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متخصصة الستشراف المستقبل ،وتهدف إلى الرصد المبكر للفرص والتحديات في
مختلف القطاعات الحيوية في الدولة ،وبناء نماذج مستقبلية في مختلف المجاالت ،وتعزيز

اإلمكانات على المستوى الوطني في تخصصات ترتبط باستشراف المستقبل ،وعقد

الشراكات التخصصية على مستوى العالم في هذا المجال.

لقد وضعت االمارات في مستهل الخمسينية الجديدة استراتيجية طموحة للمستقبل،
تضمنتها “وثيقة مبادئ الخمسين” ،التي نصت على عشرة مبادئ ترسم في مجملها
خطوات االمارات في سنواتها المقبلة ،وتعد بمنزلة خارطة طريق سياسية واقتصادية

وتنموية للمستقبل المنظور ،وبالتالي فإن فهم ما وراء التحركات الدبلوماسية األخيرة تجاه

دول اإلقليم يجب أن يبدأ من قراءة دقيقة لهذه المبادئ التي تعلي من قيم التعاون بهدف
التركيز على تحقيق التنمية المستدامة للشعوب.

إذا كان هذا هو الهدف االستراتيجي الذي يحظى بأولوية مطلقة في تخطيط ورؤية القيادة

الرشيدة ،فإن من البديهي أن تأتي الوثيقة على ذكر اآلليات التي تحقق هذا الهدف ،وهنا
البد من االشارة إلى المبدأ الثالث بالوثيقة ،والذي ُيكمل ما قبله وينص على أن «السياسة
الخارجية لدولة اإلمارات هي أداة لخدمة األهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح

االقتصادية لدولة اإلمارات ،هدف السياسة هو خدمة االقتصاد وهدف االقتصاد هو توفير
أفضل حياة لشعب اإلمارات» ،وهنا تبدو األمور واضحة ،حيث يؤطر هذا المبدأ لدور السياسة

الخارجية االماراتية ويضعها في خدمة األهداف الوطنية العليا ،وعلى رأسها المصالح
ً
وصوال إلى
مشيرا بمنتهى الوضوح إلى أن هدف السياسة هو خدمة االقتصاد
االقتصادية،
ً
ً
حصادا
توفير «أفضل حياة» لشعب االمارات ،أو االرتقاء بمؤشرات السعادة التي تعد ثمرة أو

لمجمل جهود التنمية.

وإذا كانت الوثيقة قد نصت على األهداف واآلليات فإنها تنص كذلك على أسس ومبادئ

العمل من خالل التأكيد في المبدأ الخامس على أن «حسن الجوار أساس لالستقرار» ،ورغم أن
ً
تماما مع ثوابت السياسة الخارجية االماراتية التي تسير عليها دولة االتحاد
هذا المبدأ يتماهى

ً
مجددا في الوثيقة التي ترسم خارطة الطريق للخمسينية
منذ تأسيسها ،فإن التأكيد عليه
ً
ً
تجديدا للثوابت وتجذيرا لها ألن بقية المبادئ التي تنص عليها الوثيقة تمثل
المقبلة يعد
ً
ً
ً
أيضا مزيجا متجانسا يجمع بين المبادئ والقيم الراسخة في الوعي الجمعي وبين
في أغلبها

تطلعات المستقبل وأهدافه الطموحة ،حيث التأكيد على أن تحقيق اآلمال سيكون من خالل
االرتكاز على قاعدة متينة من الموروث االماراتي.
ً
ً
كبيرا من تحركات الدبلوماسية االماراتية على الصعيد االقليمي يمكن أن يجد
جانبا
أن

تفسيرات له في الربط والتالزم الذي ترسخه وثيقة الخمسين بين السياسة واالقتصاد ،وكيف
أن الدبلوماسية يجب أن تحقق أهداف السياسة االقتصادية ،وأن التنمية االقتصادية للدولة
هي «المصلحة الوطنية األعلى» ،وأن «التركيز بشكل كامل» خالل الفترة المقبلة سينصب
ً
عالميا ،ما يرسم منظومة متكاملة للسياسات
على بناء االقتصاد األفضل واألنشط

االقتصادية والتنموية والعمل الدبلوماسي.

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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سيف بن زايد يشهد
“العرس الجماعي”
لمنتسبي وزارة الدفاع
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات

المسلحة  ..نظمت وزارة الدفاع مبادرة العرس الجماعي
ً
عريسا من منتسبي الوزارة من عسكريين
لـ250
ومدنيين وأبناء الشهداء وذلك بحضور الفريق سمو

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير الداخلية  .يأتي العرس الجماعي  -في نادي

ضباط القوات المسلحة بأبوظبي  -ضمن مبادرات

وزارة الدفاع لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وفي إطار

المساهمة المجتمعية تجاه أبنائها لترسيخ قيم التكافل
المجتمعي.

محمد البواردي:
ستعمل هذه المبادرة على

االستقرار االجتماعي والمعيشي
لمنتسبي وزارة الدفاع حيث تعد
ً
،عرفانا بجهودهم
بمثابة دعم لهم
ً
متمنيا لهم
وهنأ سموه العرسان وعائالتهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة،

عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار ضباط

حياة زوجية هانئة ومستقرة تسودها المودة والمحبة ،وحثهم على أهمية بناء
ً
عمادا لهذا الوطن وتعزز من أركانه ،مؤكدا حرص
أسرة قوية متماسكة تكون

الوطني والتقط سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الصور التذكارية مع

بتوفير كافة السبل والخدمات اإلمكانيات لهم ،بصورة تساهم في تحقيق

وأعرب معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عن شكره

القيادة الرشيدة على دعم شباب الوطن ،للوصول إلى االستقرار األسري
السعادة والرضا والحياة الكريمة .حضر الحفل  ..سعادة مطر سالم علي
الظاهري وكيل وزارة الدفاع وسعادة الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن

وزارة الدفاع وعدد من أهالي وأسر العرسان .وكان الحفل قد بدأ بالسالم
العرسان ،وتخلل الحفل عروض الفنون الشعبية واألهازيج واللوحات التراثية.
للرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة  .وقال يأتي العرس الجماعي

درع الوطن ...مسيرة وطن
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حمد ثاني:

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق
المزيد من التكامل والتكافل
االجتماعي ضمن صفوف القوات
المسلحة

ً
داعيا كافة العاملين من منتسبي الوزارة إلى األداء المهني المؤسسي،
واإلخالص في خدمة المجتمع ،والوالء للقيادة الرشيدة .من ناحيته قال

معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة،

إن مبادرة الزواج الجماعي تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والتكافل
االجتماعي ضمن صفوف القوات المسلحة والتيسير والتخفيف من أعباء
وتكاليف الزواج على منتسبيها من ضباط وأفراد ومدنيين بما يسهل عليهم

بناء حياتهم وتحقيق االستقرار المعيشي لهم بعيدا عن الديون والتكاليف

الباهظة التي تكون لها تداعيات سلبية على حياتهم األسرية في المستقبل.

عبر سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع عن خالص
من جهته ّ

ضمن مبادرات وزارة الدفاع لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة وفي إطار

االمتنان والعرفان للفريق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب

وأضاف تمثل هذه المبادره لفتة من سموه ألبنائه منتسبي وزاره الدفاع من

الدفاع ومشاركته أبناء الدولة أفراحهم في هذا اليوم المبارك .وقدم من جهته
ً
داعيا إياهم إلى المحافظة على القيم اإلماراتية
خالص التهاني للعرسان ..

المساهمة المجتمعية تجاه أبنائها لترسيخ قيم االعتزاز والفخر لمنتسبيها.
عسكريين ومدنيين وأبناء الشهداء والتي ستعمل على االستقرار االجتماعي

والمعيشي لهم وتعد بمثابة دعم لهم وعرفانا بجهودهم للحفاظ علي أمن
ً
ٌ
أهل لهذه الثقة
مؤكدا أنهم
واستقرار وطنهم  .وهنأ معاليه العرسان ،
والتقدير الذي منحهم إياه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ،لتشريفه وحضوره العرس الجماعي لوزارة

متمنيا لهم دوام التوفيق
األصيلة ،والعادات والتقاليد الموروثة عن اآلباء،
ً
والنجاح في حياتهم األسرية الجديدة.
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منصور
بن زايد:

يشهد حفل تخريج
الدورة  51ودورة
ِ
اإلناث الـ11
من المرشحين
الطيارين في
كلية خليفة بن
زايد الجوية
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فعاليات حفل تخريج
َ
ِ
ِ
َ
المرشحين الطيارين ،في كلية خليفة بن زايد الجوية،
عشرة ،من
الحادية
الحادية والخمسين ،ودورةِ اإلناث
الدورة
َ
ُ
السعودية وجمهورية
العربية
دول شقيقة هي مملكة البحرين والمملكة
حيث ضمت هذه
َّ
ّ
الدورة مرشحين من ٍ

السودان .وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،بهذه المناسبة ،إن كلية خليفة بن زايد الجوية ،وبفضل
ً
ً
كبيرا نحو التميز والتفرد وحققت
شوطا
توجيهات القيادة الرشيدة وجهود أبناء القوات المسلحة اإلماراتية ،قطعت

ً
ً
بتفوق بين
جامعة
عالميا في هذا الميدان،
سمعة رائدة في مجال التدريب ومواكبة أحدث التقنيات ،والنظم المتبعة
ٍ
جودة التأهيل األكاديمي والكفاءة العسكرية.

درع الوطن ...مسيرة وطن
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وأكد سموه أن المهارات والمعارف التي اكتسبها خريجو هذه الكلية العريقة،
ً
ً
بجد وإخالص في بناء
وحافزا أكبر ،لهم ،للمساهمة
دافعا
يجب أن تُ مثل
ّ
الوطن ،وتعزيز الوالء للقيادة ،والسعي لحفظ أمن واستقرار البالد ورفع رايتها

خفاقة في السماء .وهنأ سموه الدفعة الجديدة من خريجي كلية خليفة بن
ً
متمنيا لكافة أفرادها التوفيق والنجاح في مهامهم ومستقبلهم،
زايد الجوية،
ً
وراجيا أن يمثلوا القدوة الحسنة ألبناء وطنهم ،حضر اإلحتفال معالي محمد

بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد

محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين
وكبار ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة والشرطة والملحقين العسكريين

في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهالي الخريجين.

منصور بن زايد:

المهارات والمعارف التي اكتسبها
خريجو هذه الكلية العريقة ،يجب
ً
ً
وحافزا أكبر ،لهم،
دافعا
أن تُ مثل
بجد وإخالص في بناء
للمساهمة ّ
الوطن ،وتعزيز الوالء للقيادة
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وأن يطيعوا األوامر الصادرة عن رؤسائهم وينفذوها في البر والبحر والجو
ويحافظوا على سالحهم».

التعاون األكاديمي

وألقى العميد الركن طيار بطي علي سيف النيادي قائد كلية خليفة بن زايد
الجوية كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل سمو الشيخ منصور بن

فخرنا
زايد آل نهيان وشكره على تشريفه حفل التخريج وقالّ :إنه لمن دواعي
ِ
َ
ِ
الحادية والخمسين ،ودورةِ
بتخريج الدورةِ
احتفالنا
وسرورنا مشاركتُ كم لنا
ِ
ِ
أتموا َمتَ َ
َ
طَّل ِ
الحصول على
بات
المرشحين
الحادية عشرةَ  ،من
اإلناث
َ
َ
الذين ّ
ِ
علوم ّ
ِ
تَ
ِ
بالتعاون
ي،
واإلسناد
الطيران
:
ي
ص
ص
خ
في
البكالوريوس
درجة
َ
ِ
الجو ّ
َ
ُّ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
كلي ِ
تضم هذه الدورةُ
عددا
أن
التقنية العليا .كما
ات
ً
يسعدنا ْ
ُ
والشراكة مع ّ
َّ
العربيةِ
ِ
ِ
الدول الشقيقة ،وهم من مملكة البحرين والمملكة
ِم ْن مرشحي
َّ
ِ
ِ
وجمهورية السودان.
السعودية
ّ

دعم القيادة الرشيدة

ِ
فقد
والعسكرية،
األكاديمي ِة
المجاالت
المستمر في
للتطور
نظرا
ُّ
ّ
ّ
ْ
وأوضح أنه ً
ّ
ُ
ِ
متميزً ا
وتدريبيا
تعليميا
مسارا
تأسيسها،
الجوي ُة منذ
كلية خليفة بن زايد
نهجت
ِّ
ًّ
ًّ
ّ
ً
لكل تَ َ
مواكبا ِّ
لت ِ
ِ
الطيران المختلفة،
مجاالت
إليه التكنولوجيا في
توص ْ
ِ
ً
ط ُّور ّ

ِ
رئيس
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
صاحب
رعاية سيدي
بفضل
ِ
ِ
ّ
ِ
َ
ِ
ِ
المستمرةِ
ِ
ِ
القائدِ
األعلى للقوات المسلحة حفظ ُه الله ،والتوجيهات
الدولة
ّ
لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تليت بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم ثم

مر الخريجون أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري تميز
بالمهارات العسكرية والبدنية بعدها أدى الخريجون قسم الوالء ــ إذ أقسموا

على أن يكونوا مخلصين لدولة اإلمارات ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”

« وأن يحافظوا على أمن دولتنا واستقاللها وأن يحموا حدودها وسماءها
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َ
اليوم تُ َن ِاف ُس في ريادتِ ها
جعلها
مما
َ
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ّ
الجوي ِة في العالم .وقال إن الخريجين ُي ِّ
ِ
مثلون الثروةَ
الحقيقي َة
الكليات
ْأر َقى
َّ
ّ
حد
تطوير مهاراتِ هم العسكرية
للدولة ،لذلك َح َر ْصنا على
واألكاديمي ِة على ٍّ
ّ
ِ
ِ
ِ
الجودةِ
قيادتِ
نا
دعم
األكاديمية
بين
سواء ،وذلك
والعسكرية .وأكد ّ
َّ
َّ
بالجمع َ
إن َ
ِ
ُ
ٍ
وتمي ِز،
نجاحات
نصل إلى ما نحن فيه من
المتواصل ،ورؤيتَ ها الثاقبةَ ،ج َع َلنا
ُّ
ّ
َ
المسل َ
ِ
الجوي ،بصفوةٍ من
والدفاع
الجوية،
والقوات
حة،
قواتِ نا
ّ
َ
فنحن ُن ِم ُّد ّ
ُ
ِ
للوطن من األعداءِ  ،وصقورا تحلق في
ا
درع
هم
أثر
نلمس
...الذين
باط
الض
ّ
ُ
ً
ِ
َ
ُّ
الشكر واالمتنان لقيادتنا الرشيدة.
فكل
عنان السماء،
ِ

تكريم المتفوقين

وقت
وخاطب الخريجين قائال :أنتم رهان الحاضر وصناع المستقبل .جاء
ُ

َ
َ
مراحل التّ
دريب
لكم اجتيازَ كم
ثالث سنوات،
استمر
لغرس
الحصاد،
ِ
ٍ
ِ
فأبار ُك ْ
ّ
العسكري والتّ
وعمل
ص،
جاء
عليم
ّ
لج ْه ٍد ُم ْخلِ ٍ
تتويجا ُ
ً
األكاديمي ..والذي َ
ِّ
ٍ
ِ

م الوالءِ الذي َّأد ْيتموه ،وليكن
القيام
دؤوب .وعليكم -أبنائي-
ِ
ُ
بواجب َق َس ِ
شعاركم( :الله  -الوطن  -رئيس الدولة).

ثم قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بتكريم المتفوقين في الدورة
و هنأهم على إبداعهم وتفوقهم ،وتمنى لهم النجاح في مسيرتهم العلمية

ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة وحثهم على أداء واجبهم الوطني بكل

كفاءة وهمة وإخالص.
عقب ذلك تم تسليم و تسلم العلم من الدورة الـ 51إلى الدورة الـ 52مصحوباً
بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا ،واختتم الحفل باستئذان قائد

الطابور الخريجين من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان راعي الحفل
باالنصراف حيث غادر ميدان االحتفال على هيئة استعراض عسكري تجسدت
فيه كل معاني العزة والكبرياء والكفاءة العالية التي بدت على الخريجين من

أبناء وبنات الوطن .ثم قدم فريق الفرسان عروضا جوية نالت استحسان
الجميع والتقطت لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس

الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،الصور التذكارية مع الخريجين.
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البواردي  :العنصر البشري المواطن ثروة اإلمارات
الحقيقية والركيزة األساسية لتسيير عجلة التنمية

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أن قيادتنا

وتأهيلها بالشكل األمثل .جاء ذلك خالل زيارته الى قيادة حرس الرئاسة يرافقه
ّ
واطلع معاليه خالل زيارته على عرض عن
عدد من كبار ضباط وزاره الدفاع.

وهي مؤمنة أنه ثروة اإلمارات الحقيقية والركيزة األساسية لتسيير عجلة

يمتلكها الستيعاب أحدث مستجدات تقنيات العصر في مجاالت التسليح

الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ً
كثيرا عليه
«حفظه الله» تولي العنصر البشري المواطن أولوية كبيرة وتعول

مراحل نشأة وتطور حرس الرئاسة ومدى االستعداد والجاهزية والقدرات التي

التنمية مشيرا إلى أنها تؤمن بأن االستثمار الفعلي ال يكون إال فيه ومن أجله

والتخطيط والتدريب والتنظيم والتكنلوجيا المتقدمة .وقام البواردي ،يرافقه

ومن هذا المنطلق عملت على رعايته واحتضانه ووفرت بيئه العمل المناسبه
له .وقال معاليه إن تطوير مهارات منتسبي قواتنا المسلحة وتدريبهم على

أحدث التقنيات العسكرية والعملياتية وإكسابهم الخبرة والممارسة الالزمة
مسألة تحظى بأولوية قيادتنا التي تحرص على رفع كفاءة مواردها البشرية

قائد حرس الرئاسه بجولة تفقدية للقيادة ،التقى خاللها الموظفين ،وشملت

زيارة القوى البشرية واالمداد .وأعرب معاليه عن ارتياحه وسعادته برؤية أبنائه

وهم يؤدون واجبهم الوطني بكل جدارة واقتدار ..بعدها تم التقاط الصورة
التذكارية.

البواردي يلتقي وزيرة دفاع جمهورية المالديف
التقى معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع بمكتبه معالي ماريا ديدي وزيرة الدفاع

في جمهورية المالديف والوفد المرافق بحضور سعادة

مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار
ضباط ومسؤولي الوزارة .ورحب معالي وزير الدولة
ً
معربا عن
لشؤون الدفاع بزيارة وزيرة دفاع المالديف
تطلعه ألن تسهم الزيارة في فتح مجاالت وآفاق التعاون

والعمل المشترك على مدى العقود القادمة وتحقيق
األهداف المشتركة بين البلدين .وبحث الجانبان خالل
اللقاء عددا من الموضوعات ذات االهتمام المشترك

خاصة في المجاالت الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها
وإمكانيات تطويرها ،وتبادال وجهات النظر حول عدد من

القضايا والموضوعات التي تهم البلدين والمستجدات
اإلقليمية والدولية.
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وكيل وزارة الدفاع يشهد فعاليات
درع التفوق لليوبيل الذهبي

شهد سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع ختام فعاليات درع
التفوق لليوبيل الذهبي «عيد االتحاد الخمسين» للدولة  ،وذلك في
مركز التربية الرياضية العسكري في أبوظبي بحضور عدد من كبار ضباط

ومسؤولي الوزارة .واشتملت الفعاليات على عدة فئات منها الكفاءة
البدنية والجوجيتسو والعدو الريفي والدراجات الهوائية .وبدأ الحفل بإقامة
نهائيات بطولة الكفاءة البدنية والجوجيتسو ،وتم بعد ذلك إستعراض

للمنتخب العسكري للقفز الحر بالمظالت .وفي نهاية االحتفال قام سعادة
مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع بتكريم قادة مركز التربية الرياضية
العسكري السابقين وتتويج القيادات الفائزة ،حيث فازت قيادة القوات
البرية بمجموع النقاط وحازت على درع التفوق..

13
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اإلمارات والواليات
المتحدة تختتمان منتدى
الحوار العسكري المشترك
السنوي في واشنطن
يومي  15و  16ديسمبر الجاري مراجعة شاملة للمصالح األمنية المشتركة

بما يخدم المصالح الوطنية لكال البلدين ،ومناقشة مجموعة واسعة من

األهداف االستراتيجية والتحديات الراهنة في المنطقة .و ناقشت مجموعات

اجتمع وفد رفيع المستوى من دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات

العمل المختلفة مجموعة واسعة من القضايا اإلقليمية والدفاعية ،بما في

بن عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة الدكتور

اإلرهاب ،وأمن المالحة البحرية الدولية ،وسبل التعاون األمني بين البلدين

المتحدة األمريكية برئاسة كل من سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف

كولين كال وكيل وزارة الدفاع األمريكية لشؤون السياسة في العاصمة

األمريكية «واشنطن» ضمن فعاليات منتدى الحوار العسكري المشترك
السنوي .ويعد المنتدى الدفاعي الثنائي المشترك هو األهم من نوعه لتعزيز

الشراكة الدفاعية بين البلدين الحليفين ،حيث تم خالل هذا اللقاء الذي عقد

ذلك متغيرات أوضاع األمن اإلقليمي الحالية؛ باإلضافة إلى ملفات مكافحة

الصديقين .وأكدت الواليات المتحدة األمريكية تثمينها للدور الذي تلعبه دولة
اإلمارات العربية المتحدة كشريك رئيسي في مواجهة التحديات اإلقليمية
 ..واتفق الجانبان على المضي قدما في تطور هذه الشراكة االستراتيجية بين

البلدين باعتبارها شراكة قائمة على أولويات المصالح المشتركة.

قائد العمليات المشتركة يستقبل قائد القوات المشتركة
نائب رئيس هيئة األركان العامة السعودي
استقبل اللواء الركن  /صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد العمليات
المشتركة في مكتبه في أبوظبي معالي الفريق أول ركن  /مطلق بن سالم

األزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة األركان العامة

بالمملكة العربية السعودية الشقيقة .وبحث الجانبان خالل اللقاء الذي حضره
عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع في البلدين آخر مستجدات العمليات العسكرية
وعمليات االغاثة االنسانية والموضوعات ذات االهتمام المشترك في مجال

العمليات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين .وأكد
اللواء الركن صالح العامري الموقف الثابت لدولة االمارات العربية المتحدة مع

المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
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مراسم إنزال السفينة
األولى من مشروع
بني ياس في فرنسا
شهد سعادة اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن

محمد آل نهيان قائد القوات البحرية حفل مراسم إنزال السفينة
األولى من مشروع بني ياس في الجمهورية الفرنسية ،بالتعاون
مع شركة NAVAL GROUPوتحت إشراف ومتابعة عدد من

المهندسين المواطنين من القوات البحرية بدولة اإلمارات العربية

المتحدة .كما شهد االحتفال رئيس شركة NAVAL GROUP

والملحق العسكري لدولة اإلمارات العربية المتحدة في فرنسا
بحضور عدد من كبار ضباط القوات البحرية وكبار المسؤولين في

الشركة .يتكون مشروع بني ياس من سفينتين حربيتين مهمتهما

الرئيسية هي الحرب تحت السطح ضد الغواصات ،ويمتلكان

قدرات ذات الدفاع الجوي والدفاع السطحي من خالل مدافع
وصواريخ ذات معايير ومديات مختلفة.

وزارة الدفاع

تشارك في معرض
قاعدة الصناعات
الدفاعية البرازيلية
BID 2021

شارك وفد من وزراة الدفاع برئاسة سعادة اللواء الركن طيار مبارك علي

الوفد على هامش زيارته للمعرض مع الجنرال الريتري ديسونزا سانتوس رئيس

فعاليات الدورة السادسة من معرض قاعدة الصناعات البرازيلية «بيد »2021

الدفاعي بين دولة اإلمارات وجمهورية البرازيل  .وقام سعادته والوفد المرافق

النيادي ،رئيس اإلدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون اإلستراتيجية ،في
الذي أقيم مؤخرا بالعاصمة البرازيلية «برازيليا» .والتقى سعادته والوفد المرافق

األركان البرازيلي ،حيث تم مناقشة عدد من أوجه التعاون المشتركة في المجال
بجولة في المعرض ،بحضور سعادة صالح السويدي سفير الدولة لدى البرازيل

كل من معالي ووتر براجا ،وزير الدفاع البرازيلي،
خالل زيارته للمعرض مع ٍ
وسعادة سيرجو جوس بريرا وكيل وزارة الدفاع البرازيلية بحضور كبار الضباط

المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية واألمنية ،حيث اطلع على أحدث

تطويرها في مختلف المجاالت الدفاعية ،إلى جانب مناقشة عدد من القضايا

واألمنية .وأكد سعادته أهمية المعرض على خارطة المعارض العالمية في

من كال الجانبين ،حيث جرى بحث عالقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل

ذات االهتمام المشترك إلى قادة وزارة الدفاع بجمهورية البرازيل .كما اجتمع

شملت عددا من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات البرازيلية والدولية
ما تنتجه هذه الشركات العالمية من المعدات واألسلحة والقدرات الدفاعية
المجال الدفاعي واألمني.
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مدينة دبي تحتضن
النسخة الثامنة من
العرض العسكري “حصن
االتحاد  “ 8مارس 2022
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»  ..تحتضن مدينة دبي

في مارس  2022النسخة الثامنة من العرض العسكري «حصن االتحاد 8
« .جاء اإلعالن خالل االجتماع التحضيري الذي عقد برئاسة العقيد الركن

سيف سليمان الغيثي رئيس لجنة العرض العسكري من وزارة الدفاع وعدد
من مسؤولي الدوائر الحكومية في مدينة دبي .وناقش الحضور اإلجراءات

التحضيرية لهذا العرض العسكري المشترك الذي تنظمه وزارة الدفاع

بالتعاون مع الجهات الحكومية والذي يأتي متزامنا مع احتفاالت الدولة
بعيد االتحاد الخمسين .واستمع الحضور من أعضاء اللجنة المنظمة إلى

شرح واف حول برنامج وفقرات ما سيتم عرضه ومهام الجهات المختصة

وخطط عملها واستعداداتها لهذا الحدث الكبير والذي يسهم في إبراز

القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف
الوحدات والتشكيالت للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.

وأكدت كافة الجهات الحكومية في اإلمارة بوضع جميع اإلمكانات المتاحة
بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث في دورته الثامنه وإنجاح فعالياته.
وناقش المجتمعون خطة العمل واالستعدادات العامة لتنظيم العرض مع
توزيع مهام ودور كل جهة من أجل إنجاح وتنظيم هذا الحدث.

وزارة الدفاع :شراء  80طائرة مقاتلة من طراز رافال
الفرنسية لتحل محل أسطول الميراج.
ً
عقدا مع
أعلنت وزارة الدفاع اإلماراتية في بيان لها أن اإلمارات وقعت

فرنسا والذي يشمل في بنوده شراء  80طائرة مقاتلة من طراز رافال

لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية اإلماراتية ،باإلضافة
ً
وتعليقا على هذه الصفقة ،قال اللواء الركن طيار
للتدريب والصيانة.
إبراهيم ناصر العلوي ،قائد القوات الجوية والدفاع الجوي“ :إن دولة
اإلمارات العربية المتحدة كانت تبحث منذ فترة في األسواق العالمية عن
ً
حاليا في الخدمة ..وكنا قد أجرينا محادثات
بديل لطائرات الميراج الموجودة

مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا اإلعالن عن توقيع هذه
االتفاقية» .وأضاف اللواء العلوي“ :سنواصل تطوير قدرات سالحنا

الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء
من استراتيجيتنا لألمن الوطني ،وأود التأكيد بأن هذه الصفقة ال تعتبر

خطة بديلة لصفقة  F-35المرتقبة ،ولكنها باألحرى صفقة مكملة ضمن
االستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات

القوات الجوية اإلماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية».
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مستشار األمن الوطني بمملكة البحرين يستقبل
ً
وفدا من حرس الرئاسة
استقبل اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني
ً
وفدا من حرس الرئاسة  ،برئاسة العميد الركن
قائد الحرس الملكي في البحرين

األخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط شعبي البلدين والنابعة من الحرص الكبير
ً
تطورا في
والدائم للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين والتي تشهد

قائد قوة الحرس الملكي الخاصة بمملكة البحرين .ورحب مستشار األمن
ً
مشيدا بعمق العالقات
الوطني قائد الحرس الملكي بوفد حرس الرئاسة ،

تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

مسلم محمد الراشدي ،بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

اختتام معرض
مصر الدولي
للدفاع واألمن
2021
اختتمت فعاليات معرض مصر الدولي
للدفاع واألمن «إيديكس  »2021الذي
عقد في القاهرة بمشاركة إماراتية.

وعلى هامش المعرض وقعت القوات

المسلحة المصرية العديد من مذكرات
التفاهم وعقود التسليح التى تدعم

القدرات القتالية للقوات المسلحة
المصرية.

ً
خاصة ما يتعلق بالمجال العسكري والتنسيق الدفاعي ،كما
مختلف المجاالت
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل قائد القوات البرية الفرنسية
استقبل سعادة مطر سالم علي الظاهري
وكيل وزارة الدفاع  -في مقر الوزارة بأبوظبي -

الفريق الركن فانسان غيوني قائد القوات البرية
الفرنسية والوفد المرافق الذي يزور الدولة
حاليا  .وتناول اللقاء عالقات الصداقة والتعاون

والتنسيق المشترك بين دولة اإلمارات العربية
المتحدة وجمهورية فرنسا خاصة في ما

يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل
الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما
المتبادلة كما تناول الجانبان تطورات عدد من

القضايا والمستجدات اإلقليمية والدولية ذات
االهتمام المشترك.

الرئيس الفرنسي
يمنح سعيد
الشحي وسام جوقة
الشرف برتبة فارس
منح فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اللواء الركن

سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية «وسام جوقة الشرف برتبة

فارس» .ويعد الوسام من أعلى األوسمة الوطنية في فرنسا ،ويتم منحه
ً
تقديرا لجهوده التي بذلها في تعزيز
لشخصيات فرنسية أو أجنبية ،وذلك
عالقات التعاون في المجال العسكري بين دولة اإلمارات العربية المتحدة

والجمهورية الفرنسية.

وقام الفريق الركن فانسان غيوني قائد القوات البرية الفرنسية الذي يزور

الدولة حاليا ،بتقليد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية،

وسام جوقة الشرف برتبة فارس خالل حفل أقيم بقياده القوات البرية

وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع في الجانبين .وأعرب قائد

القوات البرية عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على منحه هذا
ً
ً
مزيدا من التطور والتقدم ،بما يلبي
متمنيا للعالقات بين البلدين
الوسام،
طموحاتهما في مستقبل واعد.
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الرميثي يشهد أعمال المؤتمر اللوجستي العسكري 2021
شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أعمال المؤتمر اللوجستي
العسكري  2021بدورته األولى الذي نظمته وزارة الدفاع  .يتناول المؤتمر الذي استمر لمدة يومين أهمية
الدور اللوجستي للقوات المسلحة.
حيث عقدت جلسات اليوم األول في مقر وزارة الدفاع في حين عقدت جلسات

في وقت يشهد فيه العالم تنامي االهتمام بتطوير القدرات المشتركة

اليوم الثاني في فندق أرث  -نادي ضباط القوات المسلحة سابقا  .-وألقى

للقوات المسلحة في الدول المتقدمة وخلق التكامل وقنوات التنسيق في

كلمة قال فيها إن تنظيم المؤتمر يأتي في الوقت الذي تشهد فيه القوات

الجهات الحكومية والخاصة والحلفاء الدوليين من جانب آخر بهدف تحقيق

اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري مساعد رئيس األركان للقدرات المشتركة

المسلحة بروز حقبة جديدة في نهج التطوير على مستويات القوى البشرية
والعتاد والمعدات والبرامج التقنية.

تطوير القدرات العسكرية

وأضاف أن الدعم اللوجستي يأتي ضمن األولويات االستراتيجية لوزارة الدفاع

االمكانات اللوجستية بين مختلف وحدات القوات المسلحة من جانب وبين
األهداف في السلم والعمليات.

منظومة إمداد استراتيجية

وأشار إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية الدعم اللوجستي العسكري

لدولة اإلمارات من خالل المساهمة في تطوير الجهود الوطنية عبر وضع
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خطط وبناء منظومة إمداد استراتيجية واستعراض أبرز التطورات العالمية
لدى الدول المتقدمة في الدعم اللوجستي العسكري وطرح الدروس

المستفادة العملياتية للقوات المسلحة لدولة االمارات ذات الصلة بالدعم
اللوجستي ودعم المجهود العسكري لوزارة الدفاع من خالل استعراض
القدرات واالمكانات اللوجستية الوطنية سواء الحكومية أو الخاصة وتبادل

االفكار والخبرات بين وحدات القوات المسلحة.
جلسات المؤتمر

وشهدت الجلسة األولى ورقة بعنوان “الدروس المستفادة نظرة إلى
المستقبل” وفي الجلسة الثانية قدمت ورقة بعنوان “مجاالت تطوير االسناد

اللوجستي»  .وعقدت جلسات اليوم الثاني والختامي بفندق ارث بتقديم
ورقتين األولى كانت بعنوان “االتجاهات المعاصرة لالسناد اللوجستي”
في حين تناولت الورقة األخيرة “دور القطاع المدني في الدعم اللوجستي».

وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إعداد دراسات بحثية علمية في

الدعم اللوجستي العسكري تلبي احتياجات القوات المسلحة لدولة اإلمارات
والعمل على ترسيخ التكامل والتنسيق بين وحدات القوات المسلحة في
الجوانب اللوجستية والعمل على تطوير التعاون اللوجستي بين القوات

عبد الرحمن سبت:

يأتي تنظيم المؤتمر في الوقت
الذي تشهد فيه القوات المسلحة بروز
حقبة جديدة في نهج التطوير على
مستويات القوى البشرية والعتاد
والمعدات والبرامج التقنية
المسلحة والجهات الحكومية والخاصة في دولة اإلمارات .وفي نهاية المؤتمر
قام اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري مساعد رئيس األركان للقدرات

المشتركة بتكريم الجهات المشاركة وأخذ الصور التذكارية.
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وزارة الدفاع تنظم الندوة العربية
العسكرية السابعة لإلعداد البدني

شهد سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع فعاليات الندوة العربية العسكرية السابعة لإلعداد البدني في
المجال العسكري “الجاهزية البدنية الشاملة” بمشاركة  9دول عربية هي األردن ،مصر ،السعودية ،الكويت ،قطر،

سلطنة عمان ،البحرين ،جيبوتي ،إلى جانب دولة اإلمارات العربية المتحدة بتنظيم وزارة الدفاع متمثلة في “اإلدارة
التنفيذية للتعليم والتدريب – مركز التربية الرياضية العسكري” تحت إشراف اإلتحاد العربي للرياضة العسكرية.

حضر االفتتاح سعادة اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي رئيس اإلدارة التنفيذية

وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على جعل قواتنا المسلحة في أعلى مستويات

العربي للرياضة العسكرية والوزير المفوض طارق عبد السالم أمين عام اإلتحاد

وأكد سعادته على أهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الرياضه

واإلعالمية وسكرتارية اإلتحاد العربي للرياضة العسكرية وعدد من كبار ضباط

العالقات بين أبناء الوطن العربي في مجال الرياضة العسكرية.

للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع والعميد جهاد عيسى قطيشات رئيس اإلتحاد
العربي للرياضة العسكرية وممثلين عن المكتب التنفيذي واللجنتين الفنية
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

حرص القيادة الرشيدة

الكفاءة القتالية والبدنية.

العسكرية إليمان هذه الدول الراسخ بوحدة الهدف والمصير وأهمية توطيد
من جانبه قال سعادة اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي رئيس اإلدارة التنفيذية

للتعليم والتدريب فى كلمة له  :تحتفل دولة االمارات العربية المتحدة هذا
العام بعيد اتحادها الخمسين ،دولة تسير للمستقبل بخطى ثابتة وواثقة

وأكد سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع في تصريح له خالل افتتاح
ً
اهتماما
أعمال الندوة بأن وزارة الدفاع لدولة االمارات تولي اللياقة البدنية

ثم القى بعد ذلك العميد جهاد عيسى قطيشات رئيس اإلتحاد العربي للرياضة

قادرين على تلقي التدريبات العسكرية وهم في قمة الجاهزية البدنية والفكرية

التقدم و الرقي و االزدهار و لكافة دولنا العربية كذلك.

ً
ً
ً
بدنيا ليكونوا
إيمانا منها بأهمية الرياضة في إعداد أفرادها وتأهيلهم
كبيرا،

هدفها البناء والتقدم واالزدهار لشعبها وللعالم أجمع .

العربية كلمة تمنى فيها التوفيق و النجاح لدولة االمارات العربية المتحدة دوام
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وقال العميد جهاد تعتبر هذه الندوة من سلسلة الندوات التي يحرص االتحاد

على عقدها ،وذلك ألهميتها بقصد تحقيق الفائدة للجميع والوصول الى

الهدف المنشود منها ،من خالل االطالع على احدث الطرق والمعلومات

الخاصة باالعداد البدني المتعلقة بالتدريبات العسكرية للقوات المسلحة
العربية ،واستمرارا للتواصل بين الدول االعضاء باالتحاد و تفعيلاً النشطته.

وحضر اليوم الختامي للندوة سعادة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري
الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة وسعادة اللواء الركن جمعة عبيد
الكعبي رئيس اإلدارة التنفيذية للتعليم والتدريب بوزارة الدفاع والعميد جهاد

عيسى قطيشات رئيس االتحاد العربي للرياضة العسكرية والوزير المفوض

طارق عبد السالم أمين عام اإلتحاد العربي للرياضة العسكرية وممثلين عن

المكتب التنفيذي واللجنتين الفنية واإلعالمية وسكرتارية االتحاد العربي
للرياضة العسكرية وعدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية.

تكريم المشاركون

وفي ختام الحفل كرم سعادة اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري الوكيل
المساعد للموارد والخدمات المساندة المشاركون في الندوة العربية لإلعداد

البدني في المجال العسكري.

وأكد أن الرياضة العسكرية واإلعداد البدني ركائز أساسية في جميع جيوش
العالم وهو ما هدفت الندوة إلى تعزيزه من خالل جعل الرياضة أسلوب حياة
مؤكدا أن العسكريين ال بد أن يتمتعوا بدرجة عالية من اللياقة البدنية.

جلسات الندوة

واشتملت الندوة على محاضرات حول نموذج إلدارة وتطوير المدربين من

منظور شامل ومنظومة الجاهزية البدنية الشاملة ومبادي التدريب البدني في

القوات المسلحة واالنقطاع عن التدريب وتأثيره على الجاهزية البدنية ومدخل

للتغذية الصحية ومتطلبات السالمة في اإلعداد البدني بالقوات المسلحة
وتعويض السوائل اثناء النشاط البدني وغيرها من المحاضرات.

واشتملت الندوة على عدد  10جلسات علمية ركزت كل منها على موضوع
محدد له عالقة بالجاهزية البدنية الشاملة في القوات المسلحة وفي ضوء

ما تم عرضه ومناقشته خالل الجلسات أقرت اللجنة العلمية للندوة عددا من

التوصيات منها أهمية إجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة بين الدول
األعضاء في االتحاد العربي للرياضة العسكرية لتوحيد بطاريات االختبار الخاصة

باللياقة البدنية ودراسة كافة الموضوعات ذات العالقة.

التوصيات

كما تضمنت التوصيات ضرورة وضع الجهات المختصة بالجيوش العربية

مطر الظاهري:

ً
اهتماما
تولي اإلمارات اللياقة البدنية
ً
ً
إيمانا منها بأهمية الرياضة في إعداد
كبيرا
ً
بدنيا ليكونوا قادرين
أفرادها وتأهيلهم

على تلقي التدريبات العسكرية وهم في
قمة الجاهزية البدنية والفكرية

الدول العربية واألجنبية المشاركة في إكسبو  2020دبي وما تتضمنه األجنحة

مسارا مهنيا واضحا وذات معايير محددة تساهم في زيادة الحافز لدى

من تكنولوجيا متقدمة وتقنيات حديثة في مختلف المجاالت السيما العلوم

من خالل تعزيز وتصميم منظومة شاملة للجاهزية البدنية للمساهمة في

وأكد المشاركون في الزيارة على أهمية إكسبو  2020دبي في صياغة مستقبل

المدربين للتطوير واإلبداع ..إضافة إلى التركيز على تكامل العملية التدريبية
تهيئة المقاتلين بشكل نموذجي في بيئة العمليات ..إلى جانب ضرورة تعديل

منظومة االختبارات في الجيوش العربية وتصميم بطاريات اختبار تخصصية

لكافة صنوف القوات المسلحة.

زيارة معرض اكسبو2020

وزار وفد من االتحاد العربي للرياضة العسكرية إكسبو  2020دبي ،واطلع

الوفد خالل الزيارة على المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعرضها بعض أجنحة

المتقدمة والذكاء االصطناعي.

العالم من خالل تعزيز التعاون الدولي لمناقشة التحديات العالمية ووضع

الحلول المبتكرة التي تحسن جودة الحياة وتنعكس إيجابا على اإلنسانية جمعاء.

وقالوا إن تنظيم اإلمارات االحترافي ألهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى
العالم يعكس إمكاناتها وقدراتها في استضافة أهم األحداث والفعاليات

العالمية الكبرى بكفاء عالية لتقدم للعالم نموذجا استثنائيا في التعاون
والشراكة الفاعلة ألجل األجيال المقبلة وتحسين حياة الشعوب والمجتمعات
حول العالم.
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شركة  Embraerوالجيش البرازيلي يعرضان
جهاز رادار جديدا
الرادار إلى تسليح وحدات المدفعية

عرضت شركة  Embraerوالجيش

البرازيلي مؤخرا جهاز الرادار SABER

المضادة للطائرات التابعة للقوات

عرض نظمته وحدة  Campinasالتابعة

يمتلكها سوى عدد قليل من الدول.

البرية بأحدث أنظمة الرادارات التي ال

 M200 VIGILANTEالجديد خالل

وسيتم دمج الرادار الجديد مع عائلة

للشركة المذكورة .وكنتيجة لعمليات

الرادارات البرازيلية التي تضم الرادار

التطوير المشترك لخدمة الحكومة

 SABER M60والتي تركز على البحث

البرازيلية ،جرى تطوير الرادار من أجل

عن األهداف الجوية ،ومن ثم إلحاق

تقديم الدعم الالزم للوحدات البرازيلية

الرادار الجديد بأحد «مراكز العمليات

المضادة للطائرات وزيادة حصيلة
شركة  Embraerمن المنتجات وأنظمة

الدفاع المتكاملة المعدة للتصدير.

المضادة للطائرات» Anti-Aircraft

 Operations Centreودمجه مع

ويهدف الرادار البرازيلي الجديد المنصوب على األرض إلى تلبية احتياجات

الرادار  SENTIR M20لمراقبة األهداف األرضية والمستخدم حاليا ضمن

عند تنفيذ عمليات الدفاع المضاد للطائرات .وتم تطوير الرادار SABER M200

 .)(SISFRONعالوة على ذلك ،ستحصل عائلة الرادارات المحلية قريبا على

للجيش البرازيلي  )Army Technological Center (CTExوهو عبارة عن هيئة

المهام الذي سيأتي مكمال ل «أنظمة الدفاع الجوي المضاد للطائرات التي

القوات المسلحة البرازيلية أثناء أداء مهام المراقبة على ارتفاعات منخفضة
 VIGILANTEداخل البرازيل على يد شركة  Embraerوالمركز التقني التابع
عسكرية تابعة لهيئة العلوم والتكنولوجيا واألنظمة المبتكرة التابعة للجيش

 ،)Science,Technology and Innovation System (SCTIExويهدف

«نظام مراقبة الحدود البرازيلية» Brazilian Border Monitoring System

إنتاج جديد لعمليات البحوث والتطوير ،وهو الرادار  SABER M200المتعدد

تحلق على ارتفاعات متوسطة» Medium Height Anti-Aircraft Defence

.Systems

شركة  Airbusتسلم اليابان أول طائرة من طراز
 H160على مستوى العالم
ومن الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية )All Nippon Helicopter (ANH

تمتلك أسطوال من طائرات  Airbusالمروحية يضم خمس طائرات من طراز
 AS365وخمسا من طراز  .H135وستنضم المروحية  H160إلى األسطول
الحالي لجمع المعلومات اإللكترونية من أجل خدمة المحطات التليفزيونية

على مستوى اليابان.

وقد حصلت المروحية  H160على الترخيص الالزم من «وكالة السالمة الجوية

التابعة لالتحاد األوروبي» European Union Aviation Safety Agency

 )(EASAفي شهر يوليو  2020ومن «هيئة الطيران المدني اليابانية» Japan

قامت شركة  Airbusبتسليم أول طائرة مروحية ثنائية المحرك من الجيل

 )Civil Aviation Bureau (JCABفي شهر مايو  2021و «وكالة الطيران

وقد حصلت الطائرة المبتكرة الجديدة على  68براءة اختراع وتعتبر واحدة من

وقد جرى تصميم الطائرة  H160كمروحية متعددة المهام قادرة على أداء

الجديد من طراز  H160للشركة اليابانية .)All Nippon Helicopter (ANH
أكثر الطائرات المروحية تطورا من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم.

المدني البرازيلية» في شهر سبتمبر .2021

مجموعة كبيرة من المهام مثل النقل البحري والخدمات الطبية العاجلة

وجرى تسليم المروحية  H160ذات المهام المتعددة من مصنع الطائرات

والطيران التجاري والخاص باإلضافة إلى الخدمات العامة .وتستخدم الطائرة

الجوي وتركيب األجهزة المتخصصة لجمع األخبار اإللكترونية قبل أن تدخل

مراوحها  Blue Edgeالقليلة الضوضاء والرؤية الخارجية البانورامية التي تفيد

التابع لشركة  Airbusفي مدينة  Kobeاليابانية حيث سيتم تنفيذ التدريب
الطائرة الخدمة في العام المقبل.

أحدث االبتكارات التكنولوجية ،وتمنح ركابها أعلى مستويات الراحة بفضل
كال من الركاب وطاقم القيادة على حد سواء.
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شركة  Lockheed Martinتفوز بمسابقة فنلندا
لتأمين الطائرة المقاتلة F-35A Lightning II
وقع اختيار فنلندا على الطائرة المقاتلة  F-35A Lightning IIمن إنتاج شركة

وقالت الحكومة الفنلندية إن البرلمان وافق على ميزانية قدرها  10,61مليار

الذي تبلغ قيمته  11.3مليار دوالر تقريبا

 Lockheed Martinوتخصيص مبلغ  653.8ماليين دوالر قابل للتحويل

 Lockheed Martinعن طريق المنافسة المفتوحة لدعم البرنامج الفنلندي

إلنتاج الطائرة المقاتلة .HX

وقالت الشركة إنها ستؤمن  64طائرة

دوالر الستبدال طائرات  Hornetالمتقادمة بطائرات نفاثة من إنتاج شركة
على خمس سنوات.

ومن بين الخيارات األخرى التي تفكر فيها فنلندا بالنسبة لبرنامجها

مقاتلة نفاثة وأسلحة وخدمات
التدريب

وخدمات

إلنتاج الطائرة المقاتلة النفاثة الطائرات Boeing
 F/A-18 Super Hornetو Dassault

دعم

 Rafaleو  Eurofighter Typhoonو Saab

االستدامة لسالح الجو

.Gripen

الفنلندي .وصرحت برجيت

وقالت الحكومة الفنلندية إنها تتوقع استالم أول

لودرديل ،نائب رئيس مجلس

دفعة من طائرات  Block 4 F-35Aمع حلول عام

اإلدارة ومدير عام برنامج الطائرة  F-35بشركة Lockheed

 2026وأن تحل محل أسطول الطائرة Hornet

 ،Martinبأن “الطائرة المذكورة ستمنح الصناعات الفنلندية قدرات

رقمية فريدة من شأنها أن تساهم في تعزيز األعمال الهندسية والتصنيعية

من الجيل الخامس .وستستمر عمليات اإلنتاج ألكثر من  20عاما ،وستتواصل

عمليات االستدامة الخاصة بالطائرة F-35حتى عام .”2070

بين عامي  2028و  .2030كمما تضم صفقة

المتوسط

المدى

الطائرة  F-35الصاروخ جو – جو المتقدم

Advanced Medium Range Air – to – Air

ولفتت لودرديل النظر إلى أن الشركة تتطلع إلى الدخول في شراكة مع

 )Missile (AMRAAMوالذخائر من عائلة ذخائر الهجوم المباشر المشترك

واستدامة الطائرة .F-35

والصواريخ  SDB I and IIو  JSMو .JASSM-ER

الصناعات الدفاعية وقوات الدفاع الفنلندية بغية تعزيز عمليات تسليم

 )Joint Direct Attack Munition (JDAMوالصاروخ Sidewinder

تعاون مشترك بين جامعة خليفة

وشركة Lockheed Martin

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة  Lockheed Marinتوقيع

اتفاق مشترك الستحداث آلية يمكن عن طريقها استخدام الذكاء االصطناعي
والرؤية عن طريق الحاسب اآللي في تدقيق القياسات والتحقق منها بهدف

زيادة معدل السرعة والدقة عند تدقيق الشعارات أثناء عملية إنتاج الطائرات.

وتم التوقيع على االتفاق المشترك من جانب الدكتور عارف سلطان الحمادي،
مدير ونائب الرئيس التنفيذي بالوكالة بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا،

والدكتور ستيف ووكر ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس قطاع التكنولوجيا
بشركة  ،Lockheed Martinخالل معرض دبي للطيران .2021

متزايدا بتعميم استخدام هذا المشروع على كافة المجاالت.

وستتعاون الشركة والجامعة في مشروع “الرؤية عن طريق الحاسب اآللي

وقال الدكتور الحمادي إن “االتفاقية التي وقعتها جامعة خليفة مع شركة

 )(CVPRعن طريق استخدام مجموعات التعلم والتدريب عن طريق تعزيز

فحسب ،بل وكمركز أيضا للتميز األكاديمي واالبتكار في مجال التقنيات

والتعرف على األنماط” Computer Vision & Pattern Recognition
الذكاء االصطناعي .وقد أصبحت األساليب المستخدمة في المشروع

المذكور أكثر انتشارا بفضل التقدم الذي أحرزته أجهزة الكمبيوتر وبرمجياته

على مدار العشرين عاما الماضية .وتم تطبيق المشروع على علم اإلحصاء
الحيوي  biometricsوتمييز األهداف وصقل نقاط األهداف aimpoint
 refinementوالتحكم اآللي .وتبدي شركة  Lockheed Martinاهتماما

 Lockheed Martinتعكس وضعنا ،ليس كجامعة مرموقة تركز على األبحاث
المتقدمة مثل التعلم عن طريق اآللة وأنظمة الواقع المعزز augmented

 reality systemsعن طريق مراكزنا البحثية” .وأضاف “نحن نؤمن بأن هذه

الشراكة ستسفر عن نتائج إيجابية ستفيد المساهمين الصناعيين باإلضافة
إلى االعتماد على أنظمة الجودة لمساعدة الخبراء والمتمرسين في مجال

الطيران الدولي”.
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وصول أول طائرتين من طراز Eurofighter
 Typhoonإلى الكويت
حطت أول طائرتين من طراز  Eurofighter Typhoonالمخصصتين لسالح

قيمة المشروع ككل ،ويركز دورها الرئيسي على مكونات الطيران واألجهزة

لشراء عدد إجمالي قدره  28طائرة التي سيجري تسليمها لسالح الجو الكويتي.

 Eurofighterبفضل جهازها الراداري الجديد الذي يعمل بمصفوقة المسح

الجو في الكويت مؤخرا ،وتأتي هاتان الطائرتان في إطار صفقة أكبر وأشمل
ومن الجدير بالذكر أن الطائرة  Eurofighter Typhoonالمخصصة لسالح الجو
الكويتي تتمتع بمجموعة كبيرة من القدرات واإلمكانيات التشغيلية ،وتولت
شركة  Leonardoإنتاجها طبقا للمتطلبات الخاصة التي حددها
سالح الجو الكويتي .وتمثل األنشطة والعمليات التي
تنفضها الشركة حوالي  36%من

اإللكترونية المجوقلة .كما تلعب الشركة دو را رئيسيا في تطوير الطائرة
اإللكتروني النشط  AESA (Active Electronically Scanned Arrayالذي
تحمله طائرات  Eurofighter Typhoonsالمخصصة للكويت ،األمر الذي

يساهم في تحسين أداء الطائرة وزيادة قدرتها التنافسية.

ولم تكن رحلة عبور  ferry flightاول طائرتين كويتيتين من
طراز  Eurofightersلتتم بدون الدعم الضروري من
جانب سالح الجو اإليطالي الذي أمن

عملية تزويد الطائرتين بالوقود أثناء

الطيران ،وهي العملية التي تحققت بفضل

أنشطة عملياتية معقدة شاركت فيها طائرتان عمالقتان

للتموين الجوي من طراز  KC-767تابعتان للسرب Pratica di

 Mareالرابع عشر باإلضافة إلى طائرتين من طراز  Eurofighterتابعتين

للسرب الجوي المقاتل  Grossetoالرابع الذي قام بحراسة الطائرتين

الكويتيتين.

الصاروخ  Marte ERمن إنتاج شركة MBDA
يكمل اختباره النهائي
جاء إطالق الصاروخ  Marte ERالذي أنتجته شركة  MBDAمن مضمار

األخير .ونفذ الصاروخ عملية تمييز واختيار وتعقب األهداف بسرعة كبيرة

الصاروخ المضاد للسفن ،وأثبتت إمكانية الوثوق بمستوى أداء الصاروخ

وخالل المرحلة األخيرة نجح الصاروخ في تنفيذ مناورة أنظمة التسلح

االختبار اإليطالي في سردينيا كخطوة هامة ضمن عملية التحقق من
الجديد وإمكانية االعتماد عليه.
وجرى

استخدام

صاروخ

قياسي

لعمل

للغاية ،ليبدأ بعدها التوجيه النسبي  proportional guidanceفورا.

المضادة لإلغالق anti-Close-in Weapon

 ،Systemsومن ثم إصابة الهدف فوق خط

القياسات عن ُبعد telemetric production
 standard missileيتمتع بكافة اإلمكانيات

 ،speedاألمر الذي أكد قوة وفعالية التوجيه

الوحيد هو استخدام رأس حربي خامل بدال

 Marte ERالمجهز بجهاز بحث قوي جديد

الوظيفية وأجهزة اإلنتاج .وكان االستثناء
من رأس حربي حي ،وكان نظام اإلطالق

المستخدم المنصوب على األرض أيضا على
وضعه النهائي سواء من حيث األجهزة أو

البرمجيات.

واعتمد الصاروخ على البرمجيات الخاصة

بتخطيط المهام ،ونجح في التحليق فوق البحر لمسافات طويلة .كما نفذ

الصاروخ ثالث انعطافات رئيسية ومناورة مفاجئة/انقضاض أثناء المنعطف

الماء مباشرة بسرعة حول-صوتية transonic

النهائي  terminal guidanceلدى الصاروخ

يعمل بالتردد الالسلكي.

وقد أظهرت تجربة اإلطالق أيضا أن أداء

المحرك التوربيني للصاروخ  Marte ERكان

ممتازا على مستويي «التسارع أثناء الطيران»

“ ”in flight start timeوقوة الدفع thrust

على حد سواء .وكانت تجربة اإلطالق تلك هي األخيرة على صعيد تطوير
الصاروخ  Marte ERالذي سيدخل مرحلة التشغيل في مطلع العام المقبل.
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السويد تستعد لالنضمام إلى برنامج
المركبة السداسية الدفع
أعلنت

السويد

عزمها

الدفاع الفنلندية وشركة Patria

عن

المشترك»

 160مركبة جديدة من المركبات

االنضمام إلى برنامج «نظام

المركبة

المدرعة

programme
Armoured

بالتوقيع على خطاب نوايا لشراء

الحاملة لألفراد لتجهيز الجيش

CAVS

الفنلندي في عام .2023

(Common

 )Vehicle Systemالذي تقوده

وقال  ،Jussi Järvinenرئيس

الدول األخرى شريطة الموافقة

إن

مجلس إدارة وحدة المشاريع

فنلندا والذي يعتبر مفتوحا أمام

البرية

المتبادلة ممن جانب الدول

بشركة

،Patria

“هذا اإلنجاز يعتبر إنجازا مهما

بالنسبة للبرنامج ككل ،ومن

المشاركة في البرنامج.

وقد بدأ البرنامج في عام

شأن التعاون المكثف وشبكة

الجنسيات بين فنلندا والتفيا

في رفع مستوى خفة الحركة

 2019كاتفاقية تعاون متعددة
وإستونيا .وتطور البرنامج إلى

العالقات بين الدول أن تساهم
وخفض

التكلفة

وإمكانيات

أن دخل مرحلة البحوث واإلنتاج مع التفيا في ربيع عام  .2020وتقدمت

التعاون وقدرة الدول المشاركة على إجراء الصيانة الالزمة للمركبات .عالوة

تزيد على  200مركبة في نهاية شهر أكتوبر الماضي .وبالمثل ،قامت وزارة

بالنسبة للدول المشاركة”.

التفيا بطلب لشراء أول دفعة من المركبات المدرعة الحاملة لألفراد التي

على ذلك ،فإن نتيجة هذا البرنامج هي الحصول على حل قليل التكلفة للغاية

إدارة المواد الدفاعية
السويدية تتعاقد مع شركة

 Saabلشراء جهاز جديد
لتجهيز الطائرة Gripen E
تلقت شركة  Saabأمرا من إدارة المواد

الدفاعية السويدية Swedish Defence

 )Material Administration (FMVلشراء جهاز

جديد لتجهيز الطائرة  Gripen Eضمن عقد مكمل لعقد

الطائرة األصلي الموقع في عام  .2013وتصل قيمة أمر الشراء

إلى  1,4مليار كرونة سويدية تقريبا.

وتمت صياغة العقد األصلي المتعلق بتطوير وتعديل الطائرة
فبراير عام  2013بحيث ينص على ضرورة إعادة استخدام أجهزة

 Eالحالي لدى القوات المسلحة السويدية .وبدال من إعادة

 C/Dسيتم االستعانة بأجهزة جديدة لجزء معين من طلبية الشراء

إجمالي .ومن شأن هذا اإلجراء أن يؤمن جاهزية األسطول
صفوف الخدمة حاليا فيما يجري تسليم ونشر الطائرة Gripen

 Gripen Eوالموقع في شهر

معينة من أسطول الطائرة Gripen

استخدام األجهزة من الطائرة Gripen

السويدية البالغة  60طائرة  Gripen Eكعدد

السويدي من الطائرة  Gripen C/Dالموجود في

 Eفي صفوف القوات المسلحة السويدية.
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طائرات الشحن بدون طيار تركز على
مسارات التوصيل والتخزين

ً
مؤخرا المرحلة األولى من اختبارات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار
أتمت شركة ليوناردو ()Leonardo
من طراز “ ”Sumeri Moderniفي تورين ،حيث تم التركيز على التوصيل لمسافة متوسطة .ويشير مصطلح
“الميل األوسط” ( )Middle Mileإلى رحلة المنتج أو الطرد من مركز التوزيع إلى متجر البيع الفردي بالتجزئة،
ً
عادة نقل دفعات ثقيلة من البضائع.
وتشمل
جاءت أحدث التجارب بعد نجاح الشركة في تجربة “”!Sumeri: Si Salpa

المجال الجوي الوطنية لهيئة الطيران المدني اإليطالية ( ،)ENACوالتي تم

في فبراير الماضي ،والتي تتوجت بالنقل الجوي للبضائع الثقيلة بواسطة

ً
مؤخرا بالتعاون مع كبار أصحاب المصلحة في الصناعة اإليطالية بما
إصدارها

المشروع الجديد فوق مناطق حضرية ذات مستويات متفاوتة من الكثافة
السكانيةّ ،
ومثل ذلك المتطلبات اللوجستية للتوصيل ألجل التخزين.

تم إجراء التجارب األخيرة بالتعاون مع شريكين هما البريد اإليطالي Poste

الطائرات بدون طيار في بيئة المدن؛ حيث حلقت الطائرات بدون طيار في

تم إطالق مشروع  Sumeriفي عام  ،2018وهو يهدف إلى التشجيع على
تطوير سوق النقل الجوي المتطور من خالل إجراء تجارب تقنية في مجال

توصيل العمليات والخدمات بواسطة الطائرات بدون طيار .وبذلك تقدم

ً
تماشيا مع استراتيجية
شركة ليوناردو مفاهيم جديدة للنقل الجوي المتقدم

في ذلك شركات  Leonardoو  Telespazioو .ENAV

 Italianeوالشركة الناشئة اإليطالية  FlyingBasketوتم اعتمادها من قبل
هيئة الطيران المدني اإليطالية ( .)ENACحيث وجدت هذه الشركات أن

الطائرات بدون طيار المسيرة عن بعد تحلق بأمان في مسارات تتراوح بين 15
ً
كيلومترا وهي تحمل حموالت ثقيلة .وكانت الطائرة المستخدمة في
و 50

التجارب عبارة عن طائرة شحن كهربائية بدون طيار ( FB3 VTOLذات اإلقالع
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والهبوط العموديين) تم صنعها وتشغيلها بواسطة شركة ،FlyingBasket

حيث يمكنها أن تحمل ما يصل إلى  100كجم .ويوجد لدى ليوناردو تعاون
ً
معا بعقلية ابتكار
تجاري وتقني مع FlyingBasket؛ حيث تعمل الشركتان

مفتوحة مشتركة.

ركز عدد من عناصر االختبارات األرضية والطيران على مركز فرز للبريد اإليطالي
( ،)Poste Italianeوقد شهدت هذه االختبارات الطائرة بدون طيار وهي تحلق

فوق موقع مكب النفايات  Basse di Sturaفي تورين ،األمر الذي ساهمت
فيه شركة  ،Amiatوهي شركة تابعة لمجموعة  .Irenوقد ركزت هذه التجارب

على التعامل مع البضائع الثقيلة ،والقدرة على تحميل وتفريغ الطائرة بدون

طيار في مركز المشغل اللوجستي ،وتقييم اآلثار التقنية واإلجرائية المحتملة
فضال عن تقبل الجمهور لذلك.
لمثل هذه الرحالت،
ً

تقديم خدمات لوجستية مستدامة

ً
تحضيرا للوائح متعلقة بالطائرات المسيرة عن بعد
تم إجراء هذا االختبار
في مجال جوي مخصص (يسمى  .)U-Spaceوقد تم تطوير هذا المجال

( )U-Spaceبواسطة شركة D-Flight؛ وهي شركة تابعة لمجموعة ،ENAV

بالشراكة مع  Leonardoو  .Telespazioومن المتوقع أن يتم تطبيق
تشريعات االتحاد األوروبي ذات الصلة في عام  .2023كذلك تم اختبار إجراءات

إدارة المجال الجوي بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني اإليطالية (،)ENAC

شهدت التجارب
طائرات بدون طيار
مسيرة عن بعد تحلق
ّ
بأمان لمسافة تراوحت
بين  15إلى 50
ً
كيلومترا وهي تحمل
حموالت ثقيلة
في بيئة نموذجية.

أدى النمو الهائل للتجارة اإللكترونية في األعوام األخيرة إلى تنامي الحاجة إلى

بغرض التعامل مع بعض التحديات المحددة في الخطة االستراتيجية الوطنية

زيادة السعة مع تقليل أوقات التسليم .وتمثل الطائرات بدون طيار الكبيرة

تعد الطائرة بدون طيار  FB3 VTOLالمستخدمة في Sumeri Moderni
ّ
صغيرة وفعالة وذات بصمة مرنة ،مما يجعلها مناسبة للعمليات في مراكز

العالية والمستويات العالية من األتمتة وخدمات إدارة الحركة الجوية المتقدمة

للنقل الجوي المتقدم للهيئة.

الخدمات اللوجستية الكبرى ومراكز الفرز الثانوية على حد سواء .وقد قامت،

أثناء التجارب ،بنقل سلسلة من الحموالت الكبيرة فوق األنهار في ضواحي

تورين .كما أثبتت قدرتها على إطالق حمولتها عبر الكابل ،وهي ميزة مهمة
تمنح الطائرة بدون طيار القدرة على ربط المناطق التي يصعب الوصول

إليها ،أو التي ال تحتوي على بنية تحتية مخصصة للهبوط .وقد تعاونت شركة
ليوناردو مع هيئة الطيران اإليطالية وبلدية تورين ،بموجب اتفاقية الشراكة

بينها وبين مختبر االبتكار  ،Torino City Labمما سمح بتنفيذ الرحالت بأمان

التي تحمل البضائع استجابة واعدة لهذا التحدي .إن الجمع بين سعة الحمولة
ّ
سيمكن هذه الطائرات بدون طيار من تقديم خدمات لوجستية مستدامة في
المدن ،وتسريع عمليات التوصيل مع تقليل حاالت االزدحام على األرض أيضاً.
تمثل تجارب  Sumeri Moderniالخطوة التالية نحو نموذج لوجستيات النقل
الجوي التي ستشهد تحليق مئات الكيلوغرامات من البضائع فوق مناطق

مكتظة بالسكان ،وجميعها يتم التحكم فيها عن ُبعد من خارج مجال رؤية
الطيار .ولجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة ،ستعتمد شركة ليوناردو على خبراتها

في مجال الطيران لتصميم وإنتاج الطائرات بدون طيار ،وإدارة الحركة الجوية

عبر أنظمة عالية التقنية ،وعلى قدرتها على ضمان إجراء العمليات بشكل آمن.
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شركة  BAE Systemsتساهم في
تقوية نظام الحرب اإللكترونية لدى
الطائرة F-35 Lightning II

حصلت شركة  ،BAE Systemsإحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال أنظمة الحرب اإللكترونية
المتكاملة والمتعددة األطياف والمجاالت المتعلقة بالتطبيقات الدفاعية والهجومية ،على عقد
بقيمة  493ماليين دوالر لتنفيذ التعديالت التي طلبتها شركة  Lockheed Martinإلدخال تحديثات
وتجديدات كبيرة على نظام الحرب اإللكترونية الخاص بالطائرة .F-35 Lightning II
وطبقا لبنود العقد ،ستقوم شركة  BAE Systemsبتسليم جهاز على درجة

وسيساهم النظام المحدث في زيادة الوعي الميداني وعمليات الهجوم

 ،AN/ASQ-239باإلضافة إلى تقديم خدمات الدعم الهندسية وإجراء االختبارات

جديدة وتحسين عملية معالجة اإلشارات.

عالية من القوة لرفع مستوى أداء نظام مهام الحرب اإللكترونية المعروف باسم
الالزمة على النظام.

اإللكترو -مغناطيسي والتدابير المضادة عن طريق إضافة أنظمة استشعار
وأوضحت  ،Lisa Aucoinنائب رئيس مجلس اإلدارة ألنظمة الطائرة F-35
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بشركة  ،BAE Systemsأن األنظمة التي سنسلمها طبقا لبنود العقد الموقع
تعتبر أنظمة أساسية وسيتم تحديثها لخدمة الطائرات األخرى للتأكد من أن كافة

الطائرات الحربية لديها أحدث أنظمة الحرب اإللكترونية الجاهزة لالستخدام.

وسيمنح نظام المهام ،الذي يتمتع بقدرة عالية على التكيف ،طائراتنا الحربية
القدرة على تجاوز التهديدات الناشئة والدفاع عن النظام الديمقراطي في جميع

أنحاء العالم”.

وسيتيح التصميم القوي لنظام الحرب اإللكترونية المعزز إمكانية تسريع عمليات

ستمكن عملية التحديث
الطائرة المقاتلة من رصد
التهديدات اإللكترو-مغناطيسية

والتعامل معها

التحديث في المستقبل ،وهو ما يتمشى مع استراتيجية وزارة الدفاع األمريكية
الرامية إلى مواصلة عمليات تطوير النظام بشكل مستمر .وسيسمح التصميم

الهندسي القياسي للنظام بإجراء عمليات تحديث األجهزة بكفاءة عالية ،وهي

العمليات التي من شأنها أن تقلل تكاليف دورتها الحياتية وتكاليف التجديد،

عالوة على دعم وتسريع عملية تجديد البرمجيات على مستوى أسطول الطائرة
 F-35على مستوى العالم.

يمكن سردها بالتفصيل على النحو التالي:

يلي الدعم اإللكتروني )Electronic Support (ESالتعليمات التشغيلية بهدف

التعجيل برصد واعتراض وتمييز وتتبع مصادر الطاقة اإللكترو-مغناطيسية

كما يضم النظام أيضا “نظام اختبار الحرب اإللكترونية غير التطفلي” Non-

من أجل التعرف على مصدر التهديد وجمع المعلومات المتعلقة بالتسديد

األعطال وتشخيصها ،وهو ما يسهل عملية إصالح األعطال ،ومن ثم خفض

ما يفسر ميل المحللين غالبا إلى اعتبار عملية رصد تهديدات الطيف اإللكترو-

 )Intrusive Electronic Warfare Test Solution (NIEWTSونظام عزل
تكاليف الصيانة.

وطبقا الستراتيجية الشركة فيما يتعلق بنظام  )Extreme EW 2.0 (EWXفإن

حلوله الذكية الخاصة باألعمال الهندسية وعمليات التصنيع من الجيل التالي
والحلول المستدامة تمهد ألسرع طريق بدءا من المختبر وانتهاء بالسوق الفعلية

وإنتاج األنظمة القادرة على تأمين الطائرات الحربية ضد أي تهديدات مستقبلية.

مجاالت الخبرة الرئيسية

والمعلومات اإلشارية واإلبالغ عن أي تخطيط عملياتي في المستقبل .وهذا
مغناطيسي بمثابة مهمة لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع
 )intelligence, surveillance, & reconnaissance (ISRفي إطار الحرب
اإللكترونية ،وهي المهمة التي تشمل أيضا تحديد المواقع الجغرافية وتحديد

االتجاهات.

وتشمل الحماية اإللكترونية  )Electronic Protection (EPتوفير الحماية
الالزمة لألفراد والمرافق والمنشآت واألجهزة ضد تداعيات الهجوم اإللكتروني

 )electronic attack (EAعلى يد القوات المعادية ،وهي التداعيات التي يمكن

تعتبر الحرب اإللكترونية مفيدة من حيث التحكم في الطيف اإللكترو–مغناطيسي

أن تؤدي إلى تعطيل أو تدمير األسلحة القتالية .ويمكن وقف هذا التهديد عن

ما يؤمن الوعي الميداني الذي تحتاجه أي دولة وحليفاتها التخاذ اإلجراءات

الوسائل السيبرانية والترددات الالسلكية ذات األطياف المتعددة/العاملة

 electromagnetic (EM) spectrumلرصد وتحليل وتتبع التهديدات المحتملة،
الدفاعية الالزمة جنبا إلى جنب الجهود الدبلوماسية والخيارات الهجومية عند كل

مستوى قبل نشوب أي نزاع.

طريق استخدام األنظمة الخارجية  off-board systemsالمسؤولة عن تشغيل

باألشعة تحت الحمراء ( )RF/IRلرصد وتحليل وبدء عمليات الرد على مصادر
الخطورة المعروفة والمحتملة.

وتساهم الحرب اإللكترونية في تمكين “عمليات الطيف اإللكترو-مغناطيسي

يمثل الهجوم اإللكتروني االستخدام االستراتيجي لألسلحة اإللكترو-مغناطيسية

الذي يمنح القوات المسلحة القدرة على استغالل ومهاجمة وحماية البيئة

المعادية بهدف تعطيل أو تدمير أسلحته القتالية .وهذا يشمل تحليل مصدر

المشتركة” )Joint Electromagnetic Spectrum Operations (JEMSO

الخاصة بالعمليات اإللكترو–مغناطيسية.

أو أسلحة الطاقة الموجهة للهجوم على المرافق والمنشآت اإللكترونية للقوات

الخطورة والتعامل معه ،باإلضافة إلى التدابير المضادة مثل التشويش على

وتستطيع الحرب اإللكترونية األكثر تقدما وتطورا اعتراض وتمييز وفك الشفرة

اإلشارات واالحتيال اإللكترو -مغناطيسي electromagnetic deception

العمليات المعادية ،األمر الذي يؤدي إلى تغيير مالمح ساحة العمليات ومن ثم

الحرب اإللكترونية السابق ذكرها أعاله بهدف تحييد مصدر الخطورة.

الخاصة بمعلومات العدو ،بل ويمكنها أيضا إطالق طاقة موجهة لتعطيل

امتالك القدرة على زيادة فرص نجاح المهمة والبقاء في كل مرحلة من مراحل
المواجهة وتفادي بعض النزاعات المسلحة قبل وقوعها و/أو تخفيف أثر ونطاق
الحروب الدائرة.

 )(spoofingواألسلحة الليزرية وأسلحة التردد الالسلكي أو أي مزيج من وسائل

ويأتي دعم المهام  Mission Supportكي يضمن امتالك الدعم اإللكتروني

والحماية اإللكترونية والهجوم اإللكتروني للموارد الالزمة للرد مثل التحليل
العملياتي الذي يقيس نقاط القوة والضعف بهدف إدخال التعديالت الالزمة

وعندما ينجح أحد الطرفين في السيطرة على الطيف اإللكترو-مغناطيسي

وتخطيط المهام ووسائل التحكم وأنظمة االختبارات ومساعدات اإلعاشة

الخصوم من استخدام المالحة الدقيقة وتحديد المواقع واالتصاالت والعمليات

وتعتبر شركة  BAE Systemsشريكة عالمية لشركة  Lockheed Martinفي

في منطقة ما يصبح الطرف اآلخر مفتقرا إلى تلك السيطرة ،ما يحرم هؤالء
األخرى الالزمة للعمل بصورة فعالة .ويعتبر هذا الحرمان ومنع العدو من
استخدام الطيف اإللكترو-مغناطيسي من العناصر الالزمة لنجاح المهمة وأحد

مجاالت الخبرة الرئيسية بالنسبة لشركة .BAE Systems

ومن بين العناصر التي تجعل  BAE Systemsشركة عالمية رائدة في مجال

أنظمة الحرب اإللكترونية حرصها على كافة عناصر الحرب اإللكترونية األربعة التي

وغيرها.

مشروع الطائرة  .F-35وإلى جانب إنتاج أنظمة الحرب اإللكترونية ،تقوم الشركة

أيضا بتصنيع الجزء الخلفي من هيكل الطائرة ونظام التحكم النشط active

 inceptor control systemوكمبيوتر التحكم في المركبة لكل طائرة من طراز

 F-35داخل مرافق التصنيع في كل من المملكة المتحدة وأستراليا والواليات

المتحدة.
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من قاع البحر إلى الفضاء

األنظمة الذاتية من إنتاج شركة
بوينج تؤمن تفوقا ذكيا

جاءت اآلالت القادرة على الحركة أو التصويب على األهداف أو حتى تدميرها بطريقة ذاتية لتضيف ُبعدا جديدا
لسيناريوهات الحرب الكئيبة أصال .ويعني لفظ الذاتية قدرة النظام على تحقيق أهدافه بطريقة مستقلة أو
بأقل قدر ممكن من تدخل العنصر البشري في بيئات متقلبة ويعصب التنبؤ بها.
وتتلقى التطورات التي طرأت على التكنولوجيا التجارية والذكاء االصطناعي

الفضاء نظرا ألن القدرة على التواصل والتعاون في عدة مجاالت مختلفة

والناشئة ،ما يعني إمكانية تحويل معظم المنصات واألسلحة العسكرية إلى

التحديات الملحة التي يشهدها العالم اليوم .لذلك ،لم يكن غريبا أن تعتبر القوات

والحرب اإللكترونية والسيبرانية حاليا دفعة قوية بفعل التهديدات الجديدة
منصات وأسلحة ذاتية.

بشكل فوري يمكن أن ُيحدث انقالبا من حيث تعامل العنصر البشري مع بعض
المسلحة على مستوى العالم االستقاللية الدفاعية كعنصر مهم لمساعدة

وتمتلك االستقاللية القدرة على إحداث ثورة حقيقية من حيث قدرة العنصر

الطائرات الحربية في القرن الحادي والعشرين على كسب حروب المستقبل.

من مجرد إنتاج أحدث األسلحة غير المأهولة ،حيث تعني االبتكار الهادف في

سجل االبتكارات لدى شركة بوينج

البشري على التواصل والحماية واالستكشاف واإللهام ،ولكن االستقاللية أكبر
مجاالت مثل المثابرة والذكاء .وتعني االستقاللية إدراك التحديات التي تعترض

مهاما معينة ودراسة األنظمة قيد التشغيل حاليا وامتالك القدرة على استخدام
الحلول الذاتية الذكية والمرنة لتحويل األنظمة الحالية إلى أنظمة أكثر ذكاء
وتحويل المهام إلى مهام أكثر أمنا وأمانا وزيادة كفاءة العمليات.

وفوق هذا وذاك ،تعني االستقاللية تطبيق قوة الذاتية من قاع البحر إلى

قادت شركة بوينج ،إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الطائرات

التجارية النفاثة واألنظمة الدفاعية والفضائية واألمنية ،مسيرة االبتكارات

واستخدام التكنولوجيا المأهولة وغير المأهولة انطالقا من البحر إلى الجو إلى
الفضاء لسنوات طويلة.

ويرى محللون أن االستقاللية ستساهم في رسم مالمح المائة عام القادمة،
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ويؤكد مسؤولو بوينج أن الشركة تبذل جهودها حاليا نحو إنتاج ابتكارات مأمونة

واستخدام االستقاللية من أجل تعظيم القدرات البشرية.

وفي مؤتمر حول األنظمة الذاتية عقدته شركة بوينج لوسائل اإلعالم المختلفة
على هامش معرض دبي للطيران  2021أوضح  ،Rick Lemasterنائب رئيس

مجلس اإلدارة لتطوير المشاريع التجارية في الشرق األوسط وأفريقيا وتركيا

وإسرائيل ،بالتفصيل كيفية استغالل الشركة االعتماد الذاتي الدفاعي defence
 autonomyلمساعدة عمالء بوينج على مستوى العالم على الخروج من عباءة

تتمتع الطائرة بال طاقم
Loyal Wingman
بالقدرة على شل حركة األنظمة

المعادية

الماضي واستباق التهديدات بقدر أكبر من السرعة وخفة الحركة.

وأكد  Lemasterأن القمة الحقيقية لالعتماد الذاتي تكمن في قدرته على

مساعدة الطائرات الحربية على تنفيذ مهاما لمدد أطول ولمسافات أبعد
وتغطية مساحات أكبر وتأمين معلومات قابلة لالستخدام بصورة فورية وتحديد
أولويات الموارد الالزمة لمعظم الخطط والقرارات المهمة.

ضخمة .وتأتي األنظمة الذاتية الطويلة التحمل مثل المركبة السطحية الذاتية

 )Autonomous Surface Vehicle (ASVالتي تحمل اسم Wave Glider

وقال  Lemasterإن االعتماد الذاتي يعني “إدراك التحديات التي تعترض طريق

والتي أنتجتها شركة بوينج ،ومركبة األعماق الضخمة غير المأهولة Extra

األنظمة الذاتية المرنة والمتقدمة رقميا لتحويل األنظمة الحالية إلى أنظمة أكثر

 ،Voyagerلتمثل طفرة كبيرة على صعيد األسلحة.

مهام معينة ودراسة األنظمة المستخدمة حاليا واكتساب القدرة على استخدام
ذكاء وتأمين سالمة المهام بصورة أكبر وزيادة فعالية العمليات ورفع كفاءتها”.

 )Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUVالتي تحمل اسم Echo

وأضاف  Lemasterأن “شركة بوينج ربما استمدت شهرتها من طائراتها

المركبة السطحية الذاتية Wave Glider

الذاتية .وال تقتصر قائمة األنظمة الذاتية التي تنتجها شركة بوينج على مجرد

مستوى العالم التي قامت شركة  Liquid Roboticsبتصميمها وتصنيعها.

التجارية والعسكرية لكنها تسعى حاليا نحو بناء مستقبل األنظمة الدفاعية

تصميم األنظمة على الورق ،بل تتعداها إلى بناء هذه األنظمة أيضا عالوة على
اختبارها في ظروف العالم الحقيقي والتعاون مع عمالئنا من أجل دمج هذه

التصاميم مع عملياتنا في كافة المجاالت”.

تعتبر القدرة على الحصول على معلومات حية وقابلة للتنفيذ ووجود وعي

تعتبر المركبة السطحية الذاتية  Wave Gliderأقوى مركبة سطحية ذاتية على
وتستخدم هذه المركبة المجهزة بحساسات متحركة ،والتي تسبح على سطح

المحيط ،أنظمة استشعار صوتية

بصورة فورية بين

لجمع

وتبادل

المعلومات

األنظمة المأهولة وغير

ميداني دائم باألنظمة الدفاعية الذاتية أمرا أساسيا لدعم األمن البحري
وتخطيط ومنع الكوارث الطبيعية وتحقيق التنمية

االقتصادية .ولتخفيف حدة التهديدات

على التحديات

التي تعترض طريق االستقرار االقتصادي

واألمن البحري حرصت شركة بوينج على امتالك مجموعة كبيرة من األنظمة
الذاتية المختلفة التي تغطي قيعان البحار وحتى الفضاء.

وتابع  Lemasterقائال إن “استكشاف واستغالل وحماية مساحات ديناميكية
شاسعة من المسطحات المائية يمثل مهمة صعبة وتحتاج إلى موارد

المأهولة من قاع البحر وحتى الفضاء.

أهم ميزة تتحلى بها المركبة  Wave Gliderالتي تعتمد على طاقة الرياح
والطاقة الشمسية هي أنها ال تحتاج إلى الوقود الالزم الستمرارها في تنفيذ

مهامها اليومية لشهور طويلة في المرة الواحدة لتنفيذ عمليات المراقبة البحرية
المتواصلة وتعظيم الموارد حتى يتسنى لمسؤولي التشغيل اتخاذ الالزم نحو

البيانات والمعلومات االستخباراتية الواردة.
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وتعتبر المركبة السطحية الذاتية  Wave Gliderإحدى المكونات األساسية

على جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع intelligence,

تمتد من قاع البحر إلى الفضاء والتي يمكن أن تجعل المركبات الحالية أكثر ذكاء

وقال  Flukerإن “المركبة الجوية غير المأهولة  ScanEagleالتي تتميز

للجهود التي تبذلها بوينج لبناء شبكة من المركبات المأهولة وغير المأهولة

والمهام أكثر أمنا وأمانا والعمليات أكثر كفاءة.

المركبة السطحية الذاتية Echo Voyager

.)surveillance and reconnaissance (ISR

بقوة تحملها أعادت تحديد خدمات جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة

واالستطالع بالنسبة ل “المجموعة الثانية”  Group 2من المركبات الجوية غير

المأهولة .وتأتي قدرة المركبة على المراقبة المتواصلة على ارتفاع 20,000

تعتبر المركبة السطحية الذاتية  Echo Voyagerالتي أنتجتها شركة بوينج

قدم تقريبا لمدة  24ساعة لتضيف مستوى من التحمل إلى تخطيط المهام

رصيف الميناء ،وتتميز بقدرتها على العمل كمركبة متعددة المهام وتلعب دورا

المركبة الجوية  ScanEagleالمهام الطارئة ذات القدرات المهمة مثل العمل

مركبة أعماق قياسية ضخمة غير مأهولة طويلة المدى يمكن إطالقها من على
محوريا في هيكل القوات البحرية مستقبال .ورغم أن مركبات األعماق التقليدية

غير المأهولة تعتبر محدودة ومقيدة بسبب حاجتها

بغض النظر عما إذا كانت ساحة عمليات أو محيطا أو منشأة تجارية .وتدعم
في المواقع النائية دون أنظمة أو أجهزة دعم والقدرة على اإلقالع دون الحاجة

إلى وجود سفينة مضيفة

وبسبب محدودية اتصاالتها وقدرتها

على الحمولة وقدرتها على العمل لساعات

طويلة إال أن االستقاللية المتقدمة التي تتمتع بها

المركبة  Echo Voyagerتمكنها من العمل لشهور طويلة

في المرة الواحدة دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري ،فضال عن قدرتها على
العمل في المياه المزدحمة.

إلى مدرج جوي .وتؤمن

والمركبة مجهزة بمساحة كبيرة للحمولتين الداخلية والخارجية ووجود طاقة

المركبة صورا متواصلة على أعلى مستوى من الجودة

مركبات األعماق التقليدية غير المأهولة .ويجري حاليا تركيب مجموعة جديدة

للتنفيذ ،وهو ما يصنع الفارق عندما تكون الثانية الواحدة غاية في األهمية”.

كهربية ،وهو ما يجعلها مركبة قادرة على تنفيذ المهام وخيارا أقل تكلفة من

من أنظمة االستشعار على وجه السرعة بهدف زيادة مهام مركبة األعماق غير

المأهولة .ومن الجدير بالذكر أن شركة بوينج قامت بتصميم وتشغيل مركبات

األعماق المأهولة وغير المأهولة منذ ستينيات القرن الماضي مثل المركبات
 Rockwell Internationalالمتقادمة وبرامج دعم البحرية األمريكية.

سواء على األرض أو في البحر واألدوات التي تحول الصور إلى معلومات قابلة
وأوضح  Flukerأن المحللين يعتبرون المركبة الجوية غير المأهولة ،ScanEagle

كمركبة قادرة على الطيران لساعات طويلة من المجموعة الثالثة التي صممتها
وصنعتها شركة  ،Insituمركبة قياسية متعددة المهام لتنفيذ العمليات البرية
والبحرية على حد سواء .وأضاف  Flukerأن “من الممكن تزويد مساحات
األحمال المتعددة للطائرة بآالت التصوير واالتصاالت والتقنيات المتقدمة

النظام���ان الجويان غي���ر المأهولي��� ن  ScanEagleو �Inte
grator

إلى وجود شبكات أو مدارج جوية ،تظل أعياء مسؤول التشغيل محدودة بغض

الضوء على قدرة األنظمة الجوية غير المأهولة مثل  ScanEagleو Integrator

تعتبر المركبة  Integratorذات المدى الممتد  )Extended Range (ERمركبة

سلط  ،Dave Flukerمدير عام إدارة تطوير المشاريع الخارجية بشركة ،Insitu

األخرى المتعلقة بالمهام بما يناسب االحتياجات التشغيلية .ومع انتفاء الحاجة

النظر عن حجم المهمة”.
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المجموعتين الثالثة والرابعة في فئة المركبات الصغيرة زنة  74,8كيلوجرامات.

وتشمل عمليات المدى الممتد  14ساعة من الزمن داخل المحطة بسرعة 550
كيلومترا و  20ساعة بسرعة  350كيلومترا .وتحمل المركبة Integrator ER

جهاز فيديو عالي الجودة يضارع أغلب أنظمة المعلومات االستخباراتية والمراقبة
واالستطالع األغلى ثمنا أثناء التحليق على ارتفاعات يصعب على العين المجردة
رصدها.

طائرة التموين الجوي اآللية MQ-25 Stingray

تعتبر طائرة التموين الجوي اآللية  MQ-25 Stingrayطائرة مهمة ألنها تمثل
المستقبل بالنسبة للطائرات غير المأهولة وتساهم في إطالة مدى السرب

الجوي .وجرى تصميم الطائرة لتنفيذ مهام البحرية األمريكية وستكون وسيلة
قوية لتزويد الطائرات بالوقود الالزم جوا للمساعدة في إطالة المدى القتالي

ال تحتاج المركبة
السطحية الذاتية Wave
 Gliderإلى وقود،
وتستطيع تنفيذ مهامها على

مدار الساعة لشهور طويلة

لطائرات  F/A-18 Super Hornetو  EA-18G Growlerو F-35C Lightning

الخارجيين القدرة على التحكم في أهم جزء من الطائرة ،وهو تحديث األنظمة

وتجمع الطائرة  MQ-25المزيج الالزم بين تزويد الطائرات بالوقود واالستقاللية

وتشكل الدفعة األولى من طائرات  Loyal Wingmanحاليا األساس بالنسبة

للتموين الجوي مع الطائرات F/A-18 Super Hornetو E-2D Hawkeye

الخارجيين على مستوى العالم .وسوف تحلق الطائرة جنبا إلى جنب المنصات

الطائرات بالوقود جوا.

المأهولة وغير المأهولة الحالية لتنفيض المهام المطلوبة.

 IIالمقاتلة المستخدمة حاليا.

لتحقيق أهداف البحرية األمريكية .وقد أكملت الطائرة  MQ-25رحالتها التاريخية
و  F-35C Lightning IIوزهو ما يعكس قدرة الطائرة على تنفيذ مهام تزويد

 – Loyal Wingmanنظام يمكن االعتماد عليه

عالوة على ذلك ،يعتبر “نظام فرق القوة الجوية” Airpower Teaming
 )System (ATSالذي أنتجته شركة بوينج ،والذي ُيطلق عليه أيضا اسم Loyal

 ،Wingmanطائرة جديدة أسترالية

وأنظمة االستشعار والبرمجيات التي تمنحها قدرتها التشغيلية.

ل “نظام فرق القوة الجوية” الذي يجرى تطويره حاليا لخدمة العمالء الدفاعين
األخرى عن طريق استخدام الذكاء االصطناعي في التفاهم مع الطائرات

مجال الفضاء

بعد أن أصبحت شركة بوينج جزءا من السفر إلى الفضاء منذ البداية ،تحرص
الشركة حاليا على استخدام أحدث التقنيات الذاتية في مجال الفضاء للمساعدة

في حماية الحياة البشرية والتوغل في الفضاء وتحقيق المزيد من اإلنجازات.

فمن األقمار االصطناعية إلى عمليات االستكشاف المأهولة إلى المركبات

التصميم بال طاقم لمنح العمالء الخارجيين ميزة تنفيذ المهام المجوقلة دون

الذاتية بالكامل التي تعمل في الفضاء ألشهر طويلة في المرة الواحدة ،تضع

شركة بوينج في مشروع جديد للطائرات بدون طاقم خارج الواليات المتحدة.

وبحسب  Lemasterفإنه “في هذا العصر الذي يعتمد على الحروب المرتبطة

انقطاع .وتعتبر هذه الطائرة فريدة من نوعها من حيث كونها أكبر استثمار تضخه
وقد أكمل “نظام فرق القوة الجوية” أولى رحالته االختبارية في شهر فبراير

 ،2021ويواصل النظام توسيع برنامج اختباراته الجوية.

شركة بوينج معايير جديدة لما يمكن أن يكون ذاتيا اليوم وغدا.

بالشبكات ،هناك شيء واحد لم يتغير ،وهو أن العنصر البشري يظل أهم مورد
بالنسبة لنا .وتحرص شركة بوينج دائما على ابتكار أنظمة 1اتية مأمونة ويمكن

ويمكن تأهيل هذه الطائرة بحيث تكون قادرة على تلبية االحتياجات النوعية

االعتماد عليها في جميع المجاالت ،بدءا من قيعان البحار وانتهاء بالفضاء،

الخارجيين .وتتمتع الطائرة بتصميم هندسي قياسي مرن يمنح العمالء

الحربية بالتقنيات الالزمة لتنفيذ مهامها”.

لدى كل دولة على حدها ،ويتوقع لها الخبراء أن تكون طفرة بالنسبة للعمالء

التي يمكن أن ترفع قيمة العنصر البشري إلى مستويات أعلى وتجهيز الطائرات
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تأسيس
اتحاد شركات
إسرائيلي
جديد لتطوير
تقنيات التفاعل
بين اإلنسان
والروبوتات

ً
مؤخرا إقامة اتحاد شركات جديد لالبتكار ،وتقود هذا االتحاد شركة Elbit
اعتمدت هيئة االبتكار اإلسرائيلية
 ،Systems C4I and Cyberللقيام بالبحث والتطوير في مجال تقنيات التفاعل بين اإلنسان والروبوت (.)HRI
يضم االتحاد الجديد شركات رائدة في مجال الروبوتيات ،وباحثين أكاديميين في

مجاالت الذكاء االصطناعي ( )AIوعلوم الكمبيوتر والعلوم السلوكية ،وذلك
بهدف تطوير بنية تحتية مبتكرة في مجال التفاعل بين اإلنسان والروبوت (،)HRI

وتلبية الحاجة إلى التفاعل الوثيق بين األنظمة الروبوتية وتقنيات االتصاالت
ً
وفقا للقواعد
الطببيعية (اللفظية واإليماءات) للمستخدمين البشريين،
االجتماعية المناسبة ،ومستوى منهجيات االستقالل الذاتي في المنصات

الروبوتية وغير ذلك.
ً
واآلن ،تعمل المنصات الروبوتية المستقلة ذاتيا (تلك التي ال يتحكم فيها
مشغل بشري باستمرار) في بيئة معقمة خالية من اإلنسان؛ مثل مراكز الخدمات
ّ

سيؤدي تكامل الروبوتات
مع الفرق البشرية إلى

تقليل أعباء العمل وزيادة إنتاجية
الطواقم البشرية

اللوجستية وخطوط اإلنتاج والتجميع اآللية .وسيسمح دمج الروبوتات في بيئة

اإلسرائيلية ،قوله“ :تعمل هيئة االبتكار اإلسرائيلية على سد الثغرات التقنية في

الروبوتات وتخفيف أعباء العمل عن الفرق البشرية ،ومن ثم زيادة إنتاجية الطاقم
ً
ممكنا إال عندما تشعر األطقم
والتقليل من مناوباتهم .ولن يكون هذا التكامل

تعمل شركة  Elbit Systemsفي مجال األنظمة المستقلة والروبوتيات منذ

من قطاع الدفاع واألوساط األكاديمية إلى مجاالت الصناعة األوسع”.

من جانبه قال يوسي كوهين ،كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Elbit

والبرية والبحرية .وقد قامت الشركة في السنوات األخيرة بتزويد العمالء بالحلول

لقيادة اتحاد التفاعل بين اإلنسان والروبوتات على خبراتنا في مجاالت األنظمة
ذاتي ًا ،والتكامل بين المنظومات المأهولة والغير مأهولة للعمل
المستقلة ّ

للعمل كفريق واحد ( ،)manned-unmanned teamingوإدماج عمل المنصات
ً
ذاتيا مع عمل الفرق البشرية كجزء من حلول الشركة في مجال الحرب
المستقلة

عمل مشتركة مع فرق بشرية بنقل المهام الروتينية المملة والمرهقة إلى

البشرية بالثقة وبقدرتها على التواصل بشكل طبيعي مع الروبوتات.

“ :Systems C4I and Cyberيدل اختيارنا من قبل هيئة االبتكار اإلسرائيلية

كفريق واحد ( .)manned-unmanned teamingونحن نتطلع إلى التعاون مع

لينضموا إلينا في
شركاء صناعيين إضافيين متخصصين في هذه المجاالت،
ّ
االتحاد”.

وأضاف الدكتور أفيف زئيفي ،نائب رئيس البنية التحتية التقنية في هيئة االبتكار

مجال الروبوتيات باستخدام أدوات مختلفة ،وكذلك من خالل تعزيز نقل المعرفة

عقود ،وهي تعتبر شركة رائدة في تطوير وإنتاج أنظمة االستقالل الذاتي الجوية

التشغيلية التي ّ
تمكن عملية التكامل بين المنظومات المأهولة والغير مأهولة

الشبكية متعددة المجاالت.
ً
تركز شركة  Elbit Systemsأيضا على ترقية المنصات الحالية ،وتطوير تقنيات

جديدة للدفاع واألمن الداخلي والتطبيقات التجارية ،وتوفير مجموعة من خدمات
الدعم؛ تشمل أنظمة التدريب والمحاكاة.
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تعاون أوروبي لتطوير زوارق
بحرية مشتركة

عززت شركة  Fincantieriاإليطالية و  Naval Groupالفرنسية للدفاع البحري ومشروعهما المشترك
 Navirisوشركة  Navantiaاإلسبانية لبناء السفن التعاون المشترك فيما بينها مؤخرا لتنفيذ مشروع «زوارق
كورفيت القياسية المتعددة المهام» .)Modular Multirole Patrol Corvette (MMPC
وأكدت هذه الشركات عزمها على العمل معا من أجل تطوير أول زورق بحري

أن هذا البرنامج االستراتيجي يوجد بالفعل تحت مسمى «كورفيت باترول

شركات  Fincantieriو  Naval Groupو  ،Navantiبتنسيق من جانب

أهم المشاريع البحرية ضمن آلية «التعاون المنظم الدائم» Permanent

مشترك في أوروبا .ففي التاسع من ديسمبر  2021قدم تحالف برئاسة
مشروع  ،Navirisعرضا صناعيا يتعلق بمشروع «زوارق كورفيت القياسية
المتعددة المهام» ،وذلك ردا على دعوة «صندوق الدفاع األوروبي»

 )European Defence Fund (EDFلتنفيذ هذا المشروع المشترك.

األوروبي  )European Patrol Corvette (EPCالذي يعتبر واحدا من

.)Structured Cooperation (PESCO

ويهدف هذا العرض إلى تعزيز التوافق واالنسجام والتعاون بين الترسانات

األوروبية لبناء السفن .وتأمل الشركات أن يؤدي التعاون المشترك في إنتاج

وخرجت تلك الشركات بتقييم مشترك يؤكد تعرض االتحاد األوروبي ألنواع

«كورفيت باترول األوروبي» إلى تأكيد السيادة األوروبية في مجال البوارج

وقضايا الهجرة غير الشرعية واإلرهاب،،،إلخ) .وشهدت السنوات األخيرة،

وأمكن تحقيق ذلك بفضل مشاركة الدول األربع في مشروع «كورفيت

عدة من التهديدات بصورة متزايدة (منها تزايد حدة التوترات بين الدول الكبى
السيما عام  2021على وجه الخصوص ،دعوات متزايد لدول أوروبا كي

تضطلع بمسؤولياتها األمنية سواء داخل حلف شمال األطلسي أو في إطار
السياسة األمنية والدفاعية األوروبية المشتركة .وقد أكدت عدة دول أعضاء

في االتحاد األوروبي ضرورة تطوير قدرات عسكرية مشتركة من أجل مواجهة
التحديات المشتركة.

الحربية من المرتبة الثانية.

باترول األوروبي» ضمن آلية «التعاون المنظم الدائم» (إيطاليا وفرنسا
وإسبانيا واليونان) وست دول مشاركة في تأسيس المشروع (إيطاليا وفرنسا

وإسبانيا واليونان والدانمارك والنرويج).

وسيتم تطوير مشروع «كورفيت باترول األوروبي» بأفضل وسيلة من وسائل

التعاون بدءا من الدراسات النظرية وانتهاء بمر حلة التصاميم المبدئية.

وفي هذا السياق ،اعترفت شركات  Fincantieriو  Naval Groupو

وسيشكل التصميم الذي سيتم االتفاق عليه طفرة حقيقية مختلفة عن

من أجل دعم أوروبا عند تصديها لتلك التحديات وأي تحديات جديدة أو ناشئة

استهالكا للطاقة وأكثر حرصا على البيئة وأكثر أمنا وأمانا وتعتمد بشكل أكبر

 Navantiaبضرورة التعاون في مجال الدفاع البحري داخل االتحاد األوروبي

أخرى.

وتعتقد هذه الشركات ،باعتبارها من الشركات الصناعية الكبرى في
أوروبا ،أن الوقت قد حان لبدء تعاون حقيقي لتنفيذ برنامج مشترك

ليكون أو مشروع بحري مشترك في أوروبا .ومن الجدير بالذكر

البوارج الحربية الحالية حيث سيراعي أن تكون البارجة قياسية ومرنة وأقل
على التشغيل المتبادل وأن تكوم محمية ضد الهجمات السيبرانية .وسيلبي
مشروع «زوارق كورفيت القياسية المتعددة المهام» ()MMPC
المتطلبات الوطنية النوعية حيث روعي أن يكون التصميم الذي
سيتم االتفاق عليه هو المرجع األساسي المشترك.
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الطائرة رافال من إنتاج شركة Dassault
تفوز بصفقة اإلمارات لشراء الطائرة
المقاتلة النفاثة
وقعت وزارة الدفاع اإلماراتية مؤخرا عقدا مع فرنسا
صفقة تتضمن شراء  80طائرة مقاتلة من طراز
«رافال» التي تشرف على تصنيعها شركة
 Dassault Aviationكي تحل محل
أسطول سالح الجو اإلماراتي من
طائرات “ميراج” ،باإلضافة إلى
خدمات التدريب والصيانة.
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وعلق اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي ،قائد سالح الجو والدفاع الجوي

اإلماراتي ،على هذه الصفقة بقوله إن «اإلمارات أجرت دراسة دقيقة لألسواق
العالمية بحثا عن الخيارات المتاحة أمامها .وبناء على محادثاتنا مع نظرائنا

الفرنسيين توصلنا إلى اتفاق مشترك بأن الطائرة رافال هي الخيار األفضل
لألمن والدفاع في دولة اإلمارات» .وأضاف أن «العقد الموقع مع فرنسا ليس

بديال عن المفاوضات الدائرة حاليا حول شراء الطائرة  F-35الفرنسية ،بل يأتي
مكمال ألسلحة القوات الجوية التي تواصل تطوير أنظمة دفاعها الجوي وتبحث
عن منتجات جديدة وتقنيات متقدمة ضمن إطار استراتيجيتنا األمنية الشاملة”.

وقد وقعت اإلمارات وفرنسا صفقة بقيمة  16,6مليار يورو تقضي بأن تقوم

فرنسا بتأمين  80طائرة مقاتلة نفاثة من طراز رافال لإلمارات ،باإلضافة إلى 12
طائرة مروحية من طراز  Caracal H225التي تشمل تأمين األسلحة والتدريب

وقطع الغيار.

وبهذا العقد تتضمن اإلمارات إلى دول أخرى مثل اليونان والهند ومصر وقطر

وكرواتيا التي اشترت الطائرة رافال المتعددة األدوار.

تعزيز التعاون الدفاعي

اإلمارات تنضم
إلى قائمة الدول
التي اشترت الطائرة
رافال مثل اليونان
والهند ومصر وقطر
وكرواتيا

وذكر بيان إماراتي-فرنسي مشترك أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز الشراكة

وفد حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إقامة عالقات طيبة مع سمو

اإلماراتي-الفرنسي  2030مثل الطاقة المتجددة واالبتكار والتكنولوجيا .كما تأتي

المسلحة اإلماراتية ،ما أسفر عن تدفق االستثمارات بين الدولتين .وقد أقامت

االستراتيجية واالستثمارية التي تضع نصب عينها البرنامج االقتصادي
هذه الصفقة إلنعاش الصناعات الدفاعية الفرنسية عقب فشل صفقة أسترالية

بقيمة  66مليار دوالر لشراء  12غواصة فرنسية.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
فرنسا قاعدة عسكرية دائمة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.

وصرح الرئيس الفرنسي في بيان له بأن هذه العقود المهمة تساهم في تعزيز
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التعاون الدفاعي بين فرنسا واإلمارات ،األمر الذي سيساهم بدوره في تعزيز
االستقرار اإلقليمي وتعزيز الحرب المشتركة ضد اإلرهاب .وعلق ماكرون بقوله

إن هذه العقود «مهمة بالنسبة القتصادنا حيث سيتم تصنيع تلك الطائرات
في فرنسا».

مواصفات محدثة

وصرحت شركة صناعة الطائرات الفرنسية  Dassault Aviationبأن اإلمارات

ستشتري النسخة  F4المحدثة من طائرتها المقاتلة النفاثة رافال ذات األدوار
المتعددة ،في خطوة ستجعل سالح الجو اإلماراتي أول سالح يستخدم الطائرة

 Rafale F4خارج فرنسا.

وذكر تقارير أن الطائرة  Rafale F4ستشهد إضافة نظام الرادار RBE2 AESA
ونظام التوجيه  Taliosونظام البصريات اإللكترونية في الجزء األمامي وشاشات
عرض المعلومات المثبتة على خوذة الطيار .كما سيتم تجهيز هذه الطائرة أيضا

بقائمة من التحديثات المستقبلية التي تشمل صاروخ كروز الشبح الفرنسي

 SCALP-EGاألقل سرعة من سرعة الضوء والصاروخ النووي  ASMP-Aالذي
يحمل رأسا نوويا زنة  300كيلو طنا والصاروخ جو – جو  MICA NGونسخة

زنة  1000كيلوجراما من األسلحة الموجهة الدقيقة  .AASMوقد جرى تحديث

النظام الدفاعي  Spectraلدى الطائرة عن طريق إضافة أجهزة تشويش أكثر

قوة من أجل احتفاظها بقوتها لصد أي تهديدات ناشئة.

وقال إيريت ترابييه ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dassault

 ،Aviationإن “بيع  80طائرة من طراز رافال لإلمارات خطة ناجحة بالنسبة

لفرنسا ،وأود بهذه المناسبة أن أعبر عن بالغ شكري وتقديري للحكومة اإلماراتية
على تجديد ثقتها في طائراتنا .فبعد الطائرتين  Mirage 5و ،Mirage 2000
يأتي هذا العقد ليساهم في تعزيز العالقات االستراتيجية التي تجمع بين بلدينا
ونجاحنا في كسب ثقة سالح الجو اإلماراتي الذي يرتبط بشراكة طويلة مع

شركتنا .كما أود أيضا أن أؤكد أهمية وقوة العالقة بين الحكومة وشركات

التصنيع في فرنسا ،األمر الذي ساهم في إحراز هذا النجاح.

وأوضح ترابييه أن «هذا العقد يحمل أنباء سارة للغاية بالنسبة لفرنسا والشركات
الفرنسية المتخصصة في صناعة الطائرات وبالنسبة ل  400شركة ،كبيرة كانت

أو صغيرة ،التي شاركت في تصنيع وإنتاج الطائرة رافال .وهذا يعني توفير
اآلالف من فرص العمل داخل قطاع صناعة الطائرات خالل العقد القادم .ويأتي

هذا العقد ،الذي يعتبر األكبر على اإلطالق الذي تحصل عليه صناعة الطائرات

المقاتلة الفرنسية ،ليساهم في تعزيز قاعدة التصنيع الوطنية التي تعتبر فريدة

من نوعها في أوروبا دون جدال نظرا ألنها تضم شركات عمالقة باإلضافة إلى
الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة  SME/SMIsالتفت كلها حول
شركة ظلت على مدار سنوات طويلة المقاول الرئيسي بالنسبة ألجيال عديدة

من الطائرات العسكرية والمدنية على مدار  70عاما كاملة .إن نجاح الطائرة
رافال مع قواتنا المسلحة وبيعها إلى اإلمارات وتصديرها إلى خمس دول أخرى

هي في األصل ضمن قائمة عمالئنا أكبر دليل على نجاح الطائرات المقاتلة
الفرنسية في كسب احترام وتقدير العالم بفضل تفردها وتميزها على صعيد

الصناعات المحلية.

وقع اختيار اإلمارات
على الطائرة Rafale
 F4ما يجعلها أول

دولة تستخدم هذا
الطراز خارج فرنسا

درع الوطن ...مسيرة وطن

41

تعيين كوليسوف
مديرا عاما
لشركة صناعة
المروحيات
الروسية
تم تعيين نيكوالي كوليسوف ،الرئيس السابق لشركة  ،Concern Radio-Electronic Technologiesمديرا
عاما لشركة صناعة المروحيات الروسية خلفا ألندريه بوجنسكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام .2017
وتم نقل بوجنسكي إلى شركة الصناعات المتحدة United Aircraft

المبيعات من  8.4٪في عام  2016إلى  46٪في .2020

لشركة .Irkut Corporationوترمي هذه الخطوة إلى تعزيز وضع كلتي الشركتين

العالمي لسوق طائرات الهليكوبتر تحتل اآلن المرتبة الثانية في العالم

 Corporationليشغل منصب نائب مدير عام الطيران المدني وكمدير عام
على صعيد جدول األولويات.

ومن الجدير بالذكر أن شركة صناعة المروحيات الروسية تقوم حاليا بتطوير برامج

الطيران المدني على نطاق واسع

وظلت الحيازة مربحة في ظروف السوق غير المواتية ..ورغم التراجع

من حيث إجمالي حجم المبيعات على مدار السنوات الخمس الماضية.
زيادة بمعدل  20ضعفا ،وكان نيكوالي كوليسوف رئيسا لشركة Concern
Radio-Electronic Technologies
وأصبحت شركة  Concernالمطور

وتسويق أنواع جديدة من الطائرات

والمصنع الرائد لمعدات إلكترونيات

المروحية ذوات األجنحة الدوارة في

الطيران لجميع أنواع الطائرات.

األسواق العالمية .وتستعد الشركة

تم إنتاج أكثر من  850قطعة من

القابضة للحصول على الترخيص

معدات الحرب اإللكترونية للطيران،

الالزم للطائرة المروحية ،Ka-62

بما في ذلك تلك التي تعتمد

كما بدأت سلسلة االختبارات الجوية

على طائرات الهليكوبتر ،وكذلك

الخاصة بالطائرة المحدثة ،Ka-226T

أنظمة التدابير اإللكترونية المضادة

وستبدأ قريبا في إجراء االختبارات

الجوية ألحدث طائرة بحرية وهي Mi-

للطائرات والمروحيات .عالوة على

وقـــال الرئيــــــس الجــديد لشـــركــة

اإللكترونية المدنية ،بما في ذلك

ذلك ،تنتج شركة  Concernاألجهزة

.171A3

«المـروحـــــيات الروســـيـة» في أول

تصريح له «من أجل تعزيز وضع

محطات الشحن الكهربائية ،واألجهزة

والمعدات الطبية وما إلى ذلك.

الشركة ،يتعين علينا إكمال العديد  ،السيما وقد تراكمت لدى الشركة القابضة

ضعفا
عاما ،زاد إنتاج الشركة من المنتجات المدنية بأكثر من 20
ً
وخالل ً 11

قدما في تنفيذ العديد من
من الوفاء بالعقود الحالية دون شروط ،والمضي
ً
مشاريع تطوير الطائرات العمودية المهمة للقطاع المدني «.

والغرض من هذا التغيير هو تقوية كل من شركات بناء الطائرات في المجاالت
حاليا بتطوير برامج
ذات األولوية حيث تقوم شركة صناعة المروحيات الروسية ً

مبيعات قياسية للطائرات العمودية التجارية ،مما رفع حصتها من إجمالي حجم

في األسواق.

مجموعة كبيرة من الطلبات المؤكدة لـشراء  525طائرة مروحية .ويجب أن نتأكد

عددا من المشاريع المدنية الواعدة وحققت
وقد نفذت الشركة القابضة
ً

ليرتفع من  2.3مليار روبل في عام  2009إلى  47.4مليار روبل في عام .2020

طيران مدني على نطاق واسع والترويج ألنواع جديدة من الطائرات العمودية
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TactiCall

تعيد تشكيل
االتصاالت
على متن سفن
البحرية النرويجية

وقعت شركة  Saabالسويدية للصناعات الجيو – فضائية
والعسكرية أنها وقعت عقدا مع وكالة المواد العسكرية النرويجية
 )Norwegian Defence Material Agency (NDMAلتأمين
نظام متكامل لالتصاالت هو “نظام االتصاالت المتكامل”
)TactiCall Integrated Communication System (ICS
على متن ثالثة أنواع مختلفة من سفن سالح البحرية الملكي
النرويجي .ومن المقرر أن يحل هذا النظام محل نظام االتصاالت
الحالي لخدمة االستخدامات الداخلية والخارجية على متن السفن،
بما في ذلك االتصاالت اآلمنة المتعددة المستويات سواء غير
السرية أو قنوات االتصاالت السرية الوطنية واالتصاالت السرية
المقيدة التابعة لحلف شمال األطلسي (الناتو).
ويتيح نظام االتصاالت المتكامل الذي أنتجته شركة  TactiCallإمكانية الدخول

على مجموعة من قنوات االتصال المختلفة ذات مستويات مختلفة من
السرية ،ومن ثم رفع كفاءة مسؤولي التشغيل عند أداء مهامهم العملياتية.

ويقوم النظام بتسهيل التسلسل القيادي عن طريق منح الفرق البحرية خاصة

الدخول على مجموعة مختلفة من قنوات االتصال ذات مستويات مختلفة من

السرية من نفس النهاية الطرفية لمسؤول التشغيل .ويمنح نظام االتصاالت
المتكامل الذي أنتجته شركة  TactiCallمسؤولي التشغيل إمكانية االستماع
لمجموعة مختلفة من االتصاالت اآلمنة وغير السرية مع قدرتهم في الوقت

نفسه على التحدث عبر كليهما.

وسيتم تركيب نظام االتصاالت المتكامل الذي أنتجته شركة TactiCall
على طرازات السفن التالية :سفن التدابير المضادة لأللغام Mine

Countermeasure Vessels (MCM) Mine Countermeasure Vessels

 )(MCMوزوارق كورفيت من طراز  Skjoldوسفن حرس السواحل Coast

 )Guard Vessel (CGVمن طراز  .Svalbardومن المنتظر أن يبدأ تسليم
النظام المذكور خالل الفترة بين عامي  2021و 2024لخدمة سبعة من هذه
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السفن النرويجية.

وأوضح ماتس ويكسل ،مدير وحدة األنظمة القتالية بشركة

 ،Saabأن الشركة “تتمتع بشراكة طويلة المدى مع سالح البحرية
الملكي النرويجي ،وتتطلع الستبدال نظام االتصاالت الحالي

بنظام  TactiCallالمبتكر على متن ثالث طرازات إضافية من
السفن .ويتمتع هذا النظام المبتكر بقدر عال من المرونة دون أن

يأتي ذلك على حساب متطلبات األمن ومقتضياته التي تعتبر غاية
في األهمية بالنسبة للمجال البحري”.

جهاز واحد

يضم نظام االتصاالت البحرية Maritime Communication

 )System (MCSالذي أنتجته شركة  TactiCallعدة أنظمة

مختلفة مثل “نظام االستغاثة والسالمة البحرية العالمي” Global
 )Maritime Distress and Safety System (GMDSSوإدارة

المخاطر  incident managementوالخدمات المتعلقة بحركة
السفن  )Vessel Traffic Services (VTSوعمليات البحث

واإلنقاذ  search and rescue (SAR) operationsوالمواقع

الالسلكية،،،إلخ في جهاز واحد قياسي وقابل للتوسع مستقبال
حتى يكون مناسبا ألي نوع من بيئات التشغيل.

ونظرا العتماد النظام على البرمجيات تماما نجده مصمما
لالتصاالت الصوتية والمعلوماتية المتواصلة التي تعتمد على
كافة أساليب التكنولوجيا الحديثة .ويعتمد هذا التصميم الدقيق

واآلمن على المعايير القياسية المفتوحة ،ويتميز بقدرته على

العمل على األجهزة التجارية الجاهزة.

ويعتبر نظام االتصاالت البحرية Maritime Communication
 )System (MCSالذي أنتجته شركة  TactiCallنظاما لالتصاالت
الموزعة التي تعتمد على بروتوكول االنترنت Internet Protocol

 ،)(IPوهو ما يسمح بربط مراكز التحكم والمواقع الالسلكية

المتعددة على نطاق مساحات جغرافية شاسعة.

ويؤمن النظام المشار إليه أعاله وصالت بينية سمعية عالية

الجودة لنقل الصوت عبر االنترنت  VoIP audio interfacesتبعا

لمعايير  ،EUROCAE ED-137وهو ما يعني إمكانية استخدام
أي جهاز راديو مناسب من نوع  ED-137وجهاز تسجيل صوتي.

ويتميز هذا النظام بمالءمته ل “نظام االستغاثة والسالمة البحرية
العالمي” ( ،)GMDSSويأتي مزودا بوظيفة «نظام االستغاثة
والسالمة البحرية العالمي»/التحكم الديناميكي في االتزان

 ،)dynamic stability control (DSCما يعني انتفاء الحاجة إلى

أي جهاز السلكي  DSCأو موديم إضافي.

وتقوم شركة  Saabبتجهيز غرف التحكم ب “نظام االستغاثة
والسالمة البحرية العالمي” السهل االستخدام الذي يعمل على

تعزيز الوعي الميداني والعمل الجماعي بغية التعامل بشكل فعال

مع الحاالت الطارئة والمواقف الصعبة .ويتيح النظام إمكانية دمج

“نظام االستغاثة والسالمة البحرية العالمي” مع أنظمة المراقبة
البحرية وأنظمة التحكم في المخاطر لدى أطراف أخرى.

العـدد  | 600يناير 2022

ملف العدد

44
تحركات سياسية فاعلة الحتواء التوترات وتحقيق األمن واالستقرار االقليمي

سمات راسخة وأصيلة
للدبلوماسية االماراتية
شهدت اآلونة األخيرة تحركات دبلوماسية
اماراتية متالحقة جذبت انتباه األوساط

السياسية الدولية ،ليس فقط ألنها تعكس
ً
نشاطا وفاعلية للسياسة الخارجية التي

ً
أيضا ألن
تنتهجها دولة االمارات ،ولكن

اآلثار االستراتيجية لهذه التحركات ترسم

خارطة جديدة للعالقات االقليمية وتوفر

ً
ً
قويا إلنهاء التوترات وتحقيق األمن
أساسا
واالستقرار في منطقة الشرق األوسط.

وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» الضوء

على أبعاد المقاربات الدبلوماسية االماراتية
للتعاطي مع العديد من ملفات التوتر

واألزمات مع دول المنطقة.

في منتصف أغسطس  ،2020بدأت أولى تحوالت السياسة الخارجية

بناء عالقات رسمية بين االمارات واسرائيل يعكس بوضوح منذ بدايته

التي تنتهجها دولة االمارات العربية المتحدة بتوقيع «اتفاق ابراهيم» مع
ً
ً
ً
كبيرا في العالقات العربية
استراتيجيا
نوعيا
تحوال
اسرائيل ،في خطوة تمثل
ً

للسياسات التنموية واالقتصادية خالل السنوات والعقود المقبلة ،السيما

منذ موجة الفوضى التي عمت العديد من الدول العربية ابتداء من عام

استراتيجية وفلسفة عمل تضمن تحقيق األهداف التنافسية التي تسعى

 -االسرائيلية ،واستجابة مهمة لواقع استراتيجي جديد تمر به المنطقة

 ،2011وتسببت هذه الموجة في حدوث خلخلة في الثوابت واألسس الت
يرتكز عليها النظام االقليمي العربي ،ما يتطلب نمط تفكير مختلف وبدائل

وحلول غير تلك التي سبق تجربتها وفشلها ،من أجل مواجهة التهديدات

رغبة االمارات في التركيز على البحث عن الفرص ومنح أولوية مطلقة
أن الدولة تدشن حقبة خمسينية جديدة وضعت لنفسها فيها أولويات

إلى تحقيقها ،حيث اثبتت التجارب أن منطقة الشرق األوسط باتت بحاجة

خالقة وتفكير من خارج الصندوق وخيال سياسي
إلى مبادرات دبلوماسية
ّ

تكبل األوضاع والعالقات
يتجاوز األطر والقيود التقليدية التي ظلت
ّ

والتصدي لألخطار الجديدة عبر إعادة بناء عالقات الدول العربية مع جوارها
ً
فضال عن بلورة مقاربة
وفقا لمستويات الخطر والتهديد،
االقليمي
ً
ً
استراتيجية جديدة من خارج صندوق الحلول التقليدية بحثا عن تسوية

ملحة إلى بناء سالم حقيقي ودائم في المنطقة ،سالم يرتكز
هناك حاجة
ّ
ً
آفاقا للتنمية واألمن
على التعاون والتعايش السلمي والتسامح ويفتح

والمصالح المشتركة وليس بناء على الشعارات األيديولوجية ،واألمر في

التنمية واألمن واالستقرار.

سلمية للقضية الفلسطينية ،وبناء على المعطيات االستراتيجية القائمة
هذا الشأن ال يتعلق بتحالفات عسكرية جديدة أو غير ذلك بل يتعلق ببناء

شراكات استراتيجية واقتصادية وتنموية مع دول لها قواسم مشتركة في
بناء مستقبل أفضل لشعوبها.

بين دول المنطقة من ناحية واسرائيل من ناحية ثانية ،وتأكد للجميع أن

واالستقرار لجميع دول المنطقة ،وذلك لن يتحقق سوى باالستثمار في

ما سبق وغيره يؤكد أنه الديناميكيات الجيوسياسية في الشرق األوسط قد
تغيرت ،وأن دولة االمارات قد أصبحت أحد الالعبين الرئيسيين في الشرق

األوسط منذ عام  ،2011بما اثبتت من فاعلية وقدرة على االسهام القوي
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المؤثر في اطفاء الحرائق السياسية التي كادت تلتهم بعض الدول العربية،
ً
جيوسياسيا بما
وأنها قادرة على لعب دور فاعل في “هندسة” االقليم
يصب في خانة تحقيق مصالح مشتركة للجميع وضمان األمن واالستقرار
وينهي حالة الفراغ االستراتيجي الخطيرة ،التي نجمت عن تراجع دول
عربية رئيسية عن االضطالع بدورها التقليدي في الحفاظ على التوازنات
فضال عن تراجع االهتمام األمريكي باستقرار األوضاع في
االقليمية،
ً
المنطقة بسبب اختالف أولويات السياسة الخارجية األمريكية وتراجع مكانة

الشرق األوسط ضمن هذه األولويات.

تحركات دبلوماسية نوعية

ً
ً
ودوليا بالتميز والتفوق على الصعيد
اقليميا
رغم أن دولة االمارات اشتهرت
ً
وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية ،فإن طموحات القيادة
التنموي

الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى

للقوات المسلحة ،لمواصلة مسيرة الصعود االماراتي في مختلف مجاالت
وقطاعات التنمية المستدامة ،والحفاظ على تنافسية النموذج االماراتي

أصبحت دولة
اإلمارات قادة على
لعب دور فاعل
في هندسة اإلقليم
ً
جيوسياسيا بما يصب
في تحقيق مصالح
مشتركة للجميع
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وضمان جاذبيته ،تطلبت هذه الطموحات رسم سياسة خارجية جديدة تخدم

هذه األهداف وتسعى إلى تحقيقها ،لذا فقد اتجهت االمارات إلى االمساك

بزمام المبادرة الدبلوماسية ومواصلة خطواتها االختراقية التي بدأت بفتح
مسار عربي جديد للسالم مع اسرائيل ،وفي هذا اإلطار يمكن االشارة إلى

تحركات عدة وصفها البعض بأنها سياسية لـ «تصفير المشاكل» ،بينما
وصفها آخرون بسياسة بناء الجسور وردم الفجوات ،واعتبرها فريق ثالث
شرق أوسط جديد يعكس التحوالت الجيوسياسية الحاصلة في توازنات
ً
مزيجا من كل
القوى االقليمية ،ولكنها الواقع يقول أنها يمكن أن تكون

هذه الرؤى والتصورات التحليلية ،بحكم النتائج واآلثار االستراتيجية المترتبة

على هذه التحركات التي يمكن االشارة إليها فيما يلي:

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة إلى تركيا :حيث تعد هذه الزيارة التي

تمت في الرابع والعشرين من نوفمبر  ،2021وشهدت لقاء سموه مع
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،تعد نقطة تحول نوعية كبرى في مسار
العالقات بين القوى االقليمية في منطقة الشرق األوسط ،ليس فقط

ألن الزيارة تطوي نحو عقد كامل من الشد والجذب بين االمارات (ودول
ً
أيضا ألنها
عربية أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر) وتركيا ،ولكن

يمكن أن تسهم فتح آفاق جديدة لبعض أزمات المنطقة ،والسيما في
ليبيا ،حيث يمثل الدور التركي أحد معضالت انهاء الصراعات التي يشهدها
هذا البلد العربي .وتكللت هذه الزيارة المهمة بتوقيع  12اتفاقية تعاون
ومذكرة تفاهم بين اإلمارات وتركيا ،إلى جانب إعالن اإلمارات تأسيس

صندوق بقيمة  10مليارات دوالر لدعم االستثمارات في تركيا ،وحملت
الزيارة رسائل متبادلة تعكس بشكل واضح رغبة البلدين في تسريع خطى

التعاون بينهما على مختلف األصعدة ،واالنطالق نحو مرحلة جديدة من
الشراكة والعالقات الواعدة بين البلدين .وتجسدت أبرز تلك الرسائل في
الحفاوة البالغة التي قوبل بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمسؤولين األتراك
ً
وتعليقا على الزيارة ،وصف صاحب السمو الشيخ محمد
واإلعالم التركي.
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ،المباحثات التي أجراها مع الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان بأنها “ مثمرة» .وأعرب عن تطلعه “إلى فتح
آفاق جديدة وواعدة للتعاون والعمل المشترك يعود بالخير على البلدين

ويحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى التنمية واالزدهار .بدوره
رحب الرئيس رجب طيب أردوغان بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن
ً
ً
ً
معربا عن ثقته بأن زيارته
كريما على بالده،
ضيفا
زايد آل نهيان إلى تركيا

تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العالقات والتعاون الذي يصب في
مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة.

زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي
لسوريا :تمثل هذه الزيارة التي تمت في التاسع من نوفمبر عام ،2021

نهاية لقطيعة استغرقت نحو عشر سنوات بين دمشق وحاضنتها العربية،
وكانت الزيارة األولى لمسؤول اماراتي بهذا المستوى لسوريا منذ عقد
كامل ،وجاءت هذه الزيارة في إطار نهج اماراتي تدرجي ،حيث اعقبت اتصال
هاتفي جرى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،والرئيس السوري بشار

األسد في العشرين من أكتوبر  ،2021تم خالله التباحث حول «عالقات

البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجاالت
ً
وتحديدا في  27مارس ،2020
لما فيه مصالحهما المتبادلة» ،وقبل ذلك

ً
الفتا للجميع
يبدو
قدرة الدبلوماسية
اإلماراتية على اختراق
أجواء الخالفات من
دون وساطات أو
وسطاء وهي السمة
ً
بروزا في العمل
األكثر
الدبلوماسي اإلماراتي
جرى أول اتصال منذ اندالع الحرب األهلية في سوريا في  ،2011بين

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري وبحثا حينها
تداعيات تفشي فيروس «كورونا» ،وكان الهدف األساسي هو تأكيد دعم

االمارات للشعب السوري في مواجهة جائحة «كورونا» « ،وتلك «الظروف

االستثنائية» كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ً
أيضا أن «التضامن اإلنساني في أوقات المحن يسمو فوق كل
الذي أكد
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بالنظر إلى طبيعة العالقات ليس بين ايران واالمارات فقط ،بل بين طهران
وغالبية دول مجلس التعاون وما تشهده هذه العالقات من توتر مزمن،
فضال عن موقع إيران في التجاذبات االقليمية والدولية الراهنة ،ناهيك عن
ً

عامل التوقيت الذي أضفى على الزيارة أهمية مضاعفة كونها جاءت في
خضم انعقاد الجولة السابعة من مفاوضات فيينا ،والتي تجري بين إيران

ومجموعة « »4+1باإلضافة إلى الواليات المتحدة ،بهدف إحياء االتفاق

النووي الموقع عام  ،2015كما تزامنت الزيارة مع تصعيد كالمي ايراني

 إسرائيلي وتوقعات وتكهنات حول احتماالت قيام اسرائيل باستهدافمنشآت البرنامج النووي االيراني .وتجدر االشارة إلى أن هذه الزيارة جاءت
ً
أيضا عقب اتصال هاتفي تم بين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير

الخارجية والتعاون الدولي ونظيره االيراني حسين عبد اللهيان.

عقالنية سياسية ورشادة استراتيجية

يصعب قراءة التحركات الدبلوماسية االماراتية حيال تركيا وإيران بمعزل
عن البيئة االقليمية والدولية التي تشهد تغيرات متسارعة ،وحيث يصعب

اعتبار» ،وقال« :سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة» .وكانت

التكهن بمآالت التفاوض بين إيران والقوى الدولية حول البرنامج النووي،
ً
طرفا في أي صراعات يمكن أن تهدد مسيرتها
وحيث تريد االمارات أال تكون

السورية دمشق في نهاية ديسمبر  .2018ولعل توقيت هذه الزيارة قبل

في التحركات الدبلوماسية االماراتية أنها تمضي وفق قاعدة «رابح  -رابح»

دولة االمارات قد أعادت قبل هذه االتصاالت فتح سفارتها في العاصمة

انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر يفتح الباب أمام عودة سوريا إلى
شغل مقعدها وسط أشقائها العرب واستئناف دورها التاريخي الطبيعي
في منظومة العمل االقليمي العربي.

ً
سلبا في طموحاتها االقتصادية الكبرى ،واألمر الالفت
التنموية أو تؤثر

بمعنى ضمان فوائد وعوائد استراتيجية مناسبة لطرفي العالقة ما يعزز

فرص نجاح الدبلوماسية االماراتية في بناء مشتركات مع الجميع ،كما يبدو
ً
الفتا للجميع قدرة الدبلوماسية االماراتية على اختراق اجواء الخالفات من

زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني لدولة

ً
بروزا في العمل الدبلوماسي
دون وساطات أو وسطاء ،وهي السمة األكثر

من نوعها منذ عام  2016التي يقوم بها مسؤول اماراتي رفيع المستوى
ً
ً
أيضا باهتمام اقليمي ودولي بالغ
أيضا زيارة حظيت
إلى طهران ،وهي

بغض النظر عن مساحات التباين والخالف أو االختالف وبناء العالقات

االمارات إلى إيران في السادس من ديسمبر عام  ،2021وهي الزيارة األولى

االماراتي ،الذي يمتلك هذه القدرة الفريدة على التواصل ومد الجسور
المتوازنة مع الجميع.
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أو تحقيق المتفق عليه او المنسق بشأنه في هذه الملفات.

سمات راسخة وأصيلة للدبلوماسية االماراتية

تشير قراءة تفاعالت وتحركات الدبلوماسية االماراتية بشكل عام في
ً
نموذجا للحيوية
السنوات األخيرة إلى أن السياسة الخارجية اإلماراتية تمثل

والفاعلية والديناميكية ،ويعود ذلك باألساس إلى نجاح الجهاز الدبلوماسي

الذي يقوده سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون
الدولي ،في التعاطي مع أزمات المنطقة العربية والحد من تأثيراتها السلبية
على المنطقة وشعوبها ،حيث حققت الدبلوماسية اإلماراتية على هذا

الصعيد ،بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ،ومن خالل العمل بشكل
ً
ً
مشهودا وضع الدولة في
تفوقا
متواز ضمن منظومات المجتمع الدولي،
مكانة بارزة ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى ،أو ما يعرف بعواصم

صنع القرار العالمي .وفي هذا اإلطار يشار إلى دور اإلمارات في مساندة

ً
الحاحا في هذا المحور يتعلق بمدى تخلي االمارات عن
والسؤال األكثر

الشعوب العربية التي تعرضت ألزمات داخلية طاحنة عقب موجة الفوضى

يمكن االشارة إلى تصريحات د .أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي

ويجمع المراقبون وخبراء السياسة على أن ما وصلت إليه دولة اإلمارات

مخاوفها بشأن البرنامج النووي االيراني في ظل تقاربها مع إيران ،وهنا

لصاحب السمو رئيس الدولة ،لدى حديثه عن زيارة سمو الشيخ طحنون
بن زايد آل نهيان إلى طهران ،حيث أكد أن بالده تشارك المخاوف االقليمية

حول السياسات واألنشطة االيرانية في المنطقة لكنها ترى أن «المواجهة
ً
ً
أيضا إلى ان
قدما» .كما تجدر االشارة هنا
ليست السبيل األمثل للمضي
االمارات ال تتحرك في هذه الملفات المعقدة بشكل منفرد فالدبلوماسية

االماراتية تتسم بميلها للتشاركية والتنسيق مع األشقاء ،سواء على
مستوى دول مجلس التعاون أو الصعيد العربي بشكل عام ،لذا يالحظ أن

د .قرقاش قد أكد على أن اجراءات بناء الثقة مع إيران تعتمد على آليات
ً
جزءا من هذه االجراءات ،وأن
كثيرة وأن الحوار والتعاون االقتصادي يشكالن
ً
وقتا» ،واألهم هو تأكيده على أن الحلفاء الخليجيين
هذا األمر «سيستغرق

على علم بالتحركات االماراتية تجاه إيران ،وأن الهدف من ذلك كله هو

واالضطرابات التي بدأت عام .2011

من نجاحات وازدهار تنموي مدعوم بحالة رائعة من حاالت األمن واالستقرار
ً
ً
ً
ً
مباشرا للدبلوماسية الذكية التي
ومردودا
طبيعيا
حصادا
الداخلي يمثل
صاغ معالمها وأرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،ثم اكتسبت هذه الدبلوماسية قوة دفع
ً
ً
ً
جديدا في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
نوعيا
وزخما
متجددة

آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ،بفضل الرعاية المستمرة من صاحب

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
ً
ً
وعالميا
اقليميا
الوزراء حاكم دبي ،وبفضل ديناميكية ونشاط والدور الحيوي
الذي يضطلع به صاحب السمو الشيخ محمــد بن زايــد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،والذي يوفر للدولة مساحات

حركة خارجية أوسع وأرحب ،بحيث باتت تمتلك زمام المبادرة في ملفات
ً
عالميا في دوائر اهتمام مستحدثة على أجندة الحوار
عدة ،وسطع نجمها

«فتح صفحة جديدة في العالقات» ،وهذه داللة مهمة للغاية ألنها تنفي
ً
تماما فكرة التنافس بين دول مجلس التعاون في التحرك نحو دول اقليمية

الدولي ،كما هو عليه الحال في ملف الطاقة المتجددة ،وحظر االنتشار

الخليجي بشأن الملفات المختلفة ولكن مع اختالف المقاربات وآليات إدارة

ويدرك متابعو الشأن اإلماراتي أن السياسة الخارجية للدولة قد تطورت

مثل ايران أو تركيا ،كما يزعم البعض .فالواضح أن هناك نوع من التوافق

النووي ،واألمن والسلم الدوليين وغير ذلك.
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بتطور المعطيات اإلقليمية في كل
مرحلة زمنية ،بحيث تبدو مرآة لما

يشهده الواقع اإلقليمي والدولي من
تغيرات وتحوالت ،مع احتفاظها بسماتها

األساسية المميزة والمتفردة ،وفي
مقدمتها الفاعلية والدينامكية والهدوء
والرصانة والحفاظ على قواعد حسن
الجوار ،األمر الذي يفسر نجاحات هذه

السياسة التي تبدو في حقيقة األمر
ً
انعكاسا لما تشهده جميع قطاعات

العمل والتنمية في دولة اإلمارات من

تطورات ايجابية متسارعة.

ورغم أن بعض األدبيات السياسية

تشير إلى حدوث تغيرات جذرية في نهج
السياسة الخارجية االماراتية وتتحدث

عن تخلي الدولة عن نهج الدبلوماسية
الهادئة الذي كانت تتسم به خالل مرحلة

التأسيس في عهد المغفور له بإذن الله
تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

ـ طيب الله ثراه ـ واعتماد استراتيجية
مغايرة تعتمد على نهج أكثر تفاعلية مع

األحداث واألزمات االقليمية ،فإن تحليل

تمثل السياسة
الخارجية اإلماراتية
ً
نموذجا للحيوية
والفاعلية
والديناميكية
بسبب نجاح جهازها
الدبلوماسي في
التعاطي مع كافة
أزمات المنطقة

الشواهد بتأن يشير إلى أن االمارات

بشكل عام هي دولة فتية تسري فيها الحيوية والدينامكية التي تتيح لها
سرعة االستجابة وردة الفعل والتفاعل مع ما يحيط بها من أحداث وأزمات
ً
وضوحا لما لهذه األزمات من تأثيرات وتبعات استراتيجية
بشكل أكثر

ملموسة على مصالح االمارات وبقية الشعوب العربية ،وهذا األمر ال يعد
ً
وتغيرا بقدر مايعد استجابة واقعية للمتغيرات االقليمية الطارئة .فال
تحوال
ً

شك أن تسارع وتيرة األحداث واتساع

رقعة األزمات في منطقتنا العربية منذ
اضطرابات عام  2011وانكشاف دوافع
دوال
موجات الفوضى التي شملت
ً
عربية عدة ،لم يجعل لدول مثل االمارات

والمملكة العربية السعودية أي خيار سوى
ضرورة التصدي لهذه الفوضى والدفاع
عما تبقى من ركائز األمن االقليمي في

ظل تعرض دول عربية رئيسية لهزات
استراتيجية غير مسبوقة.

مآالت ومسارات مستقبلية

في ضوء تحركات الدبلوماسية االماراتية
نحو محطات اقليمية عدة ،فإن تحليل

الشواهد يؤكد أن منطقة الشرق األوسط
ربما تشهد تغيرات جيوسياسية جديدة
بدال من
مستمدة من شيوع مناخ الوفاق ً

الصراع في األجواء االقليمية ،فمسارات
التهدئة وتبريد األزمات تتمدد وتشارك

فيها أطراف عدة اقليمية ،وتنخرط

العواصم االقليمية  ،بدرجات متفاوتة
وايقاع يراوح في ايقاعه وتسارعه التباطؤ

والتسارع ،في سياسات براجماتية تشجع

عليها االمارات وتدفع باتجاهها حتى أن هذه األجواء التصالحية قد طالت

العالقات االسرائيلية التركية التي تشهد إشارات تقارب ايجابية يمكن أن

تسهم في تحقيق االستقرار االقليمي وانهاء التوترات ،بما يصب بالنهاية
ّ
التشكل،
في سلة التوقعات القائلة بأن هناك نظام اقليمي جديد قيد
ً
ارتكازا على قاعدة التعاون والمصالح االقتصادية وليست السياسية.
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اإلمارات
العربية
المتحدة..
 50عاما

من اإلنجازات
والنهضة
الشاملة

احتفلت دولة اإلمارات العربية المتحدة باليوبيل

الذهبى لتأسيسها ,استطاعت خالل مسيرة نصف
قرن أن تحقق المعجزات ,خاصة فى مجال التنمية
والتقدم االقتصادى والعلمى ,وأن تصبح من

أبرز دول العالم فى تحقيق النهضة وفى امتالك

القوة الشاملة ,السياسية واالقتصادية والعسكرية
والثقافية ,جعلتها نموذجا رائدا يحتذى به على
مستوى العالم.

معجزة اقتصادية:

تبنت اإلمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهان ,منهجا فريدا فى البناء واإلعمار

والتنمية والتقدم وتوظيف الثروات حتى استطاعت اإلمارات أن

تحقق معجزة اقتصادية يشيد بها الجميع.

بقلم :د .أحمد سيد أحمد

خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية
بمركز األهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية

فقد استطاعت اإلمارات العربية خالل خمسين عاما أن تحقق معجزة
تنموية اقتصادية أشاد بها العالم أجمع ,حيث ارتكزت منذ تأسيس
الدولة على تبنى الخطط االقتصادية المتعددة وفقا منهج التنمية

الشاملة والمستدامة ووفق فلسفة أن اإلنسان اإلماراتى هو
الغاية من التنمية وأداتها فى ذات الوقت ,ولذلك استمرت البالد
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فى االرتقاء بالمواطن اإلماراتى وتسليحه بأحدث علوم العصر الحديث

الدول عالميا فى مجال ريادة األعمال ,كما أنها احتلت المرتبة األولى عربيا

ومشروعات ريادة األعمال القائمة على اإلبداع وتطبيقات الثورة الصناعية

إلى  73مليار درهم فى عام  .2020ورغم تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها

ليكون قادرا على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة وتعزيز التكنولوجيا
الرابعة واالقتصاد القائم على المعرفة .كما ارتكزت فلسفة التنمية

اإلماراتية على توظيف موارد البالد الطبيعية خاصة من النفط والغاز
فى بناء اقتصاد حديث أصبح أحد أبرز االقتصاديات اإلقليمية والعالمية

التى تتسم بخصوصية وسمات متفردة ,وقد انعكست مخرجات فلسفة
التنمية اإلماراتية القائمة على توظيف الموارد البشرية والطبيعية فى
احتالل اإلمارات مرتبة اقتصادية عالمية واقتصاد متفرد تعكسه لغة

األرقام واإلنجازات .فقد احتلت اإلمارات المرتبة األولى إقليما والتاسعة
عالميا فى تقرير التنافسية العالمية  ,2021وتعد اإلمارات من بين أفضل

وإقليما وال 15عالميا فى جذب االستثمار األجنبى المباشر والذى وصل
على االقتصاد العالمى ,فإنها حققت زيادة كبيرة فى تلك االستثمارات

خالل عام  .2021كما أصبحت اإلمارات مقرا ل 25%من الشركات ال500

الكبرى فى العالم وذلك بسبب بيئة االستثمار الجاذبة والواعدة فى
البالد .ويعد االقتصاد اإلماراتى ثانى أكبر اقتصادى عربى بعد المملكة

العربية السعودية بناتج محلى يصل إلى  421مليار دوالر فى عام ,2021

وتخطط الدولة اإلماراتية إلى الوصل بحجم الناتج المحلى إلى  3ترليون
دوالر بحلول عام  .2031كما كانت اإلمارات العربية من أفضل الدول
التى استطاعت تجاوز أثار جائحة كورونا بفعل خططها واستراتيجيها فى
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وعوامل عدم االستقرار فى الدول المستهلكة ..إلخ ,ولذلك كانت اإلمارات

من الدول النفطية الرائدة التى قامت بتحقيق طفرات كبيرة فى مجال تنويع
االقتصاد وزيادة حجم الصادرات والقطاعات غير النفطية وإسهامها فى
الناتج المحلى ,حيث تجاوز  4%معدل نمو القطاع غير النفطى فى ,2020
وقد حققت البالد إنجازات كبيرة فى القطاعات غير النفطية مثل صناعة
اللوجيستيات والصناعات البتروكيماوية والسياحة والتصنيع وغيرها .كما
أصبحت اإلمارات احد أبرز الوجهات السياحية فى العالم والتى زادت بشكل

كبير بعد استضافة اإلمارات لمعرض اكسبو  ,2020حيث أصبحت السياحة

من المصادر الرئيسة لالقتصاد الوطنى ,حيث ساهمت بما يقارب 200

مليار درهم عام  .2019كما تعد اإلمارات أحد أهم األسواق الرقمية فى
الشرق األوسط والعالم ,إضافة إلى أن اإلمارات من الدول البارزة عالميا
فى مجال استخدام وإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والكهرباء,

وهو ما يعكس جهود اإلمارات الرائدة فى مواجهة التغيرات المناخية

وتقليل االنبعاثات الحرارية وتخفيض نسبة ثانى أكسيد الكربون ,حيث

وصلت االستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة إلى ما يزيد عن  600مليار
درهم ,وقد انعكس تلك اإلنجازات بصدور رخصة تشغيل المحطة الثانية

من محطات براكة للطاقة النووية السلمية ،أول مفاعل سلمي للطاقة
النووية في العالم العربى ،فى  9مارس  ،2021بعد أن نجحت اإلمارات

التعامل مع الجائحة حيث قامت بتلقيح كافة المقيمين فيها من مواطنين

فى نهاية  2020بوصول مفاعل المحطة األولى إلى  100%من طاقته

والتنمية وحققت معدالت نمو مرتفعة فى أعوام  ,2020و ,2021تجاوزت

تندرج ضمن الجيل الثالث من مفاعالت الطاقة النووية المتقدمة ،ستنتج

ووافدين ,كما وازنت بين اإلجراءات االحترازية وبين استمرار عجلة اإلنتاج

.2,5%

اإلنتاجية .وتحتوي محطات براكة للطاقة النووية السلمية على  4مفاعالت

عند اكتمال تشغيلها  5.6جيجاوات من الكهرباء .كما كانت اإلمارات أول

لقد أصبحت اإلمارات العربية على مدار نصف قرن من التنمية المتواصلة

دولة عربيا وإقليميا تخترق مجال الفضاء وترسل مسبار األمل إلى كوكب

اللوجيستيات فى العالم ,حيث تصل إلى  220مليار درهم ,خاصة فى ميناء

الفضاء وخامس دولة عالمية تحقق هذا اإلنجاز .وقد تجسدت أبرز اإلنجازات

أن تصبح جوهرة الشرق األوسط اقتصاديا ,وأن تصبح رائدة صناعة
جبل على أحد موانئ مجمع دبى العالمية ,وأن تكون أحد أبرز المحطات

العالمية فى اللوجستيات والترانزيت وما تقدمه من خدمات عالمية جعلت
شهرتها واسعة عالميا.

المريخ فى فبراير  ,2021لتضع العرب على الخريطة العالمية فى مجال
فى اليوبيل الذهبى لإلمارات بتنظيم معرض اكسبو  2020كأول دولة

عربية تستضيف هذا الحدث العالمى الذى يشارك فيه أكثر من  190دولة
فى العالم.

ومنذ سنوات مبكرة تبنت اإلمارات العربية إستراتيجية تحديث وتنويع

والشك أن هذه اإلنجازات وهذه المعجزة االقتصادية اإلماراتية ,تحققت

تتأثر أسعاره بعوامل عالمية مثل العرض والطلب وحالة االقتصاد العالمى

الشيخ زايد ,وسار على دربه قادة البالد من بعده ,واالعتماد على التخطيط

هيكل االقتصاد ,بحيث ال يكون معتمدا فقط على النفط والغاز ,والذى

بفعل توافر اإلرادة السياسية لدى قادة اإلمارات ,والذى أسسه المغفور له
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السليم والتراكم فى اإلنجازات واستخدام
المنهج العلمى ومواكبة التطور السريع

فى التكنولوجيا والمعرفة.

ركي���زة لألم���ن واالس���تقرار ف���ى
الشرق األوسط:

شكلت اإلمارات العربية المتحدة خالل
نصف قرن ركيزة أساسية فى تحقيق األمن

واالستقرار فى منطقة الشرق األوسط,

والتى تموج بالصراعات والحروب واألزمات

منذ عقود عديدة ,وتبنت اإلمارات سياسة
خارجية قائمة على تغليب منهج ومنطق

السالم والحكمة والتعاون على منطق
الحرب والصراع ,انطالقا من فلسفة أن

السالم أقل تكلفة من الحروب والصراعات

برزت اإلمارات
كنموذج مضيئ
يجسد روح التسامح
واإلنفتاح ويعزز قيم
التعاون واإلخاء بين
الجميع من منظور
األخوة اإلنسانية

اإلرهاب والتطرف التى قامت بها مليشيات
وتنظيمات دينية متطرفة استخدمت الدين

ألغراض سياسية مثل داعش واإلخوان

المسلمين وغيرها ,من التنظيمات اإلرهابية

التى أساءت للدين اإلسالمى الحنيف

كما أساءت إلى أوطانها وتم استخدامها
كأدوات فى بعض الدول الكبرى واإلقليمية
كمخلب قط فى الجسد العربى وتفتيت

دوله ,وقد دفعت الشعوب العربية ثمنا
غاليا لتلك المخططات من ماليين القتلى
والمصابين وماليين المهاجرين والمشردين
وتدمير كامل للبنية األساسية .وفى ظل

هذه البيئة المضطربة استطاعات اإلمارات

العربية بالتعاون مع مصر والمملكة العربية

السعودية ,دول القلب الصلب ,أن تشكل

التى تؤدى دائما إلى الدمار والقتل والتشريد .وانحازت اإلمارات دائما إلى

حائط صد أمام تلك المخططات التى كانت تريد نشر الفوضى فى المنطقة

مبادئ السيادة وحسن الجوار والتى رسمت محددات ومالح السياسة

المليشيات والكيانات الموازية من تنظيمات مسلحة ومليشيات طائفية,

احترام قواعد القانون الدولى وعدم التدخل فى شؤون األخرين واحترام

الخارجية اإلماراتية وهو ما أكسبها احترام العالم كله .وعلى مدار تاريخها

لعبت اإلمارات دورا إقليميا وعالميا فاعال فى تحقيق األمن واالستقرار عبر
الوساطة اإليجابية الحيادية والمساهمة فى تسوية الكثير من الصراعات

واألزمات خاصة فى منطقة الشرق األوسط .وقدمت اإلمارات نموذجا
رائدا فى الدولة التى تنتهج نهج السالم والتنمية واالستقرار.

وتدمير الدول العربية وتقويض مؤسسات الدولة الوطنية العربية عبر إنشاء
ونجحت اإلمارات مع دول القلب الصلب فى إجهاض هذه المخططات
والحفاظ على النظام العربى والدفاع عن األمن القومى العربى ضد العدوان

والتدخالت الخارجية.

عاصمة إنسانية عالمية:

وفى العقد األخير الذى شهد الكثير من الصراعات والتوترات والحروب فى

شكلت اإلمارات العربية نموذجا عالميا للمساعدات اإلنسانية والعمل

قوة وازنة فى المنطقة فى تحقيق األمن واالستقرار وتصدت لموجات

التي تأسست على العطاء والمنح إلى عاصمة إنسانية عالمية ,حيث

الشرق األوسط وما عرف بالربيع العربى شكلت اإلمارات العربية المتحدة

اإلنسانى فى كافة أنحاء العالم وعلى مدار خمسين عاما تحولت الدولة
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واجب .وفى ظل عالم يموج بالصراعات والحروب واألزمات والتهميش

وإقصاء األخر وتصاعد خطاب الكراهية والتطرف لدى التنظيمات

المتأسلمة فى مقابل تصاعد خطاب الكراهية واإلقصاء والتهديد لألخر

من جانب حركات وتنظيمات اليمين المتطرف فى الغرب وتصاعد ظاهرة
اإلسالموفوبيا ,وسط كل ذلك برزت اإلمارات العربية كنموذج مضئ يجسد
روح التسامح واالنفتاح والتالقى ويعزز قيم التعاون واإلخاء بين الجميع من
منظور اإلخوة اإلنسانية .وقد انعكس ذلك فى استضافت اإلمارات ألكبر

حدث إنسانى عالمى بتوقيع وثيقة األخوة اإلنسانية فى عام  ،2019بين
اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف والبابا فرانسيس

الثانى بابا الفاتيكان ,وخلد العالم ذكرى توقيعها في احتفالية دولية سنوية،

تم االحتفال بها ألول مرة  4فبراير ،2021بعد إقرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة في شهر ديسمبر  2020هذا اليوم يوما عالميا لألخوة اإلنسانية.
وفي ترجمة عملية للوثيقة وأهدافها ،أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،

تستند المساعدات اإلماراتية إلى النهج اإلنساني للمغفور له الشيخ زايد

ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة باإلمارات ،بناء

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة .وقد بلغ حجم المساعدات اإلنسانية

ليجسد حالة التعايش السلمي وواقع التآخي اإلنسانى الذي تعيشه مختلف

بن سلطان آل نهيان ،مؤسس اإلمارات ،والذي سار عليه من بعده الشيخ

اإلماراتية خالل  50عاما أكثر من  320مليار دوالر ,وهو ما كشف عنه

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبى فى حسابه على توتير ،وقدمت إلى أكثر من  155دولة

فى العالم ,بغض النظر عن االختالفات الدينية أو العرقية ,ولم ترتبط
بأية مشروطية سياسية ,كما هو الحال بالنسبة لمساعدات الدول الغربية
والدول الكبرى األخرى ,وإنما استندت على دعم وخدمة اإلنسان أينما كان

وانحازت لمصلحة الشعوب فى كل مكان.

نموذج عالمى ملهم للتسامح والتعايش:

شكلت اإلمارات منذ تأسيسها نموذجا للتعايش والتسامح واالنفتاح بين
الثقافات والحضارات انطالقا من فلسفة أن االختالف سنة والتعايش

بيت العائلة اإلبراهيمية في جزيرة السعديات بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي،
األعراق والجنسيات من العقائد واألديان المتعددة في دولة اإلمارات .ومن
المقرر افتتاح البيت منتصف عام  ،2022ليشكل مركزا لنشر التسامح
الدينى والتعايش المشترك ونشر قيم السالم.

لقد نجحت اإلمارات العربية المتحدة خالل مسيرتها فى الخمسين عاما

الماضية أن تجسد نموذج الدولة الرائدة فى امتالك القوة الشاملة وأن
تحقق طفرات على كافة المستويات وأن يجنى المواطن اإلماراتى ثمار

التنمية والنهضة الشاملة ويفتخر بمنجزات ونهضة بلده ,كما أن قطار
النهضة والشاملة والتقدم مستمر فى صعوده وفى مسيرته ليجعل من

اإلمارات الدولة األنموذج ويضعها فى مقدمة دول العالم.
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اإلمارات بين الواليات
المتحدة والصين

إال أن دخول البلدين الكبيرين  -الواليات المتحدة والصين  -في حالة توتر في عالقتهما
مع بعضهما البعض قد يخلق في بعض األحيان حالة من الضغط غير المرغوب على دولة
اإلمارات كي تتخذ مواقف مؤيدة لطرف ضد طرف آخر .وهذا ما حدث مع الواليات المتحدة

بالذات والتي على ما يبدو بأنها ال يعجبها توجه الدول الشريكة معها إلى إقامة عالقات

بقلم :د.محمد بن هويدن

أستاذ العالقات الدولية المشارك  -جامعة
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com

إن التوتر الدائر بين الواليات
المتحدة والصين منذ فترة الرئيس
األمريكي السابق دونالد ترامب
ُيلقي بضالله على العديد من دول
العالم بما في ذلك دولة اإلمارات
العربية المتحدة .فدولة اإلمارات
تقيم عالقات متميزة بين الطرفين،
فهي على عالقة استراتيجية مع
الواليات المتحدة قوامها التعاون
األمني من أجل ضمان سالمة
وأمن المنطقة من التهديدات التي
يمكن أن تُ ثير القالقل للمصالح

القائمة فيها ،وهي كذلك على عالقة
استراتيجية مع الصين قوامها التعاون
االقتصادي من أجل الدفع نحو تنويع
االقتصاد اإلماراتي وبناء شراكات
اقتصادية مع دولة محورية بحجم الصين.
فهذه الشراكات االستراتيجية األمنية
مع الواليات المتحدة ،واالقتصادية مع
الصين تعتبر جزءاً مهماً في استراتيجية
دولة اإلمارات الساعية إلى تعزيز البيئة
األمنية واالقتصادية للدولة من أجل
تحقيق التقدم واالزدهار لبرامج التنمية
التي تصبو لها دولة اإلمارات وتسعى
إلى تحقيقها في مشروعها التنموي
الرائد في المنطقة ،ومن أجل بناء
شراكات سياسية مثمرة مع الدول
الفاعلة في النظام الدولي.

قوية ومتينة مع الصين التي تعتبرها واشنطن المنافس األبرز لقوتها ونفوذها ومكانتها

العالمية .ربما للواليات المتحدة الحق في أن تفكر كيفما شاءت ولكن أيضا للدول األخرى
الحق في تنويع عالقاتها وشراكاتها الدولية من منظور ما يحقق مصلحتها الوطنية .والصين

دولة ناهضة بشكل ال يستطيع أحد أن يتجاهل نهوضها سواء كان ذلك النهوض مخيف
للبعض كما هو الحال بالنسبة للواليات المتحدة أو أنه فرصة لآلخرين واالستفادة منه كما

هو الحال مع الجزء األعظم من دول العالم بما في ذلك دولة اإلمارات .فالصين الدولة
التجارية األولى في العالم وثاني أكبر اقتصاد عالمي ،ودولة اإلمارات تستثمر بشكل كبير في
موقعها الجغرافي وما تمتلكه من مقومات لوجستية في أن تكون مركز تجاري يربط الصين

بالعالم وخاصة بمنطقة الشرق األوسط .ولقد نجحت في ذلك بالفعل .لذلك ال يمكن لدولة
اإلمارات أن تُ ضحي بهذه المكانة االقتصادية الكبيرة في سبيل إرضاء هواجس أمريكية لن

تأتي بالمنفعة الكبيرة على دولة اإلمارات.

نعم ،تُ قدر دولة اإلمارات العربية المتحدة شراكتها االستراتيجية مع الواليات المتحدة لكنها

ً
طرفا في معادلة التوتر الحالي والصراع المستقبلي بين قوتين كبيرتين على
ال تود أن تكون
الساحة الدولية وذو عالقة متطورة مع دولة اإلمارات .فدولة اإلمارات انتهجت استراتيجية
الحيطة في التعامل مع الدول الفاعلة في النظام الدولي بشكل عام والنظام اإلقليمي بشكل

خاص عبر االنفتاح على الجميع وبناء شراكات وعالقات ذو منفعة مشتركة تبعد الدولة عن

الدخول في متاهات الخالفات والصراعات .لذلك فعندما تأتي واشنطن وتضغط على بعض
الدول باتخاذ مواقف داعمة لها ومناوئة ألطراف أخرى مؤثرة ،فإن مثل هذه الدول لها الحق
في حماية نفسها من الدخول في هكذا مواقف برفض قبول هكذا توجه ،وخاصة إذا لم
تقدم واشنطن البديل المناسب الذي يعوض مثل هذه الدول عن ما ستخسره من جراء
اتخاذها مواقف داعمة لواشنطن .هذه المشكلة الكبيرة الموجودة في واشنطن وهي أنها

تحاول الضغط على الدول التخاذ مواقف مؤيدة لها من دون أن تقدم بدائل لمثل هذه الدول

تشجعها على األخذ بالموقف األمريكي ويعوضها خسارة االبتعاد عن خصم الواليات المتحدة
كما هو الحال مع الصين .كل دول العالم تستشعر هذه المشكلة األمريكية ،لذلك فإن

الكثيرين منهم ال يساريون الواليات المتحدة.

الواليات المتحدة ترفع راية تخويف العالم من الصين وما تفعله ،ولكنها ال تمنح الدول
بدائل هي بحاجة لها تجعلها تقول نعم لواشنطن وال لبكين .هذا الموقف األمريكي ال يمكن
ً
تهديدا لها
ان يحصل على دعم دول العالم السيما تلك التي ال ترى في التوجه مع الصين

ً
تماما كما هو الحال مع دولة اإلمارات العربية المتحدة
وإنما تراه منفعة ومصلحة مطلوبة.

التي بنت عالقات طيبة مع الصين قوامها المنفعة المشتركة ،فال يمكن لإلمارات أن تنهي

استثمارها الناجح إلرضاء رغبات الواليات المتحدة األمريكية ،وخاصة في الوقت الذي نرى
فيه تراجع للدور األمريكي عن أخذ زمام المبادرة لحماية أمن استقرار المنطقة ودعم دول

المنطقة على الثبات بقوة وحزم في مواجهة التهديدات المؤثرة على أمنها واستقرارها.
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توطين الصناعات الدفاعية ..محددات
وطنية وعالمية وفرص غير مسبوقة

لم تُ عد الصناعات الدفاعية تكتسب أهميتها من مجرد ارتباطها الوثيق بقيمة «األمن» التي
تسعى الدول إلى تحقيقها؛ سواء لكونها الرافد الذي تستمد منه أي دولة العتاد والمعدات
التي تلزمها لتحقيق أمنها؛ أو لكونها أحد المداخل التي ُ
تنفذ منها الدول للسيطرة على بعضها
البعض ،حيث باتت الصناعات الدفاعية  -خالل العقود األخيرة  -واحده من الركائز األساسية
التي تقوم عليها أكبر االقتصادات العالمية؛ حتى أن بعض الخبراء اندفعوا نحو صياغة فرضية
مفادها وقوف أكبر الدول المنتجة للسالح وراء األزمات والصراعات التي يشهدها العالم بشكل
مستمر ،بدعوى سعي هذه الدول لتعزيز سباقات التسليح التي تندلع هنا وهناك.
بقلم :هاني األعصر

باحث متخصص في شؤون األمن القومي  -المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات ـــــ القاهرة
وقد أستند هذا الفريق من الخبراء في سبيل إثبات صحة فرضيته على
عدد من الوقائع؛ على رأسها اآلثار السلبية التي طالت بعض االقتصادات

الكبرى عقب انتهاء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي؛ جراء

انخفاض ميزانيات الدفاع في الفترة من  1996 – 1989بقيمة الثلث والذي
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دفع بدوره نحو  24شركة من بين أكبر  100شركة عاملة في مجال الصناعات
الدفاعية نحو الخروج من المجال بحلول عام  ،1998ودفع شركات أخرى

نحو اللجوء إلتمام سلسلة من اإلندماجات الموحدة التي مكنتها من تجاوز
هذه األزمة ،خاصة بعدما شهد القطاع  -خالل العقدين األخيرين  -طفرات

عديدة؛ بزغت في زيادة قيمة اإلنتاج العالمي من الصناعات الدفاعية خالل
ً
ً
وسلبيا على
إيجابيا على الدول المنتجة
هذه الفترة بشكل واضح ،انعكست
ً
عددا من التساؤالت حول ضرورة
الدول المستوردة ،األمور التي تثير بدورها

توطين الصناعات الدفاعية؛ ومن ثم المحددات التي قد تدفع بعض الدول
ً
أخيرا األمور والضوابط
نحو هذا االتجاه؛ وكذا الفرص المتاحة لتحقيق ذلك،

التي يجب على أي دولة أخذها في االعتبار إذا ما ُشرعت فيه.

أوال :توطي���ن الصناعات الدفاعية ..مح���ددات وطنية وآخرى
ً
عالمية

تتعدد المحددات التي قد تدفع الدول المستوردة للسالح نحو التفكير في

توطين الصناعات الدفاعية؛ خاصة إذا ما كان لديها القدرات واإلمكانات

الالزمة للبدء في ذلك ،وبطبيعة الحال فإن هذه المحددات تكتسب فاعلية
ً
استيرادا للسالح» والتي تضم
أكبر لدى الدول الواقعة في قائمة «األكثر
دوال عربية عديدة ،حيث يتزايد حجم المكاسب المتوقعة من توطين هذه
ً
ً
عبئا
الصناعة التي تلتهم الجزء األكبر من الميزانيات الدفاعية قبل أن تشكل
ً
اقتصاديا على كيان الدولة ككل.

وفي هذا السياق؛ تتنوع محددات السعي لتوطين الصناعات الدفاعية

ما بين العسكري واألمني والسياسي واالقتصادي ،فعلى الصعيدين
العسكري واألمني تتجاوز المكاسب المتوقعة من توطين الصناعات

الدفاعية حدود تلبية جزء معتبر من احتياجات الدولة في هذا المجال (إذ
ال توجد دولة توفر كافة احتياجاتها الدفاعية من شركاتها الوطنية؛ وهو

ما يمكن االستدالل عليه بحالتي الواليات المتحدة األمريكية وروسيا

بإعتبارهما أكبر دولتين منتجتين للسالح في العالم ومع ذلك يقومان

تعد الصناعات الدفاعية
ً
ً
اساسيا من فروع الصناعة
فرعا
الوطنية وفي أغلب الدول
ً
صناعيا ال يمكن
المتقدمة

الفصل بينها وبين الصناعات

الوطنية
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بإستيراد جزء من احتياجاتيهما) ،فتمتد المكاسب المتوقعة إلى تعزيز

قدرة الدولة على اإلحتفاظ بأسرارها العسكرية؛ بداية من األسرار المرتبطة
ً
ومرورا بالحجم الفعلي لقدرة الدولة العسكرية؛
باالحتياجات الدفاعية؛
ً
وانتهاءا بالجوانب المعرفية المملوكة الدولة في هذا الصدد ()Now How

والتي تشكل في إجمالها أحد نقاط قوة الدولة في مواجهة خصومها.

ً
أيضا  -لحد ضمان الدولة لإلستفادة من
كما تمتد المكاسب العسكرية -

قدراتها العسكرية الضاربة إذا ما اقتضت الحاجة إلى ذلك ،خاصة وأن أغلب
ً
شروطا بشأن
الدول المنتجة للسالح مازالت تفرض على زبائنها من الدول
استخدام األسلحة التي تنتجها ،بحيث ُيصبح لها حق الموافقة والرفض

المنتج بمعرفتها ،وهو أمر ال تتوقف تبعاته
على استخدام زبائنها للسالح ُ

عند حدود تجريد الدول المستوردة لهذا السالح من حقها األصيل في

استخدامه للدفاع عن سيادتها ومصالحها؛ ومن ثم تجريدها من بعض
أدوات الحسم العسكري ،إذ تمتد تبعات ذلك لحد تعريض المعلومات
الخاصة باألنشطة العسكرية التي تنوي الدولة القيام بها لخطر التسريب

المنتجة؛ وهو أمر قد ُيعرض الدولة للخطر؛ أو يهدد بفشل
بواسطة الدولة ُ
المهام العسكرية التي تنوي القيام بها على أقل تقدير.

أما على الصعيد السياسي؛ نجد أي ثمة مكاسب عديدة من شأنها دفع
الدول نحو التفكير في توطين الصناعات الدفاعية ،لعل أهمها اإلقتراب

إلى استقاللية القرار الوطني والذي سيتحرر بطبيعة الحال من التبعية

فضال
واإلرتباط بمواقف الدول التي تمد الدولة بالسالح وتتولى صيانته،
ً

عن إتاحة المجال أمام الدولة إلقامة عالقات استراتيجية  -تقوم على
أساس الندية  -مع الدول الشريكة في برامج الصناعات الدفاعية الوطنية،

وعلى الصعيد االقتصادي نجد أن لتوطين هذا القطاع االستراتيجي مزايا

اقتصادية عديدة ،تبدأ بدعم عملية إيجاد ما يسمى بــ “العمق االستراتيجية
الصناعي” والذي يساهم بقدر كبير في توفير البيئة الحاضنة للصناعات

الحديثة؛ وبخاصة تلك المغذية للصناعات العسكرية والمدنية على السواء،
أضف إلى ذلك ما يوفره القطاع من فرص عمل ودخل للدولة في صورة

ضرائب ورسوم ،وهو ما تؤكده الحالة األمريكية التي يتجاوز إجمالي عدد
العاملين في هذا القطاع بها نحو ثالثة ونصف مليون شخص؛ وتتجاوز

قيمة الضرائب التي تحصلها الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات من
ً
سنويا.
الشركات واألفراد العاملة في القطاع ذاته حاجز الـ  40مليار دوالر
وفي السياق ذاته؛ ال يمكن إغفال المحددات ذات الطابع العالمي والتي

يجب أن تدفع الكثير من الدول للسعي الحثيث نحو توطين الصناعات
الدفاعية؛ وفي مقدمتها الحد من سباقات التسليح ،تلك السباقات التي
طالما استنزفت القدرات االقتصادية للعديد من الدول؛ ومن ثم عطلت

نجاح اإلمارات ومصر
في صناعة وتنظيم
واستضافة المعارض

الدفاعية العالمية يمثل شهادة

دولية دامغة على ما ينعمان به

من أمن واستقرار شامل

مساعيها لتحقيق التنمية وتحسين األحوال المعيشية لمواطنيها ،وهو
أمر تؤكده الزيادة المطردة التي طرأت على إجمالي قيمة اإلنتاج العالمي

من السالح خالل السبعة عشر سنة األخيرة والتي بلغت نسبتها ،198%
حيث بلغ إجمالي قيمة اإلنتاج العالمي من السالح بنهاية  2020نحو

 531مليار دوالر؛ في مقابل  268مليار دوالر في 2004؛ وذلك بحسب
معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم ( ،)SIPRIإذ ُيتوقع أن تتراجع
حدة سباقات التسليح لنحو كبير إذا ما اتجهت الدول لالعتماد على نفسها

ً
ثاني���ا :توطي���ن الصناع���ات الدفاعي���ة ..فرص غير مس���بوقة
واحتياطات واجبة
توفر البيئة األمنية الدولية وما تنطوي عليه من تهديدات ناشئة وغير
ً
فرصا غير مسبوقة أمام الدول الساعية لتوطين الصناعات
تقليدية

في توفير أغلب أو حتى بعض احتياجاتها الدفاعية ،وهو ما بزغ بوضوح
ً
ً
ملحوظا في إجمالي قيمة وارداتها
تراجعا
في الحالة الصينية التي سجلت

عابرة للحدود إلى قائمة التهديدات التي بات على أغلب دول العالم

قيمة صادراتها.

المنتجة للسالح بالفعل،
الدفاعية أو تعظيم وضعها إذا ما كانت من الدول ُ

من السالح في ضوء زيادة حجم إنتاجها الدفاعي والذي انعكس بدوره على

الدفاعية ،فمع انضمام اإلرهاب الدولي وما يرتبط ويحيط به من جرائم
مواجهتها ،بزغت مساحة كبيرة لدخول بعض الدول إلى ساحة الصناعات
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الصناعات الدفاعية
ً
دورا
والعسكرية تؤدي
ً
محوريا في تعزيز القوة

ً
عسكريا
الشاملة لإلمارات ومصر
ً
ً
ً
واقتصاديا
واستراتيجيا
وسياسيا

ً
ً
وتكنولوجيا
وبشريا

ً
تعاونا من ذي قبل ،األمر الذي سمح بنشوء شراكات عديدة ناجحة يمكن
التعامل معها كنماذج قابلة لإلستنساخ ،السيما وأن الظروف العالمية
(سواء كانت أمنية أو تكنولوجية أو اقتصادية) مازالت تدفع الجميع نحو

التعاون والتكامل ،وفي هذا السياق؛ ال يمكن تجاهل التجربة اإلماراتية

في توطين الصناعات الدفاعية ،خاصة وأنها نجحت سواء في اإلستفادة
من الفرص التي سمحت بها البيئة األمنية الدولية؛ أو في إنشاء عالقات
تعاونية وشراكات ناجحة ،وهو سرعان ما ظهرت نتائجه في المنتجات
الدفاعية المتطورة التي تحمل عبارة «صنع في اإلمارات» ومنها منظومة

خاصة وأن اإلمكانات المطلوبة لتصنيع األسلحة والمعدات المستخدمة
ً
تعقيدا من تلك المطلوبة لتصنيع
في مواجهة مثل هذه التهديدات أقل
األسلحة والمعدات المستخدمة في الحروب التقليدية كحامالت الطائرات

والمدمرات والغواصات والصواريخ وغيرها ،كما أن حجم األسواق المتاحة

أمام هذه األسلحة والمعدات يتسع بإتساع الدول المستهدفة من قبل
التنظيمات اإلرهابية على اختالف أيديولوجياتها وأهدافها.

الصواريخ «سكاي نايت»؛ ومجموعة الطائرات الحوامة «كيو إكس»؛ وغيرها

المصنعة بواسطة شركة «إيدج» التي
من القطع البحرية؛ وكذا المدرعات ُ
باتت واحده من أكبر  25شركة للتوريدات العسكرية حول العالم.
ً
وأخيرا؛ يجب على الدول الساعية نحو توطين الصناعات الدفاعية مراعاة
ً
عددا من النقاط ،أهمها رسم خريطة دقيقة للقطاع حول العالم تتضمن

كافة البيانات الخاصة به ،وذلك قبل قيامها بتحديد احتياجاتها الدفاعية
وإمكاناتها اإلنتاجية؛ ومن ثم تحديد سلم أولوياتها ،بحيث تبدأ باألهم

وبخالف الفرص التي توفرها البيئة األمنية الدولية ،فقد ساهمت األزمة

فالمهم ،وفي األخير تضع استراتيجية تراعي البدء بالتصنيع الجزئي الذي

وسبق اإلشارة إليها  -في دفع المجتمع األمني الدولي ألن يكون أكثر

إلى الكفاءة المنشودة.

التي تعرض لها قطاع الصناعات الدفاعية؛ جراء انتهاء الحرب الباردة -

يعتمد على عالقات شراكة تضمن اكتساب الدولة الخبرات الالزمة للوصول
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التعاون بين المؤسسات
العسكرية ومراكز الدراسات في تعزيز
األمن الفكري :تجارب وتحديات وأفاق

مما ال شك فيه أن الحروب بشكلها التقليدي الواضح قد أصبحت نادرة الحدوث ،وإن هناك أشكاال
جديدة من الحروب ،اتفق علي تسميتها حروب الجيلين الرابع والخامس .وهي تشترك في غالب
األمر بتفجير الدول من الداخل ،باعتباره الوسيلة األمثل إلخضاع العدو دون قتال وبأقل تكلفة كما
نظر كتاب «فن الحرب» الشهير وبسهولة أكثر من أي وقت مضى باستخدام شبكات التواصل
االجتماعي ووسائل اإلعالم الجديد الحديثة التي أدت فيما أدت إليه الرتفاع معدل ظهور ما يستجد
من أفكار وسرعة انتشارها .الحروب لم يعد يتم الفوز فيها فقط في الميدان ،ولكن قبل كل شيء
في عقول الناس.
بقلم :د .وائل صالح

رئيس وحدة متابعة االنتاج المعرفي في العالم بمركز تريندز للبحوث واالستشارات
في هذا السياق ال يمكن إال إعتبار أن األمن الفكري الحجر األساس في

أي مسعى لمكافحة العنف بشتى أشكاله التي تمارسه بعض الجماعات

وللمساهمة في حماية مواطني الدولة من التطرف والغلو واألفكار التي

تتنافى مع القيم األساسية للمواطنة والعيش المشترك ،وتأصيل مبادئ
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من المهم بذل جهود
تشاركية وتعاونية بين

الدعوة إلى التسامح واألمن والسالم .فاألمن الفكري من شأنه أن يحفظ
مكتسبات األمن واالستقرار من شر االختراقات الفكرية الهدامة التي تدعو

إلى العنف وفك أواصر التكافل والتضامن والتراحم بين أفراد المجتمع الواحد
وبين الثقافة الواحدة والثقافات األخرى المغايرة لها.

مراكز األبحاث المختصة بعالم الفكر

األمن الفكري

لذا ترى معظم األدبيات أن األمن الفكري هو مجموعة من النشاطات

والمؤسسات العسكرية المسؤولة

وأمنها وبما يهدف إلى تحقيق األمن واالستقرار من خالل برامج وخطط

في الدول

والتدابير ذات المسؤولية المشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع لتجنيب
ً
خطرا على نظام الدولة
األفراد والجماعات الشوائب الفكرية التي قد تشكل

األولى عن حفظ األمن واالستقرار

تقوم على االرتقاء بالوعي العام ألبناء المجتمع على المستويات السياسية
واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية وغيرها ،والتي تعمل على تحقيقها
أجهزة الدولة المختلفة .وهو ما يتقاطع مع دور كال من المؤسسات العسكرية

ومراكز الدراسات الوطنية .ومما الشك فيه أن األمن الفكري كمبحث علمي
هو قلب وروح التعاون بين المؤسسات العسكرية ومراكز الدراسات في هذه

المهمة ،حيث علم األمن الفكري يمكن له أن يساعد في تحديد مكامن
الضعف والقوة في حصانة المجتمعات من األيدلوجيات الهدامة ووضع
استراتيجيات لمجابهتها ولتعزيز الحوار حول قضايا االختراقات الفكرية الهدامة
والتطرف واإلرهاب وسبل تحصين المجتمعات من تلك التيارات والتوجهات
المتطرفة.

إن مواجهة االنحرافات الفكرية التي تدعو إلى العنف وفك أواصر المواطنة،
تتطلب بناء رؤية استراتيجية باستخدام مفهوم األمن الفكري ،بحيث يسير
جنب إلى جنب مع المعالجة األمنية .وتلك الرؤية اإلستراتيجية تتطلب
شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية ومراكز األبحاث

فضال عن منظمات المجتمع
والمؤسسات الثقافية والدينية في المجتمع،
ً
المدني ،بحيث تستهدف في جوهرها بث أفكار المواطنة والعيش المشترك
ً
معا في اطار الدولة الوطنية ونقد وتفكيك األفكار المغايرة لذلك .ولهذا

وتشظيه سعيا الختراق وإضعاف الدولة الوطنية ودفع مكوناتها المؤسساتية

والمجتمعية للصراع على أساس اثني أو عقائدي والخروج عن سيطرة الحكومة
المركزية .ومن أجل تحقيق ذلك يتم الدمج بين الوسائل العسكرية وغير
العسكرية .أمام هكذا وضع ،ال مناص من تعاون مثمر وبناء بين المؤسسات

العسكرية ومراكز الدراسات في تعزيز األمن الفكري.

التع����اون بين المؤسس����ات العس����كرية ومراكز الدراس����ات في
تعزيز األمن الفكري  :تجارب عالمية

من المتعارف عليه أن التعاون بين مركز الفكر ومؤسسات الجيش في
ً
غالبا على أشده خالل فترات األزمات والتغيير وأن
الواليات المتحدة  ،يكون
ً
ً
وثيقا بمراكز األبحاث
ارتباطا
المجمع الصناعي العسكري األمريكي مرتبط

للدفاع عن مصالحه في حرب األفكار.

وفي إنجلترا ،يلعب المعهد الملكي المتحد للخدمات ( ،)RUSIهو مؤسسة

فكرية مستقلة تعمل في أحدث األبحاث الدفاعية واألمنية تأسست في
ً
ً
كبيرا إلنشاء جسور تعاون بين
دورا
عام  1831من قبل دوق ويلينجتون،

فتوظيف مفهوم األمن الفكري كقيمة مضافة لتصحيح مسار االنحراف
ً
بعيدا عن التطرف واإلرهاب واالنفصالية عن المجتمع ومحاربة الدولة
الفكري

المؤسسات العسكرية ومراكز الدراسات في تعزيز األمن الفكري في المملكة

ومراكز الفكر واألبحاث.

الفكري ونشر أفضل الممارسات العالمية وتوفير التدريب العلمي ،وتعزيز

الوطنية هو مجال ينبغي أن تتعاون فيه المؤسسات العسكرية ذات الصلة

االغتيال المعرفي

المتحدة .حيث يقوم بإجراء أبحاث وتحليالت على مستوى عالمي حول األمن
التفاهم العام من خالل استضافة المؤتمرات وورش العمل واالجتماعات

وتقديم التوصيات ودعم تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص في هذا

ويتوجب أيضا أن تتعاون مؤسسات الدولة العسكرية واألمنية ومراكز

المجال.

 epistemological hitmenأو  intellectual hitmenوالذي يستهدف

عام  1992والتي هي المركز الفرنسي الرئيسي المختص بقضايا األمن

األبحاث فى مجابهة ما يمكن تسميته باالغتيال المعرفي والفكري لألمم

وفي فرنسا تعمل مؤسسة البحث االستراتيجي ( ،)FRSالتي تأسست في

تييض األفكار والجماعات ،التي ال يمكن لها أن تتواءم مع الحد األدنى لمعايير
ً
معا في سالم ،في ظل دولة وطنية مواطنية حديثة وحداثية،
التعايش

عامة مستقلة (أنشئت بمرسوم في  26فبراير  )1993وتعمل بشكل مستقل.

المعرفي والفكري لألمم التمهيد لسيطرة القوى دولية أو إقليمية على

المسائل العسكرية والدفاعية ،والمساهمة في النقاش االستراتيجي في

تسمح باكتساب وتراكم الخبرات ،لدوام التطور والنماء .ويهدف هذا االغتيال

الدول وفرض إرادتها عليها والهيمنة على مقدراتها ،بتعطيل تطورها الفكري

والمعرفي ،وعزلها عن حركة التاريخ ،وتأبيدها في جدليات مفرغة ال يمكن
لها إال أن تؤدي إلى العنف وفك أواصر المواطنة بين أفراد المجتمع الواحد.

ينصب التحول المعاصر في طبيعة الصراعات إذا في استهداف الوالء

للدولة الوطنية ،وتمهيد األرض للتنظيمات التي تستهدف تحلل المجتمع

والدفاع الدولي مع بعض المؤسسات العسكرية في فرنسا .وهي مؤسسة
وتتمثل مهماتها في تحليل مشاكل االستراتيجية واألمن الدولي ،وال سيما

فرنسا وكذلك في تأثير األفكار الفرنسية في الخارج وتأثير األفكار الخارجية
على فرنسا .إنها أكبر مؤسسة فكر فرنسية مستقلة والوحيدة التي تعمل

حصريا على هذه المجاالت .يشارك باحثو  FRSفي النقاش العام في فرنسا
ً

والخارج .وتتم دعوتهم بانتظام لتقديم نتائج أبحاثهم وسائل اإلعالم الرئيسية
ومن أهم األمن الفكري والتطرف واإلرهاب.
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وأنشئت المدرسة العسكرية الفرنسية معهد البحوث االستراتيجية (،)IRSEM

المختصة بعالم الفكر والمؤسسات العسكرية المسؤولة األولى عن حفظ

العالقة بين المجتمع والجيوش حيث يري المركز أنهما نقطة الوصل بين

ويمكن ،بعد اإلطالع علي أهم األدبيات التي كتبت حول الموضوع ،تلخيص

وهو مركز رائد في دراسات الحروب بكل أشكالها وتربط دراساتها وتحليالته
القضايا الخاصة بالعالم العسكري والتغيرات المجتمعية التي يواجهها .من
أهم ما يدرسه المركز الصراعات المتعددة األبعاد ،والتطرف واألمن الفكري
للمجتمعات.

وفي إطار عمله في نطاق األمن الفكري أصدر المعهد ( )IRSEMتقريره
تحديا لديمقراطياتنا» ،حيث
مفصال تحت عنوان «التالعب بالمعلومات يمثل
ً
أكد فيه أنه على الرغم من التالعب بالمعلومات ليس ظاهرة جديدة،إال أن

القدرات غير المسبوقة للنشر السريع والحيوية والديناميكية التي يوفرها

اإلنترنت والشبكات االجتماعية  ،إلى جانب أزمة الثقة التي تعيشها
ّ
مسلمة عصمة األغلبية
الديمقراطيات الغربية ليس لها إال أن تؤدي النهيار

العاقلة وحكمتها ،وهي الفكرة التي تأسست عليها الديمقراطية .حيث ازداد

الوطن ومكتسباته.

أوجه التعاون بين المؤسسات العسكرية ومراكز الدراسات في تعزيز األمن

الفكري لدى مواطني الدولة فيما يلي :عقد دورات تعليمية متخصصة لقضايا

األمن الفكري ،اعتماد أساليب وطرق علمية سليمة للكشف عن المواطنين
ً
أفكارا تتعارض مع األمن الفكري للمجتمع خصوصا بين
الذين يحملون
الشباب ،عقد لقاءات علمية متخصصة في األمن الفكري ،تضمين محتوى
البرامج التعليمية مقررات أو مواضيع ذات صلة مباشرة باألمن الفكري،
وضع خطط وبرامج لممارسة األنشطة التعليمية الداعمة لألمن الفكري

لدى المواطنين ،وتنظيم زيارات المواطنين بمختلف أعمارهم للمؤسسات
المعنية بمواجهة االنحرافات الفكرية ،وإنتاج مواد إعالمية محلية لدعم

وتعزيز األمن الفكري لدى مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها ،حرص

لتقبل الحقائق ،وتنامي قبولهم للكذب ،حتى المفضوح منه.
رفض الناس
ّ
وأستهدف هذا التقرير ليكون مرجعا يساعد المواطنين على التفرقة بين

المشترك للتدريس والتدريب لتعزيز األمن الفكري لدى شرائح المجتمع

المعلوماتي .Disinformation

وتبسيطها .تفعيل نظام التعليم اإللكتروني واالستفادة من التقنيات الحديثة

المعلومات  Informationوالمعلومات الخاطئة  Misinformationوالتضليل

بعض تحديات وأفاق مستقبل هذا التعاون في العالم العربي

رغم ما يتعرض له عالمنا العربي من حروب فكرية منذ ميالد دوله الوطنية
ً
ً
جليا في المخصصات
ضعفا
ما بعد االستقالل ،إال أن يبدو لنا أن هناك

المادية الالزمة لدعم البحوث والدراسات المتعلقة باألمن الفكري وكذلك
تلك الداعمة لألنشطة التعليمية والتدريبية في هذا المجال في الكثير من

الدول العربية ،وهناك ندرة ومحدودية في الدورات التعليمية المتخصصة

ذات الصلة باألمن الفكري ،وهناك محدودية في الموضوعات المعززة لألمن
ً
غالبا خطط
الفكري في محتوى البرامج التعليمية واإلعالمية ،وال تتوافر

واضحة ومستمرة لألنشطة التعليمية واإلعالمية الداعمة لألمن الفكري لدى
ً
ً
ً
خصوصا
عاما في تقدير خطورة االنحراف الفكري
ضعفا
الشباب ،وهناك
ً
ً
ً
ً
ملحا بين مراكز األبحاث
وتعاونا
تشاركيا
جهدا
لدى الشباب .مما يستدعي

قيادة المؤسسات العسكرية ومراكز البحوث على تعزيز معارف فريق العمل
المختلفة ،كتابة ونشر البحوث والدراسات والتقارير المرتبطة باألمن الفكري

في تحسين وتطوير مخرجات التعليم والتدريب في مجال األمن الفكري.

الخالصة

كما أشار المؤلف الروسي ،كارل فون كالوزفيتز ،في كتابه «عن الحرب» أن
ً
دائما حول التفاعل المعقد بين ثالثة
الحرب تشتعل على نحو ثابت ،وتدور
عوامل دائمة :العاطفة ،والمكاسب ،والعقل .ومجال الحرب اآلن هو األفكار
التي من الممكن لها أن تحقق األهداف التقليدية للحرب وهي فرض اإلرادة

على العدو ولكن بطرق غير عسكرية تقليدية .وفي ظل عالم يتسم أكثر من أي

وقت مضى بعدم اليقين والتعقيد يصبح التعاون بين المؤسسات العسكرية
ومراكز األبحاث حتميا ومظهرا من مظاهر القوة الوطنية وله تداعيات مهمة

على قدرة الدولة لضمان أمنها.
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 2022عام دخول
الخمسين القادمة
ألن رؤية دولة اإلمارات ال تقتصر عليها -هكذا ُأسست هذه الدولة من قادتها وسار عليها من

جاءوا بعدهم -وإنما تشمل الجميع في العالم وأزمة كوفيد  19خير مثال.

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

لدينا في دولة
اإلمارات الكثير من
األسباب والعوامل
التي تجعلنا نتفاءل
ً
عاما
بالخمسين
القادمة ألن أمامنا
خطط وتوجهات ألن
يكون العام الجديد
 ،2022عام التمهيد

واالستعداد لمواجهة
التحديات المستقبلية
بأقل الخسائر
والمخاطر ،واالستفادة
من الفرص التي
تتيحها بعض األزمات
والكوارث لخدمة
اإلنسانية في العالم.

أظن أني ال أبالغ إذا ما قلت إن اإلمارات حسب المؤشرات التنافسية العالمية أنها كانت
ً
نهوضا في كافة المجاالت الحياتية خالل الخمسين
في مقدمة الدول التنموية التي حققت
ً
عاما الماضية ،وأنها برزت باعتبارها إحدى الدول العاملة من أجل تحقيق االستقرار واألمن

الدوليين من خالل مساعدة أدوار األمم المتحدة في العالم حتى اعتبرت الذراع اإلنساني لهذه
المنظمة الدولية من خالل االعتماد عليها في المساعدات .وعليه ،فإن دخولنا للخمسين

القادمة يبدأ من خالل تواجد اإلمارات ضمن أعضاء مجلس األمن الدولي للفترة 2022-
 2023وعضوية مجلس حقوق اإلنسان والجميل أن المقعدين جاءا بأغلبية األصوات هذا
ً
عوضا عن العديد من االستضافات الضخمة التي ستحدث خالل العالمين القادمين منها
قمة المناخ ( )COP28فهذه األشياء لها دالالت ومعان دولية أبسطها الثقة في الدور الذي
يمكن أن تقوم به اإلمارات لصالح الجميع.

مع دخولنا الخمسين القادمة ،حددت الدولة توجهها الجديد من خالل اإلعالن عن المبادئ

العشر تحت مسمى (وثيقة الخمسين) أساسها تعزيز “القيم اإلماراتية” في الداخل والخارج
والقائمة على المحافظة على االهتمام باإلنسان باعتباره أساس التنمية كون ذلك أصبح جزء

من إرثها السياسي وبالتالي وسعت من مساحة فهم هذه القيم لتتحول إلى التفكير في غزو

الفضاء واالعتماد على الذكاء االصطناعي كما وسعت معها الفهم اإلنساني لتشمل قيم
التسامح الثقافي والتعايش اإلنساني ،دون تجاهل أهمية العامل األمني من خالل مكافحة
كل أساليب التطرف المؤدية لإلرهاب ،فأصبح اإلنسان اإلماراتي ومعه باقي شعوب العالم

يشعرون بالسعادة والهدوء النفسي عندما يتواجدون في دولة اإلمارات أو يجدونها تشارك
في مبادرات عالمية ،ووفق هذا المنطق يأتي زيادة التنسيق الدولي مع اإلمارات.
ً
ً
عريضا لكيفية دخول اإلمارات إلى العام القادم  2022لن أجد
عنوانا
إذا أتيح لي أن أضع
أفضل من “اإلنسانية بقيادة اإلمارات تجمعنا” فقد كرست كل جهودها الماضية لهذه

الفكرة وأدت ألن يغير العالم الكثير من المفاهيم في تقديم المساعدات والوقوف بجانب
الدول المحتاجة وقوت من مواقف ممن كانوا يعانون االضطهاد الثقافي وكانت النتيجة
اإلمارات (واحة سالم) يعيش فيها أكثر من  200جنسية في العالم ومكنها ذلك ألن تفرض

قوتها الناعمة على دول كثيرة فأثرت في توجهاتها من خالل التقليد واستنساخ تجربتها
التنموية.

يمكننا القول ،وفق ما تم عرضه ووفق ما هو معلن عنه من خطط مستقبلية :أن التوجه

اإلماراتي القادم والذي سيتم تدشينه خالل عام  2022سيركز على جانبين .داخلي الحفاظ
على مكانتها التنموية بما يخدم شعبها فهذا هدفها األساسي منذ تأسيس دولة االتحاد في

عام  .1971التوجه الخارجي :العمل على تقريب وجهات النظر بين الدول وتقليل حدة التوتر
السياسي بين الجوار الجغرافي وكذلك العمل على أن تكون تعامالت العالم أكثر إنسانية في

بدال من التوترات السياسية التي فرقت وقسمت العالم والشعوب.
تفاهماتها ً
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قوة االتحاد ومقدرات القوة الشاملة

األولوية للدبلوماسية لتقليل
المخاطر الجيوسياسية وتعزيز
اإلمارات الدولية

يمكننا القول أنه بالتزامن مع احتفال دولة االمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيس
اتحادها ،تبلورت مؤشرات عدة لتطور السياسة الخارجية لدولة اإلمارات ،والتي ظهرت في العديد
من المسارح في الشرق األوسط خالل العقد الماضي .ال تنفصل هذه التطورات عن قوة االتحاد
ومقدرات القوة الشاملة ،ومن قدرة الدولة على تحويل مواردها إلى نفوذ وتأثير ملموس وهو
ما تجلى مع التحوالت التى طرأت على السياسة الخارجية لإلمارات ،حيث يعكس مسار التحرك
اإلماراتي تضافر أهداف الحفاظ على المصالح االماراتية فى ظل إقليم مضطرب بأدوات تتسم
بالمرونة والذكاء.

بقلم :الدكتورة /هدى رؤوف
أستاذ مساعد في العلوم السياسية وكاتبة متخصصة في الشؤون اإلقليمية

وثيقة الخمسين

تعكس وثيقة مبادئ الخمسين لدولة اإلمارات العربية المتحدة األهداف

التي أدت لتحوالت السياسة الخارجية ،حيث أعلنت اإلمارات وثيقة “مبادئ

الخمسين” التي ترسم الخارطة السياسية واالقتصادية والتنموية للسنوات
ً
عاما على تأسيس الدولة في ديسمبر من عام
المقبلة بعد مرور 50
 .1971فقد أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
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رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاة الله ،عن الوثيقة التي

تضم عشرة مبادئ رئيسية تحدد المسار المستقبلي للدولة ،مما جعل
ً
ً
قائما على تعزيز وتسريع وتيرة الدبلوماسية ورسم واقع
نهجا
اإلمارات تتبع
جيوسياسي جديد من خالل إعطاء األولوية للدبلوماسية لتقليل المخاطر

الجيوسياسية وتعزيز صورتها الدولية.

نقاط تحول

ً
مؤخرا فى السياسة الخارجية يعتبرها
الخطوات التي اتخذتها اإلمارات
الكثيرون نقاط تحول في مقارباتها تجاه العالم الخارجي ،كان آخرها زيارات

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني إلى تركيا

وقطر وإيران والتي سلطت الضوء على مثل هذا التغيير .وشكلت هذه
ً
نسبيا
الزيارات اختراقة في عالقات اإلمارات مع البلدين التي اعتبرت متوترة
في السنوات األخيرة.

مسار التحرك
الدبلوماسي اإلماراتي
يستند إلى اصالح العالقات

مع الدول وتعزيز التعاون وإجراء
الحوارات حول القضايا المتنازع
عليها ومحاولة التغلب عليها

مما الشك هناك عوامل أثرت فى السياسة الخارجية اإلماراتية منها جائحة

 Covid-19وتداعياته االقتصادية على االقتصادات اإلقليمية والدولية،

وصول إدارة ديمقراطية إلى البيت األبيض في يناير ،ويتوازى هذا النهج
مع استراتيجية الواليات المتحدة القائمة على تقليل االنخراط األمريكي

في المنطقة والتوجه نحو آسيا ومن ثم تخفيض الصبغة العسكرية على
سياسة الواليات المتحدة الشرق أوسطية .لذا حرصت على تهدئة التوتر في
المنطقة ،ودعم تسوية النزاعات اإلقليمية ،وتقليل االستقطاب .واألهم
من ذلك ،أن جميع دول المنطقة ربما باتت تدرك أنها لم تعد قادرة على

االعتماد على الواليات المتحدة لضمان التوازن ،وضمان األمن واالستقرار

اإلقليميين.
ً
ومن ثم وفقا لبعض المبادىء الواردة فى وثيقة الخمسين ومنها المبدأ

الخامس ،والذى نص على حسن الجوار أساس لالستقرار .المحيط
الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع
األول عن أمنها وسالمتها ومستقبل التنمية فيها .تطوير عالقات سياسية
واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم

أولويات السياسة الخارجية للدولة .والمبدأ العاشر الذى نص على الدعوة

للسلم والسالم والمفاوضات والحوار لحل كافة الخالفات هو األساس
في السياسة الخارجية لدولة اإلمارات ،والسعي مع الشركاء اإلقليميين

واألصدقاء العالميين لترسيخ السالم واالستقرار اإلقليمي والعالمي يعتبر
محركا أساسيا للسياسة الخارجية.

حل النزاعات

ً
دورا في الحد من التوترات البحرية،
الجيوسياسي ،ويمكن أن يلعب هذا
وبالتالي تحقيق التوازن بين الطموحات الوطنية اإلماراتية واألمن العالمي.
وألنه تم انتخاب دولة اإلمارات العربية المتحدة لعضوية مجلس األمن

التابع لألمم المتحدة  - UNSCلعام  2023-2022في أغسطس ،2021
حث بيان دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجلس األمن الدولي بشأن
األمن البحري “الدول األعضاء على دعم حرية المالحة كمبدأ رئيسي من

مبادئ القانون الدولي” وشجع جميع الجهات الفاعلة على االلتزام ببناء
الثقة من خالل فتح خطوط االتصال في البحر ،وبالتالي منع سوء التقدير،

من هنا يمكن القول أن مسار التحرك اإلماراتي استند إلى نهجين ،األول

وعزيز ضبط النفس.
ً
ً
قد يمثل المقعد غير الدائم في اإلمارات إطارا مؤسسيا في الوقت

االتفاق على القضايا المشتركة والمصالح المشتركة ،وتعزيز التعاون في

وباب المندب ،وإشراك كل من إيران وإسرائيل بشكل ثنائي.

إصالح العالقات مع الدول المتباينة والمتنافسة في المنطقة من خالل

هذه المجاالت ،وإجراء حوار حول القضايا المتنازع عليها ومحاوالت التغلب

على لعبة محصلتها صفر.

المناسب لبناء حوار مخصص لنزع فتيل التوترات البحرية حول مضيق هرمز

أما من جهة تطوير القدرات الدفاعية اإلماراتية ،فقد نجحت اإلمارات العربية
المتحدة في بناء سمعة باسم  Little Spartمن خالل المظاهر التقليدية

أما النهج الثاني فيتعلق بتخفيف التوتر اإلقليمي واالستقطاب من خالل

للقوة الصلبة مثل شراء األسلحة ،وبناء القدرات الدفاعية الوطنية .ومع

لحل النزاعات في المنطقة .فقد دعمت اإلمارات الحوار بين تركيا ومصر

أيضا إلى دمج عناصر القوة العسكرية الناعمة ،والتي تنطوي على
اإلمارات ً

دعم الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار في المنطقة واتخاذ مبادرات للحوار
والسعودية وإيران .كما تبنت اإلمارات سياسة خفض التصعيد مع إيران

من خالل توقيع مذكرة لتعزيز التعاون في مجال األمن البحري في أغسطس

 .2019وقد أعطت اإلمارات األولوية لدبلوماسية المضيق لحماية نفوذها

ذلك ،فإن التركيز اإلماراتي على التعاون العسكري أوسع بكثير .سعت

نقل المعرفة وبناء القدرات.
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حرب المعلومات ودورها في
هدم مراكز ثقل الدولة
يقول الجنرال االلماني «كالوزفيتز» وهو أحد الكتاب العسكريين الكبار« :أن الحرب من
فعل السياسة ،بل أكثر من ذلك فهي أداة الساسة وأداة إلرغام الخصم للخضوع إلرادة
الدولة المنتصرة » .وعليه فإن الحرب علم وفن في وقت واحد وتطبيق النظريات الحربية
على المعارك أو المواقف المختلفة اليمكن أن يمليها أو يضع خطتها أي شخص
لم تحتك أكتافه بالجنود ولم يعش معهم !! وبالتالي يجب أن ينصت السياسيون
ً
ً
بعيدا
ظاهرها
للعسكريين ولتقديراتهم ونصائحهم حتى في الموضوعات التي قد يكون
عن التخصصات العسكرية .
بقلم /عبدالله يسري

إعالمي وكاتب زميل كلية الدفاع الوطني /أكاديمية ناصر العسكرية العليا
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الجيش خادم للشعب

ً
مليا عند عبارة الفيلد مارشال مونتجومري في خطابه في
لنتوقف
بورتستموت «إن الجيش هو أول خادم للشعب ،كما أنه يجب أن يبتعد عن

السياسة وأن يظل كذلك ،ويجب أن يكون والؤه للدولة ،كما واليجوز ألي
عسكري أن يغير في والئه بسبب نظرياته السياسية « .

أعود الى نقطة البداية ألدلف منها إلى موضوعنا وهو حرب المعلومات،
ّ
وأذكر بعبارة الكاتب العسكري الشهير ليدل هارت « خير وسيلة لتجنب
الحرب هي االستعداد للحرب « فلم تعد ساحات الحرب كما هي في

الماضي ،بر وبحر وجو فحسب ،بل أن الفضاء السيبراني ومجاالت الكيمياء
والبيولوجي وأجيال الحروب إلى الجيل السادس من الحروب أصبحت
ً
آفاقا جديدة ورهيبة لسيطرة الدول على الدول
بركائزها ومجاالتها تمثل

ً
ً
واحدا !!
جنديا
االخرى دون أن تحرك

تارة بافشال الدولة بنفسها عن طريق الطابور الخامس والعمليات النفسية
المختلفة وصناعة الثورات الداخلية تحت تكئة الديمقراطية ،ومن ثم

السيطرة عليها بكل أشكال السيطرة ،أو بالسيطرة المباشرة عبر القاتل
االقتصادي أو القاتل المعلوماتي ،عبر استهداف مراكز ثقل الدولة.

النقطة الميتة

في ليالي خريف عام  ،2010كانت المائدة المستديرة التي جمعت خمسة

أشخاص في إحدى ضواحي تلك المدينة التي التنام ،تعج باألوراق التي
وضعت بشكل منظم في ملف كل شخص من الجالسين !! كان أحدهم ذو
شارب كث أحمر ،تتضح أصوله العرقية بسهولة خاصة مع انتشار النمش

عندما نقيم ثقل أي
شائعة فإننا نقوم
بضرب أهمية الموضوع
المتصل بالشائعة في مدى

الغموض حولها ويساوي الناتج
سرعة ومدى انتشارها

على خديه ،كان يتحدث بطريقة فحيح األفاعي ويتبادل بعض األوراق مع
مجالسيه الذين لم يكونوا سوى ضباط مخابرات ينتمون إلى دول أخرى،

أحدهم من الشرق األقصى واآلخر من إحدى دول أمريكا الالتينية وآخر ذو

بشرة سمراء وبجانبه رجل وسيم له مالمح النجومية الهوليودية !

حسب مصلحة هذه الدول فقط ومصلحة حلفائهم ،وليذهب العالم كله
للجحيم !!

كان الحديث يتناول تقديرات الموقف ألزمة عالمية ستحدث بعد بضعة
ً
خوفا من الموت
أشهر ستقطع أوصال العالم وتجلس الجميع في بيوتهم

وهي أجهزة معلومات في حد ذاتها .والعالم اليوم يموج بحروب المعلومات

لكنهما ستتقاطعان مع كافة مجاالت الحياة االنسانية وستلقي بظاللها

تشترك فيها أكثر من دولة وقد تكون دولة واحدة هي الهدف .

 ..ركيزتي هذه األزمة ،صحية طبية دوائية واألخرى اقتصادية غذائية،

حتى على كل شيء حتى على المجال الرياضي ،كل شيء سيتوقف !!
سيناريو رهيب ،ومخيف .

كان الجميع يستمع للرجل ذي الشارب األحمر في صمت وتركيز ،كان على

الجميع أن يصلوا في نهاية هذا االجتماع في ذلك المكان  -الذي يطلق
عليه في عالم المخابرات «النقطة الميتة»  -في تلك الضاحية ،إلى قرار
واتفاق حول تلك األزمة ،أما أن تحدث في وقتها المحدد أو يتم تأجيلها

من هذا المشهد بتفاصيله أقول أن العالم اليوم تديره أجهزة المخابرات

بأشكالها المتعددة ،بعضها محلي وبعضها اآلخر اقليمي ودولي ،وقد

حروب المعلومات

إن حرب المعلومات هي « األعمال التي تتخذ الحراز التفوق المعلوماتي

الحدى الدول أداة للحرب ،لكن كيف؟! تعالوا معي نبدأ ،لدعم استراتيجيتها
ً
ً
اقتصاديا في أحد
غالبا مايكون
العسكرية وهدفها االستراتيجي الذي
وجهيه ،أما اآلخر فمتنوع ،للتأثير على نظم معلومات الخصم مع رفع
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العامة وغيرها  )..ومنها اأيضا الخارجية والتي منها ( الدعم المادي ،الدعم

االعالمي الموجه ،تصريحات المسئولين ،االدارة باألزمة-عناصر مجتمع
المخابرات )...

عند الرصد والتدقيق سنجد أن هناك عدة محاور اقتراب من حرب

المعلومات (طوائف ،قبائل ،ديانات ،اقاليم ،أقليات ،التعليم ،االعالم،

الفقر ،التركيب االجتماعي ،العشوائيات) وغيرها ،ولعل المتأمل لمايثار في
ً
ً
فنيا
مؤخرا عبر القصص الخبرية والتقارير المعمولة
ملف حقوق االنسان
على الطريقة االمريكية ،سيالحظ عند تحليل المحتوى ذلك !!

وتقوم القنوات الفضائية الدولية االخبارية بدور كبير حيث تمثل بصمتها

الفضائية لمساحة البث واالستقبال مساحة مكشوفة ومفتوحة للرصد
فاعلية وقدرات األنظمة المعلوماتية الصديقة بتحصينها والدفاع عنها « .

والعمل واالشتباك الناعم ،حيث تمثل ميدان معركة مفتوحة ومستمرة
ومتجددة وبالحدود جغرافية ،ويكون المحتوى االعالمي مليء بالشائعات

تتنوع مكونات حرب المعلومات ،إلى حرب نفسية وحرب القيادة والسيطرة

والمفاهيم المغلوطة والقصص الخبرية المبنية على الفديوهات المفبركة.

وحرب المعلومات االقتصادية ،وبداخل كل نوع ،أشكال وأساليب كثيرة

مصر واالمارات

وحرب االستخبارات والحرب االلكترونية وحرب الحاسبات غيرالمشروعة
ومتغيرة ومتجددة في الشكل واألسلوب والوسائل ،لكنها تهدف في
النهاية لهدف واحد ،وهو اضعاف الروح المعنوية واخفاضها والتشتيت
واالرباك ،الدارات وقطاعات ومراكز الثقل ألي دولة ،أو للشعب أو فئة

من فئاته ،والبد هنا من معرفة المقصود بمراكز الثقل وضرب المثل لها،
هناك مراكز ثقل عسكرية (جيش ،شرطة ،مؤسسات تصنيع عسكري،

أجهزة مخابرات ،أجهزة رقابية وغيرها.)..

في مصر كان هناك تصريح لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،كاشف
وفاضح لحرب المعلومات التي تواجهها مصر حين قال في حفل تخرج

دفعة جديدة من الكليات العسكرية في أواخر شهر يونيو « :2018إن عدد

الشائعات التي استهدفت الدولة بمؤسساتها في ثالثة أشهر فقط 21

ألف شائعة ».

كما ان هناك توجيه هام ً
جدا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وهناك مراكز ثقل سياسية ومنها (االحزاب السياسية ،مجالس نيابية،

ولي عهد أبةظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حول ضرورة توخي

مراكز ثقل اقتصادية ومنها (المصانع ،البنية التحتية ،مصادر الدخل

الى ماتحدثه هذه المعلومات من آثار سلبية وما ينطوي على تبادلها دون

المؤسسات الدستورية ،المعاهدات ،الوفاق الوطني وغيرها) ،وهناك

الرئيسية ،مصادر الطاقة ،المواد الخام وغيرها ).

كما توجد مراكز ثقل اجتماعية ومنها (منظمات المجتمع المدني ،العادات
والتقاليد والقيم ،التعليم ،الصحة ،النسيج المجتمعي ،البعد الطائفي

واالثني والديني) وغيرها.

وبالعودة لحرب المعلومات كمفهوم شامل لها أدواتها ،والتي منها الداخلية

(كالمجتمع المدني ،االعالم ،االحزاب والقوى السياسية ،الشخصيات

الحذر من تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل االجتماعي واالنتباه

تثبت من أضرار باألمن المجتمعي ،دولة االمارات العربية المتحدة تمثل
ً
ً
ناجحا في االدارة والتنمية وسوق المال وهذا يمثل مساحة هامة
نموذجا
الستهداف الدولة في مجال حيوي أو مجال الغذاء والمواد المسرطنة،
وغيرها  .وعندما نريد أن نقيم ثقل أي شائعة فإننا نقوم بضرب أهمية

الموضوع المتصل بالشائعة ×مدى الغموض حولها = سرعة ومدى
انتشارها.
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السطر األخير

بلدي الحبيب  ..و  50عام
من اإلنجازات

رغم التحديات وأحدثها جائحة كورونا التي أستطاعت مملكة البحرين بقيادة حكيمة من

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه

الله للجهود الوطنية للتصدي للفيروس والتي جعلت البحرين تتبوأ مكانة دولية مرموقة
ً
نموذجا يحتذى
بتحقيقها العديد من االستراتيجيات المدروسة واإلنجازات الرائدة لتشكل

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

نحتفل نحن البحرينيون
في يومي  16و17
ديسمبر من كل عام
بالعيد الوطني المجيد
وذكرى تولي صاحب
الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفه حفظه
الله لمقاليد الحكم .
وفي هذا العام نحتفل

بمرور  50عام من االستقالل
والمنجزات الغير مسبوقة
ً
بدءا
على مختلف األصعدة
من التحديث السياسي

والعالقات الدولية  ،مواصلة
استكمال مقومات العمل

الديمقراطي ووصوال الى
تحقيق الرؤية االقتصادية

لمملكة البحرين 2030

بمختلف األبعاد التنموية.

به في إدارة األزمات لكافة دول العالم في الحفاظ على صحة وسالمة أفراد المجتمع من

مواطنين ومقيمين ،وبشهادة دولية من المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس

غيبريسوس بعد االطالع على التجربة المميزة لمملكة البحرين وإمكانياتها ومستوى جاهزيتها
المقدمة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد )19 -خالل افتتاح مكتب منظمة الصحة العالمية
في المملكة الذي يعد خطوةً جديدة في ظل الظروف االستثنائية .

وهذا غيض من فيض  ،فقد تمكنت مملكة البحرين بفضل التوجيهات الملكية السامية

من جاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ،والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بأن تواصل العمل على تحقيق تطلعاتها التنموية

المنشودة وتسير في االتجاه الصحيح نحو ذلك من خالل تحقيق العديد من اإلنجازات

التاريخية ومنها تحقيق مراكز متقدمة ضمن تقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي خالل السنوات الماضية  ،حصد  5جوائز في التميز الحكومي من الجامعة
العربية  ،باإلضافة الى جهود الحكومة خالل فترة الجائحة والتي تركزت في حماية المجتمع

من اآلثار الصحية  ،و من اآلثار االقتصادية من خالل اطالق حزمة مالية بـ  4.5مليار دينار
ً
تضررا وذلك في
بحريني بما يعادل ثلث الناتج المحلي للمملكة وذلك لدعم القطاعات األكثر
سياق خطة التعافي االقتصادي المبنية على  5أولويات تركز على خلق فرص عمل واعدة

وجعل المواطن الخيار األول في سوق العمل ،وتهدف إلى توظيف  20,000بحريني في
ً
سنويا حتى عام  ،2024تسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة
االقتصاد وتدريب 10,000بحريني
فعاليتها الستقطاب استثمارات بقيمة تفوق  2.5مليار دوالر أمريكي بحلول عام ،2023

تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى عبر إطالق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق  30مليار دوالر
أمريكي ،تنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
بنسبة  5%في عام  ،2022وتعزيز مساعي االستدامة المالية واالستقرار االقتصادي من

خالل تحقيق التوازن المالي بحلول عام .2024

خالصة القول ،مملكة البحرين كانت ومازالت مستمرة في السير نحو تحقيق إنجازات تاريخية
على مختلف األصعدة ورغم التحديات السياسية واالقتصادية  ،والسير بثبات بتبني نهج

قوي وواضح في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرصينة القائمة على تعزيز العالقات مع
الدول الشقيقة والصديقة ،وودعم السلم واألمن اإلقليمي والدولي.

السطر األخير ...
ً
عاما من العزة والشموخ...يمثل هذا االحتفال كبرياء شعب البحرين الوفي
« البحرين 50 ..
وعطاء القيادة الحكيمة وجهود المسيرة الظافرة للنهضة والتقدم والبناء ،وهي سلسلة
متصلة تنحدر من األجداد إلى اآلباء واألحفاد دون توقف منذ عهد الشيخ أحمد الفاتح وإلى

اليوم .وقد توارثها آل خليفة من جيل إلى جيل بكل فخر وتقدير واعتزاز .وستروى حكايتها

لألجيال المتعاقبة» جريدة الرياض
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حروب
المستقبل
وسؤال
الجاهزية
على امتداد فترات الحرب الباردة التي ألقت
بظاللها القاتمة على العالم ،ظل مفهوم

السلم واألمن الدوليين مقترنا بتلك الحالة
التي تغيب فيها الحروب والمواجهات

العسكرية ،التي كلفت اإلنسانية دمارا كبيرا
خالل الحربين العالميتين لعامي 1914

و ،1937وهذا أمر طبيعي إذا تم استحضار

حجم التوترات والصراعات التي طبعت هذه
المرحلة من تطور النظام الدولي التي أخذ

فيها سباق التسلح منحى خطيرا إلى جانب

التخندق داخل األحالف العسكرية ،وتكريس
مناخ من االستقطاب اإلديولوجي ،الذي

خلف أجواء من الرعب والهلع في أوساط
المجتمعات الوطنية؛ من إمكانية نشوب
حروب كونية تأتي على األخضر واليابس.

وهو ما كان له األثر الكبير في إهمال المجتمع الدولي لعدد كبير من األولويات والمخاطر

التي تهدد اإلنسانية في أبعادها وأشكالها المختلفة ،كما هو األمر بالنسبة للتهديدات

البيئية واإلرهابية ..مما جعلها تنتعش وتتطور بشكل ملحوظ.

غير أن التحوالت الدولية الكبرى والمتسارعة التي حدثت في أعقاب سقوط جدار برلين،
وانهيار االتحاد السوفييتي ونهاية الصراع اإليديولوجي ،أتاحت للعالم إمكانية االلتفات

بقلم:

د.إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية

بجامعة القاضي عياض،
المغرب

إلى عدد من هذه التهديدات والمخاطر التي تبين مع الوقت أنها تواجه المجتمع الدولي

برمته ،واإلنسانية جمعاء.

وهكذا؛ بدأت آلية المؤتمرات الدولية في التصاعدّ ،
مركزة على مجموعة من القضايا
ذات األولويات العالمية ،كما هو الشأن بالنسبة لقضايا السكان ،والبيئة ،وحقوق

اإلنسان ،واإلرهاب والهجرة ،والديمقراطية..

وأمام هذه المتغيرات ،وبناء على المادة  39من ميثاق األمم المتحدة ،أصدر مجلس
األمن العديد من القرارات التي تحيل إلى أن هناك استيعابا لعدد من هذه التهديدات،
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مجلس األمن بشكل خاص واألمم المتحدة بشكل عام ،أضحى بموجبها

المجلس يتدخل في سيادة الدول بناء على مبررات وأسس لم تكن مألوفة
في زمن الحرب الباردة.

ستعتمد المعارك
المستقبلية على الذكاء
االصطناعي حيث تعمل
الكثير من الدول على صناعة
ربورتات قادرة على اقتحام
المعارك بقدر من الذكاء

والنجاعة في تحقيق األهداف
بأقل كلفة بشرية

ومن ناحية أخرى ،تشير الكثير من الدراسات واألبحاث إلى أن هناك تبدال
كبيرا لحق بمفهوم الحروب ،وبتداعياتها ومظاهرها وأشكالها ،حتى أن

هناك استخدامات مجازية أصبحت تربطها بمعارك ضد الفقر والفساد
والتطرف والهشاشة واألمية والتلوث..

أضحى مفهوم السلم واألمن الدوليين ،أكثر تطورا وانفتاحا مع هذه
المتغيرات ،وبدأ الحديث عن مكونات فرعية لألمن ،في ارتباط ذلك

باألمن المائي ،واألمن الغذائي ،واألمن الروحي ،واألمن القانوني ،واألمن

الرقمي ،..إلى جانب األمن العسكري.

أصبحت هناك تهديدات حقيقية تواجه اإلنسانية ،ليس مصدرها الدول

ضمن ما يسمى بالحروب غير المتماثلة ،إلى جانب الحروب والتهديدات

تمس
التقليدية ،ويمثل اإلرهاب أحد أهم هذه التهديدات التي أصبحت
ّ
أمن الكثير من الدول ،فيما أضحى تلوث البيئة بدوره يمثل أحد األخطار

التي تهدد الحياة على األرض ،ويضع مستقبل اإلنسانية والكائنات الحية
على المحك..

الحروب التقليدية

على امتداد التطور التاريخي وفي سياق صراع المصالح ،سعى اإلنسان

إلى تطوير أسلحته كسبيل إلرهاق الخصم ،وكسب المعارك التي اتخذت

مظاهر كارثية مع الحربين العالميتين األولى والثانية ،مع استخدام تقنيات
متطورة وسبل غير مألوفة في المعارك السابقة ،كما هو األمر باستخدام

الطائرات والبوارج الحربية ،وتوظيف السالح النووي ألول مرة إللحاق

الهزيمة باليابان في عام .1945

ووعيا بالخسائر الكبرى التي تخلفها الحروب التقليدية «الخشنة» التي

أصبحت تثير استياء كبيرا في أوساط الرأي العام العالمي برمته ،بدأت الكثير

من الدول كالواليات المتحدة األمريكية خالل العقود الثالثة األخيرة ،ببلورة
مفاهيم استراتيجية جديدة تنحو إلى كسب المعارك بأقل كلفة ،وهكذا
برز مفهوم القوة الناعمة الذي يقوم على اإلغراء واإلقناع بدل اإلكراه

والزجر ،واستثمار مختلف القنوات الثقافية والفنية والروحية والعلمية
والمساعدات التقنية واإلنسانية في التأثير وكسب المصالح المختلفة ،إلى

رغم اإلشكاالت القانونية والسياسية المثارة في هذا الخصوص.

الحرب الباردة

جانب الفوضى الخالقة التي تنبني على نهج سبل ملتوية وال أخالقية ،قد

تصل إلى خلق األزمات والقالقل ،وإطالق الشائعات وإثارة ّ
النعرات العرقية
والطائفية ،والتحريض على العنف وإرباك التحالفات ،وتشجيع اإلرهاب

والتطرف ،..وتوفير األجواء الالزمة إلعمال تدخالت بعدية ،تسمح بتحقيق

وفي  31مارس من عام  ،1992أصدر المجلس قراره رقم  748بخصوص

األهداف المرجوة دون عناء.

أمرا ضروريا للحفاظ على السلم واألمن الدوليين» .كما أصدر المجلس أيضا

بشكل تدريجي وملحوظ من عدد من بؤر التوتر عبر العالم ،تحت ضغط
ّ
تخلفها التدخالت
استياء الرأي العام األمريكي ،وللكلفة الضخمة التي

ليبيا جاء فيه« :إيمانا من المجلس بأن قمع أي عمل إرهابي دولي… يعد
قراره رقم  794بتاريخ  03فبراير من عام  1993بشأن األزمة الصومالية،
اعتبر فيه« :أن حجم المأساة اإلنسانية الناتجة عن النزاع في الصومال…

تشكل تهديدا للسلم واألمن الدوليين» .ودعا من خالله إلى استخدام كل

الوسائل إليجاد بيئة آمنة لعمليات اإلغاثة اإلنسانية في الصومال .كما
أصدر قراره رقم  745بتاريخ  28فبراير من عام  1992طلب من خالله
تشكيل هيئة مؤقتة لألمم المتحدة في الكامبودج أشرفت على العملية

االنتخابية في البالد ..وقد مثلت هذه القرارات وغيرها ،ثورة حقيقة في أداء

فيما بدأت اإلدارات األمريكية المتعاقبة خالل السنوات األخيرة تنسحب

العسكرية على المستويات البشرية والمالية والسياسية ،وهو ما ظهر
بشكل جلي في االنسحاب من أفغانستان ،واالستعداد لالنسحاب النهائي

متم عام ..2021
من العراق قبل ّ

تشير الكثير من التقارير والدراسات الدولية إلى أن المجال العسكري ،مازال

يلتهم إمكانيات مالية ضخمة تخصصها الدول في سبيل تحقيق أمنها
القومي وحماية سيادتها ،كما ال يخفى أن التكنولوجيا ارتبطت تاريخيا
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بالحروب وبالمجال العسكري بشكل كبير ،فغزو الفضاء الذي ّ
كلف تسخير
إمكانيات علمية وتقنية ومالية وبشرية ..ضخمة ،جاء في سياق الصراع

اإليديولوجي بين العظميين إبان الحرب الباردة ،وكاد أن يفضي بصراع

عسكري في الفضاء (حرب النجوم) خالل منتصف الثمانينيات من القرن

المنصرم ،كما أن العديد من االختراعات العالمية الكبرى ،جاءت باألساس

لخدمة أغراض عسكرية صرفة ،قبل أن تلج المجاالت المدنية (تقنية
االتصاالت السلكية والالسلكية ،الطائرات التي وظفت في البداية لتوجيه

ضربات للعدو عن بعد ،البوارج ،األقمار االصطناعية ،الحواسيب.)..

التكنولوجيا الحديثة

ومع ذلك ،يؤكد العديد من الخبراء والباحثين ضمن دراسات استشرافية،
إلى أن حروب ومعارك المستقبل ستكون سريعة ودقيقة وحاسمة،

تضع التحوالت مسؤولية
كبيرة أمام الدول لتأمين

سيادتها ومصالحها عبر االنخراط

في االستعداد لمعارك الغد
بقدر الجاهزية عب االستثمار
في البحث العلمي وتوطين
التكنولوجيا

وستسعى الكثير من القوى الدولية إلى أن تكون غير مكلفة من الناحية
اإلنسانية على األقل ،بتوظيف تقنيات مستحدثة في هذا السياق.

ويبدو أن تطور التكنولوجيا الحديثة أسهم في التمهيد لحروب غير مألوفة،

الصناعي ،والتي بدأت بعض مالمحها في الظهور على مستوى توظيف

فهي تسمح بتوفير المعلومات الدقيقة التي يتم استثمارها في تحقيق

صناعة «روبوتات» قادرة على اقتحام المعارك بقدر من الذكاء والنجاعة في

وحدتها ومخاطرها،
تختلف جذريا عن الحروب الكالسيكية ،من حيث أدواتها
ّ
األهداف بدقة وفي إلحاق الهزيمة بالخصم.

طائرات تشتغل تلقائيا وبدون طيار ،حيث تعمل الكثير من الدول على
تحقيق األهداف بأقل كلفة بشرية.

تحوال كبيرا وجذريا في العالقات الدولية بشكل
فقد أحدثت شبكة األنترنت ّ

تضع هذه التحوالت مسؤوليات كبيرة أمام الدول ،لتأمين سيادتها

والتقنية ..العابرة للحدود ،والتي أصبحت محاطة بكثير من التحديات

االستعداد لمعارك الغد بقدر الجاهزية ،عبر االستثمار في البحث العلمي،

عام ،بحكم احتضانها لشبكة من المصالح االقتصادية واإلدارية والسياسية
والمخاطر ،الناجمة عن القرصنة وتدمير المعلومات ،وبروز ما يسمى
بالحروب الرقمية التي يمكن أن تسفر عن خسائر مالية واقتصادية ضخمة

تتجاوز خسائر الحروب الكالسيكية.

ويذهب الكثيرون إلى أن المعارك المستقبلية ستعتمد أساسا على الذكاء

ومصالحها في عالم مليء بالصراعات والتحديات ،عبر االنخراط الجدي في
وتوطين وتطوير التكنولوجيا الحديثة ..فيما تفرض هذه المتغيرات في
المقابل أيضا ،إعادة النظر في المنظومة الدولية إلدارة األزمات بعناصرها
القانونية والتقنية ،بما يكفل تحقيق السالم المستدام في عالم مرتبك،
يبدو أنه ما زال مفتوحا على كل االحتماالت والواجهات.
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األمل 2022
بقلم :نورا المطيري

روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

ليس هناك شيء يشبه
األمل ،خاصة ذلك األمل
المستند إلى الخطط
والحقائق والحسابات
الدقيقة ،فيأتي العام
الجديد  2022على
دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وعلى قيادتها
الحكيمة وشعبها المعطاء
والمقيمين على أرضها
وعلى زوارها ومحبيها،
وهي تشع باألمل الكبير
الذي رآه العالم كله ،خالل
العام الماضي الذهبي،
حين احتفلت دولة اإلمارات
بعامها الخمسين ،وذهل
العالم أجمع بحصاد خمسين
عاما مرت ،وبحجم اإلنجازات
الكبرى ،التي جعلت الدولة،
ترتقي إلى مصاف الدول
المتقدمة ،في المجاالت
المختلفة.

خالل العام  ،2021أتيح لي مقابلة عدد كبير من المتخصصين في
قطاعات عديدة ،وكنت أستوضح عن مشاعرهم ورؤيتهم للسنوات

المقبلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وكانت جميع اإلجابات

تقريبا ،تشع باألمل العظيم المستند إلى الثقة الكبيرة بقيادة دولة
اإلمارات التي استطاعت تجاوز جائحة كورونا وفتحت أنشطتها
االقتصادية وحصلت على مراكز أولى في كثير من مؤشرات التنافسية
العالمية ،وفوق ذلك صعدت إلى المريخ ووضعت رؤية ُمحكمة

واستراتيجية شاملة للخمسين عاما القادمة ،قال أحد الخبراء“ :النهج
اإلماراتي نموذجي ،كل شيء واضح وضوح الشمس ،خطط مدروسة

بعناية فائقة ،والجميع طرف بالمعادلة ،الحوافز لإلنجاز مفتوحة على
مصراعيها لكل من يريد التنافس وتحقيق النتائج”.

سألت اللواء الركن طيار متقاعد ،عبدالله السيد الهاشمي“ :ما هو

سر اإلمارات العظيم؟” ،فقال“ :السر في مسألتين حساستين جدا،
تفتقدهما معظم الدول ،أو تفتقد إحداهما ،األمن المطلق ،والتركيز

على كل شيء في وقت واحد” ،ووضح الهاشمي أن قيادة دولة
اإلمارات العربية المتحدة لديها رؤية راسخة أن األمن هو األساس

وأنه بدون أمن ليس هناك تنمية وتطور وإنجاز ،وكذلك رؤية ترى
من خاللها كافة أبعاد ومجاالت ونطاقات التطور سياسيا وعسكريا
واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وغيره ،وفي ذات الوقت تواجه

التحديات بحكمة وعقالنية وتضع الحلول الفورية لها ،مهما بدا ذلك
التحدي صغيرا أو غير ذي أهمية.

في العام  2022وكذلك في السنوات المقبلة ،ومع أن جائحة كورونا
لم تتراجع ،بل تحولت وتحورت في دول كثيرة ،إال أن األمل الكبير

المستند إلى الحقائق والوقائع خالل العامين  2020-2021وكيف

أدارت دولة اإلمارات أزمة كورونا وتجاوزتها ،يجعل االطمئنان كبيرا
أيضا ،أنه سيكون عاما مميزا وفريدا ،سواء على مستوى ما ستحققه

الدولة من إنجازات متوقعة ،محسوبة بعناية ودقة ،أو ما ستحققه
المؤسسات والشركات أو المجتمع واألفراد على الصعيد الشخصي.

كل عام ودولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها والمقيمين
على أرضها ،وجميع محبيها الذين يأملون لها المزيد من التقدم واإلنجاز
نقول :كل عام وأنتم بألف خير.
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تعد معجزة
مروحية H225M
ّ
متعددة المهام
تمثل مروحية  H225Mخير
رهان للقوات العسكرية
التي تسعى للحصول على
مروحية متعددة األدوار
وذات كفاءة مثبتة قتاليا؛ً
أكثر المروحيات
حيث ّ
تعد َ
ً
تطورا ضمن عائلة طائرات
“سوبر بوما  /كوغار”
(Super Puma/
 )Cougarمن إنتاج
شركة “إيرباص”
(.)Airbus
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األسباب منطقية

يعتمد عدد كبير من القوات الجوية عبر

العالم بالفعل على المروحية H225M

ذات المحركين والتي يبلغ وزنها 11
ً
طنا ،وذلك بفضل قدرتها المتميزة
على التحمل وسرعة االنطالق.

وثمة عامل في غاية األهمية كذلك؛
وهو أن المروحية  H225Mتمنح

تتمتع المروحية H225M
بالقدرة على العمل في

سائر األحوال الجوية

القوات العسكرية القدرة على االنتشار

في أي مكان وزمان .وبإمكان هذه

المروحية العمل من السفن ومن البر ،حتى في األحوال الجليدية؛ حيث
تتمتع بقدرات في جميع األحوال الجوية مدعومة بمناظير الرؤية الليلية

المناسبة.

يمكن زيادة مدى المروحية المتميز والبالغ  700نانومتر من خالل قدرات
إعادة التزود بالوقود ً
جوا أو أثناء التحليق في الجو.

أثبت المروحية موثوقيتها ومتانتها في ظروف القتال ومناطق األزمات
التي تشمل لبنان وأفغانستان وتشاد وساحل العاج وجمهورية إفريقيا
ً
أيضا العمليات التي قادها
الوسطى والصومال ومالي ،كما ساندت
حلف الناتو في ليبيا .كذلك يتم االعتماد على  H225Mكعامل مضاعف
للقوة من قبل فرنسا والبرازيل والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا والكويت
وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة وتايالند.

االصطدام بحركة المرور الجوية ،بينما

يتم عرض معلومات مثل مؤشرات
ً
تلقائيا
وتنبيهات الحرب اإللكترونية
عند الضرورة فحسب.

المعزز
َّ
تسهم وحدة مؤشر التحكم
في

تعزيز

التفاعل

بين

الخرائط

المتحركة ونظام إدارة القتال (fight

)management system؛ حيث يتيح

هذا التكوين المعزز ميزة تخفيف أعباء
عمل الطاقم من خالل تسهيل إدارة

المهام وتسريعها وانسيابيتها (إعداد المسار  /تعديله  /تحديده ،الخريطة

الرقمية  /إدارة المالحة).

يوفر نظام إدارة الرحلة المزدوج كفاءة أفضل لمهمة الطاقم من خالل زيادة
مرونة فصل المهام بين الطيار وقائد المهمة.

ويتميز هذا الطراز بسعة خزان الوقود التي تصل إلى  3أطنان ،تكملها
جو ًا ( ،)AARأو التزود بالوقود أثناء التحليق
إمكانات إعادة التزود بالوقود ّ
(.)HIFR

مصممة للمحافظة على البقاء

تم تصميم المروحية  H225Mمنذ البداية لتحقيق قدرة عالية على البقاء؛

إذْ يسهم جسم الطائرة في تعزيز متانة األطر الرئيسية الهيكلية ،كما أنها

المروحية مجهزة بمحركين قويين من طراز  ،Makila 2A1األمر الذي يساعد

مجهزة بمعدات هبوط عالية االمتصاص للطاقة ،إلى جانب خزانات وقود

يسهم تصميم  Spheriflexالقابل للتعديل بتقليل الحاجة إلى صيانة

يتم توفير حماية قمرة القيادة من خالل مقاعد طاقم مدرعة وممتصة

على خفض مستوى اهتزاز المروحة الدوارة المزودة بخمس شفرات ،كما

التركيبات الميكانيكية للمراوح الدوارة.

ذاتية الغلق وممتصة للصدمات.

للطاقة ،في حين يمكن تجهيز المقصورة بطالء مصفح لألرضيات

تتميز المروحية  H225Mبمجموعة كاملة من المهام العسكرية :العمليات

والجدران ،أو بسجاد مصفح بالدروع.

المصابين أو اإلخالء الطبي ،وكذلك مهام الخدمة العامة مثل عمليات

إنذارات الرادار ،ونظام تحذير من االقتراب من الصواريخ ،وجهاز استقبال

الخاصة ،والبحث واإلنقاذ القتاليين ( ،)CSARوالنقل التكتيكي ،وإجالء

البحث واإلنقاذ ( ،)SARومكافحة الحرائق ،وخفر السواحل ،وحماية
المنطقة االقتصادية الخالصة (.)EEZ

واجهة التفاعل بين اإلنسان واآللة

تم تجهيز المروحية  H225Mبإلكترونيات طيران وأنظمة اتصاالت تخفف

من أعباء العمل عن الطاقم؛ حيث أدخلت شركة إيرباص تطويرات كبرى
فيما يتعلق بالواجهة بين اإلنسان واآللة ،مما يضمن وصول الطيارين إلى

أهم المعلومات أثناء اتخاذ أهم القرارات وأكثرها فاعلية.

يوفر نظام التحكم اآللي في الطيران ،مزدوج االتجاه رباعي المحاور
ً
متميزا من الدقة واالستقرار؛ حيث تسمح وضعياته
( ،)AFCSمستوى

العلوية بإدماج قيود المحرك في حاالت تشغيل جميع المحركات ()AEO

وحاالت عدم عمل أحد المحركات ( .)OEIكما يتضمن نظام التحكم اآللي
ً
أيضا أنماط الطيران ألداء مهام البحث واإلنقاذ ،SAR
في الطيران ()AFCS
وإجراءات قواعد الطيران اآللي ( ،)IFRواألساليب التلقائية ،كما يسمح
ً
تماما ّأي ًا كانت السرعة.
بالتحليق التلقائي
يتمتع طاقم الطائرة بإمكانية الحصول على جميع بيانات المالحة والقيادة

من خالل قمرة القيادة الزجاجية الجديدة التي تضم أربع شاشات مكبرة

مقاس  8 × 10بوصات ،باإلضافة إلى نظام تحذير االقتراب األرضي ،وتجنب

ومما يساعد على المحافظة على بقاء المروحية  H225Mجهاز استقبال
التحذير بالليزر ،وأنظمة إطالق قشور التشويش على الرادارات .ويمكن
تزويد عوادم المحرك بحاجبات األشعة تحت الحمراء ،في حين يتم توفير
الحماية ضد الرمال والجليد من خالل تصميم المدخل ومآخذ الهواء متعددة

األغراض.
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قدرات منظومة األسلحة HForce

 -الموجهة :الصواريخ الموجهة بالليزر ،صاروخ جو-أرض ،صاروخ جو-

يمكن أن تشتمل مروحية  H225Mعلى مجموعة متنوعة من األسلحة

جو (مع إمكانية التوسع).

المهام الليلية  /النهارية .كما يمكنها أن تعمل في مواكبة قدرات المساندة

بحيث تتالءم مع أي تسليح متاح.

الباليستية والموجهة ،إلى جانب أنظمة االستهداف المرتبطة بها لكل من

للهجوم والقصف.

تسمح البنية الهندسية المرنة بنظام  HForceللطائرة بالتعديالت التحديثية

ً
تماما كما في المروحية
يدير الرامي أسلحة المروحية أثناء قيادة الطيار لها،

كما هو الحال بالنسبة إلى طائرات إيرباص  H145Mو  ،H125Mيمكن

الهجومية .ويوفر نظام  HForceسهولة التعاون بين الطاقم في خدمة

مختلفة توفر للعمالء إمكانية اختيار نوع التسلح لزيادة قدرات الطائرة،

تحسينات جذرية في دقة اإلطالق.

تجهيز مروحية  H225Mبنظام التسليح HForce؛ حيث توجد أربع حزم

بحيث تتراوح من األسلحة الباليستية إلى استخدام الذخيرة الموجهة ،ويتم
إطالقها من خالل النظام الكهروضوئي ( )EOSأو خوذة العرض والرؤية
المحمولة (.)HMSD
ً
ً
مصمما لتلبية متطلبات وكاالت
ومرنا
شامال
يعد  HForceنظام سالح
ً
ّ

الدفاع التي تسعى إلى الحصول على قدرات مهام هجومية خفيفة أو
مكملة ألسطولها الحالي من الطائرات المروحية الهجومية المتخصصة.

تحديد الهدف والتصويب عليه ،وحساب إطالق النار من أجل إدخال

يضمن استخدام  HForceتسليح المروحيات متعددة األغراض بطيف
عملياتي كامل ،مما يتيح للجيوش التي ال تستطيع االستثمار في مروحيات

متخصصة القدرة على إنجاز المهام الهجومية الخفيفة .وتكتسب وكاالت
ً
مزيدا من المرونة في إدارة مخزونها من األسلحة؛ ألن حجرات
الدفاع

األسلحة تسمح بتبادل األسلحة بين طائرة وأخرى.

يعد أحدث جيل من أنظمة سالح إيرباص ،كما يتصف بالمعيارية
وهو
ّ
والتزايد التدريجي ،ويمكن تركيبه على أي نسخة عسكرية من المروحيات

عامل الصيانة

يضم نظام  HForceمجموعة كبيرة من األسلحة ،كما يتميز بنظام تهديف
ً
مخصصا للمروحيات الهجومية
حديث وسهل وعالي الدقة ،كان في السابق

تتميز محركات عمود الدوران التوربيني  Safran Makila 2A1بتصميم

معياري قابل للتطوير ألجل سهولة الصيانة ،كما يتميز رأس الدوار الرئيسي

للتبديل من مروحية إلى أخرى ،ومجموعة كبيرة ومتنوعة من األسلحة (جو

بسهولة ضبطه .ويشتمل هيكل الطائرة على درجة مدمجة للصعود إلى

التجارية التابعة لشركة إيرباص (.)H125M، H145M، H225M

المتطورة .كذلك يشتمل على حاسوب للمهام متعدد األغراض وقابل
 -جو ،جو  -أرض ،باليستية أو موجهة) لتلبية أي احتياجات عملياتية.

ويتكون نظام األسلحة  HForceمن :وحدة أساسية مركزية واحدة لحساب
عمليات الرمي ،وشاشة عرض ورؤية أحادية العين مثبتة على خوذة

( )HMSDلتهديف الطيار والمدفعي وإطالق الصواريخ البالستية ،ونظام
كهروضوئي ( )EOSلتحديد الهدف وإطالق النار ،ومقابض األسلحة إلدارة

َ
ِ
األسلحة التالية:
األسلحة
التسلح .وتضم حافظة
 -البالستية :رشاش ،مدفع ،صاروخ.

ً
مراعية إمكانية الصيانة،
صممت شركة إيرباص نظام األسلحة H225M
ً
بدءا بالقاعدة الرئيسية وحتى أبعد المواقع.

المصنوع بواسطة شركة إيرباص من األلياف الزجاجية

Spheriflex

المحركات.

يتم توفير معلومات الصيانة الشاملة من خالل نظام مراقبة الصحة

واالستخدام المتكامل.

مجموعة من المهام

النقل والخدمات التكتيكية :إن سعة الحمولة العالية وسهولة الوصول إلى

مقصورة المروحية  ،H225Mإلى جانب سرعة الرحالت العالية ،والمدى
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الطويل ،وخفة الحركة أثناء الطيران ،تجعل من هذه الطائرة مروحية نقل
تكتيكية مثالية للقوات والبضائع.

في ذلك وضعيات البحث واإلنقاذ ( ،)SARمع أنماط البحث ،واالنتقال
ً
بدءا من
التلقائي إلى وضعية التحليق مع االنطالق الدقيق بمقدار  1متر

كذلك تسمح مقصورتها الواسعة وأداء الرفع والنقل الثقيل للطائرة
ً
ً
فردا في مقاعد المقصورة ،أو
جنديا /
العمودية بحمل ما يصل إلى 28

القيادة أو الكابينة.

يتم تسهيل العمليات من خالل بابين منزلقين مزدوجين للبضائع ونافذتين

وهو أمر مهم لكفاءة الطاقم في المهام الطويلة وأثناء رعاية المرضى  -مع

ً
ً
فردا على مقاعد مثبتة على الجدار ماصة للطاقة.
جنديا /
ما يصل إلى 14

انزالقيتين واسعتين لتركيب مدفع رشاش ،مما يترك أبواب الكابينة

الرئيسية بدون عوائق.

أي موقف طيران واستخدام التحكم في وضع “السرعة األرضية” من قمرة
يسهم انخفاض مستويات االهتزاز في توفير بيئة مواتية للطاقم والركاب -
تقليل إجهاد هيكل الطائرة والمعدات.

البحث واإلنقاذ القتاليان :توفر مروحية  H225Mإمكانات فريدة إلخراج

وبالنسبة لمهام نقل البضائع ،فإن أرضية المقصورة عالية الكثافة

األفراد بمجموعة مكونة من  10جنود ( )Grappeأو جهاز السلة.

البحث واإلنقاذ :تتطلب مهام البحث واإلنقاذ طائرة مروحية سريعة وعالية

كفاءة المهام ،ال سيما في أقسى ظروف مهام البحث واإلنقاذ القتالي
ً
تطلبا.
( )CSARاألكثر

تستوعب حمولة داخلية كبيرة ،بينما تبلغ أقصى سعة حمولة خارجية

 4,750كغ.

األداء ،قادرة على العمل في جميع األحوال الجوية .ويمكن للطراز H225M

تساعد دقة الطيار اآللي ومساعدته في تقليل أعباء القيادة من أجل تحسين

اإلخالء الطبي وإجالء المصابين ( :)Medevac / CASEVACإن سعة

إنجاز هذه المهام من خالل تقديم أداء متميز ،وقدرة تحمل ،ومدى بعيد

الحمولة العالية للمروحية  H225Mوسهولة دخول المقصورة ،إلى جانب

تسهم قدرة المروحية  H225Mعلى اإلقالع في أقل من خمس دقائق،
ً
متبوعا برحلة طيران عالية السرعة ،في الوصول إلى مسرح العمليات

يمكن تركيب ما يصل إلى  11نقالة وأربعة عمال .وهناك إمكانية أخرى

لنقل وحدتين طبيتين مستقلتين مع مرافقين.

يستفيد طاقم البحث واإلنقاذ ( )SARمن العرض الفوري لهوامش الطاقة

العمودية الموجودة في الخدمة على الصعيد العالمي أكثر من 140,000

من خالل سعة غير مسبوقة لخزان الوقود ،مع المحافظة على المقصورة

ً
خالية ،تكملها القدرة على التزود بالوقود أثناء التحليق.

بسرعة ،وتكون جاهزة للعودة السريعة إلى القاعدة بعد اكتمال المهمة.

ومساعدة الطيار اآللي التي ال مثيل لها والمخصصة للبحث واإلنقاذ  -بما

سرعة الطيران العالية ،والمدى الطويل ،وخفة الحركة أثناء الطيران ،تجعل
ً
تماما لمهام اإلخالء الطبي وإجالء المصابين.
هذه الطائرة مناسبة

يعكس سجل إنجازات المروحية  H225Mنجاحها؛ فقد سجلت الطائرات
ساعة طيران في عام .2021
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النافذة الدينية

سنن نبوية
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تخفف عن اإلنسان حسابه بين يدي الله يوم القيامة.

نفسه عن كل أمر ويخشى أن يسأله الله تعالى عنه
ويوجه الصحابة رضي الله عنهم إلى مراقبة الله
تعالى في جميع األمور.

ولهذا فقد كان يعتني عناية تامة في إتمام األعمال
وإنجازها على الوجه األكمل.

وفي هذا الحديث بيان المحاسبة على أصغر االمور

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

مثل العصفور ونحوه وأن الله يسأل العبد عن ذلك.
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وهذا فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم

على أداء الحقوق في وقتها من غير تأخير خشية أن

معلم
إسالمي

هو معلم حضاري إسالمي في مدينة الكويت
حيث تم بناؤه عام 1986م بتصميم معماري بديع

على الطراز األندلسي ،حيث يتسع هذا المسجد
ٍّ
مصل
لعدد كبير من المصلين يبلغ  170الف

وتبلغ مساحة المسجد  45ألف متر مربع.

مسجد
جامع الدولة
الكبير-
الكويت

وترتفع فوق المسجد قبة فائقة البهاء بديعة

التصميم ،مزينة بالزخارف والخطوط الجميلة،
حيث ترتفع إلى  43مترا

ويشتمل المسجد على أربعة قباب حول القبة
الكبيرة حيث تكمتل الهيئة العمرانية البديعة بها.

وتشمخ جنب المسجد في السماء منارة شاهقة
بارتفا 72مترا هي المئذنة التي تصدح باالذان

معلية ذكر الله في اآلفاق حيث غلفت بالحجر

الجميل .

ويتبع المسجد قاعات للمحاضرات ومكتبات تحتي

على نفائس الكتب لتكون منهال لطالب العلم.

ويبقى هذا الجامع معلما حضاريا إسالميا يطل

على ساحل الخليج العربي مظهرا جمال الحضارة

الغراء.
اإلسالمية وتعاليمها ّ

الدنْ َيا.
ُّ
وفي هذا األثر بيان واضح أن المحاسبة للنفس في الدنيا

ومن ثمرات المحاسبة:
-إتقان األعمال

-أداء حقوق اآلخرين

-تجنب الوقوع في الخطأ

-الشعور بالفرح والسعادة
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أفراح الشعب
في العيد العاشر
لالتحاد

من الذاكرة

يناير

العدد126 :
يناير 1982

مع صبـاح يوم  2ديسمبر  ، 1981انطلقت وفـود الـشـعـب الى رائـد الوحدة
قائد المسيرة صاحب الـسـمـو الشيخ زايـد بن سلطان آل نهيان تزجي اليه

التهـاني في العيد العاشر لقيام االتحاد  ،وظل سموه يتلقى هذه التهاني على
مدى يومين متتاليين.

وكان في مقـدمـة الـوافـدين للتهنئة أصحاب الـسـمـو أعضـاء المجلس االعلى

وعـاش الشعب أيـام العيد العاشر لالتحاد  ،معبرا عن فرحـتـه بالمـنـجـزات

العظيمة التي تمت على مدى هذه السنوات العشر  ،والتي جاءت على صورة

والـوزراء وسفـراء الدول وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة  ،وكبار

مرافـق وخدمات رفعت من مستوى حيـاتـه  ،وأمله بالنسبـة للمستقبـل أن

ألصحاب الـسـمـو أعضـاء المجلس االعلى في قصـر البحـر بهذه المناسبة

هذا  ،وازيـنـت بالد االمارات كلهـا بماليين من التريـات الكـهـر بـائية حتى تحول

المسئولين في الدولة  ،وقد أقـام صاحب السمو رئيس الدولة حفلة غداء

الوطنية الخالدة.

تحقق البـالد خطـوات أوسـع وأعمق في مجال الحضارة.

الليـل الى نهار جميـل بهيج  ،وشـاركـت فرق الـفـنـون الـشـعـبـية في السـاحـات.

خـــيال المواقــف واالراده
ويـــن ّ

شاكي ضيم الشدايد
محزم اللي
ٍ

حي باصحاب المعالي والسعاده

والجــواب العاجــل إلنــا بــه عوايــد

واحدن له موقف الفزعات عاده

مأرب تنادي تقـول الخطب كايد

جــــاك خـــيال المواقــف واإلراده

جاك ابو خالد بجيش من الشدايد

ردد النخــوات ســلطان العــــراده

وجاوبوه (محمدين) اهل العوايد

بأمـر ابـــو خالـد تحــرك في عتاده

جيش في حـرب العـروبـه ما يحايد

بإذن ربي فالهــــا امـن وســـعاده

دام ابن سلمان معها وابن زايــد

جــو تزاحـــم فــي هــداده
تَ ْغ ِط َيـــة ٍّ

في سـماها وفي ثراها عيال زايــد

يوم ابن طهــران يفــزع بالجــراده

ماجنت صنعاء من الفزعه فوايد

والعمــالقـــة رجـــال وذي شــهاده

صادقين في الوعايد
اشــهد انهم
ٍ

حــر ينـــومــس في هــداده
قابله ٍ

ان رقـى فالجــو تخشاه الطرايـد

لي مشوا في شرق االرض من السياده

ولعــت في غربهــا بــروق ورعـــايـد

ما خــبرنا ابولهــب يجـيـب ســاده

وال تجيب الفرس غير اخبث مكايد

زاحفـــين اما نصـــــر وال شــــهاده

تحتهــم تهــتـــز األرض ام الــوتايــد

قرب حصاده
زرع كسرى باليمن ّ

ومن صناديد اليمن صـدق الوعايد

صوب جيش عيال سلمان الجالده

جيش اخـــو نـــوره عليهــم ال تزايــد

جمعـــنا الفـــــرق البـــاري جـــــياده

جمعــنا واحـــد على العــدوان كايـد

الفريق اول ركن/
مطلق بن سالم االزيمع

اللواء الركن/
صالح محمد بن مجرن العامري
قائــــــــد العمــليـــات المشتركـــة
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entire operational spectrum, allowing militaries that cannot invest in specialised helicopters to complete light attack missions.
Defence agencies gain more flexibility in
the management of their weapon stock
because weapon pods allow arms to be interchanged from one aircraft to another.
Maintainability Factor
From home base to the most remote locations, Airbus conceived the H225M with
maintainability in mind.
The Safran Makila 2A1 turboshaft engines
are of modular design for easy maintenance, and Airbus’ Spheriflex fiberglass
main rotor head is easy to adjust. The airframe includes a built-in step to access the
engines.
Overall maintenance information is provided through the integrated health and
usage monitoring system.
Range of Missions
Tactical transport and utility: The high
load capacity and easy cabin access of the
H225M, combined with fast cruise speed,
long range and in-flight agility, make this The H225M enables military forces to deploy wherever and whenever needed
aircraft an ideal tactical transport helicopter for troops and cargo.
terns, and automatic transition to the hover with 1-metre
Its large cabin and heavy-lift performance enable the rotorprecision starting from any flight attitude and the use of
craft to carry up to 28 troops/personnel in cabin seats, or up
“ground speed” mode control from cockpit or cabin.
to 14 troops/personnel on energy-absorbing wall-mounted
The low vibration levels provide a conducive environment
seats.
for crew and passengers – which is important for crew effiOperations are facilitated by two sliding cargo double doors
ciency on long missions and during the care of patients –
and two large sliding windows for machine gun installation,
while reducing airframe and equipment fatigue.
which leave the main cabin doors unobstructed.
Combat SAR: The H225M offers unique personnel extracFor cargo transport missions, the high-density cabin floor
tion capabilities with a 10-troop cluster (grappe) or basket
accommodates a sizeable internal load, while the maximum
device. The autopilot precision and assistance facilitates a reexternal load sling capacity is 4,750 kg.
duced piloting workload for better mission efficiency, espeSearch and rescue: SAR missions require a fast, high-percially in the harshest conditions of the most demanding
formance helicopter able to function in all weather condiCSAR missions.
tions. The H225M can achieve these missions by offering suMedevac/CASEVAC: The H225M’s high load capacity and
perior performance, endurance, range with unrivalled fuel
easy cabin access, combined with fast cruise speed, long
tank capacity, while keeping a free cabin, complemented by
range and in-flight agility, make this aircraft well-suithover-in-flight refuelling capability.
ed for medical evacuation and casualty evacuation duAble to take off in less than five minutes, followed by a highties (medevac/casevac).
speed cruise, the H225M reaches the scene rapidly, and is
Up to 11 stretchers and four attendants can be installed. Anready for a quick return to base when the assignment is
other possibility is the transport of two self-contained medicompleted.
cal units with attendants.
Its SAR crew benefits from the real-time display of power
The H225M track record reflects its success. The rotorcraft in
margins and unrivalled autopilot assistance specialised for
service globally has accumulated more than 140,000 flight
search and rescue – including SAR modes with search pathours as of 2021.
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mour plating in the floors and walls, or fitted with armourplated carpets.
Contributing to the H225M’s survivability are a radar warning
receiver, missile approach warning system, laser warning receiver and chaff/flare dispensers. The engine exhausts can be
fitted with infrared suppressors, while protection against
sand and ice is provided by inlet design and multi-purpose
air intakes.
HForce Capabilities
H225M can include a variety of ballistic and guided weapons,
along with associated targeting systems for both nighttime/
daytime missions. It can act as an escorter with attack and firing support capabilities.
As with Airbus’ H145M and H125M, the H225M can be
equipped with HForce, an armament system. Four different
packages offer customers a choice of armament to expand
the capability of the aircraft from that of ballistic weapons to
the use of guided ammunition with firing through electrooptical system (EOS) or helmet mounted sight display
(HMSD).
HForce is an exhaustive and flexible weapon system designed to meet the requirements of defence agencies seeking light attack mission capabilities or a complement to their
existing fleet of specialised attack helicopters.
It is the latest-generation Airbus weapon system. It is modular and incremental, and can be fitted onto any military version of Airbus’ commercial helicopter range (H125M, H145M,
H225M).
HForce offers a large array of weapons, modern and easy target acquisition and a high level of targeting accuracy, formerly reserved for high-end attack helicopters. It offers a
multi-purpose mission computer interchangeable from one
helicopter to another and a large choice of weapons (air-to-

Kuwait Ministry of Defence had purchased 30
H225M Caracal multirole utility helicopters

Technical Specification
Seating (troops + crew): 31
Max takeoff weight (MTOW): 11,000 kg
Max takeoff weight with external load: 11,200 kg
Useful load: 5,250 kg
Max cargo sling load: 4,750 kg
Engine type: 2 x Safran Helicopter Makila 2A1
Standard crahworthy self-sealing fuel tank capacity:
2,277 kg
Standard + aux. fuel tank capacity: 3,059 kg
air, air-to-ground, ballistic or guided) to comply with any operational need.
HForce is composed of: One central core unit for firing computation; Monocular helmet-mounted sight and display
(HMSD) for pilot and gunner targeting and ballistic firing;
Electro-optical system (EOS) for target identification and firing; Armament grips for armament management. The Weapons pods come with the following armament:
- Ballistic: machine gun, cannon, rocket; Guided: laser-guided rockets, air-to-ground missile, air-to-air missile (with
growth potential).
The HForce’s flexible architecture permits the aircraft to be
retrofit with any available armament.
The gunner manages the helicopter’s weapons while the pilot flies, exactly like in an attack helicopter. HForce offers easy
cooperation among the crew in service of target identification and acquisition, and a firing computation for drastic improvements in firing accuracy.
With HForce, multi-purpose helicopters are armed with the
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H225M can include a
variety of ballistic, guided
weapons and can operate
both from ships and land

Featuring state-of-the-art electronic instruments and the
renowned 4-axis autopilot system, the multirole helicopter may be
fitted with various equipment to suit

The flight crew has access to all navigation and piloting data
through the new glass cockpit featuring four 10”x 8-inch enlarged displays, as well as ground proximity, traffic collision
avoidance, while such information as electronic warfare indications and alerts are displayed automatically only when
necessary.
An enhanced control cursor unit reinforces the interactivity
between moving maps and the fight management system.
This enhanced configuration enables reduced crew workload with easier, faster and streamlined mission management (route preparation/modification/selection, digital

map/navigation management).
The dual flight management system offers better crew mission efficiency by providing more flexible task segregation
between the pilot and mission commander.
The model boasts a range with up to 3 tonnes of fuel tank capacity complemented by Air to Air Refuelling (AAR), or Hover
In Flight Refuelling (HIFR) capabilities.
Designed to Survive
The H225M was designed right from the start for high survivability. Its airframe has reinforced structural main frames and
is equipped with high energy-absorbing landing gear, along
with self-sealing and crashworthy fuel tanks.
Cockpit protection is provided by armoured and energy-absorbing crew seats, while the cabin can be equipped with ar-
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Marvel

For military forces looking for a combat-proven, multirole helicopter, H225M — the most advanced member of
Airbus’ military Super Puma/Cougar family — presents itself as the best bet.
The reasons are comprehensible.
The 11-tonne-category, twin-turbine H225M is already relied
upon as a force multiplier by many air forces worldwide
thanks to its outstanding endurance and fast cruise speed.
The crucial factor is also that the H225M enables military forces to deploy wherever and whenever needed. Operating both
from ships and land – even in icing conditions – this helicopter
has an all-weather capability supported by night vision goggle compatibility.
The helicopter’s outstanding 700 NM range can be extended
with air-to-air or hover in-flight refuelling capabilities.
It has proven its reliability and durability in combat conditions and crisis areas that include Lebanon, Afghanistan,
Chad, the Ivory Coast, the Central African Republic, Somalia,
and Mali, while also supporting NATO-led operations in Libya. The H225M is relied upon as a force multiplier by France,
Brazil, Mexico, Malaysia, Indonesia, Kuwait, Singapore, UAE
and Thailand.
Powered by two powerful Makila 2A1 engines, the five-blade
rotor provides an exceptionally low vibration level, and the
modular Spheriflex design of rotor mechanical assemblies allows for lower maintenance.
The H225M excels in a full range of military missions: Special
operations, Combat search and rescue (CSAR), Tactical transport, Casualty / medical evacuation as well as in public service
missions like in Search and rescue (SAR), Fire fighting, Coast
guard and Exclusive economic zone (EEZ) protection.
Human-Machine Interface
The H225M is equipped with avionics and communication

systems that reduce crew workload. Airbus has incorporated
significant advances in terms of the human-machine interface, ensuring pilots have access to the most important information for the most effective decision-making.
The four-axis dual-duplex automatic flight control system
(AFCS) provides outstanding precision and stability; its upper modes integrate the engine limitations in all-engines operative (AEO) and one-engine inoperative (OEI) situations.
The AFCS also includes SAR flight patterns, instrument flight
rules (IFR) procedures, and automatic approaches – and allows for fully automatic hovering, whatever the speed.
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cal decision-making, where we seek to maintain human
oversight?
Most of the key technologies operate in the information
domain. Given their superior connectivity and speed, their
development is particularly challenging to follow, let alone
anticipate. Yet, developers focus on civilian applications
with global consumer markets in mind, and the Big Tech
companies pushing these developments have become the
most influential non-state actors on the planet.
All of these factors increase the complexity of the problem
space, while at the same time accelerating the speed to
technological evolution. In short: our challenges keep
growing, while our response time shrinks.
Baseline for Consultations
The Alliance’s success with AI will depend on new and welldesigned principles and practices relating to good governance and responsible use. Certain Allied governments
have already made certain public commitments in the area
of responsible use, addressing concepts such as lawfulness,
responsibility, reliability, and governability, among others.
In parallel, Allies have taken part in the Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapon Systems
under the auspices of the United Nations, leading to the formulation of 11 guiding principles.
There is a good case for viewing work on adopting AI and
work on principles of responsible use as complementary
and synergistic.
The technical characteristics required to ensure that these

Most of the key technologies
operate in information
domain
AI integration calls for
constant upgrading
and other objectives are met will necessarily be part of the
design and testing phases of relevant systems. The relevant
engineering work will be an opportunity to refine understanding, leading to more granular and more mature principles.
Further work in the area of TEVV will be essential, as will
support from relevant Modelling and Simulation efforts.
NATO’s well-established strengths in the area of standardisation will help frame these lines of effort, while also ensuring interoperability between Allied forces.
Overarching principles such as those developed in some
national cases, as well as under UN auspices, offer a baseline
for further consultations among Allies, as well as points of
reference concerning existing national positions.
Reference Text / images
www.nato.int, www.darpa.mil
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Principles of Responsible
Use, a key component of AI
Strategy

nectivity across the planet, facilitating new forms of meaningful information-sharing and enabling global communities of unprecedented scale and scope. Their free-of-charge
operation is naturally attractive to users, but “behind the
scenes” they rely on an advertising-backed business model.
For that to work, users should ideally stay connected 24/7 in
order to feed the evermore-sophisticated micro-targeting
algorithms. Such addictive behaviour and the increasing
manipulation facilitated by it are not in the users’ interest.
Nor are echo chambers, hate speech, and the tampering
with democratic elections in the interest of our societies.
While the promise of social media is compelling, we made
two cardinal mistakes. First, we accepted proprietary plat-

forms operated by business enterprises. Second, we forgot
that the purpose of business is profit, not philanthropy.
The case of social media demonstrates that the users’ immediate choices can counteract their longer-term interests.
Growing Challenges
Today, we face multiple emerging technologies that promise to disrupt our established ways, including AI, bio- and
quantum technologies.
Take one specific area: the combination of AI, Big Data (as
input to AI), and autonomy (as one of the main applications
of AI). This technology area promises to disrupt the information sphere and “change everything”, from maintaining
situational awareness to supporting decision-making, from
predictive maintenance to cyber defence.
Amidst the euphoria about opportunities, we must afford a
sober reality check and ask ourselves critical questions on
how we want to develop, feed, and use such systems: would
we consider the Chinese Social Credit System as a role model for collecting data? Should we accept black-box algorithms for data processing, when they present results, but
cannot explain their plausibility? Should we apply AI in criti-
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NATO Innovation Fund
will invest in cutting-edge
technologies
the conditions for the AI Strategy’s success.
As Allies and NATO seek to fulfil the aim of this AI Strategy,
the linkages between responsible use, accelerated adoption, interoperability, and safeguarding against threats are
critical. These linkages will also apply to NATO’s follow-on
work on other Emerging and Disruptive Technologies, including the development of principles of responsible use.
This entails further coherence between the work strands on
these technologies, understanding that NATO’s future technological edge – and threats the Alliance will face – may depend on their convergence.
Social Media
Any attempt at shaping the trajectory of a given technology
faces a dilemma between today’s knowledge about the future and the available means to affect or change that future.

David Collingridge was the first to frame the major challenge of policy making on emerging technologies: “When
change is easy, the need for it cannot be foreseen; when
the need for change is apparent, change has become expensive, difficult and time consuming.”
We are literally caught between a rock and a hard place.
For a nascent technology, we cannot know all its future applications, nor can we anticipate all its future impacts. Still,
at this time, we can exert some control over its development path.
In the future, when that technology is mature, we see its
full impact. We can thus define what we would like to
change. Because the technology is already in the market,
broadly distributed and widely used at that time, our
means of control are limited.
We are struggling with a fundamental characteristic of
technology development: the principle uncertainty inherent to an open-ended process without a knowable endstate. We cannot know in advance the future target for today’s policy intervention. But what can we actually do?
Would it not be a fair choice to accept the limits of our
knowledge, to simply “let things run their due course”?
Think about social media. These services promised con-
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bolstered by coherence with relevant international standard-setting bodies, including for civilian AI standards.
These principles can also be operationalised via other
mechanisms including review methodologies, risk and impact assessments, and security certification requirements
like threat analysis frameworks and audits, among others.
Further, NATO’s cooperative activities provide the basis to
test, evaluate, validate, and verify (TEVV) AI-enabled capabilities in various different contexts.
NATO’s experience not only in operations, but also in trials,

Agreement reached on
Alliance’s first AI strategy

exercises, and experimentation provide several avenues in
which Allies and NATO can test principles against intended
use cases.
This is reinforced by NATO’s scientific and technical communities, which have worked on issues such as trust, human-machine and machine-machine interactions, and human-systems integration, among many others.
In addition to these existing activities, the implementation
of the AI Strategy will also benefit from connections with
NATO’s forthcoming DIANA programme.
Allied Test Centres affiliated with DIANA could be used to
fulfil the aims set out in the definitions of the principles. In
the future, use of these Test Centres can help ensure that
AI adoption and integration are tested for robustness and
resilience.
Flexible Approach
With the ethical aspects of adoption that the principles underscore, NATO has the chance to signal – and follow
through on – responsibility at the core of its outreach efforts. This includes engagement with start-ups, innovative
small and medium enterprises, and academic researchers
that either have not considered working on defence and
security solutions, or simply find the adoption pathways
too slow or restrictive for their business models.
In contrast to the development of traditional military platforms, AI integration entails fast refresh cycles and requires
constant upgrading.
With hostile state and non-state actors increasing their investments in Emerging and Disruptive Technologies including AI, this more flexible approach to adoption is all
the more urgent. With its focus on TEVV and collaborative
activities, the AI Strategy sets the framework for technological enablers to out-adapt competitors and adversaries.
Focussing on agility and adaptation, NATO can make defence and security a more attractive sector for civilian innovators to partner with, while allowing them to maintain
other commercial opportunities.
Way Forward
To be sure, the implementation of accelerated, principled,
and interoperable AI adoption depends not just on technology, but equally on the talented and empowered people who drive the technological state-of-the-art and integration forward.
NATO has dedicated attention to other AI inputs, notably
through the development of a NATO Data Exploitation
Framework Policy.
With actions to treat data as a strategic asset, develop analytical tools, and store and manage data in the appropriate
infrastructure, the Data Exploitation Framework Policy sets
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– will pose a broad set of international security challenges,
affecting both traditional military capabilities and the
realm of hybrid threats, and will likewise provide new opportunities to respond to them.
AI will have an impact on all of NATO’s core tasks of collective defence, crisis management, and cooperative security.
With new opportunities, risks, and threats to prosperity and
security at stake, the promise and peril associated with this
technology are vast for any single actor to manage alone.
Cooperation is inherently needed to mitigate international
security risks, as well as to capitalise on the technology’s potential to transform enterprise functions, mission support,
and operations.
Militarily, future-proofing the comparative advantage of Allied forces will depend on a common policy basis and digital backbone to ensure interoperability and accordance
with international law.
With the fusion of human, information, and physical elements increasingly determining decisive advantage in the
battlespace, interoperability becomes all the more essential. The aim of NATO’s AI Strategy is to accelerate AI adoption by enhancing key AI enablers and adapting policy, including by adopting Principles of Responsible Use for AI
and by safeguarding against threats from malicious use of
AI by state and non-state actors.
By acting collectively through NATO, Allied governments
ensure a continued focus on interoperability and the development of common standards.
Responsible Use
Adopting AI in the defence and security context calls for effective and responsible governance, in line with the common values and international commitments of Allied nations. Allied governments have committed to Principles of
Responsible Use as a key component of NATO’s AI Strategy.
Allies and NATO commit to ensuring that the AI applications they develop and consider for deployment will be in
accordance with the following six principles:
Lawfulness: AI applications will be developed and used in
accordance with national and international law, including
international humanitarian law and human rights law, as
applicable.
Responsibility and Accountability: AI applications will be
developed and used with appropriate levels of judgment
and care; clear human responsibility shall apply in order to
ensure accountability.
Explainability and Traceability: AI applications will be appropriately understandable and transparent, including
through the use of review methodologies, sources, and
procedures.

AI Systems can adapt to dynamic environments

AI poses a broad set of
international security
challenges
Reliability: AI applications will have explicit, well-defined
use cases.
Governability: AI applications will be developed and used
according to their intended functions and will allow for: appropriate human-machine interaction; the ability to detect
and avoid unintended consequences; and the ability to take
steps, such as disengagement or deactivation of systems,
when such systems demonstrate unintended behaviour.
Bias Mitigation: Proactive steps will be taken to minimise
any unintended bias in the development and use of AI applications and in data sets.
Building the principles of responsible use into the front end
of AI development is important because, the later they are
considered, the harder it may be to ensure they are upheld.
Sticking to Principles
These enduring principles are foundational to the adoption
of detailed best practices and standards. Allies and NATO
can leverage NATO’s consultative mechanisms and NATO’s
specialised staff and facilities to work actively towards that
goal.
NATO’s own standardisation and certification efforts can be
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NATO Bolsters Tech
Advantage
Big data and bytes joining bombs and bullets have added a new dimension to the future war scenarios, transforming the international security environment into a
complex and dire one unimaginable so far.
To preserve peace, prevent coercion and deter aggression,
the North Atlantic Treaty Organization (NATO) has been
sharpening its technological edge. The drafting of its first-ever
strategy on artificial intelligence (AI) is a glaring example.
A series of initiatives hints at a future path where NATO’s adoption of technology will be more profound and innovative.
NATO Defence Ministers, at their October 2021 meeting,
agreed on the Alliance’s first AI strategy, which includes standards of responsible use of Al, in accordance with international law.

Allies signed an agreement to establish a NATO Innovation
Fund to invest in cutting-edge technologies. The fund is expected to invest 1 billion euros with innovators across the
Alliance working on emerging and disruptive technologies.
NATO is also creating a Defence Innovation Accelerator for
the North Atlantic, DIANA, which will provide a network of
technology test centres and accelerator sites to better harness civilian innovation for security.
Here is a sneak peak at NATO’s AI Strategy culled from a series of articles by current and former NATO staff, Zoe Stanley-Lockman, Edward Hunter Christie, and Dr Ulf Ehlert.
Focus on Interoperability
Due to its cross-cutting nature, AI – the ability of machines
to perform tasks that typically require human intelligence
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gional facts so as to be mirror of the changes and transformations witnessed by the regional and international reality,
while maintaining its distinctive and unique features, foremost of which are effectiveness, dynamism, calmness, sobriety and maintaining the rules of good neighborliness.
Some political literature points to radical changes in the UAE
foreign policy approach and talks about the state abandoning the quiet diplomacy that was followed during the foundation stage, during the era of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, and adopting a different

strategy that relies on a more interactive approach to regional events and crises. However, a careful analysis of
facts and proofs shows that the UAE in general is a young
country which is full of vitality and dynamism, which enables it to respond quickly and react and interact with the
surrounding events and crises more clearly, because of
their tangible strategic implications for the interests of
the UAE and other Arab peoples.
Future Prospects and Paths
In light of the UAE diplomacy’s moves towards several regional stations, the analysis of facts indicates that the Middle East may witness new geopolitical changes that derive
from the prevalence of a climate of reconciliation rather
than conflict in the regional atmosphere. Ceasefires (or
short-term peace) and alleviation of crises are expanding,
and several regional parties are joining them. Regional
capitals are involved, in varying degrees and pace, in pragmatic policies that the UAE encourages. This conciliatory
atmosphere has had impact on the Israeli-Turkish relations,
which are witnessing positive signs of rapprochement that
can lead to regional stability and end of tensions. This
would ultimately lead to a range of expectations that a new
regional order is being formed, based on cooperation and
economic, not political, interests.
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and returns for both parties of the relationship, which
boosts the chances of success of the Emirati diplomacy in
building partnerships with all parties.
The most urgent question in this regard relates to the extent to which the UAE has abandoned its concerns about
the Iranian nuclear programme in light of its rapprochement with Iran. Here, we may refer to the statements of Dr.
Anwar Gargash, the Diplomatic Advisor to His Highness the
President of the UAE, when talking about the visit of His
Highness Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan to Tehran.
He emphasised that his country shares regional concerns

about Iranian policies and activities in the region, yet it believes that “confrontation is not the best way forward.” It
should also be noted here that the UAE does not act on these
complex files on its own. The UAE diplomacy is characterised
by its tendency to coordinate with its sisterly countries. Hence
Dr. Gargash’s statement that the Gulf allies are aware of the
Emirati moves towards Iran, and that the aim of all of this is to
“open a new page in relations.”
Well-Established and Authentic Features of the UAE
Diplomacy
A reading of the interactions and moves of the UAE diplomacy in general in recent years indicates that the UAE foreign policy is a model of vitality, effectiveness and dynamism. This is mainly due to the success of the diplomatic
body led by His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, in dealing with the crises of the Arab region and alleviating their impact on the region and its peoples. The UAE diplomacy in this regard, in cooperation with the Kingdom of
Saudi Arabia, has achieved remarkable supremacy, thereby
occupying a prominent position in the sight of major international capitals, or what is known as global decision-making capitals.
Followers of the UAE affairs are aware that the country’s foreign policy has evolved in line with the development of re-
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This visit, which His Highness made on November 24, 2021, and met with
Turkish President Recep Tayyip Erdogan, is a major qualitative turning point in
the course of relations between regional powers in the Middle East. It is not
only because this visit puts an end to a decade of tension between the UAE (as
well as other Arab countries such as Saudi Arabia and Egypt) and Turkey, but
also because it can open new horizons for some of the region’s crises, especially in Libya, where the Turkish role constitutes one of the barriers to ending
the conflicts in this Arab country. This important visit culminated in the signing of 12 cooperation agreements and MoU’s between the UAE and Turkey.
Besides, the UAE announced the establishment of a US $10 billion fund to support investments in Turkey. This marks a new stage of promising partnership
and relations between the two countries. A most prominent landmark in the
visit was the warm hospitality accorded to His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan by the Turkish President Recep Tayyip Erdogan, Turkish officials and the Turkish media.
The visit of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister
of Foreign Affairs and International Cooperation, to Syria: This visit, which
took place on November 9, 2021, marked the end of a rupture that lasted
about 10 years between Damascus and its Arab incubator. It was the first visit
of an Emirati official of this level to Syria in a decade. This visit came within the
framework of a gradual Emirati approach, as it followed a phone call between
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, and the Syrian
President, Bashar al-Assad, on October 20, 2021, during which they discussed
“the relations of the two countries.” Before that, specifically on March 27, 2020,
the first contact took place since the outbreak of the civil war in Syria in 2011,
between His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and the Syrian
President, in which they discussed at that time the repercussions of the outbreak of the Covid-19. Prior to these contacts, the UAE had reopened its em-

bassy in the Syrian capital, Damascus, at
the end of December 2018. The timing of
this visit before the upcoming Arab summit in Algeria may open the door for Syria to re-occupy its seat among its Arab
brothers and to resume its natural historical role in the Arab regional action
system.
The visit of His Highness Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, National Security Adviser of the UAE, to Iran on
December 6, 2021, which was the first
visit of its kind since 2016 by a high-ranking Emirati official to Tehran. This visit has
received great regional and international
attention in view of the nature of relations not only between Iran and the UAE,
but also between Tehran and the majority of the GCC countries, and the chronic
tension these relations are undergoing.
Another reason for the importance of this
visit is Iran’s position in the current regional and international tensions, not to
mention the timing factor that gave the
visit double importance since it took
place during the seventh round of Vienna
negotiations between Iran and the “4+1”
group. It is worth mentioning that this
visit also followed a phone call between
His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed
Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and
International Cooperation, and his Iranian counterpart, Hussein Abdullahian.
Political Rationality and Strategic
Prudence
It is difficult to read the UAE diplomatic
moves towards Turkey and Iran in isolation from the regional and international
environment that is witnessing rapid
changes. It is difficult, as well, to predict
the outcome of negotiations between
Iran and international powers over the
nuclear programme. The UAE wants not
to be part of any conflicts that could
threaten its development process or negatively affect its major economic ambitions. What is remarkable about the Emirati diplomatic moves is that they proceed
according to the “win-win” rule, so as to
ensure appropriate strategic benefits

ISSUE 600 JANUARY 2022

Issue File

64

peaceful coexistence and tolerance to
open up prospects for development, security and stability for all countries. This
can only be achieved by investing in development, security and stability.
Qualitative Diplomatic Moves
The UAE has been known regionally
and internationally for excellence and
superiority at the development level as
per indicators of global competitiveness. Nevertheless, the wise leadership
- led by His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, President of the UAE,
may God protect him, His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces - aspires
to continue the UAE’s progress in various fields and sectors of sustainable
development, and to maintain the
competitiveness and attractiveness of
the UAE model. These ambitions have
called for the formulation of a new foreign policy that serves these goals and
helps achieve them. Therefore, the UAE

has tended to seize the diplomatic initiative and continue its breakthrough steps
that it has commenced by opening a new Arab path to peace with Israel. In this
context, reference can be made to several moves that some described as zeroproblem policy, others considered them as a bridge-building and gap-bridging
policy, while a third party interpreted them as a new Middle East group that reflects
the geopolitical shifts taking place in the balances of regional powers. However, the
fact is that it could be a combination of all these analytical visions and perceptions,
by virtue of the strategic results and effects of these moves, which can be indicated
as follows:
The visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, to Turkey:
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tures of the Emirati Diplomacy

Mid-August, 2020, marked the first changes in the UAE foreign policy with the signing of the Abraham Accord with Israel, in a move that constitutes a major strategic qualitative shift
in Arab-Israeli relations. It is a significant response to a new
strategic reality that the region has been going through since
the wave of chaos that pervaded many Arab countries starting in 2011. This wave has caused a disruption in the constants
and foundations of the Arab regional system. It required a different way of thinking, as well as alternatives and solutions
other than those that have so far been tried, but failed, in order to confront the new threats and dangers by rebuilding relations of the Arab countries with their regional neighbours to
cope with the underlying dangers and threats. This would
help reformulate a new out-of-the-box strategic approach, in
search of a peaceful settlement of the Palestinian issue, based
on the existing strategic facts and common interests, and not

on ideological slogans.
The establishment of official relations between the UAE and
Israel clearly reflects, since its inception, the UAE’s desire to
find opportunities and give absolute priority to development
and economic policies during the coming years and decades.
The UAE is inaugurating a new 50-year era for which it has set
strategic priorities and action philosophy that ensure the
achievement of competitive goals it is striving to accomplish.
The foregoing experiences have proved that the Middle East
region needs disruptive diplomatic initiatives, out-of-the-box
thinking, and a political imagination that transcends traditional frameworks and restrictions that have constrained the
conditions and relations between the countries of the region
on the one hand and Israel on the other. It has become evident to everyone that there is an urgent need to build a real
and permanent peace in the region based on cooperation,
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Deep-rooted and Authentic Fea

Effective Political Moves
to Contain Tensions and
Realise Regional Security
and Stability

Successive Emirati diplomatic moves have recently taken place. They have attracted the attention of international political circles, not only because they reflect the active and effective foreign policy pursued by the UAE, but also because
the strategic impact of these moves charts a new map for regional relations and provides a firm basis for ending tensions and achieving security and stability in the Middle East. In this issue, Nation Shield highlights the dimensions of the
UAE’s diplomatic approaches to tackling many issues of tension and crises with the countries of the region.
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Northrop
Completes
A2/AD
Missile
Flight Test
Northrop Grumman Corporation successfully completed the second flight test of its new anti-access/area denial (A2/AD) missile recently, demonstrating capabilities that will meet key objectives for its upcoming
Stand-in Attack Weapon (SiAW) programme.
The test was completed utilising a company-owned CRJ700 aircraft as the testbed for the air to surface mission
computer and sensors.
The Northrop Grumman A2/AD solution leverages lessons
learned on the Navy’s AARGM-ER, engineering manufacturing and development, low-rate initial production and integration work on the F-35 aircraft.
The Northrop Grumman A2/AD missile is capable of being
integrated on a variety of aircraft.
The company invested to actively mature and test its A2/AD
missile design, which meets U.S. Air Force requirements for
SiAW and other programmes.
Featuring open architecture interfaces, the solution will
bridge current requirements while enabling rapid future
upgrades to meet changing mission requirements.
Mary Petryszyn, president, Northrop Grumman Defense
Systems, explained: “As a missile prime, we play a vital role
in pioneering the most innovative solutions that increase
survivability and lethality against new and emerging adver-

A2/AD missile can be
integrated on a variety of
aircraft
sary threats. Our lean-forward approach enables us to innovate at rapid speeds while reducing cost for our customers.”
The second flight test demonstrated the mission capability
of the missile sensor systems combined with the mission
computer. This is the first of a new series of company funded flight tests which will continue to test the system with
more stressing scenarios in preparation for the missile
launch in 2022.
Dan Olson, vice president and general manager, weapon
systems, Northrop Grumman, noted: “We have taken significant steps to mature our missile design, providing capabilities for the U.S. Air Force SiAW programme and other programmes. Leveraging our digital engineering expertise to
accelerate timelines, our first complete missile is planned to
be built and ready for launch in 2022.”
Northrop Grumman is a technology company, focused on
global security and human discovery.
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opment to the database, it knows the origin of each requirement, allowing them to more rapidly troubleshoot
concerns in production or adapt if requirements change.
Testing Completed
Integrating the F3R variant onto several fourth- and fifthgeneration aircraft requires testing – and a lot of it.
Raytheon Missiles & Defense and the Air Force successfully
completed the latest series of captive flight tests, which involved flying an instrumented captive missile on multiple
F-15, F-16 and F/A-18 air-to-air intercept missions.
The strenuous testing included stressing the latest F3R
hardware and a robust sustainment programme called System Improvement Programme, or SIP 3F, software updates.
“We continue to keep the hardware out in the field relevant
through software upgrades,” pointed out Steve Dickman,
executive director for Air Dominance at Raytheon Missiles &
Defense.
The tests included demonstrating how the weapon works
in a realistic environment.
Data gathered from these flight tests will be used to finetune the software, which will undergo further testing in late
2021, followed by live-fire tests in 2022. The business expects to deliver the F3R variant in 2023.
“It sets us up for the future of AMRAAM – to bring more ca-

An F-35A Lightning II test aircraft released AMRAAM missiles

New processors to
incorporate advanced
algorithms
pability to our customers,” Dickman said.
Norwegian Exercise
The AMRAAM missile is the baseline weapon on the National Advanced Surface-to-Air Missile System, or NASAMS, allowing countries to use the same missile in both air-to-air
and surface-launch engagements with no modifications.
During a live-fire exercise in September 2021, the Royal
Norwegian Air Force fired an AMRAAM-ER missile from a
NASAMS launcher, successfully engaging and destroying a
high-speed jet target drone.
Raytheon Missiles & Defense is partnering with Norwegian
industry and Ministry of Defence to develop the next variant of AMRAAM-ER, which is integrated into the NASAMS
launcher. The AMRAAM-ER missile has a rocket motor built
by the Norwegian defence company Nammo. The missile
intercepts at longer ranges and higher altitudes than other
surface-launched effectors.
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F3R upgrade aims at
addressing evolving threats
Series of captive flight tests
successfully completed

Raytheon Missiles & Defense is producing a set of AMRAAM
missiles known as Lot 34. Under a US$518 million contract
with the U.S. Air Force, the business will use digital technologies to build those weapons faster and at a lower cost than
previously possible. Digital transformation speeds development, delivery and sustainment of innovative systems.
Separately, Raytheon Missiles & Defense will also use digital
design and manufacturing to produce new AMRAAM-Extended Range missiles, which launch from the surface as

“Today’s AMRAAM is a mature, highly advanced, intelligent
weapon we continually innovate and modernise,” commented Paul Ferraro, vice president of Air Power at Raytheon Missiles & Defense. “It helps to maintain air dominance
for the U.S. and its allies around the globe, and the F3R refresh will ensure it continues to do so well into the future.”
In use by 41 nations, the AMRAAM missile is flying on the
F-15C Eagle and F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon,
F/A-18 C/D Hornet and F/A-18E/F Super Hornet, F-22 Raptor, Eurofighter Typhoon, JAS-39 Gripen, Panavia Tornado
and Harrier Jump Jet. It is also the only air-to-air missile
qualified on the F-35 Joint Strike Fighter.
Design Modification
As part of the F3R updates, Raytheon Missiles &

Defense also plans to
modify the AMRAAM design to accommodate new
parts and keep it ahead of modern
threats. At the same time, new processors
that are able to incorporate more advanced
algorithms and calculate faster are being brought
in.
“It all translates into better performance for the end user –
the U.S. Air Force, the U.S. Navy and foreign military sales
customers,” Ferraro said.

part of ground-based air
defence systems.
The digital thread does more than
speed up design and production – it also
makes maintenance and upgrades cheaper,
easier and faster.
The AMRAAM missile is a radar-guided air-to-air weapon
that continues to evolve with increased range, GPS-aided
navigation and a two-way data link, all thanks to digital
technologies.
For the F3R refresh, the business is using a tool it calls “MSim,” short for emulation simulation, to emulate hardware
on circuit cards so that software designers can rapidly build,
test and integrate software into hardware.
It allowed the developers to virtually try out and verify the
design before procuring parts and transitioning the model
into production. The company harnessed the power of
knowledge sharing by using models generated by F3R to
launch a new design for its Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM).
Another way the company is using digital technologies to
evolve AMRAAM is by unifying all of its requirements into a
common digital database. By linking new models in devel-
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F3R Upgrade Boosts
AMRAAM Capability

AMRAAM – Advanced Medium Range Air-to-Air Missile
– is considered one of the world’s most sophisticated,
combat-proven air dominance weapon. With more than
30 years of design, upgrades, testing and production,
the AIM-120 missile continues to meet warfighter requirements in all weather and beyond visual range. Its
capabilities have been fully demonstrated in over 4,900
test shots and more than 13 air-to-air combat victories.
Now the missile, a modern marvel of technology, is getting
even better.
Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon Technologies
business, is upgrading AMRAAM under a special development effort called F3R – form, fit, function refresh –to address rapidly evolving threats.
The new missile, with its improved guidance circuitry and
software, supports the U.S. military’s imperative to upgrade
existing technologies and keep pace with rapidly evolving
threats.

The F3R effort includes the use of digital technologies such
as model-based system engineering to upgrade 15 circuit
cards in the missile’s guidance section. The missile will have
new software as well.
U.S. Air Force Secretary Frank Kendall said at the Air Force
Association’s 2021 Air, Space & Cyber Conference recently:
“To be stronger, we are going to have to change. Our strategic competitors have studied how we fight and they have
taken asymmetric steps to exploit our vulnerabilities and to
defeat us. We have to respond with a sense of urgency, but
we also have to take the time necessary to make smart
choices about our future and our investments.”
The AMRAAM missile is among those investments. It has
long been a trusted part of the U.S. arsenal, and has
over time been enhanced with longer range,
Global Positioning System (GPS)-aided navigation and a two-way data link to improve its
overall effectiveness.
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This approach focuses on convergence, the optimal use of
assets to fight in an environment where all domains are
contested. The commander must decide when, where and
under what conditions to converge capabilities that deliver
the desired effect on the enemy. To do so effectively, intelligence is critical and this is where technology comes in.
Intelligence Data
Early detection and effective utilisation of intelligence data
to counter threats are key to achieving battlefield domination, whether in dense, urban environments or remote expansive terrain, and regardless of whether the opponent is
a traditional military force or local belligerent that is able to
easily blend into the surroundings.
One crucial factor is the increasing technological competence of today’s combat personnel. New generations of soldiers who have grown up with advanced computer games,
smartphones, and modern devices are ideally suited to exploit the sophisticated equipment that is being increasingly made available.
The idea is to take what was once a simple rifleman and
transform the individual into a virtual platform. The provision of man-portable ground radars, E/O sensors, tactical
SIGINT sensors, advanced communications with real-time
video transmission, incoming fire sensors, and other tools,
with all the data that they generate easily shared between
team members, enables IAI’s ELTA to provide today’s combat soldier with capabilities that earlier generations could
only have dreamed of.
Threat Detection
ELTA specialises in the development of both hardware, including Active Electronically Scanned Array (AESA) radars
using Gallium Nitride (GaN) technology, and advanced
software employing Artificial Intelligence (AI), Machine
Learning (ML), Big Data and Predictive Analysis.
All these contribute to more effective threat detection and
classification. The company has developed a Multi-Intelligence (Multi-INT) Analysis Platform (Starlight ELS-8994) to
provide commanders, warfighters and intelligence analysts
with innovative decision support tools.
It also delivers comprehensive systems to counter specific
threats. For example, Drone Guard ELI-4030, which can be
deployed from stationary positions or moving vehicles, integrates advanced 3D radar, COMINT, E/O and soft and hard
kill capabilities into a unified multi-layered system that detects, discriminates and neutralises small, hard to detect
drones, which may have been weaponised.
Additional examples include Fire Detection Sensors and
Automated Remote Weapons Station (RWS).
ELTA also specialises in the design and development of advanced fire detection radars such as WindGuard ELM-

Sahar: Robotic IED Detection and Route Clearing

2133 and StormGuard ELM-2135. These systems, which anchor Active Protection Systems, detect and track incoming
threats so that they can be neutralised. The RWS integrates
an entire array of sensors, including radar, E/O and fire detection optics (Othello ELO-5220), together with Automatic
Target Recognition software to discriminate and react to
threats.
The group has also broadened its range of compact, rugged, all-terrain vehicles. Added to the combat-proven RAM,
a full monocoque light armoured vehicle manufactured at
the IAI’s ELTA Land Division facility in Beersheba, Israel for
many years, the company has expanded production with
the Z-family of rugged, high agility off-road platforms.
These include the ZMAG, ZD, and ZBAR, which provide
noteworthy off-road performance to a range of users, from
elite special operations units to border police.
The company has partnered with the armoured vehicle
manufacturer to offer the Senator, a vehicle which has
found acceptance with customers worldwide. As original
equipment manufacturer (OEM) for both vehicles and systems, ELTA is able to tailor the optimal solution for each customer’s operational requirements.
Another field worthy of note is the land division’s line of autonomous platforms, which perform combat engineering,
supply, perimeter security, emergency response, battlefield
surveillance, and armed interdiction duties without exposing personnel to danger.
More advanced capabilities have been demonstrated on an
autonomous vehicle equipped to perform C5ISTAR: Command & Control, Communications, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance.
Interestingly, the crew on this platform are tasked with battlefield command and control while vehicle operation and
navigation are performed autonomously.
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ELTA Offers Combat
Soldiers the Tech Edge

The emergence of new technologies on today’s multidomain battlefield has created unprecedented challenges for the modern army. Today’s militaries need to be
equipped and trained to win a large-scale conventional
conflict against well-equipped, technologically adept
adversaries while also maintaining effectiveness against
insurgents, terrorists, militias and other unlawful combatants taking advantage of technologies to multiply
their lethality.
The ELTA Land Division, a subsidiary of Israel Aerospace Industries (IAI), which has a proven track record in the design,
development and integration of a broad range of sensors
and systems incorporating the latest technological advances, offers a wide array of solutions for the modern warfighter.

ELTA helps in swift threat
detection and classification
Whether the threat is on land, in the air, or from littoral areas,
the group is able to deliver the tools needed to prevail in
both the asymmetric and conventional arenas. These tools
are driven by the latest doctrine espoused by the Israel Defense Force and other leading military forces, which calls for
an interdisciplinary approach, moving beyond the combined use of infantry, armour, naval and air assets as separate
services to contend with a multi-dimensional battlefield.
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TactiCall enables access to a
variety of channels

TactiCall MCS allows multiple
control centres and remote
radio sites to be connected

One Platform
TactiCall Maritime Communication System (MCS) integrates
systems such as Global Maritime Distress and Safety System
(GMDSS), incident management, Vessel Traffic Services (VTS), search and rescue (SAR) operations, radio sites etc.
into one platform – scalable and modular to be able to fit
any type of operational environment.
Being completely software based, the system is designed
for seamless voice and data communication spanning all of
today’s technologies. The fault tolerant and secure design
adheres to open standards, and is capable of operating entirely on commercial-off-the-shelf hardware.
TactiCall MCS is a distributed, Internet Protocol (IP)-based
communication solution allowing multiple control centres
and remote radio sites to be connected over a wide geographical area.
TactiCall offers high quality VoIP audio interfaces conforming to the EUROCAE ED-137 standard, allowing integration
of any ED-137 compliant radio and voice recorder. The system is fully GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) compliant and comes with integrated GMDSS/ dynamic stability control (DSC) functionality – no extra DSC radio
or modem is needed.
Saab equips the control rooms with user-friendly GMDSS
capability that delivers enhanced situational awareness and
collaborative working in order to co-ordinate an effective
response to distress situations.
The solution allows integration of GMDSS capabilities into
third party maritime surveillance systems and incident
management systems.
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TactiCall

to Reshape
Comms on
Norway
Navy Ships
Swedish aerospace and defence company Saab has
signed a contract with the Norwegian Defence Material
Agency (NDMA) to provide a complete communication
platform, TactiCall Integrated Communication System
(ICS), on board three different ship classes for the Royal
Norwegian Navy.
TactiCall ICS will replace the existing communication system
for both internal and external use on-board, including multilevel secure communication – unclassified, restricted NATO
secret and national secret communication channels.
TactiCall ICS enables access to a variety of communication
channels on different classification levels, increasing operators’ efficiency in managing operational duties.
The system facilitates the chain of command by giving naval
teams access to a variety of communication channels of different security levels from the same user terminal. With TactiCall users can listen to a mix of both secure and unclassified
communication and simultaneously be able to talk in both.
TactiCall will be integrated on the following ship classes:
Mine Countermeasure Vessels (MCM), the Skjold-class Corvettes and the Coast Guard Vessel (CGV) Svalbard. Deliveries
will be from 2021 to 2024 across seven of these Norwegian
ships.
Mats Wicksell, Head of Saab’s business unit Combat Systems,
explained: “We have a long-term partnership with the Royal
Norwegian Navy and we are looking forward to replacing
existing communication system with our innovative TactiCall system on these additional three classes of ship. TactiCall offers flexibility without compromising security demands which are very important in the naval domain.”
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trollability and the propulsion system.
The team also coordinated the first Joint Precision Landing
System (JPALS) surrogate flight with a King Air aircraft. Ship
motion data collected during these first representative
hardware and software approaches will be extremely valuable in refining the software, Reed added.
MQ-25 “deck operators” used Boeing’s new Deck Control
Device (DCD) during all phases of the deck handling system evaluation. The deck operators were co-located with
the Navy taxi directors (yellow shirts) and provided the corresponding control inputs on the DCD responding to the
yellow shirt’s taxi directions.
“Early testing allowed our team the opportunity to evaluate many new systems for the first time at sea with T1,” said
Reed.
When operational, the director and deck operators will be
able to taxi the MQ-25 on the carrier flight deck to the catapult launch position and to a parking location after landing. The MQ-25 will be controlled while airborne from the
UAWC where the air vehicle operator executes a preplanned mission.
The MQ-25 will reportedly be the world’s first operational,
carrier-based unmanned aircraft and is integral to the future carrier air wing (CVW). It will provide an aerial refuelling capability that extends the range, operational capabil-

ity, and lethality of the CVW and carrier strike group (CSG).
The demonstration was intended to ensure the design of
the MQ-25 will successfully integrate into the carrier environment and to evaluate the functionality, capability, and
handling qualities of the deck handling system both in day
and night conditions. Manoeuvres included taxiing on the
deck, connecting to the catapult, clearing the landing area,
and parking on the deck.
Users were trained in Boeing’s deck handling simulation lab
in St. Louis, where they practiced entering commands from
simulated “yellow shirts” into the real handheld device. A
simulated MQ-25, running the aircraft’s real operational
flight code and interfaces, would move accordingly. The
handheld controller is a simple, easy-to-use device designed specifically for a generation of sailors who natively
understand such handheld technology and have experience with controllers used in the gaming industry today.
The deck handling demonstration followed a two-year flight
test campaign for the Boeing-owned T1 test asset, during
which the Boeing and Navy team refuelled three different
carrier-based aircraft – an F/A-18 Super Hornet, an E-2D
Hawkeye, and an F-35C Lightning II. It will provide the needed robust refuelling capability, thereby extending the combat range of deployed Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing
EA-18G Growler, and Lockheed Martin F-35C fighters.

MQ-25 will be the world’s
first operational carrierbased unmanned aircraft
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MQ-25 Stingray:
The Future of
Unmanned Aircraft
Carrier Aviation

The U.S. Navy completed an Unmanned Carrier Aviation
Demonstration (UCAD) of its MQ-25 unmanned air system prototype in December aboard the USS George
H.W. Bush (CVN-77), laying the groundwork for future
carrier-based UAS operations.
The government team, along with industry partners Boeing
and Lockheed Martin, conducted a demonstration aboard
the carrier with both ground control system (GCS) and aircraft to evaluate the MQ-25 system’s integration into the
carrier environment.
“There is no better way to determine the success of a carrier
aircraft design and its integration into the air wing then to
put that new aircraft through testing at sea,” said Capt. Chad
Reed, Unmanned Carrier Aviation programme manager.
“It’s an exciting time as we progress toward the air wing of
the future.”
During the in-port portion of the UCAD, Lockheed Martin
installed the prototype MD-5 ground control station in the
Unmanned Aviation Warfare Center (UAWC), the CVNbased control room. The team demonstrated the function-

ality of the GCS to the MQ-25 fleet integration team, giving
them the opportunity to assess design constraints driven
by shipboard installation and capture feedback on human
system interfaces.
“This was the first opportunity to have the MD-5C prototype control station installed in the UAWC,” said Cmdr. Karl
Orthner, UCA mission control station installation lead. “It
gave the chance for leadership, test pilots, and future air vehicle operators to experience the look and feel for how the
MQ-25 will operate onboard a carrier as well as inform the
programme office on items to consider for future UAWC layout development.”
Evaluating Functionality
Once underway, the MQ-25 test asset, known as T1, completed a series of test points that evaluated the functionality and capabilities of the deck handling system during
both day and nighttime operations. Manoeuvres included
taxiing and parking on the flight deck, connecting to the
catapult and clearing the landing area. Data was collected
related to deck motion and wind over deck impacts to con-
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Former Head of British
Armed Forces to Speak at

Intersec

The event will take place
from 16 to 18 January 2022
Sir Nick is renowned for his
extensive knowledge of the
Middle East

Sir Nick Carter, UK’s former Chief of Defence Staff (File photo)

Intersec, the emergency services, security, and safety
event, announced that Britain’s former Chief of Defence
Staff, Sir Nick Carter, will share insights from his extraordinary 44-year military career at the event. The event
will take place from 16 to 18 January 2022 at the Dubai
World Trade Centre.
In his previous role, Sir Nick was the professional head of the
British Armed Forces and the most senior uniformed military
adviser to the Secretary of State for Defence and the Prime
Minister of the United Kingdom. He joined the Army in 1977.
He was the Chief of the General Staff, the professional head
of the British Army since 2014, leading it through the most
recent Security and Defence Review in 2015. He assumed
the appointment of Chief of the Defence Staff in 2018.
During his career, he served in Germany during the Cold War,
in Northern Ireland during the Troubles, in Cyprus with the
UN and commanded a battalion on operations in Bosnia and
Kosovo.
Speaking publicly for the first time since retiring from the
military, Sir Nick was quoted saying: “It is a pleasure to be in-

vited to speak at Intersec, particularly during a time where
our national interests and multilateral relations are challenged by an increasingly complex geopolitical landscape.
Having served in some of the region’s most challenging
environments, I look forward to sharing valuable insights
and experiences at what promises to be a fascinating forum at Intersec 2022.”
Alex Nicholl, Messe Frankfurt Middle East’s Head of Intersec, said: “We are absolutely delighted to have Sir Nick Carter at Intersec 2022. Without question he brings a unique
set of insights, not just from a security perspective but in
terms of multilateral political relations, defence strategy
and the challenges of leading through some of the most
extraordinary geopolitical moments in recent history.”
The 23rd edition of the event is being held under the patronage of His Highness Sheikh Mansoor bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum. It will be staged under the theme
of ‘Uniting the World’s leading industry specialists for the
safety & security of future generations.’
The extensive development of the show will see the best
minds in the industry participate in a three-day conference, with six industry pillars: Global Security Leaders’
Summit, Protecting Future Connected Cities & Citizens
Conference, Safeguarding Critical Infrastructure Conference, Agile First Responders Conference, Cyber Lab and
with a dedicated KSA Focus Day.
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Tres Cantos marks the beginning of a new momentous
phase of the project. “For the
first time we are going to carry
out in Spain the integration of
the communications payload
of both satellites, which means
making a qualitative leap for
the national industry.”
Elodie Viau, Director of Telecommunications and Integrated
Applications at ESA, added: “The Pacis-3 Partnership Project
with Hisdesat has proven to be a catalyst for key technologies. Pacis-3 shows how the European space industry can
respond to an emerging global market for secure satellite
communications.”
ESA’s Pacis 3 partnership project supports the development
and integration of innovative satellite payload elements,
such as reconfigurable transmit and receive X-band active
antennas, and the deployable pallet with individually steerable Ka-band antennas.
Spanish Feat
The Spainsat NG programme comprises two satellites,
Spainsat NG I and II, which will be located at different geostationary positions to operate in X, military Ka and UHF
bands. The communication payloads of both satellites are
provided by Spanish industry, including the integration of
the Communications Module in Spain.
Airbus Defence and Space in Spain is responsible for the Xband payload, while Thales Alenia Space in Spain is respon-

sible for the UHF and Ka-band
payloads. Other companies
from the Spanish space industry are also involved.
The Spainsat NG satellites include a fully flexible X-band
payload, which employs active antennas with in-orbit reconfiguration capability, an integrated digital processor
that will interconnect the X- and Ka-band payloads for
cross-banding, and a dedicated high-speed service link
that enables rapid reconfiguration.
The satellites are based on Airbus’ Eurostar Neo platform, a
significant evolution of the successful Eurostar series with a
range of important innovations.
The latest technologies such as Artificial Intelligence, Big
Data, Internet of Things, etc. are being applied in the development of new applications and services provided on the
new satellites.
Drawing on over 40 years of experience and a combination
of skills, expertise and cultures, Thales Alenia Space delivers
solutions for telecommunications, navigation, Earth observation, environmental management, exploration, science
and orbital infrastructures. Governments and private industry alike count on Thales Alenia Space to design satellite-based systems that provide anytime, anywhere connections and positioning, monitor the planet, enhance
management of its resources and explore the Solar System
and beyond.

The satellites will have
operational lifetime of 15
years

at
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The Spainsat NG programme has passed the critical design review (CDR) stage, both payload and completed
satellite that includes the CDR elements of the Pacis 3
partnership with the European Space Agency (ESA),
marking an important milestone in the project.
Following this development, the first one of the Spainsat NG
satellites will be launched at the end of 2023 and the second

one a year later, guaranteeing the continuity of secure communications services.
The satellites will have an operational lifetime of 15 years,
remaining in service until 2039.
The review was declared successful after verifying the good
progress of the tests performed on the development models of the X-band payload.
The milestone signals the start of the manufacturing of all
the flight elements of the satellites. However, it is pertinent
to note that the long lead flight equipment is already being
manufactured, in particular for the all-electric Eurostar NEO
satellite platform.
The structure of the Communications Module of the first
satellite, Spainsat NG I, is already at Thales Alenia Space’s
site in Tres Cantos, Madrid, to begin payload assembly, integration and testing activities.
Miguel Ángel García Primo, CEO of Hisdesat, elaborated:
“The technical teams of our co-contractors, Airbus Defence
and Space and Thales Alenia Space in Spain and France, together with the rest of the subcontractors are doing an outstanding job, as are those of Hisdesat, acting as customer.
Likewise, ESA and CDTI are participating in an important
way in the Pacis 3 programme, a Public Private Partnership
between ESA and Hisdesat to develop the most innovative
elements of the satellite, especially the X-band payload,
with the most advanced active antennas in Europe, and the
pallet, antennas and mechanisms in Ka-band.”
Fernando Varela, Head of Airbus Space in Spain, noted:
“This milestone confirms the viability of the satellite flight
elements, with new technologies developed in Madrid by
Airbus. Our teams are ready to start the integration of the
satellite payload, especially that of the new active antenna
fully reconfigurable in orbit with geolocation capabilities.”
According to Stéphane Terranova, CEO of Thales Alenia
Space in Spain, the success of the CDR and the arrival of the
Communications Module structure of the first satellite at
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CDR Cleared, Spainsat
Satellite Set for 2023
Launch
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mand for wireless relays as an alternative to fibre backhaul
solutions.
Lockheed Martin and Radisys are planning to accelerate 5G
capabilities into Lockheed Martin’s 5G.MIL Hybrid Base Station to use within military tactical networks.
Radisys’ Connect 5G Software Suite is compliant to 3GPP
Release 16, and delivers enhancements in functionality, capacity, coverage, latency, mobility and reliability to support
the requirements of diverse 5G applications.
Dan Rice, vice president, 5G.MIL Programmes at Lockheed
Martin, explained: “With key collaborators such as Radisys,
we can accelerate development and deployment of 5G.MIL
network capabilities that benefit our defence and national
security customers. Resilient mesh communications create
a network effect that raises the deterrence capability of U.S.
and coalition forces, while improving battlefield effectiveness, should deterrence fail.”
A joint all-domain operations approach requires advanced,
resilient communications capabilities that connect current
and future assets with leading edge technology.
Fifth Generation (5G) communication systems bring more
reliable, higher throughput and ultra low-latency connectivity required for edge devices and platforms, like autonomous
systems, to fully harness the power of artificial intelligence.
By integrating 5G with existing military communications
and datalinks, warfighters can achieve more effective operations in communications-contested and denied environments and have access to data to perform their missions
anywhere.
Lockheed Martin’s 5G.MIL programmes are leveraging the
latest commercial technologies to bring 5G-enabled network solutions to the market.
Munish Chhabra, head of Software and Services Business,
Radisys, added: “By providing access to our industry-leading Connect RAN protocol software that is compliant to
3GPP specification and O-RAN architectures, we are helping to enable Lockheed Martin to develop 5G.MIL solutions
aligned to their customers’ specific requirements.”
Radisys and Lockheed Martin have previously worked together on wireless mobility, including providing key technology to enable the world’s first commercial LTE-over-Satellite system.
Remote Areas Connectivity
The new Long Term Evolution (LTE)-over-Satellite system is
designed to provide connectivity to remote regions, including areas without cellphone coverage, boats off-shore, or
during natural disasters like hurricanes, wildfires, earthquakes, catastrophic floods or volcanoes. New hotspots connect existing phones to satellites for reliable 4G connections.

New LTE-over-Satellite
system is designed to
provide connectivity to
remote regions
Resilient mesh
communications create a
network effect that raises the
deterrence capability
When disaster strikes, cell phone networks often go down
– whether because of the event or because of the sheer volume of traffic. So, it’s important to have new ways to connect families and first responders with people who would
be otherwise cut off from contact.
While satellite phones will still play a key role in disaster recovery, Lockheed Martin’s LTE-over-Satellite solution lets
people complement satellite phones with their existing
commercial phones to connect to a pop-up cellular network that is connected directly to a satellite. The system
takes advantage of the fact that 4G devices are now widespread across the world.
According to a 2018 Global mobile Suppliers Association
(GSA) report, LTE now accounts for more than a third of all
mobile subscriptions globally (35.7%).
The new mobility system is not limited to use during natural disaster or terrorist attacks, it can be potentially used by
offshore fisherman located far from cell towers, remote
mineral production outposts, scientific and research stations, and in agriculture operations.
Hotspots can be mounted to vehicles, trucks, or ships to
provide additional connectivity. For example, with a vehicular-mounted device, LTE-over-satellite connectivity follows a first responder straight to the scene without a separate device. It can also be used on cargo trucks to transmit
locational data, shipment information and allow vital voice
communication to connect with a central dispatcher.
Radisys enables service providers to drive disruption with
new open architecture business models.
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Lockheed Taps
Radisys for 5G O-RAN
Software

Lockheed Martin and open telecom solutions provider
Radisys have agreed to use Open Radio Access Network
(O-RAN) software in Lockheed Martin 5G.MIL products,
and the agreement includes the development of critical
capabilities like 5G-enabled wireless relay and Integrated Access and Backhaul (IAB).
Wireless relay to global network infrastructure is an important part of tactical communication when warfighters operate in places where wired interconnections are not possible or are cost prohibitive.
Lockheed Martin’s 5G.MIL solutions integrate military communications with tactical gateway capabilities (“.MIL”) and
enhanced 5G technology (5G) to enable seamless, resilient

Lockheed Martin’s
5G.MIL integrate military
comms with MIL and
enhanced 5G tech
and secure connectivity and data flow across all battlefield
assets. The result: the ability to deliver prompt and decisive
action on the battlefield.
The pace and scale of 5G deployment increases the de-
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Dr. Ray O. Johnson, CEO of Technology Innovation Institute
(TII)

Utilising its experience in Ground Penetrating Radars,
DERC, together with RADAZ, is looking to detect buried objects in the ground using an airborne payload. The Airborne
Multi-band Interferometric Microwave Imaging Project
A(MI)2 can generate terrain images from microwave sensor
readings in P, L, and C frequency bands.
The system comprises a set of specialised microwave units
and antennae that are connected to commercial drones,
and they enable the production of ‘microwave images’. The
microwave sensors embedded on a UAV flying autonomously above a pre-defined area collect electromagnetic
measurements.
Once collection is complete, back-projection algorithms
convert the acquired data into microwave images using
georeferenced information from a ground station.
SAR is used to create two-dimensional images or three-dimensional reconstructions of objects, such as landscapes. It
uses the motion of the radar antenna over a target region to
provide finer spatial resolution than conventional stationary beam-scanning radars. SAR is an effective and important technique in monitoring crops and other agricultural
targets because the quality of the images does not depend
on weather conditions.
In addition, SAR is sensitive to the geometrical structures
and dielectric properties of the targets, and its penetration
ability is increased by using innovative flight trajectories.
Through also integrating the Ground Penetrating Radar capability, the team can now enhance the multirole payload
strengths and find use in a growing number of applications.
Pushing Remote Sensing Technology Forward
Dr. Ray O. Johnson, CEO of Technology Innovation Institute
(TII), said: “We are proud to witness DERC’s growing synergies with leading tech-disruptors around the world. As a
young organisation, we are always happy to cooperate with
entities such as RADAZ in spearheading transformation.
Our success with microwave imaging technology as demonstrated via Project A (MI)2 will attract more entities with

Dr. Chaouki Kasmi, Chief Researcher, Directed Energy
Research Centre (DERC)

SAR uses motion of the radar
antenna over a target region
to provide finer spatial
resolution
similar interests and further advance our goal of ensuring
transformational global impact.”
While Dr. Chaouki Kasmi, Chief Researcher, Directed Energy
Research Centre (DERC), highlighted: “This is a significant
breakthrough, and it is one that we are really excited about.
The Directed Energy Research Centre and Radaz will continue to investigate several applications to push the technology beyond the existing domains. With our Ground Penetrating Radar capability, we are confident that we can now add
value in multiple related areas of remote sensing and enhance DERC’s credibility as a cutting-edge Research Centre.”
Elidio Frias, CEO, RADAZ, added: “The collaboration with
TII’s Directed Energy Research Centre is a great move for our
company. The cooperation will allow us to push remote
sensing technology forward, and we are convinced that our
effort and contributions will significantly define and impact
the Remote Sensing Society worldwide.”
The UAV based multiband radar is a new technology that is
currently being studied by select research institutes and
universities in the world. It is among the first systems of its
kind being tested in the country. Furthermore, this system
also holds potential in research and engineering applications for detailed monitoring of small areas since a UAV is
more practical and versatile than planes or satellites.
Among the key prospective applications are precision agriculture, subsurface tomography, civil engineering monitoring, coastline monitoring, earth observation, and assessing
the sediment content on beaches.
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Abu Dhabi’s TII
Partners with Brazil’s

RADAZ on Microwave Imaging

Technology Innovation Institute (TII) recently announced that its Directed Energy Research Centre
(DERC), in partnership with Brazilian technology disruptor RADAZ, received the first microwave images
from their joint project on Airborne Multi-band Interferometric Microwave Imaging that leverages a new
multiband Synthetic Aperture Radar (SAR) taken in the
deserts of Abu Dhabi. TII is the applied research pillar of
Abu Dhabi’s Advanced Technology Research Council
(ATRC).

The project recently received
first microwave images of
terrain from moving aerial
vehicle
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Colonel Ben Bagley, Director of Land Domain for NZDF attended the ceremony to accept handover of the vehicles
from Marty Roelofs, New Zealand Manager at Rheinmetall.
Gary Stewart, Managing Director Rheinmetall Defence
Australia, had planned to personally attend the ceremony
to mark its importance, but was hampered by COVID travel
restrictions.
Stewart stated: “Although it is disappointing not to be back
in New Zealand for this important event marking the joint
achievement of the handover of the HX 8x8 Heavy Recovery Vehicles, we are still very proud of this milestone. The
HX 8x8 Heavy Recovery Vehicle is another example of our
commitment to providing sustainable design, development and manufacturing that delivers world leading products and services to the NZDF.”
The purchase of the HX 8x8 adds to the in-service medium
and heavy operational vehicle fleet with NZDF. The Medium-heavy Operational Vehicles (MHOV) fleet which was
supplied by Rheinmetall has had significant use already
with NZDF, in training, operations and disaster relief both
in New Zealand and offshore.

HX 8x8 vehicles have
enhanced recovery, mobility
skills

At just 2.55 metres wide, the HX 8x8 Heavy Recovery Vehicle allows greater accessibility and operates exceptionally
well in demanding terrain with an ability to cross ditches of
1.4 metres wide and cross flooded areas of 1.5 metres in
depth, as well as scale gradients of up to 60 per cent and
side slopes of 30 per cent.
The HX 8x8 Heavy Recovery Vehicle is also able to operate
in a range of radically different environments, operating in
cold conditions as low as -32°C and in hot conditions all the
way up to 49°C.
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Rheinmetall Hands Over
Heavy Recovery Vehicles
to NZDF

Rheinmetall officially handed over three HX 8x8 Heavy
Recovery Vehicles to the New Zealand Defence Force
(NZDF) at an official ceremony held recently at the Trentham Military Camp in Wellington, New Zealand.
The successful delivery of the vehicles to the NZDF provides
the New Zealand Army with important new capabilities,
with the HX 8x8 Heavy Recovery Vehicles having enhanced
recovery and mobility capabilities specifically developed to

meet the current and future operational needs of the NZDF.
Also, the HX 8x8 Heavy Recovery Vehicles delivered to the
NZDF are the first in the world to use the Integrated Armoured Swap Cabin which allows easy configuration of the
vehicles to suit the operational need.
Training Team
Rheinmetall will also provide a dedicated training team to
conduct initial training on the vehicle with the NZDF.
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HOSTED BY

DIGITAL DRIVEN RESURGENCE
24 - 26 MAY 2022 | WWW.AEROSPACESUMMIT.COM
ABU DHABI, UAE

Follow us on:

|

|

|

| #AEROSPACESUMMIT

The Global Aerospace Summit, hosted by Mubadala, will return as a leadership gathering of the aerospace,
defence, aviation and space industries in 2022.
The Summit is a gathering place for thought-leaders, technology innovators and adjacent industry experts
who discuss where investments must be made now to drive renewal in the aerospace sectors and how to
capitalise on the opportunities that arise from the fundamentally reshaped business ecosystem.

LEARN MORE
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Global Aerospace

Summit Board Lists Key
Defence Topics to Focus On  
The Advisory Board for the Global Aerospace Summit
2022, attended by some of the most senior decision makers in the aerospace sector, outlined certain important
topics that need to be addressed swiftly to advance the international aviation, aerospace, space and defence sectors. Decarbonisation and private sector growth were cited as pressing needs.
The board included high level representatives from Airbus,
Boeing, Collins, Lockheed Martin, Lufthansa Technik, Raytheon
Emirates, Saab, Safran, Sanad, Thales, Defense Services Marketing Council and Knighthood Capital.
Industry leaders from across the planet will meet in-person in
Abu Dhabi for the return of the Global Aerospace Summit on
May 24 -26, 2022. The theme of the Summit, ‘Digital Driven Resurgence’, will showcase the rapid transformation that has happened across these sectors over recent years and the role of innovation and technology moving forward. The 2022 edition is
being hosted by Mubadala.
The event will cover a range of areas including sessions on
commercial aviation, aerospace, maintenance, repair and operations (MRO), defence, and space.
The 2022 edition will also include new elements such as a dedicated start-up programme, focusing on driving investment in
new enterprise and technology, and the Task Force Programme, which will address the key challenges identified by
the Summit Advisory Board as the most pressing issues concerning the industry.
Key areas discussed by the board included sustainability, implementation of digital technology, future mobility, supporting tech innovation ecosystems, 5G and connectivity, and access to markets.
At the top of the agenda was the need for the aerospace sector
to collaborate to combat climate change and to drive greater
sustainability. The Summit will address the need for more investments in sustainable aviation fuel to help support decarbonisation.
Digital Theme
Focusing on the digital theme of the Summit, the importance

Global Aerospace Summit
will take place from May
24 - 26, 2022
of CEO leadership groups in understanding and leading
implementation of artificial intelligence and big data was
emphasised.
Also identified were ways for the Summit to provide a platform for small and medium-sized enterprises (SMEs), entrepreneurs and venture capitalists to engage with industry
CEOs, bringing in new ideas and services to the aviation
sector.
The drive towards an advanced private sector in countries
like the UAE and KSA will make the Summit an important
testing ground for strategies for industrial growth. The group
directed the Summit to ensure greater gender diversity and
a continued focus on providing equal opportunities to women and high potential individuals.
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Upgrade will help
the fighter detect
and address EM
threats

an area, their adversaries do not have that control, denying
those adversaries the use of accurate navigation, positioning, communications, and other capabilities needed to operate effectively. This denial and disruption of enemies’ use of
the EM spectrum is vital to mission’s success and a key area of
expertise for BAE Systems.
Part of what makes BAE Systems the leader in Electronic Warfare systems is its commitment to all four EW capabilities,
which break out as follows:
Electronic Support (ES) follows operational directives to
rapidly detect, intercept, identify, and track electromagnetic
energy sources to recognise threats, collect targeting and
signals intelligence data, and inform future operational planning. That’s why ES threat detection is often considered Electronic Warfare’s intelligence, surveillance, & reconnaissance

(ISR) mission, which also includes
geolocation and direction-finding
capabilities;
Electronic Protection (EP) involves safeguarding a country’s
personnel, facilities, and equipment against the effects of electronic attack (EA) by hostile forces
that could neutralise or destroy its
combat capabilities. This threat
suppression is achieved using various on-board and off-board systems that employ cyber and multispectral radio frequency/infrared
(RF/IR) tools to detect, analyse, and
initiate responses to known and
potential threats;
Electronic Attack (EA) is the strategic use of electromagnetic or directed energy weapons to assault
enemy forces’ electronic infrastructure to degrade or eliminate their
combat capabilities. This includes
threat analysis and response, as
well as countermeasures such as
signal jamming, electromagnetic deception (spoofing), lasers, radio frequency (RF) weapons, or any combination of
the above EW tools to achieve threat neutralisation;
Mission Support assures that ES, EP, and EA all have the resources they need to deliver, including operational analysis
that measures strengths and weaknesses so adjustments are
made as needed, including mission planning and management tools, equipment test systems and maintenance aids,
and more.
BAE Systems is a global partner to Lockheed Martin on the
F-35 programme.
In addition to delivering EW systems, the company also manufactures the aft fuselage, active inceptor control system,
and vehicle management computer for each F-35 at manufacturing facilities in the UK, Australia, and the U.S.
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BAE Systems
to Boost F-35 EW
Capabilities
BAE Systems, a leader in integrated, full-spectrum, multidomain electronic warfare (EW) systems for defence and
attack applications across domains, has received a
US$493 million contract modification from Lockheed
Martin to significantly upgrade and modernise the EW
system for the F-35 Lightning II.
Under the contract, BAE Systems will deliver highly capable
core hardware for the F-35’s high-performance EW mission
system, known as AN/ASQ-239, and also provide engineering
support services and test infrastructure.
The upgraded system will improve situational awareness and
electromagnetic attack and countermeasure capabilities with
new sensors and more powerful signal processing.
Lisa Aucoin, vice president of F-35 Solutions at BAE Systems,
explained: “The capabilities we will deliver in this contract are
foundational and will be leveraged to other platforms to ensure all warfighters have the most advanced EW capability at
the ready. The highly adaptable mission system will allow our
warfighters to outpace evolving threats and defend democracy around the globe.”
The enhanced EW system’s robust design will enable rapid future upgrades, aligning with the U.S. Department of Defense’s
strategy for continuous capability development. The system’s
modular architecture will allow for efficient hardware upgrades that reduce lifecycle and retrofit costs, and support
faster software updates across the global F-35 fleet.
The system also includes the Non-Intrusive Electronic Warfare
Test Solution (NIEWTS) fault isolation and diagnostics capability, which enables precise troubleshooting that reduces maintenance costs.
Under the company’s Extreme EW 2.0 (EWX) strategy, its agile
engineering, next-generation manufacturing, and sustainment solutions are creating the market’s fastest pathway from
the lab to the field, and delivering systems that will keep warfighters safe from the future threats.
Key Area of Expertise
EW is useful in controlling the electromagnetic (EM) spectrum

to detect, analyse, and track potential threats, providing situational awareness that a country and its allies need to prepare defensive measures, diplomatic insights, and offensive
options at every level before conflicts arise.
EW enables Joint Electromagnetic Spectrum Operations
(JEMSO), which provides the armed forces with the ability to
exploit, attack, and protect the EM operation environment.
More advanced EW can even intercept, identify, and decode
the data of adversaries. It can even project directed energy
to disrupt enemy operations. This changes the battlespace,
offering the capacity to reinforce mission success and survivability at every stage, prevent some armed conflicts before
they begin, and/or reduce the impact and scope of conflicts
underway.
When one party controls the electromagnetic spectrum in
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The trials saw remotely piloted
drones safely flying 15 to
50km while carrying heavy
loads
FB3 VTOL drone used in the
trials is small, efficient and has
a flexible footprint
Italian made FlyingBasket cargo drone’s first urban
transport flight in Europe

FlyingBasket cargo drone is suited for operations at both
large logistics hubs and secondary sorting centres

operated by FlyingBasket, which can carry up to 100kg.
Leonardo has a commercial and technological collaboration
with FlyingBasket and the two companies are working together with a shared open innovation mindset.
A number of the trial’s ground and flight test elements centred on a Poste Italiane sorting centre and saw the drone flying over the Basse di Stura landfill site in Turin, which was
made available by Amiat, an Iren Group company. These trials focused on the handling of heavy goods, the ability to
load and unload the drone in the logistics operator’s hub and
evaluating the potential technological and procedural impacts of such flights, as well as acceptance by the public.
Delivering Sustainable Logistics
This testing is being done in preparation for regulations

which relate to flying remotely piloted aircraft in dedicated
airspace (called U-Space). U-Space is being developed by DFlight, an ENAV group company, in partnership with Leonardo and Telespazio. Relevant EU legislation is expected to be
implemented in 2023. Airspace management procedures
have also been tested in coordination with ENAC, with the
aim of addressing some of the challenges identified in the organisation’s National Strategic Plan for Advanced Air Mobility.
The FB3 VTOL drone used in Sumeri Moderni is small, efficient
and has a flexible footprint, making it suited for operations at
both large logistics hubs and secondary sorting centres. During the trials, it transported a series of significant loads over
rivers on the outskirts of Turin. It also demonstrated its ability
to release its load via cable, an important feature that gives
the drone the ability to connect areas, which are difficult to
reach or do not have dedicated infrastructure for landings.
Leonardo collaborated with ENAC and the Municipality of Turin, under its partnership agreement with the Torino City Lab
innovation laboratory, allowing flights to be carried out safely
in a representative environment.
The explosive growth of e-commerce in recent years has generated a need to increase capacity while reducing delivery
times. Large cargo-carrying drones present a promising answer to this challenge. A combination of high load capacity,
high levels of automation and advanced air traffic management services will make it possible for such drones to deliver
sustainable logistics in cities, speeding up deliveries while
also reducing congestion on the ground.
The Sumeri Moderni trials represent the next step towards a
model of air transport logistics which will see hundreds of kilos of goods flying over densely packed populated areas, all
controlled remotely from beyond the pilot’s line of sight. To
make this vision a reality, Leonardo will be drawing on its expertise in aeronautics, in the design and production of
drones, in the management of air traffic via high-tech systems
and its ability to ensure the safe conduct of operations.
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Cargo Drones
Focus on Middle
Mile Routes

Leonardo recently completed the first phase of its “Sumeri Moderni” drone-based-delivery tests in Turin, focusing on middle mile delivery. In logistics, “middle mile” refers to a product or parcel’s journey from the distribution
centre to the individual retail store, usually involving
moving heavy batches of goods.
The latest trial follows the success of the company’s “Sumeri: Si
Salpa!” experiment last February, which culminated in the airborne transport of heavy goods via drone in an urban environment. In the new project, drones flew over urban areas
with varying levels of population density, representing the logistical requirements of middle mile delivery.
The Sumeri project was launched in 2018 and aims to encour-

age the development of the advanced air mobility market via
technological experimentation in the delivery of operations
and services via drones. In doing so, Leonardo is enabling new
concepts of advanced air mobility in line with the Italian Civil
Aviation Authority (ENAC)’s National Airspace Strategy, which
was recently published in collaboration with major Italian industry stakeholders including Leonardo, Telespazio and ENAV.
The recent trials were conducted with partner companies
Poste Italiane and Italian start-up FlyingBasket and were authorised by ENAC. They saw remotely piloted drone aircraft
safely flying routes of between 15 and 50km while carrying
heavy loads. The aircraft used for the trials was an electric FB3
VTOL (Vertical Take-Off and Landing) cargo drone built and
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The programme was
launched as part of the
“Projects of the 50” initiative
Tawazun has contributed to
the establishment of more
than 111 companies
the national economy and boost its contribution to GDP.”
His Excellency explained that the National In-Country Value
Program contributes to advancing development in the
country by redirecting more than 42 per cent of the procurement of federal entities and major national companies into
national products and services. The programme will increase
the number of approved suppliers from 5,000 to 7,300 and
raise the value of local spending from AED33bn in 2020 to
AED55bn by 2025, which will help create a supportive environment for SME growth.
He pointed out that adding companies such as Tawazun Economic Council will enhance the programme’s ability to
achieve its goal of delivering comprehensive and sustainable
development in the UAE’s industrial sector.
Empowering Projects
His Excellency Omar Al Suwaidi highlighted that the UAE
climbed five places in the 2021 United Nations’ Industrial Organisation’s (UNIDO) Competitive Industrial Performance Index from its 2020 rank. He noted the importance of coordination and cooperation between government institutions and
the private sector to implement the ICV programme in procurement procedures and contracts.
For his part, His Excellency Tareq Abdul Raheem Al Hosani
said that the Council is keen to support government efforts
to enhance the national economy by empowering companies and industrial projects through the National In-Country
Value Programme. He added that, since its establishment 29
years ago, the Tawazun Economic Council has proven experience in assisting local industries and contributing to the diversification of the country’s non-oil industrial base.
Al Hosani explained that the Council contributed to the establishment of more than 111 companies and investment
entities in 12 vital sectors, including about 40 defence and
security companies, in addition to creating more than
100,000 permanent job opportunities, some of which have
been localised as part of an ambitious Emiratisation programme in the defence and security industries.

He stressed that Tawazun’s strategies align with the objectives
of the National Strategy for Industry and Advanced Technology and the National In-Country Value Program, especially
considering the Council’s mandate to manage the procurement of the UAE Armed Forces and Abu Dhabi Police. The
Council seeks to support local SMEs operating in strategic industries and elevate the wider national economy by enhancing capabilities, increasing efficiency and employment, and
developing a sustainable defence and security sector.
Enhanced Cooperation
The MoU aligns with the Ministry of Industry and Advanced
Technology’s mission to propose and prepare policies, strategies, legislation, and programmes related to the promotion
and encouragement of national products and in-country value. It also underlines the importance of coordination and cooperation between government institutions and the private
sector to implement the ICV programme in procurement procedures and contracts.
The ministry will provide training to implement the programme, while a National Committee has been established
and recently approved by the Cabinet to oversee its most critical aspects. The committee includes the Ministry of Industry
and Advanced Technology and a number of federal and local
entities and national companies. The ministry will also facilitate requirements for conducting business in the industrial
sector and enhance levels of coordination to enable all parties
to cooperate in its implementation.
The ICV programme is one of the pillars of the National Strategy for Industry and Advanced Technology (Operation
300bn). It aims to support the national industry by redirecting
the procurement practices of government and private sector
entities to local suppliers who hold the programme’s certificate, which can only be attained by achieving certain criteria
such as expenditure and investment in the country, Emiratization, and R&D.
The ministry has identified 21 independent companies that
will issue the National ICV certificate after evaluating the value of suppliers’ domestic spending on manufacturing, products, and services, the volume of investment capital in the
country, spending on employee salaries and expenses, the
volume of exports, and other aspects.
Participants will receive priority during the award of contracts
and procurements. The requirements of the certificate will
help develop the operations of local suppliers, who will also
be able to benefit from development funds provided by Emirates Development Bank. The programme aims to achieve several objectives, such as expanding value chains, developing
new local industries and services, stimulating and attracting
investments, diversifying the economy, increasing GDP, and
creating job opportunities in the industrial sector.
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Tawazun Joins

National In-Country Value Programme
The Ministry of Industry and Advanced Technology
(MoIAT) recently announced it has signed a memorandum of understanding (MoU) with Tawazun Economic
Council, the UAE defence and security industry, and engineering and R&D programmes enabler. The MoU confirms
Tawazun’s participation in the National In-Country Value
Programme, joining several other leading national entities and companies to support the growth of the UAE’s industrial sector.
The MoU will enhance cooperation between Tawazun and the
ministry to achieve the objectives of the programme, which
redirects the procurement policies public- and select privatesector entities to the national industrial sector and spur
growth and prosperity. The programme was launched as part
of the “Projects of the 50” initiative and supports the National
Strategy for Industry and Advanced Technology, which seeks
to transform the UAE into a regional and global industrial hub.
The signing ceremony was attended by His Excellency Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced
Technology, and Her Excellency Sarah bint Youssef Al Amiri,

Minister of State for Advanced Technology. The memorandum
was signed by His Excellency Omar Suwaina Al Suwaidi, Undersecretary of the Ministry of Industry and Advanced Technology, and His Excellency Tareq Abdul Raheem Al Hosani, CEO of
Tawazun Economic Council, on behalf of Tawazun, in the presence of a number of officials and stakeholders.
Sustainable Development
His Excellency Omar Suwaina Al Suwaidi highlighted that the
National ICV Programme is part of the first batch of initiatives
launched under the Projects of the 50, which aim to spark a
new wave of economic growth. With a focus on sustainable development and the transformation of the industrial sector into
a key contributor to the UAE economy, the programme sets the
nation on an ambitious path of development for the next 50
years following its Golden Jubilee.
His Excellency Al Suwaidi said: “We will work hand in hand to
develop and put forward policies, strategies and legislation to
promote UAE products and boost local industrial output, in
line with the National Strategy for Industry and Advanced
Technology that aims to enhance the industrial sector’s role in
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MQ-25 Stingray provides
robust refuelling capability

The MQ-25 brings the right combination of refuelling, autonomy, and seamless carrier deck integration to meet the U.S.
Navy’s goals.
The MQ-25 recently completed historic refuelling flights with
the F/A-18 Super Hornet, E-2D Hawkeye and F-35C Lightning
II, demonstrating the aircraft’s ability to deliver on its primary
aerial refuelling mission.
Loyal Wingman
In addition, Boeing’s Airpower Teaming System (ATS) – also
referred to as Loyal Wingman – is a new Australian-designed
uncrewed aircraft to provide global customers with a disruptive advantage in airborne missions. It is unprecedented in
that it is Boeing’s largest investment in a new uncrewed aircraft programme outside the US. Airpower Teaming System
completed its first test flight in February 2021 and continues
to expand the flight-test programme.
This purpose-built aircraft can be missionised to suit countryspecific needs and will be a force multiplier for global customers. The modular and flexible nature of the ATS gives global
customers control over the most important part of the aircraft
– the missionisation – which includes the systems, sensors
and software that give it operational capability.
The first batch of Loyal Wingman aircraft are serving as the
foundation for the Airpower Teaming System being developed for various global defence customers. The aircraft will fly
alongside other platforms, using artificial intelligence to team
with existing crewed and uncrewed assets to complement
mission capabilities.
Space Domain
Having been a part of space travel since the beginning, Boeing is employing the latest autonomous technology in the
space domain to help protect human life, reach farther and
accomplish more. From satellites to manned exploration to
fully autonomous vehicles that operate in space for months at
a time, Boeing is setting new standards for what is possible
autonomously today and in the future.
In Lemaster’s words: “In this era of networked warfare, there’s
one thing that remains unchanged: people are our most important resource. Boeing remains committed to innovating
safe, reliable autonomous capabilities across all domains,
from seabed to space, that will elevate the human advantage
to the next level and equip warfighters with the best technology to achieve their missions.”

MQ-25 transfers fuel to a U.S. Navy FA-18 Super Hornet

Loyal Wingman is a new Australian-designed uncrewed aircraft

ScanEagle has redefined ISR services
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Wave Glider needs no fuel
and stays on mission 24x7 for
months
The Wave Glider is a key component of Boeing’s work to create a seabed-to-space network of manned and unmanned
assets that can make existing platforms smarter, missions
safer, and operations efficient.
Echo Voyager
Boeing’s Echo Voyager, is a pier-launched, modular, longrange XLUUV that is capable of performing as a multi-mission system and playing a pivotal role in future force structure. While traditional unmanned undersea vehicles are limited by the need for a host ship and by communications,
payload capacity and endurance factors, Echo Voyager’s advanced autonomy allows it to operate for months at a time
without physical human contact and in congested waters.
The vehicle is complete with a generous internal and external payload volume and available energy capacity – delivering a more affordable, mission-capable solution over traditional UUVs. New sensor and system payloads are rapidly being introduced that could expand the UUV mission set. Boeing has designed and operated manned and unmanned
deep sea systems since the 1960s, including Rockwell International legacy systems and U.S. Navy support programmes.
ScanEagle and Integrator
Dave Fluker, Insitu’s International Business Development Executive, separately highlighted the intelligence, surveillance
and reconnaissance (ISR) capabilities of Insitu’s unmanned
aerial systems (UAS) portfolio including ScanEagle and Integrator.
“As a long-endurance UAS, ScanEagle redefined ISR services
for Group 2 UAS. Having persistent surveillance at nearly
20,000 feet for up to 24 hours adds a level of endurance to

Wave Glider mobile sensor platform uses acoustic sensors to
collect and communicate data in real-time

mission planning, no matter if it’s a battlefield, an ocean or
commercial infrastructure,” Fluker said. “ScanEagle supports
expeditionary missions with critical capabilities such as operating in remote locations without support systems or infrastructure and the ability to launch without a runway. It delivers the highest quality, persistent imagery on land or at sea –
and the tools that turn that imagery into actionable information – to make the difference when every second counts.”
Fluker explained that as a long-endurance Group 3 UAS designed and manufactured by Insitu, Integrator was conceived as a modular, multi-mission capable solution for both
land and maritime operations. “The aircraft’s multiple payload spaces can be customised with cameras, communication capabilities and other advanced mission-specific technologies to suit operational needs. With no nets or runways
required, the operator’s footprint stays small, no matter how
big the mission,” Fluker said.
Insitu’s Integrator Extended Range (ER) provides Group 4 & 5
capability in a 74.8kg small UAS. Extended range operations
include 14 hours of time on station at 550km and 20 hours at
350km. The Integrator ER has high-quality, full-motion video
on par with much higher-priced ISR systems, while flying at
acoustically and visually undetectable altitudes.
MQ-25 Stingray
Another critical capability is that of MQ-25 Stingray, which
represents the future of unmanned aircraft carrier aviation
and will extend the reach of the carrier air wing. An unmanned aircraft system designed for the U.S. Navy mission, it
will provide the needed robust refuelling capability to help
extend the combat range of deployed F/A-18 Super Hornet,
EA-18G Growler and F-35C Lightning II fighters.

Echo Voyager can operate
for months without human
contact

Boeing’s Echo Voyager, is a pier-launched, modular,
long-range XLUUV
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Integrator ER has high-quality, full-motion video on par with much higher-priced ISR systems, while flying at acoustically and
visually undetectable altitudes

ScanEagle delivers highest
quality imagery on land or
at sea
tail how the company is using defence autonomy to help
global customers adapt from the solutions of the past and
stay ahead of threats with greater agility. Lemaster stated
that the true value of autonomy lies in its ability to help
warfighters stay on mission longer, cover more area, provide real-time, actionable information and prioritise resources for the most important actions and decisions.
“It’s about understanding the challenges of certain missions,
knowing the systems already in place, and having the ability
to integrate digitally advanced and flexible autonomous solutions to help make existing systems smarter, missions safer
and operations more effective and efficient,” he pointed out.
“You may know Boeing best for our commercial and military
aircraft, but we’re creating the future of defence autonomy
as we speak. Our autonomous offerings are more than designs on paper; we’re building them, testing them under real-world conditions and working with our customers to integrate them into their operations across all domains now,” he
added.

The ability to have live, actionable data and persistent situational awareness with defence autonomous systems is critical
for supporting maritime security, natural disaster planning
and prevention, and economic development. To mitigate
threats to economic stability and maritime security challenges, Boeing has a broad range of autonomous capabilities that
span seabed to space.
Lemaster continued: “To explore, operate in and protect the
vast and dynamic maritime domain is a difficult and resourceintensive undertaking. Long-endurance autonomous solutions such as Boeing’s Wave Glider Autonomous Surface Vehicle (ASV) and Echo Voyager Extra Large Unmanned Undersea Vehicle (XLUUV) represent game-changing capabilities.”
Wave Glider
The Wave Glider is the world’s most proven ASV designed and
manufactured by Liquid Robotics. Sitting on the surface of
the ocean, this low-profile, mobile sensor platform uses
acoustic sensors to collect and communicate data in realtime between manned and unmanned systems from the seabed to space.
The biggest advantage is the fact that powered by wave and
solar energies, the Wave Glider requires no fuel enabling it
to stay on mission 24x7 for several months at a time, providing persistent maritime surveillance and maximising resources so that operators can act on the data and intelligence received.
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From Seabed to Space
Boeing’s Autonomous Systems Offer Smart Edge

Machines that can move, target or even kill autonomously
are rapidly adding a new dimension to the already grim
battlefield scenarios.
Autonomy refers to a system’s ability to accomplish goals independently or with minimal supervision from human operators in volatile and unpredictable environments.
Advances in commercial technology, artificial intelligence,
electronic warfare and cyber are being leveraged by new and
evolving threats to level the playing field.
The implication is that most military platforms and weapons
can be made autonomous.
Autonomy has the potential to revolutionise the way humans
connect, protect, explore and inspire.
But autonomy is about more than just the latest unmanned
product. It’s about purposeful innovation in areas like persistence and intelligence.
It’s about understanding the challenges of certain missions,
knowing the systems already in place and having the ability to
integrate intelligent and flexible autonomous solutions to
help make existing systems smarter, missions safer and operations more efficient.
Above all, it’s about applying that power of autonomy from
seabed to space – because the potential to communicate and

Boeing has a broad range of
autonomous capabilities
collaborate across domains in real-time can revolutionise
how humans approach some of the world’s pressing challenges.
Not surprisingly, armed forces around the word see defence
autonomy as helping the 21st century warfighter win the future fight.
Boeing’s Innovation Track
Boeing, a leading manufacturer of commercial jetliners, defence, space and security systems, has led manned and unmanned technology innovation and integration from sea to
air to space for several years.
Autonomy will define the next 100 years – and Boeing officials say the company is driving the safe innovation and integration of autonomy to maximise human potential.
At a Boeing media briefing on Autonomous Systems at
Dubai Air Show, Rick Lemaster, Vice President Middle East, Africa, Turkey & Israel Business Development, explained in de-
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Lockheed Martin

Appoints New Chief
Executive for Middle East
Lockheed Martin recently announced the appointment
of retired U.S. Army Gen. John W. Nicholson as its new
chief executive for the Middle East. Nicholson will take
up the role, based in Abu Dhabi, following the retirement of Robert (Bob) S. Harward, who has led the company’s presence in the region since 2014.
“Nicholson brings extensive experience to Lockheed Martin, and we are pleased that he is joining us to help grow our
presence across the region,” said Ray Piselli, Lockheed Martin’s vice president for International Business. “Our partnerships in the Middle East are some of the strongest we enjoy
around the world, and we look forward to creating new synergies with Nicholson on board that will help strengthen
regional security.”
Nicholson joins Lockheed Martin after more than 35 years
of active-duty service, including six years in Afghanistan
leading U.S. and NATO forces, making him one of America’s
most combat seasoned four-star generals. Following his retirement from the military in 2018, Nicholson led the PenFed Foundation, a non-profit organisation that provides
U.S. military service members and veterans with support to
improve their financial well-being.
Harward announced his intention to retire from Lockheed
Martin at the end of this year after eight years of service.
During his tenure, he was instrumental in advancing human capital development and industrial partnership initiatives in the region, making the Middle East one of Lockheed
Martin’s most important global markets.
Lockheed Martin has been a committed partner to the Middle East for more than 55 years and is one of the leaders in
the region, building sovereign capabilities through industrial partnership and human capital development initiatives in the UAE and beyond.
Lockheed Martin’s Centre for Innovation and Security Solutions (CISS) at Masdar City has hosted internship programmes since 2017 and has implemented various technology development programmes for UAE engineers and
industry professionals. The programme provides training in
artificial intelligence (AI) development and unmanned aeri-

John W. Nicholson

Nicholson joins Lockheed
Martin after more than 35
years of active-duty service
al vehicle (UAV) design, defence simulation exercises, business administration skills, and IT systems management.
In fact, an AI algorithm developed by UAE students interning at CISS is being used by the aerospace company in the
U.S. The students collectively spent 1,200 hours building
and testing the algorithm used to detect paint and primer
defects on jet airframes at Masdar City in Abu Dhabi.
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GA-ASI’s New Armed
UAV Mojave Seen as
Game Changer
Armed with expeditionary short takeoff and landing
(STOL) capability and double the firepower, Mojave , a
bold new aircraft has joined the Predator-series family
of Unmanned Aircraft System (UAS) unveiled by the
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).
Mojave, named after one of the harshest and most austere
areas in the world, where deadly rattlesnakes and horned
lizards adapt to survive the extreme forces of nature,
brings forward a unique set of capabilities ideal for armed
overwatch, attack, and armed reconnaissance missions.
It is based on the avionics and flight control systems
of MQ-9A Reaper and MQ-1C Gray Eagle-ER.
MQ-9A Reaper continues to improve and evolve, making
it more relevant for its customers’ emerging needs.
The MQ-9A Extended Range (ER) was designed with fieldretrofittable capabilities such as wing-borne fuel pods
and a new reinforced landing gear that extends the aircraft’s already impressive endurance from 27 hours to 34
hours, while increasing its operational flexibility.
To date, the MQ-9A has been acquired by the U.S. Air
Force, U.S. Department of Homeland Security, NASA, the
Royal Air Force, the Italian Air Force, the French Air Force
and the Spanish Air Force.
The aircraft features enlarged wings with high-lift devices,
and a 450-HP turboprop engine. It provides options for
forward-basing operations without the need for typical
airport runways or infrastructure. It can land and take off
from unimproved surfaces while also retaining significant
advantages in endurance and persistence over manned
aircraft.

Successful Prototype
A prototype aircraft first flew this summer and is continuing
to demonstrate exceptional short-field performance and
other unique qualities.
GA-ASI CEO, Linden Blue, explained: “We’re proud to bring
these extraordinary capabilities to our Predator line of UAS.
We are providing the ground force with a long-endurance,
armed overwatch UAS that can quickly reload weapons at
austere sites, located close to the conflict zone. This revolutionary design, based on seven million flight hours of UAS
experience, increases expeditionary employment options –
making Mojave a real game changer.”
GA-ASI’s history is pushing technologies to adapt to emerging threats. Predator-series UAS have evolved since their
support of the U.S. war effort following the 9/11 terrorist attacks in 2001 to become not only a critical provider of Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), but also provide kinetic and non-kinetic capabilities to neutralise
threats and achieve overmatch.
The Mojave project brings together all the best of the proven technologies for employment, sustainment and production and capability to achieve industry-leading reliability,
range and endurance.
Its payload capacity is 3,600 lb. (1,633 kg) and Mojave can
carry up to 16 Hellfire or equivalent missiles and various
weapons and payload packages. Mojave can be equipped
with a sensor suite including Electro-optical/Infrared (EO/
IR), Synthetic Aperture Radar/Ground Moving Target Indicator (SAR/GMTI) and Signal Intelligence (SIGINT) to support
land or maritime missions.
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Kolesov
Named Head
of Russian
Helicopters
Nikolay Kolesov

Nikolay Kolesov, former head of Concern
Radio-Electronic Technologies, has been
appointed as Director General of Russian
Helicopters holding, replacing Andrei
Boginsky, who has held this position since
2017.
Boginsky has been transferred to the United
Aircraft Corporation as the Deputy Director
General for Civil Aviation and as the Director
General of the Irkut Corporation.
The idea behind the decision is purportedly
to strengthen both the aircraft building companies in their priority areas.
Russian Helicopters is currently developing
All-new Ka-62 Civil Helicopter certified in Russia
large-scale civil aviation programmes and
promoting new types of rotorcraft in the
helicopter-based ones, as well as electronic countermeasures
market.
In particular, the holding is in the process of getting type cer- systems for planes and helicopters.
tificate for the Ka-62 helicopter. It also started flight tests of 20-fold Increase
the upgraded Ka-226T and will soon commence flight tests of Moreover, the Concern produces civilian electronics, including electric charging stations and medical equipment. In 11
the newest “offshore” Mi-171A3.
Kolesov outlined: “The holding is now one of the global lead- years, the company’s output of civilian products has increased
ers in the helicopter industry. In order to strengthen its posi- more than 20-fold, from 2.3 billion rubles in 2009 to 47.4 biltions, we have to complete numerous ambitious tasks. The lion rubles in 2020.
holding has accumulated a significant portfolio of firm orders Boginsky was the head of Russian Helicopters since 2017. Unfor 525 helicopters. We must ensure that the existing contracts der his leadership, the holding has implemented a number of
are unconditionally fulfilled, and proceed with several impor- promising civilian projects and achieved record sales of civil
rotorcraft, increasing its share in total sales volume from 8.4
tant rotorcraft development projects for the civil segment.”
Kolesov has been the head of Concern Radio-Electronic Tech- per cent in 2016 to 46 per cent in 2020.
nologies since 2009. Under his leadership, the Concern be- The holding has remained profitable even in unfavourable
came the leading developer and manufacturer of avionics market conditions against the background of global decline
equipment for all types of aircraft. More than 850 items of avi- of the helicopter market. It now ranks second in the world in
ation electronic warfare equipment were produced, including terms of total sales volume over the past five years.
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Hellenic
Navy to
Modernise
MEKO Class
Frigate
The U.S. State Department has reportedly decided to approve a possible Foreign Military Sale to
the Government of Greece of MEKO Class Frigate
Modernisation and related equipment for an estimated cost of US$2.5 billion. The Defense Security Cooperation Agency recently delivered the required certification notifying Congress of this
possible sale.
The Government of Greece has requested to buy equipment
and services to repair, update, and enhance their four existing
Hellenic Navy (HN) MEKO Class frigates. These upgrades will include the following: eight Close in Weapon Systems (CIWS)
Phalanx BLK 1B Baseline 2 upgrade kits; four MK 45, 5” 54 calibre gun overhauls; four MK 49 Guided Missile Launcher Systems; four COMBATSS-21 Combat Management Systems; and
four AN/SQS-56 Sonar overhauls. Also included is the repair
and/or upgrade of existing systems; ordnance; testing; training; systems integration; follow-on technical support; acquisition, upgrades, and overhaul of Narwhal 20A Gun System; Sylena MK 2 Decoy Launching System with CANTO torpedo countermeasure; Radar/Fire Control TRS-4D; Identification Friend or
Foe (IFF) Mode 5; NIXIE SLQ-25 Surface Ship Torpedo Defense
System; Helicopter Handling System (Repairs); Defense Advance GPS Receiver (DAGR); Gun Computer System (GCS); Low
Frequency Active Towed Sonar (LFATS); among others. The estimated total cost is US$2.5 billion.
This proposed sale will support the foreign policy and national
security objectives of the United States by helping to improve
the security of a NATO ally, which is an important partner for

The proposed sale will
improve Greece’s capability
to meet current and future
threats
political stability and economic progress in Europe.
The proposed sale will improve Greece’s capability to meet
current and future threats by providing an effective combatant deterrent capability to protect maritime interests and infrastructure in support of its strategic location on NATO’s
southern flank. This acquisition, which will be awarded to the
winner of an international competition for the Hellenic Navy
(HN) MEKO Class Frigate Upgrade, will enhance stability and
maritime security in the Eastern Mediterranean region and
contribute to the security and strategic objectives of NATO
and the United States. Greece contributes to NATO operations
in Kosovo, as well as to counterterrorism and counter-piracy
maritime efforts. Greece will reportedly have no difficulty absorbing these articles and services into its armed forces.
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New Israeli Consortium
to Develop Human-Robot
Interaction Tech
Israel Innovation Authority recently approved the establishment of a new innovation consortium. It will be led by Elbit Systems C4I and Cyber, for Human-Robot Interaction (HRI) technologies research and
development.
The new consortium includes leading robotics
companies and academic researchers in the
fields of Artificial Intelligence (AI), computer science and behavioural sciences, with the goal of
developing an innovative HRI infrastructure,
addressing the need for close interaction between robotic systems and human users’ natural communications (verbal and gestures) technologies, according to relevant social codes, robotic platforms level of autonomy methodologies, and more.
Today, autonomous robotic platforms (those not continuously controlled by a human operator) operate in a sterile humanfree environment, such as logistics centres and automated
production and assembly lines. Integrating robots in a shared
workspace environment with human teams will allow the
transfer of routine, dull and burnout-inducing tasks to robots
and reduce workloads on human teams, thereby increasing
crew productivity and reducing their rotation. Such integration will only be possible when human crews feel confident
and are able to communicate naturally with robots.
Yossi Cohen, Elbit Systems C4I and Cyber Chief Technology
Officer, said: “Our selection by the Israel Innovation Authority,
to lead a Human-Robot Interaction consortium reflects our
expertise in the fields of autonomous systems and mannedunmanned teaming. We are looking forward to collaborating
with additional industry partners that specialise in these
fields, that will join us in the consortium”.
Dr. Aviv Zeevi, VP Technological Infrastructure at the Israel Innovation Authority, added: “The Israel Innovation Authority is
working to close technology gaps in the field of robotics using various tools as well as by promoting knowledge transfer
from the defence sector and academia to the wider industry.”

Integrating robots with
human teams will reduce
workloads and increase crew
productivity
Elbit Systems has been operating in the field of autonomous
systems and robotics for decades and is considered a leading
company in the development and production of aerial, land,
and naval autonomous systems. In recent years, Elbit Systems
has been providing customers with operational solutions
that enable effective Manned-Unmanned Teaming, integrating the work of autonomous platforms together with human
teams, as part of the company’s solutions in the area of multidomain networked warfare.
Elbit Systems also focuses on the upgrading of existing
platforms, developing new technologies for defence,
homeland security and commercial applications and providing a range of support services, including training and
simulation systems.
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Czech Air Force Gets

Boost with Bell AH-1Z FTDs
Bell Textron Inc., a Textron Inc. company, has signed a contract with the U.S. Government to build the AH-1Z Flight
Training Device for the Czech Republic’s new helicopter
fleet. The delivery of training devices will play a key role in
integrating new H-1 helicopters into the Czech Air Force.
The Flight Training Device (FTD) will be used for simulation and
training purposes for prospective pilots of the combined AH1Z and UH-1Y fleet. The delivery of the training device by Bell
will aim to ensure the continuous presence of Bell’s expertise
throughout the Czech Air Force’s helicopter modernisation
programme.
“The Flight Training Device will provide Czech operators with the
perfect tools for familiarising themselves with their new H-1 helicopters,” says Mike Deslatte, Bell H-1 vice president, and programme director. “The FTD for the Czech Air Force will ensure
training activities progress smoothly in line with the delivery of
the aircraft themselves.”
Bell has selected FlightSafety International and VR Group as key
subcontractors. FlightSafety International is renowned for the
design, manufacture, and support of flight simulators, visual
systems, and displays, and will provide hardware and software
products for simulation training, including the visual display
system and control loading system.
“FlightSafety is proud to continue the long-standing collaboration with Bell supporting the H-1 programme,” said Michael Ver-

cio, senior vice president of simulation systems at FlightSafety.
VR Group, a Czech company, has expertise in simulation technologies and will provide some of the moving models for the visual database system for the Czech H-1 FTD. The Group will also
be responsible for maintenance and support for the device after
delivery. VR Group’s participation underlines the business opportunities brought to local Czech companies and organisations by Bell’s provision of the Czech Republic’s new helicopter
fleet.
“Working with Bell on the delivery and maintenance of the
Flight Training Device for the Czech Republic’s new helicopter
fleet opens up the possibility for us to further strengthen our
role in the country’s Air Force simulation capabilities,” said Ivo
Gamba, VR Group technical director.
Production for the Czech Republic’s new H-1 helicopter fleet is
proceeding on schedule, with Bell’s Amarillo Assembly Center
recently receiving the first UH-1Y cabin for the Czech fleet. Bell
anticipates that production and delivery of the Czech Republic’s
new AH-1Z and UH-1Y aircraft will be complete by 2023.

FTD will be used for training
purposes for prospective
pilots of AH-1Z and UH-1Y
fleet
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Fincantieri to Foster
Innovation
Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) and
Fincantieri recently signed a
Memorandum of Understanding (MoU) to collaborate in the field of advanced
technologies and services in
the naval, marine, and industrial sectors.
The agreement was signed by
Abdulla Abdul Aziz Al Shamsi,
Head of UAE New Initiatives at
Mubadala, and Giuseppe Giordo, General Manager of Fincantieri Naval Vessels Division.
The two groups will work together through specialised subsidiaries to jointly advance several leading innovation and
industrial projects. Moreover, studies to identify other areas
of collaboration, such as the development of integrated industrial services for waste transformation platforms for
small and medium commercial and industrial facilities, will
be carried out in line with the circular economy. Mubadala,
through its subsidiary Sanad, will also offer after sales services to Fincantieri products as well as other original equipment manufacturer products.
Al Shamsi said: “As a responsible long-term investor, and an
active player in the global energy transition sector,
Mubadala has pioneered and championed a balanced energy mix through a holistic and diversified energy portfolio
in the UAE and abroad. Through this agreement, we are
committed to advancing the role innovation in energy
technologies can play to meet future energy demand with
our partners at Fincantieri, and other technology developers, operating companies and like-minded organisations.”
Giuseppe Bono, CEO of Fincantieri, added: “This is a first
step to strengthen our presence in the UAE and is a demonstration of the great versatility of our Group, which today is

The two groups will work to
jointly advance innovation
and industrial projects
able to offer unique management skills and technologies in
the Naval, Maritime and Industrial sectors. Thanks to this
agreement we will leverage our mutual know-how and investment capabilities to identify projects of common interest in the UAE and contributing to the development of the
country’s advanced fields of technologies.”
Mubadala Investment Company is a sovereign investor
managing a global portfolio, aimed at generating sustainable financial returns for the Government of Abu Dhabi.
Mubadala’s portfolio spans six continents with interests in
multiple sectors and asset classes. The company leverages
its deep sectoral expertise and long-standing partnerships
to drive sustainable growth and profit, while supporting
the continued diversification and global integration of the
economy of the UAE.
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ADSB Celebrates
Silver Jubilee
Abu Dhabi Ship Building (ADSB), a regional leader in the design, new build, repair, maintenance,
refit, and conversion of naval and commercial
vessels, recently marked a major milestone in
serving the naval and maritime industry in the
UAE and beyond for 25 years.

ADSB commenced operations with the vision of becoming a
trusted naval defence partner and a strategic national asset
for the UAE. Since then, the business has grown from strength
to strength, delivering quality vessels and providing ongoing
through-life support to the naval, commercial, and luxury
yacht sectors, both regionally and globally.
Among its many achievements, ADSB has successfully delivered the region’s largest naval shipbuilding programme for
the UAE’s six Baynunah-class corvettes and Arialah offshore
patrol vessels (OPVs). This year, ADSB also signed an AED3 billion deal to build four FALAJ3 OPVs vessels for the UAE.
In its milestone 25th year, ADSB has reinforced its design capabilities and developed, for the first time in the company’s history, a range of boats entirely designed and built at its Abu
Dhabi-based 300,000 sq m shipyard. The first prototypes, 12m
and 16m fast patrol boats were unveiled earlier this year at
NAVDEX 2021. As other designs and prototypes are being developed, ADSB has a healthy order pipeline to enable it to sustain and grow well into the future.
Over the years, ADSB has successfully grown its international
footprint through partnerships with leading industry players
to ensure its clients can access the most cutting-edge solutions in the market. While the company will continue to develop the country’s sovereign capabilities, it is placing emphasis on export sales and contributing to a competitive knowl-

ADSB is placing emphasis on
contributing to a competitive
knowledge-based economy
edge-based economy.
Khalid Al Breiki, President of Mission Support at EDGE, and
Chairman of ADSB said: “We are proud to witness the company’s evolution from a home-grown enterprise to the highly competitive and globally recognised shipbuilder it is today. We now have our sights set firmly on the next 25 years of
growth.”
David Massey, CEO of ADSB, added: “At ADSB, we have continually invested in our shipyard and in our people to meet
the ever more demanding needs of the industry. We truly
owe our success to the competencies and skills of our people. We are very proud to be celebrating 25 years’ service to
the sector and want to share our appreciation for the trust
placed in us by our partners and clients.”
ADSB operates three main naval programmes: corvettes, offshore patrol vessels, and fast patrol boats. The company also
offers a full range of maintenance, repair, and refit, upgrade
and conversion, as well as engineering consultancy services.
It is part of the Platforms & Systems cluster within EDGE.
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Sweden to Join the 6x6 Vehicle
Programme
Sweden has announced its intention to join the Finnish-led
CAVS programme (Common Armoured Vehicle System),
which is also open to other countries with the mutual consent of the participating countries.
The programme began in 2019 as a multinational cooperation between Finland, Latvia, and Estonia. The programme
progressed to the research and product development phase
with Latvia in autumn 2020. Latvia ordered the first more
than 200 personnel carrier armoured vehicles in August
2021, of which Patria delivered the first vehicles to Latvia at
the end of October. In turn, the Finnish Ministry of Defence
and Patria have signed a letter of intent on ordering 160 new
personnel carrier vehicles for Finland in 2023.
“This milestone is significant for the whole programme. Extensive cooperation and network between countries will improve the mobility, cost-effectiveness, cooperation capabili-

ties, and maintenance capacity of the participating countries.
In addition, the result of this programme is a very cost-effective solution for participating countries,” said Jussi Järvinen,
President of Patria’s Land Business Unit.

MBDA’s Marte ER Missile Completes
Final Test
Carried out at an Italian test range in Sardinia, the firing of
MBDA’s Marte ER was a key milestone in the validation process of the anti-ship missile. It provided confidence in the performance level and reliability of this new missile.
A telemetric production standard missile with all functional
capabilities and production hardware embedded
was used. The only exception was the
use of an inert warhead instead of
a live one. The ground-based
launching system used
was also in its final hardware and software
configuration.
Using its mission
planning software,
the missile carried
out a long-range
sea skimming flight.
It made three main
turns and a pop-up/
dive manoeuvre during

the last turn. A straight segment then followed up to the RF
seeker activation point. Target identification, selection, and
tracking was extremely fast and proportional guidance started soon after.
During its terminal phase, the missile successfully performed
its anti-Close-in Weapon Systems manoeuvre, hitting
the target just above the water line at high
transonic speed. This confirmed the
outstanding effectiveness of Marte
ER’s terminal guidance with its
new solid-state RF Seeker.
The firing also showed
Marte ER’s turbojet engine
behaviour was excellent
for both “in flight start
time” and thrust level.
This firing was the last
one in the development
path of Marte ER, which
will enter operation early
next year.
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Two Eurofighter Typhoons Reach
Kuwait
The first Eurofighter Typhoons for
the Air force of Kuwait recently
landed in the country. These are
the first two Typhoons in the framework of a wider order for a total of 28 aircraft that will
be delivered to the Kuwait Air Force.
The Eurofighter Typhoon for the Kuwait Air Force feature a
wide range of operational capabilities, built by Leonardo
according to the specific requirements of the Kuwaiti Air
Force.
Leonardo represents with its activities about 36 per cent of
the value of the entire programme, with its key role in the
aeronautical components and the onboard electronics. The
company also plays a key role in the evolution of the Eurofighter thanks to the new AESA (Active Electronically Scanned
Array) radar that equips the Eurofighter Typhoons for Kuwait,
which increases the aircraft’s performance and competitiveness.
The ferry flight for the first two Kuwaiti Eurofighters was made

possible thanks to the Italian Air Force’s essential support,
which guaranteed the “Air to Air Refuelling trail”. This was
achieved through a complex operational activity, which involved two KC-767 tankers from the Pratica di Mare 14th
Squadron and two Eurofighters from the Grosseto 4th Squadron Fighters, which escorted the two Kuwait Air Force’s aircraft.

FMV Contracts Saab for New Gripen E
Equipment
Saab has received an order from the Swedish
Defence Material Administration (FMV) regarding new equipment for Gripen E. This is a
supplementary contract to the original Gripen
E contract from 2013. The order value amounts
to approximately SEK 1.4 billion.
The original contract, regarding the development and modification of Gripen E, signed in
February 2013, was based on the terms that
certain equipment from the existing Gripen
C/D fleet within the Swedish Armed Forces
should be reused.
Instead of reusing equipment from the Gripen
C/D, new equipment is acquired for a part of
the total Swedish order of 60 Gripen E aircraft.
This approach secures the availability of the
Swedish Gripen C/D fleet in service, while Gripen E is being delivered and introduced to the
Swedish Armed Forces.
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Airbus Delivers World’s First H160 in
Japan
Airbus has delivered the first-ever next-generation twin-engine H160 helicopter to Japanese operator All Nippon Helicopter (ANH). With 68 patents, the innovative H160 is one of
the world’s most technologically advanced helicopters.
The multi-role H160 was delivered from Airbus’ helicopter facility in Kobe, Japan, where flight training and specialised
equipment installation for electronic news gathering will be
performed before the helicopter’s entry into service next
year.
ANH deploys an Airbus helicopter fleet comprising five
AS365s and five H135s. This H160 will join its existing fleet for
electronic news gathering for the TV stations across Japan.
The H160 was granted its type certificate by the European
Union Aviation Safety Agency (EASA) in July 2020, followed
by the certification from the Japan Civil Aviation Bureau
(JCAB) in May 2021 and the Brazilian Civil Aviation Agency in
September 2021.
Designed as a multi-role helicopter capable of performing a
wide range of missions such as offshore transportation,

emergency medical services, private and business aviation,
as well as public services, the H160 integrates Airbus’ latest
technological innovations. The helicopter provides passengers with superior comfort thanks to the sound-reducing
Blue Edge blades and superb external visibility that benefits
both passengers and pilots.

Khalifa University and Lockheed
Martin to Collaborate
Khalifa University and Lockheed Martin announced the signing of an agreement to create a framework to utilise Artificial
Intelligence (AI) and computer vision to inspect and verify
measurements, in order to improve the speed and accuracy
of logo inspections during an aircraft production cycle.
The agreement was executed by Dr. Arif Sultan Al Hammadi,
Executive Vice-President, Khalifa University, and Dr. Steve
Walker, Vice President and Chief Technology Officer, Lockheed Martin, at Dubai Airshow 2021.
Lockheed Martin and Khalifa University will collaborate on a
Computer Vision & Pattern Recognition (CVPR) project using
AI reinforcement learning and training sets. CVPR techniques
have become more ubiquitous as computer hardware and
software techniques have improved over the past 20 years.
CVPR has been applied to biometrics, target identification,
aimpoint refinement, and automated control. It is of interest
to Lockheed Martin for use across all domains.
“Khalifa University’s collaboration agreement with Lockheed
Martin signifies our status not only as a top-ranked research-

intensive university but also as a centre for academic and innovation excellence in advanced technologies such as machine
learning and augmented reality systems through our research
centers,” said Dr. Al Hammadi. “We believe this partnership will
lead to an outcome that will benefit industry stakeholders
while ushering in quality systems to assist professionals in the
global aviation sector.”
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Embraer and the Brazilian Army
Showcase New Radar
Embraer and the Brazilian Army (EB) recently presented the
SABER M200 VIGILANTE radar during an event at Embraer’s
Campinas unit. As a result of the joint development for the
Brazilian Government, the radar was developed to support
the country’s anti-aircraft defence units, as well as to increase
Embraer’s product portfolio and export integrated defence
systems.
The new Brazilian ground-based radar will have the objective of
meeting the needs of the Brazilian Armed Forces in their low-altitude surveillance missions of
anti-aircraft defence. Developed
in Brazil by Embraer and the
Army Technological Center
(CTEx), a military organisation
part of the Army’s Science, Technology and Innovation System

(SCTIEx), the SABER M200 VIGILANTE radar aims to furnish the
Ground Force’s Anti-Aircraft Artillery Units, powered by the
most up-to-date radar technologies, available only in a few
countries.
This new development will integrate into the family of Brazilian radars, which includes the SABER M60 radar, focused on
the search of air targets and integrated into an Anti-Aircraft
Operations Centre, and the SENTIR
M20 radar, for monitoring ground
targets and being used in the Brazilian Border Monitoring System
(SISFRON). In addition, the family
of national radars will soon have a
new research and development
output, the SABER M200 MultiMission radar, which will integrate
Medium Height Anti-Aircraft Defence Systems.

Nexter, Arquus and Thales Dispatch
119th GRIFFON
Last month, the GME (Groupement Momentané
d’Entreprises) EBMR (engin blindé multi rôles) delivered the
119th and last GRIFFON planned for 2021 to the French Army.
The 119 GRIFFONs were first submitted to the verification operations of the French Defence Procurement Agency (DGA/
SQ) at the Nexter site in Roanne before being sent to the regiments. Thus, the GME team, composed of Nexter,
Arquus and Thales met its delivery target for the
year 2021, in accordance with the initial order of
April 2017 and the 2019-2025 military programming law.
128 GRIFFONs had been submitted for verification in 2020, and 92 in 2019, making a total of 339
GRIFFONs since the notification of the TC2 conditional tranche of the EBMR contract. In addition,
all variants of the troop transport version are now
qualified, namely the FELIN, sniper section (STE),
81mm mortar (MO81), refuelling (RAV), light intervention element (ELI), engineer (GEN), medi-

um range missile (MMP) variants, in addition to the command post vehicle (EPC) version.
The GRIFFON, a 24.5t armoured multi-role vehicle, is a multipurpose support and transport vehicle and one of the components of the SCORPION programme, conducted under the
supervision of the DGA.
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The UAE Ministry of Defense recently signed a contract
with France that includes purchasing 80 Rafale fighter
jets manufactured by French company Dassault Aviation, to replace the UAE Air Force Mirage fleet in addition
to training and maintenance purposes.
Commenting on this deal, Major General Staff Pilot Ibrahim
Nasser Al Alawi, UAE Commander of the Air Force and Air Defense, said: “The UAE has been in a process of a thorough review of global markets for options. Based on our talks with
our French counterparts, we came to a mutual agreement
that the Rafale provides the best option for the UAE security
and defence.”
He added: “The signed contract with France is not a substitute for the U.S. F-35 ongoing discussions. It’s rather complementary to our Air Force capabilities as we continue to develop our air defence systems and seek new products and
advanced technologies as part of our overall National Security Strategy.”
The two nations have signed a deal worth 16.6 billion euros
by which France will supply 80 Rafale fighter jets to the UAE,
in addition to 12 Caracal H225 Helicopters including weaponizing, training and spare parts.
With this contract, the UAE has joined other countries like
Greece, India, Egypt, Qatar, and Croatia in procuring the omnirole Rafale.
Deepening Defence Cooperation
The deal aims to promote strategic and investment partnership that targets the 2030 UAE-France economic programme
like renewable energy, innovation, and technology, said a
joint Emirati-French statement. It also offers a shot in the arm
for France’s defence industry after the collapse of a US$66
billion contract for Australia to buy 12 French submarines.
French President Emmanuel Macron has forged a good relationship with Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, with investments flowing between
both countries. Paris has a permanent military base in the
Emirati capital.
In a statement, Macron said they are important contracts for
the deepening defence cooperation between France and
the UAE that will contribute to the stability of the region and
enhance a common fight against terrorism. “It’s important
for our economy because the planes are manufactured in
France,” he said.
Upgraded Features
Manufacturer Dassault Aviation said the UAE is buying the
upgraded F4 version of its multirole Rafale combat aircraft.
That will make the Emirates Air Force the first Rafale F4 user
outside of France.
Reportedly, the RBE2 AESA radar, Talios targeting pod, front

UAE joins Greece, India,
Egypt, Qatar, and Croatia in
procuring Rafale
UAE has opted for the Rafale
F4 version making it the first
user outside of France
sector optronics system, and helmet-mounted display capabilities will all be added to the Rafale F4. Future upgrades
of the French SCALP-EG stealthy subsonic cruise missile,
ASMP-A nuclear missile with a 300-kiloton yield nuclear
warhead, MICA NG air-to-air missile, and a 1000-kg version
of the AASM precision-guided weapon are all integrated
into the Rafale F4 aircraft. The Spectra defensive system of
the aircraft has been upgraded with more powerful jammers to preserve its capacity to repel emerging threats.
Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, said:
“The sale of 80 Rafale to the UAE is a French success story. I
wish to thank the authorities of the Emirates for their renewed confidence in our aircraft. After the Mirage 5 and Mirage 2000, this contract consolidates the strategic relationship that binds our two countries and the satisfaction of the
Emirates Air Force, a long-standing partner of our company.
I wish to underline the quality and effectiveness of the relationship between the French authorities and industry,
which contributed to this success by team France.
“This contract is excellent news for France and for its aeronautical industry, for the entire ecosystem of 400 companies, both large and small, which contribute to the Rafale.
This represents thousands of jobs in our sector for the coming decade. This contract, which is the largest ever obtained
by the French combat aeronautics industry, consolidates a
national industrial base, which is without doubt unique in
Europe, comprising as it does major groups and SME/SMIs,
around a company which has been the prime contractor for
all the generations of military and civil aircraft for the past
70 years. The success of the Rafale with our armed forces
and its sale to the UAE, as well as its export to five other
countries who are already customers, clearly shows that
French combat aviation is an internationally recognised
centre of excellence on the national industrial landscape.”
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Dassault Rafale Wins
UAE Jet Fighter Deal
The deal aims to promote strategic
and investment partnership that
targets the 2030 UAE-France
economic programme

© Dassault Aviation - A. Pecchi
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Macron has made several
visits to the Gulf in recent
years
bilateral relationship. For example, the UAE-France Strategic Dialogue is an annual meeting that aims to identify opportunities for potential partnership and coordination and
to facilitate ongoing collaboration on individual projects

and initiatives.
The meeting discusses key sectors of bilateral cooperation,
such as economy, trade and investment, oil and gas, nuclear and renewable energy, education, culture, health, space
and security, in addition to other sectors of mutual priority.
All these go to prove one critical point: As an essential link
between Europe and the Arab World, cooperation between
the UAE and France will remain critical to addressing the regional and global challenges.
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uel Macron has made several visits to the Gulf region in the
recent years and initiated diplomatic efforts to tackle varied
issues, both as part of the EU and as an individual nation.
Macron hosted His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces at the historic
Chateau de Fontainbleu outside Paris in September. The
Château de Fontainebleau’s historic Imperial Theatre had
reopened in 2019 to the public, following years of restoration works made possible by contributions from the UAE’s
Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi.
In recognition of Abu Dhabi’s contribution to the restoration, the theatre was renamed as the Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Theatre.
Macron reciprocated Sheikh Mohamed’s visit by travelling
to the Gulf region in December. A slew of agreements
signed between Abu Dhabi and Paris did not cover just defence, but extended to multiple spheres, including economy and culture.
The defence agreement signed in 1995 and renewed in
2009 had contributed greatly to the UAE and French security priorities, by strengthening regional stability, enhancing
maritime security, and enabling the fight against terrorism.
Sheikh Mohamed and Macron reaffirmed the expansion of
partnership, with France supplying 80 Rafale fighter jets to
the UAE Air Force Squadron in addition to 12 Caracal H225
Helicopters including weaponising, training and spare
parts, with contracts worth 16.6 billion euros.
The agreement on the supply of Rafale arms equipment between the UAE’s Ministry of Defence and MBDA Missile Systems was signed by Tareq Abdulraheem Al Hosani, CEO of
Tawazun Economic Council and Eric Beranger, CEO of
MBDA.
On the defence and security front, cooperation has always
been extensive and diversified.
The two countries work in close coordination to de-escalate
regional tensions in the Middle East and enhance stability.
Counterterrorism is a shared priority for both nations:
France and the UAE are aligned on the importance of peace
and security in the region.
Both countries also work with partners in Africa to sustain
peace and security, support economic and social development and advocate for the rights of women.
Evacuation from Kabul
It was the UAE that facilitated the evacuation of French citizens from Kabul to Abu Dhabi after the Afghanistan capital
fell to the Taliban.
Also, a joint military exercise between the UAE and France
concluded in November, which involved mountain units
from the UAE Ground Forces and the French 27th Mountain

UAE-France Strategic
Dialogue is a continuous
process
Infantry Brigade.
On the economic front, Abu Dhabi-based sovereign investor, Mubadala Investment Company (Mubadala), signed
two agreements aimed at facilitating investments in sectors of mutual priority and interest in France. These two
agreements were part of comprehensive economic agreements valued at more than €15 billion signed between Emirati and French companies.
The highlight on the cultural front was an amendment to
the agreement between the Governments of the UAE and
France on Louvre Abu Dhabi, signed by Mohamed Khalifa
Al Mubarak, Chairman, Department of Culture and Tourism
- Abu Dhabi, and Roselyne Bachelot, French Minister of Culture, ostensibly regarding extension of the licence to use
the Louvre brand name.
Continuous interaction has kept the ball rolling for vibrant
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Vibrant
UAE-French
Ties a
Triumph of
Pragmatism

Those who keep an eye on developments in the
Middle East may not have failed to notice that
the UAE-French relationship has strengthened
to the extent that it has become strategic, mature and deep-rooted. The bonhomie is aptly in
tune with the times.
Signals of growing disinterest from the Joe Biden
administration in Washington to engage deeply in
the Middle East unlike in the past, and the visible
failure of durable engagement between the European Union (EU) and the Gulf Cooperation Council
(GCC) have pushed individual nations to boost bilateral partnerships for mutual benefits.
A glaring example on the European aspect is the
failure to reach a free trade agreement in 2008 between the EU and GCC even after marathon efforts.
Though the UAE and France have been engaged in
no holds barred interaction for years to keep the
ties intact, the need of the hour and pragmatism
have prodded the two nations to deepen their
bond.
Macron’s Visits
What is significant is that French President Emman-
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SIMTEX
Zone in
Focus as
UMEX Set
to Take
Off
With a stronger focus on Simulation and Training Exhibition (SIMTEX) zone reflecting the sustained growth in
investment by the UAE and the world, the fifth edition
of UMEX 2022 – the Unmanned Systems Exhibition &
Conference, is set to take off at the Abu Dhabi National
Exhibition Centre (ADNEC) from February 21, 2022, for
three days.
The Abu Dhabi National Exhibition Company (ADNEC) has
already announced that registration is open to local and international exhibitors, members of the media and visitors
to UMEX 2022 and SIMTEX 2022.
Organised by ADNEC in cooperation with the UAE Ministry
of Defence, the two exhibitions are considered the only
events in the region dedicated to unmanned systems, simulation, training, Artificial Intelligence, robotics, and mixeduse systems in the defence and civilian sectors.
The shows attract experts, decision-makers, senior officials
and academics, as well as major international companies
and regional and global partners from the public and private sectors.
The aim of the event is to discuss and review the latest global
technologies and advanced solutions to confront security
challenges, in addition to the latest innovations in the business sectors that are increasingly witnessing rapid changes
and developments on the regional and global levels.
The two exhibitions are of strategic importance on the calendar of events organised by ADNEC. The events will build
on the success of the previous Unmanned Systems Exhibition and Conference and ADNEC is preparing to welcome

UMEX, SIMTEX will take place
from Feb 21-23, 2022
an impressive edition of UMEX in 2022, with a broader
scope.
Conference Highlight
Alongside the exhibitions, the Unmanned Systems Conference 2022 will host its successful fifth edition on 20th February 2022 at the same venue.
The conference has grown tremendously and will highlight
the advanced engagement of unmanned systems technologies and how it will achieve its highest potential in the
next decade.
The UMEX Conference, considered a futuristic forum, will
witness the participation of world-class speakers and the
international defence fraternity deliberating on trends,
drivers, uncertainties, opportunities and challenges shaping the future of unmanned systems.
It will help create unique prospects for government, military, simulation manufacturing and academia professionals
to share information about their advanced research and
projects. The conference will focus on manned-unmanned
teaming in the age of smart systems and border security in
the digital world.
It will also discuss training regularisation and recreation of
Simulation and Next Generation Technologies.
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ers. With features including Leonardo’s integrated Grifo
M-346 multi-mode fire control radar, the M-346FA can be
employed as a tactical aircraft while maintaining its advanced trainer characteristics.
Also on show was the C-27J Spartan multi-mission aircraft.
The aircraft has been chosen by the air forces of Mexico and
Peru, where it is performing strongly thanks to its ability to
land on dirt and semi-prepared runways.
Leonardo also exhibited the ATR-72MP (Maritime Patrol),
which combines the reliability and low operating costs of the
ATR 72-600 passenger aircraft with a state-of-the-art mission
system.
AeroVironment’s UAVs
The American company AeroVironment displayed its full
range of UAVs and loitering missiles including the Quantix
reconnaissance drone and the Switchblade 300 loitering
missile.
Quantix Recon is a simple-to-use UAS that delivers rapid, automated reconnaissance and hands-free data collection.
Mapping and scouting tasks are effortless with its fully-automated takeoff, flight and landing functions — even first-time
users can successfully operate it.
It delivers accurate, up-to-date maps within minutes for
quick mission planning and verification.
Supporting conventional or special operations forces in the
field or from fixed defensive positions, the combat-proven
Switchblade 300 with patented wave-off feature is the ideal
loitering missile for use against beyond-line-of-sight targets.
Spyder Strength
Israeli company Rafael displayed a scale model of its Spyder.
The Spyder is a family of mobile air defence missile systems
incorporating Rafael’s advanced Python-5 and I-Derby missiles to provide short, medium, and long-range protection.
The Spyder-SR and Spyder-ER 360° slant launching missile

systems provide quick reaction, lock-on-before-launch
(LOBL) and lock-on-after launch (LOAL) capabilities, while extending the range of defence to up to a 40 km radius.
The Python-5 is a fifth generation of air-to-air missile that can
be launched from very short to beyond-visual ranges with
greater kill probability, excellent resistance to countermeasures, irrespective of evasive target manoeuvres or deployment of countermeasures.
Thales’ Solutions
Thales Group presented its portfolio of products and multidimensional solutions capable of meeting the operational
and capacity challenges of customers in Colombia and other
countries.
The presentations by the company, included solutions designed to enhance the capabilities of perception, communication, and intervention, with enhanced operational equipment, optronics (Nellie binocular), next-generation assault
rifles, as well as tactical radios and solutions.
In relation to Digital Transformation, Thales offered secure
biometric solutions (such as facial recognition), secure identity documents and access control. It also showcased encryption and data protection technologies.
Fruitful Activities
In the words of Colombian Minister of Defence, Diego Molano: “The successful version of Expodefensa 2021 demonstrates once again that the Colombian Security and Defence
sector is a world leader. We carried out a rich academic programme, organised the Orion summit to reinforce multilateral strategies against micro-trafficking and held valuable
bilateral working meetings with the invited countries to
keep contributing to the security of the region.”
With the next edition of Expodefensa slated for November
27 to 29, 2023, the organisers say they expect it too to be as
well received by the attending participants.
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M-346 aircraft was a key
exhibit at Leonardo’s stand
MBDA unveiled MPCV/MMP
anti-tank weapon
Hensoldt Unveils PrecISR
German Company Hensoldt promoted the PrecISR, a family
of airborne multi-mission surveillance systems.
PrecISR, Hensoldt’s new family of Airborne Multi-Mission Surveillance Radars, offers high performance in a compact design. The superior performance of PrecISR enables airborne
operators to accomplish large area surveillance in one flight
pass.
The radar has been designed for all types of airborne surveillance missions in 24/7 operation and in all weather conditions to ensure safety and security and to detect conventional and asymmetric threats on the ground, at sea and in the air.
SandCat & the StormRider
Israeli Company Plasan presented its new range of light tactical and armoured vehicles for Latin-American military and
security markets.
At the exhibition, Plasan marketed the latest generation of
SandCat 4x4 light tactical vehicles as well as its new StormRider 4x4 light armoured vehicle.
The Sandcat is a family of 4x4 light tactical protected vehicles

that can be tailored according to mission requirements or to
the customers’ needs.
The Sandcat can be easily configured as APC (Armoured Personnel Carrier), ambulance, anti-tank vehicle, mortar carrier,
and more.
The StormRider offers a high level of ballistic protection up
to Level III against the firing of small arms 7.62×51mm AP
(Armour Piercing) and Level 2a/2b for the mine protection,
6 kg of TNT explosion under the wheels and the body of the
vehicle.
Otokar Rolls Out Vehicles
Turkish company Otokar presented its full range of wheeled
armoured vehicles at the show.
Highlighting that Otokar is a registered NATO and United Nations supplier, General Manager Serdar Görgüç, said: “At Expodefensa, we were able to gain significant experience in responding to the needs and expectations of the region. We
looked for opportunities to establish industrial cooperation
to localise the support of Otokar vehicles in the region. We
were also willing to evaluate transfer of technology and local
manufacturing projects where Otokar has a well-established
and proven track record.”
Otokar designs and manufactures a wide range of tactical armoured vehicles including 4x4 COBRA, COBRA II, COBRA IIMRAP, AKREP II, URAL, KAYA II, ISV, ARMA 6x6, and ARMA 8x8.
Leonardo Shows its Might
Leonardo presented innovative products and technologies
developed to support the needs of governmental, armed
forces and private customers.
A key exhibit at Leonardo’s stand was the M-346 Fighter Attack (FA) aircraft. The M-346 FA is designed to carry out a
wide range of missions at lower cost than front-line fight-
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missiles and machine gun. The combat aircraft is intended to
meet the light fighter requirements of air forces around the
world.
The FA-50 aircraft can carry a weapons load of up to 4.5t. It
can be armed with AIM-9 Sidewinder short-range air-to-air
missiles, AGM-65 Maverick air-to-ground tactical missiles
(AGM), GBU-38/B Joint Direct Attack Munitions (JDAM), CBU105 Sensor Fused Weapon (SFW), Mk-82 Low Drag General
Purpose (LDGP) bombs, and Cluster Bomb Units (CBUs).
The KAI KUH is a twin-engine, transport utility helicopter that
can perform various roles, such as military transport, law enforcement, aerial observation, search and rescue, maritime
support, aerial firefighting, and for civilian purposes.
Sniper Rifle from Slovenia
Slovenian Company IZOP-K unveiled the Akila, a new generation of tactical bolt action sniper rifle chambered in 308
Winchester calibre.
IZOP-K’s Akila rifle can be supplied with a fully adjustable
buttstock (length of pull, cheek rest and recoil pad height)
with an integrated monopod and folding hinge with configurable folding side or as a lightweight version without folding and monopod.
A variety of front-mounted accessories can be attached to
the octagonal forefend. The sniper rifle is also fitted with a
Picatinny rail mounted on the upper part of the weapon offering the possibility to mount a wide range of scopes and
optical devices.
Colombia’s Quimbaya UAV
Colombian Air Forces in collaboration with the Colombian
company CIAC (Colombian Aeronautical Industry Corporation) presented their jointly-developed Quimbaya, a locallymade UAV (Unmanned Aerial Vehicle) designed to perform

Indumil introduced
subcompact Cordova 9mm
pistol
Rafael displayed a model of
its Spyder system
reconnaissance and surveillance missions.
The Quimbaya is 4.11 m long, has a 5.4 m wingspan and a
cruise speed of 100 km/h. A maximum altitude of around
3,600 m and endurance of up to eight hours can be attained.
The drone is powered by a single-engine produced by the
German company Hirth Engines.
Two people could easily assemble and knockdown the Quimbaya in the field.
STM’s Drone Display
Turkish Company STM presented its full range of UAVs.
The attack and surveillance UAV systems developed by STM
using its own engineering and technological capabilities are
being used to full effect by the Turkish Armed Forces (TAF) in
the provision of border security, as well as in international
operations.
STM displayed three drones including the Togan, an autonomous multi-rotor reconnaissance UAV (Unmanned Aerial
Vehicle), the Kargu rotary-wing attack drone, and the FixedWing Autonomous Tactical Attack UAV.
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Over 220 exhibitors, 11,000
participants at the event
Orion Defence Ministers’
Summit held for first time

highlighted the qualities of the exhibition in terms of innovation and technological advances. “Expodefensa has become
the hub through which the government can present advances in science, technology and innovation adapted to the context of the pandemic.”
Here are the various highlights of the mega event:
Cordova 9mm Pistol
Colombian State Defence Company Indumil introduced the
new Subcompact Cordova 9mm pistol at the exhibition.
The Cordova is a semi-automatic pistol developed by the Indumil Colombian Military Industry which was introduced in
2013. It is a modern, service-type pistol available in three versions including Tactical with a longer barrel, Standard, Compact, and Subcompact.
The Indumil Cordova pistol is a 9mm polymer frame semi-automatic pistol. It uses the traditional Browning short recoil action with a tilting barrel. It has a double-action trigger and exposed hammer with ambidextrous slide-mounted safety-decocker levers.
The Subcompact version of the 9mm Cordova uses the same
design and specifications but in a very small size. The pistol
uses a 9 rounds magazine and has a 3.5-inch short barrel.
MBDA Weapon Station
MBDA presented the MPCV/MMP (Multi-Purpose Combat Vehicle), a new anti-tank weapon system that can be mounted
on light tracked or wheeled vehicles using the MMP, MediumRange anti-tank guided missile.
The MPCV turret design is focused on modularity and provides the ideal platform for MMP anti-tank guided missile
which itself has been designed to be multi-purpose. Housing
four MMP missiles (in a 2x2 configuration), this motorised turret is suitable for a wide range of light and medium armoured
vehicles (eg. 4x4, 6x6, and 8x8 all-terrain) as well as larger
tracked platforms.
The gyrostabilised day/night thermal optical sensor and firing
control units are all integrated within the turret. A 12.7 mm
(.50 calibre) machine gun completes the system’s overall fire-

power.
The MPCV/MMP anti-tank weapon station is operable from
within the vehicle, or remotely through a fully mobile workstation which can be installed in a building, a bunker, or any
protected place if static operations are called for.
KAI’s Jets and Copters
The Korea Aerospace Industries (KAI) promoted its supersonic advanced jet trainers, KUH Multipurpose Utility Helicopter, the FA-50 Multi-Role Light Combat Aircraft, and the
KF-21 new multirole fighter aircraft.
The FA-50 is the combat variant of the T-50 advanced jet
trainer aircraft equipped with new radar and armed with
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Successful Expodefensa
2021, a Colombian Feat

With the successful completion of Expodefensa 2021 international exhibition, dubbed the leading hub for
Defence and Security in Latin America and the Caribbean, Colombia has ratified its leadership in technological advances in the Security and Defence sector.

Held from November 29 to December 1 at the headquarters
of Corferias in Bogotá, with 220 exhibitors, 62 official delegations from 24 countries, including 28 Colombian official delegations, and more than 11,000 participants, the eighth edition concluded with an academic programme and a worldclass commercial showcase.
The exhibitors came up with a wide range of innovative
products, including specialised drones for security work,
boats and ships designed for the defence medical corps and
also the latest in weapons development technology.
For the first time during the exhibition, the Orion Defence
Ministers’ Summit was organised, with over 40 countries taking part.
It brought together representatives of high-level positions
specialised in Security and Defence. At this meeting, extremely important issues were discussed regarding the actions that could be carried out specifically to combat the
transnational threat – sdrug trafficking.
The exhibition was earlier inaugurated by the President of
the Republic of Colombia, Iván Duque, who highlighted the
national industry’s developments such as unmanned aircraft, vision capacity with Halcón helicopters and real-time
micro-data processing to fight crime.
National organisations such as CODALTEC, COTECMAR, INDUMIL and CIAC along with several international companies
were the protagonists of the latest edition of the fair.
Charles Beaudouin, CEO of COGES Events, explained: “Although the pandemic led to a 30 per cent drop in attendance at other world’s leading exhibitions, Expodefensa
2021 matched the 2019 edition and exceeded the goals set
for it. The exhibition highlighted a strong presence of the
continent’s industry. Colombia is an example of it through its
investment in its defence industrial and technological base
and its governmental leadership of the Social and Business
Group for Defence (GSED).”
Andrés López Valderrama, executive president of Corferias,
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When analysing the
UAE’s diplomatic
moves, one should
start with a good
political reading
of the country’s
strategic goals in
the next 50 years.
Having celebrated
the first 50 years
of the life of its
federal structure,
the UAE has turned
into a global model
and a driving force
for the future.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
announced that the UAE National Day on 2 December will be adopted as World
Futures Day. This officially crowns the UAE as a world leader in the field of future
foresight. It reflects the conviction of the international community that the UAE
has become an icon of success and that it is able to lead international efforts in
all fields, in view of the major quantum leaps it has achieved, thereby inspiring
and motivating the new generations in various countries of the world.
The UAE has strategies for the future in various fields, as well as integrated systems and specialised strategies for foreseeing the future. It aims at early detection of opportunities and challenges in various vital sectors in the country,
building futuristic models in various fields, enhancing capabilities at the national level in disciplines related to future foresight, and forging specialised partnerships worldwide in this field.
At the inception of the new 50, the UAE has developed a forward-looking strategy for the future, which was included in the ‘Principles of the 50’ document,
which stipulated a set of 10 principles that outline the steps of the UAE in its
coming years and serve as a strategic roadmap for the country’s new era of political, economic, and social development.
While this is the strategic goal that has absolute priority in the wise leadership’s
vision and planning, it stands to reason that the document mentions the mechanisms to achieve this goal. Reference should be made here to the third principle of the document, which complements its preceding principles and states
that ‘The UAE’s foreign policy is a tool that aims to serve the higher national
goals, foremost of which are the economic interests of the UAE. The aim of the
policy is to serve the economy, and the goal of the economy is to provide the
best quality of life for people in the UAE.’
While the document stipulates goals and mechanisms, it also includes the foundations and principles of action by emphasising in the fifth principle that ‘good
neighbourliness is a basis of stability.’ While this principle is quite compatible
with the constants of the foreign policy that the UAE has followed since its formation, its reaffirmation outlines the roadmap for the next 50 year is a renewal
and entrenchment of those constants. That is because the remaining principles
stipulated in the document are, for the most part, a homogeneous mixture that
combines the principles and values rooted in collective awareness with future
aspirations.
A large part of the moves of the UAE diplomacy at the regional level can find explanations for them in the ‘Principles of the 50’ document, which links politics
with the economy. Besides, diplomacy must achieve the objectives of the economic policy, the country’s economic development represents the “highest national interest,” and focus during the coming period will be on building the best
and most active economy globally.
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