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اإلفتتاحية

اإلمارات ومصر ...إصرار
وعزيمة وإرادة مشتركة

ً
كثيرا ما تم تداول تقارير إعالمية ،والسيما من جماعات االرهاب والمتربصين والكارهين

يكفون عن تكرار محاوالتهم في هذا
والحاقدين الذين يسعون للوقيعة بين القاهرة وأبوظبي وال ّ

الشأن ،تتحدث هذه التقارير عن خالفات وفراق وتضارب مصالح و»غضب مكتوم» و»توتر كامن»

و»أزمة صامتة» وغير ذلك من عبارات تتصدر التقارير االعالمية الباهتة التي تتداول على نطاق
ً
نسبيا ثم ال يفاجىء الجميع بأنها محض هراء حين يقوم صاحب السمو الشيخ محمد بن
واسع

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

رغم أن التعقيدات
والتشابكات التي
طرأت على العالقات
الدولية واالقليمية
في السنوات األخيرة
قد جعلت وقوف أي
دولتين على أرضية
مشتركة تعكس تطابق
وجهات النظر ،مسألة
مستبعدة للغاية ،إال أن
دولة االمارات العربية
المتحدة وجمهورية
مصر العربية تمتلكان
من اإلصرار والعزيمة
واإلرادة المشتركة ما
يجعلهما تتمسكان بتجاوز
أي متغيرات أو عقبات
تضع عالقات البلدين
الشقيقين على طرفي
نقيض.

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بزيارة مصر أو استقبال أخيه

الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض دولة االمارات ،ويلحظ الجميع في كل مرة طغيان أجواء
ً
إعالميا.
العالقات األخوية واستمرارها دون انقطاع وعدم تأثرها بما يثار
الواقع الفعلي يقول أن من الوارد بالفعل وجود مساحات وهوامش حركة طبيعية لتباين وجهات

النظر ،بسبب التداخل الهائل في الملفات والقضايا والمصالح االستراتيجية للدول كافة،
ً
ً
وأبدا تبقى في قدرة طرفي العالقة على تنسيق هذه المواقف والقفز على
دائما
ولكن العبرة
مساحات التباين ،بما يضمن التغلب على العقبات ويحقق المصالح المشتركة للشعبين والبلدين
ً
دائما في العالقات االماراتية ـ المصرية ،التي تمتلك المرونة الكافية
الشقيقين ،وهذا مايحدث

ً
تحقيقا لمصالح مشتركة ،وذلك ألن األساس في هذه العالقات هو
والقدرة على المناورة

الرغبة والحرص القوي على العمل المشترك واالصطفاف ووحدة المواقف والتصدي للتحديات
والتهديدات ،لذلك ال تجد التقارير التي تنطلق من فكرة التحليل بالتمني ،أي صدى فعلي على

أرض الواقع وسرعان ماتثبت الحقائق وتطورات األحداث زيفها وكذبها.

والمؤكد أن أحد األسباب الداعمة التي تغذي العالقات األخوية القوية بين االمارات ومصر يتمثل

في تقارب رؤي البلدين حيال المشتركات والتحديات األساسية ،حيث تتفق القاهرة وأبوظبي

على ضرورة احترام القانون الدولي ،ومكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات اإلرهابية ،وإرساء قيم
التعايش المشترك وقبول اآلخر ،وحل الخالفات بين الدول بالطرق السياسية والسلمية وطاولة

الحوار ،كما يؤمن البلدان بشكل كامل بأهمية تحقيق األمن واالستقرار االقليمي واستعادة
زخم العمل العربي المشترك من أجل التصدي لتغول القوى االقليمية الطامعة ،وتقديم الدعم

والمساندة للدول العربية التي تعاني الفوضي واالضطرابات منذ عام  ،2011والسعي بقوة

لتقوية الدولة الوطنية العربية والجيوش الوطنية باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتصدي للتدخالت

الخارجية ومنع تنظيمات الفوضى واالرهاب من استغالل الفراغ األمني الناجم عن انهيار الدول.
ً
ً
عميقا بأن العمل العربي
إيمانا
فاالمارات من خالل استراتيجية التشاور والتنسيق العربي تؤمن
المشترك في مسائل األمن واالستقرار واالزدهار يمثل األساس لنجاح المنطقة في مواجهة
التحديات المحيطة بها ،إلى جانب البناء على الفرص المتاحة ،فقد شدد صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان خالل مشاركته في القمة الثالثية األخيرة في القاهرة على أن دولة
اإلمارات مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون العربي لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها.

ماسبق يعني أن هناك ثوابت استراتيجية أساسية حاكمة للعالقات االماراتية المصرية ،وأن هذه
الثوابت تفوق في قيمتها وأهميتها المكاسب العابرة ،وإن كبرت ،ألنها تتعلق بمصير الدول

والشعوب وليس بمواقف تكتيكية .وقد أسهم التوافق في الرؤى بين اإلمارات ومصر تجاه
القضايا والتحديات اإلقليمية والدولية الكبرى ،في تعميق وترسيخ العالقات االستراتيجية بين
ً
رصيدا لكل األمة العربية ،من أجل التصدي لكل ما يحاك ضد األمن
البلدين ،التي أصبحت

القومي العربي ،وهو ما تعكسه تصريحات ومواقف البلدين.

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

المحتويات
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البواردي يستقبل سفير منغوليا لدى الدولة
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه سعادة
أودونباتيار شيجيخوو سفير جمهورية منغوليا

لدى الدولة بحضور سعادة مطر سالم
الظاهري وكيل وزارة الدفاع .وجرى خالل

اللقاء استعراض عالقات الصداقة والتعاون
بين دولة اإلمارات وجمهورية منغوليا ،وسبل
تطويرها وتنميتها ،بما يخدم مصالح البلدين

الصديقين ،خاصة في المجاالت العسكرية
والدفاعية وتبادل الخبرات في هذا الشأن .كما
تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات

اإلقليمية والدولية ،إضافة إلى عدد من
المواضيع والقضايا ذات االهتمام المشترك.

قائد القوات البرية يشهد تخريج دورات تخصصية للضباط

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية تخريج دورات
تخصصية للضباط وذلك بمعهد القوات البرية ،في مدينة زايد العسكرية،
بحضور عدد من ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحة .وأكد العقيد الركن مطر

حمد العامري قائد مدرسة المشاة بالقوات البرية  -في كلمة بهذه المناسبة

على أن الدور الحيوي الذي يلعبه معهد القوات البرية والمدارس التابعة له ،في
تأهيل وإعداد القادة واألفراد ،وجب ضرورة األخذ بكل ما هو حديث في سبيل

إيصال المعرفة ،مستلهمين في ذلك نهج القيادة في التميز والريادة واإلبداع.
وفي ختام االحتفال  ..هنأ قائد القوات البرية الخريجين الجتيازهم الدورات
وشكرهم على المجهود الكبير الذي بذلوه ثم قام بتوزيع الجوائز والشهادات

على المتفوقين من الخريجين.

درع الوطن ...مسيرة وطن

7

الجابري يشهد احتفال قوه االحتياط بيوم الوحده
احتفلت قوه االحتياط بقواتنا المسلحة «بيوم الوحدة» ..وذلك بحضور

اللواء الركن سالم سعيد الجابري الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزاره
الدفاع واللواء الركن سيف علي اليماحي قائد قوة االحتياط وعدد من كبار

ضباط وزارة الدفاع والقوات المسلحه وضباط وضباط صف وأفراد قياده

قوه االحتياط

وبهذه المناسبة قال اللواء الركن سيف علي اليماحي قائد قوة االحتياط

«إن من دواعي الفخر واالعتزاز أن نحتفل اليوم بذكرى عزيزة على نفوسنا

جميعا وذكرى تتيح لنا فرصة للتوقف والتأمل مليا فيما تم إنجازه حتى
اآلن وما تبقى في مسيرة البذل والعطاء أال وهي ذكرى يوم الوحده لقوه

االحتياط التي تاسست في عام 2017

وأضاف أن قياده قوه االحتياط إذ تحتفل اليوم بهذه المناسبة إنما تحتفي

بخمس سنوات حافلة بالعديد من اإلنجازات وذلك بخطوها خطوات كبيرة
متالحقة على طريق تطوير وتعزيز قدراتها

وقال تتبؤ قيادة قوة االحتياط اليوم مكانة متميزة بين الوحدات فهي اليوم
ً
ادراكا ألهمية عنصر االحتياط في تعزيز
محط اهتمام وزارة الدفاع وذلك
ً
ً
وشريكا رئيسيا في حماية الوطن
وحدات القوات المسلحة
وفي نهاية الكلمة جدد اللواء الركن سيف علي اليماحي قائد قوة االحتياط

العهد والوالء للقيادة الرشيدة  ..وعاهدهم على بذل الغالي والنفيس وداعيا

لهم أن يظلوا دائما على العهد يحرصون على أداء واجباتهم بكفاءة وإخالص

ثم قام اللواء الركن سالم سعيد الجابري الوكيل المساعد للموارد البشرية
بعد ذلك بتكريم الوحدات والفرق المتميزة في العام التدريبي . 2021

مستشفـى زايــد العسكري بالبطائح يقدم خدمات
الرعايـة الطبيــة المتكاملـة لمنتسبـي وزارة الدفـاع
والقوات المسلحة في اإلمارات الشماليـه
يعد مستشفى زايد العسكري بالبطائح نقلة نوعية في

مجال تقديم خدمات الرعاية الطبية المتكاملة لمنتسبي
وزارة الدفاع والقوات المسلحة في االمارات الشمالية

بهدف تعزيز مستوى الرعاية الطبية والصحية التي يقدمها
سالح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع ،مما يسهم في تقديم

مستوى عال من الرعاية الصحية وذلك بهدف تخفيف

العبء والجهد والوقت على المراجعين عبر توفيره كامل

الخدمات الطبية والعالجية ،على حد سواء ،إلى جانب
تخفيفه الضغط على العيادات الخارجية في مستشفى زايد

العسكري بأبوظبي.

وأوضح عقيد طبيب أحمد السعدي مدير مستشفى البطائح
ً
سعيا وراء خدمة المرضى بالشكل األمثل ووصول
بأنه

الخدمة المتميزة لمستحقيها مع تقليل المسافات هي أحد
أهداف سالح الخدمات الطبية ،فحرصنا على توفير هذه

الخدمة الى جانب الخدمات الجراحية األخرى.
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وزارة الدفاع تكرم فرق عملها من خط الدفاع األول
بسالح الخدمات الطبية

كرمت وزارة الدفاع كوادر فرقها الطبية والتمريضية والفنية واإلدارية

والتطوعية أبطال خط الدفاع األول في إطار مشاركتها في االحتفاء بيوم
الصحة العالمي الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام.

فقد أقامت الوزارة احتفالاً بهذه المناسبة كرم خالله اللواء الركن عبدالرحمن
سبت مبارك المري مساعد رئيس األركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع
فرق العمل من خط الدفاع األول من سالح الخدمات الطبية بالوزارة

ممثلة بمستشفى زايد العسكري من المتطوعين والمنظمين من أطباء
وممرضين وفنيين وإداريين.

وقال المري بهذه المناسبة إن الجهود والبطوالت والتضحيات التي
سطرها جنود خط الدفاع األول في دولة اإلمارات تعبير صادق يحمل في
مدلوالته أسمى معاني البذل والعطاء واإلخالص والوفاء لألرض التي
يعيشون عليها الفتا إلى أن القياده الرشيده سخرت كل اإلمكانات من أجل

المحافظة على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين والزوار خالل فترة
ً
ً
عالميا يحتذى في التصدي لألزمات ومعالجة
نموذجا
الجائحة وقدمت

سرحان النيادي قائد سالح الخدمات الطبية بوزارة الدفاع كلمة نوه فيها

وأكد أن اهتمام الدولة الشامل باالنسان ليس بالجديد فهو في صلب

تجربة فريدة في تذليل التحديات ومجابهة الصعوبات أساسها اإلصرار

تبعاتها بجهود استثنائية عمت أنحاء الدولة كافة.

اهتمام القيادة الرشيدة للدولة منذ تأسيسها  .ثم ألقى العميد الركن طبيب

بتفوق دولة اإلمارات في إدارة جائحة كوفيد 19 -بكل أبعادها بعدما قدمت
والعزيمة واإليمان الراسخ بأن اليأس ال مكان له .

وبمناسبة يوم الصحة العالمي  - 2022تحتفل دولة اإلمارات في السابع

ً
جهدا في االرتقاء بخدماته
..مشيرا إلى أن سالح الخدمات الطبية ال يدخر

وذلك من منطلق حرص دول العالم على توفير الرعاية الصحية لجميع
ً
تحقيقا لمبدأ العدالة والتكاتف بين شعوب
البشر وبدون استثناء ،وذلك

وقال  :حققنا خالل الفترة األخيرة بدعم من قيادتنا الحكيمة العديد من
اإلنجازات ،منها افتتاح مركز طبي سويحان والمستودعات الطبية في

وأوضح النيادي أن دولة اإلمارات حرصت بتوجيهات من قيادتنا الحكيمة

الطبية بوزارة الدفاع كلمته بتوجيه الشكر الجزيل إلى قيادتنا الحكيمة على

منظومة صحية صلبة متمثلة بمؤسسات طبية حكومية وخاصة قادرة

وقال  :كلنا ثقة بقدرة كوادرنا الطبية الوطنية وكل العاملين في القطاع

من أبريل من كل عام إلى جانب دول العالم أجمع بيوم الصحة العالمي،

ً
ً
ويدا بيد.
معا
العالم لمواجهة األخطار الصحية واألوبئة

وإشراف من وزارة الصحة والهيئات والدوائر الصحية المحلية على إنشاء
على التعامل مع الحاالت الطبية المعتادة ،باإلضافة إلى التغلب على
األزمات والكوارث الصحية الطارئة ،وذلك من خالل المحافظة على

الجاهزية الطبية والتخطيط المستقبلي للظروف الصحية المفاجئة

وتحقيق اإلنجازات على المستويين الداخلي والخارجي.

سويحان والحصول على البورد اإلماراتي .واختتم قائد سالح الخدمات
الدعم الالمتناهي.

الصحي بوزارة الدفاع على مواجهة التحديات الصحية الراهنة ،وذلك من

خالل ما تعودنا عليه من تفانيهم وإخالصهم في العمل ،وإحساسهم
بالمسؤولية تجاه مجتمعهم .والله الموفق والمستعان.
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مبارك الجابري يشهد افتتاح مكتب أبوظبي لوكالة
تطوير الدفاع الكورية الجنوبية

شهد سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري الوكيل

مثل كوريا الجنوبية يعتبر أمرا بالغ األهمية في تحقيق النجاح المرجو الذي

أبوظبي لوكالة تطوير الدفاع الكورية ( )ADDبحضور كل من معالي سونغ

وأشار إلى سعي اإلمارات بإرادة قوية وجهود حثيثة و خطى واثقة ومقومات

المساعد لإلسناد و الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع حفل افتتاح مكتب

نائب وزير الصناعات الدفاعية  DAPAرئيس مكتب وكالة تطوير الدفاع

( )ADDوسعادة لي سيوك غو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة و الملحق

العسكري الكوري الجنوبي لدى الدولة.

تسعى إليه وزارة الدفاع لتطوير منظومة الصناعات الدفاعية بالدولة.

متنوعة إلى ترسيخ مكانتها بوصفها أحد مراكز التكنولوجيا المتقدمة ومقرا
ألهم المطورين والمختصين والباحثين بمجال الصناعات العسكرية هذا
المجال الحيوي الواعد .ونوه إلى عزم القيادة الرشيدة على توطين قطاع

وسيركز المكتب على تعزيز برامج البحث و التطوير المشترك ،ودعم برامج

الصناعات الدفاعية وعقد المزيد من الشراكات االستراتيجية مع الشركات

البلدين الصديقين.

المستمر في أشكال وأدوات الحروب المستقبلية ما يعكس الريادة

التعاون الجارية وبرنامج تبادل المهندسين والخبراء ،بما يخدم مصالح

وأكد اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري أن دولة اإلمارات تؤمن بأن التعاون
مع دولة ذات خبرة واسعة وطويلة في تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة

الدفاعية الكبرى على مستوى العالم إضافة إلى السعي لمواكبة التطور
اإلماراتية في إعادة تشكيل خارطة الصناعات الدفاعية ال سيما في منطقة
الشرق األوسط.

“ هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية “ تطلق حملة
للتبرع بالدم “ احتفاء بـ “ يوم الصحة العالمي”
أطلقت « هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية « حملة للتبرع بالدم في اطار

مشاركتها في االحتفال بـ « يوم الصحة العالمي « الذي يصادف السابع

من أبريل من كل عام وذلك بالتعاون مع خدمات بنك الدم  -أبوظبي
ومستشفى زايد العسكري ضمن الحملة الوطنية « بالدماء نرويك يا وطن»

التي تهدف إلى توعية المجتمع بجميع شرائحه بثقافة التبرع بالدم وأهميته.
تعكس المبادرة روح التآلف بين أبناء الوطن وتعد دليال راسخ على وعيهم

الكامل بأهمية التبرع بالدم والتجاوب الكامل مع الحملة .واعتبرت الهيئة
هذه المبادرة مشاركة منها تستهدف نشر الوعي المجتمعي بالتبرع بالدم من

منطلق انساني وقالت إن مشاركتها في مثل هذه المبادرات الوطنية يرمي

إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم وتعزيز ثقافة التطوع والمبادرة

لدى األفراد وأكدت أنها تعد بمثابة رسالة تؤكد جاهزية أبناء الوطن المخلصين
إلرساء ثقافة العمل التطوعي في المجتمع والتضحية في كل المجاالت.

أخبار الشركات
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شركة Rheinmetall
تكشف النقاب عن أحدث
أنظمة الرادارات

اإللكتروني النشط ( ،)EASAوهو أحدث نظام رادار ضمن فئته .وجرى تطوير
الرادار بالكامل في مصنع شركة  Rheinmetall Italiaفي روما ،مما يبرز دور

الشركة الفرعية كمركز رادار  Rheinmetallلالمتياز والجودة .وقد أصبح الرادار
الجديد جاهزا اليوم اآلن لدخول مرحلة اإلنتاج الجماعي.

ويتميز الرادار الجديد بقدرته على مواجهة التحديات المتعلقة بالتهديدات الجوية

الحالية والناشئة القصيرة والقصيرة المدى جدا ،ورصد وتجهيز المركبات الجوية
غير المأهولة الصغيرة والمتناهية الصغر بنجاح ،عالوة على أنظمة الصواريخ

والمدفعية وقذائف الهاون (المورتر) القادمة التي تشن هجمات بزاوية
عالية ؛ فضال عن األسلحة الجوية/السطحية وصزاريخ كروز .وبفضل تقنيات

التشويش الرقمي الكاملة التكيفية داخل النطاق  ،Sيقوم الرادار  Oerlikonذو
المهام المتعددة تلقائيا برصد وتصنيف وتتبع كافة أنواع التهديدات الجوية.

وعالوة على ذلك ،يؤمن الرادار  Oerlikonذو المهام المتعددة أداء متفوقا
وسهولة التشغيل ،فضال عن إمكانية استخدامه مع مجموعة واسعة من

المنصات .كما يمكنه تتبع وتصنيف التهديدات المتعددة في آن واحد .وجرى

تصميم الرادار بحيث يكون قادرا على العمل في الوضعين الثابت والمتحرك

حتى في ظل أصعب الظروف البيئية والتشويشية .وعالوة على ذلك ،يضم
الرادار أحدث األساليب اإللكترونية المضادة ،وهو يعتمد على البرمجيات

اعتمادا كامال ،باإلضافة إلى قدرته على التكيف مع سيناريو التشغيل المحدد.
ً
مؤخرا عن الرادار  Oerlikonذي المهام
كشفت شركة  Rheinmetallالنقاب

المتعددة  )Multi-Mission Radar (AMMRالذي يستخدم مصفوفة المسح

وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن تحسين أداء الرادار بسهولة في المستقبل لمواكبة
سيناريوهات التهديد المتطورة.

ً
استراتيجيا
شركتا  PAL AIRو  Thalesتوقعان اتفاقا
على هامش معرض ومؤتمر خدمات الدفاع في آسيا Defence Services

جديدة حول قدرة أنظمة المهام على إنقاذ األرواح وحماية المياه اإلقليمية

 PAL AIRوشركة  Thalesاتفاقا استراتيجيا للتعاون المشترك في مجال

وينطوي االتفاق المبرم بين شركة  PAL Aerospace LLوشركة  Thalesعلى

 Asia Exhibition & Conferenceالذي عقد في ماليزيا ،وقعت شركة

تطوير الجيل القادم من
أنظمة المهام .ونتيجة لهذا

االتفاق ،سيتم دعم الجيل
القادم من برمجيات أنظمة
المهام بفضل عقود طويلة

من

االمتياز

في

مجال

المهام الخاصة الالزمة لدعم
مستقبل أنظمة الدوريات

البحرية المتعددة المهام.
وقال

Stoodley

،Keith

رئيس المديرين التنفيذيين

بشركة

PAL Aerospace

 ،LLإنه “وبعد سنوات طويلة

وبناء وعي ميداني بحري”.

عقود من الحلول المتنوعة

للمهام الخاصة من أجل
التعاون المشترك من أجل
تطوير قدرات جاهزة للمهام.
وتشمل القدرات المستهدفة
التعلم

والرؤية
أنظمة

عن

طريق

الحاسوبية،

الطائرات

اآللة،

ودعم

المجربة

اختياريا/عن ُبعد ،والدفاع أثناء
الحرب تحت الماء ،ودمج
البيانات الفضائية في دورة
حياة كاملة للمهمة من أجل
نشرها في صورة تشغيلية

من التعاون الناجح مع شركة  ،Thalesيبدي فريقنا قدرا كبيرا من الحماس

مشتركة .وسوف يقوم تطوير هذه القدرات على أساس تعاوني في مرافق

تطوير الجيل القادم من أنظمة المهام التي سوف تساهم في طرح ابتكارات

المهارات العالية في كندا واإلمارات العربية المتحدة وفرنسا.

للدخول في هذا االتفاق االستراتيجي .ونحن مستعدون معا للمشاركة في

الشركتين المذكورتين ،ودعم الصناعة والنمو االقتصادي والوظائف ذات
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شركة  UAVOSتطلق نموذجا من الجيل الجديد من
األنظمة الجوية غير المأهولة
ساهم في من بناء جيل جديد من الطائرة S1-

انتهت شركة  UAVOSمن بناء النموذج األولي

V300غير المأهولة .وتؤمن الطائرة حلوال فريدة

 S1-V300للنظام الجوي غير المأهول  UASالقادر

من نوعها في مجال الطيران ونظاما مكررا

على التحليق على ارتفاعات متوسطة والبقاء في

الجو لساعات طويلة متواصلة Medium Altitude

للمراقبة الجوية ،مما سيسمح بتنفيذ المهام

غير المأهول لفحص أنظمة الطائرات األساسية.

ويتميز النموذج األولي المحسن بأنه مزود

 )Long Endurance (MALEالتحمل الجوي
ويستمد نموذج  UASالمتقدم تصميمه من

الصعبة التي تضطلع بها الواليات المتحدة.

بأنظمة ربط البيانات الخاصة بالعمليات خلف

النظام الجوي غير المأهول  Sakerالقادر على التحليق على ارتفاعات متوسطة

خط الرؤية  )Line-of-Sight (LOSوعمليات ما وراء خط الرؤية Beyond-Line-

في عام .2020

أجهزة استشعار متعددة لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع

والبقاء في الجو لساعات طويلة متواصل ( )MALEالذي حقق القدرة التشغيلية

 .)of-Sight (BLOSوباإلضافة إلى ذلك ،تتيح الطائرة إمكانية استقبال العديد

ويعتبر النموذج األولي  S1-V300للنظام الجوي غير المأهول تحديثا للنظام غير

 ،multiple ISR sensorsبما في ذلك أحدث الكاميرات الكهرو  -بصر ()EO/IR

يؤمن سرعة أكبر وحمولة أثقل ،وقدرة عالية على البقاء في الجو لساعات طويلة

الالزم في كافة األحوال الجوية ليال أو نهارا ،باإلضافة إلى قدرته على تمشيط

وقد ساهم العمل الذي أنجز في إطار برنامج  UASللنظام الجوي غير المأهول

المتعلقة بجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع ( ،)ISRتقديم

طويلة متواصلة ( )MALEاعتمادا على قدرات الطائرة  Sakerالتي أثبتت جدواها،

والمراقبة واالستطالع سواء على البر أو في البحر في مختلف أنحاء العالم.

المأهول ،ويتميز بتصميم جديد ومحرك وقود ثقيل أكثر قوة بقوة HP 260
متواصلة تصل إلى  28ساعة ،ومدى يصل إلى  4,020كم.

 UASالقادر على التحليق على ارتفاعات متوسطة والبقاء في الجو لساعات

العاملة باألشعة تحت الحمراء ورادار ذو فتحة اصطناعية ( )SARالذي يؤمن األداء

منطقة واسعة .وسوف يكون بوسع الطائرة  ،S1-V300بعد تعزيزها بالقدرات

الدعم الالزم لمجموعة كبيرة ومتنوعة من مهام جمع المعلومات االستخباراتية

شركة  GA-ASIتطرح الرادار  Eagle Eyeالجديد
طرحت شركة General Atomics Aeronautical Systems, Inc. -GA-ASI

مؤخرا الرادار الجديد ( Eagle Eyeعين النسر) .وتم تركيب الرادار الجديد المتعدد
األنماط ( )MMRوتثبيته على متن على نطاق النسر الرمادي الموسع الذي يديره

وقدرات بحث خارقة واسعة النطاق لدعم الحرائق الدقيقة البعيدة المدى.

ومع وجود الرادار ذو الفتحة االصطناعية ،Synthetic Aperture Radar -SAR

ومؤشر األهداف المتحركة األرضية/الراجلة Ground/Dismount Moving

الجيش األمريكي .وتنضم  Eagle Eyeإلى خط المنتجات الرادارية لشركة GA-

 ،Target Indicator -GMTI/DMTIوطرق البحث القوية عن المناطق البحرية

وذكر مسؤولو الشركة أن الرادار  Eagle Eyeهو نظام رادار عالي األداء يقدم

البحث الخاصة بالرادار  Eagle Eyeالتغطية الواسعة النطاق ألي منظومة

والغبار والدخان والضباب في أوقات متعددة من نطاق الرادارات السابقة .إنه

– بصري عامل باألشعة تحت الحمراء ذي مجال رؤية محدودة .

 ،ASIالذي يشمل جهاز .Lynx MMR

صور فوتوغرافية عالية الدقة والتي يمكن التقاطها من خالل السحب واألمطار
“حل قليل التكلفة» بالنسبة لرادار “لنسر الرمادي» ،وهو مصمم لتحديد المدى

الواسعة  ،Maritime Wide Area Search (MWAS) modesتوفر وسائل
استشعار متكاملة ،وهو ما يسمح بإمكانية االنتقال إلى نظام استشعار إلكترو

كانت أول رحلة للرادار  Eagle Eyeعلى طائرة  GE-ERعسكرية في شهر ديسمبر

والدقة من أجل “رصد وتمييز وتحديد المواقع واإلبالغ عنها” Detect, Identify,

 ،2021تضم أجهزة فيديوية جديدة لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة

بالعمليات متعددة المجاالت  Multi-Domain Operations -MDOالمزودة

طريق الفيديو وجمع البيانات الرادارية ومعالجتها بصورة مستمرة ،مما يسمح

 ،Locate & Report -DILRواألهداف المتحركة وغير المتحركة ذات الصلة
بمدفعية معززة المدى .Enhanced Range Cannon Artillery -ERCA
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للرادار أن يؤمن دقة االستهداف من الجو إلى األرض

واالستطالع  Video SARالجديدة ،وهي أجهزة تتيح عملية البحث واإلنقاذ عن

بمراقبة األهداف ليال أو نهارا وخالل األحوال الجوية أو الجوية المتردية بصورة
مستمرة.
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شركة  BAE Systemsتجري اختبارات ناجحة على رادار قادر
على تتبع األجسام المتعددة
أكملت شركة  BAE Systemsبنجاح اختبارات النموذج األولي لرادار

قادر على تتبع األجسام المتعددة Multiple Object Tracking Radar

 )(iMOTRالتابع لها ،وهو رادار لألجهزة المتنقلة يوفر بيانات رادارية دقيقة

عن األجسام المتعددة.

واستعرضت الشركة قدرة الرادار على تتبع األجسام المتعددة وتلبية
بارامترات األداء الرئيسية الحاسمة مثل المدى وسهولة النقل والدقة وتتبع
المنارات ،وهي المواصفات التي ال تستطيع الرادارات األخرى الوفاء بها،

والتي تتناسب مع التكلفة والحجم والوزن والطاقة.

وقال  ،Pete Trainerنائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام شركة BAE

« ،Systems Air & Space Force Solutionsلقد قمنا بنجاح بابتكار

واختبار تقنيتنا الرادارية حسبما هو مبين في نموذجنا األولي للرادار
القادر على تتبع األجسام المتعددة ( .)iMOTRوأثبتنا خالل هذا االختبار

أن المعايرة وتكامل البرمجيات كانا دقيقين وعمليين وقادرين على قياس

أحجام ومتطلبات مختلفة لسوق األجهزة “ .وأضاف أن» الرادار القادر على
تتبع األجسام المتعددة يجعلنا نوفر للجيش األمريكي وحلفائنا رادارا جديدا

على أحدث مستوى لدعم مهامهم المختلفة”.

عقدا
شركة  Embraerوالجيش البرازيلي يوقعان
ً
لتوريد رادارات إضافية
وقعت شركة  Embraerعقدا مع الجيش البرازيلي لتمديد مدة استخدام

رادارات  SABER M60لوحدات المدفعية المضادة للطائرات التابعة

للجيش .وتم اإلعالن خالل معرض FIDAE (Feria Internacional
 ،del Aire y del Espacio)) 2022الذي أقيم في مطار

Arturo Merino Benítez International
 Airportفي العاصمة التشيلية سانتياغو
في شهر أبريل.

وينص العقد على شراء أربع
وحدات رادار إضافية من الفئة

الثانية ،مما يعزز الشراكة

القائمة بين الجيش البرازيلي
وشركة  Embraerفي مجال
تطوير المعدات العسكرية

وتنفيذها وتحسينها بصفة

مستمرة ،مما يسهم في
زيادة قدرات تلك الوحدات.
وكنتيجة

مباشرة

لهذه

الشراكة ،تم تطوير رادار  SABER M60بنسبة  % 100في البرازيل ،بعد
أن بدأ العمل في عام  2010عندما تم تسليم الوحدات األولى إلى الجيش.
وفي عام  ،2019اكتملت مرحلة التحديث التكنولوجي ،مما أدى إلى
اإلصدار الثاني ،الذي تم تصديره بالفعل.

ويرى المحللون أن الرادار  SABER M60عبارة عن
رادار بحث يعتمد على نظام دفاعي مضاد
للطائرات منخفض االرتفاع لحماية
النقاط

والمناطق

االستراتيجية،

مثل المصانع ومحطات الطاقة
والمرافق الحكومية .واعتمادا
على تقنية ثالثية األبعاد ،يصل
مدى الرادار إلى  32ميال بحريا
قدما.
وارتفاعه إلى 16,400
ً
ويمكنه في الوقت نفسه تتبع

هدفا ،بما
ما يصل إلى 60
ً

في ذلك الكشف التلقائي عن

الهدف وتصنيفه.
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شركتا  Nexterو Hellenic Defence Systems
تستعدان لتطوير مركبات الجيش اليوناني
وقعت

Nexter

اتفاق

عالمة فارقة ضمن فئتها .والمركبة

للشراكة

االستراتيجية مع شركة (HDS) Hellenic

 VBCIعبارة عن مركبة ذات دفع ثماني

الجيش اليوناني من مركبات المشاة

بفضل إصداراتها المختلفة (ناقلة األفراد

تزن ً 32
طنا ذات وحدات قياسية عالية

 Defence Systemsلتلبية متطلبات

المدرعة ،ومركز القيادة ،ومدفع الهاون

القتالية الحديثة  .PHILOCTETESوعن

(المورتر) عيار  120ملليمترا ،واإلخالء

طريق االنضمام إلى شركة  ،HDSوهي

الطبي وانتشال المركبات) ،وهي قادرة

شركة مملوكة للدولة متخصصة في

على حمل حمولة يصل وزنها إلى  13طن

تصميم وتطوير وإنتاج أنظمة التسلح

والمشاركة في جميع مسارح العمليات

والصواريخ والذخيرة ،ستطرح شركة

قتاليا يلبي أعلى معايير
نظاما
Nexter
ً
ً
الجودة والذي سيفيد نجاحه الصناعة
اليونانية .وتسهم هذه الشراكة في تعزيز

العالقات الفرنسية-اليونانية في مجال الدفاع.

ويحمل نظام المشاة القتالي اسم  PHILOCTETESفي إشارة إلى البطل

الرئيسية للجيش الفرنسي .وخالل تلك

العمليات ،تلقت شركة  Nexterردود

أفعال مهمة وآراء باإلجماع من الجنود

الذين خاضوا العمليات القتالية تحت الحماية المثلى لهيكلها المدرع.

باإلضافة إلى ذلك ،يتمتع نظام المشاة القتالي  PHILOCTETESبمحرك

األسطوري لحرب طروادة ،وهو عبارة عن مركبة مشاة قتالية مدرعة VBCI

معزز بفضل اعتماده على محرك جديد بقوة  600حصانا يتمتع بقدرة عالية

المركبة الجوية غير المأهولة
 Aerosondeمن إنتاج شركة
Textron Systems Corpo rationتنفذ رحلتها األولى
من على متن إحدى مدمرات
الصواريخ الموجهة التابعة
للبحرية األمريكية

ويؤكد نجاح هذه الرحلة األولى قدرة النظام على تقديم طائرة كاملة النمو

من الفئة  MkIIضمن مركبات المشاة القتالية ،وهي مجهزة ببرج  T40وتمثل

أعلنت شركة  ،Textron Systems Corporationوهي شركة تابعة

لشركة  ،Textron Inc. companyعن نجاح أول رحلة ودمج بحري لنظام
 Aerosondeللطائرات الصغيرة بدون طيار ( )SUASمن على متن إحدى

مدمرات الصواريخ الموجهة التابعة للبحرية األمريكية (.)DDG

وتأتي هذه الخطوة عقب قيام سالح البحرية األمريكي في سبتمبر 2021

بمنح أمر تشغيل  Aerosondeمتعدد السنوات للمعلومات االستخباراتية
والمراقبة واالستطالع ( )ISRعلى متن اثنتين من مدمرات الصواريخ .DDG

للغاية على الحركة التكتيكية واالستراتيجية والتشغيلية.

وموثوقة لدعم أنواع المهام القائمة على السفن التي يجري االضطالع بها

اآلن ،وكل ذلك في نطاق بصمة طيران صغيرة ضمن بيئة أكبر.

وتؤمن منصة  ،Aerosondeالمبنية مع مراعاة المهام البحرية ،قدرة

متعددة المهام ،مع ما يزيد على  550,000ساعة طيران ،تثبت موثوقيتها
وأداءها .وهي مدمجة مع النظم القتالية للسفينة ،ومجهزة لتسليم
فيديو كامل الحركة ليال ونهارا ومراقبة واسعة النطاق ونقل االتصاالت

واستخبارات اإلشارات ،وأكثر من ذلك .والمنصة االستكشافية تعمل
بمحرك للوقود الثقيل ،وهي قادرة على اإلقالع والهبوط ممن مدارج جوية

قصيرة ،مما يقلل من التأثير على عمليات السفينة إلى أدنى حد.

وقال  ،Wayne Prenderنائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم لألنظمة

الجوية“ ،إن المركبة المذكورة تعمل بالفعل على متن مدمرة القاعدة
البحرية  ،)USS Hershel “Woody” Williams (ESB-4ونحن متحمسون
لرؤية شركة األنظمة غير المأهولة تساهم في المهام الحرجة للبحرية في

مختلف أنحاء العالم».
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الطائرة :Embraer C-390 Millennium
طائرة متعددة المهام تناسب القرن
الحادي والعشرين

برهنت األحداث األخيرة في جميع أنحاء العالم على وجود حاجة ماسة إلى طائرات قادرة على أداء عدة
مهام متنوعة بدرجة عالية من الموثوقية ،وهذا يتراوح بين االستجابة للعمليات العسكرية ،مثل القوات
ونقل البضائع ،والبحث واإلنقاذ والبعثات الخاصة ،ومهام اإلغاثة اإلنسانية مثل االستجابة لحاالت
الطوارئ نتيجة الكوارث الطبيعية أو األوبئة أو حتى الحروب.
إضافة إلى هذا السيناريو ،يأتي ضغط التضخم العالمي ،وتشديد إنفاق

مهام دولية في شهر أغسطس  ،2020لتقديم مواد اإلغاثة والدعم للعاصمة

بقوة على قادة دول العالم الستنباط حلول مبتكرة وبذل المزيد من الجهد

شهر سبتمبر  2021عقب وقوع زالزل وأعاصير .وخالل اآلونة األخيرة جرى

الحكومات ،وارتفاع التكاليف التشغيلية غير المنضبطة ليرفع وتيرة الضغط
لدولهم .ومن حسن الحظ أن القوات المسلحة والحكومات في جميع أنحاء

العالم تستطيع اآلن التصدي لهذه التحديات باعتماد طائرة نقل جوي حديثة
وقليلة التكلفة ،وهي طائرة  .Embraer C-390 Millenniumومنذ البداية،

تم تصور الطائرة  Embraer C-390 Millenniumوفئتها المخصصة
للتزود بالوقود جوا على أنها الجيل الجديد من طائرات النقل العسكرية ذات

المهام المتعددة التي تؤمن قدرة فائقة على التنقل ونقل مواد شحن،
وإعادة تجهيزها بسرعة كبيرة ،فضال عن درجة جاهزيتها العالية ،وتحسين

وسائل الراحة ،وتأمين سالمة الرحلة ،باإلضافة إلى اإلدارة العالية لتكاليفها
التشغيلية خالل دورة حياتها – كل ذلك في منصة واحدة.

ومنذ تسليمها ألول مرة إلى القوات الجوية البرازيلية ( )FABفي عام ،2019
أثبتت الطائرة  KC-390 Millenniumجدارتها وموثوقيتها وأدائها ،ومن ثم

استخدامها على نطاق واسع في عمليات نقل المعدات واإلمدادات الطبية،
بدءا من األكسجين السائل إلى المركبات في جميع أنحاء البرازيل ،في ذروة
ً

أيضا في
جائحة  .COVID-19خارج حدود البرازيل ،تم نشر الطائرة ً KC-390

اللبنانية بيروت بعد انفجار ميناء المدينة المدمر في البالد ،وإلى هايتي في
نشر الطائرة المذكورة في بولندا بهدف إنقاذ البرازيليين والمواطنين اآلخرين

الذين كانوا يفرون من الصراع في أوكرانيا.

يبلغ أسطول القوات الجوية البرازيلية الحالي خمس طائرات من طراز ،C-390

وتعمل كلها بكامل طاقتها .وسجلت تجاوزت الطائرات األربع األولى منها
أكثر من  5000ساعة طيران فعلية ،مما يعني أكثر من  600ساعة طيران

سنويا لكل طائرة ،بمعدل تنفيذ المهمة بنسبة  ،97٪مما يدل على إنتاجية
ً
متميزة في فئتها.

وقال يقول  ،Caetano Spuldaro Netoنائب رئيس مجلس إدارة شركة
 Embraer Defense & Securityلشؤون المبيعات وتطوير األعمال في

مناطق الشرق األوسط وآسيا وجنوب وشرق قارة إفريقيا« ،نحن على يقين
تماما لبيئة الشرق
من أن الطائرة  Embraer C-390 Millenniumمناسبة
ً
األوسط ،حيث عدة مرات قدرتها على العمل في البيئة اإلقليمية .وخالل
اآلونة األخيرة ،حققت الطائرة المذكورة عدة عمليات إقالع وهبوط ناجحة

فوق مدارج غير ممهدة ،وهذا أمر بالغ األهمية بالنسبة للعديد من متطلبات
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القوات الجوية في المنطقة ،بالنظر إلى التضاريس
المتنوعة والبيئات القاسية التي تعمل فيها.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن كل طائرة  C-390تعتبر
طائرة ناقلة ويمكن استخدامها إلجراء عمليات

التزود بالوقود جوا .كما يمكن للطائرة أن
تقلع من ارتفاع  14000قدما ،وهو ما
يناسب المتطلبات التشغيلية لالرتفاعات

العالية.

وإلثبات قدرتها على التشغيل البيني

التبادلي ،نجحت الطائرة  KC-390التابعة

لـلقوات الجوية البرازيلية في إسقاط مظليين

في رحالت مشتركة مع طائرتي من طراز C-17

و  C-130التابعتين لسالح الجو األمريكي خالل

عملية الذروة ،في اإلسكندرية بوالية لويزيانا األمريكية،

حيث أظهرت مهام التمرين التي أجريت في بداية عام 2021

األطلسي (الناتو) ،ليس من حيث المعدات فحسب،
ولكن من حيث إلكترونيات الطيران واالتصاالت
أيضا .وستكون الطائرة  KC-390المخصصة
لقوات الدفاع المجرية هي األولى ن نوعها
على مستوى العالم المجهزة بوحدة للعناية
المركزة ،وهي ميزة أساسية عند أداء المهام
اإلنسانية.

تتميز الطائرة  C-390 Millenniumبقدرتها

على الطيران بسرعة أكبر وحمل حجم أكبر

من شحنات شركات النقل الجوي العسكرية

األخرى من نفس الحجم ،وتتميز بتصميم

قوي ومرونة كبيرة وتقنيات عالية على أحدث

طراز ،فضال عن سهوله صيانتها .وقد صممت هذه

الطائرة لتوفير معدالت عالية من الموثوقية والجاهزية

داخل األسطول وقلة التكاليف المتعلقة بالدورة الحياتية .تم

مستويات عالية من قابلية التشغيل البيني مع القوات األمريكية وطائرات

استخدام أدوات هندسية متقدمة لبناء أنظمة ومعدات مكررة داخل الهيكل

معدات ثقيلة بنجاح إلى منطقة الهبوط التابعة لمركز تدريب االستعداد

خبرة طائرة  Embraerالتجارية والتنفيذية لتطوير نموذج الدعم اللوجستي

النقل األخرى .وفي المجموع ،تم تسليم حوالي  1600مظلي و  22منصة
المشترك ،وهو منشأة تابعة للجيش األمريكي متخصصة في تلقي هذا

النوع من التدريب المشترك.

والنظم الحيوية .وتم استخدام العمليات الحديثة والدروس المستفادة من
للطائرات .كما تم تحسين القدرة على الصيانة والجاهزية من خالل االستفادة

من خبرة شركة  Embraerفي مجال الخدمات والدعم لتخصيص فترات

وقعت قوات الدفاع المجرية والقوات المسلحة البرتغالية عدة أوامر لشراء

تفتيش أطول وتقليل معدالت وفترات الصيانة .وتتوفر مجموعة كاملة من

الطائرات بالوقود جوا .وستكون طائرات C-390 Millennium KC-390

وحتى الحلول اللوجستية القائمة على األداء ،لضمان تحقيق مستوى عال

الطائرة  C-390 Millenniumذات المهام المتعددة والمصممة لتزويد

تماما مع متطلبات حلف شمال
المباعة لكل من البرتغال والمجر متوافقة
ً

الخدمات اللوجستية التي تتراوح بين الوقت التقليدي والخدمات المادية

من الجاهزية للطائرات عالية وتخفيض التكاليف المتعلقة بدعم العمليات.
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مركبة الجيش األمريكي المدرعة ذات األغراض
المتعددة تحصل على برج جديد لحماية الجنود

يحصل الجنود على فرصة للتقييم والتدريب عن طريق نظام برج مدرع جديد للمركبة المدرعة المتعددة
األغراض ( ،)AMPVوهي أحدث منصة للجيش األمريكي ضمن برنامج تحديث مركبات الجيل القادم
القتالية ذات األولوية الكبيرة.
أوليا من قبل
ونموذجا
وتم تطوير محطة تسلح قائد الهدف ()OCWS
ً
ً
المهندسين التابعين لمركز تسلح قيادة تطوير القدرات القتالية للجيش

المدرعة ذات األغراض المتعددة بمعدل منخفض في الوقت الحالي.

ويرفع مركز التسلح تقاريره إلى قيادة تطوير القدرات القتالية للجيش

المستمرة لتطوير حماية الدروع المتقدمة وقدرات الجنود ،جزءا من االجتياح

تتكامل محطة تسلح قائد الهدف ( )OCWSالجديدة مع جميع المتغيرات

المتقدمة على سبيكة مدرعة جديدة وتصميم فتحة مصنوعة من مادة

مركبة األغراض العامة ،ومركبة قيادة المهمة ،وناقلة مدفع هاون (مورتر)،

يؤمن نظام محطة تسلح قائد الهدف ( )OCWSالحماية الالزمة لقائد

األمريكي في  Picatinny Arsenalبوالية نيوجيرزي.

األمريكي التي تعتبر جزءا من قيادة مستقبل الجيش.

الخمسة لـمركبات الجيش األمريكي المدرعة ذات األغراض المتعددة ،وهي:

ومركبات اإلجالء الطبي والعالج الطبي .ويتم إنتاج مركبات الجيش األمريكي

ويعتبر نظام محطة تسلح قائد الهدف ( ،)OCWSالذي يلبي الحاجة
الواسع لجهود التحديث داخل الجيش األمريكي .وتحتوي مجموعة الحماية

التيتانيوم.
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المركبة ،الذي يعمل كفرد مدفع على الجانب العلوي من المركبة .وتشمل

المزايا الرئيسية المناظير  periscopesوالدوران اآللي motorised rotation

والتصميم الداخلي الواسع الذي يسمح للمدفعي بأداء المهام الصعبة تحت
الحماية .ويأتي السالح المحمول على النظام ليمنح المدفعي القدرة الكاملة

على استخدام مجموعة األسلحة التي يخدمها الطاقم ،مما يوفر مجموعة
من خيارات القوة النارية.

يشكل نظام محطة تسلح
قائد الهدف جزءا من جهود
التحديث داخل الجيش األمريكي

وقال  ،Thomas Kielالذي يترأس األعمال الهندسية للجيش األمريكي

ومشاة البحرية األمريكي وأبراج المركبات المدرعة والتكتيكية داخل فريق

حماية القوة التابعة لمركز األسلحة DEVCOM Armaments Center
“ Force Protectionإن نظام محطة تسلح قائد الهدف هو أحد أنظمة
ً
تطورا لدينا بكل تأكيد .وتم تطوير  AMPVللعمل على الخطوط
األبراج األكثر

األمامية لساحة المعركة ،وكان على فريقنا استيعاب المتطلبات الصعبة
المتعلقة بذلك“ .

مزيجا من الدروع الشفافة وغير
يضم نظام محطة تسلح قائد الهدف
ً
خصيصا لتوفير الحماية المتقدمة والوعي
الشفافة التي تم تصنيعها
ً
الميداني لقائد المهمة.

قال  ،Narayan Bhagavatulaرئيس البرنامج ألنظمة حماية المدفعية

أيضا لدى Picatinny
داخل مدير برنامج  ،Soldier Lethalityالموجود ً
« ،Arsenalتم دمج نموذجنا األولي مع المركبة في موقع االختبار من أجل

إجراء تقييم رسمي للمستخدم».

التقييم الكامل

شارك المقاتلون ذوو الخبرة ومديرو البرامج ومهندسو  Picatinnyفي حدث

تكامل األنظمة البشرية في مركز أبردين لالختبار إلجراء تقييم كامل لكل
جانب من جوانب البرج الجديد .وقال « Bhagavatulaمن األهمية بمكان

أن يلبي نظام محطة تسلح قائد الهدف احتياجات الجندي» .وأضاف أن

«تعليقات المستخدمين هي أهم جانب في عملية التطوير لدينا».

في الحدث الذي يركز على الجندي ،يقوم فريق البرج بجمع كل التعليقات
والتوصيات من الجنود تمهيدا لتضمينها مع التصميم .ويتبع التحليل
الهندسي لنماذج الكمبيوتر المحدثة أي تغيير قد يطرأ على التصميم.

ويتعاون المهندسون بشكل وثيق مع فريق األلعاب والتقنيات التفاعلية

والوسائط المتعددة داخل مركز التسليح لتقييم نماذج الكمبيوتر ضمن بيئة

افتراضية تحاكي سيناريوهات ساحة المعركة المختلفة ،من القتال الحضري
الكثيف إلى التضاريس المفتوحة ،في ظل ظروف جوية معينة.

 Protected Vehiclesوالمركبات الصالحة للسير فوق كافة التضاريس
 MRAP All-Terrain Vehicleوغيرها .وتعتبر مجموعة أدوات حماية

وبالتعاون مع جامعة  Rowanفي  Glassboroبوالية نيوجيرزي ،يحصل

المدفعي أدوات حماية قياسية للمركبة التكتيكية الخفيفة المشتركة.

تماما.
اإلجمالية ألنظمة األسلحة الجديدة من خالل بيئات غامرة
ً
وصرح « Kielيمكننا عن طريق النمذجة المتقدمة التنبؤ بسلوك أبراجنا تحت

ذلك ثالثة تم اختيارها كأهم اختراعات الجيش.

ويعتبر فريق إدارة بيانات المنتج  Product Data Managementفي

«يتم التعامل مع البيانات الهندسية التي ننتجها على أنها نظام تسلح ويتم

والتي تستخدم في جميع أنحاء مؤسسة مركز التسلح ألداء وظائف مختلفة

مركز التسلح على تقنيات محاكاة وأدوات جديدة تتيح تقييم الفعالية

ضغط شديد ،وكذلك فهم كيفية استخدام النظام أثناء القتال» .وأوضح أنه

إدارتها وتأمينها على هذا النحو».

ويحتل مركز تسليح  DEVCOMمركز الصدارة داخل وزارة الدفاع في تطوير

أنظمة برج المركبات التكتيكية .وتم إرسال أكثر من  50,000نظام إلى
مجموعة متنوعة من المنصات ،بما في ذلك مركبات  Humveeوالمركبات

المحمية ضد الكمائن المقاومة لأللغام Mine Resistant Ambush

وتم إصدار ما ال يقل عن  14براءة اختراع تتعلق بتطوير أنظمة البرج ،بما في

 Picatinnyمسؤوال عن معالجة وصيانة جميع جوانب بيانات نظام التسلح،

مثل تصنيع النماذج األولية والنمذجة الهيكلية وتحليل التكاليف.

وقال « Bhagavatulaلقد بنينا جميع أبراج نظام محطة تسلح قائد الهدف
( )OCWSالنموذجية محليا خالل األشهر ال  18الماضية» .وأضاف «كان

التقيد بجدول االختبار القوي أولوية قصوى بالنسبة لنا ،إلى جانب االنتهاء
من حزمة البيانات الفنية لبدء اإلنتاج منخفض السعر».
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 Northrop Grummanتختبر
قدرات نظام  IBCSفي جميع المجاالت
ً
مؤخرا على
أتمت شركة  Northrop Grumman Corporationإجراء اختبارين
نظام قيادة المعركة المتكامل ( )IBCSلطيران الجيش األمريكي .وقد دللت
الرحالت الجوية قابلية النظام للتوسع والمرونة لتمكين قدرات القيادة والسيطرة
في جميع المجاالت.
قام الجيش األمريكي خالل اختبار الطيران األول باعتراض هدف تمثل في
صاروخ باليستي تكتيكي عالي السرعة ( )TBMباستخدام نظام (،)IBCS

وذلك بمساعدة محطة شركة  Northrop Grummanاألرضية التكتيكية
المشتركة ( ،)JTAGSالتي نقلت بيانات االستشعار الفضائية إلى النظام
ألجل اإلنذار المبكر حول إطالق صاروخ باليستي تكتيكي عالي السرعة
ً
مسارا من بيانات المحطة
( )TBMباتجاههم .وقد أنشأ نظام ()IBCS

األرضية التكتيكية المشتركة ( )JTAGSقبل أن تتمكن المستشعرات
ً
ً
ظرفيا
وعيا
األرضية من اكتشاف الهدف ،األمر الذي وفر للمشغلين
ً
متزايدا.

أما اختبار الطيران الثاني ،فقد أظهر مرونة نظام ( )IBCSفي إصابة ودحر
هدفين من صواريخ كروز في بيئة هجوم إلكتروني؛ حيث حافظ النظام

على التتبع المستمر لمسار األهداف من خالل دمج البيانات الواردة من
مستشعرات متعددة تأثرت بفعل الهجوم اإللكتروني.

من جانبها ،قالت كريستين هاربيسون ،نائب الرئيس والمدير العام ألنظمة

القتال وجاهزية المهام بشركة “ :Northrop Grummanما زلنا نبرهن

على قدرة بنيتنا الهندسية على االستفادة من المعلومات من كل مجال،
ً
ً
ً
ومزيدا من الوقت والخيارات
ظرفيا غير مسبوق بالمواقف
وعيا
بحيث نوفر
للمقاتلين .ويسهم نضج نظام ( )IBCSوقدرته على ربط األنظمة القديمة

إلى حد كبير في توسيع قدراته على أداء المهام”.

تم إجراء االختبارين في القاعدة العسكرية (White Sands Missile
 ،)Rangeفي نيو مكسيكو ،باستخدام سيناريوهات واقعية من الناحية

العملياتية مع جنود الكتيبة الثالثة للجيش األمريكي ،في فوج مدفعية
ً
جزءا من
الدفاع الجوي  43في مراكز مراقبة النظام .وكانت االختبارات
اختبار وتقييم التشغيل األولي ( )IOT & Eلنظام  ،IBCSحيث يتم تقييم
ً
استنادا إلى أدائه التشغيلي قبل النشر واإلنتاج بالطاقة الكاملة.
النظام
يتمتع نظام  IBCSببنية مفتوحة ونمطية وقابلة للتطوير ،حيث تعتبر

أساسية إلدماج وتكامل جميع األصول المتاحة في ساحة المعركة ،بغض
ّ
تمكن بنيته الهندسية من
النظر عن المصدر أو الخدمة أو المجال .كما
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أثبت نظام IBCS
قدرته على توصيل
ودمج بيانات

المستشعرات متعددة
الخدمات في أسلحة
متعددة الخدمات

التكامل الفعال بأسعار معقولة مع األنظمة الحالية والمستقبلية .وقد أثبتت
نظام  IBCSقدرته على توصيل ودمج بيانات المستشعرات متعددة الخدمات

بأسلحة متعددة الخدمات ،وذلك من خالل إجراء العديد من االختبارات والتجارب
الناجحة؛ األمر الذي دلل على قدرات نظام القيادة والتحكم المشترك في جميع
المجاالت (.)JADC2

سيزود النظام الجديد الجيش بنظام قيادة وتحكم متكامل قادر على المزج

بين مستشعرات الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والمستقبلية ومنظومات
األسلحة ضمن إطار شبكة موحدة .وتركز االختبارات على المتطلبات األساسية

لنظام ()IBCS؛ بما في ذلك دمج مكونات باتريوت ( )Patriotوالنظام الراداري

(.)AN / MPQ-64 Sentinel

يتطلع الجيش إلى الربط بين النيران الهجومية والدفاعية وقدرات االستشعار من

أجل القتال وتحقيق النصر في ساحة معركة متعددة المجاالت .وسيقوم برنامج
( )IBCSبإنشاء بنية تسمح بالنقل المتّ سق للمعلومات من مقر القيادة العليا
وصوال إلى المشغل.
ً
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شركة  Thalesتزود مطار دبي
الدولي بنظام  TopSkyلمراقبة الحركة الجوية

وقع اختيار مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية Dubai Aviation Engineering Projects
 )(DAEPعلى نظام  TopSkyلمراقبة الحركة الجوية advanced Air Traffic Management
 (ATM) systemالذي أنتجته شركة  Thalesلدعم عناصر السالمة والقدرة والكفاءة لدى أنظمة
المالحة الجوية في مطار دبي الدولي .)Dubai International Airport (DIA
ويكمن الحل في تطوير تقنية تكيفية قادرة على مواجهة التحديات
المتطورة للمجال الجوي للمجال الجوي لدى اإلمارات الشمالية ،حيث تعد
دبي المحرك الرئيسي لنمو الحركة الجوية وأحجامها.

في دبي في تقديم «خدمات االقتراب» ‘ ’Approach Servicesلدى
اإلمارات الشمالية مما يسمح بتحسين تدفق الحركة الجوية لزيادة السعة

ودعم السالمة مع تقليل حرق الوقود لشركات الطيران.

طورت دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر تجارب السفر الجوي

وسيتمكن مراقبو الحركة الجوية لدى خدمات المالحة الجوية في دبي من

قريبا إلى العمل
المبتكرة .ومن المقرر أن تعود المطارات في البالد
ً
بطاقتها الكاملة ،حيث يساهم معرض إكسبو  2020في استمرار الحركة

تبادل البيانات من أجل اتخذ القرار المناسب بصورة جماعية .ويسهل نظام

سالسة من خالل بنيتها التحتية الشاملة للطيران واستخدام التقنيات

الجوية خالل العام الجاري وما بعده.

نظام مرن

مراقبة عمليات تحديث البيانات أوال بأول بأمان وكفاءة ،مما يساهم في
 Thalesعلى مراقبي الحركة الجوية التعامل مع التقلبات المتعلقة بحجم
الحركة الجوية وتغير الطقس وكافة المواقف المختلفة التي يمكن أن تؤثر

على قرارات مراقبة الحركة الجوية في أي وقت.

وصرحت المهندسة سوزان العناني ،الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي

ونظام  TopSkyلمراقبة الحركة الجوية advanced Air Traffic

لمشاريع الطيران الهندسية بأنه «في ظل التوسعات االستراتيجية

متعددة قادر على مواصلة العمليات دون أن يأتي ذلك على حساب القدرة.

الدولي يعمل بشكل كبير على زيادة سعة الركاب ومناولة البضائع وعدد

 Management (ATM) systemعبارة عن نظام مرن مع طبقات متكررة
ويتوافق هذا النظام مع أعلى المعايير الوطنية والدولية ،ويتماشى مع

متطلبات مؤسسة دبي لمشاريع الطيران وخدمات المالحة الجوية في

دبي  )Dubai Air Navigation Services (DANSفي أكثر المطارات
ازدحاما في العالم ،وكذلك مع تحديثات كتلة أنظمة الطيران Aviation
ً

 )System Block Upgrades (ASBUالتابعة لمنظمة الطيران المدني
الدولي .)International Civil Aviation Organization (ICAO

ومشاريع التطوير المستمرة التي تشهدها المؤسسة ،أصبح مطار دبي

تحركات الطائرات وشبكة الوجهات المتصلة .وستساهم الشراكة مع
شركة  Thalesفي دعم كفاءتنا التكنولوجية وتعزيز مرونتنا في إدارة الحركة

الجوية ،وهي أهم عمليات المطار“ .

وأشار  ،Christophe Salomonنائب الرئيس التنفيذي لألنظمة األرضية

عاما
والجوية بشركة  ،Thales Systemsإلى أنه «بعد مرورأكثر من ً 45

ً
شريكا
من العمليات داخل اإلمارات العربية المتحدة ،ظلت شركة Thales

ويستخدم نظام  TopSkyلمراقبة الحركة الجوية أكثر من  16,000ضابط

طويل األمد لإلمارات ملتزما بتقديم الحلول التكنولوجية األكثر تطورا ،بما

نظام قابل للتكيف بسهولة ،سيساهم نظام  TopSkyفي دعم حركة

نقوم بتوسيع شراكتنا لتشمل مشاريع هندسة الطيران في دبي وخدمات

مراقبة جوية في أكثر من  80دولة على مستوى العالم .وعن طريق تكوين
المراقبة الجوية وإعادة هيكلة المجال الجوي لإلمارات العربية المتحدة.

كما سيقدم نظام إدارة الحركة الجوية الجديد لدى خدمات المالحة الجوية

يتماشى مع رؤية القيادة وطموحات الدولة .ومن خالل هذا العقد الجديد،

المالحة الجوية في دبي”.
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من المقرر قيام تعاون بين Nexter
و  MOLفي تجميع مدرعة  Griffonللجيش البلجيكي

ً
ّ
عقدا مع شركة  MOLالبلجيكية للمشاركة في تجميع المركبات المدرعة
وقعت Nexter

متعددة المهام من طراز  .GRIFFONوالهدف من هذه المركبات تجهيز القوات البرية في
ً
ً
فصاعدا كجزء من برنامج ( CaMoالقدرات اآللية).
اعتبارا من عام 2025
الجيش البلجيكي
فشركة  MOLمتخصصة في بناء الشاحنات والمقطورات والمركبات

الثقيلة الخاصة ،وقد عملت بالفعل في صناعة الدفاع.

ً
واحدا من
تعد اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة في  11أبريل مع MOL
ّ
مشاريع التعاون العديدة التي أقامتها  Nexterمع جهات بلجيكية مؤثرة

في عام  ،2019أطلقت الحكومتان البلجيكية والفرنسية برنامج ،CaMo
َ
مقاول ْيها من الباطن
الذي تعمل  Nexterفيه كمقاول صناعي رئيسي مع

مدرعة من طراز  GRIFFONللقوات البرية ،حيث تستفيد من عملية نقل

قابال للتوافق
الميكانيكي للقوات البرية في الجيش البلجيكي وجعله
ً
ً
تماما مع وحدات  SCORPIONالتابعة للجيش الفرنسي ،سواء
العملياتي

سوف تبدأ عملية النقل هذه في النصف الثاني من عام  2022إلعداد
ً
اعتبارا من عام  2024إلى عام ،2030
عملية اإلنتاج والتجميع التي ستتم

االستراتيجيين  Arquusو  .Thalesويهدف البرنامج إلى تجهيز اللواء

من حيث العقيدة أو المعدات.

في صناعة الدفاع في برنامج  .CaMoوستقوم شركة  MOLبتجميع 382

كبرى للمهارات والمعرفة من شريكها الجديد .Nexter

حيث يتم التخطيط لزيادة نحو  25وظيفة مكافئة بدوام كامل لشركة .MOL
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اإلرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين الشقيقين توفر األساس

العالقات
األهم للتطور واالستمرارية

االماراتية ـ المصرية:

نموذج للشراكة واألخوة الداعمة لألمن
واالستقرار االقليمي
اثبتت الشراكة والعالقات األخوية المتنامية
بين االمارات ومصر ثباتها وقدرتها على التطور
واالستمرارية ومراكمة النجاحات التي تضيف
ً
ً
نوعيا لهذه العالقات ،وتسهم في بناء
عمقا

إطار مؤسسي يسهم في توفير قوة دفع
متجددة لهذه العالقات التي تحولت إلى نموذج
يحتذى به في العالقات الدولية بشكل عام
ً
دائما
والعربية منها بشكل خاص ،كونها تتحدى
توقعات المتربصين والحالمين بامكانية تراجعها
أو تعرضها ألزمات ،كون هذه العالقات باتت
أحد أهم حوائط الصد التي تواجه مؤامرات
ومخططات اإلضرار بالمنطقة العربية .والشك
أن اإلرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين
تعد الركيزة األساسية األهم التي توفر قوة دفع
هائلة تغذي هذه العالقات وتوفر لها أسباب
وتحصنها في مواجهة أنواء التآمر
وعوامل المنعة
ّ
ومخططات قوى الشر .وفي هذا العدد تسلط
«درع الوطن» الضوء على تطورات العالقة بين
القاهرة وأبوظبي خالل اآلونة األخيرة.
إعداد :هيئة التحرير
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تواصل العالقات االماراتية ـ المصرية تطورها في إطار حرص قيادتي البلدين
الشقيقين ،على التعاون والتشاور والحوار المستمر ،بما يضمن تنسيق

المواقف والجهود في مجمل القضايا االقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وفي هذا اإلطار شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في القمة الثالثية التي
عقدت بمدينة «شرم الشيخ» المصرية خالل شهر مارس الماضي ،وحضرها
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء االسرائيلي نفتالي بينيت ،حيث

أعلنت الرئاسة المصرية أن المحادثات تناولت ملفات الطاقة واألمن الغذائي

في ظل تداعيات األزمة األوكرانية .واكتسبت هذه القمة أهميتها بالنظر إلى
كونها اللقاء األول من نوعه بين الدول الثالث ،كما شارك سموه في قمة
ً
أيضا كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
العقبة التي حضرها

والعاهل األردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي .كما التقى سموه أخيه الرئيس السيسي في مدينة شرم الشيخ،

ووخالل محادثات ثنائية ،ناقش الجانبان «القضايا والملفات محل االهتمام
فضال عن
المشترك ،وآخر المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية»،
ً
مناقشة «األوضاع في المنطقة العربية ،وأهمية تعزيز التضامن العربي في

مواجهة التحديات المشتركة» ،بحسب الرئاسة المصرية.

اثبتت الشراكة والعالقات
األخوية المتنامية بين
االمارات ومصر ثباتها
وقدرتها على التطور
واالستمرارية ومراكمة
ً
عمقا
النجاحات التي تضيف
ً
نوعيا لهذه العالقات
ّ
تشكل نظام عالمي جديد متعدد
أوكرانيا ،وما يرتبط بذلك من نقاشات حول
األقطاب ،كما تقترب المنطقة من تطور آخر مهم يتمثل في احتمالية

وفي إطار هذه التحركات النشطة التي تتدارس مجمل األوضاع االقليمية

التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن إحياء االتفاق النووي الموقع بين إيران

القمة االماراتية ـ المصرية ـ االسرائيلية ،وكذلك القمة العربية الرباعية في

دونالد ترامب بشكل منفرد منذ عام  .2018وفوق ماسبق تبدو هذه القمم

والدولية في ظل تداعيات األزمة األوكرانية ،اعتبر الكثير من المراقبين
العقبة ،بمنزلة إعادة اصطفاف وتموضع استراتيجي مهم في ظروف دولية

تضفي على هذه اللقاءات أهمية استثنائية ،كونها قد انعقدت في توقيت
يشهد العالم فيه ازمة دولية كبرى منذ بدء العملية العسكرية الروسية في

ومجموعة « ،»5+1والذي انسحبت منه إدارة الرئيس االمريكي السابق
استثنائية في أبعادها ودالالتها بالنظر إلى كون بعضها كان اللقاء األول من

نوعه بين مصر واالمارات واسرائيل .وفيما يلي أبرز النقاط على صعيد تطور
العالقات االماراتية ـ المصرية:
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مؤشرات دالة :رغم أن مستوى التعاون والتقارب والتفاهم الذي يميز
ً
واضحا ألي مراقب
العالقات المتنامية بين دولة االمارات ومصر يبدو
متخصص ،فإن االحصاءات الرقمية تعكس بقوة استثنائية العالقات وحرص

قيادتي البلدين على تطويرها ،حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وأخيه
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ منتصف عام  2014حتى لقائهما
في مارس الماضي نحو  28مرة .كما تشير االحصاءات كذلك إلى أن صاحب
السمو الشيخ ولي عهد أبوظبي هو القائد العربي الوحيد الذي حضر افتتاح

وتدشين القواعد العسكرية المصرية الجديدة ،بداية من مشاركته في افتتاح
ً
مرورا بمشاركته في افتتاح
قاعدة «محمد نجيب العسكرية» في يوليو ،2017
قاعدة «برنيس» على البحر األحمر في يناير  ،2020وحتى حضوره افتتاح قاعدة

« 3يوليو» البحرية على ساحل البحر األبيض المتوسط في الثالث من يوليو

عام  ،2021وهو مايعكس قوة وخصوصية العالقات المصرية اإلماراتية
في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية والعسكرية .وهناك محطات

بارزة لهذا التواصل واللقاءات المستمرة منها اللقاء الذي انعقد في الخامس
والعشرين من مارس  2022في العقبة بجنوب المملكة األردنية ،والذي

جمع بين الملك عبد الله الثانى بن الحسين ،والرئيس عبد الفتاح السيسي،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة ،ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق ،وتناول

اللقاء مناقشة سبل تعزيز عالقات التعاون المشترك بين الدول األربع في
فضال عن تبادل وجهات
جميع المجاالت ،خاصة التجارية واالقتصادية،
ً

النظر والرؤى حول مجمل األوضاع السياسية واالقتصادية على المستوى
اإلقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية

الحالية على قطاعات األمن الغذائي والطاقة ،والتجارة ،وذلك على النحو
ً
وتحديدا
الذى يحافظ على االستقرار اإلقليمي وأمن المنطقة .وقبلها بأيام،
في الحادي والعشرين من مارس  ،2022قام صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بزيارة
لمصر ،حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة شرم الشيخ ،وشهد

اللقاء التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر واإلمارات ،حيث
تم اإلعراب عن االرتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين،

ً
خاصة
مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين،
في المجاالت االقتصادية واالستثمارية ،باالستغالل األمثل لجميع الفرص
ً
عددا من أبرز الملفات
المتاحة لتعزيز التكامل بينهما .كما تناولت المباحثات
المطروحة على الساحتين اإلقليمية والدولية ،وقد عكست المناقشات
ً
متبادال بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات .وتم التوافق
تفاهما
ً

في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري اإلماراتي لتطوير
منظومة العمل العربي المشترك ،بما يساعد على حماية األمن القومي

العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة

والتهديدات المتزايدة لألمن اإلقليمي ،حيث شدد الرئيس في هذا اإلطار
على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات
ً
أيضا الزيارة الدالة التي قام الرئيس عبد
تسعى إلى زعزعة استقراره .وهناك
الفتاح السيسي لإلمارات في السادس والعشرين من يناير عام  ،2022حيث
استقبله سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة .وكانت زيارة مهمة للغاية في توقيتها حيث جاءت
عقب تعرض منشآت مدنية بدولة االمارات لهجوم ارهابي شنته جماعة

أكد صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان،
تطابق موقف بالده مع
الجهود المصرية لتسوية
مختلف النزاعات في
ً
مشددا على تالحم
المنطقة،
األمن القومي المشترك
لكال البلدين
الحوثي وتصدت له الدفاعات األرضية االماراتية بكفاءة عالية .وجاءت الزيارة
للتأكيد على تضامن ودعم ومساندة مصر للشقيقة االمارات في مواجهة

التحديات والتهديدات .وتم التباحث حول مختلف جوانب العالقات الثنائية،
فضلاً عن التشاور إزاء مستجدات القضايا ذات االهتمام المشترك على
ً
خاصة ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مسارات
الساحة اإلقليمية،

الحلول السياسية هي األساس لحل تلك القضايا .أكد الرئيس السيسى في
هذا الخصوص ،ثوابت الموقف المصري تجاه تسوية األزمات اإلقليمية،
والتي ترتكز باألساس على تقويض التدخالت الخارجية ومحاربة العنف
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الشريك المحوري لإلمارات بالمنطقة  .وأكد الجانبان مواصلة العمل ً
معا من

أجل التصدي للتدخالت اإلقليمية ومحاوالت بث الفرقة والتقسيم بين دول
المنطقة ،والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة

العربية ،وعلى رأسها اإلرهاب والدول الداعمة له ،وأكد الرئيس السيسي في

هذا اإلطار ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد لألمن القومي المصري،
ً
مؤكدا عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من
تهديدات ،ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها  .كما شارك
الرئيس السيسي في قمة رباعية استضافها قصر الوطن بأبوظبي خالل شهر

يناير  ،2022مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو
ظبي ،والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين ،وصاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم .دبي،
رعاه الله ،حيث تم التباحث بشأن تطورات القضايا اإلقليمية ذات االهتمام

المتبادل ،وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين األشقاء لدفع آليات العمل
العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

قوة الروابط والمصالح التجارية واالستثمارية :تعد المصالح والروابط التجارية

واالستثمارية أحد أبرز ركائز قوة العالقات بين الدول بشكل عام ،ويكتسب
ً
ً
ً
نظرا الرتباط
خاصا في حالة العالقات بين االمارات ومصر
وضعا
هذا البعد
والجماعات المتطرفة واإلرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية،

وذلك بهدف استعادة األمن واالستقرار في الدول التي تعاني من تلك
األزمات ،والحيلولة دون تهديدها لألمن اإلقليمي .كما أكد الرئيس السيسى
في هذا اإلطار أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف يعتبر
من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل .

بينما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،تطابق موقف
ً
مشددا
بالده مع الجهود المصرية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة،
ً
دائما
على تالحم األمن القومي المشترك لكال البلدين ،وأن مصر ستظل

المصالح االقتصادية والتجارية بالشق الشعبي الذي يعود على الشعبين
بالمنافع المتبادلة ،وهنا تتجلى قوة النموذج األخوي في عالقات البلدين

الشقيقين ،حيث العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر واإلمارات تعد
ً
نموذجا يحتذي به في العالقات العربية واإلقليمية ،إذ يعد السوق اإلمارتى
ً
سنويا نحو  %11من إجمالي
الوجهة األولي للصادرات المصرية ويستقبل
صادرات مصر للعالم ،كما تساهم اإلمارات في السوق المصري بمشروعات

تزيد استثماراتها عن  7مليار دوالر ،وأكثر من  7مليار دوالر استثمارات إضافية

من خالل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك
ً
عالميا في قائمة الدول المستثمرة في
لتحتل اإلمارات بذلك المرتبة األولى
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ً
ً
ً
ً
واستثمارا
ودعما
وتعاونا
تقاربا
السوق المصري .وقد شهدت تلك العالقات

بعد ثورة الثالثين من يونيو  2013ضد حكم تنظيم اإلخوان االرهابي؛

فاإلمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الموقف الشعبي

المصري ،وبادرت بدعم مصر في إطار حزمة مساعدات خليجية  ،في 21

أبريل  2016أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد

أبوظبى نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بتقديم مبلغ  4مليارات دوالر
ً
دعما لمصر ،ملياران منها توجه لالستثمار في عدد من المجاالت التنموية
في مصر ،وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم االحتياطي
حزما من المساعدات العينية والمادية
النقدي المصرى .كما قدمت اإلمارات ً

والعديد من االستثمارات المباشرة ،فى إطار من عالقات التعاون الوثيق بين

الدولتين تبلورت فى شكل عدد من االتفاقيات والبروتوكوالت التى تجاوز
عددها نحو العشرين اتفاقية .ويعتبر صندوق أبوظبى للتنمية من أهم شركاء

التنمية فى مصر فضلاً عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20
مليار دوالر عبر شركة أبوظبى التنموية القابضة وصندوق مصر السيادى.

وتعد دولة اإلمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي،
فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة اإلمارات في التجارة غير

النفطية وتستحوذ على  %7من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
كما تعد دولة اإلمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي ،برصيد

استثمارات تراكمي يزيد عن  55مليار درهم ،وتعمل أكثر من  1250شركة
إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة

والتجزئة ،والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية ،والقطاع المالي وأنشطة

التأمين ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والعقارات والبناء ،والسياحة،

والزراعة واألمن الغذائي .وفي المقابل ،تستثمر الشركات المصرية بأكثر من
 4مليارات درهم في األسواق اإلماراتية ،وتشمل مشاريعها كذلك القطاع

العقاري والمالي واإلنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة .وقد سجل حجم التبادل

التجاري غير النفطي بين اإلمارات ومصر خالل النصف األول من عام 2021

ً
مقارنة بنحو  12.5مليار درهم خالل الفترة ذاتها من
نحو  13.3مليار درهم،

عام  ،2020بنمو وصل إلى  ،%7فيما سجلت حركة التجارة بين البلدين

خالل عام  2020نحو  26مليار درهم مقابل  22.1مليار درهم خالل عام

 ،2019وبنمو أكثر من  %17على الرغم من تداعيات تفشي جائحة كوفيد-
ً
ً
وعالميا .وتحتل اإلمارات المرتبة األولى من
إقليميا
19على أنشطة التجارة

بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل

إلى  55.2مليار درهم ( 15مليار دوالر) ،حيث نمت االستثمارات اإلماراتية

مؤخرا بنحو  ،300%بدخول مشاريع عمالقة إماراتية في قطاعات
في مصر
ً
تجارة التجزئة والطاقة والعقارات والبنية التحتية واللوجستيات والصناعات.
حاليا على  1165شركة في مجاالت
ويزيد عدد الشركات اإلماراتية في مصر ً

مختلفة منها العقارات ،والسياحة ،والترفيه ،والبترول ،والطاقة ،واألغذية،
والزراعة وتكنولوجيا المعلومات .كما تقدر تحويالت المصريين العاملين

باإلمارات بنحو  3.4مليار دوالر خالل العام المالي  2019-2020مقابل
 3.1مليار دوالر خالل العام المالي  2018-2019بنسبة ارتفاع قدرها .9.5
وتعكس الصفقات المالية التي تنفذها مؤسسات اماراتية في السوق

المحلي المصري حرص االمارات على االستثمار في استقرار مصر ودعم

اقتصادها الوطني ،حيث يعكس توقيت هذه الصفقات دور االمارات القوي
في دعم العملة الوطنية المصرية ومواصلة هذه السياسة التي بدأت في
أعقاب ثورة الشعب المصري ضد حكم تنظيم اإلخوان االرهابي في الثالثين
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على المستوى االجتماعي والشعبي واالنساني ،وأخرى على الصعيد

اإلمارات كانت على
رأس الدول العربية التي
أيدت الموقف الشعبي
المصري بعد ثورة الثالثين
من يونيو  ،2013وبادرت
بدعم مصر في إطار حزمة
مساعدات خليجية

عن تعاون واسع النطاق في المجال العسكري بين االمارات ومصر ،حيث

من مصر ،والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات

من يونيو عام  ،2013حيث وقفت االمارات ،وال تزال ،إلى جانب الشقيقة

الكبرى مصر الستعادة هويتها الوطنية والقومية ،وهو الموقف الذي يمثل
ً
امتدادا للعالقة التاريخية الخاصة التي تجمع شعبين البلدين ،والتي أرساها،
المغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ويدعمها بقوة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،ويحرص

على متابعة تنفيذها ويتمسك بها بقوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

تنوع قاعدة التعاون والمصالح المشتركة :رغم أن التركيز االعالمي في
العالقات االماراتية المصرية يجري على الشقين السياسي واالقتصادي،
ً
أساسا بتنوعها وتعدد روافدها
فإن عمق هذه العالقات ورسوخها يرتبط

بما يؤدي إلى اتساع قاعدة االرتكاز على تتكىء عليها العالقات والمصالح
المشتركة للبلدين الشقيقين .وفي ذلك يمكن االشارة إلى تعدد ركائز
العالقات وتعدد روافدها ومصادرها ،فهناك تقارب وصالت قوية وثيقة
الثقافي والرياضي ،وثالثة على الصعيد العسكري ،حيث يمكن الحديث

تشارك قوات البلدين البحرية والجوية والبرية ،بشكل مستمر وممنهج،
بشكل يناسب قوة الشراكة والتعاون ،في سلسلة من التدريبات العسكرية

واستمر لعدة أيام بنطاق المياه اإلقليمية بالبحر األحمر وشاركت به كل

من المملكة األردنية ،وباكستان وكوريا الجنوبية بصفة مراقب ،وقبلها

المشتركة أبرزها فعاليات التمرين العسكري المشترك «زايد ( »3أحدث

في أبريل من العام ذاته جرت فعاليات التدريب البحري المصري اإلماراتي

كال من المملكة العربية السعودية،
المشترك «سيف العرب» ،بمشاركة ً

التدريب البحرى الجوى المشترك (ميدوزا  )11 -والذى تم تنظيمه باليونان

دورات هذا التدريب) ،ومشاركة القوات اإلماراتية في فعاليات التدريب
ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية ،ومملكة
البحرين وجمهورية السودان الديمقراطية ،كما نفذت القوات المسلحة
اإلماراتية والمصرية التدريب العسكري المشترك «صقور الليل» في نوفمبر

 ،2019وفي  25يوليو  2018انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك

«استجابة النسر  »2018الذي أجرته وحدات من القوات الخاصة البحرية لكل

المشترك «خليفة  ،»3كما يشارك البلدين في مناورات دولية أخرى مثل
وذلك بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية واليونانيةوالقبرصية

فضال عن مشاركة االردن بصفة مراقب ،كما شارك الجانبين
واإلماراتية
ً
في التدريب البحرى المشترك «تحية النسر  ،»2016الذي نفذته عناصر من
القوات البحرية المصرية واألمريكية واإلماراتية ،لعدة أيام بنطاق المياه

اإلقليمية بالبحر األحمر ،فى إطار الخطط السنوية للتدريبات المشتركة بين

ملف العدد
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القوات المسلحة المصرية ونظائرها
من

الدول

الشقيقة

والصديقة.

وال ينعكس التوافق في الرؤى بين
اإلمارات ومصر تجاه مختلف القضايا

والتحديات

اإلقليمية

والدولية،

في التمارين المشتركة بين البلدين
فحسب ،بل تعدى ذلك للمشاركة

في مناورات الدول الكبرى ،وبينها
الواليات

المتحدة

األمريكية

في

تدريبات ومناورات “تحية النسر”
ً
وعربيا في
وكذلك “النجم الساطع”

“درع العرب” .وبجانب ماسبق ،تتعدد
التدريبات

والمناورات

المشتركة

بين البلدين ،حسب ما تفيد التقارير

والبيانات الرسمية .ويجسد التعاون
العسكري قناعة مصر الراسخة التي
ً
دائما في تصريحات الرئيس
تتردد
عبد الفتاح السيسي ،والمسؤولين

العسكريين والسياسيين والبيانات

أسهمت المناورات
والتدريبات المشتركة بين
وجوا من
وبحرا
برا
ً
ً
البلدين ً
قوة التعاون العسكرى
بين البلدين .ففي ظل
األزمات التي تشهدها
المنطقة ،شرعت الدولتان
في إجراء شراكات متواصلة
في مجال التعاون العسكري

نهيان في افتتاح قاعدتي «محمد
نجيب العسكرية» (شمال مصر)

في يوليه  2017التي تعد أكبر
قاعدة عسكرية في منطقة الشرق

األوسط وإفريقيا وقاعدة «برنيس»
في يناير  ،2020عمق عالقات

الشراكة االستراتيجية بين البلدين،
وقوة العالقات الدفاعية والعسكرية
بينهما .ولعل أهم مؤشرات التعاون

العسكري بين الدولتين التدريبات
المشتركة ،خاصة التدريبات البحرية
في البحرين المتوسط واألحمر،

بهدف

حماية

المياه

اإلقليمية

والمصالح االقتصادية في ظل التوتر
الذي يسيطر على المنطقة العربية
وتهديدات أمن المالحة واحتجاز
السفن ،والتدريبات الجوية والبرية
للقوات الخاصة في البلدين والتي

والمواقف الرسمية المصرية ،وتنطلق من أن أمن مصر القومي مرتبط

تأتي في إطار مكافحة اإلرهاب،
ً
سلبا في األمن االقليمي
وسعي التنظيمات االرهابية الموالية للخارج للتأثير

وجوا من قوة التعاون
وبحرا
المناورات والتدريبات المشتركة بين البلدين ًبرا
ً
ً

العربية سواء في باب المندب أو بحر العرب .كما يتجلى التعاون العسكري

بأمن منطقة الخليج العربي عامة وبدولة اإلمارات خاصة .وقد أسهمت
العسكرى بين البلدين .ففي ظل األزمات التي تشهدها المنطقة ،شرعت

الدولتان في إجراء شراكات متواصلة في مجال التعاون العسكري ،بمشاركة
الجيشين في تدريبات عسكرية مشتركة ،وتعزيز قدرات القوات المسلحة
لمواجهة التحديات المختلفة ،وعكست مشاركة الشيخ محمد بن زايد آل

وتهديد األمن البحري واستهداف حركة النقل والمالحة في المياه االقليمية
المتنامي كذلك في لقاءات قيادات الدفاع في البلدين الشقيقين ،حيث
تتعدد لقاءات معالي محمد بن أحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع مع

الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج

فضال عن الزيارات
الحربى المصري ،في مناسبات وفعاليات دورية مختلفة،
ً
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المتبادلة للوفود العسكرية ،االماراتية والمصرية ،حيث يجري ذلك في إطار

حرص دائم على مناقشة المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية
وسبل دعم وتعزيز عالقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين
القوات المسلحة لكال البلدين .ويالحظ أن قوة العالقات السياسية واألخوية

تنعكس في المجاالت كافة ،ومنها المجال العسكري ،حيث يجري التنسيق
والتعاون بين الصناعات الدفاعية الوطنية اإلماراتية والمصرية لالستفادة

من الخبرات المتراكمة والشراكات المتنوعة التي يمتلكها الجانبين ،وزارة
اإلنتاج الحربي ومجلس اإلمارات للشركات الدفاعية .وبجانب ماسبق هناك

ترابط قوي بين البلدين في مجاالت أخرى منها الرياضية ،حيث حرصت
اإلمارات على استضافة مباريات السوبر المصري لعدة سنوات خالل األعوام

الخمس األخيرة ،وتنظيم أقوى المباريات بين األهلي والزمالك سواء في
ستاد هزاع بن زايد ،أو ستاد محمد بن زايد ،وكذلك استضافة السوبر الذي

جمع بين األهلي والمصري البورسعيدي .كما استضافت مصر في المقابل
 3بطوالت سوبر (الوحدة مع الجزيرة) ،و(العين مع الوحدة) ،و(األهلي مع

الجزيرة) ،وتجلت في هذه المناسبات عمق العالقات الرياضية بين الدولتين
الشقيقتين .وقد شهدت العالقة بين الدولتين الشقيقتين ،محطة مهمة
أخرى يتجلى فيها الجانب اإلنساني ،وهي ماراثون زايد الخيري ،والذي يقام

كل عام بإحدى المحافظات في مصر ،والذي تخصص عوائده للمشروعات
الخيرية في مصر ،وأقيم من قبل  3مرات في محافظة القاهرة ،ومرة في

في مايو  2015قالدة الجمهورية ،لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة  ،التي منحت له بموجب
قرار جمهوري صادر في  29ديسمبر  ،2013وذلك تقديرا لمواقفه الداعمة
لقطاع الثقافة في مصر وحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية

بمنطقة الفسطاط.وعلى صعيد التعاون والبحث العلمي بين الجامعات

محافظة اإلسماعيلية ،وأخرى في مدينة األقصر والسادسة كانت في
ً
أيضا على الصعيد الثقافي
محافظة السويس في    .27/12/2019وهناك

الجامعات الحكومية المصرية وجامعة األزهر ،كما تم التوقيع على بروتوكول

العديد من الفاعليات واألنشطة الثقافية المصرية بدولة اإلمارات سواء على

والصحراوية بدولة اإلمارات بهدف التعاون في مجال تطوير وإدارة الموارد

سنويا تنظيم
عالقات قوية مميزة بين االمارات ومصر ،وفي هذا اإلطار يتم
ً
فضال عن تبادل الزيارات
صعيد الفرق الفنية أو المشاركة في معارض الكتب،
ً

رفيعة المستوى بين البلدين في المجال الثقافي .وتعبيرا عن التقدير للدور
اإلماراتي الداعم لقطاع الثقافة في مصر قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي،

والمراكز العلمية ،توجد اتفاقيات للتعاون بين جامعة اإلمارات وبعض
للتعاون بين مركز بحوث الصحراء المصري والمركز الدولي للزراعة الملحية

المائية الطبيعية وكذلك إجراء الدارسات وتنفيذ المشروعات التنموية في
مجاالت الزراعة الصحراوية .وفي إطار الروابط التعليمية والدينية والثقافية،
يحظى األزهر الشريف بتقدير المسئولين والمواطنين اإلماراتيين باعتباره
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تعبيرا عن التقدير للدور اإلماراتي
الداعم لقطاع الثقافة في مصر قدم
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،في مايو
 2015قالدة الجمهورية ،لصاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة

مستقبليا حسب احتياجات المجتمع
ً
اإلماراتي وسوق العمل .كما قامت
مؤسسة زايد لألعمال الخيرية بإقامة
مركز ثقافي إسالمي في مصر تحت

اسم “مركـز زايد للثقافـة والتكنولوجيـا”

تابـع لجامعة األزهر الشريف ،بخالف

أيضا على ترميم
ً
موافقة المؤسسة
عدد من المعاهد األزهرية ،إضافة

إلى قيام صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه

الله ـ بتمويل مشروع إنشاء مكتبة لألزهر
الشريف يتم بثها على اإلنترنت ،وترميم

وحفظ المخطوطات اإلسالمية القديمة

دينيا معتدلاً  ،إضافة إلى وجود تعاون بين األزهر وجامعته ووزارتي
مرجعا ًّ
ً

الموجودة بجامعة األزهر ،إلى جانب قيام صاحب السمو الشيخ الدكتور

بدعم من الجانب اإلماراتي .ويتولى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ

والعلمية في مصر ،منها :مبنى دار الوثائق المصرية والمركز العلمي ومكتبة

األوقاف في كال البلدين إلصدار الكتب الدينية والمطبوعات لألزهر الشريف

األزهر رئاسة مجلس حكماء المسلمين ومقره أبوظبي والذي يضم نخبة

في من علماء العالم االسالمي ،ويقوم بدور عالمي رائد في نشر التسامح
واالعتدال ومواجهة الفكر المتطرف .وتعزيزً ا للعالقة األخوية المميزة بين

القيادتين والشعبين الشقيقين في كل من االمارات ومصر ،قام األزهر
الشريف بافتتاح فرع جامعة األزهر في اإلمارات ،والذي ٌيعد أول فرع
للجامعة في العالم خارج مصر .وقد بدأت الجامعة عملها في مدينة العين،

في العام الدراسي  ،2016بثالثة تخصصات هي :الدعوة واإلعالم ،والتربية

توسعا
اإلسالمية ،والدراسات اإلسالمية باللغات األجنبية ،على أن تشهد
ً

سلطان القاسمي حاكم الشارقة بتقديم الدعم لعدد من المشروعات البحثية
كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

الخالصة
ً
ً
ملهما في العالقات العربية ـ
نموذجا
تقدم العالقات االماراتية المصرية
العربية ،سواء من حيث تنوع أسس هذه العالقات او تنوع روافدها وروافعها

االستراتيجية التي توفر لها القدرة على االستمرار والتطور بما يعود بالنفع

على البلدين والشعبين الشقيقين ،ويعزز هذا كله التفاهم العميق الذي
ً
ً
قويا للتغلب على أي تحديات
أساسا
يجمع بين قيادتي البلدين ،والذي يوفر
تواجه هذا النموذج المتطور من العالقات بين األشقاء العرب.
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تأطير مبادئ الخمسين :نظرة
علمية لمستقبل دولة اإلمارات
ومن خالل المبادئ العشرة للخمسين سنة القادمة نستطيع أن نؤطر المشترك بينها في التركيز

األكبر على ضرورة تحقيق التنمية االقتصادية التي من شأنها أن تساهم في الدفع بعجلة
ً
ً
ونشاطا برز
اقتصادا أكثر قوة
التنمية في المجاالت المختلفة .فتطوير االقتصاد الوطني ليكون
باعتباره المرتكز األساسي في خطة الدولة نحو الخمسين سنة القادمة .وهنا يمكننا أن نؤطر

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

لقد أطلقت القيادة
السياسية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
مبادئ عشرة هي بمثابة
المرشد العام لخط سير
دولة اإلمارات العربية
المتحدة خالل الخمسين
سنة القادمة .مبادئ
تعكس حقيقة أن دولة
اإلمارات تسير نحو
المستقبل وفق نهج
استراتيجي أكثر علمياً
وتخطيطا .وهو خط
تتميز به دولة اإلمارات
العربية المتحدة عن
غيرها من الدول
والسيما في محيطها
اإلقليمي ،مما يؤهلها
إلى السير بخطى أكثر
ثقة للنجاح والتقدم في
مسارات التنمية.

ٍ
هذا التوجه في فكرةٍ
رسها نحن في علم السياسة وهي فكرة الدولة التنموية ،والتي
علمية نُ ّد ُ
نعتبرها النموذج األبرز الذي يمكن لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تجسد توجهها المستقبلي

من خالله باعتباره النموذج األكثر علمية عند الحديث عن نموذج دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ولعل الفلسفة التي أطلقتها القيادة الرشيدة في مجال المبادئ العشرة هي حافز لمؤسسات

الدولة المختلفة لتأطيرها في استراتيجيات للمرحلة المقبلة .وعليه نرى أن يكون مبدأ الدولة

التنموية هو اإلطار العام الذي يمكن ان يترجم تطلعات القيادة الرشيدة وفكرها النير في
االستمرار بالنهوض بالتنمية في الدولة.

الدولة التنموية هي نموذج اتبعته كل من المانيا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورا من أجل
التأطير لفلسفة تنميتها الوطنية .وكان لها ما أرادت .فها هي هذه الدول تتربع عرش التصنيفات
الدولية في العديد من مؤشرات التنمية االقتصادية الحقيقية .وهو النموذج الذي نرى أن على

دولة اإلمارات العربية المتحدة تأطيره والسيما مع وجود قيادة سياسية تؤمن بضرورة تحقيق
التنمية الفعلية وفق منظور فكري وعلمي صحيح .نموذج الدولة التنموية يتطلب إنشاء شراكة

تفاعلية بين الدولة والقطاع الخاص أو القطاع الشبه خاص باعتبار أن القطاع الخاص والشبه

خاص هو القاطرة التي يمكن أن تقود التنمية في أي بلد يسعى لتحقيقها بالشكل السليم
ً
وفقا لهذه الشراكة التعاونية مع القطاع الخاص والشبه خاص
بالتعاون مع الدولة .فالدولة توفر

الظروف المالئمة لهما كي ينهضا وينجحا في قيادة عمليات اإلنتاجية في المجتمع من خالل
تسير برامج الدولة التعليمية لإليفاء بمتطلبات سوق العمل اإلنتاجية.

وباعتبار أن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد وضعت في صلب فكرها تنمية االقتصاد فإن

نموذج الدولة التنموية القاضي بالتعاون بين القطاع العام والخاص والشبه خاص هو السبيل

األمثل للنجاح في تحقيق التنمية االقتصادية .مهمة تتطلب تحديد مرتكز التنمية في الدولة أي
تحديد قطاعات التنمية المستهدفة لتحقيق التنمية الوطنية ،ومن ثم إنشاء شراكات تعاونية

مع القطاع العام والخاص والشبه خاص للدفع بهذا المرتكز التنموي إلى األمام .وهنا يأتي دور
التعليم في المساهمة في إنجاح هذه الشراكة ،حيث أن مؤسسات الدولة التعليمية يجب أن
ً
ً
مساهما في الدفع بالعملية التنموية في الدولة عبر تخريج كفاءات علمية
أصيال
جزءا
تكون
ً
قادرة على العمل في مجاالت القطاع الخاص والشبه خاص العامل في الدولة .فال يمكن
للتعليم أن يكون في وادي ومرتكز التنمية في وادي آخر ،أو أن يأخذ قطاع معين جل اهتمام

التعليم ويترك القطاع األكثر أهمية في مجال اإلنتاجية كالقطاع الخاص والشبه خاص.
ً
ً
مشتركا بين مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص
جهدا
أوال
مثل هذا األمر يتطلب ً
ً
لتحديد مرتكز التنمية والقطاعات اإلنتاجية األبرز التي تمثل هوية التنمية في الدولة ،وثانيا وضع
خطة عملية وعلمية تتضمن كافة اإلجراءات التي من المفترض أن تقوم بها الدولة لدعم ذلك
المرتكز من خالل تهيئة الظروف المختلفة التي من شأنها أن تساهم في الوصول إلى الهدف

المرجو تحقيقه .وفي اعتقادنا فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة مهيئة لتأخذ هذا المنحى
وتنجح فيه بشكل مبهر ألنها هي في األساس قد بدأت بهذا النهج ولكن ظل هذا النهج بحاجة

إلى أن يؤطر بشكل علمي.
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شركة  Otokarتواصل تقدمها
في دول مجلس التعاون الخليجي
وفي مقابلة حصرية مع مجلة «درع الوطن» ،قام السيد ،Akif Akfert /مدير

مجموعة  Otokarلهندسة المركبات العسكرية ،والسيد،Tamer Sırçalı /

مدير األنظمة البرية في شركة  ،Otokarبتسليط الضوء على القدرات

واإلمكانيات التي تتمتع بها المركبات الحديثة لدى الشركة ،وبحث سبل

التعاون المشترك مع دولة اإلمارات والتأكيد على أن االستدامة تشكل أهم
هدف في الوقت الحالي .فيما يلي مقتطفات من تلك المقابلة:

«درع الوط���ن» :ه���ل يمكنك���م تس���ليط الضوء عل���ى دوركم
ومسؤولياتكم؟

 :Akfertبدأت رحلة عملي كمهندس حديث التخرج في شركة شركة

 ،Otokarوتصادفت تللك الرحلة مع انطالقة مشروع الشركة لتصميم

وإنتاج المركبات العسكرية .وقد شغلت عدة مناسب مختلفة ،وأشرفت
على عدة مشاريع عسكرية مختلفة .وخالل السنوات األربع األخيرة ،تم
تعييني في منصب مدير المجموعة الهندسية حيث توليت مسؤولية

اإلشراف على عمليات البحوث والتطوير المتعلقة بالمركبات العسكرية
بالكامل .وبمساعدة زمالئي ،أحرص على التركيز المستمر على طرح أفضل

المنتجات التي تلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية للجيوش الحديثة على
مستوى العالم.

 :Sırçalıنظرا للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها شركة  ،Otokarونظرا
اللتزامنا القوي تجاه حكومة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام ،2016

قمنا بتنفيذ كفة عملياتنا داخل دولة اإلمارات عن طريق شركة Otokar

 Land Systemsالتي تتخذ من مدينة “مصدر” مقرا لها حيث ندير كافة
 ،Akif Akfertمدير مجموعة Otokar

لهندسة املركبات العسكرية

تستمد شركة  Otokarالتركية شهرتها
بفضل قدرتها على تأمين األنظمة ،بدءا
من مرحلة التكنولوجيا مرورا بالتصميم
وانتهاء بالتطبيق .وقد ظلت الشركة
شريكة رئيسية مع دول مجلس التعاون
الخليجي في مجال تأمين المركبات
المدرعة المجنزرة والمركبات التكتيكية
المدرعة لتغذية الصناعات الدفاعية.

عالقاتنا بدول مجلس التعاون الخليجي .وباإلضافة إلى تنفيذ المهام األخرى
بالتعاون مع بقية زمالئي ،أتولى مسؤولية ‘دارة برنامج “مشروع المركبة

“ربدان” ذات الدفع الثماني داخل الشركة ،وتسهيل عملية التنسيق بين
الشركة وشركة “الجسور” للمشاريع المشتركة.

«درع الوطن» :فيما يتعل���ق بالقدرات واإلمكانيات ،ما الذي
يميز شركة Otokar؟
 :Akfertإن درايتنا العسكرية التي أثبتت جدواها في مجال األنظمة البرية
والبحوث والتطوير ذات الصلة ،تأتي قدراتنا الهندسية واالختبار ومجموعة
منتجاتنا الواسعة لتضعنا في طليعة الصناعات الدفاعية العالمية .فنحن
نحلل االحتياجات والتوقعات المختلفة لمستخدمي األنظمة البرية لدينا،

داخليا ،ونطور حلولاً تلبي هذه المتطلبات بأسرع
ثم نحاكي تلك المتطلبات
ً

طريقة ممكنة ،وذلك بفضل تميزنا في مجال البحوث والتطوير والهندسة

واالختبار .ويتم االعتماد على مركبات  Otokarالعسكرية بدرجة كبيرة في
مختلف التضاريس والظروف المناخية القاسية ومناطق الصراع .ويعد أداء

مركباتنا في جميع أنحاء العالم أهم مرجع لعمالئنا المحتملين.
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نظ���را لكونها أول ش���ركة س���يارات تس���تخدم
«درع الوط���ن»:
ً
التصمي���م بمس���اعدة الكمبيوتر ف���ي تركيا ،تش���كل البحوث
والتطوي���ر أهم جزء أساس���ي من ش���ركة  ،Otokarفهل أتى
التركي���ز على البحوث والتطوي���ر ثماره؟ وما هو حجم األموال
المخصصة للبحوث والتطوير ؟

الهيدروليكية في تركيا وغرفة اختبار مناخية مزودة بمقياس دينامومتر 1500

حصان ،وهو الوحيد من نوعه على مستوى تركيا ومن بين حفنة في مركز

أيضا موطن ألكبر مركز الختبار التوافق الكهرومغناطيسي
االختبارات هو ً
( )EMC/EMIفي تركيا ،والذي يعمل كمركز اختبار  EMI/EMCمستقل
معتمد لجميع أنشطة البحوث والتطوير في صناعة السيارات والصناعات

 :Akfertخصصنا خالل العقد الماضي  % 8من إيراداتنا ألنشطة البحوث

الدفاعية المحلية واألجنبية.

بالنسبة لنا .ونواصل استنباط حلول مبتكرة في مجال األنظمة البرية بالنظر

بناء على البيانات.
ظروف الحياة الواقعية وتوليد ردود أفعال ال تقدر بثمن ً

والتطوير واالختبار .ويعتبر تطوير المركبات عملية مستمرة ال تنتهي

في المتطلبات الحالية والمستقبلية للجيوش وقوات األمن الحديثة.

تدعم أنشطة مركز اختبار  Otokarأنشطة التصميم من خالل محاكاة
هذه هي الطريقة التي يمكننا بها تلبية توقعات المستخدمين المختلفة

تمتلك شركة  Otokarمركزا حديثا للبحوث والتطوير واألعمال الهندسية،

في ظل ظروف محيطة مختلفة والحصول على ميزة تنافسية عالمية على

حوسبة لتوليد وتقييم المعلومات لالختبار األسرع للمركبات باستخدام

وتعمل إدارة التحقق من صحة المنتج ،التي تدير جميع أنشطة مركز أوتوكار

وهو مجهز بأجهزة محاكاة على مستوى النظام ومعدات اختبار وأنظمة

التكنولوجيا المتقدمة .تشمل قدرات شركة  Otokarللبحوث والتطوير
برنامج  CADلتصميم المنتج والمحاكاة والتحليل وورش عمل النماذج
األولية ومركز اختبار فريد من نوعه ،والذي يضم أعلى سعة لمحاكاة الطرق

منافسينا.

وفقا لـ « ISO/IEC 17025المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات
لالختبار،
ً

االختبار والمعايرة» .ويتم الحصول على البيانات وتقييمها وفقا للمعايير
العسكرية الدولية.
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في مجال التصميم والتطوير وتكامل النظام لكل من المنصات ذات
دوليا بقدرتها
العجالت والمتابعة التي أثبتت جدواها القتالية ،حيث تشتهر
ً
على البقاء والتنقل المتفوق والنمطية في التضاريس الصعبة والظروف

الجوية القاسية.

مع مجموعة واسعة من المركبات التكتيكية المدرعة من أربعة أطنان إلى

ً 65
جنبا
طنا بعجالت ذات الدفع الرباعي والسداسي والثماني ويتم تتبعها ً
إلى جنب مع أنظمة األبراج المختلفة ،تعتبر شركة  Otokarواحدة من
أكثر الشركات الدفاعية تطورا على مستوى العالم .إن قدرات التصميم
واالختبار والتطوير واإلنتاج تحت مظلة واحدة تميز أوتوكار بشكل كبير عن

بقية منافسيها .على سبيل المثال ،تعتبر شركة  Otokarالمقاول الرئيسي

محليا دبابة المعركة الرئيسية التركيةALTAY ،
ومرجع التصميم التي طورت
ً

وسلمتها إلى الحكومة التركية مع نماذجها األولية المصدق عليها بالكامل
للتصنيع المتسلسل.

 Tamer Sırçalıمدير األنظمة البرية في شركة Otokar

«درع الوط���ن» :قدم���ت ش���ركة  Otokarمركبته���ا المدرعة
الكهربائي���ة ،AKREP IIe ،ألول مرة لألس���واق الدولية في
معرض ومؤتمر الدفاع (أيدكس)  IDEX 2021في أبو ظبي،
كما عرضت ً
أيضا مركبات مدرعة أخرى مثل  ARMAالمركبة
ذات الدف���ع السداس���ي والمركب���ة  COBRA IIذات الدف���ع
الرباعي .كيف كانت تجربة الشركة في معرض أيدكس ؟
 :Sırçalıيعتبر معرض أيدكس من أهم المعارض والمؤتمرات الدفاعية

القليلة على مستوى العالم ،ويوفر فرصة رائعة لمقابلة المستخدمين

والعمالء المحتملين .لذلك ،اخترنا إطالق مركباتنا ألول مرة ،معظمها
دائما باالهتمام
في معرض أيدكس ،كما فعلنا مع  .Akrep IIeونسعد
ً

الكبير الذي نحصل عليه في معرض أيدكس ،والذي لم يتغير حتى أثناء
وباء كورونا.

«درع الوطن» :أخبرنا عن مجموعة متنوعة من مركبات شركة
 Otokarالمدرعة المدولبة والمجنزرة.

 :Akfertتقف شركة  Otokarضمن الفئة المميزة بفضل خبرتها

«درع الوط���ن» :كم عدد مركبات ش���ركة  Otokarالموجودة
في صفوف الخدمة بنش���اط ،وكم عدد الدول المس���تخدمة
لها؟
 :Sırçalıكمورد مدرج ضمن منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو)

واألمم المتحدة ،هناك ما يقرب من  33,000مركبة عسكرية من طراز
مستخدما
 Otokarتعمل بنشاط في أكثر من  35دولة مع ما يقرب من 55
ً

نهائيا في أجواء ومناطق جغرافية مختلفة في جميع أنحاء العالم.
ً

مؤخرا على توسيع
وبصرف النظر عن منصاتها الحديثة ،تركز شركة Otokar
ً

أنشطتها لتلبية متطلبات عمالئها الحالية والمستقبلية على نطاق عالمي،
مثل مرافق  MROالمحلية ،وفي بعض الحاالت ،نماذج اإلنتاج المحلية

من خالل نقل التكنولوجيا.

«درع الوطن» :ما مدى نجاح أنش���طة الشراكة االستراتيجية
لشركتكم مع مجموعة  EDGEالتابعة لحكومة أبو ظبي؟
 :Sırçalıكما ذكرنا ،تأسست الجسور كشركة مشروع مشترك بين حكومة

أبو ظبي وشركة  Otokarلتوريد مركبات مدرعة ثمانية الدفع للقوات

أداء متميزً ا على الرغم من
المسلحة اإلماراتية في عام  2017وأظهرت
ً
التحديات .وبفضل سنوات خبرة  Otokarالطويلة ،تعمل شركة Al Jasoor
بنفس الطريقة وتركز على رضا العمالء التام من خالل شراكة سلسة مع
مجموعة .EDGE

نتيجة لذلك ،فإن منتجنا المشترك المتمثل في المركبة “ربدان”
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 RABDANذات الدفع الثماني ومركبات المشاة القتالية في خدمة القوات

الشركات منذ عام .2014

المسلحة اإلماراتية بأداء رائع يجعل كال من شركتي  Otokarو EDGE

ومن خالل مؤشر االستدامة ،نتبادل المعلومات مع أصحاب المصلحة في

جائحة كورونا والتحديات األخرى .لذلك ،تم تسليم المركبات إلى العميل

أدائنا واألهداف ذات الصلة ،وذلك من خالل تقريرنا عن االستدامة.

فخورتين للغاية .عملت الشركتان بجد إلدارة المشروع على الرغم من
مبدئيا .عالوة على ذلك،
قبل وقت طويل من جدول التسليم المخطط له
ً

سيكون مشروع “الجسور” تحت تصرف الحكومة لمواصلة أنشطتها
بناء على ذلك
وتوسيع تعاوننا ً

«درع الوطن» هل هناك أي خطط لتوسيع وجود الشركة في
منطقة الخليج؟
 :Sırçalıإن التفكير العالمي مصحوبا بالتحرك المحلي هو أحد أهم مواطن
القوة لدى شركة

 .Otokarوبينما نواصل جني ثمار أنشطتنا لتنمية

القدرات المتعددة األطراف والمحلية في مجلس التعاون الخليجي ،يسرني
أن أقول إن شركة  Otokarيعمل اليوم في اإلمارات العربية المتحدة بنطاق
أوسع بكثير من كونه مجرد بائع بسيط.

“درع الوط���ن” :ه���ل أث���ر وب���اء كورونا على خط���ط Otokar
لإلنتاج واإلنجاز؟

 : Sırçalıمنذ األيام األولى للوباء ،اتخذنا كل التدابير الالزمة لحماية صحة
موظفينا كأولوية أولى وضمان استمرارية العمل وتخفيف اآلثار الناجمة

عن تفشي الوباء ومنع اإلصابة .ومع وجود ممارسات إنتاج مأمونة والعديد

من التدابير ،استمرت عملياتنا بأقصى قدر ممكن من الصحة .وبفضل

االحتياطات الفعالة والكفؤة التي اتخذت في الوقت المناسب ،لم تتأثر

أنشطتنا من حيث الهندسة وسلسلة اإلمداد واإلنتاج والتسليم بسبب
الوباء .وعلى الرغم من إلغاء المعارض المقررة وفرض قيود على السفر،

حافظنا أيضا على تواصل مستمر مع زبائننا.

“درع الوط���ن” :م���ا هي التدابير التي اتخذتها ش���ركة أوتوكار
كجزء من استراتيجيتها لالستدامة؟
 : Akfertتقوم استراتيجيتنا في مجال األعمال على تحسين مستويات

معيشة األجيال القادمة بمنتجات فعالة ومالئمة للبيئة ومبتكرة من شأنها
أن تساهم في إرساء السالم والسالمة في مختلف أنحاء العالم .وتظل

االستدامة في صميم أنشطتنا .وتمشيا مع استراتيجيتنا لالستدامة،
صممنا نموذجا لألعمال يتبع بأمانة أخالقيات المهنة ،ويخلق قيمة للبيئة،

ويفي بجميع توقعات العمالء ويطور منتجات تعتمد على التكنولوجيا،

ويساهم في دعم رأس المال المحلي .ونهدف في جميع عملياتنا إلى
تحقيق التفوق التشغيلي.

وقد اعتمدنا الميثاق العالمي لألمم المتحدة ومبادئ األمم المتحدة
لتمكين المرأة .وباإلضافة إلى ذلك ،نتبنى أهداف التنمية المستدامة

لألمم المتحدة ( )SDGوننظر في مدى امتثال أولويات االستدامة لدينا
لهذه األهداف.

ونهدف إلى خلق قيمة طويلة األجل من خالل الجمع بين العوامل

االقتصادية والبيئية واالجتماعية ومبادئ إدارة الشركات .وكدليل على

جهودنا التي تركز على االستدامة ،أدرجنا في مؤشر استدامة بورصة تركيا،

الذي يضم الشركات المسجلة التي تتمتع بأعلى أداء في مجال استدامة

أوتوكار عن األنشطة البيئية واالجتماعية وأنشطة إدارة الشركات ونتائج
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“الطيف” في الصدارة من حيث
ضمان الجاهزية في أداء المهام
ً
مؤخرا عن تعيين سيف علي الدهباشي في منصب الرئيس
أعلنت مجموعة «إيدج»

التنفيذي لشركة «الطيف» التابعة لها ،والمزود الرائد في الدولة لدعم دورة الحياة

للمنصات واألنظمة البرية العسكرية من خالل الصيانة واإلصالح والعمرة ،وإدارة سلسلة

التوريد ،والتدريب الفني ،والخدمات الهندسية .وفي مقابلة له مع مجلة «درع الوطن»،
يناقش الدهباشي االستفادة من المواهب اإلماراتية ،وإدماج أحدث التقنيات وخطط

التوسع وغير ذلك .وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:
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ً
ً
عقدا لتطوير  413وحدة لتوزيع
مؤخرا
وقعت شركة الطائف
الطاق���ة المع���ززة مع ش���ركة «نم���ر» .لو تتفضل���ون ببعض
الكلم���ات ح���ول خب���رات «الطيف» ف���ي هذا المج���ال وحول
االس���تفادة م���ن مواهب المهندس���ين اإلماراتيي���ن في هذا
المشروع؟
ً
تطورا بوتيرة أسرع من أي وقت
تشهد التكنولوجيا الخاصة بالمركبات
مضى ،وزيادة مستمرة في القدرات الالزمة .ونتيجة لذلك ،يحتاج عمالؤنا

إلى حلول تساعد طاقم المركبة على التركيز على المهمة ،وعدم القلق
بشأن توافر القدرة والموثوقية.
ً
ً
شريكا
عاما من الخبرات الهندسية تجعل من «الطيف»
وإن ستة عشر
ً
ّ
صناعيا يتمتع بالمهارة التي تمكنه من مساعدة العمالء على تحقيق أقصى
استفادة من قدرات مركباتهم .ويتميز مهندسونا بالجمع بين مجموعة
ّ
يمكنهم
متنوعة وفريدة من الخبرات والمعرفة الالزمة في القطاع؛ مما

من تصميم وتقديم حلول تنطوي على قدرات وتقنيات متقدمة .وقد قمنا

بإنشاء خط تجميع مخصص لتطوير المنتجات لضمان اإلنجاز والتسليم في
الوقت المطلوب.

لطالما كان التوطين في في مقدمة أولياتنا؛ فنحن نواكب األولويات

ورواد األعمال في
الوطنية ،وندعم تطوير قدرات المهندسين والتقنيين ّ
ً
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMحرصا منا
على أن يكون لدينا مصدر مستدام للمواهب.

هل لديكم خطط للتوسع في األسواق الدولية؟

ما رأيك في أهمية إدارة سلسلة التوريد؟

تهدف سالسل التوريد الدفاعية إلى الحصول على مخرجات تشغيلية،

وتعتمد القوات المسلحة على هذه المخرجات لضمان التوافر والجاهزية
للمهام .وبالتالي فهذه عملية استراتيجية للغاية مصممة لضمان توزيع
المنتجات في األماكن الصحيحة ،وبالكميات المطلوبة ،بأفضل تكلفة

إجمالية لألنظمة.

يدعم قسم إدارة سلسلة التوريد عمالءنا بمجموعة من الخدمات ،والتخزين،

ً
ً
أساسيا ألعمال شركة الطائف
هدفا
يعد التوسع في األسواق الدولية

وإدارة المخزون .وباإلضافة إلى ذلك،

السيادية للدولة ،واالقتصاد المعرفي ،وإمكانات التصدير؛ إذْ تعد منطقة

ذات قيمة مضافة تسهم في

ومجموعة إيدج؛ فقد تم تأسيس مجموعة إيدج ( )EDGEلتطوير القدرات

الشرق األوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع من األسواق المستهدفة
ً
دائما منفتحون على أوجه التآزر التي تعزز
األساسية بالنسبة إلينا .ونحن
أهدافنا التصديرية وحضورنا على المسرح الدولي.

رو ً
ادا في مجال التزويد بخدمات الصيانة واإلصالح
بصفتكم ّ
والعم���رة والدعم الش���امل لدورة الحي���اة للمنصات األرضية
والمركب���ات الثقيلة في دولة اإلم���ارات العربية المتحدة ،ما
هي رؤيتكم حيال دور التكنولوجيا في تغيير إجراءات العمل؟
ً
ً
كبيرا في مجال الصيانة واإلصالح والعمرة (،)MRO
دورا
تلعب التكنولوجيا
وقد أصبح مقدمو الخدمات يعتمدونها على نطاق واسع؛ إذْ يسهم توظيف

تقنيات مثل تحليالت البيانات ،والذكاء االصطناعي ( ،)AIوالروبوتيات،
والواقع المعزز ( ،)ARوالواقع االفتراضي ( ،)VRألداء عمليات الصيانة

واإلصالح والعمرة ،في رفع مستوى الكفاءة واختصار أوقات التسليم.
ً
لم يعد اعتماد التقنيات الجديدة ً
هامشيا بالنسبة إلى مقدمي الخدمات،
أمرا

نقدم خدمة مشتريات أساسية
تحسين األداء والتوافر من

خالل التعامل مع استالم
وإصدار
ً
وحرصا

وتخزين

األجزاء.

وتسليم
على

ضمان الكفاءة ،نستفيد
من

البيانات

والتحليالت

الضخمة

إلنتاج

أفضل

التوقعات في الصيانة وجداول

التخطيط من حيث الفاعلية .كما

تعد إدارة سلسلة التوريد بالفعل
ً
ً
حاسما الستدامة المهام
عنصرا
ونجاحها.

ً
ً
محوريا في استراتيجيات األعمال األساسية؛ األمر الذي
عنصرا
بل أصبح
يساعد على اكتساب ميزة تنافسية على اآلخرين .غير أن التعامل الفعلي

مع التعقيدات والفروق الدقيقة داخل المركبات العسكرية وصناعة الدفاع

ككل يتطلب برمجيات متخصصة وتكنولوجيا متقدمة .وتتمثل مقاربتنا

في االستمرار في اعتماد وتنفيذ تقنيات جديدة لتبسيط عملياتنا وتحسين

خدماتنا.

سيف علي الدهباشي
الرئيس التنفيذي لشركة «الطيف»
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إن ستة عشر عاماً من
الخبرات الهندسية تجعل
ً
ً
صناعيا
شريكا
من «الطيف»
يتمتع بمهارة عالية

كي���ف ترى االتجاه���ات العامة في المش���هد الدفاعي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة؟

ً
تاريخيا بأنها مستورد للمنتجات الدفاعية
تُ عرف اإلمارات العربية المتحدة
مشتريا ،حيث غدت العباً
ً
والعسكرية .لكنها اآلن تنآى بنفسها عن كونها
يستثمر ويتعاون ويبيع المنتجات والخدمات .وتفخر «الطيف» بسمعتها

المحلية وبالقيمة التي تحققها لدولة اإلمارات العربية المتحدة .فنحن لدينا
ً
جزءا من
قاعدة عمالء قوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبكوننا
ً
محليا
مجموعة «إيدج» ( ،)EDGEفنحن قادرون على االستفادة من مركزنا

لتسويق أنفسنا لدى القوات المسلحة على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
وهذا هو االتجاه الذي نشهده عبر العديد من العبي الدفاع اإلماراتيين.

تعد إدارة سلسلة التوريد
ً
ً
حاسما الستدامة
عنصرا
المهام ونجاحها

وثمة اتجاه رئيسي آخر تركز عليه “الطيف” و” إيدج” على نحو متزايد؛ يتمثل

في االستثمار من خالل البحث والتطوير ،من أجل تطوير تقنيات متقدمة؛
مثل قدرات التحكم الذاتي ،واألنظمة الفيزيائية السيبرانية ،وأنظمة الدفع

المتقدمة ،والروبوتات ،والمواد الذكية ،مع التركيز على الذكاء االصطناعي
الذي سيغطي كافة المنتجات والخدمات .وسيساعد ذلك دولة اإلمارات

العربية المتحدة والدول األخرى على االستجابة بشكل أكثر فاعلية

للتهديدات عبر المشهدين اإلقليمي والعالمي.
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القيصر بوتين..
والحقيبة النووية
ولكن ذلك الخبر الصادم بالنسبة لهم جعلهم يعودون للتفتيش في ماضي السيد بوتين منذ

بقلم :عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

كانت لحظة مشحونة باالنفعال
الشديد لجميع أجهزة
االستخبارات الغربية ليلة
 31ديسمبر  1999وتبدلت
جميع خططهم العائلية
لالحتفال بالعام واأللفية
الجديدة ،وهرعوا إلى مكاتبهم
لالتصال بعمالئهم النشطين
الستطالع خبر استقالة
الرئيس الروسي بوريس
يلتسين المفاجئ وانتقال
السلطة والحقيبة النووية إلى
رئيس الوزراء حينها فالديمير
بوتين.
كان لدى أجهزة االستخبارات
الغربية معلومات كثيرة حول
السيد بوتين ،منذ دخوله
عالم السياسة عام 1991
ومعلومات أكثر حين أصبح
ً
نائبا أول
في مايو ،1998
لرئيس هيئة األركان الرئاسية
وتقلد منصب مدير جهاز
األمن الفيدرالي الروسي في
ً
رئيسا للوزراء
يوليو  1998ثم
في أغسطس .1999

والدته! ويبحثون في أسباب استقالته من المخابرات الروسية إثر محاولة االنقالب الفاشلة
في  19أغسطس  1991إلقصاء الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف عن الحكم والتي قام

بها أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ.

وتبين أن أسباب استقالته من المخابرات برتبة مقدم ،في اليوم التالي لمحاولة االنقالب ،ألنه
لم يوافق على ما حدث ،بل لم يكن يريد أن يكون جزء ًا من المخابرات في اإلدارة الجديدة ،ما

جعل تلك المعلومات الضئيلة حوله ،تقلق ليلتهم الطويلة ،حيث طلبت معظم الدول تقارير
مفصلة من االستخبارات حول الرؤية المتوقعة للرئيس الروسي الجديد ،في بداية األلفية.

معظم التقارير االستخبارية التي تم رفعها لقيادات الدول الغربية ،صبيحة األلفية الجديدة

كانت تشير إلى أن السيد بوتين هو رجل استخباري وعسكري كتوم ،يتمتع بالحنكة والذكاء،
وأنه سيتولى رئاسة روسيا رسمي ًا ،ومن المرجح أن يتم انتخابه ،وأن على القيادات أن تبارك
تعيينه رئيس ًا باإلنابة حالي ًا ،فصرح البيت األبيض فور ًا «إن اإلدارة األميركية لم تفاجأ بالخطوة
التي اعتبرتها تغيير ًا كبير ًا» ،لكن الرئيس األميركي «بيل كلنتون» ،الذي تلقى تقرير مستشاره
لشؤون األمن «ساندي بيرجر» حول استقالة الرئيس يلتسين وتعيين السيد بوتين ،بدا متردد ًا،

وهو يقدم تهنئته للرئيس يلتسين على رئاسته التاريخية لروسيا ،وأكد على أن أهم المكتسبات
لوالية يلتسين هي «تفكيك النظام الشيوعي وقيام مؤسسات جديدة منبثقة عن انتخابات

ديمقراطية دستورية» ،لكنه لمح وبدل تهنئته للسيد بوتين إلى أن «تسلم رئيس الوزراء بوتين
المسؤولية كرئيس بالوكالة ،طبق ًا للدستور ،هو المثال األخير على المكتسبات التي حققها
يلتسين» !

التصريحات الحذرة الغربية ،صبيحة العام الجديد  ،2000كانت كلها تشي أن التقارير االستخبارية

المقدمة حول استقالة السيد يلتسين المباغتة وتعيين السيد بوتين ،تؤكد معظمها أن

المرحلة القادمة في عهد بوتين لن تكون كما يحب الغرب وأميركا ،وأن طباعه وصفاته وأفكاره
السياسية والعسكرية والثقافية أيض ًا ،كلها تصب في عودة روسيا إلى زمن ما قبل التفكيك،
أو إلى زمن القيصرية الروسية أيض ًا ،وأن روسيا ستعمل على تقوية حلفاء في الشرق ال يمكن
هزيمتهم ،وقد تأتي لحظة ،يخشى العالم كله فيها أن الحقيبة النووية في يد رجل يعشق
روسيا األم بال حدود.

مثال ،وبناء على تقرير جهاز االستخبارات البريطانية الذي وضع على طاولة رئيس
في لندن
ً

الوزراء البريطاني توني بلير ،فجر األول من يناير  ،2000أكد عدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة،

لكن بيان رئيس الوزراء تمت صياغته بطريقة أكثر دبلوماسية فقال «إن بوريس يلتسين قاد
ً
صعوبة وإيالم ًا،
بالده خالل انتقالها من الشيوعية إلى الديمقراطية في إحدى أكثر العمليات
وبفضله أصبح العالم أكثر استقرار ًا وأمن ًا» ،وأضاف على عجالة« :أنه يرغب في مواصلة

التعاون الوثيق مع رئيس الوزراء فالديمير بوتين» ،وتكرر األمر ،نسخة طبق األصل ،في معظم
الدول األوروبية ،في فرنسا وألمانيا وبولندا والتشيك وبلغاريا التي صرحت برغبتها في أال

يكون الستقالة السيد يلتسين أي تأثير على العملية الديمقراطية في روسيا ،ويأملون في أال
تتأثر عالقات الثقة والتعاون الحالية مع بلغاريا باستقالة السيد يلتسين.
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األبعاد والمنطلقات والثوابت

رؤية دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية االستراتيجية
لألزمة األوكرانية

رغم أن أزمة أوكرانيا قد وضعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

شأنها شأن دول أخرى كثيرة ـ في اختبار صعب ،إال أنها قد حرصت على استمرار
موقفها الراسخ إزاء التمسك بالمبادىء األساسية لألمم المتحدة والقانون

الدولي ،وفي مقدمتها تغليب لغة الحوار والدبلوماسية في حل األزمات،
ً
انطالقا من قناعة راسخة بأن االصطفاف واالنحياز ألي طرف لن يقود سوى
إلى مزيد من العنف وسفك الدماء.

بقلم العقيد الركن /يوسف جمعه الحداد
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وقد حظي هذا الموقف باهتمام اقليمي ودولي واسع النطاق ،وفي هذا

المقال نسلط الضوء على األبعاد والمنطلقات والثوابت التي تفسر رؤية دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية االستراتيجية لألزمة األوكرانية وسبل
التعاطي معها.

وسط انقسام حاد واختالف دولي واضح في مواقف الدول حيال العمليات

العسكرية الروسية في أوكرانيا ،كان بلورة موقف سياسي ودبلوماسي

خليجي يصب بمصلحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسألة
حساسة ودقيقة للغاية ألسباب واعتبارات عدة أولها :عالقات الشراكة

القوية والمتنامية التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين
طرفي األزمة :روسيا من جهة ،وأوكرانيا والغرب بقيادة الواليات المتحدة

من جهة ثانية؛ فهناك روابط ومصالح خليجية ضخمة في مختلف القطاعات
والمجاالت بين الطرفين ،وهناك حرص على بناء عالقات متوازنة مع جميع
القوى الدولية ،ما يجعل التضحية بأي من هذه الروابط والمصالح مسألة

خارج حساب صنع القرار السياسي .ثاني هذه االعتبارات أن بناء موقف خليجي
ً
ً
صعبا لمجمل قناعات وموروث
اختبارا
واضح إزاء األزمة االوكرانية يمثل
السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون من المبادىء والقيم التي تتمسك
بها هذه الدول منذ تأسيسها .وثالث هذه االعتبارات أن دول مجلس التعاون

الخليجي تعد من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم ،فالسعودية واالمارات

والكويت أعضاء رئيسيين بتحالف «أوبك »+كان لزاما عليهم التصرف بحكمة
ً
دوليا بالنظر إلى حساسية أسواق الطاقة
وهدوء في هذه الظروف المعقدة
الدولية ألي خالفات قد تقوض هذا التحالف النفطي الضامن الستقرار
أسواق الطاقة وعدم حدوث أي اضطرابات في االمدادات ،وهي مسألة تهم
المنتجين والمستهلكين على حد سواء ،أي روسيا والغرب ً
معا.
في ضوء ماسبق ،حرصت دول مجلس التعاون الخليجي على تبني موقف

قائم على المبادىء والتمسك بالقانون الدولي في التعاطي مع األزمة

األوكرانية ،باعتبار أن ذلك الخيار يمثل التموضع االستراتيجي األمثل والوحيد

الذي يضمن لهم الحفاظ على مصداقيتهم الدولية ويتيح لهم هامش مناورة
ً
بحثا بين الخصوم عن مخرج مما آلت إليه األوضاع؛
سياسي مناسب للتحرك
لذا فقد أوضحت مصادر خليجية عقب تصويت مجلس األمن الدولي على
مشروع قرار أمريكي ألباني ،أن تأييد طرف في األزمة األوكرانية ال يؤدي

إال إلى المزيد من العنف ،لذا فقد كان االمتناع عن التصويت في مجلس
ً
تجسيدا لموقف إماراتي خليجي رصين ينأى بهم عن االصطفاف
األمن
واالستقطاب الدولي الذي كان ـ وال يزال ـ في ذروة قوته.

تحرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في عالقاتها مع القوى
الدولية الكبرى على تحقيق التوازن بما يضمن تحقيق مصالحهم االستراتيجية
مع الجميع ،لذا فإن تعميق التعاون الخليجي  -الروسي ،وكذلك الخليجي -

الصيني ،ال يأتي على حساب العالقات االستراتيجية القوية التي تربطهم

بالواليات المتحدة األمريكية ،وهذا األمر يجسد شفافية الدبلوماسية
الخليجية وقدرتها على التحرك في مناطق التعاون المشتركة مع الجميع.

والشك أن الشراكة االستراتيجية المتنامية بين بين دول مجلس التعاون
ً
خصما من رصيد عالقاتهم االستراتيجية مع قوى دولية
وروسيا ال تأتي
أخرى في مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية ،فما يربط دول الخليج العربي

والجانب األمريكي تحالف عميق وراسخ يمضي في مسارات موازية ألي

شراكات استراتيجية مستحدثة ،ومن ثم فإن الشراكة االستراتيجية مع روسيا

تعكس مبدأ تنويع البدائل والخيارات االستراتيجية وتفتح آفاق جديدة للتحرك

حرصت دول مجلس
التعاون الخليجي على
تبني موقف قائم على

المبادىء والتمسك بالقانون
الدولي في التعاطي مع األزمة
األوكرانية

والمناورة أمام الدبلوماسية الخليجية من دون افتئات على التزاماتهم حيال
شركائها االستراتيجيين اآلخرين ،واألهم من ذلك أن القيادات الخليجية تمتلك
ً
دائما
رؤية استراتيجية واضحة في بناء عالقاتها الدولية وتطويرها ،حيث تؤكد،

على أن دول الخليج العربي حريصة على التعاون مع العالم بأسره من دون
استثناء لضمان مستقبل مزدهر لمنطقة الشرق األوسط والخليج العربي.

ويشير تحليل العالقات الخليجية ـ األمريكية أو الخليجية الروسية في السنوات
األخيرة إلى أن دول مجلس التعاون باتت تمتلك من المرونة ما يجعلها
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قادرة على استيعاب وتوفير هوامش

حركة مناسبة لكل شريك في التعامل
مع ملفات تتماس مع الطرف اآلخر،

فالواليات المتحدة تدرك أهمية دور
دول الخليج العربي في الحفاظ على

األمن واالستقرار في الشرق األوسط
والعالم ،ودول الخليج بدورها ال
تريد االصطدام بالشريك األمريكي،

ولكنها تسعى في الوقت ذاته لتحقيق
أهداف استراتيجية تتعلق بمصالحها

االستراتيجية في ملفات مثل أسعار

النفط واالبقاء على الشراكة مع روسيا
والصين .وفي جميع األحوال يحرص
البيت االبيض بالمقابل على تفادي

تحرص دول مجلس
التعاون لدول الخليج
العربي في عالقاتها مع
القوى الدولية الكبرى
على تحقيق التوازن بما يضمن
تحقيق مصالحهم االستراتيجية
مع الجميع

ً
وتغيرا بقدر
تحوال
وهذا األمر ال يعد
ً

ما يعد استجابة واقعية للمتغيرات
االقليمية والدولية.

لذلك فإن الموقف الخليجي تجاه

األزمة األوكرانية ال ينفصل عما سبقه
ً
اقليميا
من تحركات ومواقف خليجية
ً
ودوليا ،وال يمثل في حقيقة األمر

إعادة تموضع أو تغيير لألولويات

االستراتيجية أو تحول نحو الشرق
والتخلي عن شراكات الغرب ،والسيما
ً
تماما
الواليات المتحدة ،ولكنه يجسد
قراءة جيدة وواعية للمشهد الدولي،

وما يموج به من تغيرات في موازين
فضال عن كونه استمرار في
القوى،
ً

الصدام مع مع دول الخليج ،التي ال
ً
طرفا في أي صراعات دولية يمكن أن تهدد مسيرتها
ترغب في أن تكون
ً
سلبا في طموحاتها االقتصادية الكبري ،واألمر الالفت في
التنموية أو تؤثر

التعاطي معها ،وكل ذلك هو في حقيقة األمر نتاج دراسة متأنية للظروف

ضمان فوائد وعوائد استراتيجية مناسبة لطرفي العالقة ما يعزز فرص نجاح

مجلس التعاون ويضمن لها خطوات استباقية في ملفات متحركة.

التحركات الدبلوماسية الخليجية أنها تمضي وفق قاعدة «رابح ـ رابح» بمعنى

الدبلوماسية الخليجية في بناء شراكات مع الجميع.

ورغم أن بعض األدبيات السياسية تشير إلى حدوث تغيرات جذرية في نهج

السياسة الخارجية الخليجية وتتحدث عن تخليهم عن نهج الدبلوماسية الهادئة

الذي كانت تتسم به خالل مرحلة السابقةـ واعتماد استراتيجية مغايرة تعتمد
على نهج أكثر تفاعلية مع األحداث واألزمات االقليمية ،فإن تحليل الشواهد
بتأن يشير إلى أن دول مجلس التعاون بشكل عام هي دول فتية تسري فيها

الحيوية والدينامكية التي تتيح لها سرعة االستجابة وردة الفعل والتفاعل مع
ً
وضوحا لما لهذه األزمات من
ما يحيط بها من أحداث وأزمات بشكل أكثر
تأثيرات وتبعات استراتيجية ملموسة على مصالحهم وبقية الشعوب العربية،

االمساك بزمام المبادرة والمبادأة

ً
استراتيجيا في التعاطي مع األزمات والتوترات والتفكير خارج الصندوق في
ومعطيات البيئة االستراتيجية االقليمية والدولية ،بما يحقق مصالح دول
والفكرة من وراء هذا التوجه الخليجي هو الحيلولة دون تأثر قاطرة التنمية
ً
عالميا من تنافس واستقطاب
الخليجية المتسارعة بما يجري من حولها

ً
مفهوما إلى حد كبير ،فدول مجلس
وصراعات وتوترات ،وهنا يبدو األمر
التعاون لدول الخليج العربية ال تريد سوى توفير أجواء دولية آمنة ومستقرة

تضمن لعملية التنمية التواصل واالستمرارية وتضمن لها كذلك مستويات
متزايدة من التعاون والشراكات بينها وبين الدول واالقتصادات األخرى،

السيما تلك التي تتمتع بمزايا نسبية يمكن أن تسهم في تعزيز معدالت
األداء التنموي الخليجي في مختلف القطاعات.
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توحيد قواتنا ..ال تنمية
بدون أمن
واحدة من هذه الروايات التي تحكى ،قصة توحيد قواتنا المسلحة وتسير تحكي في جوانب

تكاملها بالتفصيل إلى أن أصبحت اليوم “ملهمة” لآلخرين في مجال العزة والكرامة والنصر.

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

ال توجد رواية تنموية في
ً
اقتصاديا
تاريخنا الحاضر،
ً
وسياسيا ،تحكى إال ويأتي
ذكر التجربة اإلماراتية
كمثال في كيفية التحول،
وبناء دولة المؤسسات
لديها القدرة على حماية
مكتسباتها .هناك ،بالفعل،
روايات تنموية ربما قد
تكون انتهت أو اكتملت
وثبتت على حالها ،أو
أنها أساطير لم يعيشها
جيل الحاضر ولكن التجربة
اإلماراتية وعلى مدى أكثر
من نصف قرن وستمتد
إلى الخمسين القادمة
حسب الرؤية الموضوعة
لها ،هي رواية تتحدث عن
نفسها ويمكن مشاهدتها
على أرض الواقع.

فيوم السادس من مايو  1976إلى وقتنا الحاضر يمثل عالمة فارقة في تاريخ دولة اإلمارات

العربية المتحدة ففيه صدر قرار توحيد قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية واحدة لتشكل
ً
ً
وطنيا لحماية مكتسباتنا الوطنية وتحفظ سيادة الدولة واستقراره .فقرار التوحيد،
درعا
بذلك
الذي جاء بعد أقل من خمس سنوات من إعالن االتحاد في  ،1971حمل معنيين اثنين.
المعنى األول :وهو األساس الذي قام عليه قرار التوحيد في ذلك الوقت بما يتناسب

واللحظة التاريخية لالتحاد اإلماراتي بأن أمن الوطن الواحد“ :ال يتجزأ” وأنه بدون األمن ال

يمكن الحديث عن التنمية أو الحفاظ عليه ،وهو الشعار الذي اتخذته دولة اإلمارات منذ
ً
عاما القادمة بالسير فيه بل وعملت به مع
تأسيسها وسارت عليه بل وخططت للخمسين
فعال حقيقته بأنه ال تنمية بدو أمن.
األشقاء وباقي دول العالم ،وقد أثبت
ً

المعنى الثاني :إيمان مؤسسي الدولة االتحادية وعلى رأسهم المغفور له بإذن اللخ الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان بأن لكل نجاح أعداء وطامعين متربصين ينتظرون اللحظة المناسبة

لتنفيذ مخططاتهم .وعليه فإن “الذراع العسكري” ذات العقيدة الدفاعية الوطنية وتطوير
ً
درسا يبقى
مهارات منتسبيه مع مواكبة كل حديث في عالم األسلحة كفيل بردعهم وتلقينهم

ً
تحديدا يمكننا الحديث عن محاولة تنظيم “الحوثين”
عبرة لألخرين .وربما في هذه النقطة
في يناير الماضي لتجربة ردة الفعل اإلماراتي فكانت النتيجة قاسية له ولمصيره فمن غير أن

ً
ميدانيا فقد تم تصنيفه تنظيم إرهابي ألول مرة من
تم تكبيده خسائر مادية ومعنوية كبيرة
خالل مجلس األمن هذا غير تلك الردود الدولية المنددة الستهدافه لدولة اإلمارات وصل

ً
مؤخرا ألن يتم إغالق الحسابات اإلعالمية للحوثي على السوشيال ميديا .فأمن االمن
األمر

اإلمارات خط أحمر له ولغيره.

وفق تلك المعاني يكون طبيعي أن يتحقق ما نراه على أرض الواقع من إنجازات في مختلف
المجاالت التنموية بل وبالقدرة على إقناع اآلخرين بصحة الرؤية اإلماراتية ذات الشقين

وهما :تساير التنمية مع األمن وأن االثنين يكمالن بعض.

ينبغي عدم اعتبار أن مغامرة الحوثي هو التحدي الوحيد وإنما كان األخطر من واقع من

يقف وراءه وعندما أدرك مكانة القوات اإلماراتية وتأثيرها اختار التراجع واالنهزام .فمجاالت

الحديث عن التحديات التي واجهتها واستطاعت التغلب عليها مثل تجربة حرب إيران والعراق
وتجربة احتالل الكويت وكذلك المشاركات الخارجية قواتنا المسلحة اإلنسانية التي غيرت
فهم الناس حول طبيعة الجيوش في العالم حيث شاركت في إنقاذ حياة الناس في أصعب

األوقات في البوسنة والهرسك وفي الصومال وأفغانستان.

من دواعي فخرنا اليوم أن قواتنا المسلحة اليوم محل االقتداء واالستفادة من تجربتها

ً
ومرورا
الشاملة ،بداية من العقيدة الوطنية التي هي أساس كل عمل وطني ناجح
باالستعدادات التدريبية والعمل على امتالك المهارات إلى الصناعة العسكرية ،اليوم قواتنا
محل حديث األكاديميات العسكرية في العالم.
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ما بعد النظام العالمي الجديد

صراع المراكز والتخوم..
من واشنطن إلى موسكو مرورا ببكين ؟
في إيقاع متسارع الخطى ،تشهد البشرية في العامين األخيرين تطورات تستدعي
طرح عالمات إستفهام ،عن مالمح ومعالم النظام الدولي ،ال سيما بعد أن تداخلت
الخيوط وتشابكت الخطوط ،بين ما هو من فعل الطبيعة ،وربما بسبب تاثيرات اإلنسان
الضارة ،كما الحال في ظل التغيرات اإليكولوجية الحادثة على وجه األرض ،وبين ما
اليزال غامضا وال تعرف بعد أسراره ،كما الوضع مع جائحة كوفيد  ،19 -والتي ال يقطع
المرء ما إذا كانت قد ذهبت إلى غير رجعة أم ستعاود الهجوم على البشرية من جديد،
ويصل األمر حد حربا إقليمية كبرى ،يخشى المراقبون أن تتطور إلى صراع كوكبي وحرب
عالمية ،كما الوضع في األزمة الروسية األوكرانية .
بقلم /إميل أمين
كاتب وباحث في الشؤون الدولية
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هل هي نهاية النظام العالمي الجديد ،ذاك الذي بشر به الرئيس األمريكي

جورج بوش األب في أوائل تسعينات القرن الماضي ،بعد تفكيك اإلتحاد

السوفيتي والذي جرى عبر تفخيخه من الداخل ،ومن غير أن يتكلف الناتو
إطالق رصاصة واحدة؟ ام أن أنها نهاية العولمة التي درج العالم على اللهاث

وراءها خالل العقود الثالثة األخيرة على نحو خاص؟

قد يكون من المبكر القطع بالجواب ،لكن جل ما يمكن للباحث المحقق

والمدقق فعله ،الغوص في عمق ما يطفو على السطح ،ومحاولة التوصل
إلى ما يشبه الخالصات األولية من المشهد الدولي الحالي ،على تفكك

أوصاله.

لتكن البداية من عند فكرة العولمة ،وهي في حقيقة األمر ليست جديدة
بالمطلق كما أراد البعض أن يصورها لنا ،لكن يمكن القول أن ثورة التواصل

المعلوماتي ،هي التي جعلت من القرية الكونية ،قفصا كبيرا .

حين ضربت جائحة كوفيد  19 -العالم ،تقطعت السبل ،على األقل في األشهر

األولى لالزمة ،بين البشر وبعضهم البعض ،حيث علت أصوات القوميين
والشوفينيين ،وظهرت عالئم التفضيالت العرقية ،وكادت البشرية تعود إلى
ً
قائما اإل
مالمح القبلية األولى ،إذ أغلقت الحدود ،ولم يعد التواصل الجغرافي
على خرائط الحوائط وغرف العمليات .

ً
ً
مباشرا على مناحي العولمة الثالثة ،اإلجتماعية واإلقتصادية
تأثيرا
أثرت الجائحة

والسياسية ،ولعل البعد اإلقتصادي كان وال يزال وسيظل األكثر تأثيرا .

أحدثت الجائحة حالة واضحة من الركود اإلقتصادي العالمي ،ما أستدعى

إجراءات حماية إقتصادية ،ومن ثم إعادة هيكلة سالسل التوريد ،ما تسبب في

مخاوف جمة حتى للدول العظمى ،ففي الداخل األمريكي على سبيل المثال،
أكتشف األمريكيون خطورة أن تكون سالسل إمداد األدوية ،معتمدة على
صناعتها في دول آسيوية ،بسبب التكلفة الزهيدة .

عطفا على ذلك ،جاءت الحرب الروسية – األوكرانية ،لتكتشف نسبة كبيرة

من دول العالم المعتمدة في غذائها على الحبوب المستوردة من موسكو
وكييف ،أن اإلعتمادية هنا شر مستطير ،وأن من ال ينتج غذاءه ،هو في مهب
الريح.

ويمكن للمرء أن يضيف بعدا أخر متعلق بالطاقة ،والصراع على واردات النفط

والغاز ،سواء كانت من روسيا إلى أوروبا ،أو من روسيا للواليات المتحدة
األمريكية ،ناهيك عن تطورات المشهد الطاقوي في الشرق األوسط ،وضبط

العالقات بين العواصم العربية ونظيراتها الدولية المتصارعة.
ً
شعورا بأن
تبدو العناصر المتقدمة بدون تبسيط مخل ،مقدمات تولد لدينا
ً
شيئا ما يتغير بشكل جذري ،وإن لم يتبلور بصورة نهائية في هذه األيام ،وإن
ً
حكما سيعلن عن وجه عالمي جديد في المدى الزمني المنظور ،وحين
كان

ينقشع دخان المعركة في شرق آسيا بنوع خاص ،األمر الذي يجعلنا نبدأ
بالتساؤل عن مالمح العالم القادم من عند روسيا اإلتحادية بنوع خاص .

يعن للمرء التساؤل “ إلى أي حد ومد تساهم روسيا في تغيير المشهد الدولي

الحالي” وهل هي قادرة بالفعل على منافسة القوة األمريكية ،في صراعها
على تسيد العالم ؟

يمكن القطع بأن روسيا في ظل القيصر بوتين عرفت كيف تستغل األخطاء
الكارثية للواليات المتحدة األمريكية ،ال سيما خالل فترة رئاسة باراك أوباما،

وبنوع خاص سياساته التي حملت عنوان  “،القيادة من وراء الكواليس” ،األمر
الذي أفسح لها مجاال دوليا للتمدد في الكثير من البقاع واألصقاع ،كما مألت
العديد من مربعات النفوذ الدولية التي أخلتها واشنطن .
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أكملت روسيا – بوتين ،إنبعاثها المتدرج ،من خالل اإلستيالء بذكاء ودهاء
شديدين على األراضي على نطاق محدود في مناطق “ الصراعات المجمدة

“ وتوسيع نفوذها بحذر .

لقد كان بوتين صادقا في مخاوفه من تمدد حلف الناتو حتى حدوده الشرقية،

ومعتبرا أن األمر يتهدد أمن روسيا القومي ،وقد رأى في الفوضى العالمية

فرصة سانحة ،لتغيير األوضاع وتبديل الطباع ،ومن هنا كان قرار مهاجمة
أوكرانيا .

هل ستتمكن روسيا من مواجهة امريكا مالئة الدنيا وشاغلة
الناس ؟
هناك احتماالن في حقيقة األمر :

أوال :أن يستمر الناتو في حصار روسيا ،معنويا وماديا ،وقد تنضم دول
أخرى للحلف ،ويستمر زخم أوكرانيا بالمزيد من األسلحة المتقدمة ،والدفع
بقوات الناتو ناحية الدول المتاخمة لروسيا في شرق أوربا ،ما يعني تكرار الفخ

األفغاني في أوكرانيا .

المعنوي في ثالث قارات على األقل ،أوروبا ،واستراليا ،وأمريكا الشمالية،
ً
وقتا طويال للتعافي أمام الحضور األمريكي عالميا.
األمر الذي يستدعي منها
الضلع الثاني في المشهد الدولي المتحرك موصول بالصين ،وعالمة

وفي الوقت عينه اإلستمرار في سياسات العقوبات اإلقتصادية ،ثم البحث

اإلستفهام  ”:هل الصين مستعدة للدخول في تحالفات عالمية لمناهضة

ثانيا  :أن تنجح روسيا في إقامة حلف قوي مع قوى غير صديقة للناتو ،وفي

يدرك الصينيون أول األمر أن مشهد الحرب الروسية األوكرانية ،ومحاولة

من المؤيدين ،البعض منهم في قارة إفريقيا ،واألخر في أمريكا الالتينية،

كهدف تكتيكي ،فيما الهدف اإلستراتيجي الذي تصبو واشنطن إلى إصابته

عن بدائل للنفط والغاز الروسيين ،وحتى ال تتوقف الحياة في القارة األوربية.

المقدمة منها الصين ،والهند ،وايران ،وتركيا ،ومجموعات متناثرة حول العالم

حيث الصداقات الروسية القديمة التي تعود إلى زمن اإلتحاد السوفيتي .

ولعل قدرة روسيا على منافسة أمريكا تضعنا أمام تساؤل عن مستقبل
العالقات األوربية – الروسية ،وإلى أي مدى ستنجح واشنطن في وضع

العصا بين دواليب العالقات ما بين موسكو وبروكسيل.

وفي كل األحوال أثبتت حرب القيصر األخيرة أن روسيا ال تزال قوة عسكرية
لها مهابتها وسطوتها ،كما أكدت على أن الناتو حريص كل الحرص على أن

ال ينزلق في مواجهة مسلحة مع موسكو ،يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية.

لكن من المؤكد كذلك قد خسرت في الشهرين الماضيين الكثير من حضورها

الهيمنة األمريكية وتغيير النظام العالمي؟

إطالة أمدها ،ليس سوى مستنقع أمريكي للروس ،جرى العمل عليه وتنفيذه

في مقتل هو الصين نفسها.

من جانب أخر نالحظ تزايد وتيرة الصراعات الصينية األمريكية ،فمن المنافسة

اإلقتصادية ،إلى ما يكاد يشبه المواجهة العسكرية الممتدة من عند بحر
الصين الجنوبي ،وصوال إلى الموقف من جزيرة تايوان ،وجميعها يمكن في
لحظة من سخونة الرؤوس أن تقود إلى الوقوع في فخ ثيؤسيديديس ،كما

جرى الحال بين أثينا واسبرطة قبل الميالد .

نالحظ هنا أن الصين تتطلع لمد تحالفاتها العالمية في أربعة إتجاهات ،بداية
من إفريقيا والتي تغريها عادة برؤى األموال الساخنة ،ما يرفع عنها عناء الحاجة
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إلى العم سام وشروطه المرتبطة بالديمقراطية وحقوق اإلنسان،
وما لف لفهما ،ثم أمريكا الالتينية ،بجانب الشرق األوسط ،ودول

شمال إفريقيا ،عبر اإلستثمارات التي تسمح بها فوائضها المالية.
ً
حكما ستعاود مغازلتها من جديد ،حتى وإن
أما أوروبا فإن الصين
كانت عدم الشفافية بدى بكين ،في زمن تفشي كوفيد 19 -قد

أثرت الجائحة تأثيراً مباشراً
على مناحي العولمة الثالثة،

أختصمت من رصيدها .

وفي كل األحوال سيكون الحلف الصيني األقرب واألكبر مع
روسيا ،ولو كان حلفا لألضداد ،ذلك أن الطبقات الحضارية الروسية

والصينية غير مرتاحة بعضها إلى بعض ،ولهذا رأينا الصين وإن لم

تساند روسيا عسكريا حتى األن في غزوها ألوكرانيا ،اإل أنها تظل
سندا معنويا لها.

اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية،
ولعل البعد اإلقتصادي كان وال يزال
ً
تأثيرا
وسيظل األكثر

الثاني  :تجميع األمريكيين تحت راية واحدة ،من غير محاصصة ملموسة أو

الذين استمعوا إلى خطاب الرئيس األمريكي بايدن في العاصمة البولندية

محسوسة ،بمعنى رجوع أمريكا إلى فكرة ،بوتقة اإلنصهار ،من جديد ،وليس

وروسيا وان الغرب في طريقه إلى صراع طويل بين الديمقراطيات والشموليات

والجاكسونيين.

وارسو ،ال سيما من الصينيين ،رسخ في عقولهم أن هناك رسائل تتجاوز بوتين

من وجهة نظر القائمين عليه ،ما يعني أن الحرب الباردة والمواجهة المعنوية لن
تنتهي مع وقف إطالق النار في أوكرانيا ،وأن روسيا ليست وحدها الخصم،

وإنما الصين كذلك ،ما يعني أن حلفا صينيا جديدا في الطريق للوالدة.

ويبقى الحديث عن الضلع الثالث من المنظومة الما بعد عالمية ،متمثال
في الواليات المتحدة األمريكية ،والتي باتت وعن حق قوة عالمية في إختبار

مصيري .

التوقف عند إشكالية النقاء العرقي مرة جديدة ،أي الصراع بين البيوريتانيين
وعلى مقربة من شهر نوفمبر تشرين الثاني ،حيث إنتخابات التجديد النصفي

للكونجرس ،ال يبدو أن الرئيس بايدن قد حقق إنتصارات قائمة بذاتها ،فقد

أخفق دبلوماسيا أمام روسيا ،ولم ينجح في صدرها أو ردها عن غزو أوكرانيا،

عطفا على أنه وقف عاقد األذرع على الصدور عسكريا ،اإل من عقوبات إقتصادية
أعد القيصر نفسه لها.

وفي حصاد حساب الرئيس بايدن إنسحابا فوضويا ،من أفغانستان ،وعلى غير

والشاهد أن الحديث عن أمريكا يقتضي أن نفرد لها حديثا قائما بذاته ،لكن

رغبة جنراالت البنتاغون ،ما يجعل أمريكا المؤسساتية ليست على قلب رجل

تبدو واشنطن اليوم عاصمة قلق وحائرة ،ال سيما في ظل رئاسة لم يقدر لها

أضف إلى ما تقدم تردي األوضاع اإلقتصادية ،فبعد عامين من تأثيرات الجائحة،

اإلنتخابية :

الطين بلة كما يقال ،فقد أرتفعت أسعار المحروقات في الداخل األمريكي بشكل

وفي كل األحوال ،يمكن القطع بأن مالمح الفوضى العالمية لم ولن توفرها.

أن تفي بأهم وعدين إنتخابيين ،قطعهما الرئيس بايدن على نفسه خالل حملته
االول  :هو القضاء على “ الترامبية ” ،أي إنهاء الحضور الشعبوي األمريكي،

الداعم للرئيس السابق دونالد ترامب ،أولئك الذين يتجاوز عددهم الخمسة
ً
مليونا.
وسبعين

واحد.

بدا وكأن قرارات الرئيس بايدن ،ال سيما منع إستيراد النفط من روسيا ،قد زاد

غير مسبوق ،وهو أمر له رداته السلبية في الدولة المموطرة ،أي القائمة على
المحركات إلتساع مساحاتها والحاجة إلى وسائل إنتقال سريعة.

الواليات المتحدة تبدو وكأنها كمن يسابق الريح في طريق تحقيق حلم لن
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يتحقق ،فكرة القرن األمريكي،
تلك التي وضع لبناتها المحافظون

الجدد في العام  1997من القرن

المنصرم ،غير أنه يفوتها ،أنها لم
تعد سيدة قيصر التي ال تخطئ،
فقد خسرت كثيرا من بريق

مشروعها للحرية والليبرالية حول

العالم ،كما أن صعود الصين

إقتصاديا ،والمخترعات العسكرية

الروسية ،وبخاصة الصواريخ الفرط
صوتية ،نزع من بين يديها الكثير

من أدوات التفرد ،وأوراق الهيمنة

العالمية .

أثبتت حرب القيصر األخيرة أن
روسيا ال تزال قوة عسكرية لها
مهابتها وسطوتها ،كما أكدت على

أن الناتو حريص كل الحرص على أن ال
ينزلق في مواجهة مسلحة مع موسكو،
يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية

الحضاري والديني في الصراع بين

أرثوذكسيتين ،واحدة روسية ،وأخرى
أوكرانية.

ما الذي يتبقى قبل اإلنصراف؟
يمكن القول أن إعادة تشكل المشهد

السياسي الدولي ،سوف يحتاج إلى

المزيد من الوقت ،حتى تنجلي سحابة
غزة روسيا ألوكرانيا ومعرفة نتائجها
وتبعاتها.

غير أن التغير الذي سيجري حكما

بصورة مباشرة وسريعة ،سيبسط
هيمنته على األوضاع اإلقتصادية

الحديث عن المشهد األمريكي يطول ،والخالصة بغير إختصار مخل ،هي

العالمية ،إذ بات من شبه المؤكد أن نظام بريتون وودز ،والذي قاد العالم

غير أدنى مقدرة على إستشراف الغد ،ولعل تحذيرات بعض كبار المفكرين

البداية من عند الرغبة القوية لدى الكثيرين لهز عرش الدوالر األمريكي ،وما

أن الواليات المتحدة تعيش بدورها ذات المنحنى العالمي الضبابي ،ومن

األمريكيين ،مثل توماس فريدمان ،عراب العولمة األشهر من اإلنتخابات
الرئاسية األمريكية القادمة ،وتمنيه أن ال يترشح دونالد ترامب ثانية ،يعكس

مدى القلق من الصراع المجتمعي األمريكي الداخلي .

إقتصاديا منذ العام  1945لن يبقى طويال .

جرى من قرار روسي لتصدير النفط والغاز لغير االصدقاء بالروبل ،ليس اإل
البداية ،ويمكن للمرء أن يفكر ماذا سيكون الحال لو لجأت الصين إلى تفكير

مشابه وأضربت عن إستخدام العمالت الغربية.

األمر نفسه لفت إليه ،البروفيسور روبرت كاغان ،وهو أحد مؤسسي مشروع

األمر األخر هو أن العالم بدأ يستشعر قلقا كبيرا من فكرة تجميد اإلحتياطيات

سيحدث على هامش إنتخابات الرئاسة األمريكية  ،2024وأن األمر سيكون

توجد على األراضي األمريكية ألي دولة تحل نقمة العم سام عليها .

شركة القرن األمريكي ،ويكاد يجزم في كتابات أخيرة له أن الصراع األهلي
بداية تفكيك أمريكا .

األجنبية لدى البنك األمريكي الفيدرالي ،ناهيك عن مصادرة أي إستثمارات
أخر تلك الحركات تجميد  300مليار دوالر روسي ،األمر الذي حدا بالبعض إلى

هنا يحتاج المتابع للحظات من التوقف والتساؤل  ”:هل من صالح ومصالح

إعتبار واشنطن قد تحولت إلى “ أسلحة الدمار المالي ”.

بالقطع ال ،ذلك أن النتيجة والمحصلة النهائية ،ستضحى عالم مكون من

أنطونيو غرامشي “:تتجلى األزمة تحديدا في أن القديم آيل إلى الزوال ،بينما

العالم وإستقراره أن تضطرب الواليات المتحدة على هذا النحو ؟

كانتونات إقليمية وجغرافية ،وتحالفات مجتمعية بعضها عرقي ،وقد يعود

األمر إلى خانة الطائفي ،وعلى غير المصدق متابعة الحوار الدائر عن البعد

وضع عالمنا المعاصر يصدق فيه قول المثقف العضوي اإليطالي األشهر،
ال يستطيع الجديد أن يولد ،وفي فترة التريث هذه ،يبرز عدد كبير من األعراض

المرضية”.
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السطر األخير

شرف خدمة الوطن
لذا كانت خدمة الوطن من أرقى وأسمى أنواع الشرف الذي يحظى به اإلنسان خالل حياته،

فعلى الرغم من توحدنا تحت راية وفكر الوطن ،إال أننا نختلف فيما بيننا على طرق وسبل

خدمته على اعتبار ان لكل شخص نظرته وطريقته في ذلك ،فهناك من يرى ان خدمة
الوطن تنحصر في الوصول الى المناصب ،وهناك من يسخر جهده ووقته للعمل التطوعي

والعمل االجتماعي ،وهناك من ينضم للسلك العسكري ،وهناك الكثيرون ممن يرى ان
االنسان البد ان يكون سفيرا لوطنه أينما ذهب بسلوكياته التي تعبر عن ثقافة وعادات

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

تعلو األوطان
بأبناها البارين بها ،
بأبناءها الصالحين
أصحاب الضمائر
الحية التي تراعي
الله في أوطانها
بالعمل قبل الفعل.

هذه الرسالة التي
يجب ان تصل لألجيال
بدءا من االسرة ومرورا
بكل قناة يكتسب منها
الفرد معرفته وتتشكل
بناءا عليها سلوكياته
واتجاهاته.

وتراث بلده ،وهناك من يرى ان السعي لنيل الشهادات العليا التي تؤهله لنيل المناصب
العليا والمشاركة في صنع القرار هو سعي مخلص لنيل شرف خدمة الوطن.

في المقابل ،هناك كثيرون يجهلون ماهو الوطن ويحصرونه في تعريف اصطالحي يركز على

كونه المكان الذي يولد به الشخص او الذي يستقر به ويمارس حياته ونشاطاته المختلفه

به ،وبذلك يكونون مواطنين ينتسبون إلى بلد او وطن ما حيث ينتمون الى القوم الذين
يعيشون فيه ،اال ان “ الوطن” يتعدى هذا المفهوم بكثير وال ينحصر في التعبير عن هوية

الفرد ،بل يصل الى جوانب عديدة أخرى تشمل واجب المواطن في الحفاظ على وطنه
وصونه من االنتهاك ورد جميل الصنيع له والواجب هو كل ما أمر به الدين اإلسالمي ملزما

لألفراد والجماعات بما يحقق كرامة االنسان ومصالحه و أمنه ضمن إطار مصالح الجماعة

وأمنها .لذا الواجب تجاه الوطن ال جدال فيه من حماية الوطن من أي مكروه وضرر يحيط به
من الداخل والخارج والمحافظة على مقدراته والوقوف مع الجميع لمواجهة أي عدوان أو

مؤامرات أو فتن،فكل مواطن جندي في خدمة وطنه والمحافظة عليه.

خالصة القول ،شرف خدمة الوطن تمتد لتشمل سلوكياتنا وممارستنا في مؤسساتنا

بتحكيم الضمير في تأدية وظائفنا أيا كانت ألن جميعها تصب في صالح الوطن والسعي نحو
رفعته وتحقيق أهداف قيادته ،لذا العمل دون اخالص او ضمير والتنصل من المسؤوليات

والممارسات التي تعكس الفساد اإلداري والمالي الذي يهدر أموال الدولة ويضرب شرف و

أخالقيات أي مهنة ويصيبها في مقتل  ،والعمل على خلق بيئة عمل محبطة وهدم أبسط
قواعد اإلدارة الهادفة ومنها تكوين صفوف ثانية وتصيد أخطاء اآلخرين والتقليل من شأن
أعمالهم والظهور أمام المسؤولين بوجه منافق يحجب كل حقيقة ! والتهاون في انجاز
المطلوب بالتدليس  ،ال يمكن تصنيفها ضمن ممارسات وسلوكيات مواطن  ،بل يمكن
اعتباره مرض نفسي وخيانه عظمى بحق الوطن الذي أعطى كل ما لديه من تعليم وحياة

مستقرة .

السطر األخير ...

المواطنة الحقة أفعال ال شعارات وشرف خدمته شرف ال يناله اال أصحاب الضمائر الحية..
حفظ الله وطني حبيبي مملكة البحرين في ظل قيادة جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى
آل خليفة..ورئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفه ولي العهد نائب

القائد األعلى رئيس الوزراء ..والمواطنين المخلصين .
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تطور دور المؤسسة
العسكرية فـي الدساتير المصريـة

تعددت الـتعريفات التي تـناولت مـفهوم الدستور ،ولكنها اتفقت على أن الدستور هو
مجموعة من القوانين أو المبادئ األساسية للدولة التي توضح حقوق وواجبات المواطنين
ُحكم بها الدولة ،وهو يعد القانون األسمى في الدولـة والمصدر الذي تستمد منه
السلطات العامة اختصاصاتها ،وال يجوز ألي قانون أو قرار أن يخالف أحكامه ،ويقوم
الدستور بثالث وظائف أساسـية ،وظيفـة رمزية :لتحديد هوية الدولة ،واللغة ،ومقومات
المجتمع الرئيسة ،ووظيفة حقوقية :لتوضيح الحقوق والواجبات العامة ،ووظيفة
تنظيميــة :لتنظيــم العالقــة بيــن سلطات الدولة وبعضها البعض ،وذلك كله بهـدف
تحقيـــق االستقرار.
بقلم /د .إسراء أحمد إسماعيل
مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
وقــد عرفــت مصــر النظــام الدســتوري منــذ صــدور قانـون “السياسـتنامة”

فـي يوليـو  ،1837وبذلـك تعتبر مصـر مـن أقـدم الـدول التـي وضعـت دسـاتير،

وإن لـم ً يكـن دسـتورا بالمعنـى المتعـارف عليـه فـي الدسـاتير القائمــة ،لكنــه

ً
ً
تنظيميا للفصل بين السلطات ،وقدم
إطارا
كان شبه دستور؛ حيث وضع
ً
توضيحا لبعـض الحقوق والحريات ،وأنشأ بعـض الدواوين الجديدة ،ثم تا ذلـك

قوانيـن أساسـية مشابهة في عهد الخديوي “إسـماعيل” عامـي  1866و .1879

درع الوطن ...مسيرة وطن

51
دائمـــا أم
دســـتورا
وقـــد شـــهدت مصـــر إصـــدار  10دســـاتير – ســـواء أكان
ً
ً

دســتوريا ،وقــد تفــاوت وضــع المؤسســة إعالن
مؤقتً ــا فضـــال عـــن  13إعالنً ا
ً

العسـكرية خاللها مـا بيـن االقتضاب فـي تنـاول مــا يتعلــق بدورهــا ،ومــا بيــن
االهتمام بمختلــف الجوانــب الخاصــة بهــا ،ومــا بيــن محاولــة إضفــاء الطابـــع

المدنـــي أو العســـكري ،ويمكـــن توضيـــح وضـع المؤسسـة العسـكرية فـي
هـذه الدسـاتير فيمــا يلــي:

دســـتور عـــام  :1882لـــم يتنـــاول مـــواد تتعلـــق بحقـوق وحريـات المواطنيـن

بشـكل مباشـر علـى اعتبـار أن مجلـس النـواب سـيعبر عـن المطالـب الشـــعبية،
لكـــن فـــي واقـــع األمر كان الخديـــوي هـــو الـــذي يمثـــل األمة ،ونظـــرا ألن

هـــذه كانـــت أول محاولـــة لتطبيـــق الديمقراطيـــة بشـــكل ُمؤسســـي فـــي
محـــددا لباقـــي مؤسســـات الدولـــة،
دورا
ً
مصـــر ،لذلـــك لـــم يقـــدم الدســـتور ً

يتميز دستور  2014بشموله
لمختلف الجوانب المتعلقة
بالقوات المسلحة وتحديد دورها
ومهامها في ظل الجهود المبذولة
إلرساء نظام سياسي ديموقراطي

مثـــل مؤسســـة القضـــاء أو المؤسســـة العســـكرية ،ومـــن ثـــم لـــم يـــرد
بمـــواده التـــي بلـــغ عددهـــا ( )53مادة ذكـــر للقـــوات المســـلحة.

دســـتور  :1923جـــاء عقـــب ثـــورة  ،1919وبعـــد صـــدور تصريـــح  28فبرايـــر
 ،1922الـــذي أعلنـــت فيـــه بريطانيــا إلغــاء الحمايــة البريطانيــة علــى مصــر،

وبالتالـــي جـــاء هـــذا الدســـتور
مقيـــدا لســـلطات الملـــك المطلقـــة ،شـــاملاً
ً
ً
مؤكـــدا
وشــارحا لنظــام الحكــم فــي الدولــة،
لحقـــوق المصرييـــن وواجباتهــم،
ً

مفصـال سـلطات الملـك ودور الـوزراء
أن جميـــع الســـلطات مصدرهـــا األمة،
ً
والبرلمـان الـــذي تكـــون مـــن مجلـــس الشـــيوخ ومجلـــس النـــواب ،موضحـاً
استقالل القضـــاء ،ودور القـــوات المســـلحة ،ويعتبـــر هـــذا الدســـتور أول
دســـتور ديمقراطـــي فـــي تاريـــخ مصـــر عمـــل علـــى تنظيـم وتحديـد عمـل
ونظـرا لهـــذا التطـــور والشـــمول فقـــد توســـع فـــي عـــدد
مؤسسـات الدولـة،
ً
مـــواده لتبلـــغ ( )170مـــادة.

وفيمـــا يتعلـــق بالمـــواد المتعلقـــة بالقـــوات المسـلحة فقـد جـاءت فـي

عــدد مــواد الدســتور ،وقــد يكــون ذلــك بســـبب محاولـــة تحييـــد الجيـــش

ً بالجيـــش ومـــادة أخـــرى بالبوليـــس ،فوفقـــا للمـــادة (“ :)146قـــوات

الشـــعب.

البـاب الخامـس تحـت عنـــوان “القـــوة المســـلحة” مادتـــان مرتبطتـــان

الجيـــش تقـــرر بقانـــون» ،والمـــادة (“ :)147يبيـــن القانـــون طريقـــة التجنيـــد
ونظـــام الجيـــش ومـــا لرجالـــه مـــن الحقـــوق ومـــا عليهـم مـن الواجبـات” .أي

أن دسـتور  1923يعتبـر أول دســـتور تنـــاول دور القـــوات المســـلحة ،وقـــد
يكـــون ذلـــك لمواجهـــة رغبـــة ســـلطات االحتالل فــي الســيطرة علــى الجيــش

والتحكــم فــي أعــداد ً الجنـود ،إال أنـه علـى الرغـم مـن ذلـك جـاء مقتضبـا فـــي
مادتيـــن فقـــط ،وتجـــدر اإلشارة إلـــى أنـــه قـــد تـــم إعـــداده مـــن خـــالل دعـــوة

الحكومـــة لجميـــع األحزاب لالشتراك فــي وضعــه مــن خـــالل لجنــة سـميت
“لجنـة الثالثيـن” ،التـي عملـت علـى وضـع المبـادئ القانونيـة للدسـتور ،ثـم

قامـت الحكومـة بصياغتهـــا وترتيبهـــا.

وعـــدم توريطـــه فيمـــا كانـــت ترتكبـــه قـــوات االحتالل مـــن عنـــف ضـــد

اإلعالن الدســـتوري الصـــادر فـــي  10فبرايـــر عـــام  :1953أوضـــح هـــذا

اإلعالن الدســـتوري تولي الجيـــش إدارة مقاليـــد األمور ،وتكـــون مـــن 11

مـــادة ،إال أن المـــواد التـــي أبـــرزت بوضـــوح ســلطات ودور مجلــس قيــادة

الثــورة فــي توجيــه سياســـات الدولـــة همـــا المادتـــان رقمـــا  8و  ،11وقـــد

وتمهيــدا
نظـــرا لصـــدوره فـــي مرحلــة انتقاليــة مؤقتــة
قصيـــرا
جـــاء اإلعالن
ً
ً
ً

إلعداد دســتور عـام للبـالد ،كمـا جـاءت المـواد الخاصـة بتوضيـح نظــام الحكــم
جديــدا
أمــرا
ً
موجــزة ،وقــد يكــون ذلــك ألن إدارة شــؤون البــالد كانــت تعتبــر ً

بالنســبة للعســكريين ،فضــلاً عــن عــدم اســتقرار العالقــة بيـن الضبـاط األحرار

و “محمـد نجيـب” ،ممـا دفـع إلـــى إعــالن مبـــادئ عامـــة دون الدخـــول فـــي

دســـتور عـــام  :1930فـــي عـــام  1930عيـــن الملـــك «فـــؤاد” حكومـــة جديـــدة

أي تفاصيـــل حتـــى تتـــم دراســـة الموقـــف.

بعـد أربـع حكومـات سـابقة لـم تنجـح فـي تحقيـق هـدف الملـك المتمثـل

نظـــرا لمحاولتـــه اســـتكمال وتعديـــل دســـتور 1923
ال يمكـــن إغفالـــه
ً
لتالفي الثغـــرات التـــي كان يضمهـــا ،واســـتمرار تطبيــق الديمقراطيــة،

برئاســـة “إســـماعيل صدقـي باشـا” ،وهـي الحكومـة الرابعـة فـي خـال عاميـن،

فـي إلغـاء دسـتور 1923الــذي قيــد صالحيته ،وقــام “صدقــي باشــا» بإلغـــاء
جديـــدا عمــل علــى تقويــة ســلطات الملــك
دســـتورا
دســـتور ً ، 1923وأصـــدر
ً
ً
مسـتمرا بيــن الملــك
صراعـا
علــى حســاب الشـعب ،إذ شـهدت تلـك الفتـرة
ً
ً
وحكومــة األغلبية التــي كان يقودهــا حـــزب الوفـــد ،ولكـــن فـــي ظـــل هـــذا

الدســـتور لـــم يحـدث تغييـر تجـاه المؤسسـة العسـكرية ،حيـث ظـــل البـــاب
الخامـــس يحمـــل نفـــس نصـــوص دســتور عــام  ،1923وبالتالــي فقــد

تناولــت مادتــان فقـط مـا يتعلـق بالقـوات المسـلحة مـن إجمالـي  )) 156مــادة

مشـــروع دســـتور : 1954علـــى الرغـــم مـــن أنـــه لـــم يتـــم تطبيقـــه ،فإنـــه

حيــث اســتهدف مشــروع الدســتور تقنيــن دور المؤسســة العســكرية فــي
العمليــة السياســية ،فعمــل علــى تحديــد وبيــان دور وحـدود حركـة القـوات

المسـلحة فـي المهـام المشـــتركة مـــع الســـلطات المدنيـــة ،ووضـــع قانـون
خـاص للمحاكـم العسـكرية لضبـط عمليـة اعتقـــال ومحاكمـــة المدنييـــن
أمـــام المجالـــس العسـكرية ،ويمكـن القـول إنـه نظـرا للـدور الـذي قـــام بـــه

الجيـــش فـــي ثـــورة  23يوليـــو ونجاحـــه فـــي إجبـــار الملـــك فـــي التنـــازل

العـدد  | 604مايو 2022
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عـــن العـــرش ،األمر الـــذي أثـــار مخـــاوف األطراف السياســـية المختلفـــة مـــن

 1958يمكـــن القـــول إن دسـتور  1964جـاء أكثـر تفصيـلاً  ،حيـث بلـغ إجمالـي

المرحلـــة االنتقالية وتعطيـــل العمليـــة الديمقراطيـــة واألحزاب السياســـية،

اختصاصـــات مجلـــس الدفــاع الوطنــي ،والتدريــب العســكري للشــباب،

ســـيطرة المؤسســـة العســـكرية علـــى مقاليـــد الحكـــم فـــي البـالد عقـــب
وفـــي محاولـــة االحتواء ومواجهـــة ســـيطرة الجيـــش ،حـــاول القائمـــون علـــى
إعـــداد مشـــروع الدســـتور تنـــاول مختلـــف الجوانـــب المتعلقـــة بالقـــوات

المســـلحة فـــي  7مـــواد مـــن إجمالـــي  203مـــواد.

مـــواده  ،169وتنـــاول  6مـــواد تتعلـــق بالقـــوات المســـلحة ،وركـــز علـــى
وتنظيـــم الحـــرس الوطنـــي ،وعـــدم الســـماح الى جهـــة إنشـــاء تشكيالت

عســـكرية أو شـــبه عســـكرية ،وتنظيـــم التعبئـــة العامـــة ،وشـــروط الخدمـــة
والترقـــي فـــي القـــوات المســـلحة.

دســـتور  :1956تكـــون مـــن 196مـــادة ،وبلـــغ عـــدد المــواد المتعلقــة

دســتور  :1971يعــد أحــد أهــم الدســاتير فــي تاريــخ مصـر المعاصـر ،حيـث تـم

طــرح فيهــا إمكانيــة تولــي القائــد العــام للقــوات المســـلحة وزارة الحربيـــة،
ً
وفقا لقـرار جمهـوري أو وفقـا للقانـون،
وكان مـــن الممكـــن أن ّيتـم ذلـك

الحزبيـة فـي مصـر عـام  ،1976وقـد تكـون مـن  193مـادة ،تناولـت  6مـواد

بالقــوات المســلحة  8مــواد ،وقـــد أضـــاف مادتيـــن األولى رقـــم  171التـــي

لكـــن تـــم وضعهـــا كمـــادة فـــي الدســـتور منعـــا لفتـح النقـاش حولهـا ،كمـا

أضيفـت مـادة خاصـة بتنظيـــم القانـــون لشـــروط الخدمـــة والترقـــي للضبـــاط
بالقـــوات المســـلحة.

عاما ،وقــد شــهد هــذا الدســتور بدايــة عــودة التعدديــة
العمل به لمـدة ً 40

منهـا القـوات المسـلحة ،وقـد أضـاف دسـتور  1971ثالثـة أمـور هـي:

إجباريــــا والدفـــاع عـــن أرض
	•أولاً  :أكـــــد علــى التجنيـــــــــد باعتبــــــاره
ً
مقدســـا فـــي المـــادة . 58
واجبــــــا
الوطـــن باعتبـــاره
ً
ً

	•ثانيـــا :إضافـــة مهمـــة حمايـــة مكاســـب النضـــال الشـــعبي االشتراكية

دســـتور الوحـــدة المؤقـــت لعـــام  :1958عمـــل علـــى نفـــس نهـــج الدســـتور

للقـــوات المســـلحة فـــي المـــادة .181
	• ً
ثالثا :التأكيـد علـى تنظيـم القضـاء العسـكري مـن خـالل القانـون فـي

المســـلحة بشـــكل مباشـــر ،مادتيـــن فقـــط مـــن إجمالـــي 73مـــادة وهــي

وفيمـــا يتعلـــق بطريقـــة إعـــداد دســـتور ، 1971فقـــد اختلفـــت عـــن

الســـابق ،حيـــث جـــاء وضـــع المؤسســـة العســـكرية عبـــر الســـلطات

الممنوحـــة لرئيـــس الجمهوريـــة ،وبلـــغ عـــدد المـــواد التـــي تناولـــت القـــوات
عــدد مــواده ،حيــث أشــار فــي البــاب الثالــث الخـاص بالحقـوق والواجبـات

العامـة إلـى الخدمـة العســـكرية”  ،وفـــي الفصـــل الثالـــث الخـــاص بالسـلطة
التنفيذيـة ذكـرت المـادة رقـم  :55أن رئيـــس الجمهوريـــة هـــو القائـــد األعلى

للقـــوات المســـلحة».

المـادة .183

ســـابقيه ،فقبـــل وفـــاة الرئيـــس «جمـــال عبـــد الناصـــر” أصـــدر بيـــان 30

مـــارس عـــام  َّ 1968وفـــوض فيـــه المؤتمـــر العـــام لالتحاد االشتراكي إلعداد
الدســـتور ،وبعـــد وفاتـــه طلـــب الرئيـــس “أنـــور الســـادات” مـــن مجلـــس
األمة وضـــع الدســـتور ،مـــع اإلشارة إلـــى بعـــض المبـــادئ التـــي يجـــب أن

إعـالن دســـتوري فـــي عـــام : 1962فـــي أعقـــاب انفصـــال ســـوريا عـــن

يتضمنهـــا ،والتـــي جـــاءت فــي بيــان  30مــارس  ،ثــم قــام المجلــس بتكويــن

لكونـــه يوضـــح باألساس تنظيـــم الدولـــة إلـــى أن يتـــم إصـــدار دســـتور دائـــم

اللجنـــة بالعديـــد مـــن الخبـــراء والشـــخصيات العامـــة ،وانقســـمت إلـــى

ونظــرا
الجمهوريـــة العربيـــة المتحــدة فــي عــام  1961صــدر هــذا اإلعالن،
ً
لذلـــك فقـــد تكـــون مـــن  20مـــادة فقـــط ،وشـــغلت القـــوات المســـلحة

عضــوا مــن أعضائــه إلعداد الدســـتور ،واســـتعانت
لجنــة مكونــة مــن 80
ً
أربـــع لجـــان ،هـــي :لجنـــة المقومـــات األساسية للمجتمـــع والحريـــات

 3مـــواد فقـــط ،أوضحـــت تركـــز الســـلطات فـــي يـــد الســـلطة التنفيذيـــة
ً
وفقـــا لهـــذا اإلعالن
تحـــت قيـــادة رئيـــس ّ الجمهوريـــة ،وقـــد ظـــل العمـــل

لتلقـي مقترحـات الجماهيـر ،ثـم تـم تشـكيل لجـان فرعيـــة لمناقشـــة تفاصيـــل

دسـتور  1964المؤقـت :بمقارنتـه بدسـتور الوحـدة المؤقـــت الـــذي ســـبقه

أعـدت وثيقـة دسـتورية تكونـت مـن  80مبـدأ ،ثـــم عرضـــت هـــذه الوثيقـــة

الدســـتوري حتـــى  25مـــارس 1964

واألخالق ،ولجنـــة نظـــام الحكـــم ،ولجنـــة نظـــام اإلدارة المحليـــة ،ولجنـــة
نصـــوص الدســـتور ،ورفعـــت نتائـــج مشـــاوراتها إلـــى اللجنـــة العامـــة التـي
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علـــى مجلـــس األمة ،الـذي اطلـع عليهـا وأقرهـا ورفعهـا إلـى المؤتمـر العـــام
لالتحاد االشتراكي ،الـــذي قامـــت لجنتـــه المركزيـــة بدراســـة تلـــك المبـــادئ
الدســـتورية ،وتحويلهـــا إلـــى نصـــوص دســـتورية بمســـاعدة مجموعـة مـن

الفقهـاء الدسـتوريين ،وتـم عـرض مشـــروع الدســـتور علـــى المؤتمـــر العـــام
لالتحاد االشتراكي ووافــق عليــه فــي  8ســبتمبر ، 1971ثــم عـرض فـي

شهدت مصر إصدار 10
دساتير سواء كانت دائمة أو مؤقتة،
ً
ً
دستوريا
إعالنا
فضال عن 13
ً

اسـتفتاء علـى الشـعب يـوم  11سـبتمبر ، 1971وجـــاءت نتيجـــة االستفتاء

بالموافقـــة علـــى الدســـتور بنســـبة .% 982,99

فيتضح مما سبق اختالف طريقة إعداد الدستور عمــا ســبقه ،حيــث حــاول

المســـلحة.

يضــم ممثلــي الشــعب ،قبــل أن يوافــق ُ عليــه الشــعب فــي اســتفتاء عــام،

دســـتور  ،2012إال أن دســـتور 2014أكـــد أنـــه عنـــد مناقشـــة موازنـــة

الرئيــس “الســادات إشــراك مجلــس الشــعب فــي إعــداد الدســتور باعتبــاره

ممــا يضفــي عليــه مزيــدا مــن الشــرعية مقارنــة بالدســاتير الســابقة المؤقتــة
أو اإلعالنات الدســتورية التــي عــدت وصــدرت مــن خالل قــرارات رئاســية.

	•المـــادة رقـــم  203فـــي دســـتور  2014تشـــابه المـــادة رقـــم  197فـــي
القـــوات المســـلحة ،ينضـــم رئيـــس هيئـــة الشـــؤون الماليـــة للقـــوات

المســـلحة ،ورئيســـا لجنتـــي الخطـــة والموازنـــة ،والدفـــاع واألمن

دســـتور  :2012تكـــون مـــن  236مـــادة ،وفيمـــا يتعلــق بالقــوات المســلحة

القومـــي بمجلـــس النـــواب.

 1971فـي ثـالث نقـاط ،وهـي :االشتراك فـي المـادة الخاصـــة بـــدور القـــوات

فـي دسـتور ،2012إال أن دسـتور 2014أضـــاف اختصـــاص القضـــاء

فقــد ضــم  7مــواد ،ويمكـن القـول إن دسـتور  2012يتشـابه مـع دسـتور
المســـلحة؛ وأن الدولـــة وحدهـــا هـــي المنـــوط بهـــا إنشـــاؤها ،وشـــروط

الخدمــة والترقيــة بهــا ،وتنظيــم التعبئــة العامــة ً وفقـا للقانـون ،وإنشـاء
مجلـس للدفـاع الوطنـي للنظـر فـي وسـائل تأميـن البـاد وسـامتها ،وقـد َّ تميــز

دســتور  2012فــي أنــه نــص علــى أن:

	•كـون للقـوات المسـلحة مجلـس أعلـى علـى النحـو الـذي ينظمـه القانـون.
	•أن وزيـــر الدفـــاع هـــو القائـــد العـــام للقـــوات ُ المســـلحة وي َّعيـــن
مـــن بيـــن ضباطهـــا.

	•تختـــص اللجـــان القضائيـــة لضبـــاط القـــوات المســـلحة بالفصـــل
فـــي كل المنازعـــات اإلدارية الخاصـــة بشـــأنهم

	•إنشـــاء مجلـــس األمن القومـــي ،مـــع ذكـــر عضويتـــه واختصاصاتـــه.

	•المـــادة رقـــم  204فـــي دســـتور  2014تشـــابه المـادة رقـم 198
العســـكري بالفصـــل فـــي الجرائـــم المرتكبـــة مـــن أفـــراد المخابـــرات

العامـــة أثنـــاء وبســـبب الخدمـــة َّ ،كمـــا فصـــل الجرائـــم التـــي تضـــر

بالقـــوات المسـلحة والتـي تضـم أي اعتـداء مباشـر علـى المنشــآت
العســكرية أو معســكرات القــوات المســـلحة أو مـــا فـــي حكمهـــا،

أو المناطـــق العســكريــــة ،أو الحـدوديـــــــة المقـــــــررة كذلـــك ،أو
مـعـداتــهـــــا ،أو مـركـبـاتـهــــا ،أو أســلـحـتـهـــــا ،أو ذخائرها ،أو وثائقها،
أو أسـرارها العسـكرية ،أو أموالهـــا العامـــة ،أو المصانـــع الحربيـــة،

أو الجـرائــــم الـمـتــــعلقة بالتجنيـــد ،أو الجرائـــم التـــي تمثـــل اعتـــداء
مباشـــرا علـــى ضباطهـــا أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
ً

يتضح من العرض السابق للدساتير أن دستور  2014أكثر الدساتير التي تناولت

	•إضافـــة فقـــرة للمـــادة الخاصـــة بمجلـــس الدفـــاع الوطنـــي تتعلـــق

وضع القوات المسلحة بشكل شامل ومحدد ،وتجدر اإلشارة إلى وجود درجة

فــي مشــروعات القوانيــن المتعلقــة بهــا ،وحـق رئيـس الجمهوريـة

وقد يرجع ذلك لتشابه السياق التاريخي ،فقد جاء مشروع دستور  1954في

باختصاصـــه فـــي مناقشـــة موازنـــة القـــوات المســـلحة ،وأخـــذ رأيــه

فـي أن يدعـو مـن يـرى مـــن المختصيـــن والخبـــراء لحضـــور اجتمـــاع
المجلـــس دون أن يكـــون لهـــم صـــوت معـــدود.

من التشابه في المواد بينه وبين مشروع دستور  1954الذي لم يتم تطبيقه،

مرحلة انتقالية عقب قيام ثورة يوليو ، 1952وتطلع النخب المدنية لنظام

ديمقراطي ،وهو األمر الذي تكرر عقب ثورتي  25يناير ،و 30يونيو ،ولذلك

	•توســـع دســـتور  2012فـــي المـــادة الخاصـــة باختصاصـــات القضـــاء

تشابه مشروع الدستور مع الدستور الحالي في أن كليهما اهتم بتحديد موقع

دســـتور  :2014تكـــون مـــن  247مـــادة ،وفيمـــا يتعلــق بالمــواد التــي

في مسارها الطبيعي ،ولكن في حين أنه لم يتم قبول وتطبيق مشروع دستور

 2012فـــي عـــدد المـــواد المتعلقـــة بالقـــوات المســـلحة ومضمونهــا ،فيمــا

كذلك أضاف دستور  2014مسألة مناقشة موازنة القوات المسلحة في

العســـكري ،وبيـــان حـــدوده ومـــدى استقالليته.

تناولــت القــوات المســلحة فهـــي  7مـــواد ،ويـــكاد يتشـــابه مـــع دســـتور
عــدا وجــود بعــض التفاصيــل التـــي أضيفـــت إليـــه ،كالتالـــي:

ومهام القوات المسلحة في الدستور لضمان سير عملية التحول الديمقراطي

وشعبيا.
رسميا
، 1954فإنه تم إقرار دستور ،2014والموافقة عليه
ًّ
ًّ

مجلس الدفاع الوطني وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات

	•المـــادة رقـــم  152فـــي دســـتور 2014تشـــابه المـــادة رقـــم  146فـــي

نظرا إلى دور القوات
المسلحة ،وهي مسألة لم تكن مطروحة تاريخيا؛
ً

الحـــرب أو إرســـال القـــوات المســـلحة فـــي مهـــام للخـــارج فـــي غيـــاب

اتسم دستور  2014بالتوسع في المادة المتعلقة بالقضاء العسكري -المادة

دســـتور 2012فيمـــا عـــدا أنهـــا أضافـــت فقـــرة متعلقـــة بحالـــة إعـالن
مجلـــس النـــواب كاآلتي“ :فـإذا كان مجلـس النـواب غيـر قائـم ،يجـــب

أخـــذ رأي المجلـــس األعلى للقـــوات المسـلحة ،وموافقـة كل مـن
مجلـس الوزراء ومجلـــس الدفـــاع الوطنـــي».

	•المـــادة رقـــم  202فـــي دســـتور 2014تشـــابه المـــادة رقـــم  196فـــي
دســـتور ،2012إال أنهـــا أضافـــت تنظيـــم القانـــون لقواعـــد وإجـــراءات
الطعـــن فـــي قـــرارات اللجـــان القضائيـــة لضبـــاط وأفـــراد القـــوات

المسلحة كان محدودا ،ولم يكن لها دور في مجال التنمية االقتصادية ،كما
- 204وأعضائه وحقوقهم وواجباتهم ،ويأتي هذا التوسع والتفصيل بهدف

تالفي االنتقادات التي انطلقت في أعقاب ثورة  25يناير  2011والمتعلقة
بمحاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري ،ومصير هؤالء المدنيين

وحقوقهم .في ضوء ما سبق ،يمكن القول إن دستور  2014يتميز بشموله
لمختلف الجوانب المتعلقة بالقوات المسلحة ،وتحديد دورها ومهامها في

الدستور في ظل الجهود المبذولة إلرساء نظام سياسي ديمقراطي.
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الصراع القادم :من التجارة
إلى التكنولوجيا
األول من يناير  ،٢٠٢١لم يكن فقط بداية عام جديد ،بل كان بداية لعقد
جديد ،وإحدى الظواهر الرئيسة التي سوف يشهدها هذا العام وربما العقد
بأكمله هي تصاعد دور التكنولوجيا في العالقات الدولية ،وفي موازين
وخصوصا بين الواليات المتحدة والصين ،وسوف
القوى بين الدول الكبرى
ً
يتحول الصراع بينهما بشكل تدريجي من صراع حول التجارة والعجز في
الميزان التجاري إلى الصراع حول التكنولوجيا وتطبيقاتها.
بقلم /د .محمد كمال
أستاذ العلوم السياسية  -مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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بناء علي قياس مؤشر
ً
الذكاء االصطناعي
العالمي توقع المحللون بأن

الصين ستتفوق على الواليات
المتحدة في غضون خمس إلى
عشر سنوات المقبلة فقط
فالصين أعلنت في عام  ،2015عن خطة صنع في الصين  ،2025والتي
تستهدف تحقيق تفوق عالمي في مجال الصناعات عالية التقنية ،وأعلنت عام
 ،2017عن نيتها أن تصبح رائدة عالمية في مجال الذكاء االصطناعي بحلول
عام  ،2030والعديد من الخبراء األمريكيين تحدثوا صراحة عن أن المنافسة بين
أساسا حول من سيتحكم في البنية التحتية
الواليات المتحدة والصين تدور
ً
والمعايير العلمية لتكنولوجيا المعلومات ،وأن الصين هي الدولة الوحيدة التي

تستطيع تهديد التفوق األمريكي في قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وفي هذا الصدد ،صدر تقرير حديث عن مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

بواشنطن بعنوان« :إدارة المنافسة والفصل التكنولوجي بين الواليات

المتحدة والصين» ،أشار إلى تزايد المنافسة التكنولوجية بين الواليات المتحدة

والصين ،وحدد التقرير ثالثة مجاالت رئيسة للتنافس التكنولوجي بين البلدين؛
وهي :تكنولوجيا الجيل الخامس ،والذكاء االصطناعي ،وأشباه الموصالت  .

فبالنسبة لتقنية الجيل الخامس ،تعود أهميتها إلى أنها تدعم العديد من

الصناعات ،بما فيها صناعة السالح وإدارة األصول االستراتيجية ،وقد قفزت
الصين فيها قفزة كبيرة ،وال سيما فيما يسمى بإنترنت األشياء والخدمات.
ِّ
متخلفة في بعض البنى التحتية للجيل
ويشير التقرير إلى أن الواليات المتحدة
الخامس ،وتفتقر إلى الشركات التي لديها القدرة على بنائها ،وتخشى أن

تستخدم الصين معدات الجيل الخامس للتحكم فيما يمر عبر هذه الشبكات
وتعطيله في النهاية؛ لذا قامت بحظر التعامل مع شركة هواوي الصينية في

المشروعات األمريكية ،وضغطت على حلفائها لعدم استخدامها.

ً
رئيسا للنمو والقدرة التنافسية
أما بالنسبة للذكاء االصطناعي الذي يعد
محركا ً
تتقدم بشكل سريع في هذا المجال ،وبالنسبة
وخلق فرص العمل ،فالصين
َّ
ألشباه الموصالت ،والذي ال يمكن فصله عن الذكاء االصطناعي؛ حيث

يعتمد الثاني على األول ،فإن الصين تسعى لسد الفجوة لتحقيق استقاللية

تكنولوجية واكتفاء ذاتي فيه.

أعلن «إريك شميدت» ،الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ،في جلسة استماع

والفضاء ،والدفع عبر الهاتف المحمول ،ومركبات الطاقة الجديدة ،والسكك

أمام لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب األمريكي ،أن
قويا ُم َّ
مثلاً في الصين ،ففي غضون ثالثة
الواليات المتحدة تواجه
ً
منافسا ًّ

وذكر «شميدت» أن مؤشر الذكاء االصطناعي العالمي ،والذي يقيس 150

حوالي عشرة آالف دوالر ،وتجاوزت الصين الواليات المتحدة في الناتج المحلي

االصطناعي ،بحصولها على ضعف النتيجة التي حققتها الصين التي احتلت

دوالرا في عام  1960إلى
أجيال ،تحولت الصين من دخل الفرد البالغ حوالي 90
ً

اإلجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية ،ولدى الحكومة الصينية طموحات
وخطط محددة ،مع تمويل بمليارات الدوالرات لتتفوق على الواليات المتحدة

في مجاالت التكنولوجيا المتقدمة ،مثل :االتصاالت ،والحوسبة الفائقة،

الحديدية عالية السرعة ،والتكنولوجيا المالية ،والذكاء االصطناعي.

متغيرا ،أوضح أن الواليات المتحدة هي «القائد بال منازع» في تطوير الذكاء
ً

بناء على اتجاهات الذكاء
المرتبة الثانية ،ولكن توقع المحللون لهذا المؤشر أنه ً
االصطناعي الحالية ،ستتفوق الصين على الواليات المتحدة في غضون من

خمس إلى عشر سنوات فقط.
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وأضاف أن لدى الصين ما يقرب من ضعف عدد أجهزة الكمبيوتر العمالقة
مقارنة بالواليات المتحدة ،ولديها ما يقرب من  15ضعف عدد المحطات

المتوقع أن يتفوق
المنتشرة بالواليات المتحدة ،وبحلول عام  ،2025من
َّ

الباحثون الصينيون على الباحثين األمريكيين في نسبة األوراق العلمية األكثر
المتوقع أن
استشهادا بها في الذكاء االصطناعي ،وبحلول عام  ،2030من
َّ
ً
تنفق الصين أكثر من الواليات المتحدة على مجاالت البحث والتطوير واالبتكار.

وأشار «شميدت» إلى أنه ما لم تتغير التوجهات والسياسات األمريكية ،فإن
الواليات المتحدة مع بداية العشرينيات من القرن الحادي والعشرين سوف
تنافس دولة الصين ،التي تتمتع باقتصاد أكبر ،ومزيد من االستثمارات في

مجال االبتكار ،وأبحاث ذات جودة أفضل ،وتطبيق أوسع للتقنيات الجديدة،

مؤكدا أن القيادة التكنولوجية للواليات المتحدة
وبنية تحتية أقوى للحوسبة،
ً
حتميا ليس فقط من أجل التنافسية االقتصادية والمصلحة العسكرية،
أمرا
ًّ
تعد ً

أيضا من أجل دعم النموذج السياسي األمريكي ،وإثبات مرونته في مواجهة
بل ً
التغيرات التكنولوجية التي يمكن استخدامها لتهديده.

وقدم «شميدت» عدة اقتراحات لتحقيق الريادة التكنولوجية للواليات المتحدة

منها:

وخصوصا
	•زيادة اإلنفاق الحكومي على أنشطة البحث والتطوير واالبتكار،
ً
بالنسبة للذكاء االصطناعي الذي يجب أن يكون حجم االستثمار فيه عدة

أضعاف المستويات الحالية.

	•االستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا ،بما في ذلك دعم بديل عالمي
تنافسي وآمن للتكنولوجيا الصينية الخاصة بالجيل الخامس لالتصاالت،

وإنشاء شبكة من المعامل ومراكز البحوث في جميع أنحاء البالد.

	•التعاون بين الحكومة وقطاع الصناعة واألوساط األكاديمية ،وتقديم
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الحوافز الضريبية للشركات لمشاركة البيانات وتوفير قدرات للمؤسسات

البحثية ،وتسريع الجهود لجعل البيانات الحكومية متاحة على نطاق أوسع.

	•تنمية المواهب ،من خالل مبادرات رئيسة جديدة لتعليم العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى المدارس والكليات

والدراسات العليا ،وتوسيع برامج المنح الدراسية الحالية وتصميم برامج

جديدة ،وجذب المزيد من الخبرات العالمية إلى الواليات المتحدة؛ حيث

تكشف األرقام أن حوالي  % 80من طالب الدكتوراه في علوم الكمبيوتر
الذين يأتون من الخارج للدراسة ينتهي بهم األمر بالبقاء في الواليات

المتحدة بعد التخرج؛ مما يزيد من القدرات التنافسية األمريكية.

الجدير بالذكر ،أن الميزانية الفيدرالية األمريكية لعام  ،2020شهدت زيادة في
المخصصات لمعظم وكاالت األبحاث األمريكية؛ حيث وافق الكونجرس على
ْ
منح الوكاالت ذات الصلة بالعلوم أموالاً أكثر بكثير من التخفيضات التي سعى

إليها «ترامب» في طلب موازنة  ،2020وعلى وجه التحديد ،ارتفعت ميزانية
مخصصات
المعاهد الوطنية للصحة بنسبة  %7إلى  41.7مليار دوالر ،ونمت
َّ

مؤسسة العلوم الوطنية بنسبة  %2.5إلى  8.28مليارات دوالر ،وارتفعت
ميزانية مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة بنسبة  %6.3لتصل إلى  7مليارات

دوالر ،وعلى الرغم من الخالفات بين الديمقراطيين والجمهوريين فيبدو أن
توافقا بشأن دعم التقدم العلمي والتكنولوجي.
هناك
ً

أما بالنسبة لموقف اإلدارة األمريكية الجديدة للرئيس المنتخب «جو بايدن»
فوفقا لمصادر صحفية ،فإنها تؤمن بأن «العالقات الدافئة مع الصين والتسامح
ً

مع ممارساتها التجارية غير العادلة ساعدا في تغذية منافس تكنولوجي يهدد
القيادة األمريكية اآلن».

وذكر في مقال له بمجلة «فورين أفيرز» ،أن «الواليات المتحدة بحاجة إلى أن

تشددا مع الصين»« ،وإذا نجحت الصين في ذلك ،فإنها ستستمر في
تكون أكثر
ً
ْ
سلب التكنولوجيا والملكية الفكرية للواليات المتحدة والشركات األمريكية»،

وأن الصين تستخدم «الدعم ْ
لمنح الشركات المملوكة للدولة ميزة غير عادلة

العام الجديد سوف يشهد
تصاعدا في التنافس
ً
التكنولوجي بين الواليات
المتحدة والصين ،والذي

سيحتل مكانة رئيسة في
التفاعالت الصراعية بين
البلدين خالل سنوات العقد
الجديد

وداعمة للهيمنة على تقنيات وصناعات المستقبل».
َّ
وفقا لتصريح له في
وتتمثل خطة «بايدن» لمواجهة الصين في هذا المجال
ً
الحصول على دعم حلفاء الواليات المتحدة والتنسيق معهم بشأن الصين،

وتحقيق توافق داخلي أمريكي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على زيادة
«االستثمارات التي تقودها الحكومة في البحث والتطوير األمريكي والبنية

التحتية والتعليم لمنافسة الصين بشكل أفضل».

تصاعدا في التنافس التكنولوجي
خالصة ما سبق ،أن العام الجديد سوف يشهد
ً

بين الواليات المتحدة والصين ،والذي سيحتل مكانة رئيسة في التفاعالت
الصراعية بين البلدين خالل سنوات العقد الجديد.
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مركبة االستطالع المتقدمة
 Cottonmouthمن إنتاج شركة

 Textronتساهم في مضاعفة القوة

ساهمت المركبات المدرعة الخفيفة ( )LAVفي دعم مهام فرق العمل الجوية األرضية التابعة لسالح
البحرية األمريكية في ساحة المعركة منذ حقبة الثمانينيات .وفيما تظل هذه المركبات فعالية وقوية من
الناحية التشغيلية ،إال من المقرر أن تنتهي دورة حياتها في منتصف الثالثينيات.
وقد وقع اختيار سالح مشاة البحرية األمريكية ( )USMCعلى شركتي

الخوف منها ،حيث تساهم المركبة في مضاعفة القوة بفضل تسلحها

مفاوضات العقد الخاص ببناء نماذج أولية لمركبات االستطالع المتقدمة

والمركبة مصممة للتغلب على التهديدات التي تتجاوز خط الرؤية ،وتأتي

 Textron Systems and General Dynamics Land Systemsلبدء
( )ARVتمهيدا الستبدال المركبات المدرعة الخفيفة .وخالل فترة األداء

شهرا ،ستنتج شركة  Textron Systemsمركبة Cottonmouth
البالغة 22
ً

لسالح مشاة البحرية التي ستخضع الختبار وتقييم صارمين.

والمركبة  Cottonmouth ARVالجديدة عبارة عن مركبة استطالع يجب

باألنياب مع أنظمة استشعار متطورة كاملة األطياف لالستطالع والمراقبة.

مزودة بتقنيات متطورة من شأنها إبقاء الخصوم مستيقظين في الليل.

وستكون المركبة المدرعة الخفيفة والفائقة الحركة مرتبطة بالشبكات وقابلة
للنقل ومحمية وقاتلة .وستوفر المركبة أجهزة استشعار وأنظمة اتصاالت

وأسلحة فتاكة مختلفة لتجاوز التهديدات التي تم التعامل معها تاريخيا عن
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طريق أنظمة مدرعة بدرجة كبيرة .وستكون المركبة قادرة على القتال من أجل

الحصول على المعلومات التي من شأنها أن توازن بين متطلبات المركبات
المنافسة من حيث القدرة على االستشعار وإطالق النار والتحرك والتواصل

قابال للنقل كجزء من القوة البحرية االستكشافية.
والبقاء
ً

خطة التصميم

في شهر مارس  ،2020وضع مشاة البحرية األمريكية خطة رئيسية لتصميم
القوة تمهيدا لتطبيقها خالل العقد المقبل .ويعتزم سالح مشاة البحرية
إعادة تصميم القوة للحرب االستكشافية البحرية ومواءمة نفسها بشكل

أفضل مع استراتيجية الدفاع الوطني ،وال سيما تركيزها على التنافس
االستراتيجي مع الصين وروسيا .وفي شهر فبراير  ،2021أطلع مشاة البحرية

وزير الدفاع على التقدم الذي تم إحرازه على صعيد خطط تصميم القوة.

ويخطط سالح مشاة البحرية إلنتاج عدد من عدة فئات مختلفة من

مركبات االستطالع المتقدمة ( )ARVالتي عادة ما ُيشار إليها باسم «عائلة
المركبات» “ .”family of vehiclesومن المقرر أن تكون الفئة األولى هي
فئة القيادة والتحكم واالتصاالت والحاسبات اآللية/أنظمة الطائرات غير

المأهولة Command, Control, Communications and Computers/

.)Unmanned Aircraft Systems (C4/UAS

وقد أفادت عدة تقارير في  16يوليو  ،2021أن اختيار سالح مشاة البحرية

البرمائية الجديدة ( )ACVوالمركبة الهجومية البرمائية القديمة (.)AAV7

وقد تم تطوير مركبة االستطالع المدرعة  Cottonmouthعلى يد شركة

 Textronكمشروع خاص لتلبية متطلبات سالح مشاة البحرية األمريكية

( .)USMCوبدأت شركة  Textronفي تطوير نموذج أولي قبل عام تقريبا

قد وقع على شركتي Textron Systems and General Dynamics

من البرنامج الرسمي .واعتمد تصميم السيارة الجديدة على التعليمات التي

االستطالع المتقدمة ( )ARVأنظمة  Textronو General Dynamics

النموذج األولي في عام .2021

النموذج األولي خالل الربع األول من عام  2023مع االنتهاء من تقييم

تصميم جديد تماما

 Land Systemsلبدء مفاوضات العقد الخاص ببناء نماذج أولية لمركبات
 Land Systemsلبناء نماذج أولية من تلك المركبات مع توقع تسليم

النماذج األولية خالل الربع الثالث من العام نفسه.

إذا أثبت اختبار النموذج األولي نجاحه ،يمكن أن يبدأ سالح مشاة البحرية

خطة اإلنتاج بقيمة تتراوح بين  1.8مليار دوالر إلى  6.8مليار دوالر على مدى
خمس سنوات.

كانت شركة  Textronتحصل عليها من السالح ،وتم كشف النقاب عن

وضعت شركة  Textronتصميما جديدا تماما لتطوير المركبة Cottonmouth

لضمان حصولها على المزيج الصحيح من خفة الحركة األرضية والبرمائية
تماما بحيث يمكن دمج أي أجهزة استشعار أو
وتصميم معماري مفتوح
ً

بناء على احتياجات مشاة البحرية.
برنامج أو أسلحة في المركبةً ،

حاليا حوالي  700مركبة مدرعة خفيفة ( )LAVمن جميع الفئات في
ويوجد
ً

وتتمتع المركبة  Cottonmouthبهيكل مدمج سداسي الدفاع يسمح

فهو استبدال ما مجموعه  600مركبة استطالع مدرعة  LAV-25بحوالي 500

 ،Connectorأو  ،SSCمما يعزز قدرة سالح مشاة البحرية على دعم

جنبا إلى جنب المركبة القتالية
هذه المركبات الجديدة إلى صفوف الخدمة ً

 .Base Operationsوقد تم تصميم هذه المركبة بحيث تكون قادرة على

صفوف الخدمة لدى سالح مشاة البحرية األمريكية ( .)USMCأما المطلوب

اعتبارا من عام  .2024وسيتم إدخال
مركبة استطالع متقدمة  ARVجديدة
ً

ألربع مركبات بالدخول في سفينة واحدة حتى وصلة الشاطئ Shore

عمليات القاعدة االستكشافية المتقدمة Expeditionary Advanced

ستكون الفئة األولى قادرة على استيعاب
فردي تشغيل المركبة وطاقم مكون من
خمسة أفراد
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مركبة
االستطالع
المتقدمة
()ARV
مسلحة

بأنظمة
استشعار
االستطالع
والمراقبة

السباحة في المحيط المفتوح والتنقل عبر مناطق ركوب األمواج ،وهي

نظام “الرؤية الحديدية”  IronVisionالذي أنتجته شركة Elbit Systems of

ودرع المركبة  Cottonmouthمصنوع من الفوالذ الملحوم .ويأتي جسم

ومن خالل إدخال تقنية العرض عن طريق الخوذة Head Mounted Display

تمتلك القدرة على المناورة المتقدمة الالزمة لتعزيز عمليات االستطالع.
المركبة على شكل حرف  ،Vما يؤمن النجاة ألفراد الطاقم ضد انفجارات

األلغام الصغيرة المضادة للدبابات والعبوات الناسفة.

.America

 )(HMDالذي ابتكرته شركة  -Elbit Systems› Aerospaceداخل المركبة

المدرعة ،تولد  IronVisionصورة تمكن الطاقم من «رؤية» درع السيارة.

وقد قامت شركة  Textronببناء نموذج أولي واحد للمركبة حتى اآلن .ومن

ونهارا ،مما يساعد
وعيا ميدانيا بزاوية  360درجة ،ليلاً
ويؤمن هذا التطور ً
ً

من االحتفاظ بنموذج أولي واحد لمواصلة عملية التطوير الداخلي بالتوازي

وسالمتها.

أيضا لمشاة البحرية حتى تتمكن الشركة
المقرر أن تبني الشركة مركبة ثانية ً
مع عمل مشاة البحرية.

«الرؤية الحديدة» من إنتاج شركة Elbit

الطاقم على التغلب على قيود الرؤية الطبيعية ،مع تحسين كفاءة المهمة
ينقل النظام فيديو عالي الوضوح بصورة فورية ودون انتظار Zero-
 ،Latencyإلى القائد و/أو شاشة السائق ،مما يوفر رؤية طبيعية ثنائية

والمركبة  Cottonmouthعبارة عن منظومة استشعار بحرية من الجيل التالي

جنبا إلى جنب الرموز
العين وملونة عالية الدقة للبيئة المحيطة بالمركبةً ،
ذات الصلة وبيانات القيادة والتحكم واالتصاالت والحاسبات اآللية/أنظمة

من تاريخ شركة  ’Textron Systemsونطاق خبرة المركبات العسكرية

الفيديو لعرض مشاهد األسلحة أو فيديو الطائرات اآللية غير المأهولة أو

كمركبة كشفية برمائية تقدم أحدث تقنيات االستشعار .وبفضل االستفادة
المتخصصة ،تتمتع المركبة  Cottonmouthبالقدرة على تعزيز االتصاالت

لتشغيل وتوظيف مزيج من أنظمة االستطالع والمراقبة واالستحواذ على
األهداف والقيادة والتحكم واالتصاالت والحاسبات اآللية/أنظمة الطائرات

غير المأهولة (.)C4

الطائرات غير المأهولة ( ..)C4وعند الضغط على الزر ،يمكن تشغيل شريط
محاكي المهمة  mission simulatorأو أي مصدر فيديو آخر.

IronVisionويمتلك نظام االستشعار القدرة على استخدام معلومات

جنبا إلى جنب مع الرموز الذكية
التضاريس والعقبات المحملة
ً
مسبقاً ،
والبديهية وتثبيت البيانات ،لعرض جميع المعلومات المطلوبة ،في وقت

والمركبة مجهزة بأنظمة استشعار متعددة األطياف ،تؤمن سهولة

واحد لمختلف أفراد الطاقم.

أسلحة القتال المشترك ،ما يؤمن هيمنة الجيل التالي من القرارات الالزمة

المتقدمة لتزيل التشوهات البصرية وتمنع منع دوار الحركة motion

االتصاالت بين البحرية ومشاة البحرية الستخدام أنظمة غير مأهولة وأنظمة
لدحر التهديدات خارج نطاق الرؤية .وتضم أنظمة االستشعار المتكاملة

وتأتي تقنية  HMDالرائدة ولوغاريتمات تصحيح التشوهات والتصحيح

 sicknessالذي غالبا ما يكون سببه المركبة المدرعة المتحركة .ومن خالل
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ستتمتع مركبة االستطالع المتقدمة
بقدر كبير من خفة الحركة واالرتباط
بالشبكات والحماية والقوة الفتاكة

تقديم صورة واحدة وموحدة وبديهية للطاقم للعالم الخارجي ،يساهم نظام

أنظمة الطائرات غير المأهولة ( ،)C4ستكون هذه الفئة هي الظهير الرباعي

إلى تفسير البيانات من مصادر متعددة عن كاهل أفراد الطاقم.

متغيرات أخرى في المستقبل ،وستسمح المتغيرات المختلفة للفصيلة

االستشعار  IronVisionفي تخفيف األعباء الذهنية المتمثل في االضطرار

محطة التسلح

تم تصميم المركبة  Cottonmouthبحيث تكون قادرة على استيعاب برج.
وجرى تزويد النموذج األولي بمحطة تسلح يمكن التحكم فيها عن ُبعد ،وهي

مسلحة بمدفع رشاش ثقيل عيار  12.7ملليمترا وقاذفة صواريخ Javelin

الموجهة المضادة للدبابات .ويمكن للصواريخ أن تضرب دبابات معادية

وعربات مدرعة خارج خط الرؤية .وسيكون للمركبة المدرعة أيضا نظام
طائرات بدون طيار مع القدرة على اإلطالق واالسترجاع التلقائي.

ويتمثل الدور الرئيسي لـلمركبة  Cottonmouthفي مراقبة المناطق
المحيطة والعثور على األهداف ،بل ويمكنها أيضا االشتباك مع بعض

األهداف ،على الرغم من تواضع قدراتها الهجومية إلى حد ما.

(العب الوسط) في بناء فصيلة االستطالع المستقبلية .وستطرأ خمسة
جميعا اعتمادا على
باالستشعار والعثور على األهداف وضرب األعداء
ً

األسلحة الخاصة بالفصيلة.

هي َ
إذا عائلة من المركبات التي نبدو متشابهة من حيث القدرة على التشغيل

المتبادل .وستكون الفئة األولى  C4/UASقادرة على استيعاب فردي تشغيل
للمركبة وطاقم مكون من خمسة أفراد .وسيؤمن سالح المارينز عدة أنواع

مختلفة من أنظمة الالسلكي ومحطات التشغيل وبرمجيات المهام ،عالوة
على مركبة آلية غير مأهولة قادرة على العمل مع المركبة بصورة متوافقة.

المواصفات الفنية

وتعتبر هذه المركبة المدرعة الجديدة مركبة برمائية بالكامل .ويمكن دفعها

	•أفراد القوة :طاقم مكون من فردين باإلضافة إلى

السفن الهجومية البرمائية والعمل في البحر المفتوح.

	•السرعة القصوى 65 :ميال في الساعة

فوق سطح الماء بواسطة نفاثتين مائيتين .كما يمكن إطالقها من على متن

فئات أخرى

ويطلق على النموذج
تعمل شركة  Textronحاليا على تطوير ست فئاتُ .
األول اسم ( quarterbackالظهير الرباعي) .وبالنسبة لالتصاالت والتحكم،
الذي يمثل نظام استشعار القيادة والتحكم واالتصاالت والحاسبات اآللية/

خمسة افراد من سالح المارين

	•األبعاد الخارجية (الطول والعرض واالرتفاع) 270 :بوصة
 X 114,5بوصة  X 121,9بوصة

	•منطقة جيشان األمواج :أمواج بارتفاع يزيد على  4أقدام
	•الوزن اإلجمالي للمركبة 37,000 :رطال

العـدد  | 604مايو 2022

استراحة العدد

62

النافذة الدينية

سنن نبوية
فرحة العيد
السعيد

الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم يظهر الفرح
كان النبي َصَّلى ُ
والسرور في العيد السعيد ويأمر الصحابة أن يفرحوا

ويسعدوا بالعيد المبارك وذلك ألن العيد فرح بإتمام
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم
العبادة ولهذا فمن هدي النبي َصَّلى ُ

إظهار الفرح واالستبشار في األعياد.
َع ْن َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
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البخاري.

ومن آداب صالة العيد االغتسال قبلها ولبس الجديد

من الثياب وتغيير الطريق في الذهاب لصالة العيد ومن

آداب العيد التهنئة بالقبول للعمل الصالح لمن يلقاه من
المسلمين.

وكان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة

بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا يدل على أنه غناء
إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

حماسة وبهجة .وهذا يدل على أن العيد في اإلسالم

يكون فيه البهجة والفرح والسرور واالستبشار.
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم يسمح بالنشاطات
وكان َصَّلى
ُ

البدنية للصحابة رضي الله عنهم كالمسابقة بالرمي
بالحراب وما شابهها.

ومن آداب العيد صلة األرحام وتزاور الجيران واألقارب،

والتوسعة عى األهل والعيال بالنفقة وتعاهد الفقراء
واأليتام بالصدقات وإدخال السرور على قلوبهم.

معلم
إسالمي

جامع النور
الشارقة

هو معلم حضاري مهيب في عاصمة الثقافة مدينة الشارقة  ،حيث يقف هذا المسجد شامخا ببهاء وجمال يأخذان

األلباب  ،فهو مسجد بهي المنظر في إمارة الشارقة ،ويقع على بحيرة خالد في قلب مدينة الشارقة،
ذلكم هو جامع النور الذي ينير قلوب الناظرين إليه ويمألها بالهيبة واالستبشار.
تم بناء هذا المسجد عام1426هجرية الموافق 2005م .

ويتميز الطراز المعماري لهذا المسجد بالجمال والروعة حيث بني على الطراز العثماني واشتمل على العديد من القبب
الرائعة وخاصة القبة الرئيسة التي تتوسط المسجد ومن حولها عدد من القبب الجميلة.

وترتفع من جانبي المسجد مئذنتان شاهقتان بارتفاع  52مترا تصدح باألذان في األجواء.

وتبلغ مساحة المسجد  1300مترا مربعا تقريبا ويتسع لما يقارب من  2000من المصلين.

واشتمل المسجد على الزخارف والنقوش البديعة وتزينت جدرانه باآليات القرانية الكريمة مظهرة جمال الخطوط

العربية وروعتها واستعملت االقواس في تصميمة إلضفاء المزيد من الجمال والبهاء.

ويبقى هذا المسجد عالمة مضيئة في العمران الحضاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة حيث يبرز العمق الحضاري

اإلسالمي من خالل اإلبداع العمراني الذي يمثله هذا المسجد الرائع في ربوع إمارات الخير والعطاء.
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في ذكرى توحيد القوات
المسلحة

من الذاكرة

زايد يخاطب أبناء المنتسبين إلى
القوات المسلحة

مايو

العدد130 :
مايو 1982

في ذكرى توحيد القوات المسلحة تفضل صاحب السمو الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة بحديث إلى
مجلة درع الوطن مخاطبا أبناءه المنتسبين إلى القوات المسلحة.

وغاياتنا والتي اصبحت مرتكزات لدعائم مجدنا وصدى على طريق تاريخنا.

أبنائي ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته فمما يبهج النفس أن يتحدث األب مع أبنائه

ان دولتنا كما ترونها اآلن قد توحد علمها وشعارها وجيشها ونظامها وليس

والمشرقة التي تحتفل بها اليوم وهي مناسبة توحيد القوات المسلحة ذكرى

والتآخي حيث اصبحت بحمد الله هي اليد الخيرة البارة التي تحنو على االشقاء

ذلك فحسب بل أصبحت الوحدة تسود كل حياتها واصبح التعاون والتقارب

ويتناجى مع أصفيائه في المناسبات البارة الخيرة في هذه المناسبة السعيدة

واالصدقاء وتمد بالخير الكثير المخلص لستند ثلة االصفياء وتكبت بفضلها

عزيزة أكدت روح الوحدة التي جاهدنا في سبيلها سنين طويلة .كان هدفنا
ً
ً
موفقا أن دولتنا توحدت بايماننا وانكارنا لذواتنا واتحاد اهدافنا
واضحا ومسيرنا

دعوى االدعياء وحقد األقوياء.

من ذاكرة عدسة درع الوطن

قالوا في عيد توحيد القوات المسلحة
لقد كان توحيد القوات المسلحة في مثل هذا

مرحبا بالقرارات التاريخية التي توحد الصفوف

والعمل الدؤوب هو هدف الجميع ،فقواتنا

إن اندماج قواتنا المسلحة تحت قيادة مركزية

وتلغى الحواجز

اليوم خطوة عمالقة وكان التطوير المستمر

المسلحة تؤمن بأن التقدم في ميدان التطوير
كالتجديف ضد تيار الماء مجرد التوقف أو التفكير

كلمة سعادة العقيد الركن

في التوقف يدفع بنا إلى الوراء.

محمد سعيد البادي رئيس

واحدة هو فعال يعد من القرارات التاريخية المهمة
لدولة االمارات والتي تحتاج فعال لمثل هذه

كلمة سمو العقيد الشيخ القرارات لدفع مسيرة التقدم لألمام ولتوطيد

سلطان بن صقر القاسمي الكيان االتحادي ولترسيخ اواصر االخوة المتوفرة

قائد لواء بدر الثاني

االركان العامة بالوكالة

سلفا بصالت القربي وتعميق جذور اإلخاء وإذابة
الحواجز.

قائد اللواء يؤكد تطور اللواء عسكريا بعد القرار

التاريخي

أن قواتنا الجوية قد دخلت عصر التكنولوجيا

قواتنا المسلحة منذ توحيد القوات المسلحة في
ً
تطورا
مايو  76وحتى مايو  82استطاعت أن تحقق

المتقدمة بسواعد أبناء الوطن الذين بدأوا في

االسلحة المتطورة كما استطاعت تجاوز كافة

بجميع انواعها وكذلك صيانتها واصالحها من

ً
مكثفا في مجال التنظيم والتدريب واستيعاب

كلمة العقيد عبيد على
قائد لواء اليرموك الثالث

السلبيات والمعوقات وأقولها صراحة بأن أفراد

قواتنا المسلحة اليوم في مستوي مشرف ويحق

لنا أن نفخر بهم فهم أساس التطور الذي نشهده..

واي سالح مهما بلغ من التطور يبقي من غير
الفرد المحرك آلة صماء عمياء.

تحمل قيادة الطائرات المقاتلة وغير المقاتلة
كلمة نائب قائد القوات أدق االعطال وبهذا تكون قواتنا الجوية قد

الجوية

بلغت شأوا بعيدا في مجال توطين كوادرها

واعدادهم لتحمل مسؤوليات القيادة فيها.

Nation Shield ... A Nation’s Journey

89

Technical Specifications
CAPACITY: 2 Crew, 5 Embarked Marines
MAX SPEED: 65 mph
DIMENSIONS (LXWXH): 270 in x 114.5 in x 121.9 in
SURF ZONE: > 4 ft waves
GROSS VEHICLE WEIGHT: 37,000 lb

surroundings, together with relevant symbology and C4 I
data. At the click of a button, the video feed can be switched
to display weapon sights, UAS video, embedded mission
simulator or any other video source.
IronVision is able to utilise pre-loaded terrain and obstacle
information, combined with smart, intuitive symbology and
data anchoring, to display all the information required, simultaneously to the various crewmembers.
Leading HMD technology and an advanced distortion-correction algorithm eliminate visual distortions and prevent
motion sickness that is often caused by the moving armoured vehicle. By presenting the crew with a single, unified, intuitive image of the world outside the vehicle, IronVision relieves the crew of the mental load of having to interpret data from multiple sources.
Weapon Station
The Cottonmouth was designed to accommodate a turret.
The prototype was fitted with a remotely-controlled weapon
station, armed with a 12.7 mm heavy machine gun and Javelin anti-tank guided missile launcher. The missiles can strike
hostile tanks and armoured vehicles beyond the line of sight.
The armoured vehicle will also have unmanned aircraft system with automatic launch and retrieval capability.
The main role of the Cottonmouth is to observe the surroundings and find targets. It can even engage some of the

targets, though offensive capabilities are rather humble.
This new armoured vehicle is fully amphibious. On water it is
propelled by two waterjets. It can be launched from amphibious assault ships and operate in the open sea.
Other Variants
Textron is developing six variants.. The first prototype is
called the quarterback. The communications and control
variant, the C4ISR sensor node, will be the quarterback of future reconnaissance platoon construct. There will be five
other variants in the future. The different variants would allow the platoon to sense, find targets and strike enemies all
with the platoon’s own assets.
It’s a family of vehicles that will look alike in terms of commonality.
The first variant, the C4/UAS variant, would seat two vehicle
operators and a mission crew of five. The Marine Corps will
provide several types of radios, workstations and mission
software, and a group 2 UAS to integrate into the vehicle.
The ARV C4/UAS will employ an effective mix of reconnaissance, surveillance, target acquisition, and C4 systems to
sense and communicate. These systems will enable ARV to
serve as the manned hub of a manned/unmanned team and
deliver next-generation, multi-domain, mobile reconnaissance capabilities.
The Marine Corps is working to validate the ARV requirement
to serve as a mobile protected hub of manned capability
with the C4 to effectively operate robotic autonomous systems-enabled teams through a competitive prototyping effort with multiple industry partners.
In parallel to competitive prototyping, the Marine Corps is
also pursuing an effort to define the trade space of a government off-the-shelf solution using the Amphibious Combat
Vehicle. The data from the ARV competitive prototyping efforts and the ACV study will jointly inform a Marine Corps decision point next year.
Reference Text/Pic:
www.army.mil, www.textronsystems.com

Cottonmouth has a 6x6 compact build that
allows four vehicles to fit on a single Ship to
Shore Connector
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quarter of 2023 with evaluation of the prototypes concluding
in the third quarter of 2023.
If prototype testing proves successful, the Marines Corps
could initiate a production effort potentially worth an estimated US$1.8 billion to US$6.8 billion over five years.
Currently around 700 LAVs of all variants are in service with
the USMC. The requirement is to replace a total of 600 LAV-25
armoured reconnaissance vehicles with around 500 new
ARVs from 2024. The new ARV will be fielded alongside the
new Amphibious Combat Vehicle (ACV) and the ageing Amphibious Assault Vehicle (AAV7).
The Cottonmouth armoured reconnaissance vehicle was developed by Textron as a private venture to meet this USMC requirement. Textron started developing a prototype about a
year ahead of the formal programme. The design of the new
vehicle was based on the signals Textron was getting from the
USMC. The prototype was unveiled in 2021.
Clean-sheet Design
Textron took a clean-sheet design approach to developing
Cottonmouth to ensure that it had the right combination of
land and amphibious mobility and a fully open architecture
design so that any sensors, software or weapons could be integrated into the vehicle, based on the Marines’ needs.
Cottonmouth has a 6x6 compact build that allows four vehicles to fit on a single Ship to Shore Connector, or SSC, enhancing the Marine Corps’ ability to support Expeditionary Advanced Base Operations. Designed to swim in the open ocean
and navigate through surf zones, this vehicle possesses the
advanced manoeuvrability critical to enhanced reconnaissance operations. The armour of the Cottonmouth is of welded steel construction. The vehicle has a V-shaped hull. Crew
can survive blasts of small anti-tank mines and improvised explosive devices.
Textron has built one prototype vehicle so far. The company
would build a second vehicle too for the Marines, so it can
keep one prototype to continue internal development in parallel to the Marines’ work.
Elbit’s IronVision
Cottonmouth is a next-generation Naval Sensor Node as an

Amphibious mobility, versatility and electronic
warfare capabilities make Cottonmouth ARV a
vehicle to be feared

Cottonmouth ARV will be
highly mobile, networked,
protected and lethal
The first variant would seat
two vehicle operators and a
crew of five
amphibious scout vehicle that offers cutting-edge sensor
technology. Leveraging Textron Systems’ history and range of
specialty military vehicle experience, Cottonmouth has the
ability to strengthen communication to operate and employ a
mix of reconnaissance, surveillance, target acquisition and C4
systems.
It is equipped with multi-spectrum sensors, providing seamless communication between the Navy and Marine Corps to
employ unmanned systems and joint-warfighting weapons
systems. This provides the next-generation decision dominance needed to defeat threats beyond line of sight. Among
the integrated sensors is teammate Elbit Systems of America’s
IronVision.
By introducing Elbit Systems’ aerospace Helmet-Mounted Display (HMD) technology into the armoured vehicle, IronVision
generates an image that enables the crew to ‘see through’ the
vehicle’s armour. This advancement provides 360° situational
awareness, day and night, helping the crew overcome inherent visibility limitations, while improving mission efficiency
and safety.
The system transmits real-time, Zero-Latency, high-resolution
video to the commander and/or driver display, providing a
natural, bi-ocular, coloured HD conformal view of the vehicle’s
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Cottonmouth ARV is designed to defeat threats beyond line of sight
and comes complete with cutting-edge technologies

Cottonmouth ARV is armed
with reconnaissance and
surveillance sensors
IronVision enables the
crew to ‘see through’
vehicle’s armour

The U.S. Marine Corps (USMC) has chosen Textron Systems
and General Dynamics Land Systems to begin contract negotiations to build Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV)
prototypes for LAV replacement. Through the 22-month period of performance, Textron Systems will produce a Cottonmouth vehicle for the Marine Corps that will go through rigorous testing and evaluation.
The new Cottonmouth ARV is a recon vehicle to be feared. A
force-multiplier armed to the fangs with advanced full-spectrum reconnaissance and surveillance sensors, it’s designed
to defeat threats beyond line of sight and comes complete
with cutting-edge technologies that will keep adversaries
up at night.
The ARV will be highly mobile, networked, transportable,

protected, and lethal. The capability will provide sensors,
communication systems and lethality options to overmatch
threats that have historically been addressed with more
heavily armoured systems. It will be capable of fighting for
information that balances competing capability demands
to sense, shoot, move, communicate and remain transportable as part of the naval expeditionary force.
Design Initiative
In March 2020, the U.S. Marines undertook a major force design initiative planned to occur over the next decade. The
Marine Corps intends to redesign the force for naval expeditionary warfare and to better align itself with the National
Defense Strategy, in particular, its focus on strategically
competing with China and Russia. In February 2021, the Marines updated the Secretary of Defense on the progress on
force design initiatives.
The Marines plan for a number of ARV variants—referred to
as a “family of vehicles.” The first described variant is to be
the Command, Control, Communications and Computers/
Unmanned Aircraft Systems (C4/UAS) version.
Reportedly, on July 16, 2021 the Marines selected Textron
Systems and General Dynamics Land Systems to build ARV
prototypes with the prototype delivery expected in the first
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Textron’s

Cottonmouth ARV is set
to be a Force-multiplier
The Light Armoured Vehicle (LAV) has supported the U.S. Marine Air-Ground Task Force missions on the
battlefield right since 1980s. While the LAV remains operationally effective, the life cycle of this system
is set to expire in the mid-2030s.

Nation Shield ... A Nation’s Journey

85

ISSUE 604 MAY 2022

Research

84

ABV will provide assault
breaching capability through
minefields
ADF is procuring six more
M88A2 Hercules recovery
vehicles

Sea boat crew from HMAS Arunta

Hercules (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and
Evacuation System) armoured recovery vehicles. The Hercules is a fully-tracked heavy armoured vehicle which performs
hoisting, winching and towing as part of recovery operations
and evacuation of heavy tanks and other combat vehicles.
With the lowest acquisition, operational and maintenance
cost of any 70-tonne capable recovery system, Hercules answers the need for cost-effective, self-supporting heavy recovery performance.
It was the primary 70-tonne= recovery system during Operation Iraqi Freedom. The U.S. troops found a few other creative uses for its capabilities when they used it to pull down
the Saddam Hussein statue in Baghdad on April 9, 2003.
Hercules utilises a hull designed for the recovery. Stability
and performance are unmatched by any alternate tankbased design.
The vehicle offers operational and logistics commonality
with the existing M88A1 fleet, simplifying training and parts
availability. Key upgrades include improved power-assisted
braking, improved steering, improved electrical system and

increased engine horsepower.
Hercules also features overlay armour protection, ballistic
skirts, a longer 35-tonne boom, a 140,000-pound (63,504 kg)
constant pull main winch with 280 feet of cable, and an auxiliary three-tonne winch to aid main winch cable deployment.
The M88A2 Hercules is built and equipped to be the world’s
recovery champion.
Vehicles on the Way
Chief of Army Lieutenant General Rick Burr AO, DSC, MVO
stated that tanks and combat engineering vehicles were essential to Australia’s ability to contribute to a credible land
combat capability integrated with joint and coalition forces.
“The main battle tank is at the core of the ADF’s Combined
Arms Fighting System, which includes infantry, artillery, communications, engineers, attack helicopters and logistics,”
Lieutenant General Burr said. “Because of their versatility,
tanks can be used in a wide range of scenarios, environments
and levels of conflict in the region. This system is the only part
of the ADF that can successfully operate in medium to highthreat land environments.
“The M1A2 SEPv3 Abrams protection, accurate and lethal
fire, mobility and situational awareness cannot be delivered
by any other platform. There are no other current or emerging technologies - or combination of technologies - that can
yet deliver the capability currently provided by a main battle
tank.”
The first vehicles will be delivered to Australia in 2024, with
the projects expected to achieve Initial Operating Capability
in 2025.
Reference Pic/Text:
www.army.gov.au
www.navy.gov.au
www.leonardodrs.com
www.lockheedmartin.com
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The ABV is based upon the M1 Main Battle Tank chassis
(without turret) and incorporates a number of subsystems,
including a full width mine plow, dual line charges, lane
marking system, remote control system, and protective
weapon system. The integration of the Breaching Package
onto the ABV, which uses the M1 tank chassis, shall require
minimal modification to the chassis.
The ABV is a tracked, armoured engineer vehicle specifically
designed for conducting in-stride breaching of minefields
and complex obstacles. It provides crew protection and vehicle survivability while having the speed and mobility to
keep pace with the manoeuvre force.
Major components of this system include a Full-Width Mine
Plow (FWMP), two linear demolition charges (LDC), a lanemarking system, a remote control system, and weapon station integration on a modified M1A1 tank chassis. ABV can
clear a lane of sufficient width and depth for the assault forces and is operated by a two-man crew with an option for remote control.
The ABV will also provide a deliberate assault breaching capability through minefields and complex obstacles. It will
allow assault units to move rapidly through obstacles before
threat forces have the full opportunity to mass fires or establish defences.
JAB Strength
The contract also involves 17 M1074 Joint Assault Bridge
(JAB) Vehicles. The JAB provides Mobility Augmentation
Companies supporting Armoured Brigade Combat Teams
with a survivable, deployable and sustainable heavy-assault-bridging capability. The JAB provides gap-crossing capability to cross wet or dry gaps, and freedom of manoeuvre
on the battlefield to keep pace with Abrams Heavy Brigade
Combat Team operations.
The JAB is an M1A1 Abrams tank hull with heavy (M1A2) suspension integrated with a hydraulic bridge launcher system
to launch the existing Military Load Class 85 Armoured Vehicle Launched Bridge (AVLB). The JAB improves force readiness, survivability, mobility and agility equal to the legacy
force.
The JAB’s Centre of Gravity location improves overall system
mobility, maintains chassis reliability, and in general minimises detrimental chassis impacts of previous assault bridge
launch mechanisms.
JAB’s mature hydraulic system, born from Leonardo DRS’ experience with hydraulic driven systems such as the Tunner
60K Aircraft Loader, is thoroughly tested. The system incorporates proven industrial designs and hardware to improve
safety, efficiency, reliability, supportability and cost.
Rapid launch/retrieve times, significantly better than the

AVLB, minimise the JAB crew’s exposure to hostile fire, and
improves the manoeuvre element’s ability to rapidly overcome obstacles. Battlefield proven Leonardo DRS video technology improves both the driver and commander’s situational awareness providing an unparalleled view during day,
night, and conditions of limited visibility.
Exceptional vision through the vision blocks enables the Driver and Commander to better maintain situational awareness,
and ensure timely mission accomplishment.
Power of Hercules
To support the Abrams, the ADF is procuring six more M88A2

Assault Breacher Vehicles to
be a new addition to ADF

M1A2 SEPv3 Abrams would provide critical protection and
firepower for the ADF in land operations

M1 Abrams Tank
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acquisition of Australia’s armoured vehicle capabilities.
Enhancements to the Australian Defence Force’s credible
combat capability will be delivered by the government
through the purchase of evolved Abrams tanks and combat
engineering vehicles.
Battle Tank Upgrade
ADF is moving forward with Main Battle Tank Upgrade (LAND
907 Phase 2) and Combat Engineering Vehicle (LAND 8160
Phase 1) projects.

NSM provides high
survivability against enemy
kill defence systems

HMAS Gascoyne Explosive Ordnance
Disposal team

Ground mines are negatively buoyant, resting on the seabed

Australian Army will receive up to 75 M1A2 SEPv3 Abrams
tanks, 29 M1150 Assault Breacher Vehicles, 17 M1074 Joint
Assault Bridge Vehicles and an additional six M88A2 Armoured Recovery Vehicles.
The Army’s operational fleet of Abrams is held by Army’s
three Armoured Cavalry Regiments in Adelaide, Brisbane
and Townsville. Vehicles for training purposes are also held
at the School of Armour in Puckapunyal and the Army Logistic Training Centre at Bandiana.
The M1A2 SEPv3 Abrams would provide critical protection
and firepower for the ADF in land operations. The Abrams
M1A2 SEPv3 is an upgrade to the Army’s current MBT. The
M1A2 SEPv3 is a tracked, land combat, assault weapon system possessing significant survivability, shoot-on-the-move
firepower, joint interoperability (for the exchange of tactical
and support information), and a high degree of manoeuvrability and tactical agility.
The ADF intends the M1A2 SEPv3 to enable the crew to engage the full spectrum of enemy ground targets with a variety of accurate point and area fire weapons in urban and
open terrain.
Units equipped with the M1A2 SEPv3 enable Army combined arms teams to close with and destroy the enemy by
fire and movement across the full range of military operations. The Army intends the M1A2 SEPv3 to defeat and/or
suppress enemy tanks, reconnaissance vehicles, infantry
fighting vehicles, armoured personnel carriers, anti-tank
guns, guided missile launchers (ground and vehicle mounted), bunkers, dismounted infantry, and helicopters.
The M1A2 Abrams will incorporate the latest developments
in Australian sovereign defence capabilities, including command, control, communications, computers and intelligence systems, and benefit from the intended manufacture
of tank ammunition in Australia.
Teamed with the Infantry Fighting Vehicle, Combat Engineering Vehicles, and self-propelled howitzers, the new
Abrams will give ADF soldiers the best possibility of success
and protection from harm.
ABV Addition
The 29 M1150 Assault Breacher Vehicles contracted will be a
new addition to ADF. The Assault Breacher Vehicle (ABV) is a
single platform that will provide deliberate and in-stride
breaching capability to the assault force. This combat engineering vehicle was specially designed to clear pathways
through minefields, creating safe lanes for other vehicles. It
allows assault units to move rapidly through obstacles, before enemy forces establish defences. The first prototypes of
the ABV were completed in 2002. The Breacher became operational in 2008 and in 2009 it saw combat in Afghanistan.
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Commencing 2024, ANZAC Class frigates and Hobart Class destroyers
will have the NSM capability installed

JASSM is a 2,000-pound class
weapon with fragmentation
warhead
SEA2000 aims to enhance
mine warfare capabilities for
ADF
Australian port or its approaches would effectively close that
port to shipping. Effective MCM assets provide the only practical means to reopen it. The defence of Australia requires an
effective and balanced mine warfare force incorporating a
combination of mine-hunting, minesweeping and clearance
diving.
The advantages of employing the sea mine include engaging an adversary at minimal risk to own units; providing the
possibility of delivering a pre-emptive defensive attack; engaging an adversary with a covert weapon that maintains a
continuous threat; forcing an adversary to operate both military and commercial shipping in areas that make them more
vulnerable to other weapons; forcing an adversary to maintain an MCM capability; and presenting an adversary with a
significant psychological threat.
The sea mine threat may be described under two main categories. Moored mines are positively buoyant, attached to the
seabed, floating at a pre-determined depth below the sea
surface, and may be laid in depths down to 300m or greater.
Ground mines are negatively buoyant, resting on the seabed,
and are laid in water depths in excess of 200m. The planners
of MCM operations need to consider a number of different

MK36 sea mine

approaches. MCM operations may be divided into offensive
and defensive. Offensive MCM operations are carried out to
prevent an adversary from successfully laying sea mines.
The ADF does not possess an offensive mining capability, and
for the majority of ADF military operations some form of defensive MCM will be required. The Force Structure Plan 2020
announced Australia would improve its capability options
through new investment in mine warfare capabilities to secure Australia’s maritime approaches.
SEA2000 aims to enhance mine warfare capabilities for the
Australian Defence Force to secure Australia’s maritime approaches, using modern, smart sea mines.
Armoured Advancement
Australia’s Armoured Vehicle Division (AVD) was established
on 21 January 2019 as a new division alongside Land Systems
Division within the Land Domain of the Capability Acquisition
and Sustainment Group. AVD subsumed the Combined Arms
Fighting Vehicle Branch of Land Systems Division, which was
renamed the Armoured Fighting Vehicles Branch.
AVD provides a coordinated, programmatic approach to the
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JASSM will be integrated on the U.S. and international versions of
F-35 Lightning II fighter aircraft

the contemporary environment – to be ready now and, at the
same time, to become future ready – for an unknown future.
Being future ready means continuing ADF’s contribution to
an open and fair international system, and being prepared
for increasing volatility, uncertainty, complexity and ambiguity.
ADF is pushing to think in creative and unconstrained ways
to ensure warfighting philosophy is appropriate and informs
future capabilities.
AU$3.5 billion Commitment
The Morrison Government recently approved the accelerated acquisition of improved weapon capabilities for the ADF
at a total cost of AU$3.5 billion.
Minister for Defence Peter Dutton MP announced that Defence will accelerate the acquisition of the Joint Air-to-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) for the
Royal Australian Air Force, the Naval Strike Missile (NSM) for
the Royal Australian Navy’s (RAN) surface fleet and maritime
mines to secure Australia’s ports and maritime approaches.
Australian fighter jets and naval vessels will be armed soon
with new long-range strike missiles to hold enemies at bay at
ranges of up to 900km, under the new programme.
Precision Standoff Missile
JASSM is a long-range, conventional, air-to-ground, precision standoff missile. Designed to destroy high-value, welldefended, fixed and relocatable targets, JASSM’s significant
standoff range keeps aircrews well out of danger from hostile
air defence systems.
A 2,000-pound class weapon with a penetrator/blast fragmentation warhead, JASSM employs precision routing and
guidance in adverse weather, day or night, using an infrared
seeker in addition to the anti-jam GPS to find a specific aim
point on the target. Its stealthy airframe makes it extremely
difficult to defeat.
JASSM is integrated on the U.S. Air Force’s B-1B, B-2, B-52,

HMAS Stuart conducts a live Harpoon Missile firing

F-16 and F-15E. JASSM-ER is integrated on the B-1B, the F15E and is currently completing integration for the internal
bay and wings of the B-52H, and F-16C/D.
Internationally, JASSM is carried on the F/A-18A/B and the F18C/D aircraft. Future integration efforts will focus on the U.S.
and international versions of F-35 Lightning II fighter aircraft
and other international platforms.
NSM Capability
Acquisition of the Kongsberg NSM to replace the Harpoon
anti-ship missile in the ANZAC Class frigates and Hobart
Class destroyers provides a significant enhancement to Australia’s maritime strike capability – more than doubling the
maritime strike range of frigates and destroyers.
NSM provides superior operational performance and high
survivability against all enemy soft and hard kill defence systems. The NSM is a very flexible system, which can be
launched from varied platforms against a variety of targets
on sea and land.
The airframe design and the high thrust to weight ratio give
the NSM extremely good manoeuvrability. The Autonomous
Target Recognition (ATR) of the seeker ensures that the correct target is detected, recognised and hit, at sea or on land.
Commencing 2024, ANZAC Class frigates and Hobart Class
destroyers will have the NSM capability installed.
Maritime Security
The sea mine is a sea denial weapon. The laying of even a limited minefield in port approaches, in focal areas, or in choke
points can deny an adversary free access. A known or suspected minefield will compel an adversary to either accept
the loss of access and associated costs or commit resources
to lengthy and costly mine countermeasures (MCM) operations. A mining threat will affect an adversary through disruption of plans, hindrance of maritime activity, lowering of
morale, and disruption of national economy.
Australia is dependent on maritime trade, and mining an
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AU$3.5bn to accelerate
missile strike capabilities
Jets and vessels to be armed
with new strike missiles

A Royal Australian Air Force C-130J Hercules transport aircraft
conducts a fly-over of HMAS Canberra

The operating landscape is changing. Adversaries, including
violent extremist organisations and state-based threats, can
now control and influence all operating domains. The advent
of rapidly evolving, easily accessed technology offers asymmetric capabilities to both established powers as well as
non-state actors and even individuals.
The ability to sense and strike from long range as well as
swarming low-cost technologies is increasing the vulnerability of major military systems. Future strike capabilities will
not just be physical but also digital, executed often at the
speed of a mouseclick. Sophisticated Anti-Access, Area Denial (A2/AD) capabilities offer the ability to deny manoeuvre
while distributed systems that are ‘smarter’ and smaller are
becoming increasingly essential to survivability.
The capability to operate in the traditional air, sea and land
domains is at risk of being debilitated from space and cyber
yet there is also great opportunity in these domains for military advantage. The geopolitical context, changing threat,

disruptive technologies and domain integration means that
armies must prepare for an accelerating environment. Future
warfare, in certain parts, will be fought at the speed of machines with success belonging to the side who can adapt the
fastest.
Accelerated Warfare as a description of ‘how we respond’
means owning the speed of initiative to outpace, out-manoeuvre and out-think conventional and unconventional
threats. It requires excellence in the art and science of decision making as well as deep thinking about Army’s role in understanding, shaping and influencing the environment.
The Australian Defence Force (ADF) is the military organisation responsible for the defence of the Commonwealth of
Australia and its national interests. It consists of the Royal
Australian Navy, Australian Army, Royal Australian Air Force
and several “tri-service” units.
The Australian Army mission, as an institution, is to prepare
land forces for war. This presents a challenge, preparing for
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ADF Marches
Ahead with
Modernisation

Australia is increasingly defined by a changing geopolitical order and operating spectrum of cooperation, competition
and conflict. The pace of urbanisation and regional competition in littoral environments is bringing its own form of
complexity. These trends are a major factor in accelerating the speed and dynamism across diplomatic, informational,
economic and military interactions between sovereign states and other actors.
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field. On the level of cooperation and scientific research between universities and scientific centres, there are cooperation agreements between the UAE University and some
Egyptian public universities and Al-Azhar University. Within
the framework of educational, religious, and cultural ties, AlAzhar is appreciated by Emirati officials and citizens as a
moderate religious authority. There is a cooperation between Al-Azhar, its university, and the ministries of endowments in both countries to issue religious books and publications of Al-Azhar with the support of the UAE. His Eminence
Dr Ahmed Al-Tayeb, Sheikh of Al-Azhar, chairs the Council of
Muslim Elders, based in Abu Dhabi, which includes elite
scholars from the Islamic world, and plays a leading global
role in spreading tolerance and moderation and confronting
extremist ideology.
The Zayed Foundation for Charitable Activities has also established an Islamic cultural centre in Egypt under the name
“Zayed Center for Culture and Technology”, affiliated with AlAzhar University, in addition to the Foundation’s approval of
the restoration of several Al-Azhar institutes. HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the UAE and Ruler of Dubai, funded the project to
establish a library for Al-Azhar Al-Sharif to be broadcast on
the Internet and to restore and preserve ancient Islamic manuscripts at Al-Azhar University. Also, HH Sheikh Dr Sultan Al
Qasimi, Ruler of Sharjah, provided support for a number of
research and scientific projects in Egypt, including the Egyp-

tian Documents House building, the Scientific Centre and
the Library of the Faculty of Agriculture at Cairo University.
Conclusion
The Emirati-Egyptian relations provide an inspiring model
for Arab relations in terms of the diversity of both foundations and strategic sources and levers of these relations that
provide them with the capacity to continue and develop for
the benefit of the two brotherly countries and peoples. All of
this reinforces the deep understanding that unites the leadership of the two countries and provides a strong basis to
overcome any challenges facing this evolving model of relations between the Arab brothers.

ISSUE 604 MAY 2022

Issue File

76

Zayed Charitable Marathon
is held every year in Egypt
There is wide-ranging
cooperation in the military
field between the UAE and
Egypt
UAE and Egypt towards various regional and international issues and challenges is not only reflected in the joint exercises
between the two countries but also in joining the military
manoeuvers of major countries, including the U.S., in the “Eagle Salute” and the “Bright Star” exercises, and also at the Arab
level, like the “Arab Shield” exercises.
There is coordination and cooperation between the Emirati
and Egyptian national defence industries to benefit from the
accumulated expertise and the various partnerships of the
two sides: the Ministry of Military Production and the Emirates Council for Defense Companies. In addition, there is a
strong interdependence between the two countries in other

fields, including sports, as the UAE has been keen to host the
Egyptian Super matches for several years during the past
five years and to organise the strongest matches between
Al-Ahly and Zamalek, both at Hazza Bin Zayed Stadium and
Mohamed Bin Zayed Stadium. The relations between the
two sisterly countries have witnessed another important
milestone in which the humanitarian aspect is evident,
namely the Zayed Charitable Marathon, which is held every
year in one of the governorates in Egypt, and whose proceeds are allocated to charitable projects in Egypt.
Besides, many Egyptian cultural events and activities are organised annually in the UAE, whether in terms of artistic
teams or participation in book fairs and the exchange of
high-level visits between the two countries in the cultural
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More than 1,250 Emirati
companies are working in
Egypt in various sectors
Egyptian companies have
invested more than AED 4
billion in UAE markets
es and threats. The various aspects of bilateral relations were
discussed, besides consultations on the latest issues of common interest in the regional arena, especially Libya and Yemen. President Sisi also attended a four-way summit hosted
by Qasr Al Watan in Abu Dhabi in January with HH Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi,
King Hamad bin Isa of the Kingdom of Bahrain, and HH
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President
and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai. They discussed developments in regional issues of mutual interest
and ways to enhance coordination and cooperation between brothers to advance joint Arab action mechanisms in
facing the region’s current challenges.

Strength of commercial and investment ties and interests: Commercial and investment interests and ties are one
of the key factors of the strength of relations between countries at large. This aspect is particularly important in the case
of relations between the UAE and Egypt, in view of the link
between economic and commercial interests and the popular aspect that brings mutual benefits to the two peoples.
The economic and trade relations between Egypt and the
UAE are a model for Arab and regional relations, for the UAE
market is the first destination for Egyptian exports. Moreover, the UAE ranks first globally in the list of countries investing in the Egyptian market. Those relations witnessed
rapprochement, cooperation, support and investment after
the June 30, 2013, revolution against the terrorist Brotherhood regime. The UAE was at the forefront of the Arab countries that supported the popular Egyptian position and initiated support for the country within the framework of a Gulf
aid package.
Furthermore, the UAE is Egypt’s second-largest trading
partner at the Arab level. At the same time, Egypt is the
UAE’s fifth-largest Arab trading partner in non-oil trade, as it
accounts for 7 per cent of its total non-oil trade with Arab
countries. The UAE is also the largest investor in Egypt globally, with a cumulative investment total of more than AED
55 billion. More than 1,250 Emirati companies are working
in Egypt on projects and investments that include various
sectors such as wholesale and retail, transport, warehousing, logistics, the financial sector, insurance activities, information technology, telecommunications, real estate and
construction, tourism, agriculture, and food security. In return, Egyptian companies invest more than AED 4 billion in
the UAE markets.
Diversity of the base of cooperation and common interests: While the media focus on Emirati-Egyptian relations
concentrates on the political and economic aspects, the
depth and consolidation of these relations are mainly related to their diversity. There are, firstly, close on the social and
humanitarian level, secondly at the cultural and sports level,
and thirdly at the military level.
There is wide-ranging cooperation in the military field between the UAE and Egypt, as the naval, air and land forces of
the two countries continuously and systematically participate in a series of joint military exercises, most notably the
activities of the joint military exercise Zayed 3 (the latest
courses of this training). The UAE forces also participated in
the joint training activities “Saif Al Arab”, joined by the Kingdom of Saudi Arabia, the UAE, the Hashemite Kingdom of
Jordan, the Kingdom of Bahrain, and the Democratic Republic of Sudan. The consensus in the visions between the
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strength of these relations and the keenness of the leadership of the two countries to develop them. From mid-2014
until their last meeting in March 2022, HH Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan and his brother, Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, met about 28 times. Statistics also indicate
that HH Sheikh Mohamed bin Zayed is the only Arab leader
who attended the opening and inauguration of the new
Egyptian military bases – he participated in the opening of
the “Mohammed Naguib Military Base” in July 2017, the “Bernice” base on the Red Sea in January 2020, and the “3 July”
naval base on the Mediterranean coast on July 3, 2021. This
reflects the strength and specificity of Egyptian-Emirati relations in all political, economic, and military fields.
These ongoing meetings include the meeting that took
place on March 25, in Aqaba in the south of the Kingdom of
Jordan, between King Abdullah II bin Al Hussein, President
Abdel Fattah Al-Sisi, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, and Mustafa Al-Kazemi, Prime
Minister of Iraq. The meeting addressed ways to enhance relations of joint cooperation between the four countries in all
fields, especially trade and economic affairs. They also exchanged views and visions on the overall political and economic situation at the regional and international levels, with
a special focus on the sectors of food security, energy, and
trade, in a way that maintains regional stability and security.
A few days prior to that, on March 21, HH Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan visited Egypt, where he met President

Abdel Fattah El-Sisi in Sharm El-Sheikh. The meeting included discussions on frameworks and prospects for cooperation. On January 26, President Abdel Fattah Al-Sisi visited the
UAE and was received by HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan. It was a very important visit in its timing. It came after civilian facilities in the UAE were subjected to a terrorist
attack launched by the Houthi group, and the UAE ground
defences responded quite efficiently. The visit highlighted
Egypt’s solidarity and support for the UAE in facing challeng-
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The Emirati-Egyptian relations keep developing. They are
nurtured by the keenness of the leadership of the two brotherly countries to maintain cooperation, consultation, and dialogue, to ensure coordination of positions and efforts regarding all regional and international issues of concern to
the two countries. In this context, HH Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, attended the tripartite summit held in Sharm el-Sheikh last March which was
attended by President Abdel Fattah El-Sisi and Israeli Prime
Minister Naftali Bennett.
The Egyptian presidency announced that the talks addressed energy and food security, considering the repercussions of the Ukrainian crisis. This summit gained its importance, considering that it was the first meeting of its
kind between the three countries. His Highness also attended the Aqaba Summit, which was attended by Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi, Jordanian King Abdullah
II and Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kazemi. He also met
with his brother President El-Sisi in Sharm El-Sheikh. During
bilateral talks, the two sides discussed “the issues of common concern, and the latest developments in the regional
and international arenas,” as well as “the situation in the
Arab region, and the importance of strengthening Arab

Recent meetings between
the leadership of the two
countries discussed regional
issues of mutual interest
solidarity in the face of common challenges,” according to
the Egyptian presidency.
In the context of these active moves for discussion of the
overall regional and international situation in light of the implications of the Ukrainian crisis, many observers considered the UAE-Egypt-Israel summit, as well as the Arab Quartet Summit in Aqaba, as a realignment and an important
strategic positioning in international circumstances that
give these meetings exceptional importance. The following
are the main points in terms of the development of EmiratiEgyptian relations:
Indicative indicators: While the level of cooperation, rapprochement and understanding that characterises the growing relations between the UAE and Egypt is quite clear to any
specialised observer, digital statistics strongly reflect the
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The firm political will of the leadership of the
two brotherly countries provides an important
basis for development and continuity

Emirati-Egyptian
Relations
A Model of Partnership and Fraternity
Support Regional Security and Stability

The growing partnership and brotherly relations between the UAE and Egypt have
proved to be stable and capable of further
development, continuity, and accumulation of success, which adds depth to these
relations. This helps build an institutional
framework that provides a renewed catalyst for these relations, which have turned
into a model for Arab relations and international relations in general. These relations have become a strong wall of resistance against conspiracies and schemes to
harm the Arab region. The strong political
will of the two countries’ leadership is the
key mainstay that provides a tremendous
momentum that nourishes these relations
and fortifies them in the face of conspiracy
and schemes of evil forces. In this issue,
Nation Shield sheds light on the recent developments in relations between Cairo
and Abu Dhabi.
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Thales

Offers DIA Advanced
TopSky-ATC System

Dubai Aviation Engineering Projects
(DAEP) has selected TopSky – Air Traffic
Control (ATC), Thales’ advanced Air Traffic
Management (ATM) system to enhance
safety, capacity and efficiency of air navigation services at Dubai International Airport (DIA).
The solution is an adaptive technology, capable of meeting the evolving challenges for
Northern Emirates airspace, where Dubai is
the key driver for air traffic growth and volumes.
The UAE has developed one of the most seamless air travel
experiences through its comprehensive aviation infrastructure and use of innovative technologies. The airports in the
nation are set to return soon to full capacity, with the Expo
2020 Dubai contributing to continued traffic into the year
and after.
Resilient System
TopSky - ATC is a resilient system with multiple layers of redundancy that is able to continue operations without a reduction in capability. The solution complies with the highest
national and international standards, and is aligned with
DAEP and Dubai Air Navigation Services (DANS) requirements at the world’s busiest airport, as well as with International Civil Aviation Organization‘s (ICAO) Aviation System
Block Upgrades (ASBU) roadmap.
TopSky - ATC is used by over 16,000 air traffic controllers in
over 80 countries around the world.
With an easily adaptable system configuration, TopSky - ATC
will support and enable the restructuring of the UAE’s airspace.
DANS’s new Thales Air Traffic Management (ATM) system will
also offer ‘Approach Services’ for the Northern Emirates al-

TopSky-ATC is used by 16,000
air traffic controllers in 80
countries
lowing the optimisation of traffic flows for increased capacity and safety while also reducing fuel burn for airlines.
DANS’s air traffic controllers will be able to monitor real-time
data updates safely and efficiently, contributing to data sharing for collaborative decision-making. The Thales system
makes it easier for controllers to handle fluctuations in traffic
volume, changing weather, and all types of situations that
can influence air traffic control decisions at any time.
Eng. Suzanne AlEnany, Chief Executive Officer, Dubai Aviation Engineering Projects, stated: “With the ongoing series of
strategic expansions and development projects through the
DAEP, Dubai International Airport is exponentially growing
its passengers and cargo handling capacity, number of plane
movements and the network of connected destinations. The
partnership with Thales will strengthen our technological efficiency and fortify further our resilience to manage the Air
Traffic Management, the most critical airport operations.”
Christophe Salomon, Executive Vice President Land & Air Systems, Thales, noted: “With over 45 years of operations within
the UAE, Thales has been a longstanding partner of the country committed to providing the most advanced technological solutions, in line with the leadership’s vision and country’s
ambitions. With this new contract we are expanding our
partnership to the Dubai Aviation Engineering Projects and
Dubai Air Navigation Services.”
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In partnership with DARPA, ALIAS program is making
autonomous flight a reality to bring safer, smarter flights

In partnership with DARPA, the Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS) programme is making autonomous flight a reality to bring safer, smarter flights directly to
aircrews. On February 5, Sikorsky successfully flew a UH-60A
helicopter modified with ALIAS technology during a 30-minute uninhabited flight over Fort Campbell. The company is
utilising the UH-60A Black Hawk helicopter, an optionally piloted vehicle (OPV), to revolutionise the way aviators and aircrews execute their missions. Thanks to the fly-by-wire technology implemented on Optionally Piloted aircraft, conventional mechanical flight controls are replaced with an electronic interface, simplifying operations. With a reduced
workload, pilots can focus on saving lives or transporting
cargo instead of the mechanics required for contemporary
flight. On March 1, the Army flew its UH-60M equipped with
an ALIAS fly-by-wire kit for the first time with Army pilots. The
Army is currently exploring use-cases to apply this transformative technology to the FVL programme and commercial
aviation assets.
With continued investment in technological enhancements
and close partnership with the U.S. Army, the H-60M platform would bridge the gap to FVL and support customers’
missions of today and tomorrow, alongside the future fleet.
Purpose-Built to Win the Fight
To deliver lethal capabilities anytime and anywhere, the U.S.
Army’s vision for a aviation all-domain operations requires
transformative advances in manoeuvrability, agility, lethality,
reach, survivability, and sustainment. FVL is one of the Army’s
top modernisation priorities and will ensure Army aviation’s
overmatch in contested airspaces.
Sikorsky’s offering for the Army’s Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) programme, RAIDER X, will enable the

Army to conduct Reconnaissance, Surveillance and Target
Acquisition from extended, stand-off range, synchronised
with Long-Range Precision Fires, to penetrate, dis-integrate
and exploit penetration of enemy Anti-Access/Area Denial
complexes on the MDO battlefield. FARA fills the current
armed reconnaissance helicopter gap and offers the Army
nearly twice the speed, range, manoeuvrability and survivability. RAIDER X is purpose-built to fight and win on the alldomain battlefield.
RAIDER X will fully integrate the strengths of Lockheed Martin, including digital thread, advanced manufacturing, sustainment, training and weapon and mission system development. This technology will provide the Army with an integrated weapons system that combines speed, range, manoeuvrability, survivability, and operational flexibility to execute all-domain operations.
The FLRAA is designed to fly low and fast, land quickly, deliver soldiers and get out while evading the enemy in complex
terrain. Sikorsky and partner Boeing have come together as
Team DEFIANT to create an agile, manoeuvrable weapons
system that flies faster and farther than any current rotorcraft
weapon system. DEFIANT X is optimised for operational effectiveness, sustainment, and interoperability with the enduring fleet. It will revolutionise the Army’s air assault capability with limited changes to tactics, techniques, procedures,
training, and infrastructure. In addition, DEFIANT X will provide the Army with an unmatched combination of speed,
low-level manoeuvrability and survivability, equipping soldiers and aircrews with the necessary all-domain advantages
required to achieve operational superiority.
Reference Text/Image:
www.lockheedmartin.com
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U.S. Army is
modernising its
rotary-wing fleet to
bring new capabilities
to the battlefield
FLRAA is designed to
fly low and fast, land
quickly, and get out
while evading the
enemy

Gen II Turret enables the Apache helicopter to remain the
premier attack helicopter for years to come

tions they need to succeed today and tomorrow.
Increasing Survivability and Lethality
Until a Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) solution
is fielded, Sikorsky, a Lockheed Martin Company, continues
to build and deliver the battle-proven H-60M Black Hawk for
the U.S. and more than 30 other nations around the globe.
The U.S. Army, reportedly the largest Black Hawk operator,
continues to invest in the platform with new capabilities, upgraded mission performance, and lower operational costs.
Sikorsky is committed to Black Hawk modernisation and
sustainment, as the U.S. Army plans to operate the H-60M
into the 2070s. Integration between the future and enduring fleets is critical to ensure freedom of air movement and
dominance in air assault across all domains. Efforts are focused on upgrades that align the Black Hawk with the Fu-

Until a FLRAA solution is fielded, Sikorsky continues to
build and deliver the battle-proven H-60M Black Hawk

ture Vertical Lift (FVL) Ecosystem incorporating open architectures that can maintain relevance in future battlespace
operations by increasing the reach, survivability, lethality,
and sustainment of the H-60 platform.
One example is an Improved Turbine Engine Programme to
improve Black Hawk performance with increased power
and improved specific fuel consumption. Sikorsky is currently under contract to integrate the T-901 Improved Turbine Engine (ITE) into the H-60M Black Hawk. Additional
modernisation efforts include the use of a digital twin. Sikorsky, the U.S. Army, Wichita State University, and other industry partners are working on creating a digital twin of a UH60L Black Hawk Helicopter. Digitally engineering the Black
Hawk will unlock new data insights that ensure manufacturability and supportability while helping minimise aircraft
downtime. Lockheed Martin is also engaged in a programme to demonstrate predictive analytics on the UH60M and troubleshooting tools that provide the insight required to significantly reduce aircraft downtime.
Moreover, Sikorsky has been a key contributor in helping
the U.S. Army define and develop the FVL ecosystem where
MOSA (Modular Open Systems Approaches) is the underlying enabler allowing new technologies to be rapidly deployed to the field to create overmatch scenarios in an everevolving battlefield. Sikorsky is working with the U.S. Army
to define and incorporate these open systems concepts and
infrastructure into Black Hawk modernisation efforts so the
future and enduring fleet can seamlessly share and integrate data when conducting Multi-Domain Operations.
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U.S. Army and Sikorsky
Work Towards Building
Future Fleet
Tomorrow’s battlefield is becoming faster, more connected and lethal. Near-peer threats are rapidly evolving
their technology today to increase lethality capabilities
in expanded, congested battlefields.
To deploy, fight and win against any threat in any airspace,
the U.S. Army Aviation is transforming to maintain combat
over-match in an all-domain battlefield. It is committed to
developing the future vertical lift ecosystem of tomorrow’s
fight while ensuring the readiness and relevance of the enduring aviation fleet.
To achieve this, the U.S. Army Aviation is modernising the capabilities of its rotary-wing fleet to bring new, expanded ca-

pabilities to the battlefield. To create an all-domain-ready
fleet by 2028, as directed by the Army Modernisation Strategy, Army Aviation is working to ensure the readiness and relevancy of its current fleet against modern-day threats. Current rotary-wing aircraft like Black Hawk and Apache helicopters will remain in the fight for years. It is essential to
modernise these combat-proven systems to maintain overmatch capabilities and prepare for what comes next.
The above requires innovative industry action to develop integrated, connected systems that work across all platforms
and can move seamlessly to the future fleet. This is where
Lockheed Martin steps in to provide clients with the solu-
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ation of every aspect of the new turret. “It is critical that the
OCWS meets the needs of the Soldier,” said Bhagavatula.
“User feedback is the most important aspect of our development process.”
At the Soldier-centred event, the turret team gathers all comments and recommendations from Soldiers and incorporates them into the design. Engineering analysis of the updated computer models follows each design change.
The engineers work closely with the Gaming, Interactive
Technologies & Multimedia team at the Armaments Center
to evaluate computer models within a virtual environment
that simulate various battlefield scenarios, from dense urban
combat to open terrain, under certain weather conditions.
In collaboration with Rowan University in Glassboro, New
Jersey, the Armaments Center is acquiring new simulation
technologies and toolsets that make it possible to evaluate
the overall effectiveness of new weapon systems through
fully immersive environments.
“Through advanced modelling, we can predict the behaviour of our turrets under extreme stress, as well as understand how the system will be used during combat,”
stated Kiel. “The engineering data we generate is treated as a weapon system and is
managed and secured as such.”
The DEVCOM Armaments Center
has the lead within the DOD in
the development of Tactical Vehicle Turret Systems. More
than 50,000 systems have
been fielded on a variety of
platforms, including the
Humvee, Mine Resistant Ambush Protected Vehicles, the
MRAP All-Terrain Vehicle and
others. Objective Gunner Protection Kit Turrets are standard

The OCWS system is part of
modernisation efforts in the
U.S. Army
The OCWS turret protects the
vehicle commander
for the Joint Light Tactical Vehicle.
At least 14 patents have been issued related to the development of turret systems, including three that were selected as
the “Army’s Greatest Inventions.”
The Product Data Management team at Picatinny is responsible for processing and maintaining all aspects of weapon
system data, which is used throughout the Armaments Center enterprise for various functions such as prototype fabrication, structural modelling, and cost analysis. “We built
all of the prototype OCWS turrets in-house
over the last 18 months,” said Bhagavatula. “Meeting the aggressive test schedule was a priority, along with finalising the technical data package
for the start of low-rate production,” he added.
The AMPV with OCWS has undergone reliability, availability, and maintainability testing
at Yuma Proving Ground, Arizona, as well as live-fire testing
at Aberdeen Proving Ground,
Maryland.

The new Objective Commander’s
Weapon Station turret

A computer simulation from the
gunner’s perspective

Reference text/pic:
www.army.mil
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New Soldier-Protection Turret for

U.S. Army’s AMPV
Soldiers are getting a chance to evaluate and train with a
new armoured turret system for the Armoured MultiPurpose Vehicle (AMPV), the latest U.S. Army platform
within the high-priority Next Generation Combat Vehicle
modernisation programme.
The Objective Commander’s Weapon Station (OCWS) was
developed and prototyped by engineers at the U.S. Army
Combat Capabilities Development Command Armaments
Center at Picatinny Arsenal, New Jersey.
The Armaments Centre reports to the U.S. Army Combat Capabilities Development Command, which is part of Army Futures Command.
The new OCWS integrates with all five variants of the AMPV: a
general-purpose vehicle, mission command vehicle, mortar
carrier, medical evacuation and medical treatment vehicles.
The AMPV is currently in low-rate production.
The OCWS system, which addresses the ongoing need to develop advanced armour protection and capabilities for Soldiers, is part of the broad sweep of modernisation efforts
within the U.S. Army. The advanced protection kit has a new
armour alloy and a titanium hatch design.
The OCWS turret protects the vehicle commander, who operates as the gunner on the top side of the vehicle. Essential
features include periscopes, motorised rotation and a spa-

Armored Multi-Purpose Vehicle,
pictured with the new Objective
Commander’s Weapon Station

cious interior that allows the gunner to perform complex
missions under protection. The weapon mount on the system gives the gunner full access to the suite of crew served
weapons, providing a range of firepower options.
Thomas Kiel, who leads the engineering activity for U.S. Army
and U.S. Marine Corps armoured and tactical vehicle turrets
within the DEVCOM Armaments Center Force Protection
team, said: “The OCWS is definitely one of our more sophisticated turret systems. The AMPV was developed to operate
on the front lines of the battlefield, and our team had to accommodate the challenging requirements associated with
that.”
The OCWS includes a combination of opaque and transparent armour that is specially configured to provide advanced
protection and situational awareness for the Commander. “Our initial prototype was integrated with the vehicle at
the test site for a formal user evaluation,” said Narayan Bhagavatula, Program Lead for Gunner Protection Systems within
Program Manager Soldier Lethality, also located at Picatinny
Arsenal.
Complete Evaluation
Experienced warfighters, programme managers and Picatinny engineers participated in a Human Systems Integration event at the Aberdeen Test Center for a complete evalu-
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NGC Demos IBCS
Northrop Grumman Corporation’s Integrated Battle
Command System (IBCS) recently completed two U.S.
Army flight tests. The flights demonstrated the system’s
scalability and resiliency to enable all-domain command
and control capabilities.
During the first flight test, the U.S. Army intercepted a highspeed tactical ballistic missile (TBM) target using IBCS, aided
by Northrop Grumman’s Joint Tactical Ground Station
(JTAGS), which delivered space-based sensor data to the system for early warning of an inbound TBM launch. IBCS established a track from the JTAGS data before ground-based sensors were able to detect the target, thus providing increased
situational awareness for the operators.
While in the second flight test, IBCS demonstrated the system’s resilience to defeat two cruise missile targets in an electronic attack environment. The System maintained continuous track custody of the targets by fusing data from multiple
sensors degraded by the electronic attack.
“We continue to demonstrate our architecture’s power to leverage information from every domain, delivering unprecedented situational awareness and increased time and options to warfighters,” said Christine Harbison, vice president
and general manager, combat systems and mission readiness Northrop Grumman. “IBCS’s maturity and ability to connect legacy systems significantly helps to expand their mission capability.”

The testing took place at White Sands Missile Range, New
Mexico, utilising operationally realistic scenarios with soldiers
of the U.S. Army 3rd Battalion, 43rd Air Defense Artillery (ADA)
Regiment at the system’s controls. The tests were part of the
Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E) of IBCS, in
which the system is evaluated on its operational performance
prior to deployment and full-rate production.
IBCS has an open, modular, and scalable architecture that is
foundational to integrating all available assets in the battlespace, regardless of source, service, or domain. Its architecture enables the efficient and affordable integration of current and future systems. Through numerous successful tests
and demonstrations, IBCS has validated the ability to connect
and fuse multi-service sensor data to multi-service weapons
demonstrating JADC2 capabilities.
The new system will provide the Army with an integrated
command-and-control system capable of blending current
and future air and missile defence sensors and weapon systems under a unified network. The tests are focused on the
baseline requirements for IBCS, including integration of Patriot and AN/MPQ-64 Sentinel components.
The Army looks to bridge its offensive and defensive fires and
sensor capabilities to fight and win in a multi-domain battlespace. The IBCS programme will create an architecture allowing for the consistent transmission of information from
higher headquarters all the way down to the operator.

IBCS has validated the ability
to connect and fuse multiservice sensor data to multiservice weapons
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RTN Gets More Schiebel

Camcopter S-100s
Unmanned Air System (UAS) company Schiebel
has been awarded its second contract in just
three years by the Royal Thai Navy to supply additional Camcopter S-100 systems.
The contract will be completed before the end of
2022 and the RTN will deploy the Camcopter S-100
systems for land and sea based Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) operations. Schiebel
won its first contract with the RTN in 2019 and those
helicopters are fully operational in Thailand.
The agreement was signed by Lt. General Apichai
Sompolkrang, Director of the Naval Acquisition Management Office in Bangkok in the presence of RTN
Programme Director, Captain Anurat Siriwong.
Hans Georg Schiebel, Chairman of the Schiebel
Group, elaborated: “We are proud to win this important follow-on contract with RTN. Having successfully delivered the first Camcopter system on time and
The agreement was signed by Lt. General Apichai Sompolkrang,
on budget, we continue to prove the system’s outDirector of the Naval Acquisition Management Office in Bangkok
standing maritime and ISR capabilities. This additional contract is evidence of trust in Schiebel by the RTN and its plans
for the S-100 to be part of their long-term UAS strategy. We
are the only rotary UAS of its class with hundreds of thousands of flight hours and our experience speaks for itself.”
High-tech Unmanned Helicopter
Schiebel’s Camcopter S-100 high-tech unmanned helicopter
is an operationally proven capability for military and civilian
applications. The Vertical Takeoff and Landing (VTOL) UAS reIn addition to its standard GPS waypoint or manual navigaquires no prepared area or supporting equipment to enable
tion, the S-100 can successfully operate in environments
launch and recovery. It operates by day and by night, under
where GPS is not available, with missions planned and conadverse weather conditions, with a beyond line-of-sight catrolled via a simple point-and-click graphical user interface.
pability out to 200 km / 108 nm, over land and sea.
In November last year, Schiebel successfully demonstrated
Its carbon fibre and titanium fuselage provides capacity for a
the capabilities of the Camcopter S-100 on board the coastwide range of payload/endurance combinations up to a serguard vessel KV Nordkapp in Norwegian waters. The purvice ceiling of 5,500 m / 18,000 ft. In a typical configuration,
pose was to demonstrate the embarked Search and Rescue
the Camcopter S-100 carries a 34-kg / 75-lbs payload up to 10
(SAR) and maritime surveillance capabilities of the Camcophours and is powered with AVGas or JP-5 heavy fuel. Highter S-100 in the environmental conditions of the Arctic in latidefinition payload imagery is transmitted to the control statudes above 75 degrees north.
tion in real time.

The VTOL UAS requires no
prepared area for launch
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tect troops against improvised explosive devices (IED), Nuclear, biological, and chemical (NBC) threats, and ballistic
threats of up to level K5+.
AMVXP´s mine protection is scalable even above STANAG
level 4a/4b. AMVXP’s optimised shape, low radar and thermal signature enable superior stealth features.
Mobility Advantage
AMVXP has a fully independent hydropneumatic suspension
system and strong chassis construction for high speed offroad driving. It is easy to use and superior mobility is based
on high performance powerline together with an Integrated
Terrain Control System (ITCS) and optional rear axle steering
for enhanced manoeuvrability.
It is supported by a large wheel size and central tire inflation
system (CTIS) for low ground pressure and Run Flat system.
AMVXP is also available with amphibious capability for water
crossing and amphibious landing operations.
Weapons Carrier
AMVXP’s chassis characteristics enable the use of any weapon system needed for engaging targets rapidly and with accuracy. The vehicle is ideal for integration of medium-calibre
weapon systems, direct fire cannon systems up to 120 mm,
Patria Nemo 120 mm turreted mortar system and anti-tank
or anti-aircraft missile systems. AMVXP’s high payload with
large internal volume enables carrying all weapon systems,
ammunition and the crew equipment according to the mission needs.
Together with networked inter-operability, Generic Vehicle

Architecture (GVA) interface and fully digitalised vehicle data
and control systems with IoT solutions ensures soldiers will
have the best platform to meet their objectives.
AMVXP’s electrical power generation is measured to match
the future requirements for C4I, Battlefield Management
and Situational Awareness Systems, Health and Usage
Monitoring System (HUMS) together with the vehicle’s digital backbone.
Three Models
The vehicle has been developed to provide optimal modularity of components and to be adaptable for a wide range of
versions without changing basic systems.
Patria AMVXP is available in three different models:
The basic model provides the platform for following variants: armoured personnel carrier (APC), infantry fighting vehicle (IFV), command vehicle, ambulance, reconnaissance
vehicle, anti-tank guided missile vehicle (ATGM), armoured
repair and recovery vehicle (ARRV), and the 120 mm Patria
Nemo mortar system.
The High Roof Model provides extra space at the rear of the
vehicle (34 cm higher than the basic model), which is ideal if
the vehicle is used as a command, C4I, ambulance or workshop vehicle.
The Heavy Weapon Platform has been optimised to carry
large-calibre weapon systems such as the 120 mm AMOS
mortar system or the 105/120 mm mobile cannons (MGS).
To date, more than 1,600 Patria AMVs have been sold to the
defence forces of various countries.
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Slovakia Purchases

Patria AMV 8x8
Vehicles
The Government of the Slovak Republic has named Finish armoured vehicle manufacturer Patria as the winner
of the tender for Bojovými Obrnenými Vozidlami (BOV)
8x8 programme.
The government decision was based on bids submitted at
the end of 2021, as well as vehicle and weapon system tests
carried out in February 2022. Patria’s offer was stated to be
the best match for the requirements.
Patria will supply Slovakia with Armoured Modular Vehicles
(AMV) XP and in the process also contribute to the creation of
new jobs in the region.
Hugo Vanbockryck, Senior Vice President for Market Area Europe in Patria, stated: “Patria is known for its successful technology transfer programmes and is fully focussed on the security of supply and long-term cooperation with Slovakia.
The Armed Forces of the Slovak Republic will get state-ofthe-art, modular, high-performance and robust armoured
combat Patria AMV 8x8 vehicles, which have been used suc-

cessfully for decades in different versions in several EU and
NATO missions by many customers.”
Through BOV 8x8 programme Patria will also contribute to
the development of the Slovak engineering and defence industry with top-notch experience and innovations. By involving Slovak industries locally in the programme, the company will create new jobs, either directly in the partner companies or with their suppliers or subcontractors.
Multi-role Vehicle
Patria AMVXP provides the performance and features of a
multi-role vehicle. AMVXP suits any operation in any environment where best mobility, survivability and fire power are
essential. The vehicles are available in multiple variants to
suit the needs of buyers.
Troop Protection
AMVXP is available with highest level modular ballistic protection and potential for state-of-the-art active defence systems. According to the company, with AMVXP one can pro-
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Rohde & Schwarz
Dazzles Malaysia with
Cutting-edge Tech
At this year’s DSA, which took place in Kuala Lumpur,
Malaysia, from 28 to 31 March, Rohde & Schwarz showcased its full technology portfolio at its booth in the German pavilion.
Some of the innovations highlighted at the show included
high-performance intelligence solutions, integrated communications, advanced air traffic control (ATC) communications suite and a next-generation ATC radio, and counterUAS systems. With its extensive product portfolio, the company aims to make an important contribution to a safer and
connected world.
Rohde & Schwarz displayed an innovative portfolio of highperformance tactical and strategic intelligence and interoperable digital communications solutions for deployment on
land, in the air and at sea, plus electronic drone defence and
IP security.
The company is a key partner for armed forces, law enforcement and governmental authorities, and internal and external security organisations. Particular focus was put on the
company’s NAVICS integrated naval communications system,
secure software-defined radios of the SOVERON product family with emphasis on high frequency (HF) beyond-line-ofsight technology. A comprehensive portfolio of COMINT/EW
and ELINT systems used by armed forces and authorities
worldwide and endpoint security and network encryption
systems rounded up the company’s presence at the show.

Rohde & Schwarz produces parts of its high technology
portfolio in Malaysia and has been a strong partner to the
country for decades. The company’s secure communications solutions have been in service within the Malaysian
Armed Forces for almost 23 years. For instance, the R&S Series5200 ATC radio, part of the advanced ATC communications suite CERTIUM, was recently chosen to provide Kuala
Lumpur International Airport (KLIA) with a clear ground to
air VHF communications.
Furthermore, Rohde & Schwarz supports customers by offering comprehensive services throughout the product’s
lifecycle. A global service network with local contacts ensures short response times. The service portfolio includes
standardised products, such as calibration and repair services and individual service concepts tailored to customer
requirements.
The company has also made significant investments in setting up local facilities and building technology expertise in
Malaysia. Over the years, it has trained many local competent engineers to provide total turnkey solutions and provides effective after-sales support to local customers.
In addition, Rohde & Schwarz has made substantial investments in future technologies such as artificial intelligence,
the industrial internet of things (IIoT), 6G, cloud solutions
and quantum technology.
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The vehicle can
be equipped with
various weapon
systems

set up local manufacturing facilities, transfer skills and technologies, and start production of vehicles in less than a year,”
he pointed out.
According to Griessel, the Mbombe 4, like all our other technology platforms, has been designed from the outset for production within customer countries. “This is a key requirement
from governments looking to strengthen their indigenous
defence industrial capabilities,”
Ballistic and Mine Protection
Manufactured with a clean-sheet design and equipped with
the latest technologies mission-critical to address the asymmetrical challenges of the modern battlefield, the platform
provides high degrees of both ballistic and mine protection
(e.g., crew compartment STANAG 4569-Level 3, blast protection STANAG 4569-Level 4a & 4b, protections recognised under a NATO standardisation agreement that institutes benchmarks for occupant security) and independently verified
protections against a 50kg TNT side blast or roadside bomb.
Newly tested and certified add-on armour and a lightweight
shielding system developed by Paramount Group increases
the Mbombe 4’s protection to cover all Level 3 threats within
NATO STANAG 4569, offering some of the highest levels of
protection that can be achieved globally by an armoured ve-

hicle in its class.
The 16 tonne Mbombe 4 can be equipped with various
weapon systems and loaded with ammunition, crew, and
supplies.
Other key features of the Mbombe 4 include a burst speed of
140km/hr, allowing for exceptional levels of mobility. The
platform also hosts industry-distinct flat floor mine protections and a rear-door ramp design which ensures the rapid
deployment of the crew while the vehicle is static or on the
move.
“Paramount Group believes in global partnerships. The Mbombe 4 has offered our partners and customers in-country
production of best-in-class technologies with the prospect
of localised high-skills training and job creation,” Griessel
stated.
The Mbombe 4 shares a ‘conventional’ or ‘in-line’ automotive
driveline configuration, positioning the powerpack at the
front of the vehicle and along its centre line. This configuration results in far greater efficiency in terms of the transfer of
power from the powerpack to the wheels, as the loss of power associated with a second transfer gearbox necessary for
‘unconventional’ drivelines, such as with side-engined vehicles, is eliminated.

Mbombe 4 infantry combat vehicle (ICV)
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In less than three years from its debut at the International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2019 in Abu Dhabi, the
Mbombe 4 has generated significant levels of interest from
armed forces demanding next-generation survivability, mobility and toughness.
The ‘Ultimate Warrior’ Mbombe 4 is presently in production in
Africa and Asia, with more than 150 vehicles either being manufactured or on order for global delivery or deployment.
Drawing on the heritage of the Mbombe 8x8, now in production following its launch in 2016, and the Mbombe 6x6, which
has entered service, the Mbombe 4x4 completes the highly
advanced Mbombe family of combat vehicles.
Displaying a striking new design, packed with the latest technologies and capabilities required for the modern battlefield
and evolving threats, the Mbombe 4 offers outstanding levels

of protection, mobility and flexibility.
The Mbombe 4 ‘S’, a special regional variant, is equipped
with the latest mission-critical technologies for optimal desert performance, enabling the vehicle to excel in punitive
desert climates and conditions.
In 2021, Paramount Group announced its partnership with
India-based engineering and technology conglomerate,
The Kalyani Group. This has resulted in the production of
large numbers of Kalyani 4 in India, followed by an order by
the Ministry of Defence of India.
In assessing the resiliency of manufacturing and defence
supply chains globally, today highly susceptible to external
shocks, Paramount Group CEO Steve Griessel suggests that
the portable production of interoperable platforms such as
the Mbombe 4 can play a key role in creating defence industrial bases from entirely within partner countries.
“The Mbombe 4 and its evolutionary capabilities reflect
world-beating innovation, affordability and importantly,
homegrown production opportunity, which has enabled
our manufacturing expertise to be replicated on a global
scale. Having implemented our local production model in
several locations around the world, we are in a position to
offer industry partners and governments the capability to

Mbombe 4 is presently
in production in Africa
and Asia
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Paramount’s

Mbombe 4 Secures
Orders from Five Countries
Global aerospace and technology company Paramount’s Mbombe 4 infantry combat vehicle (ICV) has
gained orders from the armed forces of five countries,
according to the company.
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accurately simulates robots for a wide range of applications,
including maritime robotics. It has a robust physics engine,
advanced 3D graphics and programmatic interfaces, including integration with ROS. The simulator also offers an online
3D model repository, Fuel, that offers various robot and environment 3D assets readily available for simulation.
The meteorological service company meteoblue, which delivers weather information worldwide for any point on land
or sea, will allow competitors to use historical Abu Dhabi
weather data from the past 20 years to simulate realistic
weather conditions.
Dr. Ray O. Johnson, Acting Chief Executive of ASPIRE, said:
“With Open Robotics and meteoblue, we have selected two
organisations that are both at the pinnacle of their respective fields. The MBZIRC Maritime Grand Challenge will push
the boundaries in maritime robotics; we provide the competitors with a world-class simulation environment with
Open Robotics and meteoblue.”
Transformative Technologies
The simulation environment created for the MBZIRC Maritime Grand Challenge will consist of a large coastal region,
UAVs with different sensor configurations, a USV model, a
robot manipulator, and multiple target vessels. A set of ROS
2 APIs (Application Programming Interfaces) will be exposed
for controlling robots and reading data from sensors in simulation. Inter-robot communication will be provided
through a separate set of APIs. The communication links are
subject to package loss, and the interferences are common
in outdoor wireless communication.
The ROS is a set of software libraries and tools for building
robot applications. From drivers to state-of-the-art algorithms and with powerful developer tools, ROS has what one
needs for a robotics project.
“We are making all the software open source,” Johnson added. “Our mission is to drive the creation of transformative
technologies and encourage global collaboration to help
stimulate innovation across the field of maritime robotics.
Sharing the technology to help make innovation easier was
our goal.”
Brian Gerkey of Open Robotics commented that he was delighted to be part of the MBZIRC Maritime Grand Challenge.
He underscored the organisation’s mission to support the
development, distribution, and adoption of open-source
software for use in robotics research, education, and product development. “In our effort to be the hub of the global
robotics community, we create open software and hardware
platforms for robotics that the scientific community can use
to solve important problems. The MBZIRC Maritime Grand
Challenge is a fantastic example of this, and we’re really ex-

Dr. Ray O. Johnson,
Acting Chief Executive of ASPIRE

Gazebo is an open-source
3D robotics simulator that
simulates for a range of
applications
cited to be a part of the competition,” he said.
Open Robotics offers two open platforms: ROS and Gazebo,
so that robots can be programmed with ROS and simulated
with Gazebo. “These platforms are widely used worldwide,
from production deployments to classroom projects,” he added.
The MBZIRC simulation platform will run on Ubuntu 20.04
(Focal). Users can install the software from the source for local
testing and development. In addition, Docker images of the
simulation setup will also be made available.
MBZIRC is organised by ASPIRE, the dedicated technology
programme management pillar of the Advanced Technology
Research Council (ATRC). By providing an environment to foster innovation and technical excellence in robotics, MBZIRC
supports the UAE’s transition to a knowledge economy while
consolidating Abu Dhabi and the UAE’s position as an emerging hub of advanced technology.
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MBZIRC Maritime
Grand Challenge to
Push Boundaries in
Maritime Robotics
ASPIRE, the technology programme management arm of
Abu Dhabi’s Advanced Technology Research Council
(ATRC), recently announced that Open Robotics would be
providing the open-source simulator for the Simulation
Phase of the MBZIRC Maritime Grand Challenge.
The technology will incorporate historical weather data from
the Swiss-firm meteoblue for the upcoming phase of the
competition, which will see semi-finalists complete inspection and intervention tasks in simulation.
The Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge

(MBZIRC) is an international robotics competition held every
two years, drawing participation from universities, research
institutions, companies, and individual innovators from
around the world to develop solutions to some pressing
global challenges through the application of autonomous
robotics.
Open Robotics, a company specialising in software for robotics simulation and application development, will build the
simulation platform on Gazebo and Robot Operating System
(ROS). Gazebo is an open-source 3D robotics simulator that
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The corvette can carry 102
crew and passengers
The contract for five
corvettes was signed in
November 2018

Navantia delivered the first corvette to RSNF, in a ceremony held
at the facilities of the Naval Base of La Carraca, in San Fernando

Finally, the Chairman of Navantia presented to Vice-Admiral
Al Ghofaily with the ship’s bell as an institutional gift.
Vice-Admiral Al-Ghofaily stated that the ambitious programme underlined the solid strategic relations between
both the governments and attributed a great credit to Navantia’s commitment to delivering such a state-of-the-art
programme corvette with distinctive quality on schedule.
SAMI CEO highlighted that it was a moment of proud
achievement for the Saudi defence industry and SAMI and
demonstrated the success in collaboration with leading
global original equipment manufacturers (OEMs) to serve
Saudi Arabia’s armed forces.
Navantia’s Chairman, Ricardo Domínguez, shared his pride in
“the great task carried out by the shipyard, the cooperation
received from all the contractors and suppliers, and the offi-

cers’ collaboration devoted to the programme both in San
Fernando and in Saudi Arabia.”
Adapted to Requirements
The corvettes are based on the Avante 2200 design, adapted to the requirements of Saudi Arabia, offering advanced
performance, excellent performance at sea, high survivability, and the ability to operate in extreme temperatures in the
Red Sea and the Arabian Gulf.
Around 500 crew members of these corvettes will complete
the training process at the Navantia Training Centre (NTC) in
San Fernando.
In addition to the corvettes contract, Navantia agreed with
SAMI to create the joint venture SAMINavantia in Saudi Arabia. This alliance benefits Navantia and SAMI and allows
boosting defence programmes in the Kingdom, reinforcing
its economy.
The design of the corvettes is state-of-the-art, incorporating
SAMINavantia participation and jointly developed products, such as the HAZEM combat system, HERMESYS integrated communications system, Dorna fire control system,
the Integrated Platform Control System (IPMS), and the Minerva integrated bridge.
Other equipment developed by Navantia under licences,
such as the MTU engines and the RENK gearboxes, were also
incorporated into the design of corvettes.
The programme, the last ship of which is due for delivery in
2024, includes, in addition to construction, Life Cycle Support
for five years from delivery of the first ship, with an option for a
further five years.
It also includes the provision of various services, such as integrated logistics support, operational and maintenance training, provision of Training and Training Centres for the Combat
System and Platform Control System of the ships, Life Cycle
Support, and systems for the maintenance of the vessels at
King Faisal Naval Base in Jeddah.
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Nav
ant
ia
Delivers First

Avante
2200 Corvette to RSNF
Spanish shipbuilder Navantia has delivered
the first Al Jubail Avante 2200-class corvette
to the Royal Saudi Naval Forces (RSNF).
The first of five such corvettes to be built by
Navantia in its shipyards in the Bay of Cadiz, it
was handed over in a ceremony held at the facilities of the Naval Base of La Carraca in San
Fernando (Cádiz) recently.

The corvette Al Jubail has a length of 104 metres, a beam of
14 metres, and can carry a total of 102 crew and passengers.
The contract for the construction of five corvettes came into
force in November 2018, and, since the launching of this first
unit in July 2020, Navantia has already launched the five
units with a cadence of four months between each of them,
which means achieving this milestone in a record time of
three years.
The Commander of the Royal Saudi Naval Force, Vice Admiral Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily, the Spanish the Admiral
Chief of Staff of the Spanish Navy (AJEMA), Antonio Martorell Lacave, the CEO of SAMI (Saudi Arabian Military Industries), Walid Abukhaled, and the Chairman of Navantia, Ricardo Domínguez, as well as the Secretary of State for Trade,
Xiana Méndez, and the Secretary-General for Industry and

SMEs, Raül Blanco, attended the delivery ceremony of HMS
Al Jubail (vessel 546), ostensibly the most technologically advanced surface combatant to join the RSNF.
The corvette Al Jubail was supplied after it successfully
passed the sea trials carried out in the waters of the Bay of
Cadiz during the last few months, approximately three years
since the cutting of its first steel plate (January 2019).
These tests have verified the proper functioning of the platform and the different systems to demonstrate compliance
with the requirements specified in the ship’s contract.
The Joint Inspection Commission (RSNF and Navantia) went
on board the corvette to carry out the mandatory inspection.
The raising of the ship’s flag was done at the end of the assessment, after which the RSNF transferred command of the
corvette to the Commanding Officer of HMS Al Jubail.
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Kronos Power Shield is
capable of the surveillance,
detection and tracking of
ballistic missiles

mance features for detecting, locating, monitoring, and analysing signals of interest. Warfighters can be confident that
the right information will flow to the commanders who need
it when they need it.
Bringing TH-73A Helicopters to the Forefront
In the rotary-wing domain, Leonardo, through AgustaWestland Philadelphia Corp., announced that it will supply to the
U.S. Department of Defense (DoD) the new TH-73A helicopters, along with spares, support, dedicated equipment, and
specific pilot and maintenance training services. The total requirement is for 130 aircraft. The TH-73A will be used to train
the next generation of student aviators from the U.S. Navy,
Marine Corps and Coast Guard and is only made at Leonardo’s FAA-certified Part 21 Production Line in Philadelphia, PA.
With over 1,000 ships equipped with its systems and sensors,
Leonardo has been the reference partner for many naval
forces worldwide for over 60 years. The technologies offered
range from radars to various sensors to communications to
weapon systems. It also includes systems for maritime traffic
control, monitoring of the marine environment and support
for rescue operations at sea, and integrated solutions for efficient and safe management of ports and aircraft platforms
and drones for naval use.
Advanced Electronic Solutions on Display
Leonardo highlighted a range of advanced electronics products at the event, including its fully digitised Kronos Power
Shield long-range radar. Equipped with the company’s advanced Active Electronically Scanned Array (AESA) technology, the Kronos Power Shield is capable of surveillance, detecting and tracking ballistic missiles and conventional
threats.
Leonardo also presented its world-first BriteCloud countermeasure, a sophisticated electronic device that provides the
latest-generation protection from radar-guided surface-toair and air-to-air missiles. Fired like a flare, it contains a powerful miniature jammer that sends out a convincing ‘electronic
ghost’ signal which leads incoming missiles toward BriteCloud as it falls away from the aircraft, ensuring that the mis-

TH-73A helicopters

M-346 is a jet aircraft optimised for advanced
military pilot training

sile detonates far away from its intended target.
Other advanced electronics systems on show at Sea-AirSpace included the electronic surveillance measure SAGE,
the multi-domain Osprey 30 AESA radar, used by international operators for a range of missions from defence, security
and civil protection to environmental monitoring and search
and rescue, and the Seaspray 7500E AESA radar, ideal for
maritime missions.
M-346 – Backbone of Air Forces
In the fixed-wing domain, Leonardo put the spotlight on
the M-346, a jet aircraft optimised for advanced military pilot
training, offering a broad range of training capabilities combined with long-term reliability. At the heart of a complex
and integrated training system, the M-346 is already in service with the air forces of Italy, Singapore, Israel, Poland, and
Qatar. It is the backbone of the International Flight Training
School.
The M-346, a twin-engine, tandem-seat aircraft with fully
digital flight controls and avionics, also enables pilots to interact in real-time through Live, Virtual and Constructive
(LVC) training that features aircraft in flight (Live), simulators
(Virtual) and computer-generated force/threat generated
environments (Constructive).
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Leonardo’s
Advanced Maritime

Technologies Steal the Show
At the recently concluded Sea-AirSpace 2022 in Washington D.C., Leonardo showcased technologies responding to a wide range of operational needs in the maritime domain.
Leonardo’s presence was centred
around its U.S. company Leonardo
DRS, a leading provider of defence
technologies across three segments
and presented products and integrated solutions based on cutting-edge
technologies.

The company also participated with the U.S. Navy-Marine
Corps Relief Society at Sea-Air-Space to raise awareness
about its mission, programmes, and services. Highlighting a
programme that provides disaster relief assistance to Navy
and Marine Corps families, Leonardo DRS supported a fundraising initiative encouraging visitors to help during the
show through its “The Relief is Real” wall.
Leonardo DRS is a renowned provider of naval propulsion
and electrical power conversion technology onboard U.S.
Navy vessels. It designs and builds innovative and industryleading naval power and propulsion systems, essential shipbased electronic systems, and advanced sensors for surface
and subsurface platforms across the Navy.

The company’s motor and drive systems provide flexibility,
modularity, and commonality, supporting requirements for
growing power efficiency demands and lower emissions on
future ships. Leonardo DRS brings effectiveness to all U.S.
Navy surface combatants and submarines with trusted and
resilient communications and computational resources, allowing them to rapidly share data and improve situational understanding.
Furthermore, the Leonardo DRS range of Electronic Warfare
systems helps warfighters swiftly detect, locate, monitor, and
provide real-time analysis of the signal environment for improved situational awareness. These advanced, small-profile
sensors are powerful and packed with enhanced perfor-
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Boeing’s

Latest Integration to
Provide Protected
Communications
Boeing recently demonstrated the successful integration of its Protected Tactical Enterprise Service (PTES)
software elements with an industry partner’s user terminal. The demo proved the technical maturity on the U.S.
Space Force’s pathfinder programme.
PTES is the ground-based anti-jam capability the U.S. Space
Force is developing within the Protected Anti-Jam Tactical
SATCOM (PATS) portfolio.
“The Space Force and our industry partners are employing
continuous integration, rapid prototyping and agile development across the PTES programme to ensure successful
deployment of this critical capability at mission-relevant
speed,” said Charlotte Gerhart, Space Systems Command’s
Tactical SATCOM division chief. “A great deal of coordination
and real-time collaboration is required for industry teammates to achieve a successful integration event like this one.
To fulfil our vision of digital dominance, the Space Force is
building on these types of accomplishments to continue developing the most advanced mission-enabling technology
to counter the threat.”
PTES provides ground-based Protected Tactical Waveform
(PTW) processing, enabling secure operations and protected
tactical communications coverage over Wideband Global
SATCOM (WGS) satellites – and eventually on commercial
satellites – without spacecraft modification. PTW, the U.S.
military’s jam-resistant waveform, provides security features
for data protection.
Using WGS military-unique features and its wide bandwidth
for PTW spread spectrum hopping, PTES-over-WGS provides
the U.S. Department of Defense with fleetwide protected
communications globally. It mitigates interference and adversarial jamming for high-data-rate satellite communications in contested environments, creating greater resiliency
and enabling missions in otherwise denied areas.

PTES enables secure operations and protected tactical
communications coverage

At the integration event, the latest in a series of incremental capability demonstrations, Boeing showcased PTES’ encryption
capabilities in a virtual environment.
The demonstration validated the Boeing-developed key management system’s ability to interface with a PTW ground terminal. It also validated the network management software and
virtualised mission planning components. These software elements combine to provide the mechanism for secure communication with the ground terminal.
“This incremental system demonstration provides valuable
feedback from Space Force operators and other members of
the user community, reducing development and integration
risk while ensuring system capabilities are adaptable to
change,” said Troy Dawson, Boeing’s vice president of Government Satellite Systems. “We’re committed to the Space Force’s
mission to deploy technology at operationally-relevant speed.
Our PTES programme demonstrates how stakeholder collaboration and agile development enable continued advancements
to meet the evolving threats on the battlefield.”
In August 2021, Boeing and the Space Force successfully completed the PTES programme’s first over-the-air forward-link
demonstration using a PTW modem. The next over-the-air
demonstration, which includes forward and return-links, is
planned for later this year. Initial operational capability is slated
for 2023.
Boeing is also developing a space-based PTW hub, the Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P).

ISSUE 604 MAY 2022

Reports

50

Embraer promoted area
radars and terrestrial systems
SISFRON is among the world’s
largest border surveillance
projects

Embraer and the Brazilian army signed a contract for phase
two of the SISFRON programme at FIDAE

in light-attack, training and Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR).
SABER M60 Radars
Responsible for the Brazilian Army’s Integrated Border Monitoring System (SISFRON) implementation, Embraer also promoted area radars and terrestrial systems, which offer equipment such as SABER M60, a specific radar for low-altitude
surveillance and air defence, and the SABER M200 Vigilante, a
radar for early warning air surveillance.
Embraer and the Brazilian Army have signed a contract to extend the use of SABER M60 radars for the army’s Anti-Aircraft
Artillery Units. The contract includes the acquisition of four
additional radar units in 2.0 version.
Embraer Defense & Security affiliates that were represented
at the event included Atech, Visiona Tecnologia Espacial and
Tempest Security Intelligence companies. Atech works on
the development of innovative solutions with applications in
air traffic, asset management, cyber security, intelligent connections, logistics, command and control systems areas, in-

strumentation and control, embedded and simulators.
Visiona, a joint venture between Embraer Defense & Security and Telebras, focuses on space systems integration, in addition to providing products and services for Remote Sensing and Satellite Telecommunications.
Tempest Security Intelligence is a Brazilian company with
global operations, being the largest Brazilian firm specialising in cybersecurity and digital fraud prevention.
SISFRON Phase Two Contract
During the show, Embraer and the Brazilian Army also
signed a contract to develop and implement Phase Two of
the Army’s Strategic Programme for SISFRON.
Among the world’s largest border surveillance projects, SISFRON aims to protect Brazil’s borders, covering an extension
of 16,886 kilometres across 10 bordering countries.
Army Science and Technology Department Chief, General
Guido Amin Naves, stated: “The SISFRON is technologically
complex and of a strategic nature, which is why it is one of
the Land Force’s structuring projects in partnership with Embraer, in the role of integrator, endowing the Brazilian Army
with capabilities to execute its mission. The programme will
enhance action taken by other government entities in the
border area.”
The SISFRON implements a sensing and command and control structure in support of Land Forces’ operation, acting in
an integrated way to strengthen the State’s capacity to monitor and act on its borders, while enhancing the performance
of other government entities with responsibilities over this
area.
The implementation of the programme has contributed to
the increase of technological capacity, as well as autonomy
and sustainability of the industrial defence base, by means
of the acquisition of high added value solutions and with the
diversification of national exports.
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A-29 aircraft can perform a wide range of missions, including light
attack, surveillance, aerial interception and counterinsurgency

lennium multi-mission transport aircraft, in its air-to-air refuelling (AAR) configuration, designated KC-390.
The acquisition is part of the process to strengthen the capabilities of the Hungarian Defense Forces especially in the tactical airlift, AAR, and medical evacuation roles, as well as in
other missions of public interest. The deliveries are scheduled to start in 2023.
The aircraft will be the first in the world featuring an Intensive Care Unit configuration, an essential feature for performing humanitarian missions. It is also designed to refuel
the Hungarian JAS 39 Gripen, as well as other aircraft using
the same technology.
Separately, the Portuguese Government and Embraer
signed a contract for the acquisition of five multi-mission airlifters that will support the operations of the Portuguese
Armed Forces and increase readiness in missions of national
interest. The deliveries are scheduled to begin in 2023.
The C-390 Millennium and the designation KC-390 Millennium fly faster and carry more cargo than other military
freighters of the same size and are the ideal platforms for the
main usage scenarios.
The aircraft require fewer on-demand inspections and maintenance, combined with highly reliable systems and components, which reduces the time on the ground and overall
operating costs.
A-29 Capabilities
Rugged and versatile, the A-29 aircraft can perform a wide
range of missions, including light attack, surveillance, aerial

KC-390 aircraft and A-29
Super Tucano were on static
display
KC-390 can be quickly
available to respond to
emergency
interception and counterinsurgency. The aircraft was selected by over 15 air forces all over the world, including the United States Air Force (USAF) and many Latin American countries, such as Brazil, Chile, Colombia, Ecuador and the Dominican Republic.
The A-29 Super Tucano is the golden standard counterinsurgency aircraft among national air forces, having accumulated
approximately 430,000 flight hours; nearing 60,000 combat
hours, and with over 260 aircraft ordered.
The combat aircraft was the first light attack plane to receive
U.S. military certification, back in September 2014.
The A-29 Super Tucano is known worldwide by its capabilities
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Embraer Makes

Presence Felt at FIDAE 2022

Global aerospace company Embraer promoted its complete portfolio of products and innovative solutions for
the defence and security markets at FIDAE (Feria Internacional del Aire y del Espacio) 2022, which took place from
April 5 to 10 at the Arturo Merino Benítez International
Airport in Santiago, Chile.
The multi-mission KC-390 Millennium aircraft from the Brazilian Air Force (FAB) and the light attack and training aircraft,
A-29 Super Tucano, from the Chilean Air Force (FACh) were
on static display.
Jackson Schneider, President and CEO, Embraer Defense &
Security, stated: “We were glad to be back at this important
event for Latin America, which offered a great opportunity to
meet with partners, suppliers and customers from the industry. With products in over 60 countries, Embraer Defense &
Security has a modern portfolio, ready to serve global market
demands with comprehensive solutions that go far beyond
aircraft to meet land, sea, space and cyber environments.”

KC-390’s Stupendous Role
Since its first delivery to the Brazilian Air Force (FAB) in 2019,
the KC-390 Millennium has proven its capability and reliability on domestic and overseas missions, and can be
quickly available to respond to emergency or humanitarian
situations.
Since the beginning of the COVID-19 outbreak, FAB has operated the KC-390 Millennium aircraft in logistical aerial
transport missions, carrying tonnes of essential supplies to
fight the pandemic in Brazil.
Additionally, FAB operated one of the airlifters in a humanitarian mission to the Republic of Lebanon, in support of the
population of Beirut.
The aircraft has already been selected by two NATO nations:
Portugal and Hungary.
ICU Configuration
On November 17, 2020, the Hungarian government signed a
contract with Embraer for the acquisition of two C-390 Mil-
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Nexter and MOL

Jointly Assemble Belgian Army’s GRIFFON
Nexter has signed a contract with the Belgian company
MOL to partner in assembling the multi-role armoured
vehicles GRIFFON. The vehicles are intended to equip
the Belgian Army’s land component from 2025 onwards
as part of the CaMo (Motorized Capability) programme.
MOL specialises in constructing trucks, trailers, and special heavy vehicles and has already worked for the defence industry.
The CaMo programme, for which Nexter is acting as the
prime industrial contractor with its strategic subcontractors
Arquus and Thales, was launched in 2019 by the Belgian and
French governments. It aims to equip and make the Motorized Brigade of the Belgian Army’s land component fully interoperable with the French Army’s SCORPION units, both in
terms of doctrine and equipment.
This industrial cooperation agreement signed on April 11
with MOL is one of the many cooperation projects conducted by Nexter with Belgian defence industry players in the
CaMo programme. The 382 GRIFFON of the land component
will be assembled by MOL, which will benefit from a significant transfer of skills and know-how from its new partner
Nexter.
This transfer will start in the second half of 2022 to prepare
the production and assembly, which will take place from
2024 to 2030, with a planned increase of 25 full-time equivalent jobs for MOL.

Technological Leap Forward
The GRIFFON is a 6x6 wheeled armoured vehicle for the
French Army, developed as part of the SCORPION EBMR programme launched in 2014. It will mainly be used as a troop
transport vehicle to replace the VAB currently used by the
French Army. Fitted with a 400 HP engine coupled to an automatic gearbox, independent running gears and 6-wheel drive,
the GRIFFON allows great tactical mobility.
With a GVW of 24.5 tonnes, it can reach a speed of 90 km/h and
has excellent crossing capacities on any ground. The axles and
gearboxes of the GRIFFON’s power train have been specially
developed by Arquus and equip the JAGUAR vehicle.
The GRIFFON also has all the latest technologies such as an inflation pressure variation system, steering rear axle, roll-flat
system and electronic architecture.
Moreover, GRIFFON’s mobility is easy to maintain. For instance, the diagnosis of the main equipment using the test
case and removal/installation of the Motor Propulsion Unit
can be done in less than four hours. Therefore, the GRIFFON is
a real technological and operational leap forward.

GRIFFON can reach a speed
of 90 km/h and has excellent
crossing capacities

ISSUE 604 MAY 2022

Reports

46

Diehl Defence
& HENSOLDT

Collaborate on IRIS-T SL
Diehl Defence and HENSOLDT recently announced their
intention to intensify their cooperation in the field of
ground-based air defence. Based on proven joint systems currently in production that can be delivered
quickly, the two companies intend to offer high-quality
products for defence against missile threats. These air
defence systems employ the latest technologies to help
combat new and emerging threats.
For instance, in its medium-range system (IRIS-T SLM), Diehl
Defence has integrated the battle management standard
software IBMS-FC from Airbus and active and passive radars
from HENSOLDT and transferred them to series production
and delivered to an export customer. The IRIS-T SLM missiles
are part of Diehl Defence’s IRIS-T product family.
IRIS-T SLM can be supplemented by elements of the shortrange version IRIS-T SLS, which is already under contract in
several European countries and is in operational use in Sweden, to meet the requirements for so-called short-range and
very short-range protection (NNbS). For this purpose, Diehl
Defence has already presented a new variant, which is now
under contract outside NATO and is in the process of implementation.
The cooperation between Diehl Defence and HENSOLDT
within the framework of IRIS-T SLM involves the multifunctional radar TRML-4D and the optional passive radar Twinvis,
in addition to the launcher with missiles and the command
centre. IRIS-T SLM already provides protection against enemy aircraft, helicopters, missiles, and drones and meets all
range and performance requirements.

Based on their cooperation in a joint export programme, the
companies are deepening their cooperation. Due to the increasing threat from missiles and rockets, new air defence
systems will be needed in the future. This requires groundbased air defence systems, whose interceptor missiles have
a range of 40 km and can engage targets up to an altitude of
20 km. In addition, 360-degree all-round protection is also
needed, considering attacks carried out with cruise missiles.
Full interoperability with the existing NATO-integrated air
defence architecture is also equally essential.
A performance upgrade of the existing IRIS-T SLM system in
the form of IRIS-T SLX is under development at Diehl Defence and HENSOLDT to supplement the existing air defence system by providing greater range (up to 80 km) and
altitude coverage (up to 30 km) against airborne targets to
improve response and warning times.
The joint solutions from Diehl Defence and HENSOLDT will
reportedly be made available to the German customer from
the third quarter of 2022 if a procurement decision is made
soon. These products aim to offer the highest degree of admissibility and certifiability for operation in Germany and, in
addition, the highest possible supply security.

Nation Shield ... A Nation’s Journey

45

ASPAARO team will thoroughly assess a fully
distributed surveillance model

mit in Warsaw, NATO launched Alliance Future Surveillance
and Control (AFSC) specifically to develop options for future
NATO surveillance and control capabilities.
In February 2017, the North Atlantic Council (NAC) initiated
the AFSC Concept Stage with NSPA as the lead NATO agency to conduct studies and develop technical concepts.
Through this work, NSPA evaluates new technologies and
explores a system of systems approach, including potential
combinations of air, ground, maritime, and space systems
working together to collect and share information. These
studies will help inform decisions by NATO, individual Allies,
or multinational groups to acquire new systems. All 30
NATO Allies currently cooperate in the planning and resourcing of this programme.
Through this initiative, NATO is fundamentally redefining
how it will conduct surveillance and command and control
in the future. To take account of future threats and emerging
technologies, NATO is working with several experts from science, technology, industry, and the military fields to encourage innovative solutions.
For instance, NATO is studying new technologies and different options to replace the AWACS aircraft – NATO’s “eyes in

Team ASPAARO will
provide NATO with
capabilities to overcome
future challenges

the sky.” These could include various combinations of systems in the air, on land, at sea, in space, and cyberspace. NATO’s AFSC requirements could be met through a combination of national, multinational, and NATO-funded solutions.
NATO has agreed on high-level requirements to define what
is needed from the future systems and ensure Allied capabilities are able to operate as a fully integrated force. In this
way, it is helping to inform future decisions by Allies for their
long-term planning and acquiring new capabilities.
Starting in 2023, NATO will analyse the proposed AFSC concept against the Alliance’s inventory of capabilities to help
determine where new developments may be needed. AFSC
is managed by a project office hosted by the NATO Support
and Procurement Agency located in Luxembourg. It currently has a budget of up to EUR 118.2 million under the
NATO Security Investment Programme.
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NATO Selects
Team ASPAARO

Airbus Defence and Space, along with Northrop Grumman Corporation and seven industrial players forming
the ASPAARO (Atlantic Strategic Partnership for Advanced All-domain Resilient Operations) team, have
been selected by the NATO Support and Procurement
Agency (NSPA). The team will conduct one of three Risk
Reduction and Feasibility Studies (RRFS). These studies
aim to suggest technical solutions for the Alliance Future Surveillance and Control (AFSC).
In November 2021, Airbus, with subcontractors Northrop
Grumman, BAE Systems (UK), Exence (Poland), GMV (Spain),
IBM (U.S.), KONGSBERG (Norway), Lockheed Martin (U.S.)
and MDA (Canada), submitted a proposal to NSPA outlining
how the transatlantic team would address the complexities
of NATO’s future capability requirements.
The selection of the ASPAARO team as a study partner represents an important step toward providing NATO with unmatched tactical surveillance, command and control capabilities to overcome the challenges of the future and replace the current Airborne Warning and Control System
fleet, which will reach the end of its service life around 2035.
Over the following months, the ASPAARO team will thor-

oughly assess a fully distributed surveillance model; refine
details; assess related feasibility, risks, and costs; and provide a recommended technical solution with proven technologies, open standards, and interfaces for the multi-domain capabilities AFSC shall provide.
“Airbus is committed to a long-lasting cooperation with
NATO and its member nations on the Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) programme. Airbus Defence
and Space is leading the ASPAARO team, which will be contributing to the Risk Reduction and Feasibility Studies. The
focus is on a cross-domain fully distributed system to create
the most reliable, resilient and capable solution for NATO’s
future surveillance and control,” said Michael Schoellhorn,
CEO of Airbus Defence and Space.
The outcome of the three studies will help NATO and individual allies make informed decisions on the final AFSC
technical concept and acquisition of surveillance systems.
Evaluating New Technologies
The Airborne Early Warning and Control System (AWACS)
has been NATO’s key surveillance and control asset since the
1980s. It will retire around 2035 after 50 years of service. To
plan for the required follow-on capability, at the 2016 Sum-
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Gripen C/D can be operated
out of remote areas, thanks
to its STOL capabilities

ferred via sensor fusion to offer the pilot clutter-free, intelligent information that they can use during a live mission. The
pilot can sort and view this data as needed with an advanced
human-machine interface.
Weapon Flexibility
Unlike many other fighter systems, a Gripen operator is not
stuck with weapons from one country. The aircraft has been
designed to offer easy integration of weapons from around
the globe, including long-and short-range and agile air-toair missiles to heavy air to surface missiles and guided
bombs.
Gripen C/D has been designed to be fully interoperable with
NATO. Its Link 16 is a NATO standard tactical datalink used by
several users to support coalition operations. Currently, two
NATO-member countries, the Czech Republic and Hungary,
are operating Gripen. Both countries have sent their aircraft
for several peacetime preparedness missions and surveillance missions under the NATO Integrated Air and Missile Defence System so far.
Furthermore, Gripen C/D is a fighter for the future. Instead of
huge mid-life upgrades, it has been designed for continuous
upgrades. Together with Gripen customers, Saab keeps
working on stepwise improvements. The MS20 update, for
instance, offers both hardware and software enhancements
to Gripen operators. The upgrade package includes the integration of MBDA Meteor air-to-air missile and small GBU-39

Gripen D

Gripen can operate from
a runway no wider than an
ordinary road

SDB bombs, targeting electro-optical pod Litening III, to
name a few, and several software updates. Additionally, the
MS20 update can be customised as per the Gripen operator’s
requirements, giving the fleet the capabilities to tackle new
challenges.
Quick Availability
Gripen series doesn’t need complex base facilities or specialised support equipment. It can operate from a runway no
wider than an ordinary road. The high sortie rate of the aircraft allows air forces to be quickly deployed and be always
available and responsive to changing threats.
Capability and low life cycle cost make Gripen unique. Operators of the aircraft can expect fewer failures, less maintenance
downtime, and the lowest cost of support compared to any
other aircraft in its class. With Gripen, costs are clear at the
outset and predictable throughout the lifecycle. The aircraft is versatile, reliable, and cost-effective,
protecting citizens, the defence
budget, and the entire nation’s
wider finances.
With the longest Mean Time Between Failure and shortest Mean
Time To Repair of any fighter in
operational service, Gripen will
provide excellent availability, in
particular for periods of sustained
high tempo operations.
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Saab

to Modernise Swedish Gripens
Saab recently received an order from the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) to ensure the continued operation of JAS 39 Gripen C/D. It includes providing capability enhancements to preserve the operational
relevance of the fighter aircraft. The order value is SEK
500 million.
Gripen C/D is the system that will reportedly be used for
many years to come in Sweden and in other countries that
have purchased the aircraft. The development is also done to
ensure a cost-effective construction, design, and procurement solution.
The order will start implementing the upgrade to fulfil the
Swedish Armed Forces’ need to maintain the continued high
capability and availability of Gripen C/D up to 2035.
“Gripen C/D is the backbone of the Swedish Armed Forces
today and will continue to be for many years to come, so this
is an important order where we will ensure its continued operation and operational relevance,” said Jonas Hjelm, Head of
Saab’s Aeronautics business area.
For a fighter aircraft operator, it is of utmost importance to
have aircraft in the air, not in the hangar. As compared to several contemporary fighters, Gripen C/D offers higher avail-

ability. It takes 10 minutes to refuel, re-arm and turnaround the aircraft for an air-to-air mission. Gripen C/D can also be operated out of
remote areas, thanks to its short take-off and landing (STOL) capabilities. The fighter can also take off and land from roads that are
16m wide and 800m long. The end result - high sortie rates and wide
area coverage.
Moreover, Gripen C/D’s superior electronic warfare system, replete
with datalink technology and a long-range multi-mode pulse doppler radar, makes for very efficient pilot support. Every data is trans-

Gripen has been designed to offer easy integration of weapons from
around the globe
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combat relevance at the highest level with
respect to its operational environment and
return of experience from the French
armed forces.
Since 2013, all Rafale Omnirole fighters
have been delivered with the Active
Electronically Scanned Array (AESA)
RBE2 radar. They are also fitted with a
new missile launch detector and the
Front Sector Optronics updated
unit (FSO-IT), offering improved
target detection and identification performance.
Engineering work is already
being done to extend the air-

Rafale can operate from both
an aircraft carrier and a shore
base
Aircraft can carry out all
combat aviation missions
they account for 70 per cent of the wetted area.
Fly-by-Wire FCS
An advanced digital Fly-by-Wire (FBW) Flight Control System
(FCS) provides for longitudinal stability and superior handling performance. The FCS is quadruple redundant with
three digital channels and one separately designed analogue channel, with no mechanical back-up: design independence between channels is key to avoiding simultaneous anomalies on all channels.
The Flight Control System of the Rafale attains the highest
level of flight safety by leveraging on the extensive experience of Dassault Aviation in Fly-by-Wire technology: over
one million flight hours without a single accident caused by
the FCS.
The flight control system of the Rafale offers auto flight in terrain following mode in all weather conditions, allowing the
Rafale to fly unobserved in the opponent’s airspace: an important survivability factor in a high threat environment.
‘Omnirole’ Fighters
The mission system of the Rafale has the potential to integrate a variety of current and future armaments.
Rafale capabilities are regularly updated in order to keep its

Rafale Mica EM shooting ©MBDA

to-air and air-to-ground capabilities and the connectivity of
the Rafale well into the next decade.
The Rafale has been cleared to operate weapons including
the MICA air-to-air Beyond Visual Range (BVR) interception,
combat and self-defence missiles, in their IR (heat-seeking)
and EM (active radar homing); the Meteor, next generation
Beyond Visual Range air-to-air missile (BVRAAM); HAMMER
(Highly Agile and Manoeuvrable Munition Extended Range)
modular, rocket-boosted air-to-ground precision guided
weapon series fitted with INS/GPS or INS/GPS/IIR (imaging
infra-red) guidance kits, or with the upcoming INS/GPS/laser guidance; SCALP long-range stand-off missile; AM39
EXOCET anti-ship missile; laser-guided bombs with different
warheads from 500lbs to 2,000 lbs; and classic bombs nonguided.
Both single and two-seater Rafales can also be equipped
with 2500 rounds/min NEXTER 30M791 30 mm internal cannon and other specific armaments selected by some clients.
Reference Text/Picture credit:
www.dassault-aviation.com
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UAE’s Rafale

Contract Enters Order Backlog

Dassault Aviation has announced that it received the first
down payment of the contract for the acquisition of 80
Rafale by the United Arab Emirates on April 19.
In December 2021, the UAE signed a contract with France
that included purchasing 80 Rafale fighter jets manufactured
by Dassault Aviation and Caracal helicopters, worth €17 billion. With the payment, the aircraft has entered the order
backlog.
Signed in the presence of His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces and the President of the French Republic, Emmanuel Macron, the contract
illustrates the strength of the strategic partnership between
the UAE and France.
The contract also testifies to the privileged relationship between Dassault Aviation and the UAE Air Force & Air Defence
since its creation and reaffirms the Emirates’ satisfaction with
Dassault Aviation fighters as demonstrated by the modernisation of the Mirage 2000-9.
Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, stated:
“The Rafale shows, through its proven operational qualities
and its export success, that it is today a real ‘game changer’ on
the global geopolitical scene and an undisputed instrument

for independence and sovereignty.”
Versatile Aircraft
The Rafale twin-jet fighter aircraft is able to operate from
both an aircraft carrier and a shore base. The versatile Rafale
is able to carry out all combat aviation missions: air superiority and air defence, close air support, in-depth strikes, reconnaissance, anti-ship strikes and nuclear deterrence. It entered service with the French Navy in 2004 and with the
French Air Force in 2006. With more than 30,000 flight hours
in operations, it has proven its worth in combat in Afghanistan, Libya, Mali, Iraq and Syria.
The Rafale features a delta wing with close-coupled canards.
In-house research in computational fluid dynamics has
shown the specific benefits of close coupling between the
wings and the canards: it ensures a wide range of centre of
gravity positions for all flight conditions, as well as excellent
handling throughout the whole flight envelope.
The close-coupled canards / delta wing configuration is key
to the combat performance of the Rafale: even at high angleof-attack, it remains fully agile, and its range performance in
strike missions with heavy weapon loads is unmatched for
such a compact design.
Composite materials are extensively used in the Rafale and
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C-390 Millennium flies faster and carries more cargo
than other military airlifters of the same size

Asia, East & Southern Africa, Embraer Defense & Security.
“The C-390 Millennium has multiple times proven that it can
operate in the regional environment. Most recently, the aircraft has achieved successful unpaved runways operations.
This is critical for many air forces’ requirements in the region,
given the diverse terrain and harsh environments they operate from. In addition, every C-390 aircraft is a tanker and can
be used to perform air-to-air refueling operations. Also, the
aircraft can take off from an altitude of 14,000 ft, which fits
the operational requirements for high altitudes.”
Proving its interoperability capabilities, FAB’s KC-390 aircraft
dropped paratroopers in joint flights with U.S. Air Force C-17
and C-130 aircraft during Operation Culminating, in Alexandria, Louisiana, U.S.. Held at the start of 2021, the exercise
missions demonstrated high levels of interoperability with
U.S. Forces and other transport aircraft. In total, some 1,600

paratroopers and 22 heavy equipment platforms were successfully delivered to the drop zone of Joint Readiness Training Centre, a U.S. Army installation that specialises in receiving this type of joint training.
The Hungarian Defense Force and the Portuguese Armed
Forces have signed orders for the C-390 Millennium’s multimission aircraft with air-to-air refueling (AAR) configuration,
the KC-390. Both the Portuguese and Hungarian KC-390 aircraft will be fully NATO compatible, not only in terms of hardware, but also in terms of avionics and communications configuration. The KC-390 aircraft for the Hungarian Defense
Force will be the first in the world featuring an Intensive Care
Unit configuration, an essential feature for performing humanitarian missions.
The C-390 Millennium flies faster and carries more cargo
than other military airlifters of the same size and features a
robust design, flexibility, proven state-of-the-art installed
technologies and easier maintenance. The C-390 Millennium
was designed to deliver superior fleet reliability and availability rates and low life cycle costs. Advanced engineering tools
were employed to build redundancy into the structure and
critical systems. Modern processes and lessons learned from
Embraer’s commercial and executive jet expertise were used
to develop the aircraft logistics support model. Maintainability and availability have been optimised by capitalising on
Embraer’s experience in services and support to create longer inspection intervals and reduced maintenance downtimes. A full range of logistics services, ranging from traditional time and material services up to performance-based
logistics solutions, are available to guarantee high aircraft
availability and reduced operation support costs.
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Embraer C-390
Millennium

The multi-mission aircraft for the 21st century

Recent events around the world have underscored the need for aircraft that can perform a variety of roles with
great reliability: this ranges from responding to military operations, such as troops and cargo transport, search &
rescue and special missions, to humanitarian relief missions like responding to emergencies triggered by natural
disasters, pandemics or even wars. Adding to this scenario, global inflation pressure, tightening of governments’
spending, and uncontrolled rising operational costs strongly increase the pressure for global leaders to pursue
innovative solutions and do more for their countries.

Fortunately, Armed Forces and Governments around the
globe can now address such challenges by adopting a modern, cost-efficient multi-mission airlifter, the Embraer C-390
Millennium aircraft. Since the beginning, the C-390 Millennium and its air-to-air refueling configuration, the KC-390 Millennium, were conceived to be the new generation of multirole military transport aircraft that deliver unrivaled mobility
and cargo capacity, rapid re-configuration, high availability,
improved comfort, and flight safety, as well as adequate management of operational costs through its life cycle—all in a
single platform.
Since its first delivery to the Brazilian Air Force (FAB) in 2019,
the KC-390 Millennium has proven its capacity, reliability and
performance. The aircraft was extensively used in operations
to transport equipment and medical supplies, ranging from
liquid oxygen to vehicles across Brazil, at the peak of the COV-

ID-19 pandemic. Beyond Brazil’s borders, the KC-390 was
also deployed on international missions in August 2020, delivering support relief to Beirut, Lebanon after the devastating city port explosion in the country, and to Haiti in September 2021 following an earthquake and a cyclone. More
recently it was deployed in Poland to rescue Brazilians and
other nationals that were fleeing from the conflict in Ukraine.
FAB’s current fleet of C-390s stands at five units, all fully operational. The first four aircraft have exceeded 5,000 flight
hours in operation, which means more than 600 flight
hours per year by each aircraft, with a mission completion
rate of 97 per cent, showing outstanding productivity in its
category.
“We are sure that the C-390 Millennium is a perfect fit for the
Middle-East environment,” says Caetano Spuldaro Neto,
Vice-President, Sales & Business Development, Middle East,
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Japan Coast Guard

to Start SeaGuardian
Operations in October
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) was
recently selected to support the Japan Coast Guard’s
(JCG) RPAS Project. Operations will begin in October and
feature GA-ASI’s MQ-9B SeaGuardian.
SeaGuardian will be used to conduct wide-area maritime
surveillance to support JCG’s missions, which include search
and rescue, disaster response, and maritime law enforcement. The project follows a series of successful JCG flight trials in 2020 that used SeaGuardian to validate the same JCG
missions in accordance with Japan’s “Policy on Strengthening the Maritime Security Systems,” using unmanned aerial
vehicles to perform maritime wide-area surveillance.
“We’re proud to support the JCG’s maritime surveillance mission with our SeaGuardian UAS,” said Linden Blue, CEO of GAASI. “The system’s ability to provide affordable and long-endurance airborne surveillance with long-range sensors in the
maritime domain is unprecedented.”
SeaGuardian features a multi-mode maritime surface-search
radar with an Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) imaging mode, an Automatic Identification System (AIS) receiver,
and a High-Definition – Full-Motion Video sensor equipped
with optical and infrared cameras. This sensor suite enables
real-time detection and identification of surface vessels over
thousands of square nautical miles. Additionally, it provides
automatic tracking of maritime targets and correlation of AIS
transmitters with radar tracks.

SkyGuardian and SeaGuardian are transforming the long-endurance RPAS market by providing all-weather capability and
full compliance with STANAG-4671 (NATO UAS airworthiness
standard). This feature, along with the company’s operationally proven collision-avoidance radar, enables flexible operations in civil airspace.
A highly modular and configured platform with a variety of
payloads to meet mission requirements, the aircraft can carry
multiple mission payloads. It includes a state-of-the-art Detect and Avoid (DAA) system, including space, weight, and
power provisions to enable the retrofitting of an airborne Due
Regard Radar (DRR) for operation in non-cooperative airspace.
Furthermore, SeaGuardian can be configured with cross-domain capabilities for a vast range of maritime surveillance operations, including Anti-Surface Warfare (ASuW) and AntiSubmarine Warfare (ASW), Humanitarian Assistance/Disaster
Relief, Search and Rescue, Law Enforcement, Oceanic Maritime Security Initiative and Airborne Counter Mine Capability.
Leveraging MQ-9B’s open architecture system, SeaGuardian
operators have the option to integrate sonobuoy management and control system (SMCS) and sonobuoy dispenser
system (SDS). SeaGuardian combines the most advanced
maritime intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR)
capabilities and is the first RPAS in its class to enable real-time
search and patrol above and below the ocean’s surface.
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Battle-Tested Boxer’s
Success Story Continues
in the UK
The British government, represented by the European
procurement organisation OCCAR, and ARTEC, a consortium of Rheinmetall and Krauss-Maffei Wegmann (KMW),
recently signed a contract extension to supply the British
Army with an additional 100 Boxer wheeled armoured
vehicles. The contract includes three previously ordered
variants of the Boxer - the infantry carrier, the command
vehicle, and the field ambulance.
In issuing the order, the UK exercises an option in the contract signed in 2019 for the Mechanised Infantry Vehicle
(MIV) procurement project, which includes 523 Boxer
wheeled armoured vehicles in several variants.
ARTEC will reportedly supply the vehicles to the UK via OCCAR, the intergovernmental Organisation for Joint Armament Cooperation. The bulk of Boxer production will take
place in Britain. Series production is currently underway in
Germany. Most of the Boxer vehicles already ordered will be
produced in British factories of Rheinmetall BAE Systems
Land and KMW subsidiary WFEL.
The additional vehicles ordered will also be produced in both
the UK and Germany. Here, the partners will be drawing on
the knowledge and components of the established and expanding British supply chain.

The Boxer is a highly protected 8x8 wheeled armoured vehicle. Its modular architecture enables a greater number of
variants than any other vehicle system. To date, some 1,500
vehicles in 20 different versions have been ordered by Australia and four NATO countries: Germany, the Netherlands,
Lithuania and the UK. Australia has already taken delivery of
the first shipment of 25 Boxer vehicles.
The Boxer Infantry Fighting Vehicle (IFV) variant, equipped
with the LANCE turret system, is completely in line with the
modular Boxer philosophy as the LANCE turret itself features a new modular design. It thereby ensures maximum
flexibility and an optimised capability for further upgrades
for changing requirements. Also, the protection of the turret is adaptable for a wide range of missions and to face different threats. The IFV variant can transport up to eight soldiers beside the driver. Consisting of a uniform drive module, the Boxer vehicle family’s user-specific mission modules can be quickly exchanged.
Founded in 1999, ARTEC GmbH is a joint venture of KraussMaffei Wegmann GmbH & Co. KG, Rheinmetall Landsysteme GmbH and Rheinmetall Defence Nederland B.V. The
company coordinates series production and serves as the
point of contact for export enquiries for the Boxer.

The Boxer is a modular
and highly protected
8x8 wheeled armoured
vehicle
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Otokar Focuses on

Technology Transfer and
Tie-ups in Latin America
Otokar, Turkey’s global land systems manufacturer, promoted its design and production armoured military vehicles as well as turret systems and capabilities in land
systems while participating in FIDAE 2022, the prominent aerospace, defence and security exhibition of Latin
America, held in Chile from April 5-10.
Otokar also provided information about its flexible business
model, which incorporates transfer of technology and local
manufacturing.
Stating that Otokar is a listed NATO and United Nations supplier, General Manager Serdar Görgüç, said, “Currently, Otokar vehicles are actively used in five continents in different
missions. We strongly believe that the performance of our
vehicles serving worldwide is the most important reference
for our potential customers. Latin America is among our target markets in defence industry.”
He added: “FIDAE was particularly important for us to meet
our current users and develop partnerships with potential
users to increase our presence in the Latin America. We have
significant experience about responding to the needs and
expectations of this region thanks to our military vehicles
currently serving there. At the exhibition, in addition to promoting our wide product range, we looked for opportunities
to establish industrial cooperation to localise the support of
Otokar vehicles in the region.”
Görgüç continued: “In the last decade, we had allocated 8 per
cent of our revenue for our R&D and testing activities. We
analyse different needs and expectations of our users, simulate these requirements in house and develop solutions that

meet these requirements in the fastest manner thanks to
our excellence in R&D, engineering and testing.”
Range of Vehicles
Otokar designs and manufactures a wide range of tactical
armoured vehicles including 4x4 Cobra, Cobra II, Cobra IIMRAP, AKREP II, URAL, ISV, ARMA 6x6 and ARMA 8x8.
Otokar products are recognised for their survivability, superior mobility and modularity. Its wheeled vehicles serve
in challenging terrain and extreme weather conditions,
and have demonstrated their performance in various operations.
Otokar’s Tulpar tracked armoured vehicle family is designed
as a multi-purpose vehicle platform with its significant ballistic and mine protection and high payload capacity to
meet the requirements of modern armed forces for all types
of missions in the battlefield.
Tulpar’s high power to weight ratio, all-terrain high-performance suspension and automatic track tensioning system
offer superior mobility in diverse terrain and climatic conditions.
Tulpar Medium Tank which is a part of the family is integrated with 105 mm weapon system and provides a state-ofthe-art solution with high firepower.

Otokar outlined details
about its flexible business
model at FIDAE
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L3Harris focuses on developing a common architecture that supports two different L3Harris capabilities that directly address the
needs of the targeted MWD system phases, detection and tracking

MWD supports
different functions
throughout various
stages of missile
flight

Space Development Agency (SDA) approved L3Harris’ missile-tracking satellite design

nance services for commercial and military customers
around the globe.
Its state-of-the-art surveillance solutions improve pilot situational awareness and operational efficiency. Moreover,
L3Harris is an industry leader in voice and flight data recorders, ADS-B In/Out solutions, and precision tactical navigation systems. Additionally, its advanced displays and dependable standbys set the bar for industry standards. These
leading, commercial off-the-shelf products are adapted for
military use to meet mission-critical obligations.
Data management in aviation primarily involves compiling
information from a wide variety of sources, including aircraft interface devices (AID) and avionics systems. However,
before this data can be used further, it must first be classified and encoded. To support this, L3Harris provides an industry-leading flight data analytics platform. Users can generate reports in its secure web portal in minutes by upload-

ing their data. From regulatory cockpit voice, flight data, and
datalink recorder readouts to Flight Data Monitoring (FDM)
and Flight Operations Quality Analysis (FOQA), the company is developing solutions to enhance safety and efficiency
using a team of data scientists. The company enables airlines, helicopter operators, and business jet operators to
make informed data-driven decisions through flight data
analytics.
Furthermore, L3Harris completes pilot-training requirements with state-of-the-art flight simulators, training courses and pilot accreditations. The firm’s global airline academies provide basic training developed through years of experience and real-world insights.
The company’s customer-centric aftermarket and MRO services also minimise downtime with global AOG spare and
exchange logistics support, supplying critical inventory
from a convenient location.
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In an increasingly contested space environment, a
multi-layered approach can significantly reduce risk
along the threat-elimination chain

“L3Harris’ recent focus has been on the detection and tracking phases of the MWD system architecture, identifying key
technology required to support these critical functions,”
Holder said.
Overall, L3Harris has identified four key requirements that
are guiding the technology being developed to effectively
support these targeted phases of the MWD system. This includes continuous global coverage, as a threat could be
from anywhere at any time, and high sensory sensitivity and
dynamic range, as targets can be dim to very bright throughout the flight. Moreover, it involves real-time, on-board processing that is capable of immediately detecting and tracking threats under a multitude of different geometries and
atmospheric conditions and an open design architecture
that supports rapid evolving performance in a scheduledriven, cost-constrained environment.
“Mitigating emerging threats is our number one priority,”
Holder added. “We need to respond quickly and ensure that
our solution is cost-effective and easily proliferated. An
open architecture will allow the design to evolve easily as
lessons are learned, and threats evolve.”
Common Architecture
L3Harris continues to prioritise investments to address
MWD architecture and technology needs. For example,
upon completion of the on-orbit algorithm performance
demonstration, further investments were initiated for the
development of a proliferated low earth orbit (PLEO) technology centred around the MWD algorithm.
“The focus of this effort is to develop a common architecture
that supports two different L3Harris capabilities that directly address the needs of the targeted MWD system phases,
detection and tracking,” Holder explained. “These capabilities can provide a strong performance against both current
and emerging threats.”
In December of 2021, the Space Development Agency
(SDA) approved L3Harris’ missile-tracking satellite design at
the Tranche 0 Critical Design Review (CDR), affirming L3Harris’ satellite build plans and technology.

Geostationary satellites

Further investments
were initiated for the
development of PLEO
technology
The CDR was successfully held less than a year from the
original contract award and resulted in Authorization to
Proceed (ATP), which is unprecedented for an electro-optical (EO) infrared (IR) sensor of this complexity. L3Harris was
commended for its commitment to supporting the critical
needs of the MWD system and sustaining such a rapid development pace to address these present and evolving
threats.
L3Harris acknowledges that in this age of new generation
missile technology, precision tracking is key and can only
be made possible through advanced satellite technology.
The company is invested in amplifying MWD capabilities
through dedicated development efforts and the expansion of a dedicated workforce at its recently opened Fort
Wayne facility and expanded satellite production site in
Central Florida. These investments are continuously being
made to address the rapidly evolving threats of today.
Reaching Further with Established Solutions
L3Harris is constantly striving to reach new heights as a
missionisation, modernisation, and MRO service innovator.
The company provides end-to-end solutions through a
broad range of next-generation avionics, flight data analytics, full-flight simulators, and pilot training and mainte-
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L3Harris Accelerates
Missile Warning and Defence
Capabilities to Address Threats
As technologies advance worldwide, global threats continue to increase rapidly. Missile capabilities have expanded with the continued and accelerated development of long-range and ballistic missiles. Of growing
concern is the development of a new generation of missile technology.
Within the new generation of missile technology exists the
potential for hypersonic glide vehicles, which are highly manoeuvrable and travel at speeds exceeding Mach 5, making
them extremely difficult to detect.
To combat this, L3Harris recently announced that it is developing missile warning and missile defence capabilities to
address today’s rapidly evolving threats.
“Hypersonic glide vehicles do not follow the same deterministic trajectory as preceding ballistic technology,” said
John Holder, Missile Warning and Defense (MWD) Chief Systems Engineer, L3Harris.
Previous defence architectures, which counted on being
able to predict where the missile would land based upon
initial launch trajectory information, are no longer viable
options.
“Beyond their high manoeuvrability, low heat signatures
during various phases of flight make the missiles very hard to
detect through the atmosphere from space,” Holder added.
Developing an architecture and technology that address
these threat capabilities, both current and projected, has
been the primary focus of the L3Harris MWD team.
Identifying Key Technologies
L3Harris has an extensive, 60-year history in the design,
build and test of both geosynchronous and low earth orbiting weather and climate instruments. Among these are
the Advanced Baseline Imager (ABI) instruments, which are
sophisticated meteorological imaging instruments built for
operational weather forecasting. In fact, they are the only
weather instruments that provide flexible, custom scanning
that is configurable on-orbit.
“We observed that these instruments had the sensitivity and

Advanced sensors and payloads

performance capability of detecting launches from orbit,”
Holder said. “This led to significant company investment to
develop accompanying on-orbit algorithms that supported
detection and tracking of these missiles through the multiple stages of flight and potential atmospheric conditions.”
The MWD system architecture contains many overlapping
layers and phases that support different functionality
throughout the various stages of missile flight. The system
begins with initial detection (launch), extends through
tracking, and concludes with targeting/engagement (fire
control) prior to the missile reaching its intended target during its terminal phase.
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Embraer and Brazilian Army Sign
Contract for Additional Radars
Embraer and the Brazilian Army have signed a contract to extend the use of SABER M60 radars for the army’s Anti-Aircraft
Artillery Units. The announcement was made at the FIDAE
(Feria Internacional del Aire y del Espacio) 2022 event, which
was held at the Arturo Merino Benítez International Airport
in Santiago, Chile in April.
The contract will include the acquisition of four additional radar units in its 2.0 version, reinforcing the partnership established between the Brazilian Army and Embraer in the continuous development, implementation, and improvement
of military equipment, which contributes to increasing these
Units’ capabilities.
As a result of the partnership, the SABER M60 Radar is 100 per
cent developed in Brazil, having entered operation in 2010
when the first units were delivered to the Army. In 2019, the
technological update phase was completed, resulting in version 2.0, which has already been exported.
The SABER M60 is a search radar that integrates a low-alti-

tude anti-aircraft defence system to protect strategic points
and areas, such as factories, power plants, and government
facilities. With 3D technology, it has a range of 32 nautical
miles and an altitude of up to 16,400 feet. It can simultaneously track up to 60 targets, including automatic target detection and classification.

Textron SUAS Takes First Flight from
U.S. Navy Guided Missile Destroyer
Textron Systems Corporation, a Textron Inc. company, announced the successful first flight and maritime integration
of the Aerosonde Small Unmanned Aircraft System (SUAS)
on a U.S. Navy Guided Missile Destroyer (DDG).
The integration follows a September 2021 award by the U.S.
Navy of a multi-year Aerosonde task order for maritime intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) services
aboard two DDGs. The success of this first flight emphasises
the system’s ability to offer a mature, reliable aircraft to support the types of ship-based missions being performed
now, all within a small aviation footprint in a higher sea state
environment.
Built with maritime missions in mind, the Aerosonde platform offers multi-mission capability and, with over 550,000
flight hours, proven reliability and performance. Integrated
into the ship’s combat systems, the Aerosonde is equipped to
deliver day/night full-motion video, wide-area surveillance,
communications relay, signals intelligence and more. The expeditionary platform is powered by a heavy fuel engine and

is capable of point take-off and landing, minimising the impact on the ship’s operations.
“Already operating on the expeditionary sea-base ship USS
Hershel “Woody” Williams (ESB-4), we are excited to see Unmanned Systems contribute to the Navy’s critical missions
across the globe,” said Wayne Prender, Senior Vice President
of Air Systems.
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GA-ASI Introduces New Eagle
Eye Radar
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) recently
introduced the Eagle Eye radar. The new Multi-Mode Radar
(MMR) is installed and has flown on a U.S. Army-operated
Gray Eagle Extended Range (GE-ER) UAS. Eagle Eye joins GAASI’s line of radar products, which includes the Lynx MMR.
Eagle Eye is a high-performance radar system that delivers
high-resolution, photographic-quality imagery that can be
captured through clouds, rain, dust, smoke, and fog at multiple times the range of previous radars. It’s a “drop-in solution”
for Gray Eagle ER and is designed to meet the range and accuracy to Detect, Identify, Locate & Report (DILR) stationary
and moving targets relevant for Multi-Domain Operations
(MDO) with Enhanced Range Cannon Artillery (ERCA). In addition, the radar can deliver precision air-to-surface targeting
accuracy and superb wide-area search capabilities in support of Long-Range Precision Fires.
Featuring Synthetic Aperture Radar (SAR), Ground/Dismount
Moving Target Indicator (GMTI/DMTI), and robust Maritime
Wide Area Search (MWAS) modes, Eagle Eye’s search modes

provide the wide-area coverage for any integrated sensor
suite, allowing for cross-cue to a narrow Field-of-View (FOV)
Electro-optical/Infrared (EO/IR) sensor.
The Eagle Eye’s first flight on the Army GE-ER aircraft took
place in December 2021, incorporating the new Video SAR
capability. Video SAR enables continuous collection and
processing of radar data, allowing persistent observation of
targets day or night and during inclement weather or atmospheric conditions.

Nexter and Hellenic Defence Systems
to Modernise Greek Army Vehicles
Nexter has signed a strategic partnership with Hellenic Defence Systems (HDS) to meet the Greek Army’s requirement
for modernised infantry fighting vehicles with the
PHILOCTETES. By joining forces with HDS, a state-owned
company specialised in the design, development and production of weapon and missile systems and ammunition,
Nexter is offering a combat system that meets the highest
quality standards and whose success will benefit the Greek
industry. This partnership contributes to the strengthening
of the Franco-Greek relationship in the field of defence.
Named PHILOCTETES in reference to the mythological hero
of the Trojan War, this infantry combat system is a VBCI MkII,
in its infantry combat vehicle version, equipped with a T40
turret. A benchmark in its field, the VBCI is an 8x8, 32-tonne
vehicle that is highly modular thanks to its various versions
(armoured personnel carrier, command post, 120mm mortar, medevac and vehicle recovery), capable of carrying a
13-tonne payload and engaged in all the French army’s ma-

jor operation theatres. During these engagements, Nexter
has received important feedback and unanimous opinions
from the soldiers who have gone into combat under the optimal protection of its armoured body.
In addition, PHILOCTETES has a reinforced motorisation
thanks to a new 600hp engine which ensures very high tactical, strategic, and operational mobility.
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UAVOS Launches New-gen
UAS Prototype
UAVOS has completed the S1-V300 Medium Altitude Long
Endurance (MALE) Unmanned Aerial System (UAS) prototype designed to check basic aircraft systems. The advanced
UAS model is based on the Saker MALE UAS design that
achieved operational capability in 2020.
The S1-V300 MALE UAS prototype is an upgrade to the unmanned system and features a new design and a more
powerful heavy fuel engine with 260 HP offering greater
speed, payload, and endurance of 28 hours with a range of
4,020 km.
The work performed under UAVOS’ MALE UAS programme
using its proven Saker aircraft capabilities has enabled it to
create a new generation S1-V300 MALE unmanned platform.
The aircraft features unique avionics solutions and a redundant flight control system, which will enable the complex
missions of the MALE UAS.
The improved S1-V300 prototype is equipped with both
Line-of-Sight (LOS) and Beyond-Line-of-Sight (BLOS) data
link systems for over-the-horizon operations. Additionally,
the aircraft may be integrated with multiple ISR sensors, in-

cluding state-of-the-art Electro-optical Infrared (EO/IR) cameras and a Synthetic Aperture Radar (SAR) that offers allweather, day/night performance for a wide-area search capability. Enhanced with ISR capabilities, the S1-V300 UAS will
be able to support a variety of overland and maritime Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) missions
worldwide.

BAE Successfully Tests Multiple
Object Tracking Radar
BAE Systems successfully completed prototype tests of
its Multiple Object Tracking Radar (iMOTR). It is a mobile instrumentation radar that provides precise radar
data on multiple objects.
The company demonstrated iMOTR’s ability to meet
critical key performance parameters – range, transportability, accuracy, and beacon tracking – features
that other radars, with comparable cost, size, weight,
and power, can’t fulfil.
“We successfully built and tested our breakthrough radar technology as demonstrated in our iMOTR prototype. During this test, we proved the calibration and
software integration were accurate, operational, and
able to scale for various sizes and requirements of the
instrumentation market,” said Pete Trainer, vice president and
general manager of BAE Systems Air & Space Force Solutions.

“iMOTR positions us to provide the U.S. military and our allies
a new, state-of-the-art radar to support their varied missions.”
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Rheinmetall Unveils New
State-of-the-art Radar
Rheinmetall recently unveiled the Oerlikon AESA Multi-Mission Radar (AMMR), the Group’s latest radar system. The radar
was developed entirely at Rheinmetall Italia in Rome, highlighting the subsidiary’s role as Rheinmetall’s radar centre of
excellence. The new radar is now ready for series production.

The radar responds to challenging current and emerging
short- and very short-range aerial threats. It can successfully
detect and process mini- and micro-unmanned aerial vehicles;
incoming rockets, artillery and mortars engaging in high angle
attacks; as well as air/surface weapons and cruise missiles.
Thanks to adaptive full digital beamforming techniques in the
S-band, Oerlikon AMMR automatically detects, classifies, and
tracks the full spectrum of aerial threats.
Furthermore, Oerlikon AMMR offers superior performance and
ease of operation as well as integration into a wide range of
platforms. It can track and classify multiple threats simultaneously. The radar is designed to operate in stationary mode or
on the move, even under gruelling environmental and jamming conditions. Moreover, it features cutting-edge electronic
counter-countermeasures. It is fully software-defined, with a
configuration capable of adapting to the specific operational
scenario. Additionally, the radar can be easily upgraded in the
future to keep pace with evolving threat scenarios.

PAL Aerospace and Thales Sign
Strategic Agreement
At the Defence Services Asia Exhibition & Conference in
Malaysia, PAL Aerospace and Thales signed a strategic
agreement to co-develop the next generation of mission
systems. As the result of this agreement, the next generation of mission systems software will be backed by the decades of special mission excellence required to support
the future of multi-mission maritime patrol solutions.
“After many years of successful collaboration with Thales,
our team is thrilled to enter this strategic agreement. Together, we are ready to co-develop the next generation of
mission systems that will innovate how multi-mission MPA’s
save lives, defend territorial waters, and build maritime domain awareness,” said Keith Stoodley, Chief Executive Officer
at PAL Aerospace LLC.
The agreement between PAL Aerospace and Thales leverages decades of diverse special mission solutions to co-develop mission-ready capabilities. Targeted capabilities include

machine learning, computer vision, optionally/remotely piloted aircraft systems support, underwater warfare defence
and integration of space-based data into a complete mission lifecycle for dissemination in a common operating picture. The development of these capabilities will be based
cooperatively at PAL Aerospace and Thales facilities, supporting industry, economic growth, and high-skilled jobs in
Canada, the UAE, and France.
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countries with almost 55 end-users in different climates
and geographies worldwide.
Apart from its state-of-the-art platforms, Otokar is recently
focusing on expanding its activities to meet its clients’ existing and future requirements on a global scale, such as the
local MRO facilities and, in some cases, local production
models through the transfer of technology.
How successful are your company’s strategic partnership activities with EDGE of the Abu Dhabi Government?
Sırçalı: As mentioned, Al Jasoor was established as a joint
venture company between the Abu Dhabi Government
and Otokar for the supply of 8x8 armoured vehicles for the
UAE Armed Forces in 2017 and showed an outstanding performance despite challenges.
In parallel to Otokar’s long years of working principals, Al
Jasoor works in the same mentality and concentrates on total customer satisfaction in a smooth partnership with
EDGE.
As a result, our joint product RABDAN 8x8 Infantry Fighting
vehicles are in service with the UAE
Armed Forces with an outstanding performance making both
Otokar and EDGE very proud.
Both organisations have worked
hard to manage the project despite the pandemic and other
challenges. Therefore, the vehicles were handed over to the Customer well ahead of the initially
planned delivery schedule.
Furthermore, Al Jasoor will be at
the government’s disposal to
continue its activities and expand
our collaboration based on such
performance.
Are there any plans to expand
the company’s presence in the
Gulf region?
Sırçalı: The GCC is particularly important for Otokar. We have successfully operated with our wide
range of vehicles in several countries in the region since the early
2000s.
Otokar Land Systems has made
us closer to all our valued clients
in GCC. Our teams are spending
huge effort to better support

these customers locally in the region.
Thinking global but acting local is one of the most important
strengths of Otokar. As we continue to reap the benefits of
our MRO and local capability development activities in GCC, I
am pleased to say that today Otokar acts in the UAE with a
much broader scope than being a simple vendor.
Did the pandemic affect Otokar’s production and delivery plans?
Sırçalı: From the early days of the pandemic, we took all necessary measures to protect the health of our employees as a
priority, ensure business continuity, mitigate the impact, and
prevent infection. With safe production practices and several
measures in place, our operations continued in the healthiest
manner possible.
Thanks to the effective and efficient precautions taken in a
timely manner, our activities in terms of engineering, supply
chain, production and deliveries were not affected due to the
pandemic.
Despite the cancellation of planned exhibitions and the imposed travel restrictions, we also maintained constant communication with our customers.
What measures have been taken by Otokar as part of its
sustainability strategy?
Akfert: Our business strategy is based on improving the living standards of future generations with efficient, environment-friendly, and innovative products that will contribute to
establishing peace and safety worldwide.
Sustainability lies at the core of our activities. In line with our
sustainability strategy, we designed a business model that
faithfully follows work ethics, creates value for the environment, meets all customer expectations, develops technology-driven products, and contributes to local capital. In all our
operations, we aim for operational excellence.
We have adopted the United Nations Global Compact and
the United Nations Women’s Empowerment Principles. In addition, we embrace United Nations Sustainable Development
Goals (SDGs) and consider the compliance of our sustainability priorities with these goals.
We aim to create long-term value by combining economic,
environmental, and social factors with corporate governance
principles. As a testament to our sustainability-focused efforts, we have been included in the BIST Turkey Stock Exchange Sustainability Index, which comprises listed companies with the highest corporate sustainability performance
since 2014.
Through the Sustainability Index, we share information on
Otokar’s environmental, social, and corporate governancerelated activities and our performance results and relevant
targets with its stakeholders via our Sustainability Report.
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en wheeled and tracked platforms, where they are internationally known for their survivability, superior mobility and
modularity in challenging terrains and extreme weather
conditions.
With a vast range of armoured tactical vehicles from four to
65 tonnes in wheeled (4x4, 6x6 & 8x8) and tracked along
with different turret solutions, Otokar is considered as one
of the most sophisticated land defence plants worldwide.
Capabilities of the design, testing, development, and production under one single umbrella greatly differentiate Otokar from its rivals.
As an example, Otokar being the main contractor & the design authority indigenously developed the Turkish Main
Battle Tank, ALTAY and handed over to the Turkish Government with its fully validated prototypes for the serial manufacturing.
How many Otokar vehicles are actively in service, and in
how many countries?
Sırçalı: As a listed NATO and UN supplier, nearly 33,000 Otokar military vehicles are actively in service in more than 35

COBRA II - MRAP provides superior protection for the
crew against ballistic, mine and IED threats

Otokar owns Turkey’s largest state-of-the-art Electromagnetic
Compatibility Test Centre (EMC/EMI)
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ture requirements of the modern armies of the world.
Tamer Sırçalı: In line with the extensive capabilities of Otokar and due to our strong commitment to the esteemed government of the UAE, since 2016, we have conducted all our
activities in the country through the establishment of Otokar
Land Systems. Located in Masdar City, we manage our entire
GCC relations from here. Besides all my other tasks, together
with my team, I am specifically responsible for the programme management of the Rabdan 8x8 project within the
company and for ensuring the smooth coordination between Otokar and our Joint Venture Company, Al Jasoor.
In terms of capabilities, what’s unique about Otokar?
Akfert: Our combat-proven know-how in land systems and
related R&D, engineering and testing capabilities and our
wide product range put us at the forefront of the global defence industry. We analyse our users’ different needs and expectations for land systems, simulate these requirements inhouse, and develop solutions that meet these requirements
in the fastest manner, thanks to our excellence in R&D, engineering, and testing. Otokar military vehicles are actively
used in various terrains, extreme climatic conditions, and
conflict zones. The performance of our vehicles serving
worldwide is the most important reference for our potential
customers.
Being the first automotive company that used computeraided design in Turkey, research and development is a
core part of Otokar. Has the emphasis on R&D paid off for
the company? What funds are earmarked for R&D?
Akfert: In the last decade, we had allocated 8 per cent of our
revenue for our R&D and testing activities. Vehicle development is a never-ending process for us. We continue to introduce innovative solutions in land systems by considering the
current and future requirements of modern armies and security forces.
Otokar has a state-of-art RDT&E Centre equipped with system-level simulators, test equipment, and computing systems to generate and evaluate the information for faster
testing of vehicles using advanced technology. Otokar R&D
capabilities include CAD software for product design, simulation, and analysis, prototyping workshops, and a unique
Test Centre, which houses Turkey’s highest capacity hydraulic road simulator and a Climatic Test Chamber equipped
with a 1500 HP Dynamometer, the one and only of its kind in
Turkey and amongst a handful in Europe. The Test Centre is
also home to Turkey’s largest state-of-the-art Electromagnetic Compatibility Test Centre (EMC/EMI), which serves as
an accredited independent EMI/EMC Test Centre for all R&D
activities of domestic and foreign automotive and defence
industries.

Tamer Sırçalı, Otokar Land Systems Director

Otokar Test Centre activities support design activities by
simulating real-life conditions and generating invaluable
feedback based on data. That is how we can meet various
user expectations under different ambient conditions and
have a worldwide competitive edge over our competitors.
The Product Validation Department, which manages all
activities of the Otokar Test Centre, operates in compliance with the ISO/IEC 17025 ‘General Requirements for the
Competence of Testing and Calibration Laboratories’. The
data is obtained and evaluated as per international military standards.
Otokar introduced its electric armoured vehicle, AKREP
IIe, for the first time for international markets at IDEX
2021 in Abu Dhabi. Otokar also displayed other armoured vehicles like ARMA 6x6 and COBRA II 4x4. How
was the experience at IDEX?
Sırçalı: IDEX is one of the few most important defence
events in the entire world, and it offers a great opportunity
to meet the users and potential customers. Therefore, we
choose to launch our vehicles for the first time, mostly at
IDEX, as we did with Akrep IIe. We are always glad about the
great interest we get at IDEX, which didn’t change even during the pandemic.
Tell us about the variety of Otokar’s Wheeled and
Tracked armoured vehicles.
Akfert: Otokar stands apart with its expertise in design, development, and system integration of both combat-prov-
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Otokar Continues
to Make Strides in GCC
By: Sakha Pramod
Turkish company Otokar is renowned for providing solutions with its own technology, design, and applications. It
has been a key partner for the GCC region when it comes
to supplying tracked armoured vehicles and tactical armoured vehicles for the defence industry.
In an interview, Otokar Military Vehicles Engineering Group
Director Akif Akfert, and Otokar Land Systems Director, Tamer
Sırçalı, shed light on the capabilities of their modern vehicles,
discussed collaboration with the UAE and emphasised why
sustainability is the need of the hour. Excerpts:
Can you please outline your role and responsibilities?
Akif Akfert: I started working as a young engineer at Otokar,
which coincided with the start of Otokar’s military vehicle design and production venture. I have worked in several different positions and on many military projects during my time
here. For the last four years, I have been appointed as the Engineering Group Director and have been responsible for the entire research and development processes of Otokar military
vehicles. Together with my team, we are continuously focusing on bringing out the best products for the existing and fu-

Akrep II armoured
reconnaissance, surveillance
and weapons platform

Akif Akfert, Otokar Military Vehicles Engineering
Group Director
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With over 16 years of
engineering experience,
AL TAIF is a highly skilled
industrial partner

to continually adopt and implement new technologies to
streamline our processes and improve our services.
What’s your view on the importance of supply chain
management?
Defence supply chains aim at operational outcomes, and
armed forces depend on them to provide availability and
mission readiness. Therefore, it is a highly strategic process
designed to ensure products are distributed to the right
places, in the required quantities, at the best total systems
cost.
Our supply chain management division supports our customers with a range of services, warehousing, and inventory
management. In addition, we deliver an essential value-added procurement service that maximises performance and
availability by handling the receipt, storage, issuing, and delivery of parts. To ensure efficiency, we leverage big data and

analytics to develop the most effective maintenance forecasts and planning schedules. Supply chain management is
indeed a critical component of mission sustainability and
success.
How do you perceive the overall trends in the UAE defence landscape?
The UAE has historically been known as an importer of defence and military products. Yet, it is now moving away
from being a buyer and becoming a player that is investing,
collaborating, and selling products and services. AL TAIF
prides itself on its local reputation and the value that it
brings to the UAE. With a strong customer base in the UAE
and being a part of EDGE, we are able to leverage our position locally to market ourselves to regional and international Armed Forces. This is a trend we are seeing across many
UAE defence players.
Another key trend that is an increasing focus for AL TAIF and
EDGE is investing across R&D to develop advanced technologies such as autonomous capabilities, cyber-physical systems, advanced propulsion systems, robotics, and smart materials, focusing on artificial intelligence that will cut across all
products and services. This will assist the UAE and other
countries to respond more effectively to threats across the
regional and global landscape.
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AL
TAIF
is at the
Forefront of Ensuring
Mission Readiness
EDGE recently announced the appointment of Saif Ali Al
Dahbashi to the position of Chief Executive Officer (CEO)
at its entity AL TAIF, a leading in-country provider of lifecycle support for military land platforms and systems
through maintenance, repair and overhaul, supply chain
management, technical training, and engineering services. In an interview with Nation Shield, Al Dahbashi discusses leveraging Emirati talents, incorporating the latest
technology, expansion plans, and more. Excerpts:
AL TAIF recently signed a contract to develop 413 enhanced power distribution units (PDUs) for NIMR. Can you
discuss AL TAIF’s expertise in this area and the utilisation
of Emirati engineers’ talent in this project?
Technology aboard a vehicle is changing faster than ever before, and power demands continue to rise. As a result, our customers require solutions to help a vehicle crew to focus on the
mission and not worry about power availability and reliability.
With over 16 years of engineering experience, AL TAIF is a
highly skilled industrial partner that can help customers get
the most out of their vehicle power. Combining a unique diversity of expertise and sector-specific knowledge, our engineers can design and deliver high technology power solutions. To ensure timely delivery, we have also established a
dedicated assembly line for the development of the products.
Emiratisation has always been hugely important to us. In line
with national priorities, we support the development of engineers, technologists, and business leaders in STEM to ensure
that we have a sustainable pipeline of talent.
Do you have plans regarding expansion in international
markets?
Expanding into international markets is a core business objective for AL TAIF and EDGE Group. EDGE was created to develop
the country’s sovereign capabilities, knowledge-based economy, and export potential. The wider Middle East and North
Africa are core target markets for us. We are always open to
synergies that advance our export objectives and presence
on an international stage.

Saif Ali Al Dahbashi , Chief Executive Officer
As a leading provider of MRO services and comprehensive lifecycle support for land platforms and heavy utility vehicles for the UAE, how do you think technology is
altering working processes?
Technology plays a huge part in MRO and is becoming widely embraced by service providers. The use of technologies
such as data analytics, artificial intelligence (AI), robotics,
augmented reality (AR), and virtual reality (VR) to perform
MRO operations increases efficiency and reduces turnaround times.
Adopting new technologies is no longer peripheral to service providers – it is central to core business strategies, helping to gain a competitive advantage over others. However,
to truly handle the intricacies and nuances within military
vehicles and the defence industry as a whole, you need specialised software and advanced technology. Our approach is
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91 per cent of exhibitors
have confirmed their
participation at ADIHEX 2022
falconry tools and supplies.
Additionally, ADIHEX has wide-scale participation from organisations and institutions concerned with promoting
hunting sports and preserving species.
Regional and international companies participate in ADIHEX
and offer the latest technologies pertaining to falconry and
its old and modern supplies, as well as companies interested
in bird health, treatment and medicine, in addition to associations and clubs specialised in breeding, training, and hunting with falcons, which are affiliated to the International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF)
that includes approximately 100,000 members/ falconers
representing 110 clubs and institutions from 90 different
countries.
Must-visit Event
In a survey conducted by an international research institute
concerned with the exhibition industry, 91 per cent of exhibitors confirmed their participation in ADIHEX 2022. Also,
92 per cent of them confirmed that they were satisfied/very
satisfied with their participation in ADIHEX 2021, which was
held last September, and that their sales met their expectations from participating in the exhibition. They consider
ADIHEX an important commercial event with very high
sales potential.
Exhibitors considered that the most important reasons for
participating at ADIHEX are finding new business opportunities and increasing direct sales, meeting new agents and

partners, making deals, entering new markets, interacting
with specialists in various industries, raising awareness of
their brands and the goods and services they provide, and
launching new innovative products.
Regarding visitors, 94 per cent of the respondents expressed
their satisfaction with the activities of ADIHEX, while 99 per
cent confirmed that it is an important, must-visit event. Also,
93 per cent of hunting enthusiasts stated that they intend to
make purchases or make other deals with companies they
visited at the exhibition in the coming months.
Recognition and Impact
Falconry is practised in various continents of the world. In
contrast, the international efforts led by the UAE have succeeded in registering falconry as a living human heritage in
the UNESCO list for Intangible Cultural Heritage of Humanity
in November 2010. Consequently, falconry gained important
international recognition for its societal traditions and values
inherited throughout thousands of years. Emirates Falconers’
Club, the organiser of ADIHEX, has had a fundamental role in
registering falconry in the UNESCO list, which includes 24
states up till now.
The visitors of ADIHEX are annually introduced to the Falcon
Release Programme, which is considered one of the longstanding traditions created and established by the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul in
the field of protecting species since 1995. This programme
has released more than 2,000 falcons (Peregrine and Saker
types), allowing them to breed in their original habitat and
increase their numbers.
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The 19th edition of ADIHEX
will take place from
September 26 to October 2
The theme for the upcoming
edition is “Sustainability
and Heritage... A Reborn
Aspiration”

His Excellency highlighted that the unlimited support to
ADIHEX and the great efforts provided by HH Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan, president of the UAE, and HH Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces,
to preserve the heritage, are key factors for achieving regional and international success for this event.
Theme and Features
Several falcon breeders and specialists in breeding, training
and caring, as well as manufacturers and innovators of falconry tools and supplies, are keen on attending this event,
which has become a unique destination for falconers from all
over the world, and a forum to consult and exchange experiences on falconry and sustainable hunting.
The theme for the upcoming edition is “Sustainability and
Heritage... A Reborn Aspiration”. It reflects the efforts exerted
by Abu Dhabi and the world to enhance the sustainability

of the environment, hunting, heritage sports and related
business, shape a comprehensive strategy to develop the
event as well as innovate and embark on more events and
features that are based on the success of past editions while
armed with an innovative reborn aspiration.
The exhibition has 11 sectors: Arts and Crafts, Equestrian, Falconry, Hunting Tourism and Safari, Hunting and Camping
Equipment, Hunting Guns, Preservation of Environment and
Cultural Heritage, Outdoor Leisure Vehicles and Equipment,
Veterinary Products and Services, Fishing Equipment and
Marine Sports, and Media.
The Falconry Sector, including manufacturing and designing
falconry equipment, adds significant value to ADIHEX as the
most prominent event that the fans await every year since its
first edition in 2003.
The exhibiting companies in this sector are able to increase
their sales significantly by meeting with VIPs interested in falconry, industry leaders and marketing experts, as well as
concluding deals and partnerships with the prominent local
agents and distributors to market their products from falcon
farms and other traditional and modern
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ADIHEX 2022

Where Heritage will
Blend with Technology
Under the patronage of His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the Ruler’s Representative in the Al Dhafra
Region and Chairman of the Emirates Falconers’ Club, the 19th edition of the Abu Dhabi International Hunting and
Equestrian Exhibition (ADIHEX 2022) will be organised by the Emirates Falconers’ Club from September 26 to October
2, at the Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC).
With over 680 specialised companies and brands from 44
countries participating in its 11 sectors and covering an area
of 50,000 square metres, ADIHEX 2021 consolidated its high
regional and international position.
It is expected that ADIHEX 2022 will be larger in terms of the
number of exhibitors, countries, space, and features, showcasing many products, innovations, and live heritage shows that
meet the aspirations of exhibitors and visitors in one event
that has attracted more than 1,750,000 visitors since its
launch, including more than 105,000 visitors from 120 nationalities in the last edition, which was marked by a wide presence of falconry, hunting, equestrian and traditional sports
enthusiasts and camping and safari trips lovers.
The audience of ADIHEX includes various nationalities and
age groups, particularly tens of thousands of falconers in the
region, who annually visit to see the latest products and
equipment that are up to date with the developments of the
falconry world, where heritage blends with technology, which

is harnessed to serve falconers.
His Excellency Majid Ali Al Mansouri, Chairman of the Higher
Organizing Committee of ADIHEX and Secretary-General of
the Emirates Falconers’ Club, emphasised that ADIHEX promotes and maintains the global leadership of the UAE in the
sport of falconry and helps it pass through generations. It
further enhances the efforts exerted to preserve falconry as
human heritage and its keenness on maintaining the natural balance and preserving species through promoting sustainable hunting.

Nation Shield ... A Nation’s Journey

17

Raytheon Emirates

Introduces New Leadership Team

Fahad Al Mheiri, Deputy Managing
Director

Raytheon
Emirates has
enjoyed an
enduring
relationship with
the UAE for over
three decades

Raytheon Emirates Limited, a Raytheon Technologies
subsidiary, recently announced the appointment of
Paul Evans as managing director and Fahad Mohammed Al Mheiri as deputy managing director.
Evans is a Raytheon Technologies veteran who brings decades of industry expertise to the Emirates. He will be in
charge of creating integrated cross-business and systemslevel solutions for the Emirates, as well as developing local
skills, partnerships and capabilities.
“Raytheon Emirates has enjoyed an enduring relationship
with the UAE for over three decades, and I am excited to
be part of this longstanding partnership,” said Evans.
Al Mheiri, who has extensive experience in both the defence and space sectors in the UAE, will be responsible for
developing and implementing Raytheon Emirates’ defence localisation strategy, as well as driving business
growth and fostering the relationship between Raytheon
Emirates and the UAE’s defence ecosystem.
“By working closely with our partners and customers, I am
confident that Raytheon Emirates will continue contributing to the UAE’s manufacturing and supplier eco-system,
supporting the nation’s long-term economic diversification goals, and strengthening indigenous aerospace and
defence capabilities,” highlighted Al Mheiri.
Prior to joining Raytheon Emirates, Al Mheiri served as the

Paul Evans, Managing Director

acting executive director of the UAE Space Sector at the
United Arab Emirates Space Agency (UAESA) and the executive director of business development at the Emirates
Defense Industries Company (EDIC).
Raytheon Emirates also announced the retirement of Alan
Davis, who served as the company’s Chief Executive since
2018.
Raytheon Emirates is a wholly-owned subsidiary of Raytheon Technologies incorporated in 2017 and headquartered in Abu Dhabi. The company is focused on four business areas: cybersecurity, effectors, air and missile defence, and advanced technology.
Driven by Raytheon Technologies’ values, Raytheon Emirates is committed to growing a diverse workforce to include UAE national technical talent and executive leadership. This commitment supports Abu Dhabi’s Economic
Vision 2030. It includes fostering a cyber-secure digital
transformation of the UAE for economic diversification,
growth and development of a highly-skilled, productive
Emirati workforce.
According to a company statement, Raytheon Emirates’
mission is to be one of the most trusted UAE defence partners, providing high-value innovative solutions while also
developing Emirati knowledge-based talent to contribute
to a sovereign industrial capability.
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EDGE

Launches Learning &
Innovation Factory
to Empower UAE’s
Defence Industry

EDGE recently launched the first phase of its cuttingedge Learning & Innovation Factory (LIF). A pioneering
Industry 4.0 one-stop hub, it will provide an immersive
environment for learning, innovation, and operational
excellence. LIF aims to empower talent with key skillsets
and capabilities across multiple spheres of advanced
technology.
The initiative was launched at the World Government Summit 2022, held at the recently concluded Expo 2020 Dubai.
The Summit brought thought leaders, global experts and
decision-makers from around the globe to share and contribute to the development of tools, policies, and models
that are essential in shaping future governments.
As one of the region’s leading advanced technology groups,
EDGE seized the opportunity at the event to focus attention
on its strategy of developing UAE sovereign capabilities
and the importance it is placing on the training and upskilling of its talent. LIF will reportedly embody Industry 4.0
technologies to support digital transformation and business excellence.
The first phase of LIF, throughout 2022, will encompass upskilling programmes for EDGE’s workforce, providing
them with extensive best-in-class training curriculums across
at least five domains. These include Lean Management, Six
Sigma, Lean Digital, Analytics & IoT, and Agile Management,
ranging from Foundation Level to Advanced Level and connecting operational excellence to the digital world. LIF combines theory, technology, and practice under one roof to
drive improvement and inspire an innovative approach to
transform future processes and products.
The second phase of LIF, which will commence from 2023 onwards, will see the facility provide its training programmes to
UAE-based organisations, for educational partnerships, and
eventually to international participants.
His Excellency Faisal Al Bannai, Chairman of the Board of Directors of EDGE, said: “The creation of the Learning & Innovation Factory is a natural progression for us, mirroring the

giant steps EDGE is taking globally in the field of advanced
technology. LIF is a unique gemstone in the UAE and is purpose-built to spearhead innovation and operational improvements, all the way from the shop floor to the boardroom.
“As part of our Industry 4.0 roadmap, we continue to lead the
development of local and international talent to play our
part in driving the UAE into a world-leading hub of future
technologies in full support of the national Value-Added programme. We will achieve this by tapping into the wealth of
talent and expertise already available within EDGE and collaborating with some of the leading educational institutions.
We are immensely proud to launch this unique facility and
anticipate that it will present great opportunities for a more
technologically advanced and agile future.”

Faisal Al Bannai,
Chairman of the Board of Directors of EDGE
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mate neutrality by 2050 will also be discussed.
The EU’s research and innovation programmes will be presented, such as “Clean Aviation”.
The programme accelerates the shift towards climate-neutral
aviation and brings together the private and public sectors.
ILA will showcase civil aviation’s transition to climate-neutrality. This is where technologies and key research on sustainable aviation fuels, aircraft and their propulsion systems as
well as the digitalisation of the industry can be seen and experienced close up.
In the Space segment the focus will be on its indispensable
contribution to a modern, sustainable, secure and digital future – the key to climate protection and prevention.
One highlight will be the Space Pavilion featuring the European Space Agency (ESA), the German Aerospace Centre
(DLR) and the German aerospace companies of the BDLI.
The ongoing development of the European Future Combat
Air System (FCAS) will be a key topic among representatives
of industry and politics.
Innovations from European exhibitors will be in the spotlight
on the exhibition grounds. Airbus, Arianespace, Diehl, Leonardo, Liebherr, MBDA, MTU Aero Engines, Rolls-Royce, OHB,
Saab, Safran, Thales and the German Aerospace Centre DLR
are among the wide range of exhibitors.
Mariya Gabriel will give a keynote at the Berlin Aviation Summit on June 21, the day before ILA Berlin kicks off. This flag-

EC and ILA Berlin have
announced strategic
partnership
ship conference on civil aviation, which is already taking
place for the third time, brings together decision-makers in
civil aviation from all over the world.
Key players from politics, industry, science, research, finance
and global aviation will discuss the challenges facing the industry, with a particular focus on shaping the path to climateneutral aviation.
Digital Platform
With a wide range of services on the new platform, ILA Digital
will augment the live programme. Its aim is to share the forward-looking topics with as many people as possible. The
platform features an exhibitor service for presenting products, communicating, as well as matchmaking, lead generation and modern streaming technology. Careers are a topic
here too, and there will be services specifically targeting industry newcomers.
The weekend of ILA is devoted to the general public. Over
two days, visiting aerospace fans can experience the innovations and fascination of the aerospace displays close up and
find out about aerospace career opportunities at various
trade fair stands. The focus of the flying show will also be on
innovation, and its selected displays will merge seamlessly
with BER flight operations.
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ILA 2022 to take place
under the slogan
’Pioneering Aerospace’
age, a Europe fit for the digital age, an economy that works
for people and a stronger Europe in the world. It will also
give more visibility to aerospace and its benefits to society
across Europe, as well as drive innovation, research, and
joint projects in this field.
Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research,
Culture, Education and Youth, explained: “The Commission
accelerates the R&I efforts to develop disruptive technologies to reach zero-emission aviation, in close collaboration
with other public authorities and industry. The EU aircraft
industry is a world leader and should continue to stay in
this position, while decarbonising the sector. The common
goal of the public and private sides is the demonstration of
decarbonised flying of aircraft by 2035 and full climate neutral aviation by 2050. For this, the Clean Aviation and the
SESAR 3 ATM partnerships, and the aviation part of our collaborative research in Horizon Europe Cluster 5 are key.”
BDLI President Dr. Michael Schöllhorn said: “The aerospace
industry forms the basis of a strategically autonomous Europe that is able to act, from safeguarding our security to
providing our independent access to space. This strategic
partnership with the European Commission underlines our
common priorities. We want to work even closer together
to strengthen Europe’s leadership in aviation, space, security, defence and sustainability. With the Green Deal, the European Commission has mapped out the flightpath to zero
emissions. “
BDLI Managing Director Volker Thum noted: “At ILA Berlin

and within our high-tech industry, the pioneering spirit is
alive. We are drivers of sustainable mobility. Germany and
Europe must be at the forefront of climate-neutral aviation.
We have the know-how to develop and manufacture the
first climate-neutral aircraft. ILA is also Europe’s most visited
aerospace show. It shows why investing in space flight is a
must, and the wide-ranging added value that it generates.
Space flight is fascinating, brings people together and protects us.”
Martin Ecknig, CEO of Messe Berlin, pointed out: “We look forward to finally gathering the aerospace industry in-person
again in Berlin. With our new hybrid concept we aim to combine the best of two worlds: a live experience with face-toface meetings, and a close-up display of aerospace innovations. Virtual events such as a live-streamed congress programme enabling those visitors unable to attend in person
to take part in ILA Berlin will augment the show.”
Five Live Stages
From the ILA Future Lab to Advanced Air Mobility – the future of aerospace will be presented and discussed on five
live stages. The European Commission will be represented
by a number of senior representatives and numerous contributions.
On the ILA Future Lab stage, Rosalinde van der Vlies, Director
Clean Planet, will give the opening keynote. The political
framework for how aerospace can contribute to the EU’s cli-
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copter. It allows us to network with all the essential industry
and regulatory stakeholders, suppliers, and talent to expand
our UAM ecosystem. Accelerating towards certification and
commercial launch, this is an important event to educate
the general public on this new and exciting form of mobility.”
Intensive Debate
On the AAM Stage the German Unmanned Aviation Association (VUL), a joint initiative by the Aviation Association (BDL)
and the German Aerospace Industries Association (BDLI),
will be presenting every aspect of unmanned flight.
What is the situation regarding the introduction of airspace
for drones? What obstacles still exist to the use of air taxis in
European cities? How can the misuse of drones be detected
and what protective measures are available? These and other questions will be debated by experts on the AAM Stage.
The programme will feature high-level panels, keynote

speeches and corporate presentations examining how to
promote Advanced Air Mobility and how to convince society
of the benefits of such technology.
There will also be an exclusive presentation of the findings of
a survey to identify approval levels: with this objective, every
two years the VUL conducts a survey of the population in
Germany to determine their attitudes towards drones and air
taxis.
Partnership with EC
The European Commission (EC) and ILA Berlin 2022 have announced a strategic partnership to strengthen Europe’s technological leadership and to pave the way for a sustainable
future for aerospace that is “Airborne in Europe.”
The partnership will give an opportunity to discuss key strategic priorities to German, European and global audiences.
These include the European Green Deal, the Fitfor55 Pack-
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ILA Berlin

to Showcase the
Future of Aerospace
Taking as its slogan ’Pioneering Aerospace’, the stage is
all set for ILA Berlin to be held from June 22 to 26 as an
in-person event at the recently-opened airport BER (Berlin Expo Center Airport).
One of the largest and most important air shows in the European Union this year, the mega event will showcase the future of aerospace highlighting innovation, new technologies
and sustainability, the future of climate-neutral aviation and
new mobility. Its stated mission is Pioneering Aerospace for a
safe, sustainable and connected world.
High-ranking political figures are expected to attend, including representatives of the new federal government, German
parliament and the European Commission.
Under the headings of Aviation, Space, Defence & Security
and Suppliers, ILA Berlin will cover the entire value chain of
the aerospace industry.
Advanced Air Mobility Section
Whether for swift delivery of medicines, drone-supported
maintenance of wind farms or as feeder air taxis, unmanned
aerial systems and electrically powered vertical take-off aircraft (eVTOLs) are revolutionising aviation. That is why ILA
Berlin is planning to devote an entire section of its display to

them: Advanced Air Mobility (AAM) will present the entire
range of these new kinds of aerial mobility and the services
resulting from them.
Attention will be focused on every aspect of the eVTOL ecosystem, from the aircraft to vertiports and digital requirements such as cybersecurity. Other areas include the commercial application of drones, their integration in airspace,
and methods of detecting drones and defending against
them.
The AAM display will show how the full potential of aerial
mobility can be exploited, and how some of the latest ideas
could soon become reality. Exhibitors from across the world,
ranging from manufacturers to research institutes, established systems suppliers and newly created startups will be
presenting their innovations. Joining them will be the German air taxi company Volocopter, which will be exhibiting its
VoloCity at ILA.
Christian Bauer, CCO Volocopter, stated: “ILA Berlin 2022 is the place to
be for up-and-coming aviation companies like Volo-
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The exhibition space covered
more than 38,000 sqm.
Preparations for DSA-NATSEC
Asia 2024 are already under
way

Key Takeaways
As the curtains come down on the event, the organisers, exhibitors and attendees left with a number of key takeaways.
First, this edition of the DSA turned out to be an unqualified
success, despite being the first major international exhibition
hosted by Malaysia on the back of a global pandemic.
The organisation, and stringent precautions and COVID-19

protocols put in place by the organisers paid dividends in ensuring that the show was the safest.
DSA and NATSEC Asia 2022 also reaffirmed its status as the
gateway to the global defence and security market when
more than RM7.1 billion worth of contracts and MoUs were
inked, primarily between the Ministry of Defence and the
Ministry of Home Affairs, and several defence and security
firms.
‘Made in Malaysia’
For the first time, the show featured Made in Malaysia Vehicles highlighting the strength and competency of Malaysian
companies, as well as providing opportunities for Malaysian
exhibitors to introduce their products to local and international markets.
Also uniquely in the 17th edition, a pavilion was set up to
help promote made in Malaysia defence and security products, innovations, technologies and solutions. The pavilion
highlighted the capabilities and competencies of Malaysian
companies as well as provided opportunities for their products to be introduced to domestic and international markets.
Separately, a pavilion provided an opportunity for small and
medium enterprises (SMEs) to showcase and promote their
products and services to the eyes of the world.
DSA and NATSEC Asia worked closely with MATRADE to offer
an exceptional experience of e-business matching via Jublia,
an established global leader in business matching and event
data analytics. They were the first hybrid platform that focused on audience engagement through a data-driven process to keep connected with their choice of exhibitors for a
private networking opportunity.
The co-organisers together with the cooperation of relevant
ministries and agencies such as the Ministry of Health, Ministry of International Trade & Industries, National Security
Council, Malaysian Investment Development Authority and
the Immigration Department refined guidelines and Standard operating procedures (SOPs) to facilitate the entry of
business travellers and to prevent the spread of COVID-19,
especially during the events.
The 16th edition too had superseded previous number of
visitors, VIP attendance and exhibitors’ participation. Larger
exhibits were featured at the venue and the exhibition floors
were packed on all four days.
The DSA series of exhibitions and conferences was first initiated in 1988 with the purpose of offering global manufacturers and service providers direct access to the world’s
top-level defiance experts and government security decision-makers.
Reference Text/Photo:
www.dsaexhibition.com
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1,096 companies from 49
countries took part
20 international country
pavilions were set up
For instance, as of last year, Malaysia ranked 23rd out of 163
countries in the Global Peace Index, and 25th in the World
Competitiveness Index.
Shared Regional Responsibility
DSA & NATSEC Asia 2022 was the biggest event of its kind to
be held since the pandemic, occupying more than 38,000
square metres at MITEC. Among the key highlights of DSA
and NATSEC Asia 2022 were a Cyber Defence and Security
Conference which highlighted the need for nations to come
together to formulate a cohesive plan of action to defend
against cyber-related attacks and threats.
The Putrajaya Forum saw the coming together of policy makers, defence and security agencies, think tanks and academicians to discuss and share knowledge to promote understanding on regional and international defence and security
issues.
Themed “Shared Regional Responsibility”, YB Dato’ Seri His-

hammuddin delivered the keynote followed by the first session topic on “Broadening Security Cooperation in the Asia
Pacific. “ The Senior Minister of Defence along with Dr Ng Eng
Hen, Minister of Defence Singapore and Delfin Negrillo Lorenzana, Secretary of Defence The Philippines answered
questions from the participants.
Since the start of the series more than three decades ago,
DSA, and lately NATSEC Asia, have also been highly heralded
as among the best displays of the most sophisticated hardware and electronics of land, air and sea, featuring cuttingedge technology in the areas of cyber domains, border protection, citizen identification, artificial intelligence, battlefield healthcare, training and simulation systems, police and
homeland security peripherals, as well as protection systems
of critical assets.
The success of DSA and NATSEC Asia 2022 has set a number
of benchmarks in global defence and national security, as the
region moves into a post-pandemic era.
In summing up the success of the 17th edition of the DSA series – now in its 34th year – DSA Exhibition and Conference
Chairman Tan Sri Asmat Kamaludin said that organising this
year’s show posed the biggest challenge in its entire history.
“Having postponed what was to be DSA and NATSEC Asia
2020 two years ago, makes this year’s show all the more
meaningful and crucial, especially in these times. The success
of DSA and NATSEC Asia 2022 bears tremendous testament
to the years of preparation and planning that have gone into
organising this show,” he said.
Preparations for the next edition of the show – DSA and NATSEC Asia 2024, scheduled for 6-9 May 2024 at MITEC – are already under way.

ISSUE 604 MAY 2022

Events

8

ported by the Defence and Home Affairs ministries, as well as
the Malaysian Armed Forces, was the biggest event of its kind
to be held in Malaysia in recent times. Even though it was not
open to public, a total of 35,567 trade visitors were recorded,
exceeding the initially targeted 25,000 trade visitors,” he said.
Promotion of Bilateral Ties
Dato’ Seri Hishammuddin added that he met with five of his
counterparts from Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei
and Maldives, while having bilateral meetings with these nations, which promoted the strengthening of regional and bilateral cooperation between the nations.
Prime examples of this include the agreement to convene
the General Border Committee MALINDO meeting in July
2022 between Malaysia and Indonesia to discuss the progress of joint border posts.
The events at DSA and NATSEC Asia 2022 saw the exploration
of defence cooperation between Malaysia and Brunei, particularly in joint counter-terrorism exercises, including the
possibility of increasing the number of Royal Brunei Armed
Forces personnel under Malaysia’s United Nations Interim
Force in Lebanon (UNIFIL).

Talks were also held for Malaysia to provide more training
seats to the Maldives Armed Forces with proposals to have
an MoU on defence cooperation with Malaysia.
Second Edition of NATSEC
The event marked the second edition of NATSEC Asia, further
cementing DSA & NATSEC Asia’s status as being the only
show of its kind anywhere in the world to feature both defence and national security-related issues side by side, on the
same platform.
“The MoU and Contract signing ceremony by the Ministry of
Home Affairs is symbolic of the Government’s efforts to ensure national security is protected from all threats by prioritising the acquisition of strategic assets, in addition to supporting the theme of the DSA and NATSEC Asia 2022 exhibition which is ‘Advancing into a New Era of Defence and Security.’ Hopefully this effort will augment our commitment towards preserving Malaysia’s national security,” stated Minister of Home Affairs, Dato’ Seri Hamzah bin Zainudin.
Aside from the obvious economic and geo-political benefits,
DSA & NATSEC Asia also contributed to Malaysia’s improved
ranking in several global indices.
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value of the global defence and security industry.
Several signing ceremonies included the deal between Turkish Aerospace Industries (TAI) and NS Corporation to collaborate in joint business opportunities in the aerospace, space,
and ecosystem development in Malaysia as part of the Vision
Valley 2.0 initiative.
These deals attested to DSA and NATSEC Asia’s stature as the
biggest and most effective marketplace for defence and security-related hardware and solutions to meet the most stringent of requirements.
Senior Minister of Defence, Dato’ Seri Hishammuddin bin Tun
Hussein, described the show as a resounding success, which
signalled that Malaysia was truly open for business.
“DSA & NATSEC Asia 2022, jointly organised, hosted and sup-

A total of 35,567 trade visitors
attended the show
380 VIP delegations (foreign
and local) were welcomed
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DSA, NATSEC

Prove Huge Success
with RM7.1 billion Deals

The Defence Services Asia (DSA) 2022 and National Security (NATSEC) Asia 2022 exhibitions, which concluded on
March 31, proved to be a resounding success, witnessing
the signing of a whopping RM7.1 billion worth of contracts and MoUs.
With old collaborations reaffirmed, and new ones established, DSA/NATSEC Asia, held at the Malaysia International
Trade and Exhibition Centre (MITEC), cemented its reputation as an indispensable tool to forge closer cooperation
and understanding between countries, as well as a platform
to tap into the trillion-dollar global defence and security
market.
The event is globally recognised as one of the top five and
most efficiently organised defence and national security ex-

hibitions in the world, and concluded just a day before Malaysia officially reopened its borders in its transition towards
the endemic phase of its COVID-19 management.
Figures reflect the success story: A total of 35,567 trade visitors attended the show; 380 VIP delegations (foreign and local) were welcomed at the exhibition site; 1,096 companies
from 49 countries around the world took part; 20 international country pavilions were set up, occupying an exhibition
space of more than 38,000sqm.
High-dollar Value
Gleaming hardware, from manpads, SHORADs (Short-Range
Air Defense), to utility and armoured vehicles, air and sea
platforms, electronic warfare, sensors, shooters and ballistics
protection systems on display attested to the high-dollar
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Editorial

UAE and Egypt Share
Common Resolve,
Determination and Will
By:
Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The complexities
and intricacies of
international and
regional relations
in recent years have
precluded any two
countries from having
a common ground in
terms of the unity of
views. However, the UAE
and the Arab Republic
of Egypt possess such
resolve, determination
and common will
that they insist on
transcending any
changes or obstacles
that put the relations
of the two brotherly
countries on opposite
sides.

Media reports have often circulated, especially from terrorist groups who keep
trying to drive a wedge between Cairo and Abu Dhabi. These reports refer to differences, separation, conflict of interests, “muffled anger”, “latent tension”, “silent
crisis”, and other such phrases that top media reports that circulate on a relatively
large scale. It is no surprise that such claims prove to be mere nonsense when His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi
and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, visits Egypt or receives
his brother President Abdel Fattah Al-Sisi on the territory of the UAE. Thus, it is
clear that these strong brotherly relations are not affected by what is raised in the
media.
Actual reality indicates that there may be margins for differing points of view,
given the overlap of files, issues, and strategic interests of all countries. Yet the
critical fact is the ability of both parties to coordinate their positions, overcome
areas of divergence, and achieve common interests.
The UAE and Egyptian relations are characterised by flexibility and the ability to
manoeuvre to achieve common interests. These relations are based on the desire and keenness for joint action, alignment, unity of attitudes and addressing
challenges and threats. One of the supporting reasons that fuel the strong brotherly relations between the UAE and Egypt is the convergence of the two countries’ visions regarding the common and fundamental challenges, as Cairo and
Abu Dhabi agree on the need to respect international law, combat extremist ideology and terrorist organisations, and establish the values of coexistence.
Both countries fully believe in achieving regional security and stability, restoring
the momentum of joint Arab action to counter the pervasiveness of greedy regional powers. They are also keen to provide support and assistance to Arab
countries suffering from chaos and turmoil since 2011. They strive to strengthen
Arab national states and their armies to confront external interference and prevent chaos and terrorist organisations from exploiting the security vacuum created by the collapse of states. Through the strategy of Arab consultation and coordination, the UAE believes that joint Arab action on issues of security, stability
and prosperity is the basis for the region’s success in facing the surrounding challenges.
During the recent tripartite summit in Cairo, His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan affirmed that the UAE continues its efforts to enhance Arab cooperation for the good of the countries and peoples of the region.
There are basic strategic principles governing Emirati-Egyptian relations. These
constant principles outweigh transient gains, however big, in their value and importance because they relate to the destiny of countries and peoples and not to
tactical positions. The consensus of visions between the UAE and Egypt regarding major regional and international issues and challenges has deepened and
consolidated the strategic relations between the two countries.
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