها 
التطرف  إلى  إضافة  المدقع،  والفقر  الحكم،  وسوء  والفساد،  القبلية، 
األمد  طويلة  بحرب  فقط  تحقيقه  يمكن  ال  اإلصالح  هذا  ألن  الديني 
تشمل  ذكية  قوة  إلى  تحتاج  بل  أفغانستان  في  الحرب  مثل  ومكلفة 
القوة الصلبة والناعمة معًا، وفي هذا الحاالت القوة الناعمة تكون أهم 
وتنفيذ أهدافها أصعب من القوة الصلبة ألنها تحتاج إلى تغيير ثقافي 
وفكري وهذا ليس من السهل تحقيقه.  لذلك، فإن الفشل األمريكي في 
بالنسبة  أما  الصلبة  قوتها  على  اعتمدت  ألنها  محتومًا  كان  أفغانستان 
تكن  لم  البالد  في  السائدة  للثقافة  فهمها  عدم  بسبب  الناعمة  للقوة 
استراتيجية  هناك  تكن  لم  أنه  يبدو  كما  أو  وقوية  ناجحة  استراتيجيتها 

من األساس.  
قد يكون هناك تأثير استراتيجي وتحديات لما يحدث في أفغانستان على 
فرجًا  سيكون  فاألمر  السياسي  اإلسالم  دعاة  دول  أما  والصين،  روسيا 
بالنسبة لهم ألنه سيعزز فكرهم ونهجهم، لكن الوضع سيكون أشد وقعًا 
على الدول التي تعاني من تطرف الحركات األصولية وجماعات اإلسالم 
السياسي، ألن أفغانستان مرة أخرى ربما ستكون مركزًا لإلرهاب. وعلى 
أمريكا  وستنسحب  يومًا  سيأتي  أنه  يقين  على  كانت  الغالبية  أن  الرغم 
من أفغانستان فال يمكنها أن تستمر هناك لألبد فهذا أمر متفق عليه 
من الحزبين، لكن اإلشكالية في طريقة االنسحاب المخجلة والمرتبكة، 
ألنها بدت وكأنها استسالم وليس انسحابًا وهذا أعطى إشارة كأنه قوس 
النصر للمؤدلجين والدليل على ذلك حالة من اإلجماع على االبتهاج الذي 
والتشدد  السياسي  اإلسالم  جماعات  من  األصولية  الحركات  كل  عّم 
الديني في شرق العالم وغربه، مما يشير بأن عواقب الذي حدث ستكون 

وخيمة على االستقرار اإلقليمي والعالمي أيضًا.  

الحاجة إلى التماسك اإلقليمي
أحد أهم النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها هو التماسك اإلقليمي 
من  الوطني  أمنها  على  التهديد  نفس  في  تشترك  التي  الدول  بين 

المؤدلجين من الحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي، والحث 
بالقيام بعمل مشترك على غرار رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، 
فهذه الرابطة تأسست في 8 أغسطس 1967 في بانكوك بتايلند من 
والفلبين  وماليزيا  إندونيسيا  هي:  مسلمة  وغير  مسلمة  دول  خمس 
هو  آسيان  إنشاء  وراء  المشترك  الدافع  كان  وقد  وتايلند  وسنغافورة 
آسيان  ومقاصد  أهداف  تتمثل  كما  الشيوعية.  من  المشترك  الخوف 
الثقافية  والتنمية  االجتماعي  والتقدم  االقتصادي  النمو  تسريع  في 
وتعزيز السالم اإلقليمي والتعاون والمساعدة المتبادلة في األمور ذات 

االهتمام المشترك وتقديم المساعدة لبعضهم البعض. 
وبغض النظر عن االختالفات والتظلمات التاريخية الواضحة، يمكن أن 
األوسط  الشرق  لدول  عام  نموذج  بمثابة  آسيان  رابطة  نموذج  يكون 

اإلشكالية في طريقة 
اإلنسحاب المخجلة والمرتبكة 

والتي بدت وكأنها استسالم 
وليس إنسحاب
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التي تخشى من هيمنة الحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي 
خاصة بعد االنسحاب األمريكي ليس فقط من أفغانستان بل االنسحاب 
من المنطقة كما هو مخطط له. أحدى دول اإلعتدال يمكنها أن تلعب 
دورًا مهمًا في التماسك اإلقليمي بين الدول المشتركة في هذا الهدف 

األمني كون لها عالقات دبلوماسية وطيدة مع دول االعتدال. 
تجعل  أن  في  مهمًا  دورًا  تلعب  أن  اإلعتدال  دول  إلحدى  يمكن  كذلك 
تونس من ضمن المجموعة خاصة بعد حملتها ضد الحركات األصولية 
اإلقليمي  التماسك  هذا  ولتوطيد  السياسي.  اإلسالم  وجماعات 
والهند  النمسا  تكون  أن  فيمكن  التوجه،  بنفس  دولي  دعم  إلى  يحتاج 
التطرف  ضد  حازمة  مواقف  اتخذا  فكالهما  المجموعة،  ضمن  من 
اإلسالمي وكالهما لديه روابط قوية مع دول االعتدال ودول االتفاقيات 
اإلبراهيمية. والشيء نفسه، ينطبق أيضًا على اليونان وقبرص، والقوى 

األخرى في أوروبا التي تدرك خطر الحركات األصولية.

الحاجة إلى تحالف إعالمي 
فكما يمكن ألحدى دول اإلعتدال يمكن أن تلعب دورًا هامًا دبلوماسيًا 
التهديد  نفس  من  تعاني  التي  الدول  بين  مشتركة  رابطة  تأسيس  في 
على أمنها الوطني، يمكنها أيضًا أن يكون لها دورًا في تحالف إعالمي 

بين هذه الدول. 
إن أكبر نقطة اختالف مع األحزاب الليبرالية واليسارية في الدول الغربية 
اإلسالم  جماعات  أن  تعتقد  أنها  أمريكا  في  الديمقراطي  الحزب  مثل 
مناسبًا  عالجًا  تكون  أن  ممكن  المسلمين  اإلخوان  مثل  السياسي 

للجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة، ألنها تعتبر جماعات اإلسالم 
الجماعات  ترويض  يمكنها  التي  المعتدل  اإلسالم  تمثل  السياسي 
اإلرهابية. من ناحية أخرى، تجد األحزاب المحافظة مثل الحزب الجمهوري 
أن جماعات اإلسالم السياسي هي بوابة للتطرف وأن دعمهم يعني دعم 

الجماعات اإلرهابية ألنهم جميعًا ينتمون إلى نفس الفكر المتطرف.  
وهذا قد يفسر سبب تقارب دول االعتدال من األحزاب المحافظة خاصة 
في شأن الحركات األصولية وجماعات اإلسالم السياسي، في حين أن 
في  الليبرالية  اليسارية  األحزاب  مع  متحالفون  السياسي  اإلسالم  دعاة 
الرئيسية  اإلعالم  وسائل  سيما  وال  الدولي،  اإلعالم  ألن  ونظرًا  الغرب. 
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة، يهيمن عليه اليسار الليبرالي، 
إلى  مشيرين  مباشر،  غير  بشكل  السياسي  اإلسالم  يدعمون  فإنهم 
جماعات اإلسالم السياسي بأنهم «معتدلين» لتمييزهم عن الجماعات 

المتطرفة مثل داعش والقاعدة.
مشترك  فكر  يشمل  إعالمي  تحالف  وجود  أهمية  تنطلق  هنا  ومن 
لدول االعتدال ودول االتفاق اإلبراهيمي لشرح وجهات نظرها بوضوح 
السياسي  اإلسالم  جماعات  بين  فرق  وجود  عدم  على  والتأكيد  للعالم 
والجماعات القتالية المتطرفة، بل إن خطر جماعات اإلسالم السياسي 
لنفسها  متسامحة  نسخة  بتقديم  السياسية  الخدع  تمارس  ألنها  أكبر 
تكون  الحقيقية  الراديكالية  نسختها  أما  الغرب،  أمام  اإلنجليزية  باللغة 

باللغة العربية للمنطقة. 
إحدى أشكال هذا التحالف اإلعالمي يكون عن طريق إنشاء قناة إخبارية 
أن  شأنها  من  والتي  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  مشتركة  فضائية 
تشمل مواطنين من هذه الدول لتوضيح رؤيتهم ورسالتهم ولكي تواجه 
اإلعالم التعبوي المنحاز للجماعات اإلسالمية وحلفائها سواء من دول 
المنطقة أو الدول الغربية. كذلك من المهم أيضًا توقيع اتفاقية تعاون 
وتبادل إخباري بين وكاالت أنباء تلك الدول لتكون هناك آلية مشتركة 
في  حدث  كما  والصراعات  األزمات  أوقات  خاصة  األحداث  تغطية  في 
أفغانستان مؤخرًا وتحليل تداعيات هذه األزمات على المنطقة وتقديم 

التوصيات للخروج منها.  
نهجه  تقليدي  إعالم  له  يكون  أن  مهم  هو  كما  اإلعالمي  التحالف  هذا 

انسحاب أمريكا من أفغانستان  
سيكون له تأثير استراتيجي 

وتحـديات كبرى على دول المنطقة 
والعالم 
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من األعلى إلى األسفل، من المهم أيضًا أن يكون له إعالم جديد نهجه 
من األسفل إلى األعلى، وبناًء على ذلك، فإن وجود حملة على وسائل 
المهم  من  الشباب.  بين  خاصة  األهمية  بالغ  أمر  االجتماعي  التواصل 
الجماعات  من  استغاللهم  يتم  ال  لكي  الشباب  مهارات  استثمار  جدًا 
في  المتطرفين  مواجهة  على  فعال  بشكل  تدريبهم  يتم  وأن  المتطرفة 
وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المتحيزة التي تؤيد هؤالء 
المتطرفين وتطلق عليهم أسماء مثل المعتدلين أو سياسيين شرعيين 
وغيرها. بمعنى آخر، يجب تفعيل ما يسمى بدبلوماسية المواطن. لكن 
االعتماد  أن  هي  االعتبار  في  أخذها  يجب  التي  أهمية  األكثر  النقطة 
المفرط على وسائل التواصل االجتماعي قد يجعل المستخدمين عرضة 
للرقابة من قبل شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تمتلك هذه المنصات، 
اإلسالم  لجماعات  المحابي  اليساري  للفكر  ينتمون  أنفسهم  فهم 
لوسائل  منصة  المشتركة  الدول  لهذه  يكون  أن  يجب  لذلك  السياسي. 
التواصل االجتماعي مستقلة خاصة بها لتجنب الرقابة وعدم حظرها كما 

فعل مع دونالد ترامب والعديد من أنصاره.
ضخمة  إعالمية  منصات  لنجاح  التوقع  يمكن  ال  أنه  إدراك  المهم  ومن 
ومؤثرة بدون مراكز فكرية ناجحة، لذلك على هذه الدول المشتركة في 
نفس التهديد على أمنها الوطني من المؤدلجين من الحركات األصولية 
وجماعات اإلسالم السياسي أن يكون لها مراكز فكرية مشتركة بدًال من 
إنشاء مراكز بحوث لكل دولة بشكل مستقل، فمواجهة التطرف يحتاج 
إلى عمل مشترك إلجراء دراسات معًا خاصة في تعزيز وتطوير مواجهة 

التطرف من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.   
المؤثرة،  اإلعالم  وسائل  لنجاح  المهمة  العوامل  من  الفكر  مراكز  وكما 
يمكن لمجموعات الضغط (اللوبيات) في الدول الغربية وبشكل رئيسي 
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة أن تلعب دورًا كبيرًا في نجاح 
رسالة ورؤية وسائل اإلعالم للدول المشتركة. فهذه الدول يمكنها تقديم 
المساعدة لبعضها البعض ألن هناك دوًال معينة لديها مجموعات ضغط 
أقوى من األخرى خاصة في نفوذها للقاعدة الشعبية في داخل الدول 
الغربية مثل الواليات المتحدة. لألسف في اآلونة األخيرة، االستقطاب 
المتحدة  الواليات  في  والجمهوري  الديمقراطي  الحزبين  بين  السياسي 

األمور  بشأن  بينهما  اتفاق  أي  وجود  عدم  إلى  أدى  مما  ذروته  وصل 
بالحركات  يتعلق  فيما  خاصة  األوسط  الشرق  في  الحاسمة  السياسية 
في  فوضى  إلى  أدى  مما  السياسي،  اإلسالم  وجماعات  األصولية 
المنطقة وقد انعكس هذا االستقطاب السياسي على وسائل اإلعالم 
األمريكية. لذلك من المهم لهذه الدول المشتركة أن يكون لها دور فعال 
المتحدة،  الواليات  في  الشعبية  للقاعدة  رسالتها  لتصل  اللوبيات  في 
ألن الكثير من الجهات المؤثرة ليس لها دراية عن تفاصيل الذي يحدث 

في المنطقة. 

الخاتمة
له  سيكون  أفغانستان  من  أمريكا  انسحاب  أن  على  التأكيد  المهم  من 
دول  على  لذلك  المنطقة،  دول  على  كبرى  وتحديات  استراتيجي  تأثير 
من  يتجزأ  ال  جزء  والتعايش  والتسامح  السالم  تعتبر  التي  اإلعتدال 
تفعيل  في  مهم  دور  لعب  في  بدورهم  يقوموا  أن  السياسي  تكوينهم 
والذي  واإلعالمية.  الدبلوماسية  المجاالت  في  وخاصة  الناعمة  قوتهم 
يساعهم في ذلك أنهم العب دبلوماسي مشترك مع دول االتفاقيات 
اإلبراهيمية مما سيفعل دورهم بشكل أكبر بتكوين رابطة إقليمية للدول 
التي تشترك في نفس التهديد على أمنها الوطني من المتطرفين من 
لدول  يمكن  كذلك  السياسي.  اإلسالم  وجماعات  األصولية  الحركات 
اإلعتدال من خالل النجاحات في عالقاتهم الدبلوماسية أن يساعدوا في 
تكوين تحالف إعالمي مشترك لمواجهة التطرف من الناحية اإلعالمية. 

 

هل كان قرار اإلنسحاب مخطط 
بعناية أم أنه خطأ استراتيجي 
كارثي سيتعين على الرئيس 
األمريكي دفع ثمنه
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

إطعام  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اللُه  ى  َصلَّ النبي  هدي  من  كان 
رضي  أصحابه  يحث  وكان  الضيف،  وإكرام  الطعام 
الله عنهم على المبادرة إلى إطعام الطعام واكتساب 

الثواب في ذلك.
ى اللُه َعَلْيِه  َعْن َأِبي ُموَسى َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِه َصلَّ
َوُعوُدوا  اْلَعاِنَي،  وا  َوُفكُّ اْلَجاِئَع  َأْطِعُموا   ” َم:  َوَسلَّ

اْلَمِريَض ”رواه  البخاري وأحمد.
واالمر النبوي هنا واضح في إطعام الطعام وفكاك 
األسير وزيارة المريض، وإطعام الطعام من موجبات 

الدخول إلى ثواب الله ونعيمه في جنته.
ى اللُه  ِبيُّ َصلَّ ا َقِدَم النَّ َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َسَالٍم، َقاَل: َلمَّ
اُس َعَلْيِه، َفُكْنُت ِفيَمِن اْنَجَفَل،  َم اْنَجَفَل النَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
اٍب،  ْنُت َوْجَهُه َعَرْفُت َأنَّ َوْجَهُه َلْيَس ِبَوْجِه َكذَّ ا َتَبيَّ َفَلمَّ
َالَم،  السَّ َأْفُشوا   » َيُقوُل:  َسِمْعُتُه  َشْيٍء  ُل  َأوَّ َفَكاَن 
اُس  َوالنَّ وا  َوَصلُّ ْرَحاَم،  اْألَ َوِصُلوا  َعاَم،  الطَّ َوَأْطِعُموا 
َة ِبَسَالٍم» رواه أحمد وابن ماجه بسند  ِنَياٌم َتْدُخُلوا اْلَجنَّ

صحيح.
وهذا الحديث الشريف واضح الداللة في أن إطعام 
الطعام أحد األسباب التي توصل المسلم إلى الجنة

َم إطعام الطعام من  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ وجعل النبي َصلَّ
ِه ْبِن َعْمٍرو َرِضَي  أفضل األعمال وأحسنها َعْن َعْبِد اللَّ

ماليزيا  مملكة  في  إسالمي  حضاري  معلم  هو 
ترغكانو  إقليم  في  المسجد  هذا  بني  حيث  الصديقة، 
بأمر السلطان زين العابدين الثاني ملك ماليزيا، الذي 

حكم ماليزيا بين عامي 1793م و1808م، 
ويتبوأ هذا المسجد مكان مهمة في تاريخ دولة ماليزيا، 
ويسمى بالمسجد الكبير ومسجد عابدين أيضا، ويقع  

هذا المعلم في مدينة كواال ترغكانو .
يتمــــيز هذا المســــجد باللـــون األبيض ولهـــذا يعرف 
مسجد  هــو  األشـــهر  واألســـم  األبيض  بالمسجد 
عابدين نسبة إلى اسم السطـــان زين العابـــــدين الذي 

أمر ببنائه.

إطعام 
الطعام

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي
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مسجد

األبيض في 
ترغاكو-ماليزيا

َم: َأيُّ  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيَّ َصلَّ ُه َعْنُهَما، َأنَّ َرُجًال َسَأَل النَّ اللَّ
َالَم َعَلى  َعاَم، َوَتْقَرُأ السَّ اِإلْسَالِم َخْيٌر؟ َقاَل: «ُتْطِعُم الطَّ
َمْن َعَرْفَت َوَمْن َلْم َتْعِرْف» رواه  البخاري ومسلم وأحمد. 
َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  َصلَّ اللِه  َرُسوُل  َقاَل  َيُقوُل:  َماِلٍك،  ْبَن  َأَنَس 
رواه   « َجاِئًعا  َكِبًدا  ُتْشِبَع  َأْن  َدَقِة  الصَّ َأْفَضُل   » َم:  َوَسلَّ

البيهقي بسند حسن.
فإن  وغيره  اإلنسان  إطعام  يشمل  اإلطعام  في  واألجر 

الثواب يحصل في اطعام الدواب أيضا.
ى  ِه َصلَّ ُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ َوَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اللَّ
ْت ِبَكْلٍب َعَلى  َم: «ُغِفَر ِالْمَرَأٍة ُموِمَسٍة َمرَّ ُه َعَلْيِه َوَسلَّ اللَّ
َها َفَأْوَثَقْتُه  َرْأِس َرِكيٍّ َيْلَهُث َكاَد َيْقُتُلُه اْلَعَطُش َفَنَزَعْت ُخفَّ
ا ِبَذِلَك». ِقيَل: ِإنَّ  ـَ ِبِخَماِرَها َفَنَزَعْت َلُه ِمَن اْلَمــــاِء َفُغِفَر َلهـــ
َلَنا ِفي اْلَبَهاِئِم َأْجًرا؟ َقاَل: «ِفي ُكلِّ َذاِت كبد رطَبة أجر» 

رواه البخاري ومسلم.
 ومن ثمرات إطعام الطعام إحياء النفوس وإشاعة المحبة 
سماحة  يظهر  وكذلك  الناس  بين  الطيب  والتواصل 
التي  الكرم  صفة  على  ويبرهن  تعاليمه  وجمال  اإلسالم 

هي من أهم أخالق اإلسالم.
َم:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ِه َصلَّ َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
رواه  َضْيَفُه)  َفْلُيْكِرْم  اْآلِخِر  َواْلَيْوِم  ِه  ِباللَّ ُيْؤِمُن  َكاَن  «َمْن 

البخاري ومسلم.

جميلة  اللون  بيضاء  قبب  ست  على  المسجد  يشمل 
التصميم.

وتعلو المسجد منارة شاهقة بيضاء اللون.
كما استعمل في بنائه األقواس والزخارف البديعة التي 
تسر الناظرين، وتم إعادة إعمار المسجد وتوسعته في 

عهد السلطان عمر ملك ماليزيا.
ويبقى هذا المعلم الحضاري رمزا راسخا لعمق الحضارة 
اإلسالمية في شرق آسيا ليشهد على رسوخ هذا الدين 
العظيم وحضارته العظيمة الممتدة شرقا وغربا لتظهر 
إثراء  العظيمة  الحضارية  وتعاليمه  اإلسالم  سماحة 

للحضارة  اإلنسانية. 
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 شهد قائد مديرية التدريب ونائب قائد سالح الهندسة وعدد من ضباط سالح 
الهندسة حفل تخريج دورة ضباط هندسة عسكرية، تحدث في بداية الحفل أمر 
جناح تدريب هندسة الميدان عن الدورة قائًال بأن الدورة شملت المحاضرات 
كهندسة  الرئيسية  للمواد  باالضافة  التوضيحية  واألفالم  والعملية  النظرية 
الميدان وقياس الزوايا وتحصينات الميدان وصيانة المواد المسلكية الالزمة 

وطريقة التسليح وزراعة األلغام وفتح ثغرات بها.
كما ذكر قائًال بأن هندسة الميدان تعتبر من أسلحة اإلسناد الرئيسية

 ثم القى بعد ذلك قائد مديرية التدريب كلمة هنأ فيها الخريجين قائال بأن كفاءة 
المرء تقاس بمدى الجهد الذي يبذله .

  وفي ختام كلمته نقل للخريجين تحيات سمو القائد العام للقوات المسلحة 
وتفضل بتوزيع الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين.

مؤتمر القمة العربي 
االستثنائي

أجرى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة محادثات 
سبتمبر  من  الفاتح  ثورة  قائد  القذافي  معمر  العقيد  فخامة  أخيه  مع  هامة 

الليبية الذي قام بزيارة رسمية للبالد، استغرقت يوما واحدًا .
وقد تناوت المحادثات العالقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمهما وتطويرها 
والقضايا ذات اإلهتمام المشترك، كما ناقش الزعيمان آخر التطورات على 
على  األخير  األمريكي  العدوان  إلى  باإلضافة  والدولية  العربية  الساحتين 
الطائرات الليبية ونتائج القمة الثالثية التي عقدت في عدن بين الجماهيرية 

العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأثيوبا.
وعقد الزعيمان جولتين من المباحثات الرسمية اشترك فيها من جانب دولة 
اإلمارات سمو الشيخ طحنون بن محمد ممثل حاكم في المنطقة الشرقية 
وسمو الشيخ سلطان بن زاید القائد العام للقوات المسلحة ومعالي سرور بن 

محمد رئيس ديوان سمو رئيس الدولة.

من ذاكرة عدسة درع الوطن
نصيحة
للجندي

من الشعر الشعبي
تخريج دورة 

هندسة 
عسكرية 
للضباط

من الذاكرة
سبتمبر

العدد: 122
سبتمبر 1981
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كما قام فخامة الضيف الكبير يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة بجولة 
شملت مدينة العين وضواحيها.

هذا وقد اشترك سمو العميد الشيخ سلطان بن زايد القائد العام للقوات 
في  الدولة  رئيس  سمو  ديوان  رئيس  محمد  بن  سرور  ومعالي  المسلحة 

استقبال ووداع فخامة الضيف الليبي الكبير بمطار ابوظبي الدولي.
ومن جهة اخرى جری لفخامة الضيف الكبير مراسم وداع رسمية اشترك فيها 
وأصحاب  الوزراء  المعالي  وأصحاب  الشيوخ  السمو  أصحاب  من  كبير  عدد 
السعادة بادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وكبار ضباط 

القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من أفراد الجالية الليبية في الدولة.

مني نصيحــــة للجنــــــود 
وخص اصــــحاب الغيــــــــاب    

يلي قليليــــــن الــــــــدوام 
وهــــم في عـــــز الشــــــــباب    

العسكريـــة باالنضبــــاط 
والجيـــش مـــا هـــو عـــــذاب    

والعيش يأتي باالجتهـاد 
والفـــــوضى تـــدي للـــخراب    

اوصيك يا خي ال تغيب 
وحق العمل احسب حساب    

لو كنـت في دار البعيـــد 
حــــاول تجـــــي وال تجــــــــاب    

وال تكـــن كســـالن دوم 
ومـديم متمـارض مصــــاب    
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Brake Assist (EBA), Adaptive Cruise Control (ACC) and Lane 
Departure Warning (LDW), a totally new electronic and elec-
tric architecture guarantees the vehicle’s future viability – 
particularly with regard to autonomous driving. 
Fleet commonality is also a practical reality. Thanks to the 
consistent implementation of standardised parts and func-
tions for the HX3, one mechanic can work on the entire fleet 
– from a 4x4 to a 10x10. The same applies to the training of 
soldiers on the vehicle because the functions are the same 
throughout, both in the protected and unprotected variants. 
Uniform standards and standardised parts make the mainte-
nance of each individual truck and the entire fleet efficient.

The way to autonomous 
driving is perfectly paved in 
the HX3

Supashock is revolutionising 
the load handling process

Additional Benefits
The assembled UTRS maximises the overall payload capacity 
of the cargo by freeing up the installation space previously 
required for the subframe. This patented development is ad-
vantageous for tanker, tray, container frames and system car-
rier applications – proving advanced interoperability. 
Rethinking the way containers and flat racks were deployed 
in the past, Supashock is revolutionising the load handling 
process. By picking up containers and flat racks without leav-
ing the cabin, the ALHS increases soldier safety and minimis-
es physical efforts by not being forced to manually apply X-
frames. Just one operator can manage the entire loading pro-
cess. Cargo can be picked up and deployed in difficult terrains 
e.g. muddy or rough environments. 
Strict adherence to a policy of component and functional 
unity facilitates maintenance, logistics and training, while a 
global service network guarantees fast resupply and support 
throughout a long service life. 
With over 15,000 vehicles in operation worldwide, a high de-
gree of compatibility with previous HX generations reinforces 
this. 
Among others, the circle of international HX user nations now 
includes Germany, Great Britain, Australia, New Zealand and 
Austria. Norway and Sweden have also placed substantial 
truck orders with Rheinmetall.

Uniform standards and standardised parts make the maintenance of each individual truck and the entire fleet efficient 
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piste. Like its predecessors, the HX3 is designed as a pure mili-
tary truck. It is able to cope with all emerging requirements – 
anytime, anywhere.
An optional active suspension system on the rear axles signifi-
cantly improves the truck’s on-road and off-road mobility. 
Various driving modes, the driving level control option and 
active damping help to consistently cushion the shocks and 
vibrations of demanding off-road use.
The ALHS revolutionises logistics on the battlefield by allow-
ing a single soldier to operate the system from within the cab-
in. In addition to faster loading and unloading, both contain-
ers and flat racks can be loaded without the need for manual 
support – even from less than ideal angles and on uneven 
surfaces.
For tactical scenarios and automation of military operations, 
all HX3 vehicle functions can be prepared for optionally-
manned operations. 
The UTRS decouples the torsion forces between the flexible 
HX chassis and sensitive truck bodies such as radar shelters, 
weapon systems or containers in an impressive manner. The 

HX3 trucks can handle a 
range of tactical roles and 
tasks in future scenarios

New protected cabin offers 
the best possible field of 
vision

result: superior payload capacity with minimised height and 
system weight.
ADAS Advantage
At some point, when soldiers’ senses are weakened after a 
tough mission, the HX3’s new, numerous Advanced Driving 
Assistance Systems (ADAS) become all the more important. 
Not only do they ensure safety in a moment of inattentive-
ness, but they also help reduce driver fatigue and stress over 
the entire duration of the mission – thus increasing road safe-
ty. It essentially means that when the soldier is tired, the HX3 
stays awake.
Even the way to autonomous driving is perfectly paved in 
the HX3. Owing to its completely redesigned cab, the HX3 
delivers even greater ease of operation and crew protection. 
Various assistance systems assure enhanced safety in every-
day operations, whether for soldiers deployed in the field or 
in civilian settings. 
Coupled with assistance systems such as the Emergency 

HX 10x10

New HX3
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Protective Shield
Both interior and exterior have been updated. The HX3 comes 
with life-saving solutions when it comes to the protection of 
soldiers. Based on a common basic armour cabin, modular ar-
mouring concepts allow the protection level to be flexibly 
adapted to individual requirements.
As an option, the trucks can be equipped with an armoured 
cab, whose protection level can be modularly augmented. 
In addition to conventional camouflage, the new trucks fea-
ture a digital stealth mode: if necessary, all data transmission 
and receiver functions can even be switched off to reduce the 
vehicle’s digital signature. 
Thanks to an innovative design and a reinforced cabin struc-
ture, the Integrated Armour Cabin (IAC) offers even more pro-
tection against mine, blast and improvised explosive device 
(IED) threats whilst providing the best possible field of vision.
The reinforced roof offers space for weapon stations with 
heavy weaponry. Additional active and passive protection 
systems are also available, including Rheinmetall’s ROSY 
(Rapid Obscuring System) and ADS (Active Defence System).
Soldier-centric Design
The new protected cabin comes with a completely mod-
ernised interior offering an integrated dashboard with air 
conditioning and more stowage space. 
Spacious storage compartments and extra fixation bars, es-
pecially above the crew’s heads and in front of the seats, offer 
more possibilities to stow away both C4I and personal equip-
ment. Another particularly useful feature: The devices are 
easier to reach – exactly where the soldier needs them.
Soldiers feel right at home in their HX3 thanks to significantly 
improved ergonomics. The new driver assistance systems 
support the crew through adaptive technologies and sensors 
while driving. So much so that these automated systems 
warn the driver of potential collisions, assist with braking, and 
eventually provide greater safety.
In addition to the classic blackout mode, the HX3 has a new 
digital blackout mode too. If necessary, this disables all trans-
mission and reception functions to reduce the vehicle’s digi-
tal signature.
Enhanced Mobility
Thanks to advanced technologies, almost nothing can stop 
the HX3. Neither the most brutal terrain nor hindrances off-

Technical Specification
Prototype variants: 8x8-6, 8x8, 10x10 
Engine: MAN D26 EuroII, V, VIe (all F34 compatible) 
Transmission: ZF TraXon (automated), ZF Ecolife7 
(fully automatic) 
Gross vehicle weight: 38t – 50t 
Temperature range: –32°C / +49°C 
Protection: Advanced protection 
Vehicle height: <4.00m

Like its predecessors, HX3 
vehicles are designed for 
military use
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HX3
Rheinmetall, the integrated technology group for mobility and security, has unveiled HX3, the latest genera-
tion of its globally tried-and-tested HX family of heavy-duty trucks that are completely redesigned using new 
technologies and military-off-the-shelf (MOTS) products.

Future-proof Truck 
Addresses Military

The future-proof military truck, rolled out during the second 
quarter of 2021, addresses contemporary military and auto-
motive megatrends by drawing on innovative tools. 
While retaining the valued core strengths of the HX2 and the 
family concept, the latest vehicles offer better protection, im-
proved mobility, enhanced driving comfort as well as digital 
interface architecture for greater operational flexibility and 
future performance upgrades. 
Like its predecessors, the vehicles of the new HX3 generation 
are designed for military use under the most gruelling operat-
ing conditions – a unique selling point in the sector. 
As well as the robust chassis and powerful engine, an active 
rear axle suspension is available as an option, which consider-
ably improves the vehicle’s performance both on and off the 
road. 
The new features of the truck are truly impressive. The HX3 of-
fers soldiers and the civilian environment increased safety in 
everyday vehicle use and guarantees more protection in the-
atre, for example with a completely redesigned cabin.
Variety of Variants
With its greater variety of variants and systems, the HX3 is a 
truck that can handle a wide range of tactical roles and tasks in 
future scenarios. Besides its classic role as a logistic vehicle, 

which is enhanced by the availability of innovative systems 
such as the new Automated Load Handling System (ALHS) or 
the Universal Torsion-Resistant Subframe (UTRS), the HX3 is 
also, more than ever before, suitable as a system carrier.
The new HX3 embodies a platform concept designed for lo-
gistic operations and tactical scenarios alike. Thus, the vehicles 
will be available in 4x4, 6x6, 8x8 and 10x10 versions – and 
characterised by even greater variant and system diversity. 
 HX3 is better able than ever to serve as a systems carrier for 
complex weapon and radar systems. These include truck-
based artillery systems, which are likely to gain importance in 
coming years. 
The makers have accorded highest priority to safety: both that 
of the crew and of people in the immediate vicinity of the 
truck. The HX3’s technical systems provide decisive improve-
ments, especially when used on public roads or in complex or 
stressful manoeuvring and loading operations. 
The new protected HX3 cabin, with its large windscreen and 
side windows, offers the best possible field of vision. The op-
tional BirdView camera system incorporates the technologi-
cal advantages of the commercial world for the military and 
supports the driver, especially in confined urban environ-
ments.
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Unmatched Capabilities of LVSR 
In 2006, the U.S. Marine Corps selected the Oshkosh LVSR (Lo-
gistic Vehicle System Replacement) heavy tactical trucks to 
replace the ageing Oshkosh Mk.48 series, which was launched 
in 1985 and remained the mainstay of the USMC logistics fleet. 
This truck is similar in concept to the U.S. Army Palletised Load 
System  (PLS). Overall USMC requirement is for over 2,000 
heavy high mobility trucks, including variants. First produc-
tion vehicles were delivered in 2009. In the same year, these 
heavy trucks were deployed in Afghanistan.
 The primary function of this heavy utility truck is to transport 
heavy engineering and combat equipment, containers and 
basic supplies, such as ammunition, fuel and water. This 10x10 
vehicle has a payload capacity of about 12 t off-road and 20.4 t 
on hard surface roads. It can tow a trailer or artillery pieces.
The Oshkosh LVSR trucks are capable of meeting the opera-
tional requirements of Marine Corps expeditionary missions 

globally.  It is fitted with an integrated armoured cab and en-
ergy-absorbing seats. 
The Oshkosh LVSR is powered by a Caterpillar C15 turbo-
charged diesel engine, developing 600 hp. The engine is lo-
cated behind and under the cab. Such layout helps reduce 
the height of the vehicle. 
 IVECO M250’s Mobility Advantage
Iveco Defence Vehicles’ High Mobility range of 4x4, 6x6 and 
8x8 battle proven trucks are  designed to have the protection 
and mobility to meet specialist military logistic applications. 
This range of purpose designed vehicles offers exceptional 
mobility and an unprepared fording capability of 850mm, 
providing tactical support to military operations in the most 
hostile environmental conditions, from -32C to +49C. 
The High Mobility Product Range can be customised to 
match specific user needs by virtue of its modular design, 
which embraces both the cab and the driveline. Crew surviv-
ability has been accorded high priority: the whole range can 
be equipped with a new generation of appliqué armour kits 
providing both anti-mine and ballistic protection.
The IVECO M250 is an Italian series of tactical military trucks. 
These trucks are branded ASTRA for domestic market while 
the M250 is its export designation. This military truck is in ser-
vice with Italy. Deliveries to the Italian Army purportedly 
commenced in 2003. These trucks fulfil logistic roles both for 
frontline and rear echelon units. The vehicles have been ex-
ported to Belgium and Spain. The Spanish trucks are badged 
as IVECO-Pegaso.
The IVECO M250 series trucks are available with various 
wheelbase lengths. Payload capacity varies depending on 
the version. The M250.45WM has a payload capacity of 8,000 
kg. It can tow trailers or artillery pieces. 
Surmounting Future Challenges
Military transportation requirements pose a set of problems 
that differ from those of the commercial world. The most im-
portant challenge is the need for rapid planning and execu-
tion of a complex set of activities including coordination, as-
signment, scheduling and routing of land, air, and sealift re-
sources; effective use of crews and support resources; coor-
dination with users; and the integrated use of both military 
and commercial resources. 
Future military transportation must take advantage of ad-
vances in the field of logistics. This involves increased use of 
computers and real-time communications, as well as a sys-
tems approach to integrating suppliers and users. 
Much effort is essential to improve efficient use of resources 
for commercial land, air, domestic water, and sea transporta-
tion. Effectiveness and efficiency hold the key.   

MTVR Extended Cargo
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cold weather starting device and can be started at tempera-
tures down to -50°C.  The vehicle has a full-time all-wheel drive 
and is fitted with a central tyre inflation system.
There are several variants of the baseline model, including 
KamAZ-53501 bridge transporter and KamAZ-53504 tractor 
truck.
HEMTT A4 – Power of Experience
Built to stand up to the rapidly evolving challenges in the op-
erational environment, the Oshkosh Heavy Expanded Mobili-
ty Tactical Truck (HEMTT) A4 brings substantial improvements 
in power, maintenance and safety to the battlefield. 
Its 500 horsepower Caterpillar C15 engine offers greater 
horsepower than its predecessor, so it can traverse the most 
challenging environments easier and more efficiently.
Oshkosh Defense is a global leader in the design, production 
and sustainment of best-in-class military vehicles and mobili-
ty systems. As a pioneer of combat-ready vehicle solutions, 
Oshkosh develops and applies emerging technologies that 
advance troop safety and mission success.
The HEMTT A4 performs while it protects with integrated un-
der cab protection and Long-Term Armur Strategy (LTAS) B-kit 
attachments. Each and every variant – cargo, refueller, load 
handling system, recovery, light equipment transporter, guid-
ed missile transporter and MLRS resupply – offers the power, 
versatility and safety needed for success of the mission. There 
are many variants of HEMTT.
Major changes and additions to the HEMTT A4 cab offer great-
er comfort and safety. These protection features include 
heavy-duty cab mounts and attachments advancing a modu-
lar approach to personnel protection.
Since 1917, Oshkosh Corporation has delivered and sustained 
more than 190,000 tactical wheeled vehicles to its customers 
in more than 20 countries.
Delivering Results MTVR-Way  
Built to go over even the roughest terrains and through the 
most hazardous environments, the Oshkosh Medium Tactical 
Vehicle Replacement (MTVR) is a high-performance, durable, 
all-terrain vehicle military personnel can count on. 
The MTVR carries 15 tonnes over the highway and up to 7.1 
tonnes off-road. And with advanced technologies like TAK-4 
independent suspension, the MTVR can take on any obstacle 
that impedes the mission.
 With the addition of an all-aluminium cab, a strict anti-corro-
sion programme and total life-cycle support, the MTVR can 
perform for any mission, any time.
The Oshkosh vehicle can transport troops, fuel, water, food 
and supplies. It will also be used to tow the M777 lightweight 
155mm howitzer.
More than 11,000 MTVRs have been delivered to the Marines 
and the Navy Seabees to date.

The MTVR is available in nine variants including MK23 and 
MK25 Standard Cargo Truck, MK27 and MK28 Extended Car-
go Truck, MK29 and MK30 Dump Truck, MK31 Tractor, MK36 
Wrecker, MK37 HIMARS Resupply Vehicle, 4×4 Short Bed 
Cargo, 9-Tonne Load Handling System 6×6, and 16.5-Tonne 
Load Handling System 8×8.
The crew cab and cargo compartment are equipped with an 
MTVR Armour System (MAS) to protect the crew from 
7.62mm M80 ball rounds and 7.62mm Armour Piercing (AP) 
rounds. The mine protection kit can protect the occupants 
from mines and improvised explosive devices.

Military transportation poses 
problems that differ from 
commercial 

The HEMTT A4 performs 
while it protects with 
integrated under cab 
protection and LTAS B-kit 
attachments

Major changes and additions to the HEMTT 
A4 cab offer greater comfort and safety
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operational characteristics of Ukrainian off-road trucks. Mili-
tary trucks KrAZ meet the requirements imposed on soldiers: 
strong, tough, reliable and undemanding. 
Special vehicles have always held an important place in the 
line-up of Kremenchug Automobile Plant. PJSC “AutoKrAZ” 
currently manufactures the following special vehicles: plat-
form trucks KrAZ-6322 Soldier (6х6) and KrAZ-5233ВЕ 
Spetsnaz (4х4), chassis cabs KrAZ-63221 and KrAZ-6322 
(6х6), KrAZ-5233НЕ (4х4), truck tractors KrAZ-6446 (6х6) and 
KrAZ Т17.1 ЕХ (6х6).
KrAZ trucks were used in almost all the armed conflicts and 
wars at the end of 20th and the beginning of 21st centuries. 
They were in service of Ukrainian Peacekeeping Forces in Si-
erra Leone, Lebanon, Kosovo, Iraq, Afghanistan and Indone-
sian Peacekeeping Forces in Sudan.
Experiences of service in the armies show that KrAZ trucks 
tackle tough jobs under the harshest environmental condi-
tions: desert, jungle, mountains. They are reliable operating 
over temperature range from -50 to +650С; an altitude up to 
5,000 m above sea level, water barrier up to 1.5 m and also 
snow cover.
Today’s KrAZ trucks are in service with the armies of 36 coun-
tries, including Armed Forces of Ukraine, Georgia, Iraq, Egypt, 
India, Yemen, Angola, Nigeria. 
They are used for carrying cargo and personnel, towing artil-

lery systems and trailers and accommodating electronic war-
fare systems.
KamAZ-5350’s Mustang Touch  
The KamAZ-5350 general utility truck is a member of Mus-
tang family. This family of military trucks includes 
the KamAZ-4350 (4x4) and KamAZ-6350 (8x8) with numer-
ous variants. This truck is an enhanced version of 
the KamAZ-4310, which was launched in the early 1980s. It 
was officially accepted to service with the Russian Army in 
2002 and a small-scale production commenced in 2003.
The KamAZ-5350 is conventional in design. The vehicle has a 
payload capacity of 6,000 kg and can also tow trailers or artil-
lery pieces. This military truck can carry a variety of shelters or 
container-type loads. A standard troop/cargo platform has 
drop sides, drop tailgate and removable tarpaulin with bows.
A three-person cab is standard across the Mustang range. It 
has a sleeping berth and tilts forward for engine access. This 
cab can be fitted with add-on armour equipment. 
The vehicle is powered by a KamAZ-740.13.260 turbo-
charged diesel engine, developing 260 hp.  Its engine is com-
pliant with Euro II emission requirements, equipped with 

Russian origin Ural-4320 
military truck is a modified 
version of Ural-375D

KrAZ-6322 Soldier high mobility tactical vehicle

U.S. Army Soldiers from the 20th Engineer Brigade shuttle trucks across the 
Euphrates River, in support of a combat operation near Baghdad
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In recent months, the Rheinmetall MAN Military Vehicles 
(RMMV) family of vehicles has raced ahead of the competi-
tion, winning major procurement orders in Australia, New 
Zealand, Denmark, Norway, Sweden and elsewhere.
The low-torsion ladder frame of the HX is based on the tried 
and-tested series frame of the civilian MAN TG series. It is 
adapted for heavy off-road use. Steel bumpers ensure the re-
quired levels of reliability.
Similar to the frame, the HX suspension system has proven 
its worth over time. It was enhanced for the HX with long, 
wear-free, rubber-mounted springs, large shock absorbers 
and stabilisers.
The all-rounder combines the reliability of tested, mass pro-
duced components with innovative engineering. From cargo/
troop carrier to heavy equipment tractor with gross train 
weights of up to 120 t, the HX vehicles (4x4, 6x6, 8x8 and 
10x10 variants) ensure the perfect fit for all military purposes.
Incredible Ural-4320  
The Russian origin Ural-4320 military truck is a modified ver-
sion of Ural-375D. Its development started in 1972. The altera-

tions from the previous model include new engine, enlarged 
bonnet plus revised fuel, cooling and electrical systems. 
Its production commenced in 1976. The Ural-4320 took 
many of the roles, previously carried by the Ural-375D. Pro-
duction of the Ural-4320 still continues. This truck is in service 
with the Russian military as well as many other countries.
The vehicle is conventional in design and technology. It has a 
payload capacity of 4.5 t off-road and 6 t on hard surface 
roads. A standard troop/cargo platform has drop sides, drop 
tailgate and removable tarpaulin with bows. In troop carrier 
configuration it accommodates 27 troops. This military truck 
also tows trailers or artillery pieces with a maximum weight 
of 12 t.
The cab of the Ural-4320 provides seating for the driver and 
two passengers. An add-on armour kit has been developed 
for this military truck. It protects the cab end engine com-
partment from small arms fire and artillery shell splinters.
The Ural-4320 is powered by YaMZ-740 10.85-liter V8 diesel 
engine, developing 210 hp. Later it was fitted with improved 
diesel, developing 220 hp. The current production models 
are available with more powerful diesel engines. 
The vehicle can operate in climatic conditions, ranging from 
-50°C to +50°C. 
Tough and Reliable KrAZ-6322 
An interest from the military is based on high technical and 

The FMTV has been proven time and time again as durable, 
reliable and capable of advanced performance

Despite its age, the Ural-4320 general utility truck is still in production

Oshkosh FMTV stands out 
as the go-to resource for 
military operations
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Military trucks need to 
sustain the rigours of 
combat

gen. Daimler-Benz took over manufacture of the Unimog in 
1951, and first produced it in its Gaggenau plant. From 1951, 
the Unimog was sold under the Mercedes-Benz brand.
 The new Unimog brings efficiency and environmental friend-
liness to the road. Compared to Euro V engines, it generates 
up to 90 per cent fewer emissions and fine dust particles. In 
addition to the latest BlueTec 6 engine generation, this is due 
to the powerful cooling system and exhaust gas aftertreat-
ment, which reduces nitrogen oxides to a minimum.  The cur-
rent engines are quiet, easy to maintain and economical.  
Mercedes-Benz trucks rely on a worldwide service network for 
maximum availability.
For more than seven decades, the vehicle concept offers indi-
vidual all-round solutions for customer requirements. In coop-
eration with vehicle bodybuilders, custom-made units are cre-
ated that combine the accumulated expertise of decades of 
practice and innovation.
The G-Class basic vehicles offer a wide range of possible uses, 
and dynamic off-road capabilities. The common rail turbo die-
sel engine complies with the Euro 5 standard.  
Versatile Oshkosh FMTV
The Oshkosh Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) 
stands out as the go-to resource for military operations. The 
FMTV has been proven time and time again as durable, reli-
able and capable of advanced performance. It meets the de-
mands of the mission, battlefield and military personnel who 
rely on it. 

Commonality of parts across chassis variants considerably re-
duces the logistics burden as well as operational and support 
costs. With a Long-Term Armour Strategy-compliant cab 
(LTAS) and other advanced technologies, military personnel 
get the enhanced protection essential to complete their mis-
sions successfully.
Thanks to its ergonomic, adjustable driver seat and steering 
wheel and an electronic Central Tyre Inflation System (CTIS), 
the FMTV powers over terrain with full-time all-wheel drive, 
an integral transfer case and a fully automatic transmission. 
Crew-protecting armour and advanced technologies work in 
concert to provide the capability, versatility, mobility and pro-
tection to move supplies and weapon systems or haul equip-
ment wherever the mission requires. 
‘Fit for All’ HX vehicles
The HX family is a range of purpose-designed tactical military 
trucks manufactured by Rheinmetall MAN Military Vehicles 
(RMMV). The HX range was initially disclosed in 2003, and the 
first order was placed in 2004. It replaced the earlier FX and LX 
ranges in production. 

The new Unimog brings efficiency and 
environmental friendliness to the road
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Military Trucks 
Steer Ahead with 
Innovative Upgrades

On the ground, the needs are changing. Modern armies have 
very different demands ranging from mission support in the 
battle area to logistical tasks in the homeland. 
In most military operations, early deployment cargo moves 
on military assets. Although such movements may account 
for merely a small portion of the total, they are often the most 
critical.
Most military cargo, personnel, and war-fighting assets still 
move on commercial resources. It may be recalled that more 
than 95 per cent of the equipment and cargo shipped in Des-
ert Shield and Desert Storm moved on commercial carriers.
In an era of increasing need for military augmentation, com-
petitive pressures have reduced civilian excess capacity and 
amplified the need for closer coordination between the mili-
tary and civilian carriers.
Recognising the need for quality effectiveness in order to stay 
ahead,   several countries have manufactured their own mod-
els of military trucks, each of which has a unique technical 
characteristic. 
These vehicles are adapted to the needs of the different 
armies. In general, these trucks are composed of a chassis, 
motor, transmission, cabin, an area for the placement of the 
load and the equipment, axles of transmis-
sion, suspensions, direction, tyres, elec-
trical, pneumatic, hydraulic, engine 
cooling systems, and brakes. 
They can be operated with a gaso-

line or diesel engine. There are four-wheel drive (4x4) vehi-
cles, six wheeled (6x6), eight wheeled (8x8), 10 wheeled 
(10x10) and even 12 wheeled vehicles (12x12).
Military  trucks need to sustain the rigours of combat and, 
when needed, effortlessly be plated with thousands of 
pounds of armour. Some of them are commercial designs, 
just repainted in military colours. The others are purpose-
built tactical vehicles, that where specially designed for mili-
tary use. 
Here we take a look at some of the popular military trucks in 
service around the world. 
Unimog’s Efficiency on Wheels 
The MercedesBenz Defence Vehicles offers a range of highly 
capable tactical and logistics vehicles with payloads ranging 
from 0.5 to 110 t and gross combination weights up to 250 t.  
Unimog production started in 1948 at Boehringer in Göppin-

Trucks play a crucial role in any army. Designed to transport troops, fuel and military supplies to the battlefield, through 
asphalted or unpaved dirt roads, military trucks are increasingly expected to overcome hurdles on the path, while simul-
taneously applying the brake on tactical disadvantages.



79

others, in practice, Afghanistan of the Taliban may be an are-
na for attracting extremist religious terrorist organisations 
from many countries of the world. This may take place in light 
of the chaotic conditions in the country, especially with the 
rise of opposition movements to Taliban, as happened in Ja-
lalabad and elsewhere as a result of the population’s objec-
tion to the Taliban’s policies and the change of Afghan politi-
cal scene is based on pluralism. There are also doubts regard-
ing the formation of a national government representing all 
spectrums of the Afghan people, which will be a government 
formed mainly of Taliban personalities, including some ele-
ments from the old regime and tribes, to beautify the image 
in front of the world. There remains, however, the Taliban’s re-
lationship with terrorist organisations, which is possibly the 
main determinant of its relations with the world in the com-
ing stage, because no one can fully grant the truth of the sev-
erance of relations between the movement and these organ-
isations. Despite the pledges that Afghanistan will not be a 
source of threat to others, there are doubts about the contin-
uation of secret relations between the Taliban and the leaders 
of terrorism by virtue of intellectual affinity and long-term 
collaboration. The form of governance to be established by 
the Taliban, its practices on the ground and its dealings with 
its opponents will be important determinants to show 
whether there has been a change in its approach.
On the other hand, the U.S. withdrawal from Afghanistan has 
launched a race between several regional balances to fill the 
void. Pakistan, Iran, and Turkey, not to mention Russia and 
China, each began preparing for the post-U.S. era. Pakistan, 
the neighbouring country, will increase its influence by virtue 
of the historical relationship with the Taliban. Iran will at-
tempt to achieve a foothold in Afghanistan through the Haz-
ara minority, while Turkey will seek a role by communicating 
with the Taliban and providing the security support that the 
Movement needs. Signs of understanding are also looming 
on the horizon between Beijing and the Taliban on the one 
hand, and Russia and the Taliban on the other hand, repre-
sented in the Movement’s assertion that it will not interfere in 

the issue of the “Uyghurs”,  Muslims in China, as it is an inter-
nal matter. The Taliban has also confirmed that it will work to 
improve its relations with Russia.
Thus, the 10 years of the Soviet existence, just as the 20 years 
since the American invasion, have already passed, as well as 
the British occupation before that in the 19th century, with-
out changing anything about the nature of the Afghans, as if 
the Afghan people are saying, ‘Let whatever and whoever 
come, we remain...”
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In 2021, however, will the Taliban be a modified version of the 
previous one? Are we going to witness real changes in its poli-
cies internally and externally? In fact, the statements made by 
some Taliban leaders, including its spokesman, Zabihullah 
Mujahid, at the Movement’s first press conference, included 
assurances and pledges to those inside and outside Afghani-
stan. The Movement has pledged to give women their rights 
to work and education, and to only obligate them to wear the 
veil within the framework of Islamic Sharia laws, which is a 
flexible and general concept. The Movement has also issued a 
general amnesty for government employees, army forces and 
those who collaborated with the U.S. and NATO forces. It de-
manded the Afghan youth to remain in Afghanistan in order 
to develop their country. In addition, the Taliban promised 
that Afghanistan would not be a point of threat to foreign or 
neighbouring countries, which means that it will not be a ha-

Taliban,Tactical or 
Strategic Changes?

All of a sudden, Afghan cities and provinces have fallen, one after another, in the hands of 
the Taliban Movement. The U.S. intelligence had expected that the Kabul government 
would hold out for at least six months before the movement had tightened its grip on the 
capital. Such collapse has led to a strategic vacuum and raised great concern, especially in 
the neighbouring countries of Afghanistan.

By: Staff Colonel\  Yousef Juma Al Haddad

ven for terrorist organisations like ISIS and Al Qaeda. On the 
practical level, however, foreign and Western countries have 
been cautious about the pledges and statements of the Tali-
ban leaders, as they think that this is contingent upon a real 
change in the Taliban’s behaviour on the ground that is, 
translating words into deeds.
Through this discourse, statements, and theoretical reassur-
ances, the Taliban aims to break its international isolation, 
gain international recognition, and attract foreign invest-
ments in light of the difficult economic conditions experi-
enced by the Afghan people. In return, it announced the es-
tablishment of the Islamic Emirate regime and the change of 
the political system in the country. Therefore, the change in 
the Taliban policies may be only in tactics, not in strategies or 
goals. Although the Movement made promises that Afghan-
istan would not be a springboard for terrorist acts against 
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yed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE Armed Forces, to Vienna, the 
Government of the United Arab Emirates and the Government 
of the Republic of Austria reaffirm that relations between the 
UAE and Austria have witnessed significant progress during 
the past few years. These relations are built on mutual trust, re-
spect, and shared interests to ensure continued development 
and prosperity for the people of both countries.”
An Analytical Vision of the Comprehensive Strategic Part-
nership between the UAE and Austria
The terms of this declaration indicate that there is a common 
tendency to develop the current cooperation relations 
through a deliberate vision. This can be foreseen by analysing 
the terms of the joint declaration as follows:
• Emphasis on the existence of solid foundations for the devel-
opment and institutionalisation of Emirati-Austrian relations 
through the Comprehensive Strategic Partnership Agreement.
• The agreement to raise the bilateral relations between the 
two countries to the level of a comprehensive strategic 
partnership is part of a well-studied institutional 
framework. The basis for this partnership 
was laid during their first meeting in 
Abu Dhabi in April 2018, and further 
revisions and updates were con-
ducted during their second 
meeting in March of 2019.
• The Joint Bilateral Declara-
tion on the Comprehensive 
Strategic Partnership is char-
acterised by a precise defini-
tion of the frameworks and 
fields of this partnership, as it 
includes the main and second-
ary details of future joint action in 
each of the areas. 

• The Joint Declaration on the Comprehensive Strategic Part-
nership Agreement set a clear roadmap for achieving bilateral 
goals. The declaration was not limited to comprehensiveness 
and integration in setting goals but was detailed in defining 
the various aspects of cooperation.
Austrian Vision for the Future of the Comprehensive 
Strategic Partnership
“The UAE is Austria’s most important economic partner in the 
Arab region,” Austrian Chancellor Kurz said in an interview 
with the Emirates News Agency, pointing to the presence of 
Austrian direct investments in the UAE of more than 7 billion 
euros. Chancellor Kurz pointed to the positive effects, which 
he expected to be in the interest of the two countries after the 
signing of the Strategic Cooperation Agreement. He pointed 
out that his country pays special attention to strengthening 
its cooperation with the UAE and implementing the strategic 
partnership.
Conclusion

The signing of the Comprehensive Strategic Partner-
ship Agreement with the Republic of Austria 

reflects the flexibility, dynamism and 
comprehensive vision enjoyed by 

the UAE foreign policy, which 
stems from the need to build 

strong and balanced rela-
tions in the east, west, north, 
and south, and expand the 
country’s options and ar-
eas of movement. This has 
resulted in the UAE having 
strong and effective rela-

tions globally. Therefore, the 
countries of the world regard 

the UAE with appreciation and 
respect.
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tional parliamentary forums.
Expo 2020 Dubai: Austria looks to Expo 2020 Dubai as an op-
portunity to enhance the presence of its companies in the 
markets of the UAE, the Gulf, the Arab region, and the Middle 
East, as a platform for displaying Austrian technologies and 
displaying the advantages of sustainability, smart cities, and 
renewable energy.
What Does the “Strategic Partnership” Entail?
The United Nations used the concept of “partnership” for the 
first time in the United Nations Conference on Trade and De-
velopment (UNCTAD). It was established in 1964, and is the 
main body affiliated with the body of the General Secretariat 
of the United Nations in the field of trade and development. 
Over time, the formula of “strategic partnership” emerged as 
one of the frameworks regulating international relations in the 
modern era, and a form of cooperation between states.
The strategic partnership has become an effective mechanism 
for regulating and upgrading relations between two or more 
parties and providing ways for their development. It reflects a 
high degree of political understanding and general 
consensus towards international and regional 
issues. The concept of partnership in this 
way may, or may not, include strategic 
alliance. The strategic partnership 
formula primarily means the com-
mitment of the two parties to a 
level of relations that exceeds 
the traditional or natural rela-
tions prevailing between the 
countries.
In general, the strategic part-
nership formula achieves sever-
al vital benefits for countries and 
organisations, the most important 
of which are:

• Ensure the development and stability of relations through 
the existence of effective bilateral institutional frameworks ca-
pable of communicating and overcoming any accidental or 
emergency problems that might hinder the course of cooper-
ation.
• Ensure the stability of countries’ foreign policy, which is re-
flected in their ability to plan long-term strategic plans to 
achieve sustainable development goals, especially in the 
fields of trade, economy, and investments.
• Improve countries’ relations with their counterparts from 
around the world, and ensure pluralism, diversification, inte-
gration, and independence of decision.
• Support the role and position of the state in the dialogue on 
the problems and issues of international cooperation.
• Accelerate opportunities for technical and scientific develop-
ment, technology transfer and localisation through intensive 
cooperation with strategic partners in the relevant fields and 
sectors.
• The strategic partnership is characterised by the fact that the 

signatory parties retain several characteristics, includ-
ing equality, mutual respect, deep understand-

ing of the choices and objectives of each 
party.

Joint Declaration of the UAE and 
Austria

On the occasion of the signing of 
the Comprehensive Strategic 
Partnership Agreement, the 
UAE and Austria issued a joint 
declaration that read: “Building 
upon the strong, friendly, and 

long-standing relationship be-
tween both countries, and on the 

occasion of the official visit of His 
Highness Sheikh Mohamed bin Za-
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an Chancellor Bruno Kreisky. Their first meeting was in 1973, 
while bilateral relations between the two countries were es-
tablished on March 10, 1974.
The UAE and the Republic of Austria have close historical rela-
tions based on well-established principles of adherence to in-
ternational laws and UN charters, the need to unify efforts in 
support of peace, tolerance, and coexistence in the face of ter-
rorism, and the importance of harnessing energies and capa-
bilities to build development and prosperity. This has made 
the relationship between the two countries a shining example 
of integrative international relations.
During the period from 1973 to 1986, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan visited Austria four times, and Chancellor 
Kreisky visited the UAE eight times. The relations between 
them grew due to their common aspiration for peace, stability, 
and prosperity. In 1976, the UAE embassy was opened in Vien-
na, the Austrian capital. Since its opening, the UAE embassy 
has played an important role in strengthening political and 
commercial relations between the two countries, and has in-
troduced Emirati customs, traditions and culture through 
many events organised at the embassy. The year 2003 wit-
nessed the opening of the Austrian Embassy in the UAE 

through its headquarters in Abu Dhabi. 
There are five factors that contribute to the strengthening of the 
partnership between the two countries. These include peaceful 
coexistence, economic cooperation, parliamentary relations, in 
addition to the escalating growth of tourism between the two 
countries and Expo 2020 Dubai.
Coexistence and Counterterrorism: The agreement of the 
two countries to consolidate the culture of coexistence and pro-
mote the values of tolerance is one of the most important start-
ing points in strengthening relations between the two coun-
tries. Both countries support issues of security, stability, and de-
velopment in the world, and believe in the necessity of combat-
ing terrorism and extremism and confronting terrorist ideas 
promoted by extremist groups and armed militias in the world.
The Tourism Sector: This is the most promising sector between 
the two countries, given the size of the sector and the promising 
opportunities it provides on both sides. Austria maintains its 
position as one of the most important destinations preferred by 
Emirati tourists, given the great potential it provides, while the 
UAE cities stand at the top of the list of preferred destinations for 
tourists from Austria.
A Solid Economic Partnership: The UAE is one of Austria’s 
most important economic partners in the region, while Austri-
an companies are strengthening their presence in the UAE, to 
take advantage of the great potential offered by the UAE mar-
ket to investors, especially in the sectors of heavy industries and 
services.
Parliamentary Partnership: The UAE and Austria have close 
parliamentary relations through the UAE Federal National 
Council and the Austrian National Council. The two countries 
had previously agreed to form a friendship committee between 
the two parliaments, with the aim of exchanging expertise and 
knowledge and coordinating visions and positions in interna-

The mutual relations 
are based on solid 
foundations of values, 
trust, and common 
interests
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an ambitious stage of cooperation. 
The partnership agreement was signed at the headquarters of 
the Austrian Ministry of Foreign Affairs by His Excellency Dr 
Sultan bin Ahmed Al Jaber, UAE’s Minister of Industry and Ad-
vanced Technology, and Alexander Schallenberg, Austrian 
Minister of Foreign Affairs. 
His Highness Sheikh Mohamed said that the relations between 
the UAE and the Republic of Austria are strong and increasing-
ly consolidated since their inception in 1974, at all levels, espe-
cially in the economic, investment, political, cultural, and other 
fields. He said: “Announcing our plans to develop this relation-
ship into a Comprehensive Strategic Partnership marks a new 
phase that will bring about broader prospects for developing 
new avenues of collaboration and establishing partnerships in 
various fields,” pointing to the importance of cooperation in 
the field of university and academic education and scientific 
research. 
Chancellor Kurz stressed his country’s keenness to expand the 
horizons of cooperation with the UAE in all areas that serve 
their mutual interests, including investment, economy, renew-
able energy, education, advanced technology, and others. He 
indicated that their mutual relations are based on solid foun-
dations of values, trust, mutual respect, and common interests 
to ensure continued development and prosperity for the peo-
ple of the two countries. He also said that the two countries 
share a strong partnership and a firm commitment to work to 
enhance security, stability, and prosperity in their regions. He 
referred to the values of tolerance, coexistence and diversity 
shared by the two countries’ societies, and said, “The visit of the 
Crown Prince of Abu Dhabi is a source of great pleasure and 
honour for us.”
Strong Ties and Well-Established Foundations
The Comprehensive Strategic Partnership Agreement has cul-

minated a long historical journey of strong relations between 
the UAE and the Republic of Austria, as the two countries have 
had strong friendly relations since 1974. The relations between 
the two countries date back to the era of the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, and former Austri-
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The official visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, to Austria, has helped 
to advance the historical relations between the two countries 
to a new stage entitled “The Comprehensive Strategic Partner-
ship”. During this historic visit, His Highness signed a partner-
ship agreement between the two countries. This gives a strong 
impetus to bilateral relations and paves the way for the realisa-

tion of promising opportunities in terms of joint cooperation.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, and Sebastian Kurz, Chancellor of Austria, 
witnessed the signing ceremony of the Comprehensive Strate-
gic Partnership Agreement between the two countries, which 
represents a new qualitative stage in the development of the 
well-established historical relations with the aim of moving to 

The Comprehensive 
Strategic Partnership 
represents a new 
qualitative stage in the 
well-established 
historical relations
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The visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan to the Re-
public of Austria at the end of July shed light on important strategic aspects. 
Some of these were related to the historical course of relations between the 
UAE and Austria and the significance of developing and expanding these re-
lations to achieve the common interests of the two friendly countries and 
people. Other aspects are linked to the trends and objectives of the UAE for-
eign policy in the 21st century. In this issue, Nation Shield sheds light on the 
stages of development of the historical relations between the UAE and Aus-
tria and the dimensions of the important bilateral agreement that was signed 
during the visit.

Prepared by: Editorial Board

UAE and
Austria:
Historic Relations Enhance 
Strategic Partnership

Strong foundations for co-understanding 
on the political, economic, commercial, 
investment, tourism, and cultural levels.
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Embraer’s Electric 
Demonstrator Begins Flight 
Test Campaign
Embraer has reached a new stage on its 
journey to a net zero-carbon emissions fu-
ture. The company has begun a flight test 
campaign of its electric demonstrator air-
craft. Developed to evaluate new technolo-
gies and solutions that enable 100 per cent 
electric and sustainable aeronautical pro-
pulsion, the demonstrator conducts tests at 
Embraer’s facility in Gavião Peixoto, São 
Paulo, Brazil.
This is a promising step in the scientific and 
technological cooperation that has brought 
Embraer together with two renowned provid-
ers of electric mobility solutions, WEG and EDP. 
The open innovation strategy has accelerated 
the development of the needed technologies 
to increase the future aircraft energy efficiency 
through the use and inte-
gration of electrical devices 
into an innovative propul-
sion system.
Power, performance, con-
trol, thermal management, 
and operation safety were 
the primary features evalu-
ated in these manned first 
flights. The goal is to demonstrate real flight conditions 
through results obtained from computational simulations, 
lab tests and ground integration of technology, which have 
taken place since the second half of 2019.
“The first flight of an aircraft is always an important mile-
stone, and the takeoff of our first zero-emission electric air-
craft also represents the relevant contribution of our teams 
and partners to the energy transition of the sector,” said Luis 
Carlos Affonso, Vice President of Engineering, Technology 
Development and Corporate Strategy, Embraer. “We are 
committed to seeking solutions to enable the future of a 
more sustainable aviation and innovation will play a key role 
in this journey.”

Research in aeronautical 
electrification is an effort to 
explore new-gen renewable 
energy

This technological cooperation 
project used an electric pow-
ertrain system from WEG, and a 
set of batteries funded by EDP 
that were integrated into an EMB-
203 Ipanema, an aircraft that is 
part of Embraer’s history. In 2004, 

it became one of the world’s first aircraft certified and pro-
duced in series to fly on fuel from a renewable source (etha-
nol).
Embraer has a permanent technological development pro-
gramme, which has enabled efficiency gains in aircraft per-
formance, reducing its consumption and greenhouse gas 
emissions. Research in aeronautical electrification is part of a 
broader effort to explore a new generation of renewable en-
ergy and the transition to a net zero-carbon emissions future.
The knowledge acquired on the electric demonstrator air-
craft tests will allow Embraer to develop innovative new 
products in line with the company’s continuous search for a 
sustainable future.
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Sensor solutions provider Hensoldt, together with Israel 
Aerospace Industries (IAI), will supply new radars to the 
German Navy to modernise the sensor technology of the 
F124 air defence frigates. 
This follows an order placed by the Federal Office of 
Bundeswehr Equipment, Information Technology and Opera-
tion (BAAINBw) worth approximately 200 million euros for the 
delivery and installation of four sensor systems consisting of 
radar and identification-friend-or-foe (IFF) systems respec-
tively. 
The vessels´ sensor systems will not only be refurbished to 
overcome obsolescence of electronics components, but the 
order also marks the start of developing national capabilities 
in the field of Ballistic Missile Defence (BMD).
It includes a shore facility that is a fully functional copy of the 
ship’s radars. It not only enables training for users and service 
technicians, but also allows further developments to be test-
ed on land prior to onboard installation. 
Airspace Surveillance
Earlier, the contract for the modernisation of land-based air 
surveillance in the Hughes Air Defence Radar Nachfolgesys-
tem (HADR NF) programme, also based on cooperation with 
ELTA, was awarded to Hensoldt. The HADR NF system oper-
ates in the S-band, allowing for more precise target acquisi-
tion compared to other systems. 

This supplies the German customer with a combination of a 
national partner for certification and long-term support and 
also market-available systems that have been tried and test-
ed in the field.
The radars used in both projects are largely identical in con-
struction and thus also offer the customer advantages in 
terms of logistical supply and thus the long-term operation 
of the systems. 
Thus, further developments can also be used cross-section-
ally and be introduced more cost-effectively. 
Since the threat to Europe from long-range weapons has ex-
isted for years, there is a clear agreement among the Europe-
an countries that a protective shield consisting of their own 
and North Atlantic Treaty Organization (NATO) systems must 
be established or expanded.
Hensoldt has been  expanding its portfolio in the field of cy-
ber technologies and developing new products to combat a 
range of threats based on innovative approaches to data 
management, robotics and cyber security.

Hensoldt  to Enhance 
German F124 Frigates with 
New Radars

Order marks development 
of capabilities in Ballistic 
Missile Defence
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The National Aeronautics and Space Administration’s 
(NASA) Mars Sample Return (MSR) programme has incor-
porated two L3Harris transceivers – the new Universal 
Space Transponder (UST) located on the Sample Retrieval 
Lander and the existing Electra transceiver on the Earth 
Return Orbiter.
The Administration’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) is devel-
oping capabilities to return Martian samples to Earth for de-
tailed analysis.
The UST is integral in the secure transmission of data, video, 
audio and telemetry information to and from Earth, and relays 
information to other spacecraft deployed to Mars. 
Flexible by design, the UST’s multi-band transponder accom-
modates many mission scenarios where data links are re-
quired between two spacecraft.
First Step
The first step in the multi-faceted MSR campaign is the ongo-
ing Mars 2020 Perseverance mission to gather Martian sam-
ples, and cache them for collection by a second rover. 
Kristin Houston, President, Electro Optical Sector, L3Harris, ex-
plained: “Our reliable performance on Mars allows science 
and engineering teams on Earth to serve in the quest for geo-
logic understanding of the Jezero Crater and evidence of pos-
sible ancient life. We understand the innovation, dedication 
and drive needed to provide reliable equipment for unique 
undertakings like Mars exploration.”
Clayton McClain, General Manager, Space & Sensors Division, 
L3Harris, added that the company manufactured products for 
reliability and mission success in extreme environments, in-

NASA Taps L3Harris for 
Mars Sample Return Mission

L3Harris will provide secure 
data transmission for 
complex project

cluding space. “The UST is designed and manufactured to be 
reliable for years. The equipment provides NASA’s JPL and 
European Space Agency with assured communications and 
years of scientific data.”
L3Harris’ launch vehicle avionics were part of the successful 
launch of United Launch Alliance Atlas V rocket on July 30, 
2020 and its transceivers have sent the images, video and 
data that aided NASA’s JPL in the historic Ingenuity helicop-
ter flights. 
For 20 years, every U.S. Mars rover and orbiting spacecraft 
mission have used L3Harris transceivers - including the Elec-
tra-Lite and Electra that is on both the current Perseverance 
lander and orbiting spacecraft respectively.
Numerous NASA programmes have relied on L3Harris’ reli-
ability designs and manufacturing expertise and technology 
– from early spacecraft through the Mercury, Gemini, Apollo, 
Space Shuttle, International Space Station and previous Mars 
missions. L3Harris has supported deep space exploration 
with work on the Hubble Space Telescope and now the 
James Webb and Nancy Grace Roman space telescopes.
In addition, the company supports space-based weather 
forecasting on U.S. and international satellites and has navi-
gation technology on every U.S. GPS satellite.  
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Russian Helicopters 
Presents Cockpit Mock-up 
at Army-2021

Russian Helicopters Holding (a part of the Rostec State 
Corporation) unveiled at the International Military-Tech-
nical Forum Army-2021 a mock-up cabin of advanced Rus-
sian helicopters, which was developed following require-
ments for ergonomics and functionality. 
This future cockpit mock-up will allow mastering several tech-
nologies at once, including the use of sensory “glass cockpit” 
application, forecasting system and pilot’s decision-making 
support and so on.
Importantly, in the research and development process of the 
cockpit mock-up, several concepts and technologies will be 
tested. 
The ergonomic cockpit mock-up research work is aimed at 
flight safety improvement, as well as reliability and efficiency 
of helicopter crews.
The information and control field of the future helicopter 
cockpit is formed in such a way as to reduce the crew’s psycho-
physical and intellectual workload while in flight, as well as to 
maintain its full situational awareness.
Andrey Boginsky, CEO of Russian Helicopters, elaborated: “We 
have set ourselves a task, in cooperation with leading research 
centers and domestic avionics manufacturers, to find optimal 
technical solutions that will allow us to build new principles of 
interaction between pilot and helicopter, reduce the load on 
the crew and human factor influence, and significantly im-
prove flight safety. Onboard avionics equipment develop-

ment will seriously change the face of modern helicopters 
soon, and I am confident that this research work will allow us 
to take the lead in these changes.”
Crew Support System
Another crucial area of research will be intelligent crew sup-
port system application with interactive forecasting algo-
rithms, optimal control problems solving, support system de-
cision, space-time flight path construction optimisation, in-
cluding for high-precision flights in artificial obstacle condi-
tions.
In addition, the future cabin will explore the optimal automa-
tion concept, which involves a “virtual pilot” introduction and 
rational functions distribution between him and the crew. The 
mockup will be used to test the concept of applying augment-
ed reality elements with a “synthetic vision” system implemen-
tation, based on information compilation from various on-
board sensors and systems.
The cockpit mock-up was commissioned by Russian Helicop-
ters on behalf of broad cooperation of avionics equipment 
developers and manufacturers, which includes “Research and 
Testing Institute of Ergatic Systems “JSC, “Navigator” JSC,  
FGUP GosNIIAS and the Research Test Center of Aviation and 
Space Medicine and Military Ergonomics of the Central Re-
search Institute of Air Force of the Defense Ministry.
The expert organisation for the project is the V.P. Chkalov State 
Flight Research Center of the Russian Ministry of Defense.

Future cockpit mock-
up will allow mastering 
several technologies at 
once
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The tech will enable 
instructors to monitor a 
student’s point of gaze, dwell 
time and gaze pattern

CAE Australia to 
Upgrade RAAF Hawk With 
Eye-tracking Tech

Recently, CAE announced that CAE Australia Pty Ltd has 
been awarded a contract by Australia’s Capability Acquisi-
tion and Sustainment Group. The contract entails the up-
grade of three Royal Australian Air Force’s (RAAF) Hawk 
Mk127 full-mission simulators with the innovative Crew 
Training System developed by Seeing Machines.
CAE Australia and Seeing Machines will collaborate to install 
and integrate the Crew Training System that features preci-
sion eye-tracking technology on the CAE-built Hawk Mk127 
full-mission simulators used as part of the 
RAAF’s lead-in fighter training 
programme. 
The eye-tracking technology 
goes a long way in improv-
ing aircrew training by 
providing objective in-
sights and detailed 
data on where pilots 
are looking during 
training scenarios 
in the simulator. 
The technology 
will enable fighter 
instructors to moni-
tor a student fighter 
pilot’s point of gaze, 
dwell time and gaze 
pattern. The instructor 
will then be able to identify 
poor scanning technique and 
student response time, either live 
or post-mission.
Preparing Next-gen Fighter 
Pilots
CAE Australia, Seeing Machines, 
and the RAAF proved the effec-
tiveness of the eye-tracking ca-
pabilities over the past year dur-
ing a research and development 

programme where the Crew Training System was installed 
on one of the Hawk Mk127 full-mission simulators for 78 
Wing at RAAF Williamtown.
“This is another great example of how government and in-
dustry can partner to deliver enhanced training and opera-
tional capability,” said Matthew Sibree, Managing Director, 
Indo-Pacific, CAE.  “We are pleased to collaborate with Seeing 
Machines to improve the training programme that helps pre-
pare the next-generation fighter pilots for the Royal Austra-

lian Air Force.”
CAE Australia will have the overall responsibili-

ty for upgrading two Hawk Mk127 full-
mission simulators at RAAF William-

town as well as one Hawk Mk127 
full-mission simulator at RAAF 

Pearce. CAE Australia currently 
provides comprehensive 

training support services to 
the RAAF on the Hawk 
Mk127 lead-in fighter 
training programme, in-
cluding the provision of 
classroom and simulator 
instructors.

“We are delighted to be able 
to continue our engagement 

with CAE and the RAAF and 
move from an innovation pro-

gramme to a fully integrated opera-
tional training capability,” said Patrick 

Nolan, General Manager of Aviation at See-
ing Machines. “This rein-
forces the value of eye 
tracking in support of pilot 
training, and we look for-
ward to partnering with 
CAE on this programme 
and potentially others in 
the future.”
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the United Kingdom operated from the same ship (HMAS 
Canberra) for the first time as an integrated landing force.
•  U.S. Space Command deployed to Australia for Exercise Tal-
isman Sabre for the first time. This team exercised important 
new capabilities in the space domain.
Locations Covered
TS21 exercise activities took place in inland Queensland in-
cluding Hughenden, the Charters Towers region, ADF 
Townsville Field Training Area (TFTA), Atherton and Maree-

ba  coastal locations including Bundaberg,  Stanage Bay 
peninsular, ADF Shoalwater Bay Training Area (SWB-
TA),  Bowen, Proserpine, Ingham region, Lucinda, Forest 
Beach, ADF Cowley Beach Training Area (CBTA),  Innisfail, 
Cairns and RAAF Scherger, as well as Evans Head in New 
South Wales (NSW).
Townsville saw  increased military presence over this time, 
mainly at Lavarack Barracks and RAAF Townsville, and on the 
roads between there and Charters Towers.
Shared Vision
TS21 Exercise Director Air Commodore Stuart Bellingham 
and his U.S. counterpart Colonel Jerry Hall were at the fore-
front of the planning and execution of the exercise right 
from its beginning. 
 “I’m extremely proud that this year’s Talisman Sabre di-
rectly contributed to advancing the vision of a free and 
open Indo-Pacific region,” Colonel Hall said. “We want peo-
ple to be free, we want free trade, to sail, fly anywhere in 
the Indo-Pacific region without having to worry about the 
security situation. That is our shared vision and why we 
work together.”
Air Commodore Bellingham echoed this sentiment, high-
lighting the big success stories. “TS21 has been a tremen-
dous success,” he said.  “I applaud what our international 
forces have been able to accomplish together in the three 
weeks.” 
Commander Deployable Joint Force Headquarters, Major 
General Jake Ellwood’s words aptly summed up the out-
come of the drill. “The exercise tested the strength and resil-
ience of participating nations.”
Reference Text/Photo:
www1.defence.gov.au

US MIM-104 Patriot surface to 
air missile was fired for first 
time on Australian soil 

Air Force radar and satellite 
system capability was tested

The No. 114 Mobile Control and Reporting Unit deployment site, including 
Transceive Group, Radio Suite, Working Area and BlueJay system

U.S. Army paratrooper provides security during clearance of 
an enemy position on Exercise Talisman Sabre
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capability for joint operations because it added flexibility and 
range to force projection.
Meanwhile, once the bare base RAAF Base Scherger was de-
clared operational during Talisman Sabre, a mobile aircraft 
arrestor system (MAAS) was deployed for the first time.
The MAAS has a strong cable, suspended just above the run-
way, to hook and stop landing jets.
Frigate Kept Busy
Defending a large task group comprising five nations was a 
challenge for one Australian warship – but with the assis-
tance of her embarked helicopter, it was a successful mission.
HMAS Parramatta joined forces with warships from Canada, 
Japan, South Korea and the U.S. to conduct high-end warf-
ighting serials as part of the drill.
Among the frigate’s tasks were anti-submarine warfare drills, 
where Parramatta deployed its embarked MH-60R helicop-
ter, which goes by the call sign Carnage, to pinpoint subma-
rines below surface using its sonar-dipping capabilities. 
Commanding Officer Parramatta Commander Anita Nemar-
ich said the MH-60R,  from No. 816 Squadron’s Flight 
4, HMAS Albatross in Nowra, NSW, its flight crew and mainte-
nance support team played a significant role in the operation.
In another activity, Air Force radar and satellite systems were 
an important capability tested during Exercise TS21.
Personnel from No. 3 Control and Reporting Unit, based at 
RAAF Base Williamtown, and No. 114 Mobile Control and Re-
porting Unit, based at RAAF Base Darwin, deployed air sur-
veillance and tactical air defence radar capabilities in support 
of the exercise.
Key Developments
Some of the highlights of TS21 included:
•  Australia welcomed the Republic of Korea as a participating 

7 nations sent forces to test 
their abilities to operate 
together

Republic of Korea joined as a 
participating nation for the 
first time

nation for the first time. Their Destroyer, ‘ROKS Wang Geon,’ 
contributed to a maritime warfare scenario involving around 
20 ships and 60 aircraft.
•  120 Spartan Paratroopers from Alaska embarked in two 
Royal Australian Air Force C-17A Globemaster III aircraft in 
Darwin and jumped over the skies of Charters Towers to join 
Australian land forces.
•  Amphibious forces from Australia, United States, Japan and 

Chief of the Australian Army Lieutenant General Rick Burr, AO, DSC, MVO meets members of the Marine Rotation Force

Ground support equipment technicians

Reports
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what would become a steep learning experience. 
Within days, they were live-firing – a symbol of the action set 
to play out on the battlefield. 
In a first for Australia, the U.S. Army launched the MIM-104 Pa-
triot surface-to-air missiles at the Shoalwater Bay Training 
Area on July 16. 
The next two days involved a barrage of munitions from land, 
air, and sea, culminating in an awesome display by the U.S. 
High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).
Not only spectacular to watch, the live-fire activities ultimate-
ly showed that the forces of the seven nations could operate 
as one to produce a coordinated result. 
Things ramped up again in the second week with the collec-
tive training; engineers paired with infantry, explosive detec-
tion dogs alongside amphibious elements; and Special Forc-
es worked in the air and in the shadows.
At sea, the air and maritime assets engaged in high-end war-
fare training above and below the waves off the Queensland 
coast.
Separately, a U.S. Air Force B-52 Stratofortress bomber joined 
the latest Australian aircraft in a simulated long-range strike.
In the third week, the combined forces orchestrated all of 
these moving pieces in a complex opposed scenario involv-
ing real Queensland communities like Bowen, Ingham and 
Cairns. 

Forces in the community fought their way through a scenario 
designed to test their skills at the highest level.
Inland, Alaskan paratroopers embarked in a C-17A Globe-
master in Darwin to drop onto farmland thousands of kilome-
tres away in Charters Towers. 
The cyber and information warfare operators too sharpened 
their skills. Just like the real world, the exercise scenario was 
tested through simulated social media and traditional media. 
Flying High
There were quite a few firsts for Air Force during TS21, from 
the transfer of fuel from a United States Air Force (USAF) air-
craft to the deployment of mobile aircraft arrestors.
A USAF aircraft crew transferred fuel to a Royal Australian Air 
Force (RAAF) aircraft in a forward arming and refuelling point 
(FARP) operation for the first time when a USAF MC-130J 
Commando II crew refuelled a RAAF C-130J Hercules during 
the exercise.
Air Force’s No. 37 Squadron practised the fuel transfer at RAAF 
Base Tindal.
In a real-world scenario, FARP operations allow aircraft like 
the Hercules to land at a forward airbase and provide essen-
tial services, including refuelling and re-arming of aircraft.
Commanding Officer No.37 Squadron Wing Commander An-
thony Kay said establishing a FARP at a remote airfield in Aus-
tralia or throughout the Indo-Pacific region was an important 

TS21 is one of Australia’s largest 
bilateral defence exercises with 
the U.S.
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Talisman Sabre 
Ends after Intensive 
Training, Complex
 Manoeuvres

Talisman Sabre 2021 (TS21), one of Australia’s largest bilateral defence exercises with the United 
States, concluded recently in Townsville after three weeks of intensive training and complex 
manoeuvres across three states, involving 17,000 military personnel from seven nations. 

TS21, the ninth iteration of the exercises, consisted of a Field 
Training Exercise incorporating force preparation (logistic) ac-
tivities, amphibious landings, ground force manoeuvre, urban 
operations, air combat and maritime operations.
Occurring every two years, the drill is designed to test the re-
spective forces in planning and conducting Combined and 
Joint Task Force operations and improve the combat readi-
ness and interoperability between Australian and U.S. forces.
The military forces from participating nations tested their abil-
ities to operate together across the traditional operating do-
mains of sea, land, and air, as well as on the new frontiers of 
information/cyber and space.
COVID-19 Effect
While COVID-19 reduced personnel numbers, it added to the 

complexity and the ability of all nations to plan complicated 
manoeuvres while protecting the health and safety of their 
forces. 
This year’s exercise included some of the most realistic and 
challenging training activities yet, spreading even further 
across Queensland than in previous years.
Personnel from Australia, the United States, Canada, Japan, 
the Republic of Korea, New Zealand and the United Kingdom 
worked, trained and fought side by side. 
In the first few days of the exercise, each nation focused on 
foundational training to get the multinational forces reading 
from the same playbook. 
Sailors, soldiers, and aviators of each nation made brief intro-
ductions, brushed up on their skills and took the first steps on 

Reports
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Completes Second 
Aerial Refuelling 
Mission

The U.S. Navy and Boeing recently completed a second 
carrier-based aircraft unmanned refuelling mission with 
the Boeing-owned MQ-25 T1 test asset. The refuelling was 
carried out on a Navy E-2D Hawkeye command and con-
trol aircraft. 
During a test flight from MidAmerica St. Louis Airport on Au-
gust 18, pilots from the Navy’s Air Test and Evaluation Squad-
ron VX-20 conducted a successful wake survey behind MQ-25 
T1 to ensure performance and stability before making contact 
with T1’s aerial refuelling drogue. The E-2D received fuel from 
T1’s aerial refuelling store during the flight.
“Once operational the MQ-25 will refuel every receiver-capa-
ble platform, including E-2,” said Capt. Chad Reed, the Navy’s 
Unmanned Carrier Aviation programme manager. “This flight 
keeps us on a fast track to getting the Stingray out to the fleet 
where its refuelling capability will greatly increase the range 
and operational flexibility of the carrier air wing and strike 
group.”
The MQ-25 Stingray will be assigned to the carrier airborne 
early warning squadron within the carrier air wing, which cur-
rently operates the E-2 C/D aircraft – known as the “digital 
quarterback” of the fleet for its role in joint battle manage-
ment and command and control.
“It was another great flight showing that our MQ-25 design is 
performing to plan,” said Dave Bujold, Boeing’s MQ-25 pro-
gramme director. “These historic refuelling flights provide an 

MQ-25 is leveraging 
advancements in model-
based digital engineering 
and design

incredible amount of data we feed back into the MQ-25 digi-
tal models to ensure the aircraft we’re producing will be the 
Navy’s game-changer for the carrier air wing.”
This is the second aerial refuelling mission the MQ-25 team 
has conducted this summer. On June 4, the MQ-25 T1 test as-
set became the first unmanned aircraft to refuel another air-
craft, a U.S. Navy Super Hornet. Both flights were conducted 
at operationally relevant speeds and altitudes, with the E-2D 
and F/A-18 performing manoeuvres in close proximity to T1.
Boeing is currently manufacturing the first two of seven MQ-
25 test aircraft and two ground test articles currently under 
contract. The Boeing-owned MQ-25 T1 test asset is a prede-
cessor to these aircraft. The MQ-25 is leveraging advance-
ments in model-based digital engineering and design, and 
ongoing flights are intended to test aircraft design and per-
formance much earlier than traditional programmes.
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Otokar Rolls Out Diesel
Powered Akrep IId
Otokar, a Koç Group company and Turkey’s global land 
defence systems manufacturer, has introduced Akrep IId, 
the new diesel variant added to the Akrep II range.
The highly anticipated Akrep IId, designed with a reduced sil-
houette, high mobility and survivability, and a modular struc-
ture that can be fitted with up to 90mm weapons, is designed 
to meet the present and future needs of modern armies.
A supplier to the North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
and United Nations, Otokar launched the first Akrep ar-
moured vehicle in 1995, and the range grew over the years, 
proving itself in domestic and international markets. 
The  Akrep II armoured vehicle range, built on the success of 
the original Akrep, elevates Otokar’s claim in land systems to 
another level. Otokar has expanded the next-generation 
Akrep II 4x4 armoured vehicle range, designed as an ar-
moured reconnaissance, surveillance and weapons platform, 
with the diesel variant.
After introducing Akrep IIe, the first electric version of the ar-
moured vehicle range in 2019, Otokar unveiled Akrep IId at 
the International Defence Industry Fair (IDEF ‘21) in Turkey. 
One of the biggest advantages of the vehicle is its manoeu-
vrability. Akrep II’s four-wheel drive system and steerable rear 
axle (optional) give the vehicle excellent mobility. Relying on 
the four-wheel independent suspension and swift torque 
control of the power pack, it can travel cross-country over 

Akrep IId has 
been designed 
with reduced 
silhouette, 
high mobility, 
survivability, 
and a modular 
structure 

challenging terrain and traverse deep mud, snow or water 
with equal ease. 
Remote Control Option
Akrep II controls the basic mechanical components of 
steering, acceleration, and deceleration electrically (drive-
by-wire). This makes it possible to remote control the vehi-
cle or adapt the driving assistance systems and autono-
mous capabilities.
Akrep II has another huge advantage of a reduced silhouette. 
The vehicle can be equipped with alternative powerplants: 
diesel, hybrid, and electric. It operates with a low silhouette, 
high mine protection, and efficient fire power on the same 
platform. With the help of electric and hybrid drive, the ther-
mal and acoustic signature of the vehicle is minimised.
 Multi-role Ability
As a multi-role vehicle suitable for different types of missions, 
Akrep II has the ability to provide effective firepower without 
compromising survivability. Medium-calibre turrets up to 90 
mm can be integrated. It can also be configured for weapon 
platform for quick reaction, surveillance missions, armed re-
connaissance, air defence missions, forward observer, and 
other similar tasks.
Otokar recorded 37 per cent growth in exports and posted a 
net profit of TL 395.5 million in six months this year despite 
the challenges posed by the pandemic.
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Raytheon uses a model-based architecture for StormBreaker’s 
software design. The modular approach to development al-
lows them to apply lessons learned from one product to an-
other, offering efficiencies across the business.
To verify system performance, the team uses an Integrated 
Flight Simulation (IFS), and literally runs thousands of itera-
tions in tandem with the Air Force.
“IFS touches the core of what digital transformation tries to do 
– predict performance and inform the next iteration of the de-
sign,” added JD Word, technical director for Tactical Strike at 
Raytheon Missiles & Defense.
“Hardware and assets are expensive. Digital clock cycles are 
cheap,” Bradstreet said. “We can actually reduce the number of 
flight tests we have to execute because our model has been 
validated against the flight tests we’ve already flown. That’s re-
ally a powerful tool.”
The advantages do not stop there. The business can then run 
scenarios in the IFS to create tactics for operational squadrons.
As the U.S. Air Force moves into the tech refresh phase for the 
next iteration of the system, Raytheon will look to these digital 
technologies to help make the StormBreaker smart weapon a 
true e-Series effector.
“The StormBreaker programme will take advantage of the 
company’s more than US$65 million investment in digital 
transformation over the next two years as we move into the 
next phases of the weapon’s lifecycle,” Milano said.
Smart Weapons
The digital thread does more than speed up design and pro-
duction – it also makes maintenance and upgrades cheaper, 
easier, and faster.
The  AMRAAM missile  is a radar-guided air-to-air weapon 
that continues to evolve with increased range, GPS-aided 
navigation, and a two-way data link, all thanks to digital 
technologies.

To drive new capability into the U.S. Air Force’s primary air-to-
air missile, Raytheon created AMRAAM F3R, or form, fit and 
function refresh, which use model-based systems engineer-
ing initiatives.
“We were given funding to refresh the bulk of the guidance 
section, so we spun 15 circuit card assemblies, basically giving 
the missile a brain transplant,” said Jeff Zubel, air dominance 
lead systems engineer for Raytheon Missiles & Defense.
It allowed them to virtually try out and verify the design be-
fore procuring parts and transitioning the model into produc-
tion. The company harnessed the power of knowledge shar-
ing by using models generated by F3R to also launch a new 
design for its ESSM missile.
Raytheon is now working on a hardware emulation for AM-
RAAM’s software development to improve performance.
“We’re trying to make the conventional environment in which 
the warfighter operates easier to process,” shared Clarence 
Johnson, director for air-to-air effects, requirements, and ca-
pabilities at Raytheon Missiles & Defense. “Digital simulation 
leads to predictive performance for the weapon, so when an 
operator employs the weapon, it responds the way they ex-
pect it to – and ultimately goes out there and hits the target.”
Another way the company is using digital technologies to 
evolve AMRAAM is by unifying all of its requirements into a 
common digital database. By linking new models in develop-
ment to the database, the company knows the origin of each 
requirement, allowing them to rapidly troubleshoot concerns 
in production or adapt if requirements change. 
This year, Raytheon received a US$518 million U.S. Air Force 
contract to produce Lot 34 of AMRAAM missiles. The company 
will leverage its digital technologies to build these systems 
and others like its AMRAAM-Extended Range missile that pro-
vides ground-based air defence. 
Reference Text/Photo: www.rtx.com

Raytheon is using 
tech to evolve 
AMRAAM by unifying 
its requirements in 
a common digital 
database

An AMRAAM F3R missile is launched from a FA-18F Super Hornet during a test
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managing “authoritative sources of truth” for designs at any 
point in product development. Here’s how that looks in the 
design of a missile system – every night, the digital version of 
the missile flies more than six million miles through a sam-
pling of threat scenarios. Engineers can change modules that 
control the flight, including climb rate and turn speed.
They analyse results the next day, adjust accordingly and con-
duct further tests to see if the changes improve performance 
measures such as the missile’s targeting capability and surviv-
ability.
The data engineers obtain during testing provides a realistic 
and low-risk way to assess impacts on the entire system with-
out having to build physical prototypes or install hardware.
Digital engineering and agile software development are also 
helping engineers create new systems such as the next-gen-
eration Global Precision Attack Weapon (GPAW). The small, 
lightweight system will specialise in defeating hard and deep-
ly buried targets. It will fly on the F-35 Joint Strike Fighter and 
B-21 Raider stealth bomber and will be compatible with 
fourth-generation platforms. Its open-system architecture 

GPAW, a digitally 
engineered system, 
specialises in 
defeating hard 
and deeply buried 
targets

will allow for rapid upgrades in sensing, autonomy, and posi-
tioning, navigation, and timing.
The GPAW system is a digital acquisition design effort, with 
the potential to reportedly be the first e-Series weapon. This 
means the system could be easily modified using a digital 
twin in a virtual environment and then physically produced.
Need of the Hour: Agile and Responsive Systems
Another system benefitting from digital technologies is 
the StormBreaker smart weapon, which can see through fog, 
smoke, and rain, and it can glide more than 45 miles. The U.S. 
Air Force cleared the StormBreaker weapon for use on the F-
15E Strike Eagle aircraft in 2020.
“Emerging threats are on a shorter cycle than our design life-
cycle, so digital technologies allow us to be more agile and 
respond to emerging threats,” said Matt Bradstreet, lead sys-
tems engineer for the StormBreaker smart weapon at Ray-
theon Missiles & Defense.
Digital engineering (design, production, and support for sus-
tainment) of this weapon was underway long before the Air 
Force transitioned to a digital acquisition structure.

The F-15E Strike Eagle will be the first aircraft to carry the StormBreaker smart weapon 

Two B-52H Stratofortress aircraft assigned to the 96th Bomb Squadron fly in 
formation over the Baltic sea
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Accelerating the 
Digitalisation of 
U.S. Air Force

“Today’s adversaries are rapidly delivering new systems and 
are threatening and, in some cases, surpassing our capabili-
ties,” said Air Force Materiel Command Commander Gen. Ar-
nold W. Bunch Jr. “The increasing time it takes us to field new 
capabilities is our greatest hindrance to maintaining our Air 
Force dominance in the future.”
Bunch made those statements in support of the Air Force Re-
search Laboratory’s “digital transformation” initiative, which 
includes the use of techniques such as modelling and simula-
tion to put new capabilities in airmen’s hands at commercial-
market speeds.
The digital transformation is also happening at Raytheon Mis-
siles & Defense, a Raytheon Technologies business, where en-
gineers are using those same techniques for the U.S. Air Force 
in every stage of a product’s lifecycle, from design to produc-
tion to sustainment.
“We’re focused on getting superior products into warfighters’ 
hands quickly,” said Wes Kremer, president of Raytheon Mis-
siles & Defense. “Digital design helps us field weapon systems 
faster because we can make modifications and improve-

ments virtually and immediately test those changes. It re-
moves a lot of the time and cost associated with traditional 
testing methods.”
Tech Transformation
The digital transformation starts with understanding the 
mission and warfighter needs, which helps drive design. Ray-
theon Missiles & Defense is digitally engineering a new cruise 
missile for the U.S. Air Force that will replace the service’s leg-
acy Air-Launched Cruise Missile. Engineers are testing com-
ponents of the new weapon virtually and using feedback 
from simulations to inform and iterate their design.
A key component of the digital thread is identifying and 

Raytheon is digitally 
engineering a new cruise 
missile for the U.S. Air Force 

Digital transformation speeds 
development, delivery, and sus-
tainment of innovative systems. 
Therefore, according to a U.S. Air 
Force general, hostile nations 
are getting very good at fielding 
new technologies quickly.

Raytheon Missiles & Defense uses modeling and 
simulation at its Immersive Design Center
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dirty and dangerous tasks, allowing soldiers to focus on their 
core missions more effectively and in greater safety. 
It is driven by Rheinmetall PATH, a proven autonomy kit (A-
kit) that enables a wide range of autonomous driving and 
capabilities.
The Mission Master family is fully compatible with the North 
Atlantic Treaty Organization (NATO)-standard battle man-
agement systems (BMS) and can be controlled through a va-
riety of teleoperation options. 
Alain Tremblay, Vice-president of Business Development and 
Innovation at Rheinmetall Canada, explained: “The most 
multifunctional of these is a smart tablet developed by Rhe-
inmetall, which allows the operator to control any Mission 
Master platform and payload through a single interface, a 
first for the market. For instance, users can monitor camera 
feeds or direct a weapon station, then quickly programme 
the platform to navigate itself autonomously to a desired lo-
cation, all from the same device.”
If necessary, this robust, tried-and-tested mechanical plat-
form can operate in manned configuration, with an integrat-
ed joystick and emergency seat.
Multi-mission Capabilities
Thanks to its modularity, the Rheinmetall Mission Master XT 
can take on multiple missions in any situation. The scope of 
activities the A-UGV can conduct includes logistic transport, 
surveillance, fire support, rescue, medical evacuation, CBRN 
detection, communication relay and a multitude of other cli-
ent-specific requirements. 
As enemy capabilities become increasingly advanced, the 
ability to quickly leverage large amounts of data in order to 
make informed decisions in the field is more critical than 

ever. Foreseeable force deployments are likely to take the 
form of multinational Joint All Domain Operations (JADO) 
that encompass every dimension of the modern battlefield: 
land, air, sea, cyber and information space as well as outer 
space.
With BMS integrated into every platform, the new Mission 
Master XT allows each system to process large amount of tac-
tical data. The Mission Master XT thus becomes an integral 
member of the tactical combat team able to share and ex-
change information from its vehicle and module sensors to 
improve the team’s common operating picture. 
The BMS uses information in the network from other contrib-
utors to improve its own situational awareness with regard to 
terrain as well as the location of friendly and enemy forces. 
The built-in BMS allows many Mission Master platforms to 
operate as an UGV team when carrying out standard military 
missions in direct support of troops on the ground.
The Mission Master XT will also benefit from the systematic 
integration of new artificial intelligence applications, allow-
ing it to evolve and continue contributing to successful out-
comes in the complex JADO battle space of tomorrow.
To make room for the newcomers in the Mission Master fam-
ily, the existing Mission Master platform now becomes the 
Rheinmetall Mission Master SP. Named for its role as “silent 
partner”, the Mission Master SP remains an invaluable asset 
for dismounted troops in a wide range of missions, including 
high-risk situations.
Each Mission Master vehicle is already networked with both 
Rheinmetall’s soldier system and the Rheinmetall Command 
and Control Software, which are compatible in any user’s 
battle management system.

Mission Master XT
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Rheinmetall 
Unveils Extreme Terrain 
Mission Master XT UGV 

Rheinmetall recently unveiled the latest member of its 
successful Mission Master family of Autonomous Un-
manned Ground Vehicles (A-UGVs), Mission Master XT, 
which boasts a diesel-powered engine and is capable of 
operating in extreme terrains. 
Responding to a new set of needs, the Rheinmetall Mission 
Master XT is not only highly mobile even in the toughest ter-
rain, but is also capable of carrying impressive payloads. The 
Mission Master XT was developed by Rheinmetall Canada. 
The Rheinmetall Mission Master XT easily tackles ice, snow, 
and sub-zero weather conditions, as well as sandy, rocky and 
mountainous topography. Its advanced amphibious capabili-
ties allow it to float and swim while maintaining its full pay-
load capacity. Weighing in at 2,217 kg, this powerful A-UGV 
can carry a 1,000 kg payload in all scenarios, allowing troops 
to transport special equipment to hard-to-reach locations. 
The diesel-powered engine allows it to travel 750 km without 
refuelling, while lithium-ion batteries enable up to six hours of 

silent watch operations. 
Another remarkable feature of the Rheinmetall Mission 
Master XT is its continuous tyre inflation system, which ad-
justs the tyre pressure as needed based on the terrain. Fea-
turing high endurance and survivability, the A-UGV keeps 
moving on even with two cm-holes in the tyres.
Autonomous and Intelligent
Like the other platforms in the Rheinmetall Mission Master 
family, the Mission Master XT is optimised to take on dull, 

The Mission Master XT 
can travel 750 km without 
refuelling
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Saab to Modernise 
German Navy’s F123 Frigate
Saab recently received an order to de-
liver and integrate new naval radars 
and fire control directors for and in the 
German Navy’s Frigates of the Bran-
denburg-Class (F123) and has signed a 
contract with the German Federal Of-
fice of Bundeswehr Equipment, Infor-
mation Technology and In-Service 
Support (BAAINBw).
The contract includes a new combat management system to 
completely overhaul the system currently in use on the F123, 
allowing a low-risk integration of the new naval radars and fire 
control capabilities. The order value is approximately 4.6 bil-
lion SEK. Deliveries and other services will take place between 
2021 and 2030.
Saab will be the prime contractor and will contract the Ger-
man shipyard Abeking & Rasmussen for the shipbuilding 
work while the German company ESG will carry out logistical 
support. The company will carry out the work in Germany, 
Sweden, and Australia.
“We are proud that Germany has selected Saab as the combat 
system provider and integrator for the frigates to be over-
hauled. We look forward to contributing to strengthening 
Germany’s domestic combat systems integration capability, 
creating a high proportion of value and service provision in 
Germany. This contract will further strengthen our relation-

ship with Germany for many years to 
come,” says Micael Johansson, Saab’s 
President and CEO.
The contract includes delivery and inte-
gration of Saab’s 9LV Combat Manage-
ment System, Sea Giraffe 4A and Sea Gi-
raffe 1X radars, Ceros 200 fire control di-
rector as well as third party systems, in-
cluding IFF capability. It also includes a 

comprehensive, performance-based logistics package sup-
porting the frigates’ operational capabilities.
The 9LV Combat System (CS) provides naval forces with note-
worthy operational capabilities, supporting all mission types, 
from littorals to the open ocean. The Sea Giraffe 4A is a naval 
long-range AESA S-band multifunction radar providing the 
awareness required to protect the ship. While the Sea Giraffe 
1x offer a higher level of awareness towards multiple domains 
including small targets. Additionally, the Ceros offers high ac-
quisition speed and precision, together with the ability to 
track any target in any weather situation.
Saab serves the global market with world-leading products, 
services and solutions within military defence and civil securi-
ty. The company has operations on all continents. Through in-
novative and collaborative thinking, the firm develops, 
adopts, and improves new technology to meet the changing 
needs of the defence industry. 

The order value 
of the contract is 
approximately 4.6 
billion SEK
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Oshkosh Defense 
Demonstrates ROGUE 
Fires UGV

ROGUE Fires can be operated  
in teleoperator or leader-
follower modes

Oshkosh Defense, a wholly-owned subsidiary of Os-
hkosh Corporation, recently demonstrated the 
Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) based Remote-
ly Operated Ground Unit for Expeditionary 
(ROGUE) Fires. As part of the demonstration, a 
Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction 
System (NMESIS) launcher, based on a ROGUE 
Fires chassis, successfully launched a Naval 
Strike Missile (NSM) and scored a direct hit on a 
target at sea. It took place at the Sink at Sea Live 
Fire Training Exercises (SINKEX) in Hawaii. 
SINKEX is a component of the U.S. Navy’s Large-Scale 
Exercise (LSE) 2021, a global event in which Sailors and 
Marines test and validate the Navy and Marine Corps’ oper-
ating concepts.
ROGUE Fires is an unmanned ground vehicle (UGV) that le-
verages the JLTV’s extreme off-road mobility and payload 
capacity and Oshkosh’s advanced autonomous vehicle tech-
nologies to support Ground-Based Anti-Ship Missile 
(GBASM) operations. The unmanned technology associated 
with ROGUE Fires allows the vehicle to operate in teleopera-
tor or leader-follower modes, which protect warfighters from 
threats by removing them from the vehicle entirely. 
“ROGUE Fires was purpose-built and leverages next-genera-
tion capabilities from several proven Oshkosh Defense vehi-
cle platforms and technologies,” said Pat Williams, Vice Presi-
dent and General Manager of U.S. Army and Marine Corps 
Programmes. “Much like the JLTV itself, ROGUE Fires is tailor-
able to the mission at hand. The flexible design allows for 
the integration of scalable weapon system payloads to offer 
the combatant commanders flexibility based on the mis-
sion’s requirements.
“The successful LSE demonstration validates the maturity of 
ROGUE Fires as a weapons platform and highlights its ability 
to add significant firepower and capability into the light tac-
tical wheeled vehicle fleet.”
Meeting Diverse Needs
From its patented TAK-4iTM intelligent independent suspen-

sion system to scalable levels of protection and complete 
plug and play C4ISR capability—Oshkosh JLTV is known as 
the “go-anywhere, do-anything” light tactical vehicle. Since 
receiving the JLTV production contract in 2015, Oshkosh De-
fense has worked closely with weapon system manufactur-
ers to integrate and test various weapon system payloads 
and levels of firepower onto the JLTV platform. 
Thanks to the TAK-4iTM system, the Oshkosh JLTV quickly ad-
justs to achieve diverse transportability needs—by air (CH-
47 and CH-53 helicopters’ C-130, C-5, C-17, and A400 Cargo 
fixed-wing aircraft), land and sea. Moreover, it’s ready on ar-
rival, giving troops the reliability and performance needed 
for harsh battlefield environments.
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MBDA and Naval Group 
Develop Remote Assistance 
Solutions for French Navy

Navantia 
Shortlisted for Poland’s 
Frigate Programme

Spanish shipbuilder Navantia’s offer to the Polish Ministry 
of Defence to build three frigates in a Technology Transfer 
(ToT) programme was recently selected in a short list along 
with two other finalists.
Navantia will now participate in the Viability Phase to propose 
a design that further adjusts to the requirements of the Arma-
ments Inspectorate of the Polish Ministry of Defence. The final 
decision on the contractor is expected in 2022.
The offer presented by Navantia is based on the design of the 
F-100, in service for the Spanish Navy, which has been the 
starting point for successful export contracts to Norway and 
Australia.
The Miecznik programme launched by the Polish Government 
envisages the construction of three multi-mission frigates at 
the local PGZ shipyard in Gdynia through a ToT contract with 
an international company. The programme is part of an ambi-
tious plan launched by the Polish Government to modernise its 
Armed Forces with an investment of 115 billion euros until 
2035.
Navantia is known for the design and construction of a wide 
range of frigates and is well prepared to meet the 
needs of the Polish Navy. The company has also 
proved its ability to efficiently execute different 

The offer presented by 
Navantia is based on design of 
the F-100, which is in service 
for the Spanish Navy

models of ToT programmes that have helped develop local 
capabilities in shipbuilding and life cycle support. The com-
pany offers a business model of high added value and has 
seen success through its contracts in Turkey, Saudi Arabia and 
Australia.
“Navantia is ready to have a local presence in Poland to sup-
port the construction and sustainment of the ships. We are 
proud to offer the Polish Navy a collaboration model that has 
proven to be of mutual benefit and that will allow Poland, a 
friend and ally, to have a highly technological naval defence 
capability, proven both by the Spanish Navy and by other in-
ternational clients,” said Javier Herrador, Commercial and 
Business Development Director, Navantia.
Navantia is renowned for the design, building and integra-
tion of highly technological state-of-the-art war ships for the 
Spanish Navy. Its activities include the design and manufac-
ture of Integrated Platform Management Systems, Fire Con-
trol Systems, Command and Control systems, Propulsion 
Plants and through life support for all its products. The com-
pany has also become a relevant actor in the area of offshore 
wind power.
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MBDA and Naval Group 
Develop Remote Assistance 
Solutions for French Navy
The Naval Group and MBDA have de-
ployed remote assistance service for 
the French Navy to achieve several ob-
jectives. These include to provide 
prompt diagnostics and a repair solu-
tion to naval systems users in all loca-
tions and circumstances. 
Remote assistance is a secure, end-to-end 
encrypted multimedia communication sys-
tem linking the ship with onshore support 
facilities. It enables the crew to set up a con-
fidential, real-time, dialogue with the 
French Navy and other state and/or indus-
try experts to assist diagnostics in the case 
of breakdowns; provide greater autonomy 
for the maintenance personnel; and help 
with the preparation for maintenance peri-
ods on returning from missions. Therefore, 
remote assistance can help improve the 
availability of ships in operation.
Deployment of remote assistance has already begun to the 
multi-mission frigates (FREMM) and the aircraft carrier Charles 
de Gaulle, as well as to the Toulon Fleet Support Service (SSF), 
the Brest SSF and connecting them with MBDA and Naval 
Group industrial sites.
Pascal Gendre, MBDA Group Customer Support & Services Di-
rector, said: “We are well aware of the critical nature of our 
products and systems for the armed forces, and MBDA has al-
ways made a point of honour of working with its customers 
throughout the life cycle of their equipment, guaranteeing 
them a high level of operational availability. Today, we have 
the satisfaction, alongside Naval Group, of being able to pro-
vide our support to the women and men who are committed 
to the defence of our country, at any time, wherever they may 
be.”
While Vincent Martinot-Lagarde, Naval Group Director of Ser-
vices, added: “This remote assistance solution developed with 
MBDA contributes to offering our customers greater opera-
tional availability of their ships. The remote assistance service 

enables simultaneous discussions with the French Navy 
fleet support service and the crew of a ship to assist the crew 
and solve a technical problem at sea. Furthermore, the re-
mote support kit can be deployed as part of the preparation 
of an upkeep period for an overhaul of the ship.”
MBDA is a European defence group that designs and pro-
duces missiles and missile systems that correspond to the 
full range of current and future operational needs of the 
land, sea, and air armed forces. On the other hand, as a sys-
tem-integrator, Naval Group designs, produces and sup-
ports submarines and surface ships. 

Remote assistance can help 
improve the availability of 
ships in operation
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foundation for that architecture is the C2BMC.
The C2BMC links the multitude of terrestrial, space and sea-
based missile sensors and weapons systems into an integrat-
ed system-of-systems to provide a common view of potential 
or current threats across the globe. 
Through C2BMC Ballistic Missile Defense System (BMDS) 
weapons systems are able to engage and intercept missiles 
leveraging launch-on-remote sensor data capability, which 
significantly increases the defended area that the weapon 
system can negate the missile threat.
Currently, the GMD system engages a threat using the best 
single source data from multiple radars. Partnering with 
the MDA, the C2BMC team increases the system’s overall ca-
pability through an agile development process. The upgrades 
have entailed everything from integrating new missile de-
fence sensors and systems into the MDS to increasing the in-
teraction fidelity of current elements.
The next upgrade to C2BMC, called Spiral 8.2-7, will provide 
GMD with a single, real-time, composite picture of threat sys-
tem tracks by correlating and fusing data from a broader set 
of sensors, including satellites, ground- and ship-based ra-
dars. Once the spiral upgrade is complete, the GMD system 
will see the same battlespace picture currently seen by com-
batant commanders. 
Additionally, Spiral 8.2-7 will enable C2BMC to report hyper-
sonic threat activity onto the Link 16 military tactical data link 
network and display to the operators.
Mark Johnson, director of Missile Defense Solutions for Lock-
heed Martin, explains: “C2BMC is a 21st century battle man-
agement system, with a global infrastructure capable of sup-
porting many different types of missions. As customers look 
for innovations to advance joint all-domain operations, they 
can look to C2BMC.”
Currently being integrated into C2BMC through three con-
current programme upgrades are the Army’s Integrated Air 
and Missile Defense Battle Command System, the Air Force’s  

BMD  Overhead Persistent Infrared (OPIR) Architecture and 
Space Domain Awareness capability.
Disruption Requirement
For the warfighters dedicated to homeland defence, every sec-
ond counts when protecting the nation from threats. In these 
critical moments, customers make decisions with absolute ur-
gency and reliability to keep the country safe.
“As our products are built using open standards and designs, 
they can be seamlessly integrated with other systems. An inte-
grated system improves information-flow and decision-mak-
ing to the point-of-need for all services and all domains”, insists 
Dr. Tony DeSimone, Vice President of Engineering & Technolo-
gy at Rotary and Mission Systems. “This integration is happen-
ing faster than ever due to transformative changes in business 
processes, like leveraging Artificial Intelligence, Agile and 
DevSecOps in software development, and model-based engi-
neering.”
Next Generation Interceptor
Since securing the contract for the development and demon-
stration phase of the Next Generation Interceptor (NGI) earlier 
this year, the Lockheed Martin team is delivering on develop-
ing this critical homeland defence capability. NGI is intended to 
keep pace with ever evolving missile threats–and to do that, 
digital transformation is essential.
With an interdisciplinary, digital thread backbone made up of 
data from the entire product lifecycle, every element of NGI is 

anchored in a common model to streamline design, 
production and sustainment. 

With all digital-first data, the team is using smart 
tools to bridge the step from design, to test, to 
production in the intelligent digital factory in 
Courtland, Al. With the use of open architecture 
common code through the Lockheed Martin 
Software Factory, the team will benefit from sig-

nificant reductions in software development 
from programme startup.
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Contracted to Boost U.S. 
Missile Defence 

Lockheed 
The U.S. Missile Defense Agency (MDA) has awarded Lock-
heed Martin a US$157 million contract to augment the 
Command, Control, Battle Management & Communica-
tions (C2BMC) system’s engagement support capability 
for Ground-Based Midcourse Defence (GMD) that pro-
tects the country from long-range ballistic missile attacks.
The GMD system includes silo-based interceptors, connec-
tions to sensors on land and sea, distributed fire control and 
launch support systems.
It is known that today’s battlespace is the most contested 
since the Cold War. Offensive missile systems with maturing 
sophistication from rogue states pose a growing threat to the 
U.S. Helping the nation counter these threats is the C2BMC 
system. 
Fielded in 2004, C2BMC is one of the first operationally de-
ployed Multi-Domain Systems, integrating systems and sen-

sors operating in space, on land and at sea. This network oper-
ates 24/7 to support real-world operations at more than 30 
locations around the world, including U.S. Strategic, Northern, 
European, Indo-Pacific, Space and Central Commands.
The MDA conducts multiple operational and developmental 
tests each year to test various aspects of the Missile Defense 
System (MDS). To provide manifold opportunities to destroy 
hostile missiles in all phases of flight, the MDS uses an inte-
grated, “layered” architecture. The integrating element and 

C2BMC integrates 
systems and sensors 
operating in space, 
land and sea

Spiral 8.2-7 will correlate data 
from sensors to provide clear 
picture about threats
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At anticipated speed, a New 
York to Paris flight would 
take just 90 minutes

Hermeus will be leveraging 
autonomous and reusable 
systems

ing with the Department of the Air Force. It has been great 
working with the team to help identify innovative compa-
nies with advanced capabilities.”
“One of our goals in supporting companies like Hermeus, is 
to expand the Defence Industrial Base for both aircraft manu-
facture, and hypersonic propulsion development,” added 

Brig. Gen. Jason Lindsey, the Programme Executive Officer 
for Presidential & Executive Airlift. “We want to have options 
within the commercial aircraft marketplace for platforms 
that can be modified for enduring Air Force missions such as 
senior leader transport, as well as mobility, intelligence, sur-
veillance, reconnaissance (ISR), and possibly other mission 
sets.”
Key Strategies
Some may argue that it is impossible to flight test a TBCC 
engine across the full flight envelope for less than US$100 
million.  However, Hermeus is taking a different approach 
than traditional high-speed flight test programmes. The 
company will be leveraging autonomous and reusable sys-
tems, ruthlessly focused requirements, and a hardware-rich 
programme.  
These three strategies allow the team to push the envelope, 
sometimes strategically to the point of failure in flight test, 
which accelerates learning while simultaneously improving 
the safety of flight test crew and the public.  
The contract establishes a number of objectives for Hermeus 
to meet within three years, to include the following:
1) Increase in the understanding of enabling technology 
and mission capabilities for reusable hypersonic aircraft.
2) Scale and flight test a reusable hypersonic propulsion 
system.
3) Develop, build and test 3 of Hermeus’ Quarterhorse 
concept aircraft.
4) Provide a payload integration guide for future hyper-
sonic flight testing with Quarterhorse.
5) Provide wargaming inputs for use in Air Force strategic 
analysis tools.
According to Maj. Gen. Heather Pringle, commander of the 
Air Force Research Laboratory, “When it comes to technolo-
gy, we often hear the term ‘game-changing.  However, hyper-
sonic aircraft and propulsion systems are truly game-chang-
ing, and will revolutionise how we travel, just as automobiles 
did in the last century.” 
Following the three year period of performance, the Air Force 
will evaluate Hermeus’ progress, maturity of the hypersonic 
technology, and alignment with Air Force priorities.
The technology set Hermeus has chosen positions the com-
pany firmly in the dual-use space for hypersonic technology, 
i.e. technologies  normally used for civilian purposes but 
which may have military applications. 
As Hermeus CEO and co-founder, AJ Piplica, points out: 
“While this partnership underscores U.S. Department of De-
fence’s interest in hypersonic aircraft, when paired with Her-
meus’ partnership with NASA announced in February 2021, it 
is clear that there are both commercial and defence applica-
tions for what we’re building.”
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Hermeus Corporation, the aerospace company develop-
ing one of the world’s fastest hypersonic aircraft capable 
of flying at five times the speed of sound, has won a U.S. 
Air Force (USAF) partnership deal for flight testing its 
first aircraft, Quarterhorse. 
The USAF is investing in the U.S.-based Hermeus via a US$60 
million jointly funded contract that was awarded on July 30. 
The idea behind the contract is to accelerate the commercial 
development of the aircraft and propulsion systems. 
The Mach 5-capable (3,000mph) Quarterhorse will validate 
the company’s proprietary turbine-based combined cycle 
(TBCC) engine, based around the GE J85 turbojet engine, and 
is the first in a line of autonomous high-speed aircraft. 
By the end of the flight test campaign, Quarterhorse will not 
only be the fastest reusable aircraft in the world, but also the 
first of its kind to fly a TBCC engine.
At the anticipated speed of the proposed aircraft, a flight 
from New York to Paris would only take 90 minutes, com-
pared to the seven and a half hours it typically takes today.
‘Vector Initiative’
The engagement with Hermeus is part of a larger effort led 
by the directorate to fuel the burgeoning commercial resur-
gence of high speed passenger travel, and has been dubbed 
the “Vector Initiative”.  
The aim is to partner with commercial sector leaders to ac-
celerate their development and, as a byproduct, advance en-
abling technologies that could provide the Air Force options 
for a variety of missions.
The award was made under the AFWERX Strategic Funding 
Increase programme led by the Presidential and Executive 
Airlift Directorate (PE) as a follow-on to a Phase II SBIR con-
tract. The collaboration includes support from the Air Force 
Research Laboratory (AFRL). 
AFWERX, an AFRL Technology Directorate – responsible for 
expanding technology, talent, and transition partnerships 
for rapid and affordable commercial and military capability – 
has been an integral part of the initiative’s ability to reach out 

to industry, and helped make the joint funding effort possible, 
via its Strategic Financing (StratFI) programme. 
The Hermeus contract will be the first time that the StratFI 
programme has been used.
 Col. Nathan Diller, AFWERX director, explained: “We are trans-
forming the Air and Space Force into an early-stage ‘investor’ 
that leverages private capital, accelerates commercialisation 
of technology and grows the number of companies partner-

If successful, Quarterhorse 
will be the fastest reusable 
aircraft

Hermeus Wins 
US$60 M USAF Contract 
for Fastest Flight Test  

Hermeus Corporation’s  Mach 5-capable Quarterhorse
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Xplorer Bolsters 
Leonardo’s Falco family 

Previous Falco variants have 
been chosen by UN and 
Frontex

Leonardo’s Falco family has been bolstered by the addi-
tion of Falco Xplorer Remotely Piloted Aircraft System 
(RPAS), which has turned out to be the defence and secu-
rity multinational’s solution for persistent multi-sensor 
strategic surveillance.
Falco Xplorer provides customers with actionable  Intelli-
gence Surveillance and Reconnaissance (ISR) and has been 
designed from the aircraft to its sensor suite, mission system 
and ground control station.
A broad multispectral sensor suite can be installed thanks to 
its payload capability. The suite is natively composed by a 
multifunction Synthetic Aperture Radar (SAR), an electro-
optical multisensor gyrostabilised turret and a Signal Intelli-
gence Suite. 
Powered by a conventional aviation engine and with endur-
ance over 24 hours, it gathers information far over the hori-
zon, relayed in real time via secure satellite connection to C4I 
centres.
The typical system configuration includes a Ground Control 
Station (GCS) connected to a Ground Data Terminal (GDT), a 
Ground Support Equipment (GSE) and two aircraft.
Relocation of the system is not an issue as the logistic foot-
print is kept to minimum: the whole system can actually be 
relocated via ISO668 air transportable containers in a matter 
of hours.
A legacy from the proven Falco EVO and other RPAS pro-
grammes, the Falco Xplorer system is aimed at dual-use re-
quirements providing 24/7, all-weather persistent regional 
surveillance, covering a wide range of missions and comple-
menting typical military roles (theatre persistent multispec-
tral surveillance) with governmental missions such as border 

patrolling, coastal watch, illegal immigration prevention, law 
enforcement, critical infrastructures surveillance, EEZ surveil-
lance and environmental monitoring.
Salient Features 
The features for Maritime and Overland, long range, ISR mis-
sions include operations lasting for over 24h, up to 30,000 ft, 
low overall life cycle costs, military type certification accord-
ing to STANAG 4671 and a payload capability at the top of its 
segment: 350Kg.
Air Segment
The Falco Xplorer presents superior performances together 
with a flexible configuration able to accommodate several 
sensors and payloads.
To relieve crew workload, the system incorporates features 
such as assisted and automatic flight management, includ-
ing automatic take-off and landing, and automatic area sur-
veillance modes with real time target data processing, dis-
semination and exploitation.
Ground Control
The Ground Control Station enables mission planning and 
rehearsal, pre-flight system check, mission management, 
flight plan re-tasking, mission playback and simulation for 
crew mission training.
It provides command and control in real time via a secure sat-
ellite data link, allowing operational ranges spanning far over 
the usual line-of-sight. 
Previous Falco variants have been chosen by the United Na-
tions and Frontex, the European border and coastguard 
agency. 
It is readily exportable around the world considering that it is 
not subject to International Traffic in Arms Regulations (ITAR) 
restrictions and meets the criteria for Missile Technology 
Control Regime (MTCR) class II. 
The aircraft was first unveiled at Paris Air Show 2019. 
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Lockheed Martin 
Readies LINUSS Small 
Satellites for Launch

Newest LM 50 CubeSats to 
demonstrate in-orbit satellite 
upgrade and servicing 
capabilities

Lockheed Martin’s In-space Upgrade Satellite System 
(LINUSS) completed environmental testing and is ready 
for launch later this year. This demonstrates how small 
CubeSats can regularly upgrade satellite constellations 
to add timely new capabilities and extend spacecraft de-
sign lives.
LINUSS is a pair of LM 50 12U CubeSats, each about the size of 
a four-slice toaster, designed to demonstrate how small satel-
lites can serve an essential role in sustaining critical space ar-
chitectures in any orbit. Developed using internal funding, 
LINUSS will be two of the most capable CubeSats in Geosyn-
chronous Earth Orbit (GEO).
“Space is a dynamic domain, and there is demand for the abil-
ity to rapidly upgrade spacecraft on orbit, to provide greater 
capabilities and more mission flexibility,” said Chris Crawford, 
vice president of advanced programme development for 
Lockheed Martin Military Space. “LINUSS will be the first step 
flight-qualifying this technology. The ultimate near-term goal 
is supporting upgradeable LM 2100 satellite bus platforms, 
starting with GPS IIIF Space Vehicle 13.”
LINUSS’ mission is to validate essential manoeuvring capabili-
ties for Lockheed Martin’s future space upgrade and servicing 
missions, as well as to showcase miniaturised Space Domain 
Awareness capabilities. LINUSS also will demonstrate mature 
new onboard high-performance processing by Innoflight; 
low-toxicity propulsion by VACCO; and inertial measurement 
units, machine vision, 3D printed components and SmartSat 
(transformational on-orbit software upgrade architecture) 
technologies by Lockheed Martin.
“Given we are well known for our systems integration work on 
large satellite systems, some people are surprised to learn 

Lockheed Martin has launched over 150 small satellites since 
1997,” said Dr David J. Barnhart, LINUSS Programme Director. 
“LINUSS has higher bus density, payload accommodation, and 
on-orbit processing than any other CubeSat, enabling revolu-
tionary mission capabilities in the future. Early customer com-
munity feedback has called LINUSS ‘the most capable CubeSat 
pair off the planet.’”
Part of Lockheed Martin’s LM 50 family of smallsats, both 
LINUSS spacecraft, measuring roughly 8x8x12 inches, are the 
collaborative integration of the company’s mission electro-op-
tical payload deck with a next-generation 12U bus from Tyvak 
Nano-Satellite Systems, a Terran Orbital Company.
Besides LINUSS, some other recent Lockheed Martin smallsat 
projects include DARPA’s Mandrake, integration for DARPA’s 
Blackjack constellation, Pony Express, LunIR and La Jument. In 
Europe, the company also is involved in developing a 6U nano-
sat with GomSpace and Orbital Microsystems, as well as sup-
porting the UK’s ambitions to launch smallsats through the UK 
Spaceflight Programme.

Where an investment in people 
means an investment in the future. 

That’s moving forward together.

Lockheed Martin. Partnering for Security and Prosperity.

© 2021 Lockheed Martin Corporation
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Boeing KC-46A tanker for 
Japan completed first-ever 
refuelling flight

Norway’s first P-8A 
Poseidon performs maiden 
flight

to Boeing Field in Seattle.
The first flight marks the next phase of the production cycle 
of this aircraft as it is moved to the Installation and Checkout 
facility, where mission systems will be installed and addition-
al testing will take place before final delivery to the Norwe-
gian Defence Materiel Agency (NDMA) later this year.
Christian Thomsen, P-8 Europe programme manager, elabo-
rated: “This inaugural flight is an important milestone for 
Norway, and the Boeing team remains committed to deliver-
ing the P-8 fleet to the NDMA on schedule.  The P-8 is a capa-

bility that will help Norway improve anti-submarine warfare, 
anti-surface warfare, intelligence, surveillance and reconnais-
sance, and search-and-rescue missions, in addition to foster-
ing valuable regional collaboration and interoperability with 
NATO nations.”
The five P-8As will eventually replace Norway’s current fleet of 
six P-3 Orions and three DA-20 Jet Falcons. The Royal Norwe-
gian Air Force currently operates its P-3s from Andoya Air Sta-
tion. With the introduction of the P-8s, flight operations will 
move to new facilities at Evenes Air Station.
To date, Boeing has delivered 136 P-8 aircraft to the U.S. Navy, 
the Royal Australian Air Force, the Indian Navy and the United 
Kingdom’s Royal Air Force. 
Norway is one of eight nations that have selected the P-8A as 
their maritime patrol aircraft, along with the United States, In-
dia, Australia, the United Kingdom, Korea, New Zealand and 
Germany. The first P-8A Poseidon aircraft for Norway rolled 
out of the paint shop in Renton, in Royal Norwegian Air Force 
livery, in July.
Recently, the air force revealed the names of its five P-8A 
Poseidon aircraft: Vingtor, Viking, Ulabrand, Hugin and Munin. 
The names are inspired by Norse mythology and continue a 
tradition of almost 80 years that started when the names Ving-
tor, Viking and Ulabrand were used on Norway’s PBY-5 Catali-
na maritime patrol aircraft in 1942. 
Since then, other maritime patrol aircraft operated by the 
Royal Norwegian Air Force have carried those names, includ-
ing its current P-3 fleet, which will be replaced by the P-8. 
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In two separate interesting developments, a first Boeing 
KC-46A tanker built for the Japan Air Self-Defense Force 
(JASDF) recently refuelled another KC-46A aircraft in the 
skies over Washington state, while the first of five Boeing 
P-8A Poseidon aircraft for Norway performed its maiden 
flight. The Japan-bound tanker also successfully received 
fuel in return.
Japan is the KC-46 programme’s first non-U.S. customer and is 
scheduled to receive its maiden aircraft this year.
Jamie Burgess, KC-46 programme manager, explained: “Refu-
elling with the first Japan KC-46A is an important milestone 
for the Japan Air Self-Defence Force. KC-46A is the world’s 
most advanced air refuelling aircraft and has already trans-
ferred more than 42 million gallons of fuel to other aircraft 
globally through its boom and drogue systems.”
“The state-of-the-art refuelling makes the KC-46A a standout, 
but this tanker goes well beyond that,” stated Will Shaffer, 
president of Boeing Japan. “The ability to carry cargo and pas-
sengers while maintaining tactical situational awareness 
makes the aircraft a critical tool in the security alliance be-
tween the U.S. and Japan.”
The Japan KC-46A is capable of refuelling U.S. Air Force, U.S. 
Navy, U.S. Marine Corps and JASDF aircraft.
The U.S. Air Force awarded Boeing a contract for the JASDF’s 

KC-46A and P-8A 
Poseidon Achieve 
Milestone

first KC-46A tanker in December 2017. The agreement was 
completed through the Foreign Military Sale process be-
tween the U.S. government and Japan. A second Japan tank-
er is also already in production.
Boeing is assembling the KC-46A aircraft for both the U.S. Air 
Force and Japan on its 767 production line in Everett, Wash-
ington. Boeing’s Japanese partners produce 16 per cent of 
the KC-46A airframe structure.
It was announced recently that the KC-46A Pegasus would 
add another line to its resume. Beyond aerial refuelling and 
the transportation of passengers, cargo and patients, the 
tanker’s next-generation capabilities soon would include 
bringing the Advanced Battle Management System, or 
ABMS, to war fighters at the tactical edge. 
ABMS, a modernisation priority for the U.S. Air Force, is part 
of the Department of Defense’s Joint All Domain Command 
and Control effort to digitally connect all elements of the U.S. 
military in order to increase data sharing and accelerate deci-
sion-making.
Inaugural Flight
The P-8A Poseidon aircraft which performed its maiden 
flight on August 9 took off at 10:03 a.m. Pacific time and flew 
for two hours, 24 minutes, reaching a maximum altitude of 
41,000 feet during the flight from Renton Municipal Airport 



39

EDGE Group is also part of the Dubai Airshow Advisory Board, 
which aims to drive the growth of the aerospace industry. 
As part of the second meeting of Dubai Airshow’s Advisory 
Board 2021, Khalid Al Breiki, President of Mission Support at 
EDGE Group, and member of Dubai Airshow’s Advisory 
Board 2021, said: “We are confident that Dubai Airshow 2021 
will serve as a major platform from which to support the 
UAE’s ‘Make it in the Emirates’ campaign. It brings key interna-
tional entities to the UAE, and showcases the giant strides the 
UAE is making in the research, development, and production 
of superior cutting-edge products and capabilities across the 
fields of aviation, aerospace, and defence, and EDGE Group is 
proud to be leading the way.
“It is also the ideal venue for the promotion and exchange of 
knowledge and expertise between the UAE and nations 
around world. We are collaborating closely in this nationwide 
campaign with key partners here in the emirates and assist-

ing in its key role of supporting the Ministry of Industry and 
Advanced Technology’s Operation 300bn strategy, which 
aims to strengthen the UAE’s position as a global hub for fu-
ture industries.”
Furthermore, Al Breiki shed light on the importance of Emir-
atisation, saying: “We place tremendous faith and pride in 
Emirati talent as they play a major role in contributing to the 
nation’s growth and sustainable development. We are, there-
fore, fully committed to supporting local capabilities by pro-
viding them with the required tools to develop, grow, and to 
facilitate real change. This is complementary to our belief in 
the importance of global partnerships, which are invaluable 
for knowledge sharing and continued best practice. Highly 
skilled talent, whether local and global, are crucially impor-
tant for driving the UAE’s industrialisation, which in turn is 
fundamentally important to the growth of its knowledge-
based economy.”
Disruptive Technologies
EDGE Group is creating opportunities in aviation services, 
aviation precision manufacturing, autonomous capabilities, 
directed energy, cyber-physical systems, advanced propul-
sion systems, robotics, and smart materials, with artificial in-
telligence embedded across its products and services. The 
company also plans to utilise its disruptive technologies to 
transform the aerospace and defence industry.
Earlier this year, EDGE Group signed a Memorandum of Un-
derstanding (MoU) with Tawazun Economic Council (Tawa-
zun), the defence and security industry enabler, to empower 
Emirati nationals. Under the MoU, EDGE Group will offer out-
standing UAE nationals the opportunity to take part in devel-
opment programmes, job placement opportunities, and in-
ternships in the advanced technology, defence, and security 
domains, through the Sustain & Enhance Emiratization in 
Defence and Security (SEEDS) Programme.

EDGE Group to support 
‘Make it in the Emirates’ 
campaign during the event

Earlier this year, EDGE Group 
signed a MoU with Tawazun 
to empower Emiratis
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EDGE Group is the Defence 
Technology Partner at Dubai 
Airshow 2021

EDGE Group
to Showcase Defence 
Technology Expertise 
at Dubai Airshow 2021

EDGE Group, the UAE’s advanced technology group for 
defence and beyond, announced that it will have a major 
presence at Dubai Airshow 2021. The event will be held 
under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister of 
the UAE, Ruler of Dubai, and UAE’s Minister of Defence, 
from 14-18 November.
As the event’s Defence Technology Partner, EDGE Group will 
showcase a wide range of aviation, defence, and technology 
services to international industry leaders, whilst supporting 
the ‘Make it in the Emirates’ campaign. It will also highlight the 
extensive capabilities of its multiple cutting-edge subsidiary 
companies. 



Elettronica 

Elettronica will work with 
Leonardo for JEY-CUAS to 
create a new-gen anti-drone 
countermeasures system

Since 2017, when Elettronica participated in the Europe-
an Defence Agency’s PADR (Preparatory Action on De-
fence Research) initiative, the company has continued its 
successful involvement in European defence pro-
grammes. PADR was an important step forward in dem-
onstrating the added value of EU-supported defence re-
search and technology initiatives.
Elettronica has also been involved with the EDIDP (European 
Defence Industrial Development Programme) from 2019. 
EDIDP is an ongoing European Commission programme 
supporting the competitiveness and innovation capacity of 
the EU’s defence industry. 
This year, Elettronica has received recognition of its commit-
ment to EDIDP via the award of two important projects ap-
proved by the European Union.
The company has been named as the coordinator for the 
CARMENTA project. This includes a consortium of 14 Europe-
an defence companies such as Airbus Deutschland, Airbus 
Defence and Space, Airbus Helicopters España, BPTI, DA 
Group, Indra, Hensoldt Sensors, Indra, Leonardo, MBDA, 
Saab, Terma and Thales. These companies represent eight EU 
nations: Italy, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Lith-
uania, Spain, and Sweden.
CARMENTA will develop the next generation of Self Protec-
tion Systems (SPSs), both for fixed- and rotary-wing aircraft. 
These SPSs will be capable of addressing a wide spectrum of 
current and evolving threats using different countermea-
sures. Artificial intelligence and machine learning, alongside 
open architecture, will ease the integration of these self-pro-
tection systems on current and future platforms. These ap-

proaches will let equipment be easily updated as it moves 
through its service life.
Elettronica achieved notable results in the EDIDP’s Excellence, 
Innovation, Competitiveness and Growth evaluation criteria. 
The grant awarded via the CARMENTA programme is worth 
approximately €8.1 million.
Furthermore, Elettronica has also been selected to support 
the European Commission’s JEY-CUAS (Joint European Sys-
tem for Countering Unmanned Aerial Systems) project. The 
company will work alongside Leonardo towards a new gen-
eration European anti-drone countermeasures system. This 
effort will focus on enhancing the ability to react to the 
emerging threats of micro and mini drones.
“The grants obtained in the EDIDP 2020 projects represent a 
key success for Elettronica, which makes us very proud, espe-
cially the CARMENTA project which Elettronica is leading. We 
will continue to work hard to bring our  years of experience 
and credibility to these, and other, projects. These initiatives 
will be the driving force for the growth of our company and 
the nation, with a valuable contributiosn underscoring our 
commitment to technological excellence and constant inno-
vation,” said Domitilla Benigni, CEO and COO of Elettronica.

Continues to 
Strengthen 
European Defence
Programmes
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Collins to Equip Airbus 
with Enhanced Vision Sensor

EFVS enables pilots to see 
through poor visibility 
conditions for more efficient 
operations

The EFVS will use input from the Collins Aerospace sensor, 
mounted on the nose of the aircraft, to create an augmented 
reality view of the outside world. The sensor uses multiple in-
frared and visible light cameras to “see through” poor visibility 
conditions better than the human eye. 
When the pilots view this camera video on head-up displays, it 
allows them to better identify the runway environment in all 
weather conditions — helping pilots overcome flight disrup-
tions often created by fog or precipitation. In addition, be-
cause the technology enables pilots to reduce delays on the 
runway and in the air, it actively reduces the amount of carbon 
emissions created by the aircraft.
Additionally, EFVS will ease instrument to visual transition and 
provide enhanced situational awareness, particularly for 
night Visual Meteorological Conditions (VMC) conditions, 
and/or terrain, as well as lateral alignment on the runway, traf-
fic, and runway surface identification.
With the advanced avionics technology of the EFVS on board, 
pilots will have increased flexibility to land in more places, 
more often, and in different weather conditions, further en-
hancing the utility of their aircraft.
The key benefits of the sensor are enhanced crew awareness 
of the aircraft’s position relative to the runway and surround-
ing terrain, improved monitoring, and control of the aircraft 
energy state and flight path through intuitive display of atti-
tude, path vector and acceleration. It also offers improved sta-
bility and precision on all landing approaches, including 
“black hole” approaches to airports not equipped with preci-
sion landing aids.

Moreover, the sensor offers a full field-of-view infrared video 
overlaid on head-up display, which allows pilots to see the 
runway environment before it’s visible to the unequipped 
eye.
It also has an inertial flight path indication that provides in-
stantaneous symbology of where the aircraft is headed and 
has a runway remaining display during landing rollout that 
contributes to smoother deceleration. Also, crosswind and 
wind shear indications enable more accurate flight path con-
trol while keeping pilots’ attention focused outside the wind-
screen.
The next-generation EVS sensor will also be available for ret-
rofit on existing in-service Airbus aircraft.

Collins Aerospace’s next-generation En-
hanced Vision Sensor was recently selected 
to be integrated into Airbus’ Enhanced 
Flight Vision System (EFVS). The EFVS will 
become a selectable option on Airbus com-
mercial aircraft, expanding approach capa-
bility and increasing flight situational 
awareness during reduced visibility condi-
tions. The EFVS option, with the Collins EVS 
sensor, will be offered first on the A320 air-
craft, with plans to offer the solution on 
other platforms in the future.

Pilots will have increased 
flexibility to land in more 
places, more often  

EFVS will use input from the Collins Aerospace sensor to 
create an augmented reality view of the outside world
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protection.

Leonardo is proudly working with Abu Dhabi-based Platoon Advanced 
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Leonardo’s Miysis 
DIRCM Delivers Laser Energy 
with Lightning-Fast Speed
According to recent reports, Leonardo is in discussions to 
provide its advanced Miysis Directed Infrared Counter-
measure (DIRCM) to the military and other customers in 
the Middle East region. This is following the successful 
supply of Miysis units to the UK’s Royal Air Force ahead of 
schedule in late 2020. 
The man-portable air-defence system (MANPADS) threat to all 
aircraft transcends borders and traditional theatres of opera-
tions and is continually becoming more sophisticated, indis-
criminate, and lethal.
Leonardo is working with Abu Dhabi-based Platoon Ad-
vanced Technologies and other partners to propose Miysis as 
the DIRCM solution for some of the key platforms. Miysis is 
unique in the market as it is a compact DIRCM that can deliver 
enough laser energy to protect high heat signature helicop-
ters (e.g., CH-53 or CH-47) and aircraft from these advanced 
MANPADS. 
The next-generation Miysis DIRCM draws on Leonardo’s de-
cades of DIRCM experience, and the company already has a 
range of NATO and non-NATO customers under contract. It of-
fers superior levels of protection compared to competing sys-
tems.
The Miysis DIRCM system provides dependable, persistent 
protection from IR-guided missiles, including advanced, all-
aspect MANPADS missiles. Miysis is ideal for any platform,  be 
it large fixed-wing aircraft or helicopters and UAVs. It is avail-
able as a fully integrated or podded solution, using open ar-
chitecture designed to allow incorporation of a variety of Mis-
sile Approach Warners (MAWs) and to operate autonomously 
or as part of a defensive aids suite.
Leonardo’s expertise in laser technology and highly accurate 
targeting capabilities allows the Miysis DIRCM to deliver laser 
energy with lightning-fast speed. Unlike competing products, 
this means that Miysis can defend against multiple, simulta-
neous incoming missiles and the latest generation of MAN-
PADS. The 100 per cent success rate of the system has been 
independently verified by multiple end-users, including the 
UK, through extensive analysis and live fire trials such as at the 

SALT III international exercise hosted by the Swedish Defence 
Materiel Administration.
The multi-head Miysis also has an edge over single-head 
DIRCM systems on the market. The fully synchronised multi-
head operation ensures complete 360-degree protection, 
even if a threat passes from one hemisphere to another. In 
this situation, Miysis can seamlessly hand over from one 
head to another, ensuring that the threat is defeated. 
Furthermore, Miysis DIRCM’s small size allows for installation 
on very light helicopters, while the system outputs enough 
laser energy to protect even a large jet transport aircraft with 
a high heat signature.

The success rate of 
the system has been 
independently verified by 
multiple end-users
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product. The aircraft aluminium stock is convenient and fold-
able for portability. 
Special Technology Center, the manufacturer of the Russian Or-
lan-10E UAV, and the Ural Instrument-Making Plant, which pro-
duces aviation and airfield equipment, presented promotional 
materials on their products.
Almaz-Antey and Kalashnikov also took part in the joint Russian 
exhibit. They showcased in-demand products marketed by Ro-
soboronexport, including the S-400 Triumf long-range air de-
fence missile system, the Viking and Buk-M2E medium-range 
SAM systems and various versions of the Tor-M2E short-range 
SAM system.
The S-400 air defence system is universal for destroying all types 
of aerodynamic targets and ballistic missiles with a launch range 
of up to 3,000 - 3,500 km. While the Viking is the latest ADMS, 
ideal for providing air defence for troops (military installations) 
in various types of military operations, administrative and indus-
trial facilities, and territories of the country. Viking ADMS can hit 
aerodynamic targets, tactical ballistic missiles, and ground (sur-
face) radio-contrast objects. The system has the possibility of 

autonomous use of self-propelled firing systems (radars with 
launchers).
While the Buk-M2E system features high probability of en-
gaging air targets and the ability to autonomously use self-
propelled firing systems (radars with launcher-loading in-
stallations). It is designed to defeat strategic and tactical air-
planes, helicopters including while hovering, cruise missiles 
and other aerodynamic aircraft across the entire scope of 
their employment, tactical ballistic and air-launched mis-
siles, and guided bombs in contested electronic and fire-in-
tensive environment as well as to apply fire onto radiocon-
trast ground and sea targets.
Kalashnikov, possibly the most widely used shoulder 
weapon 
Furthermore, Kalashnikov Concern, a Rostec subsidiary, ex-
hibited mock-ups of Kalashnikov assault rifles of all modern 
series (AK-101, AK-102, AK-103, AK-104, AK-201, AK-202, AK-
203, AK-204 and AK-15), SVD, SVDS sniper rifles and the Vity-
az submachine gun. The 9mm PP-19-01 submachine gun 
Vityaz-SN (ver. 20) is designed to engage manpower, includ-
ing manpower protected with personal armour, and unar-
moured vehicles (passenger vehicles, trucks, etc). The sub-
machine gun is chambered for various 9x19mm ammunition 
and can be equipped with a detachable silencer. It also has a 
fastening device that joins two magazines in one block to 
speed up charging.

Rosoboronexport presented 
details of over 400 Russian 
military, dual-use, and 
civilian products

152mm Msta-S self-propelled howitzer with 
automated laying and fire control system

The newest medium-range air defence system Viking

BK-16 is designed to provide support to Special Forces in 
littoral areas
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support of the fighter and high level of automation ensure ef-
fective piloting of the aircraft and execution of the whole 
range of combat tasks with one pilot.
While the Su-35 Multirole supermanoeuvrable one-seat fight-
er is designed to engage air, ground threats and to counteract 
naval surface forces of an enemy. It is equipped with an on-
board radar control system, optical locating system, onboard 
self-defence complex, and is capable to control aviation 
group actions in the air as well as to apply modern guided air-
craft missiles. 
Ka-52 Combat Scout Attack Helicopter
Moreover, the Ka-52 Combat Scout Attack Helicopter, de-
signed for destruction of tanks, armoured and non-armoured 
vehicles, enemy’s manpower and adversary helicopters in the 
front line or in tactical depth, was on display. The helicopter 
provides transfer of target reconnaissance, target distribution 
and target designation data to interacted helicopters and 
command posts of Ground Forces. Ka-52 has a high combat 
survivability and combat power. It is reportedly the only heli-
copter in the world that is equipped with the ejection and 
shock absorbing system.
Powerful T-90S Main Battle Tank
The T-90S Main Battle Tank. (MBT) is equipped with powerful 
armament, advanced fire control systems, reliable armour 
protection, and can boast of great manoeuvrability. Its 
125mm enhanced-accuracy smoothbore cannon is fully sta-
bilised and has an autoloader, which augments MBT’s fire-
power drastically. The tank has a 7.62mm coaxial MG, 
12.7mm anti-aircraft HMG and ATGMs. It offers protection 
against conventional ammunition, precision guided weap-
ons (guided artillery projectiles, ATGMs) and anti-tank rock-
ets. The T-90S MBT is a battle and time-tested weapon sys-
tem, which is extremely reliable under any weather condi-
tions and in any terrain.
Protected Motor Vehicles
At Rosoboronexport’s stand, Naberezhnye Chelny-based 
Remdiesel showcased scale models of the Typhoon K-63968, 
Typhoon K-53949 MRAP vehicles and a protected tactical am-
bulance vehicle. The Typhoon-K motor vehicles are designed 
to provide integrated logistics support to combined arms and 
special units, including peacekeeping formations, in various 
environments. They can be used to carry personnel and mili-
tary cargos and serve as the basic chassis for mounting a vari-
ety of technical systems and weapons. The vehicles are avail-
able in the 6x6 (KAMAZ-63969) and 4x4 (KAMAZ-53949) 
wheel configurations, have high combat and operational 
characteristics (mobility, protection, fighting power, design, 
and ergonomics). Furthermore, The Typhoon-K vehicles pro-
vide a high level of mine and ballistic protection. Special seats, 
along with others design features, reduce the negative effects 

on the crew and troops when an 8 kg TNT explosive device 
explodes under any wheel and anywhere under the bottom 
of the vehicle. A high level of ballistic protection is achieved 
using “sandwich” armour consisting of inner conventional ar-
mour steel and new-generation outer ceramic armour.
Drones, Snipers and Air Defence Systems
Also, Automatika Concern exhibited the Kupol portable 
counter-drone system, while KBIS LLC presented Lobaev 
Arms sniper rifles that are well known among professionals: 
tactical TSVL-8 Stalingrad, long-range DXL-3 Vozmezdie and 
ultra-long-range DXL-4 Sevastopol. TSVL-8 Stalingrad tactical 
sniper rifle lies on a small aluminium chassis and a com-
pound, improving the vibration-damping properties of the 

Rosoboronexport 
showcased Su-57E  fighter, 
Typhoon K- MRAP vehicle, 
among others

Su-57E Perspective multirole fighter is designed 
for execution of a wide range of combat tasks

Ka-52 Combat Scout Attack Helicopter is designed for 
destruction of tanks, armoured and non-armoured vehicles
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Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corpora-
tion) recently organised a joint Russian exhibit at the Inter-
national Defense Industry Fair (IDEF) 2021, which was held 
from August 17 to 20, at the TÜYAP Fair Convention and 
Congress Centre in Istanbul, Turkey.
“The IDEF exhibition is among the 10 largest international de-
fence industry exhibitions and is an important venue to show-
case armaments in Europe. Rosoboronexport unveiled the lat-
est Russian military products in Istanbul for the first time,” said 
Alexander Mikheev, Director General of Rosoboronexport. 
“Among them were the Su-57E fifth-generation fighter, Ty-
phoon K-63969 MRAP vehicle, Orion-E reconnaissance/strike 
UAV system, BK-16E high-speed craft for special operations, as 
well as the Msta-S self-propelled howitzer modified to fire NA-
TO-standard 155 mm ammunition.”
Innovation at the Forefront
Rosoboronexport’s stand featured products from Russia’s lead-
ing defence manufacturers such as Kalashnikov Concern, Ural-
VagonZavod (UVZ) Concern, United Aircraft Corporation (UAC) 
and Russian Helicopters, which are Rostec’s subsidiaries, 
Almaz-Antey Air and Space Defense Corporation and a num-
ber of other companies. 
In particular, scale models of the Su-57E fifth-generation fight-
er, Su-35 multirole  fighter, Ka-52 scout/attack helicopter, T-90S 

Rosoboronexport
Launches New Products
 at IDEF 2021 

MBT and the BMPT tank support fighting vehicle were on dis-
play. The company presented information on over 400 Rus-
sian military, dual-use, and civilian products at the exhibi-
tion.
The Su-57E Perspective multirole fighter is designed for exe-
cution of a range of combat tasks while operating against 
aerial, ground, and surface targets day-and-night with the 
use of the up-to-date guided and unguided weaponry. The 
fighter is equipped with an advanced avionics suite, arma-
ment, and self-defence complexes. Advanced intelligent 
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Nexter and CKP 
Engineering to Experiment 
on Leclerc Tank

Nexter and CKP Engineering were recently awarded a 
contract to test predictive maintenance on the Leclerc 
tank. The contract was awarded by the SIMMT (Structure 
intégrée de maintien en condition opérationnelle des 
matériels terrestres). 
The project was born in March 2020, a few months after the 
Forum Enterprises Défense (FED), during which CKP Engi-
neering was hosted by the MCO-T and the GICAT in the 
show’s innovation area. The SIMMT wanted CKP to join forces 
with a military vehicle manufacturer to carry out a predictive 
maintenance experiment on the oil circuit of a vehicle. Wish-
ing to instrument the engine of the Leclerc tank, CKP turned 
to Nexter to collaborate on the project.
After the launch of a pre-study phase, this order enables the 
integration of HUMS-type sensors and post-processing algo-
rithms supplied by CKP Engineering on the engine oil circuit 
of a Leclerc demonstrator. After several days of testing, the 
data collected will be analysed jointly by teams from CKP and 
Nexter’s Customer Services Department (CSD), who will pub-
lish their results later this year. This type of collaboration, 
where a French industrial prime contractor and a new French 
company share their skills, is one of the objectives promoted 
by the SIMMT as part of the MCO-T 2025 strategic plan.
CKP Engineering, an innovative company founded by Julien 
Ferrazzo, is recognised for its powertrain architectures (en-
gine, gearbox, and transmissions). On the other hand, Nexter 

SIMMT wanted CKP to carry 
out predictive maintenance 
experiment on the oil circuit 
of a vehicle

is relying on the technical expertise and experience acquired 
over the past 10 years in the in-service support of the Leclerc 
tank. By taking part in this experiment, the company intends 
to capitalise on its investments made as part of the ERMES 
programme (2019-2021), which consisted of deploying 
HUMS sensors on a fleet of 40 VBCIs in the Mourmelon and 
Canjuers training grounds. The analysis of the field data has 
now been shared with the French defence procurement 
agency (DGA) and the SIMMT in order to optimise the man-
agement of this vehicle fleet.
Ferrazzo said: “We are bringing together the best of both 
worlds. More than a vehicle, Nexter brings us architects who 
have experience in the field. Together, we are sure to suc-
ceed.”
While Michel Fornos, head of the innovation and training de-
partment within Nexter’s CSD, added: “This experiment has 
the merit of showing the operational reality of predictive 
maintenance, which makes it possible to consider its deploy-
ment on all or part of the fleets in service.”
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IAI
to Convert Boeing 
777-300ERSF 
Passenger to 
Freighter Aircraft

In partnership with GE Capital Avi-
ation Services (GECAS), Israel 
Aerospace Industries (IAI) has 
started work on the structural 
modification phase in the conver-
sion of the first  Boeing 777-
300ERSF. The beginning of the con-
version marks the end of the devel-
opment process and the start of the structural and sys-
tems modification phase. The conversion process will 
take approximately 130 days, at the end of which the pas-
senger aircraft will be turned into a freighter aircraft.
The development process is complicated and highlights IAI 
engineers’ extensive experience in aviation, with their goal of 
creating a cargo conversion aircraft that will have high quality 
and capabilities and provide an optimal solution. The passen-
ger-to-freighter conversion includes changing the structure, 
which involves installing a new cargo door, replacing, and 
strengthening the aircraft floor, installing reinforcements 
near the cargo opening, and modifying electrical systems to 
enable safe and convenient operation. In addition, the pro-
cess will include receiving certification for the converted air-
craft by the Civil Aviation Authority of Israel (CAAI), the Fed-
eral Aviation Administration (FAA), among others.
Executive VP of the Aviation Group at IAI, Yossi Melamed, said: 
“Two years ago, we took our first steps on the journey of the 
cooperation agreement to convert the B777-300ERSF air-
craft. Over the past two years, we have invested thousands of 

hours coupled with engi-
neering and logistical ef-
forts, to reach this moment 
in accordance with the 
original schedule. Now we 
are beginning the structur-
al modification phase of 
the conversion. The de-

mand for converting the B777 aircraft is high, and I expect 
that the open spots for conversions will be quickly filled. 
Since IAI does not have wide competition in the field of pas-
senger to freight conversions, we expect to receive over 50 
aircraft that will undergo conversion. I would like to thank GE-
CAS for believing in IAI’s abilities and vision, and to our suppli-
ers for the support and assistance during this process.”
Over the past few years, there has been an increased demand 
for cargo jets due to a rise in e-commerce, which has peaked 
during the COVID-19 pandemic, specifically for the B767 
model. Reportedly, all the slots for converting the B767 are 
filled until 2022. IAI is the leading conversion centre for cargo 
jets, and among its customers are firms such as Amazon, DHL, 
UPS, and others.
SVP & Manager at GECAS Cargo, Rich Greener,  said: “This 
milestone represents GECAS’s foresight and dedication to 
the air cargo market. This is a very well thought out and cred-
ible programme combining GECAS’s and IAI’s experience in 
developing a very efficient freighter to meet the current and 
future air cargo.

The project is part of an 
US$400 million agreement 
signed in 2019

Yossi Melamed, Executive VP of the Aviation Group at IAI
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this way could deliver more surveillance or 
other capability to commanders 
without the need for as many 
larger aircraft, crews, and 
support personnel. 
Automatic take-off and 
landing, shorter runway 
requirements and lighter 
footprint remote opera-
tions mean SeaGuardian 
and its peers need fewer 
people than ever to sup-
port their deployments. Their 
extended range lets them relo-
cate to different bases within a the-
ater of operations, keeping adversaries 
guessing. In addition, new control systems auto-
mate a great deal of transit and interstitial flight, meaning few-
er controllers can operate more aircraft more easily.
Nevertheless, the demands involved with future naval opera-
tions mean that MQ-9B will not be the right answer every time. 
Air and naval commanders need other arrows in their quiver 
too. 
One other option is with small unmanned aerial systems. GA-
ASI’s new aircraft called Sparrowhawk, for example, rides un-
der each wing of an MQ-9B and can take off in mid-flight. The 
larger aircraft might loiter in uncontested airspace, for exam-
ple, and release a faster, nimbler Sparrowhawk to reconnoitre 
an island on which there was a suspected enemy presence.
The Sparrowhawk could detect and report the state of hostile 

forces, anti-air systems or send back other vital 
intelligence. Then it could return to its 

mothership, which would recover the 
smaller aircraft back under its wing 

and continue its mission – or de-
ploy another Sparrowhawk. 
Human-crewed aircraft might 
come back into the picture: An 
air component commander 
might be depending on the in-

telligence from Sparrowhawk 
about anti-air systems in order to 

task fighters in the area. The small 
aircraft could entice the adversary to 

energise a radar or fire off a missile, reveal-
ing their locations for the suppression of enemy 

air defences. Or Sparrowhawk might jam the hostile radar 
without a subsequent kinetic attack. 
Other small UAS will help defend against hostile fighters, sup-
port ground forces on the battlefield, or take other important 
roles.
Whichever way warfighters choose to deploy the SeaGuard-
ian and small UAS, what is critical is that they – not invaluable 
human pilots and crews – get closest to the danger first. Then 
they can enable the human-crewed aircraft to operate safely, 
more effectively or take tasking elsewhere altogether. 
Remotely operated systems like these revolutionised war on 
land by vastly expanding what was possible for U.S. and allied 
troops on the ground below. Now GA-ASI is evolving that rev-
olution into naval and air combat. 

MQ-9B SeaGuardian has 
demonstrated that it can integrate 
with U.S. Navy ships and aircraft 

MQ-9B SeaGuardian without 
sonobuoy dispensers

GA-ASI’s new Sparrowhawk aircraft can 
ride under each wing of an MQ-9B and 
take off in mid-flight
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The Unmanned 
Advantage at Sea: 
Revolutionising Maritime 
Domain Awareness

In some cases, they should not – because 
the areas in which they need to op-
erate are too hazardous for air-
crews and human endurance 
limits often curtail required 
persistence. 
In some cases, they cannot 
– because the persistent 
and high-quality surveil-
lance that commanders re-
quire cannot come from a 
traditional aircraft filled with 
human beings who get bored, 
hungry, and tired.
However, remotely operated systems can-
not do everything either. The right answer is inde-
pendence and autonomy where it is appropriate, teaming and 
integration everywhere it is needed and full-on control when 
it matters most. 
San Diego-based General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 
led the way through the first phase of the unmanned systems 
revolution with legendary aircraft, including the MQ-1 Preda-
tor and MQ-9 Reaper. As the U.S. Joint Force and its allies look 
ahead to the coming decades and their complex new chal-
lenges, GA-ASI is doing it again. 
Some of the most essential aircraft and supporting systems al-
ready are operating today. MQ-9B SeaGuardian, for example, 
has demonstrated that it can integrate with U.S. Navy ships 
and aircraft in a complicated battle problem off the West 
Coast. 

The new era of seapower requires new approaches and new tools for the U.S. military and its allies. 
The challenges – and potential threats – are huge. America and its friends are confronting the need to 
integrate and operate against sophisticated and well-prepared adversaries over vast expanses of 
sea, air, and space. Human-crewed platforms cannot do it alone. 

The aircraft provides wide-area situation-
al awareness in the littorals or the 

open ocean and a suite of op-
tions to sense, communicate 

or deliver ordnance, both 
above and below the sea. 
SeaGuardian is the only 
unmanned aircraft in its 
class that can conduct 

self-contained anti-sub-
marine warfare, with the 

ability to both release so-
nobouys and process acoustic 

data while prosecuting targets. This 
capability changes the game for U.S. and 

allied warships that must remain on guard about 
the serious and growing threat posed by hostile subs.
The SeaGuardian’s ability to stay aloft for long periods means 
that naval commanders could patrol a key sea-lane or section 
of ocean effectively nonstop. Not only could they keep tabs 
on all traffic moving through the area on the surface, they 
could detect the presence of submarines as well. 
Situational awareness provided by longer-endurance and 
lower-cost unmanned air systems is the ideal complement to 
the Navy’s existing human-crewed maritime patrol aircraft. 
The sea service could sharpen its efficiency by operating the 
larger aircraft less often but with greater effect – a large 
crewed patrol aircraft could sortie to pursue a track initiated 
by a SeaGuardian, for example. 
Pairing remotely operated and human-crewed platforms in 

Artist rendering of GA-ASI’s 
new Sparrowhawk Small UAS 
(SUAS), launched from an MQ-
9B SkyGuardian in the distance
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(BMA) for the Morpheus pro-
gramme. During the exercise, the 
NATO interoperable TORCH-X 
based BMA system was employed 
to support UK’s Higher Headquar-
ters preparedness activities for Five 
Eyes and NATO operations. Some 
28 nations participated in CWIX, 
conducting over 10,000 technical 
interoperability tests across the 
land, maritime, air and cyber envi-
ronments. During CWIX 2021, the 
team from Elbit Systems worked 
alongside the 13 Signals Regiment and staff from the Land 
Systems Reference Centre to successfully deliver interopera-
bility assessments of the TORCH-X-based BMA during the 
exercise.
The TORCH-X combat network system enables the modern 
combat force to act in the most effective way possible and 
allows the entire force to fight in the most flexible and rapid 
way possible, regardless of interference, location and do-
main.
Such interoperability enables all parties in the battle to com-
municate, share a common operational picture,  deploy 
weapon systems and attain richness of battle information, 
based on standardised communications and security proto-

cols. For example, smart rifle 
sights enable soldiers in the 
field to mark a target, that will 
appear on the screen of se-
nior commanders in the oper-
ations room. The system cal-
culates the right weapon to 
use, what is the right muni-
tion needed to engage and 
the exact angle needed to at-
tack. Upon selection and con-
firmation, the system sends 
within seconds the target in-

formation to a weapon systems’ operator to perform the at-
tack, rapidly closing the sensor-to-shooter loop.
In addition to communications and processing capabilities, 
the system integrates decision support services to assist of-
ficers in processing information and making decisions rap-
idly. Officers are presented with available order-of-battle 
and locations of all combat elements, ammunition availabil-
ity and supply levels. The system accesses all sensors that 
can follow the target and stores technical data, combat doc-
trine, safety and legal restrictions that apply to using the dif-
ferent weapons suitable to engage the target. Based on this 
data, the system selects several alternatives and provides 
recommendations to the commanders, for their decision.

TORCH-X 
allows the 
entire force 
to fight in the 
most flexible 
and rapid way 
possible

British Army using TORCH-X HQ and Elbit System’s Rhino Mobile Command Shelter at Army 
Warfighting Experiment in Salisbury Plain in October 2020

The system calculates 
the right weapon to use, 
what is the right munition 
needed to engage and 
the exact angle needed to 
attack 
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detection and location of a target to 
the attack of that target”, said Briga-
dier General Yariv Nir, Chief Commu-
nications and Information Technolo-
gy Officer in the IDF C4I and Cyber 
Defense Division, during a recent me-
dia briefing. This process includes re-
ceiving information from a variety of 
sources, sensors, intelligence, opera-
tional and legal elements, the pro-
cessing and dissemination of that information to different 
stakeholders and, finally, issuing the orders to attack that 
target, with the information necessary for precision attack. 
This process has been shortened by 30 per cent-40 per cent.”
At the tactical and operational level, the core that delivers 
this operational capability is the latest version of Elbit Sys-
tem’s Digital Army Programme known as TORCH-X, which is 
the main C4ISR system used by the IDF. Recently fielded and 
empowered with Elbit System’s E-LynX broadband software 
defined (SDR) tactical communication solution, in order to 
address the exponential data and video requirements by us-
ers that operate in the multi-domain battlefield.
TORCH-X is part of the Israeli military’s digital transforma-
tion, designed to convert the battlefield into a digital-based 
arena. According to Lt. COL Amos Shor, who heads the 
TORCH project in the IDF Ground Forces’ Weapons Develop-
ment Department: “Doing this requires all of the systems to 
work with each other and to connect not only with different 
systems, but also the weapon and sensor systems. Our sys-
tem enables the commanders in the headquarters and the 

tactical commanders to have a 
clear picture of where the 
friendly forces are and where 
the estimated position of the 
enemy is,” explained he during 
media briefings. Shor further 
explained that the goal is that a 
platoon commander, when 
looking at his device, has a clear 
picture of all the forces. “This 

means everything - the navy, what’s in the air and the 
ground forces, infantry, tanks, headquarters, reconnais-
sance units - everything. Understanding the clear picture is 
our top priority.”
The new combat network system was a central element in 
forming the IDF’s new Multidimensional Unit that is consid-
ered the blueprint for the future IDF ‘multidimensional’ bat-
talions. This unit is in a form of a battalion but with the fire-
power, maneuverability and terrain dominance of a bri-
gade. The system also supports the IDF’s new Commando 
Brigade that relies on advanced communications and net-
working technologies, effectively employing small units 
empowered by organic intelligence, organic firepower and 
the use of transport, logistic and fire support from the 
ground, air and sea.
Elbit Systems also recently implemented the TORCH-X sys-
tem in NATO’s Coalition Warrior Interoperability Exercise 
2021 (CWIX 2021). The Company was selected by the UK 
Ministry of Defence in 2018 to provide the British Army with 
the TORCH-X based Battlefield Management Application 

TORCH-X is the main 
C4ISR system used by 
the IDF

E-Lynx Airborne Radio installed onboard a Brazilian Air Force fighter jet
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TORCH-X BMS Delivers 
Enhanced Combat Capabilities 
to IDF and UK Army

Upgraded version was recently deployed in the Israel Defense Forces (IDF) 
battalion, brigade and division level and successfully implemented in 
NATO’s Coalition Warrior Interoperability Exercise.

Elbit Systems recently implemented significant upgrades to 
the TORCH-X Battle Management System (BMS) in service 
with several Armies worldwide. Two important milestones 
recently marked are the deployment of TORCH-X multi-do-
main capabilities of the Israel Defense Forces (IDF) and the 
operational demonstration of TORCH-X Battle Management 
Application (BMA) in NATO’s recent multi-national exercise.
“We dramatically shortened the time of closing the Sensor-
to-Shooter processes, or ‘fire circles’ – the time between the 

TORCH-X deployed in recent Israel Defense Forces exercise

TORCH-X Battle 
Management System is part 
of the Israeli military’s digital 
transformation
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UK MOD Opts for Additional 13 
Protector RPAS

Eve and Flapper to Develop Urban Air 
Mobility Market in Latin America
Eve Urban Air Mobility Solutions, Inc., an Embraer company, 
and Flapper Tecnologia, S.A., an independent on-demand 
private aviation platform, recently announced a partner-
ship aimed at developing the Urban Air Mobility 
(UAM) market in Latin America. The partner-
ship will serve as a proof-of-concept 
(POC) for future regional operations of 
Eve’s electrical vertical take-off and 
landing (eVTOL) aircraft, also known 
in the market as EVA (Electrical Ver-
tical Aircraft). 
Eve expects to provide Flapper with 
up to 25,000 hours of flight time per 
year across key cities in South Ameri-
ca, including São Paulo, Rio de Janei-
ro, Belo Horizonte (Brazil), Santiago de 
Chile (Chile), Bogotá (Colombia), and 
Mexico City (Mexico). The parties plan to fos-
ter a culture of on-demand UAM booking using 

helicopters to serve as data collection for the future develop-
ment of the EVA. 

This agreement has the potential to bring up to 25 
of Eve’s EVA to Flapper’s platform. Eve un-

veils a unique value proposition by of-
fering a suite of agnostic UAM prod-

ucts and services. Backed by Em-
braer’s more than 50-year history 
of proven track record aircraft 
manufacturing and certifica-
tion, Eve offers a zero-emis-
sion, low noise, and communi-
ty-friendly EVA based on a sim-

ple and intuitive human-centric 
design. The company continues 

to reach development milestones, 
including the first flight of the engi-

neering simulator in July 2020, and a 
proof of concept in October 2020. 

The UK Ministry of Defence (MoD) has exercised the clause in 
its contract with General Atomics Aeronautical Systems, Inc 
(GA-ASI) to manufacture and deliver 13 additional Protector 
RG Mk1 Remotely Piloted Air Systems (RPAS) that had previ-
ously been identified as options. The initial contract order 
was for three Protector RPAS, establishing 16 as the new 
total of Protectors to be delivered to the UK MoD.
GA-ASI’s MQ-9B SkyGuardian is the baseline system being 
configured for the RAF as the Protector RG Mk1. It includes 
X-band satellite communications (SATCOM) and support for 
UK weapon systems, as well as the aircraft’s onboard sensors 
such as its electro-optical sensor ball and Lynx Multi-mode 
Radar.
In July 2020, the UK MoD and GA-ASI announced a produc-
tion contract for the first three Protector RPAS. In September 
2020, GA-ASI announced the completion of the first Protec-
tor-configured MQ-9B, which is now supporting system 

testing as part of a combined UK MoD, U.S. Air Force and GA-
ASI test team. Known as UK1, this first Protector will be deliv-
ered to the MoD later this year but will remain in the U.S. to 
complete the Royal Air Force’s test and evaluation programme 
before moving to its UK home base in 2022.
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GDMS CSAR System Certified for F-35

Northrop Grumman to Modernise and 
Strengthen Global Hawk 
Northrop Grumman Corporation’s RQ-4 Global Hawk Ground 
Segment Modernization Programme (GSMP), provides new 
cockpit displays that enhance situational awareness for the 
pilot and sensor operator while improving overall mission ca-
pabilities. It is currently in integration and testing following a 
successful first flight in 2020. 
GSMP is part of a series of Global Hawk modernisation efforts 
that will enhance the ability of the 
system to monitor and deter near-
peer and peer threats around the 
globe. The system is on schedule to 
complete operational test and eval-
uation in October 2022.
The RQ-4 Global Hawk unmanned 
aircraft system (UAS) provides per-
sistent intelligence, surveillance, 
and reconnaissance information. 

Able to fly at high altitudes for greater than 30 hours, Global 
Hawk is designed to gather near-real-time, high-resolution 
imagery of large areas of land in all types of weather – day or 
night. Beyond intelligence collection, a portion of the Global 
Hawk fleet is engaged in supporting air and ground users 
with communications relay support. The EQ-4B Global Hawk 
carries the Battlefield Airborne Communications Node 

(BACN) payload providing 
life-saving support to warf-
ighters.
Global Hawk provides an af-
fordable and flexible plat-
form for multiple sensor 
payloads to be used togeth-
er, delivering mission-criti-
cal information to various 
users around the world.

General Dynamics Mission Systems’ Quickdraw2 Handheld 
GPS Interrogator has completed electromagnetic compati-
bility testing and has been flight certified by the U.S. Navy for 
use aboard Navy-operated F-35 Lightning II aircraft.
The Quickdraw2 Handheld GPS Interrogator is part of the 
General Dynamics HOOK Combat Search and Rescue (CSAR) 
System. It is designed to quickly locate and rescue downed 
pilots and isolated military personnel. The Quickdraw2 can 
be quickly attached via a single cable to the existing inter-
com system of the F-35 without modifying the aircraft’s elec-
tronics, transforming it instantly into a CSAR aircraft. 
Used by 65 different types of fixed and rotary military air-
craft including the A-10 Thunderbolt II, F-16 Fighting Fal-
con and F/A-18 Hornet, the QuickDraw2 transmits a mes-
sage to the HOOK2 or HOOK3 Combat Survival Radio being 
used by the survivor on the ground, which then automati-
cally responds with the radio’s GPS location. Once located 
and identified, the recovery portion of the rescue mission 
can be executed.
The Quickdraw2 is the latest version of the QuickDraw family 
that has been in service for over 20 years. It is currently used 
by over 41 nations including all branches of the U.S. military, 
NATO, and Coalition partners and eight APAC nations.
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Eurofighter and NETMA Sign 
Enhancement Contract for Typhoon

Turkish Aerospace to Manufacture 
Boeing 737 Fan Cowls

Turkish Aerospace (TUSAŞ) has been awarded a contract by Boe-
ing for manufacturing and supplying Fan Cowls for Boeing 737, 
the well-known single aisle aircraft family. Turkish Aerospace will 
be responsible for 50 per cent of the monthly 737 Fan Cowl re-
quirements from 2025.
The agreement between Boeing and TUSAŞ expands the portfo-
lio of Boeing Commercial Airplane products manufactured by 
TUSAŞ. The two companies’ industrial collaboration supports the 

737 programme’s performance and affordability while fur-
thering the longstanding relationship between Boeing 
and Turkey’s aerospace industry.
Fan cowl doors provide an aerodynamic surface over the 
fan case of the engine between the inlet and the thrust re-
verser and protect engine mounted components and ac-
cessories. There are two fan cowl doors (left and right) 
around each engine that can be opened to provide access 
for service and maintenance of the engine components 
and accessories on the fan case of the engine.
Fan cowls will be manufactured at the TUSAŞ premises in 
Ankara, Turkey, where the company is already contracted 
from Boeing to manufacture the Boeing 787 Dreamliner 
elevator, cargo barrier, horizontal leading edge, and 737 el-
evator, along with the deliveries of thousands of parts/
components that have been flying in Boeing airplanes for 
years.

Eurofighter Jagdflugzeug GmbH and NETMA, the NATO Euro-
fighter & Tornado Management Agency, have signed a con-
tract worth close to €300 million. This marks the next steps in 
the capability evolution of the Eurofighter Typhoon combat 
aircraft.
The Consolidation Package Step Two and Three, Phase 1 Con-
tract’s important elements, include Typhoon capability en-
hancements when operating the Meteor beyond-visual-
range, air-to-air missile, with the capability implementation 
being transferred from the current M-Scan to the new E-Scan 
radar.
The package also includes improvements to Brimstone preci-
sion air-to-surface operations on Typhoon, along with adap-
tations to the cockpit display formats; interoperability en-
hancements through development of the MIDS Link 16, radio; 
and further improvements towards its Defensive Aids Sub-
System (DASS).
This contract is designed to satisfy the different requirements 
of the four core nations customers and will reportedly benefit 
export customers, creating a consistent package as the base-

line for ongoing capability development.
Herman Claesen, CEO of Eurofighter, said: “This package of 
developments makes the weapon system performance more 
effective and versatile for our end-users.”
The capability development activity will primarily take place 
within the four Eurofighter Partner Companies — BAE Sys-
tems, Airbus Germany, Airbus Spain, and Leonardo — but 
with significant aspects being undertaken within the wider 
supply base, most specifically EuroRadar and EuroDASS.

Herman Claesen, CEO Eurofighter Jagdflugzeug, and 
Ruediger Knoepfel, Deputy General Manager NETMA, 
signing the contract
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Camcopter S-100 Completes Flight 
Trials for U.S. Navy 

Leonardo DRS to Build Air Combat 
Training Systems for Draken Europe

Schiebel Aircraft and Areté Associates re-
cently showcased the CAMCOPTER 
S-100 Unmanned Air System (UAS) 
to the U.S. Navy’s Office of Naval 
Research (ONR).
In a combined demonstration 
on a commercial vessel off the 
coast of Pensacola, Florida, 
Schiebel and Areté demon-
strated the CAMCOPTER 
S-100’s capabilities, as well as 
Areté’s Push-broom Imaging Li-
dar for Littoral Surveillance (PILLS) 
system. 
PILLS enables hydrographic mapping 
of ocean littoral spaces with a low size, 

weight, and power (SWaP) sensor that 
easily integrates into the S-100. PILLS 

has multiple military and commer-
cial applications.

Hans Georg Schiebel, Chairman 
of the Schiebel Group, said: 
“We are proud that we could 
successfully showcase the 
outstanding capabilities and 
data-gathering features of our 

CAMCOPTER S-100 to the U.S. 
Navy. Globally, we operate ex-

tensively on land and at sea and 
we are confident that our unmanned 

solution is also the right fit for the U.S. 
Navy.” 

Leonardo DRS recently announced 
that it will provide advanced air 
combat training systems to Draken 
Europe. This will be to support op-
erational readiness training for the 
UK Royal Air Force and Royal Navy.
The Leonardo DRS Airborne & Intel-
ligence Systems business is part-
nered with Collins Aerospace to 
deliver the air combat training sys-
tems for use by Draken in support of 
the UK Ministry of Defense (MoD). 
The system is a Joint Secure Air Combat Training System 
(JSAS) for use with Draken’s Falcon 20 fleet.
JSAS enables the warfighter to train and improve joint tactics, 
techniques, and procedures in a secure environment against 
a peer adversary threat. The solution is comprised of aircraft 
mounted JSAS pods and a ground station, offering advanced, 
high capacity, low latency, and multi-hop mesh networking. 
This type of system is already in use by the U.S. Air Force and 

U.S. Navy for training and analysis and is expected to be 
cleared for use on the Falcon 20 fleet sometime this year.. As 
part of Draken’s current operational readiness training con-
tract with the MoD, JSAS will make near real time combat 
training information available to be viewed on the ground 
and be ready for debrief immediately after landing. 
Work will be performed at the Airborne & Intelligence Sys-
tems facility located in Fort Walton Beach, Florida.
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establishment in 2009, FANR has set up a robust regulatory in-
frastructure that has procedures and processes in place that 
ensure we carry out our mission to protect the public and envi-
ronment from radiation hazards as well as ensuring the safety, 
security and peaceful use of all nuclear activities in the coun-
try,” stated  Christer Viktorsson, Director-General of FANR.
He highlighted how in early 2020, FANR marked a historic mile-
stone for the UAE by issuing the Operating Licence of Unit 1 of 
BNPP. 
Nuclear Non-Proliferation
FANR has been supportive of the UAE’s commitments towards 
international nuclear non-proliferation regime. Despite the 
pandemic, FANR ensured business continuity with respect to 
the correct, complete and timely submissions to the Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA) of nuclear material ac-
counting reports, facility attachments records and additional 
protocol declarations.  
The Authority played an important role in improving the UAE’s 
ranking in the Logistics Performance Index as part of the UAE 
2021 National Agenda. 
FANR’s Nuclear Technology (NuTech) was integrated with the 
General Authority of Ports, Borders, & Free Zone Security 
(Manafth) Advance Cargo Information (ACI). 
There were other efforts to integrate the NuTech portal with 
other government entities across the UAE. The portal pro-
cessed over 3,000 requests and hit 99 per cent customer satis-
faction.
Safety Measures
Protecting the workers, public and the environment repre-
sents the core of FANR’s mission. FANR continued its regulatory 
mission by carrying out some 283 inspections for medical and 
non-medical purposes. It issued 1,097 licences for medical and 
non-medical uses of radiation sources as well as issued 1,307 
permits. 
FANR continued to monitor the radio-
activity levels in the UAE environment, 
using the FANR environmental labora-
tory in Abu Dhabi and various moni-
toring stations across the UAE. 
More than 150 samples were collected 
from the air, soil, water and sediment. 

As well as  the laboratory analyses, more than 500,000 individu-
al measurements of gamma dose rates were collected from a 
network of 17 gamma monitoring stations throughout the 
UAE.
As per the report, the environmental laboratory also analyses 
material transported across the UAE’s borders, and regularly 
teams up with other federal government entities to ensure that 
the radioactivity in goods entering the UAE do not pose risks to 
the health and safety of the public.
FANR’s Secondary Standards Dosimetry Laboratory (SSDL) pro-
vided over 600 calibration certificates to customers from medi-
cal, industrial and nuclear sectors in the UAE. 
The Federal Authority also launched the smart SSDL Portal 
where it enables the customers to submit directly their calibra-
tion requests and to download their calibration certificates.
Emergency Preparedness
The Emergency Operation Centre of FANR is equipped with 
state-of-the-art equipment to coordinate FANR’s response in 
case of any nuclear or radiological emergency. In 2020, FANR 
continued to strengthen its own system and capabilities to be 
able to respond to an emergency by organising drills and tak-
ing part in other exercises in coordination with national entities 
and the International Atomic Energy Agency (IAEA). 
It conducted and took part in drills nationally and internation-
ally as well as held various training workshops.
Boosting Emirati Capacity
 During the period, FANR completed the Legal ‘Developee’ pro-
gramme and two ‘developees’ joined the Legal Department of 
FANR.  
Moreover, 40 directors and managers took part in the first FANR 
Leadership Development Centre as part of the Leadership and 
Management Development Programme. 
It establishes a platform for FANR’s employees to become bet-
ter leaders and contributors to FANR’s regulatory mission. 

FANR’s various capacity-build-
ing programmes contribute to 
an increase in the number of 
Emiratis to reach around 68 
per cent and women to consti-
tute almost 41 per cent of total 
workforce.

FANR has been 
supportive of the UAE’s 
commitments towards 
international nuclear 
non-proliferation regime
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streamlining its national and international cooperation.
Barakah N-Power Plant
FANR issued the first operating licence for the Unit 1 of the 
Barakah Nuclear Power Plant (BNPP) in February 2020, making 
the UAE the first Arab country to operate a nuclear power 
plant. 
The operating licence was issued for Nawah Energy Company 
(Nawah), the operator, to operate the plant for a period of 60 
years. 
The issuance decision culminates FANR’s efforts since it re-
ceived the Operating License Application from the operator 
in 2015 and hence, FANR followed a systematic review pro-
cess that included a thorough assessment of the application 
documentation, conducting robust regulatory oversight and 
inspections. 
FANR reviewed the 14,000 page Operating License Applica-
tion, conducted more than 185 inspections and requested ap-
proximately 2,000 additional requests of information on vari-
ous matters related to reactor design, safety and other issues 
to ensure the Barakah Nuclear Power Plant’s compliance with 
all regulatory requirements. 
Following the operating licence issuance, FANR conducted 

283 inspections were carried 
out for medical and non-
medical purposes

around-the-clock inspection of all the various testing process-
es, including nuclear fuel loading, start-up phase, grid connec-
tion, leading to the commercial operation of the unit to gener-
ate electricity in the country.
Abdulla Nasser Al Suwaidi, Chairman of FANR, elaborated: 
“2020 has been another milestone year for FANR in delivering 
its mandate to ensure the peaceful, safe and secure use of nu-
clear energy and radiation sources as well as develop the sus-
tainability of the UAE’s regulatory infrastructure according to 
its 2017-2021 Corporate Strategy. The year constituted a chal-
lenge nationally and internationally after the declaration by 
the World Health Organisation of Coronavirus (Covid-19) as a 
global pandemic. The UAE, thanks to the vision and wisdom of 
its leadership, has managed to steer safely through the situa-
tion. In addition, FANR has efficiently and diligently main-
tained its regulatory functions to protect the community, 
workers and the environment using its smart systems.”
He added: “Regulating the nuclear industry is a complex task 
requiring high-level and knowledge-intensive expertise. 
Hence, we are proud to have qualified Emirati nuclear experts 
working side by side with our foreign expert staff in nuclear 
safety, nuclear security and nuclear non-proliferation. We em-
phasise research and development (R&D) and work with na-
tional and international partners to build a robust regulatory 
framework, together with Emirati experts who are ready to 
lead the regulation of the nuclear industry in the UAE.”
“FANR in 2020 continued the journey towards realising its vi-
sion to be a globally recognised nuclear regulator by providing 
thorough oversight of the nuclear industry in the UAE. Since its 
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FANR Builds Strong
N-regulatory Infrastructure in UAE 

The Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR), the 
United Arab Emirates’ independent nuclear regulator 
(FANR) built a strong nuclear and radiological regulatory 
infrastructure in the UAE for the protection of the public 
and environment despite the challenges posed by the 
global pandemic. 
The FANR recently issued its 2020 Annual Report illustrating its 
various efforts to regulate nuclear and radiological sectors in 
the UAE to ensure of the protection of the public, workers and 
the environment. 
In 2020, FANR successfully maintained its regulatory functions 
by conducting oversight covering nuclear safety, radiation 
safety, nuclear security, nuclear non-proliferation, continued 
its capacity building programme to equip Emiratis to ensure 
sustainability of the nuclear and radiation sectors as well as 

FANR issued the first 
operating licence for Unit 1 of 
BNPP in February 2020 

The Authority ensured 
business continuity with 
timely submissions to the 
IAEA
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‘Bravery Medals’ and the          ‘Emirates Military Order’
for Evacuating Diplomats from           Afghanistan
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‘Bravery Medals’ and the          ‘Emirates Military Order’
for Evacuating Diplomats from           Afghanistan

Lt. General Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, Deputy Chief of 
Staff of the Armed Forces, honoured several Armed Forces 
heroes, offering them Bravery Medals and the Emirates Mili-
tary Order, for their heroism during the evacuation of Emirati 
diplomats from Kabul Airport.
During the ceremony, Lt. General Al Mazrouei highlighted 
the appreciation of the UAE’s leadership and people for the 
Armed Forces heroes and their contributions to the defence 
of the nation, as well as for their honourable actions that re-
flect their true worth.

UAE’s leadership and 
people appreciate the 
Armed Forces heroes and 
their honourable actions 
that reflect their true worth

Armed Forces Heroes Awarded  
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Expodefensa 
will provide an 
opportunity to 
discover new 
equipment as well as 
innovations

tended the event including 75 official delegations from 24 
countries. 
This year, the topics covered by the event are essential today 
in the geopolitical context not only in Latin America but in all 
the regions of the world. Therefore, Expodefensa will present 
a global vocation in terms of reflection and business. 
The event is set to be one of the unique defence and security 
physical events in the world to take place this year and will be 
accessible for participants globally.
 With most major events being cancelled due to the pandem-
ic, Expodefensa will provide a great opportunity to discover 
new equipment and suppliers as well as the latest techno-
logical innovations offered by international and Colombian 
companies.
The event will bring together exhibitors, official delegations, 

VIP experts and trade visitors from Latin American and Carib-
bean countries. All the participants are highly likely to benefit 
from Expodefensa and strengthen their professional net-
works and find new contacts to develop their business. 
The exhibition will also be a place to exchange experiences 
and reflect on future solutions with security and defence 
players through a set of high-level technical and geostrategic 
conferences and workshops.
The exhibition will take place in CORFERIAS International 
Business & Exhibition Center that is a bio-safe venue. It’s cer-
tified by Bureau Veritas with the international SEFEGUARD 
label, and with the biosafety certification CHECK-IN certifi-
cate issued by the Ministry of Trade, Industry and Tourism of 
Colombia.
For more info visit www.expodefensa.com.co
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Despite relative interstate stability in the region, countries 
need security and defence solutions and equipment to main-
tain or restore border safety, prevent, and combat natural and 
industrial disasters and protect centres for exploitation of en-
ergy resources and mine sites.
Some of the main security issues that the continent is facing 
include narcotics trafficking, criminal organisations, or migra-
tion flows. Defence-related topics include interoperability be-
tween forces, simulation and training, cyberdefence, land, air, 
fluvial and maritime border control. Moreover, the COVID-19 
pandemic led to an important deployment of operation mis-
sions in the region and governments are stressing the need to 
adapt their efforts to face the new challenges it has raised.
Hub of Technological Innovation
Expodefensa 2021, taking place from 29 November to 1 De-
cember in Colombia, will put the spotlight on the security and 
defence industry in Latin America and the Caribbean. 
The tri-service exhibition represents the continental hub of 
technological innovation in security and defence domains 
where the duality of equipment meets a real operational and 
budgetary need. As the exhibition of the Colombian Ministry 
of Defense, Expodefensa is organised by two companies – 
Corferias and COGES Events, with the participation of armed, 
security and emergency forces. Both organisers are the refer-
ences in event organisation, Corferias as the Bogota Interna-
tional Business and Exhibition Centre and COGES Events as 
organiser of defence and security events such as Eurosatory, 
one of the leading global land and airland defence and secu-
rity exhibitions.

Expodefensa is the international event of reference for all 
those in Latin America and the Caribbean who oversee de-
fence and security and are looking for technology solutions 
and international equipment. Official delegations, defence 
and security forces from the South American continent at-
tend the exhibition to discover the widest range of defence 
and security products adapted to the continental require-
ments.
The last edition of the event, Expodefensa 2019, hosted over 
250 exhibitors from Argentina, Belgium, Brazil, Bulgaria, Cana-
da, Chile, Colombia, Czech Republic, Denmark, European 
Union, France, Germany, Israel, Italy, Lithuania, Mexico, Nether-
lands, Panama, South Korea, Sweden, Taiwan, Turkey, Ukraine, 
United Kingdom, U.S., among others. Spain participated as a 
guest of honour country. About 13,000 professional visitors at-

Expodefensa
to Highlight Security and 
Defence Industry in Latin 
America and Caribbean
Military and security spending in Latin America and the Caribbean has considerably 
increased in the past decade, with governments engaging several acquisition pro-
grammes to sustain regional stability and protect their resources and populations.
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per cent from June 2019, but regional performance varied wide-
ly. This is one of the key topics that will be discussed at the show.
The Middle East contributed 2.1 percentage points to the 
growth, while North American carriers contributed 5.9 percent-
age points, European airlines 1.6 percentage points, African air-
lines 0.5 percentage points and Asia-Pacific carriers 0.3 percent-
age points. Latin American carriers did not support the growth 
and shaved 0.5 percentage points off the total.
Middle East carriers posted a 17.1 per cent rise in international 
cargo volumes in June 2021 versus June 2019, boosted by strong 
performances on the Middle East to Asia and Middle East to 
North America trade routes.

Overall capacity, measured in available cargo tonne-kilome-
tres (ACTKs), remained constrained at 10.8 per cent below 
pre-COVID-19 levels in June 2019 due to the ongoing ground-
ing of passenger aircraft. Belly capacity was down 38.9 per 
cent on June 2019 levels, partially offset by a 29.7 per cent in-
crease in dedicated freighter capacity.
Finally, the cost-competitiveness and reliability of air cargo 
relative to that of container shipping has improved. The aver-
age price of air cargo relative to shipping has reduced consid-
erably. Also, scheduling reliability of ocean carriers has 
dropped – in May it was around 40 per cent compared to 70-
80 per cent prior to the crisis.

The Airshow will provide the 
ideal event for creation of 
new partnerships

Taking centre stage will 
be different technologies 
that enhance safety and 
accelerate efficiency
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Dubai Airshow 2021
to Spotlight Recovery of 
Dubai’s Aviation Industry
From overcoming the challenges that the pandemic 
has posed, to moving in the right direction towards 
achieving a full recovery of the aviation industry, 
the Dubai Airshow 2021 will serve as a key indicator 
of Dubai’s success.
Set to take place from 14-18 November, the event will be held 
under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister of the UAE, 
Ruler of Dubai, and UAE Minister of Defence. It will take place 
at Dubai World Central (DWC), Dubai Airshow Site. 
Commenting on the progress of Dubai’s aviation sector, His 
Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, President of 
Civil Aviation Authority, Chairman of Dubai Airports and 
Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Group 
said: “We have crossed many significant milestones this year 
despite the difficult period. Dubai has been a symbol of resil-
ience and agility in responding to the challenges that the pan-
demic brought, and we are confident that the collaborative 
work done by the sector’s key players to restore consumer 
confidence and boost travel operations will pave the way for a 
thriving aviation industry. Dubai Airshow 2021 will serve as 
the ultimate testament to the industry’s steady recovery and 
growth and firmly establish Dubai as the leading global aero-
space hub.”
Major Gen. Staff Pilot Ishaq Saleh Al Baloushi, Military Advisor 
to State Minister of Defence and Executive Director for Mili-
tary Committee for Dubai Airshow added: “For many years we 
have been collaborating and working closely with different 
defence delegations from across the world for the Dubai Air-
show. This engagement has continued virtually throughout 
the pandemic, and we are now planning on having in-person 
meetings and sessions at the Airshow itself. With the positive 
sentiment within the industry and the appetite for business 
continuity, we believe the Airshow will provide the ideal 
event for strategic development and the creation of new 
partnerships.

“Taking centre stage will be the different technologies that 
enhance safety and accelerate efficiency. They will play a key 
role in getting back to business following the pandemic. A 
unique experience awaits the industry as they once again 
gear up to network, discuss the future of the industry and do 
business at the Dubai Airshow. There will be a high number of 
attendees from the defence industry at the Airshow and we 
are looking forward to meeting them during the event.”
The UAE recently started opening quarantine-free travel cor-
ridors with multiple countries across the world, which counts 
as a major step for bringing a higher influx of travellers and 
tourists. In addition, Dubai Airports recently re-opened Dubai 
International’s (DXB) Terminal 1, following a 15-month clo-
sure, as part of its plan to ensure the airport’s full operational 
readiness. DXB is targeting 28 million passengers in 2021.
Demand for Global Air Cargo Rises
New data from the International Air Transport Association 
(IATA) has highlighted that global air cargo demand is up from 
pre-pandemic levels, with the market showing its strongest 
first-half performance since 2017. Demand in June was up 9.9 
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Our Armed Forces and 
Evacuation of Those 
Stranded in Afghanistan

The valiant heroes of the UAE respond to the nation’s call at any time. They stand as 
shining examples of the values of sacrifice, redemption and belonging. They con-
stitute as good role models for our youth and continue to spread the UAE’s ci-
vilised and humanitarian message. 
The experiences of the past years have taught us those challenges and difficulties 
only increase the cohesion of “Zayed’s children”. Our Armed Forces, who carried 
out the evacuation of diplomats, expressed their sincere patriotism, represented a 
source of pride, and showcased the unity and strength of this society. Our mes-
sage to them today is that the UAE’s leadership and people are proud of you, as 
much as they are proud of all members of the Armed Forces.
Lt. General Engineer Issa Saif bin Ablan Al Mazrouei, Deputy Chief of Staff of the 
Armed Forces, has honoured several armed forces heroes with Bravery Medals 
and the Emirates Military Order, for their heroism during the evacuation of diplo-
mats from Kabul Airport. This Armed Forces’ initiative reflects its appreciation for 
the heroism of its sons, its keenness to honour them at the highest official levels, 
and celebration of what they have done. Lt. General Al Mazrouei expressed his ap-
preciation for, and pride in the UAE heroes and defenders of the nation for their 
heroic stances and honourable acts that reflect their values of courage, giving and 
sincerity.
The members of our Armed Forces are extraordinary ambassadors of this good 
land, its representatives, and bearers of its moral and humanitarian values and ide-
als. They disseminate the good tidings of a better tomorrow for humanity and car-
ry out the tasks of reviving hope. Through their heroic deeds, they help to achieve 
security and stability in various parts of the world. 
The bright image that has been established for our Armed Forces abroad as an in-
fluential player in maintaining security and stability at the regional and interna-
tional levels has been formed due to its adherence to authentic Emirati and Arab 
morals. History testifies that the heroes of our Armed Forces during the perfor-
mance of the tasks assigned to them abroad were, and will continue to be, ambas-
sadors for the values of our people. They have embodied their noble human prin-
ciples that defend truth, align with the will of people, and support their legitimate 
aspirations to achieve security, stability, and development.
These heroes set an example for us in loving the homeland, defending its inter-
ests, and preserving its gains, to translate the values and principles of the UAE, by 
upholding the banners of truth and justice, and supporting the oppressed. They 
have given us the greatest lessons in sincerity, courage and deep belonging to the 
homeland. On this occasion, we salute the heroes of our beloved country, and our 
wise leadership. We would promise that we will not forget what these heroes did, 
and that we will remain – as long as we live – soldiers for this country, making sac-
rifices after sacrifices for its sake.

Editorial

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

Wednesday, August 
18, will remain a 
day engraved in 
the hearts of the 
people of the UAE. 
It was a day of 
heroic feats of our 
Armed Forces, who 
played a crucial 
role in evacuating 
diplomats from 
the Kabul Airport 
in Afghanistan, 
under difficult 
circumstances.
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