
48 th Year - Issue No. 582 JULY 2020A Specialised Journal on Military & Strategic Affairs -

UAE Combats 
COVID-19 Through 
Innovation

APT: Igniting 
Solutions for a 
Safer Future

Multi-Domain 
Operations to Dominate 
Battlefield 2030 

Tawazun Continues its SEEDS Program 
Through Virtual Internships

Turkish Role in the Arab 
Region–Strategic Dimensions, 
Goals and Impacts

Airbus’ Future 
Technologies to  
Reshape Industries





EditorialCrises 
Build Nations 
and Create 
Men

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

“Crises in general 
create men... establish countries... 
make history... create a future... crises 
let you recognise the sword of your 
right hand.” These expressive words 
were previously spoken about crises 
by His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forces. 
They were re-posted on Twitter by 
His Highness Sheikh Saif bin Zayed Al 
Nahyan, Deputy Prime Minister and 
Minister of Interior. 

These words have met with great interaction in various social media, not 
only because they embody a characteristic feature of the UAE, i.e. the ability to 

face crises and convert them into opportunities, but also because they reflect the 
profound insight and genius of leadership of Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. 
These words show a unique ability to diagnose crises and challenges, find effective 
solutions to face them, and then proceed to make the future and avail of its tools.
It is not an exaggeration to say that these words clearly express the history of the 
UAE from its inception to the present. It has succeeded in addressing the various 
crises the country has faced and entrenched its federal structure. Why not? For 
Sheikh Mohamed bin Zayed had closely witnessed the experience of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, God rest his soul, who founded the State of the Union, 
overcame the various challenges and built a modern state through strong will, true 
resolve and the people’s love for him. 
Sheikh Mohamed bin Zayed’s words on crises also express a prevailing approach 
and culture in the UAE: non-recognition of the impossible, seriousness in work and 
insistence on achieving miracles, whatever the nature of crises and challenges. The 
continuation of achievements in the UAE despite the Novel Coronavirus pandemic, 
which forced most of the countries of the world to stop their projects and postpone 
their future plans, is the best embodiment of these words. 
The UAE has continued to implement its major projects, such as the Baraka Peaceful 
Nuclear Energy Project, or prepare for launching the Mars Hope Probe on July 15. 
The UAE is also moving forward in implementing its development plans, because this 
emanates from strategic planning that involves good preparedness for crises and 
emergency disasters, even if they were like the Novel Coronavirus pandemic. That is 
because it has a highly developed crisis management system. 
At a time when the COVID-19 crisis posed an unprecedented challenge to many 
leaders in different countries of the world, with the associated feelings of fear, anxiety 
and dismay, and its adverse repercussions, it showed, in contrast, the genius of 
leadership in the UAE, as it provided a role model in the management of crises and 
turning them into opportunities, then proceeding towards the future.
This has been the content of Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan’s messages so 
far since the beginning of this crisis. They have confirmed that crises may turn into 
opportunities as long as there is a creative leadership that is a source of inspiration 
for the people of the country, motivating them continuously to unleash their energies, 
innovation and creativity, in collaboration with the Government’s efforts to address 
these crises.
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World’s Premier Aerospace      

As the world’s longest-running aerospace 
show, ILA has always stood for innovation and lead-
ership in this high-tech industry. Determined not to 
bow down before the coronavirus pandemic, ILA, 
originally scheduled to be held in Berlin from 13 to 
17 May, is now being launched as ILA Goes Digital, 
the world’s first digital aerospace trade fair. 
From 13 May, as the world’s first digital aerospace 
show, ILA is providing fascinating and forward-look-
ing online content that reflects the dynamic devel-
opments and innovative trends in the industry. Thus, 
the fascinating world of aerospace can also be ex-
perienced from afar. Every Wednesday, from 13 May 
until the end of July, the latest digital content is be-
ing made available on the ILA Goes Digital website.
Innovation, green aviation, digitisation, additive 
manufacturing and sustainability are key topics at 
ILA Goes Digital and The German Aerospace Indus-
tries Association (BDLI) and Messe Berlin GmbH have 

The digital ILA 
provides easy 
access to the 
fascinating world 
of aviation until 
31 July



7

          Show ‘ILA’ Goes Digital     

both given a positive assessment of the digital show. 
ILA Goes Digital focuses as much on interviews with industry ex-
perts, webinars and presentations of innovative technology as on 
matchmaking. Attendees can join the discussion and make con-
tact under the hashtags #IlaGoesDigital, #AeroSpaceInsights 
and #WeAreAviation.

information on specialist subjects and on a personal level is 
more important than ever, in order to drive forward innova-
tion and help shape the future of the aerospace industry.
”With the first edition of ILA Goes Digital, our industry has 
once again set an example”, said BDLI Managing Director Volk-
er Thum.” We had already successfully transformed ILA from the 
world’s longest-running aerospace exhibition into the industry’s 
leading innovative trade fair. And with ILA Goes Digital, now more 
than ever, the show stands for Innovation and Leadership in Aero-
space. To date around 100 aerospace companies have displayed 
and shared their fascinating products and projects as well as the 
latest content on this platform.”

ILA Goes Digital 
focuses on interviews 
with experts, webinars, 
presentations of 
innovative technology 
as well as on 
matchmaking
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Direct and Easy Access to the World 
of Aviation, Space Flight
One of the key topics at ILA Goes Digi-
tal is the future of flying. Exhibitors 
are also displaying VR applications, 
innovative urban mobility concepts 
and groundbreaking developments, 
including quantum technology appli-
cations in the aerospace industry.

Clean Sky Project to Generate Elec-
trical Power during Flight as on 
Ground
The European research programme 
Clean Sky 2 shows how innovative 
technologies that can be employed 
to reduce emissions. After the success 
and closing of Clean Sky 1, for the last 

few years Clean Sky 2 has been work-
ing on various innovative projects in 
aeronautics to reduce CO2, NOx and 
gas emissions. Today’s aircraft en-
gines, in addition to propelling the air-
craft along their route, also generate 
the electrical power required for many 
onboard functions – cockpit avionics, 
satellite communications, passenger 
cabin lighting and heating, galleys for 
warming food, and other functions. 
The checklist gets longer as aircraft 

replace hydraulic and pneumatic 
systems with electric alter-

natives. Clean Sky’s Non-
Propulsive Energy (NPE) 

project focuses on new 
architectures that en-

able the aircraft’s 
Auxiliary Power 
Unit (APU) – which 
is usually used 
solely to provide 
power when the 
aircraft is on the 
ground at the 
airport gate – to 
serve the de-

mands of the next 
generation of more 

electrical aircraft by 
generating power 

during flight, not just 
on the ground. 

The shift towards electrifica-
tion for future airliners and busi-

ness jets means that aircraft electri-
cal architectures will have to be con-
ceived in a more integrated manner in 

MTU Aero Engines to Meet Next 
Gen Fighter Plane Needs
New challenges need new answers. 
The answer to protecting German and 
European airspace is a combination 
of manned and unmanned aerial sys-
tems, the Future Combat Air System 
(FCAS). The Next Generation Weapon 
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ton engine. For Rolls-Royce, the “third 
era of aviation” begins here.
It started with the electrification of 
smaller propeller planes, while re-
search into electric drives for larger re-
gional planes began. For Rolls-Royce, 
close cooperation with partners from 
the entire sector is also crucial: avia-
tion can only participate successfully 
in technological and social change 
if industry, research and politics give 
their work a common direction.
The activities for the electrification of 
aviation are bundled at Rolls-Royce in 
the research and development unit 
“Electrical”. Rolls-Royce can also fall 
back on already mature technology 
from the Power Systems and Defense 
business units: hybrid electric drives for 
trains, network and distribution tech-
nology, gas turbine generator sets as 
electricity producers for electrically op-

erated ships 
and starter 

generators.  
In addition to 

the new locations 
in Bavaria, Rolls-

Royce Electrical has 

in Brandenburg, Great 
Britain, the U.S., Singapore 

and Hungary. Germany as a loca-
tion plays a crucial role on the way to 

electric flying.
In addition to electrification, sustain-
able fuels play an important role. In 
Lusatia, for example, sustainable fuels 
will be generated from solar and wind 
power.
Avio Aero to Collaborate in Military 
Turboprop Market
Avio Aero and MT-Propeller have 
signed an agreement recently to col-
laborate in the military turboprop 
market, offering an integrated en-
gine-propeller system. The Bavarian 
company is now Avio Aero’s preferred 
propeller supplier for military applica-
tions outside the U.S., targeting UAVs, 
trainers and light transport market 
segments.
Through this collaboration, Avio Aero 
is best positioned to offer military cus-
tomers in Europe as well as around the 

System (NGWS), working title of the 
new combat aircraft, will be an essen-
tial part of this. It should be available 
from 2040.
A project of this size requires multina-
tional partnerships at European level. 
That is why France and Germany de-
cided in mid-2017 to jointly develop 
the new fighter jet. The industrial 
partners have been working on the 
architecture of the future air defence 
system as part of a joint concept study 
since early 2019. 
Rolls Royce to Make Air Travel More 
Environment Friendly
Rolls-Royce is working on innovations 

-
mentally friendly today and tomorrow. 

-
cient large engine in the world, pow-
ers the Airbus A350XWB.  
Rolls-Royce believes hybrid electric 
drive technology will change the in-
dustry as profoundly as the gas tur-
bine technology that replaced the pis-

One of the key 
topics at ILA 
Goes Digital is 
the future of 
flying
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world an integrated propulsion module based 
on the Catalyst turboprop engine and on the vast 

portfolio of commercial off-the-shelf propeller sys-
tems by MT-Propeller that maximise the value of 

the integration.
This collaboration further enhances the European 

nature of the Catalyst engine project, both in terms of 
technology and industrial return. The Catalyst engine 

is based on all-European technology and is produced 
between Czech Republic, Italy, Poland, France, Germany, 

Austria and Spain. 
A Smart Cabin Journey from DIEHL

In an interview, Dr. Helge Sachs of DIEHL Aviation talked 
about digital solutions and the seamless user experience 

of flying in the future. By implementing One-Stop-Service 
strategy, DIEHL Aviation makes this “comfort” available to 

customers for retrofit and refurbishment services. 
DIEHL’s range of comprehensive solutions include all in-

dividual services: From initial consultation and planning 
services via the implementation of development and pro-

duction tasks to complete integration, together with issuing 
all certificates required to resume flight operations. 
Boeing’s ecoDemonstrator Drives Innovation
ILA Goes Digital takes visitors on a virtual tour of the Boeing 
ecoDemonstrator programme that accelerates innovation 
by taking promising technologies out of the lab and test-
ing them in the air to solve real-world challenges for airlines, 
passengers and the environment. A different airplane is used 
each year as a flying test bed to evaluate projects that im-
prove the entire aviation ecosystem. 
Projects range from technologies that enhance safety and re-
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duce fuel use, emissions and noise to 
cabin amenities that make flying more 
enjoyable for passengers to features 
such as smart galleys, seats and lava-
tories that increase airline reliability 

crews.
From Webinars to Virtual Trade Fair 
Stands
ILA Goes Digital features even more 
wide-ranging topics. At a webinar, 
Droniq demonstrated how drones can 

July, another webinar will focus on the 
future of Urban Mobility (UAM). 
Moreover, on July 1, the BDLI has ex-
tended an invitation to a virtual panel 

discussion: ‘The Future Combat Air 
System – opportunities and chal-
lenges for German industry’. 

Additionally, Rheinmetall and 
Hensoldt are digitally transform-
ing their trade fair stands and 
taking visitors on a virtual tour 
of innovations and solutions in 

defence and safety systems.
Meet the Industry: Virtual 
Matchmaking and Networking
ILA Goes Digital also provides 

the backdrop for start-up pitches 
by young entrepreneurs. The 
International Aerospace Days, 
which took place until 18 June, 
by Berlin Partner for Business 
and Technology provided 
an opportunity to find new 
joint venture partners for 
innovation and B2B busi-
ness on the national and 
international stage. 
Degree course opportuni-
ties and job offers are also 
part of ILA Goes Digital, and 
the Career Centre is where 
companies and universities 
are represented. 
Reference Text/Photo:
www.ila-berlin.de

MTU Aero Engines, 
Rolls-Royce and 
Avio Aero are 
displaying engine 
concepts of the 
future



Non-lethal 
Weapons Hold
the Key to Tactical 
Success  

Though they might not be a top of 
mind association, NLWs have always 
been vital to gaining tactical superior-
ity on various battlefields. The French 
frontline foot-soldiers in the First World 
War who threw smoke grenades into 
adversary German trenches to subdue 
and debilitate, offer a memorable ex-
ample. Yet another is of the aerial cloud 
seeding tactics of the U.S. army in Viet-
nam in the early 1970s - an effort to 
prolong the monsoon season and give 
their equipment and weaponry a stra-

tegic advantage. It is clear from the ex-
amples that NLWs have been deployed 
with immense success as frequently as 
weapons of higher lethality, despite 
not getting the headline attention of 
ballistics and missiles.
Today, with the dramatic shift in the 
new physical and physiological strate-
gic settings of warfare, technologically 
enhanced NLWs are set to become an 
indispensable component in achiev-
ing military objectives across the spec-
trum of conflict. For instance, with the 
novel coronavirus (COVID-19) pandemic 
sending the global economy hurtling 
towards a 3 per cent contraction, ac-
cording to IMF’s projection in April, and 
a harsh new economic reality setting 
in with a rise in civil unrest across the 
globe, there is a clear and greater need 
for enhanced non-lethal capabilities.
With global military expenditure un-
dergoing a review as national defence 
budgets tighten, nations that are able 
to procure the latest non-lethal tech-
nologies will have an edge over rival 
aggressor nations in the long-term. 
This advantage will enable them to 
refocus their training programmes on 
enhancing skill sets that could poten-
tially alter the power balance in future 

battlefields.
As we continue to witness the rapid 
technological proliferation and focus 
on modernising defence strategies, the 

will greatly depend on investing signifi-
cantly in non-lethal effects against tar-
gets across all domains – air, land, sea, 
cyber and space. 
Such has been the threat of civil unrest 
throughout the world in recent years 
that, according to data released in 2017 
by global market research company 
Statistics MRC,1 the non-lethal weapons 
industry accounted for US$6.32 billion 
in 2016 and is expected to grow at a 
CAGR of 9.4 per cent to reach US$11.85 
billion by 2023. 
In the Middle East and North Africa, 
the NLW market is anticipated to reg-
ister a CAGR of above 4 per cent of up 
to 2024.2 This growth is pegged to an 
increased emphasis on research and 
development, rising defence expen-
ditures of emerging economies and a 
surge in the demand for small arms and 
light weapons.
It is, therefore, incumbent upon us, the 
developers in this field, to procure non-
lethal technologies that can supply 
the demands of a world undergoing 

Historically, militaries 
around the world have pre-
ferred to increase the lethal-
ity of weapons they deploy in 
conflict situations to achieve 
strategic dominance. How-
ever, in recent times we have 
seen a rising preference for 
technological advancement in 
non-lethal weapons (NLWs), as 
a more effective means to ad-
dress today’s national security 
issues.
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tegic advantage. It is clear from the ex- battlefields.
By: 
Mohamad Al Falasi, CEO of APT



dramatic changes as it embraces the 
Fourth Industrial Revolution in a re-
sponsible and sustainable manner. One 
that adheres to the rules of engage-
ment and upholds the integrity and 
preservation of the human race.
Technologically advanced non-lethal 
effects offer military and armed forces 
the capability to disperse and neutral-
ise potential threats. NLWs are today 
characterised by four distinct compo-
nents: their ability to incapacitate, the 
reduced collateral damage they inflict, 
the reversibility of their effects, and 
their power to deter.
Nowhere is this more integral than in 
the theatre of war itself. While lethal 
force is necessary to successfully wage 
war, it is unsuitable when it comes to 
leaving behind a safe, secure space and 
to instilling peace – as we should have 
learned from the history books. 
Furthermore, NLWs are proving to be 
a more effective means to arm and 
protect friendly forces and their allies 
without contributing to civilian death 
tolls and without destroying the vital 
civil infrastructure on which their future 
depends. 
As we have seen with wars around 
the world, the exit phase can often 
be marred and disrupted by looting, 
sabotage and insurgency. If foot sol-
diers have recourse to an effective non-
lethal arsenal — an integrated training 
programme that instilled the essential 

use of NLWs to deescalate, disperse 
and neutralise hostile civilian crowds 
— the goals of modern warfare can be 

The tactical NLWs being manufactured 
and tested at APT’s advanced pyro-
technics laboratory in the United Arab 
Emirates offers solutions for the tactical 
superiority of the armed forces, secu-
rity forces and law enforcement units 
around the world. 
From high-quality smoke grenades and 
low-velocity projectiles for signaling, 
masking training and crowd control, 
the pioneering modern defence tools 
will elevate the way militaries and civil 
defence teams are able to deescalate, 
control and carry out close-in engage-
ments for peacekeeping missions.
Whether it’s a police force with the abili-
ty to disarm a distressed weapon-carry-
ing criminal in a domestic setting with-
out having to resort to lethal force, or 
simulated real-world conflict environ-
ments for armed forces training, or in-
deed, a given military’s enhanced readi-
ness to peacefully neutralise potentially 
violent outbreaks of civil discontent, 
NLWs hold the key to achieving tactical 
superiority across the spectrum of con-
flict in the modern world.
1 www.strategymrc.com/report/non-lethal-
weapons-market
2 https://www.mordorintelligence.com/
industry-reports/middle-east-non-lethal-
weapons-market
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NLWs have 
always been 
vital to gaining 
tactical 
superiority 
on various 
battlefields

APT’s tactical 
NLWs offer  
solutions for 
the superiority 
of the armed 
forces, security 
forces and law 
enforcement 
units globally
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Designed specifically for use by military, Special Forces, and rescue 
teams, APT’s range of hand grenades include coloured smoke (red, 
green, blue, yellow, white), irritants (CS) and flash-bang grenades. The 
burning time of coloured smoke and screening grenades ranges from 
40 to 120 seconds. The military uses smoke grenades in dangerous 
situations to provide cover for people and tanks on the move. APT’s 
grenades are made of organic dyes and are completely environmen-
tally-friendly and water resistant. Utmost attention is also paid in 
packaging, delivering the products in seamless aluminium cans, en-
suring longer shelf life and protection from humidity and corrosion.
APT also produces 37/40mm cartridges; colour smoke, CS or rub-

The internal compositions react flawlessly under varying weather 
conditions, from dry and cold to hot and humid, ensuring perfor-
mance wherever the products are used. Composed of hazard-free 
substances, APT’s products have proven to have no health impact on 
personnel. Certain characteristics like density of the emissions, burn-
ing duration of the smoke cloud and sound/light intensity, are fully 
customisable.
With performance and quality at its core, APT consistently aims to 
produce high-grade pyrotechnic technologies with an ultimate mis-
sion of saving lives. Established in 2016, APT has grown to become 
the premiere tactical defence entity in the region, that the armed 
forces and law enforcement agencies can depend on for successful 
accomplishment of critical missions.

Almost a quarter of the world’s countries 
witnessed a surge in protest and unrest last 
year, and that figure is set to rise further to 40 
per cent in 2020, according to a new study 
by socio-economic and political analysis 
firm Verisk Maplecroft. With civil unrest and 
social inequality on the rise, law enforce-

fulfill a variety of complex missions ranging 
from crowd control to humanitarian relief. 
Non-lethal technologies can play a critical 
role to limit the escalation of conflict where 
employment of lethal force is prohibited or 
undesirable, where rules of engagement re-
quire minimum casualties, or where policy 
restricts the use of conventional force.
APT produces high-performance pyrotech-
nics and non-lethal ammunition in its ad-
vanced manufacturing facility in Tawazun 
Industrial Park (TIP) in Abu Dhabi and is the 
leading and only manufacturer of Non-Le-
thal Technologies in the region. Part of the 
Missiles & Weapons cluster of EDGE, APT’s 
military-grade testing and manufacturing 
process is driven by a deep understanding 
of the environments and scenarios where 
these tactical assets are needed the most. 
One of APT’s tactical assets are hand gre-
nades. Guided by German innovation, the 
company has adopted highest military 
standards and specifications in accordance 
with international regulations for the manu-
facturing of these non-lethal technologies. 



F R O N T I E R S

O U R S  D O N ’ T  E N D  A T 
T H E  E D G E  O F  S P A C E

At EDGE, we believe that limits exist to be tested and boundaries are there to be pushed. 
New operational domains – in space and cyberspace – demand advanced technologies and 
innovative ways of thinking and working. So when we look ahead to the future of aerospace, 
where some see barriers, we see opportunities.

At EDGE, we provide end-to-end & advanced technology solutions for defence and beyond.

Discover more at edgegroup.ae
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UAE Combats COVID-19 
Through Innovation

The UAE and the Gulf at large 
have been arduously working with 
technology to combat the corona-
virus outbreak. When the virus 
hit the region early March, Gulf 
countries were quick to close 
their borders, followed by 
schools, to ensure a contain-
ment of its spread.
Later on, Abu Dhabi in-
troduced a drive-through 
testing facility for resi-
dents. Abu Dhabi Health 
Services Company (SEHA), 
announced the opening 
of 13 additional drive-
through COVID-19 testing 
centres within 10 days, 
following the directives of 
Sheikh Mohamed bin Za-
yed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Su-
preme Commander of the UAE 
Armed Forces, for protecting 
the health, safety and wellbeing 
of the UAE community, and curbing 
the spread of the virus.
Another seven centres were launched 
by SEHA in Port Rashid and Al Khawa-
neej in Dubai, as well as in Sharjah, Aj-
man, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah 
and Fujairah. With coordination be-
tween the Ministry of Interior (MOI), 
National Crisis & Emergency Man-
agement Authority (NCEMA), police 
authorities, the Signals Intelligence 
Agency (SIA), a number of volunteers 
and the private sector, swift measures 
took place across the country, includ-
ing thermal cameras being installed 

The UAE has 
developed 
capabilities to 
help citizens as 
well as friendly 
countries
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in malls and smart helmets capable of 
monitoring those who may be infected 
with the virus.
The “super-intelligent” helmets helped 
authorities detect new cases, ensure 
that those who were infected were giv-
en medical treatment and put in isola-
tion, and monitored the temperature 
of people within five metres. 
“‘The smart helmets have helped to 
monitor potential people with the vi-
rus and, once they enter the service, 
have enhanced prevention and protec-
tion efforts to achieve the highest re-
sponse and readiness under the condi-
tions of virus and epidemic outbreaks,” 
said Major General Dr. Ahmed Nasser 
Al Raisi, Inspector General of the UAE 
MOI & Chairman of ISNR Abu Dhabi 
2020 Committee. “The smart helmet 
is used to diagnose people from a safe 
distance, enabling them to handle 
crowds, obtain vital reading and anal-
yse data.” 
He said the technology can also cre-
ate and read QR codes, as they are 
equipped with thermal cameras and 
sensors that enable them to recognise 
faces and store and recognise vehicle 
licence-plate numbers. They are also 
capable of night vision. 
“There is a lot of smart technology in 
today's world, and it must be used to 
develop our strategies and perfor-
mance in promoting security, safety 
and civil protection,” Nasser added. “As 
technologies continue to evolve, it is 
necessary to keep up with them, and 
to adopt what is useful and necessary 
to ensure the support of the UAE's ef-
forts in enhancing its security.”
The National Disinfection Programme 
has also provided a fertile ground for 
innovation and the application of ad-
vanced technologies to increase the 
geographic scope of the nationwide 
cleaning campaign. As such, the Gen-
eral Administration of Civil Defense in 

Abu Dhabi deployed robot TAF35 on 
the streets to support the sterilisation 
operations. The robot can be controlled 
from a distance of 300 metres and is ca-
pable of pumping large quantities of 
sanitising and disinfecting materials. 
In Dubai, the municipality also con-
ducted the massive National Disinfec-
tion Programme with advanced tech-
nology in sterilisation operations, such 
as drones to enhance the speed and 
smoothness of such operations effec-
tively and progressively.
“In light of the current circum-
stances, technology has pro-
vided us with a great service 
in  virtual communication, 
business administration 
and  the accomplishment 
of tasks and duties, as 
the technological capa-
bilities that the GCCPOL 
(a regional equivalent of 
Interpol) operates are de-
rived from the vision of the 
GCCSG and a key part of the stra-
tegic plan to enhance security and 
safety in the GCC countries,” said Col. 
Mubarak Said Al Khyeli, Director Gen-

eral of the GCCPOL. “There are several 
advanced technologies that have been 
used in light of the pandemic. These 
include using drones in national disin-
fection and sterilisation, using drones 
for guidance purposes, and a smart ap-
plication that monitors infected people 
who are subject to health isolation. We 
will continue monitoring the collabo-
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of large areas very quickly, safely and 
at less cost than having people do it. 
“Large airports, shopping malls, ware-
houses, schools, and other locations 
could all be assisted with unmanned 
drones both on the ground and in 
the air,” he said. “New technologies are 
key in this fight. The virus is new, and 

many innovations will emerge in 

the next weeks, months and years as 
academia, industry and government 
all bring a focus to new technologies 
to keep us all safe. Khalifa University, for 
example, has put a large effort to apply 
new technologies in response to the 
COVID-19 crisis.”
Recently, Sheikh Saif bin Zayed Al Na-
hyan, Deputy Prime Minister and Minis-
ter of Interior, said that, at a time when 
other countries are only grappling with 
domestic repercussions of the spread 
of the coronavirus, the UAE has devel-
oped its capabilities to not just help its 
citizens stranded overseas, but also to 
help those from various brotherly and 
friendly countries.
For his part, Abdul Rahman bin Mo-
hammed Al Owais, Minister of Health 
and Prevention, praised the UAE’s ef-
forts in handling the repercussions 
and challenges of the pandemic. He 
stressed the need to come up with in-
novative future solutions for preventive 
health services and harness smart tech-
nologies, such as Blockchain, Artificial 
Intelligence (AI), and Big Data Analysis, 
in addition to predictive models for 
hospital management. 
“The UAE has shown exceptional man-
agement of the crisis, whilst leverag-
ing other countries’ experiences,” he 
said during a UAE government remote 
meeting. 
Reference: www.isnrabudhabi.com

ration between GCC counties to imple-
ment the best solution to prevent the 
challenges and transfer it into opportu-
nities”.
Tech at the Forefront
According Matthew Cochran, CEO and 
co-founder of URS Laboratories in the 
UAE, unmanned ground vehicles (UGVs) 
can offer both disin-
fection and sa-
nitisation 

The National 
Disinfection 
Programme 
has provided a 
fertile ground for 
innovation



Tawazun Economic Council (Tawazun) has 
unveiled an innovative virtual training solution 
through its partnership with six defense and 
aerospace companies and four universities in 
order to ensure continuance of the SEEDS 
(Sustain and Enhance Emiratization in Defense 
and Security) program by creating virtual 
internships. 

Over 60 UAE national engineering students benefit from the program 
that enables them to complete their summer industrial training at 
major defense companies. This allows Tawazun to ensure the continuity 
of the program amid the recent Covid19- situation. Six defense and 
aerospace contractors, including Lockheed Martin, Thales, Nexter 
Systems, CAE, Diehl Group and Naval Group continue as SEEDS partners 
even though the students were unable to be physically present at the 
individual company’s facilities.
 
The engineering students currently attend Khalifa University, UAE 
University, Abu Dhabi Polytechnic and Higher Colleges of Technology. 
All are required to complete an internship with a reputable company in 
an engineering-related field in order to complete their respective 
degree programs.  

Training plans were presented by each defense company to the 
universities, in order to get the necessary approvals, based on their 
requirements. The candidates then went through a selection process for 
the positions.

Now instead of a physical internship, each selected student will be 
participating in an innovative virtual engineering internship. The 
engineering majors of the interns include the following subjects; 
Communication Science, Computer Science, Software Development, 
Cyber Security, Mechanical, Electrical, Aerospace and Electro-mechanical 
engineering. 

The SEEDS program was launched in February 2019 as one of the new 
pillars of Tawazun Economic Council’s policy framework. Under SEEDS, 
Emirati nationals at senior and mid-management levels, as well as fresh 
graduates of various specialties are given an opportunity to work closely 
with the world’s top defense and aerospace manufacturers and develop 
their skillsets. The SEEDS program enables future UAE engineers to gain 
exposure and access to a protected industry.  

“A key priority is to build on the knowledge and innovation-based 
economy within the UAE, by supporting the growth and development of 
our national engineering students.” said Matar Ali Al Romaithi, Chief 
Economic Development Officer of Tawazun.
 
“We are pleased to be able to work with our partners in such a creative 
way. Our students will continue to have access to valuable internships 
that will lead to their future employment, both benefitting themselves 
and the UAE defense and security industry as a whole,” he added. 

SEEDS offers international defense companies the opportunity to 
participate in value-driven capability development and job placement 
programs for UAE nationals. The virtual internships ensure the continued 
collaboration between Tawazun and international defense companies 
despite the Covid19- situation. 

“The SEEDS program could not have been so successful without our 
Partners”, added Matar Ali Al Romaithi. “It is through their assistance 
that we can continue to identify critical capabilities and support the 
development of the Defense and Security Sector by building national 
competencies and skills and providing trained and qualified Emirati 
resources and expertise.”

TAWAZUN CONTINUES ITS SEEDS PROGRAM 
THROUGH VIRTUAL INTERNSHIPS
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Recently, Thibaut Trancart was ap-
pointed to the position of Managing 
Director (MD), CAE Defence & Security 
for the Middle East region, reporting 
directly to Marc-Olivier Sabourin, Vice 
President, Defence & Security Interna-
tional, CAE.
As the new Managing Director, 
Thibaut will be based in Abu Dhabi 
and will be responsible for overseeing 

CAE Defence & Security 
Appoints New MD

CAE’s Defence & Security team in the 
Middle East and guide them in meet-
ing the business and growth objec-
tives of the region. Thibaut will focus 
on strengthening relationships with 
governments in the region as well as 
key original equipment manufacturers 
(OEMs) to further develop CAE’s pipe-
line of opportunities and position the 
company to win new business in the 
Middle East.
CAE Middle East is focused on serv-
ing Defence Forces and Governmental 
customers within the region. Lever-
aging the full breadth of CAE’s global 
capabilities and leading-edge simula-

tion technologies, CAE Middle East 
brings proven solutions and expert 
knowledge to the Middle East market 
and surrounding regions. The com-
pany has developed training systems 
for a number of military customers in 
the region.
Prior to joining CAE, Thibaut held vari-
ous positions within Thales over the 
past 20 years. 
Sabourin said: “I am convinced Thibaut 
will effectively support the growth 
plans of the Middle East region for 
CAE so please join me in congratulat-
ing him for his new role and wishing 
him the best success.” 

New Milestone for Italian 
Space Industry 

The commercial agreement that 
regulates the PLATiNO Programme was 
recently signed by Sitael (leading the 
temporary consortium between Leon-
ardo, Thales Alenia Space Italia and Air-
bus), in the presence of the Undersec-
retary to the Presidency of the Council 
of Ministers, Riccardo Fraccaro, and the 
President of the Italian Space Agency 

(ASI) Giorgio Saccoccia. 
With over €100 million investment from 
ASI and the Italian government, the 
programme will see the development 
of two missions for the launch of the 
PLATiNO satellites, planned in 2022 and 
2023. PLATiNO 1 will include the use of 
a Synthetic Aperture Radar (SAR) oper-
ating in the X band, while PLATiNO 2 
will use an observation infrared instru-
ment. The platform is compatible to be 
launched with the Italian Vega rocket. 
Not only does PLATiNO represent a new 
opportunity to demonstrate the ad-
vanced skills of the Italian space indus-

try, but it also allows industries to oper-
ate in synergy, encouraging greater col-
laboration with and between small and 
medium-sized companies in the sector. 
Furthermore, this programme strength-
ens Italy’s international leadership in a 
strategic area such as that of the Space 
Economy.
Leonardo and Thales Alenia Space play 
a key role with responsibility for the 
satellite and core elements of PLATiNO 
1, using state-of-the-art technologies 
which fully meet the significant chal-
lenge that PLATiNO represents for the 
Italian space system.

Thibaut Trancart
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CH-53K Completes Inflight 
Refuelling with KC-130J

The CH-53K King Stallion heavy 
transport helicopter has successfully 
completed several inflight refuelling 
tests with a KC-130J Super Hercules 
tanker of the U.S. Marine Corps. Last-
ing several hours, the test flight took 
place at the beginning of April off the 
east coast of the U.S. 
Newly developed, the latest mem-

ber of the Sikorsky family of CH-53 
transport helicopters has thus passed 
another major milestone. Inflight refu-
elling has also been defined as an es-
sential capability for the Bundeswehr’s 
(German Armed Forces) new heavy 
transport helicopter, or STH. In re-
sponse to the current Bundeswehr 
request for tenders, Lockheed Martin 
subsidiary Sikorsky and Rheinmetall 
have joined forces to offer Germany 
the top-performing CH-53 K, one of 
the most advanced and intelligent he-
licopters on the market today. 
In particular, the CH-53K’s advanced 
fly-by-wire flight control significantly 

reduces the strain on the crew during 
inflight refuelling operations. This was 
confirmed during the recently con-
ducted flight tests. 
The ability to refuel in mid-air is a re-
quirement for covering long distances 
without having to make intermedi-
ate stops, and substantially expands 
the CH-53K’s operational flexibility. 
It means that it can be redeployed 
to distant areas of operation, for in-
stance, and remain aloft for extended 
periods. The helicopter can carry more 
personnel and materiel for longer dis-
tances and under challenging opera-
tional conditions. 

HENSOLDT Modernises 
Germany’s IFF systems

As part of the modernisation of all 
NATO's IFF (Identification-friend-or-foe) 
systems to the new "Mode 5" standard, 
sensor solution provider HENSOLDT is 
equipping the German Air Force's 90 
Tornado fighter aircraft with its Mode 

5-capable LTR 400 transponder.
An initial order for the delivery of 42 
devices worth several million euros has 
been placed by Panavia Aircraft GmbH 
– the industrial consortium for the de-
velopment of the Tornado; the conver-
sion of over 100 further platforms of the 
German Armed Forces is planned.
As early as October 2019, the additional 
qualifications required for the LTR 400 
transponder system to be installed on 
the German Tornado at equipment 
level were completed and the relevant 
documents were handed over to Airbus 
Defence and Space (ADS). Subsequent-
ly, during the test flights carried out by 

ADS in Manching at the end of 2019, 
the performance requirements for the 
IFF system as specified by the responsi-
ble military technical service (WTD-61) 
were verified.
All NATO countries are mandated to mi-
grate to the new Mode 5 standard IFF, 
which uses advanced cryptographic 
techniques to secure systems against 
electronic interference from the enemy. 
This is important when armed forces 
operate together, as ensuring that 
crews of land, air and naval forces can 
reliably identify their allies is one of the 
most important ways of preventing so-
called "friendly fire" incidents.
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Lockheed Martin to Build 
Satellite Ground System 
for KSA

Following the successful launch 
and operation of Saudi Arabia’s new-
est commercial communications satel-
lite, SaudiGeoSat-1 (SGS-1), Lockheed 
Martin has been selected to develop 
a new ground system to control, man-
age and operate the satellite. The Saudi 
Technology Development and Invest-
ment Company (TAQNIA) and Lockheed 
Martin will develop and deploy the new 
ground segment for the secure and 
commercial operations of SGS-1.

The ground system supports advanced 
Ka-band spot beam communications 
services, commercial off-the-shelf-
based broadband services as well as 
Saudi-specific secure communication 
services. The system will be deployed 
in two phases, with the initial commer-
cial system going online in late 2020, 
followed by the Lockheed Martin-
engineered secure communications 
system. 
As the Kingdom’s satellite communi-
cations needs evolve, this system is 
designed to grow with them and ac-
commodate additional communica-
tions satellites. SaudiGeoSat-1 is one 
of two payloads aboard the first mod-

ernised LM 2100 satellite bus designed 
and built by Lockheed Martin. The Hel-
las Sat-4 / SaudiGeoSat-1 satellite was 
launched aboard an Ariane V rocket 
from French Guiana on February 5, 
2019. SaudiGeoSat-1 will enable future 
sovereign control and interoperability 
of all the Kingdom’s commercial and 
military platforms.
The SaudiGeoSat-1 communications 
payload provides advanced Ka-band 
steerable spot beam communications 
services for the Kingdom of Saudi Ara-
bia’s King Abdulaziz City for Science 
and Technology, including secure com-
munications for the Gulf Cooperation 
Council region.

Boeing’s 
New Initiative Protects 
Passenger Health

Boeing aims to address passengers 
concerns about flying due to COVID-19 
through its Confident Travel Initiative 
(CTI) where the company will work with 
stakeholders across the aviation indus-
try’s eco-system to establish industry-
recognised cleaning and disinfecting 
recommendations. 
One of the most significant contribu-

tors to this is the air filtration system, 
-

ticulate Air (HEPA) filters that are already 
present on all commercial airplanes that 
Boeing delivers and are similar to filters 
used in hospitals. 
Half of the cabin air is from outside the 
airplane and half is recirculated from in-
side the cabin. Before recirculated air is 
returned to the cabin, it passes through 
the HEPA filters.
Air flows from the ceiling to floor, not 
front to back, which helps minimise 

particulates spreading throughout the 
cabin. This recirculation happens ap-
proximately 20-30 times an hour, or 
once every two to three minutes.
Although HEPA has not yet been tested 
with the COVID-19 virus, according to 
Mayo Clinic, the average size of a CO-
VID-19 particle is 0.12 – 0.125 microns 
and HEPA filters have been tested at 

-
ciency to be more than 99.9+ per cent.
Boeing is also evaluating research re-
garding ultraviolet cabin disinfection.
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Nexter, KMW and 
Rheinmetall Commit to 
First MGCS Study

The Main Ground Combat System 
(MGCS) is a joint Franco-German de-
fence programme piloted by Germany 
and is aimed at developing a main 
combat system, which will succeed 
the Leopard 2 tank of the Bundeswehr 
and the Leclerc tank of the French army 
from 2035. 
To launch the MGCS acquisition pro-
gramme, Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW), Nexter Systems and Rhein-

metall AG created an ARGE in Decem-
ber 2019. Recently, the three partners 
signed a contract for the "System Ar-
chitecture Definition Study – Part 1" 
(SADS Part 1), with the German Federal 

-
nology and in-service support of the 
Bundeswehr (BAAINBw, acting on be-
half of France and Germany). This con-
tract is the starting point for the joint 
demonstration phase.
ARGE is a German acronym meaning 
"Arbeitsgemeinschaft", or "working 
group". It is the contractual partner of 
the procurement authority BAAINBw 

during the first phase of the pro-
gramme. Representatives of the com-
panies represent ARGE vis-à-vis third 
parties. The objective of the study is 
to harmonise the various MGCS con-
cepts of the recent phase, to deepen 
the analysis and to propose a common 
multi-platform architecture. The three 
contractual partners will assess various 
aspects of the different concepts such 
as technical feasibility. 
The workload of Part 1 of the SADS will 
be shared equally between France and 
Germany. The first phase of the architec-
tural work could last 20 months.

GKN’s Thermoplastic 
Components Tested on 
Bell V-280

GKN Aerospace delivered a pair 
of thermoplastic composite, induc-
tion-welded Ruddervators and two 
compression-moulded Access Pan-
els manufactured from reused ther-
moplastic waste material to Bell. The 
newly installed components have now 
flown more than 12 hours on V-280 test 

flights, including during the recently 
completed autonomous flight testing.  
The Bell test pilots were happy with the 
seamless integration of the newly in-
stalled parts, noting that the V-280 con-
tinued to exhibit excellent responsive-
ness through test manoeuvres. This has 
made the V-280 one of the first military 
aircraft flying successfully with thermo-
plastic components.  
Ruddervators are the control surfaces 
for an aircraft with a V-tail configuration. 
As a partner in Bell’s Team Valor, GKN 

Aerospace has designed and manufac-
tured the complete thermoset compos-
ite V-Tail for the aircraft. The Bell V-280 
Valor is competing for selection as the 
U.S. Army’s Future Long Range Assault 
Aircraft (FLRAA). The advanced ther-
moplastic Ruddervators significantly 
reduce weight, cost and parts count.
In parallel to the demonstrator pro-
gramme, the GKN Aerospace global de-
sign team continues to work with Bell to 
optimise the V-Tail design to meet cus-
tomer requirements for the FLRAA.
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B A E 
Systems suc-

cessfully completed 
test shots of its APKWS 

laser-guided rockets from a 
tactical configuration ground-

based weapon system for the first 
time. The company tested the APKWS 
rockets at the U.S. Army’s Yuma Prov-
ing Ground, in collaboration with 
the U.S. Navy and Arnold Defense, 
a manufacturer of rocket launchers. 
The team used Arnold’s FLETCHER 
2.75-inch/70mm Weapon System con-
cept – a purpose-built laser-guided 
rocket launcher for ground vehicles – 
to fire several successful shots. 
The ground-launch capability builds on 
hundreds of successful shots in combat 

from rotary and 
fixed-wing aircraft. The proof-

of-concept testing demonstrated the 
flexibility of APKWS rockets to deliver 
standoff precision strike capabilities 
for ground forces, providing warfight-
ers with a unique solution for engaging 
targets with greater range than small 
arms fire and without the need for air 
support.
Greg Procopio, director of Precision 
Guidance and Sensing Solutions at BAE 
Systems, said: “Demand is growing for 
ground-to-ground precision munitions 
that provide a safe standoff distance 
for small ground units. We’re working 
closely with our customer and partners 
to deliver that capability.”
Jim Hager, president and CEO at Ar-
nold Defense, highlighted: “FLETCHER-
launched APKWS rockets enable our 
military customers to engage targets 
from more than just airborne platforms. 
We envision FLETCHER being used on 
everything from trucks and tracked vehi-

Ground-Launched 
APKWS Successfully 
Tested with 
FLETCHER

cles to 
m a r i n e 

platforms in 
the future.”

Meeting Demands 
of Modern Warfare

FLETCHER was first un-
veiled in 2017 at DSEi in Lon-

don and has since undergone 
highly successful test firings with 

reportedly 100 per cent success rate at 
distances up to 6km. With the system, 
Arnold Defense has made a departure 
from the traditional concept of use for 
2.75-inch rocket systems; that of an 
area suppression weapon delivered by 
aviation assets.
FLETCHER, optimised for use by both 
special and conventional forces to 
provide surface-to-surface precision 
effect, uses advanced rocket-guidance 
technology to utilise ground-based 
launch platforms, meeting the de-
mands of modern, vehicle-mounted 
and dismounted asymmetric warfare.
The system’s unique design allows for 
ease of operation, maintenance and 
sustainment. It employs an existing 
suite of guidance modules, rockets and 
warheads, already used in well-known 
programmes and readily available to 
global forces. It is supported by a team 
of global defence industry companies, 
collaborating under Arnold Defense’s 
leadership to combine their compli-
mentary expertise.

FLETCHER is 
optimised for use 
by both special 
and conventional 
forces



hicles, remote weapon stations, non-
standard tactical vehicles, and station-
ary platforms, providing warfighters 
with precision munitions that improve 
their safety and mission effectiveness. 
Innovative by design, the APKWS rocket 
includes advanced DASALS seeker op-
tics located on all four guidance wings. 
Once fired, the wings deploy, and the 
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Following international interest since 
its launch, Arnold Defense has further 
developed a number of supplementary 
ground and maritime-based concepts, 
expanding FLETCHER’s utility into the 
arena of Unmanned Ground Vehicles 
(UGV), naval and littoral platforms.
Arnold Defense’s newest member of 
the rocket launcher family is the Mul-
tiple Launch Hydra System (MLHS). Of-
fering the same capability as FLETCH-
ER but with dramatically greater capac-
ity, the MLHS holds 23 rockets, over 
FLETCHER’s 4 and is set to transform 
the surface defence world by deliver-
ing a low-cost, high-capacity surgical 
strike capability. Whilst the MLHS is a 
new system, it represents a significant 
product development of Arnold De-
fense’s FLETCHER system.
Delivering Accuracy
Ground-launched APKWS rockets 
could provide mounted and dismount-
ed units with a unique way to engage 
soft and lightly armoured targets from 
a variety of platforms. The low size, 
weight, and power requirements of 
ground launched APKWS rockets make 
them ideal for tactical lightweight ve-

tics located on all four guidance wings. 
Once fired, the wingsg deploy, ap y nd the

ground launched APKWS rockets make
them ideal for tactical lightwg eight veg -

optics lock in, guiding the rocket to 
the target – delivering accuracy when 
it matters most. Wing slot seals protect 
optics from adjacent firings, sand, and 
moisture prior to launch to ensure no 
damage or debris inhibit the seeker 
from locking onto targets. Optics lock 
onto moving or stationary targets in 
open or confined areas, supporting a 
wide variety of missions, and eliminat-
ing the possibility of a lost or uncon-
trolled rocket after launch. 40-degree 
instantaneous field of regard enables 
a broad capture area for the rocket to 
adjust mid-flight and stay on track to its 
target.
APKWS laser-guided rockets are re-
portedly the only U.S. government pro-
gramme of record for precision-guided 
70-milimeter rockets. All four U.S. 
armed forces use APKWS rockets, and it 
is available to U.S. allies via Foreign Mili-
tary Sales (FMS). FMS activities support 
more than a dozen partner nations and 
interest from other nations.
Reference Text/image:
www.baesystems.com
www.arnolddefense.com

APKWS rockets enable 
warfighters to make 
economical, precision 
strikes

FLETCHER’s unique 
design allows for ease of 
operation, maintenance 
and sustainment

  

FLETCHER-launched APKWS rockets enable military customers to engage targets from 
more than just airborne platforms
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Boeing
Delivers 
First Super 
Hornet for 
Blue Angel 
Squadron

Boeing recently delivered the first 
Super Hornet test aircraft for the U.S. 
Navy’s Blue Angel flight demonstra-
tion squadron. The unpainted aircraft 
now enters the flight test and evalua-
tion phase at Naval Air Station Patux-
ent River in Maryland, U.S. According 
to reports, Boeing expects to deliver 
a total of 11 aircraft for the squadron 
this year.
Ret. Admiral Pat Walsh, vice president 
of U.S. Navy & Marine Corps Services 
for Boeing, who flew with the Blue 
Angels from 1985 to 1987 as the Left 
Wingman (#3) and Slot Pilot (#4), said: 

“As Boeing continues to support the 
operational fleet of Navy Super Hor-
nets, we are excited to see this plat-
form enter a critical phase of its jour-
ney to joining the team.”
The flight demonstration squadron 
has flown Boeing or Boeing-heritage 
aircraft for more than 50 years, start-
ing with the F-4J Phantom II in 1969, 
and then moving to the A-4F Sky-
hawk. The team currently operates the 
F/A-18A-D Hornet.
Boeing converts F/A-18 Hornets and 
Super Hornets into Blue Angels at the 
company’s Cecil Field facility in Jack-

sonville, Florida. Some of the major 
modifications include the addition of 
an oil tank for the smoke-generation 
system, fuel systems that enable the 
aircraft to fly inverted for extended 
periods of time, civilian-compatible 
navigation equipment, cameras and 
adjustments for the centre of gravity 
of the aircraft.
Front Line of Defence
The Hornet is the first dual-role fight-
er/attack aircraft and is still serving on 
America’s front lines of defence. The 
aircraft is a unique combination of 
high power and light weight, which 
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gives this multi-mission strike fighter 
impressive manoeuvrability, climb 
rate, and acceleration, important both 
in combat and shipboard operations.
Blue Angels: Significant Events
At the end of World War II, Chief of Na-
val Operations Adm. Chester W. Nimitz 
ordered the formation of a flight dem-
onstration team to keep the public in-
terested in naval aviation.
Within three months, the Navy Flight 
Exhibition Team performed its first 
flight demonstration on June 15, 1946, 
at their home base, Naval Air Sta-
tion (NAS) Jacksonville. Lt. Cmdr. Roy 

“Butch” Voris led the team and flew the 
Grumman F6F-5 Hellcat.
The team was introduced as the “Blue 
Angels” at a show in Omaha, Nebraska, 
in July 1946. Right Wing Pilot Lt. Mau-
rice “Wick” Wickendoll came across the 
name in the New Yorker magazine in a 
column called “Goings On About Town.” 
Voris said, “That sounds great! The Blue 
Angels. Navy, Blue, and Flying!”
Between 1952 -1954, the team also 
operated a Lockheed TV-2 Shooting 
Star (T-33 trainer), solo Grumman F8F-
2 Bearcat, and continued to perform 
in Panthers. The team transitioned for 

a short period to the Grumman F9F-
6 Cougar and even tried to fly two 
Vought F7U Cutlasses as a side act 
during their 1953 season, but both pi-
lots and maintainers found the aircraft 
unsuitable for the team. During this 
time, the Blue Angels also traded their 
logistics aircraft, a Douglas R4D Sky-
train, for a Curtiss R5C-1 Commando, 
then quickly replaced it for a Douglas 
R4D-8 Skytrain.
The Blue Angels gave their first perfor-
mance outside the U.S. in 1956, in Cana-
da. The team also upgraded its logistics 
aircraft to the Douglas R5D Skymaster.

The Hornet provides 
impressive manoeuvrability, 
climb rate, and acceleration

Super Hornet will become the 
4th Boeing platform for the 
flight demonstration team

Boeing expects to deliver 
a total of 11 aircraft for the 
squadron in 2020
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The first Super Hornet for the Blue Angel 
flight demonstration squadron

Boeing has 
modified Blue 
Angels since 
2008 and 
delivered 23 
aircraft to date

The 1960s brought with it 
more growth and world-wide 
recognition. By the end of the 
1960’s, the demonstration team 
were flying the F-4 Phantom, the only 
two seat aircraft flown by the delta 
formation. In 1974, they transitioned 
to the A-4 Skyhawk, a smaller and 
lighter aircraft with a tighter turning 
radius allowing for a more dynamic 
flight demonstration. 
For 13 years, the Blue Angels had con-
tinued to fly the McDonnell Douglas 
A-4F Skyhawk II, and on November 8, 
1986, the team completed its 40th an-
niversary year and unveiled its present 
aircraft, the McDonnell Douglas (now 
Boeing) F/A-18 Hornet.
The Blue Angels continued to hit mile-
stones when they flew their 3,000th 
air show in Grand Forks, North Dakota, 
September 7, 1990.

In August and September 1992, the 
team performed 16 shows in eight 
countries throughout Asia and Eu-
rope. During this tour, the Blue Angels 
became the first U.S. military flight 
demonstration team to perform in 
Russia, Romania, and Bulgaria.
2020 is the team’s 74th anniversary 
and marks the Blue Angels’ 34th year 
flying the Boeing F/A-18 Hornet.
Reference Text/image:
www.boeing.com, 
www.af.mil
www.blueangels.navy.mil
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GAL Signs Strategic 
Partnership with 
Etihad
GAL (Global Aerospace Logistics), a leading regional provider of integrated aircraft sustainment solutions for 
military and civilian customers, announced that it has signed an agreement with Etihad Airways, the national 
airline of the UAE, to support local jobs and training – enabling Etihad staff to be seconded to GAL. 
Initially for a six-month period, the partnership will enable GAL to leverage the expertise and experi-
ence of Etihad staff from a range of functions including maintenance, operations, supply 
chain and commercial departments to enhance several of its major aviation projects. 
The deal will also extend Etihad’s specialised career training and development. 
Etihad Airways flies passenger and cargo destinations in the Middle East, 
Africa, Europe, Asia, Australia and North America.
The bipartisan agreement was initiated under the patronage of 
His Excellency Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al 
Nahyan, Vice Chairman of GAL and Chairman of Abu Dhabi 
Airports Company (ADAC), in partnership with Tony 
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Commenting on the new partnership, 
His Excellency Sheikh Mohammed bin 
Hamad bin Tahnoon Al Nahyan said: 
“In the current environment, with the 
COVID-19 pandemic having such an 
impact on us all, it is only right that or-
ganisations within Abu Dhabi come to-
gether to support each other through 
innovative new working partnerships, 
ensuring we make the best use of the 
resources and the many talents avail-
able to us across our great nation.
“The aviation sector is one of the cor-
nerstones upon which our socio-eco-
nomic future will be built, and it is this 
type of cooperation that will ensure we 
come out of the current crisis stronger 
and more resilient than before.”
While Tony Douglas, CEO of Etihad Air-
ways, added: “I am delighted to work 
in partnership with His Excellency Mo-
hammed bin Hamad bin Tahnoon Al 

Nahyan and the other members of the 
GAL Management team. Like airlines 
the world over, Etihad Airways is hav-
ing to review its current structure and 
resources and this partnership allows 
us the opportunity to retain talent 
for the future; while supporting col-
leagues in another Abu Dhabi aviation 
organisation.” 
Moreover, Khalid Al Breiki, President 

– Mission Support, EDGE, said: “Across 
the EDGE group, we attract the world’s 
brightest minds to develop agile, bold 
and disruptive solutions to counter 
next-generation challenges. At a time 
when the commercial aviation sector 
has been heavily impacted as a result 
of the COVID-19 pandemic, GAL is 
propagating best practices from the 
military and commercial aviation MRO 
market to challenge the status-quo and 
provide the best-in-breed service to its 
customers.”
Emirati Excellence
GAL is a leading provider of integrated 
aviation readiness solutions for mili-
tary and civilian entities. Working with 
some of the world’s largest original 
equipment manufacturers (OEMs) 
and maintenance repair and overhaul 
(MRO) service providers, the company 
helps its clients achieve fleet readiness 
through MRO, supply chain, engineer-
ing, training and technical augmenta-
tion solutions.
GAL was established in 2007 and has 
grown to over 3,000 employees. The 
company is 100 per cent UAE owned, 
and has a benchmark of having Emirati 
nationals comprising over 25 per cent 
of the workforce.
The company aims is to become the 
Middle East's leading provider of avia-
tion maintenance, repair, overhaul and 
specialised support services through 
excellence in service quality, safety, reli-
ability, value and customer focus. With 
years of experience coordinating both 
military and commercial logistics, the 
team is capable of addressing customer 
needs with agility and precision.
GAL is part of the Mission Support clus-
ter within EDGE, an advanced technol-
ogy group for defence and beyond, 
that was inaugurated in November 
2019. EDGE’s mission is to bring innova-
tive technologies and services to mar-

The partnership 
aims to support 
local jobs and 
training

Synergies 
demonstrate 
readiness 
of military 
to support 
commercial 
sector
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Multi-Domain Operations 
to Dominate 
Battlefield 2030  

You’re a commander preparing for 
complex battle, focusing on your mis-
sion. To start, you approach a digital 
menu of military capability. This is not 
a mission limited to fighter jets, land-
based missile defence systems or ships 
at sea. You’re going to put all the assets 
to use, plus many more, including com-
munications satellites, cyber defences 
and electronic warfare. To succeed, 
you’ll need to weave all of them togeth-
er into one plan that ensures you are 
always steps ahead of the enemy. But 
you’ll need some help, so you review a 
virtual play-by-play leveraging artificial 
intelligence to analyse mission impact, 
safety and speed. Now trusting these 
decisions and the technology execut-
ing them, you give the order for the 

mission to begin.
Success in this fu-
ture battlespace 
scenario will re-
quire what the 
military calls Multi-
Domain Operations 
(MDO).  The aircraft, 
satellites, ships and ground ve-
hicles our forces operate today collect 
an abundance of information. Process-
ing and analysing data is a challenge. 
MDO meets that challenge.
By synchronising major systems and 
crucial data sources with simplicity, 
MDO provides a complete picture of 
the battlespace and empowers warf-
ighters to quickly make decisions.

MDO entail the coordinated execu-
tion of authority and direction to gain, 
fuse and exploit information from 
any source to integrate planning and 
synchronise execution in time, space 
and purpose to meet a commander’s 
objectives. 
MDO won’t just display military tech-
nology available for a mission, but 
will help mission planners weave 

MDO entail the 
coordinated 
execution of authority 
and direction to gain, 
fuse and exploit 
information
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exercise. Smith says it’s intended to 
evaluate teamwork and integration 
across the services.
“Working with the Army and the Air 
Force, we demonstrated for the first 
time the ability to track live data with 
an F-35 and send that data to an in-
tegrated air and missile defence plat-
form, which was based in Texas, 
while the F-35 was con-
ducting operations 
in California. 

This showed that you could have an 
elevated sensor providing live fire 
control, quality data to an asset hun-
dreds of miles away on the ground.”
Smith says in battle, this approach-
could detect threats across very dif-
ferent platforms that could put mili-
tary assets or civilians at risk – giving 
troops the ability to act as necessary.
To help the military jointly advance 
the MDO concept, Smith says Lock-
heed Martin is making significant 
investments in machine-to-machine 
learning, open-system architecture, 
and artificial intelligence, and evolv-
ing technologies that connect, share, 
and learn.
At the company’s Lighthouse facility 
in Suffolk, Virginia, customers take 
advantage of a 50,000-square-foot, 
high-end laboratory where they 
can conduct multi-domain integra-
tion and experimentation alongside 
company engineers, to innovate and 
determine how they can take and 
combine technologies and platforms 
and ways never previously imagined.
Based on decades of mission under-
standing, the engineers at Lockheed 
Martin are already integrating MDO 
on military platforms across multiple 
programmes. 
Reference Text/Photo:
www.lockheedmartin.com 

By leveraging 
data as a weapon, 
warfighters are 
empowered to 
make decisions 
that drive action

 An F-35 can 
provide live fire 
control, quality 
data to an asset 
hundreds of miles 
away on the 
ground

these elements together, contemplate 
countless scenarios and make rapid 
decisions that allow for seamless op-
erations between military assets.
MDO isn’t a new concept. Since the 
advent of war, troops have communi-
cated across domains from the sea, air, 
space, and land. What is new – and pro-
gressing rapidly – are advancements 
in technologies such as hypersonics, 
directed energy and the avalanche of 
data from powerful sensors.
Leveraging Data As Weapon
New tech means new data, new data 
means more noise, and more noise 
makes communicating under any cir-

-
ecutive at Lockheed Martin, says this 
is one of the key challenges his com-
pany is working on with the Depart-
ment of Defense. “We're adding sen-
sors which provide more and more 
data. And so the challenge is how do 
we fuse that data in ways that assist 
the warfighter in decision making,” 
Smith said. “Synthesising this ever-ex-
panding set of data streams is where 
the challenge is, because this data 
needs to give the warfighter the op-
portunity to take prompt and decisive 
action before the adversary is aware 
of what’s happening.”
By leveraging data as a weapon, warf-
ighters are empowered to make deci-
sions that drive action – paralysing, dis-
rupting and overwhelming adversaries 
in a matter of seconds versus minutes, 
where seconds really matter. This chal-
lenge heightens the importance of 
MDO coming together as one reliable 
network – linking military assets and 
communicating life-saving insights, es-
sentially connecting many nodes.
Lockheed Martin demonstrated 
a new way to connect those 
nodes in June during an 
Orange Flag military 
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Polaris Pioneers New 
Level ooff Mobilityy
The General Services Administration (GSA) in the U.S. recently awarded a follow-on contract to Polaris Govern-
ment and Defense, a division of global powersports leader Polaris Inc. The contract was for a Light Tactical All-Terrain 
Vehicle (LTATV). The MRZR Alpha supports U.S. Special Operations Command’s (USSOCOM) requirements for dura-
bility, performance, payload profile and internal air transportability.
 “Polaris has had the privilege of providing vehicles to USSOCOM since 2005 and we take a great deal of pride in 
delivering and supporting the current LTATV,” said Jed Leonard, vice president, Polaris Government and Defense. 
“USSOCOM and GSA provided industry with clear and early communication of requirements – we listened, we in-
vested, and we are honoured another MRZR will be available for U.S. Special Operations.” The MRZR Alpha is Polaris’ 
11th military vehicle produced in 12 years. The LTATV specification – which calls for a 2-passenger and 4-passenger 
base vehicle, and seven variants or “packages” – results in a new capability.
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MRZR Alpha
Designed on an all new chassis, the 
MRZR Alpha is an entirely new breed 
of light tactical vehicle. Internally trans-
portable vehicles have restrictions to 
size and weight, but Polaris’ investment 
and advances in chassis, driveline, sus-
pension, and other technologies have 
allowed the company to provide a 
new level of durability, performance, 
and payload in the MRZR Alpha. Ve-
hicle systems were also designed with 
near-future innovation in mind, with 
an architecture ready to accept new 
technologies and capabilities available 
within Polaris.
The MRZR Alpha’s versatility is further 
enhanced by improved exportable 
power and increased payload. Since 
their introduction, MRZRs have been 
outfitted with counter unmanned aer-
ial systems (C-UAS), weapons and high-
energy laser systems, intelligence, 
surveillance and reconnaissance (ISR) 
systems, expeditionary command and 
control systems, autonomy packages, 

Polaris can also offer new training op-
portunities to the military. Best-in-class 
online training videos, app-based tech-
nologies and computer aided model-
ling within electronic technical manu-
als are currently offered to Polaris’ deal-
ers and can be easily adapted to train 
today’s military technician.
 Dedicated Military Field Service Rep-
resentatives (FSRs) have been teach-
ing operator and maintainer training 
courses for more than 12 years to the 
U.S. and its allies. Polaris also provides 
parts distribution – an established 
inventory management system that 
allows for proactive management of 
parts inventory, minimises lead time for 
parts and reduces the logistics for sup-
ply chain planning and management.
 Polaris designs, engineers and produc-
es its MV850 ATV, MRZR and DAGOR 
military vehicles in the U.S. As the next-
generation LTATV, the Polaris MRZR 
Alpha represents the insertion of cut-
ting-edge off-road vehicle technology 
– derived from millions of research and 
development investments to keep Po-
laris in front of the highly competitive 
off-road vehicle market. 
Reference Text/Photo: 
www.polaris.com

litters for medical and casualty 
evacuation and communica-
tion equipment.
 “We are extremely grate-
ful that we have the op-
portunity to continue 
our support of USSO-
COM. It’s an honour to 
provide this new capa-
bility to our warfighters, 
and a responsibility that our 
Polaris Team does not take 
lightly,” said Nick Francis, direc-
tor of Polaris Defense. “We’re fully 
invested in providing the highest per-
forming, most reliable LTATV ever – and 
we’ll continue to listen, support and 
innovate because our military – and es-
pecially our Special Operations Forces 
– demand and deserve the best.”
Next-generation LTATV
The seven-year contract calls for two 
and four-seat diesel vehicles and sev-
en variants or packages. Missionisa-
tion packages include a diesel-electric 
hybrid engine, rear-facing seats and 
rear ROPS, modular cargo area, top-
mounted weapons integration, roof 

kit, enclosure or cab kit and arc-
tic mobility package. The 

contract has a value of 
up to US$109 million 

and was awarded on 
May 29.

The contract also 
includes sys-
tems engineer-
ing support 
and training 
for the new 
LTATV. Polaris 
is a global 
c o m p a n y 

that trains and 
supports over 

3,500 dealers 
with products sold 

to 120 countries. 

MRZR
Alpha

Supports 
USSOCOM’s 
requirements for 
durabilityVersatility 

is enhanced 
by improved 
exportable power 
and increased 
payload

Intuitive to 
operate, easy to 
maintain, and 
easy to support 
globally
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Saab Readies a Torpedo to 
Meet Tomorrow’s Needs

The Baltic Sea is one of the 
most demanding marine environments 
on Earth. Just 70 metres deep on aver-
age, its brackish waters are crowded 
with rocks, islands, and small caves that 
make naval operations here extremely 
challenging. Saab is currently develop-
ing its new lightweight torpedo system 

in the tough and demanding environ-
ment of the Baltic Sea, situated off Swe-
den’s east coast, which makes for an 
ideal testing ground.
“In blue water operations, a torpedo 
just needs to be able to go deep and 
achieve a high speed to catch the tar-
get,” explained Thomas Ljungqvist, 
Sales Director for Weapons and Sen-
sors at Saab’s Business Unit Underwater 
Systems. “But in shallow waters like the 
Baltic Sea, you need a variety of speeds. 
You need a torpedo that can go slow 
until it has a lock on the target and can 

then speed up for the full attack, so a 
more sophisticated system.”
More Powerful and Efficient
The new lightweight torpedo system, 
now under development for the Royal 
Swedish Navy and the Finnish Navy, is 
the successor to Torpedo 45, a light-
weight torpedo system introduced by 

The new  
lightweight 
torpedo will have 
the capability 
to be launched 
from submarines, 
ships and aircraft
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Saab in 1995. Like Torpedo 45, the new 
system will have the capability to be 
launched from platforms ranging from 
submarines and ships right through to 
aircraft.
However, Ljungqvist explained that 
it will also boast a range of new fea-
tures that make it an even more effec-
tive tool for modern navies. “The new 
version will have a greater range of 
speeds, meaning it can go both faster 
and slower, depending on the situation 
it’s in,” he said. “It will also have a new 
propulsion system. While Torpedo 45 is 
propeller driven, the new torpedo will 
use a pump jet system, making it qui-

in terms of battery use.”
Sophisticated System
Ljungqvist explained the modifications 
will make the torpedo more suitable to 
the rapidly changing global defence 
environment, where there are greater 
requirements on weapons to be precise 

that you have a full-scale war where 
two countries are fighting each other,” 
he said. “Instead, we are seeing more 
low-conflict scenarios where small-
scale clashes are outside of war and 

need to have true target indication on 
your weapon systems.”
He added that the new generation tor-
pedo system will address this need for 
precision in a variety of ways. Like the 

The new 
lightweight 
torpedo system is 
the successor to 
Torpedo 45

The new version 
will have a 
range of speeds, 
meaning it can go 
both faster and 
slower

The new torpedo 

power and more 
sophisticated 
guidance systems

current Torpedo 45, the new system 
will employ a wire-control system. 
This will allow operators to 
target enemy assets with 
precision and safely abort 
attacks when required, for 
example if a civilian or other 
friendly vessel is at any risk.
“You can direct the torpedo to stop or 
select another target,” said Ljungqvist. 
“If the wire breaks, the torpedo will ei-
ther go for the designated target and 
kill it or in peace time, abort the mis-
sion and go into safe mode.”
Ljungqvist highlighted that the new 

system and more sophisticated guid-
ance systems that will help it to over-
come increasingly advanced subma-
rine countermeasure systems.
“Modern torpedoes need a homing 
system that can differentiate between 
counter measures and the true target 
and to have endurance to continue the 
attack until the countermeasures are 
gone or the homing system has identi-
fied the target.”
Gaining Traction
Saab has been selected as a major sup-
plier for the Finnish Navy’s Squadron 
2000 Mid-Life Upgrade programme 
in 2018. The Squadron 2000 upgrade 
will ensure and develop the mission 
capability of the Finnish Navy. System 

integration of the torpedoes on the 
Hamina-class vessels will be carried 
out together with Patria as the prime 
contractor in Squadron 2000 Mid-Life 
Upgrade. 
In May 2016, the Swedish Defence Ma-
teriel Administration (FMV) placed an 
order for the development and pro-
duction of the New Lightweight Torpe-
do system for the Royal Swedish Navy. 
With Finland and Sweden operating 
the same torpedo system, training and 

Besides orders from the Royal Swedish 
Navy, launch customer of the system, 
and the Finnish Navy, Ljungqvist add-
ed there are also high levels of interest 
being expressed by other nations.
Reference Text/Photo:
www.saab.com

New lightweight torpedo system
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EDA Selects PILUM for 
Electromagnetic Railgun Project
The consortium PILUM (Pro-
jectiles for Increased Long-range ef-
fects Using Electro-Magnetic railgun) 
has been selected to lead a research 
project on electromagnetic railgun, 
following calls for proposals launched 
by the European Defence Agency 
(EDA) in 2019.
The project will last two years and 
aims at proving that this type of rail-
gun concept is capable of launching 
hypervelocity projectiles with preci-
sion over a distance of several hun-
dreds of kilometres. 
PILUM will demonstrate that the elec-
tromagnetic railgun has the potential 
to provide a disruptive change in the 
area of long-range fire support. When 
compared with the former powder 
railgun, this new technology report-
edly is capable of reaching a hyper-
sonic velocity, multiplying the effec-
tive reach by five.
Disruptive Technology
Railguns are linear electromagnetic 
launchers that can accelerate macro-
scopic bodies to velocities above 2000 
m/s. This technique has huge poten-
tial for both military and civil applica-
tions. The railgun is capable of acceler-
ating projectiles at initial velocities 
superior to those obtained by 
existing chemical guns. It uses 
electromagnetic force by in-
jection of very high currents 
into conducting rails. 
The project will also examine the 
possibility of integrating the railgun 
into terrestrial and naval platforms. In 

a first phase, it will validate the gun 
concept using numerical simula-
tions and experimental work. The 
project represents a new step 
towards developing a full-scale 
demonstrator in the next few 
years. It also includes reflec-
tion on concepts for future 
applications.
Reinforcing Autonomy
Critical to ensure capa-
bility, this emergent concept 
will make a substantial contribution to 
reinforcing European strategic autono-
my. It will also allow advances in many 
different fields of sovereign technology 
including aerothermodynamics, pro-
jectile technologies, material strength, 
energy storage and conversion as well 
as various electric and electromagnetic 
phenomena likely to produce benefits 
for further applications.
The PILUM project is part of the Pre-

paratory Action on Defence Research 
(PADR) research programme financed 
by the European Commission and 
managed by the European Defence 
Agency. The partners include:

-
stitute of Saint-Louis, European leader 
in electromagnetic acceleration and 
coordinator of the project;

(Belgium), specialised in fluid dynam-
ics and propulsion;

and Nexter Systems (France);

Diehl Defence (Germany) and 
Nexter Munitions (France);

-
ising in the explosive cladding 

of metals;

density electric capacitors;

in the management of European col-
laborative projects.

The new 
technology 
is capable of 
reaching a 
hypersonic 
velocity
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Implementing Strategy: 

Analysing Time and 
Performance

At this date, many around the 
world are wondering if the current 
COVID-19 battle is nearly over, or 
if this is only the first contact in a 
longer, worrisome campaign of re-
occurring infections. We are now 
becoming concerned that we do 
not yet understand the periodicity 
of the disease and whether people 
can become infected twice, which 
could unleash a second COVID-19 
pandemic this year. This essential 
uncertainty is not unique to the CO-
VID-19 crisis.
Responding strategically to any crisis 
requires that we understand impor-
tant factors of Duration and Period-
icity; they lead to essential assump-
tions that must be made concerning 
Time for any strategy to be executed 
effectively. Such factors must be an-
ticipated during execution, or even 
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John R.Ballard
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the best strategies will fail. 
Luckily, there are some prov-

en techniques that help lead-
ers prevent their nations from 

falling prey to the “ravages of 
Time.” 

Duration and Periodicity must 
be assessed in every strategic 

appreciation of a situation. Dura-
tion refers simply to the length of 

time a given threat or crisis situa-
tion affects one’s national interests. 
Many wars were begun with the 
expectation that they would only 
last a matter of weeks (World War I 
was expected to end in December 
1914, but lasted four long years); 
others ended much more abruptly 
than had been anticipated (combat 
lasted only a matter of days in Iraq 
in 1991 rather than the months an-
ticipated). The overriding concern 
with issue of Duration is amount of 
sustainment – both in supplies and 
in national will, that must be stock-
piled and managed.
Periodicity refers to the ability of a 
threat to repeat through time. The 
primary concern resulting from Pe-
riodicity is whether a given threat 
will mutate or will return in nearly 
the same form as it had previously. 
A virus that mutates, like an enemy 
that changes its style of fighting, is 
much harder to predict and defeat, 
even when it occurs a second time. 
In addition, repeated attacks can 

wear down national will and lessen 
essential resilience.
Regardless of Duration and Periodic-
ity, all strategic crisis situations merit 
a thorough study or Lessons Learned 
Review: a structured process ana-
lysing what happened, why it hap-
pened, and how it can be done better 
by those responsible for the project 
or event. Any such study should al-
ways include ways to sustain what 
was done well and recommendations 
to overcome obstacles/improve what 
did not go well. Leaders need to ad-
mit mistakes and be open to chang-
ing approaches; leaders also need to 
ensure corrections are acted upon.
Anticipating and building sound as-
sumptions about Duration and Peri-

are both examples of the great value 
of developing creative mindsets and 
critical analysis skills among staff 
members; using Lessons Learned so 
that strategies can be both robust 
and flexible is also key. Nothing can 
fully prepare leaders to deal with the 
complexities of Time for every crisis, 
but these techniques can at least re-
duce the risk associated with making 
such decisions. Dealing with Time 
must always employ approaches that 
match the particular circumstances 
of a crisis, but managing it always re-
mains a prerequisite for success, par-
ticularly for an exemplary nation such 
as the UAE.
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A subsea rescue system devel-
oped by Saipem in collaboration 
with Drass, a submarine and 
hyperbaric crewed technology 
company, was selected by Marina 
Militare Italiana (the Italian Navy) for 
the equipment of the SDO-SuRS (Spe-
cial & Diving Operations - Submarine 
Rescue Ship) ship, the new vessel for 
the rescue of submarines.
The system integrates a latest gen-
eration remote operated vehicle (ROV) 
with a rescue capsule. The ROV acts 
as a vector for navigation and control, 
while the capsule brings submariners 
back to the surface through a con-
trolled habitat in total safety. The ROV 
and the capsule are mechanically and 
electronically tied, forming a single 
module connected to the vessel via an 
umbilical cable, which contains power 
lines and optical fibres for power, com-
munication and control.
The entire equipment can be divided 
into modules and is transportable by 
air. Saipem will supply the ROV and all 
underwater automation units includ-
ing the vehicle integrated into the 
capsule, while Drass will supply the 

decompression devices, hyperbaric ele-
ments, ventilation systems and medical 
gas treatment systems of the capsule.
Francesco Racheli, COO of Saipem 
Offshore E&C Division, commented: 
“The collaboration with an Italian en-
trepreneurial excellence such as Drass 
for an institution of absolute prestige 
such as Marina Militare Italiana fits fully 
into the strategic diversification plan, 
which sees Saipem engaged not only 
in the energy transition and renewable 
sources, but also in the development 
of new strategic segments with high 
technological and innovation content. 
Saipem will continue to strengthen 
this relationship with Marina Militare 
Italiana by offering its entire portfolio 
of products for the inspection and sur-

Italian Navy Chooses 
SAIPEM-DRASS 
Subsea Rescue 
System veillance of our seas”.

Consolidation of Technology
The decision of the Italian Navy was 
reached after a technical evaluation 
conducted in 2019 during which 
Saipem and Drass also realised a dem-
onstration prototype successfully test-
ed in the Adriatic Sea.
The engineering and development of 
automation subsystems have been 

performed by the “Solutions” busi-
ness line of Saipem’s Offshore E&C 

Division in its centre of excellence 
specialised in subsea technologies lo-
cated in Marghera, Venice.
Sergio Cappelletti, Managing Director 
of Drass, added: “The historic collabo-
ration of Drass with Marina Militare 
Italiana is enriched with an exciting 
new chapter in which the synergy with 
Saipem brings a cutting-edge tech-
nological background deriving from 
industrial underwater robotics. The 
consolidation of dual technology in 
the field of Defence further enhances 
the extensive specialist heritage that 
characterises Drass in the subsea sec-
tor. The step we take today is prepara-
tory to larger projects, intended to cre-
ate a national excellence in the field of 
underwater technology”.
Drass Middle East is present in the UAE 
since 2007 and is managed by Caio 
Mussolini, the Middle East General 
Manager, who was previously associat-
ed with Finmeccanica (now Leonardo) 
for several years.

The ROV and 
the capsule are 
mechanically and 
electronically 
tied
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Aerial refuelling is critical to the 
success of long-range, long-duration 
Bomber Task Force missions, carried 
out by both the U.S. and NATO. Primar-
ily, the ability for NATO allies to refuel 
U.S. bombers increases the aerial re-
fuelling capability for U.S. forces by re-
ducing the sole burden on U.S. tankers.
For example, during a BTF Nordic mis-
sion on May 20, a B-1B Lancer from Ells-
worth Air Force Base, S.D. flew to the 
European theatre. In addition to being 

Aerial Refuelling:
The Backbone of Long 
Range Missions

refuelled by a U.S. KC-135 Stratotanker, 
it was also refuelled by a Dutch KDC-10 
from the 334th Squadron, Royal Neth-
erlands Air Force Eindhoven Air Base, 
Netherlands. That non-stop mission 
traversed 23 hours and was only pos-
sible with inflight refuelling.
“Integrating bomber missions with our 
NATO allies and partners builds endur-
ing relationships that are capable of 
confronting a broad range of global 
challenges,” said U.S. Air Force Gen. Jeff 

Harrigian, U.S. Air Forces in Europe and 
Air Forces Africa commander. “When 
you see the capability and integration 
first-hand, it is clear we have a force that 
stands ready to execute the mission.”
Strengthening Partnerships
In the European theatre, there is only 
one U.S. aerial refuelling unit, the 100th 
Air Refueling Wing, RAF Mildenhall, 
England, but the ability to receive fuel 
from NATO allies helps expand further 
global deterrence.
One such example was when Turkish 
KC-135 Stratotankers enabled the B-1B 
to complete a round trip from Ellsworth 
AFB, on May 29, where the B-1B inte-
grated and trained with Polish F-16s 
and MiG-29s and Romanian F-16s and 
MiG-21s. The aircraft provided escort 

One of the biggest challenges 
during night-time refuelling is 
depth perception
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and combat patrol overwatch in the 
Black Sea region. The non-stop mission 
spanned more than 29 hours and over 
12,200 nautical miles.
KC-135 Stratotankers can transfer more 
fuel in eight minutes than a gas station 
can pump in 24 hours, but its ability to 
transfer that fuel after dark moving at 
speeds up to 500 mph is noteworthy. 
One of the biggest challenges during 
night-time refuelling is depth percep-
tion. Boom operators have to rely on 
visual cues like the shadows from the 

boom onto the receiver aircraft to help 
judge the distance between them. 
Those shadows are produced by the 
natural light from the moon and stars. 
Each boom operator is required to 
complete a certain number of night-
time refuelling hours to maintain their 
qualifications.
Critical Need
Regardless of weather or lighting con-
ditions, boom operators have to be able 
to accomplish the mission in order to 
maintain global reach. The KC-135 has a 

system of exterior lights located on the 
belly of the aircraft just behind the nose 
gear and flood lights on the boom pod 
used to pass fuel to the receiver aircraft. 
Using the belly lights, boom operators 
have the ability to position the receiver 
aircraft in the optimal position to re-
ceive fuel.
Being able to receive fuel at any hour is 
critical on the battlefield. The training 
operators receive from local missions 
prepares them for what they do when 
deployed. At night, boom operators 
lose a certain amount of depth percep-
tion and rely heavily on instruments, 
because it is easy to become disorient-
ed. To get used to this, a lot of practic-
ing is necessary.
Tankers extend the reach of strategic 
nuclear strikes by B-52 and B-2 aircraft 
and provide recallable airborne op-
tions to decision makers during times 
of escalating world tensions. Support-
ing the national deterrence strategy 
remains their top priority.
On the Field
KC-135 Stratotanker and KC-10 Extend-
er crews from five bases on three con-
tinents provided aerial refuelling sup-
port during the B-2 bomber mission, 
which struck two Daesh training camps 
in Libya in January 18, 2017.
Two B-2 Spirit bombers dropped 
500-pound GPS-guided bombs on 
the camps, which were being used to 
plan and train for attacks against U.S. 
and allied interests in North Africa and 
Europe.
A total of 15 tankers participated in the 
operation, enabling the B-2s to fly the 
more than 30 hours round-trip to the 
target from their home base. Planners 
at the Air Operations Center coordinat-
ed the tanker mission, ensuring the re-
fuelling aircraft were at the right place 
at the right time to get the bombers to 
and from the Daesh training camps.
Reference Text/Photo: www.afgsc.af.mil
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KC-135 can transfer more 
fuel in 8 minutes than a gas 
station can pump in 24 hours

A B-2 Spirit approaches the refueling 
boom of a KC-135 Stratotanker



Laser-powered Rover to
Explore the Dark Side of Moon
According to recent reports, a laser 
light shone through the dark could 
power robotic exploration of the per-
manently shadowed craters around 
the Moon’s poles, believed to be rich in 
water ice and other valuable materials.
The European space Agency’s (ESA) 
Discovery & Preparation programme 
has funded the design of a laser system 
to keep a rover supplied with power 
from up to 15 km away while it ex-
plores some of these dark craters. 
At the highest lunar latitudes, the 
Sun stays low on the horizon all year 
round, casting long shadows that keep 
sunken craters in permanent shadow, 

potentially on a timescale of billions 
of years. Data from NASA’s Lunar Re-
connaissance Orbiter, India’s Chan-
drayaan-1 and ESA’s SMART-1 orbiters 
highlighted that these ‘permanently 
shadowed regions’ are rich in hydro-
gen, strongly suggesting water ice 
can be found there.
Valuable Resource
As well as having scientific interest, this 
ice would be valuable to lunar colo-
nists, as a source of drinking water, oxy-
gen for breathing, as well as a source of 
hydrogen rocket fuel. But to know for 
sure would require going into these 
darkened craters and drilling.

“The standard suggestion for 
such a situation is to fit 

the rover with nu-
clear-based ra-

dioisotope thermoelectric generators,” 
said ESA robotics engineer Michel Van 
Winnendael. “But this presents prob-
lems of complexity, cost and thermal 
management – the rover could warm 
up so much that prospecting and ana-
lysing ice samples actually becomes 
impractical.
“As an alternative, this study looked at 
harnessing a laser-based power sys-
tem, inspired by terrestrial laser experi-
ments to keep drones powered and 
flying for hours.”
A powerful laser could send energy 
to an ice hunting rover 15 kilometres 
away in the permanently shadowed 
craters of the Moon. A metal cutting la-
ser could remotely power an ice hunt-
ing robot in deep, permanently shad-
owed, lunar craters where frozen water 
is expected to be found for a polar hu-
man outpost. 
A lunar south pole water ice mission to 
support human exploration would use 
the 250 kilogramme (551-lb) rover in 
permanently shadowed craters where 
solar energy is not available, while 
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The ice would 
be valuable to 
lunar colonists, 
as a source of 
drinking water

ESA’s light-studded 
Rover Autonomy 
Testbed seen during 
night testing 



contending with temperatures compa-
rable to the surface of Pluto, down to 
–240°C, just 30 degrees above absolute 
zero.
How Does it Work?
The rover would be remotely pow-
ered up to 15 kilometres (9.3 miles) 
away from a lander using a 500-
Watt infra-red laser. These lasers are 
used commercially for cutting metal 
and processing materials’ surfaces. 
This use of laser transmitted power 
avoids solar cells’ need for large batter-
ies, which could be susceptible to the 
Moon’s deep cold, and the complexity 
and very heavy mass of a nuclear en-
ergy source.
While laser power transmission would 
not need the large batteries of a rover 
with its own solar cells, there would 
be a need for a, “moderately sized,” 
rechargeable battery that could with-
stand the Moon’s very low tempera-
tures. The rover’s design is based on 
work done by earlier lunar prospect-
ing robot projects. It has cameras, a 
drill and on-board chemical analysis 
capabilities.
The 10-month PHILIP, 

(Powering rovers by High Intensity La-
ser Induction on Planets), contract was 
undertaken for ESA by Italy’s Leonardo 
company and Romania’s National In-
stitute of Research and Development 
for Optoelectronics, coming up with a 
complete laser-powered exploration 
mission design.
This included selecting a location for 
the mission lander. The lander would 
host the solar-powered 500-watt infra-
red laser, which it would keep trained 
on the 250 kg rover as it entered the 

shadowed regions.

The rover would convert this laser 
light into electrical power using a 

modified version of a standard solar 
panel, with photodiodes on the 
sides keeping it locked onto the 
laser down to centimetre-scale 
accuracy.
ESA has previously conducted 
nighttime lunar rover tests with 

its Rover Autonomy Testbed on the 
island of Tenerife, whose landscape 
is Moon-like. The rover designers 
selected an area between the lu-
nar south pole’s de Gerlache and 

Shackleton craters as a lander landing 
point. From there, the lander would 
have a clear line of sight to the rover on 
the nearby craters’ slopes, which have a 
traversable 10-degree incline. 
There are permanently shadowed ar-
eas within these craters that are within 
15km of the lander’s position. The laser 
beam could be used as a two-way com-
munications link, with a modulating 
retro-reflector mounted on the second 
of the rover’s solar panels, sending sig-
nal pulses in light reflected back to the 
lander.
A laser power beaming system could 
also be used in other applications for 
robotic and human Moon and Mars 
bases. Separately, NASA has previously 
drawn up plans for a south polar lunar 
outpost and ESA has its concept of a 
Moon village; where different space 
agencies could co-locate their lunar ex-
ploration assets.

Van Winnendael added: “With the 
PHILIP project completed, we are 

one step closer to powering rov-
ers with lasers to explore the dark 
parts of the Moon. We’re at the 
stage where prototyping and 
testing could begin, undertaken 
by follow-up ESA technology 
programmes.”
Reference Text/Photo:

www.esa.int
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The rover would 
convert laser light 
into electrical 
power using a 
modified solar 
panel

A peppering of craters at the 
Moon’s south pole
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Rosoboronexport to Bring its       
tary-technical cooperation. Rosobo-
ronexport is one of the main sponsors 
and active participants of the event.
Assessing Advantage
Among the key features of the Army 
Forum are the exceptional visibility and 
comprehensive nature of the exhibi-
tion. The combination of static displays 
and live demonstrations makes it pos-
sible to better assess the advantages of 
the presented weapons, military and 
special equipment, and civilian prod-
ucts. For this purpose, three Land Forc-
es, Naval and Air Force demon-
stration clusters 
are used.
"The list of products 
that Rosoboronexport 
will show at the Army 
Forum sites covers all 
segments of today’s mar-
ket of weapons, military and 
special equipment. Among 
the key pieces of military equip-
ment of the Land Forces, 
we are preparing 

to show our partners the T-14 MBT 
and the T-15 tank support fighting ve-
hicle built on the Armata platform, the 
Kurganets-25 new-generation tracked 
infantry fighting vehicle, the Boomer-
ang-series wheeled armoured vehicles, 
the Iskander theatre missile system, the 
new 9K515 multiple rocket launcher 
system, the 152 mm 2S35 Koalitsiya-
SV inter-service self-propelled artillery 
system, the 82 mm 2S41 Drok mortar, 
a family of Tigr-M, Typhoon and other 
armoured vehicles built on Ural and 

Rosoboronexport JSC (part of the 
Rostec State Corporation) will present 
weapons for all segments of the global 
arms market to its foreign partners, at 
the Army 2020 International Military-
Technical Forum. The event will be held 
between August 23 to 29, at the Patriot 
Convention and Exhibition Center of 
the Armed Forces of the Russian Fed-
eration at Kubinka, near Moscow.
"This year, the Army Forum will be the 
first major event for the global defence 
industry following the lifting of restric-
tions caused by the COVID-19 pan-
demic. The Forum will provide a signal 
to the global arms market to recover 
and, I am sure, will give an impetus to 
the further development of military-
technical cooperation with foreign 
countries. This is a great opportunity 
for Russian defence companies to 
show their readiness to increase de-
liveries of high-tech products and ex-
pand their geographic footprint," said 
Rostec CEO Sergey Chemezov.
For several years, the Army Forum has 
become not only one of the most rep-
resentative Russian exhibition projects, 
but also one of the most authoritative 
international venues for dis-
cussing issues of mili-
tary and mili-

Army Forum will be 
the first major event 
for the global defence 
industry following 
COVID-19 restrictions
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     Expertise to Army 2020 Forum
ereignty. The level of cooperation with 
our foreign partners suggests an opti-
mistic outlook."
Renowned Entity
Rosoboronexport, as a state-controlled 
special exporter of military products, 
participates in many international 
arms exhibitions. In 2019, the Com-
pany participated in eight Russian and 
17 foreign exhibitions. Its participation 
is of particular importance for all Rus-
sian defence-industrial 
enterprises.
Last year, Rosobo-
ronexport held more 
than 50 meetings and 
negotiations with foreign 
delegations from 36 coun-
tries at the Forum. In addition 
to delegations from the defence 
ministries, the Company's exhibit 
was visited by heads of other law 
enforcement agencies, Chiefs of Gen-
eral Staffs, commanders-in-chief of the 
armed forces, and representatives of 
the defence industry of 

many countries. 
Rosoboronexport is the only state-
owned arms trade company in the 
Russian Federation authorised to ex-
port the full range of military and dual-
purpose products, technologies and 
services. It is a subsidiary of the Rostec 
Corporation. Founded on November 4, 
2000, the company is one of the lead-
ing world arms exporters to the inter-
national market. 

KAMAZ chassis. Among the air defence 
systems are the Vityaz SAM system, the 
57 mm Derivatsiya-PVO AA artillery 
system, and a counter-drone system," 
highlighted Alexander Mikheev, Direc-
tor General of Rosoboronexport.
The exhibition will enable visitors of 
the Forum to see Rosoboronexport's 
comprehensive approach to ensuring 
the military security of the countries 
concerned. The Company offers its 
partners to build a balanced system 
that combines various types of weap-
ons and military equipment, modern 
communications/control/robotics 
technologies, situation control and in-
formation protection systems.
"Five past Army Forums have con-
firmed that Russian weapons and mili-
tary and dual-use equipment attract 
attention of specialists from many 
countries. It’s safe to assume that the 
exhibit, which Rosoboronexport is 
preparing this year, will arouse genu-
ine interest of professionals – partici-
pants and guests of the Forum," added 
Mikheev. “We note that it is through 
military and military-technical coop-
eration with Russia that many States 
see the path to ensure their 
security and sov-

Rosoboronexport’s 
share in Russia’s 
military exports 
exceeds 85 per cent



48 ISSUE 582 July 2020 Reports

Rostec Launches First 

Civilian Mi-8AMT 

Arctic Helicopter

Recently, Russian Helicopters hold-
ing company (part of Rostec State 
Corporation) started serial production 
of Mi-8AMT Arctic helicopters for civil-
ian customers. The Ulan-Ude Aviation 
Plant, Russia, made the first rotorcraft 
which is ready to start operation.
The Mi-8AMT helicopter in its Arc-
tic version completed the flight-test 
programme and the procedure of 

acceptance by an independent com-
mission of the Federal Air Transport 
Agency (Rosaviatsiya). The rotorcraft's 
features include a unique system for 
heating transmission parts, designed 
by JSC National helicopter centre Мil 
& Kamov. The system provides for 
quick start of engines in extremely low 
temperatures, even if the helicopter is 
deployed without a hangar for a long 
time.
The system for heating transmission 
parts is complemented by an im-
proved system for thermal protection 
of the cargo cabin and special thermal 
insulation shutters in sliding doors and 

The Arctic 
version of 
Mi-8AMT 
can fly up 
to 1,400 km

Mi-8 Arctic



49

cockpit doors. Special cover protects 
the helicopter from low temperatures, 
high humidity and strong wind, if it is 
deployed without a hangar for a long 
time. The systems have Teflon hose, 
which is resistant to freezing tempera-
tures, instead of a rubber hose.
"The new Mi-8AMT helicopter will be 
sought after by many Russian com-
panies and government agencies im-
plementing projects and tasks in the 
Arctic. The first rotorcraft is ready to 
start operation, and negotiations with 
several potential Russian customers 
are underway," said Director General 
of Russian Helicopters, Andrey Bogin-
sky. "The holding company is making 
every effort to provide operators with 
reliable helicopters.”
Key Features
The helicopter is equipped with two 
additional fuel tanks, which allow it to 
fly long distances. This is important for 
northern districts with low population 

density. The Arctic version of Mi-8AMT 
can fly up to 1,400 km. An emergency 
floatation system can also be installed 
on the helicopter to fly over a vast area 
of waters in the Arctic.
When the helicopter was designed, 
attention was given to ensuring that 
it is capable of flying over the Arctic 
terrain with few features, in the con-
ditions of polar night, harsh weather, 
and when satellite and radio signals 

Mi-8AMT is 
equipped with 
two additional 
fuel tanks, which 
allow it to fly 
long distances

Mi-8AMT Arctic 
is ready to start 
operation, and 
negotiations with 
several Russian 
customers are 
underway

are lost. For that purpose, the rotor-
craft is equipped with a special navi-
gation complex.
The complex includes several navi-
gation systems for locating the 
helicopter, a radar with horizontal 
and vertical sweep of information 
on the weather, a digital autopilot, 
and radio stations with a wide range 
of frequencies. The helicopter is ca-
pable of automated hovering, flying 
a planned hovering route, and land-
ing. The navigation system consid-
erably reduces the load on the crew 
and ensures greater safety of the 
flight.

Mi-8AMT is equipped with a special 
navigation complex
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Technologies of the fu-
ture are reshaping industries 
and markets in unprecedented 
ways at extraordinary speeds. 
To succeed in this changing envi-
ronment, organisations must adapt 
rapidly to new opportunities and 
challenges. 
Rather than seeing future technolo-
gies as a threat, Airbus recognises 
they provide a competitive advantage 

in shaping the future of flight. Here we look at six that 
Airbus is pursuing:  
1. Zero-Emission Electric Propulsion 
As zero-emission flight gets closer to reality, electric 
and hybrid-electric propulsion is rapidly revolutionis-
ing mobility technologies, from the automotive and 
marine sectors as well as the aviation industry. Air-
bus is now developing, building and testing electric 

Airbus’ Future
Technologies to 
Reshape Industries
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Electric and 
hybrid-electric 
future technology 
will enable 
aviation industry 
to reduce CO2 
emissions 

and hybrid-electric future technology 
to enable the aviation industry to re-

duce the CO2 emissions of com-
mercial aircraft significantly.

The significant progress 
of Airbus in the elec-

trification of flight 
is embodied in the 

all-electric, twin 
propeller aircraft 

E-Fan’s successful 
2015 English Chan-
nel crossing. Mean-
while, their single-
seat electric vertical 
take-off and land-
ing (eVTOL) vehicle 
demonstrator, Vah-

ana, has been flight 
testing since 2018. 

CityAirbus is Airbus’ 
four-passenger ca-

pacity eVTOL demon-
strator. Both of these 

eVTOL demonstrators 
are undergoing a rigorous 

and comprehensive flight 
test programme to ensure 

safety and high performance. 
As the successor to E-Fan, E-Fan 

X is 30 times more powerful and 
provides invaluable insights on serial 

hybrid-electric propulsion. In 2008, 
Airbus committed to the Air Transport 

Action Group (ATAG) target to reduce 
the aviation industry’s CO2 emissions 
by 50 per cent by 2050. 
2. Faster Connectivity for Access  
Digital connectivity in the aerospace 
industry means faster access to criti-
cal information for better decision-
making outcomes, whether on the 
ground, in the air or anywhere around 
the world. Airbus builds comprehen-
sive future technology capabilities for 
uninterrupted connectivity interop-
erable between aircraft, helicopters, 
drones, future electric vertical take-off 
and landing (eVTOLs) vehicles, satel-
lites, command centres and mobile 
units deployed on the ground or sea. 
Seamless in-flight connectivity should 
be comparable to mobile phones on 

the ground, even when switching 
from one network to another and 
without compromising the aviation 
industry’s high standards of reliabil-

ity and cybersecurity. Airbus seeks 
to enhance the in-flight passenger 
experience through ubiquitous “al-
ways on” connectivity. 
3. Value-driven Advanced 

Analytics  
Today’s business decisions depend 
on the insights that big data can of-
fer, yet massive volumes of com-
plex and unstructured data require 

high-performance analytics to extract 
value. Airbus’ advanced analytics en-
able massive amounts of data from 
aircraft operations to be collected 
and processed, then used to create 
data-driven products or approaches 
enabling greater performance and 
added value across all domains. 

Skywise, an open data platform which 
collects vast amounts of data. Custom-
ers and suppliers have enabled new 
levels of insight with the potential to 
facilitate better decision-making and 
unlock significant cost savings.
Skywise is the first-of-its-kind open 
data platform for the aviation indus-
try. Before, aviation data was locked in 
silos for maintenance, flight manage-
ment, aircraft monitoring and safety, 

Knowledge 
Extraction

Computer 
Vision 

Anomaly 
Detection

Conversational 
Assistance

Decision-
Making

Autonomous 
Flight
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Quantum 
technologies 
are expected 
to create a 
paradigm shift in 
the way aircraft is 
built and flown

as well as other critical workflows. 
Now Skywise integrates disparate 
data sources, enabling data to become 
shareable, open and transparent 
through the following capabilities:  
·  Data gathering: Extracting more 
data from on-board systems while 
handling and storing terabytes of 
data 
·  Information comparison: Gath-
ering, sorting and comparing huge 
quantities of data from different 
sources
·  Data analysis: Identifying data pat-
terns to find root causes and facilitate 

solutions
· Data simplification: Translating in-
formation into human language us-
ing dynamic, tailored dashboards and 
apps for quick decision-making
4. Artificial Intelligence Shaping 
Business
As a ubiquitous future technology 
able to redefine all of society, Airbus 
recognises Artificial Intelligence (AI) 

as a key competitive advantage able 
to capitalise on the value of data.

Airbus focuses on six technical areas 
where AI can shape businesses over 
the next five years:
i) Knowledge extraction: Ex-
tracting valuable knowledge from 
unstructured documents
ii) Computer vision: Transform-

ing images and video into objects 
or activities based on deep-learning 
detection and decision-making 
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Digital 
connectivity in 
the aerospace 
industry means 
faster access 
to critical 
information 

iii) Anomaly detection: Finding hid-
den, anomalous data patterns 
iv) Conversational assistance: De-
signing natural language-interaction 
‘conversation’ systems
v) Decision-making: Optimising so-
lutions for very complex constrained 
problems
vi) Autonomous flight: Enabling the 
next generation of aerial vehicles with 
new capabilities
5. Autonomy: Optimal Human-ma-
chine Interaction
Autonomous technologies have the 
potential to deliver increased fuel sav-
ings, provide a solution to pilot short-
ages and reduce the operating costs 
of airlines. Suitable for commercial air-
craft, autonomous Airbus technology 
points towards an era of self-piloting 
urban air-mobility vehicles and cargo 
drones. 
Airbus believes autonomous technol-
ogies are critical to supporting pi-
lots who must remain at the heart 
of their operations. Autonomous 
technologies will enable pilots to 
focus less on aircraft operation 
and more on strategic decision-
making and mission management.
6. Quantum Technological Aero-
space Solutions  
A massive paradigm shift is antici-
pated in the 

use of quantum technologies in the 
way aircraft are built and flown. Airbus 
is exploring the following technolo-
gies here: 
Quantum computing: Aerospace re-
quires complex computational solu-
tions in fluid dynamics, finite-element 
simulations, aerodynamics and flight 
mechanics. Airbus uses advanced 
computing approaches in tandem 
with more traditional high-perfor-
mance computing (HPC) to solve key 
computationally intensive tasks.
Quantum communication: At the 
moment, today’s cryptographic algo-
rithms cannot sustain attacks by the 
quantum computers of tomorrow 
with widely used encryption via asym-
metric keys. Airbus seeks a secure 

communications infrastructure for 
aerospace platforms based on secu-
rity-enhancing quantum information 
technologies (algorithms, authentica-
tions and keys).  
Quantum sensing: Quantum sensors 
are used to measure physical quanti-
ties such as frequency, acceleration, 
rotation rates, temperature, or electric 
and magnetic fields with the highest 
relative and absolute accuracy. They 
can therefore, improve navigation 
systems, requiring precise accelera-
tion measurement to achieve position 
data. Quantum sensors can also act as 
payloads for applications such as cli-
mate dynamics from satellites or un-
derground resources surveying from 
an aircraft. 
Technology Partnerships 
Quantum technologies enable Airbus 
to overcome advanced flight-physics 
challenges. To do so, Airbus partner 
with external experts. From academia 

and start-ups to industry, other 
examples of key Airbus collabora-
tions include the Quantum Technol-
ogy Application Centre in Newport, 
Wales. This is a collaboration with 

Endeavr to explore space, aerospace 
and defence applications. 
While Airbus Ventures is a seed in-
vestor in QC Ware, a cloud-based 

quantum computing solution provid-
er, the Airbus Quantum Comput-

ing Challenge enables partici-
pants to work on real indus-

trial cases. Finally, Airbus 
provides support to 

the Quantum Tech-
nology Innovation 

Centre at the Uni-
versity of Bristol.

Reference Text/
Photo: 
w w w . a i r b u s .
com



PILAR V Receives
Coveted UAF Label

METRAVIB DEFENCE, the supplier of 
acoustic localisation system for GRIFFON 
VBMR (multi-role armoured vehicles) 
and JAGUAR EBRC (armoured recon-
naissance and combat vehicles) recently 
obtained the UAF (Used by the French 
Armies) label for its acoustic localisation 
system PILAR V.
METRAVIB equips the French army’s 
GRIFFON vehicles as part of the Scorpion 
programme. Equipped on its roof with 

the METRAVIB PILAR V, this product has 
become the essential sensor for the ve-
hicle self-protection mission. Considered 
as the ears of the vehicle, the sensor al-
lows a better perception of its environ-
ment for a better awareness of the situa-
tion, giving soldiers an advantage on the 
battlefield. 
The Scorpion programme goes well be-
yond the development and delivery of 
the GRIFFON, JAGUAR and SERVAL ve-

hicles, along with the renovation of the 
LECLERC MBT. It includes the integration 
of drones and robots into the combat 
system, communication with dismount-
ed soldiers and multiple sensor manage-
ment. The goal is to bring French troops 
into the era of collaborative combat.
The GRIFFON VBMR, developed to re-
new VABs (armoured personnel car-
riers) is capable of filling a wide spec-
trum of missions. The JAGUAR EBRC is 
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set to replace the AMX10RC and ERC90. 
Tried and Tested
Present in combat for 25 years, espe-
cially in the French army’s VAB TOPs 
(front-line armoured vehicles with re-
motely operated turrets), METRAVIB 
DEFENCE’s systems are tried and test-
ed; which has earned them the trust of 
the DGA (French defence procurement 
agency) and STAT (French army techni-
cal division).
METRAVIB DEFENCE is one of the key 
partners of the French Armed Forces 
since its PILAR V gunshot detection sys-
tem became "common equipment" for 
the new Scorpion vehicles.
The unique skills of METRAVIB DEFENCE 
were recognised thanks to the UAF la-
bel for its PILAR V gunshot detection 
and tracking system. Acoustic threat 
detection is an equipment adopted by 
the armies and it became essential for a 
better perception of the acoustic atmo-
sphere of the battlefield and, therefore, 
for the protection of the fighter.
 Effective Protection
It is crucial for the deployed troops in 
the battle to detect the enemy’s posi-
tion outside the direct field in case of 

contact. The detection of shots by the 
acoustics enables to an immediate 
analysis and a reliable result when it 
comes to decision making. This equip-
ment is essential today, at a time when 
disruptive technologies are more than 
ever required to meet the high de-
mands of modern combat capabilities 
and particularly while entering the era 
of collaborative combat.
In the era of the collaborative combat, 
the METRAVIB DEFENCE systems are a 
major operational asset that increases 
the right perception of the battlefield 
and its dangers.
By capturing the Shock wave and the 

Muzzle wave of a pro-
jectile, the METRA-

VIB DEFENCE 

processing software accurately gives 
the GPS coordinates of one or more 
shooters with the detail of the azimuth, 
elevation, distance of the shot, as well 
as the calibre used and the firing mode 
(burst, blow-by-blow). Such informa-
tion is essential for better tactical situa-
tions and decision-making: limiting the 
losses by protecting troops and fight-
ing back to neutralise the threat.
"We are not stopping at providing high-
performance sensors; we are also de-
veloping software that improves oper-
ational capabilities on the ground. Our 
systems are designed with an architec-
ture that is open, to integrate multiple 
platforms and to interface with a maxi-
mum of protection systems, protocols 
and standard software, and scalable, to 
integrate machine learning methods 
and artificial intelligence. With years 
of experience in the field, we are the 
ideal industrial partner for data fusion 
in theatres of operation," said Frédéric 
Molliex, Director, METRAVIB DEFENCE.

The acoustics allow going much fur-
ther than the simple location of 

gunshot. By using all the rich-
ness of the sound signals, it 

is possible to provide quali-
tative information on an in-
creasingly broad spectrum 
of threats.
Reference Text/image 

www.metravib-defence.com

METRAVIB 
DEFENCE is 
one of the key 
partners of the 
French Armed 
Forces

Considered 
as ears of the 
vehicle, PILAR 
V allows better 
perception of 
environment

PILAR V gunshot detection and 
tracking system on JAGUAR
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Recently, Milrem Robotics and John 
Cockerill Defense showcased the Type-
X Robotic Combat Vehicle (RCV) with 
the Cockerill Protected Weapons Sta-
tion Gen. II (CPWS II) to select military 
forces from around the world.
The Type-X vehicle chassis is a design 
for a mobile modular multi-mission 
vehicle that provides a platform for a 
family of unmanned armoured vehicle. 
It is the first combat vehicle that is de-
signed to be unmanned and intended 
to be an integral part of mechanised 
units. 
The Type-X is designed to deploy at 

a weight below the 12-tonne mark for 
rapid deployment into the combat the-
atre, either by parachute or by heavy lift 
helicopter. 
Type X will increase the reaction time 
and reduce the cognitive load of the 
commander enabling the whole unit 
to be more effectively led. Also, un-
manned platforms can support the 
MESH networking principle with auto-
matic MESH planning and communica-
tion relay. A combination of augmented 
A r t i - ficial Intelligence (AI) and a 

remote system operator, the Type-X is 
a tracked vehicle with armour protec-
tion that can supplement troop for-
mations or operate independently, in 
unmanned formations. The OODA (ob-
servation-orientation-decision-action) 
loop of the commander and the whole 
unit can be processed faster because of 
the help of automatic and autonomous 
functions and AI.
Enhanced Capabilities
The Type-X RCV increase unit’s ca-
pabilities, situational awareness and 
reaction speed. RCV´s will enable the 
future Armed forces to be more effec-
tive across wider areas, contributing 
to force protection, and providing 

increased capabilities to maintain 
overmatch. It can conduct 

manned unmanned 

Milrem Robotics revealed Type-X RCV with 
John Cockerill CPWS II turret

Milrem Robotics 
Reveals Futuristic Combat Vehicle
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teaming with dismounted forces or ar-
mour units.
The advanced sensors and AI enable 
the vehicle to detect and identify 
threat autonomously. The easy control 
station and the enhanced mobility ca-
pabilities will enable the unit to move 
into denied areas without compromis-
ing security of human lives. The plat-
form is more capable on managing ter-
rain than any other vehicle in the same 
load class. The autonomous functions 
enable the vehicle to conduct move-
ments and detect the enemy.
The different options for armour and 
the sensors on the vehicle will optimise 
the vehicle for any mission. Type-X RCV 
is completely air transportable to op-
eration area. 
“The Type-X is modular and will ac-
cept larger turrets, but current turret 
designs are optimised for operations 
under armour,” Kuldar Väärsi, CEO of 
Milrem Robotics stated. “The CPWS II 
is a step in the right direction, as it is 
designed from the beginning to be a 
remotely controlled configuration (un-
manned) and offers easy access from 
the outside of the turret, allowing for 
reload and maintenance.” 

for John Cockerill Defense added:
“One of the first realistic roles for un-

convoy have available 25mm firepower 
and given the system is unmanned, 
tactics like rushing an ambush site, or 
manoeuvring on the enemy’s position 
are now legitimate options for a convoy 
under fire. 
“The lead/follow functions of un-
manned vehicles is well developed 
technology and spreading some op-
erator stations through the convoy 
can provide redundancy and quick re-
sponse. Further FOB security can now 
be in the form of a mobile unmanned 
fighting vehicle. Instead of putting sol-
diers at risk on the wire, these Guardian 
Systems can provide relentless obser-
vation and the capability to manoeuvre 
and disperse an attack instead of just 
absorbing it.” 
Force Multiplier
The CPWS II is a low profile, light weight 
turret, with a hatch opening and can 
mount the M242 25mm X 137mm 
Bushmaster cannon or the 230LF, 
30mm X 113mm cannon. It is a remote-
ly operated turret, designed to fit onto 
4X4 and 6X6 vehicles. The hatch can 
operate in three modes, which makes 
the turret a desirable selection for un-
manned vehicle operations. 
Reference Text/Photo:
www.milremrobotics.com

The different 
options for armour 
and sensors 
optimise Type-X 
RCV for any 
mission

Additional payloads

* Cost efficient – 2-3 times low-
er cost for same or better fire 
power
* Low weight and high power 
with efficient power manage-
ment (hybrid) results superior 
terrain capability 
* 3-4 times lighter that modern 
IFV
* Low height – air droppable 
with 30mm cannon turret
* Low heat and visual signature 
– hard to detect
* Hybrid powertrain and rubber 
tracks reduce costs significantly
* Built with a fully modular ap-
proach, capable of carrying 
multiple payloads based on the 
same interface
* RCV will take the most danger-
ous tasks and positions, which 
results in lower lethality risk

Type-X RCV: Key Advantages

manned fighting vehicles will be con-
voy defence and perimeter or base 
defence. The Type-X with the CPWS 
can be placed in the front and rear of a 
convoy to provide additional eyes and 
firepower for the convoy. Rarely does a 
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Pioneering
Sustainable 
Power
Since its inception, Rolls-Royce has 
pursued clean, safe and competitive 
solutions to deliver vital power needs. 
As countries start to emerge from the 
shadow of the COVID-19 pandemic, the 
demands of a more connected society 
where the power that matters must be 
sustainable, and the need for net zero 
carbon power, is urgent.
Rolls-Royce has been a pioneer in avia-
tion for more than 100 years. The com-
pany is also working towards signifi-
cantly shaping the third era of aviation 
– electrification. The team in Dahlewitz, 
Germany, and the new colleagues from 
the former Siemens eAircraft division 
play a crucial role in this. 

Rolls-Royce purchased the Siemens 
start-up "eAircraft" in June 2019. For 
the company, the purchase is a key 
component in the implementation of 
its sustainability strategy. Many com-
panies in the industry have committed 
to the “Flightpath 2050” goals. Rolls-
Royce has a pioneering role here and 
is taking responsibility for reducing the 
environmental impact of aviation. The 
proportion of emissions from aviation 
is still relatively low compared to other 
modes of transport. With increasing 
passenger and freight numbers, how-
ever, this could increase drastically in 
the next few years.
         Sustainability Pillars

The company's sustainability strat-
egy consists of three pillars. In this 

way, work continues to improve 

technology. Although new 
products such as the Trent 

XWB, currently one of 
-

cient large engines in the world, already 
allow a 15 per cent lower consumption 
and CO2 emissions than the first gener-
ation of the Trent engines, the potential 
has not yet been exhausted. Moreover, 
the new UltraFan will reduce CO2 emis-
sions by a further 10 per cent.
The second pillar is the further devel-
opment of sustainable fuels, for ex-
ample, through the use of green elec-
tricity to generate fuel (Power-To-X). 
Rolls-Royce engines are designed so 
that operation with sustainable fuels is 
already possible today – this has been 
proven in many practical tests under 
real conditions.
As a third pillar, competencies in the 
field of electrification of aviation will 
be significantly expanded. Electric and 
hybrid-electric drives enable aviation 

-
duce emissions, thanks to the design 
freedom it has gained for radically new 
aircraft and drive concepts. 
Third Era of Aviation
According to a company statement, 
Rolls-Royce believes in hybrid electric 
drive technology to be able to change 
the industry as profoundly as the gas 
turbine technology that once replaced 

Rolls Royce is 
significantly 
shaping the third 
era of aviation – 
electrification
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the piston en-
gine. For the com-
pany, the "third era of 
aviation" begins here. It start-
ed with the electrification of smaller 
propeller planes, while research into 
electric drives for larger regional planes 
began. 
The activities for the electrification of 
aviation are bundled at Rolls-Royce in 
the research and development unit 
"Electrical". The company can also fall 
back on already mature technology 
from the Power Systems and Defense 
business units: hybrid electric drives 
for trains, network and distribution 
technology, gas turbine generator sets 
as electricity producers for electrically 
operated ships and starter generators.  
In addition to the new locations in 
Bavaria, Rolls-Royce Electrical has of-
fices and workshops in Brandenburg, 
Great Britain, the U.S., Singapore and 
Hungary.
In addition to the integration of the 
eAircraft activities, the focus is also on 
a Brandenburg project: In cooperation 
with the University of Cottbus, Rolls-
Royce is developing a hybrid-electrical 
system there, which will initially be 

tested on board an innovative aircraft 
concept from the APUS Group. 
The APUS i-5, which weighs 4000 kg, 
has four distributed 150 kW electric 
drives and demonstrates one of the 
most important advantages of hybrid 

design is only possible through the 
spatial separation of energy and thrust 
generation. 
Recent Success
The company has also had an impor-
tant success in the eVTOL market seg-
ment: a newly developed drive system 
made CityAirbus, a demonstrator for 
urban air mobility from Airbus, take off 

again in December. The eight engines 
exceeded the requirements: In order 
to enable particularly quiet flying, they 
were designed for a low speed range 
– at the same time, however, the four-
seater CityAirbus had to be lifted off, 
and the drive system is subject to strict 
restrictions regarding its own weight. 
After only 10 months of development, 
the development team responded to 
this challenge with the prototype of 
an electric drive with a proud 30 Nm of 
torque per kilogram.
The engine, together with the invert-
ers and the power distribution system, 
has now been put through its paces in 
various laboratories and on the ground, 
and will be used in the upcoming flight 
tests in Manching this year. This lays the 
foundation for the development of fur-
ther drive systems.
Reference Text/Photo:
www.rolls-royce.com

CityAirbus, is a 
demonstrator 
for urban air 
mobility from 
Airbus
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PRODIGE Gives a Boost to Virtual   
Often, results from wind tunnel 
tests and computational fluid dynamics 
analyses are not quite accurate, yield-
ing conservative designs with heavier-
than-necessary components in air-
craft. A new project, Clean Sky’s 
PRODIGE (PRediction of aerO-
dynamics and hinge moment 
loaDs at hIgh Mach and fliGht 
REynolds number), is developing 
a virtual certification scheme that will 
help verify such tests. The approach fo-
cuses on testing methodologies for as-

moment data predictions on a Falcon 
8X business jet. 
Understanding the reasons for these 
discrepancies and improving the pre-
dictions would allow for safe and leaner 
actuator sizing, weight reduction and 
accurate flight control definition, lead-
ing to fuel savings.
“PRODIGE is making a contribution to-
wards making virtual certification a re-
ality, and in this project, we’re develop-
ing a methodology to ensure that there 
is an accurate prediction of the aileron 

-
ous deflection angles in transonic con-
ditions. We use this data to improve the 
current computational fluid dynamics 
(CFD) models to better size the actua-

Sonell Shroff. 
According to Shroff, with such accu-
rate tools at disposal, improved aircraft 
could be designed in a shorter period 
of time as compared to the current 
standard.  A virtual certification 

would reduce costs and material us-
age, making time to market shorter and 
contributing to European competitive-
ness. 

“In order to face marketplace com-
petition, the aerospace industry 

is strongly pushing for the 
adoption of a virtual aircraft 
development approach. The 

goal is to move from virtual 
testing of sub-assemblies to virtu-

al certification of an aircraft. PRODIGE 
contributes to this strategy by provid-
ing accurate loads and hinge moments 
data to feed the development of more 
reliable tools, which will speed up and 
improve the aircraft design, thereby 
avoiding subsequent and costly itera-
tive adjustment processes,” highlighted 
Nicola Paletta, R&T Manager and proj-
ect coordinator at IBK-Innovation.
Next Steps
In terms of the project’s progress, Pal-

etta said that the model de-
sign, including the local 

balance to measure the 
aileron hinge moment 
in the wind tunnel, 
is complete. Most of 
the model is already 

being manufactured, 

PRODIGE is 
making a 
contribution 
towards 
making virtual 
certification a 
reality

3D CAD model - PRODIGE’s final design
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      Certification Methodologies
and the CFD-CSM solution – to predict 
the aerodynamic loads in the wind tun-
nel by taking into account the model 
structure flexibility – has been set up 
and used to predict the actual hinge 
moment expected in the wind tunnel 
operational conditions.
“The next steps are the completion of 
the wind tunnel model manufacture 
and instrumentation and then aileron 
balance calibration in cryogenic con-
ditions, in preparation for the wind 
tunnel test campaign in the European 
Transonic Windtunnel (ETW) after sum-
mer 2020,” added Paletta.
The ETW is well suited for achieving 
Reynolds and Mach numbers compa-
rable to flight test conditions. Testing 
will be conducted in the ETW with a 
cryogenic model that is representative 
of the Falcon 8X business jet for which 
flight test data are available. One im-
portant capability of the ETW is its abil-
ity to discriminate between Reynolds 
number effects and aeroelastic effects 
by adapting stagnation pressure and 
temperature in the wind tunnel.
“The development of more reliable 
tools for the correct prediction of loads 
and hinge moments will allow for the 

-
ing in the fulfilment of the 

Aeronautics Research in 
Europe (ACARE) goals, 
which are fundamen-

tal for all Horizon 2020 
projects, and will support the 

competitiveness of the European aero-
nautic industry,” said Paletta. 
She observed that studies performed 
by European and North American 

manufacturers indicate that, during 
the 2022-2031 period, deliveries for 
light, medium and large categories of 
business jets are projected to be up to 
14,000 aircraft. Therefore, capturing a 
significant percentage of this market 
could have a tremendous influence on 
jobs in multiple sectors of the European 
workforce.
“Not only can this seriously impact 
employment, but it can also create a 
noteworthy potential for growth within 
Europe,” she said. 
Numerous Benefits
The benefits are not limited to job 

growth either. Correctly 
predicting the handling 

qualities and hinge moments 
induced by the deployment of 

wing control surfaces, such as spoil-
ers and ailerons, will contribute to im-
proving the general aircraft sizing pro-
cesses, lowering the final weight and 
even reducing ticket costs. 
“The reduction of the aircraft weight, 
with the consequent reduction of op-
eration costs, could have an impact on 
the flight tickets’ prices, with an imme-
diate benefit for consumers,” explained 
Paletta.
According to Thomas Delille, aero-
dynamics specialist engineer at Das-
sault, the anticipated outcome of the 
PRODIGE project will help define a bet-
ter process for next generation aircraft 

The reduction 
of aircraft 
weight could 
have an impact 
on flight tickets’ 
prices
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A virtual 
certification 
would reduce 
costs and 
material usage

PRODIGE’s Objectives

to predict loads and hinge moments 
to aid the proper sizing of the air-
craft structure and actuators without 
weight excess and more accurately 
defining flight control. He also points 
to the broader ecological and societal 
benefits.
He commented: “The potential envi-
ronmental benefits for Europe and its 
citizens are to be able, from the design 
phase, to accurately size the aileron ac-
tuators and the aircraft structure and 
thus optimise the weight of the aircraft, 
which is an important parameter im-
pacting fuel consumption.”
The 30-month project, which is sched-
uled to end later this year, is being co-
ordinated by IBK Innovation GmbH. 
The consortium includes TU Darmstadt, 

which is responsible for the 
balance design, balance instru-
mentation, calibration and test-
ing; Deharde, which manufactures the 
wind tunnel model and associated in-
strumentation; and DREAM Innovation, 
which provides design support by per-
forming CFD calculations to support lo-
cal and global loads and deformations 
for balance design and analysis of the 
aeroelastic effects. 
Paletta shared that for a high-tech com-
pany like IBK Innovation, the Clean Sky 
way of working “allows delivering in-
novation in close cooperation with the 
aeronautical industry. This cooperation 

leads to ‘more targeted’ 
activities related to re-

search and technol-
ogy development, 

with an immedi-
ate impact on 

the end-users. This working framework 
is beneficial for SMEs since it allows 
improving skills, increasing the track-
record, and strengthening the network, 
with a significantly positive impact.
Delille agrees, saying that Clean Sky 
brings the aviation community togeth-
er in a unique way. 
“Clean Sky 2 is a great technological 
laboratory, which makes it possible 
to benefit from European funding, to 
share costs, the means, the risks and the 
successes between all partners,” said 
Delille. “It’s a real multinational coopera-
tion, mixing industries, research centres 
and university laboratories. It gives us 
an opportunity to work with new part-
ners and makes it possible to pool test-
ing resources on multi-domain topics 
including aerodynamics, structures, en-
gines and systems. For the most prom-
ising technologies, it’s possible within 
the Clean Sky 2 context to increase TRLs 
up to level 6 – and that’s a great boost 
for European industries.”
Reference Text/ Photo:

www.cleansky.eu

Aims to ensure that there is an accurate prediction of 
the aileron efficiency and hinge moments for various 
deflection angles in transonic conditions 

Aims to develop improved aircraft design in a shorter 
period of time as compared to the current standard

The goal is to move from virtual testing of sub-as-
semblies to virtual certification of an aircraft

To improve the CFD models to better size actuators
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Metal Shark’s “Super Interceptor”         

Metal Shark’s 

Fearless-class 
vessels are in 
service with U.S. 
Navy and multiple 
law enforcement 
agencies

Shipbuilder Metal Shark recently 
introduced the welded-aluminium 
“52 Fearless Super Interceptor,” an off-
shore-capable, ultra-high-performance 
military patrol vessel delivering 70-
knot top speeds. Its production has 
commenced at Metal Shark’s Jeaner-
ette, Louisiana, U.S. production facility, 
with 15 vessels currently on order for 
overseas military and law enforcement 
interests.
According to a company statement, 
Metal Shark developed the 52 Fear-
less Super Interceptor in response to 
demand among military operators for 
larger and faster interdiction craft with 
greater range and better sea keeping.
“Customers from around the world 
have asked for a blue water-capable in-
terdiction vessel with 60+ knot capabil-
ities,” said Henry Irizarry, Metal Shark’s 

Patrol Vessel 
on the
 Prowl

Vice President of International Business 
Development. “With the 52 Fearless Su-
per Interceptor, we have exceeded that 
requirement by a significant margin, 
with a multi-mission high-performance 
vessel delivering unmatched speed, 
handling, and sea keeping.”
The new offering is an optimised ver-
sion of Metal Shark’s 52-foot Fearless 
high-performance centre console ves-
sel, utilising the Stepped Vee, Ventilated 
Tunnel (SVVT) running surface de-
signed by naval architect Michael 
Peters. Metal Shark’s Fearless-
class stepped bottom ves-
sels are currently in service 
with the U.S. Navy, the National 
Oceanic and Atmospheric Admin-
istration (NOAA), and multiple law en-
forcement agencies in the United States 
and Caribbean.

Flexible Configuration
A custom-configurable platform de-
signed for missions ranging from 

counter narcotics to the protection 
of economic zones and other re-

lated maritime enforcement 
activities, the new vessel is 
available with multiple pre-en-
gineered configuration, propul-
sion, and equipment options.
The first 15 Super Interceptors 
are being built in a centre con-
sole configuration with seat-

ing for six crew in Shockwave 
shock-mitigating seats beneath 

an integrated aluminium hard 
top. The vessels will be powered by 

twin 1,650-horsepower MAN 12-cylin-
der diesel inboard engines mated to 
Arneson ASD14 surface drives via ZF 
transmissions. Its flexible configuration 
allows for a maximum fuel capacity 
of 1,000 gallons, which results in 12.5 
hours endurance at 50 knots.
With an overall length of nearly 58’ 
(17.5 m), a beam of over 11’ (3.5 m) 
and an operational displacement of 
up to eight tonnes, the vessel is large 
and imposing. 
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The bat-
tlefield of electronic warfare (EW) is 
the electromagnetic spectrum. The 
purpose of EW is to deny by electronic 
means access to the spectrum by an 
enemy while ensuring allies enjoy full 
use of it at will. Special operations forc-
es demand the most advanced EW ca-
pabilities available to effectively con-
duct missions at the “tip of the spear” 
on the battlefield.  
Many companies design, manufac-
ture and offer products in this unique 
sphere, but few produce the results 
that give special operators electronic 

spec trum 
superiority.

Although humans 
have conducted warfare 

for millennia, they are relative 
newcomers to the electronic spec-

trum, where operations are governed 
by the laws of physics. The first forces 
to venture into this unknown environ-
ment were the Japanese and Russians 
early in the 20th century. The Japanese 
auxiliary cruiser Shinano Maru had lo-
cated the Russian Baltic Fleet in Tsushi-
ma Strait and was communicating the 
fleet's location by a wireless transmis-
sion to the headquarters of the Impe-
rial Japanese Fleet.  The technology has 
come a long way.
Significant Advances
For more than a decade, Leonardo 
DRS has been working to develop EW 
solutions for special operations forces. 
The company has achieved significant 
reduction in size, weight and power 
(SWaP) of electronic attack and sur-

veillance 
gear special 
operators must 
carry to conduct 
EW operations. 
Leonardo DRS solutions 
include provisions for signal 
intelligence (SIGINT) and cyber 
operations. These capabilities defend 
military networks and information sys-
tems while exploiting an adversary’s 
communications through intelligence 
gathering, analysis and dissemination, 
ensuring the right information flows to 
commanders who need it when they 
need it.
The company’s portfolio of hardware 
and software capabilities provides 
signal recognition, detection, identi-
fication and geolocation in order to 
discover, exploit and attack. Hardware 
is aligned with the customer’s require-
ments for low SWaP without sacrific-
ing performance. The low SWaP factor 

The Business of Blocking 
Access to an Invisible Area
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allows multi-function 
EW capabilities, permit-

ting integration of the 
equipment into cross-do-

main platforms. Such Leonar-
do DRS offerings like Blackstone, 

Pitbull and Ridgeback can detect, 
recognise, identify and jam signals em-
ployed by conventional forces and un-
manned air systems.
Rapid Detection
Blaackstone: The sensor performs di-
rection finding (DF), time difference of 
arrival, electronic protection, and elec-
tronic support capabilities providing 
mission-critical intelligence to special 
operations teams. By rapidly detect-
ing and locating a wide range of threat 
signals, monitoring signals of interest, 
and supporting real-time analysis of 
the signal environment, EW ensures 
the right information flows to the right 
person when it’s needed. The light 
weight, low power consumption, field 
programmability and multiple deploy-
ment configurations make Blackstone 

well suited for a wide range of opera-
tional scenarios.

The Blackstone Body-Worn Sen-
sor employs ruggedised 

smart phone technol-
ogy for configuration, 

command and 
control. It also 

displays pa-
rameters of 
intercepted 
signals and 

the positions 
of team mem-

bers overlaid on a 
geo-referenced map, 

which provides situ-
ational awareness.

The Blackstone Vehicle Mount 
Kit (VMK) extends the utility of the 

Blackstone sensor into stationary mast 
and moving vehicle applications. The 
sensor and DF head are repurposed 
from their on-the-march configuration 
to the VMK configuration in fewer than 
five minutes. Vehicle mounting with 
the VMK improves the HF DF perfor-
mance while extending mobility and 
field of view depending upon deploy-
ment.
PittBull: It is small enough and light 
enough to be carried without de-
tection in a backpack. The compact, 
multi-functional, dual agile transceiver 
sensor is capable of monitoring and lo-
cating multiple advanced signal emit-
ters. The sensor can be used by itself 
or networked with other sensors to 
accomplish its programmed mission 
objective. Each controller attached to 
a sensor in a network can control and 
monitor local and remote sensors in 
that network. PitBull has many features 
that allow covert missions for virtually 
any commercial mobile protocol. 
Riddgeback: Featuring a fully digital sig-
nal processing path with up to 18 wide-
band channels, each with an extremely 

wide instantaneous bandwidth, it is 
one of the top performing EW systems 
in the industry. Taking communications 
intelligence to a new level, Ridgeback 
permits ultra-fast scanning, signal de-
tection, interception, direction finding 
(DF), collection, geolocation, measure-
ment, analysis, signal recognition and 
the identification of conventional, 
modern, and agile signals.
This robust system offers performance 
that features a wideband intercept 
capability with simultaneous DF mea-
surement. It utilises Leonardo DRS 
Vesper transceivers each with an in-
stantaneous bandwidth of 100 MHz to 
scan all or part of the 20 MHz to 6 GHz 
band at up to 20 GHz per second. In ad-
dition, with the full bandwidth monitor 
option, the system can have up to 48 
DDCs, each with selectable bandwidth 
filters. The DDCs include independent-
ly selectable IF bandwidth and stream-
ing I/Q in VITA-49 format.
Reference Text/Photo:
www.leonardodrs.com

Leonardo DRS 
solutions include 
provisions for 
SIGINT and cyber 
operations

Blackstone 
Body-Worn 
Sensor employs 
ruggedised 
smart phone 
technology



Turkish Role in the Arab 
Region

Strategic Dimensions, 

Goals and Impacts
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Turkey’s role in the 
Arab region during the reign of 
the Justice and Development Party 
constitutes a major obstacle to achiev-
ing security and stability in the Arab 
region. Erdogan’s Turkey has obvious 
ambitions and a rivalry agenda with 
other regional powers such as Iran, 
with the aim of restoring its position 
and strategic weight lost since the turn 
of the Cold War page and its failure to 
join the European Union. Therefore, 
the leading Arab powers, such as the 
Kingdom of Saudi Arabia, the Arab Re-
public of Egypt, and the United Arab 
Emirates, are trying to confront the 
Turkish ambitions within the frame-

work of the efforts of 
the three countries to 
maintain Arab nation-
al security and protect the 
interests of the Arab people. In 
this issue, Nation Shield highlights 
the dimensions, features, goals and 
impact of the Turkish role.  
The 2011 turmoil in many Arab countries, 
and the associated chaos and collapse 
of the foundations of the central state 
as part of the so-called “Arab Spring”, 

was an appropriate opportunity for 
the expansion project that Turkish 

President Recep Tayyip Erdogan 
has dreamed of since the Jus-

tice and Development Party 
came to power in 2002. 

Erdogan has dreamed, 

and is still 
dreaming, of 
restoring the influ-
ence of the old Otto-
man power and its vast 
regional colonial control. 
Why the Arab Region?
This file focuses on studying the as-
pects of the Turkish role in the Arab 
region for several reasons, the most im-
portant of which is that this role did not 
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target the 
entire Middle 

East region, given 
the Turkish-Israeli rela-

tions and maintaining them 
at a level acceptable to both par-

ties in an almost tacit agreement in a 
manner that preserves their interests. 
Moreover, it is also noted that Turkish-
Iranian relations are of a more coop-
erative than competitive nature, as 

pointed out by some research-
ers. There is an implicit agreement 

on the limits of interests and influence 
between them and a mutual desire 
to avoid any factors that might lead 
to tension in the relations between 
the two countries.  Each of the 
two countries represents 
a strategic supporter 
to the other in 

several issues: Turkey is a vital outlet 
for Iran’s impunity from the grip of the 
U.S. embargo and sanctions, and Iran, 
in return, is considered by Turkey an 
important card to preserve its inter-
ests in neighbouring Iraq. They both 
seek to ensure mutual coordination 
with regard to “engineering” regional 
relations, especially the role of the GCC 
countries. There is a mutual, but cau-
tious, rapprochement between the 
two countries: Iran has military pres-
ence in Syria on the Turkish border, 
and Turkish forces are stationed in a 
military base in Qatar. The Turkish pres-
ence in Qatar, in particular, aims to put 
strategic pressure on KSA and the UAE, 
but this approach requires Ankara and 
Tehran to have a certain level of 
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Ankara has shown 
exceptional 

interest in the 
countries of the 

African continent 
for years

cooperation, coordination and under-
standing.
In light of the foregoing, the factual 
data indicates that the Turkish inter-
ventions focus mainly on the Arab 
region, using tools and seeking to 
achieve goals related to this region 
in particular. Therefore, the focus on 
studying the Turkish role in the Arab 
world has a special importance so that 
attention should not be distracted 
from the nature of this malignant role.
An Enabling Political Environment
After the Justice and Development 
Party won the parliamentary major-
ity in 2007, and the emergence of the 
ideological link between the party and 
the literature of the Muslim Brother-
hood Organisation, the Erdogan proj-
ect got a big boost in 2011 when some 
Western countries believed that the 
Turkish regime could be a model for 
moderate political Islam. They envi-
sioned that it could be “inspiring” to 
extremist religious organizations that 
hijacked and led the popular move-

ment in several Arab countries. This 
led some Western circles to be-

lieve that this is the choice 
of the Arab people, and 

that the compass of 
this option can 

be controlled 
by relying 

on the Turkish regime and its strong 
relationship with these extremist or-
ganisations to control the situation 
in the Arab region and preserve their 
strategic interests by giving Erdogan 
a “green light” to play an active role in 
his Arab surroundings.
The Turkish endeavour to interfere in 
the Arab region is not limited to Syria 
and Libya, but it also includes continu-
ous attempts to infiltrate the Horn of 
Africa, where Ankara has shown ex-
ceptional interest in the countries of 
the African continent for years. Turkey 
hosted, in Istanbul in 2008, an African-
Turkish summit under the title “Soli-
darity and Partnership for a Common 
Future”, the first summit of its kind. It 
was attended by representatives from 

50 African countries. In the same year, 
the “African Union Summit” held in 
Addis Ababa gave the description of 
“a strategic ally” to Turkey. 
Turkey also increased the number of 
its embassies in Africa during the past 
few years to about three times their 
number in the past. Turkish Airlines, 
too, is active alongside the support 
mechanism and promotion of trade 
exchange. It is true that the Turkish-
African relations no longer have the 
same enthusiasm since Abd Al-Fattah 
Al-Sisi assumed the presidency of 
Egypt and placed Africa at the fore-
front of Egyptian foreign policy priori-
ties, but Ankara still uses its relations 
with African continent countries to 
gain increased influence within in-
ternational and regional organisa-
tions. It also employs these relations 
to achieve military objectives, as in 
the case of the Turkish military base 
in Somalia, which is the second mili-
tary base for the Turkish army outside 
its territory after the military base in 
Qatar. This is, in fact, an anti-Arab ex-
pansion that works to limit the Arab 
influence or at least find an objective 
equivalent to it.
The Goals of the Turkish Role in the 
Arab region

-
hood agenda: This goal comes at the 
top of Turkish foreign policy priorities 
in the Arab region. President Erdogan 

believes that his ideologi-
cal allies can be the 

alternative to the 
regimes in 
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Strong support 
is provided to 

Egypt by Saudi 
Arabia and the 

UAE

several Arab countries. He disregards 
the massive popular rejection of the 
organisation and its trends, as reflect-
ed in the June 30, 2013 Revolution in 
Egypt against the rule of the Muslim 
Brotherhood.  

to enhance Turkey’s position and role: 
President Erdogan and his allies in the 
Turkish “Justice and Development Par-
ty” found in the so-called Arab Spring 
“a valuable opportunity to restructure 
Turkey’s orientations and strategic 
identity by seeking to lead the Islamic 
world and consolidate its regional 
role. According to this perspective, 
such a role involves vital interests for 
Turkey on the economic, commercial 
and tourist levels, and even at the lev-
el of arms sales.  

Arabia in order to limit their regional 
role and threaten Arab national secu-
rity: Since the collapse of the regime 
of the Muslim Brotherhood terrorist 
organisation in Egypt in 2013, and the 
strong support provided to Egypt by 
Saudi Arabia and the UAE, Erdogan 
formed a conviction that Saudi Ara-
bia and Egypt are stumbling blocks in 
the face of achieving his expansionist 
dreams in the Arab region. Therefore, 
he developed a political strategy to 
target them and their interests. 

influence regionally and internation-
ally: Since the Khomeini 
revolution in 1979, the 
Iranian regime pos-
sesses an expan-

sion project with a sectarian nature 
trying to implement it in the Arab re-
gion. Since the Iranian presence in Iraq 
constitutes a threat to the Turkish in-
terests, given  the historical rivalry and 
conflict of interests between the two 
countries, Turkey hastened to change 
its strategic approach and formulate a 
new strategy based on hard power in-
terference in crises and conflicts.

internal crises: Despite Turkey’s ac-
cumulated development successes 
in the beginnings of the rule of the 
Justice and Development Party, Erdo-
gan’s policies have resulted in almost 
a regional and international isolation 
that negatively affected the Turkish 
economy, which relies heavily on ex-
ports and tourism revenues. 
Turkish Intervention in the Arab Re-
gion: Syria as an Example
The Turkish intervention in Syria serves 

as an example for Turkey’s underesti-
mation of the Arab national security 
and the interests and gains of the Arab 
people. In addition to trading millions 
of Syrian refugees on its lands and us-
ing them to blackmail the European 
Union, Turkey was the gateway to fu-
eling the conflict and crisis in Syria, in 
addition to the Turkish support for the 
activities of extremist terrorist organ-
isations in this Arab country. Turkey 
has had a prominent role in making an 
armed opposition fighting by proxy 
on the Syrian soil for the alleged de-
mocracy. In 2011, Turkey established 
the so called the Free Syrian Army, a 
group of both defectors from the Syr-
ian army and extremists. The Free Syr-
ian Army and the “Ahrar al-Sham” organ-
isation fought many battles side by side, 
and Turkey provided direct support for 
them across its borders inside Syria. Re-
ports also indicate that Turkey is using 
the Free Syrian Army in the “Euphrates 
Shield” operation that aimed to expel 
Kurdish military and civilian entities 
from the regions of northeastern Syr-
ia. In May 2018, Turkey supervised 
the restructuring of extremist 
entities and organisations in 
Syria; it formed the Na-
tional Liberation Front 
made up of 10 
factions of the 
Free Army, 
with the 
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Ahrar al-Sham movement, Nur al-Din 
al-Zanki group, and the al-Nusra Front 
before it renamed itself the Fatah al-
Sham to avoid sanctions.  
Several reports state that Turkey 
keeps deep intelligence relations with 
the Al-Nusra Front (Al-Qaeda) though 
it classifies it as a terrorist group. It 
provided many logistical facilities to 
areas under the control of the Nusra 
Front, and provided them with arms 
under cover of relief and humanitar-
ian aid shipments.
Turkey has other goals of great stra-
tegic importance, such as eliminating 
the Kurds’ ambitions to build an inde-
pendent state for them, for Turkey be-
lieves that during the conflict in Syria, 
the Kurds attracted international in-
terest in their existence and plans for 

a Kurdish state. The largest number of 
Kurds are located within Turkish terri-
tory, so the goal of burying this dream 
cannot be excluded. 
The Fate of the Turkish Project in the 
Arab Region
Opinion polls, published by the Konda 
Foundation, the largest polling and 
studies company in Turkey, has report-

ed that popular support for the Justice 
and Development Party has reached 
its lowest levels ever in February 2020 
(30 per cent), that is, before record-
ing the first case of infection with the 
Novel Coronavirus (COVID-19) in the 
country. This means that these levels 
are declining further in light of the ac-
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cusations that Erdogan’s government has failed to 
manage the crisis.  In addition to the growing po-
litical opposition to the president’s unilateralism in 
power, it is possible to mention many of Turkey’s 
losses due to the failure of Erdogan’s policies:

the NATO armies, suffered humiliating setbacks dur-
ing its operations in the Syrian territories, particu-
larly in Idlib, northwestern Syria, where it suffered 
heavy losses in personnel and equipment. It also 
failed to achieve its military objectives in Libya de-
spite some limited tactical and costly victories.  

rates, collapse of the value of its currency, growing 
levels of debt, and its exposure several times to the 
threats of U.S. President Donald Trump to destroy 
Turkey’s economy against the background of its 
invasion of Syria. It should also be noted that the 
Turkish economy witnessed a record currency col-
lapse in 2018 and was put at risk by interference in 
Syria, which brought great suffering to the Turks. 
In the wake of the crisis of the COVID-19 outbreak, 
the Turkish economy was subjected to further pres-
sure, as the Turkish health system failed and its ca-
pabilities were limited despite the intense Turkish 
propaganda about the country’s ability to export 
medical needs to other countries. The European 
Union expects a one-year economic stagnation 
in Turkey, and a sharp collapse in the tourism sec-
tor, whose revenues last year amounted to about 
35 billion dollars, which will increase the pressure 
on the fragile Turkish lira, as well as the growth of 
inflation rates. This reflects the failure of Erdogan’s 
policies.  

The EU expects 
a one-year 
economic 

stagnation in 
Turkey
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NATO Continues to
Affirm The Role of 
Nuclear Deterrence

Nuclear weapons are a 
core component of NATO’s over-
all capabilities for deterrence and 
defence, alongside conventional and 
missile defence forces. The fundamental 
purpose of NATO’s nuclear capability is 
to preserve peace, prevent coercion and 
deter aggression. NATO’s current nuclear 
policy is based on two public documents:
- The 2010 Strategic Concept
- The 2012 Deterrence and Defence Pos-
ture Review

Nuclear weapons have been 
the foundation of NATO’s 
collective security since its 
inception

Russia has 
modernised 
about 80 per 
cent of its 
strategic nuclear 
forces since the 
early 2000s



73

Nuclear weapons have been the foun-
dation of NATO’s collective security 
since its inception. For over 70 years, 
both the national arsenals of the NATO 
nuclear weapons states – the United 
States, the United Kingdom and France 
– and the U.S. nuclear weapons forward 
deployed in Europe have provided de-
terrence and reassurance for the allies. 
The 2010 Strategic Concept, adopted 
by Allied Heads of State and Govern-
ment at the NATO Summit in Lisbon in 
November 2010, sets out the Alliance’s 
core tasks and principles, including de-
terrence.  The Strategic Concept com-
mits NATO to the goal of creating the 
conditions for a world without nuclear 
weapons, but reconfirms that, as long 
as there are nuclear weapons in the 
world, NATO will remain a nuclear alli-
ance. It also seeks to ensure the broad-
est possible participation of allies in 
collective defence planning on nuclear 
roles, in peacetime basing of nuclear 
forces, and in command, control and 
consultation arrangements.
The Summit set in train work on a De-
terrence and Defence Posture Review 
(DDPR), which was endorsed by the 
Allied Heads of State and Government 
at the NATO Chicago Summit in May 
2012. 

-
tance of nuclear deterrence in light of 
evolving challenges.  Allies reiterated 
this principle at the 2014 Wales Sum-
mit, the 2016 Warsaw Summit, and the 
2018 Brussels Summit.  
The Unique Nature of Nuclear 
Deterrence
The fundamental purpose of NATO’s 
nuclear forces is deterrence. Nuclear 
weapons are unique and the circum-
stances under which NATO might have 
to use nuclear weapons is extremely 
remote. However, should the funda-
mental security of any NATO ally be 
threatened, NATO has the capabilities 

and the resolve to impose costs on the 
adversary that would be unacceptable 
and far outweigh the benefits that any 
adversary could hope to achieve.
U.S. as Supreme Guarantor of Allies’ 
Security
The strategic forces of the Alliance, and 
particularly those of the U.S., are the 
supreme guarantee of the security of 
the allies. The independent strategic 
nuclear forces of the United Kingdom 
and France have a deterrent role of 
their own and contribute significantly 
to the overall security of the Alliance. 
These Allies’ separate centres of deci-
sion-making contribute to deterrence 
by complicating the calculations of any 
potential adversaries.
Role Played by Dual-Capable Aircraft 
NATO’s nuclear deterrence posture 
relies on nuclear weapons forward-
deployed by the U.S. in Europe, as well 
as on the capabilities and infrastructure 
provided by the allies concerned. Sev-
eral NATO member countries contrib-
ute a dual-capable aircraft (DCA) ca-
pability to the Alliance. In their nuclear 
role, the aircraft are equipped to carry 
nuclear bombs in a conflict and person-
nel are trained accordingly.
The U.S. maintains absolute control and 
custody of their nuclear weapons for-
ward deployed in Europe, while Allies 
provide military support for the DCA 
mission with conventional forces and 
capabilities.
Sharp Drop in Nuclear Weapons 
Post-Cold War 
The number of U.S. nuclear weapons 
deployed in Europe in support of NATO 
has been reduced by 90 per cent since 
the end of the Cold War. Between 1991 
and 1993, the U.S. removed around 
3,000 nuclear weapons from Europe. 
Between 2000 and 2010, the U.S. con-
tinued to reduce the number of nuclear 
weapons deployed in Europe and con-
solidated them at fewer bases. 

The enactment of the Intermediate-
Range Nuclear Forces (INF) Treaty in 
1987, followed by the Strategic Arms 
Reduction Treaty (START) in July 1991, 
and the Strategic Offensive Reduc-
tion Treaty (SORT) in 2002 provided a 
steady drum beat of strategic nuclear 
weapons reductions between the U.S. 
and Russia.
PNIs  Lead to Massive Reduction in 
Nukes
But the most significant reduction in 
nuclear weapons in Europe was not 
governed by an arms control treaty at 
all. On September 27, 1991, President 
George H. W. Bush outlined sweeping 
changes to the U.S. nuclear force pos-
ture in response to the collapse of the 
Soviet Union and called on leaders in 
the Kremlin to reciprocate in kind. Days 
later, President Mikhail Gorbachev an-
nounced that the Soviet Union would 
take similar steps to reduce, dismantle 
and destroy much of its non-strategic 
nuclear forces.
These Presidential Nuclear Initiatives 
(PNIs) resulted in the most significant 
reduction of tactical – or non-strategic 
– nuclear weapons in the European 
theatre. The U.S. destroyed approxi-
mately 2,000 ground-launched nuclear 
artillery shells and short-range ballistic 

The fundamental 
purpose of NATO’s 
nuclear forces is 
deterrence
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missiles; removed all tactical nuclear 
weapons on navy surface ships, at-
tack submarines and naval aircraft; 
destroyed all nuclear depth bombs; 
de-alerted strategic bombers; and can-
celled the planned modernisation of 
some nuclear systems.
Soviet and subsequently Russian lead-
ers pledged to eliminate all nuclear 
artillery, nuclear warheads for tactical 
missiles, and nuclear land mines as well 
as remove tactical nuclear weapons 
from ships, multipurpose submarines 
and naval aircraft. These weapons, 
along with nuclear warheads from air 
defence missiles, were to be put into 
central storage and a portion would be 
destroyed. 
Additionally, a third of Russia’s sea-
based tactical nuclear weapons and 
half of its ground-to-air nuclear mis-
sile warheads were to be eliminated, 
along with half of the Russian airborne 
tactical nuclear weapons stockpile. By 
2010, Russia had consolidated its tac-
tical nuclear weapons at “central stor-
age facilities”; removed tactical nuclear 
weapons from its ground forces; and 
dramatically cut the tactical nuclear 
arsenal of the air force, missile defence 
troops and navy, reducing the number 
of non-strategic nuclear weapons by 
around 75 per cent.

The com-
bined re-
d u c t i o n s 
of the U.S. 
and Russia 
were the 
most trans-
fo r m a t i ve 
change to 
the nuclear 
posture in 
Europe, result-
ing in an easing 
of military tensions.
Unfortunately, the gains 
made in the mid-1990s 
did not translate into 
sustained and verifiable 
progress in dismantling 
stockpiles of non-stra-
tegic nuclear weapons. 
The U.S. unilaterally re-
duced its non-strategic 
nuclear forces over time 
and Russia may have done 
the same but these politi-
cal statements and actions did 
not include verification or compliance 
mechanisms.
Russia Stays a Step Ahead in Military 
Modernisation
As part of its overall military transfor-
mation, Russia has modernised about 

80 per cent of its strategic nuclear forc-
es since the early 2000s. The U.S. is only 
now embarking on its own 20+ year 
modernisation programme.
Russia is now better poised rapidly to 
add new strategic warheads on mod-

 Stratofortress flies past the USS Nimitz aircraft 
carrier along with two U.S. Navy FA-18 Hornets

 Spirit bomber aircraft

Russia inducted 80 New ICBMs in Last 5 Years

The number of U.S. nuclear 
weapons deployed in 
Europe in support of NATO 
has been reduced by 90 
per cent since the end of 
the Cold War
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ern deployed intercontinental ballistic 
missiles (ICBMs), submarine-launched 
ballistic missiles and bombers, when 
treaty-imposed constraints from New 
START (2010) expire between 2021 or 
2026. This is particularly significant giv-

en that there is 
little progress 
on negotiat-
ing a new arms 
control treaty 
regime for stra-
tegic systems.
Addit ional ly, 
Russia is de-
veloping new 

types of missile 
systems such as 

the strategic-range 
hypersonic glide ve-

hicle Avangard. It is also devel-
oping an air-launched ballistic 
missile, the Kinzhal. Hyper-
sonic weapons fly at super-
high speeds, at low altitudes 
and have the capability to ma-
noeuvre during flight – a com-
bination of capabilities that 

-
cult to track and nearly impos-

sible to defend against. While 
the U.S. has begun to increase its 

own investments into hypersonic mis-
sile systems development, it is lagging 
behind Russia (and China).
Russia successfully test-launched its 
Tsirkon hypersonic cruise missile from 
a ship for the first time, in January, ac-
cording to the TASS news agency.  

Russia is also in the process of develop-
ing “novel” nuclear systems such as a 
nuclear-powered nuclear cruise missile 
and an underwater unmanned nuclear 
torpedo. 
Besides, Russia now has significant mis-
sile systems that are designed to be 
dual-capable for either conventional 
or nuclear weapons delivery. It also has 
a comparatively large arsenal of non-
strategic nuclear warheads – estimated 
to be between 1,500 and 2,000 in stor-
age depots, compared with an estimat-
ed 150 to 200 U.S. gravity bombs stored 
in vaults in Europe, according to open 
source information.
Maintaining Effective Nuclear 
Deterrence
As NATO’s heads of state and govern-
ment often reiterate, the Alliance’s 
nuclear weapons are intended to “pre-
serve peace, prevent coercion, and 
deter aggression”.  This includes reas-
suring allies of the strong transatlan-
tic commitment to collective security, 
demonstrated by NATO’s nuclear shar-
ing arrangements in which European 
and North American allies share the 
risks and responsibilities of nuclear 
deterrence. 
Source: This article is based on work by Jes-
sica Cox, Director of Nuclear Policy at NATO. 
www.nato.int

A Minuteman-III missile in its silo

Nuclear  artillery test  

Additionally, Russia is 
developing new types 
of missile systems such 
as the strategic-range 
hypersonic glide vehicle 
Avangard



Fuuttturre VVeertticcal LLLifft 
Mooddeernnnisinng tthee U..S. AAArrmmyy 

The U.S. Army is leading the biggest rotorcraft programme in the history of inter-
national air forces. The Future Vertical Lift (FVL) in an ambitious plan to replace all the U.S. 
Department of Defence’s (DoD) helicopters with next-generation rotorcraft. 
Acting as both a combat multiplier and a lifeline in austere environments, helicopters and 
tilt-rotor aircraft greatly multiply the effectiveness of ground forces whether performing 
transport, logistics, strike or reconnaissance duties.
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The FVL initiative came out of the in-
creasing concerns of the Vertical Flight 
Society and its members that DoD had 
stopped making adequate investments 
in new rotorcraft programmes, when 
the former American Helicopter Soci-
ety (AHS) noted that the DoD was too 
focused on upgrades and the moderni-
sation of existing platforms. 
Combat operations made helicopters 
fly five times more frequently than in 
peacetime but after a decade of com-
bat, from Operation Iraqi freedom and 
Operation Enduring Freedom, the DoD 
found that the U.S. Army’s rotorcraft 
fleet was wearing out. Hundreds of he-
licopters and lives were lost in the Af-
ghanistan and Iraq conflict, with huge 
gaps left between the legacy rotorcraft 
fleet’s capabilities and commanders’ 

needs for speed, range, altitude, au-
tomation, connectivity, reliability and 
maintainability.  
The Chinook, Black Hawk, Apache and 
Kiowa Warrior are based on designs 
from the 1960s and 1970s but still 
remain major combat rotorcraft plat-
forms in the U.S. inventory, with the 
V-22 being the only new U.S. military 
rotorcraft design fielded in the past 30 
years. Now the U.S. Army is leading the 
DOD’s effort to move to a new genera-
tion of rotorcraft technology.
FVL Background and History
The Future Vertical Lift (FVL) pro-
gramme is a research and develop-
ment effort dedicated to discovering, 
investigating and refining the technol-
ogies providing the next generation of 
vertical lift aircraft for the United States 

Armed Forces. The U.S. Army lists FVL 
as one of its top six modernisation pri-
orities, while the U.S. Marine Corps and 
Navy plan to use FVL-derived technol-
ogy in their next-generation rotorcraft. 

project plan launched in October 2011, 
but the pace of work has varied due 
to shifting U.S. Army budget priorities. 
For years, the Army has been pursuing 
a technology maturation programme 
called the Joint Multi-Role Technology 
Demonstrator (JMR-TD) intended to 
demonstrate transformational vertical-
lift capabilities.
JMR-D has prepared the DoD for re-
placing the current vertical-lift fleet 
while reducing risk to the FVL. Both ef-
forts will play key roles in future DoD 
rotorcraft fleet development.

77
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FVL is an 
ambitious plan 
to replace all 
the U.S. DoD 
helicopters with 
next-generation 
rotorcraft 

Five aircraft sizes will be developed, 
sharing common hardware such as 
sensors, avionics, engines and coun-
termeasure. According to the Army, 
the programme’s goal is to develop 
technologies improving “manoeu-
vrability, range, speed, payload, sur-
vivability, reliability, and reduced lo-
gistical footprint.”
To improve on current rotorcraft, FVL 
is currently looking at five basic cat-
egories (or capability sets) of varying 
aircraft size: 
JMR-Light: Scout version to replace 
the OH-58 Kiowa, with introduction 
planned for 2030. Implemented as 
the Future Attack Reconnaissance 
Aircraft (FARA) programme in 2018.
JMR-Medium-Light: U.S. Navy ver-
sion to replace Seahawks/Fire Scouts 
with FVL Maritime Strike.
JMR-Medium: Utility and attack ver-
sions replacing the UH-60 Black Hawk 
and AH-64 Apache, with introduction 
planned for 2030. Implemented as the 
Future Long-Range Assault Aircraft 
(FLRAA) programme in 2019.
JMR-Heavy: Cargo version to re-
place the CH-47 Chinook, with intro-
duction planned for 2035 although 
Boeing anticipates 2060 more realisti-
cally.
JMR-Ultra: New ultra-sized version for 
vertical lift aircraft with similar perfor-
mance to fixed-wing tactical transport 
aircraft (the C-130J Super Hercules and 
the Airbus A400M Atlas). Introduction 
planned for 2025.
The initial foci are first on a medium-
transport platform to succeed the 
Army UH-60 Black Hawk and Marine 
H-1 “Huey” utility helicopters—the Fu-
ture Long-Range Assault Aircraft (FL-
RAA). Then a scout platform approxi-
mating the current Apache, now called 
the Future Attack and Reconnaissance 
Aircraft (FARA) with heavy-lift variants 
possibly following. 

In March, the U.S. Army awarded 
Competitive Demonstration and Risk 
Reduction (CDRR) agreements to Bell 
and Sikorsky-Boeing for its FLRAA pro-
gramme. On 25th March, the Army 
selected Bell and Sikorsky to continue 
phase two of the FARA Competitive 
Prototype (CP) programme.
Two Teams on FLRAA 
Taking separate technological ap-
proaches, Bell and the joint Sikorsky-
Boeing team have produced demon-

strators for FLRAA, 
where the Bell V-280 is 

a tiltrotor aircraft resem-
bling the V-22 Osprey, with 

engines and rotors at the end 
of its swivelling wings. The 

Sikorsky/Boeing SB>1 DEFIANT 
is a compound helicopter, with 
twin coaxial rotors providing 

lift and a pusher propeller to en-
hance speed.
Bell V-280 ‘Valor’ 
Bell’s V-280 is a combat force mul-
tiplier with superior performance, 

payload, survivability agility and reli-
ability. Its design supports ground 
manoeuvres and is purpose-built for 
squad-plus enablers. 
The helicopter has a V-tail configura-
tion with a triple-redundant fly-by-wire 
control system for safe, precision air-
craft handling. The system will reduce 
pilot workload and aircraft weight, 
minimising traditional flight control 
maintenance costs.
Safety and survivability are further 
enhanced through integrated cabin 

AH-64 Apache helicopter takes off during joint 
forces combat search and rescue (CSAR) training
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V-280 is fitted with 
a conventional 
retractable 
landing gear for 
better control 
during take-off 
and landing

armour and state-of-the-art counter-
measures. Bell’s design-to-build tech-
nology has significantly enhanced 
manufacturing, assembly and sustain-
ability costs, with advanced tiltrotor 
speed providing commanders with 
more than twice the range of current 
helicopter platforms.
Valor’s mission equipment package en-
ables en route situational understand-
ing through digitally-fused reconnais-
sance, surveillance, intelligence and 
friendly-force information. The flex-
ible design provides matching multi-
mission versatility with exceptional 
6000/95 hover performance. 
The tiltrotor can rapidly self-deploy to 
any theatre, covering more than five 
times the area of current MEDEVAC 
platforms. The V-280 also provides a 
helicopter’s low-speed hover agility 

While the V-280 Valor has a cruising 
speed of 280 KTAS (knots true airspeed)
and combat range of 500-800nm, Bell 
has simplified the V-280 to swing the 
propellers but keep the engines sta-
tionary, which eliminates many mov-

ing parts and 
prevents the 

vehicle from scorch-
ing the ground during 

take-off and landing. The frame allows 
for a side-loading door, according to 
the Army’s preference, with a drive-
shaft running through the straight 
wing to enable both prop rotors to be 
driven by a single engine in the event 
of engine loss. 
The V-280 has two spacious 1.83m side 
doors for convenient entry and exit 

of armed forces. Wings have a single 
section carbon-fibre-reinforced poly-
mer composite, reducing weight and 
production costs, while it is designed 
to carry four crew members and 11 
troops.
The helicopter is fitted with a conven-
tional retractable landing gear for bet-
ter control during take-off and landing. 
Dual cargo hooks give it a lift capac-
ity to carry even a 10,000lb M777A2 
Howitzer while flying at a speed of 150 
knots. 

Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA)

Bell V-280 ‘Valor’ Sikorsky/Boeing SB>1 DEFIANT 

V-tail configuration with a triple-re-
dundant fly-by-wire control system 
for safe, precision aircraft handling

Fully integrated aircraft providing 
unmatched capabilities

Flexible design provides matching 
multi-mission versatility with excep-
tional 6000/95 hover performance

Improved agility and flight control 
augmentation allow tight assault 
formations with close proximity 
landings

Cruising speed of 280 KTAS and 
combat range of 500-800nm

Capable of flying at a maximum 
speed of 250ktas at an altitude of 
6,000ft

Two spacious 1.83m side doors for 
convenient entry and exit of armed 
forces. Dual cargo hooks can carry 
a 10,000lb M777A2 Howitzer while 
flying at 150 knots

Can accommodate 12 fully combat-
equipped troops and four crew 
members. It will also offer sufficient 
space for medical evacuation (ME-
DIVAC) operations

Bell’s V-280 is a combat force multiplier
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When folded 
for shipboard 
stowage, the 
SB>1 DEFIANT 
fits the footprint 
of a folded AH-1

Although the initial V-280 design is a 
utility configuration, this has not pre-
vented the U.S. Marine Corps from 
reserving the aircraft to replace its util-
ity and attack helicopters. Bell have 
ensured that the rotorcraft launches 
rockets, missiles and small unmanned 
aerial vehicles forward or aft with no 
rotor interference, even with the rotors 
forward for forward flight and cruise 
modes.
Overall, the V-280 is an exceptional 
‘clean sheet’ next-generation tiltro-
tor thanks to Bell Helicopters’ six de-
cades of expertise. The simplicity of 
this ground-breaking design can now 
deliver affordable, transformational 
technology to alter the course of verti-
cal flight.
Sikorsky/Boeing SB>1 DEFIANT 
Boeing and Sikorsky’s joint develop-
ment of the SB>1 DEFIANT for the U.S. 
DoD reflects their status as lead pro-
viders of Attack, Assault and Heavy 
Lift Helicopters. Designed for the 
Army’s attack and assault missions 
as well as the Marine Corps’ long-
range transportation, infiltration 
and resupply missions, the SB>1 
DEFIANT is a fully integrated aircraft 
providing unmatched capabilities 
for the U.S. military’s various missions.
The Sikorsky and Boeing design 
achieves the right combination of 
speed, lift and range paramount to 
both assault and attack 
missions. Devel-
oped with 85 per 
cent commonali-
ty between attack 
and assault aircraft, 
the agile SB>1 DEFI-
ANT reduces develop-
ment and life-cycle costs 
while increasing overall 
manoeuvrability and ensur-
ing minimal disruption or loss 
of existing rotorcraft expertise. 

The X2 rigid co-axial rotor system is 
the base of the aircraft’s capabilities 
providing the U.S. military with evolu-
tionary sustainability, affordability and 
readiness, proven airworthy through 
flights of the X2 and S-97 Raider. The 
two coaxial rotors on top rotate in op-
posite directions, with the extra lift 
from each rotor’s advancing blade 
balancing out the diminished lift from 
the opposite side’s retreating blade to 
eliminate retreating blade stall. 
The back of the SB>1 DEFIANT mounts 
a pusher propulsor to provide the raw 
forward thrust for fast flight, allowing 
the aircraft to fly twice as fast and far as 
today’s conventional helicopters. This 
additional flight component also pro-
vides unique and unmatched manoeu-

vrability in all flight regimes including 
hover, low- and high-speed flight. 
Improved agility and flight control 
augmentation allow tight assault for-
mations with close proximity landings 
to deliver embarked troops as a cohe-
sive unit, minimising exposure to hos-
tile threats. Therefore, when folded for 
shipboard stowage, the SB>1 DEFIANT 
fits the footprint of a folded AH-1. 
Competitive FLRAA Funding 
On 18th March, the Army granted Bell 
and Sikorsky CD&RR project agree-
ments for a two-year production effort. 
Through the Defense Appropriation 
Act, Congress has added US$75.6 mil-
lion for competitive demonstration 
and risk reduction (CD&RR) in FVL. 
FARA “Knife Fighter”
The Army calls the Future Attack Re-
connaissance Aircraft (FARA) a “knife 
fighter” for the future battlefield. This 
out-front platform will fly into the most 

demanding and contested environ-
ments requiring maximum 
performance in a small 
package.  

SB>1 DEFIANT
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Five competitors originally developed 
technologies for FARA. Those awards 
went to AVX/L-3, Bell, Boeing, Karem 
Aircraft/Raytheon/Northrop Grumman 
and Sikorsky. 
On 25th March, the Army narrowed the 
competition to Sikorsky and Bell for 
the final design, build and test phase, 
which is expected to provide the re-
quired data for a FARA contract award 
in FY2024. Sikorsky is already flying a 
prototype FARA, the S-97 Raider, while 
Bell has revealed its FARA concept, the 
360 Invictus.
Sikorsky Raider X
Serving to redefine helicopter flight 
during the 21st century, Raider is a 
next-generation light tactical proto-
type helicopter capable of carrying six 
troops and external weapons.
Based on Sikorsky’s Collier Award-win-
ning X2 Technology, Raider incorpo-

Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA)

Sikorsky Raider X Bell 360 Invictus 

Incorporates X2 Technology,  the 
latest advances in fly-by-wire, flight 
controls, vehicle management and 
systems integration

Delivers advanced speed, range and 
agility. Fly-by-wire flight control sys-
tem enables optimal crew/autonomy 
and reduced pilot workload 

Can reach speeds of more than 220 
knots, nearly double the speed of a 
conventional helicopter

Can reach cruise speed >180 KTAS at 
mission gross weight/configuration 

Designed for ‘high and hot’ opera-
tions, the helicopter is capable of fly-
ing at 10,000 feet in 95 degrees  heat

The aircraft have a combat radius of 
135 nautical miles with more than 
90 minutes of time on station and 
achieve 4k/95F hover effect 

Offers lethality through a combina-
tion of speed, payload and manoeu-
vrability when deploying an array of 
sensor and weapon systems coupled 
with MOSA

Improved lethality with internal and 
external weapons stores, including 
a 20 mm cannon, integrated muni-
tions launcher, and support for air-
launched effects integration
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rates the latest advances in fly-by-wire, 
flight controls, vehicle management 
systems and systems integration. These 
technologies enable the aircraft to op-
erate at high speeds while maintaining 
the low-speed handling qualities and 
manoeuvrability of conventional single 
main rotor helicopters. 
Raider can reach speeds of more than 
220 knots, nearly double the speed of 
a conventional helicopter. Designed 
for ‘high and hot’ operations, the he-
licopter is capable of flying at 10,000 
feet in 95° heat.
In addition to serving the U.S. Army 
and Special Operations, the Raider X 
helicopter could potentially be applied 
to U.S. Air Force, U.S. Navy and U.S. Ma-
rine Corps missions. Moreover, the X2 
Technology at the heart of the Raider 
helicopter is scalable to a variety of mil-
itary missions, including light assault, 
light attack, armed reconnaissance, 
close-air support, combat search-and-
rescue and unmanned applications.
Raider X is specifically designed for ver-
tical lift dominance against evolving 
peer and near-peer threats in a joint 
all-domain environment. Leading up 
to a flight test programme, Sikorsky will 
further evolve and improve the design, 
development and build of the Raider X 
prototype. Raider X offers:

radius, endurance and payload

game-changing leap in holistic pro-
tection, manoeuvrability and agility 
including a Modular Open Systems Ap-
proach (MOSA) that quickly adapts to 
new technology and threat capabilities.

speed, payload and manoeuvrability 
when deploying an array of sensor and 
weapon systems coupled with MOSA 
to field and employ new capabilities 
rapidly.

-

craft using a digital thread 
to decrease aircraft operating costs 
as new technologies shift from rou-
tine maintenance and inspections to 
self-monitoring and condition-based 
maintenance. These new capabilities 
will increase aircraft availability, reduce 
sustainment footprint going forward 
and enable a thread of flexible mainte-
nance operating periods. 

focused on future, ever-evolving threat 
capabilities, while X2 compound co-
axial technology provides unmatched 
potential and growth margin for in-
creased speed, combat radius and 

payload. This potential growth 
margin further enables operational 
mission flexibility, which includes a 
broader range of aircraft configura-
tions and loadouts to accommodate 
specific mission requirements.
Speedy Bell 360 Invictus
Whether in the urban canyons of the 
megacity or rugged rural terrain, the 
design of the Bell 360 Invictus delivers 
advanced speed, range and agility. The 
robust, articulated rotor, lift-sharing 
wing and optimised tail rotor enables 
versatility in attack and reconnaissance 

Raider can reach speeds of more 
than 220 knots
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operations across any environment.
A proven, articulated rotor head de-
livers greater speeds, while the high-
speed rotor blade design mitigates 
retreating blade stall, providing agility 
in reconnaissance missions from hover 
to high speed. The lift-sharing wing 
reduces rotor lift demand in forward 
flight, enabling high-speed manoeu-
vrability without the need for a com-
plex propulsor and drive system. 
A digital thread allows real-time col-
laboration between production, sup-
ply chain and maintenance to facilitate 
smoother manufacturing, better sus-
tainability, reduced downstream costs 
and mitigated schedule risks. 

data source throughout the life cycle 
of the aircraft, monitoring survivabil-
ity and enabling test scenarios to be 
modelled while battlefield technology 
evolves. 

reduced manufacturing, assembly, 
cost and rework time thanks to Bell’s 
programme approach and invest-
ment in technologies for high-rate 
manufacturing. 

tools and processes increases afford-
ability, while the mature design opti-
mises reliability.

-
er unit (SPU) serves dual purposes by 
providing auxiliary power for ground 
maintenance and systems checks. 
It also offers supplemental horse-
power to boost cruise airspeed, dash 
speed, hover payload and autorota-
tive performance. 
Having been proven on the Bell V-280 
Valor and Bell 525 Relentless, Bell’s ad-
vanced digital flight control system 
harmonises mature technologies for 
next-generation performance while 
offering an upgrade path to higher-
level capabilities, such as optimally 
crewed flight operations. The system 
is triplex redundant and enables Level 
1 handling qualities to ensure mission 
completion.
The Bell 360 Invictus also supports a 
20mm cannon and internal payload 
featuring an integrated munitions 
launcher to accommodate current and 
future ordnance. The combination of 
advanced sensors and air-launched ef-
fects elevates situational awareness 
and increases lethality across the mul-
tidomain spectrum.
Army R&D Funding
FVL funding is carried in the Research 
and Development Army budget in PE 
0603801A, Aviation Advanced Devel-
opment. In FY2020, budget funding 

stands at US$107.6 million, while the 
FY2021 request is for US$134.4 million, 
going to US$653.7 million by FY2025. 
For FY2021, the FARA’s separate request 
is US$513.5 million under the same PE. 
Since its inception, FVL has relied on in-
dustry-based investment to advance its 
technologies. Although the companies 
have not released exact figures, they 
have consistently pushed for the Army 
to increase its commitment to the R&D 
phase and define a deployment sched-
ule and plan to inform corporate in-
vestment decisions.
Seeking Global Partnerships 
The FVL programme is intended to 
benefit all U.S. military services, with 
the Army being the lead service provid-
ing the majority of funding from their 
budget. Still in an early stage, the FVL 
aircraft are not expected to be opera-
tional until the 2030s.  
The U.S. Army is also working hard to 
find overseas partners who might be 
customers for the FVL’s future rotor-
craft. The bigger the international foot-
print of Future Vertical Lift, the cheaper 
each aircraft will likely be for the Army 
and the more the American industry 
will benefit from this business. 
Reference Text/images: www.vtol.org,
www.crsreports.congress.gov,www.forbes.
com, www.nasa.gov

Bell 360 Invictus delivers advanced 
speed, range and agility
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Constant 
Vigilance 
with The Bell 
V-247  

Becoming available for production as early as 2023, the Bell V-247 is an unmanned aerial 
system (UAS) combining the vertical lift capability of a helicopter with the speed and range 
of a conventional fixed-wing aircraft. A Textron Inc. company, Bell Helicopter revealed the 
design of the V-247 Vigilant tiltrotor UAS in September 2016 as an aircraft satisfying the com-
prehensive spectrum of capabilities outlined in the 2016 U.S. Marine Corps Aviation Plan.  
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Within the requirements of the Ma-
rine Air Ground Task Force Multimis-
sion Unmanned Expeditionary (MUX), 
the Marines have been seeking their 
own ship-based, armed ISR drone in 
order not to depend on land-based 
Air Force MQ-9 Reapers in support of 
their operations. The V-247 Vigilant 
is an armed escort in multi-domain 
operations, providing counter inte-
grated air defence, electronic warfare, 
early warning and precision fires. 
The Bell V-247 Vigilant enables mis-
sion commanders to re-task pay-
loads and sensors in real time, with 
its unmatched internal and external 
payload capacity able to trade out dif-
ferent mission packages swiftly. The 
aircraft has an autonomous flight ca-
pability to implement new missions, 
which adds flexibility to the escorted 
crew chief and allows for the re-task-
ing of ISR sensors. 
While accompanying any asset into 
contested territory to provide pro-
tection, early warning or interdiction, 
the Bell V-247 Vigilant’s modular radar 
and sensor payloads keep the Marine 
Expeditionary Unit safer by using ad-

and land-based assets can be protect-
ed by the V-247 Vigilant’s capability 

to perform day or night airborne 
early warning, while extended 

loiter time and over-the-hori-
zon range satisfies Intelligence 
Surveillance Reconnaissance 
and Electronic Warfare needs.
Enhanced Features and 

Design 
As a Group 5 UAS, the Bell V-247 
Vigilant is designed to com-
bine unparalleled capability 
with unprecedented flexibility 

in executing a wide array of mission 
sets, accomplished with the benefits 
of extended endurance through plug-
and-play mission packages. Missions 
include electronic warfare, airborne 
early warning (AEW), ISR (Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissance), 
serving as an escort for V-22 / V-280 
tiltrotor aircraft, C4 (Command, Con-
trol, Communications, and Comput-
ers), precision strike, aerial refuelling, 
anti-submarine warfare, personnel 
recovery and tactical resupply. 
Based on the high-wing aircraft 
design, the Bell V-247 Expeditionary Unit safer by using ad- design, the Bell V-247

vanced warning systems and sensors. 
Combat-proven tiltrotor technology 
then enables runway independence 
and lethal reach with increased speed 
and range that a conventional rotor-
craft cannot match. 
The V-247 lets you lift off from any do-
main thanks to Vertical Takeoff Land-
ing (VTOL) and Short Takeoff Landing 
(STOVL), providing seamless perfor-
mance in locations without secure 
runway availability, such as at shrink-
ing land bases in contested areas. Sea- 

Bell V-247 Vigilant’s modular radar and sensor payloads 
keep the Marine Expeditionary Unit safer

Bell V-247 
Vigilant enables 
mission 
commanders to 
re-task payloads 
and sensors in 
real time
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features a fuselage integrating a long-
wing structure, a V-shaped tail and a 
retractable tail-dragger landing gear, 
while significant electrical power en-
ables integration of demanding high-
performance systems. Self-protection 
capabilities, modular design and 
tiltrotor performance then increase 
survivability. 
The Bell V-247’s Integrated Vehicle 
Health Management System (IVHM) 
is used to monitor and provide data 
if any threats are detected, while ad-
vanced flight controls deploy goal-
oriented systems to remove potential 
human errors-increasing safety and 
reliability. The aircraft will have a wing-
span of 65ft, just 1 ft (30 cm) shorter 
than the MQ-9 Reaper's and rotor di-
ameter of 30ft.
The Bell V-247 benefits from an empty 
weight and maximum gross weight of 
16,000lb and 30,000lb, respectively. 
The V-247’s maximum take-off weight 
is expected to be about 30,000 lbs 
- roughly three times the maximum 

missile destroyer. The wing and rotors 
swivel along the 37 ft long fuselage 
to have the same footprint as the UH-
1Y helicopter to enable size compat-
ibility with U.S. Navy Arleigh Burke-

take-off weight of the MQ-9 – and the 
tilt-rotor UAV can carry up 13,000lb of 
fuel, armament and sensors.  
The Bell V-247 Vigilant can be oper-
ated from the deck of a DDG guided 
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missile destroyers shipboard 
applications

Single engine tiltrotor 
unmanned aerial system

24-hour persistent ISR with a two 
aircraft system

Expeditionary capability with 
small logistical footprint

Open architecture and 
interfaces

Air-to-air refueling

Modular payload system to 
provide maximum flexibility

Power distribution system to 
provide maximum mission 
capability

Redundant flight control
 system

Electro Optical System and 
Targeting System
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Bell V-247 Vigilant has the ability to coordinate fire missions
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class guided missile destroyers. 
A Blade Fold Wing Stow makes V-247 
Vigilant DDG hangar compatible, 
while two folded up V-247s can fit 
inside one C-17 Globemaster III trans-
port aircraft. The aircraft’s redundant 
flight control system will ensure safe 
and reliable flight operations. More-
over, the V-247 can be launched from 
a helicopter-carrying amphibious as-
sault ship, a guided-missile destroyer 
and even from a C-5 transport aircraft. 
The Bell V-247 Vigilant also has the 
ability to coordinate fire missions from 
manned jets, ships and troops on the 
ground. Thanks to a camera with a “dis-
tributed aperture”, the V-247’s remote 
pilot can see 360 degrees around the 
UAS.
Next-gen Armament and Sensors
The modular payload system is de-
signed to accommodate a variety of 
packages, while the V-247 Vigilant can 
be armed with air-to-ground missiles 
and other precision munitions. An 
Elector Optical System and Targeting 
System provide superior target identi-
fication and designation.
Equipped with sonobuoys and torpe-
does, Bell V-247 Vigilant can protect 
fleets with anti-submarine capabili-
ties. Its modular payload can carry an 
assortment of arms, all designed to 
neutralise and expose threats on the 
surface and beneath it because the 
open architecture of the system will 
allow for the integration of weapon 
systems according to the mission type.
The Vigilant is equipped with three 
internal payload bays, a centreline 
payload and the capability to house 
up to two underwing pylons per side 
for various payloads. The payload bays 
are designed to accommodate a range 
of weapon systems, including a MK-50 
torpedo, AGM-114 Hellfire and Joint 
Air-to-Ground Missiles (JAGM).
The aircraft can also carry additional 

fuel, light detection and ranging (Li-
DAR) modules, sonobuoys and 360° 
surface radar systems. Moreover, the 
V-247 Vigilant can be easily modified 
to meet multiple airborne mission 
requirements.
Powerful Engine and Performance 
While the V-22 and V-280 use two 
engines located within the tiltrotor 
pylons, the V-247 will have a single 
engine housed in the fuselage gen-
erating 5,000-6,000 shp (shaft horse-
power), about as much as the V-22's 
engines. The V-247’s single engine 
drives the two three-bladed tiltrotors.
V-247 aims to achieve a long-range 
cruise speed of 250 knots, endurance 
speed of 180kt and a maximum speed 
of more than 300kt at maximum con-
tinuous power, flying at a maximum al-
titude of 25,000ft and offering a maxi-

mum time on station of more than 11 
hours when carrying 600lb of mission 
payload at a 450 nautical mile mission 
radius. The aircraft can support an in-
ternal mission payload of 2,000 lb and 
can sling-load 9,000 lb. 
Thanks to the two-aircraft system, the 
V-247’s on-station support at mission 
ranges is sustainable for 24 hours. 
Fewer aircraft and flying hours are 
then required to provide 24/7 cover-
age, so reducing total mission costs. 
Bell is committed to ensuring that this 
tiltrotor aircraft will be able to deliver 
extended range operating from both 
land and from vessels. The air-to-air re-
fuelling capability will further provide 
the aircraft with higher loiter times for 
extended periods.
Unparalleled Simplicity and 
Reliability
Bell Helicopter has indeed utilised its 
decades of applied tiltrotor experi-
ence to develop this next generation 
UAS. According to Bell, the V-247 Vigi-
lant will provide military customers 
with the capabilities required to re-
duce the complexity of deployment, 
increase speed, reduce mission times 
and increase response time, which 
are all elements critical to completing 
missions, saving lives and protecting 
freedom. 
With the Bell V-247 Vigilant design 
and capabilities bringing to bear ex-
perience from the V-22 tiltrotor and 
UH-1Y/AH-1Z programmes, they are 
responsible for capturing V-280 Valor’s 
unmatched design and performance 
standards. These features provide 
unparalleled competency to support 
ship-board compatibility and entail 
that the Bell V-247 Vigilant is both un-
manned and unmatched in offering 
flexible, modular and lethal autono-
mous flight capabilities.
Reference Text/Photo:
www.bellflight.com 

uel light detection and ranging (Li

TECHNICAL
 SPECIFICATIONS

Speed 
Long Range Cruise: 250 kts 
Cruise at Maximum Continuous 
Power : 300+ kts 
Best Endurance : 180 kts 
Payload 
Internal Mission : 2,000 lbs 
Sling Load : 9,000 lbs 
Performance 
>11 hours Time On Station with 
600 lbs of Mission Payload at 
450 nm Mission Radius.
>Up to 1300 nm Mission Radius 
or 15 hours Time On Station 
>Service Ceiling : 25,000 ft 
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تشجيع  َوَسلَّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النبي  هدي  من  كان 

لتحقيق  وذلك  النافعة  والرياضات  الدنية  النشاطات 

ثبت  ولهذا  البدين  بالنشاط  ترتبط  التي  املهم  املنافع 

القوة  الله عليه وسلم كان يحث عىل تحصل  انه صىل 

البدنية فقال عْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللِه َصىلَّ 

اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّم: « الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخرْيٌ أَْو أَفَْضُل َوأََحبُّ 
ِعيِف، َوِيف كُلٍّ َخرْيٌ اْحرِْص َعَىل َما  إَِىل اللِه ِمَن الُْمْؤِمِن الضَّ

يَْنَفُعَك، َوَال تَْعَجْز) رواه مسلم وأحمد.

ومن أهم أسباب القوة البدنية مامرسة الرياضة بصورة 

مستمرة وكذلك كان النبي َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّم يقيم 

مثل  عنهم  الله  الصحابة ريض  بني  الرياضية  املسابقات 

رياضة السباق يف ركوب الخيل والسباق يف ركوب اإلبل 

والسباق يف الجري والسباق يف الرمي السهام واملصارعة 

وغريها.

َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  اللَِّه  رَُسوُل  «كَاَن  قَاَل:  ُعَمَر،  ابِْن  َعْن 

رَِة ِمَن الَْحْفيَاِء إَِىل الثَِّنيَِّة  َوَسلَّم يَُساِبُق بنَْيَ الَْخيِْل الُْمَضمَّ
ْر ِمَن الثَِّنيَِّة إَِىل َمْسِجِد بَِني ُزَريٍْق، َوأَنَّ ابَْن  َوالَِّتي لَْم تَُضمَّ

ُعَمَر كَاَن ِفيَمْن َسابََق ِبَها» رواه الدارمي بسند صحيح.

وحني رجع رسول الله َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّم من إحدى 

يُْسبَُق  َال  كَاَن  اْألَنَْصاِر  ِمَن  رَُجٌل  الَْقْوِم  ِيف  الغزوات كان 

إَِىل  يَُساِبُق  رَُجٌل  أََال  ُمَساِبٍق؟  ِمْن  َهْل  يَُناِدي:  َجَعَل 

 : األكوع  بن  سلمة   قال   ) ِمرَاًرا  َذلَِك  فَأََعاَد  الَْمِديَنِة؟ 

إِالَّ  َال،  قَاَل:  يًفا،  َرشِ تََهاُب  َوَال  كَِرميًا،  تُْكرُِم  أََما  لَُه:  قُلُْت 

رَُسوَل اللِه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلَّم، قَاَل: قُلُْت: يَا رَُسوَل 

إِْن   » قَاَل:  الرَُّجَل،  فََألَُساِبُق  َخلِِّني  ي  َوأُمِّ أَنَْت  ِبأيَِب  اللِه، 

ِشئَْت « رواه أحمد. 

 .  :

 سطعت شمس اإلسالم يف قلب أوروبا منذ القدم، واستقر 

اإلميان يف كثري من بلدانها العريقة، ومتثل كوسوفا يف وسط 

أوروبا واحة لإلسالم حيث ترسخ اإلسالم يف هذا البلد منذ 

مئات السنني، معلمنا الحضاري هو قمة إميانية راسخة يف 

اإلميان  بعزة  شامخاً  يقف  حيث  برشتينا،  العاصمة  قلب 

مسجد الشيخ زايد يف هذه املدينة اإلسالمية العريقة.

حيث تم بناء املسجد بتمويل مؤسسة الشيخ محمد بن 

الخريية، يف عام 2016م منوذجاً  راشد آل مكتوم لألعامل 

عملياً للعمل اإلنساين الذي وجه به صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب وزير الدفاع رعاه الله ووفقه.

كسوفا  يف  اإلسالمية  للمشيخة  إسالمي  وقف  ألحاق  وتم 

بهذا املسجد لتكون يداً للعطاء والبذل لخري اإلنسانية ونرش 

تعاليم اإلسالم السمحة وإعالن سامحة اإلسالم منهجاً واقعياً 

عملياً تجود به يد الخري عىل الجميع.

ويتسع املسجد ألربعامئة مصٍل مبساحة إجاملية 164مرتاً 

يتسابق  َوَسلَّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  وكان 

يف  عنه  الله  ريض  عائشة  زوجته  مع 

َمَع  َعائَِشَة، قَالَْت: َخرَْجُت  الجري عْن 

بَْعِض  ِيف  َوَسلَّم  َعلَيِْه  اللَُّه  َصىلَّ  النَِّبيِّ 

َولَْم  اللَّْحَم  أَْحِمِل  لَْم  َجاِريٌَة  َوأَنَا  أَْسَفارِِه 

ثُمَّ  ُموا،  فَتََقدَّ ُموا «  تََقدَّ لِلنَّاِس: «  فََقاَل  أَبُْدْن، 

فََسبَْقتُُه،  فََسابَْقتُُه   » أَُساِبَقِك  َحتَّى  تََعاَيلْ   » ِيل:  قَاَل 

فََسَكَت َعنِّي، َحتَّى إَِذا َحَملُْت اللَّْحَم َوبَُدنُْت َونَِسيُت، 

ُموا «  َخرَْجُت َمَعُه ِيف بَْعِض أَْسَفارِِه، فََقاَل لِلنَّاِس: « تََقدَّ

مـــُوا، ثُمَّ قَــاَل:  فَتََقدَّ

فََجَعَل  فََسبََقِني،  فََسابَْقتُُه،  أَُساِبَقِك»  َحتَّى  «تََعاَيلْ 

بسند  أحمد  رواه  ِبِتلَْك»  «َهِذِه  يَُقوُل:  َوُهَو  يَْضَحُك، 

صحيح.

السباحة  تعلم  عىل  الحث  النبوي  الحديث  يف  وجاء 

الرياضة  ألن  وذلك  وركوبها  الخيل  وتدريب  والرماية 

والنفوس  والعقول  األبدان  يف  للصحة  الحارس  هي 

واملجتمعات .

لتغسيل  ملحق  إىل  إضافة  إلمام  سكن  به  وألحق  مربعاً، 

الجنائز وكذلك محالت للوضوء.

وكذلك ألحق باملسجد وقفاً خرياً ميثل عدداً من املحالت 

التجارية التي يعود ريعها عىل مصالح املسجد واملسلمني 

واملشيخة اإلسالمية يف برشتينا.

اإلمارات  لدولة  بيضاء  يداً  الحضاري  املعلم  هذا  وميثل 

العربية املتحدة يف أقىص بالد اإلسالم يف قلب أوروبا ليكون 

شاهدأ عىل عمق التأثري الحضاري اإلسالمي وارتباطه الوثيق 

بها  تصدح  التوحيد  كلمة  كانت  واإلسالم حيثام  بالعروبة 

املآذن يف بالد الله الواسعة.

وهذا اإلرث العظيم يف العطاء وفعل الخري إمنا هو املبادئ 

أبناء  يف  الله  رحمه  زايد  الشيح  له  املغفور  غرسها  التي 

أفعالهم  فأمثرت  اآلباء  وصايا  عىل  األبناء  فسار  اإلمارات، 

حضارًة وعطاًء وخرياً  عميامً عظيامً.

فنسأل الله تعاىل أن يرحم املغفور الوالد املؤسس الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان وأن يجزيه عن اإلسالم وأهله خري 

الجزاء وأن يبارك يف أبناءه الذين هم خري خلف لخري سلف.
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إلحدى الطائرات املروحية أو إحدى البوارج املجهزة 
طراز  من  النقل  طائرة  حتى  أو  املوجهة  بالصواريخ 

.C-5
أيضا   Bell V-247 Vigilant الطائرة  تتميز  كام 
عن  الصادرة  النريانية  املهام  تنسيق  عىل  بقدرتها 
الطائرات النفاثة املأهولة والسفن والقوات املوجودة 
”عدسة  ب  مزودة  تصوير  آلة  وتوجد  األرض.  عىل 
للطيار  تسمح   “distributed aperture” موزعة“ 
املسؤول عن الطائرة V-247 عن بُعد برؤية ما حول 

الطائرة بزاوية 360 درجة. 

تم تصميم نظام الحمولة املعياري بحيث يكون قادرا 
عىل استيعاب مجموعة من املواد املختلفة، كام ميكن 
تسليح الطائرة Bell V-247 Vigilant بصواريخ جو 
– أرض والصواريخ الدقيقة األخرى. كام يوجد نظام 
ونظام   Elector Optical System انتقايئ  برصي 
متييز  عملية  لتأمني   Targeting System للتصويب

وتحديد األهداف بدقة متناهية.
مجهزة   Bell V-247 Vigilant الطائرة  أن  كام 
لحامية  وطوربيدات   sonobuoys صوتية  بعوامات 
األساطيل املجهزة بأسلحة مضادة للغواصات. وميكن 
من  متنوعة  تشكيلة  تحمل  أن  املعيارية  لحولتها 
مصادر  وكشف  لتحييد  كلها  تهدف  التي  األسلحة 
الخطورة سواء عىل سطح املاء أو تحته بفضل التصميم 
املفتوح للنظام الذي يسمح باستخدام أنظمة التسلح 

تبعا لطبيعة ونوعية املهمة.
بثالثة  مجهزة   Bell V-247 Vigilant والطائرة 
مخازن داخلية لألسلحة ومخزن يف املنتصف، باإلضافة 
أسفل   pylons عمودين  استيعاب  عىل  قدرتها  إىل 
الجناحني لكل جانب كحد أقىص الستيعاب األسلحة 
املختلفة. وهذه املخازن مصممة الستيعاب مجموعة 
MK- الطوربيد  مثل  التسلح  أنظمة  من  مختلفة 

 AGM-114 جو   – أرض  والصاروخ   50 torpedo
Joint Air- والصواريخ جو – أرض املشرتكة Hellfire

.(to-Ground Missiles (JAGM
أيضا   Bell V-247 Vigilant الطائرة  تستطيع  كام 
الرصد  وأجهزة  الوقود  من  إضافية  كميات  حمل 
 light detection and الخفيفة وأجهزة قياس املدى
املائية  والعوامات   ranging (LiDAR) modules
 360 بزاوية  السطحية  الرادار  وأنظمة   sonobuoys

درجة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن تعديل الطائرة بكل 
سهولة لتلبية متطلبات املهام املجوقلة املتعددة.

 V-280 و Bell V-247 Vigilant  رغم أن الطائرتني
عمودي  أسفل  موضوعني  محركني  تستخدمان 
املروحتني املائلتني ، إال أن الطائرة األوىل ستستخدم 
محركا واحدا مثبتا عىل جسم الطائرة يولد قوة ترتاوح 
بني 5,000 و 6,000 حصانا، أي قوة مقاربة ملحريك 
 247 للطائرة  األوحد  املحرك  ويقوم   .V-22 الطائرة 

بتشغيل مروحتني مائلتني بثالث شفرات.
وتهدف الطائرة V-247 إىل تحقيق رسعة عىل املدى 
الطويل تقدر ب 250 عقدة، وتحقيق رسعة تحمل 

عقدة   180 ب  تقدر  املتواصل  الطريان  عىل  وقدرة 
ورسعة قصوى تقدر بأكرث من 300 عقدة من الطاقة 
 25,000 إىل  يصل  ارتفاع  عىل  والتحليق  املتواصلة، 
قدما كحد أقىص وقضاء وقت عىل األرض يزيد عىل 
11 ساعة كحد أقىص عندما تحمل أجهزة املهمة بوزن 
600 رطال بنصف قطر بحري قدره 450 ميال بحريا. 
وتستطيع الطائرة حمل حموالت داخلية يصل وزنها 
 sling-load التعلىق حمل  وميكن  رطال،   2,000 إىل 

بوزن 9,000 رطال.
 V-247 وبفضل نظام الطائرتني ميكن لدعم الطائرة
للمهام أن يظل مستداما ملدة 24 ساعة، ما  األريض 
يعني قلة عدد الطائرات وقلة عدد ساعات الطريان 
الالزمة لتحقيق تغطي كاملة مدار الساعة، األمر الذي 

يؤدي إىل خفض تكاليف املهام اإلجاملية.
وتحرص رشكة Bell Helicopter عىل أن تظل هذه 
الطائرة ذات املروحة املائلة قادرة عىل العمل لساعات 
طويلة سواء من عىل األرض أو من عىل أسطح القطع 
البحرية. وتساهم خاصية القدرة عىل تزويد الطائرات 
عىل  القدرة  الطائرة  منح  يف  الطريان  أثناء  بالوقود 

التحليق يف الجو لساعات أكرث ولفرتات أطول.

خربتها  تسخري  يف   Bell Helicopter رشكة  نجحت 
ذات  الطائرات  مجال  يف  لعقود  متتد  التي  الطويلة 
من  الجديد  الجيل  هذا  تطوير  يف  املائلة  املراوح 
املركبات الجوية غري املأهولة. وأكد مسؤولو الرشكة 
أن الطائرة Bell V-247 Vigilant ستمنح عمالءها 
لتقليل  الالزمة  واإلمكانيات  القدرات  العسكريني 
الصعوبات املتعلقة بنرشها وزيادة رسعتها واختصار 
عنارص  وكلها  االستجابة،  وقت  وزيادة  املهمة  زمن 
مهمة للغاية يف استكامل املهام وإنقاذ األرواح وحامية 

الحريات.
 Bell V-247 وقد استفادت تصاميم وقدرات الطائرة
UH-1Y/ و  V-22 الطائرة برنامجي  Vigilant من 

اللذين يعدان مسؤولني عن تصميم وأداء   AH-1Z
اإلمكانيات  فهذه  الفائقني.   V-280 Valor الطائرة 
نقل  عمليات  لدعم  الكفاءة  من  فائقا  قدرا  تؤمن 
الطائرة  قدرة  ودعم  املختلفة  املنصات  عرب  الطائرة 
Bell V-247 Vigilant عىل االحتفاظ بدورها كطائرة 
والقدرة  باملرونة  تتمتع  مسبوقة  وغري  مأهولة  غري 

الذاتية املعيارية عىل الطريان وتحييد قدرات العدو.

Bell V-247
Vigilant

:

الرسعة
الرسعة عند املسافات الطويلة: 250 • 

عقدة
الطريان بأقىص قوة متواصلة: أكرث من • 

300 عقدة
املتواصل: •  الطريان  عىل  قدرة  أعىل 

180 عقدة.

الحمولة
املهام الداخلية: 2,000 رطال
حمل التعلىق: 9,000 رطال
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املهام  من  كبرية  مجموعة  تنفيذ  عند  املسبوقة 
املختلفة. هذا باإلضافة إىل مميزات القدرة عىل الطريان 
لساعات طويلة متواصلة. وتشمل قامئة املهام الحرب 
 airborne early اإللكرتونية واإلنذار املبكر املجوقل
warning (AEW) وجمع املعلومات االستخباراتية 
 ISR (Intelligence, واالستطالع  واملراقبة 
والقدرة   (Surveillance and Reconnaissance
 V-22 / V-280 عىل العمل كطائرة حراسة للطائرتني
واالتصاالت  والتحكم  والقيادة  املائلة  املراوح  ذوايت 
 C4 (Command, Control, اآللية  والحاسبات 
Communications, and Computers) وعمليات 
أثناء  بالوقود  الطائرات  وتزويد  الدقيق  القصف 
الطريان والحرب املضادة للغواصات وانتشال األفراد 

وتجديد اإلمداد التكتييك.
وتستمد الطائرة Bell V-247 Vigilant تصميمها من 
العالية، ويعتمد بدنها عىل  الطائرات ذات األجنحة 
هيكل مشابه ليكل الطائرات ذات األجنحة الطويلة، 
وتستخدم الطائرة ذيال عىل شكل حرف V وعجالت 
تسمح  كبرية  كهربية  وطاقة  للطي  قابلة  هبوط 
وتأيت  الفائق.  األداء  ذات  الالزمة  األنظمة  باستخدام 
القدرات الخاصة بالحامية الذاتية والتصميم املعياري 
واألداء املعتمد عىل املروحة املائلة ليزيد قدرة الطائرة 

عىل الطريان املتواصل لساعات طويلة.

”نظام   Bell V-247 Vigilant الطائرة  وتستخدم 
 Integrated Vehicle “مراقبة صحة الطائرة املتكامل
 (Health Management System (IVHM
ملراقبة وإرسال املعلومات يف حالة رصد أي نوع من 
التهديدات، بينام مفاتيح التحكم املتقدمة يف الطائرة 
أي  لتصحيح  محددة  أهداف  ذات  أنظمة  بإرسال 
أخطاء برشية محتملة، ومن ثم تعزيز عاميل السالمة 
واالعتامدية. ومن املتوقع أن يصل طول جناح الطائرة 
إىل 65 قدما أي بقدم واحد (30 سنتيمرتا) فقط أقل 
طول جناح الطائرة MQ-9 Reaper وقطر املروحة 

البالغ 30 قدما.
وتستفيد الطائرة Bell V-247 Vigilant من الوزن 

للوزن  األقىص  والحد  رطال   16,000 البالغ  الفارغ 
اإلجاميل البالغ 30,000lb، ومن املتوقع أن يصل وزن 
كحد  قدما   30,000 حوايل  إىل  اإلقالع  عند  الطائرة 
الطائرة  لوزن  األقىص  الحد  أضعاف  ثالثة  أي  أقىص، 
MQ-9 تقريبا، وتستطيع املركبة الجوية غري املأهولة 
ذات املروحة املائلة حمل 13,000 رطال من الوقود 

واألسلحة وأنظمة االستشعار كحد أقىص.
من   Bell V-247 Vigilant الطائرة  تشغيل  وميكن 
املوجهة،  بالصواريخ  املسلحة  البوارج  سطح  عىل 
جسم  مبحاذاة  الدوران  واملراوح  الجناح  ويستطيع 
شكل  تأخد  يك  قدما   37 طوله  يبلغ  الذي  الطائرة 
الطائرة املروحية UH-1Y   حتى يتمىش حجمها مع 
البوارج من طراز Arleigh Burke املجهزة بالصواريخ 

املوجهة والتابعة لسالح البحرية األمرييك.
 Blade Fold الشفرات  لطي  الجناح  مخزن  ويأيت 
باستيعاب  البارجة  لهنجر  ليسمح   Wing Stow
تخزين  ميكن  كام   ،Bell V-247 Vigilant الطائرة 
من  واحدة  طائرة  داخل  مطويتني   V-247 طائريت 
ويسمح   . C-17 Globemaster III النقل  طائرات 
العمليات  بتنفيض  املكرر  الطائرة  يف  التحكم  نظام 
الجوية بطريقة آمنة وميكن االعتامد علىها. عالوة عىل 
 Bell V-247 Vigilant الطائرة  إطالق  ميكن  ذلك، 
من عىل منت إحدى سفن االقتحام الربمائية الحاملة 

أكرث من 11 ساعة طريان كحد أقىص   *
عندما تحمل أجهزة املهمة بوزن 600 
رطال بنصف قطر بحري قدره 450 ميال 

بحريا.

* قطر املهمة أكرث من 1300 ميال بحريا أو 
15 ساعة وقتا عىل املحطة.

* الحد األقىص لالرتفاع: 25,000 قدما.
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وضمن متطلبات الحملة غري املأهولة املتعددة املهام 
 Multimission Unmanned Expeditionary
MUX)) التابعة لقوة املهام الجوية األرضية التابعة 
لقوات املارينز، تسعى هذه القوات منذ فرتة طويلة 
القادرة  إنتاج طائرتها اآللية (الدرون) املسلحة  نحو 
االستخباراتية  املعلومات  جمع  عمليات  تنفيذ  عىل 
عىل  وضعها  ميكن  والتي   ISR واالستطالع  واملراقبة 
بغرض  وذلك  الرشكة،  تنتجها  التي  الطائرات  منت 
االستغناء عن الطائرة MQ-9 Reaper التي تنطلق 
عند  األمرييك  الجو  لسالح  والتابعة  األرض  عىل  من 
 Bell V-247 الطائرة وتعترب  املارينز.  عمليات  دعم 
العمليات  خالل  مسلحة  حراسة  طائرة   Vigilant
الجوي  الدفاع  بتأمني  وتقوم  املجاالت،  املتعددة 
املتكامل املضاد وتنفيذ الحرب اإللكرتونية وعمليات 

اإلنذار املبكر وإطالق النريان الدقيقة.
ومتكن الطائرة Bell V-247 Vigilant قادة املهام من 
إعادة توظيف أسلحتها وأنظمة استشعاراتها بشكل 
عىل  مسبوقة  غري  استيعابية  بقدرة  وتتمتع  فوري، 
التي متكنها من  والخارجية  الداخلية  األسلحة  حمل 

عىل تنفيذ عدة مهام مختلفة 
جناح الرسعة. 

وتتمتع الطائرة بقدرة ذاتية عىل الطريان متكنها من 
تنفيذ املهام الجديدة، األمر الذي مينح رئيس طاقم 
وتتيح  املرونة  من  أكرب  قدرا  الحراسة  محل  الطائرة 
املكلفة  االستشعار  أنظمة  توظيف  إعادة  إمكانية 

بجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع.
عمق  إىل  جوية  منصة  أو  طائرة  أي  مرافقة  وأثناء 
األرايض املتنازع علىها بهدف توفري الحامية 
املبكر  اإلنذار  أو  لها  الالزمة 
العمليات  تنفيذ  أو 
 ، ضية العرتا ا

يعمل جهاز الرادار املعياري وأنظمة االستشعار لدى 
الطائرة Bell V-247 Vigilant عىل توفري قدر أكرب من 
الحامية واألمان ل ”وحدة االستطالع التابعة للامرينز“ 
Marine Expeditionary Unit عن طريق استخدام 
وتأيت  املتقدمة.  االستشعار  وأنظمة  اإلنذار  أنظمة 
القتالية  كفاءتها  أثبتت  التي  الدوارة  املروحة  تقنية 
واملدى   runway independence املدرج  استقالل 
ال  بصورة  واملدى  الرسعة  زيادة  إىل  باإلضافة  القاتل 

تضاهيها الطائرات العمودية التقليدية.
اإلقالع   Bell V-247 Vigilant الطائرة  وتستطيع 
من أي موقع، وذلك بفضل خاصية اإلقالع والهبوط 
 Vertical Takeoff Landing عمودي  بشكل 
VTOL وخاصية اإلقالع والهبوط عىل مدارج جوية 
 ،(Short Takeoff Landing (STOVL قصرية 
وهام الخاصيتان اللتان متنحان الطائرة أداء فائقا يف 
جوية  مدارج  فيها  تتوافر  ال  التي  واملواقع  املناطق 
املناطق  يف  املحدودة  الربية  القواعد  مثل  مأمونة 
املتنازع علىها. وميكن توفري الحامية الالزمة للمنصات 
الطائرة  بفضل قدرة  األرض  واملنصوبة عىل  البحرية 
املجوقل  املبكر  اإلنذار  Bell V-247 Vigilant عىل 
املمتد  التحليق  زمن  يساهم  فيام  نهارا،  أو  ليال 
جمع  متطلبات  تلبية  يف  األفق  وراء  فيام  واملدى 
املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع والحرب 

اإللكرتونية.

كطائرة جوية غري مأهولة من النوع الخامس، تم 
 Bell V-247 Vigilant الطائرة  تصميم 
بحيث تجمع بني القدرات التي 
واملرونة  تضاهى  ال 

غري 

Bell
V-247 Vigilant
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لوبون اليخفي إعجابه  بالعرق األنجلوساكسوين، 
الواليات املتحدة األمريكية مثاالً عىل  جاعالً من 
وبني  بينها  مقارناً  املتوثبة،  اليافعة   األمة  عظمة 
ميوتوا  أن  ميكنهم  الذين  املهاجرين  اإليطاليني 
جوعاً وهم يواجهون التحديات الوجودية الهائلة 

للمهاجرين اإلنجليز األوائل إىل العامل الجديد.
محابياً  كرمياً  يكون  أحياناً   التاريخ  أن  ومع   
الدوام  أنه عىل  إال  الكربى،  التقليدية  للحضارات 
وزمان  زمانك  تأخذ  «أن  الميكنك  بأنه  يكاشفنا 
غرائبياً،  وعاملاً  لغزاً  لقرون  الصني  مثلت  غريك». 
نستقي الحكمة من عظامئها، مستأنسني باعتقاد 
أمة  سوى  ليست  الصني  بأن  ومتخشب  جامد 
هذا  وكان  ذاتها،  عىل  منكمشة  نائية  خاملة 
االعتقاد مبثابة اإلغواء الخاطيء الذي تدفع اليوم 
القوة العظمى وحلفاؤها مثنه.  واليوم متثل رؤية 
الصني للرشاكة العاملية عرب طريق الحرير والحزام 
ذروة التجيل لعظمة هذه األمة. ويف يونيو املايض 
قالت أوريانا سكايلر ماسرتو، األستاذة املساعدة 
يف جامعة جورجتاون التي تدرس السياسة األمنية 
إن   » جورنال  سرتيت  لوول  تعلىق  يف  الصينية 
الصني ”تحرز الكثري من التقدم؛ ألن لديها الكثري 
من  الكثري  يكسبها  مل  نهجها  لكن  املوارد“؛  من 

األصدقاء».
    كتب نيال فريجسون، أستاذ التاريخ يف جامعة 
العام  إفريز  الفورن  يف  نرشها  مقالة  يف  هارفارد 
2015   أن  كيسنجر يف سبعينيات القرن املايض 
الثوري  طابعها  من  الرغم  عىل  أنه  فهم  «قد 
الواضح، فإن جمهورية الصني الشعبية قد تدخل 
السوفييتي  الصيني  العداء  وأن  القوى  ميزان  يف 

الواليات  تقريب  خالل  من  استغالله  ميكن 
املتحدة من كل طرف من األطراف املتنافسة 

أكرث من تقاربها من بعضها البعض». 
  وبالنظر إىل خمسة عقود ترصمت، فإن الصني 
أي  من  وتنسيقاً  تفاهامً  أكرث  اليوم  هام  وروسيا 

وقت مىض.
هو  عظيم  صويف  قال  الوسطى  القرون  يف      
املتكرر  التجيل  إن   »  : عريب  ابن  األكرب  الشيخ 
الواحدة اليعول علىه». من املستبعد  الصورة  يف 
أن يستمر العامل الغريب بقيادة أمريكا مهيمنا يف 
طوداً  نفسه  خلق  يعيد  أو  القادمني،  العقدين 
شامخاً دون املارد الذي يبدو أنه يعيش لحظته، 
ة  كام أن التاريخ نفسه مينحنا دروساً كبرية وُمِمضَّ

معنى  حول  الغور  عميق  نرجسياً  جرحاً  مثرياً 
بوعينا  دروسه  مختزالً  ومجراه،  التاريخ 

يف  والغرق  الغسق  لحظات  ملعنى 
الحظ  وساعة  التاريخ،  مجاهل 

البطيء  واالجتيـاح  واالنبعاث 
أثــــره  يشـابـه  الـذي 

الهـائــــل  النفســــي 
أصيـــب  جســداً 

بالشـــلل 
مرتكــــن إىل 

تأكلهــا  منســـأة 
دابـــة األرض،  وهـي 

دروس التعرف املحاباة.
فإن  نحن،  يخصنا  وفيام      

لقرون  واملسلمني  العرب  كون 

عديدة منذ فجر الحضارة اإلسالمية وعرص الفتوح 
املناطق  يف  «أقلية  كانوا  ازدهارها  ذروة  حتى 
الفيلسوف  لهم» حسب  التي خضعت  الشاسعة 
من  إجابة  يعطينا  العروي،  عبدالله  املغريب 

وفهم  واستيعاب  االنسجام  أن  التاريخ  جوف 
ناهضة  عظمى  وقوة  صاعدة  أمة  ثقافة 

واالنجذاب إليها هو كالجهل بها أو أو 
حينام  ازدرادها  وعدم  تجاهلها 

واملجتمعات  الشعوب  تجد 
مجرى  يف  طمياً  نفسها 

طوفان هـذه القـوة  
نهـــا  وفيضـــــا

املكتسح. 



825822020

الذيـــــن 
يعمــلـــــون 

مــع  بالتـــــوازي 
لـ“متحـــو   «CIA»الـــ

فكــــــرة  األذهــــان  من 
فيها أن أمريكا صحراء ثقافية وتزرع 

اىل  حاجة  يف  العامل  أن  مؤداها  جديدة  فكرة 
ذلك  وأن  جديد  تنوير  عرص  واىل  أمرييك  سالم 
هذا  عاش  األمرييك“.  القرن  اسمه  سيكون  كله 
املرشوع قرابة عرشين عاماً. ولكن الحرب الباردة 
التسعينيات  أوائل  انتهاؤها رسمياً حتى  مل يعلن 
لحظة تفكك االتحاد السوفيتي. وتواجه الواليات 

من  محوَّرة  جديدة  نسخا  األمريكية  املتحدة 
اليسار تعم العامل وتنتعش يف أوقات األزمات. 

العلل كيف ميكننا  يف عامل يعاين من هذه 
الغريب  العامل  يخوض  أن  نتصور  أن 
الصني؟!  ضد  ثقافية  باردة  حربا 
ماحصل؟  تكرار  ميكن  هل 
مأساة  ذلك  ميثل  هل 

أومهزلة؟
     اليوم بعد 
ثــة  ثــال

عقود، 
تــواجــــه 
ت  لواليــــــــا ا
املتحــدة األمريكيــة 
أكرث  عظمى  قوة  صعود 

كام تحدياً اقتصادياً  وعسكرياً،  وتكنولوجياً 
بصعود  يتمثل  خطورة  أقل  آخر  تحدياً  تواجه 
حجر  مرمى  عىل  اآلن  باتت  التي  لروسيا  جديد 
املتوسط وجنوبه. عقب  أوروبا رشق  من حدود 
بأوروبا  أمريكا  نهضت  الثانية  العاملية  الحرب 

أمام  لتكون أكرث قوة وصالبة   ، وأعادت إعامرها 
االتحاد السوفيتي، غري أن املفارقة اليوم أن أوروبا 
هي اآلن يف أكرث حاالتها ضعفاً وهشاشة، وكانت 
مواجهة إيطاليا للجائحة وتخيل أوروبا عنها، ومد 
الصني وروسيا يدها إليها لحظة كاشفة معربة عن 
من  بريطانيا  خروج  مثل  كام  أوروبا،  مستقبل 

االتحاد األورويب رضبة قاصمة أكرث إيالماً.
وأكرث  خشونة  أكرث  بوتني  مع  الروس  ويبدو     
أن  غري  قومياً،  فخراً  واكرث  بأنفسهم  اعتداداً 
األهم أنهم أكرث تقارباً مع الصينيني وتنسيقاً، مع  
قناعة تزداد رسوخاً بأنهم يف حاجة ملحة لرشاكة 
يف  معهم  تحالف  وعقد  الصني  مع  إسرتاتيجية 
مواجهة الهيمنة األمريكية الغربية عىل النظام 
تقرص  سايرباين  عامل  خلق  ورضورة  املايل، 
ويف  سام.  للعم  الطوىل  اليد  دونه 
السنوات األخرية تكرث املناسبات 
روس  خرباء  فيها  يحذر  التي 
ويف  متعددة  حوارات  عرب 
محافل دولية ولقاءات صحفية بأن 
أمريكا قادرة عىل أن تشل النظام املرصيف 
الرويس، وإدراك الروس لهذا العجز يجعلهم 
عسكرياً  تنافس  أن  جدوى  ”فام  للغاية،  قلقني 
يف الوقت الذي ميكنك أن تواجه شلالً يف عصب 
خبري  حسب  املعلومة؟!“   وتدفق  االقتصاد 
روسية  صحيفة  مع  مقابلة  يف  رويس 
بشكل  مشرياً  املايض  ديسمرب  يف 
ساخر إىل أن ”روسيا قوة عظمى 
اللحظة  هذه  ويف  ضعيفة“.  ولكن 
يلقي  األمرييك  الصيني  الرصاع  فإن 
املتحدة   الواليات  حلفاء  عىل  الكئيبة  بظالله 
يف الرشق األوسط والخليج أسوة بأوروبا الواهنة، 
أمريكية  ضغوط  أمام  أنفسهم  وجدوا  الذين 
واتخاذ  الصني  من  موقفهم  لتحديد  لها  السابق 
نتائج مدمرة عىل رشاكاتهم  لها  خيارات سيكون 

االقتصادية مع الصني.
املتحدة  الواليات  بيد  أنه ليس  اليوم يبدو        
األمريكية وأوروبا  ذلك العنفوان والعلو والكربياء 
األلق  أن  كام  عقود،  سبعة  قبل  تلبسها  الذي 
دارها  وعقر  الرأساملية  مثلته  الذي  واإلغواء 
املنال  سهل  ليس  األمرييك  الحلم  يف  متجسداً 
اليوم وال من اليسري ابتكاره كرة أخرى. قبل قرابة 
غوستاف  الفرنيس  الفيلسوف  كان  عاماً  تسعني 
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كانت عليه هذه الدولة عام 1999،  حيث ورثت 
النتائج  وتحملت  السوفيتي  االتحاد  إمرباطورية 

املدمرة لتفككه.
    كانت األجندة الثقافية يف صدارة برامج  وكالة 
الروسية يف فرتة  املخابرات األمريكية واملخابرات 
عاماً  أربعني  قرابة  سادت  التي  الباردة  الحرب 
تسعينيات  يف  السوفيتي  االتحاد  سقوط  حتى 
باردة  حرب  تصور  ميكننا  فهل  املايض.  القرن 
العامل  ماعرفه  غرار  عىل  صينية  أمريكية  ثقافية 
الصني  وتبدو  والغريب؟  الرشقي  املعسكرين  بني 
التي كانت عىل مدى قرون طويلة أشبه بحضارة 
من  أكرث  من  أمة  بذاتها،  مكتفية  شبه  مستقلة، 
الواليات  تفوق  جغرافية  مبساحة  إنسان  مليار 
 1949 منذ  الصني  والتزال  األمريكية،  املتحدة 
املعلوماتية   ثورة  ومع  شيوعي.  حزب  يحكمها 
نهجت الصني الشعبية االنفتاح النسبي والقنوات 
اإلنرتنت  عىل  اإلخبارية  واملواقع  الفضائية 
واملؤمترات التي تخاطب فيها الصني العامل بلغاته 
املتعددة، وتغرقه يف الوقت نفسه مبنتجاتها،  إال 
للريبة والشكوك،  وإثارة  أنها التزال أكرث غموضاً 
لجائحة  الصينية  الحكومة  إدارة  تسببت  كام 
كان  أسابيع  وصمتها  األول،  اليوم  منذ  كورونا 
ماليني الصينيني يجوبون فيها العامل، بتخوف وقلق 
عاملي إزاء الغموض والتشايف املبكر الذي عملت 

الدعاية الصينية عىل التباهي به.

أكرث  هي  اليوم  الصني  أن  من  وبالرغم         
انفتاحاً عىل العامل من أي وقت مىض يف التاريخ، 
ثقافتها  هضم  وعرس  الصني  ازدراد  عدم  أن  إال 
أن  من  االرتياح  دون  يحول  نفسياً  سوراً  يشيد 
العامل  لقيادة  مكانها  الكونية  القوة  هذه  تأخذ 
إىل  جذوره  متتد  حاجز  وهو  املقبلة،  العقود  يف 
عرشات القرون من التجربة اإلنسانية، وسمحت 

األوهام هذه الشكوك بخلق  من  ذريعة 

للعرق  االكتساح  من  طوفان  وجه  يف  تنسج 
وأمسك  اقتصادياً  العامل  أطبق عىل  الذي  األصفر 
مبفاصله ممثالً رشياناً وجودياً لعامل كسول مريض 
العارم  الصناعي  التدفق  من  وثدياً  باالستهالك، 
يبدو أن البرشية غري مهيئة بعد عىل فطامه، حتى 
لتلك املجتمعات التي ترى يف نفسها ضحية لسوء 
مع شعور  الجائحة،  مع  التعامل  يف  الصني  إدارة 
متناقض يتالطم يف مخيالها السيايس  ميثل مزيجاً 
من اإلعجاب والخوف والشعور بالخيانة، والعجز 

عن االستغناء فضالً عن املنافسة. 
تنتمي  مجتمعات  تجد  نفسه  الوقت  ويف       
إىل الفضاء اإلبراهيمي، وهو كتلة برشية تتجاوز 
إندونيسيا  من  ممتد  تقريباً،  العامل  سكان  نصف 

حتى األمريكتني صعوبة يف فهم هذه الثقافة. 
    بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية عرف العامل 
الرشقي  املعسكرين  بني  الباردة  الحرب  حقبة 
ضد  الطويلة  حربها  أمريكا  وقادت  والغريب، 
أمريكا  خرجت  السوفيتي.  واالتحاد  الشيوعية 
واقتصادياً. ولد   الحرب قوة عظمى عسكرياً  من 
والحرية“  للثقافة  الدولية  املنظمة  ”الكونجرس/ 
 ،CIA األمريكية  املخابرات  من  هائل  بتمويل 
واملفكرين  املثقفني  مئات  املرشوع  واحتوى هذا 
املجالت  عرشات  وأصدر  والفنانني،  واألدباء 
والدوريات واملعارض، بخمسة وثالثني مركزاً حول 
العامل، وتكونت شبكة محكمة من البرش 
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األمريكية  املتحدة  الواليات  تواجه  واليوم     
وحلفاؤها صعود قوة عاملية عظمى هي الصني، 
كلتا  قدرة  لتكشف  كورونا  جائحة  وجاءت 
الدولتني العظميني عىل مواجهة األزمة وتبعاتها، 
ويبدو أن أمريكا وحلفاءها األوروبيني يعانون من 

إنهاك ويتمتعون بلياقة أقل وألق أضعف ومرحلة 
من انحسار اإللهام وتضعضع الحلم األمرييك أكرث 
التحول  هذا  مع  وبالتوازي  مىض.  وقت  أي  من 
الجيوسيايس الهائل تبدو روسيا اليوم يف لحظة من 
االنبعاث الميكن مقارنتها بأي حال من األحوال مبا 
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و   / Raytheon / Northrop Grumman
.Sikorsky

نطاق  بتضييق  الجيش  قام   ،2020 مارس   25 يف 
ملرحلة   Bell و   Sikorsky يف  وحرصها  املنافسة 
من  كان  التي  واالختبار،  والبناء  النهايئ  التصميم 
عقد  ملنح  املطلوبة  البيانات  توفر  أن  املتوقع 
مستقبلية  وهجومية  استطالعية  طائرة  أجل  من 
وتقوم   .2024 املالية  السنة  يف   (FARA)
لطائرة  أويل  منوذج  بإطالق  بالفعل   Sikorsky
من نوع FARA ، وهي S-97 Raider، يف حني 
من   ،  FARA مفهوم  عن  الستار   Bell أزاحت 

.Invictus 360 خالل
 X2 تقنية  إىل  استناداً   :Sikorsky Raider X
تضم   ،Sikorsky›s Collier جائزة  عىل  الحائزة 
الطريان عن  التطورات يف مجال  Raider أحدث 
طريق التحكم السليك وأنظمة التحكم يف الطريان 
ميكن  األنظمة.  وتكامل  املركبات  إدارة  وأنظمة 
أن تصل Raider  إىل رسعات تفوق 220 عقدة، 
املروحية  الطائرة  يقرب من ضعف رسعة  ما  أي 
للعمليات  املروحية  تصميم  تم  وقد  التقليدية. 
الطريان  عىل  قادرة  وهي  والساخنة»،  «العالية 
درجة   95 حرارة  يف  قدم   10,000 ارتفاع  عىل 
فهرنهايت. تم تصميم Raider X خصيصاً ألجل 
هيمنة الطائرات العمودية يف مواجهة التهديدات 
بيئة مشرتكة يف  املتطورة يف  الّنّديّة  الّنّديّة وشبه 
جميع املجاالت. قبل بدء برنامج اختبار الطريان، 
تصميم  وتحسني  تطوير  عىل   Sikorsky تعمل 

وتطوير وبناء منوذج Raider X النموذجي.

تصميم  يتميز   :Speedy Bell 360 Invictus
هذه الطائرة مبستوى متطور من الرسعة واملدى 
يف  الحرضية  األودية  يف  سواء  واملرونة،  والخفة 
الوعرة؛  الريفية  التضاريس  أو  الضخمة  املدن 
حيث يوفر رأس الدوار املفصيل املثبت بالتجربة 
الدوار  شفرة  تصميم  يخفف  بينام  أكرب،  رسعات 
عالية الرسعة من تراجع الرسعة، مام يوفر مرونة 
يف مهام االستطالع يف االنتقال من رسعة التحليق 
قوة  توزيع  جناح  ويسهم  العالية.  الرسعات  إىل 
الرفع يف تخفيف العبء عىل  املروحة يف الطريان 
املناورة  عىل  فائقة  قدرة  يتيح  مام  األمام،  نحو 
الحاجة إىل نظام دفع معقد.  برسعة عالية دون 

 (SPU) وتؤدي وحدة الطاقة التكميلية املتكاملة
مساعدة  طاقة  توفري  خالل  من  مزدوجة  أغراضاً 
للصيانة األرضية وفحص األنظمة. كام توفر قوة 
ورسعة  الطريان،  رسعة  لتعزيز  إضافية  حصانية 

االندفاع، وحمولة التحليق، واألداء اآليل.

تقنية  بتطوير  األمرييك  الجيش  يقوم  حني  يف 
فإنهم   ،FVL املستقبيل  العمودي  لإلقالع  مهمة 
يعملون عىل التعامل مع عدة ثغرات يف القدرات 
عىل  الحفاظ  أجل  من  معالجتها  يجب  التي 
ويهدف  املجاالت.  متعددة  العمليات  يف  التفوق 
إىل   FVL املستقبيل   العمودي  اإلقالع  برنامج 
العسكرية  القوات  أفرع  لجميع  الفائدة  تحقيق 
األمريكية، مع اعتبار الجيش الجهة الرئيسية التي 
توفر غالبية التمويل من خالل ميزانيتها. ومن غري 
املستقبلية  العمودية  الطائرات  أن تكون  املتوقع 
جاهزة للتشغيل قبل الثالثينيات من هذا القرن؛ 

إذ ال تزال يف مرحلة مبكرة . 
ينشط الجيش األمرييك أيضاً للعثور عىل رشكاء يف 
الخارج ميكن أن يكونوا عمالء للطائرة العمودية 
الدولية يف  املشاركة  زاد حجم  وكلام  املستقبلية. 
 ،FVLاملستقبلية العمودية  الطائرات  برنامج 
تكلفة  أقل  تكون كل طائرة  أن  احتامالت  زادت 
عىل الجيش وأن تستفيد الصناعة األمريكية من 

هذه األعامل.

FVL
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عىل الرغم من أن رسعة الطريان الثابتة للمروحية 
V-280 Valor تبلغ 280  عقدة (KTAS) ومدى 
قامت  فقد  نانومرت،   500-800 من  يرتاوح  قتايل 
لدوران   V-280 مروحية  بتبسيط   Bell رشكة 
مام  ثابتة،  املحركات  عىل  املحافظة  مع  املراوح 
املركبة  ومينع  املتحركة  األجزاء  من  العديد  يلغي 
وتحتوي  والهبوط.  اإلقالع  أثناء  األرض  سفع  من 
مرت  مقاس1.83  واسعني  بابني  عىل  املروحية 
أما  املسلحة.  القوات  عنارص  وخروج  لدخول 
مركّب  من  واحد  مقطع  من  املكونة  األجنحة 
من  يقلل  مام  الكربون،  بألياف  مقوى  بوليمر 
الوزن وتكاليف اإلنتاج، يف حني أنه مصمم لنقل 

أربعة من أفراد الطاقم و 11 جندياً.
تم تجهيز املروحية مبعدات هبوط تقليدية قابلة 
للطّي من أجل تحكم أفضل أثناء اإلقالع والهبوط. 
رفع  قدرة  املزدوجة  الشحن  خطافات  ومتنحها 
لحمل مدفع هاوتزر M777A2 Howitzer يصل 
وزنه حتى 10000 رطل أثناء الطريان برسعة 150 

عقدة.
 :Sikorsky / Boeing SB> 1 DEFIANT
 Sikorsky و   Boeing بني  املشرتك  التطوير  إن 
وزارة  لصالح    SB> 1 DEFIANT لـمروحية 

كمزودين  وضعهام  يعكس  األمريكية  الدفاع 
رئيسيني للمروحيات الهجومية ومروحيات النقل 
 Boeing و   Sikorsky تصميم  ويجمع  الثقيل. 
واملدى  والحمولة  الرسعة  بني  مناسبة  بصورة 
وقد  والهجوم.  االقتحام  مهام  من  لكل  الرضوري 
القواسم  من   %  85 نسبة  بوجود  تطويره  تم 

املشرتكة بني طائرات الهجوم  والهجومية، ويقلل 
التطوير  تكاليف  الرشيق   SB <1 DEFIANT
ودورة الحياة، بينام يزيد من القدرة عىل املناورة 
أو  انقطاع  من  األدىن  الحد  ويضمن  عام،  بشكل 

فقدان الخربة املوجودة يف الطائرات العمودية.
X2 rigid co-ميثل نظام الدوار املحوري املشرتك

الطائرة  لقدرات  األساس    axial rotor system
التطوير،  استدامة  األمرييك  للجيش  توفر  التي 
أثبتت  وقد  والجاهزية،  التكاليف،  ومعقولية 
 S-97 و X2 صالحيتها للطريان من خالل رحالت

.Raider

FARA (Knife
:(Fighter

االستطالع  طائرات  األمرييك  الجيش  يصف 
”املقاتلة  بـ   (FARA) املستقبلية  الهجومية 
املعركة  ساحة  يف   (Knife Fighter) الّسّكني“ 
األصل  يف  منافسني  خمسة  قام  وقد  املستقبلية. 
الطائرات  من  النوع  لهذا  تقنيات  بتطوير 
 AVX املستقبلية. وكانت هذه الجوائز من نصيب
 Karem Aircraft و   Boeing و   Bell و   / L-3

ة وح ةلم وح وحلم يلمروحيةم يرو ير ل للثابتة للثابتة بببلثابتة للثابتة ا االطريان ان اط ريريريالطريان االطريان عةأ رسعةعةأن رسرسرس أن رسعةأن من غم منال غم نالرغم منلال نم م نر م ر ىلىلىلعىلعىلىلعىل
280 عقدة (KTAS) ومدى  غغتبلغ V-280 Valor

لل، ويقللويقللويقللويقلل ييوي ة ةاله ةه يالهجوميةالهجوم يهجو يهجو و و م ولهله ولهجوم  ولهجوم هجومهجومجهجوم ا ات اطائ ات اطائ ات رررطائرات اطائ بني بنيشرتكة بنيشرتكة بنيبنيبنيشرتكة بنيشرتكة املاململامل
التطوير تكاليف  الرشيق  SB <1 DEFIANT

 (FARA)
 “ ”

 (Knife Fighter)
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خمس  يف  حاليًا   FVL برنامج  يبحث  الحالية، 
من  قدرات“)  ”مجموعات  (أو  أساسية  فئات 

أحجام الطائرات املختلفة:
محل  لتحل  استكشافية  نسخة   :JMR-Light
OH-58 Kiowa، حيث يتم التخطيط إلطالقها يف 
عام 2030. وكان قد تم تنفيذها كربنامج طائرات 
استطالع هجومية مستقبلية (FARA) يف 2018.

البحرية  نسخة   :JMR-Medium-Light
األمريكية لتبديل Seahawks / Fire Scouts بـ 

.FVL Maritime Strike
وهجومية  خدمية  نسخ  هذه   :JMR-Medium
 AH-64 و   UH-60 Black Hawk محل  تحل 
 .2030 عام  يف  إلطالقها  التخطيط  مع   ،Apache
الطائرات  برنامج  خالل  من  تنفيذها  تم  حيث 
الهجومية بعيدة املدى املستقبلية (FLRAA) يف 

عام 2019.
CH- نسخة للشحن لتحل محل :JMR-Heavy

Chinook 47، مع التخطيط إلطالقها عام 2035 
أكرث  توقعات  لديها   Boeing أن  من  الرغم  عىل 

واقعية لعام 2060.
الحجم  فائقة  جديدة  نسخة   :JMR-Ultra
للطائرات العمودية، وتتميز بأداء مامثل لطائرات 
 C-130J) الجناحني  الثابتة  التكتيكية  النقل 
 .(Airbus A400M Atlas و Super Hercules

ويُخطَّط إلطالقها يف عام 2025

نقل  منصة  إنتاج  عىل  البداية  يف  الرتكيز  يتم 
لدى  الخدمات  مروحيات  محل  تحل  متوسطة 
 Marine و   UH-60 Black Hawk الجيش:  
بعيدة  الهجومية  الطائرات   -  “H-1 «Huey
يتم  ذلك  وبعد   ،(FLRAA) املستقبلية  املدى 
الرتكيز عىل إنتاج مروحية استكشافية قريبة من 
الهجوم  طائرات  اآلن  وتسمى  الحالية،  أباتيش 
واالستطالع املستقبلية (FARA)، تيل ذلك مناذج 

طائرات الشحن الثقيل.

FARA

سيكورسيك- وفريق   Bell ”بيل“  رشكة  اتبعت 
مقاربات  املشرتك   Sikorsky-Boeing بوينغ 
الهجومية  الطائرات  إنتاج  يف  منفصلة  تقنية 
 Bell حيث تعترب ،FARA االستطالعية املستقبلية
V-280 طائرة مروحية بدوار مائل تشبه مروحية 
V-22 Osprey، مع محركات ودوارات يف نهاية 
 Sikorsky / Boeing SB> أجنحتها الدّوارة، أما
مروحية  طائرة  عن  عبارة  فهي   1 DEFIANT
يوفران  مزدوجني  محوريني  دوارين  ذات  مركبة، 

قوة الرفع، ومروحة دافعة لتحسني الرسعة.
  Bell›s V-280 تعترب  :   «Bell V-280 «Valor
مروحية ذات قوة قتالية مضاعفة، بأداء متفوق، 
تصميمها  ويدعم  وموثوقية،  ورشاقة،  وحمولة، 
خصيصاً  مصممة  أنها  كام  األرضية،  املناورات 

للعنارص املساعدة للفرقة.
تتميز املروحية بشكل تصميمي عىل شكل حرف 
للتحكم  األسالك  عرب  ثاليث  تحكم  نظام  مع   ،V
اآلمن والدقيق يف الطائرات. وسيقلل النظام من 
تكاليف  من  ويقلل  الطائرة،  ووزن  الطيار  أعباء 

الصيانة التقليدية للتحكم يف الطريان.

 :JMR-Ultra

2025
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أدت العمليات القتالية إىل تحليق املروحيات 
خمسة أضعاف مرات تحليقها يف وقت السلم، 

ولكن بعد عرش سنوات من القتال، استنتجت وزارة 
الدفاع األمريكية، من عملية الحرية العراقية وعملية 
العمودية  الطائرات  أسطول  أن  الدامئة،  الحرية 
حيث  للتآكل؛  تعرّض  قد  األمرييك  للجيش  التابعة 
فُقدت مئات الطائرات املروحية واألرواح يف الرصاع 
هائلة  فجوات  وجود  مع  والعراق،  أفغانستان  يف 
القدمية واحتياجات  بني قدرات أسطول املروحيات 
واالتصال  واألمتتة  واالرتفاع  واملدى  للرسعة  القادة 

واملوثوقية وقابلية الصيانة.
هوك  وبالك   ،Chinook شينوك  طائرات  تعتمد 
واريور  وكيوا   ،Apache وأباتيش   ،Black Hawk
الستينيات  من  تصاميم  عىل   ،Kiowa Warrior
تزال هي  ال  ولكنها  املايض،  القرن  يف  والسبعينيات 
األمرييك،  املخزون  يف  الرئيسية  املقاتلة  املروحيات 
بينام تعترب V-22 التصميَم الجديد الوحيد للطائرات 

العمودية العسكرية األمريكية 
التي تم نرشها خالل األعوام الثالثني املاضية. ويقود 
لالنتقال  الدفاع  وزارة  جهود  اآلن  األمرييك  الجيش 

إىل جيل جديد من تكنولوجيا الطائرات العمودية.

املستقبلية  العمودية  الطائرات  برنامج  يعترب 
(FVL) جهداً للبحث والتطوير مخصصاً الكتشاف 
طائرات  من  القادم  الجيل  توفر  التي  التقنيات 

املسلحة  للقوات  العمودي  والهبوط  اإلطالق 
األمريكية والتحقيق فيها وإعادة تعريفها. ويُدرج 
العمودية  الطائرات  برنامج  األمرييك  الجيش 
األوىل  الست  أولوياته  كإحدى   FVL املستقبلية 
للتحديث والتطوير، بينام تخطط القوات البحرية 
وسالح املارينز الستخدام التكنولوجيا املشتقة من 
الطائرات  من  القادم  للجيل   FVL الربنامج  هذا 

العمودية.
العمودية  الطائرات  عىل  تحسينات  إلدخال 
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وتبوأت املركز 56 ىف الرتتيب العاملى.
لألفراد،  النفىس  بالبعد  اإلمارات  اهتمت  كذلك 
النفىس  والدعم  املساندة  برنامج  فاطلقت 
واملعنوى «حياة» والحملة الوطنية للدعم النفىس، 
بهدف  النفىس،  للدعم  الساخن  الخط  وخصصت 
«كورونا»،  عن  الناتج  النفىس  االثر  عىل  التغلب 
املجتمعى،  وااللتزام  والوعى  الطأمنينية  وتعزيز 
أثار سلبية تؤثر عىل املجتمع، وتفادى  تجنباً ألى 
الجامعية  النفسية  وىف  السلوك  ىف  مغايرة  أمناط 

وقت تفىش األوبئة.
 وحرصاً منها عىل زوال“ هسترييا الرشاء“ وتحقيق 
اإلمارات  أصدرت  الغذاء،  مجال  ىف  االستدامة 
القانون االتحادى رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم 
الدولة  ىف  الغذائية  للسلع  االسرتاتيجى  املخزون 

حال حدوث أزمات وطوارئ وكوارث.  
والبيانات  املعلومات  اإلمارات  وفرت  كذلك 
الصحيحة بصورة مستمرة من خالل  إنشاء صفحة 
عىل  للحكومة  الرسمية  البوابة  موقع  عىل  خاصة 
كورونا،  فريوس  انتشار  مع  للتعامل  اإلنرتنت 
تناولت فيها التدابري التى اتخذتها الدولة ملواجهة 
الفريوس منذ مارس، والجهود الحكومية الحتواءه 
الخدمات  استمرارية  وضامن  انتشاره،  من  والحد 
الحكومية واألعامل والتعلىم وغريها من الخدمات 

الحيوية ىف الدولة. 
الوزراء   مجلس  أصدر  الشائعات،  ملخاطر  ودرءاً 

الصحية  املعلومات  وتبادل  نرش  بخصوص  قراراً 
كفريوس  واألوبئة  السارية  باألمراض  الخاصة 
بصحة  العالقة  ذات  الخاطئة  واملعلومات  كورونا، 
وسالمة  صحة  عىل  الحفاظ  بهدف  اإلنسان، 
املجتمع، والتصدي ألي معلومات صحية مغلوطة 
قد يكون لها تداعيات سلبية يف املجتمع، وتعمل 
قيام  عىل  القرار  ونص  العام.  الرأي  تضليل  عىل 
عن  باإلعالن  الصحية  والجهات  الصحة  وزارة 
االرشادات  اعتامد  وإصدار  صحية  معلومات  أى 
الصحية ىف الدولة، باإلضافة إىل إصدار االرشادات 

هيئة  اعتامد  بعد  باألوبئة  تتعلق  التى  الصحية 
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث.

خطة  عن  اإلعالن  تم  االقتصادى  الصعيد  وعىل   
درهم  مليار   100 بقيمة  شاملة  اقتصادى  دعم 
بهدف دعم االقتصاد الوطنى وحامية املستهلكني 
انتشار  واكبت  التى  الصعوبات  رغم  والرشكات. 
والركود  النفط  أسعار  تدهور  نتيجة  الفريوس 

االقتصادى.

:

األزمات •  مواجهة  ىف  الدولة  مناعة  تعزيز 
األمن  سبل  توفري  خالل  من  والطوارئ، 
صورها،  بكافة  البالد  داخل  والطأمنينة 
اتخذتها  التى  التدابري  شمولية  عىل  والحرص 
البينة  وتوظيف  الدولة،  مؤسسات  كافة 
التعلم  مواصلة  ىف  املتطورة  التكنولوجية 

والعمل عن بعد.
إدارة •  ىف  املجتمعى  الرضاء  تحقيق   

أجرته  استبيان  كشف  حيث  أزمة“كورونا“، 
املتخصصة  األمريكية  بوكس»  «بالك  رشكة 
لدى  الرضاء  نسبة  أن  االتصاالت  خدمة  ىف 
الشعب اإلماراىت بلغ %59 احتلت بها املرتبة 

الثالثة من بني 23 دولة. 
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مزيجاً من العالج الدواىئ والتقليدى. كذلك واجهت 
الفريوس،  حول  الشائعات  بث  مخاطر  املجتمعات 
التى تزايدت حدتها مع وسائل التواصل االجتامعى 
وغريها، وساعدها ىف ذلك الحاجة ملعلومات رسيعة 

ومطمئنة، دون انتظار معلومات رسمية بطيئة. 
كانت الخسائر التى ُمِنَى بها االقتصاد الدوىل مهدداً 
أخر لألمن االجتامعى. وانعكست آثارها ىف حدوث 
ىف  واضطرابات  واإلنتاجية،  العمل  بسوق  ارضار 
العرض والطلب ىف القطاعات املختلفة نتيجة تراجع 
والسياحة.  األفراد  وحركة  والنقل  التجارة  حركة 
وكشف ذلك مدى الرتابط الوثيق بني انتشار األوبئة 
«مخاطر  تقرير  ىف  جاء  كام  االقتصادى،  والتدهور 
الوباء» الذى أصدره البنك الدوىل ىف 2013 ، من أن 
إجامىل الخسائر االقتصادية لتفىش األمراض املعدية 
تتسبب  التى  العدوى،  تجنب  جهود  فيه  تسهم 
صدمات ىف العرض والطلب مثل القيود عىل السفر 
النقل وغريها  والتجارة وإغالق املؤسسات ووسائل 
اإلصابة  تبعات  تسهم  بينام   ،60% نسبة  إىل  تصل 
الخسائر  من  بـ28%  العمل  عن  والتغيب  باملرض 

اإلجاملية، والوفيات بـنسبة %12 املتبقة.
سلباً  يؤثر  أن  ميكن  االقتصادية  الخسائر  استمرار 
عىل األمن االجتامعى، حيث أشارت مجلة ناشيونال 
مارس  خالل  نرشتها  دراسة  ىف  األمريكية  انرتست 
عاصفة  تواجه  قد  املتحدة  الواليات  أن   2020
اقتصادية محتملة ميكن أن تدفع البالد إىل حالة من 

الركود جراء تفىش كورونا، وحذرت من االضطراب 
االجتامعى الذى ميكن أن يسببه الفريوس عىل املدى 

القريب ملاليني األمريكيني.

 ..

مواجهة  ىف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أولت 
االجتامعى  األمن  لتحقيق  كبرية  أهمية  «كورونا» 
داخل البالد، كشف عنها بصورة مبارشة تغريدات 
مبوقع  حسابه  عىل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو 

الشيخ  بتوجيهات  قال»اإلمارات  حيث  تويرت، 
وفرت  اإلمارات  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
لحامية  الوقائية  التدابري  ألخذ  كافة  اإلمكانات 
املجتمع.. لن نتواىن ىف اتخاذ ما يلزم لضامن صحة 

الناس.. كلنا رشكاء ىف مواجهة هذا التحدى».
من  مجموعة  اإلمارات  اتخذت  السياق  هذا  ىف 
التى  والوقائية  االحرتازية  والتدابري  اإلجراءات 
ىف قناة األمن االجتامعى،  ىف نهاية املطاف  تصب 
وأعادة  الطريان،  رحالت  تعلىق  حول  تركزت 
ومطالبة  الخارج،  ىف  املبتعثني  اإلماراتيني  الطالب 
االلتزام  برضورة  أراضيها  عىل  واملقيمني  املواطنني 
الرضورة  حاالت  يف  إال  املنازل  من  الخروج  بعدم 
القصوى، ولدواعي العمل، ولغرض رشاء الحاجات 
عىل  والحفاظ  والغذاء،  الدواء  من  األساسية 
وااللتزام  العائيل،  االختالط  عند  آمنة  مسافات 
االجتامعي،  التباعد  ومراعاة  الوقائية  باإلجراءات 
االكتشاف  بهدف  الفحوصات  نطاق  وسعت  كام 
كوورنا.  بفريوس  املصابة  الحاالت  وحرص  املبكر 
الصحية  املعلومات  نظام  تطبيق  عىل  وحرصت 

«وريد» ىف املنشآت الصحية. 
الصحية  اإلمكانات  توافر  ذلك  تحقيق  ىف  ساهم 
لعام  العاملى  الصحة  مؤرش  كشف  حيث  للدولة، 
2019، الذى يقيم قدرة الدول عىل منع األوبئة أو 
التخفيف من حدتها، أن اإلمارات جاءت ىف ترتيب 
 ، الثانية عربياً  متقدم من بني دول العامل، فحلت 
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األمن االجتامعى. 

   ظل املفهوم التقليدى لألمن يركز عىل حامية أمن 
باستخدام  والخارجية  الداخلية  األخطار  من  الدولة 
أمنية  مشكالت  ظهور  مع  لكن  العسكرية،  القوة 
االقتصادية  األزمات  عن  ناجمة  ومعقدة  جديدة 
واألوبئة،  املناخية،  واالختالالت  الطبيعية  والكوارث 
مدرسة  وأضافت  األمن.  مفهوم  ىف  التوسع  بدأ 
كوبنهاجن ألبحاث السالم واألمن ىف مثانينيات القرن 
املاىض قطاعات أخرى ىف مجال البحث عن «األمن»، 

منها القطاع االقتصادى، والبيئى، واملجتمعى.  
   كذلك تبنت األمم املتحدة ىف تقرير التنمية البرشية 
عام 1994 مفهوم «األمن اإلنساىن»، الذى يركز عىل 
مراعاة احتياجات اإلنسان وتحقيقها سواء ىف الصحة 
االحتياجات  أو  واألوبئة،  األمراض  من  كالحامية 

الشخصية واالجتامعية والبيئية والغذائية.
أحد  االجتامعى  األمن  كان  التطور  هذا  ظل  ىف    
املجاالت الرئيسية لألمن. ونتيجة لشموليتة مختلف 
جوانب الحياة اإلنسانية، تعددت تعريفات الباحثني 
سالمة  تحقيق  إىل  «يهدف  أنه  أهمها  من  لعل  له، 
األفراد والجامعات من األخطار الداخلية والخارجية.» 
و»العمل عىل التحرر من التهديد». ويتمثل جوهره 
والحرص  الخوف،  وعدم  الطأمنينة  بث  ىف  العام 
املمكنة  الطرق والوسائل والسبل  عىل استغالل كل 

هذه  وتعترب  املجتمع.  ىف  االستقرار  تأمني  أجل  من 
أهدافه  لتحقيق  اإلنسان  تدفع  أساسية  متطلبات 
وتطلعاته ىف تنمية املجتمع، وبدونه ال يستطيع انجاز 
أى عمل، وينرصف فكره وجهده إىل البحث عنه، ما 

يصيبه بالكثري من األمراض العضوية والنفسية. 

 « »

مع ظهور وانتشار فريوس كورونا املستجد «كوفيد - 

19» برزت مجموعة من املخاطر، ارتبطت جميعها 
املخاطر  جاءت  االجتامعى.  لألمن  فعىل  بتهديد 
الصحية ىف املقدمة، نتيجة االنتشار الرسيع للفريوس 
وجود  وعدم  حوله،  املتوافرة  املعلومات  ونقص 
العالج الناجع. وقد برز الخطر الداهم ىف انتشاره ىف 
نحو 190 دولة، وصلت أعداد اإلصابات التى خلفها 
بحسب   ،2020 يونيو   19 حتى  عنه  اإلعالن  منذ 
تُوىف  إصابة،  العاملية، نحو 8 ماليني  الصحة  منظمة 
منها 435 ألف، وسط توقعات بتفاقم اإلصابات ىف 

األمريكيتني وأفريقيا وجنوب آسيا. 
ارتبط بذلك التأثري النفىس عىل األفراد والجامعات، 
نتيجة حالة الخوف الجامعى التى تتزامن مع انتشار 
غري  جديدة،  أمراضاً  بدايتها  ىف  تكون  التى  األوبئة، 
معروف نطاق انتشارها، أو كيفية تحورها، أو سبل 
عدم  من  حالة  املجتمعات  تسود  كام  مواجهتها. 
اليقني والشك ىف كل ىش، بدءاً من الفرد ذاته الذى 
يتشكك ىف قدرته عىل النجاة، أو أن يكون هو مصدر 
نقل العدوى. وكشفت بعض التقارير اإلعالمية التى 
تناولت ذلك مظاهر الخوف الذى انتاب األفراد ىف 
«التباعد  مراعاة  برضورة  الصحية  التعلىامت  ظل 

االجتامعى» كأحد سبل الوقاية من الفريوس.
كام  الوقاية،  سبل  حول  الخرافات  انترشت  كام   
حدث ىف العديد من الدول ومنها الصني، حيث أعلن 
فرباير  ىف  الصينى  والتكنولوجيا  العلوم  وزير  نائب 
تلقوا  البالد  ىف  كورونا  مرىض  من   85% أن  املاىض 

2019
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من  املواطنني  حامية  إىل  االجتامعى  األمن  يهدف 
داخل  من  تستهدفهم  التى  واألخطار  االعتداءات 
وقت  له  اإلنسان  حاجة  وتزداد  وخارجها،  البالد 
الدول  وتحرص  األوبئة،  وتفىش  والكوارث  األزمات 

السلبية عىل  للتداعيات  درءاً  مقوماته  تعظيم  عىل 
األفراد والجامعات. 

ولقد أدى انتشار فريوس كورونا املستجد ”كوفيد - 
19“ إىل حدوث تهديد غري مسبوق للدول، ووضع 

الحكومات والشعوب أمام تحد حقيقى، األمر الذى 
وقد  االجتامعى.  األمن  حامية  عىل  العمل  تطلب 
ىف مواجهة  حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
”كورونا“ عىل تقديم منوذج فعال ىف كيفية تحقيق 

 ..

 .

 .
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مجرد  تكن  مل  أردوغان،  خيمة  ترسيبات 
ترسيبات تم إخفاؤها هنا وهناك، ثم إظهارها 
علنية،  وترصيحات  حقائق  كانت  بل  للعلن، 
اإلخواين  التآمر  تؤكد  دامغة،  ومؤرشات 
األردوغاين للسيطرة عىل األمة العربية، ومنذ 
الرتيك  الدعم  وظهور  املشؤوم،  العريب  الربيع 
القطري ملحمد مريس يف مرص، ولحركة النهضة 
يف تونس، وحزب اإلصالح يف اليمن، وإلخوان 
الكويت واألردن، ثم تخريب ليبيا، ثم إحتالل 
سوريا، والعودة لإلجهاز عىل ليبيا بامليليشيات 
مل  سوريا،  يف  تصنيعها  تم  التي  اإلرهابية 
عن  العلنية،  األردوغانية  الترصيحات  تتوقف 
وحق  العثامنية،  اإلمرباطورية  إستعادة  حلم 
ما  ذلك،  ومع  العريب،  الوطن  يف  العثامنيني 
ويتحدثون  ألردوغان،  يصفقون  اإلخوان،  زال 
عن صدق النوايا واألهداف، حتى دون إيجاد 

املربرات.
باملقابل، وحني تكشفت مؤامرات اإلخوان يف 
خيمة القذايف، حاولوا إيجاد املربرات املضحكة 
نقلوا  (إنهم  وقالوا  والخيانة،  التآمر  لعمليات 
إىل  سمو أمري الكويت، حفظه الله، املعلومات 
حول مخطط القذايف نرش الفوىض يف منطقة 
حديثه  يف  ملجاراته  اضطروا  وأنهم  الخليج، 
لطأمنته ومعرفة ما وراءه وبرصاحة مل نجرؤ 
فظن  بالخيمة)  معه  ونحن  معارضته  عىل 
مرور  ستمر  الكذبة،  تلك  أن  الكويت  إخوان 
الكويتي  األمريي  الديوان  ولكن  أيضا،  الكرام 

يتم  «ما  وقال:  الكذب،  طريق  عليهم  قطع 
تداوله غري صحيح البتة ومحض تقّول وافرتاء 

عىل املقام السامي».
الخيم التآمرية الكثرية التي ينصبها اإلخوان، 
حول األمة، يجب أن ال تنتظر ترسيبات هنا 
وتسجيالت هناك، بل يجب أن يتدخل جرّاح 
خيمة  وخاصة  جميعا،  إلستئصالها  ماهر، 
أردوغان التي ما زالت قامئة، عىل مرأى من 
يضّج  فيها  اإلخواين  التآمر  زال  وما  الجميع، 

بالخيانة.

2003

!..
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املشهد الراهن الستهداف الجيش املرصي 

( )

الباغية عرب سنوات طويلة  سعت القوي الدولية 
تحجيـــم  املرصيــــــة  الدولـة  عمـر  من 
الجيـــــــــــش وتقـليــــص  قـــــــــــــــدرات 
االداريـــــــة  للسيطـــرة  واخضاعه  قـــواتـــه 
 1840 لندن  معاهــدة  ولعل  والتنظيـمـيــــــة  
دليالً عىل هذا االمر وهو ما تكرر بصورة أو باخري 
بريطانيا  من  ملرص  وتصديره  السالح  حظر  يف 
خططت  التي  سيفر  معاهدة  يف  وبرز  وامريكا  
يونيو  مرحلة  يف  ثم  مرص   عىل  الثاليث  للعدوان 
املقابل  يف  الداخلية  املحاوالت  وامتدت   1967
تنظيمي  عرب  املرصي  الجيش  اخرتاق  مبحاولة 
الرئيس  اغتيال  ثم  والجهاد  االسالمية  الجامعة 
االسبق انور السادات  كام امتد يف الوقت الراهن 
والرتويج  الجيش  يف  االوضاع  استقرار  لرضب 
اعالميا لوجود انقسامات بشأن نهج التعامل مع 
القضايا الالعالمية  الجامعة االرهابية وغريها من 

خالل  من  بعضها  عىل  الرد  تم  التي  والسياسية 
دور  مرست  فنية  اعامل  عرب  املسلحة  القوات 
القوات املسلحة يف حياة ابناء الشعب املرصي ( 

مسلسل االختيار).

عرب  عديدة  محاوالت  املرحلة  هذه  يف  ومتت 
توظيف حروب االجيال الرابعة والخامسة  وركزت 
واالفويض   االكاذيب  نرش  محاولة  عىل  املواجهة 
يف  صحيح  وغري  مزيف  اعالمي  خطاب  واتباع 
عىل  مدنية  أعامل  يف  املرصي  الجيش  انشغال 
حساب اعامل التدريب والقتال  ومواجهة الخطر 
حدودها  كل  من  مرص  يواجه  الذي  الحقيقي 
 . واالسرتاتيجي  السيايس  تاريخها  يف  مرة  والول 
املنطقة  يف  الشعبي  الحراك  حالة  سبق  ما  وهو 
باكملها  واستهدف ايضا مرص بعد سقوط نظام 
اطار  الرئيس االسبق مبارك  وكان ذلك يف  حكم 
الخالقة   الفويض  نظرية  تطبيق  باسم  عرف  ما 
 ، أل مواجهة شعبية  الجيش املرصي يف  وتوريط 

كام جاءت فرتة حكم جامعة االخوان االرهابية يف 
هذا االطار حيث سعيت الجامعة لتفكيك الجيش 
العسكرية  املؤسسة  دور  وتهميش  املرصي  
وكانت  موازية  بكيانات  استبدالها  ومحاولة 
الجيش من خالل مخطط  السيطرة عىل  محاولة 
حزب  انشاء  يف  جري  ما  غرار  عىل  ايراين  تريك 
بخربات  االستعانة  متت  كام   ، والتنمية  العدالة 
استخبارايت  ومعلومايت عىل  ايرانية النشاء جهاز 

النهج االيراين.

مع تتايل مسارات ومحطات الفشل بعد احداث 
الرتكية  والتدخالت  االخوان  وحكم  يناير   25
االرهابية  العمليات  واستمرار  الفاشلة  وااليرانية 
مرص   استنزاف  محاولة  اتجاه   يف  التحرك  كان 
وانهاكها ودفعها لخوض حرب يف ليبيا  ومع اثيوبيا 
وهو االمر الذي بات عىل رأس الخطاب االعالمي 
الخارج وخاصة من  املعادي ملرص من  والسيايس 
تركيا وكذلك من اجهزة معلومات واستخبارات ال 
للشعب  املبارش  خطابها  وتوجه  ملرص  خريا  تريد 
املرصي ليك ال يثق يف قواته املسلحة وقدرتها عىل 

حامية أمن مرص القومي .
يدفعنا كل ما سبق لرضورة  التأكيد عىل رضورة 
املرصي  الجيش  قدرات  تحسني  يف  االستمرار 
التي  التهديدات  مواجهة  يف  كفاءته  لضامن 
بني  والراسخة  الكبرية  العالقات  وتنمية  تواجهه  

الجيش املرصي والشعب املرصي العظيم .

التعامل  أن  يري  املرصي  االسرتاتيجي  االدراك  أن 
مع التحديات االنية واملحتملة واملستقبلية ترتبط 
بدور محدد لكل الدول العربية الرئيسية وأهمها 
ملرص،   اضافة  العربية  االمارات  ودولة  السعودية 
وهو ما يتطلب توحيد الرؤي واالولويات الخاصة 
بحجم واطار ومضمون التهديدات وفق منظومة 
بالرتتيبات  االسرتاتيجي  االمن  ترتبط  واحدة 
ستشمل  والتي  االقليم  يف  املستقبلية  االمنية 
االطراف اليمنية والسورية والليبية اضافة للملف 
منقوصة   تسويات  امام  وسنكون  الفلسطيني 
الكامنة  العسكرية  القوة  فيها  وستلعب  ومؤقتة 

دورا يف امتام هذه التسويات .
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تحويل الوطن املرصي المارة يف اطار دولة الخالفة 
املؤامرة  احباط  تم  الجيش  وبفضل  االسالمية 

بالكامل واسرتد الشعب سلطته وحكمه ..

:

دول غربية كربي تتخوف من صعود دور . 1
جيش عريب قوي يقف يف مواجهة ارسائيل .

دوليــة  . 2 ومخابرات  معلومـات  أجهزة 
علــى  وتعمل  متعددة  لحسابات  تعمل 
تحييـــد بل واخـــراج الجيش املرصي من 
العربية  للدول  الحقيقـة  القـــوة  معادلة 
جيـــوش  عىل  باالســاس  االعتمـاد  ليبقي 
القواعـد  عىل  واالبقاء  الخارجيـة   القوي 
االراضــي  علــى  االجنبيـــة  العسكريــة 

العربيـــة .

:

بني  السالم  معاهدة  توقيع  برغم  ارسائيل:   *
مرصية  حرب  خوض  عدم  وبرغم  الجانبني 
ارسائيلية منذ 1973 اال أن ارسائيل ما تزال مرص 
من  سيأيت  الخطر  وأن  القومي  المنها  مهدد  اكرب 
لجنوب كام فشلت ارسائيل مبفردها ومن خالل 
الطرف االمرييك يف تحييد قدرات الجيش املرصي 
االرسائيلية  االنتقادات  حجم  ولعل  تطويعه  أو 
لتسليح الجيش املرصي يشري ايل كل هذا القلق .

لالمن  رئييس  مهدد  ايران  تزال  ال  ايران:   *
القومي العريب ولهذا تنظر ايران للجيش املرصي 
االقليم  يف  لتمددها  حقيقي  تحد  أكرب  أنه  عىل 
االيديولوجية  من  دوائر  يف  تتحرك  ولهذا  بأكمله 
والسياسة واالمن واالسرتاتيجية وكانت فرتة حكم 
االخوان وزيارة أحمدي نجاد للقاهرة وترصيحات 
املسئولني االيرانيني ما يؤكد عىل هذا االمر  وما 
زال الجيش املرصي مستهدفا من قبل ايران وهذا 
وترصيحــات  القاهــرة  فعل  ردود  من  واضـــح 
الرئيــس السيســـي فــي التهـديـــد بالتدخــل 
تهـديـدات  اية  وقوع  حــــال  الخليــــج  يف 

المـــــن دول الخليج العريب .
* تركيا: تتخوف تركيا من تزايد قدرات الجيش 

ملصــــري  ا
ولهذا ذهبت ايل 

ليبيا دفاعا عن وجودها 
يف منطقة رشق املتوسـط  حيث 
ووقعت  القادم  الغــاز  رصاع 

الرساج  حكومة  مع  اتفاقا 
ورشعـــت يف تركـــــيز 

قدرتهــا القتاليــة يف 
ليبيـا عــرب االنتشار 
يف قاعديت الوطيـة 
ولعــل  وترهونة، 
التحـــركــــــات 
لــرتكيــــــــــة  ا
تنامــت بعـــــد 
تـدشــني مصــــر 

غـــــاز  ملنتــــدي 
املتوسط وابعاد تركيا 

عن فعالياتـــه واقعيـا 
الرتيك  التخــوف  وميــثل 

الجيش  قدرات  تنامي  من 
املرصي  أكرب اشـكالية  حقيقيــة 

الســــتمرار التمــدد الرتكـي الحـــايل 
يف االقليـــــم بأكمله .

تعترب التنظيمـات االرهابيـة عىل مختلف تصنيفاها 
الجيش املرصي منافساً لها وعقبة كؤؤد يف مواجهة 
وصولها للسلطة وهو ما دفعها الستمرار الدخول 
عىل خط املواجهة والقيام بعمليات انهاك للجيش 
خالل  ومن  ارهابية  عمليات  خالل  من  املرصي 

اعالمياً   استهدافه 
ومحاولـــة  وجامهــريياً 

تشويش صورته لدي قطاعات الراي 
العام وهو ما برز طوال السنوات االخرية يف اطار 

مواجهة ستستمر قامئة ولن تنتهي. 
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محــاوالت  يف  بـرز  ما  وهو   ، املرصي  الجيش 
معينــــة  مراحــل  يف  الداخــل  من  رضبــه 
عقــب هزميـة 1967 ثم يف مراحل ما بعد نصــر 
أكتــوبر 1973،  والتـأكــــيد علـى أن مرص لن 
تحارب وأن الســـالم مع ارسائيل حسم االمر وأن 
مرص خرجــت من املعادلة العسكرية مام أحدث 
العـرب  بني  العسكري  التــــوازن  يف  خــــلالً 

وارسائيل بعد معاهدة كامب ديفيد .
العربية  الجيوش  أهم  املرصي من  الجيش  ويعد 
واالقليمية قاطبة ان مل يكن االول وفق التصنيفات 
اليها  االشارة  متت  والتي  السابقة  االسرتاتيجية 
بعض  ما  اىل  هنا  االشارة  ويجب    2020 للعام 
ميثلها  التي  املهنية  للجيوش  االويل:  الحاالت 
الجيش الجزائري واملرصي والثانية: املستقرة مثل 
 : والثالثة  واالردن  العريب  الخليج  دول  جيوش 

الجيوش املفككة مثل ليبيا وسوريا واليمن.

وفقا لهذا يجب االشارة الستعدادات القتال لدي 
الجندي املرصي وتدريبه الكبري واملستمر وحرص 
الدول الكربى عىل القيام مبناورات متعددة معه 
مجاالت  ويف  روسيا  أو  املتحدة  الواليات  سواء 
والربية  البحرية  القطاعات  ومنها  متعددة 
والجوية، كام خرج الجيش املرصي خارج حدوده 
الخليج  دول  جيوش  مع  تدريبات  يف  ليدخل 
والسعودية  العربية  االمارات  دولة  جيش  مثل 
 ، لتدريب  مسعاه  وأبدي  والبحرينية  والكويتية 
واستعادة قدرات الجيشني الليبي والسوري بعد 
امتام االستقرار السيايس ،  وهو ما يؤكد عىل التزام 
مرص بأمن االشقاء العرب وتواصل االمن القومي 
تحديدا  الخليجي  القومي  االمن  مع  املرصي 
جبهة  أي  من  واردة  اقليمية  تهديدات  أية  ضد 
قتالية سواء من تركيا أو ايران،  كام بقي الجانب 
وال  العريب  القومي  لالمن  مهدد  أكرب  االرسائييل 

يقل خطورة  يف تقديرنا عن الخطر االيراين .
فقط  جيشا  ليس  املرصي  الجيش  فان  لهذا 
دول  دفع  ما  وهو  العربية  للدول  وامنا  لدواته 
للتقدم بطلب اجراء  باكستان   اقليميا مثل  كبرية 
تدريبات مشرتكة معه انطالقا من دور مرص العريب 
اليه  اما يشري وبعمق ملا وصلته  واالسالمي  وهو 
قدرات الجيش املرصي من امكانيات قتالية نوعية 

.

:

لهذا  حاكمة  عنارص  مجموعة  اىل  االشارة  ميكن 
أهمها  مهمة   عوامل  عدة  من  انطالقا  االمر 
الجيش  واقدام  املرصي  للجيش  العالية  القدرات 
املرصي عىل زيادة امكانياته القتالية بل وتحديث 
لسلسلة  وعقده  كبرية  بصورة  تسليحه  امناط 
التفسريات  من  الكثري  اثارت  التي  الصفقات  من 
املتعلقة باهدافه وماذا يرمي من وراء ذلك خاصة 
وأن الرئيس عبد الفتاح السييس  وضع ذلك الهدف 
عىل رأس أولوياته منذ وصوله لحكم مرص ووقف 
مراحل  يف  دفعت  دولية  مؤامرات  مواجهة  يف 
معينة بالدعوة لتحويل وحدات كاملة من الجيش 
اعامل  ملواجهة  مقاتلة  رشطة  لوحدات  املرصي 
االرهاب يف ربوع مرص ، ويف سيناء  وظل الجيش 
املرصي صامدا يف مواجهة مخططات خبيثة سواء 
أو  السالح  من  متقدمة  اجيال  منحه  رفض  يف 
انتقاد تسليحه الكبري وتركيزه عىل تطوير قواعده 
العسكرية، وبناء قواعد عسكرية جديدة يف اطار 
املهددة  االقليمية  االطراف  لكل  الردع  توجيه 
المنه وهو ما برز بوضوح يف قاعدة محمد نجيب 
اسطول  لبناء  اضافة  وغريها  برنسيس  وقاعدة 

بحري جديد للدولة املرصية يف الجنوب .

التي  والداخلية  الخارجية  الجهات  تعددت 
تبدأ  والتي  الداخل  من  مرص  رضب  استهدفت 
بيئة حاضنة يف سيناء  ارهابية وجدت  بجامعات 
وظلت  غزة  قطاع  من  االرسائييل  الخروج  بعد 
تتحني الفرصة للعمل  وهو ما اتضح بعد ثورة 25 
يناير واستهداف  الجيش املرصي   باالساس نتيجة 
انحيازه لخيار الشعب املرصي من جامعة االخوان 
أرادت  كامال  عاما  والتي حكمت مرص  االرهابية 
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من  لسلسلة  املرصي  الجيش  تعرض  وقد 
لدخوله  نتيجية  واالنكسارات  االنتصارات 
تحقيق  خاللها  من  متكن  متعددة  مواجهات 
الدولية  الجيوش  منظومة  يف  كبريا  دوايا  حضورا 
متقدمة  درجة  يف  مصنفا  باعتباره  الراهنة 
سيربي  وتقرير  فاير  جلوبال  تقرير  يف  للغاية 
بتصنيف  املختصة  التقارير  وهي   ، راند  وتقرير 
الجيوش يف العامل و هو ما يشري اىل وضع الجيش 
املرصي الذي مازال مستهدفا من القوى الدولية 
واالقليمية خاصة وأن الجيش املرصي ليس جيشا 
ملرص فقط بل هو جيش الدول العربية باالساس 
من  انطالقا  ومهامه  نشاطه  دائرة  يف  ويتحرك    ،
استتثنائها  حسابات وطنية وقومية علىا ال ميكن 
املسلحة  القوات  لوضع  حقيقي  تقييم  أي  يف 
مهام  يف  ومشاركتها   ، الراهن  الوقت  يف  املرصية 
قتالية حقيقية سواء يف حرب تحرير دولة الكويت 
، وهو  العامل  السالم يف  ، وكذلك يف قوات حفظ 
املنظومة  يف  القتالية  مرص  مكانة  عىل  أكد  ما 
الجيش  ويعترب  العامل   مستوي  عىل  العسكرية 

املرصي جيش مهني ومحرتف .
أن  ميكن  التي  املربرات  من   مجموعتان  مثة 
وتهميش  إلضعاف  املتواصلة  املحاوالت  تفرس 
دور  الجيش املرصي، حيث يتصل بعضها باألبعاد 
الجوهرية ، فيام ينرصف البعض اآلخر إىل مربرات 
ومصالحها   املتأمرة  األطراف  لدوافع  تبعاً  متغرية 

املتغرية .

ميكن التوقف أمام سلسلة من املحاوالت املتعددة 
خالل  من  املرصية  املسلحة  القوات  الضعاف 
مخططات متعددة بعضها دويل وبعضها اقليمي 
ومن خالل مراحل زمنية متعددة  وأطراف لعبت 
مهام  متدد  محارصة  محاولة  يف  حقيقيا  دورا 
الداخل ويف  القوات املسلحة املرصية يف  ونشاط 

اقليمها  وينطلق ذلك من عدة ضوابط :
ارتباطا  يرتبط  املرصي  الجيش  انشاء  تاريخ  أن 
يف  الكبرية  ومكانتها  املرصية  الدولة  بقوة  وثيقا 
اقليمها وأن هذا االمر تم ترسيخه من خالل قيم 
خربات  تراك  خالل  ومن  وعديدة  كبرية  وطنية 

مرصية كبرية ؟
فارقة من  مرحلة  مثل  املرصي  الجيش  انشاء  أن 

عمر الدولة املركزية املرصية ، وظل رمزا واضحا 
الكبرية  انجازاتها  تحقيق  عىل  وقدرتها  لقوتها 

طوال سنوات طويلة .
أن تكريس قيم الوطنية واالنتامء ايل مرص ارتبط 
الدولــــة  تاريـــخ  يف  حاسمة  مبراحل  فعلىا 
عــنوانـا  كـــان  والذي  املركزيـــة  املرصيــــة 
الدولة  ازدهار  مراحل  لتحقيــق  حقيـقــيـــاً 
عمــر  مــن  طـويلـــة  ســنوات  عرب  املرصيـة 
فقط  وليس  املرصيــة  العسكريـة  املؤسســة 
املسلحـة  قـــواتهــــــــا 

التي أدت أدواراً كـبــــرية وعديــدة للدفـاع عن 
 ، وجود  الحقيقي يف ظل  وتعزيز وجودها  مرص 
منذ  املرصي  للجيش  االستهداف  مراكز  وتعدد 
يف  املسلحة  القوات  ونجحت  طويلة  سنوات 
مواجهتها عرب مخطط وطني شامل،  وعرب مراحل 
بقاء  عن  الدفاع  مفهوم  كرست  متعددة  زمنية 

الدولـــــة املرصيـــة نفسها.
مرص  تستهدف  التي  املحاوالت  فإن  وبالتايل 
الخطــوات  أن  جــيداً  تدرك  وحديثها  قدميها 
بإضعــــاف  تبــدأ  أن  يجب  هذا  يف  الرئيسة 
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الخداع عن طريق الحيل وااليهام مثل بث • 
الذعر والتخويف والضغط النفيس واإلغراء 
اآلخر  الجانب  الستدراج  والوعد  والتضليل 

لتغيري موقفه.

من املفيد أن نعرف أن جهد الحرب النفسية أو 
عىل  العرف  جرى  ألوان  ثالثة  يف  يوجه  الدعاية 

تسميتها بحسب مصدرها باألسامء التالية : 
الدعاية . 1 نشاط  وهي  البيضاء:  الدعاية 

الدولة  اسم  يحمل  الذي  والرصيح  العلني 
األنباء  ووكاالت  اإلذاعة  مثل  توجهه  التي 
والترصيحات الرسمية، ولذلك تسمي أحياناً 

بالدعاية الرصيحة أو الرسمية.
الواضحة . 2 الدعاية  وهي  الرمادية   الدعاية 

ونواياها  اتجاهاتها  تخفي  ولكنها  املصدر 
وأهدافها، أي التي تعمل وتدعو اىل ما تريد 
الذي  يحتوي  بطريق غري مبارش كالكتاب 
عىل قصة أو رواية عادية، ولكنه يدعو بني 
اعتناق  ايل  مبارش  غري  وبطريق  السطور 

مذهب سيايس معني أو التعاطف معه.
التي . 3 الدعاية  وهي  السوداء:  الدعاية 

فهي   ، مطلقاً  مصدرها  عن  تكشف  ال 
أمثلتها  ومن   ، متاماً  رسية  عملية 
الرسية  واملنشورات  واإلذاعات  الصحف 
املسئولني  إيل  ترسل  التي  والخطابات 
أو  أشخاص  باسم  أو  التوقيع  من  غفالً 

منظامت وهمية أو رسية .   

الرمادية أخطر األلوان:  باملقارنة بني تلك . 4
األلوان الثالثة للدعاية يتضح لنا أن الدعاية 

هي  عىل الرمادية  أخطرها 

اإلطالق، فاإلنسان بقليل من الوعي والفطنة 
يستطيع أن يكشف برسعة ما وراء الدعاية 
البيضاء والسوداء، أما الدعاية الرمادية فهو 
يتجرعها قبل أن يكتشف أهدافها ويتعرض 
اىل  تتسلل  ألنها  يشعر  أن  دون  لتأثريها 
عقله ووجدانه مسترتة وراء شئ  ظاهري ال 
غبار علىه، أي  أنه يتناول السم يف العسل، 
عادة  تضم  الدعاية  حمالت  أن  واملعروف 
األلوان الثالثة، وال تكتفي بلون واحد منها، 
ولكننا ال نجاىف الحقيقة إذا قلنا أن الدعاية 
الرمادية تحظي بالنسبة األكرب ، وإنها هي 
وذلك   ، انتشاراً  واألوسع  استعامالً  األكرث 

تأكيداً لكونها األقوى.

رضورة  الرصاع  يف  النفيس  العامل  استخدام  إن 
حيث  اإلسرتاتيجية  األهداف  لتحقيق  حيوية 
تعترب  النفسية  الحرب  إسرتاتيجية  استخدام  أن 
مبثابة حرب العرص ألنها حرب تغيري السلوكيات 
مدنيني  واإلفراد  الشعوب  وميدانها  والقناعات 

كانوا أم عسكريني. 
النفسية  الحرب  إلدارة  االسرتاتيجي  التخطيط 
غري  شاسعة  ومساحة  كبري  يستوجب جمهور 
محددة بزمان ومكان يستهدف عادة شعب 
العدو وقواته إلضعاف معنوياته والتأثري يف 
آرائه ووجهات نظرة وصوالً لتحطيم الثقة 

بالذات القومية.              
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أو  املتحاربة  الدول  بني  الرصاع  نطاق 
الدول  أيضاً  تشمل  هي  بل  املتنافسة، 
الصديقة والدول املحايدة، ولعل هذا هو ما 
جعل الخرباء يفضلون لفظ الدعاية بدالً من 
(الحرب النفسية) وكل دولة من دول العامل 
هي يف حقيقتها جامع لتلك األوصاف الثالثة 
(معادية ومحايدة وصديقة) فذلك هو األمر 
الغالب يف العالقات الدولية، فالدولة غالباً ما 
يكون لها أصدقاء وأعداء ودول تقف موقف 

الحياد يف مواجهة بعض قضاياها.

إن أهداف الدعاية تختلف  باختالف وضع . 2
الدولة التي توجه إليها يف العالقات الدولية، 
الهدف  كان  معادية  الدولة  كانت  فإذا 
القتالية  واإلرادة  املعنوية  الروح  تحطيم 
الدولة  كانت  وإذا  الهزمية،  نحو  وتوجيهها 
اإلنحياز  نحو  توجيهها  الهدف  كان  محايدة 
للدولة املوجهة أو التعاطف مع قضيتها، أو 
ومنعها  الحياد  وضع  يف  إبقاؤها  األقل  عىل 

من االنحياز إيل الجانب اآلخر .
الهدف . 3 كان  صديقة  الدولة  كانت  إذا 

مع  الصداقة  أوارص  تدعيم  نحو  توجيهها 
التعاون  من   املزيد  ونحو  املوجهة  الدولة 

لتحقيق أهدافها.

إذا ما حرصنا البحث يف مجال الرصاع بني الدول، 
ألنه هو املجال الذي ينبغي أن نتدبره بكل الوعي 
ان  نقول  أن  فنستطيع  العرص،  هذا  يف  والفطنة 
الخرباء الذين يخططون لحمالت الحرب النفسية 
القتالية  اإلرادة  وتحطيم  املعنوية  الروح  لتدمري 
يسعون إيل تحقيق هذا الهدف من خالل املهام 

الرئيسية التالية :
أو •  الهدف  وعدالة  سالمة  يف  التشكيك 

القضية.
عنارصها •  كافة  من  القوة  يف  الثقة  زعزعة 

الجانب  وإقناع  النرص،  إحراز  يف  والثقة 
األخر بأنه ال جدوى من الحرب أواالستمرار 

يف القتال أو املقاومة.
الصفوف •  بني  والشتات  الفرقة  بث 

والجامعات.
وحلفائه •  األخر  الجانب  بني  التفريق 

ودفعهم إيل التخيل عن نرصته .
إليها •  يلجأ  قد  التي  األخرى  القوي  تحييد 

الجانب اآلخر للتحالف معها أو ملنارصته.
هنالك عدة صور وأساليب تستخدم لتحقيق تلك 

املهام نذكر منها ما ييل :
من •  التي  املقرؤة   أو  املسموعة  الكلمة 

والعواطف  العقول  عىل  التأثري  شأنها 
األشكال  فيه  تتعدد  مجال  وهو  والسلوك، 
واملجلة  والصحيفة  كالكتاب  والوسائل 
والتلفزيون  واإلذاعة  والالفتة  واملنشور 

والسينام واملرسح ....الخ .   
الشائعات وهي أخبار مشكوك يف صحتها، • 

وتتعلق  أصلها  من  التحقق  ويتعذر 
مبوضوعات لها أهمية لدى املوجهة إليهم، 
لها وهذا  لها أو نرشهم  ويؤدي تصديقهم 
الروح  إضعاف  إيل  غالباً  يحدث  الذي  هو 

املعنوية.  
تحريك •  مثل  القوة  بواسطة  التهديد 

األساطيل وإجراء املناورات الحربية بالقرب 
وإعالن  القادة  وترصيحات  الحدود  من 

التعبئة الجزئية ... الخ .
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: ( كثرياً ما غريت الحرب النفسية وجه التاريخ)، 
من  كثرياً  أن  النفسية  الحرب  تأثري  من  بلغ  وقد 
األمم، كام يروى التاريخ استسلمت ألعدائها قبل 

أن تطلق جيوشها طلقة واحدة. 
من أعظم الدروس التي تستخلص من سنة رسول 
مع  للرصاع  إدارته   وسلم  علىه  الله  صيل  الله 
األعداء، فمن بني مثاين وعرشين غزوة قادها علىه 
غزوة  عرشة  تسع  نجد  بنفسه  والسالم  الصالة 
تحسباً  األعداء  فر  إذ  قتال  بال  أهدافها  حققت 

لنتائج مواجهه قوة املسلمني.
وسلم  علىه  الله  صيل  القائد  الرسول  قرر  لقد 
واملال،  بالنفس  كالجهاد  باللسان  الجهاد  أن 
اإلسالم  شعراء  من  وكان  ثابت  بن  لحسان  فقال 
فان جربيل  اهجهم   ، املرشكني  أهج  (يا حسان   :
أنت  فحارب  بالسالح  أصحايب  حارب  إذا   ، معك 
ليس   . وأحمد  ومسلم  بخاري  رواه  باللسان) 
يقرر  والسالم  الصالة  علىه  انه  بل  فحسب  ذلك 
حرب  من  أثراً  وأرسع  أشد  النفسية  الحرب  أن 
كان  رواحه  بن  الله  عبد  أن  روى  فقد  السالح، 
يلقي شعراً يف هجاء األعداء يف املسجد فاستنكر 
قائالً  عنه  الله  الخطاب ريض  بن  عمر  ذلك  منه 
تقول  الله  حرم  ويف  الله  رسول  يدي  (بني   :
 : وسلم  علىه  الله  صيل  الرسول  فقال   ،  الشعر 
أرسع  القصيدة  ويعني  فلهي  ياعمر،  عنه  (خل 

فيهم من نضح النبل)

ليس من شك يف أن األمة 
حرباً  اليوم  تواجه 

حضارية تستهدف 
تدمــري قـواهـا 

وفـــــــرض 
لتبعيـــة  ا

علىها 
ومنعهــــا 

مـن القـــيام 
بالنهضــــــــــة 

الحضاريـــة التــي 
ترجوهـــا واســتعادة 

بها،  الالئقـــة  مكانتهـــا 
بالسالح  الحرب  كانت  وإذا 

التي  هي  الخاطفة  والغارات  العسكري  والغزو 
ملا  واالنتباه  باالهتامم  وتستأثر  النظر  تلفت 
الصعيدين  عىل  وضجيج  قعقعة  من  يصاحبها 
املحىل والعاملي ، إال أنه ينبغي مطلقاً أن ال تغفل 

األمة عن الدعاية والحرب النفسية 
القتال  ألن  شأنها،  من  أوتقلل 

الحرب  أما  ما،  له نهاية يوماً 
نهاية  لها  فليس  النفسية 

بل هي مستمرة ودامئة 
والحرب  السلم  يف 

عىل حٍد سواء.

أستطيع القول بأن اإلنسان يف هذا العرص يتنفس 
الدعاية كام يتنفس الهواء، لكنه يف تنفسه للهواء 
يأخذ ما ينفعه من األكسجني ويلفظ ما يرضه ثاين 
والحرب  للدعاية  تنفسه  يف  أما  الكربون،  أكسيد 
أن  األحوال  أغلب  يف  يستطيع  ال  فهو  النفسية 
بالعلة  لإلصابة  معرض  وهو  ذلك،  مثل  يفعل 
وااليجابية  اإلرادة  فيه  تدمر  قد  التي  النفسية 
الخطر  هذا  حجم  ندرك  وليك  املعنوية،  وقوته 
علىنا أن نتفهم ما هية الحرب النفسية وأهدافها 

ووسائلها. 

االستخدام  هي  بأنها  النفسية  الحرب  تعرف 
من  إليها  ينتمي  ما  أو   ، للدعاية  املخطط 
اإلجراءات املوجهة إيل الدول املعادية أو املحايدة 
وأفكار  عواطف  عىل  التأثري  بهدف  الصديقة  أو 
وسلوك شعوب هذه الدول مبا يحقق للدولة التي 

توجهها أهدافها.
يالحظ من هذا التعريف ما ييل : 

أن الحـــرب . 1
توجه  ال  النفسية 
الدول  إيل  فقط 
أوالً  املعادية 

تنحرص 
فقط يف 
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 إن إسرتاتيجية الحرب النفسية تعترب أكرث خطورة 
يف  والسبب  العسكرية،  الحرب  إسرتاتيجية  من 
ذلك يعزي إلستخدامها  وسائل متعددة لتحقيق 
إىل  املبارش  تأثريها  توجه  وأهدافها حيث  مهامها 
أعصاب الناس ومعنوياتهم ووجدانهم، وفوق كل 
ذلك فإنها تكون مقنعة بحيث ال ينتبه الناس إىل 

أهدافها ومهامها ثم ال يحطاطون لها.
يف مجال الرصاع بني األمم أو بني الجيوش. فان كل 

(الحالة  ينشئ يف خصمه  أن  يحرص عىل  جانب 
العقلية) التي تحقق  له أهدافه واالنتصار علىه، 
(الدعاية)  أو  النفسية)  (الحرب  دور  يأيت  وهنا 
التي يجمع الخرباء عىل أنها أقوى أسلحة الرصاع 
يف  الخسائر  وبأقل  برسعة  النرص  تحقيق  يف  أثراً 

األرواح واملعدات.
القوات  تدمر  أن  تستطيع  بالسالح  الحرب 
واملعدات، والحرب االقتصادية تحرم الخصم من 

املوارد الحيوية، أما الحرب النفسية فهي تستطيع 
أمثن  من  تجرده  ألنها  أثراً،  وأعمق  أخطر  ما هو 
يف  تستهدف  فهي  القتالية،  إرادته  وهو  لديه  ما 
املُقاتل أو املواطن عقله وتفكريه وقلبه وعواطفه 
الهزمية،  إيل  وتقوده  املعنوية  روحه  تحطم  ليك 
 : القول  القائد األملاين (روميل) إيل  وهذا ما دعا 
الناجح هو الذي يسيطر عىل عقول  القائد  (بأن 
أعدائه قبل أبدانهم)، ودعا (ترششل) إىل أن يقول 

 / ( )  :  
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التي  واملحن،  األزمات  أوقات  يف  املدنية  الصناعات 
ينتج عنها نقص يف بعض السلع الرئيسية، كام حدث 

مع أزمة وباء كورونا.
لقد اتجهت بعض الرشكات الوطنية العاملة يف مجال 
الصحية  املستلزمات  إنتاج  إىل  الدفاعية  الصناعات 
مبادلة  رشكة  أعلنت  حيث  كورونا،  وباء  ملواجهة 
لالستثامر «مبادلة» يف شهر مايو 2020 عن تعاون 
اململوكة  للتصنيع»،  «سرتاتا  رشكة  بني  اسرتاتيجي 
صناعة  يف  كبرية  خربة  ومتتلك  ملبادلة،  بالكامل 
«هانيويل»  ورشكة  الدفاعية،  والصناعات  الطريان 
سرتاتا  مصنع  يف   »  N95 كاممات»  إلنتاج  العاملية 
مبدينة العني، وذلك يف إطار جهود مبادلة للحد من 
انتشار فريوس كورونا. ويعترب خط اإلنتاج الجديد، 
سنوية  إنتاجية  بطاقة  الكاممات  بتصنيع  بدأ  الذي 
تصل إىل 30 مليون كاممة أول خط إنتاج لكاممات» 

N95 «  « يف منطقة الخليج العريب.
بإنتاج  للتصنيع  سرتاتا  رشكة  قيام  أن  يف  شك  وال 
من  مهامً  جانباُ  يوفر  الكاممات  من  النوعية  هذه 
وباء  ملواجهة  الالزمة  والصحية  الطبية  املستلزمات 
كورونا املستجد، وسيعزز من كفاءة سالسل اإلمداد 
دولة  يف  الشخصية  الوقاية  مستلزمات  مجال  يف 
تم  ما  إذا  خاصة  عام،  بوجه  واملنطقة  اإلمارات 
األخذ يف االعتبار أن نقص توافر هذه املستلزمات يف 
األسواق العاملية يعد واحداً من أكرب التحديات التي 
تواجهها الدول واملنظامت العاملية يف إطار جهودها 
دولة  وستنضم  كورونا.  فريوس  انتشار  من  للحد 
قامئة  إىل  الجديد  اإلنتاج  خط  تدشني  مع  اإلمارات 
األهمية  ذات   »  N95» لكاممات  املصدرة  الدول 
لها،  املستوردة  الدول  من  كانت  أن  بعد  العاملية 
احتياجات  كافة  الجديد  اإلنتاج  خط  سيوفر  حيث 
الدولة من هذا املنتج مع إمكانية تصدير الكميات 

اإلضافية إىل دول أخرى.
وإضافة إىل ما سبق، فإن رشكة «مبادلة لالستثامر»، 
أبرمت يف شهر فرباير 2020 مذكرة تفاهم مع الرشكة 
التعاون  لتعزيز  العسكرية   للصناعات  السعودية 
مذكرة  حددت  وقد  املتقدمة.  الصناعات  مجال  يف 
لالستثامر  االسرتاتيجي  اإلطار  الرشكتني  بني  تفاهم 
املشرتك والتعاون عىل املدى الطويل يف مجال البحث 
والعمرة  والصيانة  واإلصالح  والتصنيع  والتطوير 
والهندسة، وذلك استكامالً لخطط التحول الصناعي 
الطموحة التي تبنتها كل من اإلمارات والسعودية، 
عرب  والنمو،  التطوير  اسرتاتيجيات  ذلك  يف  مبا 

سلسلة القيمة لقطاعي صناعة الطريان والصناعات 
الدفاعية. وتسعى الرشكتان إىل وضع األسس الالزمة 
لتوسيع منصة صناعة الطريان والصناعات الدفاعية 
املثمر  التطوير  وتدعم  العريب،  الخليج  منطقة  يف 
للقطاعني يف كال البلدين. وستؤسس مذكرة التعاون 
والسعودية  اإلمارات  بني  اسرتاتيجية  لرشاكة  هذه 
صناعة  يف  وخاصة  املتقدمة،  الصناعات  مجال  يف 

الطريان والصناعات الدفاعية. 
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معظم  إرجاء  إىل  أدى  الذي  كورونا  وباء  ورغم 
اإلمارات  فإن  العامل،  يف  واألمنية  الدفاعية  املعارض 
مبا متتلكه من خربة كبرية يف تنظيم هذه املعارض، 
يف  اتخذتها  التي  االحرتازية  لإلجراءات  ونتيجة 
الرابعة  الدورة  تنظيم  يف  نجحت  كورونا،  مواجهة 
واألكرب من معريض األنظمة غري املأهولة «يومكس 
 «2020 «سيمتكس  والتدريب  واملحاكاة   «2020
تنظيمهام  تم  واللذان  لهام،  املصاحب  واملؤمتر 
وقد   ،2020 فرباير   25 إىل   23 من  الفرتة  خالل 
حققا املعرضان أرقاماً قياسية تاريخية، حيث ناهز 
إجاميل قيمة الصفقات التي تم عقدها خاللهام 750 
زائرا.   25,981 الزوار  عدد  وتجاوز  درهم،  مليون 
أبوظبي  رشكة  تنظمهام  اللذان  املعرضان  ونجح 

بالتعاون  «أدنيك»  للمعارض  الوطنية 
للقوات  العامة  القيادة  مع 

تسليط  يف  املسلحة، 
الضوء عىل أحدث 

ت  ا ر بتكا ال ا

عاملي  جمهور  أمام  األمنية  واملعدات  والتقنيات 
مجموعة  جانب  إىل  إقليمية،  حكومية  وفوداً  يضم 
من الوكاالت والجهات املتخصصة بالقطاع والهيئات 

املدنية.

املستجد  كورونا  وباء  فيه  شكل  الذي  الوقت  يف 
العديد  يف  والعسكرية  الدفاعية  للصناعات  تحدياً 
من دول العامل، إال أنه يف املقابل أتاح فرصاً للتعاون 
توجه  أن  بل  املدنية،  الصناعات  مع  والرشاكات 
للجيوش  التابعة  الدفاعية  الرشكات  من  العديد 
الصحية  املستلزمات  إنتاج  إىل  املسلحة  والقوات 
والطبية  الصحية  املستلزمات  يف  النقص  ملواجهة 
يكشف بوضوح األهمية الكبرية للصناعات الدفاعية 
يف ظل ما تتمتع به من مزايا وقدرات نوعية، متكنها 
من االنخراط الفاعل يف الصناعات املدنية بالرسعة 
الالزمة وبأقىص طاقة ممكنة، ولهذا فإن االستثامر يف 
الصناعات الدفاعية والعسكرية ميثل أهم التوجهات 
العامل،  دول  من  العديد  تتبناها  التي  االسرتاتيجية 
بالغ  تنموي  مردود  عىل  تنطوي  ألنها  فقط  ليس 
توفري  يف  فاعلىتها  أثبتت  ألنها  أيضاً  وإمنا  األهمية، 
األزمات، حينام  أوقات  للدول يف  الالزمة  املتطلبات 
تتحول إىل الصناعات املدنية والصحية كام حدث مع 

أزمة وباء كورونا.
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واملزودة بصامم تنفس وكذا املطهرات بأنواعها فضالً 
عن املنظفات والبويات املضادة للبكرتيا باستخدام 

النانوتكنولوجي.
3 - توجيه الصناعات الدفاعية إىل إنتاج املستلزمات 
الصحية والطبية: متتلك الصناعات الدفاعية العديد 
إىل  التحول  من  متكنها  التي  النسبية،  املزايا  من 
الكوارث  مواجهة  يف  واملساعدة  املدنية،  الصناعات 
توجيه  تم  فقد  وبالفعل  كورونا،  كوباء  واألزمات، 
إىل  العامل  دول  من  العديد  يف  الدفاعية  الصناعات 
إنتاج املستلزمات الصحية والطبية ملواجهة كورونا، 
ومن األمثلة عىل ذلك، الجيش اإليطايل الذي لعب 
واللقاحات  األدوية  مصانع  دعم  يف  كبرياً  دوراً 
املتحدة  الواليات  ويف  الطبية.  واملستحرضات 
أجهزة  تطوير  عىل  األمريكية  الدفاع  وزارة  تعمل 
الذكاء  نظم  عىل  تعتمد  ميكانيكية  صناعي  تنفس 
التحكم فيها عن  االصطناعي، أو أجهزة تنفس يتم 
الكبري بسبب أزمة كورونا. ويف  بُعد، بالنظر للعجز 
إرسائيل، دشنت رشكة الصناعات الجوية خط إنتاج 
ألجهزة التنفس الصناعي وسلمت 63 جهازًا لوزارة 
العسكرية  الصناعات  رشكة  كشفت  فيام  الصحة، 
الطائرات  إنتاج  «ألبيت»، وهي رشكة متخصصة يف 
إنتاج  خط  فتح  نيتها  عن  والصواريخ،  طيار  بدون 
الصناعي يف سبيل مكافحة فريوس  التنفس  ألجهزة 

كورونا.  
ويف العديد من الدول العربية، تم تحويل الصناعات 
الدفاعية إلنتاج املستلزمات الصحية واألدوات الطبية 

وباء كورونا، ففي مرص عىل سبيل  الالزمة ملواجهة 
املثال، عملت الرشكات التابعة لوزارة اإلنتاج الحريب 
التعقيم  عىل توفري األدوات املستخدمة يف عمليات 
والتطهر للمواطنني من خالل إنتاجها محلياً، وتوفري 
مالمئة  بأسعار  املنافذ  من  عدد  يف  األدوات  هذه 
ارتفاع  بعد  خاصة  الوجه،  كاممات  مثل  للمواطنن، 
الطلب  لتصاعد  نتيجة  املحلية،  السوق  يف  أسعارها 
إىل  باإلضافة  كورونا،  ملواجهة  مفاجئة  بصورة  علىها 
املهامت  بإدارة  امللبوسات  إنتاج  خطوط  تطويع 

لصالح إنتاج البدل الواقية املالمئة ملواجهة كورونا. 

بوزارة  العسكرية  الصناعات  اتجهت  الجزائر،  ويف 
الصحية  املستلزمات  إنتاج  إىل  الوطني  الدفاع 
وكامريات  الواقية،  األقنعة  خاصة  كورونا،  ملواجهة 
املراقبة وقياس درجة حرارة الشخص. ويف السودان 
الحكومية  الدفاعية  الصناعات  منظومة  انخرطت 
عربات  وتجهيز  طبية،  معدات  وتطوير  تصنيع  يف 
عن  أعلنت  كام  كورونا،  فريوس  ملواجهة  طوارىء 
األحياء  يف  املتحركه  الكشف  غرف  باصات  تدشني 
والشوارع، وسيارات غرفة الطوارئ، وجهاز التنفس 
ومغسلة  اآليل  اليدوي  التعقيم  وجهاز  الصناعي 
وتطبيقات  االغراض،  متعددة  االوتوماتيكية  االيدي 

الكشف املبكر، ونفق التعقيم اآليل.

الصناعات  من  متقدمة  قاعدة  اإلمارات  متتلك 
األسواق  يف  التنافس  عىل  قادرة  أصبحت  الدفاعية 
اإلقليمية والعاملية، مبا تتميز به من كفاءة وجودة 
وهذه  املتقدمة.  الدول  يف  نظرياتها  تضاهي  عالية 
الصناعات الدفاعية تندرج ضمن منظومة متكاملة 
أصبحت  الدولة،  يف  والتقني  الصناعي  للتطوير 
إسرتاتيجية  لسلع  صناعية  قاعدة  اإلمارات  معها 
والتشييد،  البناء  وصناعات  األملونيوم  منها  عدة 
الدقة  بالغة  التقنية  والصناعات  والبرتوكيامويات 
اإلمارات  يف  الدفاعية  الصناعات  ذلك.وتتمتع  وغري 
بالعديد من املزايا النسبية التي تؤهلها للتحول إىل 
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الرئيس الرويس فالدميري بوتني، كشف يف شهر مايو 
من  ميكنها  وضع  يف  قريباً  ستكون  بالده  أن   2020
رسعتها  تفوق  التي  األخرى  الدول  أسلحة  مواجهة 
رسعة الصوت، وأنها تتقدم عىل الواليات املتحدة يف 

تطوير أنواع جديدة من األسلحة.  

 .....

بني  التكامل  تعزيز  يف  أثرها  كورونا  لجائحة  كان 
دول  من  العديد  يف  واملدنية  الدفاعية  الصناعات 
العديد  استدعاء  فيه  تم  الذي  الوقت  ففي  العامل، 
لقوانني  وفقاً  العمل  إىل  املدنية  الرشكات  من 
واالحتياجات  املتطلبات  لتغطية  والدفاع،  الحروب 
الصحية ألزمة كورونا، لجأت العديد من دول العامل 
إنتاج  الدفاعية والعسكرية إىل  إىل توجيه الرشكات 
ذلك  توضيح  وميكن  والطبية،  الصحية  املستلزمات 

عىل النحو التايل: 
املستلزمات  إلنتاج  املدنية  الرشكات  توجيه   -  1
يف  الحال  هو  كام  الدفاع،  لقوانني  وفقاً  الصحية 
الرئيس  قام  حينام  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
 2020 مارس  شهر  يف  ترامب  دونالد  األمرييك 
رشكة  ملطالبة  الدفاعي،  اإلنتاج  قانون  باستخدام 
«جرنال موتورز»، وهي رشكة تصنيع سيارات، بإنتاج 
فريوس  انتشار  بسبب  التنفس،  أجهزة  من  املزيد 
كورونا. ومينح هذا القانون الذي صدر يف عام 1950 
أثناء  يف  السيطرة  من  املزيد  األمريكية  الحكومة 
وتصف  الصناعي.  االنتاج  لتوجيه  الطوارئ  حاالت 
القانون،  هذا  الطوارئ  إلدارة  الفيدرالية  الوكالة 
األسايس  املصدر  باعتباره 

للسلطات الرئاسية لترسيع وتوسيع إمدادات املوارد 
من القاعدة الصناعية األمريكية لدعم برامج الجيش 
لتقرير  ووفًقا  الداخيل.  واألمن  والفضاء  والطاقة 
القانون  بشأن  املحدث  الكونجرس  أبحاث  خدمة 
الذي صدر يف شهر مارس 2020، فإن القانون مينح 
واسعة  مجموعة  ترامب،  دونالد  األمرييك  الرئيس 
لصالح  املحلية  الصناعة  عىل  للتأثري  السلطات  من 
السلطات يف  استخدام  من  وميكنه  الوطني،  الدفاع 
القاعدة  الفيدرالية؛ لتشكيل  جميع أنحاء الحكومة 
الصناعية املحلية؛ بحيث تكون قادرة، عند الطلب، 
للدفاع  الالزمة  والسلع  األساسية  املواد  توفري  عىل 

الوطني، كام هو الحال فيام يتعلق بأزمة كورونا.
واملدنية:  الدفاعية  الصناعات  بني  التكامل   -  2
أوجدت جائحة كورونا فرصاً للتكامل بني الصناعات 

ففي  العامل،  دول  من  العديد  يف  واملدنية  الدفاعية 
العامة  الهيئة  كشفت  السعودية  العربية  اململكة 
للصناعات العسكرية يف شهر يونيو 2020 عن توقيع 
والرثوة  الصناعة  وزارة  مع  مشرتك  تعاون  مذكريت 
لتحفيز  وينبع،  للجبيل  امللكية  والهيئة  املعدنية 
اململكة،  يف  العسكرية  الصناعات  وتوطني  ومتكني 
اإلمداد  لسالسل  شاملة  حوكمة  تنفيذ  خالل  من 
والسعي  واملدين،  العسكري  الصناعي  القطاع  يف 
تحقيقاً  عسكرية،  صناعية  تجمعات  تأسيس  إىل 
لتوجه اململكة ملستهدفات رؤية اململكة 2030 من 
خالل توطني ما نسبته 50% من اإلنفاق العسكري 
للتنمية االقتصادية واملجتمعية.  وجعله رافداً مهامً 
أطر  وضع  إىل  املشرتك  التعاون  هذا  ويستهدف 
تنفيذ حوكمة  نحو  للميض قدماً  والتعاون  للتفاهم 
العسكري  الصناعي  للقطاع  اإلمداد  شاملة لسالسل 
الجهود  وتوحيد  التنسيقات  مستوى  ورفع  واملدين، 
ويعزز  يدعم  ما  كل  يف  الفعال  املشرتك  والعمل 
وتأسيس  اململكة،  يف  العسكرية  الصناعات  تطوير 
تجمعات صناعية عسكرية يف عدة مناطق باململكة. 
اإلنتاج  وزاريت  وقعت  العرية  مرص  جمهورية  ويف 
يتم  تعاون  مذكرة  والصناعة  والتجارة  الحريب 
التصنيعية  الطاقات  من  االستفادة  مبقتضاها 
بجودة  لالرتقاء  الحريب  اإلنتاج  لدى  املتوافرة 
وتنافسية املنتج املرصي. حيث متتلك وزارة اإلنتاج 
عىل  منتجات  وتنتج  كبرية  إنتاجية  طاقات  الحريب 
احتياجات  تلبية  بهدف  الجودة  من  عالية  درجة 
خاصة  وبصفة  املنتجات،  كافة  من  املحيل  السوق 
وباء  ملواجهة  الالزمة  والصحية  الطبية  املستلزمات 

الجراحية  كالكاممات  كورونا، 



585822020

جاهزة  الشبحية  االسرتاتيجية   ،«20 «اتش  قاذفة 
لكشفها يف معرض «جوخاي» لألسلحة الذي سيقام 
لرتويج  منصة جيدة  ميثل  والذي   ،2020 نوفمرب  يف 
سمعة الصني ودعاية لنجاحاتها يف مكافحة فريوس 
كورونا مل  أن  للعامل  املعرض  كورونا، وسيوضح هذا 
يؤثر عىل الصناعة الدفاعية الصينية. ويعني ظهور 
القاذفة االسرتاتيجية الجديدة انتهاء عملية تحديث 
الصواريخ  يضم  الذي  الصيني  النووي  الثالوث 
النووية  والغواصات  للقارات  العابرة  الباليستية 
وقد  للصواريخ.  الحاملة  االسرتاتيجية  والطائرات 
صممت القاذفة الشبحية الجديدة «اتش 20»، وفقاً 
تكنولوجيات  أساس  عىل  الصينية،  اإلعالم  لوسائل 
(ستيلز).  الرادارات  عن  والتخفي  الواحد  الجناح 
أن  ومبقدورها  طن،   200 اإلقالع  عند  وزنها  ويبلغ 
تحمل 45 طنا من الحمولة املفيدة، وتضم أسلحتها 

4 صواريخ اسرتاتيجية ثقيلة.
عىل  سلبياً  فيها  كورونا  تأثري  كان  إيطاليا:   -  4
اضطرت  لدرجة  كبرية،  بدرجة  الدفاعية  الصناعات 
دفاعية؛  معدات  إنتاج  ومرافق  مصانع  إقفال  إىل 
من  العديد  وفاء  عدم  علىه  ترتب  الذي  األمر 
الرشكات بالعقود الدفاعية، حيث تم إغالق منشأتني 
متعلقتني مبقاتالت الجيل الخامس من طراز «إف-

االيطالية   «Fincantieri» رشكة  قامت  كام    ،«35
الحربية،  السفن  تصنيع  يف  متخصصة  رشكة  وهي 
بتعلىق إنتاجها يف مارس 2020 بسبب عدم قدرتها 

عىل الوفاء مبواعيد التسليم لبعض الدول.
5 - تأجيل العديد من معارض الصناعات الدفاعية 
والعسكرية: مثلام أدى وباء كورونا إىل إلغاء العديد 
يف  الكربى  الفاعلىات  من 

قطاعات عريضة، فإنه أدى كذلك إىل إلغاء العديد 
مثل  والعسكرية،  الدفاعية  الصناعات  معارض  من 
الدويل»  واألمن  الدفاع  معدات  ومؤمتر  معرض 
يف  إقامته  مقرراً  كان  الذي  اليابان  يف   «DSEI
كان  الذي  «دميدكس»  ومعرض   ،2020 مايو  شهر 
املزمع عقده يف قطر بني 16 و 18 مارس عام  من 
العسكرية يف  للصناعات   «AUSA» 2020 ومعرض
املعارض  شهدت  بينام  األمريكية.  املتحدة  الواليات 
كبرياً  انخفاضاً  الجاري  العام  بداية  يف  أقيمت  التي 
يف أعداد املشاركني خوفاً من وباء كورونا، ففي شهر 
فرباير 2020 ألغت أكرث من 70 رشكة مشاركتها يف 
معرض الصناعات الجوية يف سنغافورة، بينها رشكة 
للصناعات  العمالقة  األمريكية  مارتن»  «لوكهيد 

الدفاعية.

من الواضح يف ضوء ما سبق، أن الصناعات الدفاعية 
والصني  وروسيا  املتحدة  الواليات  يف  والعسكرية 
بل واصلت هذه  وباء كورونا،  نتيجة  كثرياً  تتأثر  مل 
للصناعات  وبرامجها  مرشوعاتها  تنفيذ  الدول 
زيادة  يف  استمرت  كام  والعسكرية،  الدفاعية 
ميزانية  ففي  السياق،  هذا  يف  الدفاعية  موازناتها 
العسكري  اإلنفاق  منا   ،2020 لعام  العامة  الصني 
بنسبة ٪6.6، ليصل إىل 1.27 تريليون يوان (178.8 
تقدميها  تم  التي  الوثيقة،  وبحسب  دوالر).  مليار 
 2020 مايو  شهر  يف  للبالد  الترشيعية  الجمعية  إىل 
فإن: «إنفاق الدفاع الوطني سيبلغ 1.268 تريليون 
يوان، أي بزيادة ٪6.6 (مقارنة بالعام املايض)». بينام 
ظلت موازنة الدفاع األمريكية كام هي األكرب يف دول 
اإلجاميل  أي خميس  دوالر  مليار   732 بواقع  العامل، 

العاملي. 
تنفيذ  الدول يف  الوقت ذاته، فإن استمرار هذه  يف 
مرشوعاتها الدفاعية والعسكرية الكربى رغم جائحة 
بينها،  فيام  التسلح  سباق  عن  ينفصل  ال  كورونا 
حيث تدرك أن القوة العسكرية ما تزال تشكل أهم 
كام  الدولية،  الساحة  يف  والتأثري  النفوذ  مقومات 
من  حصتها  تعزيز  إىل  ذاته  الوقت  يف  تسعى  أنها 
الدولية، لهذا تعلن بني الحني واآلخر  سوق السالح 
يف  أخرى  اختبارات  وتواصل  جديدة  أسلحة  عن 
إطار الرتويج لقدراتها يف مجال الصناعات الدفاعية 

أن  حتى  والعسكرية، 
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«بوينج» و»نورثروب» و»جرنال إليكرتيك» املشهورة 
أنظمة  وإنتاج  املدين  الصناعي  اإلنتاج  مبجاالت 
أسلحة ومعدات عسكرية متطورة، تشمل الطائرات 
الحربية والصواريخ الحديثة، ويشكل اإلنتاج الحريب 

أحد فروعها وقسامً أساسياً من نشاطها العام.
املدنية  الصناعات  بني  واضح  تداخل  وهناك 
والصناعات الدفاعية والعسكرية يف أي دولة، خاصة 
منها  كبري  جانب  يف  تعتمد  الدفاعية  الصناعات  أن 
الحديد  مثل صناعات صهر  املدنية  الصناعات  عىل 
واأللومنيوم واإللكرتونيات والكابالت، ولهذا بات من 
إىل  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  تحويل  السهل 
الصناعات املدنية، والعكس، ويكون ذلك يف أوقات 
واألوبئة،  والرصاعات  كالحروب  الكربى  األزمات 
وليس أدل عىل ذلك من قيام الرئيس األمرييك دونالد 
ترامب، يف شهر مارس 2020 بتفعيل «قانون اإلنتاج 
الدفاعي»، ملطالبة رشكة جرنال موتورز بإنتاج املزيد 
من أجهزة التنفس، بسبب انتشار فريوس كورونا يف 

الواليات املتحدة. 

ال شك أن وباء كورونا أثر عىل الصناعات الدفاعية 
والعسكرية يف العديد من دول العامل، لكن اختلفت 
طبيعة تأثريه من دولة ألخرى، وفقاً لقوة اقتصادها 
انتشار  ودرجة  العاملي،  السالح  من سوق  وموقعها 
الوباء فيها، لكن الالفت أن هذه الصناعات مل تتأثر 
الواليات  وخاصة  الكربى،  الدول  يف  كبرية  بدرجة 
يف  إنفاقاً  األكرث  تعد  التي  والصني،  وروسيا  املتحدة 
مجال اإلنفاق الدفاعي، ولديها العديد من الرشكات 
الصناعية والدفاعية التي تسعى إىل الوفاء بالتزاماتها 
من الصفقات مع الدول األخرى، بينام تعرضت هذه 
األخرى  الدول  بعض  يف  سلبية  لتأثريات  الصناعات 
جزأياً،  الصناعات،  هذه  إيقاف  إىل  اضطرت  التي 
الوباء،  هذا  ملواجهة  اإلحرتازية  جهودها  ضمن 

وميكن توضيح ذلك عىل النحو التايل:
1 - الواليات املتحدة رغم أنها تأيت يف مقدمة دول 
حيث  من  سواء  كورونا،  بوباء  ترضراً  األكرث  العامل 
برامجها  تنفيذ  فإنها واصلت  الوفيات،  أو  اإلصابات 
أن  صحيح  العسكرية،  الصناعات  من  ومرشوعاتها 
بعض الرشكات أرجأت – ألسابيع – أنشطتها وطلبت 
مل  ذلك  أن  إال  بعد،  عن  العمل  فيها  العاملني  من 
املثال،  يدم طويالً، واستأنفت نشاطها، فعىل سبيل 

فقد أعلنت رشكة «بوينج» يف شهر مايو 2020 عن 
مبروحيتها  الخاصة  التحليق  اختبارات  انتهاء  قرب 
املستقبلية العمودية التحليق «إس يب - 1 ديفانت»، 

كام أعلنت أيضاً عن خروج أول مقاتلتني مطورتني 
من نوع «أف إيه- 18 سوبر هورنيت بلوك 3»، 
من خط التجميع النهايئ، متهيداً لتسليمهام إىل 
البحرية األمريكية. كام واصلت وزارة الدفاع 
مرشوعاتها  تنفيذ  «البنتاجون»  األمريكية 
شهر  يف  ونرشت  املتقدمة،  األسلحة  من 
تجربتها  يوثق  فيديو  مقطع   2020 مايو 
ملدفع ليزر جديد بإمكانه تدمري الطائرات 
يف الجو، وقد اخترب الجيش األمرييك هذا 
عادية  طيار  بدون  طائرة  عىل  السالح 
وليس حربية عرب توجيه شعاع ليزر نحوها 
من عىل منت السفينة الربمائية «بورتالند».  

من  مرشوعاتها  تنفيذ  واصلت  روسيا   -  2
والعسكــــريـــة،  الدفــاعيــــــة  الصناعات 

حيــــــث أعلـــــــن نائب رئيـــــس الــوزراء 
بوريســــوف  يـــــــورى  الروســى 

يف شهر مايو 2020 أن 
االســتعـدادات 
لتجربة الصاروخ 
العابر  الباليستى 

الجديد  للقارات 
«سارمات» مل تتوقف 

بسبب وباء كورونا، وأن 
العمل يجرى وفقا للخطة 

املوضوعة، ومل تتوقف عمليات اإلنتاج يف املؤسسات 
املشاركة يف تصميم الصاروخ املذكور. ومن املعروف 
محل  ستحل  «سارمات»  صواريخ  منظومات  أن  
كام   . القريب  املستقبل  يف  «فويفودا»  منظومة 
ألكسندر  الروسية،  الجوي  الدفاع  قوات  قائد  أعلن 
ليونوف، أن روسيا تطور نسخة قادرة عىل السباحة 
أن  إىل  «تور-إم2». ويشار  الجوي  الدفاع  نظام  من 
جو،   — أرض  صاروخ  بـ16  مزودة  املنظومة  هذه 
عىل  جوية  أهداف  أي  رضب  عىل  قادرة  وهي 
ارتفاعات تصل إىل 10 ويف دائرة نصف قطرها يصل 
إىل 15 كم. كام أعلنت العديد من الرشكات الروسية 
الكربى يف الصناعات العسكرية أنها ستواصل العمل 
أبرمتها مع  التي  الوفاء بصفقات األسلحة  من أجل 

العديد من دول العامل.
جهــــــود  واصلت  األخرى  هي  الصـني   -  3
تطـويـر صناعاتها العسكريـــة رغــم وباء كـورونا، 
أول  تصنيـــع  برنامج  تنفيذ  يف  فاســتتمرت 
قاذفـــة فوق صوتية محلياً، وهو برنامج 
وحسب   .«20 اتش   » القاذفة 
الصني  جنوب  صحيفة 
 South  » الصباحية 
 China Morning
فإن   ،«Post
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ضمن  من  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  وتعد 
القطاعات التي تأثرت نتيجة هذا الوباء، سواء فيام 
الصناعات  بتجميد هذه  الدول  بعض  بقيام  يتعلق 
الدفاعية  املعارض  بإرجاء  يتعلق  فيام  أو  جزئياً،   ،
اإلجراءات  ضمن  الدول  بعض  يف  والعسكرية 
دون  والحيلولة  الوباء،  هذا  ملواجهة  االحرتازية 

انتشاره.
لكن رغم هذا الجانب السلبي، فإن وباء كورونا سلط 
الضوء عىل املزايا النسبية التي تتمتع بها الصناعات 
تشكل  أن  ميكن  أنها  وكيف  والعسكرية،  الدفاعية 
يف  الحكومات  إليها  تلجأ  التي  املهمة  البدائل  أحد 
والكوارث  األزمات  ملواجهة  العامل  دول  من  العديد 
هذه  توجيه  تم  حينام  كورونا،  نوعية  من  الطارئة 
واألدوات  الطبية  املستلزمات  إنتاج  إىل  الصناعات 

الصحية الالزمة ملواجهته.

إىل  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  مفهوم  يشري 
التي  الدفاعية»،  والتكنولوجيا  الصناعة  «قاعدة 
األهمية  ذات  الصناعية  الحكومات  بأصول  ترتبط 
القوات  معدات  إلنتاج  املبارشة  وغري  املبارشة 
املسلحة. وتعد الصناعات الدفاعية فرعاً اساسياً من 
فروع الصناعات الوطنية، ويف أغلب الدول املتقدمة 
صناعياً ال ميكن الفصل بينها وبني الصناعات املدنية، 
بإنتاح  الكربى  الرشكات  من  العديد  تقوم  حيث 
العديد  وهناك  معاً،  آن  يف  وعسكرية  مدنية  سلع 
رشكة  أشهرها  ومن  الحاالت،  لتلك  األمثلة  من 
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تداعياتها.  واحتواء  لها  التصدي  يف  املختلفة 
املدى  عىل  ترجيحاً  األكرث  هو  السيناريو  وهذا 
املعطيات  ظل  يف  خاصة  سنوات،  املتوسط(10-5) 

التالية:
وهذا  القيادي،  املتحدة  الواليات  دور  تراجع   -  1
إىل  يعود  وإمنا  فقط،  كورونا  بسسب  ليس  األمر 
املتحدة  الواليات  انسحبت  حينام  سابقة،  سنوات 
والتي  العامل،  يف  الرئيسية  املناطق  من  العديد  من 
تخلت  وحينام  لها،  اسرتاتيجي  نفوذ  تشكل  كانت 
عن مسئولياتها يف تعزيز التعاون الدويل باالنسحاب 

من املعاهدات واالتفاقيات الدولية املهمة.
تفاعالت  يف  للصني  النسبي  الوزن  تصاعد   -  2
النظام الدويل يف اآلونة األخرية، صحيح أن تجربتها 
منها  جعلت  كورونا  وباء  أزمة  إدارة  يف  الناجحة 
منوذجاً يحتذى لدى العديد من دول العامل، لكنها يف 
الواقع ويف ظل قيادة الرئيس الحايل  يش جينبينغ- 
تسعى منذ سنوات إىل تحويل قوتها اقتصادية إىل 
دور سيايس مؤثر يف تفاعالت النظام الدويل، حيث 
أطلق  الصني  مستقبل  عن  طموحة  رؤية  طرح 
بعنوان  إطار مرشوع  الصني» يف  «حلم  اسم  علىها 
«إعادة بعث األمة الصينية»، وبالفعل بدأت الصني 
االقتصادي  نفوذها  تعزيز  يف  املرشوع  ذلك  ترتجم 

إحياء  يف  ذلك  وترجمت  والسيايس، 
الصني  بحر  والسيطرة عىل  الحرير،  مرشوع طريق 
الجنويب رغم املعارضة الدولية وتعزيز تواجدها يف 
القارة األفريقية واآلسيوية عن طريق ضخ مليارات 

الدوالرات يف العديد من املرشوعات.
3 - روسيا هي األخرى تطرح نفسها كواحدة من 
أهم القوى الدولية املشاركة يف قيادة النظام الدويل 
املحتمل، ليس فقط لقوتها العسكرية التي تسعى 
التأثري  لتطويرها باستمرار، وإمنا أيضاً ألنها صاحبة 
وخاصة  اإلقليمية،  األزمات  من  العديد  يف  الرئييس 
أيضاً  عملت  أنها  كام  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 
«دبلوماسية  خالل  من  كورونا  وباء  توظيف  عىل 
املساعدات الصحية»، إىل تعظيم نفوذها يف العديد 
من املناطق حول العامل. وهذا يتوافق مع مساعي 
مكانة  استعادة  إىل  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس 

بالده كقوة عظمى مؤثرة يف النظام الدويل.
4 -  تزايد الحضور الخليجي يف املشهد الدويل يف 
عامل ما بعد كورونا، خاصة أن جائحة كورونا شكلت 
فرصة لتعزيز الحضور العاملي املؤثر لكل من دولة 
اإلمارات العربية العربية املتحدة واململكة العربية 
فاإلمارات  الجائحة،  هذه  مواجهة  يف  السعودية 
من  وأعلت  العاملي،  للعطاء  كعاصمة  برزت 
االعتبارات األخالقية واإلنسانية يف التعامل مع هذه 

األزمة، بينام  عملت السعودية عىل تفعيل مجموعة 
العرشين، وترأست سلسلة من االجتامعات الوزارية 
والفنية خالل النصف األول من العام 2020 لتنسيق 

الجهود الدولية ملواجهة خطر كورونا. 
 خامتة 

ال شك أن وباء كورونا كشف عن العديد من أوجه 
الخلل يف بنية النظام الدويل الراهن، لكن قد يكون 
الدويل  النظام  يكون شكل  كيفي  املبكر تصور  من 
بدرجة واضحة يف عامل ما بعد كورونا، لكن املرجح 
للقوى  النسبي  الوزن  وتحديد  تشكيله  عملية  أن 
الفاعلة واملؤثرة فيه قد تستغرق عدة سنوات، لكن 
يف كل األحوال ووفقاً للمعطيات السابقة فإن النظام 
الدويل يف مرحلة ما بعد كورونا مييل إىل أن يكون 
وتحمل  بالتشاركية  يتسم  األقطاب،  متعدد  نظام 
األعباء بني قواه الرئيسية، الواليات املتحدة وروسيا 
اآلسيوية  القوى  وبعض  األورويب  واالتحاد  والصني 
النسبي  الوزن  تصاعد  عن  فضالً  كالهند،  الصاعدة 
ميتلكان  أنهام  أثبتتا  بعدما  والسعودية،  لإلمارات 
يف  والفاعلىة  والتأثري  القوة  مقومات  من  العديد 

مواجهة األزمات الكونية.  
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يف  كورونا،  مواجهة  عىل  ملساعدتها  األفريقية؛ 
محاولة إلقناع هذه الدول بتبني منوذجها التنموي 
والسيايس، بعدما كشف وباء كورونا هشاشة أنظمة 

الصحة واألزمات يف الواليات املتحدة والغرب.
كورونا،  جائحة  رغم  التسلح  سباق  استمرار   -  2
القوى  تتوقف  أن  يفرتض  كان  الذي  الوقت  ففي 
مليارات  يستنزف  الذي  التسلح  سباق  عن  الكربى 
الدوالرات سنوياً ، وتخصيص جزء منه لإلنفاق عىل 
إىل  الواقع يشري  فإن  الصحية واالجتامعية،  الرعاية 
غري ذلك، والدليل عىل ذلك الطلب الذي تقدمت 
به القيادة الهندية الباسيفيكية (القيادة األمريكية 
الكونجرس  إىل  الهادئ)،  واملحيط  الهند  ملنطقة 
واستثامرات  وتدريبات  معدات  بتوفري  األمرييك 
دفاعية بقيمة 20.1 مليار دوالر يف عام 2021،  لردع 
الصني يف املستقبل وخاصة بعد انتهاء أزمة كورونا، 
الهادي،  واملحيط  آسيا  يف  واشنطن  مكانة  وتعزيز 
حيث ستسهم هذه املبالغ يف تحسني قدرة الجيش 
األمرييك يف مواجهة نظريه الصني، ومن املقرر أن يتم 
انفاقها، بني عامي 2021 و2026، عىل أنظمة اإلنذار 
املزيد  وإجراء  كروز،  وصواريخ  الجديدة  الراداري 
إضافية  قوات  ونرش  الحلفاء،  مع  التدريبات  من 
االستخبارية.  املعلومات  لتبادل  جديدة  ومراكز 
ويظهر الطلب أن الكثريين يف الجيش يعتقدون أن 

والصني  املتحدة  الواليات  بني  التوترات 
من املرجح أن تتزايد بسبب وباء كورونا.

3 - تجدد الخالفات الحدودية بني الصني والهند يف 
شهري مايو ويونيو من العام 2020، وهي نزاعات 
تدور عىل طول الحدود بينهام املمتدة عىل 3500 
كلم، وخصوصاً يف منطقة الداخ املرتفعة يف شامل 
الهند. وتطورت هذه الخالفات يف شهر يونيو 2020 
حينام أعلن الجيش الهندي عن مقتل 20 من جنوده 
عىل األقل يف مواجهة عنيفة مع جنود صينيني عند 
الحدود يف منطقة الهيماليا املتنازع علىها، يف أعنف 
حصيلة اشتباك بني القوتني النوويتني منذ 53 سنة، 
وهذا التوتر يؤرش بالطبع إىل خطورة هذه النوعية 
من النزاعات الحدودية التي قد تنزلق إىل مواجهة 
القانونية  اآلليات  إىل  اللجوء  يتم  مل  إذ  عسكرية، 

لحلها. 
متعدد  دويل  نظام  إىل  التحول  الثالث:  السيناريو 
األقطاب، خاصة أن جائحة كورونا أظهرت أنه ليس 
وإمكانياتها  قدراتها  كانت  مهام  دولة  أي  مبقدور 
األزمات  من  النوعية  لهذه  مبفردها  تتصدى  أن 
الصحية ذات الطابع الكوين، وأنه من مصلحة العامل 
بديلة  صيغ  عن  البحث  كورونا  بعد  ما  مرحلة  يف 
وقتنا  يف  الدويل  للتعاون  املنظمة  املؤسسية  لألطر 
الراهن، وذلك كام حدث خالل القرن املايض، حينام 

إعادة  إىل  األسبانية   األنفلونزا  وباء  انتشار  أدى 
تشكيل الخارطة الجيوسياسية والتي تبلورت بشكل 
حينام  الثانية،  العاملية  الحرب  نهاية  بعد  واضح 
السوفيتي  االتحاد  ومعها  املتحدة،  الواليات  برزت 
«السابق»، كقوتان عظميتان يقودان النظام الدويل 
عىل  اصطلح  ما  خالل  عقود  أربع  من  أكرث  ملدة 

تسميته بـ»الحرب الباردة».
الجيوسياسية  التداعيات  أن  القول  ميكن  وبالفعل 
عىل  ترتبت  التي  والدفاعية  واألمنية  واالقتصادية 
بنية  يف  عميقة  لتحوالت  تؤسس  قد  كورونا  وباء 
لصالح  كورونا؛  بعد  ما  مرحلة  يف  الدويل  النظام 
بناء نظام متعدد األقطاب، تربز فيها الصني وروسيا 
كأحد أهم هذه األقطاب، فضالً عن تصاعد الوزن 
النسبي للعديد من القوى اآلسيوية يف هذا النظام 
املحتمل بشكل مواز مع االتحاد األورويب، بناء عىل 

التجارب املختلفة يف االستجابة مع وباء كورونا . 
هي  املشرتكة  القيادة  فإن  السيناريو،  هذا  ووفق 
التصور املحتمل إلدارة النظام الدويل يف مرحلة ما 
الدولية  القوى  التعاون بني  بعد كورونا، من خالل 
واإلقليمية  يف مواجهة األزمات والتحديات الكونية 
عىل  املستقبل  يف  العامل  تواجه  أن  ميكن  التي 
والقدرات  الخربات  من  واالستفادة  غرار»كورونا»، 
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أن تتحمل العواقب إذا ثبت أنها مسؤولة عن عمد 
عن وباء فريوس كورونا».  

حيث  غونج:  وهونج  تايوان  بورقتي  التلويح   -  2
أنها   2020 مايو  املتحدة، يف شهر  الواليات  أعلنت 
وافقت عىل بيع تايوان 18 طوربيداً ثقيالً من طراز 
أم يك- 48 يف صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دوالر. 
الصفقة مبعزل عن رغبة  النظر إىل هذه  وال ميكن 
الواليات املتحدة يف مواجهة النفوذ الصيني املتزايد 
يف منطقة آسيا، إذ أن تلويحها بورقة تايوان يف هذا 
التوقيت ميكن فهمه يف سياق تحركاتها الرامية ملنع 
الصني من تعزيز مكانتها ونفوذها يف النظام الدويل، 
وتسعى إىل إثارة هذه القضية يف محاولة إلشغالها، 
اإلعالن عن  أن  االعتبار  األخذ يف  تم  ما  إذا  خاصة 
هذه الصفقة تزامن مع اليوم الذي أدت فيه رئيسة 
لوالية  القانونية  اليمني  وين  إينج  تساي  تايوان 
ثانية، وأكدت بعدها إن بالدها ال ميكنها القبول بأن 
تكون جزءا من الصني مبوجب صيغة «دولة واحدة 
الصينية  السيادة  مطالب  بذلك  لرتفض  ونظامان»، 

رفضا شديداً. 
 2020 مايو  شهر  يف  املتحدة  الواليات  حاولت  كام 
التي  غونج،  هونج  يف  السياسية  األزمة  يف  التدخل 
تتمتع بالحكم الذايت أيضاً بعد استعادتها من الصني 
عام 1997، حينام طلبت من مجلس األمن الدويل 
االنعقاد ملناقشة خطة الصني لفرض ترشيع جديد 
لألمن القومي يف هونغ كونغ، وهو ما اعتربته الصني» 
أمراً داخلياً» ال عالقة ملجلس األمن الدويل به، بينام 
عقد  الصني  معارضة  إن  املتحدة  الواليات  قالت 

كونغ،  األمن حول هونغ  اجتامع ملجلس 
وسوء  الشديد  «تسرتها  إىل  إضافة 

وانتهاكاتها  كورونا،  ألزمة  إدارتها 
الدولية  اللتزاماتها  املستمرة 

بحقوق اإلنسان، وسلوكها يف 
بحر الصني الجنويب، يجب 

للجميع  جلياً  يُظهر  أن 
تترصف  ال  بكني  أن 

يف  مسؤول  عضو  مثل 
األمم املتحدة».  

للتحركات  التصدي   -  3
الجنويب:  الصني  الصينية يف بحر 

املاضية  األسابيع  شهدت  فقد 
السفن  بني  البسيطة  املناوشات  بعض 

الحربية  السفن  مع  األمريكية،  الحربية 

الصينية أثناء تسيري الدوريات البحرية يف بحر الصني 
رؤيتهام  اختالف  عن  يكشف  إمنا  وهذا  الجنويب، 
تذهب  الذي  الوقت  ففي  القضية،  هذه  بشأن 
فإن  املايئ،  املمر  إىل سيطرتها عىل هذا  الصني  فيه 
الواليات املتحدة ترى أن مياه هذا البحر هي مياه 

”أعايل  فئة  تحت  وتندرج  باألساس،  دولية 
البحار“ ضمن بنود القانون الدويل.

التحركات  هذه  أن  الواضح  ومن 
تستهدف يف جوهرها  األمريكيــة 

سلسلة  يف  الصني  إنهاك 
الداخلية  األزمات  من 

النظام  قيادة  التفكري يف  وإبعادها عن  والخارجية، 
الدويل يف عامل ما بعد كورونا. 

جديدة:  باردة  حرب  إىل  التحول  الثاين:  السيناريو 
القيادي  الدور  تراجع  عن  الحديث  أن  شك  فال 
للواليات املتحدة، ومحاولة الصني الرتويج لنموذجها 
عىل أمل قيادة العامل، وتصاعد التنافس بني العديد 
العامل  أن  يعني  إمنا  والدولية،  اإلقليمية  القوى  من 
تقود  قد  القيادي»  «الفراغ  من  حالة  اآلن  يعيش 
تلك  عن  تختلف  جديدة  باردة  حرب  نشوب  إىل 
واالتحاد  املتحدة  الواليات  بني  لعقود  سادت  التي 
الحرب  وهذه  املايض،  القرن  يف  السابق  السوفيتي 
القوى  مبحاولة  باألساس  ترتبط  الجديدة  الباردة 
الدولية واإلقليمية تثبيت مصالحها وتعزيز نفوذها 

يف عامل ما بعد كورونا، ولعل أهم مؤرشاتها:
عىل  والصني  املتحدة  الواليات  بني  التنافس   -  1
املساعدات  تقديم  بوابة  من  أفريقيا  يف  النفوذ 
ملواجهة وباء كورونا، وبدا هذا واضحاً يف ترصيحات 
مؤخراً  بومبيو  مايك  األمرييك  الخارجية  لوزير 
الواليات  تفعله  ما  دولة  أي  تنافس  «لن  فيها  قال 
فريوس  ضد  الحرب  بدعم  يتعلق  فيام  املتحدة» 
إلـى  بكـــني  عمــدت  فيمــا  أفريقيا.  يف  كورونا 
دبلوماسية  تكثيف 
ت  ا عد ملسا ا
إىل  الصحية 
ل  و لد ا
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ووقف  الوباء  هذا  مع  التعامل 
تداعياته  واحتواء  انتشاره 
بالواليـات  مقارنـة  سـريعاً، 
مـن  والعديــد  املتحــدة 
األخرى  األوروبية  الدول 
الوباء  هذا  كشف  التي 
أنظمتهـــا  هشــاشـــة 
والطبيـــة،  الصحيــــة 
منظومة  متتلك  ال  وأنها 
إدارة  فــي  متـطــــورة 

األزمات. 
الرتويـــج  حاولـت  الصـــني 
إدارة  يف  الفاعل  لنموذجها 
لتعزيز  سياسياً  وتوظيفه  األزمة، 
قيادتها، ألي تحوالت  ، ورمبا  مكانتها 
مستقبلية يف عامل ما بعد كورونا، ووظفت 
الكتساب  الصحية»  «الدبلوماسية  ذلك  يف 
مناطق نفوذ وتأثري جديدة خاصة يف أوروبا، حينام 
للدول  املساعدات  من  العديد  تقديم  إىل  سارعت 
األوروبية التي عانت بشدة من هذا الوباء، كإيطاليا 
وأسبانيا وبعض دول أوروبا الرشقية، رافعة شعار 
التحدي،  هذا  مواجهة  يف  والوحدة»  «التضامن 
وكأنها تروج لنفسها باعتبارها القيادة األخالقية 
يف  الدويل  النظام  إدارة  عىل  القادرة  البديلة 

عامل ما بعد كورونا.
املتحدة، ومعها  الواليات  فإن  املقابل،  ويف 
الكربى،  األوروبية  الدول  من  العديد 
كربيطانيا وفرنسا، عارضت هذه التحركات 
هذا  «استغالل»  إىل  تسعى  ايل  الصينية 
الوباء عىل حساب مصالحها، بل وصدرت 
لبكني  أوروبيني  مسئولني  من  اتهامات 
تقدمها  التي  الطبية  املساعدات  بأن 
لبعض الدول  تتجاوز االعتبارات اإلنسانية 
لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية. وهذا 
ما أشار إليه بوضوح جوسيب بوريل، مفوض 
السياسة الخارجية يف االتحاد األورويب، حينام 
قال: «إن أوروبا يجب أن تدرك أن هناك مكوناً 
أجل  من  الرصاع  ذلك  يف  مبا  لألزمة  جيوسياسياً 
النفوذ من خالل الغزل وسياسة الكرم»، وذلك يف 
إشارة واضحة إىل التحذير من مخاطر الدبلوماسية 
التعامل مع بعض  الصني يف  تنتهجها  التي  الصحية 
الدول األوروبية ، كوسيلة للتغلغل وتحقيق املزيد 

من النفوذ يف القارة. 

إليها تؤرش إىل  إذا كانت املعطيات السابق اإلشارة 
الدويل  النظام  بنية  يف  املحتملة  التحوالت  طبيعة 
الراهنة، إال أنها ال ميكن أن تؤسس مليالد نظام دويل 
جديد، ألن ذلك عملية معقدة قد تستغرق أعواماً 
لجائحة  التصدي  من  االانتهاء  يتم  ريثام  عديدة، 
معها،  التعامل  يف  الدولية  الخربات  وتقييم  كورونا، 
ودراسة التداعيات الناجمة عنها عىل الصعد كافة. 
لكن مع ذلك، فإن التحوالت التي ترتبت عىل كورونا 
عىل  واضحة  مؤرشات  باعتبارها  إليها  النظر  ميكن 
عملية  عىل  واإلقليمية  الكربى  القوى  بني  التنافس 
بعد  ما  مرحلة  يف  الدويل  النظام  مسارات  تشكيل 
كورونا، ويف هذا السياق، ميكن اإلشارة إىل عدد من 

السيناريوهات املحتملة، وذلك عىل النحو التايل: 
السيناريو األول: إبقاء الواليات املتحدة عىل النظام 
فيه  تلعب  والتي  الحالية،  بصيغته  الراهن  الدويل 
وروسيا  الصني  بكل من  االعرتاف  مع  القيادة،  دور 
يف  مؤثرة  دولية  قوى  باعتبارها  األورويب،  واالتحاد 
أن  السيناريو  هذا  معنى  النظام.  هذا  تفاعالت 
كورونا  وباء  بأن  االعرتاف  ترفض  املتحدة  الواليات 
فإنها  ثم  ومن  الدويل،  للنظام  قيادتها  عىل  سيؤثر 
تسعى إىل مقاومة أية تحركات تستهدف تغيري بنية 
بديلة،  أخرى  قوى  لصالح  الراهنة،  الدويل  النظام 
وخاصة الصني، ولهذا تتحرك من أجل الحفاظ عىل 
القوة  النظام، يك تظل  سيطرتها عىل تفاعالت هذا 

العظمى الرئيسية املهيمنة علىه. 
ووفقاً لهذا السيناريو فإن الواليات املتحدة ال تسعى 
فقط إىل تجديد قيادتها للنظام الدويل الراهن، وإمنا 
منافسة،  دولية  قوى  ظهور  دون  أيضاَ  الحيلولة 
ولعل هذا يفرس تحركاتها الرامية إىل تحميل الصني 
مسئولية انتشار هذا الوباء، وإثارة األزمات التي قد 
تشغلها عن التفكري يف قيادة النظام الدويل يف عامل 

ما بعد كورونا، ومن األمثلة عىل هذه التحركات:
هذا  انتشار  مسئولية  الصني  تحميل  محاولة   -  1
ترصيحات  من  يفهم  ما  وهذا  العامل،  يف  الوباء 
الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف مؤمتره الصحفي 
حملت  والتي   ،2020 أبريل  من  عرش  الثامن  يف 
تهديدات واضحة لها، حينام قال رصاحة:» أن علىها 
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املهيمنة الوحيدة، بل برزت كل من روسيا والصني، 
كمنافسني محتملني لها، حيث تشري اسرتاتيجية األمن 
القومي األمرييك الصادرة عام 2017، إىل أن «الصني 
وروسيا تتحديان القوة والنفوذ واملصالح األمريكية 
وتسعيان اىل تقويض األمن واالزدهار األمريكيني»، 
وذلك يف اعرتاف واضح بأن الدولتني تشكالن العبني 
أساسيني عىل املستوى الدويل، ويعمالن عىل تحويل 
موازين القوى لخدمة مصالحهام، والحد من النفوذ 
األمرييك وزعزعة سيطرته عىل العديد من املناطق 
حول العامل، فالصني بات قوة اقتصادية هائلة تكاد 
بينام  الدويل،  االقتصادي  النظام  عرش  عىل  ترتبع 
الواليات  لتنافس  متيض يف تعظيم قوتها العسكرية 

املتحدة يف هذا الشأن. 
تراجع  من  سنوات  منذ  الدويل  النظام  يعاين  كام 
دور األمم املتحدة ومنظامتها املختلفة، فاالستخدام 
من  كل  جانب  من  النقض»الفيتو»  لحق  املتزايد 
األمن  مجلس  أصاب  وروسيا  املتحدة  الواليات 
القيام  عن  فقط  ليس  عاجزاً  وجعله  بـ»الشلل»، 
الدوليني،  والسلم  األمن  حفظ  يف  الحيوي  بدوره 
الفوىض وعدم  إشاعة  أيضاً، ورمبا األخطر، يف  وإمنا 
يف  القوة  إىل  اللجوء  وتزايد  العامل،  يف  االستقرار 
تراجعت  كام  والدولية.  اإلقليمية  الرصاعات  إدارة 
باملواثيق  االلتزام  قيمة  املاضية  السنوات  خالل 
الرئيس  إدارة  أقدمت  حينام  الدولية،  واملعاهدات 
األمرييك دونالد ترامب عىل االنسحاب من العديد 
يف  األممية  واملنظامت  الدولية  املعاهدات  من 
الدويل  النظام  لبنية  قوية  رضبة  شكلت  خطوة 
املتحدة  األمم  منظمة  من  انسحبت  فقد  الراهن، 
ومجلس  «اليونسكو»،  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
األممية،  للمنظمة  التابع  الدويل  اإلنسان  حقوق 
ومن اتفاقية الرشاكة التجارية عرب املحيط الهادئ، 
من  الحد  ومعاهدة  للمناخ،  باريس  واتفاقية 
مع  توقيعها  تم  التي  املتوسطة  النووية  الصواريخ 
الحرب  حقبة  إبان  السوفيتي»السابق»  االتحاد 

الباردة.  
املستجد  كورونا  وباء  ظهر  التحوالت  هذه  ظل  يف 
ووهان  مدينة  يف   2019 ديسمرب  يف  «كوفيد19-» 
الصينية ليؤكد بالفعل أن العامل مقبل عىل املزيد من 
الواليات  أن  خاصة  املتسارعة،  الهيكيلية  التحوالت 
هيمنتها  عىل  الحفاظ  إىل  تسعى  التي  املتحدة 
ظهور  دون  والحيلولة  الراهن،  الدويل  النظام  عىل 
قوى منافسة لها بدت عاجزة عن التعامل مع هذا 

الوباء، وتراجعت عن قيادتها «األخالقية « للعامل يف 
مواجهة هذه النوعية من األزمات الكونية، واقرتن 
منظمة  دور  طبيعة  حول  الجدل  تصاعد  بذلك 

من  لها  ُوجه  ما  ظل  يف  العاملية،  الصحة 
انتقادات يف هذا الشأن خاصة فيام 

هذا  إعالن  يف  بالتباطؤ  يتعلق 
عاملية»،  الفريوس»جائحة 

الصني،  إىل  «االنحياز»  أو 
الواليات  دفع  ما  وهو 
االنسحاب  إىل  املتحدة 
 2020 مايو  يف  منها 
علقت  كانت  أن  بعد 
متويل  يف  مساهامتها 
شهر  يف  املنظمة 

نفسه،  العام  من  أبريل 
لهذه  إدارتها  سوء  بدعوى 

أيضاً  واتهامها  الجائحة، 
حول   خاطئة  معلومات  بـتقديم 

والوفيات  العدوى  انتقال  كيفية 
انسحاب  أن  يف  شك  وال  عنها.  الناجمة 

الواليات املتحدة من منظمة الصحة العاملية يف هذا 
لـ«تسييس»  محاوالت  من  صاحبه  وما  التوقيت، 
الصني  مع  املتبادلة  االتهامات  ظل  يف  كورونا  وباء 
حول املسئولية عن انتشار هذا الوباء إمنا يكشف 
الراهن،  الدويل  النظام  بنية  يف  الخلل  جوانب  عن 
يف وقت يفرتض أن تتوحد الجهود الدولية للتصدي 

لهذا الوباء.
التساؤالت  من  العديد  كورونا  وباء  أثار  لقد 
النظام  فيه  سيستمر  الذي  املدى  حول  الجوهرية 
الدويل الراهن، خاصة أن هذا الوباء فرض عىل العامل 
قواعد جديدة سواء يف العالقات بني الدول أو فيام 
إدارة  املسئولة عن  األممية  املنظامت  بدور  يتعلق 
األزمات الكونية التي تشكل تهديداً لألمن والسلم 
الدوليني، فالثابت – حتى وقتنا هذا- أن التفاعالت 
األمنية  كافة،  الصعد  الوباء عىل  هذا  أحدثها  التي 
واالقتصادية والسياسية، تؤسس لتحوالت جوهرية 
كورونا،  بعد  ما  مرحلة  يف  الدويل  القوى  توازن  يف 

بعدما أظهرت الصني ومعها 
العديد من الـدول 

يـة  آلســــيو ا
قـــدرات 

هائلــة 
يف 
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املستجد  كورونا  نوعية  من  وباء  مع  خاصة 
الخلل  جوانب  بوضوح  أظهر  الذي  «كوفيد19-»، 
مؤسساته  وعجز  الراهن،  الدويل  النظام  بنية  يف 

الوباء،  هذا  انتشار  وقف  يف  فقط  ليس  املختلفة 
وإمنا أيضاً يف تطوير استجابة دولية فاعلة يف مواجهة 
املجاالت،  مختلف  طالت  التي  السلبية  تداعياته 

 :

السياسية واالقتصادية 
والعسكرية.  واألمنية  والدفاعية 
حول  التساؤالت  من  العديد  يثري  بدوره  وهذا 
إمكانية أن يشهد العامل يف أعقاب نهاية هذا الوباء 
الفاعلة  القوى  هي  وما  جديد؟  دويل  نظام  ميالد 
عىل  املحتملة  التنافس  مسارات  هي  وما  فيه؟ 

عملية إعادة تشكيله؟

 ..

ال شك يف أن النظام الدويل الراهن شهد عىل مدار 
العقد املايض تحوالت مهمة يف هيكل توزيع القوى 
القوة  املتحدة  الواليات  تعد  فلم  علىه،  املسيطرة 
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malrashid@uob.edu.bh

النظام ال ميلك   مام يعطي دليال ال شك فيه ان هذا 
قراره! بل أنه مرص عىل املواصلة والتخبط يف اتجاهاته 
والذهاب لكل مكان يف العامل للبحث عن حلول ومخرج 
لحل  الوحيد  املخرج  ان  فكرة  بغباء  معاندا  ألزمته 
بالتأكيد  تدعمها  املامرسات  هذه  الرياض.  هو  أزمته 
الوسائل  الجزيرة“ وغريها من   ” الكذب اإلعالمية  آلة 
الحقائق  التي تم توظيفها وتسخريها لقلب  اإلعالمية 
ما  كل  وتهييج  التحريض  عىل  والعمل  الكذب  ونرش 
يحدث يف الخليج العريب والرشق األوسط، باإلضافة عىل 
متويل عدد من القنوات الفضائية الخارجية والتي تدار 

مبارشة من قطر!
السعودية  العربية  للمملكة  السياسية  املواقف  ان 
واالمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين وجمهورية 
املقاطعة  قرار  منذ  وثبات  قوة  مواقف  العربية  مرص 
وحتى اآلن، ويأيت ذلك من اميان مطلق بعدالة قضيتها 
وسالمة موقفها رغم األكاذيب اإلعالمية املستمرة وبعض 
الضغوط الدولية التي تستهدف الدول األربع، بعد ان 
فشلت قطر من التنقيب يف امللفات القانونية والحقوقية 
لعلها تجد ما ميكن ان يدعم موقفها الضعيف، لجأت 
اىل امللف االقتصادي لتواصل اللف عىل الحقائق ومتييع 
نزاع  برفع  يائسة  فتقوم  والعامل!   أمام شعبها  القضايا 
حيال تطبيق اتفاقية التجارة املتعلقة بجوانب حقوق 
تدعي من خالله مجموعة  (تريبس)  الفكرية  امللكية 
ادعاءات باطلة ضد اململكة العربية السعودية لها عالقة 
بقرصنة بث قنواتها الرياضية، ليأيت بيان فريق تحكيم 
املنازعات يف التجارة العاملية كصفعة قوية ومؤملة تؤكد 
متارسه  الذي  والتضليل  والكذب  الزائفة  االدعاءات 
قطر عرب سلسلة من الدعاوي الكيدية وصلت بها اىل 
للعامل  البيان  هذا  اثبات  مقابل  ، يف  الرياضة  تسييس 
الذي  الفكرية  امللكية  القوي يف مجال حامية  السجل 
السعودية بشهادة منظمة  العربية  اململكة  به  تتمتع 
التجارة العاملية، والذي يعد أيضا انتصارا حقيقيا آخر 
عىل الصعيد القانوين والدبلومايس والسيايس للمملكة 
ضد ما ميارسه النظام القطري من اعالم مضلل يحاول 
القفز فوق الحقائق الصادرة من جهات محايدة ذات 
اختصاص دويل عرب آلة الكذب اإلعالمية القطرية  التي 
قامت بتحوير الحقائق وقلبها لتصنع لنفسها انتصارا 
من خيال تضحك به عىل نفسها وعىل شعبها والعامل 

!

للرأي  املضللة  أخبار مزيفة تخدم مزاعمها  من خالل 
الدويل  الحكم  هذا  يثبته  ما  كعادتها  متغافلة  العام! 
من صحة ووضوح املوقف السيايس والقانوين للمملكة 
العربية السعودية وبقية دول املقاطعة بقطع العالقات 
حق  وهو  قطر،  مع  والثقافية  والتجارية  الدبلوماسية 
من حقوق السيادة لحامية شعوبها واراضيها وأنظمتها 
السياسية من الدور السلبي الذي تقوم به قطر يف دعم 

اإلرهاب. 
خالصة القول، ان اململكة العربية السعودية واالمارات 
مرص  وجمهورية  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية 
العربية لديها مشاريع وخطط مستقبلية لبناء دولهم 
وحاميتها  املنطقة  واستقرار  أمن  عىل  الحفاظ  وان 
من اإلرهاب هو هدف رئييس تسعى له هذه الدول، 
وعىل الدولة املارقة ان تستوعب ذلك جيدا بدال من 
ادعاء املظلومية والعمل بكل طاقتها الشيطانية وآلتها 
تخدم  ال  ملفات  عن  البحث  يف  الصفراء  اإلعالمية 
ذلك  كل  ...ألن  املزعومة  وقضاياها  الواهية  حججها 

يعريها أكرث أمام العامل! 

السطر األخري ...
«حال قناة الجزيرة القطرية يبدو كأنه يتبع مسار ُمنظر 
مهندس  يعترب  الذي  جوبلز  جوزيف  األشهر  النازية 
الربوباغندا اإلعالمية لهتلر، والذي أطلق شعار « اكذب 
، اكذب ، ثم اكذب حتى يصدقك الناس» ، ورمبا يلقى 
للكاتب  املقاطعة  كتاب  من   – نفسه»  مصريه  الحقاً 

محمد الحامدي.
2017

 !
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تنفيذ  بعد  الله  بإذن  قياسية  زمنية  فرتة  وخالل 
للزراعات  الوطنية  الرشكة  الرئيس  فخامة  تكليفات 
املحمية بزراعة 100 ألف فدان يف توشىك بالقمح، 
 ،، القمح  من  التام  الذايت  اإلكتفاء  مرص  ستحقق 
ولنعد إىل املايض القريب منذ حوايل 7 سنوات حيث 
كانت مرص تُواجه أزمات طاحنة يف القمح وغريه من 
الِسلع اإلسرتاتيجية وبإحتياط نقدي أجنبي متواضع 
ال يكفي مرص لو دخلت حرب وال حتى ملدة شهر 

واحد!!
يف  مرص  يف  مسبوقة  غري  إنفراجة  تحققت  اآلن 
الخضار كالبطاطس،، ووصلت مرص للمرتبة األوىل 

عامليا يف تصدير الفراولة.
إلنتاج  وطني  برنامج  هناك  أن  نُغفل  أن  ميكن  وال 
تقاوي الخضار خاصة البطاطس والذي نجحت مرص 
يف اإلكتفاء منه بعد أن كانت تستورد 97% منه من 

الخارج !! 
محور  بعد  الغذايئ  لألمن  اآلخر  املحور  كان  ولقد 
يستهدف  والذي  الحيوانية  الرثوة  محور  الزراعة، 
املليون  مرشوع  خالل  من  الذايت  اإلكتفاء  تحقيق 
رأس ماشية، مبا متثله من لحوم حمراء وألبان وأيضا 
املياه  أسامك  بنوعيها،  السميك  اإلستزراع  مزارع 
العذبة فكان مرشوع املزارع  املياه  املالحة وأسامك 
بركة  ومرشوع  السويس  قناة  أحواض  يف  السمكية 
غرب  يف  السميك  واالستزراع  الشيخ  بكفر  غليون  

الُعليقات ويف دمياط.

كالفول  الغذاء  لتعلىب  وطنية  مصانع  وبوجود 
واملرىب  والحالوة  والجنب  والتونة  والذرة  والفاصوليا 
وغريها،، ميكن أن نصنع « تعيني مقاتل» غذاء وطني 
مفهوم  تحقيق  شديد  بإختصار  يعني  مام   %100

األمن الغذايئ للدولة.
واملفاجئة السارة التي تحملها قادم األيام ملرص هي 
«توشىك الجديدة» ونجاح الزراعة فيها بعد التغلب 
السابق،،  يف  حدث  الذي  اإلسرتاتيجي  الخطأ  عىل 
 25 بُعد  عىل  جنوب  خط  إخرتنا  قد  كنا  لو  حيث 
كيلومرت وسط األرايض الرملية بدال من شق مساحة 
وسط الصخور، لكانت مرص زراعيا يف وضع مختلف 

آنذاك!!

وليس من نافلة القول أن نشري هنا إىل التعاون البناء 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بني  الدائم  واملثمر 
مليون  الــ5  ومرشوع  التمور  مجال  يف  مرص  وبني 
نخلة الذي تم اإلعالن عنه أواخر عام 2018 حيث 
ستستفيذ مرص من خربة اإلمارات الرائدة يف مجال 
مصانع  يف  الدولية  خليفة  جائزة  خالل  من  التمور 
مهرجان  وإقامة  الجديد  والوادى  بسيوة  التمور 
بسيوة عىل غرار املهرجانات املحلية والدولية التي 
وصناعة  للتجارة  للرتويج  خليفة  جائزة  تنظمها 
ومبساندة  الله  بإذن  مرص  سيمكن  مام  التمور، 
شقيقتها اإلمارات من إقتحام أسواق عاملية جديدة 
وآسيا،  إفريقيا  ودول  والصني  املتحدة  كالواليات 
لتحتل موقعا يتناسب مع تصدرها املركز األول عامليا 
لكن  سنويا،  مليون طن   1.4 بنحو  التمور  إنتاج  يف 
صادراتها ال تتجاوز 3% من حجم إنتاجها وتجيء يف 

املركز التاسع عامليا يف التصدير.
دولة  ألي  الغذايئ  األمن  تحقيق  فإن  وختاما 
تتخللها  للدولة  شاملة  إسرتاتيجية  يستوجب وجود 
لتحقيق  بينها  فيام  تتقاطع  تخصصية  إسرتاتيجيات 
األمن القومي مبفهومه الشامل للدولة والذي يجيء 
األمن الغذايئ، مجاال حيوياً فيه وهو رضورة حتمية 
لتحقيق مفهوم إعداد الدولة للدفاع ومبا ينعكس يف 
النهاية عىل مواقفها وقراراتها السياسية وإستقاللها 
الوطني وتجسيد مفهوم السيادة الوطنية للدولة.             
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 30 دولة  لها  حققت  التي  الدول  مصاف  يف  مرص 
يونيه مفهوم األمن القومي الشامل وخصصاصة يف 

مجال الغذاء،،
السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  أعلن  فقد 
للزراعة  القومي  املرشوع  عن  املسئولية  توليه  منذ 
فدان،  املليون   ونصف  مليون  زراعة  يف  املتمثل 
من  لذلك  املُؤهلة  املناطق  عىل  جغرافيا  موزعة 
حيث مصادر املياه ونوع الرتبة مثل واحة الفرافرة 
يف  ومساحات  رشق  جنوب  الُعوينات  رشق  غربا، 
الصعيد واملنيا ومطروح وِقنا واإلسامعيلية والجيزة 

وجنوب سيناء.

كان الهدف من هذا املرشوع تقليل الفجوة الغذائية 
وزيادة مساحة األرض املأهولة بالسكان حول هذه 
زيادة   %20 لتحقق  الجديدة  املنزرعة  املساحات 
مراحل  ثالث  عرب  وذلك  للدولة  الزراعية  الرُقعة  يف 
مناطق،   9 بها  مرحلة  كل  والثانية  األوىل  زمنية، 
عىل  أغلبها  يف  تعتمد  مناطق،    5 الثالثة  واملرحلة 
وتُزرع  متطورة  رّي  وبـأساليب  الجوفية  املياه 
واملسئول  إسرتاتيجية  زراعية  مبحاصيل  جميعها 
الوطنية  الرشكة  القومي  املرشوع  هذا  تحقيق  عن 
حيث  الزراعة  وزارة  عن  بعيدا  املحمية،  للزراعات 
زراعة  منظومة  يف  ثانيا  نسقاً  الرشكة  هذه  مُتثل 

واستصالح األرايض يف مرص.
ومن املرشوعات التي تستهدف تحقيق مفهوم األمن 
والذي  الزراعية  الُصوب  مرشوع  مرص،  يف  الغذايئ 
يستهدف 100 ألف صوبة زراعية يف إطار املليون 
اإلستفادة  سيحقق  لكنــه  فدان،،   ونصــف 
املياه)   – (األرض  وحديت  من  املُثىل 
ويحقق زيادة يف معدالت التصدير 
لدعم  الزراعية  املنتجات  من 
وفيام  الوطني،  اإلقتصاد 
يتعلــــق باملــيــاه 
مـة  ملستخــد ا

فيه للري فإنها مُتثل 60% إىل 70% من كمية املياه 
طبعا  املكشوفة،  التقليدية  الزراعة  يف  املُستخدمة 
هامش  عىل  تُقام  غذائية  تكاملية  صناعات  هناك 
معايري  اطار  يف  يُنفذ  ذلك  وكل  الزراعات  هذه 
الجودة الفائقة مع اإلستفادة من خربات الدول يف 
يزيد يف  وإسبانيا وهوالندا مام  كاملجر  املجال  هذا 

النهاية من القيمة املضافة للمنتج الزراعي. 
وتجدر اإلشارة إىل أن هذا مرشوع الُصوب  مل يكن 
بها  قام  متكاملة  دراسة  نتيجة  لكنه  اللحظة  وليد 
وقد  الزراعة،  لوزارة  التابع  الزراعية  البحوث  مركز 
تحددت له 7 مناطق ( غرب املنيا – املغرة – سيناء 
– املراشدة 1 - املراشدة 2 – حاليب وشالتني)، وتُزرع 
والخيار  والفلفل  الطامطم  مثل  املحاصيل  بكافة 
والكانتلوب والبصل والكوسة والزهور والفاصوليا... 
لقد قامت الهيئة العربية للتصنيع بعمل أغلب هذ 

الصوب ويف أوقات قياسية.
ذايت  إكتفاء  تحقيق  من  اآلن  مرص  اقرتبت  لقد 

تقـريبــــا، للقمح بنسبة %65 
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يتجسد  الكرمية  اآلية  وهذه  التعريف  هذا  من 
بتحقيق  واملرتبط  أمامنا  الغذايئ  األمن  معنى 
املحاصيل والِسلع  الذايت خاصة يف  الوفرة واإلكتفاء 
دولة  أي  يف  شعب  يستطيع  ال  التي  اإلسرتاتيجية 
العيش بدونها سواء يف الشدة أو الرخاء، لذى تسعى 
ملدة  يكفيها  إسرتاتيجي  مخزون  لوجود  دولة  كل 
ثالثة أو ستة أشهر وقد نصل لسنة كاملة من القمح 

مثال أو الزيت أو األرز أو السكر وغريها.
ركائز  بعدة  مرتبط  الغذايئ  األمن  تحقيق  أن  غري 

الرثوة  للزراعة-  املستصلحة  األرايض  املياه-   ) منها 
الحيوانية – التطور التكنولوجي – الخربات البرشية 

وغريها ) .
بالرضورة  يتقاطع  الغذايئ ألي دولة  وتحقيق األمن 
القومية  واملصلحة  القومية  واألهداف  الغاية  مع 
املجاالت  باقي  التخصيصية يف  أيضا واإلسرتاتيجيات 

سواء عسكرية أو إجتامعية أو معلوماتية وغريها.
يف  الذاتية  قدراتها  عىل  أمة  أي  تعتمد  ما  وبقدر 
بقدر  الحياة  يف  لها  األساسية   واملجاالت  النواحي 

الفعىل،،  السيادة  معنى  تحقق  مستقلة  تكون  ما 
جربان  الكبري/  اللبناين  األديب  مقولة  أتذكر  وهنا 
خليل جربان : ( ويٌل ألمة تأكل مام ال تزرع وتلبس 
مام ال تَخيط وترشب مام ال تعرص ) ، وأنا أكمل : 
(وتقرأ مام ال يكتب أدباؤها وتشاهد مام ال ينتجه 
إعالمها وتستخدم تقنية مام ال تبتكره عقولها ....)، 
وال ميكن أن ننىس كيف أنقذت مرص العامل القديم 
يف سنوات الجدب بفضل علم وحفظ سيدنا يوسف 
علىه السالم حيث كانت مرص آنذاك خزائن األرض!!

 ...

 /

 /
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حيث اعرتضت فرقاطتني تركيتني لسفينة فرنسية 
تنزانيا  علم  تحمل  سفينة  إيقاف  تحاول  كانت 
فطريقها إىل ليبيا يشتبه أنها تحمل أسلحة تركية 

إىل ليبيا.
من  هو  البحري  الحظر  تنفيذ  مسألة  أن  ومع 
اختصاص االتحاد األورويب والذي أطلق يف إبريل 
باللغة  السالم  أي  «إيرين»  مسمى  تحت  املايض 
من  ناتج  الناتو  حلف  تدخل  أن  إال  اليونانية، 
عاملني اثنني. العامل األول: أن الحلف رشيك فيام 
 2011 عام  يف  األزمة  بداية  منذ  ليبيا  يف  يحدث 
من خالل تدخله العسكرية واملشاركة يف إسقاط 
نظام معمر القذايف، وبالتايل التسبب فيام يحدث 
ثانية  مرة  يتدخل  ألن  مطروح  األمر  إن  بل  اآلن 
الدولية  الجهود  ما فشلت  إذا  االستقرار  لتحقيق 
ألن  األولية،  له  هو  السيايس  الحل  يكون  بان  يف 
ميثل  العسكري  بالحل  الليبي  الوضع  تداعيات 
كله، خاصة  الغرب  ورمبا  أوروبا  الستقرار  تهديداً 
كانوا  الذين  املرتزقة  من  لعدد  تركيا  نقل  بعد 

يقاتلون يف سوريا.
حلف  يف  العضو  الدولة  تركيا  أن  الثاين:  العامل   
وتجاه  الحقيقية  نواياه  يف  مشكوكاً  بات  الناتو، 
التزام مببادئ الحلف والتعاون التي تأسست علىها 
والخاصة باملشاركة يف الحفاظ عىل األمن األورويب، 
املواقف خارج  من  الكثري  يف  «يغرد»  بات  حيث 
الرسب أعضاء الحلف يف مواقف كثرية.، ما يعطي 
يعد  مل  أردوغان  الرتيك طيب  الرئيس  أن  انطباعاً 
أن  ويعتقد  الحلف  هذا  يف  بالده  بتواجد  مهتامً 
السبب الرئييس يف هذا املوقف هو اهتزاز املوقف 
الرئيس األمرييك ترامب إىل  األمرييك منذ وصول 
السلطة ونقده لطبيعة عمل الحلف حيث اعترب 

أردوغان ذلك مبثابة ضوء أخرض. 
الترصف الرتيك ضد السفن الفرنسية العاملة ضمن 
الحظر هي حلقة  تنفيذ  املتحدة يف  األمم  قوات 
تستفز  التي  القضايا  من  سلسلة  ضمن  جديدة 
أزمات  تتقاطع  حيث  الناتو،  حلف  أعضاء  فيها 
يوسع  بشكل  الخارجية  مع  الداخلية  أردوغان 
قضية  فهناك  بينهام  السيايس  التامسك  أزمة  من 
رشاء منظومة الصواريخ الروسية (S 400) وحالة 

ليربالية  تراجع  بجانب  حيالها،  األمرييك  الغضب 
كام  االعتقاالت،  بسبب  الصحافة  وحرية  الدولة 
أن هناك توغالت أحادية يقوم بها الرئيس الرتيك 
طيب أردوغان يف سوريا والعراق رغم اعرتاضات 
دول  حامية  خطة  رفض  بجانب  األوريب  االتحاد 
العام  املشهد  يجعل  ما  وبولندا،  الوسطى  آسيا 
الرتكية  الترصفات  مواجهة  يف  مهتز  شبه  للحلف 
أن  مع  للحلف  الرئيسية  املعاهدة  عن  الخارجة 
لديها  ليس  تركيا  وكأن  روسيا،  األكرب  املستفيد 

اهتامم يف الحفاظ عىل عالقتها مع الناتو.
التي  وترصفاته  كلها  الرتكية  املواقف  أسقطنا  لو 
تزعج األوروبيني عىل الربغامتية السياسية للرئيس 
أردوغان فإننا ميكننا أن نفرس سلوكياته يف خانة 
أن يدرك حاجة الدول الغربية لبالده نظراً ملوقعها 
األمرييك-الرويس،  الرصاع  يف  الجيواسرتاتيجي 
دونالد  األمرييك  الرئيس  انتقد  مهام  أنه  ويعلم 
ترامب لدور هذا الحلف إال أنه ال ميكن التخيل 
عنه بسهولة وبالتايل فإن اجتامعات الحلف التي 
تعقد لن تخرج بقرارات حاسمة ضده عىل سبيل 
املثال ال ميكن تجميد عضوية تركيا يف الحلف ألن 
االمر سيعني لجوء أردوغان إىل املنافس اآلخر وهو 

روسيا الذي ينتظر هذه اللحظة.
وبالتايل فإن موقف أعضاء حلف الناتو واألوروبيني 
بشكل خاص تجاه من ترصفات ”الرشيك الضال“ 
تركيا  لتعاون  آلية  عن  البحث  مسألة  تتعدى  ال 
معهم مع أن أغلب الدول األوروبية تدرك التعنت 
األزمة  إدارة  يف  أردوغان  طريقة  يف  وتجد  الرتيك 
الليبية خطراً علىها. الحديث عن أي اجتامع حول 
سلوكيات تركيا ال يتعدى طرح تساؤالت إن كانت 
الناتو؟ مع  تزال تشرتك يف مصالح وقيم  ما  تركيا 
إن سلوكيات أردوغان توضح اإلجابة فهو ال يرى 
أي تفاهم مشرتك مع اآلخر بسبب حالة الغطرسة 
طموحه  نحو  طريقه  يف  يعيشها  التي  واألنانية 

الستعادة ”دولة الخالفة“. 

 « »
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وعىل املستوى االجتامعي، وضعت الدولة العديد 
من الضوابط واإلجراءات االحرتازية لتطبيق سياسة 
األضعف،  الفئات  وحامية  االجتامعي،  التباعد 
والسيام كبار السن واألشخاص الذين يعانون من 
الخطط  من  العديد  أقرت  كام  املزمنة.  األمراض 
واملجتمعية لتوعية  الرسمية  اإلعالمية واملبادرات 
الرأي العام بخطر هذا الفريوس وكيفية التعامل 
أهم  ومن  منه.  الصحيحة  وطرق الوقاية  معه، 
إلدارة  الوطنية  الهـيئة  املبادرات إطالق  هذه 
اإللكرتونية  املنصة  والكوارث،  واألزمات  الطوارئ 
باإلجراءات  التعريف  بهدف  «وقاية»  الوطنية 
لسالمة  اتباعها  يجب  التي  والوقائية،  الصحية 

وصحة األفراد من أية أمراض أو أوبئة.
وعىل املستوى السيايس، تحركت اإلمارات بفاعلىة 
القوى  مختلف  مع  لتعزيز التعاون 
جهود  تنسيق  بهدف  واإلقليمية  الدولية 
ذلك  العاملي، وتجسد  الوباء  هذا  مواجهة 
أجراها  بوضوح يف االتصاالت املكثفة التي 
نهيان  آل  زايد  الشيخ محمد بن  السمو  صاحب 

القائد األعىل للقوات  ويل عهد أبوظبي نائب 
املسلحة مع العديد من قادة دول 
لبحث  الدوليني  واملسؤولني  العامل 

الدويل  التضامن  تحقيق  سبل 
وتقديم  الوباء،  هذا  مواجهة  يف 

للدول  الالزمة  املساعدات 
املترضرة. كام قامت الدولة، 

يف مبادرة إنسانية رائدة، بنقل 
رعايا عدد من أبناء الدول األخرى 

وأنشأت  الصينية،  ووهان  مدينة  من 

اإلمارات  مدينة  وهي  متكاملة  مدينة  لهم 
حتى  لهم  الصحية  الرعاية  لتوفري  اإلنسانية 
إعادتهم إىل بلدانهم بعد التأكيد من خلوهم من 
وقد  منهم.  املصابيني  وعالج  بالفريوس  اإلصابة 
وقيادتها  لإلمارات  كبري  بتقدير  النهج  هذا  قوبل 
العديد من  والرسمي يف  الشعبي  املستويني  عىل 

دول العامل.
بعد  ما  التخطيط ملرحلة  هو  الثالث،  املظهر 
األزمة. فكام أرشت آنفا، فإن أهم ما مييز سياسة 
تجسد  وقد  املستقبلية،  رؤيتها  هو  اإلمارات 
الذي عقدته حكومة  يف االجتامع  بوضوح  ذلك 
 12  -  10 من  الفرتة  يف  بُعد  عن  اإلمارات  دولة 
ما  ملرحلة  «االستعداد  عنوان:  مايو 2020 تحت 
بعد كوفيد – 19»، بهدف تطوير منظومة العمل 
الدولة  اسرتاتيجية  ووضع  الدولة،  يف  الحكومي 
«كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  بعد  ما  ملرحلة 
هذه  19». فبينام كان العامل منشغل مبواجهة   –
الجائحة، كانت دولة اإلمـــــارات تخطط ملرحلة 
قيادة  تفكر  كيف  وهذا يوضح  الوباء.  بعد  ما 
حتى  للمستقبل  تنظر  وكيف  الرشيدة،  اإلمارات 
اإلمارات  متيز  رس  هو  وهذا  األزمات،  قلب  يف 

وريادتها دامئاً.
هذه املظاهر وغريها تفرس ملاذا أصبحت إدارة 
كوفيد19- منوذجاً  ألزمة جائحة  اإلمارات 
إدارة  كيفية  العامل يف  لكل  يحتذى 
آخر  برهاناً  وتعطي  األزمات، 
وقيادتنا  دولتنا  عىل أن 
الرشيدة، ماضية بقوة وبثبات يف 
مسارها نحو تحقيق الريادة العاملية..
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مظاهر متيز النموذج اإلمارايت يف مواجهة جائحة 
وكثرية لكن  ، متعددة  عاملياً كوفيد19- وريادته 

أبرزها من وجهة نظري ثالثة أمور:
األول، هو التحرك االستباقي: فأهم ما مييز دولة 
الدائم  تخطيطها  هو  الرشيدة  وقيادتها  اإلمارات 
عينها  لكن  للحارض،  تخطط  فهي  للمستقبل، 
السيناريوهات  تضع  حيث  املستقبل،  عىل  دامئاً 
املجاالت،  من  مجال  كل  لتطور  املختلفة 
سيناريو.  كل  مع  للتعامل  االستباقية  والخطط 
عرشات  منذ  استثامرها  يف  جلياً  هذا  وظهر 
القطاع الصحي واالرتقاء به،  السنوات يف تطوير 
مدى  األزمة  هذه  أظهرت  الذي  االستثامر  وهو 
من  اإلمارات  وفاعلىته، حيث استفادت  نجاعته 
أسستها  التي  املتطورة  الصحية  التحتية  البنية 
الفحوص،  إجراء  السنوات يف  مدى هذه  عىل 
عالية  بدرجة  للمصابيني  الصحية  الرعاية  وتوفري 
الكفاءة، مام قلل من أعداد اإلصابات وقلل  من 
بصورة كبرية من أعداد الوفيات التي تكاد ال تذكر 

مقارنة بكثري من دول العامل املتقدمة.
يف التحرك  أيضاً  االستباقي  النهج  هذا  ومتثل 
هذه  مع  الدولــة للتعامل  قبل  من  املبكــر 
أراضيهــا،  يف  الوبـاء  انتشـــار  األزمــة ومنــع 
اإلجــراءات  حيث اتخذت الدولة مجموعــة من 
االحرتازية والتدابري الوقائية املناسبة لها، سواء من 
واملستشفيات  الصحية  املؤسسات  تأهيل  خالل 
تساعدها عىل  التي  اإلمكانيات  بكافة  وتزويدها 
وإجراء  محتملة،  إصابة  حاالت  أية  مع  التعامل 
الحاسم  والتحرك   ، الالزمة  الطبية  الفحوصات 
الحاالت  مع  التعامل  يف  والشفاف  والرسيع 
الصحية  الرعاية  وتقديم  اكتشافها  يتم  التي 
املناسبة لها، وفرض العزل والحجر الصحيني عىل 

املشتبه بإصابتهم بالفريوس. 
هــــذا  يف  اإلمـــــارايت  النهـــــج  ومتــــــــيز 
األوىل هي التوسـع  أخرتـــني،  الصــدد مبيزتــني 
الطبيـــة،  الكبري واملبكر يف إجـراء الفحـوصــات 
العامل يف عدد  والذي جعل اإلمارات تتصدر دول 
حيث  السكان،  عدد  إىل  نسبة  الطبية  الفحوص 
الـ 2.5 مليون  حاجز  الفحوص  هذه  عدد  تجاوز 
يونيو  حتى مطلع  الدولة  مستوى  عىل  فحص 
2020. كام قامت بتأسيس أكرب مخترب لتشخيص 
وتشغيله خالل  الصني،  خارج  العامل  يف  ”كورونا“ 
وقدرة  مرونة  أظهر  تطور  فقط يف  يوماً   14

التحديات  مع  التعامل  عىل  الدولة 
دخول اإلمارات  هو  الجسام. والثاين، 
بقوة يف سباق التنافس العاملي الرامي 
الفريوس  لهذا  عالج  اكتشاف  إىل 
والوقاية منه، وحققت إنجازاً علمياً 
عــالج  ابتكار  إىل  بتوصلها  عاملـياً 
الخاليا  تقنية  باستخدام  جديد 
الجذعيـــة، وكذلك تطويــرهـا 
الكتشــاف  جديــدة  تقنيـــة 
عمليات  يف  برسعة  الفريوس 
أشعـة  باستخــدام  الفحص 
وهـو إنجـاز يعـزز  الليزر، 
يف  عاملـياً  الدولــة  ريـادة 
املجاالت الطبية والعلمية.

هـو التعامل  الثـاين،  املظهــر 
جــوانب  مختلف  مـع  الشامل 

يف  تقتصـر  األزمــة، فالدولـة مل 
الجانب  عىل  األزمة  مع  تعاملها 

تحركت ملعالجة  وإمنا  الصحي فقط، 
تداعيات األزمة عىل كل املستويات األخرى 

والسياسيـــة،  واالجتامعيـــة  االقتصاديـــة 
الدولـــــة  فعىل املستــوى االقتصــادي، أقرت 

لدعــم  ضخمــة  اقتصـاديــة  مساعــدة  حـزم 
والرشكات  الوطني، ومساعدة األفراد  االقتصاد 
العديد  إنجاز  املتأثرين باألزمة، ورسعت منوترية 

االقتصاديــة  واملبــادرات  املرشوعـــات  من 
االقتصاديـة  األنشطـة  املهمة بهدف دعـم 

وتسهيل  املعيشة  تكاليف  وخفض 
مامرسة األعامل. كام استفادت الدولة 

التحتية  التكنولوجية  البنية  من 
فيهــا  استثمــرت  التي  القويــة 

لسنوات طويلة لتنفيذ مبادرة 
والتي  بعــد،  عـن  العمــل 

النشاط  استمرار  ضمنت 
االلتزام  مع  االقتصادي 

باإلجــــراءات الصحيــــة. 
هذه  من  أيضاً  واستفادت 

البنية التحتية يف دعم مبادرة 
التعلىم عن بعد التي ضمنت 

الحفاظ  مع  التعلىم  استمرار 
وضمــان  األطفــال  صحــة  عىل 

حاميتهم.
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دوالً متقدمة تكنولوجيا  أن  هنا  الفتاً  وكان 
كبرية  النتقادات  اقتصادياً، تعرضت  وغنية  وطبيا 
مع  للتعامل  مستعدة  تكن  مل  أنها  بعدما بدا 
أزمة بهذا املستوى، أو أنها مل تدر األزمة بالشكل 
إىل بؤر لتفيش  تحولها  علىه  ترتب  ما  املناسب 
بعضها  أخرى،  دول  فيام قدمت  العامل،  يف  الوباء 

كيفية  يف  رائدة  مناذج  نامي،  وبعضها  متقدم 
التصدي لهذه األزمة وإدارتها باألسلوب األمثل.

إحدى  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وتعترب 
يف  ومتميزاً  رائداً  منوذجاً  قدمت  التي  الدول 
حيث  والتأثري  الطابع  عاملية  األزمة  لهذه  إدارتها 
مأمن  يف  الدولة  اإلدارة الحكيمة لألزمة،  جعلت 

من هذا الخطر، وجعلها من أقل دول العامل تأثراً 
تاريخ 6 يونيو 2016، بلغ إجاميل  بالوباء، فحتى 
عدد اإلصابات نحو 38 ألف إصابة، فيام مل يتجاوز 
إىل  وفيات  وبنسبة  حالة،   275 الوفيات  عدد 
إجاميل اإلصابات مل يتجاوز 0.7% وهي من أدىن 

النسب يف العامل.

 :
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حال  يف  األجزاء  هذه  انتزاع  يف  رغبتها  يعزز  جديد 
الجلوس عىل مائدة تفاوض لتقسيم النفوذ واملصالح 

يف سوريا!
وبطبيعة الحال، فإن لرتكيا أهداف أخرى لها أهمية  
األكراد  أطامع  عىل  القضاء  مثل  كبرية  اسرتاتيجية 
أن  تركيا  تعتقد  حيث  لهم،  مستقلة  دولة  بناء  يف 
األكراد حققوا خالل الرصاع يف سوريا اهتامماً دولياً 
بوجودهم وخططهم بقيام دولة كردية، خصوصاً أن 
عدد األكراد األكرب يقع داخل األرايض الرتكية، وبالتايل 
بجانب  الحلم  هذا  وأد  هدف  استبعاد  ميكن  ال 
محاربة حزب العامل الكردستاين الرتيك الذي تصنفه 
أمنها  يهدد  خطراً  فيه  وترى  إرهابية  منظمة  أنقرة 

ووحدة أراضيه.

تشري استطالعات الرأي، التي نرشتها مؤسسة «كوندا» 
كربى رشكات استطالع الرأي والدراسات يف تركيا، التي 
ذكرت يف تقرير لها أن الدعم الشعبي لحزب «العدالة 
والتنمية» قد وصل إىل أدىن مستوياته عىل االطالق يف 
فرباير املايض (30%) أي قبل تسجيل أول حالة اصابة 
البالد،  يف  ـ19)  (كوفيد  املستجد  «كورونا»  بفريوس 
الرتاجع  من  مزيد  إىل  املعدالت  هذه  أن  يعني  ما 
حكومة  تالحق  التي  االتهامات  ظل  يف  والتدهور 
األزمة  إدارة  يف  والفشل  التضارب  بسبب  أردوغان 

وارتفاع اعداد الضحايا وما خلفته األزمة من خسائر 
جسيمة عىل االقتصاد الرتيك بسبب فشل االجراءات 
التي اتخذتها الحكومة يف الحد من الخسائر والضحايا 
السياسية  املعارضة  تنامي  جانب  وإىل  واملصابني. 
وتوحدها يف مواجهة تغول سلطات الرئيس وانفراده 
تركيا  من خسائر  العديد  رصد  هنا  ميكن  بالسلطة، 

جراء فشل سياسات أردوغان.
تعرض الجيش الرتيك، الذي يعد من بني األقوى ضمن 
خالل  مذلة  انتكاسات  إىل  األطليس،  حلف  جيوش 
عملياته يف األرايض السورية وتحديداً يف إدلب شامل 
االفراد  يف  فادحة  بخسائر  ُمني  حيث  سوريا،  غريب 
العسكرية يف  والعتاد، كام فشل يف تحقيق أهدافه 
املحدودة،  التكتيكية  االنتصارات  بعض  رغم  ليبيا 

يف  التي حققها مؤخراً  ومادياً،  ، برشياً  واملكلفة 
مواجهة الجيش الوطني الليبي.

التضخم،  معدالت  ارتفاع  من  الرتيك  االقتصاد  يعاين 
الديون،  مستويات  وتنامي  العملة،  قيمة  وانهيار 
دونالد  األمرييك  الرئيس  تهديدات  امام  وانكشافه 
ترامب أكرث من مرة بتدمري اقتصاد تركيا عىل خلفية 
االقتصاد  أن  إىل  االشارة  تجب  كام  لسوريا،  غزوها 
للعملة يف عام 2018،  قياسياً  الرتيك قد شهد انهياراً 
وتعرض للخطر بسبب التدخل يف سوريا، والذي جلب 
معاناة شديدة لألتراك. ويف أعقاب أزمة تفيش فريوس 
”كورونا“، تعرض االقتصاد الرتيك ملزيد من الضغوط، 
حيث ثبت فشل املنظومة الصحية الرتكية ومحدودية 
قدراتها رغم الدعاية الرتكية املكثفة حول قدرة البالد 
عىل تصدير االحتياجات الطبية لدول أخرى، حيث 
حرج  يف  الرتيك  االعالم  الربيطانية  الصحافة  وضعت 
الجانب  شديد، عندما كشفت أن ما تم رشاؤه من 
الرتيك من احتياجات طبية للخدمات الطبية الوطنية 
السالمة، وإنها فشلت يف  الربيطانية ال يفي مبعايري 
عىل  استخدامها خطراً  يجعل  ما  الجودة،  اختبارات 
الجهاز الطبي الربيطاين، وعاد السجال مجدداً حول 
تسبب إجراءات مابعد محاولة االنقالب عام 2016 
يف تراجع املنظومة الصحية الرتكية إرص فصل نحو 15 
ألف من العاملني يف مجال الرعاية الصحية، بعضهم 
من العلامء املتخصصني يف مجال مكافحة الفريوسات. 
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إىل  افضت  دستورية  تعديالت  امام  الباب  وفتح 
الفصل.  الكلمة  فيه  أردوغان  للرئيس  حكام  نظام 
أردوغان  الرئيس  اتخذ  فقد  احصاءات،  وبحسب 
اجراءات عقابية ضد نحو 160 ألف شخص ىف اعقاب 
ألف  الفاشلة، كام فقد نحو 140  االنقالب  محاولة 
بتطهري  مايعرف  الحكومية ضمن  وظائفهم  شخص 
الدوائر الحكومية من جامعة فتح الله جولن، فضالً 
عن اعتقال عرشات اآلآلف من العسكريني وضباط 
الرشطة والقضاة ما أحدث رشخاً يف املجتمع الرتيك 
وطي  أردوغان  رحيل  بعد  سوى  ترميمه  يصعب 

صفحة هذه السياسات االنتقامية.
التدخل الرتكية يف املنطقة العربية: سوريا منوذجاً

تركيا  الرتيك يف سوريا منوذجاً الستهانة  التدخل  يعد 
العربية  الشعوب  ومصالح  العريب  القومي  باألمن 
ومكتسبات شعوبها، فبخالف املتاجرة مباليني الالجئني 
دول  ابتزاز  يف  واستغاللهم  أراضيها  عىل  السورينب 
تأجيج  مدخل  هي  تركيا  كانت  األورويب،  االتحاد 
الرصاع واألزمة يف سوريا فضالً عن بروز الدعم الرتيك 
ألنشطة التنظيامت االرهابية املتطرفة يف هذا البلد 
يف  لرتكيا  بارز  دور  إىل  التقارير  تشري  حيث  العريب، 
عىل  عنها  بالوكالة  تحارب  مسلحة  معارضة  صنع 
األرض السورية بزعم تحقيق الدميقراطية. ويف عام 
2011 أسست تركيا ما يسمي بالجيش السوري الحر، 
السوري  الجيش  عن  املنشقني  من  مجموعة  وهو 
الجيش  اشرتك  حيث  سواء.،  حِد  عىل  واملتطرفني 

السوري الحر وتنظيم ”أحرار الشام“ يف العديد من 
املعارك جنباً إىل جنب، كام وفرت تركيا خطوط دعم 
للداخل  لها  التابعة  الحدودية  املناطق  من  مبارشة 
السوري، وتشري تقارير أيضاً إىل استعانة تركيا بالجيش 
السوري الحر يف عملية ”درع الفرات“ التي استهدفت 
طرد الكيانات الكردية العسكرية واملدنية من مناطق 
شامل رشقي سوريا، ويف مايو من العام 2018، أرشفت 
تركيا عىل إعادة هيكلة الكيانات والتنظيامت املتطرفة 
املكونة  الوطنية  التحرير  جبهة  فأنشأت  سوريا،  يف 
من 10 فصائل للجيش الحر، مع حركة أحرار الشام 
وجامعة نورالدين الزنيك، وجبهة النرصة قبل أن تعيد 
العقوبات  لتجنب  الشام  فتح  جبهة  نفسها  تسمية 
ثم  األخرى،  املسلحة  الفصائل  سائر  بني  واملراوغة 

تشكيل جبهة قوية من التنظيامت املتطرفة تخضع 
عمليات  الرتيك يف  الجيش  ملشاركة  الرتكية  للسيطرة 
التدخل العسكري يف سوريا يف مراحل الحقة، وهو 
ماتم بالفعل يف عمليات قادها الجيش النظامي الرتيك.

وتشري تقــاريـر عـــدة إىل تركيا التي تصنف جبهة 
معها  تحتفظ  ارهابيـة،  جامعة  (القاعدة)  النرصة 
استخباراتيــة عميقة،  وقدمت تسهيـالت  بعالقات 
ســـيطرة  تحت  خاضعة  ملناطـق  كـثرية  لوجستيـة 
عناصــــــر الجبهــــة، وأمدتهـا عرب شحنات اإلغاثة 
مــــن  بالكثـــــري  اإلنســـــانيــــــة  واملساعدات 
االسـتضافــة  تـــوفـــــــــري  بخـالف  الســالح 
تربطها  خريية  وجمعيـات  ومنظمـات  ألشــخـاص 
عالقات مبارشة بقادة ينتمون إىل جبهة النرصة يف تركيا. 
الفرتة بني 2013 وحتى  إىل  أيضاً  التقارير  كام تشري 
منتصف 2016 قد شهدت نقلة نوعية يف العالقات 
نتج  ”داعش“،  وتنظيم  النرصة“  و“جبهة  بني  أنقرة 
بهدف  والعسكري  اللوجيستي  الدعم  تدفق  عنها 

تطويعهم لتنفيذ أجنداتها الخاصة يف سوريا.
وقد برزت األطامع الرتكية يف التدخل العسكري غري 
املرشوع يف شامل سورية منذ عملية «درع الفرات» 
يف  أغسطس 2016، حيث تؤكد األدبيات الرتكية أن 
املحرك لهذه التدخالت رغبة أردوغان يف قضم جزء 
من األرايض السورية ترى أنه مسلوب منه منذ 400 
سنة، حيث تطمع تركيا يف أجزاء من شامل سورية 
واقع  فرض  وتريد  والحسكة،  والرقة  حلب  كشامل 
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وهويتها االسرتاتيجية من خالل السعي لقيادة العامل 
علىه  ينطوي  مبا  االقليمي  دورها  وترسيخ  االسالمي 
ذلك ـ وفقا لهذه الرؤية ـ من مصالح حيوية لرتكيا 
عىل الصعيد االقتصادي والتجاري والسياحي، وحتى 
امتالك  عن  فضالً  األسلحة،  مبيعات  مستوى  عىل 
أوراق ضغط جديدة تسهم يف حوارها االسرتاتيجي مع 
االتحاد األورويب وروسيا والواليات املتحدة واستغالل 
عالقاتها املفرتضة مع أنظمة الحكم العربيةـ  كام كان 
متصوراً قبل انهيار هذه األحالمـ  يف تحقيق األهداف 
عن  فضالً  العامل.  مع  الرتكية  االسرتاتيجية  واملصالح 
خالل  من  واإلرباك  األوراق  خلط  سياسة  مامرسة 
تحقيق أهداف تخص األمن القومي الرتيك وتسويقها 
باعتبارها ضمن األهداف املشرتكة للعامل يف  سياسياً 
مكافحة االرهاب وغري ذلك، ومن أبرز األمثلة الدالة 
عىل ذلك السعي للقضاء عىل األكراد ووأد احالمهم 
يف بناء دولة مستقلة، وكذلك سعي أردوغان إلقامة 
بزعم  السورية  الرتكية  الحدود  عىل  عازلة  منطقة 
والتطرف،  االرهاب  تنظيامت  ومالحقة  مكافحة 
ملوجات  كمعرب  الجغرايف  موقعها  استغالل  وأيضاً 
االتحاد األورويب وكذلك  اللجوء من سوريا إىل دول 
تحقيق  يف  السوري،  الداخل  إىل  االرهابيني  تسلل 
األهداف االسرتاتيجية الرتكية والسيام مايتعلق بابتزاز 
دول االتحاد األورويب والحصول عىل األموال مقابل 

وقف زحف الالجئني إىل حدود أوروبا. 
محاولة الضغط عىل مرص والسعودية والسعي للحد 
من دورهام االقليمي وتهديد األمن القومي العريب: 
املسلمني  اإلخوان  تنظيم  حكم  نظام  انهيار  منذ 
الذي  القوي  والدعم   ،2013 عام  مرص  يف  االرهايب 
االمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة  قدمته 
ملرص يف تلك الظروف، مبا مًكنها من تجاوز الصعوبات 
قناعة  أردوغان  لدى  أغلبها، تشّكلت  االقتصادية يف 
وجه  يف  عرثة  حجر  يقفان  ومرص  السعودية  بأن 

باملنطقة  التوسعية  أحالمه  تحقيق 
قــام  العربية، ومن ثم فقــد 

اسرتاتيجيـــة  بتطـوير 
سيــة  لسيا ا

لتشمل 

مصالحها،  ضـــــرب  عىل  والعمــــل  اسـتهدافهام 
وجاء ذلك من خالل محاور وأدوات عدة أولها تقديم 
الحاكم يف قطر  للنظام  دعم تريك عسكري وسيايس 
املعادية  سياساته  مواصلة  عىل  تحريضه  أجل  من 
لبقية دول مجلس التعاون، حيث قامت تركيا باقامة 
قاعدة عسكرية يف الدوحة ويتمركز فيها قوات نخبة 
عام  توقيعها  تم  أمنية  اتفاقية  غطاء  تحت  تركية 
2014، واتفاقية تسمى باتفاق املجلس االسرتاتيجي 
مليارات  عىل  الحصول  مقابل  الرتيك،   القطري 
املتداعي  الرتيك  االقتصاد  لدعم  القطرية  الدوالرات 
العسكرية  والتدخالت  املتالحقة  ازماتها  بسبب 
وانهيار  الصادرات  تراجع  يف  تسببت  التي  املتوالية، 

العملة الرتكية. 
ودولياً:  اقليمياً  االيراين  النفوذ  مع  توازن  اقامة 
الخميني  ثورة  قيام  منذ  االيراين  النظام  أن  الثابت 
طائفي  وجه  ذا  توسعياً  مرشوعاً  1979ميتلك  عام 
الجهود  العربية، وراوحت  املنطقة  تنفيذ يف  يحاول 
يف هذا اإلطار بني مد وجزر حتى جاء الغزو األمرييك 
إيران  فيه  وجدت  والذي   ،2003 عام  يف  للعراق 
فرصة تاريخية للتغلغل إىل هذا البلد العريب الكبري 

الطائفية واملذهبية وترسيخ نفوذها فيها  بوابة  من 
بالشكل الذي تشري إليها املؤرشات الراهنة. وملا كان 
للمصالح  تهديداً  ميثل  العراق  يف  االيراين  الوجود 
الرتكية  ملا بني البلدين من تنافس تاريخي تقليدي 
الظروف  ورصاعات مصالح تشتعل وتخمد بحسب 
السياسية  واألولويات  املصالح  وحسابات  االقليمية 
القوى  بني  القامئة  االسرتاتيجية  والتوازنات  للبلدين، 
أي مرشوع عريب جامعي  االقليمية، ويف ظل غياب 
يف  االيراين  االندفاع  ولجم  اإليراين  للتهديد  للتصدي 
دول املنطقة العربية، سارعت تركيا وقتذاك إىل تغيري 
جديدة  اسرتاتيجية  وصياغة  االسرتاتيجية  مقاربتها 

قامئة عىل التدخل الخشن يف األزمات والرصاعات. 
السعي الدائم لرصف األنظار عن األزمات الداخلية: 
رغم ما راكمته تركيا من نجاحات تنموية يف بدايات 
تويل حزب العدالة والتنمية، فإن سياسات أردوغان 
ودولية  اقليمية  تركية  عزلة  شبه  يف  تسببت  قد 
يعتمد  الذي  الرتيك،  االقتصاد  عىل  سلباً  انعكست 
والسياحة،  الصادرات  عائدات  عىل  كبري  بشكل 
فضالً عن تفاقم األزمات الداخلية وتدهور مستوى 
التي  الرتكية،  للعملة  متوالية  وانهيارات  املعيشة 
شهدت سنوات طويلة من االرتفاعات القياسية، وقد 
ازدادت االوضاع الداخلية سوءاً بعد ما عرف مبحاولة 
االنقالب الفاشلة عام 2016، والتي وفرت ألردوغان 
كافة  معارضيه  عىل  لالنقضاض  واملسوغات  املربر 

الله  فتح  جامعة  إىل  االنضامم  بدعوى  سواء 
قنوات  فتح  أو  معها  التعاطف  أو  جولن 

باستعداء  وقام  قادتها،  مع  اتصال 
وزج  كبرية،  سياسية  رشيحة 

السجون  اآلالف  عرشات 
وفصل وترشيد مئات 

من  اآلآلف 
 ، ئفهم ظا و

 :
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حزب  وصول  بداية  يف  تبنت  قد  تركيا  أن  ورغم 
”العدالة والتنمية“ إىل الحكم سياسة خارجية قامئة 
وزير  صاغها  التي  مشاكل“  ”صفر  اسرتاتيجية  عىل 
الخارجية األسبق أحمد داود أوغلو، فإن تنامي نفوذ 
أردوغان يف الحزب الحاكم ثم قيامه بتغيري شكل نظام 
قد  املقربني،  السياسيني  وإبعاد حلفائه  ذاته  الحكم 
فتح الباب واسعاً أمام االنقالب عىل هذه االسرتاتيجية 
واالعتامد عىل توجه جديد معاكس متاماً، قائم عىل 
صناعة األزمات والتدخل عرب القوة الخشنة يف مناطق 
األزمات والرصاعات العربية، مستغالً يف ذلك تنظيم 
”اإلخوان املسلمني“ االرهايب الذي يرتبط مع الحزب 
أردوغان،  الرئيس  والسيام  وقادته،  تركيا  يف  الحاكم 
بروابط فكرية وأيديولوجية وعالقات تنظيمية قوية، 
الثانية من  العرشية  أحداث  تركيا يف  حيث وجدت 
فرصة  العربية  املنطقة  يف  والعرشين  الحادي  القرن 
سانحة لتحقيق أطامعها يف دول عربية عدة من بينها 
مرص واليمن وتونس وسوريا، من خالل دعم تنظيم 
بلغ  حتى  الحكم  إىل  للوصول  املسلمني“  ”األخوان 
بها الحال للتدخل العسكري املبارش يف سوريا وليبيا، 
مع  الرتكية  االسرتاتيجية  املصالح  خسارة  عن  فضالً 
السعودية ومرص واالمارات،  دول عربية مهمة مثل 
بل والسعي الدائم لإلرضار مبصالح هذه الدول عرب 
نظام  مع  واقعية  غري  تكتيكية  تحالفات  بناء 
الرساج  وحكومة  قطر  دولة  يف  الحكم 
متطرفة  ارهابية  وتنظيامت  ليبيا  يف 
استطاعت عقد صفقات رسية 
مشبوهة مع النظام الرتيك 
عبور  ممرات  لفتح 
إىل  االرهابيني 
يا  ر سو

وغريها.
وال يقترص السعي الرتيك للتدخل يف املنطقة العربية 
عىل سوريا وليبيا ومحاولة الضغط عىل بعض الدول 
مستمرة  محاوالت  يشمل  بل  مبصالحها  واالرضار 
للتسلل يف منطقة القرن االفريقي، حيث تبدي أنقرة 
اهتامماً استثنائياً بدول القارة االفريقية منذ سنوات 
اسطنبول  مدينة  يف  تركيا  استضافت  حيث  مضت، 
عام 2008، قمة أفريقية تركية تحت اسم ”التضامن 
األوىل  القمة  وكانت  مشرتك“،  ملستقبل  والرشاكة 
 50 من  ممثلون  القمة  هذه  يف  وشارك  نوعها،  من 
دولة أفريقية، ويف العـام ذاتــه منحـــت ”قمــــة 
أبابا  أديـــس  يف  املنعقــدة  األفريقـي“  االتحــاد 
قامت  كام  لرتكيا،  اسرتاتيجي“  ”حليف  وصـــــف 
السنوات  افريقيا خالل  مبضاعفة اعداد سفاراتها يف 
القليلة املاضية لنحو ثالثة أضعاف العدد يف السابق، 
آلية  جانب  إىل  الرتكية  الجوية  الخطوط  وتنشط 
الدعم وتعزيز التبادل التجاري. صحيح أن العالقات 
السابق  الحامس  بنفس  تعد  مل  االفريقية  الرتكية 
رئاسة  السييس  الفتاح  عبد  السيد  فخامة  تويل  منذ 
السياسة  اولويات  صدارة  يف  افريقيا  ووضع  مرص 

تستخدم  تزال  ال  أنقرة  ولكن  املرصية،  الخارجية 
عالقاتها مع دول قارة افريقيا يف كسب نفوذ متزايد 
داخل املنظامت الدولية واالقليمية، كام توظفها يف 
تحقيق أهداف عسكرية مثلام حدث يف اقامة قاعدة 
عسكرية تركية بالصومال، وهي ثاين قاعدة عسكرية 
للجيش الرتيك خارج أراضيه بعد القاعدة العسكرية 
ويعمل  العريب  للنفوذ  مناوىء  متدد  وهو  قطر،  يف 
عىل محارصة هذا النفوذ او عىل االقل ايجاد معادل 

موضوعي له.

يأيت  االرهايب:  املسلمني  اإلخوان  تنظيم  أجندة  دعم 
الخارجية  السياسة  أولويات  صدارة  يف  الهدف  هذا 
الرئيس  يعتقد  حيث  العربية،  املنطقة  يف  الرتكية 
يكونوا  أن  األيديولوجيني ميكن  حلفائه  أن  أردوغان 
البديل ألنظمة الحكم يف دول عربية عدة، ويتجاهل 
مساحات الرفض الشعبي الهائلة للتنظيم وتوجهاته، 
عام  يونيو  من  الثالثني  ثورة  أبرزها  من  كان  والتي 
املسلمني،  اإلخوان  نظام  حكم  ضد  مرص  يف   2013
ولكن أردوغان ال يزال يعتقد يف أهمية دور التمسك 
أن  إىل  خاللها  من  يسعى  كان  التي  الورقة  بهذه 
تكون تركيا منوذجاً ألنظمة الحكم البديلة، فضالً عن 
قيامها بدور عراب العالقات الغربيــــة مـع هــذه 
األنظمــة، وهـي أحــــالم مل يعد لها فرص التحقق 
بأذيالها  يتشبث  يزال  ال  ولكنه  الواقع،  أرض  عىل 
الدول  بعض  يف  التنظيم  حكم  بقايا  وجود  ظل  يف 
هذه  شتات  ومللمة  إحياء  عىل  ورهانه  العربيــة، 
البقايا يك تتحول إىل قوة دفع جديدة ميكنها إحياء 

دور التنظيم عربياً.
التحول إىل سياسة خارجية هجومية لتعزيز مكانة 
يف  وحلفائه  أردوغان  الرئيس  رأى  ودورها:  تركيا 
أن  الرتيك  والتنمية»  «العدالة  حزب 
العريب»  الربيع  بـ  مايعرف 
ميثل فرصة مثينة العادة 
توجهات  هيكلة 
كيا  تر
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ع  و للمشــر
الذي  التوسعي 
رجب  الرتيك  الرئيس  ظل 
منذ  به  يحلم  أردوغان  طيب 
الحكم  إىل  والتنمية  العدالة  حزب  وصول 
يف عام 2002. حيث كان، وال يزال، أردوغان يحلم 
باستعادة نفوذ القوة العثامنية القدمية ذات النفوذ 
االستعامري االقليمي الكبري، منطلقاً من التدخل يف 
للعب دور  املجاورة والسعي  العربية  الدول  شؤون 
فاعل يف إعادة ”هندسة“ املنطقة العربية مبا يتـوافق 

مـــع طموحاتــه وأحالمه.

الرتيك  الدور  أبعاد  دراسة  عىل  امللف  هذا  يركز 
هذا  أن  أهمها  عدة  ألسباب  العربية  املنطقة  يف 
برمتها  أوسطية  الرشق  املنطقة  يستهدف  مل  الدور 
العالقات  ”تسكني“  من  نوع  هناك  أن  يالحظ  بل 
مستوى  يف  علىها  والحفاظ  االرسائيلية  الرتكية 
الطرفان يف توافق شبه ضمني، ومبا يحفظ  يرتضيه 
مصالحهام ويتوافق مع قواعد التعاون بل والتحالف 
للعالقات  التاريخية  املظلة  ميثل  الذي  االسرتاتيجي 
التي  والسياسية  االعالمية  االشتباكات  بعض  رغم 
تصب إجامالً يف سلة مصالح كال الطرفني أو أحدهام 
عىل األقل، كام يالحظ أن العالقات الرتكية االيرانية 
الذي يشري  التنافيس  الطابع  أكرث من  بتعاون  تتسم 

إليه بعض الباحثني، وهناك توافق ضمني عىل حدود 
أي  تفادي  عىل  متبادل  وحرص  والنفوذ  املصالح 
عوامل قد تؤدي إىل التوتر يف العالقات بني البلدين، 
باعتبار أن كال منهام ميثل ظهرياً اسرتاتيجياً لآلخر يف 
إيران  الفالت  حيوياً  تعد منفذاً  ملفات عدة؛ فرتكيا 
يف  وتركيا  األمريكية،  والعقوبات  الحصار  قبضة  من 
املقابل ترى يف عالقاتها مع إيران ورقة مهمة للحفاظ 
لضامن  وأيضاً  املجاور،  العراق  يف  مصالحها  عىل 
العالقات  ”هندسة“  يخص  فيام  املشرتك  التنسيق 
التعاون، حيث  مجلس  دول  دور  والسيام  االقليمية 
تتواجد  فإيران  والحذر،  املتبادل  االقرتاب  يالحظ 
والقوات  الرتكية،  الحدود  عىل  سوريا  يف  عسكريا 
الرتكية تتمركز يف قاعدة عسكرية بقطر. صحيح أن 
الهدف من هذا االقرتاب ليس مناكفة احدهام اآلخر، 
يستهدف  الذي  قطر  يف  الرتيك  الوجود  وخصوصاً 
السعودية واالمارات، ولكن  الضغط اسرتاتيجياً عىل 
مستوى  وطهران  أنقرة  من  يتطلب  االقرتاب  هذا 

معني من التعاون والتنسيق والتفاهم.   
ويف ضوء ماسبق، ومعطيات الواقع التي تشري إىل أن 
التدخالت الرتكية تركز باألساس عىل املنطقة العربية 
وتستخدم أدوات وتسعى إىل تحقيق أهداف تتعلق 
عىل  الرتكيز  فإن  التحديد،  وجه  عىل  املنطقة  بهذه 
أهمية  ميتلك  العريب  العامل  يف  الرتيك  الدور  دراسة 
خاصة يك ال تنرصف األنظار عن طبيعة هذا الدور 

الخبيث.
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ولذا تحاول القوى العربية الفاعلة يف الوقت الراهن، 
مرص  وجمهورية  السعودية  العربية  اململكة  مثل 
العربية، ودولة االمارات العربية املتحدة، التصدي 
الدول  جهود  إطار  يف  الرتكية  لألطامع 
الثالث لصون األمن القومي العريب 
وحامية مصالح الشعـوب 
ويف  العربيـــــة. 
ا  هــــذ

د  لعـــــــــد ا
 “       ” تسلط 

ومالمـح  أبعاد  عىل  الضوء 
الرتيك،  الدور  تأثريات  وأهــداف 

وتوضيـح خلفيــات وفــرص تحقــق األحـــالم 
والتطلعات الرتكية يف املنطقة العربية.

العديد  شهدتها  التي   2011 عام  اضطرابات  كانت 
وانهيار  فوىض  من  رافقها  وما  العربية،  الدول  من 
أسس ودعائم الدولة املركزية يف حاالت عدة ضمن 
مـايسمـى إعالمياً بـ ”الربيع العريب“، فرصــة مناسـبة 

 /
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برامجها التدريبية بحيث تنصب عىل تعزيز مجموعة 
املهارات القادرة عىل تغيري موازين القوى يف ساحات 

املعارك املستقبلية.
التكنولوجي  االنتشار  فيه  نشهد  الذي  الوقت  ويف 
الدفاع،  اسرتاتيجيات  تحديث  عىل  والرتكيز  الرسيع، 
ستعتمد كفاءة العمليات العسكرية املستقبلية بشكل 
الفتاكة،  املؤثرات غري  الواسع يف  كبري عىل االستثامر 
والربية  الجوية  األصعدة،  جميع  عىل  األهداف  ضد 

والبحرية والفضائية.
وشكلت االضطرابات املدنية خالل السنوات األخرية 
وبحسب  العامل.  أنحاء  جميع  شمل  كبرياً  خطراً 
العاملية  السوق  أبحاث  رشكة  عن  الصادرة  البيانات 
سجلت   ،2017 عام  يف  يس»  آر  إم  «ستاتيستيكس 
صناعات األسلحة غري الفتاكة 6.32 مليار دوالر أمرييك 
يف عام 2016، ومن املتوقع لها أن تشهد معدل منو 
مليار   11.85 إىل  لتصل   %9.4 بنسبة  مركب  سنوي 

دوالر بحلول عام 2023.
أفريقيا، فمن  األوسط وشامل  الرشق  أما يف منطقة 
املتوقع أن تسجل سوق األسلحة غري الفتاكة معدل منو 
سنوي مركب يزيد عن 4% حتى عام 2024. ويرتبط 
والتطوير،  البحث  عىل  الرتكيز  بزيادة  النمو  هذا 
وارتفاع النفقات الدفاعية لالقتصادات الناشئة، وزيادة 

الطلب عىل األسلحة الصغرية والخفيفة.

املجال،  هذا  يف  املطورين  نحن  علىنا  يتعني  لذلك، 
تلبية متطلبات  اقتناء تقنيات غري فتاكة قادرة عىل 
العامل الذي مير بتغريات هائلة، يف الوقت الذي يسعى 
فيه إىل اعتامد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بطريقة 
االلتزام  املتطلبات،  تلك  ومن  ومستدامة.  مسؤولة 
والحفاظ عىل  بالنزاهة،  والتمسك  االشتباك،  بقواعد 

سالمة اإلنسان.
وتتميز املؤثرات غري الفتاكة من الناحية التكنولوجية 
العسكرية  القوات  أمام  املجال  إتاحة  عىل  بقدرتها 
واملسلحة للحد من التهديدات املحتملة وتحييدها. 
وتتسم املؤثرات غري الفتاكة بأربع خصائص أساسية 
هي قدرتها عىل شل الحركة، وإحداث أرضار جانبية 
منخفضة، وإمكانية عكس آثارها، باإلضافة إىل قدرتها 

عىل الردع.
وتعترب ميادين القتال املوقع األمثل إلظهار مزايا تلك 
األسلحة غري الفتاكة بأوضح معانيها، ويف الوقت الذي 
إال  ناجحة،  لشن حرب  الفتاكة رضورة  القوة  تكون 

أنها غري مناسبة عندما يتعلق األمر برتك مساحة آمنة 
ومأمونة لتحقيق السالم، كام علمتنا تجارب التاريخ.

العامل، قد تشهد  وكام شهدنا يف الحروب حول 
مراحل االنسحابات عمليات نهب وتخريب 

ومترد ميكن أن تعيقها وتعطلها. ومع 
تدريبي  برنامج  عىل  االعتامد 

األسلحة  الستخدام  متكامل 
غري الفتاكة يف تفريق الحشود 

وتحييدها،  املعادية  املدنية 
يلجؤوا  أن  املشاة  لجنود  ميكن 

الستخدام ترسانة أسلحة فعالة غري فتاكة، 
الحديثة  الحرب  أهداف  تحقيق  عىل  وقادرة 

بكفاءة أكرب.
توفر األسلحة التكتيكية غري الفتاكة التي يتم تصنيعها 
التابع  املتقدم  النارية  األسلحة  مخترب  يف  واختبارها 
لرشكة «إيه يت يب» يف اإلمارات العربية املتحدة، حلوالً 
تضمن التفوق التكتييك للقوات املسلحة وقوات األمن 

ووحدات إنفاذ القانون يف جميع أنحاء العامل.
الدخانية  القنابل  عىل  املتوفرة  الحلول  وتشتمل 
عالية الجودة، ومقذوفات اإلشارة منخفضة الرسعة، 
والتي  الحشود،  عىل  والسيطرة  التمويه  وتدريبات 
بطريقة  الرائدة  الحديثة  الدفاع  بأدوات  سرتتقي 
تتمكن معها الجيوش وفرق الدفاع املدين من وقف 
مشابهة  مهام  وأداء  والتحكم،  والسيطرة  التصعيد، 

لبعثات حفظ السالم.
وبني امتالك قوى الرشطة قدرات تتيح لها نزع أسلحة 

يف  املعتدين 
البيئة املحليـــة، 

دون اللجوء إىل القوة 
املفرطة، وتدريب القوات 

املسلحة يف بيئة تحايك مـياديــن 
الصــــــــــــراع الحـقيـقيـــــــــة، 

أو اســـــتعـدادات الجيـــوش 
جهــــــــــــــــة  ملــــوا

بـــات  االضـطـــــرا
لتظاهــرات  وا

املدنيــــة 
لتي  ا

قــد 
تصبـح 

 ، عنيــفـــــــة
علـــى  والعمـــــــل 

تفــرقتهـــا وتحييـدهــــا، 
فإن األســـلحـة غـــري الفتاكــة 

تحقيـــق  القـــوات  لتلك  ستضمن 
ميادين  يف  التكتييك  التفــوق 

الرصاع العرصية.
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ولطاملا حظيت األسلحة غري الفتاكة بأهمية خاصة يف 
تحقيق التفوق التكتييك داخل ميادين القتال املختلفة، 
عىل الرغم من كونها ال تحظى باألولوية عىل قامئة 
االهتاممات. فخالل الحرب العاملية األوىل مثالً، قّدم 
جنود املشاة الفرنسيون يف الخطوط األمامية منوذجاً 
يُنىس عىل هذا الصعيد، حني ألقوا قنابل دخانية  ال 
وإضعافها.  إلخضاعها  معادية  أملانية  خنادق  عىل 
وهناك منوذج آخر يتعلق بتكتيكات الجيش األمرييك 
لتلقيح الغيوم يف فيتنام أوائل السبعينيات من القرن 
املنرصم، خالل محاولة إلطالة موسم الرياح املوسمية، 
وإعطاء املعدات واألسلحة األمريكية ميزة اسرتاتيجية. 
ويتضح من هذه األمثلة، أن نرش األسلحة غري الفتاكة 

األكرث  األسلحة  نجاحات  يضاهي  كبري  بنجاح  حظي 
مياثل  باهتامم  تحظ  مل  أنها  من  الرغم  عىل  فتكاً، 

االهتامم بالقذائف والصواريخ التقليدية.
التحضريات  تشهده  الذي  الهائل  التحول  ومع 
للحروب  الجديدة  والنفسية  املادية  االسرتاتيجية 
الفتاكة  غري  األسلحة  تصبح  أن  املقرر  فمن  اليوم، 
املعززة تقنياً، عنرصاً ال غنى عنه يف تحقيق األهداف 

العسكرية يف مختلف ميادين الرصاع. 

وتشديد  للمراجعة،  العسكري  اإلنفاق  ومع خضوع 
الدول  فإن  العامل،  حول  الوطني  الدفاع  ميزانيات 

القادرة عىل رشاء أحدث 
التقنيـــات غري الفتاكــة 
ســتحظى مبيزة مقارنــة 
بالدول املنافسة املعتدية 

عىل املدى الطويل، 
لهــا  وسـتتيح 

ه  هــــــذ
ملـــيزة  ا
إعـــادة 
تركـــيز 

“APT” محـمد الفاليس، الرئيس التنفيذي لرشكة
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 : »
«

تتطلب االستجابة اسرتاتيجياً ألية 
أزمة أن نفهم عاملني مهمني هام 
حيث  التكرار؛  أو  والدورية  املدة 
بد  افرتاضات أساسية ال  يقودان إىل 
بالوقت  يتعلق  فيام  بها  األخذ  من 
بشكل  اسرتاتيجية  أي  لتنفيذ  الالزم 
العوامل  فعال. ويجب توقع مثل هذه 
أفضل  فستفشل  وإال  التنفيذ،  أثناء 
االسرتاتيجيات. ولحسن الحظ، توجد بعض 
التقنيات التي أثبتت جدواها والتي تساعد 
دولهم  وقوع  دون  الحيلولة  عىل  القادة 

فريسة لـ «ويالت الزمن».
تقدير  كل  يف  والتكرار  املدة  تقييم  يجب 
ببساطة  املدة  تشري  للموقف؛ حيث  اسرتاتيجي 
إىل طول الوقت الذي يؤثر خالله تهديد أو أزمة 
ما عىل املصالح الوطنية للمرء. تم إطالق حروب 
عديدة متوقعني أنها ستستمر ملدة أسابيع فقط 
(كان من املتوقع أن تنتهي الحرب العاملية األوىل 
يف ديسمرب 1914، ولكنها استمرت أربع سنوات 
بصورة  أخرى  حروب  انتهت  بينام  طويلة)، 
القتال  (استمر  متوقعاً  كان  مام  أكرث  مفاجئة 
ملدة أيام فقط يف العراق يف عام 1991 بدالً من 
يتعلق  فيام  األسايس  واألمر  املتوقعة).  األشهر 
يف  سواء  االستمرارية،   مقدار  هو  املدة  بقضية 
توافر اإلرادة الوطنية أو اإلمدادات، حيث يجب 

تخزينها وإدارتها.
أما الدورية فتشري إىل قدرة التهديد عىل التكرار 
مع مرور الوقت. ويكمن مصدر القلق  األسايس 
كان سيطرأ تحول  إذا  ما  الدورية يف  الناتج عن 
نفسه  بالشكل  سيعود  أنه  أم  معني  تهديد  عىل 
يتحول،  الذي  فالفريوس  سابقاً.  علىه  كان  الذي 
يكون  إْذ  قتاله؛  أسلوب  يغري  الذي  العدو  مثل 
حتى  وهزميته،  به  التنبؤ  جداً  الصعب  من 
 ، ذلك  إىل  وباإلضافة  أخرى.  مرة  يحدث  عندما 

فإن الهجامت املتكررة ميكن أن تفيض إىل تآكل 
اإلرادة الوطنية وتقليل املرونة األساسية.

جميع  فإن  والدورية،  املدة  عن  النظر  بغض 
دراسة  تستحق  االسرتاتيجية  األزمات  حاالت 
شاملة أو مراجعة الدروس املستفادة؛ وذلك من 
وملاذا  حدث،  ما  لتحليل  منظمة  عملية  خالل 
القيام به بشكل أفضل من  حدث، وكيف ميكن 
ويجب  الحدث.  أو  املرشوع  عن  املسؤولني  قبل 
أن تتضمن أي دراسة من هذا القبيل دامئًا طرقاً 
للحفاظ عىل ما تم تنفيذه بشكل جيد، وتوصيات 
للتغلب عىل العقبات أو تحسني ما مل يتم تنفيذه 
باألخطاء  االعرتاف  إىل  القادة  ويحتاج  بنجاح. 
يحتاجون  كام  املتغرية،  املقاربات  واالنفتاح عىل 

أيضاً إىل الحرص عىل تطبيق التصحيحات.
املدة  حول  سليمة  افرتاضات  وبناء  توقع  يعترب 
األهمية.  غاية  يف  ولكنه  صعباً  أمراً  والدورية 
لتطوير  الكربى  القيمة  عىل  مثاالن  هام  وهذان 
النقدي  التحليل  ومهارات  اإلبداعية  العقليات 
بني صفوف املوظفني، كام يعد استخدام الدروس 
تكون  بحيث  أيضاً  أساسياً  أمراً  املستفادة 
االسرتاتيجيات قوية ومرنة عىل حد سواء. ال يشء 
للتعامل مع  القادة بشكل كامل  يهيئ  أن  ميكن 
تعقيدات الوقت لكل أزمة، غري أن هذه التقنيات 
ميكن أن تخفف عىل األقل من املخاطر املرتبطة 
القرارات. ويجب أن يستخدم  باتخاذ مثل هذه 
مع  تتناسب  مقاربات  دامئًا  الوقت  مع  التعامل 
إدارتها تظل دامئًا  الخاصة لألزمة، لكن  الظروف 
دولة  إىل  بالنسبة  خاصًة  للنجاح،  أساسياً  رشطاً 

منوذجية مثل اإلمارات العربية املتحدة.
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توفر املروحية إمكانية بدء التشغيل الرسيع للمحركات يف درجات الحرارة املنخفضة للغاية• 
تم تجهيز املروحية بخزانني إضافيني للوقود، مام يسمح لها بالتحليق ملسافات طويلة• 

وقد اجتازت مروحيات 
 M i - 8 A M T
جتازت  ا لقطبيـة  ا
اختبارات  برنامــج 
وإجراءات  الطـــريان 
بتفويض  وذلك  القبول، 
مســــتقل مـن وكالــــــــة 
الفيدراليــــة  الجــوي  النقــل 
امليزات  ومن   .(Rosaviatsiya)
لوحدات  نوعه  من  فريد  نظام  للمروحية  الرئيسية 
التدفئة التي صممها املركز الوطني لهندسة املروحيات 
”ميل وكاموف“، والذي بفضله ميكن تشغيل املحرك 
كانت  إن  حتى  للغاية  منخفضة  حرارة  درجات  يف 

املروحية مكشوفة بدون حظرية لفرتة طويلة.
باإلضافة إىل نظام التدفئة، تم تجهيز املروحية بنظام 
مطور للحامية الحرارية لحجرة البضائع وستائر خاصة 
عازلة للحرارة لألبواب املنزلقة وأبواب قمرة القيادة. 

خاص  بغطاء  املروحية  تجهيز  تم  كام 
والرطوبة  املنخفضة  الحرارة  درجات  من  يحميها 
بدون  نرشها  تم  ما  إذا  القوية،  والرياح  العالية 
األنظمة عىل خرطوم  حظرية لفرتة طويلة. وتحتوي 
تفلون، وهو مقاوم لدرجات حرارة التجمد، بدالً من 

الخرطوم املطاطي.
من جانبه قال املدير العام للرشكة، أندريه بوغينسيك: 
 Mi-8AMT طائرات  عىل  طلب  هناك  ”سيكون 
الروسية  الرشكات  من  كبري  عدد  قبل  من  الجديدة 
والجهات الحكومية التي تنفذ املشاريع وتؤدي املهام 
الطائرة  أصبحت  وقد  الشاميل.  القطب  منطقة  يف 
األوىل جاهزة لبدء التشغيل، واملفاوضات جارية مع 
الرشكة  وتبذل  املحتملني،  الروس  العمالء  من  عدد 
القابضة جهوداً حثيثة لتزويد جهات تشغيل الطائرة 

مبروحيات تتيمز باملوثوقية“.

املروحية مجهزة بخزانني إضافيني للوقود، األمر الذي 
ميزة  وهذه  طويلة.  ملسافات  الطريان  عىل  يساعد 
الكثافة  فيها  تقل  التي  الشاملية  للمناطق  مهمة 
السكانية. وبإمكان النسخة املخصصة ملنطقة القطب 

من  الشاميل 
طائرة Mi-8AMT أن تطري حتى 

مسافة 1400 كلم، وميكن أيضاً تجهيز الطائرة بنظام 
طفو ميّكنها من الطريان فوق مساحة واسعة من املياه 

يف القطب الشاميل.
االهتامم عىل ضامن  تركيز  تم  الطائرة  تصميم  عند 
قدرتها عىل الطريان فوق التضاريس القطبية الشاملية 
الليل  أحوال  ويف  لها،  املميزة  القليلة  املعامل  ذات 
فقدان  وعند  القاسية،  الطقس  وأحوال  القطبي، 
إشارات األقامر الصناعية واإلشارات الالسلكية. وقد تم 

تجهيز املروحية مبجموعة مالحة خاصة.
املالحة  أنظمة  من  عدداً  املجموعة  هذه  وتشمل 
مجهزاً  وراداراً   املروحية،  موقع  معرفة  تساعد عىل 
عن  للمعلومات  والرأيس  األفقي  املسح  بخاصية 
راديو  ومحطات  رقمي،  آيل  طيار  مع  الطقس، 
مبجموعة واسعة من الرتددات. واملروحية قادرة عىل 
له  املخطط  التحليق  مسار  وتحليق  اآليل،  التحليق 
والهبوط. ويسهم نظام املالحة يف التقليل بشكل كبري 

من الحمل عىل الطاقم ويضمن سالمة أكرب للرحلة.

Rostec
Mi-8AMT

”
 (“Rostec” ) “

 “Mi-8AMT”

.
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رضورة  املجاالت»  املتعددة  «العمليات  تتطلب 
تنسيق عمليات تنفيذ الصالحيات والتوجيه من أجل 
واستغاللها  مصدر  أي  من  املعلومات  الحصول عىل 
من أجل عمل التنسيق الالزم بني التخطيط وتنفيذ 
واملكان  الوقت  يف  املجاالت»  املتعددة  «العمليات 
العسكريني.  القادة  أهداف  لتحقيق  املحددين 
القيادة  من  متقدمة  شبكة  إقامة  هي  والنتيجة 
والسيطرة قادرة عىل التحرك برسعة وكفاءة لتقييم 
وتنفيذ األهداف املتعلقة بنرش املعلومات الالزمة إىل 
كافة األفرع كم أجل تهيئة وتجييش األمن بكاملها 

استعدادا لخوض الحرب.
مبجرد  املجاالت»  املتعددة  «العمليات  تكتفي  وال 
يف  لالستخدام  املتاحة  العسكرية  التقنيات  عرض 
املهمة، ولكنها تساعد مخططي املهام يف تكامل هذه 
العنارص مع بعضها البعض وطرح عدد ال يُحىص من 
الطريق  السيناريوهات واتخاذ قرارات رسيعة متهد 

لعمل متواصل بني األسلحة العسكرية.
نظريات  املجاالت»  املتعددة  «العمليات  متثل  وال 
مع  تتواصل  والقوات  الحروب  بدء  فمنذ  جديدة. 
بعضها البعض عرب املجاالت املختلفة من البحر والجو 
والفضاء والرب، ولكن الجديد - والذي يتطور برسعة 
التقنيات  تشهده  الذي  التطور  هو  يوم-  بعد  يوما 
مثل الطائرات األرسع من الصوت والطاقة املوجهة 
االستشعار  أنظمة  غرب  الواردة  املعلومات  وطوفان 

القوية.

معلومات  عىل  الحصول  الجديدة  التقنيات  تعني 
والتشويش  الضوضاء  مزيدا من  تعني  التي  جديدة 
أمرا  املختلفة  الظروف  التواصل يف ظل  التي تجعل 
البحرية  ضابط  سميث،  مايك  وقال  صعوبة.  أشد 
 ،Lockheed Martin السابق واملدير الحايل برشكة
إن هذا من أبرز التحديات التي تعمل الرشكة عىل 
األمريكية.  الدفاع  وزارة  مع  بالتعاون  مواجهتها 
أنظمة  إضافة  عىل  حريصة  ”الرشكة  أن  وأوضح 
املزيد  عىل  الحصول  عىل  قادرة  جديدة  استشعار 
هذا  تنسيق  عملية  وتعترب  املعلومات.  من  واملزيد 
الطوفان املستمر من املعلومات تحديا حقيقيا حيث 
يتعني أن متنح املعلومات املقاتلني العسكريني الفرصة 
الكاملة التخاذ قرارات فورية حاسمة قبل أن يدرك 

العدو ما يدور حوله“.
وبفضل استغالل املعلومات كسالح يصبح املقاتلون 

من  التي  القرارات  اتخاذ  عىل  قادرين  العسكريون 
اتخاذ قرارات حاسمة مثل شل  شأنها أن تؤدي إىل 
حركة القوات املعادية يف غضون ثوان قليلة ال دقائق، 
ويأيت  جوهريا.  فارقا  الواحدة  الثانية  تعترب  حيث 
هذا التحدي ليزيد من أهمية «العمليات املتعددة 
كشبكة  البعض  بعضها  مع  تعمل  التي  املجاالت» 
واحدة ميكن االعتامد علىها – شبكة قادرة عىل ربط 
الحساسة  املعلومات  وتبادل  العسكرية  األسلحة 

وربط كافة األنظمة الحيوية ببعضها البعض.
طريقة   Lockheed Martin رشكة  عرضت  وقد 
جديدة لربط األنظمة الحيوية املذكورة يف شهر يونيو 
 Orange “أثناء املناورة العسكرية ”الراية الربتقالية
الجديدة  الطريقة  هذه  أن  سميث  وذكر   Flag
األفرع  ودمج  الجامعي  العمل  تقييم  إىل  تهدف 
مع  العمل  ”إن  سميث  وقال  املختلفة.  العسكرية 

الجيش وسالح الجو أتاح للرشكة فرصة إثبات قدرتها 
طائرة  طريق  عن  املعلومات  تتبع  عىل  مرة-  -ألول 
إحدى  إىل  املعلومات  تلك  وإرسال   F-35 طراز  من 
منصات الدفاع الجو والصاروخي املتكاملة يف والية 
العمليات  الطائرة تنفيذ بعض  تكساس بينام كانت 
االستعانة  إمكانية  هذا  وأثبت  كاليفورنيا.  والية  يف 
يؤمن   elevated sensor مرتفع  استشعار  بنظام 
مراقبة النريان الحية وجودة املعلومات ألحد األسلحة 

املنصوبة عىل األرض عىل بُعد مئات األميال“. 
وأضاف سميث أن استخدام هذه الوسيلة يف املعركة 
عرب  املعادية  التهديدات  رصد  يف  تساهم  أن  ميكن 
السالح  تضع  أن  ميكن  التي  مختلفة  منصات  عدة 
مينح  الذي  األمر  خطر،  يف  املدنيني  أو  العسكري 
القوات العسكرية القدرة عىل الترصف واتخاذ الالزم.

وملساعدة العسكريني عىل تطوير مفهوم «العمليات 
 Lockheed املتعددة املجاالت» أكد سميث أن رشكة
ضخمة  استثامرات  ضخ  عىل  حريصة   Martin
machine-to- اآللة  طريق  عن  التعلم  مجال  يف 

األنظمة  ذات  والتصاميم   machine learning
الناشئة  والتقنيات  االصطناعي  والذكاء  املفتوحة 

القادرة عىل التواصل واملشاركة والتعلم.
وتستغل الرشكة مصنعها يف Suffolk بوالية فرجينيا 
أحدث  الستغالل  عمالئها  أمام  الفرصة  إتاحة  يف 
مخترباتها الذي يوم عىل مساحة 50,000 قدم مربع 
لتنفيذ عملية التكامل بني املجاالت املختلفة وإجراء 
التجارب املختلفة بالتعاون مع مهنديس الرشكة من 
مل  جديدة  ووسائل  ومنصات  تقنيات  ابتكار  أجل 

يسبق تصورها من قبل.
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تكامل  أن تعمل عىل  تنجح يف مهمتك علىك  وليك 
العنارص طبقا لخطة موحدة تضمن لك  كافة هذه 
إىل  ولكنك ستحتاج  بخطوة،  تسبق عدوك  أن  دامئا 
بعض املعونة وهو ما يفرض علىك رضورة مراجعة 
من  االصطناعي  الذكاء  عىل  يقوم  افرتايض  سيناريو 
أجل تحليل اآلثار املرتتبة عىل املهمة ونسبة األمان 
القرارات ويف  والرسعة. وعندما تضع ثقتك يف هذه 
تصدر  أن  علىك  تنفيذها  املسؤولة عن  التكنولوجيا 

األوامر الالزمة لبدء املهمة.

لحرب  املستقبيل  السيناريو  هذا  نجاح  يتطلب 
”العمليات  العسكريون  يسميه  ما  املستقبل 
 Multi-Domain Operations “املتعددة املجاالت
الصناعية  واألقامر  الطائرات  وتعمل   .((MDO
قوات  تستخدمها  التي  الربية  واآلليات  والسفن 

من  ممكن  قدر  أكرب  جمع  اجل  من  حاليا  الجيش 
املعلومات التي ميثل تجهيزها وتحليلها تحديا صعبا، 

وهنا يأيت دور ”العمليات املتعددة املجاالت“.
وبفضل تحقيق عملية التزامن بني األنظمة الرئيسية 
ومصادر املعلومات الحساسة من ناحية والبساطة يف 
التنفيذ من ناحية أخرى، تستطيع العمليات املتعددة 
املجاالت وضع تصور كامل لساحة العمليات وتكليف 
الطائرات العسكرية برسعة اتخاذ القرارات املناسبة.

2030
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اليونسكو  دليل  يعرّفها  التي  اإلستقصاء  صحافة 
النقاب  تكشف   ” بأنها:  الصحفية  للتحقيقات 
جهة  قصد  عن  تخفيها  العموم،  تهّم  مسائل  عن 
فوضوي  ركام  قصد  دون  يحجبها  أو  سلطة،  ذات 
من املعلومات والظروف التي تؤدي إىل االلتباس، 
علنية“،  أو  وسجالت رسية  مصادر  عىل  باالعتامد 
يف  املامرسة  قليلة  لكنها  جديدة  صحافة  ليست 
صحفنا الخليجية ،ومام ال شك فيها أن ضعف بعض 
مؤسسات املجتمع الصحافية املدنية وعجزها عن 
صحافة  يف  غيابها  يف  أسهم  الصحافة  هذه  دعم 
الخليج أو لنقل ندرة حضورها يف املشهد الصحايف.

باتت  الخليجية  الصحف  من  العديد  أن  مع 
صحافة  عن  املقاالت  من  الكثري  تنرش  مؤخراً 
أن  اال  االصطناعي،  الذكاء  صحافة  و  البيانات 
تعزيز  عن  بعيدة  زالت  ما  الصحافية  املؤسسات 
دور األداة املهمة يف العمل الصحفي وهي البحث 
واالستقصاء، ومازالت غالبية املؤسسات الصحافية 
تسري عىل نهج ال يتعلق بصناعة الصحافة بالرتكيز 
خلف  بالركض  بل  املؤهلة،  البرشية  املوارد  عىل 
لها،  املتعددة  الوسائط  وتطويع  الرسيعة  األخبار 
غاب  وإن  حتى  الوسائط  هذه  نرش  يف  واملنافسة 

املحتوى.
ال أحد ينكر أن أزمة الصحافة عاملية ، وأن الجمهور 
التواصل  مواقع  اىل  واتجه  الصحافة  يف  ثقته  فقد 
بطريقة  له  املعلوات  تقدم  باتت  التي  االجتامعي 
التواصل  مواقع  ان  ننىس  اال  علينا  لكن  رسيعة 
االجتامعي هي منصات ال منلكها وبالتايل ميكن لها 
يف اي وقت ان توقف خدماتها املجانية او تختفي 

مثل ما حصل مع منصة «باث».
تطورت  التي  الصحافة  مهنة  تختفي  فلن  لذلك 
وانتقلت اىل قالب رقمي لكن البد من وجود معهد 
الحديثة  الصحافة  انواع  عىل  الصحافيني  لتدريب 

!
وصحافة  الرقمية  والصحافة  البيانات  كصحافة 
عىل  تعتمد  ال  االنواع  فهذه   ، االصطناعي  الذكاء 
واالستقصاء  البحث  عىل  اعتامدها  بقدر  الرسعة 

ومن ثم استعامل الوسائط املتعددة.
عام  يف  نتائجه  نُرشت  علمي  بحث  كشف  لقد 
أبو حسن من قسم  الباحث صالح  2016 وأجراه 
اإلعالم يف جامعة الخليل، أن %65 من الصحفيني 
أسس  عىل  ونظرية  عملية  تدريبات  تلقوا  الذين 
(شبكة  منهجية  أن  وجدوا  اإلستقصائية  الصحافة 
عربية  استقصائية  صحافة  أجل  من  إعالميون 
عىل  دّل  البحث  أن  املثري،  األفضل،  هي  -أريج-) 
أن غالبية الصحفيني ممن تلقي تدريب عىل أسس 
الصحافة اإلستقصائية أحجموا عن تطبيقها بسبب 
القانونية  املعوقات  ووجود  املؤسسايت  الدعم  قله 
املعلومات  عىل  الحصول  حق  قانون  غياب  مثل 
يعني  مام   ، القانونية  املالحقة  من  والخشية 
الصحافية  املؤسسات  وعي  أهمية  نظري-  -يف 
للصحافة  املامرسني  الصحافيني  دعم  يف  بدورها 

اإلستقصائية.
ومام ال شك فيه أن املعوقات التي تواجه الصحايف 
اإلستقصايئ يف البالد العربية هي نفسها يف الخليج 
، لكن املؤسسات املدنيّة يف العامل العريب مل تخضع 
ملناخ ال يدعم الحريات ، بل عملت باتجاه تطوير 
التكنولوجيا  للحق بركب  لتمكينه  الصحفي  أدواة 
يف  جديدة  ملرحلة  اآلفاق  فتحت  التي  الحديثة 
صناعة الصحافة بعد الثورة الصناعية الرابعة، فمن 

يعلق الجرس. 
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عادة ما يُطلب من مسؤويل إنفاذ القانون، وضباط 
الرشطة، تنفيذ مجموعة متنوعة من املهام املعقدة 
واإلغاثة  الحشود،  عىل  السيطرة  بني  ترتاوح  التي 
اإلنسانية. لذا ميكن للتقنيات غري الفتاكة أن تلعب 
دوراً حاسامً يف الحّد من تصاعد النزاعات، حني يكون 
استخدام القوة الفتاكة محظوراً أو غري مرغوب فيه، 
أو  الضحايا،  أدىن من  وتتطلب قواعد االشتباك حداً 

حني تُقيد السياسات، استخدام القوة التقليدية.
تقوم رشكة ”APT“ بإنتاج تقنيات نارية عالية األداء، 
املتقدمة  الصناعية  منشآتها  يف  فتاكة  غري  وذخائر 
يف مجّمع توازن الصناعي يف أبوظبي، وهي الرشكة 
غري  التقنيات  إنتاج  يف  الرائدة  الوحيدة  اإلقليمية 
الفتاكة. وتتبع الرشكة قطاع األسلحة والصواريخ يف 
(EDGE)، حيث تجري عمليات االختبار والتصنيع 
بفهم  معززة  العسكرية،  املعايري  ألعىل  وفقاً  فيها 
تستدعي  التي  والسيناريوهات  للبيئات  عميق 

الحاجة إىل هذه األصول التقنية التكتيكية.
 “APT” أصول  أهم  من  اليدوية  القنابل  وتعترب 
التكتيكية، إذ تصنع وفقاً للتكنولوجيا األملانية، حيث 

اعتمدت الرشكة أعىل املعايري واملواصفات العسكرية 
حسب لوائح السالمة الدولية الخاصة بتصنيع هذه 
مجموعة  تصميم  تم  وقد  الفتاكة.  غري  التقنيات 
الستخدامات  اليدوية خصيصاً  القنابل  من   “APT”
القوات العسكرية والخاصة وفرق اإلنقاذ، وتشتمل 
واألزرق  واألخرض  (األحمر  امللون  الدخان  قنابل 
واألصفر واألبيض) واملواد املهيّجة والقنابل الضوئية. 
وترتاوح مدة احرتاق الدخان امللون والقنابل اليدوية 
من 40 إىل 120 ثانية، حيث يستخدم الجيش قنابل 
الدخان يف املواقف الخطرة، لتوفري غطاء لألشخاص 
من   “APT” قنابل  وتصنع  التنقل.  أثناء  والدبابات 
األصباغ العضوية، وهي صديقة للبيئة متاماً ومقاومة 
للامء. كام تويل الرشكة اهتامماً كبرياً بعمليات التعبئة 
علب  يف  املنتجات  تسليم  يتم  حيث  والتغليف، 
ألومنيوم محكمة اإلغالق، لضامن عمر تخزين أطول، 

وحامية من الرطوبة والتآكل.
عيار  من  مقذوفات  خراطيش  أيضاً   “APT” وتنتج 
أو  املهيجة  واملواد  امللون،  الدخان  إلطالق   ،38/40
الكرات املطاطية. وتسمح هذه الخراطيش للضباط 

بتغطية مدى يصل إىل 120 مرتاً. وتتفاعل املكونات 
الداخلية للقنابل واملقذوفات بصورة مثالية يف ظروف 
إىل  والباردة  الجافة  األجواء  من  املتغرية،  الطقس 
الساخنة والرطبة، مبا يضمن األداء األمثل الستخدام 
 “APT” املنتجات يف أي موقع كان. وتخلو منتجات
عدم  وثبت  بالصحة،  مرضة  أو  مواد خطرة  أي  من 
وجود تأثريات صحية سلبية لها عىل املوظفني. كام 
بكثافة  املتعلقة  املواصفات  وتخصيص  ضبط  ميكن 
االنبعاثات، ومدة احرتاق السحابية الدخانية وشدة 

الصوت أو الوميض الضويئ.
وتهدف ”APT“ باستمرار إىل إنتاج التقنيات النارية 
عالية الجودة، بهدف أسايس هو الحفاظ عىل األرواح، 
اعتامداً عىل األداء والجودة، وقد تطورت الرشكة منذ 
تأسيسها عام 2016 لتصبح الرشكة التكتيكية األوىل 
للقوات  التي ميكن  والريادية عىل مستوى املنطقة، 
املسلحة وهيئات إنفاذ القانون االعتامد علىها بثقة 

كاملة، إلنجاز املهام الحرجة بنجاح.

 "APT"
»

 «
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للشبكات العسكرية وأنظمة املعلومات، باإلضافة إىل 
استغالل االتصاالت املعادية عن طريق جمع ونرش 
إرسال  أجل  من  االستخباراتية  املعلومات  وتحليل 
الذين  العسكريني  القادة  إىل  الصحيحة  املعلومات 

يحتاجونها عند الرضورة.
الرشكة  تنتجها  التي  والربمجيات  األجهزة  وتؤمن 
موقعها  وتحديد  اإلشارات  ومتييز  ورصد  تحديد 
واستغاللها  الحقائق  معرفة  أجل  من  الجغرايف 
العمالء  متطلبات  األجهزة  وتلبي  العدو.  ومهاجمة 
وحاجتهم إىل الحجم والوزن والقوة (SWaP) دون 
أن يأيت ذلك عىل حساب األداء. ويتيح هذا العامل 
الوظائف، األمر  وسائل الحرب اإللكرتونية املتعددة 
املنصات  منت  عىل  األجهزة  استخدام  يتيح  الذي 
رشكة  تنتجها  التي  املنتجات  وتتميز  املختلفة. 
 Pitbull و   Blackstone مثل   Leonardo DRS
وتحديد  ومتييز  رصد  عىل  بقدرتها   Ridgeback و 
وتشويش اإلشارات التي تستخدمها القوات التقليدية 

واألنظمة الجوية غري املأهولة.

النظام Blackstone: يقوم جهاز االستشعار بتحديد 
االتجاه direction finding (DF) وفارق التوقيت 
عند الوصول والحامية اإللكرتونية والدعم اإللكرتوين 
الذي يرسل املعلومات االستخباراتية املتعلقة باملهمة 
عامل  تحقيق  وبفضل  الخاصة.  العمليات  فرق  إىل 
اإلشارات  من  كبري  عدد  وتحديد  رصد  يف  الرسعة 
املعادية ومراقبة اإلشارات املهمة ودعم تحليل املجال 
اإلشاري بصورة فورية، تعمل الحرب اإللكرتونية عىل 
تأمني وصول املعلومات الصحيحة إىل الشخص املعني 
استهالك  وقلة  الوزن  خفة  وتساهم  الرضورة.  عند 
الطاقة وقابلية الربمجة امليدانية وتعدد وسائل النقل 
يف جعل النظام Blackstone مالمئا متاما لالستخدام 

يف عدد كبري من السيناريوهات العملياتية.
ويستخدم نظام االستشعار Blackstone الذي ميكن 
عمليات  لتنفيذ  الذيك  الهاتف  تقنية  ارتداءه  للفرد 
والتحكم.  والتعلىامت  األوامر  وإرسال  اإلعداد 
ويعرض النظام أيضا أبعاد اإلشارات املعرتضة ومواقع 
أعضاء الفريق عىل خريطة جغرافية، األمر الذي يعزز 

الوعي امليداين.
وتساهم حقيبة Blackstone املحمولة عىل املركبات 
استخدام  زيادة  يف   Vehicle Mount Kit VMK
تطبيقات  ليالئم   Blackstone االستشعار  نظام 

املركبات املتحركة.
النظام PitBull: هو عبارة عن نظام صغري الحجم 
حقيبة  داخل  حمله  ميكن  بحيث  الوزن  وخفيف 

املذكور  والنظام  للكشف.  تعرضه  دون  الظهر 
نظام مدمج متعدد الوظائف وهو عبارة عن 

جهاز إرسال واستقبال مزدوج قادر عىل 
مراقبة وتحديد موقع أجهزة إرسال 

املتعددة.  املتقدمة  اإلشارات 
نظام  استخدام  وميكن 

املذكــور  االستشعار 
أو  بنفســـــــه 

طريــق  عن 
مـع  التواصـل 

اســتشعار  أنظمـة 
تنفيذ  أجل  من  أخرى 

املربمج. ويستطيع أي  هدفه 
االستشعار  بجهاز  متصل  مراقب 

يف  والتحكم  مراقبة  الشبكة  ضمن 
داخل  والنائية  املحلية  االستشعار  أنظمة 

 PitBull نطاق الشبكة املذكورة. ويتمتع النظام
مبواصفات عديدة تتيح تحويل املهام إىل 

بروتوكول ألي هاتف تجاري.
هو   :Ridgeback النظام 

استشعار  نظام  عن  عبارة 
مســار  عىل  يحتوي 

لتجهيز  رقمي 

اإلشـــــارات 
 digital signal

 processing path
قناة   18 من  أكرث  يضم 

موجة  منها  واحدة  كل  تستخدم 
النظام  هذا  ويعترب  للغاية.  عريضة 

digital signal processing path من أكرث 
أنظمة الحرب اإللكرتونية كفاءة يف هذا املجال. 

املتعلقة  االستخبارات  النظام يف دفع  ويساهم هذا 

باالتصاالت إىل مستويات جديدة، ويتيح مسح ورصد 
وجمع  االتجاهات  وتحديد  واعرتاضها  اإلشارات 
وتحليل  وقياس  الجغرايف  املوقع  وتحديد  وتحليل 
التقليدية  اإلشارات  وتحديد  اإلشارات  ومتييز 
النظام  هذا  ويقدم  واملتحركة.  والحديثة 
اعــــرتاض  عىل  يعتمد  أداء  القوي 
العريضــــــــة  املوجـــــــــــات 
وقيــــاس تحديد االتجاهات 
متزامنة.  بطــــــريـقة 
م  يستخـــــــــد و
لنظــــــــام  ا
أجهــزة 

اإلرســـال/
ل  الســــــــتقبا ا
أنتجتها  التي   Vesper
 Leonardo DRS رشكة 
ملسح كافة املوجات التي يرتاوح 
طولها بني 20 ميجا هريتز و 60 جيجا 
النظام  يستطيع  ذلك،  عىل  عالوة  هريتز. 
التعامل مع 48 قناة يحتوي كل منها عىل فلرت 

(مرشح).
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وطرح  وتصنيع  تصميم  تتوىل  عديدة  رشكات  مثة 
الفريد، ولكن عددا  املجال  بهذا  املتعلقة  املنتجات 
التي تنجح يف تحقيق  قليال من تلك الرشكات هي 
الخاصة ميزة  العمليات  التي متنح مسؤويل  النتائج 

التفوق يف مجال الطيف اإللكرتوين.
ورغم خوض البرشية غامر الحرب منذ ماليني السنني 
إال أنها تعترب حديثة العهد نسبيا بالطيف اإللكرتوين 
كان  وقد  الفيزياء.  لقوانني  العمليات  تخضع  حيث 
اليابانيون والروس هم أول من غامروا بدخول هذا 
حيث  العرشين،  القرن  مطلع  يف  املجهول  املجال 

نجحت سفينة الدعم اليابانية Shinano Maru يف 
البلطيق يف  بحر  الرويس يف  األسطول  تحديد موقع 
مضيق Tsushima، وكان اليابانيون يتناقلون األخبار 
املتعلقة مبوقع األسطول الرويس عن طريق االتصال 
اإلمرباطوري.  الياباين  األسطول  قيادة  مع  الالسليك 

وهكذا تكون التكنولوجيا قد قطعت شوطا طويال.

 Leonardo ومنذ أكرث من عقد كامل، تعمل رشكة
اإللكرتونية  الحرب  أنظمة  تطوير  أجل  من   DRS

الالزمة لقوات العمليات الخاصة، ونجحت الرشكة يف 
خفض عمليات الهجوم اإللكرتوين من حيث الحجم 
 (size, weight and power (SWaP والوزن والقوة
عىل  يتعني  التي  املراقبة  وأجهزة  كبرية  بدرجة 
عمليات  لتنفيذ  حملها  الخاصة  العمليات  مسؤويل 

الحرب اإللكرتونية.
 Leonardo رشكة  تنتجها  التي  األنظمة  وتشمل 
DRS تأمني عمليات الخاصة باستخبارات اإلشارات 
والعمليات   (signal intelligence (SIGINT
الالزمة  الحامية  توفر  التي  (اإللكرتونية)  السربانية 
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Yuma Proving
Arnold Defense

Arnold›s FLETCHER 70 / 2.75  .
 .

الطلقات  مئات  عىل  األريض  اإلطالق  قدرة  تستند 
األجنحة  ذات  الطائرات  من  القتال  يف  الناجحة 
املفهوم  إثبات  اختبار  أظهر  وقد  والثابتة.  الدوارة 
إطالق  قدرات  توفري  يف   APKWS صواريخ مرونة 
يوفر  مام  الربية،  للقوات  معني  بعد  من  دقيقة 
للمقاتلني حالً فريداً إلصابة األهداف من مدى أكرب 
الحاجة إىل دعم  الصغرية ودون  من نريان األسلحة 

جوي.
التوجيه  مدير  بروكوبيو،  جريج  قال  جانبه  من 
 : BAE Systems الدقيق وحلول االستشعار يف رشكة
أرض-أرض،  الدقيقة  الذخائر  عىل  الطلب  ”يتزايد 
األرضية  للوحدات  آمنة  مواجهة  توفر مسافة  التي 
عمالئنا  مع  وثيق  بشكل  نعمل  ونحن  الصغرية. 

ورشكائنا لتقديم هذه القدرة.»
واملدير  الرئيس  هاجر،  جيم  قال  جهته  ومن 
”“تسهم   :Arnold Defenseيف التنفيذي 
بواسطة  إطالقها  يتم  صواريخ APKWS  التي 
متكني عمالئنا  يف   FLETCHER اإلطالق منصة 
منصات  من  األهداف  إصابة   من  العسكريني 
أن  ونتوقع  جواً.  املحمولة  املنصات  غري  أخرى 
من  يشء،  كل  FLETCHER  يف  استخدام  يتم  

الشاحنات واملركبات املجنزرة إىل املنصات البحرية 
يف املستقبل.»

 2017 عام  يف  مرة  ألول   FLETCHER عرض  تم 
الحني خضع  لندن، ومنذ ذلك  يف معرض DSEi يف 
تام  نجاح  مبعدل  للغاية  ناجحة  إطالق  الختبارات 
من مسافات تصل إىل 6 كم. وبهذا النظام ابتعدت 
Arnold Defense عن املفهوم التقليدي الستخدام 
من  استخدامه  وهو  بوصة،   2.75 الصواريخ  أنظمة 

قبل الطريان.
من  الستخدامها   FLETCHER قاذفة  تطوير  تم 
قبل كل من القوات الخاصة والتقليدية لضامن دقة 
تكنولوجيا  تستخدم  حيث  سطح،   - سطح  اإلطالق 
التوجيه الصاروخية املتقدمة لالستفادة من منصات 
اإلطالق األرضية، وتلبي متطلبات الحروب الحديثة 

الالمتامثلة للقوات الراكبة والراجلة.
سهولة  إمكانية  للنظام  الفريد  التصميم  يتيح 
استخدام  يتم  والصيانة واالستدامة، حيث  التشغيل 
والصواريخ  التوجيه  وحدات  من  حالية  مجموعة 
برامج  يف  بالفعل  املستخدمة  الحربية،  والرؤوس 

ويدعمها  عاملياً،  للقوات  بسهولة  ومتاحة  معروفة 
حيث  العاملية،  الدفاع  صناعة  رشكات  من  فريق 
يتعاون تحت قيادة Arnold Defense للجمع بني 

خرباتهم املتكاملة.
قاذفة  تدشني  منذ  الدويل  االهتامم  أعقاب  ويف 
عدداً  أيضاً   Arnold Defense طورت   ،Fletcher
لتوسيع  والبحرية،  األرضية  التكميلية  املفاهيم  من 
املركبات  مجال  يف  الصاروخ  من  االستفادة  نطاق 
البحرية  واملنصات   ،(UGV) املأهولة  غري  األرضية 

والساحلية.
 Multiple Launch املتعدد  اإلطالق  نظام  يعترب 
 Arnold Defense من (Hydra System (MLHS
حيث  الصواريخ،  قاذفات  عائلة  أعضاء  أحدث 
 FLETCHER قاذفة بقدرات  شبيهة  قدرات  يوفر 
 MLHS  23 يحمل  كثرياً، حيث  أكرب  بسعة  ولكن 
ومن   FLETCHER›s 4 سعة  عن  زيادة  صاروخاً 
السطحي  الدفاع  عامل  يف  تحوالً  يحدث  أن  املتوقع 
منخفضة  جراحية  قدرة رضبات  تحقيق  خالل  من 
 MLHS التكلفة وعالية السعة. وعىل الرغم من أن
القاذفة  يف  مهامً  تطوراً  ميثل  فإنه  جديد،  نظام 

.Arnold Defense من FLETCHER

APKWS
Fletcher
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والهبوط  اإلقالع  ومركبات  طيار  بدون  والطائرات 
العمودي الكهربائية (eVTOL) واألقامر الصناعية 
عىل  املنترشة  املتنقلة  والوحدات  القيادة  ومراكز 

األرض أو يف البحر. 

عىل  اليوم  باألعامل  املتعلقة  القرارات  تعتمد 
الضخمة،  البيانات  توفرها  أن  ميكن  التي  الرؤى 
وغري  واملعقدة  الهائلة  البيانات  كميات  أن  غري 
الستخراج  األداء  عالية  تحليالت  تتطلب  املهيكلة 
 Airbus القيمة. وتتيح التحليالت املتقدمة لرشكة
جمع ومعالجة كّم هائل من البيانات من عمليات 
تشغيل الطائرات، ثم استخدامها إلنشاء منتجات 
تضمن  بحيث  البيانات،  عىل  تعتمد  مقاربات  أو 

أداًء أفضل وقيمة مضافة يف جميع املجاالت.
منصة  رسمياً   Airbus أطلقت   ،  2017 عام  يف 
البيانات الرقمية املفتوحة Skywise  التي تجمع 
كميات هائلة من البيانات، وهي منصة البيانات 
الطريان،  صناعة  يف  نوعها  من  األوىل  املفتوحة 
الوقت  يف  الصحيحة  املعلومات  تتيح  حيث 
من  بثمن  ر  تُقدَّ ال  رؤية  توفر  وبذلك  املناسب، 
كانت  التي  البيانات  من  الهائلة  الكميات  خالل 

مقفلة سابقاً.
يف السابق ، كانت بيانات الطريان مقفلة يف صوامع 
للصيانة وإدارة الرحالت الجوية ومراقبة الطائرات 
وسالمتها، باإلضافة إىل عمليات سري العمل املهمة 
مصادر  اآلن   Skywise منصة  وتدمج  األخرى. 
بيانات متباينة، مام ميّكن من املشاركة يف البيانات 

واالنفتاح والشفافية من خالل القدرات التالية:
• جمع البيانات: استخراج املزيد من البيانات 
أثناء  الطائرة  منت  عىل  املوجودة  األنظمة  من 

معالجة وتخزين تريابايت من البيانات.
• مقارنة املعلومات: جمع وفرز ومقارنة كميات 

ضخمة من البيانات من مصادر مختلفة.
• تحليل البيانات: تحديد أمناط البيانات للعثور 
األكرث  الحلول  وتسهيل  الجذرية  األسباب  عىل 

كفاءة واألقل تكلفة.
البيانات: ترجمة املعلومات إىل لغة  • تبسيط 
وتطبيقات  تحكم  لوحات  باستخدام  برشية 
قرارات  التخاذ  خصيصاً  ومصممة  ديناميكية 

رسيعة.

متثل Airbus تقنية مستقبلية وبالتايل فهي تعرتف 
رئيسية  تنافسية  كميزة   (AI) االصطناعي  بالذكاء 
وتركز  البيانات.  قيمة  من  االستفادة  عىل  قادرة 
الرشكة عىل ستة مجاالت تقنية ميكن أن يسهم فيها 
الذكاء االصطناعي يف صوغ شكل األعامل عىل مدى 

السنوات الخمس املقبلة:
1 - استخراج املعرفة: استخراج معرفة عالية القيمة 

من الوثائق غري املنظمة.
إىل  والفيديو  الصور  تحويل  الكمبيوتر:  رؤية   -  2
اكتشاف  عىل  قامئة  أنشطة  أو  محسوسة  أشياء 

التعلم العميق وصنع القرار.
3 - اكتشاف الشذوذات: البحث عن أمناط البيانات 

املخفية والشاذة.
4 - املساعدة التحاورية: تصميم أنظمة «محادثة» 

تفاعلية طبيعية.
معقدة  ملشاكل  الحلول  تحسني  القرار:  صنع   -  5

للغاية.
6 - الطريان ذايت القيادة: تزويد الجيل القادم من 

املركبات الجوية بقدرات جديدة.

 :

تتميز التقنيات املستقلة بالقدرة عىل تحقيق زيادة 
الطيارين،  ملشاكل  حل  وتوفري  الوقود،  توفري  يف 
وهي  الطريان،  لرشكات  التشغيل  تكاليف  وتقليل 
 Airbus مناسبة للطائرات التجارية، وتشري تقنيات
الذاتية الحركة إىل حقبة من املركبات ذاتية الحركة 
الجوية يف املدن وطائرات الشحن بدون طيار ذاتية 

التوجيه.

من املتوقع حدوث تحول منوذجي هائل يف استخدام 
تقنيات الكم يف الطريقة التي يتم بها بناء الطائرات 

وتحليقها. وتستكشف إيرباص التقنيات التالية:
الحوسبة الكمومية: يتطلب الفضاء حلوًال حسابية 
العنارص  ومحاكاة  السوائل  ديناميكيات  يف  معقدة 
وميكانيكا  الهوائية  والديناميكيات  املحدودة 
الحوسبة  إيرباص مناهج  الطريان، ولذلك تستخدم 
التقليدية  الحوسبة  مع  جنب  إىل  جنباً  املتقدمة 
عالية األداء (HPC) لتوفري حلول للمهام الحسابية 

املكثفة.
تحتية  بنية  إىل  إيرباص  تسعى  الكمي:  االتصال 
عىل  الطريان  منصات  أجل  من  لالتصاالت  آمنة 
األمن  تعزز  التي  الكمية  املعلومات  تقنيات  أساس 

(الخوارزميات واملصادقة واملفاتيح).
االستشعار  أجهزة  تُستخدم  الكمي:  االستشعار 
الكمية لقياس الكميات املادية مثل الرتدد، والتسارع، 
املجاالت  أو  الحرارة،  ودرجة  الدوران،  ومعدالت 
الكهربائية واملغناطيسية بأعىل دقة نسبية ومطلقة.

 Airbus الكّميّة Quantum رشكة  التقنيات  متّكن 
من التغلب عىل تحديات فيزياء الطريان املتقدمة، 
خرباء  مع  رشاكات  الرشكة  تعقد  بذلك،  وللقيام 
خارجيني من األوساط األكادميية والرشكات الناشئة 
مركز  الرشاكات  هذه  عىل  األمثلة  ومن  وغريها، 
من  ويلز،  نيوبورت،  يف  الكم  تكنولوجيا  تطبيقات 
خالل التعاون مع Endeavr الستكشاف تطبيقات 

الفضاء والطريان والدفاع.
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أن  من  االنبعاثات  عديم  الطريان  اقرتاب  مع 
الكهربايئ  الدفع  اعتامد  أدى  واقعة،  يصبح حقيقة 
يف  رسيعة  ثورة  إحداث  إىل  والكهربايئ-الهجني 
السيارات  قطاعات  يف  املرن،  التنقل  تقنيات 
عىل  اآلن   Airbus وتعمل  والطريان.  والبحرية 
الكهربائية  املستقبل  تقنيات  واختبار  وبناء  تطوير 
من  الطريان  صناعة  لتمكني  والكهربائية-الهجينة 
الطائرات  يف  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  تقليل 

التجارية إىل حد كبري.
الذي حققته رشكة Airbus يف  الكبري  التقدم  مَتَثَّل 
املروحية  عبور  يف  للطريان  الكهربايئ  الدفع  مجال 
 E-Fan البحت  الكهربايئ  والدفع  املروحتني  ذات 
الوقت  ويف  بنجاح.  اإلنجليزي  للقنال   2015
والدفع  الواحد  املقعد  ذات  مركبتهم   فإن  نفسه، 
طراز   من  عمودياً،  وتهبط  تقلع  والتي  الكهربايئ، 
 .2018 منذ  الطريان  ختبارات  ال  تخضع   ،Vahana
املحرك  ذو  الطائر  التاكيس  فهو   CityAirbus أما 
الكهربايئ، وهو عبارة عن طائرة من دون طيار تقلع 

وتهبط عموديا، وتتسع لـ 4 ركاب. 

الوصول  الطريان  صناعة  يف  الرقمي  االتصال  يعني 
الرسيع إىل املعلومات املهمة لتحقيق نتائج أفضل 
يف صنع القرار، سواء عىل األرض أو يف الجو أو يف 
ببناء   Airbus رشكة  وتقوم  العامل.  حول  مكان  أي 
إمكانات تقنية مستقبلية شاملة لضامن استمرارية 
واملروحيات  الطائرات  بني  املتبادل  االتصال 

Airbus



21

Lockheed
Martin

 Lockheed Martin رشكة  نجاح  عقب 
يف إطالق وتشغيل أحدث قمر اصطناعي 
املعروف  القمر  وهو  لالتصاالت،  سعودي 
وقع   ،(SaudiGeoSat-1 (SGS-1 باسم 
أريض  نظام  لتطوير  الرشكة  عىل  االختيار 
القمر  وتشغيل  وإدارة  ملراقبة  جديد 
الصناعي املشار إليه. ومن املقرر أن تقوم 
واالستثامر  للتنمية  السعودية  الرشكة 
 Lockheed ورشكة  (تقنية)  التقنية 
الصناعي  القمر  ونرش  بتطوير   Martin
األريض الجديد الخاص بالعمليات التجارية 

SGS-1 للقمر
ويقوم النظام األريض بتقديم الدعم الالزم 
Ka- بنطاق  العاملة  االتصاالت  لخدمات 

التي  الجاهزة  التجارية  والخدمات   band
العريض  النطاق  ذات  املوجة  تستخدم 
 commercial off-the-shelf-based
وخدمات   broadband services
عىل  املقصورة  املأمونة  االتصاالت 

الصناعي  القمر  نرش  وسيتم  السعودية. 
التشغيل  يبدأ  أن  عىل  مرحلتني،  عىل 
التجاري يف أواخر  املبديئ للقمر الصناعي 
العام الجاري، ويتبع ذلك نظام االتصاالت 
 Lockheed رشكة  إنتاج  من  املأمونة 

Martin
القمر  اتصاالت  متطلبات  تزايد  ومع 
الصناعي السعودي فإن هذا القمر مصمم 
تلك  استيعاب  عىل  قادرا  يكون  بحيث 
األقامر  من  الزيد  واستيعاب  املتطلبات 
ويعترب  باالتصاالت.  الخاصة  الصناعية 
أحد   SaudiGeoSat-1 السعودي  القمر 
فضائية  حافلة  أول  منت  عىل  قمرين 
 LM نوع  من  حديثة   satellite bus
رشكة  وأنتجتها  صممتها  التي   2100
القمر  وسيتيح   .Lockheed Martin
تحقيق  إمكانية   SaudiGeoSat-1
التحكم السيادي والتشغيل املتبادل لكافة 
املنصات التجارية والعسكرية السعودية. 

زوج  بتسليم   GKN Aerospace رشكة  قامت 
التي   Ruddervator الروافع  توجيه  أسطح  من 
ولوحتي  الحرارية  البالستيكية  الرشائح  تستخدم 
املصنوعتني  رشيحتني  بالضغط  مقولبتني  دخول 
من مواد فائضة من الرشائح البالستيكية الحرارية 
املعاد استخدامها، قامت الرشكة بتسليمها إىل رشكة 
Bell يف شهر يونيو عام 2019. وجرى نقل املكونات 
منت  عىل  ساعة   12 من  أكرث  منذ  حديثا  املركبة 

.V-280 الرحالت االختبارية للطائرة
 V-280 للطائرة  االختباريون  الطيارون  أبدى  وقد 
حيث  حديثا  املركبة  األجزاء  باستخدام  سعادتهم 
أبدت الطائرة درجة عالية من االستجابة من خالل 
الطائرة  جعل  الذي  األمر  االختبارية،  املناورات 
تطري  التي  العسكرية  الطائرات  أوىل  من   V-280

بنجاح اعتامدا عىل املكونات البالستيكية الحرارية.
الروافع  توجيه  أسطح  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
Ruddervator هي أسطح التحكم يف الطائرة وهي 
عبارة عن ذيل عىل شكل حرف V، وتولت رشكة 
GKN Aerospace مسؤولية تصميم وتصنيع هذا 

الذيل املصنوع من املكونات البالستيكية الحرارية 
بالكامل. وتتنافس الطائرة Bell V-280 Valor عىل 
البعيدة  املستقبلية  االقتحام  ”طائرة  ك  اختيارها 
أسطح  وتساهم  األمرييك.  للجيش  التابعة  املدى“ 
توجيه الروافع Ruddervator املتقدمة املصنوعة 
من املكونات البالستيكية الحرارية يف تخفيف الوزن 

والتكاليف وقطع الغيار بدرجة كبرية.
رشكة  يف  التصاميم  عن  املسؤول  الفريق  ويواصل 
تصميم  لتحسني   Bell رشكة  مع  التعاون   GKN
إطار  يف  العمالء  متطلبات  تلبية  بغرض  الذيل 
برنامج ”طائرة االقتحام املستقبلية البعيدة املدى“ 

.(FLRAA)
املقولبتني  الدخول  لوحتي  تصنيع  جرى  وقد 
بالضغط من مواد فائضة من الرشائح البالستيكية 
الحرارية املعاد استخدامها من سطحني من أسطح 
توجيه الروافع اللذين جرى تطويرهام ضمن برنامج 
بحثي هولندي ترأسه رشكة Saxion. ومن الجدير 
إحدى  هي   GKN Aerospace رشكة  أن  بالذكر 

الرشكاء املشاركني يف هذا الربنامج البحثي.

GKN
Aerospace

Bell V-280
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CAE Defence &
Security

HENSOLDT

يف   Thibaut Trancart تعيني  مؤخرا  جرى 
 CAE Defence & منصب املدير العام برشكة
Security ملنطقة الرشق األوسط، ليعمل تحت 
رئاسة Marc-Olivier Sabourin نائب رئيس 
 Defence & Security لرشكة  اإلدارة  مجلس 

International, CAE
عمله  مهام   Thibaut Trancart وسيامرس 
مسؤوال  سيكون  أبوظبي،  يف  الرشكة  مقر  من 
الرشق  منطقة  يف  الرشكة  عمليات  متابعة  عن 
التجارية  أهدافها  تحقيق  أجل  من  األوسط 
 Thibaut Trancart وسريكز  املنطقة.  يف 
املنطقة  دول  مع  العالقات  تعزيز  كيفية  عىل 
 original لألجهزة  األصليني  املصنعني  ومع 
 (equipment manufacturers (OEMs
وضعها  وتكريس  الرشكة  فرص  تعزيز  بغرض 
من أجل اقتناص فرص عمل جديدة يف منطقة 

الرشق األوسط.
 CAE Middle رشكة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
املسلحة  القوات  خدمة  عىل  تركز   East

والدواوين الحكومية يف املنطقة. وتعول الرشكة 
عىل استغالل كافة إمكانياتها العاملية وتقنياتها 
استقدام  أجل  من  املحاكاة  مجال  يف  املتقدمة 
سوق  إىل  متخصصني  وخرباء  متطورة  أنظمة 
وقد  بها.  املحيطة  واملناطق  األوسط  الرشق 
التدريب  أنظمة  تطوير  يف  الرشكة  نجحت 
الالزمة لعدد من العمالء العسكريني يف املنطقة.

 Thibaut شغل   CAE برشكة  االلتحاق  وقبل 
 Thales رشكة  يف  املختلفة  املناصب  من  عددا 
وقال  املاضية.  عاما  العرشين  مدار  عىل 
 Thibaut أنه ”عىل قناعة تامة بأن Sabourin
توسيع  يف  الرشكة  لخطط  قويا  دعام  سيقدم 
نطاق عملياتها يف منطقة الرشق األوسط، وتلك 
املنصب  هذا  يتقلد  نهنئه  يك  سانحة  فرصة 

الجديد مع أطيب متنياتنا له بالتوفيق“.

شامل  حلف  أنظمة  كافة  تحديث  إطار  يف 
األطليس للتمييز بني القوات الصديقة واملعادية 
واالرتقاء بها إىل املستوى «Mode 5» الجديد، 
تقوم رشكة HENSOLDT املتخصصة يف تأمني 
 90 املقاتلة  الطائرة  بتجهيز  االستشعار  أنظمة 
إرسال/ بجهاز  الجو  لسالح  التابعة   Tornado

املزود   LTR 400 transponder استقبال 
بخمس وظائف.

 ،Panavia Aircraft GmbH تقدمت  وقد 
لتطوير  صناعي  كونسورتيوم  عن  عبارة  وهي 
 42 لرشاء  مبديئ  بطلب   ،Tornado الطائرة 
جهازا تقدر قيمتها مباليني اليوروهات. ويخطط 
الحلف لتطوير أكرث من 100 طائرة أخرى تابعة 

للقوات املسلحة األملانية.
وتم يف مطلع شهر أكتوبر عام 2019 االنتهاء من 
إعداد املواصفات اإلضافية الالزمة لرتكيب جهاز 
اإلرسال/االستقبال LTR 400 عىل منت الطائرة 
الوثائق  وتسليم  ألملانيا،  التابعة   Tornado
 Airbus Defence and واملستندات إىل رشكة

مهمة  بدورها  ستتوىل  التي   (Space (ADS
مع   Manching يف  االختبارية  الرحالت  تنفيذ 
متطلبات  تدقيق  تم  وقد   .2019 عام  نهاية 
الصديقة  القوات  تحديد  لجهاز  الالزمة  األداء 
حددتها  التي  املتطلبات  وهي  واملعادية، 
املســؤولــة  الفنيـــة  العسكريـــة  الجهـــات 

(WTD-61)
حلف  دول  كافة  إىل  التعلىامت  صدرت  وقد 
شامل األطليس برضورة التحول إىل جهاز تحديد 
القيايس  الجديد  واملعادية  الصديقة  القوات 
Mode 5 الذي يستخدم أساليب تشفري متقدمة 
من أجل تأمني األجهزة ضد أي اخرتاق إلكرتوين 
معاد. وتعترب هذه الخطوة مهمة السيام عندما 
تنفيذ القوات املسلحة مهاما مشرتكة، باإلضافة 
إىل متكني األطقم التابعة للقوات الربية والجوية 
والبحرية من متييز القوات الصديقة بكل دقة، 
وتعترب هذه وسيلة من أهم الوسائل التي تحول 
دون وقوع ما يُسمى ب ”الحوادث نتيجة نريان 

صديقة“.
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Nexter Systems
Krauss-Maffei

Wegmann
Rheinmetall

 Main الرئييس  الربي  القتايل  النظام  يعترب 
 (Ground Combat System (MGCS
تقوده  مشرتكا  أملانياُ   – فرنسيا  دفاعيا  برنامجا 
أملانيا، ويهدف إىل تطوير نظام قتايل رئييس يك 
يحل محل الدبابة Leopard 2 التابعة للجيش 
للجيش  التابعة   Leclerc والدبابة  األملاين 

الفرنيس اعتبارا من عام 2035.
القتايل  النظام  عىل  االستحواذ  برنامج  وإلطالق 
Krauss- رشكات  شكلت  الرئييس،  األريض 

 Nexter و   (Maffei Wegmann (KMW
يف  اتحادا   Rheinmetall AG و   Systems
الثالثة  شهر ديسمرب عام 2019، ووقع الرشكاء 
مؤخرا عقد إجراء ”دراسة تعريف بنية النظام 
 System Architecture األول“  الجزء   –
 Definition Study – Part 1» (SADS Part
1) مع املكتب الفيدرايل األملاين لألجهزة وتقنية 
املعلومات والدعم الفني للجيش األملاين (الذي 
نقطة  العقد  هذا  وميثل  وأملانيا).  فرنسا  ميثل 

االنطالق بالنسبة ملرحلة العرض املشرتك.

ويعني مصطلح ARGE ”مجموعة عمل“ التي 
املشرتيات خالل  لهيئة  التعاقدي  الرشيك  متثل 
مندوبو  وميثل  الربنامج.  من  األوىل  املرحلة 
مقابل  يف  العمل“  ”مجموعة  الثالث  الرشكات 
إىل  املذكورة  الدراسة  وتهدف  الثالثة.  الرشكاء 
تحقيق االنسجام والتوافق الالزمني بني نظريات 
فيام  املختلفة  الرئييس  األريض  القتايل  النظام 
التحليالت  وتعميق  األوىل،  باملرحلة  يتعلق 
واقرتاح تصميم إنشايئ موحد متعدد املنصات. 
الجوانب  تقييم  عىل  الثالثة  الرشكاء  وسيعمل 
دراسة  مثل  املختلفة  للنظريات  املختلفة 

الجدوى الفنية.
 وستتحمل كل من فرنسا وأملانيا مناصفة عبء 
«دراسة  من  األول  بالجزء  يتعلق  فيام  العمل 
ومن  األول»،  الجزء   – النظام  بنية  تعريف 
املمكن أن تستغرق املرحلة األوىل من األعامل 

اإلنشائية حوايل 20 شهرا.

وتهدئة  مسافريها  لطأمنة  بوينج  رشكة  تسعى 
مخاوفهم من السفر بسبب فريوس كورونا املستجد، 
 Confident «وذلك عن طريق «خطة السفر اآلمن
الرشكة  التي ستتعاون   Travel Initiative - CTI
بالنظام  واملعنيني  املساهمني  كافة  من خاللها مع 
البيئي داخل عامل الطريان من أجل تقديم توصيات 
حول كيفية تنفيذ عمليات التنظيف والتطهري ضد 

هذا الوباء.
 air filtration system ويعترب جهاز تنقية الهواء
من أهم األجهزة املشاركة يف تلك الخطة، ويحتوي 
الجهاز عىل مرشحات عالية الكفاءة لتنقية الهواء 
 High-Efficiency Particulate Air (HEPA)
filters املوجودة بالفعل حاليا لدى كافة الطائرات 
التجارية التي تسلمها رشكة بوينج لعمالئها، وتشبه 

تلك املرشحات تلك املستخدمة يف املستشفيات.
مقصورة  داخل  الهواء  نصف  أن  املعروف  ومن 
النصف اآلخر  الطائرة، وأن  الركاب يأيت من خارج 
وقبل  نفسها.  املقصورة  داخل  من  تدويره  يعاد 
إعادة تدوير الهواء إىل داخل املقصورة مير الهواء 

 .HEPA عرب املرشحات العالية الكفاءة لتنقية الهواء
وليس  األرضية  إىل  السقف  من  يتدفق  فالهواء 
الذي يساهم يف منع  الخلف، األمر  من األمام إىل 
جزئيات الهواء من االنتشار عرب املقصورة. وتحدث 
إعادة التدوير تلك 20 - 30 مرة تقريبا يف الساعة، 

أو مرة واحدة كل دقيقتني إىل ثالث دقائق. 
ورغم عدم خضوع املرشحات العالية الكفاءة لتنقية 
الهواء لالختبار يف ظل انتشار وباء كورونا املستجد 
متوسط  أن  إال  كلينيك،  مايو  بحسب  اآلن،  حتى 
و   0.12 بني  يرتاوح   “19 ”كوفيد-  جزيئ  حجم 
0.125 مايكرون، وجرى اختبار تلك املرشحات مع 
هذا الحجم من الجزيئات، وأثبتت كفاءتها بنسبة 

تزيد عىل %99.9.
كام تقوم رشكة بوينج حاليا بتقييم البحوث املتعلقة 
البنفسجية  تحت  باألشعة  العامل  التطهري  بجهاز 
تنظيف  يف  وبرسعة  بأمان  استخدامه  ميكن  الذي 
األسطح املعرضة لللمس بوترية عالية داخل الطائرة 

والنقاط املعرضة لللمس داخل مقصورة الركاب.
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CH-53K King
Stallion

Saab

 CH-53K الثقيلة املروحية  النقل  طائرة  نجحت 
العديدة  تجاربها  من  االنتهاء  يف   King Stallion
طائرة  طريق  عن  الطريان  أثناء  بالوقود  للتزود 
 KC-130J Super Hercules العمالقة  التموين 
األمرييك.  (املارينز)  البحرية  مشاة  لسالح  التابعة 
استغرقت ساعات  التي  التجارب،  تلك  وقد جرت 
طويلة، يف مطلع شهر إبريل املايض قبالة الساحل 

الرشقي األمرييك.
التي  الحديثة،  املطورة  الطائرة  تكون  وبهذا، 
 Sikorsky عائلة  إىل  ينضم  عضو  أحدث  تعترب 
من طائرات النقل املروحية CH-53، قد نجحت 
بالذكر  الجدير  ومن  آخر.  مهم  اختبار  اجتياز  يف 
كان  الطريان  أثناء  بالوقود  الطائرات  تزويد  أن 
النقل  لطائرات  بالنسبة  األساسية  القدرات  أحد 
للقوات  التابعة   STH الجديدة  الثقيلة  املروحية 
األملاين  الجيش  وردا عىل طلب  األملانية.  املسلحة 
كل  دخلت  جديدة،  عطاءات  لتقديم  الحايل 
 Lockheed لرشكة  التابعة   Sikorsky رشكة  من 
ثنايئ  تحالف  يف   Rheinmetall ورشكة   Martin

املروحية   CH-53 K بطائرة أملانيا  لتزويد  بينهام 
ذات األداء الفائق والتي تعترب من أكرث الطائرات 

املروحية تطورا وذكاء يف األسواق العاملية اليوم.
الجوي  التحكم  نظام  يقوم  املثال،  سبيل  فعىل 
السلك  طريق  عن   CH-53K الطائرة  يف  املتقدم 
بتخفيف األعباء الوظيفية عن كاهل الطيار بدرجة 
الطريان،  أثناء  بالوقود  التزود  عمليات  أثناء  كبرية 
التي  الطريان  اختبارات  أكدتها  التي  امليزة  وهي 

جرت مؤخرا.
ومن الجدير بالذكر أن القدرة عىل تزويد الطائرات 
لقطع  أساسيا  رشطا  تعترب  الطريان  أثناء  بالوقود 
كام  التوقف،  إىل  الحاجة  دون  طويلة  مسافات 
للطائرة  العملياتية  املرونة  زيادة  يف  تساهم  أنها 
املروحية CH-53K بدرجة كبرية، األمر الذي يعني 
النائية، عىل  التشغيل  إرسالها إىل مناطق  إمكانية 
سبيل املثال، والبقاء يف الجو لفرتات زمنية طويلة. 
وتتميز هذه الطائرة املروحية بقدرتها العالية عىل 
حمل عدد أكرب من األفراد وكمية أكرب من املهامت 

واملواد العسكرية ملسافات أطول.

إلطالق  تجاربها  أوىل   Saab رشكة  أجرت 
 Saab الوزن  الخفيف   “Saab” الطوربيد 
Lightweight Torpedo (SLWT) من عىل 
وغواصة،  ”كورفيت“  طراز  من  زورق  منت 
العسكرية  املهامت  إدارة  مع  بالتعاون  وذلك 
املسلحة  والقوات   (FMV) السويدية 
من  األوىل  التجارب  تلك  وتعترب  السويدية، 
نوعها بالنسبة لهذا الطوربيد الجديد، وجرت 
وعىل  ومارس  فرباير  شهري  خالل  التجارب 
التي   Karlskrona خارج  بحرية  مضامري 
بحر  يف  السويدي  الرشقي  الساحل  عىل  تقع 
البلطيق. واستهدفت تلك التجارب التأكد من 
إمكانية إطالق الطوربيد من عىل منت القطع 
إمكانية  من  والتأكد  آمنة،  بطريقة  البحرية 
وأجهزة  البحرية  القطع  منت  عىل  استخدامه 

البحث عن األهداف املتعلقة بالطوربيد.
وقد بدأت عملية تطوير الطوربيد بأمر رشاء 
العسكرية  املهامت  إدارة  جانب  من  مقدم 
إللحاقه  متهيدا   ،2016 عام  يف  السويدية 

وزوارق  الغواصات  من  السويدي  باألسطول 
كورفيت.

البحرية  تقدمت   2018 يناير  شهر  ويف 
 “Saab” الطوربيد  لرشاء  بطلب  الفنلندية 
برنامج  إطار  يف  وذلك  الوزن،  الخفيف 
 Squadron العمري  املنتصف  التحديث 
الطوربيد  هذا  لنرش  البحرية  وتخطط   ،2000
طراز  من  املحدثة  البحرية  القطع  منت  عىل 
الجديدة  الكورفيت  وزوارق   Hamina-class
من طراز Pohjanmaa-class يف إطار برنامج 

Squadron 2020
الوزن  الخفيف   “Saab” الطوربيد  ويتميز 
بإمكانية تعديله مبا يناسب الظروف الساحلية 
بحر  يف  التي  تلك  مثل  الصعبة  التحت-مائية 
تجري  التي  املحاوالت  إىل  باإلضافة  البلطيق، 
العمليات  يناسب  مبا  حاليا  الطوربيد  عىل 

العسكرية يف البحار األكرث عمقا.
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تفيش فريوس كورونا املستجد «كوفيد- 19»، باذلني 
كل  وخدمة  لحامية  وطاقاتهم  جهودهم  أقىص 
إنسان يعيش ويعمل عىل أرض اإلمارات، حريصني 
عىل سالمة املجتمع اإلمارايت بكل فئاته، وتوفري بيئة 

صحية آمنة
رفع  يف  تسهم  املبادرة  أن  إىل  الوزارة  ولفتت 
معنويات الطاقم الطبي والتمرييض يف مستشفيات 
الوزارة، ومتدهم بالطاقة اإليجابية لتقديم املزيد من 
الجهد واملثابرة يف مواجهة فريوس كورونا املستجد، 
يف  الطأمنينة  تزرع  املبادرة  فإن  الوقت  وبنفس 
الحكومي  التضامن  أوارص  وتجّسد  املرىض  قلوب 

والتالحم املجتمعي معهم.
والتمرييض  الطبي  الكادر  أفراد  جميع  أن  وأكدت 
عالية  مبعنويات  يتمتعون  األول  الدفاع  خط  يف 
وحامية  واإلنساين  الوطني  واجبهم  لتأدية  وعزمية 
كام  وإرصار.  كفاءة  بكل  الدولة  مجتمع  صحة 
وقال  باملبادرة  بالدولة  الطبية  األوساط  أشادت 
سعادة سامل راشد النعيمي رئيس مجلس إدارة رشكة 
أبوظبي للخدمات الصحية ”صحة“ : لقد شّكل هذا 
االستعراض الرائع منوذجاً للدعم الذي نحظى به من 
قبل كافة مؤسسات الدولة.. وما شهدناه اليوم ليس 

بغريٍب علىكم وأنتم نسور الوطن وحامته 
الشكر  ايات  أسمى  بديب  الصحة  هيئة  ورفعت 
والتقدير لفرسان اإلمارات مثمنة جهودهم املقدرة 
معتربة أن صدى العرض حمل يف طياته أثرا إيجابيا 

ومعنويا عىل الطاقم الصحي واإلداري يف الهيئه 
وقال سعادة الدكتور عبدالله أحمد النعيمي، مدير 
اإلمارات  دولة  تسري  الطبية،  الخيمة  رأس  منطقة 
املثمرة  الجهود  بفضل  الوباء،  لدحر  حثيثة  بخطى 
الدولة  يف  القطاعات  كافه  بني  الوثيق  والتعاون 

والتزامهم بتوجيهات القيادة الحكيمة.
وأضاف ”النعيمي“: ”نقف هنا اليوم لنشهد مبادرة 
مرور رسب ”فرسان اإلمارات“ التابع للقوات املسلحة 

املجتمع  وزارة الصحة ووقاية  مستشفيات  عىل 
خط  طاقم  من  مقربة  وعىل  الخيمة  رأس  بإمارة 
الدفاع االول يف مستشفى ابراهيم بن حمد عبيد الله 

واملستشفى امليداين برأس الخيمة“.
وتقدم الدكتور النعيمي بالشكر والتقدير والعرفان 
للعاملني يف القطاع الصحي لكل ما بذلوه وما يبذلونه 
من جهد يف سبيل تحقيق الصحة والسالمة للجميع .

 :
 -  :

 -  -
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وحمل فريق فرسان اإلمارات لإلستعراضات الجوية 
رسائل فخر واعتزاز للطواقم الطبية مبشاركة أبناء 
القوات املسلحة إحتفاء بأبطال خط الدفاع األول 
لتفيش  التصدي  البارز يف  و تكرميهم عىل دورهم 
بالجهود  تذكري  .واملبادرة  املستجد  كورونا  فريوس 

العظيمة التي يبذلها هؤالء يف مواقعهم 

وشهد الحدث « مبادرة مرور رسب فرسان اإلمارات 
املرور الجوي عىل كل من مستشفى الرحبة و مدينة 
الشيخ خليفة الطبية و مستشفى زايد العسكري 
ومدينة اإلمارات اإلنسانية و مدينة الشيخ شخبوط 

»
 «

الطبية. وبالنسبة ملدينة العني فسيتم املرور فوق 
زايد عىل مستشفى  العني  ويف مدينة  مستشفى 
من  كل  يف  املرور  الثالث  اليوم  ويشهد  الظفرة  
إمارة ديب من أمام مستشفى الكويت التابع لوزارة 
الصحة ووقاية املجتمع  ومستشفى ديب التابع لهيئة 
الكويتي  املستشفى  أمام  الشارقة  وإمارة  الصحة. 
وإمارة عجامن أمام مستشفى خليفة العام وإمارة 
رأس  وإمارة  امليداين  املستشفى  أمام  القيوين  أم 
الخيمة أمام املستشفى امليداين ومستشفى عبيد 
خور  مستشفى  أمام  فكان  خور  مدينة  ويف  الله. 
امليداين  املستشفى  أمام  الفجرية  إمارة  ويف  فكان 
الساعة  من  املرور  بدأ   وقد  مسايف  ومستشفى 

الخامسة والنصف إىل الساعة السادسة مساًء

تقديراً  ذلك  ويأيت 
واحتفاء بأبطال خط الدفاع األول، 
وإبرازاً ملشاعر الفخر وروح الوحدة واالعتزاز بهم، 
وللتعبري عن مدى التالحم بني فئات املجتمع كافة، 
ويف مقدمتهم أفراد الطواقم الطبية بدولة اإلمارات 
التصدي  يف  كبرية  بجهود  ويقومون  قاموا  الذين 

لتفيش فريوس «كورونا» املستجد 

والتمريضية  والفنية  الطبية  الكوادر  أشادت 
فرسان  رسب  مرور  مببادرة  الدولة   مبستشفيات 
اإلمارات لالستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية 
والدفاع الجوي عىل عدد من املستشفيات،والتي 
تأيت ترجمة لرسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
بجهود  فيها  أشاد سموه  والتي  املسلحة،  للقوات 
الفرق والكوادر الطبية والعاملني يف القطاع الصحي 
يف الدولة من أطباء وممرضني ومسعفني وإداريني 
وفنيني، والذين يعملون عىل مدار الساعة يف ظل 
الظروف والتحديات التي يعيشها العامل حالياً جراء 
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البواردي  أحمد  بن  محمد  معايل  بحث 
عىل  كالً   - الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 
املريئ- مع معايل رون  االتصال  حده خالل 
مارك وزير الدفاع النيوزلندي و معايل تارو 
كونو وزير الدفاع الياباين ومعايل هارجيت 
سيجان وزير الدفاع الكندي ومع نيكوالس 
الوطني  الدفاع  وزير  باناجيوتوبولوس 

وتم خالل االتصال املريئ استعراض  اليوناين
عالقات التعاون املشرتك خاصة يف املجاالت 
الدفاعية والعسكرية  بالشؤون  الصلة  ذات 
وجهات  تبادل  جانب  إىل  تعزيزها،  وسبل 
اإلقليمية  القضايا  من  عدد  حول  النظر 

والدولية ذات االهتامم املشرتك.

ومن جهة أخرى ترأس معايل محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون 
عرب  انعقد  الذي  الوطني  الدفاع  لكلية  األعىل  املجلس  اجتامع  الدفاع 

تقنية االتصال املريئ «عن بعد».
ورحب معاليه يف بداية االجتامع بأعضاء املجلس األعىل للكلية مؤكداً 
عىل  واملحافظة  التعلىمية  العملية  دعم  عىل  الرشيدة  القيادة  حرص 

استمراريتها رغم كل التحديات التي يواجهها العامل اليوم يف ظل انتشار 
جائحة كورونا.

املجلس  اطلع  كام  السابق،  اإلجتامع  نتائج  املجلس  أعضاء  واستعرض 
من  عدد  مناقشة  إىل  باإلضافة  الوطني  الدفاع  دورة  أعامل  سري  عىل 

املوضوعات املدرجة ضمن جدول األعامل.
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فهي يف تخوٍف دائٍم من أن الدولة الكربى التي تعتمد 
تُدخلها يف فخ  املتحدة قد  الواليات  أال وهي  علىها 
املواجهة مع إيران وبالتايل تدخل يف دوامة من عدم 
االستقرار والتهديد من دولة جارة متتلك من عنارص 
جريانها؛  عىل  الرضر  به  تُلحق  أن  ميكن  ما  التهديد 
أو قد تتخيل عنها، والسيام يف هذه الفرتة التي نجد 
الرتكيز عىل  عن  االبتعاد  تحاول  األمريكية  السياسة 
االقتصادية كمصدر  أهميتها  تراجع  املنطقة بسبب 
ذاتها  املتحدة  الواليات  أصبحت  أن  بعد  لها  للنفط 
دولة رئيسية منتجة للطاقة يف العامل. ولعل سياسات 
الرئيس دونالد ترامب املتجهة للداخل واملقللة للعب 
الواليات املتحدة الدور القيادي يف العامل تثري الكثري 
هذا  مصري  عن  الخليجية  املنطقة  يف  املخاوف  من 

التحالف.
لذلك نجد دول الخليج العريب تتجه إىل اتباع سياسة 
الحيطة للتقليل من هاجس مخاوف معضلة تحالفها 
الحيطة  سياسة  األمريكية.  املتحدة  الواليات  مع 
مفادها أن عىل الدول أن ال تضع كل بيضها يف سلة 
واحدة بل علىها أن تلجأ إىل التنويع كأسلوب للحيطة 
تقوية  إىل  الخليج  دول  اتجهت  وعلىه  والحذر. 
النظام  يف  محورية  دول  مع  اإلسرتاتيجية  عالقاتها 
السيام  التوجه  هذا  ولكن  وروسيا.  كالصني  الدويل 
تجاه الصني وروسيا له محدوديته. فهو من جانب يثري 
املتحدة  الواليات  أال وهو  الرئيس  الحليف  مخاوف 
التي تسعى كل من الصني وروسيا إىل منافسة دورها 
العاملي، ومن جهة أخرى فإن هذه الدول – الصني 
وروسيا – ال تشارك دول الخليج العربية مخاوفها من 
العدو األبرز لألمن واالستقرار يف املنطقة. فبينام ترى 
معظم دول الخليج أن إيران هي املهدد األبرز ألمن 
املنطقة فإن كل من الصني وروسيا تعتربان إيران جزءاً 
مكانة   إلضعاف  بينهام  القائم  الخفي  التحالف  من 
الواليات املتحدة العاملية. وبالتايل فإن نظرتهم ألمن 
الخليج تتطلب إرشاك إيران يف املعادلة كام اقرتحت 
الرؤية  هذه  فإن  وعلىه  روسيا.  علني  بشكل  ذلك 
نظرتها  من  العريب  الخليج  دول  تُغري  أن  إىل  تحتاج 
إىل إيران، وهي النظرة التي لطاملا تُرص علىها دول 
أن توقف تدخالتها ودعمها  إيران  بأن عىل  الخليج 

للجامعات املسلحة املهددة لألمن الوطني يف الدول 
الهجومي  التسلحي  نظامها  توقف  وأن  العربية، 
املتسارع والخاص بإنتاج الصواريخ الباليستية وسعيها 
المتالك السالح النووي. معادلة صعبة تتطلب أحد 
أن  اإليراين  الطرف  أو  الخليجي  الطرف  إما  الطرفني 
يتنازل عن موقفه. هذا األمر يُصعب ويُعقد إمكانية 

الدور الصيني والرويس يف املنطقة. 
لديها  ليس  وروسيا  الصني  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة    
القابلية أو القدرة يف الوقت الراهن ان تلعب دور 
املنطقة. فهي دول ال  أمن  للمحافظة عىل  الساعي 
تتمتع بوجود عسكري يف املنطقة يخولها لعب دور 
فعال يف املحافظة عىل أمنها. وهو ما ميكن أن يعقد 
األمر عىل قدرة هذه الدول عىل لعب دور الحليف 
املحافظ عىل أمن املنطقة. كام أنه ميكن القول بأن 
يف  الرغبة  لديها  ليس  الصني  والسيام  الدول  هذه 
يزيد من  ألنه  الدور  تلعب هذا  أن  الراهن  الوقت 
حجم املسئولية امللقاة عىل عاتقها. الصني مستفيد 
بارز من حالة الدور الذي تقوم به الواليات املتحدة 
النفط  مرور  وضامن  املنطقة  أمن  عىل  للمحافظة 
عرب مضيق هرمز. الصني مستفيدة من ذلك بشكل 
كبري، لذلك تتمنى لهذا الحال أن يستمر ألكرب قدر 
من الوقت، باعتبارها راكبة باملجان مبعنى أن الغري 
من  تستفيد  وهي  املنطقة  حامية  تكلفة  يتحمل 
لهذه  تريد  الصني  فإن  لذلك  الحامية.  تلك  عوائد 
الحالة االستمرار لطاملا أنها يف طور التطور والنهوض 

السلمي للقمة والقيادة العاملية. 
يف  نفسها  العريب  الخليج  دول  تجد  ذلك  من خالل 
القيام  عن  املرتدد  التقليدي  الحليف  بني  معضلة 
والحلفاء  املتحدة)،  (الواليات  املطلوب  بدوره 
لعب  عىل  القدرة  لديهم  ليست  الذين  املتوقعون 
الدور كام تريده دول الخليج العريب (الصني وروسيا)! 
الذي يجب عىل دول  التفكري االسرتاتيجي  هذا هو 
الخليج العمل من خالله وحوله بشكل جدي إليجاد 
الحلول لتجاوز املعضلة. ورمبا محاولة التفكري خارج 
الصندوق الضيق الذي يحكم التفكري االسرتاتيجي يف 
لنا مخرج من هذه  بان يوجد  الكفيل  املنطقة هو 

املعضلة. 

. :
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مزيدا  لهم  ومتنى  بنجاحهم  وهنأهم  التذكارية، 
من التفوق والنجاح كل يف موقعه من أجل خدمة 
دولتنا  ونهضة  بتطور  واالسهام  ومجتمعه  وطنه 
العزيزة يف شتى املجاالت. حرض اإلحتفال عدد من 
للقوات  العامه  القيادة  من  والضباط  القادة  كبار 

املسلحة ووزارة الدفاع 

فخرهم  عن  الخريجني  اعرب  جانبهم  ومن 
واعتزازهم بااللتحاق بهذا الرصح الوطني الشامخ 
ومامرسة  املتنوعة  واملعارف  العلوم  الكتساب 
املهارات الفكرية املتعددة وتطوير مفاهيم العمل 
الوطني املشرتك وتبادل الخربات فيام بني الدارسني 

واملدرسني .
صاحب  إىل  والعرفان  واالمتنان  بالشكر  وتوجهوا 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
ألبناء  والدامئة  الكرمية  رعايته  عىل  الله“  ”حفظه 

وبنات الوطن يف جميع حقول العلم واملعرفة.. 

اكد العقيد ركن جمعة الكعبي من القيادة العامة 
للقوات املسلحة بان مناهج الدورة  وضعت بشكل 
متسلسل ومتقن بحيث يتدرج الدارس يف املراحل 
االسرتاتيجية  صياغة  اىل  الوصول  لحني  املختلفة 
الوطنية الشاملة من خالل اربع محاور رئيسية هي 
الدولة- -االسرتاتيجية-ادوات  االسرتاتيجي  السياق 

األمن الوطني حيث يكون بإستطاعة الدارس وضع 
الخطط اإلسرتاتيجية يف مكان عمله وفق إطار عمل 

ممنهج.
اإلنتقال  يف  بإمتياز  الدفاع  كلية  نجحت  وقال 
وقت  ويف  بعد  عن  التعلم  نظام  اىل  بالدارسني 
قيايس وبإساليب متنوعة منذ مارس املايض لضامن 
تتطلع  والتي  املرجوة  التعلىمية  االهداف  تحقيق 
املنتسبني  لجميع  ايصالها  الوطني  الدفاع  كلية 

وبنجاح  بإنسيابية  الرحلة  هذه  استمرت  ،حيث 
باهر يعكس الجاهزية وردة الفعل الرسيعة لكلية 

الدفاع الوطني.

اإلدارة  من  العامري  عوض  مبارك  العقيد  وقال 
أضاف  الدورة  منهاج  بان  ابوظبي  لرشطة  العامة 
يل الكثري من املعرفة وكان جدا مميز وخاصة انه 
الكتب  من  كثري  عىل   واإلطالع  القراءه  عىل  يركز 
واملقاالت املهمة والتي الول مره اقرأها وخاصة انها 
يل  جديدة  تعترب  وبيانات  معلومات  عىل  تحتوي 
يف الدبلوماسية واالقتصاد واملعلومات والعسكرية 
ومعرفة  بينها  للربط  مميزة  فرصة  وكانت  وغريها 

اهميتها.

مخيزن  خميس  راشد  سدره  الدكتورة  وقالت 
املنصورى التي تعمل يف  دائرة الصحة – أبوظبى:ـ 
بدأت بتتطبيق املعرفة األكادميية التي اكتسبتها ىف 
حياىت الشخصية ورؤية العامل من منظور مختلف 
مشرية اىل ان مناهج كلية الدفاع الوطني ساهمت 
يف تطوير املعرفة والعلم ىف مجاالت حيوية أخرى 
وربط  القرارات  أخذ  ىف  واهميتها  اإلقتصاد  مثل 
القضايا املعارصة والتعرف  التاريخية مع  األحداث 
الدول  سلوك  لفهم  املشهورة  النظريات  عىل 

والعالقات الدولية.

تعمل  التي  الباكر   قالت هند طيب  ومن جانبها 
يف املكتب اإلعالمي لحكومة ديب انا  من األشخاص 
الذين يهتمون مبتابعة األخبار واألحداث التي تتعلق 
عىل  ومكانتها  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة 
والعاملي بحكم طبيعة عميل  اإلقليمي  الصعيدين 
اهتاممي  وكان  ديب  لحكومة  اإلعالمي  املكتب  يف 

بالشؤون السياسية والعسكرية محصورا مبا يجري 
يف املنطقة وعالقة اإلمارات االقتصادية والعامة مع 
الدول األخرى. ولكن التحاقي يف كلية الدفاع أتاح 
يل التعرّف عىل الكثري من األمور املتعلقة بالقضايا 
األمنية وعوامل عدم االستقرار يف املنطقة وتأثريها 

عىل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. 

واملعرفة  التعليم  دائرة  من  الكندي  عامر  وأكد 
املتخصص يف اإلدارة والسياسة الصحية عىل اهمية 
مميزة  فرصة  كونها  الوطني  الدفاع  كلية  دورة 
لتعلم فنون وعلوم اإلدارة اإلسرتاتيجية والتعمق يف 
مجال األمن الوطني للقادة غري املتخصصني يف هذا 
املجال. الدورة أضافت يل فهم عام و شامل لكيفية 
إدارة موارد الدولة املختلفة ومصادر قوتها لتحقيق 
أهدافها اإلسرتاتيجية باإلضافة إىل فرصة اإلحتكاك 
بالدارسني من مختلف الجهات األمنية والعسكرية 
واملدنية مام ساعد عىل بناء عالقات مهنية وشخصية 
مميزة وفهم وجهات النظر واملنطلقات املختلفة يف 
يف  املتخصصني  الدارسني  لدى  االسرتاتيجي  التفكري 

مختلف املجاالت والقطاعات.

من  رشكة  الكتبي  درويش  أحمد  منصور  وقال 
مبادله لإلستثامر رئيس تنفيذي  تقنية املعلومات  
يف  انتقالية  مرحلة  يل  بالنسبه  الدورة  كانت  بان  
مؤسيس  مستوى  من  والقيادة  واملعرفه  الفكر 
حيث  اسرتاتيجي  وطني  مستوى  اىل  تقليدي 
الكليه  التي تدرس يف  استفدت كثريا من  املناهج 
عرب  العصور  رصاع  فهم  من  الكثري  يل  اضافت 
التاريخ القديم والحديث وكيفية فهم وقراءة البيئة 
االسرتاتيجية ألي دولة او إقليم من منظور املصالح 
لوضع  أهله  أن املنهج  إىل  مشرياً  الوطني  واألمن 

اسرتاتيجيات وتوصيات ألصحاب القرار.

عقيد/ مبارك عوض محريوممنصور أحمد الكتبيالدكتورة سدره راشد املنصورىالدكتور عامر يحيي الكنديهند طيب الباكرعقيد ركن/ جمعة الكعبي
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بعزم واحد .. لهدف واحد .. وهو ( الوطــن ) الذي 
كلية  أن  نؤكد  وإننا   .. أبنائه  عىل  قادته  رهان  يقع 
الدفاع الوطني - وكام هي قواتنا املسلحة - تواكب 
بيئة  الكلية  توفر  إذ  املستقبل،  وتسترشف  العرص، 
يف  أهدافها  تحقيق  عىل  وتعمل  تفاعلىة،  تعليمية 
سبيل تطوير قدرات قيادات وطنية واعـدة، تكتسب 
مهارات نوعية تفيد املنظومة الوطنية لصناعة القرار، 
الفاعلة  املشاركة  الدفاع من  ويتمكن خريجو دورة 
وتنفيذ  رسم  يف  اإليجابية  واملشاركة  التخطيط،  يف 
السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية، وقد كانت فرتة 

الجائحة فرصة لتعلم الكثري.

حول  قصريا  فيلام  الحفل  راعي  شاهد  ذلك  بعد 
من  الدارسون  تالقاه  وما  السابعة  الدورة  مجريات 
تدريبية  ودورات  وعلمية  نظرية  وخربات  معارف 
يف الداخل والخارج اكتسبوا من خاللها علوما نوعية 
ومهارات مميزة يف دورة الدفاع الوطني التي تضمنت 
محاور دراسية ومواد وأساليب عالية املستوى تركز 
بتطبيق  املرتبطة  املفاهيم  تتضمن  مخرجات  عىل 
اسرتاتيجية األمن الوطني .. ما يجعل من هذه الدورة 
تساهم يف  وأداة  الوطنية  لالسرتاتيجيات  لبنة صلبة 

املشاركة الفعالة يف التخطيط لألهداف الوطنية.

شهادات  بتوزيع  سعادته  قام  الحفل  ختام  ويف 
الدوره يف مجال الدراسات االسرتاتيجية واألمنية عىل 
الصور  والخريجني  لسعادته  التقطت  ثم  الخريجني 
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تلك املبادئ التي ترتكز علىها مسرية العمل من أجل 
وطن يقوده جيل متوهج من الشباب، توشح باألمل، 
مصالح  واضعا  الطموح،  وامتطى  باإلميان  تسلح 
اإلمكانات  كافة  القيادة  له  وسخرت   .. أوال  الوطن 
ليواصل   .. الظروف  وأنسب  أفضل  له  وهيأت   ..
وليتطلع   .. واملجد  والعزة  والنامء  البناء  مسرية  هو 
دوما قدما بعزم وإرصار لتقديم أفضل ما لديه بوفاء 
رؤئ  مع  طموحاته  تتوازى  وليك  وإخالص،  وتفان 
القيادة وتوجهاتها يف ظل تحوالت وتحديات معارصة 

تسابقها فرص .

قواتنا  هي  وكام   - الوطني  الدفاع  كلية  أن  وأكد 
املسلحة - تواكب العرص، وتسترشف املستقبل، وقد 
أصبحت عالمة مميزة عىل خارطة العلوم والدراسات 
االسرتاتيجية التي تعنى باألمن الوطني، والعمل عىل 
أسس  لفهم  الالزمة  االسرتاتيجي  الفكر  جسور  مد 
وتوظيف  وإدارة  االسرتاتيجي،  والتخطيط  التحليل 
الوطنية،.  املصالح  حامية  أجل  من  الدولة  موارد 
وتعمل عىل  تفاعلىة،  تعلىمية  بيئة  الكلية  توفر  إذ 
قيادات  قدرات  تطوير  سبيل  يف  أهدافها  تحقيق 
وطنية واعدة، تكتسب مهارات نوعية تفيد املنظومة 
الوطنية لصناعة القرار، ويتمكن خريجو دورة الدفاع 
من املشاركة الفاعلة يف التخطيط، واملشاركة اإليجابية 
الوطنية. السياسات واالسرتاتيجيات   يف رسم وتنفيذ 

يحمل  للخمسني)  االستعداد  (عام  هو  ها   : وقال 
رحابة  إىل  لالنطالق  والعمـل،  األمـل  طوالـع  معـه 
للعمل  وشبابه  أبنائه  من  جنوده  مسخرا  األفق، 
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العطاء الالمحدود. 
وقال يرشفنا حضوركم يف جنبات رصح وطني فتي 
يساهم يف صقل فكر ومهارات أبناء الوطن املتسلحني 
 ، والسالم  والبناء  الخري  إمارات  لخدمة  عالية  بهمم 
لينالوا معارف ومهارات اسرتاتيجية ومتقدمة متكنهم 
من تحقيق تطلعاتهم وخدمة الوطن مبنظور مشرتك، 
العلمية للعمل  ومفاهيم متجانسة، توحد طاقاتهم 
األمن  لتعزيز  املواتية  الفرص  واغتنام  واإلبتكار، 

الوطني، ومواجهة التحديات بكفاءة.

وأوضح إن احتفالنا اليوم يجسد االهتامم الكبري الذي 
ومؤسساتها،  وأبنائها  لبناتها  املوقرة  قيادتنا  توليه 
ويؤكد عىل تطلعات قيادتنا وآمالها، ومثابرتها الحثيثة 

والتزامها  األسمى،  الوطنية  الغايات  تحقيق  نحو 
الوطني الراسخ بتحقيق املزيد من اإلنجازات النوعية 
لدولة اإلمارات جاعلة منها منوذجا يحتذى، ومصدر 
إلهام الفت لكل شعب طامح ، وقلعة أمان ضد كل 

عدو حاقد وطامع.
الزمن، تحت  وأكد أن اإلمارات اختارت أن تتخطى 
املجاالت،  شتى  يف  املبادرة  بزمام  متسك  قيادة  راية 

وتعزز موقعها الريادي يف قيادة اإليجابية والطموح، 
إذ رضبت دولة اإلمارات مع التاريخ موعدا يسجل 
عصفت  صحية  أزمة  مع  للتعامل  الالفت  حضورها 
وتقدير  جدارة  استحقاق  دولتنا  ونالت  بالعامل، 
اإلنسانية. وتدعم  الجائحة،  تعرب  وهي   عاملي 

وذكر لقد دأب قادتنا عىل وضع النهج واألسس التي 
يجب أن تقوم علىها كافة مؤسسات الدولة، مراعية 
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بدأ االحتفال بالسالم الوطني ثم تالوة آيات عطرة من 
الذكر الحكيم ثم ألقى قائد الكلية اللواء ركن طيار 
رشاد محمد سامل السعدي كلمة رحب فيها بسعادة 
راعي  الدفاع  وزارة  وكيل  الظاهري  عىل  سامل  مطر 
الحفل .. وقال : يرسين أن أرحب بكم يف حفل تخريج 

خريجي  إىل  لينضم  السابعة،  الوطني  الدفاع  دورة 
الكلية فوج جديد من أبناء الوطن األوفياء الطامحني 
لالستمرار يف املشاركة املخلصة لتحقيق رؤية قيادة 
بكافة  وإنجازاته  مكتسباته  وحامية  املعطاء،  وطننا 
والصعاب. التحديات  كانت  ومهام  املتاحة   املوارد 

يف  انه   : السعدي  رشاد  طيار  ركن  اللواء  وأضاف 
ظروف حارضة مختلفة غري مسبوقة .. نحتفل اليوم 
للتضحيات  رمز  هي  وطنية  ملؤسسة  جديد  بإنجاز 
الجسام الشاخصة يف واحة الكرامة وميادين الرشف 
.. إنها قواتنا املسلحة رمز العزة واملجد واإلباء ، ومنبع 

 :  :
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العامل.
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتعرف 
تصنعها  التي  الطائرات  هياكل  أجزاء  عىل  نهيان 
الرشكة ويتم تركيبها عىل أجنحة الطائرات مبا يف ذلك 
أجزاء تخفيف الرفع لطائرات إيرباص A330 والتي 
تستخدم لتعطيل تدفق الهواء عىل الجناح واملساعدة 
يف تخفيض رسعة الطائرة وجنيحات طائرات إيرباص 
A330، والتي تتحرك صعودا ونزوال لتمكن الطائرات 
من االلتفاف حول محورها والرفارف الداخلية ألجنحة 
زيادة  والتي تسهم يف   A350-900 إيرباص طائرات 
قوة الرفع لضامن ثبات الطائرة عند اإلقالع والهبوط.

طائرة  بطن  صناعة  برنامج  عىل  سموه  تعرف  كام 
املثبتات  إنتاج  بيالتوس، وخط  رجال األعامل لرشكة 
العمودية لطائرة ” بوينج 787 درمياليرن»، أكرب األجزاء 

التي يتم تصنيعها يف سرتاتا وأكرثها تطورا.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واطلع 
الصناعية  الثورة  تقنيات  من  مجموعة  عىل  نهيان 
عملية  يف  سرتاتا  وظفتها  التي  واالبتكارات  الرابعة 
وتركيب  اآليل  الثقب  روبوت  ذلك  يف  مبا  التصنيع، 
الهياكل  تجميع  يف  املستخدمة  الصواميل  لوحة 
طائرات  ألجنحة  الداخلية  الرفارف  لربنامج  املعقدة 
إيرباص A350-900، وروبوت يقوم بنفس الوظيفة 
تم تطويره بالتعاون املشرتك بني سرتاتا ورشكة بوينج 
العاملية، ويستخدم ألول مرة يف العامل يف مرافق سرتاتا 
..باإلضافة إىل روبوت مبتكر متحرك يستخدم لضامن 
الجودة ومراقبة اإلنتاج يف حالة تعذر وجود املرشفني 
يف مرافق الرشكة، والذي استخدمته سرتاتا خالل فرتة 

التعامل مع وباء فريوس كورونا.

”
“

”سرتاتا  ملصنع  مصغر  منوذج  عىل  سموه  اطلع  كام 
سولفي للمواد املتقدمة“ يف مدينة العني وهو املرشوع 
املشرتك مع رشكة سولفي البلجيكية املختصة يف تصنيع 
املواد املركبة والكيامويات ..وميثل املصنع نقلة نوعية 
يف إطار جهود سرتاتا لتنويع منتجاتها، حيث ستصبح 
صناعة  لقطاع  املتقدمة  املركبة  للمواد  األول  املورد 
أفريقيا،  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  الطريان 

واملورد الرابع لهذه املواد عىل املستوى العاملي.

N95

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وتعرف 
نهيان عىل خط إنتاج كاممات N95 يف مصنع سرتاتا، 
والذي دشنته الرشكة بالتعاون مع رشكة ”هانيويل» 
العاملية، وذلك يف إطار جهود مبادلة للحد من انتشار 

فريوس كورونا.
بتصنيع  بدأ  الذي  الجديد،  اإلنتاج  خط  ويعد 
الكاممات بطاقة إنتاجية سنوية تصل إىل 30 مليون 
منطقة  يف   N95 لكاممات  إنتاج  خط  أول  كاممة، 
الخليج العريب ويهدف إىل تلبية الطلب املتزايد عىل 
مستلزمات الوقاية الشخصية حيث يعد نقص توافر 
هذه املستلزمات يف األسواق العاملية واحداً من أكرب 
التحديات التي تواجهها الدول واملنظامت العاملية يف 

إطار جهودها للحد من انتشار فريوس كورونا
التي  الوقائية  واطلع سموه عىل مجموعة املنتجات 
بدأت سرتاتا بتوريدها للمساهمة يف الحد من انتشار 
فريوس كورونا، مبا يف ذلك حقيبة املستلزمات الطبية 
الطبية  القفازات  من  مجموعة  تضم  والتي  اليومية 

لرشكات  ميكن  والتي  التعقيم  وأدوات  والكاممات 
املساعدات  ومؤسسات  الطبية  واملؤسسات  الطريان 
الدولية توزيعها عىل العاملني فيها واملستفيدين من 
خدماتها، إضافة إىل الكبسوالت العازلة وأغطية أوجه 
والكوادر  املرىض  يستخدمها  التي  األذنني،  وواقيات 

الطبية للحد من انتشار الوباء.

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واختتم 
نهيان زيارته إىل سرتاتا باالطالع عىل األجهزة املتطورة 
سرتاتا  مصنع  يف  النظيفة“  ”الغرفة  يف  املستخدمة 
يف  مصنعة  رياضية  هوائية  دراجة  أول  إىل  إضافة 
اإلمارات باستخدام املواد املركبة بالتعاون املشرتك بني 

سرتاتا وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
عقب جولته إىل أن صناعة الطريان يف دولة اإلمارات 
النمو  محركات  من  وأصبحت  كبرياً،  تطوراً  شهدت 

االقتصادي وتنويع مصادر الدخل .
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للتصنيع يف  زيارته مقر سرتاتا  ــ خالل  وقال سموه 
من  وغريها  ”سرتاتا»  مواصلة  إن  ــ  العني  مدينة 
النشاط  بهذا  عملها  اإلماراتية  واملؤسسات  الرشكات 
اإلنتاجي يف ظل هذه الظروف يؤكد قدرة الدولة عىل 
لتحقيق  واسرتاتيجياتها  خططها  تنفيذ  يف  االستمرار 
لن  طبيعتها  كانت  مهام  التحديات  وأن  طموحاتها 

توقف مسريتها أو تعيق تقدمها.

حيث  ”سرتاتا»  مرافق رشكة  يف  بجولة  سموه  وقام 
اطلع عىل منتجات الرشكة من أجزاء هياكل الطائرات 
التي تقوم الرشكة بتصنيعها لكربيات رشكات صناعة 
الطائرات العاملية مثل «بوينج وإيرباص» ومجموعة 

التي  واالبتكارات  الرابعة  الصناعية  الثورة  تقنيات 
توظفها الرشكة يف عمليات التصنيع إضافة إىل خط 

إنتاج «كاممات N95“ الذي دشنته الرشكة مؤخراً.
إىل  باالستامع  ”سرتاتا»  يف  جولته  سموه  واستهل 
عرض تناول مسرية الرشكة منذ تأسيسها عام 2009 
الصناعية  مرافقها  بناء  يف  العمل  باكتامل  مروراً 
بلس“  «سرتاتا  الجديدة  توسعتها  مبرشوع  وانتهاًء 
الذي دشنته الرشكة يف شهر يوليو من العام املايض 
املثبتات  تجميع  خط  متطلبات  تلبية  من  لتتمكن 
ضمن  درمياليرن»   787 ”بوينج  لطائرة  العمودية 
يف  وذلك  للطريان  العني  نرباس  مجمع  يف  مرافقها 
مع  للتصنيع“  ”سرتاتا  أبرمتها  التي  االتفاقية  إطار 

رشكة ”بوينج».

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  واطلع 
نهيان عىل أجزاء هياكل الطائرات التي تقوم ”سرتاتا» 
بتوريدها لكربيات رشكات صناعة الطائرات العاملية 
وذلك وفق القدرات الصناعية التي استطاعت الرشكة 
..حيث  تأسيسها  منذ  قياسية  فرتة  خالل  تطويرها 
تضم قدرات سرتاتا الصناعية إنتاج األسطح الخارجية 
لرفارف أجنحة طائرات أيرباص A330، واملصنعة من 
األلياف الزجاجية واألسطح الخارجية لرفارف أجنحة 
طائرات أيرباص A350 املصنعة من ألياف الكربون 
أيرباص  طائرات  أجنحة  لرفارف  الخارجية  واألسطح 
A380 وهي أكرب أسطح خارجية لرفارف األجنحة يف 
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ليس من قبيل املبالغة أن هذه الكلامت إمنا تعرب بوضوح عن تاريخ اإلمارات منذ 
نشأتها وحتى وقتنا الراهن، فقد نجحت يف التصدي ملختلف األزمات التي واجهتها، 
االتحادي، وملا ال والشيخ محمد بن زايد قد عايش عن قرب تجربة  بنيانها  ورسخت من 
مختلف  عىل  تغلب  وكيف  الوحدة،  دولة  تأسيس  يف  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
التحديات التي واجهته بقوة اإلرادة والعزمية الصادقة والتفاف الشعب حوله، واستطاع تأسيس دولة 
عرصية متتلك كل مقومات القوة والتطور، وتعلم من القائد املؤسس كيف أن األزمات هي من تصنع 
الرجال، وتخلق القادة وتربز قوة الدول ومتاسكها، كام أدرك من واقع األزمات التي عايشها عىل مدار 
وبإرادة  بقوة ووعي شعوبها،  تقاس  بل  وتعداد سكانها  بحجمها  ليست  الدول  أن  املاضية  السنوات 

رجالها املخلصني يف مواجهة املحن واألزمات. 
إن كلامت الشيخ محمد بن زايد حول األزمات تعرب أيضاً عن منهج وثقافة سائدة يف اإلمارات، عنوانها 
عدم االعرتاف باملستحيل والجدية يف العمل واإلرصار عىل تحقيق املعجزات مهام كانت طبيعة األزمات 
والتحديات، ولعل استمرار مسرية اإلنجازات يف اإلمارات رغم جائحة كورونا التي أجربت معظم دول 
العامل عىل إيقاف مرشوعاتها وتأجيل خططها املستقبلية هي خري تجسيد لهذه الكلامت، فقد واصلت 
اإلمارات تنفيذ مرشوعاتها العمالقة، سواء يف مرشوع براكة للطاقة النووية السلمية، أو يف االستعداد 
إلطالق مسبار األمل إىل املريخ يف الخامس عرش من يوليو املقبل، كام متيض قدماً يف تنفيذ مخططاتها 
لألزمات  الجيد  االستعداد  االعتبار  يف  يأخذ  اسرتاتيجي  تخطيط  من  ذلك  يف  تنطلق  ألنها  التنموية، 
والكوارث الطارئة، حتى لو كانت من نوعية وباء كورونا املستجد، ألنها متتلك منظومة قوية يف إدارة 

األزمات واحتواء تداعياتها املختلفة.  
يف الوقت الذي شكلت فيه أزمة كورونا تحدياً غري مسبوق للعديد من القادة يف دول العامل املختلفة، ملا 
يرتبط بها من مشاعر الخوف والقلق والفزع، وما ترتب عليها من تداعيات سلبية طالت كافة مجاالت 
الحياة، فإنها يف املقابل أظهرت عبقرية القيادة يف اإلمارات التي قدمت منوذجاً يُحتذى به يف كيفية 

إدارة األزمات وتحويلها إىل فرص ، واالنطالق منها إىل املستقبل.
تداعياتها  مع  للتعامل  جاهزيتها  ومدى  الدول  لقدرة  اختباراً  األساس  يف  تشكل  األزمات  كانت  إذا 
لها،  الجيد  النموذج اإلمارايت يف إدارة األزمات، واالستعداد  املختلفة، فإن أزمة كورونا أظهرت كفاءة 
سواء فيام يتعلق بجودة أنظمة الرعاية الصحية والعالجية يف مجال الفحص واكتشاف حاالت االصابة 
الالزمة  التقنية،  التحتية، وخاصة  البنى  بتوافر  يتعلق  فيام  أو  ذلك،  وغري  الالزمة  االختبارات  وإجراء 
املبادرات  من  العديد  تطبيق  يف  لإلمارات  يُحسب  وبالفعل  القطاعات،  من  العديد  وإدارة  لتسيري 
النوعية التي قللت من خاللها اآلثار السلبية لجائحة كورونا، مثل التعليم عن بًعد والعمل عن بعد 
والتباعد االجتامعي. يف الوقت ذاته، فإن إدارة اإلمارات ألزمة جائحة كورونا أظهرت أهمية دور القيادة 
مسرية  ملواصلة  فيهم  الثقة  وبث  الوطن  أبناء  لدى  اإلرادة  روح  وترسيخ  حولها،  الشعب  تجميع  يف 
اإلنجازات يف مختلف مواقع العمل الوطني، فهذا كان مضمون رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، منذ بداية هذه األزمة وحتى وقتنا الراهن، والتي أكدت أن األزمات قد تتحول إىل فرص 
ما دام هناك قيادة مبدعة، تشكل مصدر إلهام ألبناء الوطن، وتحفزهم بشكل متواصل عىل إطالق 

طاقاتهم وإبداعاتهم، لتتكامل مع جهود الدولة يف مواجهة هذه األزمات.
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