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اإلفتتاحية
اإلمارات ومصر  ....نصف
قرن من الشراكة االستراتيجية
فالعالقات الشخصية القوية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله ،والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،تمثل هذه العالقات رافعة قوية لعالقات

الشراكة بين البلدين .وقد أضفي التعاون والتشاور المستمر بينهما منذ تولي األخير منصبه،
ً
ً
متزايدا على العالقات الثنائية ،حيث تعاونت اإلمارات ومصر في معالجة العديد من
عمقا

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

تقدم العالقات اإلماراتية-
المصرية علىى مدى نصف
ً
ً
نموذجا
قرن
ملهما يحتذى به
في العالقات بين األشقاء،
ليس فقط ألنها ترتكز على
ميراث تاريخ من االحترام
والتقدير المتبادل بين
قيادتي الدولتين ،منذ عهد
المغفور له بإذن الله تعالى
الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب الله ثراه ،وإنما
ً
أيضا ألن هذه العالقات
تتطور باستمرار في مختلف
المجاالت ،حتى وصلت
إلى مستوى الشراكة
االستراتيجية التي تتجاوز
في مردوداتها اإليجابية
الدولتين ،لتسهم في تعزيز
أسس األمن واالستقرار
على الصعيدين اإلقليمي
والدولي.

األزمات االقليمية بمنطقة الشرق األوسط في السنوات األخيرة .فال شك أن اللقاءات التي
تجمع بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  ،وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،

تعبر عن إدراك قيادتي الدولتين ألهمية التنسيق المشترك ،من أجل بناء مواقف موحدة

للتصدي لمختلف التحديات والمخاطر التي تواجه الدولتين والدول العربية بوجه عام .فقد
أثبتت اإلمارات ومصر ،خالل السنوات الماضية ،أن جهودهما ومواقفهما المشتركة تجاه
مختلف القضايا تعزز أسس األمن واالستقرار في المنطقة ،فالبلدين يتبنان رؤية موحدة تجاه

األزمات التي تشهدها العديد من الدول العربية ،تنطلق من أهمية التسوية السياسية لتلك
ً
حفاظا على مقدرات الشعوب العربية وصونً ا للسالمة اإلقليمية للدول العربية
األزمات؛

والحفاظ على وحدتها وسالمة أراضيها .كما تقود الدولتان الجهود الرامية إلى التصدي بقوة
وحزم لظاهرة التطرف واالرهاب وتعزيز العمل العربي والدولي المشترك لمكافحة هذه اآلفة
الخطيرة ،التي تهدد األمن واالستقرار االقليمي والدولي ،كما تعمالن على تحفيز وتنسيق

جهود المجتمع الدولي لمواصلة التصدي للتنظيمات االرهابية التي تسببت في تفشي
الفوضى واالضطرابات بدول عربية عدة .كما تتبنى الدولتان رؤية موحدة فيما يتعلق بضرورة

الحفاظ على الدولة الوطنية في عالمنا العربي ،والتصدي ألي تهديدات من شأنها النيل من

المصالح العربية ،حيث تدركان أن الحفاظ على سيادة الدول العربية وسالمة مؤسساتها
وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها يمثل الركيزة الرئيسية للخروج من دوامة األزمات
التي تشهدها العديد من دول المنطقة ،ولهذا يعمالن على تعزيز التشاور المستمر والعمل

على دعم أركان العمل العربي المشترك ،بما يحفظ المصالح العربية العليا في مرحلة
مفصلية في تاريخ المنطقة.

إن العالقات االستراتيجية المتنامية بين االمارات ومصر تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة
تتنوع بين األخوة والتضامن والمصير المشترك واالحترام والتقدير المتبادل؛ حيث تدرك

االمارات أن مصر هي الركيزة األساسية ألمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها في
مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها ،لما تمثله من ثِ قل وتأثير كبيرين على الساحتين

اإلقليمية والدولية ،وما تتسم به سياستها من حكمة واتزان وحسم .لذا فإن عالقات البلدين
الشقيقين كانت ،وال تزال وستظل عالقات متينة وصلبة؛ ألنها تستند إلى أسس راسخة

ومتجذرة ،إضافة إلى اإلرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين ،وما يجمع بين شعبيهما
فضال عن أن الواقع يؤكد بالفعل أن اإلمارات
األخوة ووشائج المحبة والتقدير،
من روابط
ً
ّ
ً
ومصر تقفان معا ،بقوة وإصرار ،في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول
المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء.

تؤكد الخمسين سنة الماضية للتطور المتنامي في مسار العالقات اإلماراتية -المصرية،

والتوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين إزاء مجمل القضايا اإلقليمية والدولية ،والتعاون

المستمر فيما بينهما من أجل التصدي للمخاطر التي تهدد األمن القومي العربي ،تؤكد
ً
بالفعل أن الشراكة االستراتيجية التي تجمعهما وتترسخ
يوما بعد اآلخر في مختلف المجاالت
ً
رصيدا لألمة العربية بأكملها ،وتعزز من قدرتها ومناعتها في مواجهة التحديات.
إنما تمثل

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

المحتويات
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7
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،أن احتفاء اإلمارات ومصر بالذكرى الـ
 50إلقامة العالقات بينهما ،تأكيد لعمق الروابط األخوية
بين البلدين وشعبيهما.
وقال سموه عبر «تويتر»« :احتفاء اإلمارات ومصر
بالذكرى الـ  50إلقامة العالقات بينهما ،تأكيد لعمق
الروابط األخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد الشيخ
زايد «رحمه الله» ..اإلمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي
ونموذج للعالقات بين األشقاء ..وبالتعاون مع أخي عبد
ً
دائما إلى األفضل.
الفتاح السيسي ستمضي عالقاتنا
إعداد العقيد الركن /يوسف جمعه الحداد

www.alittihad.ae

عالقاتنا تمضيً 09
دائما
إلى األفضل

www.alittihad.ae

ظل
روابط وثيقة في09
التوافق والتفاهم
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محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات

من جهته ،أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

عبدالفتاح السيسي:

نائببنرئيس
راشد
مكتوم،محمد
جهود

داعم ـ ـ ــة لمصـ ـ ــر وت ــرس ـ ـ ـ ــخ أواصـ ـ ـ ــر
اإلمارات
العربيةـن البلـدي ــن
التاريخيـ ــة بي ـ
دولةالعالقـ ــات

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،أن
ً
عاما جديدة من العالقات
المتحدة وجمهورية مصر العربية تبدآن خمسين

ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين عالقات
مـ ـ ـ ــودة ورواب ـ ـ ــط ت ــاريخيـ ـ ـ ــة ومصي ـ ـ ــر مشت ـ ـ ــرك
محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات بحضور أنور قرقاش ومحمد القرقاوي وعبداهلل بن طوق ومحمد المر

القوية والعمل المشترك بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة
محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات

عبدالفتاح السيسي:

سوف تشهد المزيد من التعاون البناء في مختلف القطاعات الحيوية

لالستفادة من اإلمكانات الهائلة التي تحظى بها

جهود محمد بن راشد

ومصر،لمصـ ـ ــر و ً
مستقبليهأواصـ ـ ـ ــر
مقدمةــخ
إلىـ
ســ
الفتات ــر
اإلمارات داعم ـ ـ ــة
محمد بن راشد لدى وصوله إلى قصر االتحادية أمس وعبدالفتاح السيسي في
العالقـ ــات التاريخيـ ــة بي ــن البلـدي ــن
ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين عالقات
مـ ـ ـ ــودة ورواب ـ ـ ــط ت ــاريخيـ ـ ـ ــة ومصي ـ ـ ــر مشت ـ ـ ــرك

أنور قرقاش ومحمد القرقاوي ونورة الكعبي وعبداهلل بن طوق ومحمد أحمد المر

محمد بن راشد خالل اللقاء
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أن البلدين يتطلعان إلى المستقبل بفكر منفتح وإرادة صلبة لمواصلة مسيرة

قلـــــب واحــــــد

 2ربيع اآلخر  1444هـ
الموافق  28أكتوبر 2022م

www.alittihad.ae

ً
ً
مشيرا إلى أن العالقات بين البلدين تميزت
عنوانا لمسيرة العالقات بينهما،
ً
دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب واألخوة والصداقة الحقيقية،

العمل التنموي في المجاالت كافة ،السيما تلك التي تمس حياة الشعوب.
ً
عاما على العالقات
جاء ذلك بالتزامن مع انطالق فعاليات االحتفال بمرور 50

بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم،

من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه

واستدامة عبر الزمن.

محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات بحضور أنور قرقاش ومحمد القرقاوي وعبداهلل بن طوق ومحمد المر

اإلماراتية المصرية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية كريمة

الله ،وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،على مدار  3أيام
بحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال األعمال

والمستثمرين.

إلى ذلك ،أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس جمهورية مصر

العربية ،أن العالقات المصرية اإلماراتية لم تتغير على مدار عقود طويلة،
ً
بل ازدادت
رسوخا في ظل التفاهم واإلخاء والتوافق بين البلدين ،والذي يعد

محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات بحضور أنور قرقاش ومحمد القرقاوي وعبداهلل بن طوق ومحمد المر

وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة ،وهو ما يمنحها قوة

وأضاف فخامة الرئيس المصري« :نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على
ً
عاما على العالقات المصرية اإلماراتية التي
قلب كل مصري وهي مرور 50

ً
ً
نموذجا
تمثل
مثاليا للعالقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين

شقيقين ،حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من األخوة والمودة والتوافق

بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها ،وهنا أقول إن الشعبين
ً
دائما على قلب رجل واحد».
المصري واإلماراتي

محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات

محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات

عبدالفتاح السيسي:

حضور

جهود محمد بن راشد
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وحاضر
ومستقبل العالقات اإلماراتية المصرية
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تأسست على
قيم االحترام المتبادل والعمل المشترك
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www.alittihad.ae
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احتفالية التالحم والقلب الوحد

انطلقت في  26أكتوبر  2022االحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا دولة
ً
عاما على العالقات الثنائية ،تحت عنوان
اإلمارات ومصر لالحتفاء بمرور 50

قلـــــب واحــــــد

 2ربيع اآلخر  1444هـ
الموافق  28أكتوبر 2022م

وتعد االنطالقة القوية التي شهدتها المرحلة التأسيسية لعالقة البلدين
أحد أهم أسرار النجاح الذي حققته هذه العالقة على الصعد كافة ،بفضل

التوجيهات الحكيمة والجهود الدؤوبة والنية الصادقة للقيادات المتعاقبة
ً
نموذجا يحتذى على
في كال البلدين ،لتغدو العالقات اإلماراتية  -المصرية

محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات بحضور أنور قرقاش ومحمد القرقاوي وعبداهلل بن طوق ومحمد المر

«اإلمارات ومصر قلب واحد» في القاهرة ،لتضيء على بعض جوانب هذه
العالقات التي أكملت يوبيلها الذهبي ،وسر متانتها ووصولها إلى ما هي

عليه اآلن من صالبة وتالحم وتكامل يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.

www.alittihad.ae
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الصعيدين العربي والعالمي.

واستمرت فعاليات االحتفالية لثالثة أيام ناقشت ماضي وحاضر ومستقبل

وتستند العالقات اإلماراتية  -المصرية إلى أسس وقواعد صلبة ،أسهمت

العالقات بين البلدين الشقيقين ،بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومثقفين

بلغت مرحلة الشراكة االستراتيجية الراسخة والعصية على كل المتغيرات

ناقشت مسيرة التعاون بين دولة اإلمارات ومصر على مدار خمسة عقود،
ً
ً
نموذجا
والتي شملت مختلف الميادين ،وقدمت
فريدا في تعزيز أواصر

في استمراريتها بنسق متصاعد طوال العقود الخمسة الماضية ،حتى

والتحديات من حولها ،منذ أن وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن

سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.

وإعالميين .وتنوعت الحوارات والنقاشات والجلسات خالل االحتفالية التي

األخوة والمحبة بين قيادات البلدين وعلى المستوى الشعبي.
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محمد البواردي :العالقات اإلماراتية المصرية نموذج ملهم.

أكد محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ،في كلمة بمناسبة
ً
عاما على العالقات المصرية اإلماراتية ،إن «ما يعزز هذا كله،
مرور 50

ً
ً
قويا
أساسا
التفاهم العميق الذي يجمع بين قيادتي البلدين ،والذي يوفر
للتغلب على أي تحديات تواجه هذا النموذج المتطور من العالقات بين

األشقاء العرب».
ً
أساسا بتنوعها وتعدد
وأضاف أن «عمق هذه العالقات ورسوخها يرتبط

روافدها بما يؤدي إلى اتساع قاعدة االرتكاز التي تتكئ عليها العالقات
والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ،فهناك تقارب وصالت قوية وثيقة
على الصعيد العسكري وتعاون واسع النطاق في المجال العسكري بين

اإلمارات ومصر ،إذ تشارك قوات البلدين البحرية والجوية والبرية ،بشكل

مستمر وممنهج ،وبشكل يناسب قوة الشراكة والتعاون ،في سلسلة من
التدريبات العسكرية المشتركة».

محمد بن أحمد

www.a

وأشار إلى أن هذا التعاون العسكري المتنامي وعلى مدى الـ 50سنة الماضية،

البواردي:

يتجلى كذلك في لقاءات قيادات الدفاع في البلدين الشقيقين ،إذ تعددت
لقاءات كبار القادة العسكريين في مناسبات وفعاليات دورية مختلفة،

استقرار منطقتنا 09
مرهون بمصر
وتطور عالمنا العربي مرهون بتطورها
www.alittihad.ae

فضال عن الزيارات المتبادلة للوفود العسكرية اإلماراتية والمصرية ،حيث
ً
يجري ذلك في إطار حرص دائم على مناقشة المستجدات على الساحتين
الجمعة

 2ربيع اآلخر  1444هـ
الموافق  28أكتوبر 2022م

قلـــــب واحــــــد

اإلقليمية والدولية ،وسبل دعم وتعزيز عالقات التعاون العسكري المشترك،
وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة لكال البلدي.
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محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات بحضور أنور قرقاش ومحمد القرقاوي وعبداهلل بن طوق ومحمد المر

 28مليار دوالر
استثمارات اماراتية

02
 830مليار دوالر الناتج
المحلي للبلدين

04
 20مليار دوالر
المنصة االستثمارية

 1300شركة إماراتية
في مصر

محمد بن راشد وعبدالفتاح السيسي خالل المباحثات

السيسي:
عبدالفتاح
مصري يقيمون في
800.000
جهود محمد بن راشد
االمارات

ما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين عالقات
مـ ـ ـ ــودة ورواب ـ ـ ــط ت ــاريخيـ ـ ـ ــة ومصي ـ ـ ــر مشت ـ ـ ــرك

08

06
 164رحلة طيران
ً
اسبوعيا
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09

داعم ـ ـ ــة لمصـ ـ ــر وت ــرس ـ ـ ـ ــخ أواصـ ـ ـ ــر
العالقـ ــات التاريخيـ ــة بي ــن البلـدي ــن

 5.1مليار دوالر
قيمة التجارة

07

التجارة الخارجية غير
 27.7مليار درهم
حضور
النفطية بين البلدين لعام 2021

 55مليار درهم الرصيد التراكمي
لالستثمارات االماراتية في مصر

ضم الوفد املرافق
لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل
مكتوم ،خالل الزيارة،
معالي الدكتور أنور
بن محمد قرقاش،
املستشار الدبلوماسي
لصاحب السمو رئيس
الدولة ،ومعالي
محمد بن عبداهلل
القرقاوي ،وزير
شؤون مجلس الوزراء،
ومعالي نورة بنت
محمد الكعبي ،وزيرة
الثقافة والشباب،
ومعالي عبداهلل بن
طوق املري ،وزير
االقتصاد ،ومعالي
الدكتورة ميثاء بنت
سالم الشامسي ،وزيرة
دولة ،ومعالي خليفة
بن شاهني املرر ،وزير
دولة ،ومعالي خليفة
سعيد سليمان ،رئيس
مراسم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس
الوزراء ،ومعالي
محمد أحمد املر،
رئيس مجلس إدارة
مؤسسة مكتبة محمد
بن راشد آل مكتوم،
ومرمي خليفة الكعبي،
سفيرة الدولة لدى
جمهورية مصر
العربية.

محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي  28لقاء في  8سنوات

التقى الرئيسان خالل الفترة ما بين عامي  2014و 28 2022مرة ،وساهمت هذه اللقاءات بشكل كبير في تعزيز
العالقات الثنائية والشراكة االستراتيجية بين البلدين .وفتحت أبواب المستقبل للشعبين الشقيقين
محمد بن راشد لدى وصوله إلى قصر االتحادية أمس وعبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه

محمد بن راشد خالل اللقاء

مصر

ضيف شرف الدورة
القادمــة مــن القمــة
العالمية للحكومات

مصر

أنور قرقاش ومحمد القرقاوي ونورة الكعبي وعبداهلل بن طوق ومحمد أحمد المر

المقيـاس الحقيقــي
الستقــرار الشعـوب
وازدهـ ـ ــار المنطق ـ ــة

درع الوطن ...مسيرة وطن

11

عبدالله بن زايد:
ً
عاما من التآخي والتعاون من أجل
50
ازدهار شعبينا وأمن واستقرار منطقتنا

محمد القرقاوي:

د .مصطفى مدبولي

العالقات اإلماراتية المصرية نموذج
ناجح للعالقات الثنائية وروابط األخوة
والشراكة بين الدول.

اإلمارات أول المساندين لمصر بأدق
اللجظات الفارقة في تاريخها الحديث.

أنور قرقاش:
مسيرة عالقات شهدت العديد من
االنجازات والنجاحات المشتركة على
ً
عاما.
مدى 50

د .رانيا المشاط
عالقات الدولتين نموذج متفرد في
التعاون الثنائي.

سهيل المزروعي:

د .نيفين الكيالني:

العالقات اإلمارات المصرية نموذج
ً
ً
ودوليا.
إقليميا
ٌيحتذى به

ً
عاما من األخوة والصداقة
50
والسند الدعم.

ثاني الزيودي:
عالقات الشراكة اإلماراتية المصرية تشهد
ً
ً
ملحوظا في التبادل التجاري وزيادة
نموا
كبيرة في حجم االستثمارات المتبادلة.

عبدالله بن طوق:

العالقات المتميزة أتاحت مستوى
متقدم من التعاون وتُ رجمت في شراكات
تسهم في تعزيز مسيرة التنمية بالبلدين.

نوره الكعبي:
نواصل العمل على تعزيز أسس التعاون
الثقافي المشترك بما يترجم رؤية
وتوجيهات القيادة في البلدين.

د .هالة السعيد
فرص واعدة لالستثمار في مشروعات
اقتصادية وتنموية.

السيد القصير

تعاون مثمر في قطاع الزراعة
واألمن الغذائي.

أحمد أبو الغيط
الدولتان تحرصان على العمل لوحدة
الصف العربي

العـدد  | 610نوفمبر 2022
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البواردي ووزير دفاع نيوزلندا يبحثان التعاون فى
مجال االبتكار والصناعات العسكرية

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع
بمكتبه معالي بيني هيناري وزير الدفاع نيوزيلندي والوفد المرافق له

بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من

كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معالي وزير دولة لشؤون الدفاع بزيارة وزير الدفاع النيوزلندي
والوفد المرافق له وبحث معه العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معاليه إن دولة اإلمارات ونيوزيلندا ترتبطان بعالقات تاريخية

متميزة وودية تتسم باالستقرار ،ومبنية على روح التفاهم واالحترام

المتبادل والرغبة المشتركة في تطوير هذه العالقات واالرتقاء بها.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود المشتركة الستكشاف مزيد

من فرص التعاون في القطاعات ذات األولوية ،والعمل على فتح
مجاالت جديدة تعمل على تعزيز قدرات البلدين في المجاالت ذات
االهتمام المشترك والمتعلقة بالتكنولوجيا والصناعة والفضاء واالبتكار

والصناعات العسكرية.

واستعرض الجانبان خالل اللقاء عالقات التعاون بين دولة اإلمارات
العربية المتحدة ونيوزيلندا والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية،
وتبادل الخبرات والزيارات ،والتنسيق المشترك وجوانب تفعيلها
وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ،بجانب

بحث عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
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وكيل وزارة الدفاع يزور معرض الدفاع “ساها
إكسبو  ”2022التركي
ً
وفدا من كبار ضباط
ترأس سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع

ومسؤولي الوزارة لحضور افتتاح معرض «ساها إكسبو  »2022للدفاع

والطيران الذي انطلقت فعالياته في اسطنبول بتركيا بمشاركة ما يزيد عن
 750شركة محلية و  250أجنبية ،من  57دولة .

والتقى سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع على هامش

المعرض سعادة الدكتور اسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية

التركية ،وجرى بحث عالقات التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجاالت

الدفاعية والعسكرية ،وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات
االهتمام المشترك.

كما التقى سعادته سعادة محسن دبري نائب وزير الدفاع التركي .

جرى خالل اللقاء  -الذي حضره عدد من كبار الضباط  -استعراض أوجه
التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها ،إضافة إلى بحث آفاق

التعاون في مجال الصناعات العسكرية.

وأكد الظاهري عمق العالقة التاريخية بين البلدين السيما في المجال

الدفاعي واألمني وأهمية تعزيز أوجه التعاون والشراكة االستراتيجية

المتميزة القائمة بين دولة اإلمارات وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها بما
يخدم المصالح الوطنية للبلدين الصديقين.

بعدها قام الظاهري بجولة في المعرض شملت عددا من أجنحة الدول
ومنصات عرض الشركات التركية واإلقليمية والدولية المتخصصة في

مجال الصناعات الدفاعية ،اطلع خاللها على أحدث األسلحة والمعدات

وغيرها ،وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات في قطاع الدفاع والطيران.

وكيل وزارة الدفاع يزور معرض الدفاع الهندي
ترأس سعادة مطر سالم الظاهري
ً
وفدا من كبار
وكيل وزارة الدفاع

الصناعات العسكرية .

لحضور افتتاح معرض الدفاع الهندي

التاريخية بين البلدين والسيما في

ضباط

ومسؤولي

وزارة

الدفاع،

« ”DefExpo 2022الذي انطلقت
فعالياته في

مدينة

جاندي

نجر

بالجمهورية الهندية بمشاركة ما يزيد

إلى بحث آفاق التعاون في مجال

وأكد الظاهري على عمق العالقة

المجال الدفاعي واألمني وأهمية
تعزيز

أوجه

التعاون

والشراكة

االستراتيجية المتميزة القائمة بين
دولة اإلمارات وجمهورية الهند وسبل

عن  1300شركة محلية وأجنبية ،و10
ً
أجنحة للدول ،وممثلين عن 50
بلدا

تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح

أكتوبر الحالي ،ويعتبر معرض الدفاع

وعبر الجانبان خالل اللقاء عن التزامهما

ً
مشاركا ويستمر المعرض حتى 22

األكبر من نوعه الذي تنظمه الهند.

الوطنية للبلدين الصديقين.

باستكشاف فرص التعاون الجديدة

والتقى سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع على هامش

المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين من أجل تبادل الخبرات والتعرف إلى

خالل اللقاء بحث عالقات التعاون وسبل تعزيزها خاصة في المجاالت

فضال عن
بهدف استغالل اإلمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين،
ً

المعرض بسعادة الدكتور أجاي كومار وكيل وزارة الدفاع الهندي ،وجرى
الدفاعية والعسكرية ،وتبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات

االهتمام المشترك.

أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية،

التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

وقام الظاهري بعد ذلك بجولة في المعرض شملت عددا من أجنحة

كما التقى سعادته بعد ذلك بالفريق أول منوج باندي رئيس أركان الجيش

الدول ومنصات عرض الشركات اإلقليمية والدولية المتخصصة في مجال

استعراض أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويرها ،إضافة

وآخر ما توصلت إليه تقنيات الصناعات في قطاع الدفاع.

الهندي حيث جرى خالل اللقاء  -الذي حضره عدد من كبار الضباط -

الصناعات الدفاعية ،اطلع خاللها على أحدث األسلحة والمعدات وغيرها،
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تحت شعار “ يوم الوفاء والتقدير” رئيس األركان يشهــــــــــــــ
شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة االحتفال الذي
أقامته كلية القيادة واألركان المشتركة بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل
عام تحت شعار يوم الوفاء والتقدير.
تحت راية وطن الوفــاء و وطن العطاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

محب لقيادته ورؤيتها
وفي بطبعه
وأوضح سعادته أن شعب االمارات
ٌ
ٌّ
ً
الواضحة في مدى الحرص على اإلنسان كأحد ركائز الدولة
مؤكدا أنه أينما

وجد المعلم فإنه يحمل رسالة سامية بكل معانيها وأثنى على معلمي
كلية القيادة واألركان المشتركـة وتميزهم ِب ُ
حكم مستوى ونوع المعرفة
وشموليتها واستمرارية التطويـــر لديهم لمواكبـــة المتغيــرات المتسارعة في

وتطـور األسلحـــة والعقائــــد العسكرية.
البيئة العملياتية
ّ
وقال  “ :نقف اليوم تحية إجالل وتقدير لكل معلم وموجه في ميدان التعليم

وفي جميع المستويات نظير بذله وعطائه المستمر فغرس المعرفة والعلم
في عقول الرجال ليس بالمهمة السهلة فبجهدهم سيصنع المستقبل

وتحمى األوطان.

ثم قام معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

بدأ االحتفال بالسالم الوطني ثم شاهد الحضور فيلما عن مسيرة الكلية

المسلحة يرافقه قائد الكلية بتكريم قادة الكلية والنواب والمعلمين

قائد كلية القيادة واألركان المشتركة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن يوم

من جانبهم عبر المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الفريق الركن حمد

ورؤيتها المستقبلية ..بعد ذلك ألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي
المعلم جمعنا بنخبـة من القـادة والمعلمين الذين أضاءوا الطريق لمن بعدهم

حتى وصلنا لما نحن عليه اليـوم والذيـن بذلوا العطــاء للعلـم والمعرفة بسخاء

السابقين منذ نشأة الكلية .

محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ولكلية القيادة واألركان

المشتركة على هذه المبادرة التي أطلقتها بمناسبة يوم المعلم .
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ـــــــــــــد احتفال كلية القيادة واالركان المشتركة بيوم المعلم
من جانبه قال الفريق الركن طيار متقاعد رشاد محمد السعدي أحد قادة
الكلية السابقين أنه لطالما حظي المعلم في كلية القيادة واألركان المشتركة

باالهتمام الالئق الذي يستحقه ،وبالمقابل عليه مسؤوليات وواجبات
تبدأ بااللتزام وتطوير نفسه وعدم الوقوف عند مستوى معين فالمثابرة
واالجتهاد المستمر والتفاني باألداء مبادئ عمل تتطلب الكثير من الجهد

والصبر والمبادرة وحسن االطالع.

ونوه العميد الركن متقاعد محمد عطا عريقات أول قائد لكلية القيادة

واألركان المشتركة إلى أن هذا اليوم له معان عظيمة وقدسية معينة مؤكدا
أن المعلم لقب ال يحمله إال من وهبه الله سبحانه وتعالى القدرة على العطاء
ونقل المعرفة التي حباها الله له لطالبه.

أن يوم المعلم جمعنا
بنخبـة من القـادة
والمعلمين الذين أضاءوا

الطريق لمن بعدهم حتى وصلنا
لما نحن عليه اليـوم
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اإلمارات والمغرب يبحثان سبل تعزيز
التعاون العسكري

التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

المسلحة والوفد المرافق له معالي عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب

لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المملكة المغربية.

كما التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ،الفريق أول

بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة
العسكرية الجنوبية في المملكة المغربية.

وجرى خالل اللقاءين استعراض عالقات التعاون بين دولة اإلمارات
والمملكة المغربية وجوانب تفعيلها وتطويرها بما يخدم المصلحة
المشتركة ،إضافة إلى سبل تعزيز وتنمية العالقات ذات الصلة بالمجاالت

العسكرية والدفاعية بين البلدين الشقيقين.

رئيس أركان القوات المسلحة يزور معرض
 Euronaval-2022في باريس
زار معالي الفريق الركن حمد بن محمد ثاني الرميثي

رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له معرض
« « Euronaval-2022الذي إنعقد في باريس خالل الفترة
ً
واحدا من أكبر وأهم
من  18إلى  21أكتوبر  2022ويعد

المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية الخاصة
بالدفاع واألمن البحري على مستوى العالم .

والتقى معاليه  -على هامش الزيارة  -الفريق أول تييري
بوركار رئيس األركان الفرنسي وبحثا المواضيع ذات

االهتمام المشترك ال سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية
وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الصديقين .
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رئيس أركان القوات المسلحة يحضر اجتماع اللجنة
العسكرية العليا و اجتماع مجلس األكاديمية الخليجية  

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

والوفد المرافق له اجتماع اللجنة العسكرية العليا في دورتها ( )19باألمانة العامة
لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في المملكة العربية السعودية .

تناول االجتماع العديد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك ،والتي من شأنها

تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دول
مجلس التعاون ،وبما يحقق األهداف المرجوة لمنظومة دول مجلس التعاون في

شتى المجاالت خاصة العسكرية  .

كما حضر معاليه  -على هامش االجتماع  -االجتماع األول لمجلس االكاديمية

الخليجية لدراسات االستراتيجية واألمنية وتم مناقشة سير عمل فريق التحظير

األكاديمي خالل المرحلة الرئيسية ألعمال الفريق وكذلك متطلبات تفعيل االكاديمية.

قائد العمليات المشتركة يزور قيادة حماية المنشآت
الحيوية والسواحل
زار اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد
العمليات المشتركة قيادة حماية المنشآت الحيوية
والسواحل.

واطلع اللواء صالح العامري خالل زيارته على المهام
والواجبات التي تنفذها قيادة حماية المنشآت الحيوية
والسواحل.

وأشاد قائد العمليات المشتركة بما وصلت إليه حماية

المنشآت والسواحل من جاهزية وكفاءة قتالية عالية

في إنجاز المهام والواجبات المنوطة بهم بسرعة ودقة
واحترافية.
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وزارة الدفاع تبحث
ٓافاق التعاون العسكري
والدفاعي مع تركيا
استقبل اللواء الركن طيار فالح محمد القحطاني الوكيل المساعد للسياسات

واالتصال الدفاعي بوزارة الدفاع في مكتبه العميد الركن تانسيل كوكيسال
مدير إدارة الشؤون الخارجية في رئاسة األركان التركية.

جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون القائمة بين دولة اإلمارات وجمهورية
تركيا والتأكيد على حرص البلدين على تعزيز آفاق التعاون المشترك في

جميع المجاالت خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل دعمها
وتطويرها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك.

وزارة الدفاع تشارك في االجتماع الرابع للجنة
االمارات ومصر
التعاون العسكري المشترك بين ٕ

شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد

االستراتيجية ووحدة المصير المشترك لمستقبل واعد باالستقرار واألمن

الرابع للجنة التعاون العسكري المشترك بين دولة اإلمارات العربية المتحدة

ً
ً
وعالميا وتوحيد الطاقات وتعزيز التكامل ،وفق رؤية استشرافية
إقليميا

غافان الجابري الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية في االجتماع
وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة

حيث ترأس الجانب المصري سعادة اللواء أركان حرب خالد صالح صادق
نائب رئيس هيئة العمليات المصرية.

وأكد اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد

لألسناد والصناعات الدفاعية خالل االجتماع بأن دولة اإلمارات العربية
المتحدة تجمعها عالقة متجذرة بجمهورية مصر العربية بمختلف الصعد،
ال سيما المجال العسكري والتمارين المشتركة ،التي بدورها تؤكد الشراكة

واألمان واإلنجازات الطموحة القادرة على تعزيز مكانة البلدين الشقيقين
واضحة.

وبحث الجانبان خالل االجتماع عالقات التعاون والتنسيق المشترك

في المجال الدفاعي والعسكري ودفع عجلة العمل المشترك في شتى
المجاالت العسكرية باإلضافة الى تبادل الخبرات العسكرية بما يحقق

المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
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ماذا يعني انضمام إيران إلى
منظمة شنغهاي للتعاون ؟
ً
أساسا بالتعاون في المجال األمني ،والخاص
نشأة منظمة شنغهاي للتعاون كانت مرتبطة

كفيال بأن
بمواجهة اإلرهاب ،والجماعات االنفصالية ،والمتشددين الدينيين .فهذا المجال كان
ً

يخلق درجة من التعاون بين مثل هذه الدول رغم وجود خالفات بينية بين بعضها السيما بين
الصين والهند ،والهند وباكستان .ولكن قدرة المنظمة على لم مختلف األطراف المتخاصمة

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

من أبرز ما حدث في القمة
الثانية والعشرين لمنظمة
شنغهاي للتعاون التي
انعقدت في مدينة سمرقند
بأوزباكستان في هذا العام هو
قبول انضمام إيران كعضو
كامل في المنظمة بعد أن
ً
ً
مراقبا منذ عام
عضوا
كانت
 .2005فمنذ ذلك العام وإيران
تحاول االنضمام للمنظمة
اإلقليمية األكبر في العالم
والتي تضم كل من الصين،
روسيا ،الهند ،كازاخستان،

أوزباكستان ،قيرغستان،
طاجيكستان ،وباكستان.
فهذه الدول تمثل  40%من
سكان العالم ،و 30%من
الناتج القومي العالمي ،األمر
الذي يجعل المنظمة بالفعل
المنظمة اإلقليمية األكبر في
العالم ،وصاحبة إمكانيات
وقدرات لتكون مؤثرة على
مجريات التفاعالت الدولية
وباألخص في منطقة أسيا.

تحت بوتقتها هو دليل واضح على أهميتها وقوتها وقدرتها في التأثير .هذا التعاون بين دول
ً
تطورا بعد ذلك ليشمل جوانب سياسية وثقافية واقتصادية ،مع استمرار
المنظمة أصبح أكثر
ً
ً
عسكريا.
تحالفا
تأكيد المنظمة بأنها ال تمثل

إذا ،ما الذي يمكن إليران أن تستفيد منه بعضويتها في المنظمة؟ هنا يمكننا القول بأن أبرز

أوال ،ستستفيد إيران من قبولها
االستفادة التي يمكن أن تحصل عليها إيران تتمثل في التاليً :
ً
عضوا في منظومة التفاعالت التعاونية القائمة بين دول المنظمة.
من الصين بالذات لتكون
فالمعروف أن الصين كانت أبرز المتحفظين على انضمام إيران للمنظمة بسبب مواقف
إيران المتشددة من الواليات المتحدة وسياساتها في المنطقة ،والعقوبات الدولية الشديدة

المفروضة عليها .فالصين لم تشأ أن تُ برز المنظمة على أنها موجهة ضد الواليات المتحدة
من خالل إدخال إيران في عضويتها .ولكن قبول إيران اليوم كعضو في المنظمة يعني أن
ً
ً
أكبرا
زخما
الصين قد غيرت من فكرتها تجاه التواجد اإليراني في المنظمة ،األمر الذي ُيعطي

ً
لإليرانيين بأن الصين أصبحت اليوم أكثر ً
سياسيا على أقل تقدير عما كانت عليه في
قربا منهم

السابق .فهذا مكسب إليران التي لطالما كانت تبحث لنفسها عن وجود سياسي وقوة تقارب
مع الدول المحورية في النظام الدولي كالصين وروسيا.

ً
ثانيا ،االستفادة االقتصادية من وراء التعاون مع سوق تجارية كبيرة وواعدة في المنطقة

تضم دول تسعى إلى تعزيز الترابط التجاري فيما بينها ،وباألخص مع الصين التي تحاول أن
تُ طوع المنظمة لالستفادة منها في تعزيز مكانة وقوة مبادرة الحزام والطريق .فالصين قد

وقعت اتفاقيات مع دول المنظمة لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري للشركات الصينية

في المناطق المختلفة لدول المنظمة ،والعديد من االستثمارات الكبرى للصين في مثل هذه

الدول تأتني في هذا اإلطار .فإيران تتطلع إلى فرص تعاون اقتصادي وتجاري مع دول العالم
من أجل التقليل من حجم التأثير السلبي على العقوبات الدولية واألمريكية عليها .فهذه فرصة

ذهبية إليران لالستفادة االقتصادية من عضويتها في المنظمة ،واالنفتاح االقتصادي على
ً
ً
ً
ً
وإقليميا.
عالميا
اقتصاديا
مجموعة من الدول المهمة
وثالثا ،االستفادة األمنية من التعاون

بين دول المنظمة في مجال مكافحة اإلرهاب والجماعات االنفصالية في المنطقة .إيران

دولة تواجه وجود بعض الجماعات اإلثنية المطالبة باالنفصال ،وترتبط بأجندات في دول
أخرى مجاورة لها .لذلك فإن التعاون في المجال األمني يصب في صالح إيران التي تريد أن
ً
غالبا
تتعاون مع دول المنطقة للحد من أنشطة الجماعات االنفصالية في المنطقة والتي

ما تنشط عبر حدود الدول .فتبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا المرتبطة بمكافحة
اإلرهاب يمثل فرصة كبيرة إليران للتعاون مع دول المنظمة من خالل انضمامها كعضو

كامل فيها.

ً
أيضا على
الفرص متاحة إليران كي تستفيد من عضويتها في المنظمة ،ولكن األمر يتوقف

حجم رغبة الدول األعضاء في المنظمة وباألخص الصين وروسيا في التعاون مع إيران،
ً
والسيما أن الصين
دائما ما تسير بخط حذر في تعاونها مع دول العالم بحيث ال تضر
بمصالحها مع دول أخرى ال تقل أهمية عن إيران.
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وزارة الدفاع تختتم مشاركتها بفعاليات التمرين

العسكري المشترك» « VOLFA 2022في فرنسا

اختتمت وزارة الدفاع ،ممثلة بوحدات مختلفة من القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة
اإلمارات ،مشاركتها في فعاليات التمرين العسكري المشترك» »VOLFA 2022الذي

أقيم في الجمهورية الفرنسية ،إلى جانب عدد من الدول الصديقة ،ضمت (البرتغال و
اليونان و اسبانيا و إيطاليا و دول أخرى).

حضر فعالية التمرين الختامي اللواء الركن طيار راشد الشامسي نائب قائد القوات

الجوية والدفاع الجوي ،وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.

ويهدف التمرين المشترك -الذي تضمن عددا من األنشطة والسيناريوهات العسكرية
المختلفة -إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية بين القوات المسلحة

للدول المشاركة ،باإلضافة إلى تعزيز العالقات الدفاعية والتعاون والتنسيق الدائم

والمشترك وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

ً
ً
الهييــــــــــــــــ
تعريفـيا مع
اجتمـاعا
وزارة الدفـاع تعقد
ٔ
عقدت وزارة الدفاع ضمن برنامجها للتطوير “تكامل”
ً
ً
تعريفيا مع الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
اجتماعا

واألزمات والكوارث ،بحضور سعادة العميد الركن صالح

سعيد العليلي مدير مديرية الخطط االستراتيجية بوزارة
الدفاع ،وسعادة الدكتور سيف جمعه الظاهري مدير

مركز العمليات الوطني بالهيئة بهدف تعزيز التعاون بين

الجانبين .ورحب سعادة العميد الركن صالح العليلي في
ً
مؤكدا أن هذه اللقاءات تأتي ضمن
بداية اللقاء ،بالحضور
حرص وزارة الدفاع على تبادل أفضل التجارب والخبرات
ً
وخاصة الهيئة الوطنية إلدارة
مع الشركاء االستراتيجيين

الطوارئ واألزمات والكوارث ،حيث تعمل وزارة الدفاع
لالرتقاء بخدماتها إلى مستويات متقدمة؛ لتشكل
ً
ً
متميزا على كافة األصعدة.
نموذجا
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وزارة الدفاع توقع  3مذكرات تفاهم مع اللجنة األولمبية
الوطنية و”أبوظبي الرياضي” و”الشارقة الرياضي»
وقعت وزارة الدفاع ثالث مذكرات تفاهم مع كل من اللجنة األولمبية
الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس الشارقة الرياضي والتي ركزت
على تبادل الخبرات الفنية واإلدارية في المجال الرياضي و تبادل المعلومات

والمعارف الرياضية وتبادل المشاركة في البرامج واألنشطة والمبادرات
الرياضية والمجتمعية ،كما شملت تبادل اإلصدارات والمطبوعات في
المجال الرياضي .

ووقع المذكرات  -في مقر وزارة الدفاع  -من جانب الوزارة اللواء الركن

سالم سعيد غافان الجابري الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة..
ووقعها من جانب اللجنة األولمبية الوطنية المهندسة عزة بنت سليمان

األمين العام المساعد للشؤون اإلدارية والمالية باللجنة ومن جانب مجلس
أبوظبي الرياضي سعادة عارف العواني األمين العام للمجلس ومن جانب

مجلس الشارقة الرياضي سعادة عيسى هالل الحزامي رئيس المجلس.

وأكد اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري  -في كلمة بهذه المناسبة-

التحتية الرياضية .

والفعاليات الرياضية المجتمعية ،وانعكاسها اإليجابي على توسيع نطاق
ً
مشيرا إلى أن توقيع المذكرات
الممارسة الرياضية لكافة شرائح المجتمع،

المذكرة التي تفتح المجال لمزيد من التنسيق والعمل التشاركي مع جهة
وطنية بحجم وزارة الدفاع التي ستسهم بما تقدمه من دعم وبرامج تدريبية

الرياضي تؤكد التزام الوزارة الكبير وحرصها على تعزيز الشراكة مع مختلف
ً
دعما
الجهات واالتحادات الرياضية والهيئات الحكومية داخل وخارج الدولة،

دفع مسيرة الحركة األولمبية بالدولة وتنفيذ الخطط الرياضية الموضوعة،
ً
خصوصا فيما يتعلق بإقامة المعسكرات التي تسبق المشاركات الرسمية،

أهمية توقيع مذكرات التفاهم ودورها الكبير في دعم البطوالت

مع اللجنة األولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس الشارقة

لمساعي الخطط التطويرية الرامية إلى تهيئة المناخ اإليجابي للتفاعل

الرياضي المجتمعي ،والزيارات الميدانية المتبادلة لمختلف الصروح والبنى

من جانبها قالت سعادة المهندسة عزة بنت سليمان  “ :سعداء بهذه

ورياضية ،وما تمتلكه من مرافق ومنشآت رياضية عالية المستوى في

إلى جانب االرتقاء بمستوى الرياضيين ”.

واالزمات والكوارث
ي ٔ
ــــــــــــة الوطنية ٕالدارة الطوار ٔ
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يتيح إضافة  10أفراد من عائلة حامل البطاقة

وزارة الدفاع تطلق التطبيق الذكي لبطاقة «حماة الوطن»

أطلقت وزارة الدفاع ،ممثلة في اإلدارة التنفيذية لالتصال الدفاعي ،تطبيق

المشاركة في بطاقة «حماة الوطن» وهي :مجموعة إعمار ،ومجموعة الحبتور،

عام  2015لخدمة أبناء القوات المسلحة ،وذلك خالل احتفالية خاصة نظمتها

االتصاالت المتكاملة ،وهوم سنتر ،وشركة ايكيا الفطيم ،ومجموعة فنادق

«حماة الوطن» الخاص بمشروع بطاقة «حماة الوطن» الذي أطلقته الوزارة في
الوزارة لتكريم الشركاء المساهمين في المشروع بفندق نادي ضباط القوات
المسلحة (إرث) في أبوظبي.

وقال العميد الركن خالد علي السميطي رئيس اإلدارة التنفيذية لإلمداد إن

ومجموعة المسعود ،وطيران االتحاد ،ومؤسسة اإلمارات لالتصاالت ،وشركة
ومنتجعات  ،IHGوجامعة أبوظبي ،وأبراج االتحاد ،وفرح اكسبيرينسز ،وشركة
ايديال ،وسامسونج جلف لالكترونيات ،ومنتجع الفرسان الرياضي.

احتفال وزارة الدفاع يأتي ضمن النجاحات التي حققها مشروع بطاقة حماة

الوطن وضمن جهود الوزارة في تنفيذ مبادرات رامية لخدمة حاملي البطاقة
ً
وتحقيقا لرؤية حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي ،رعاه الله ،ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفالسي ،وزير الدولة
ً
لشؤون الدفاع ،تلك الرؤية التي تهدف
دوما لترسيخ اإليجابية وتكريم من
يستحق التكريم.

وأكد العميد الركن خالد السميطي أن بطاقة حماة الوطن حققت نجاحات
كبيرة على مستوى الدولة وأسهمت في تقديم مزايا وخدمات حصرية لحاملي

البطاقة منذ إطالقها في الثامن من يونيو عام  ، 2015إال أن الطريق مازال

طويال حيث نهدف إلى االرتقاء بمستوى الخدمات الحالية وتحقيق المزايا من
المنافع المتبادلة لحاملي البطاقة .وقال إن إطالق التطبيق الذكي لبطاقة
«حماة الوطن» جاء بالتعاون مع الشريك االستراتيجي «ايرن اكسترا مايز»
التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال ،وبذلك سيتمكن حاملو البطاقة

مستخدمو التطبيق من االطالع على كافة العروض والخصومات المطروحة

وأحدثها في مختلف القطاعات في الدولة بكل مرونة وسهولة.وأكد حرص

وزارة الدفاع متمثلة في اإلدارة التنفيذية لإلمداد على تعزيز الشراكة

االستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بما يساهم
بفعالية في مسيرة التطوير وتقديم أفضل المزايا والخدمات ألبناء القوات

المسلحة حماة الوطن .وكرمت الوزارة العديد من الشركات والمؤسسات

خدمات ومزايا
توفر بطاقة «حماة الوطن» العديد من الميزات والخدمات
والعروض لحماليها ،حيث تتنوع في القطاعات التي تم التعاون
كال من األثاث،
بينها وبين وزارة الدفاع لتشمل خصومات البطاقة ً
والمفروشات ،والمأكوالت ،والرياضة ،والتعليم ،والتسوق،
والترفيه ،واالتصاالت ،واإللكترونيات ،والسيارات ،والسياحة،
والصحة ،والقطاع العام.
وتعتبر ببطاقة «حماة الوطن» بطاقة خدماتية يتم صرفها لكافة
منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة سواء المتقاعدين أو
المدنيين أو العسكريين ،والتي تهدف لتقديم خصومات ومزايا
للمنتفعين من قبل الجهات المشاركة.
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ختام التمرين المشترك Intrepid Maven (IM) 22-4
االمريكية
الرياسة وقوات المشاة البحرية ٔ
بين قيادة حرس ٔ

أعلنت وزارة الدفاع عن ختام التمرين المشترك Intrepid Maven (IM) 22-4

بين قيادة حرس الرئاسة وقوات المشاة البحرية األمريكية.

هدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجاهزية
القتالية للوصول إلى االحترافية في أداء المهام وتعزيز العالقات الدفاعية

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األميركية.

يأتي تمرين  Intrepid Maven (IM) 22-4ضمن خطط وبرامج قيادة حرس
الرئاسة التدريبية المشتركة مع القوات األميركية لتبادل الخبرات وتعزيز

التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى

كفاءة القوات المسلحة في البلدين.

وقد اشتمل التمرين ( IM) 22-4على العديد من الفعاليات المشتركة التي

ضمت عمليات سالح المدفعية األرضية ،وعمليات التخلص من الذخائر

المتفجرة ،والتدريبات الطبية الميدانية ،واستطالع المراقبة الجوية بدون
ً
ً
ً
مشتركا.
ليليا
جوي ًا
طيار،
وهجوما ّ
وقد أتاح التمرين ( IM) 22-4في نسخته الثالثة ،الفرصة لكل من قيادة حرس
الرئاسة وقوات مشاة البحرية األميركية – القيادة الوسطى من أجل تعزيز

التوافق العملياتي من خالل تنفيذ مجموعة من فعاليات التدريب التي تعود
بالفائدة على الطرفين.
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الجيش األمريكي يطلب شراء الجيل التالي
من الخوذات الباليستية
مؤخرا أنها تلقت أول
أكدت مجموعة Avon Protection
ً

طلب تسليم بقيمة  42.1مليون دوالر أمريكي من الجيش
األمريكي بموجب عقد خوذة الجيل التالي من نظام الحماية

المتكاملة للرأس Next Generation Integrated Head

Protection System -NG IHPS

وتتقدم خطوات التصنيع بشكل مستمر من أجل التخطيط

بعد االنتهاء من االختبارات الصارمة ،مع بدء التسليم المبدئي
خالل النصف األول من عام  .2023ووضعت هذه التطورات
مجموعة  Avon Protectionكمورد رئيسي للخوذة لوزارة

الدفاع األمريكية.

وقال  ،Paul McDonaldالرئيس التنفيذي لمجموعة

”،Avon Protectionيسعدني أن تواصل مجموعة Avon

 Protectionالعمل مع الجيش األمريكي من أجل طرح
الجيل القادم من نظام الحماية المتكاملة للرأس .يوضح

هذا العقد التزامنا المستمر بتطوير الجيل التالي من أنظمة

الحماية الباليستية ويعزز التوقعات متوسطة األجل« .

شركة  BAEتحصل على عقد بقيمة  383مليون دوالر
أمريكي لخدمة مركبات “برادلي” القتالية وحامالت M993
لألنظمة الصاروخية المتعددة اإلطالق
 -STSلنظام شركة  BAE Systemsوأطقم الدعم الفني لنظام االستدامة

 Sustainment System Technical Support -SSTSخدمات هندسية

ولوجستية متواصلة من أجل إبقاء عائلة مركبات “برادلي” القتالية جاهزة لدعم

مهام القوات .وتشمل المركبات فئتي مركبات “برادلي” القتالية M2 Bradley
 Infantry Fighting Vehicle -IFVوحامالت  M993لألنظمة الصاروخية
المتعددة اإلطالق .

وقال  ،Scott Davisنائب رئيس خط إنتاج المركبات األرضية لشركة BAE
« ،Systemsإن تسليح رجالنا ونسائنا على الخطوط األمامية بقدرات قتالية
أكيدة يجعلهم ال مثيل لهم في ساحة المعركة» .وأضاف قائال «نحن فخورون

حصلت شركة  BAE Systemsعلى عقد مدته خمس سنوات بقيمة  383مليون

دوالر أمريكي من الجيش األمريكي لتقديم خدمات الدعم الفني واالستدامة

ألسطوله من مركبات “برادلي” القتالية وحامالت  M993لألنظمة الصاروخية
المتعددة اإلطالق M993 Multiple Launch Rocket System carriers

وبموجب هذا العقد ،ستقدم أطقم الدعم الفنيTechnical Support

بمواصلة شراكتنا مع الجيش األمريكي لضمان استعداد مركبات “برادلي”

القتالية حامالت  M993المتعددة ألنظمة إطالق الصواريخMLRS M993
لدعم عمليات االستعداد للمهمة» .وسيتم تنفيذ العمل على عائلة برادلي

للمركبات القتالية وحامالت أنظمة الصواريخ المتعددة في المصانع التابعة
لشركة  ’BAE Systemsفي سان خوزيه ،كاليفورنيا ؛ وستيرلنغ هايتس،
ميشيغان ؛ فينيكس ،أريزونا؛ ومواقع أخرى في جميع أنحاء العالم.
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شركة  Embraerتواصل تقدمها على صعيد إنتاج أول
طائرة من طراز  KC-390 Millenniumلخدمة المجر
عقدا مع شركة Embraer
وقعت الحكومة المجرية في شهر نوفمبر 2020
ً
لالستحواذ على طائرتين من طراز  KC-390في إطار عملية تعزيز قدرات
قوات الدفاع المجرية .وتقوم شركة  Embraerحاليا بتجميع أشبهة األجنحة

 semi-wingsعلى جسم الطائرة بعد طالء كال الهيكلين بألوان العميل
بالفعل.

ومن المنتظر أن تبدأ اختبارات الطيران للطائرة األولى خالل النصف الثاني
من عام  ،2023مع إجراء التسليم خالل الربع الثاني من عام  .2024ومن

المقرر أن تدخل الطائرة الثانية من  KC-390للمجر مرحلة اإلنتاج في
شهر ديسمبر  ،2022وبالتالي الحفاظ على الجدول الزمني األصلي ،ومن

المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام .2024
ثمة تقارير تفيد بأن الطائرة

 KC-390التابعة لقوات الدفاع المجرية

ستكون األولى على مستوى العالم المجهزة بوحدة العناية المركزة ضمن
تصميمها ،وهي سمة أساسية ألداء المهام اإلنسانية .ومن الجدير بالذكر

تماما مع حلف شمال األطلسي (الناتو)،
أن الطائرة  KC-390متوافقة
ً
أيضا من حيث تكوين إلكترونيات
ليس فقط من حيث أجهزتها ولكن ً
الطيران واالتصاالت.

أيضا متطلبات قوات الدفاع المجرية بالكامل ،حيث
كما تلبي الطائرة ً
يمكنها أداء عدة أنواع مختلفة من المهام العسكرية والمدنية ،بما في ذلك

اإلخالء الطبي ،ونقل البضائع والقوات ،وإنزال البضائع بدقة ،وعمليات
المظليين ،والتزويد بالوقود ً
جوا .Air-to-Air Refuelling -AAR

جديدا للغواصات
شركة  Leonardo DRSتطرح محركًا
ً
من فئة “كولومبيا”
أعلنت شركة Leonardo DRS

تتواصل االختبارات التشغيلية.

اختبار قبول المصنع وشحن

الرئيسي ،يتم تصنيع مكونات

مؤخرا أنها أكملت بنجاح
.Inc
ً
أول وحدة إنتاج لمحرك الدفع
الرئيسي للغواصة Columbia

 Classالجديدة التابعة لسالح

البحرية

األمريكية.

وجرى

الغواصة

الكهربائية

التابعة

شحن المحرك
مؤخرا إلى
ً
لشركة General Dynamics
 Electric Boat -EBتمهيدا

إلدخاله في الغواصة الرئيسية من نفس الفئة.

وباإلضافة إلى محرك الدفع
غواصة رئيسية أخرى وتستعد

أيضا للشحن إلى
ً
Boat

Electric

ويهدف البرنامج من فئة

“كولومبيا” إلى تصميم وبناء
فئة تضم  12غواصة صواريخ
باليستية ballistic missile

-SSBNs

submarines

جديدة كي تحل محل القوة الحالية للبحرية األمريكية من فئة “أوهايو”.

وجرى اختيار شركة  DRSمن قبل الغواصة الكهربائية  EBوالبحرية األمريكية

وقد وضعت البحرية األمريكية برنامج إنتاج الغواصة من “ كولومبيا “ على

“كولومبيا” ،بما في ذلك محرك الدفع الكهربائي الرئيسي .أكملت جميع

حيث اإلزاحة المغمورة  submerged displacementوتفيد التقارير أنها

لتصميم وتصنيع مكونات نظام الدفع الكهربائي الرئيسي لدى الغواصة
مكونات النموذج األولي لهذا النظام التحمل الكامل للطاقة واالختبارات
األخرى داخل منشأة االختبار األرضية التابعة للبحرية في عام  ،2020حيث

رأس قائمة أولوياتها .وستكون هذه الغواصات أكبر من الفئة الحالية من

ستصبح أكبر غواصة بنتها الواليات المتحدة على اإلطالق.
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اختبار ناجح في قبرص إلطالق سالح أوروبي قادر على تجاوز
خط الرؤية  BLOSوملحق بنظام صواريخ AKERON MP
مركبة جوية صغيرة بدون طيار unmanned aerial vehicle

اجتمعت شركة  MBDAمع شركائها في مشروع LynkEU

 -UAVعبر رابط آمن على شبكة اإلنترنت .وكانت تلك

التابع لبرنامج الدفاع األوروبي للتنمية الصناعية

أيضا المرة األولى التي يتم فيها إطالق النظام
ً

European Defence Industrial Development

الصاروخي من على متن مركبة.

 Programme -EDIDPفي قبرص يومي 28

وكان من بين العروض التوضيحية الثابتة

و  29سبتمبر الماضيين لتقديم عروض ثابتة

عروض توضيحية حول التقنيات المختلفة مثل

ومتحركة ونجارب اإلطالق .وكانت عمليتا
إطالق النظام الصاروخي AKERON MP

أجهزة االستشعار والمالحة والنمذجة الثالثية

ناجحتين ،وشكلتا خطوتين مهمتين في تحديد

األبعاد  3D modellingوالهبوط بالطائرات

مفهوم تشغيلي مبدئي لسالح أوروبي قادر

بدون طيار والحماية اإللكترونية .كما أجرى

على تجاوز خط الرؤية beyond-line-of-sight

عروضا عملية متحركة
ً
أيضا
اتحاد ً LynkEUs

باستخدام عدة طائرات بدون طيار مختلفة ،بما

(BLOS) capability

في ذلك طائرة بدون طيار دقيقة مزودة بجيل جديد

وتلك هي المرة األولى التي يتم فيها إطالق النظام

من مستشعرات األشعة تحت الحمراء IR sensors

الصاروخي اعتمادا على تصميم كامل للسلسلة

الوظيفية  BLOSمع نظام صواريخ ساحة المعركة

 .AKERON MPوجرى إطالق صاروخين من برج IMPACTتم

تركيبها على المركبة  ،SHERPAحيث اشتبكت مع هدف تم تحديده بواسطة

مفهوما لتكامل النظام
أيضا
األوروبية .كما طرح الشركاء ً
ً

الصاروخي  BLOS AKERON MPو  NX70 micro-UAVعلى

برج بندقية مدمج على مركبة مدرعة.

شركة  Safranتفتتح مركز التصنيع اإلضافي
بمعرفة  ،Ross McInnesرئيس مجلس إدارة شركة  ،Safranو Olivier

 ،Andrièsالرئيس التنفيذي ،وحضر الحفل  ، Roland Lescureوزير الصناعة
الفرنسي و  ، Alain Roussetرئيس منطقة  Nouvelle Aquitaineفي جنوب
غرب فرنسا.

وتضم مجموعة منشآت شركة  Safranالجديدة التي تبلغ مساحتها  12,500مترا
مربعا جميع العمليات الالزمة لصنع قطع الغيار باستخدام التصنيع اإلضافي،

بدءا من البحوث والتطوير وانتهاء بالهندسة واإلنتاج .يعمل بالفعل أكثر من 100
من العلماء والمهندسين والفنيين من الطراز العالمي داخل المصنع إلنتاج قطع
الغيار الالزمة للمجموعة بأكملها باستخدام أحدث التركيبات ،وخاصة الطابعات

الثالثية األبعاد التي تستخدم نماذج رقمية ثالثية األبعاد لتحويل المساحيق

المعدنية  metallic powdersإلى طائرات و أجزاء المحركات.

يوفر التصنيع اإلضافي فوائد حقيقية للطيران ألنه يسمح بإنتاج أجزاء كان

من المستحيل صنعها مع اعتماد طرق أخرى،
وغالبا ما تجمع بين عدة وظائف
ً
أيضا عملية صديقة للبيئة ألنه
في قطعة واحدة .كما ُيعد التصنيع اإلضافي ً

يحد من استهالك كل من المواد الخام والطاقة مع تقليل الوزن بشكل كبير،

تم افتتاح مركز شركة  Safranللتصنيع اإلضافي Safran Additive

وبالتالي خفض استهالك الوقود والمساهمة في إزالة الكربون من الطيران.

المتقدمة ،الكائن في  ،Le Haillanبالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا،

التنافسية.

 ،Manufacturingالذي يمثل مركز التميز الجديد للشركة في هذه التكنولوجيا

باإلضافة إلى ذلك ،يقلل التصنيع اإلضافي من وقت التشغيل ،مما يعزز القدرة
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عقد بقيمة
شركة  Raytheon Missiles & Defenseتحصل على ً
 207ماليين دوالر أمريكي لمكافحة األنظمة الجوية اآللية UAS
حصلت شركة  Raytheon Missiles & Defenseعلى عقد بقيمة 207

مالييـن دوالر أمـريكـي للجيش األمريكي لمستشعرات التردد الالسلكي Ku-

 band Radio Frequency Sensors - KuRFSومستجيبات .Coyote
وبموجب هذا العقد ،ستجهز األنظمة فرقتين من الجيش األمريكي .كما سيتم

توفير أسلحة إضافية لدعم اختبارات الطيران الجارية للجيش وعمليات االنتشار

العملياتي.

وكجزء من نظام الشلل المتكامل  Integrated Defeat Systemللطائرات
الصغيرة غير المأهولة المنخفضة والبطيئة للجيش األمريكي ،المسمى ،LIDS

متقدما للتهديدات بزاوية  360درجة،
يوفر التردد الالسلكي  KuRFSرصدا
ً
بينما تعمل مستجيبات  Coyoteالمنخفضة التكلفة على شل حركة الطائرات
بدون طيار.

وقال  ،Tom Lalibertyرئيس  Land Warfare & Air Defenseلدى شركة

متكامال يمكنه حماية
حال
ً
« ،Raytheon Missiles & Defenseلقد طورنا ً
األسلحة والبنية التحتية واألفراد والدفاع عنهم ضد التهديدات الصعبة التي

تشكلها طائرات العدو بدون طيار».

أثبتت فعالية الرادار المستهدف بدقة  KuRFSورادار االستشعار المتنقل

 Ku-720في العديد من االختبارات والعروض التوضيحية ،مما يحقق الرصد
المستمر للتهديدات المحمولة جو ًا وتحديد هويتها وتتبعها .وتتغلب المؤثرات

غير الحركية  Coyote Block 2و  Block 3على الطائرات بدون طيار واألسراب

الفردية التي تتفاوت من حيث الحجم وقابلية المناورة وعلى ارتفاعات أعلى

ونطاقات أطول من مستجيبات الفئة المماثلة.

شركة  General Dynamics Electric Boatتفوز بعقد بقيمة
 533مليون دوالر أمريكي لدعم الغواصات من فئة “فرجينيا”
أعلنت شركة  ،General Dynamics Electric Boatإحدى الشركات التابعة

انتهاء العمل بحلول شهر أكتوبر .2023

لدعم ساحة الرصاص  lead-yardودراسات التطوير وجهود التصميم المتعلقة

فخورون بمواصلة دعم عمليتي تصميم وهندسة الغواصات من فئة “فرجينيا”

لشركة  ،General Dynamicsأنها حصلت على تعديل عقد البحرية األمريكية
بالغواصات الهجومية من فئة “فرجينيا”.

وتبلغ قيمة تعديل العقد  532.9ماليين دوالر أمريكي .وسيتم تنفيذ العمل في

 Grotonبوالية كونيتيكت ،و  Newport Newsبوالية فيرجينيا ،ومن المتوقع

وقال  ،Kevin Graneyرئيس مجلس إدارة شركة « ،Electric Boatنحن

لضمان تسليحها بقدرات قتالية متفوقة يحتاجها سالح البحرية األمريكية للدفاع

عن دولتنا» .وأضاف أن «التطور المستمر لفئة “فرجينيا” على مدى العقدين
الماضيين يضمن لبحريتنا تفوقا غير مسبوق الذي تستحقه».
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إيرباص هليكوبتر وكوريا للصناعات
ّ
تسلمان أول مروحية مدنية خفيفة
الفضائية

قامت شركتا «إيرباص هليكوبتر» ( )Airbus Helicoptersو”كوريا للصناعات الفضائية” ()Airbus Helicopters

بتسليم أول طائرة مروحية مدنية خفيفة إلى شركة تشغيل محلية هي  ،Gloria Aviationوقد تم التسليم بعد

إصدار الشهادة في سبتمبر من العام الحالي .وسيتم نشر هذه المروحية ،التي ستدخل الخدمة بتصميمها الخاص
بخدمات الطوارئ الطبية في ديسمبر من العام الحالي ،لدعم مهام إنقاذ األرواح في جيجو ،بكوريا الجنوبية.
جاء هذا اإلنجاز المهم من خالل الشراكة الصناعية الناجحة التي بدأت عام

 ،2015عندما تعاونت الشركتان بشكل مشترك في برامج تطوير المروحيات

المدنية الخفيفة ( )LCHوالمروحيات الخفيفة المسلحة (.)LAH

أكملت المروحية المدنية الخفيفة ( )LCHرحالت نموذجية أولية في نهاية
عام  .2019وعالوة على استخدامها في البداية في خدمات الطوارئ الطبية،
ً
سيتم
أيضا نشر المروحية في مهام الخدمات العامة؛ مثل البحث واإلنقاذ
والمرافق وإنفاذ القانون ومكافحة الحرائق.

ً
أيضا أن ننتقل بشراكتنا خطوة إلى األمام للتحضير لتطوير نماذج
يسعدنا

جديدة ال تلبي فقط المتطلبات التشغيلية للمستخدم النهائي ،بل تحقق
فوائد تقنية واقتصادية هائلة لصناعة الطيران المحلية لسنوات قادمة”.

بناء على النجاح في إنجاز تطوير المروحية الخفيفة المسلحة ،تقوم شركتا
ً
ً
أيضا بإعداد برامج تطوير مشتركة جديدة .وسوف تستفيد
 Airbusو KAI
برامج المروحيات هذه من المعرفة الفنية لشركة  Airbusفي مجال أنظمة

قيادة المروحيات ،وأنظمة التحكم في الطيران ،مع االستفادة من خبرة

أتمت رحلتها
أما النموذج األولي للمروحية الخفيفة المسلحة ( )LAHفقد ّ
األولى في يوليو  ،2019حيث سيتم تأهيل الطائرة في األسابيع المقبلة.

بدأت الشركتان شراكتهما الصناعية طويلة األمد في عام  ،2006عندما عمل

ستشرع فيه شركتا إيرباص ( )Airbusوكوريا للصناعات الفضائية ()KAI

تلت ذلك برامج تطوير المروحيتين الخفيفتين  LCH / LAHاللتين تعتبران

سيمهد هذا التأهيل الناجح الطريق لإلنتاج التسلسلي للمروحية ،حيث
بشكل مشترك بحلول نهاية عام  2022لصالح جيش كوريا الجنوبية.

التصنيع المحلية العريقة لشركة  KAIفي الدولة.

الطرفان بشكل مشترك على إنتاج مروحية خدمات المرافق الكورية ،ثم
طائرات هليكوبتر من الجيل القادم ،بوزن خمسة أطنان ،وقد تم تطويرهما

قال برونو إيفين ،الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص هليكوبتر“ :يسعدنا

لتلبية متطلبات كوريا لالنتشار المحلي في القطاعين المدني والعسكري على

( )LCHوالتي ستدشن ،مع التأهيل الوشيك للمروحية الخفيفة المسلحة
ً
فصال
(،)LAH
جديدا في شراكتنا مع دخولنا مرحلة اإلنتاج التسلسلي .كما
ً

كذلك شهدت الشراكة الدائمة بين الطرفين تسليم أكثر من  250مجموعة

االحتفال بهذه العملية األولى إلنجاز وتسليم المروحية المدنية الخفيفة

حد سواء.

إلى  KAIحتى اآلن ،مع طلبات إضافية للتسليم في المستقبل.
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صواريخ بعيدة المدى

ً
حسابا للمجتمع الدولي ،وكذلك لألمم
يراهن هؤالء ،على أن روسيا ،ما زالت تحسب

المتحدة ،كما يراهنون على انتشار الحديث في روسيا عن معارضة الحرب ومعارضة
ً
ولكن ً
خوفا من ردود
أيا منهم ال يراهن على أن روسيا تفعل ذلك
استخدام أسلحة تكتيكية،
ّ

بقلم :عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

يستبعد الجميع ،دون
استثناء ،قيام روسيا
باستخدام السالح النووي
أو الكيميائي التكتيكي،
حتى أن معظم أجهزة
االستخبارات التابعة لدول
متورطة في الحرب الروسية
األوكرانية ،بشكل مباشر
أو غير مباشر ،ال ترى أن
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين قد يلجأ إلى هذا
الخيار المدمر ،إال في
اللحظات األخيرة العمياء،
التي تصبح فيها هزيمة
الروس محققة ،أو يتبين
ً
يعد العدة أو
أن
أحدا آخرّ ،
الخطط الستخدام سالح
نووي أو كيميائي.

فعل عنيفة من الواليات المتحدة أو من الدول األوروبية ،ولم يتحدث أحد عن أن روسيا قد
ً
ً
خوفا على المدنيين األبرياء ،في مناطق النزاع.
مطلقا
ال تفعل ذلك

الظاهر ،أن الواليات المتحدة ،وبعد أن أعلنت أنها ستقوم بتزويد أوكرانيا بصواريخ بالستية

بعيدة المدى ،وبعد رد الفعل الروسي الصادم الصارم ،بأن ذلك سيشكل التورط المباشر
ً
فورا وأبقت على خططها بتزويد
للواليات المتحدة في الحرب ،فتراجعت الواليات المتحدة
كييف منظومتي صواريخ «ناسامز» المضادة للطائرات التي طورتها النرويج ،وهو نظام
دفاع صاروخي «أرض جو» من متوسط إلى طويل المدى ،وهي المنظومة التي تستخدمها
ً
أيضا لحماية المجال الجوي حول البيت األبيض ومبنى الكابيتول
الواليات المتحدة

«الكونغرس» في واشنطن .وكانت أوكرانيا قد طلبت من الواليات المتحدة األميركية هذه
ً
نظرا ألن األسلحة الروسية يمكنها إصابة أهداف على بعد أكثر من  100ميل.
المنظومة،

التراجع األميركي المباشر ،الذي جاء بعد «صواريخ سياسية روسية بعيدة المدى» ،على
لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية «ماريا زاخاروفا» ،حيث حذرت واشنطن من أن إمداد

أوكرانيا بالصواريخ طويلة المدى هو «خط أحمر» ،فأصابت تلك الصواريخ هدفها ،وجعلت
مسؤولي وزارة الدفاع األميركية يهرعون إلى تقديم النصح لإلدارة األميركية بعدم إمداد
أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش التي تسمى ( )ATACMطويلة المدى ،بل

وأعربوا عن مخاوفهم من إمكانية استخدام الصواريخ ضد أهداف داخل األراضي الروسية،

ما قد يؤدي إلى اندالع حرب أوسع مع روسيا.

في المقابل ،فإن االتفاق الروسي الصيني األخير ،خالل قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»،

واإلعالن المشترك عن رفض الهيمنة األميركية ،كذلك اإلعالن السابق بين روسيا والصين
عن «صداقة بال حدود» ،ما زال يقوي الجانب الروسي ،ويدعم توجهاته وقراراته ،ويجعله
ً
واتزانا ،حتى على وقع ما يسمى بالهزائم األخيرة والتقدم األوكراني ،حيث يبدو
أكثر هدوء

للعسكريين ،أنه مجرد انسحاب تكتيكي مخطط ،وليست هزيمة بالمعنى الحرفي للكلمة،
فالقوة العسكرية الروسية التي كانت قبل أقل من شهرين على أعتاب كييف ،وتوقع الجميع

سقوط العاصمة ،ال يمكنها بحساب موازين القوى ،أن تهزم بهذه البساطة ،حتى لو كان
ً
جزءا من ذلك صحيح.

ً
يفهم البعض ،من هذه التحليالت ،وحسب ما يرد من تعليقات
أحيانا ،أنها داعمة ومشجعة

للجانب الروسي لالستمرار في الحرب ،وهذا غير صحيح بالمرة ،فما زال التعاطف مع الجانب
ً
قائما ،خاصة مع الذين تعرضوا للموت والتهجير من بيوتهم وحياتهم .ويبقى
األوكراني
الرأي في نطاق التحليل العسكري االستراتيجي ،مع الرأي الذي لم يتغير من بداية الحرب

ولغاية اآلن ،أن الواليات المتحدة قد جرجرت أوكرانيا وأوروبا إلى هذه الحرب الستنزاف
الجميع ،وأنه بيد الواليات المتحدة أن تنهيها اليوم ،بالجلوس مع الجانب الروسي والتعهد

بابتعاد «الناتو» عن الحدود الروسية ،فهل ستفعل الواليات المتحدة ذلك؟
ً
ً
جميعا (روسيا والصين
قريبا ،فهم
وجهة نظري أن الواليات المتحدة ال تريد انتهاء هذه الحرب

وغيرها) يحاولون تحويل العالم إلى عالم متعدد األقطاب ،لكن هذه الحرب وحدها ،هي التي
ستخرج منها الواليات المتحدة سالمة قوية ،وتُ بقي على عالم أحادي القطب ،تحت جناحها.
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“ريثيون ميسلز آند ديفينس“

تقدم منظومة رادارية متكاملة لضمان حماية
فائقة ضد الصواريخ الباليستية

تتسم هجمات الصواريخ الباليستية بالعشوائية ،فلدى حدوث الغارات يمكن أن تتساقط عشرات الصواريخ من

جميع االتجاهات وبسرعات فوق صوتية أو حتى فرط صوتية .كما يمكن لألعداء تمويه هذه الصواريخ وجعلها
ً
تهديدا ،وذلك عبر خداع دفاعات الهدف باستخدام التقنيات الحربية اإللكترونية.
تبدو وكأنها ال تشكل
ً
ً
بداية على
مهمة سهلة ،بل إنه يعتمد
وعليه ،ال يعتبر صد هذه الهجمات

المزايا المختلفة في كل منهما لناحية كيفية وزمن رصد األهداف .ويضمن

( )Upgraded Early Warning Radarمن نوع  ،AN/FPS-132والذي
ً
ً
واسعا؛ ومنظومة المراقبة الرادارية والتحكم المتنقلة لقوات
نطاقا
يغطي

فيها رؤية وتحديد التهديدات”.

وجود رادار فائق ،أو في مثل هذه الحالة اثنين :رادار اإلنذار المبكر المطور

الجيش والبحرية ( ،)AN/TPY-2والتي تضمن أعلى دقة ممكنة في تمييز

هوية األهداف .وكال المنظومتين من صنع شركة “ريثيون ميسلز آند

ديفينس” التابعة لشركة “ريثيون تكنولوجيز”.

هذا الربط تعزيز قدرات الرصد والمراقبة وال سيما في البيئات التي يصعب
وبدروه قال بيل ماركلي ،مدير أول ألجهزة االستشعار واألنظمة في قسم
القوة الجوية لدى “ريثيون ميسلز آند ديفينس”“ :تتزايد أنواع الصواريخ
ً
تطورا ،لذا نحتاج إلى رادارات قادرة على العمل
بشكل مضطرد وتغدو أكثر

واالستشعار طوال الوقت ،إلى جانب التعامل مع مسارات تهديد عديدة وفي

وقال جو بريس ،المدير التقني لقسم الدفاع الصاروخي االستراتيجي لدى

نطاقات مختلفة”.

بشكل مستقل وعلى أكمل وجه ،وهو ما تحققنا منه على مدى سنوات
ٍ
عديدة ،إال أننا نتحدث اليوم عن الربط الكامل بينهما .وسيثمر ذلك عن اغتنام

يحاولون التشويش على الرادار باستخدام التقنيات الحربية اإللكترونية .وفوق

“ريثيون ميسلز آند ديفينس”« :يمكن لكال المنظومتين تأدية مهامهما

وتزداد أهمية ربط المنظومتين عندما يكون األعداء قادرين على تمويه
ً
صواريخهم أو جعلها تبدو وكأنها ال تشكل
تهديدا ،وفي الوقت نفسه
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حماية أمنية مضمونة
مع القدرات الموثوقة

كل ذلك ،يطلق العدو غارة ضخمة من الصواريخ الباليستية نحوكم ،فكيف
يمكنكم صد هذه التهديدات على اختالف مساراتها بأقصى سرعة ودقة

ممكنتين؟

فريق الدفاع

تعتبر إمكانية إطالق الصواريخ الباليستية من أي مكان – من األرض ،والجو،
ً
معلقا
والبحر وحتى من الغواصات -أخطر مزاياها ،حتى إن بعضها قد يبقى
في الجو واآلخر يمكنه االنطالق عبر الفضاء .وهذا كله يحتم بقاء الرادارات

الدفاعية في وضعية مراقبة ضمن نطاق  360درجة على مدار الساعة.

يمكن لمنظومتي  UEWRو AN/TPY-2إتمام المهمة على أكمل وجه،
وكأنهما العبان في فريق كرة قدم واحد؛ كالهما حاضر ومتأهب لمنع

الخصم من التقدم.

المطور باستخدام نطاق التردد فوق العالي (،)UHF
ويمتاز رادار اإلنذار المبكر
ّ
ً
متفوقا على المنظومة الثانية ،مع القدرة على تعقب الصواريخ وفق مدى

ً
كيلومترا خارج الغالف الجوي ،واألهم من ذلك ،قبل وصولها
يتجاوز 5,000
ً
ً
ً
وتعقبا
مبكرا
كشفا
إلى أهدافها بمسافات شاسعة .ويضمن هذا الرادار

والموحدة لرادارات “ريثيون ميسلز
آند ديفينس”

ويوفر استخدام منظومة رادارية مكونة من عدة رادارات ما أسماه ساليني
ً
ً
رشيقا في األداء”؛ فلدى خضوع أحد الرادارات للصيانة أو تعرضه
تراجعا
“

للتشويش ،تحافظ هيكلية الدفاع على فعاليتها ،وقال“ :تشكل هذه الخاصية
عامال بالغ الفعالية عند إجراء الصيانة ،كما أنها
الهيكلية للمنظومة الرادارية
ً
مهمة ً
جدا في حال حدوث حرب إلكترونية ،إذ سيضطر العدو حينها للتشويش

بدال من واحد فقط”.
على عدة رادارات ً

مطورة وموثوقة

ً
دقيقا للهجمات القادمة ،كما بوسعه تصنيف األجسام الطائرة مما يساعده
ً
في التمييز سريعا بين التهديدات الحقيقية والخاطئة؛ ولهذا يسمى “العين

رئيسيين في منظومة الدفاع لدى وكالة الدفاع الصاروخية ،حيث أضاف

ويعمل رادار  AN/TPY-2باستخدام موجة  X-bandللطيف الكهرومغناطيسي

المعارك واالتصاالت في وكالة الدفاع الصاروخية ،والتي تستفيد من هذه

الهابطة .ومع استخدام الرادار لموجة  ،X-bandقصيرة الموجات ،يضمن

أجرت الوكالة اختبارات أرضية وجوية عديدة لهذه المنظومات التي تم نشرها

الكبيرة التي ال تنام”.

ويقوم ،على نطاق أقصر ،بتعقب وتمييز الصواريخ الباليستية الصاعدة أو
الدقة في التعقب والتمييز .وهكذا يمكن لرادار  AN/TPY-2رؤية األهداف

بوضوح فائق من مسافة بعيدة مع التمييز بين الخطر الحقيقي والزائف،
مثل المخلفات الفضائية.

تعتبر منظومتا رادار اإلنذار المبكر المطور و AN/TPY-2جهازي استشعار

ماركلي“ :يتم جمع بيانات هذين الرادارين عبر نظام القيادة والتحكم وإدارة
المعلومات وتعطيها للمستجيبات العتراض األهداف واالشتباك معها .وقد

في الميدان منذ عشرات السنين ،مما أفضى إلى تحقيق سجل حافل بالنجاح

في مواجهة جميع أصناف الصواريخ الباليستية”.

وفي الوقت نفسه ،وفيما تستخدم وكالة الدفاع الصاروخية البيانات القادمة

وتمتاز كال المنظومتين بمقاومتهما العالية للتشويش وسهولة تكاملهما مع

من منظومتي رادار اإلنذار المبكر المطور و ،AN/TPY-2تحرص شركة

و“حلول باتريوت العالمية” .وبدورها قالت جينيفر ويرتز ،مديرة برنامج العقود

التهديدات المتطورة عبر المراقبة المتواصلة لنظامهما ،وضمان استمراريته

عال” ()THAAD
باقي القدرات ،مثل منظومة “الدفاع الصاروخي على ارتفاع ٍ
في شركة “ريثيون ميسلز آند ديفينس”“ :يشكل هذا االبتكار منظومتين في
واحدة ،أي أكثر من مجرد منظومة واحدة مؤلفة من رادارين :ما يجعلها جاهزة
ً
دوما لدعم المنظومات األخرى وإخبارها بموضع الخطر”.

دمج القدرات

يعتبر رادارا اإلنذار المبكر المطور و AN/TPY-2الوحيدان من نوعهما اللذين
ً
حاليا .وثمة خيارات محتملة
تم نشرهما في الميدان ووضعهما قيد التشغيل
ما تزال قيد التطوير وهي مصممة الستخدام تردد واحد ،مما يؤكد أهمية

تشغيل رادارين للدفاع ضد الصواريخ الباليستية ،ألن منظومة واحدة – حتى
ً
نادرا ما تؤدي الغرض المنشود منها.
لو كانت األفضل –

وقال كريس ساليني ،المدير التقني ألنظمة االستشعار االستراتيجية في

“ريثيون ميسلز آند ديفينس”“ :ينطوي االكتفاء برادار واحد على مشاكل
عديدة بطبيعة الحال؛ فعندما نفكر في منتج واحد يحاول تحقيق األهداف

عال لتحسين مستوى التعقب والتمييز،
ذاتها لرادار  ،AN/TPY-2المزود بتردد ٍ
ورادار اإلنذار المبكر المطور الذي يستخدم التردد المنخفض لتحسين المراقبة

واإلنذار المبكر ،فسنجد لدينا منظومة واحدة تستخدم الموجة المتوسطة

وتجمع مزايا المنظومتين السابقتين لناحية األداء العام”.

“ريثيون ميسلز آند ديفينس” على استمرار تفوق هاتين المنظومتين أمام

وتحديثه.

ً
دوما على أفضل مستوى من المراقبة
واختتمت ويرتز“ :األهم هو أن تحصل
وتمييز األهداف في آن ً
ٍ
حال غير
مجد”.
معا ،كل ما عدا ذلك يعتبر ً
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شركتا  Nexterو  Thalesتكشفان
ً
حديثا
النقاب عن برج النظام  RAPIDFireالمصمم
مؤخرا برج النظام  RAPIDFireفي شكله
عرض الكونسورتيوم المؤقت الذي شكلته شركتا  Nexterو Tales
ً

النهائي على منصة  Nexterعلى هامش المعرض البحري األوروبي .ويوفر نظام المدفعية البحرية والبرية الذي

يتم تشغيله عن ُبعد منصات مجهزة بقدرات هجومية ذاتية ضد التهديدات الجوية والبحرية.
وسيتم تركيب أحد األنظمة األولى المنتجة على ناقلة تجديد أسطول

ألي خطر جراء وقوع أضرار جانبية بسبب الجمع بين نظام التحكم في النيران

التأهيل في البحر.

 Airburst (A3B) munitionsالتي تحمل أجهزة تفجير زمنية time-fused

البحرية الفرنسية  Jacques Chevallierفي مطلع عام  ،2023قبل مرحلة

والبرج ومن خالل استخدام الذخائر المضادة لالنفجار الجوي Anti Aerial

تم تصميم النظام  RAPIDFireلحماية المنصات ضد التهديدات الجوية

الجوالت لتحقيق أقصى فعالية ممكنة ضد جميع أنواع األهداف وال يمكن

الدفاع الجوي الوحيدة القادرة على االستحواذ والتهديد والرصد والتدمير

وقد تم بناء نظام  RAPIDFireحول جناح وذخيرة مدفع  CTAعيار 40

المنخفضة المستوى ،بما في ذلك الطائرات بدون طيار ،وهو أحد أنظمة

بشكل مستقل وتلقائي باستخدام بيانات تحديد الهدف التي يوفرها نظام
التحكم في القتال.

التشويش عليها أو خداعها أو تفجيرها بفعل الفوضى.

ملليمترا ،وتبنته بالفعل القوات المسلحة لدى فرنسا والمملكة المتحدة
وبلجيكا .ويتمتع النظام بهيكل مدمج حديثة قادرعلى استيعاب مدفع

وبفضل وجود رف جاهز يحمل  140طلقة ذخيرة ،أي ما يعادل حوالي 30

 CTAعيار  40ملليمترا والذخيرة ونظام الرؤية لضمان االعتراض العالي

الطائرات بدون طيار ،وتجنب استنزاف صواريخ أرض-جو في حالة وقوع

مدفع  CTAعيار  40ملليمترا مع مجموعة كاملة من الذخائر المعتمدة على

اعتراضا ،يوفر النظام قوة نيرانية فعالة ضد الطائرات بدون طيار وأسراب
ً

هجوم ساحق.

وبفضل االختيار اآللي ألنواع مختلفة من الذخائر بصورة فورية ،تستطيع

قوات الدفاع اإلسرائيلية التصدي لكافة أنواع التهديدات ،بما في ذلك
مركبات األفراد المائية ،واأللغام العائمة الحرة ،والسفن ،وذخائر التحويم

 ،loitering munitionsواألنظمة الجوية غير المأهولة ،والطائرات
المقاتلة ،والطائرات الممروحية الهجومية ،والقذائف التي يصل

مداها إلى  4,000مترا.

كما يتميز نظام  RAPIDFireبالدقيقة المتناهية للغاية ،ويمكنه
التعامل مع كافة أنواع التهديدات المختلفة دون التعرض

بشكل مستقل مع االحتفاظ بتصميم برج محصن ضد االختراق .ويتوافق

المناظير المقربة عيار  40ملليمترا من  ،CTAIبما في ذلك الذخائر المضادة
لالنفجار الجوي المستقبلية ضد األهداف المحمولة ً
جوا.
ويمكن تعديل النظام  RAPIDFireبسهولة بما يناسب المنصات األرضية

مثل هيكل الشاحنة  .CAESAR MkIIوبفضل واجهة المستخدم البديهية
 intuitive user interfaceوالقدرة على إطالق النار من وضع
الحركة ،يمكن دمج المدفع مع نظام دفاع جوي ثابت أو
متحرك لحماية الوحدات القتالية على األرض وكذلك
القواعد العسكرية والقوافل اللوجستية والمواقع

الحساسة واألصول عالية القيمة.
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شركة  Saabتتلقى طلبا من

لشراء الغواصات كاسحة األلغام البحرية

بولندا

طلبا لشراء مركبات إضافية تحت الماء تسمى ( Double Eagle SAROVوهي عبارة
تلقت شركة ً Saab
عن مركبة شبه مستقلة تعمل عن ُبعد) .وتستخدم المركبات للتخلص اآلمن من األلغام البحرية .وعلى مر

السنين ،اكتسبت شركة  Saabخبرة طويلة في مجال تطوير المركبات العاملة عن ُبعدRemotely Operated
 )Vehicles (ROVsوالمركبات ذاتية القيادة  )Autonomous Underwater Vehicles (AUVsعلى شكل
طوربيد  ،والتي كانت األساس لتطوير المركبة .Double Eagle SAROV
سيتم نقل أنظمة Double Eagle SAROV

على سفن صيد األلغام الثالث الجديدة
التابعة للبحرية البولندية والمعروفة باسم

 ،Kormoran II- classوالتي ستقوم بنشرها
وتشغيلها .وتم توقيع أمر الشراء مع الشركة

البولندية ،Remontowa Shipbuilding S.A

التي ستبني الدفعة الثانية للبحرية البولندية
من سفن Kormoran II-Class Mine
 )Countermeasure (MCMوستجهز السفن

الجديدة بـ .Saab›s Double EAGE AROO
ومن المقرر تسليم أنظمة  Double Eagleمع

شحنات السفن الجديدة إلى البحرية البولندية

خالل .2026-2027

وقال  ،Niclas Kolmodinرئيس وحدة

األعمال المتعلقة باألنظممة تحت-المائية في
شركة « ،Saabنرحب بأوامر الشراء المذكورة
من  Remontowa Shipbuildingألنظمة
 Double Eagle SAROVاإلضافية للبحرية

البولندية ،والتي ستمكنها من إجراء عمليات
فعالة وآمنة لمكافحة األلغام».

وتتكون عائلة  ،Double Eagleالتي تستخدمها القوات البحرية في جميع

وأنظمة تحييد األلغام متعددة الطلقات Multi-Shot Mine Neutralisation

 .MCMوفي ظل تكوينات مختلفة للمركبات والخيارات المتعلقة بتكامل

مؤخرا على هامش المعرض
للبحرية الملكية البريطانية والبحرية الفرنسية،
ً

أنحاء العالم ،من مجموعة مختارة من المركبات التحت مائية لعمليات
الحمولة ،هناك حل لكل سيناريو ،بدءا من البحث والتعرف إوانتهاء بتحييد
األلغام.

وأضاف  ،Dariusz Jaguszewskiالمدير التجاري في Remontowa

 ،)Systems (MuMNSوهي أحدث نظام لرصد األلغام والتخلص منها،
البحري األوروبي  . 2022وفي وقت سابق من العام الجاري ،تم استخدام

أيضا لتحديد موقع حطام السفينة (التحمل) ،التي تعرضت
ً Sabertooth
للغرق أثناء رحلة  Ernest Shackletonاالستكشافية في القارة القطبية

عقدا
 ،Shipbuilding S.Aقائال “تمثل سفن  MCMهذه
مهما لبناء
ً
ً
السفن في  Remontowaباإلضافة إلى بيان مهم وتعزيز األمن القومي

ومن الجدير بالذكر أن شركة  Saabتحرص دائما على استغالل أساليب

وتكليف أنظمة  Double Eagleالخاصة بها لنا ألول ثالث سفن ضمن

وأكثر استدامة
وإنصافا .وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة
ً

لبولندا في عالم سريع التغير .لقد نجحت شركة  Saabبالفعل في تسليم

برنامج .”Kormoran II

وجرى عرض بعض مركبات  Saabاألخرى تحت الماء ،مثل Sabertooth

الجنوبية في عام .1915

التكنولوجيا إلى أقصى حد ممكن من أجل خلق عالم أكثر أممنا وأمانً ا
األنظمة المتقدمة في المالحة الجوية واألسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة

االستشعار واألنظمة التحت -مائية.
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نظام التحكم في
النيران SMASH 2000L

يضمن للجيش األمريكي
القضاء على األهداف بدقة

أعلنت شركة  ،SMARTSHOOTERوهي شركة مطورة ألنظمة التحكم في النيران المبتكرة التي

مؤخرا أن فرعها األمريكي،
ترفع مستوى الدقة والفتك والوعي الميداني بالموقف لألسلحة الصغيرة،
ً

 ،SMARTSHOOTER Incحصل على عقد من شركة  )Atlantic Diving Supply (ADSلتوريد واحد من

أخف أنظمة التحكم في النيران المثبتة على األسلحة ،وهو النظام  ،SMASH 2000Lإلى الجيش األمريكي.
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يمثل النظام SMASH
ً
مثاليا
 2000Lحل
ً
مميتا ضد الطائرات بدون

طيار واألنظمة الجوية اآللية

وسيتم نشر النظام المذكور من قبل فرق الجيش األمريكي كجزء من
دفاعها ضد األنظمة الجوية اآللية المضادة  .C-UASsويخضع النظام

أيضا للتقييم من قبل مكتب القدرات السريعة التابع
ً SMASH 2000L

لمشاة البحرية األمريكية U.S. Marine Corps Rapid Capabilities

 ،)Office (RCOمع اختبارات الذخيرة الحية األخيرة التي أجريت في أوائل
شهر أغسطس الماضي.

عالوة على ذلك ،قدم النظام SMARTSHOOTER 2000L SMASH
جنبا إلى جنب مع حلول  SMASHاألخرى للتحكم في النيران خالل
ً
مؤخرا والمعرض في العاصمة
االجتماع السنوي  AUSAالذي اختتم
ً

األمريكية واشنطن .كما سلط الضوء على محطة SMASH Hopper
 Lightالتي يتم التحكم فيها عن بعد ( ،)LRCWSو SMASH Dragon
المثبتة على الطائرات بدون طيار ،ونظام  SMASH X4للتحكم في

النيران مع مدى بصري مكبر  ،x4من بين أمور أخرى.

أيضا باسم SMASH 3000، SMASH 2000L
ً
نظام آخر ُيعرف

(الخفيف) هو نظام للتحكم في النيران يعمل باليد الخفيفة .باستخدام

الذكاء االصطناعي ( )AIورؤية الكمبيوتر والخوارزميات المتقدمة ،يزيد

النظام  SMASH 2000Lمن القوة التدميرية والفعالية التشغيلية
والوعي بالوضع طوال أي مشاركة ،ليال أو نهارا .ومن الناحية التشغيلية،

يضمن النظام  SMASH 2000Lالقضاء بدقة على األهداف األرضية

مثاليا لتوجيه اإلصابات المميتة ضد الطائرات
حال
والجوية ،مما يجعله ً
ً
بدون طيار واألنظمة الجوية اآللية.

وقد تم اختيار نظام  SMASH Fire Controlالمثبت على البندقية في
البداية من قبل مكتب برنامج  )Counter UAS (JCOالمشترك الصغير

في شهر يونيو  2020باعتباره الحل الحركي الوحيد الذي تم طرحه لتدمير

الطائرات بدون طيار .وقد أخذ مكتب القدرات السريعة للحرائق المتكاملة

للجيش األمريكي U.S. Marine Corps Rapid Capabilities Office

 ،)(RCOاآلن زمام المبادرة من اختيار مكتب البرامج المشتركة JCO

لشراء أنظمة التحكم في النيران  2000L SMASHتحت PEO Missiles
.& Space

وقال  ، Michal Morالرئيس التنفيذي لشركة ،SMARTSHOOTER

“يشرفنا أن يواصل الجيش األمريكي تقديره ألنظمة التحكم في النيران
الحقيقية لدينا .وسواءا كانت مثبتة على بندقية أو يتم التحكم فيها عن
ُبعد ،فإن تقنية  SMASHالفريدة تضمن القضاء الدقيق على الهدف من
خالل ضمان عدم تأثر دقة اللقطة باألخطاء البشرية مثل التعب والتوتر،

وال بتحركات الهدف “.
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البحرية المصرية تتسلم أول فرقاطة
من شركة thyssenkrupp Marine Systems

مؤخرا أول فرقاطة  A-200 MEKOإلى البحرية
سلمت شركة thyssenkrupp Marine Systems
ً

المصرية .تم طلب شراء ما مجموعه أربع سفن ،مع الوحدات الثالث األولى المنتجة في ألمانيا والسفينة

الرابعة التي بنتها ترسانة اإلسكندرية لبناء السفن  Alexandria Shipyardفي مصر .ألمانيا ،قبلت البحرية
شهرا فقط من سريان العقد وذلك خالل االحتفال الذي أقيم في مدينة
المصرية الفرقاطة «العزيز» بعد 38
ً

 Bremerhavenاأللمانية

أيضا تسمية فرقاطة  MEKO A-200 ENثانية
كما تضمنت االحتفاالت ً

للبحرية المصرية .وأطلق رئيس أركان البحرية المصرية ،نائب األدميرال
أشرف إبراهيم عطوة ،اسم «القدير» على السفينة الحربية.

وقال نائب األدميرال أشرف إبراهيم عطوة “أنا ممتن لجمهورية ألمانيا

الصديقة بفضل العالقة البناءة التي تشكل القدوة التي يمكن أن يحتذي

بها اآلخرون .وتدعم ألمانيا مصر
دائما بالتكنولوجيا الحديثة الالزمة لتعزيز
ً

قدراتنا البحرية .ولدينا تاريخ طويل وناجح من التعاون ،كما يتضح من
 209غواصات عالية الكفاءة .ولم يقتصر تعاوننا على بناء سفن جديدة
أيضا ليشمل التدريب المتقدم ألطقمنا الستيعاب
فحسب ،بل تم توسيعه ً

التكنولوجيا المتقدمة الجديدة “.

وبعد مفاوضات قصيرة ولكنها مكثفة بدأت في مايو  ،2018تم توقيع
عقد الفرقاطات األربع في شهر سبتمبر  ،2018مع بدء عمل المشروع

رسميا في شهر أغسطس  .2019وتم إجراء أول قص فوالذي steel
ً
 cuttingفي شهر سبتمبر  ،2019وتم إطالق أول قطعة من الدرجة األولى

في شهر أبريل  .2021وفي شهر يوليو  ،2021تم تسمية «العزيز» وتم
تسليمها مؤخرا.

وأضاف  ،Oliver Burkhardالرئيس التنفيذي لشركة thyssenkrupp

ً
“ ،Marine Systemsلم يكن هذا الجدول الزمني القياسي
ممكنا لوال
تمتع كل من البحرية المصرية وأنظمة  thyssenkruppبهذه الشراكة
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الطويلة والثقة .ويعتمد البرنامج االستراتيجي على حوار مفتوح وتعاوني
مع عمالئنا .ونحن ممتنون لجهودهم الدؤوبة في المساهمة في إنجاح

هذا المشروع”.

تُ عد الفرقاطة  ، MEKO A-200 ENضمن فئتها ،واحدة من أقوى السفن
الحربية الموجودة في صفوف الخدمة حاليا .وتعتبر السفن األربع التي

طلبت جمهورية مصر العربية شراءها متطابقة من حيث البناء .وستبدأ
قريبا.
الفرقاطة «العزيز» رحلتها إلى ممينائها األم في اإلسكندرية
ً
ومن الجدير بالذكر أن شركة  thyssenkrupp Marine Systemإحدى
الشركات البحرية الرائدة على مستوى العالم ومورد رئيسي لألنظمة في

مجال بناء السفن البحرية والسطحية ،باإلضافة إلى اإللكترونيات البحرية
وتكنولوجيا األمن.

تضمنت
أيضا
االحتفاالت ً
تسمية فرقاطة

 MEKO A-200 ENثانية

العـدد  | 610نوفمبر 2022

تقارير

38

“ايدج” تعيد إطالق

اآلمنة تحت اسم “كاتم”

قدرات االتصاالت

ً
مؤخرا
أعلنت مجموعة ايدج
عن تغيير اسم الشركة

التابعة لها «ديجيتال»14

( )DIGITAL14إلى “كاتم”
( ،)KATIMوهي شركة
رائدة في تطوير حلول

اتصاالت مبتكرة وفائقة

األمان للعمالء في مجاالت
الدفاع واالستخبارات

والحكومة والقطاع الخاص
في جميع أنحاء العالم.

واحتفاء باإلطالق الرسمي لـ “كاتم” ،استضافت ايدج فعالية خاصة في
ً
أبوظبي لتوضيح كيفية توافق العالمة التجارية الجديدة مع االستراتيجية
الشاملة للمجموعة ،وتوسيع قدراتها في مجال االتصاالت اآلمنة ،ورسالة

“كاتم” ورؤيتها ،باإلضافة إلى األهداف واألولويات الرئيسية للفترة
المتبقية من عام  2022وما بعده .وأقيم الحفل في قصر اإلمارات في

أبوظبي ،بحضور سعادة فيصل البناي ،رئيس مجلس إدارة ايدج ،ومنصور
المال ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ايدج ،ووليد المسماري ،نائب
الرئيس األول  -الحرب اإللكترونية والتقنيات اإللكترونية في ايدج والمدير

التنفيذي باإلنابة لشركة “كاتم” ،وشاز خان ،رئيس قسم االنتقال والتحول

واالستراتيجية والعمليات في “كاتم” ،باإلضافة إلى عدد من أصحاب
المصلحة.

تلتزم ايدج بالحفاظ على
ريادتها في طليعة التطورات

التكنولوجية المتسارعة

وتأتي إعادة إطالق العالمة التجارية “كاتم” في ضوء التحوالت الكبيرة

في المجال التكنولوجي التي تفرض تحديات جديدة للتعامل بفعالية مع

التهديدات المتزايدة .ومن خالل تعزيز مكانتها كواحدة من مجموعات
التكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم ،تلتزم ايدج بالحفاظ على ريادتها

وبهذه المناسبة ،قال فيصل البناي“ :إن إطالق “كاتم” بعد إعادة هيكلتها

في طليعة التطورات التكنولوجية المتسارعة ،وتقديم الحلول الشاملة

عالمية رائدة في توفير الحلول المتقدمة لالتصاالت اآلمنة .إن المجموعة

ً
ً
دائما،
تهديدا
وتوفر “كاتم” الثقة في عالم تشكل فيه المخاطر السيبرانية

وإعادة تسميتها ودمجها الناجح في قطاع الحرب اإللكترونية والتكنولوجيا
ً
ً
تطورا
السيبرانية في مجموعة ايدج يعد
رئيسيا سيعزز مكانتنا كشركة
الواسعة من المنتجات التي توفرها ايدج تتوافق بشكل مثالي مع خطط
نمونا المستقبلي في السوق العالمي ،وسيكون لشركة “كاتم” دور

أساسي في استمرار تميزنا وتفوقنا في هذا المجال بما يتماشى مع التطور
المستمر لمتطلبات عمالئنا ،ويضمن قدرتنا الدائمة على تقديم منتجات
جديدة تلبي متطلبات أعمالهم .ونتطلع إلى مواصلة تحقيق التميز والريادة

مع “كاتم””.

لعمالئها ،وتعزيز أوجه التعاون المشترك عبر مختلف شركاتها لتحقيق
الم َثلى من خالل التكنولوجيا القابلة للتشغيل البيني.
االستفادة ُ
وتلبي الطلب المتزايد على القدرات السيبرانية المتقدمة والمنافسة
ً
عالميا من خالل توفير حلول قوية وآمنة وشاملة تتمحور حول أربع وحدات
عمل أساسية :الشبكات ،واألجهزة المحمولة فائقة األمان ،والتطبيقات،

واالتصاالت الفضائية .ومن خالل تطبيقها منهجية “التصميم اآلمن” من
ً
مرحلة الفكرة حتى مرحلة اإلنجاز ،تضمن منتجات وحلول “كاتم”
تشفيرا
شامال للصوت والفيديو والبيانات من خالل شبكات موثوقة ومخصصة.
ً
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مصر واإلمارات..

يوبيل ذهبي ومسار
أخوي

بقلم :إميل أمين

كاتب وباحث في الشؤون الدولية
??????

تمر هذه األيام خمسة
عقود على نشوء
وارتقاء العالقات
المصرية – اإلماراتية.
إنه اليوبيل الذهبي،
إن جاز التعبير ،لبدء
العالقات الدبلوماسية
الرسمية .غير أن
الحقيقة المؤكدة ،أن

تلك العالقات قديمة
جداً  ،وأبعد من هذا
التاريخ ،فقد حملت
إصدارات المؤرخين
رؤى عن تبادل المودات
والخبرات بين أهل
الكنانة ،وسكان تلك
الرقعة الذهبية من
الصحراء على الخليج
العربي منذ قرون طوال.

على أن التأريخ الحديث لإلمارات في عالقتها مع مصر ،يمكن القطع بأن زايد الخير،

طيب الله ثراه ،هو من وضع لبناته ،وأرسى له ،ومواقف الرجل تجاه مصر والمصريين،
مكتوبة بحروف من نور في سجل الرجال األماجد .خمسة عقود تمر هذه األيام ،وتقام

لها االحتفاالت على ضفاف نهر النيل الخالد ،حيث يلتقي األخوة واألشقاء من المصريين
واإلماراتيين ليتذكروا سيرة ومسيرة الكبار الذين ضفروا وشائج تلك العالقة ،بتعاون

صادق ومودات حقيقية ،ظهرت بنوع خاص في لحظات مصيرية.

من يمكن أن ينسى أو يتناسى مقولة الشيخ زايد ،طيب الله ثراه ،في حرب أكتوبر:
ً
وتاليا حين اضطربت األمور في منطقة
«النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي»،
الخليج في أغسطس عام  ،1989كيف أن مصر أرسلت أحد أهم ألوية قواتها الخاصة
ً
تضامنا مع دولة اإلمارات العربية وتأييدها لموقفها.

ً
وتاليا
وتبقى سردية المودات قائمة بمشاعر حقيقية ،فحين واجهت مصر جحافل الظالم،

قدر لها في  30يونيو من عام  2013أن تنتفض لتتخلص من ذلك اإلرث السيئ الذكر،

كانت اإلمارات في مقدمة األشقاء الذين ساندوا مصر ،وقدموا لها الدعم المعنوي قبل

المادي ،ويا لعظم المشهد في ذلك الوقت.
ما يجمع مصر واإلمارات هو رؤى استراتيجية وليس خطوات تكتيكية ،رؤى تعرف جيداً
مقدار التحديات والمصاعب ،بل ال نتجاوز الواقع لو قلنا المؤامرات التي تحاك للمنطقة،

ضمن صراعات واستقطابات القوى العظمى ،القائم منها والقادم على قدم المساواة.

في هذا السياق ،فإن القارئ ال تدهشه سردية التواصل الخالق بين قادة البلدين،
والجهود المبذولة من أجل حماية األمن القومي العربي ،والتصدي لمحاوالت التدخل

في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها .حين تأتي احتفالية اليوبيل الذهبي

للعالقات بين مصر واإلمارات تحت عنوان «مصر واإلمارات قلب واحد» ،فإن األمر يعبر
عن حقيقة وليس مبالغة لغوية ،سيما وأن قصص النجاح المشترك بين البلدين واسعة
وعريضة ،بما يضيق المسطح المتاح للكتابة عن االستطراد فيه.

ولعل أنفع وأرفع ما يميز تلك العالقات أنها تقوم على االحترام المتبادل ،والوعي

بمتغيرات األحداث في مواجهة نوازل العصر ،كما أنها وهي تنظر للماضي بعين التمجيد،
تسعى جاهدة لمد الجسور في طريق األجيال القادمة ،لتترك لهم ً
إرثا من النجاحات
والمحبات القلبية ،كما فعل اآلباء المؤسسون ،المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان ،وقادة االتحاد الذين أجمعوا على موقع وموضع مصر في نفوسهم وعقولهم قبل
قلوبهم ،رحم الله الذين غادرونا منهم رحمة واسعة.

العالقات الراسخة بين البلدين أثمرت شراكات نافعة للجانبين ،ولعل أفضل ما يمكن به
اختتام هذه الكلمات ،هو ذلك التعبير الشعري الجميل..ما أجمل أن يجتمع األخوة تحت

سقف واحد.
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«محاكاة اإلنسان في الحلقة» تختبر
سالمة الطائرات بدون طيار الكبيرة
أكمل مركز الفضاء الجوي الهولندي الملكي  ،Royal NLRبالتعاون مع شركة األنظمة الجوية العامة للطاقة الذرية (GA-
مؤخرا سلسلة من تجارب المحاكاة البشرية المتقدمة
 )ASIونظم المعلومات ،)Information Systems Delft (ISD
ً
الختبار وتطوير تقنيات وإجراءات الرصد والتجنب  detect-and-avoid (DAA) technologiesواإلجراات الالزمة لتشغيل
الطائرات المسيرة عن ُبعد( )Remotely Piloted Aircraft Systems or RPASداخل المجاالت الجوية األوروبية بأمان.
والطائرات المشار إليها عبارة عن طائرات بدون طيار كبيرة تم استخدامها

وتم إجراء هذه التجربة بمعرفة ثالثة مراقبين للحركة الجوية وستة طيارين،

بدءا من مسح األراضي وفحص البنية التحتية
لتنفيذ التطبيقات المدنيةً ،

 MALE RPASتابعة لسالح الجو الملكي الهولندي (.)RNLAF

أيضا
بطريقة تقليدية لتنفيذ العمليات العسكرية ولكن يمكن استخدامها ً
وانتهاء بمهام البحث واإلنقاذ.

بيد أنه قبل تنفيذ هذه التطبيقات المدنية ،البد من وجود دليل على إمكانية

دمج هذه الفئة من الطائرات مع المجال الجوي المدني بأمان.

جهازا محاكاة مركز الفضاء الجوي الهولندي

بما في ذلك طيار عامل على طائرة مسيرة عن ُبعد MQ-9B SkyGuardian
وقد الحظ خبراء تكامل المجال الجوي من عدة منظمات مختلفة من بينها

 Eurocontrolووكالة الدفاع األوروبية وهيئة الطيران المدني في المملكة
المتحدة و  QinetiQوخدمات الحركة الجوية الوطنية في المملكة المتحدة

ومؤسسة أبحاث الدفاع النرويجية.

تم إجراء التجارب باستخدام جهازي محاكاة مركز الفضاء الجوي الهولندي

تجنب االصطدام

الذي يحاكي الطائرات ،ويوفر شاشات الرادار وغيرها من األجهزة الالزمة

بالهاي ،حيث انصب التركيز على استخدام نظام الرصد والتجنب المحمول
ً
حاسما لتحقيق التكامل  MALEالالزم بين
جوا ،والذي يعتبر عنصرا
ً

 ،))Mandled Air Supervision Testbed (MUSTالذي يعمل كمحاك

تتيح تقنية نظام الرصد والتجنب لقائد الطائرة المسيرة على األرض «رؤية»

الملكي

 ،Royal NLRوهما محاكيا أبحاث )NLR ATM (NARSIM

لمراقبي الحركة الجوية إلدارة الحركة الجوية ،ويتيح للطيارين إمكانية التحكم

في طائراتهم والتواصل مع وحدات التحكم ،باإلضافة إلى NLR Multi

للطائرات المسيرة عن ُبعد ومحطة التحكم األرضي.
وتم توصيل هذين الجهازين لضمان محاكاة الطائرات المسيرة عن ُبعد على

 MUSTومحاكاة الحركة الجوية المتبقية في  NARSIMداخل نفس المجال
الجوي االفتراضي في نفس الوقت ،مما يتيح إمكانية اختبار إجراءات تكامل

هذه الطائرات باستخدام تجارب المحاكاة.

تم استخدام الطائرة المسيرة عن ُبعد MQ-9B SkyGuardian MALE
 ،RPASالتي صممتها وأنتجتها شركة  ،GA-ASIكدراسة حالة.

التجربة الثالثة

في شهر يونيو  ،2022أكملت الشراكة التجربة الثالثة ضمن هذه السلسلة.

تناولت التجربة عمليات الحركة الجوية في المجال الجوي حول مطار روتردام

الطائرات المسيرة عن ُبعد.

إلكترونيا  -وهو أمر
الحالة المرورية حول الطائرات اآللية المسيرة في الجو
ً
يحققه طيارو الطائرات المأهولة بمجرد النظر خارج مقصورة القيادة.

هذا يضمن قدرة قائد الطائرة المسيرة على األرض «رؤية» الحالة المرورية

إلكترونيا  -وهو أمر يمكنه من االبتعاد
حول الطائرات اآللية المسيرة في الجو
ً

تماما كما يفعل قائدو الطائرات المأهولة عندما
عن حركة المرور األخرى
ً

يرون طائرة أخرى تقترب بشكل خطير .توفر تقنية نظام الرصد والتجنب
عرضا لحالة المرور حول الطائرات المسيرة  ،باإلضافة إلى
لقائد الطائرة ً

التنبيهات واإلرشادات للتأكد من بقاء تلك الطائرات على مسافة آمنة من
الطائرات المحيطة ومن ثم تجنب االصطدامات.

تسمح هذه األساليب لنظام الرصد والتجنب بتمكين الطائرات المسيرة من
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جنبا إلى جنب مع الطائرات المأهولة دون التأثير على سالمة نظام
الطيران ً
الحركة الجوية .وفي هذه الدراسة ،تم تقديم تنبيهات نظام الرصد والتجنب
إلى الطيار باستخدام نظام شركة  GA-ASIللتنبؤ واستعراض بؤرة الصراع
.Conflict Prediction and Display System

أوضح الدكتور  ،Emmanuel Sunilمهندس البحث والتطوير ومدير

المشروع ،أن الشركة أجرت على مدار العام الماضي ،سلسلة من التحسينات

أثبتت نتائج المحاكاة أن
نظام الرصد والتجنب
يساهم في تحسين سالمة

المختلفة على أجهزة المحاكاة والتي تقدم عمليات محاكاة أكثر واقعية من

المجال الجوي

وقمنا بتطوير تطبيق  TCASأو نظام تنبيه حركة المرور وتجنب االصطدام

تضمنت السيناريوهات عمليات لم يتم اختبارها من قبل من خالل عمليات

تجاربنا السابقة» .وأضاف أن ذلك”شمل أيضا محاكاة الرياح ،والتي يمكن
أن تؤثر على االتجاه المستخدم لحل أوجه الخالف المتعلقة بالهندسة.

لكل من محاكاة  NARSIMو  .MUSTنتيجة لذلك ،قمنا بمحاكاة كل من
عناصر “البقاء
جيدا” و “تجنب االصطدام” ألنظمة الرصد والتجنب”.
واضحا ً
ً

مناورات المراوغة

محاكاة اإلنسان في الحلقة  ،human-in-the-loopبما في ذلك النزاعات
أثناء تحليق الطائات المسيرة ألنماط مسح المنطقة ،وأثناء عملية االقتراب
من المطار مع قائد الطائرة المسيرة التي أمر بها برج المراقبة الجوية ATC

باتباع طائرة أخرى على مسافة آمنة .وقد أظهرت نتائج عمليات المحاكاة

اختبرت التجربة سيناريوهات الصراع مع الحركة الجوية األخرى التي من

والتعليقات من المشاركين أن نظام الرصد والتجنب يحسن سالمة المجال

بما في ذلك النزاعات التي حدثت عندما فشلت الصلة بين المحطة األرضية

على عمليات الطائرات المسيرة مع نظام الرصد والتجنب سيتم تغذية نتائج

شأنها أن تجبر الطائرات المسيرة على تغيير مسارها للحفاظ على السالمة،

التجريبية النائية والطائرة المسيرة وفي مثل هذه الحاالت ،يجري تلقائيا

تنفيذ إرشادات نظام تقييم األداء التقني بواسطة نظام تقييم األداء
اإلقليمي من أجل القيام بمناورات مراوغة ،حتى وإن فقدت الصلة بالطيار.

كال من الطيارين ومراقبي الحركة الجوية يمكن أن يعتادوا بسرعة
الجوي وأن ً
عمليات المحاكاة إلى المنظمين وهيئات التوحيد القياسي من أجل تسريع
عملية دمج الطائرات اآللية المسيرة مع المجال الجوي المدني.
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تقوم شركات  Diehl Defenseو
 HENSOLDTو  Airbusبتجهيز أوكرانيا
بنظام الدفاع طراز IRIS-T SLM

قامت شركات  HENSOLDTو
ً
مؤخرا
 Airbusو Diehl Defense
بتسليم وحدة قتالية من منظومة

الدفاع الجوي األرضي IRIS-T SLM
إلى أوكرانيا .وبعد أن تم توقيع

العقد الخاص بهذه الوحدة القتالية

في يونيو ،يعد هذا اإليفاء السريع
ً
ً
استثنائيا
صناعيا
بالتزام التسليم أداء

للشركاء .وسيلي ذلك تسليم مزيد
من أنظمة  IRIS-T SLMإلى

أوكرانيا بالسرعة التي تسمح بها
العملية الصناعية.
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تعتبر شركة  Diehl Defenseالمقاول العام وشركة تكامل وإدماج األنظمة
لمنظومة الدفاع  ،IRIS-T SLMوتقوم أيض ًا بتسليم قاذفة الصواريخ
والصواريخ .وتساهم شركة  HENSOLDTبتوفير الرادار متعدد الوظائف

 .TRML-4Dأما برمجيات اإلدارة المتكاملة للقتال للتحكم بالنيران (IBMS-

 )FSلمركز العمليات التكتيكية فهي مقدمة من شركة إيرباص.

ما زالت شركات  Diehl Defenseو  HENSOLDTو  Airbusتتعاون منذ

فترة طويلة في مجال الدفاع الجوي األرضي .وهي توفر ،من بين أمور أخرى،
نظام  IRIS-T SLMالمصمم للنطاقات المتوسطة ،لمسافة  40كم وارتفاع
 20كم .وتقوم شركة  Diehl Defenseحالي ًا بتطوير نظام  IRIS-T SLXالذي

يتميز بزيادة قوة األداء ،كما يتميز بمدى أكبر (يصل إلى  80كم) وتغطية ارتفاع
(حتى  30كم)؛ وبالتالي يطيل أوقات رد الفعل والتحذير ويحسن محيط الحماية.

وتعتبر شركتا  HENSOLDTو  Airbusشركاء لشركة  Diehl Defenseفي

هذا المجال.

بمناسبة أول عملية تسليم للمنظومة الدفاعية  ،IRIS-T SLMقال هيلموت

راوخ ،الرئيس التنفيذي لشركة “ :Diehl Defenseنحن نفسر ثقة العميل الجديد
في منتجاتنا على أنها التزام ،وسوف نضمن أن يفي تمام ًا بالغرض المقصود
منه والمتمثل في حماية المنشآت على األرض من التهديدات الجوية”.

وأضاف توماس مولر ،الرئيس التنفيذي لشركة “ :HENSOLDTمن خالل

رادارنا ذي المستويات العالمية ،نساهم في حماية المدن األوكرانية .وأنا فخور
بأن التزام العاملين لدينا يسمح بتسليم المعدات في وقت قصير للغاية”.

تعتبر الحلول المشتركة ألنظمة الشركات الثالث Diehl Defense ،و Airbus
و  ،HENSOLDTباعتبارها أنظمة ألمانية حصري ًا مستقلة عن التكنولوجيا

األجنبية ،وهذا هو السبب في أنها توفر الحد األقصى من االعتماد
والمصداقية لالستخدام في ألمانيا ،باإلضافة إلى أعلى مستوى أمان ممكن
لإلمداد والتوريد .وهي في الوقت نفسه متوافقة تمام ًا مع بنية الدفاع الجوي

المتكاملة لحلف الناتو.

تم تصميم نظام

IRIS-T SLM
للنطاقات المتوسطة

لمسافة  40كم وارتفاع  20كم
أكد مايكل شولهورن ،الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للدفاع والفضاء(Airbus
“ :)Defence and Spaceتم تعزيز القدرة الدفاعية ألوكرانيا بشكل ملحوظ
من خالل تسليم منظومة IRIS-T SLM؛ حيث يوفر النظام حماية فعالة ضد

التهديدات الناشئة عن هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار”.
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VIPER SHIELD™ AN/ALQ-254 (V)1
مجموعة الحرب اإللكترونية الرقمية بالكامل
متطورة ومتكاملة

تتيح مكونات التكنولوجيا المعتمدة على برامج  Viper Shieldإمكانية
تحذير غير مسبوق ضد تهديد الرادار الرقمي وقدرات مضادة رقمية
إطالق
ً

داخليا .وتتكامل تقنية جهاز
قوية ضمن نظام متكامل بالكامل ومركب
ً
استقبال التحذير الرقمي المتقدم digital radar warning receiver
 -DRWRبسالسة مع رادار المصفوفة الجديدة  APG-83النشطة التي

إلكترونيا active electronically scanned array -AESA
يتم مسحها
ً
لتعظيم الوعي بالحالة .ويوفر نظام التشويش القائم على ذاكرة الترددات

الراديوية الرقمية المتعددة digital radio frequency memory -DRFM

قدرة معززة ضد التهديدات المتقدمة.

ويسمح تصميم النظام المفتوح بإضافة سلسة لتطبيقات الحرب اإللكترونية
التي أثبتت كفاءتها القتالية ،مما يوفر أحدث قدرة على معالجة التهديدات

الناشئة والمستقبلية .ويتيح تعزيز أداء النظام إمكانية تحسين احتماالت

اعتراضه ضد التهديدات المتحركة .وتوفر وصلة جديدة بين الطيار والمركبة
كامال بالحالة وتفاعلاً أسهل مع النظام .وتمنع التكنولوجيا المتطورة
وعيا
ً
ً
الجديدة أي تدخل في الحرب اإللكترونية من وإلى طيار الجناح .wingman

انخفاض تكاليف دورة الحياة مع سهولة التحديث

تم تصميم  Viper Shieldبمكونات مهمة أقل من أنظمة الحرب اإللكترونية

يتوقع الخبراء أن تواجه مقاتلة الجيل التالي من طراز F-16
تهديدات مستقبلية غير مسبوقة .ولمواجهة هذا التحدي،

تم تصميم مجموعة  Viper Shieldللحرب اإللكترونية
الرقمية بالكامل electronic warfare (EW) suite

أساسا لطائرات F-16 Block 70/72
خصيصا لتكون
ً
ً
المتقدمة وتعظيم قدرتها على البقاء ونجاح المهمة.
نظام الحرب اإللكترونية من الجيل التالي

بالتعاون مع شركة Lockheed Martinوالقوات الجوية األمريكية ،تعمل شركة
 L3Harrisعلى تطوير  AN/ALQ-254 (V) 1 Viper Shieldالجديد لتزويد حلفاء
الواليات المتحدة بأساليب مضادة متطورة ضد التهديدات المتطورة والمتغيرة
باستمرار .وسيوفر نظام الحرب اإللكترونية المتقدم هذا درع ًا إلكتروني ًا

من الجيل السابق ،األمر الذي يؤدي ليس إلى تقليل الحجم وانخفاض الوزن

أيضا متوسط زمن  mean timeأعلى بين الفشل وتكاليف
فحسب ،ولكن ً

دورة الحياة المنخفضة .ويدعم التصميم المعياري وحدات استبدال الخط
أيضا تطلعي من
 line replaceable units -LRUsفي الميدان .التصميم ً

خالل توفير النمو والتحسينات المستقبلية .وستعمل التقنية التجارية الجاهزة
( )COTSوالهندسة المعمارية المحددة بالبرمجيات على تبسيط التحديثات

المستقبلية ،مما ّ
يمكن العنصر المقاتل من تحديث القدرات والتقنيات جديدة
بأسعار معقولة ،مما يقلل من التقادم.

سجل شركة  L3Harrisفي مجال الحرب اإللكترونية

قدمت شركة  L3Harrisأنظمة الحرب اإللكترونية على طائرات  F-16ألكثر من

عاما ،مع أنظمتنا الحالية التي تحمي أساطيل العديد من الدول في جميع
ً 30
بناء
أنحاء العالم .والتزمت العديد من القوات الجوية بالفعل بـ ً Viper Shield

على قدرتها التشغيلية والتكنولوجيا المتقدمة والقدرة على تحمل التكاليف.
عاما لتطوير تقنية الحرب اإللكترونية على
يستمر هذا في إرثنا الذي يزيد عن ً 60

افتراضيا حول الطائرة ،مما ّ
يمكن العناصر المقاتلة من إكمال المهام بأمان
ً
ضمن سيناريوهات ساحة المعركة المعقدة بشكل متزايد .ويتيح تصميمها

أساطيل العديد من الدول في جميع أنحاء المتقدمة لضمان التفوق على طول

 the-shelf (COTS) technologyإمكانية تعزيز أداء النظام ،وتصغير الحجم،

والبحرية والجوية والفضائية  -للتغلب على التهديدات على كل مستوى من

الرقمي الحديث بالكامل مع استخدام تقنية تجارية جاهزة commercial-off-

وتقليل الوزن ،وتسهيل التحديثات المستقبلية.

عاما ،جنبا إلى جنب مع أنظمتنا الحالية التي تحمي
طائرات  F-16ألكثر من ً 30

الخط .ويتم نشر أنظمة الحرب اإللكترونية لدينا في جميع المجاالت  -البرية
مستويات االشتباك.
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مجموعة  ECA Groupوشركة iXblue
تدمجان خدماتهما إلنشاء شركة Exail

أعلنت شركتا الحلول الدفاعية الفرنسية  ECA Groupو
ً
مؤخرا أن الشركتين ستعمالن تحت عالمة تجارية
iXblue
مشتركة جديدة .Exail :وقد تم التطوير بعد استحواذ
 Group Gorgéعلى  iXblueفي نهاية سبتمبر.
بهذا االئتالف ،تصبح  Exailشركة صناعية عالمية ذات تقنية عالية،

متخصصة في تقنيات الروبوتات المتطورة ،والتقنيات البحرية والمالحية
والفضائية ،والكهربائية الضوئية .وتلجأ الشركة إلى الجمع بين الخبرات

التقنية المتكاملة والبصمة الجغرافية وإرث عريق من االبتكار ،لتزويد
ً
قاعدتها العالمية من العمالء بتقنيات ُمصنعة
داخليا ،تتراوح من المكونات
وأجهزة االستشعار إلى المنتجات واألنظمة المعقدة.

العالمة التجارية المشتركة الجديدة ستساعد على االستجابة للتحديات
الرئيسية في عصرنا ،حيث “يواجه عالمنا العديد من التحديات ،سواء كانت
أمنية أو بيئية أو مجتمعية .ونحن في  Exailمقتنعون بأن تطوير التقنيات

الخالقة سيمكننا من مواجهة هذه التحديات الجديدة .إننا في خضم المهام
ً
تعقيدا نسعى لتذليلها لعمالئنا من خالل إتقان التقنيات المتطورة .ومهما

يعد إنجاز هذا االئتالف بين  ECA Groupو  iXblueحول عالمة تجارية

تكن البيئة ،فإن مكوناتنا ومنتجاتنا وأنظمتنا القوية ستوفر لهم أعلى

لشركة  ،.iXblueحيث قال“ :إن توحيد الجهود تحت عالمة تجارية مشتركة
ً
ً
ً
ً
قادرا على التعامل مع األسواق
رئيسيا
عالميا
العبا
يتيح لنا أن نصبح

سنستمر في إنشاء حلول مبتكرة تساعد في استكشاف مناطق جديدة.

ً
معا ،سنواصل دفع حدود العلم لالرتقاءِ بتميزنا
حول الشعار نفسه.

الجديد.

مشتركة ميزة استراتيجية بالنسبة إلى فابيان نابوليتانو ،الرئيس التنفيذي

ً
أيضا لتوحيد موظفينا البالغ عددهم  1500موظف
الجديدة والكبرى ،ولكن
التكنولوجي إلى آفاق جديدة .كما تفتح أوجه التآزر الجديدة التي تم إنشاؤها
ً
مع Exail
آفاقا المحدودة لتطوير منتجات وأنظمة جديدة ستستمر في

توسيع آفاق التكنولوجيا وتنمية قدرات عمالئنا”.

ويرى دومينيك جيانوني ،الرئيس التنفيذي لمجموعة  ،ECAأن هذه

درجات األداء والموثوقية والسالمة ،بينما سيدعمهم فريقنا العالمي وهم
تعقيدا ،من أعماق البحار إلى الفضاء الخارجيً .
ً
معا،
يواجهون أكثر التحديات
ونحن نتطلع إلى االستمرار في خدمة عمالئنا وشركائنا من خالل عرضنا

عالوة على ذلك ،تعمل  Exailعلى تقديم أداء وموثوقية وأمان منقطع

النظير لعمالئها المدنيين والدفاعيين الذين يعملون في بيئات قاسية.
تتطلع الشركة إلى توسيع قدراتها بمجموعة كاملة من المكونات
ً
والمنتجات واألنظمة القوية،
انطالقا من أعماق البحار إلى الفضاء الخارجيز
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برنامج طائرة AW609 TiltRotor

ً
ً
ً
وضخما
مهما
إنجازا
يحقق

ً
مؤخرا برنامج أول طائرة  AW609 TiltRotorمتعددة المهام في العالم  -والمصممة إلضفاء مظهر ومفهوم جديد
سجل
ً
ً
مهما مع انطالق أول رحلة طيران ألول نموذج منتج من الطائرة .وتتميز
إنجازا
لمجموعة من الخدمات التجارية والعامة -

هذه الطائرة بإمكانات جديدة بموجب شهادة مدنية مخصصة “لفئة النقل العامل بالطاقة” ،وهي اآلن قيد التطوير.
حلقت الطائرة التي أطلق عليها  ،AC5في أجواء موقع ليوناردو في فيالدلفيا،
حيث كان أداؤها كما كان متوقع ًا في التقييم األولي لألنظمة والتعامل العام
أثناء الطيران.

في وقت سابق من هذا العام  ،شارك العميل األول عند إطالق طائرة AW609

في الواليات المتحدة ،وهو شركة  ،Bristow Groupفي رحلة استعراضية
في فيالدلفيا ،وكانت بمثابة إنجاز مهم ،حيث تعاونت كال الشركتين ،ليوناردو

وبريستو ،إلدخال طائرة  AW609في الخدمة .وفي شهر مارس ،تم كذلك

انضمت أول طائرة منتجة إلى نموذج أولي موجود في الواليات المتحدة
حاال في المراحل األخيرة من
وطائرتين أخريين في إيطاليا ،وهي جميع ًا تشارك ً

توسيع قاعدة مستخدمي طائرة  AW609من خالل إضافة جهة تشغيل أوروبية

سوف تحتفظ شركة ليوناردو ( )Leonardoبنموذج  AC5وتساهم في

عمودية في الخدمة لتنفيذ مجموعة من مهام نقل الركاب التي تدعم عملياتها

الشركة المصنعة وشركات التشغيل ،في االنتقال من مرحلة التطوير إلى
مرحلة التشغيل بمجرد طرحها في السوق .وتوجد حالي ًا ثالث طائرات منتجة

من المتوقع أن تُ حدث طائرة  AW609ثورة في النقل الجوي بفضل تنوع

أنشطة االختبار تحضير ًا للحصول على شهادة إدارة الطيران الفيدرالية (.)FAA

العروض الخاصة بالعمالء ،وتقييم القدرة في أداء المهام وتوسعتها ،ودعم

للعمالء على خط التجميع النهائي المخصص في مراحل مختلفة من التنفيذ

في فيالدلفيا.

عريقة لمروحيات ليوناردو لم يتم الكشف عنها تهدف إلى إدخال أربع طائرات
بين نقطة وأخرى في جميع أنحاء العالم.

استخداماتها مثل الطائرات العمودية وأدائها الشبيه بأنواع الطائرات األخرى.
وهي تتفوق في توفير النقل السريع عبر مسافات طويلة ،سواء كانت تربط

بين مراكز المدن أو توفر إمكانية الوصول في الوقت المناسب إلى المواقع

من جانبه قال جيان بييرو كاتيلو ،العضو المنتدب لشركة Leonardo

البعيدة .ويمكن للطائرة نقل ما يصل إلى تسعة ركاب في مقصورة مريحة

خالل العام الماضي ،وذلك من خالل سير األعمال التقنية وأثناء استعراضاتها

والتجاري ،ونقل البريد السريع (( ، EMSوالعمليات البحرية والدوريات ،وذلك

“ :Helicoptersيضاف هذا اإلنجاز إلى عدة إنجازات مهمة لبرنامج AW609

أمام الجمهور .ويدل هذا كله على مستوى النضج الذي وصل إليه هذا البرنامج،
ومؤهالت الريادة في مجال الطائرات العمودية السريعة الناشئة”.

تحوال في السفر الخاص
معدل فيها الضغط الجوي إلراحة الركاب ،مما يمثل
ً
لخدمة األشخاص في كل من القطاعين الخاص والحكومي .وقد سجل البرنامج
حتى اآلن ما يقرب من  1900ساعة طيران في الواليات المتحدة وإيطاليا.
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زيــارة
صاحــب السمــو

الشيخ محمد
بن زايد
آل نهيان

إلى روسيا

في سبتمبر عام  ،2013وخالل استقباله لصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،قال فالديمير بوتين ،الرئيس
الروسي في افتتاح المحادثات بين الجانبين «تجمعنا عالقات
طيبة مع اإلمارات العربية المتحدة التي تعد واحدة من أهم
ً
واصفا صاحب السمو الشيخ محمد
شركائنا االقتصاديين»،
بن زايد بـ «الصديق القديم والموثوق» ،وقد جاءت الزيارة
التاريخية المهمة التي قام بها صاحب السمو رئيس الدولة ـ
حفظه الله ـ في الحادي عشر من أكتوبر  2022إلى موسكو،
إلجراء محادثات مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
ً
انعكاسا لتميز العالقات بين البلدين ،وقدرة الدبلوماسية
اإلماراتية على القيام بمسوؤلياتها في أوقات األزمات
والتحرك بين نقاط التماس من أجل السعي لتهدئة التوترات
وتخفيف حدة االحتقان.

إعداد :هيئة التحرير
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تعد تلك هي أول زيارة يقوم بها صاحب السمو

رئيس الدولة إلى روسيا منذ توليه مقاليد
الحكم في  14مايو الماضي ،وتعد قمتهما هي
العاشرة التي تجمع الزعيمين منذ تولي بوتين

رئاسة روسيا عام ( 2012الفترة الرئاسية الثالثة).

وفي بيان لها ،قالت الخارجية اإلماراتية إن «زيارة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى

سعي اإلمارات المستمر لإلسهام
في تحقيق األمن واالستقرار
بالمنطقة والعالم ،وتعزيز التعاون المثمر

روسيا ،تأتي في إطار سعي اإلمارات المستمر
لإلسهام في تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة

والبناء مع القوى اإلقليمية والدولية

والعالم ،وتعزيز التعاون المثمر والبناء مع القوى اإلقليمية والدولية،

في المنطقة وفي العالم كله» .وأضاف« :نحن ممتنون لكم على جهود

التوصل إلى حلول سياسية فاعلة» .وأوضحت أن “المباحثات الثنائية

الحساسة إلى حد ما .إنني أعلم بقلقك بشأن تطور الوضع ككل ورغبتك

والتواصل مع كافة األطراف المعنية في األزمة بأوكرانيا للمساعدة في
ستتطرق إلى آخر التطورات والمستجدات المتعلقة باألزمة في أوكرانيا،
حيث تسعى الدولة للوصول إلى تحقيق نتائج إيجابية لخفض التصعيد

العسكري والحد من التداعيات اإلنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية

لتحقيق السلم واألمن العالميين» .وشددت على “استعداد اإلمارات
التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي لألزمة في أوكرانيا”،

مؤكدة “موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام
قواعد ومبادئ القانون الدولي.

الوساطة التي بذلتموها والتي أدت إلى حل عدد من القضايا اإلنسانية

في المساهمة في تسوية جميع القضايا الخالفية ،بما في ذلك األزمة التي

تحدث اليوم في أوكرانيا .أود أن أشير إلى أن هذا بالفعل عامل مهم يجعل
من الممكن استخدام نفوذكم من أجل التحرك نحو تسوية الوضع» .وحول
العالقات الثنائية ،قال بوتين إنها “تتطور بنجاح كبير .في العام الماضي،

شهد حجم التجارة الثنائية (قبل األزمة في أوكرانيا) نسبة نمو قدرها ،65%

وهذا العام ،على الرغم من كل الصعوبات ،استمر النمو ،ليس بنفس حجم
العام الماضي ،ولكن رغم ذلك وصل إلى  .”%17وتطرق الرئيس بوتين

وفي الحادي عشر من أكتوبر  ،2022استقبل الرئيس الروسي فالديمير

إلى دور روسيا واإلمارات في مجموعة “أوبك  ،”+قائال“ :نعمل بنشاط

الله ـ في مدينة سانت بطرسبرغ ،الروسية ،حيث أكد الرئيسان على متانة

ضد أي أحد ،ولن نقوم أو نفعل ذلك بطريقة تخلق مشاكل ألي أحد”.

بوتين ،صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه
العالقات بين البلدين الصديقين .وقال الرئيس بوتين خالل استقباله صاحب

السمو رئيس الدولة ،حفظه الله ،وقبل عقد جلسة المحادثات الثنائية ،إنه
عاما من عالقاتنا الدبلوماسية ،تطورت اتصاالتنا بشكل
«على مدى ً 50

تدريجي وتصاعدي .ورغم تعقيد العالقات الدولية خالل المرحلة الراهنة،
فإن العالقات بين روسيا واإلمارات هي عامل مهم لتحقيق االستقرار

في إطار أوبك بلس .أعلم أن موقفك وأفعالنا وقراراتنا ليست موجهة

وأضاف“ :تهدف أعمالنا إلى خلق االستقرار في أسواق الطاقة العالمية،
بحيث يشعر كل من مستهلكي وموردي الطاقة لألسواق العالمية بالهدوء
واالستقرار والثقة .ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب .لذلك ،نستجيب

دائما الحتياجات السوق ،ونحاول القيام بذلك بشكل مناسب لألحداث
ً
الجارية».
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من جانبه ،أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

وجه له التهنئة بمناسبة
ـ حفظه الله ـ عن سعادته بلقاء الرئيس بوتين ،كما ّ
ً
مشيرا إلى أنه لم يلتقي الرئيس بوتين
عيد ميالده الذي يوافق  7أكتوبر،
منذ نحو 3سنوات بسبب تفشي جائحة “كورونا” .وقال سموه إنه “رغم

وجود كوفيد ضاعفنا حجم التبادل التجاري بيننا من  2.5إلى  5مليارات
دوالر ،وعدد السياح الروس ارتفع إلى نصف مليون ،واحتفلنا بأول مدرسة
روسية هذا العام ،ولدينا  4آالف شركة روسية» .وأضاف“ :كل هذا يقوي

الجسر الذي بنيناه سويا ..ونحن نرى أنه في السنوات المقبلة سنضاعف
كل هذه األرقام ...سعيد جدا برؤيتك صديقي فخامة الرئيس”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل اللقاء سعي
دولة اإلمارات إلى اإلسهام في تعزيز أسس السالم واالستقرار في العالم

والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية لألزمات التي

يشهدها .وتطرق سموه خالل اللقاء إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا
وأوكرانيا  ..فيما أكد الرئيس فالديمير بوتين أن روسيا مهتمة باستمرارية
جهود الوساطة اإلماراتية .وأطلع بوتين ضيفه الكبير
تفصيال على الوضع
ً

في محطة زابوريجيا النووية والجهود التي يتخذها الجانب الروسي من أجل
ضمان سالمة األمن النووي ،فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
عن متابعة دولة االمارات الوضع بشأن المحطة .وفيما يتعلق بقيام دولة

اإلمارات بدور مهم في عملية تبادل األسرى بين روسيا وأوكرانيا ،أكد الرئيس

فالديمير بوتين أن الجانب الروسي يقدر هذه الجهود التي تقوم بها دولة

اإلمارات والتي أكدت استعدادها لمواصلة جهود الوساطة .بدوره ،أطلع
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،الرئيس الروسي على موقف

الجانب األوكراني حول عدد من القضايا .وأشار سموه إلى أهمية االستمرار
في بذل الجهود الحثيثة للبحث عن حلول سياسية لألزمات والتوترات وإيجاد
أرضية مناسبة لكل األطراف للتحاور .وشدد على سياسة دولة اإلمارات
الداعمة للسالم واالستقرار على الساحتين اإلقليمية والدولية ،والداعية
إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل األزمة األوكرانية ،مهما كان
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تعد دولة اإلمارات الوجهة
ً
عربيا لالستثمارات
األولى
الروسية ،وتستحوذ على %90
من إجمالي استثمارات روسيا في
الدول العربية

مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض واآلليات الدبلوماسية

للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم واألمن العالمي.من جهته
شكر بوتين صاحب السمو رئيس الدولة على جهود الوساطة في حل

القضايا اإلنسانية ،وأشاد بدور اإلمارات في الجهود لتسوية األزمات في

مختلف أنحاء العالم ،ويسن العالقات بين روسيا واإلمارات عامل مهم
لالستقرار في المنطقة.

صندوق االستثمارات الروسية المباشرة بقيمة ملياري دوالر .وأكد الرئيس
الروسي ل التجاري بين البلدين قد تضاعف من  2.5إلى  5مليارات دوالر.
وتعد دولة اإلمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة %55

من إجمالي التجارة الروسية الخليجية .كما تصنف دولة اإلمارات ضمن
أهم الدول العربية في التجارة الروسية حيث تأتي في المرتبة الثانية،

كما تحتضن أسواق دولة اإلمارات أكثر من  4000شركة روسية .وعلى
ً
عربيا لالستثمارات
صعيد االستثمار ،تعد دولة اإلمارات الوجهة األولى
الروسية ،وتستحوذ على  %90من إجمالي استثمارات روسيا في الدول
العربية ،وفي المقابل ،دولة اإلمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا،

وتساهم بأكثر من  %80من إجمالي االستثمارات العربية فيها .ويبلغ

رصيد االستثمارات األجنبية المتبادلة بين دولتي اإلمارات وروسيا نحو 1.8

مليار دوالر ،وحققت االستثمارات األجنبية الروسية المباشرة في دولة
ً
اإلمارات
نموا بنسبة  %13خالل عام  2019مقارنة بعام  .2018ويشار إلى

أن روسيا تعد بوابة لسوق اقتصادية واسعة وهي دول االتحاد األوراسي.
واالتحاد األوراسي هو اتحاد اقتصادي بين الدول الواقعة في وسط
وشمال آسيا وشرق أوروبا ،ويضم كال من روسيا وبيالروس وكازاخستان

ملف العالقات الثنائية بين االمارات وروسيا :خالل الزيارة األخيرة

وأرمينيا وقيرغيزستان .وكان قادة روسيا وبيالروس وكازاخستان قد وقعوا

ـ لروسيا ،قال الرئيس بوتين إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ال يعبر

وانضمت إليهم الحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان .ودخلت المعاهدة حيز

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله
عن اإلمكانات ،وأعرب عن أمله في أن يرتفع .وبارك بوتين االتفاق حول

ضخ استثمارات إماراتية في االقتصاد الروسي بنحو خمسة مليارات دوالر.
وقال“ :يطيب لي أن أشير إلى اتفاقكم مع صندوق االستثمارات الروسية

المباشرة على ضخ خمسة مليارات دوالر في أعمال مشتركة” .وأفادت
األنباء في وقت سابق أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون االستثماري

بين البلدين .وأوضحت وكاالت روسية أن الحديث يدور عن أكبر صندوق

لالستثمار في البنى التحتية الروسية بقيمة تصل إلى خمسة مليارات
ً
دوالر .وكان صندوق “مبادلة” وقع
اتفاقا إلنشاء مؤسسة مشتركة مع

المعاهدة األولى لالتحاد االقتصادي األوراسي في  29مايو/أيار ،2014
التنفيذ في مطلع يناير  .2015ويمتلك االتحاد االقتصادي األوراسي سوقا
موحدة متكاملة تضم  180مليون نسمة ،يزيد ناتجها المحلي اإلجمالي عن
 5تريليونات دوالر أمريكي.ويشجع االتحاد االقتصادي األوراسي حرية انتقال
السلع والخدمات بين دوله ،ويوفر سياسات مشتركة في مجال االقتصاد

الكلي والنقل والصناعة والزراعة والطاقة والتجارة الخارجية واالستثمار

والجمارك والتنظيم التقني والمنافسة وتنظيم مكافحة االحتكار.

ملف الطاقة :كان موضوع الطاقة الذي يعد أحد أبرز تداعيات األزمة
ً
األوكرانية
حاضرا خالل مباحثات الزعيمين ،وسط حرص اللقاء على التأكيد
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على أمن الطاقة العالمي ،بعد قرار «أوبك »+بشأن خفض
اإلنتاج ،حيث أكد الرئيس الروسي أن اإلجراءات التي اتخذها

تحالف «أوبك »+تهدف لتحقيق االستقرار في أسواق الطاقة

العالمية وأنها ليست موجهة ضد أحد .وسبق أن أكد الشيخ
ً
ً
موثوقا للطاقة،
«مزودا
محمد بن زايد آل نهيان استمرار بالده
ً
وداعما ألمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين
النمو والتطور االقتصادي العالمي .وأكد بوتين حالل اللقاء أن

تعزيز أسس السالم
واالستقرار في العالم
والعمل على خفض التوترات وإيجاد

روسيا ودولة اإلمارات تعمالن بشكل نشط في إطار «أوبك»+
من أجل تحقيق استقرار في أسواق الطاقة العالمية.

تطور العالقات الثنائية:

الحلول الدبلوماسية لألزمات التي
يشهدها

والتعاون متبادل المنفعة في االتجاهات كافة بين روسيا واإلمارات” .وفي

تعد القمة اإلماراتية ـ الروسية التي عقدت في سانت بطرسبرج في الحادي

أول مارس الماضي ،أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تعد المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

تطورات األزمة مع أوكرانيا ،حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن

جرت بينهما مباحثات هاتفية  17مايو الماضي ،قدم خالله الرئيس بوتين

األطراف وأمنهما القومي ،وبما يحقق السلم واألمن العالمي

عشر من أكتوبر  ،2002العاشرة التي تجمع الرئيسين ،اإلماراتي والروسي،

منذ تولي بوتين رئاسة روسيا عام ( 2012الفترة الرئاسية الثالثة).

والرئيس بوتين خالل الزيارة األخيرة ،الثالثة خالل العام الجاري .وسبق أن
تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب

دولة اإلمارات في وفاة رئيس اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان .كما هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة اإلمارات

العربية المتحدة ،وتمنى له التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من
النهضة في مختلف المجاالت ..وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل معه
لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين .أيضا جسدت

برقية التهنئة التي أرسلها بوتين المكانة المرموقة والتقدير الكبير للشيخ
محمد بن زايد آل نهيان لدى روسيا وقيادتها  ،والثقة في قدراته لتعزيز
العالقات بين البلدين .وقال بوتين في البرقية“ :أنا على قناعة بأن أنشطتك
في منصب رئيس الدولة ستسهم في مواصلة تطوير عالقات الصداقة

مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين تناولت العالقات
ً
وعددا من القضايا اإلقليمية والدولية ،من أبرزها
الثنائية وملف الطاقة

زايد آل نهيان على أهمية الحل السلمي لألزمة بما يضمن مصالح كافة
على مدار العقد الماضي قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان بنحو  8زيارات إلى روسيا ،أجرى خاللها مباحثات مع الرئيس الروسي

لتعزيز التعاون وتطوير الشراكة وبحث المستجدات اإلقليمية والدولية .وقد

أرست تلك الزيارات ركائز صلبة لمسار العالقات االستراتيجية بين البلدين،

لتتوج بتوقيع البلدين اتفاق شراكة استراتيجية بينهما خالل زيارة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لروسيا مطلع يونيو .2018

أثمرت الشراكة االستراتيجية عن زيارة الرئيس بوتين لدولة اإلمارات في
ً
ً
تقريبا.
عاما
أكتوبر  ،2019وكانت األولى له إلى الخليج عموما منذ 12

عقدت  8قمم بين الزعيمين خالل زيارات أجراها صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان لروسيا في أكتوبر  ،2012وسبتمبر  ،2013وأكتوبر
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الجانبين اإلماراتي والروسي .كما عقد الزعيمين جلسة مباحثات رسمية

تناولت عالقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها
وتعزيزها على المستويات كافة .وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان خالل المباحثات أن العالقات اإلماراتية – الروسية متجذرة
ومتنامية وتقوم على الثقة واالحترام المتبادل وتستند إلى إرث ثري من

التعاون والتواصل والزيارت المتبادلة والمصالح المشتركة .وبين أن إعالن

الشراكة االستراتيجية الذي وقعه البلدان كان بمثابة نقلة نوعية في مسار
يعبر عن توفر إرادة سياسية مشتركة لالرتقاء بهذه العالقات
العالقات وأنه ّ

ودفعها إلى آفاق أرحب .وأشار سموه إلى أنه في كل زياراته العديدة
ً
حرصا
لجمهورية روسيا االتحادية الصديقة خالل السنوات السابقة لمس

ً
واهتماما كبيرين من الجانب الروسي والرئيس فالديمير بوتين ،بشكل
خاص على تعزيز العالقات مع دولة اإلمارات العربية المتحدة وهو ما

أسهم في تحقيق التطورات اإليجابية في مسار هذه العالقات خالل الفترة
الماضية ،وجعل روسيا من الشركاء االستراتيجيين لإلمارات في العديد
من المجاالت .بدوره أكد الرئيس الروسي أن روسيا ودولة اإلمارات شركاء

في العديد من االستثمارات خاصة في مجال الطاقة والطاقة النووية
السلمية ..إلى جانب التنسيق بين سياسات البلدين في أسواق النفط

وثمن الدعم الشخصي
والتعاون في مجال استكشاف وعلوم الفضاء ّ .

الذي يبديه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لترسيخ وتنمية
العالقات بين دولة اإلمارات وجمهورية روسيا .كما شهد الزعيمين مراسم

تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين شملت المجاالت االقتصادية

واالستثمارية والبيئية والتي تستهدف تطوير الشراكة االستراتيجية بين
البلدين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

شهدت كل زيارة وكل قمة عقدت خاللها إضافة لبنة جديدة لصرح
العالقات المتنامية بين البلدين ،فخالل القمة الثنائية بموسكو في 20
أبريل ، 2017أعلن الجانبان في ختام اللقاء عن نية البلدين دراسة اضفاء
طابع الشراكة االستراتيجية على العالقات الروسية اإلماراتية .وفي القمة

التالية التي عقدت في مطلع يونيو  ،2018وقع الجانبان إعالن الشراكة
االستراتيجية بين البلدين  .وينص اإلعالن على إنشاء شراكة استراتيجية

شمل المجاالت السياسية واألمنية والتجارية واالقتصادية والثقافية
إضافة إلى المجاالت اإلنسانية والعلمية والتكنولوجية والسياحية .كما
تضمن اإلعالن إجراء المشاورات بشكل منتظم بين وزيري خارجية البلدين

بغرض تنسيق المواقف حول القضايا ذات االهتمام المشترك.

تخلل قمم القادة ،زيارات متبادلة لوفود ومسؤولين رفيعي المستوى

من البلدين على مدار الفترة الماضية ،لتعزيز التعاون بينهم في مختلف

المجاالت األمنية والعسكرية والسياسية واالقتصادية واإلنسانية وغيرها.

اإلمارات وروسيا :عالقات شراكة قوية

ً
ً
كبيرا بتعزيز التعاون والشراكة مع
اهتماما
تؤكد الشواهد أن روسيا تبدي

 ،2014وفي أغسطس  ،2015ومارس  ،2016وإبريل  2017ويونيو .2018

دولة االمارات ،بالنظر إلى العوائد االستراتيجية المحتملة مع هذا التعاون،

الرئيس الروسي فالديمير بوتين لإلمارات ضمن جولة شملت السعودية
ً
أيضا كانت هي األولى له إلى الخليج منذ إثني عشر
عاما .وخالل تلك

فضال عن أن امتالك الدبلوماسية االماراتية سمات المرونة
االرهاب،
ً

عقدت القمة التاسعة في  15أكتوبر  ، 2019خالل زيارة دولة قام بها

الزيارة ،ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس
فالديمير بوتين اجتماعا ضم المسؤولين عن ملف التعاون االقتصادي في

والسيما في مجاالت حيوية ذات أولوية بالنسبة لروسيا ،مثل مكافحة
الجيوسياسية وقواسم مشتركة مثل حرص الجانبين على تعزيز دور الدولة

الوطنية في المنطقة ومكافحة تنظيمات االرهاب والتعاون في أسواق
ً
ً
شريكا
الطاقة الدولية ،يجعل منها
مثاليا بالنسبة لروسيا التي تتطلع لتعزيز
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مكانتها وموقعها في منطقة الشرق األوسط والعالم باالستفادة مما
راكمته طيلة السنوات الفائتة من أدوار مؤثرة في سوريا وليبيا وغيرها،

ومن خالل عالقات قوية ومتنامية مع شركاء اقليميين مؤثرين مثل
االمارات وغيرها ،وهذا األمر يعود بالنفع كذلك على دولة االمارات التي

تتطلع لتحقيق األمن واالستقرار االقليمي كوسيلة لضمان استمرار خطط

التنمية.

وتتسم العالقات االماراتية ـ الروسية بعدد من السمات الخاصة منها

التوسع المستمر على المستويات األفقية والرسمية ،فهناك عالقات
متنامية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين (هناك أكثر من  4آالف

شركة روسية تعمل في اإلمارات وتتركز أنشطتها في قطاعات العقارات
والتجارة والتصنيع واالتصاالت) ،وبحسب تقارير رسمية فإن روسيا تمثل

روسيا ودولة اإلمارات
تعمالن بشكل نشط
في إطار «أوبك »+من أجل

تحقيق استقرار في أسواق الطاقة
العالمية

إحدى وجهات االستثمارات االماراتية المفضلة ،حيث حلت اإلمارات في

المرتبة األولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تدفقات

االستثمار األجنبي المباشر في روسيا ،وتتنوع تلك االستثمارات في تجارة

الجملة والتجزئة والقطاع العقاري والصناعي والمالي والتأمين وقطاع
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين والتعليم وإصالح
المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ،فيما تجاوز رصيد االستثمارات

الروسية باإلمارات حاجز الملياري دوالر .وهناك عالقات شعبية تعكسها
معدالت التبادل السياحي (زار اإلمارات  800ألف روسي في عام 2019
وهناك  17ألف مواطن روسي يقيمون في دولة االمارات) ،وهناك

عالقات رسمية قوية تعكسها الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي

ومسؤولي البلدين بشكل مستمر ،واألمر ال يقتصر على قوة العالقات
الشخصية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

ـ حفظه الله ـ والرئيس فالديمير بوتين ،حيث نجد أن سمو الشيخ عبد
الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي قد أكد من قبل

“أنا وسيرجي ( سيرجي الفروف وزير الخارجية الروسي) صديقان حميمان”،
ً
مؤكدا أن العالقة تجاوزت الحديث الدبلوماسي .وتمثل الثقافة والفنون

أحد ركائز الشراكة االماراتية ـ الروسية ،فقد احتفت روسيا بالثقافة االماراتية
ً
ً
مميزا” في
“ضيفا
ودور االمارات في هذا المجال من خالل إعالن الشارقة

معرض موسكو للكتاب عام  ،2019كأول ضيف عربي مميز في تاريخ
المعرض ،بينما كانت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي قد اختارت روسيا

“ضيف شرف” في معرض أبوظبي للكتاب في دورته الثالثين عام .2020
وهناك اهتمام بتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين السيما أن هناك جالية

روسية كبيرة تعيش في دولة االمارات ،وهناك توافق في مبادىء التسامح
والتعايش والقيم والمبادىء المشتركة بين الشعبين والبلدين الصديقين،

ما يدعم أهداف االمارات في ترسيخ التعايش العالمي بين الشعوب
كافة .وترتكز عالقات الشراكة االستراتيجية بين البلدين على العديد من
االتفاقيات واألطر المؤسسية ،ومنها اتفاقية تعاون في مجال الطاقة
النووية السلمية واتفاقية حماية وتشجيع االستثمار بين روسيا واإلمارات

وتم توقيعها في ديسمبر  ،2012ووقع البلدان في ديسمبر  2011اتفاقية
تجنب االزدواج الضريبي على الدخل ،وفي أكتوبر عام  2014وقع الجانبان

مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي في الدولة ووزارة التعليم والعلوم
الروسية باإلضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي االقتصاد.

وبعد توقيع اتفاق الشراكة ،وفي مارس عام  ،2019وقعت كل من موانئ

أبوظبي ومجلس التطوير التجاري واالقتصادي الروسي مذكرة تفاهم لتعزيز

العالقات التجارية والتعاون االقتصادي مع الشركات الروسية والتعريف

بالفرص االستثمارية المتاحة لها في مدينة خليفة الصناعية ومنطقة

التجارة الحرة لميناء خليفة إضافة إلى توقيع اإلمارات ممثلة بوكالة
اإلمارات للفضاء “خطاب نوايا” مع كل من روسيا وكازاخستان للتعاون في

مجاالت الفضاء المختلفة وإطالق مشاريع مشتركة خالل الفترة المقبلة،

وفي فبراير من عام  2019قامت جمهورية روسيا االتحادية بإعفاء مواطني

االمارات من حملة جوازات السفر العادية من تأشيرة السفر المسبقة وذلك
بناء على االتفاقية التي تم توقيعها في مدينة كازان الروسية .ونجح البلدان
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أبعاد استراتيجية مهمة للعالقات اإلماراتية مع روسيا

وتكتسب عالقات دول مجلس التعاون بشكل عام ،واالمارات بشكل خاص،
مع روسيا أهمية استثنائية ليس لكون األخيرة تمتلك عالقات تعاون وثيقة

مع إيران ،التي تعد إحدى أخطر معضالت األمن واالستقرار في منطقة
ً
أيضا قوة كبرى مسؤولة
الخليج العربية والشرق األوسط  ،ولكن ألن روسيا

عن األمن واالستقرار العالمي ومن مصلحتها بلورة رؤية واضحة حول أمن
المنطقة ،ولعب دور فاعل في ذلك ،السيما أن لموسكو مصالح متنامية

مع دول المنطقة جميعها وليس مع إيران فقط ،بل إن مصالحها مع دول

مجلس التعاون تفوق المصالح الروسية مع إيران بمراحل ،رغم أن ال ينفي

أن لروسيا حسابات استراتيجية تضع إيران في مربع حيوي ضمن صراعات
التنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والهيمنة على النظام العالمي،

ولكن من المؤكد أن مجمل هذه الحسابات تبدو حاضرة في قرارات

بوقت سابق في إطالق مجموعة من االستثمارات المشتركة ،أبرزها

الكرملين ،الذي ال يريد بالتأكيد المجازفة بعالقاته مع دول مجلس التعاون
ً
ً
ً
توسعيا
مشروعا
من أجل إرضاء إيران ،التي تمتلك
اقليميا يتعارض على

ملياري دوالر أبرزها في مطار بولكوفو بمدينة سان بطرسبورغ الروسية،

األوسط بل وفي محيطها الجيواستراتيجي .تدرك روسيا أن هناك شبكة
ً
تحديدا ،السيما
متعاظمة من المصالح تربطها بالسعودية واالمارات

االستثمار المشترك بين الصندوق الروسي لالستثمارات المباشرة وشركة
مبادلة اإلماراتية في نحو  40صفقة مشتركة في روسيا بقيمة تتجاوز

ومشروعات بمشاركة شركة موانئ أبوظبي ،إلى جانب االستثمارات في
مجال البتروكيماويات ،وأخرى في مجالي الزراعة والغذاء بقيمة  19مليار
روبل ( 300مليون دوالر) ،باإلضافة إلى استثمار نحو  10مليارات روبل

في مجموعة شركات “إفكو” المتخصصة في منتجات الزيوت والدهون
في االتحاد االقتصادي األوراسي الذي تقوده روسيا ويضم خمس دول
ً
أيضا
هي (روسيا ،كازاخستان ،بيالروسيا ،أرمينيا ،وقرجيزستان) .وهناك

ً
تعاونا بين البلدين لشراء الوقود النووي الروسي في إطار برنامج اإلمارات
السلمي للطاقة النووية.

المدى البعيد مع أهداف ومصالح روسيا االستراتيجية في منطقة الشرق

ً
هائال على
تأثيرا
على صعيد استقرار أسواق النفط العالمية ،التي تمتلك
ً

االقتصاد الروسي ،حيث أسهم التعاون الروسي مع أبرز الدول المنتجة
للنفط في منظمة “أوبك” وفي إطار تحالف “أوبك ،”+في استعادة
استقرار األسواق ،وال شك أنه من الضروري استمرار هذه المصالح
االستراتيجية الضامنة الستقرار االقتصاد الروسي وتفادي مفاقمة تأثير
حرب أوكرانيا والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.
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“قمة المناخ” ..والمناخ
السياسي العالمي
تاريخي ًا ،بدأت فعاليات “قمة المناخ” الحقيقية من قمة ريودي جانيرو في البرازيل عام 1992

والتي عرفت بقمة األرض .كانت هي االنطالقة السياسية لموضوع المناخ ولكن من حيث

اهتمام العلماء والمفكرين منذ السبعينيات .ولكن ألن هناك قناعة -وهي حقيقية -ال يمكن أن

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

تنقلت «قمة المناخ»
في عقد اجتماعاتها
الدورية بين عواصم
العالم خاصة تلك
التي ُيعتقد أنها األكثر
ً
إنتاجا للكربون أو تلك
العواصم التي تجد
فيها التأثير اإليجابي
على دول في
ً
فهما
إقليمها ،لخلق
ً
ً
مشتركا ليس
عالميا
فقط بين السياسيين
ولكن حتى بين
الجماهير ،وتعقد قمتها
( )Cop27لهذا العام
في مدينة شرم الشيخ
المصرية خالل الفترة
من  18 - 6نوفمبر
الحالي.

ينجح عمل مهما كان نوعه في العالم أو المستوى األقل دون إرادة سياسية .ثم انتقلت هذه
القمة التي تهتم بحياة اإلنسان لتعقد في برلين  1995وبعدها انتظمت لتكون كل سنة إلى أن

وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة في  2012لتكون بذلك أول قمة في مدينة عربية وخليجية

ثم إلى مراكش وهذه السنة في مصر على أن تستضيف دولة اإلمارات القمة القادمة (.)Cop28

الهم الوحيد الذي يشغل المجتمعون ويبلغ عددهم هذه السنة ( )179دولة في هذه القمم هو

إنقاذ الكون من ارتفاع درجة الحرارة في العالم (االحترار المناخي) كي يستمر عالمنا قابل ألن
يعيش اإلنسان فيه .األمنية التي يرددونها المهتمون بالمناخ عدم تسيسها ومحاولة إبعادها عن

تفكيرهم ألنها ستفقد أهميتها خاصة وأنها تأتي في ظرف تاريخي حساس العالم كله يكاد يجبر
على التحيز مع طرف ضد اآلخر في الحرب الروسية -األوكرانية (تقوم بحرب الوكالة عن الغرب).

ألن القالقل التي بات العمل الدولي يعاني منها شيئين اثنين هما .األول :إمكانية حصول إجماع
أو حتى األغلبية ليست الدولية ولكن في مراكز صناعة القرارات الدولية بسبب حالة االحتقان الذي

يتعرض له العالم الناتج عن الحرب الروسية-األوكرانية.

الشيء الثاني :التفسيرات السياسية غير الصحية ألي موقف تتخذه دولة ما يقترب من طرفي

النزاع الواليات المتحدة األمريكية أو روسيا .وفي الحالتين فإن أي عمل دولي حتى لو كان إنساني
لن يغادر مكانه بالسرعة التي يتطلبها الظرف الدولي.

من بين كل القمم السابقة تعتبر قمة شرم الشيخ الفرصة األخيرة إلنقاذ الكون من تصاعد درجات

الحرارة واألمل فيه كبير نظر ًا لرغبة المصريين بالخروج منها بما يغير من الصورة الغامضة التي
يعيشها عالمنا منذ فبراير الماضي .فمناقشات المسؤولين الحاضرين في هذه القمة ستشمل
بجانب التغيرات الحاصلة في حياتنا اليومية في :التحول المناخي ،ارتفاع درجات الحرارة السياسية
في األزمات التي تعرقل التفكير في المجاالت اإلنسانية ومنها األزمة األوكرانية -الروسية.

يعكس االهتمام العالمي بـ”قمة المناخ” حالة القلق الكبير مما يحدثه اإلنسان من سلوكيات
تهدد البيئة ،ألنه ال يمكن إلقاء اللوم على الدورة الحضارية التي تنتقل من بقعة جغرافية إلى أخرى
وإال لما وجدنا تكاتف الجميع لتقليل مسألة زيادة الحرارة على اعتبار أن دورات الحياة أو الحضارات

كان عالجها دائما انتقال البشر من مكان إلى آخر ولكن يبدو هذا الخيار لم يعد متاح ًا لإلنسان في
وقتنا الحاضر ألن حجم التأثير يشمل الكون كامل.

ينتظر أن تكون مخرجات قمة المناخ الحالية بعيدة عن تأثيرات ما يحدث في العالم واالبتعاد

عما سببته األزمة التي يمر بها العالم .وعن النوايا التي لم تعد “صافية” لخدمة اإلنسان كما كان
قبل الحرب األوكرانية-الروسية التي بدأت تكون معيار يستخدم لمدى قربك وبعدك عن العمل

اإلنساني الدولي.

عانت القمم السابقة من وجود سياسيين يشككون في الحقائق العلمية لمخاطر التغير المناخي
والذي كان على رأسهم الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب والمأمول هذا العام أن تخرج

التوصيات بإجماع فـ”عالمنا” يحتاج إلى تعاون أكثر خاصة من السياسيين فهم المحركون

األساسيون لكل القرارات الدولية وباألخص الدول الكبرى.
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زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى
روسيا ...أبعاد ودالالت حيوية مهمة

حظيت الزيارة التاريخية المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ،إلى روسيا في الحادي عشر من أكتوبر الماضي،
ً
ً
ً
ً
ودوليا ،حيث جاءت الزيارة في توقيت بالغ الحساسية
إقليميا
استثنائيا
باهتماما

بالنسبة لألزمة في اوكرانيا ،ما ضاعف أهمية الزيارة التي راهنت عليها الدوائر
ً
نسبيا ،وذلك بالنظر إلى
السياسية الدولية في تبريد أجواء التصعيد وتهدئة األوضاع
العالقات الشخصية القوية التي تربط بين سموه والرئيس الروسي فالديمير بوتين،
فضال عن اهتمام دولة اإلمارات بالسعي إلى تحقيق األمن واالستقرار والتخفيف
ً
من حدة التوترات العالمية وتبذل في سبيل تحقيق ذلك الكثير من الجهد.
أبعاد ودالالت مهمة

بقلم العقيد الركن/

يوسف جمعه الحداد

الدولي واالقليمي ،وفي مقدمتها األزمة األوكرانية ،التي تؤكد الشواهد أنها

تنطوي الزيارة التاريخية المهمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن

حظيت بنصيب كبير من نقاشات الجانبين ،ورغم أن الزيارة مبرمجة ضمن أجندة

يتعلق بالعالقات الثنائية ،بينما يتصل بعضها اآلخر بالقضايا ذات الطابع

للغاية ،حيث جاءت في توقيت «حساس» لألزمة األوكرانية ،والتي دخلت

زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،إلى روسيا ،على أبعاد عدة بعضها

عالقات البلدين الصديقين ،فإن توقيت الزيارة أضفى عليها أهمية استثنائية
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تتحرك الدبلوماسية
االماراتية في مناطق
الشراكة والتعاون مع
األطراف االقليمية
ً
بعيدا عن التحليالت
والدولية

والتأويالت القائمة على فكرة
اإلحالل والتبديل في هياكل
التحالفات االستراتيجية االقليمية
والدولية

ً
ً
ً
مؤخرا ،بعد تفجير جسر القرم ،ورد روسيا بهجمات صاروخية
خطيرا
منعطفا

أجمع ،ولكن الرئيس الروسي فالديمير بوتين بادر خالل لقاء صاحب

سالحا ،ما يكشف عن تحرك دبلوماسي مدروس
على كييف والتلويح بالنووي
ً

السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ للقول « :نحن ممتنون لكم على

بأكمله .وفيما يلي استعراض أهم أبعاد ودالالت هذه الزيارة:

اإلنسانية الحساسة إلى حد ما .إنني أعلم بقلقك بشأن تطور الوضع

وذكي من دولة اإلمارات ،لخفض منسوب التوتر الذي بات يهدد العالم
.1

1األزمة األوكرانية :في ضوء السمات والخصائص التي تتمع بها
ً
معا ،لم تتطرق
الدبلوماسية االماراتية الفاعلة والهادئة في آن
ً
كثيرا إلى دور ما في تهدئة التوترات والسعي
التصريحات االماراتية
إليجاد مخرج من األزمة األوكرانية التي تؤثر في اقتصادات دول العالم

جهود الوساطة التي بذلتموها والتي أدت إلى حل عدد من القضايا

ككل ورغبتك في المساهمة في تسوية جميع القضايا الخالفية ،بما
في ذلك األزمة التي تحدث اليوم في أوكرانيا .أود أن أشير إلى أن
هذا بالفعل عامل مهم يجعل من الممكن استخدام نفوذكم من أجل

التحرك نحو تسوية الوضع» ،كما قال الرئيس بوتين قبل ذلك خالل
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والرئيس فالديمير بوتين ،حيث حظيت هذه العالقات باهتمام كبير من
وسائل االعالم الدولية ،التي سلطت الضوء على كل تفاصيل الزيارة،

بما في ذلك المواقف واللفتات الشخصية المتبادلة بين الرئيسين،

ً
معقدا بدرجة
الوضع
تحتاج إلى جهود
وطاقات دبلوماسية
كبيرة لبناء المشتركات والتوصل

حيث تعرضت بعض التقارير االعالمية لدالالت المحادثات الثنائية بين

الرئيسين ،والتي حرص البروتوكول الروسي المعروفة بدقته الشديدة
على جعل مسافة الجلوس قريبة للغاية ،بعكس كل اللقاءات التي

عقدها الرئيس بوتين منذ بداية انتشار جائحة «كورونا» وتواصلت خالل
ً
مؤشرا
أزمة أوكرانيا ،حتى أصبحت التباعد بين الرئيس بوتين وضيوفه
ً
مهما لتقارب وتباعد المواقف ووجهات النظر والرؤى السياسية .وبلغ
األمر أن وسائل االعالم قد اتخذت من هذا التباعد الذي تجسده طاولة
ً
مؤشرا على مواقف الرئيس بوتين حيال
االجتماعات الروسية الشهيرة،
ً
تماما خالل لقائه مع صاحب
قادة وزعماء آخرين ،وهو األمر الذي اختفى

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حيث عقدت المحادثات في أجواء

صداقة قوية ،وعكست الكلمات المتبادلة واللفتات الشخصية العديدة
ً
كثيرا
مستوى استثنائي من الصداقة الشخصية ،التي يمكن أن تسهم

إلى ما يمكن البناء عليه في
مراحل الحقة

في حلحلة األزمات الدولية المعقدة .وقد تناولت التقارير االعالمية
تفاصيل العالقات الشخصية القوية التي تربط بين الزعيمين ،والتي

ظهرت بشكل في مظاهر الترحيب والحفاوة المتبادلة خالل اللقاء والتي
ظهرت في لفتات عدة ،منذ اللحظات األولى للقاء الزعيمين بسانت

مؤتمر صحفي عقب قمة «رابطة الدول المستقلة» في كازاخستان ،إنه

بطرسبرج ،حيث حرص الرئيس الروسي على استقبال ضيفه بحفاوة

بدور إماراتي للبحث عن حلول ،بل دعا صاحب السمو رئيس الدولة

«شيئا ال ينسى» ،كما ظهرت عندما خاطب صاحب السمو الشيخ محمد
ً
بن زايد آل نهيان نظيره الروسي بكلمة «صديقي» ،وقال سموه
مخاطبا

«منفتح» على المفاوضات مع كييف وعلى وساطة دول مثل اإلمارات
ً
ً
صريحا
روسيا
العربية المتحدة أو تركيا ،وهذا الحديث المهم يعني قبول

بالغة ،واصفا زيارته األخيرة لإلمارات في  15أكتوبر  2019بأنها كانت

ً
بوتين« :سعيد ً
مشيرا
جدا بشوفك ( برؤيتك) صديقي فخامة الرئيس»،

الستخدام نفوذه من أجل التحرك نحو تسوية الوضع في أوكرانيا ،وهذا

إلى طول المدة منذ اللقاء األخير بسبب تفشي جائحة «كورونا» ،في

األمر يعكس تقدير روسيا للدبلوماسية االماراتية ،وشخص صاحب

إشارة إلى واجبات الصداقة القوية ،كما هنأ سموه الرئيس الروسي

السمو رئيس الدولة ،حفظه الله ،وما يتمتع به من حكمة وبعد نظر

بمناسبة عيد ميالده ،ورد الرئيس بوتين بالعربية على كلمات ضيفه
ً
«شكرا» ،وفي لفتة تدل على قوة العالقة بين الزعيمين ،أهدى
قائال
ً

وقبول من جميع األطراف ،بما يؤهل سموه للقيام بدور وساطة مؤثر

في أزمة باتت من التعقيد والتداخل بحيث تحتاج إلى تضافر جهود حكماء

الرئيس بوتين ،صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معطفه

العالم جميعهم من أجل ايجاد مخرج آمن يحول دون تحقق السيناريوهات

المتشائمة التي تنذر بدمار عالمي .والشك أن الوساطة اإلماراتية ترتكز
ليس فقط على عالقات الصداقة والتعاون القوية بين دولة االمارات
ً
وروسيا االتحادية ،ولكن
أيضا على العالقات الشخصية القوية بين
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،

للوقاية من برد سانت بطرسبرج ،وأظهر مقطع فيديو صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يخرج عقب لقاء بوتين وقد ارتدى معطفا،

.2

يبدو أنه خاص بالرئيس الروسي.
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أن اإلمارات ال تستطيع لعب دور فاعل في تسوية األزمة األوكرانية،
ً
تماما عن واقع األمور العتبارات
ولكن هذا االستنتاج أو التصور بعيد
وحسابات عدة أهمها أن األزمة ال تحتاج لتدخالت قوى كبرى بقدر
ما تحتاج إلى وسطاء يمتلكون عالقات قوية مع األطراف جميعها،

ويحظون بالقبول من الجميع ،وفي الوقت ذاته يمتلكون نوايا جادة

فضال
وإرادة قوية وعزيمة ال تلين للبحث عن السالم واالستقرار،
ً
عن توافر خبرات دبلوماسية متراكمة تتيح لهم رأب الفجوات وبناء

الجسور وطرح الحلول والتسويات التي تحفظ ماء وجه ،وهذه الشروط
ً
تحديدا ال تكاد تتوافر في التوقيت والظروف الراهنة
والمواصفات
ً
عالميا ،في مقدمتهم صاحب السمو الشيخ
سوى في قادة معدودين
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،الذي يمتلك موروثاً

ً
كبيرا من الخبرات الدبلوماسية والسياسية وتسوية الصراعات والنزاعات
مدعومة برصيد هائل من عالقات الصداقة القوية مع رؤساء وزعماء
ً
ً
وغربا ،وهو ماتحتاج هذه األزمة المعقدة في هذا التوقيت
شرقا
العالم
ً
ً
تعقيدا وسخونة لدرجة التهديد
تحديدا ،حيث تصاعدت األمور وازدادت
باستخدام السالح النووي ،األمر الذي يحتاج إلى قائد عالمي حقيقي
يدرك خطورة الموقف ويسعى إلى تبريد األجواء ،وطرح مقترحات

ونقل الرسائل عبر قنوات دبلوماسية متعارف عليها من أجل االسهام
الجاد في البحث عن مخارج ،السيما أن األزمة لم تعد تتحمل الحسابات

الصفرية التي يراهن عليها البعض في الغرب ،بل تتطلب البحث عن
مخارج تحفظ ماء وجه الجميع وتتضمن تنازالت من األطراف جميعها

النقاذ اقتصادات العالم وشعوبه من المعاناة المتزايدة جراء استمرار
هذه الحرب التي يصعب بناء توقعات متماسكة بشأن ماآلتها في

ظل التصعيد الراهن المتبادل .ومن الضروري التأكيد هنا على أن أدوار

ً
ً
كبيرا من
موروثا
يمتلك
الخبرات الدبلوماسية
والسياسية وتسوية
الصراعات والنزاعات مدعومة
برصيد هائل من عالقات الصداقة
القوية مع رؤساء وزعماء العالم
ً
ً
وغربا
شرقا

زيارة روسيا واتجاهات السياسة الخارجية االماراتية

ً
ً
ودوليا بالتميز والتنافسية والتفوق
اقليميا
رغم أن دولة االمارات اشتهرت
ً
وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية ،فإن طموحات
على الصعيد التنموي
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،

لمواصلة مسيرة الصعود االماراتي في مختلف مجاالت وقطاعات التنمية

الوساطة في مثل هذه األزمات المعقدة ال تنتهي بزيارة أو اثنتين
ً
وقتا
بل تستغرق
طويال يتم فيها التباحث والمناقشات عبر قنوات
ً

المستدامية ،والحفاظ على تنافسية النموذج االماراتي وضمان جاذبيته،

وسطاء آخرين ومناقشة البدائل والحلول والمقترحات مع األطراف

وتسعى إلى تحقيقها ،لذا فقد اتجهت االمارات إلى االمساك بزمام المبادرة

دبلوماسية مباشرة وغير مباشرة ،ويقوم فيها الوسيط بالتشاور مع

المعنية كافة .وبالتالي فإن من المتصور أن تبدأ جهود الوساطة في
مثل هذه الظروف بتبريد األجواء وتهيئة الظروف للنقاشات والبحث
عن حلول ومخارج من األزمة ،ويلي ذلك مراحل تالية وهكذا ،كون
ً
الوضع
معقدا بدرجة تحتاج إلى جهود وطاقات دبلوماسية كبيرة لبناء

المشتركات والتوصل إلى ما يمكن البناء عليه في مراحل الحقة.

تطلبت هذه الطموحات رسم سياسة خارجية جديدة تخدم هذه األهداف

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

وصفت بأنها تستهدف ـ»تصفير المشاكل» ،بينما وصفها آخرون بسياسة
بناء الجسور وردم الفجوات ،واعتبرها فريق ثالث شرق أوسط جديد يعكس

التحوالت الجيوسياسية الحاصلة في توازنات القوى االقليمية ،ولكنها الواقع
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تحرص االمارات في
عالقاتها مع القوى
الدولية الكبرى على

تحقيق األمن واالستقرار
الدوليين بما يسهم في تفادي
تدهور الصراعات وانزالقها إلى
ً
ماهو أخطر وأكثر
تدميرا
ً
مزيجا من كل هذه الرؤى والتصورات التحليلية.
يقول أنها يمكن أن تكون
وقد وضعت االمارات في مستهل الخمسينية الجديدة استراتيجية طموحة

للمستقبل ،تضمنتها وثيقة الخمسين ،التي نصت على عشر مبادىء ترسم
في مجملها خطوات االمارات في سنواتها المقبلة ،وتعد بمنزلة خارطة طريق

سياسية واقتصادية وتنموية للمستقبل المنظور ،وبالتالي فإن فهم ماوراء
التحركات الدبلوماسية اإلماراتية يجب أن يبدأ من قراءة دقيقة لهذه المبادىء،

التي تضمنت بحسب نص المبدأ الثاني من الوثيقة ـ «التركيز بشكل كامل

خالل الفترة المقبلة على بناء االقتصاد األفضل واألنشط في العالم .التنمية
االقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية األعلى ،وجميع مؤسسات الدولة

في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها االتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها
بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها

خالل الخمسين عاما السابقة» ،والمعنى هنا واضح تمام الوضوح ويعني

أن تركيز القيادة الرشيدة بدولة االمارات سينصب «بشكل كامل» خالل

السنوات المقبلة على «بناء االقتصاد األفضل واألنشط في العالم» وأن

«التنمية االقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية األعلى» ،وإذا كان هذا هو
الهدف االستراتيجي الذي يحظى بأولوية مطلقة في تخطيط ورؤية القيادة
الرشيدة ،فإن من البديهي أن تأتي الوثيقة على ذكر اآلليات التي تحقق هذا

الهدف وهنا البد من االشارة إلى المبدأ الثالث بالوثيقة ،والذي يكمل ماقبله
وينص على أن «السياسة الخارجية لدولة اإلمارات هي أداة لخدمة األهداف

الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح االقتصادية لدولة اإلمارات ،هدف

السياسة هو خدمة االقتصاد وهدف االقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب
اإلمارات» ،وهنا تبدو األمور واضحة حيث يؤطر هذا المبدأ لدور السياسة
الخارجية االماراتية ويضعها في خدمة األهداف الوطنية العليا ،وعلى رأسها
ً
مشيرا بمنتهى الوضوح إلى أن هدف السياسة هو
المصالح االقتصادية،

وصوال إلى توفير «أفضل حياة» لشعب االمارات ،أو االرتقاء
خدمة االقتصاد
ً
ً
حصادا لمجمل جهود التنمية.
بمؤشرات السعادة التي تعد ثمرة أو
ووقد اتجهت دولة االمارات إلى تبني نهج تشاركي يعكس رؤية االمارات
وميلها الدائم نحو ترسيخ األمن والسلم الدوليين ،فاالمارات ال تسعى للجمع

بين المتناقضين كما يتصور البعض ،بل تريد تشارك بين الجميع وفق رؤية
ً
تحقق المصالح المشتركة
قفزا على التناقضات والتباينات من خالل تعظيم

المشتركات والبناء عليها واقصاء االختالفات والحد من تأثيرها ،واالنفتاح على
ً
مفاجئا أن تعتمد الدولة التي تمتلك أهداف طموحة ـ كالتي
الجميع ،وليس
وردت في وثيقة الخمسين ـ أو التي تعلنها القيادة الرشيدة بأن الطموحات

ال سقف لها سوى السماء ،تطرق أبواب مصالحها االستراتيجية أينما كانت،
السيما أن المسألة ال تتعلق فقط بمكاسب اقتصادية وتجارية ،بل برغبة
صادقة في نشر قيم التسامح والتعايش واالنفتاح على اآلخر ،لذا ليس من
باب المنطق أن تُ بذل كل هذه الجهود في التقريب بين البشر سواء من خالل
وثيقة األخوة االنسانية من أجل السالم العالمي والعيش المشترك ـ التي

وقعها االمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر والبابا فرانسيس في

الرابع من فبراير  2019في أبوظبي ،في حين ال تستطيع اختراق الحواجز في
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التزمت دولة اإلمارات
بالعمل المتعدد
األطراف ،والقانون
الدولي وميثاق األمم المتحدة
منذ تأسيسها وستستمر الدولة
في التمسك بهذه المبادئ خالل
عضويتها في مجلس األمن

عالقاتها الثنائية مع أطراف اقليمية مثل اسرائيل أو تركيا أو إيران.

وتعكس زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ
حفظه الله ـ لروسيا ،تطور السياسة الخارجية للدولة بتطور المعطيات الدولية،

مع احتفاظها بسماتها األساسية المميزة والمتفردة ،وفي مقدمتها الفاعلية
والدينامكية والهدوء ،يضاف إلى ذلك كله السمات الشخصية القيادية
والكاريزما التي يتمتع بها صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ،وهي

سمات تسهم في بناء الجسور وتقريب وجهات النظر وإنجاح جهود الوساطة
وتسوية األزمات ،وال ينفك ذلك كله عن اهتمام الدبلوماسية االماراتية

باالضطالع بمسؤولياتها الدولية باعتبارها عضو غير دائم بمجلس األمن

الدولي ،ـ لمدة عامين ـ للفترة 2023-2022؛ حيث أكد صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وقتذاك ،إن انتخاب دولة

اإلمارات العربية المتحدة ،لعضوية مجلس األمن الدولي ،يجسد ثقة العالم
ً
بالسياسة اإلماراتية ،وكفاءة منظومتها الدبلوماسية وفاعليتها،
مؤكدا أن
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انتخاب دولة
اإلمارات العربية
المتحدة ،لعضوية
مجلس األمن
الدولي ،يجسد ثقة العالم
بالسياسة اإلماراتية ،وكفاءة
منظومتها الدبلوماسية
وفاعليتها

ودورنا كشريك ووسيط موثوق به ،سيمكننا من تقديم مساهمة فاعلة خالل
السنتين اللتين سنعمل فيهما في مجلس األمن .وإننا ندرك المسؤولية

الكبيرة المرتبطة بالعضوية وأهمية التحديات التي يواجها المجلس ،وبكل عزم

ومثابرة ،ستحرص دولة اإلمارات على الحفاظ على السلم واألمن الدوليين».
وهذه الرسالة بالغة األهمية حقيقتين مهمتين أولهما تمسك االمارات

برؤيتها الخاصة بأن ميثاق األمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي هي الركيزة
األهم في العالقات الدولية ،وثانيهما استشعار االمارات ألهمية دورها في
توظيف قدراتها وامكانياتها الكبيرة لمصلحة تنفيذ التزاماتها ومسؤولياتها
كعضو فاعل في منظمة األمم المتحدة.

الخالصة

تحرص االمارات في عالقاتها مع القوى الدولية الكبرى على تحقيق األمن

واالستقرار الدوليين ،وتوظيف شراكاتها مع األطراف جميعها في التوصل

إلى حلول وسط ومخارج وبدائل تحفظ ماء وجه الجميع بما يسهم في تفادي
ً
تدهور الصراعات وانزالقها إلى ماهو أخطر وأكثر
تدميرا ،لذلك فإن تعميق
اإلمارات ستواصل مسؤوليتها من أجل ترسيخ السالم والتعاون والتنمية على

الساحة الدولية .وفي المجمل فإن عضوية دولة االمارات غير الدائمة في
ً
عضوا في مجلس األمن
مجلس األمن الدولي للمرة الثانية (كانت االمارات
في الفترة  )1987 – 1986لمدة عامين ،تمثل فرصة ثمينة لتعزيز دور الدولة
ومكانتها وتحقيق رسالتها من أجل ترسيخ السالم والتعاون والتنمية على

الساحة الدولية .وهنا يبدو تحرك االمارات على الصعيد الدولي سواء من خالل
ً
انعكاسا لرؤيتها االستراتيجية
خالل زيارة روسيا في هذه الظروف ،أو غير ذلك،
التي عبر عنها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون

الدولي بالقول“ :التزمت دولة اإلمارات بالعمل المتعدد األطراف ،والقانون

الدولي وميثاق األمم المتحدة منذ تأسيسها وستستمر الدولة في التمسك
بهذه المبادئ خالل عضويتها في مجلس األمن .وإنني على ثقة من أن تاريخنا

التعاون والشراكة االستراتيجية االماراتية  -الروسية ،وكذلك األمر بين اإلمارات
والصين ،وجميعها شراكات قوية ال تأتي على حساب العالقات االستراتيجية
ً
خصما من
القوية التي تربط دولة االمارات بالواليات المتحدة األمريكية وال

رصيدها ،حيث تتحرك الدبلوماسية االماراتية في مناطق الشراكة والتعاون
ً
بعيدا عن التحليالت والتأويالت القائمة على
مع األطراف االقليمية والدولية

فكرة اإلحالل والتبديل في هياكل التحالفات االستراتيجية االقليمية والدولية،
فعالقات الشراكة االستراتيجية التي باتت تربط االمارات بالصين وروسيا
بديال لعالقاتها االستراتيجية الراسخة مع الواليات المتحدة
وقوى أخرى ال تحل
ً
األمريكية ،الحليف التقليدي المهم لإلمارات .لذا يالحظ أن اإلمارات التي

تمتلك شراكة استراتيجية شاملة مع الصين ،هي نفسها التي تعزز شراكتها
ً
االستراتيجية مع روسيا ،وهي
أيضا الشريك االستراتيجي المهم للواليات
المتحدة في منطقة الخليج العربي والشرق االوسط.
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ً
عاما
مصر واإلمارات و50
من الشراكة اإلستراتيجية
أهم ما يميز العالقات المصرية  -اإلماراتية أنها بنيت على أسس صلبة ومتينة وضعها المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وسار عليها أوالده من بعده ،وتقوم على االحترام المتبادل والتعاون
الذى يصب فى مصلحة شعبى البلدين .وقد أسهم هذا األساس القوى فى جعل العالقات

تأخذ منحى تصاعديا فى إطار تراكمى من التعاون االقتصاى والتجارى وفى كل المجاالت ،حيث

بقلم :د.أحمد سيد أحمد

خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية
بمركز األهرام للدراسات السياسية
واإلستراتيجية

على مدى نصف قرن
اتسمت العالقات
المصرية  -اإلماراتية
بأنها عالقات
شراكة إستراتيجية
متميزة وممتدة
ومتشابكة فى جميع
أبعادها السياسية
واالقتصادية والثقافية
واألمنية ،وشكلت
نموذجا لما ينبغى أن
تكون عليه العالقات
العربية العربية فى
التعاون الثنائى ،وفى
التنسيق والتشاور
المستمر لمواجهة
التحديات المختلفة،
وفى الدفاع عن
القضايا العربية.

تطور التعاون االقتصادى واالستثمارات المشتركة بشكل كبير خالل العقود الخمسة السابقة
وشهد طفرة كبيرة فى العقد األخير خاصة فى عهد الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس
الدولة ،فى ظل توافر اإلرادة السياسية المشتركة فى تطوير ودفع العالقات بشكل مستمر .وقد

انعكس هذا التعاون فى لغة األرقام ،حيث وصل حجم التبادل التجارى بينهما إلى ما يقارب 4

مليارات دوالر ،وتعد اإلمارات ثانى أكبر شريك اقتصادى لمصر عربيا ،وهناك العديد من الشركات
واالستثمارات اإلماراتية فى مصر .والشك أن التعاون بين البلدين قام على أساس المصالح
ً
ً
كبيرا ولديها
اقتصادا
المشتركة والمنافع المتبادلة والتكامل فى الميزة النسبية ،فاإلمارات تعد
العديد من المزايا النسبية خاصة فى مجاالت المعرفة وتكنولوجيا المعلومات ولوجيستيات النقل

والموانىء والعقارات وغيرها ،وهو ما يتكامل مع المزايا النسبية المصرية خاصة فى المشروعات
القومية العمالقة فى محور التنمية فى قناة السويس والعاصمة اإلدارية الجديدة وغيرها التى تعد

بيئة واعدة وجاذبة لالستثمارات اإلماراتية.

العديد من القواسم المشتركة جمعت مصر واإلمارات وأبرزها أن فلسفة التنمية فى البلدين
ارتكزت على االستثمار فى اإلنسان باعتباره الثروة الحقيقية وهو الغاية من التنمية وأداتها فى
ذات الوقت ،ولهذا كان االهتمام بصحة وعقل اإلنسان المصرى واإلماراتى واالستثمار فى

الصحة والتعليم لتسليح المواطن بكل مهارات العصر الحديث .كما تتالقى الدولتان فى مخاطبة

المستقبل ومواكبة كل تطورات العصر من التكنولوجيا والتوسع فى االقتصاد األخضر وفى
استخدام الطاقة النظيفة لمواجهة أثار التغيرات المناخية وبناء المدن الذكية وغيرها،

وسياسيا أسهم األساس الصلب للعالقات فى مواجهة أى عواصف أو أنواء قد تصيب تلك

العالقات ،وشكل البلدان نموذجا ملهما فى كيفية التعامل مع التحديات المختلفة .فقد نجحا

فى تكريس قيم التسامح واالعتدال والوسطية والتعايش بين الثقافات والحضارات المختلفة فى
مواجهة التطرف واإلرهاب وتشويه صورة اإلسالم ،ولذلك كان توقيع وثيقة اإلخوة اإلنسانية
على أرض اإلمارات فى  2019بين شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرانسيس
الثانى .كما شكل التنسيق المصرى ـ اإلماراتى صمام أمان لألمة العربية والحفاظ على النظام

العربى من االنهيار خاصة خالل ما عرف بالربيع العربى وتصاعد اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية،
وانتشار الصراعات والحروب األهلية الطائفية وتزايد التدخالت الخارجية واإلقليمية فى شئون
المنطقة ،حيث نجحت الدولتان فى تحقيق التماسك العربى وتعظيم التعاون العربى المشترك
وزيادة الدور العربى فى إدارة التفاعالت واألزمات العربية بما يعزز المصلحة العربية العليا ،وأفشلت

الدولتان المشروعات الخارجية التخريبية ،سواء التى كانت فى عهد أوباما ،أو من جانب بعض
القوى اإلقليمية ،والتى كانت تهدف لتفتيت المنطقة وتقسيم دولها وتمكين جماعات اإلسالم

السياسى من الحكم وتكريس الطائفية الدينية.

خالل النصف قرن الماضى كان كال البلدين داعما لآلخر والسند له ،خاصة وقت األزمات والمحن،
ووقفت اإلمارات إلى جانب مصر فى العديد من المحطات المهمة مثل حرب أكتوبر  ،1973وبعد

ثورة  30يونيو  ،2013كما تقف مصر دائما إلى جانب اإلمارات فى حماية أمنها القومى ضد

أى تهديدات خارجية ،ولذلك يتطور منحى العالقات يوما بعد اآلخر ليعكس قوة ومتانة الشراكة
اإلستراتيجية بينهما بما يعود بالنفع على البلدين وعلى المنطقة العربية.

العـدد  | 610نوفمبر 2022

استراتيجيات

66

من «مصر» إلى «اإلمارات» :

التكامل وترتيب األولويات لتجاوز
أزمات التغيرات المناخية

تشهد منطقة الشرق األوسط إنعقاد دورتى الـ «  “ 28 ،27ألحد أهم األحداث الرامية
لمواجهه التهديدات األمنية غير التقليدية ،والتى تنصرف إلى إعادة ترتيب أولويات مجابهه
خطر “التغيرات المناخية”.
وتأتى رئاسة القاهرة للقمة “ ،”COP27فى نوفمبر  2022بمدينة شرم الشيخ ،فى إطار
حرص الدولة المصرية فيما بعد ثورة  30يونيو على لعب دور مؤثر في توجيه أجندة “العمل
الجماعي الدولي” وإحراز تقدم متوازن حول كافة الجوانب المتعلقة بقضية تغير المناخ.
واإلنتقال المرن من مرحلة التفاوض ومناقشة أطرر التحرك إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على
أرض الواقع .وذلك بالتزامن مع ُجملة من التهديدات القائمة ،فى مقدمتها :التراخى فى
إجراءات تعافى اإلقتصاد العالمى من تبعات جائحة كورونا ،التوترات الجيوسياسية على أثر
الحرب الروسية – االوكرانية ،وإنعكاساتها المتباينة على عدد من الملفات األمنية ،أبرزها:
ملف الطاقة ،وملف الغذاء ،وملف الالجئين.

بقلم :د .إيمان زهران

متخصصة في العالقات الدولية
واألمن اإلقليمي  -القاهرة
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الجدير بالذكر ،أن رئاسة كل من مصر واإلمارات للقمتين المتتاليين ،COP27
و  ،COP28تأتى فى إطار تمثيل كل منهم لمركزية أقاليمهم الفرعية اإلفريقية
واألسيوية ،فضال عن تكامل الرؤي والتفاهمات الثنائية والتى إنعكست على

سعى كال الدولتين إلنجاز عدد من التحركات الناجعة فى الملفات الحيوية
ذات الثقل النوعي ،والتى فى مقدمتها ملف “التغيرات المناخية” وآليات

وسبل التعاون اإلقليمي والدولى لتجاوز تداعيات التهديد القائم على
التكيف ُ

مختلف المجاالت االقتصادية والبيئية واالنسانية والغذائية والصحية و..إلخ.

الطريق إلى الـ :COP27

ثمة عدد من الخطوات التى أنجزتها القاهرة كخارطة طريق وطنية ،ونهج
إسترشادى للمجتمع الدولى فى التناول الحيوى لملف التغيرات المناخية

بمختلف مجاالته ،وذلك بالنظر إلى ما يلى:

التحول إلى اإلقتصاد األخضر :فثمة تحول نوعى نحو التركيز على االقتصاد
األخضر باعتباره أحد دعائم خطط التنمية الشاملة في الدولة المصرية ،حيث

استهدفت استراتيجية التنمية المستدامة ،و”رؤية مصر  ،”2030والتى
تتوافق فنيا مع الرؤية الدولية ،البعد البيئي كمحور أساسي في جميع

القطاعات التنموية واالقتصادية .حيث تسريع معدالت النمو االقتصادي،

مع تقليل الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية ،وضمان التوزيع العادل
للثروة بين مختلف شرائح المجتمع ،بما يؤدي إلى تخفيف األعباء وعدم
انتقال المشاكل إلى األجيال القادمة .ومن ثم ،فمن المقرر أن يركز الـ

 COP27على التمويل وفرص االستثمار عبر مختلف القطاعات ،مع العمل
على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،وتحقيق االستدامة
والنمو األخضر.

تعديل اإلطار التشريعي :فقد أجرت الحكومة المصرية العديد من اإلصالحات

الهيكلية والتشريعية منذ عام  2016لجذب االستثمارات المتباينة الصديقة
للبيئة ،ووضع قوانين جديدة لخلق آفاق تشغيلية بقطاعات حيوية كان

سابقا ،مثل شبكة الكهرباء الوطنية وإدارة النفايات،
يتعذر الوصول إليها
ً
كما أصبحت جميع المشروعات الحكومية ذات ُبعد بيئي .فضال عن تحركات

القاهرة إلى جعل ميزانيتها صديقة للبيئة بنسبة  100٪بحلول عام  ،2030بما

يتوافق مع رؤيتها الوطنية لإلستدامة التنموية.

توجية اإلستثمار األجنبى المباشر :حيث أصدرت القاهرة ما ُيعرف بـ

حرص الدولة المصرية فيما
بعد ثورة  30يونيو على لعب
دور مؤثر في توجيه أجندة
“العمل الجماعي الدولي” وإحراز
تقدم متوازن حول كافة الجوانب
المتعلقة بقضية تغير المناخ
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“السندات الخضراء” بقيمة  750مليون دوالر ،لتمويل

المشروعات الخضراء ،خاصة في مجال النقل النظيف،
وتقديم تمويل جديد ومبتكر للمشروعات الخضراء وإدارة
النفايات والنقل األخضر والطاقة المتجددة ،كما أصبح

لدى البنوك المحلية إدارات متخصصة تتعامل مع التمويل
الصديق للبيئة .وكذلك تم إطالق دليل معايير االستدامة
البيئية ،باإلضافة لمشاركة الصندوق السيادي المصري
في مشروعات استثمارية لتعزيز الطاقة المتجددة ،وخاصة

الهيدروجين األخضر ،وإدارة الموارد المائية ،بما يتسق

مع مبادرة صناديق الثروة السيادية “الكوكب الواحد”،

وكذلك تشكيل لجنة وزارية لصياغة مجموعة من “الحوافز
االقتصادية” لتعزيز التحول األخضر للقطاع الخاص في
مصر.

إطالق االستراتيجية الوطنية للتغير المناخى :أطلقت

جمهورية مصر العربية في  19مايو  2022االستراتيجية

الوطنية األولى لتغير المناخ  ،2050والتي تهدف إلى

التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة،
وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع “رؤية مصر
 ،”2030والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية،

مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير
المناخ .وذلك وفقا لما تتضمنة اإلستراتيجية من خمس

توظيف القاهرة لثقلها
الدولي واإلقليمي،
وإمكانياتها الدبلوماسية
لربط العمل المناخى
باألولويات األمنية واالقتصادية
التنموية للشرق األوسط ،وتشجيع
الدول المختلفة على التوصل
لتوافقات حول كافة جوانب العملية
التفاوضية

أهداف رئيسية تتمثل فى :تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة

العامة لألمم المتحدة الحلول القائمة على الطبيعة ،وإطالق خارطة الطريق

تغير المناخ وتخفيف اآلثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ ،وتحسين حوكمة

 ،COP15إلى جانب مبادرات المياه القائمة على استدامة نوعية الحياه.

االنبعاثات في مختلف القطاعات ،وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع
وإدارة العمل في مجال تغير المناخ ،وتحسين البنية التحتية ،وتعزيز البحث

العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.

للتنوع البيولوجي  2050خالل مؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي

تأثير «الدومينو المناخى»:

إطالق المبادرات التكاملية :تسعي القاهرة عبر رئاستها لمؤتمر المناخ

بجملة من اإلضطرابات
يعى كل من مصر واإلمارات أن الشرق األوسط يعج ُ
النوعية ،والتى قد تحفزها إشكالية “التغيرات المناخية” ،وهو ما سيتم

للطاقة المتجددة ،والتنوع البيولوجي ،خاصة في ظل تبني اجتماع الجمعية

التالية:

 COP27الطالق عدد من المبادرات ذات األبعاد التكاملية إقليميا ودوليا،

مثل :المبادرات ذات اإلهتمام بموضوعات التمويل واألمن الغذائي والتحول

التركيز عليه بالقمتين  COP27و  ،COP28وذلك بالنظر إلى التخوفات
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تنامى ظاهرة «اللجوء المناخى» :تسهم التغيرات المناخية بشكل كبير فى
تزايد “التصداعات اإلجتماعية» بالعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال :أقر

الميثاق العالمي لالجئين ،الذي تبنته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
نهاية  ،2018بأن العوامل المناخية والكوارث الطبيعية تؤدي إلى تزايد حركات

اللجوء ،وهو ما يؤثر على “الهندسة المجتمعية” وإنعكاسها المباشر على
المصدرة والمستقبلة لموجات الهجرات.
تصدع االستقرار الداخلى للدول ُ

تزايد “الشح المائى” :تعاني منطقة الشرق االوسط بشكل كبير من الندرة

المائية ،ويزداد األمر سوءا مع تزايد خطر التغيرات المناخية ،فضال عن

العالقات المباشرة ما بين “المياه” وتحركات األطراف المتعددة للصراع

بالدول المأزومة فى المنطقة وذلك عبر ما ُيعرف بنمط “عسكرة المياه”،
وهو ما يؤشر لمخاطر متباينة -جنبا إلى جنب -اإلنعكاسات السلبية المباشرة
للتغيرات المناخية على معدالت هطول األمطار ،ومعدالت البخر ،ومناسيب

مياه األنهار ،ومدى ثبات حجم وجودة المياه الجوفية بالمنطقة.

والالعدالة التى تتسبب فيها اآلثار السلبية للتغيرات المناخية ،كما تهدف
العدالة المناخية إلى ضمان تمتع الجميع بالحقوق األساسية ،واإلنصاف

بين البلدان فى التمكين من أجل التكيف ضد اآلثار السلبية .ويتطلب تحقيق

إرتفاع وتيرة “الصراعات المسلحة» :تؤثر التغيرات المناخية بال شك على

العدالة المناخية إعادة توزيع الموارد ،باإلضافة إلى إشراك الدول األكثر
ً
ً
عنصرا
تضررا من التغيرات المناخية فى اقتراح وصياغة الحلول واعتبارهم
ً
أساسيا فى صنع القرار.

خالل الربط بين التغيرات المناخية وندرة الموارد وما قد يترتب على هذه

عبرة العديد من اآلقاليم الفرعية بالعالم سواء العربية ،أو الشرق أوسطية،
ً
حشدا لإلرادة السياسية لتشجيع
أو اإلفريقية ،او األورومتوسطية ،فثمة

الموارد األساسية ،وال سيما الغذاء والماء ،وتساهم هذه التأثيرات في
زيادة هشاشة الدولة ومشكالت األمن في العديد من المناطق حول

العالم ،وغالبا ما يتم تناول العالقة بين التغيرات المناخية والصراع من
الندرة من تداعيات وانعكاسات متباينة على ثالث إتجاهات رئيسية ،حيث:
تنامى العنف الداخلى والصراعات األهلية ،خلق بيئات حاضنه لإلرهاب ،تزايد

مخاطر النزاعات المسلحة.

نحو إنجاز «العدالة المناخية»:

ُ
ً
وإدراكا لحجم المسئولية بكوننا
ومن ثم ،فإنطالقا من القاهرة،
مركزا يتقاطع

كافة الدول على اتخاذ إجراءات عملية وطموحة للتعامل مع قضية تغير

المناخ ،فضال عن توظيف القاهرة لثقلها الدولي واإلقليمي ،وإمكانياتها

الدبلوماسية لربط العمل المناخى باألولويات األمنية واالقتصادية التنموية

للشرق األوسط ،وتشجيع الدول المختلفة على التوصل لتوافقات حول كافة

حتى وقتنا هذا ،ال يوجد اتفاق دولي ينص أو يحدد كيفية توزيع المنافع

جوانب العملية التفاوضية ،وبما يضمن الوصول لمخرجات عملية ملموسة

-خاصة فى القاهرة -إلى المطالبة بأن يطلق على قمة المناخ “”COP27

للدول النامية ،بما يحقق الهدف المنشود من آلية “العمل الجماعي الدولي”

واألعباء المرتبطة بتغير المناخ بطريقة منصفة وعادلة ،وهو ما دفع بالعديد
قمة العدالة المناخية ،في محاولة لصياغة قضية بيئية ،وحقوقية في الوقت

ذاته ،وبحث التصورات واالقتراحات التي تدفع نحو تحقيق الهدف المرجو
منها ،كأن يتم على سبيل المثال طرح رؤى تتعلق بتمويل مشاريع التكيف

والتخفيف من اآلثار المناخية ،والعمل على الحد من الفوارق بين الدول،

حقيقيا فى التكيف مع آثار تغير المناخ ،وتوفير الدعم الالزم
إسهاما
تمثل
ً
ً
لخلق فرص التنمية العادلة والمتكافئة لألجيال الحالية والمستقبلية ،وبما
يمكن التأسيس له والبناء علي مخرجاته عبر القمة القادمة باإلمارات العربية

المتحدة “.”COP28
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تداعيات األزمة
األوكرانية على الوضع
األمني في آسيا

كان لألزمة األوكرانية تداعياتها
البالغة األهمية على الوضع

األمني في آسيا ،ويرجع ذلك
إلى العديد من األسباب،

أبرزها عالقات االعتماد األمني
المتبادل التي تربط بين

األوضاع األمنية في جميع
أنحاء العالم ،ومن َث َّم ،فأي خلل
في هذه األوضاع في إقليم

من أقاليم العالم يمتد أثره إلى
باقي األقاليم األخرى بدرجات
ً
تبعا
ومستويات متباينة،

لطبيعة العالقات التي تربط بين
هذا اإلقليم واألقاليم األخرى.

بقلم :أ .د .محمد سعد أبو عامود

أستاذ العلوم السياسية  -جامعة حلون
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ونظرا لقوة العالقات التي تربط بين أوروبا وآسيا؛ فقد امتد تأثير هذه األزمة
ً
التي تُ عد أخطر األزمات األمنية التي واجهتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

إلى القارة اآلسيوية بدرجة ملحوظة شملت الجوانب األمنية كافة ،والتي
يمكن تحديدها على النحو اآلتي:

أولاً  :أمن الطاقة

نتج عن األزمة األوكرانية ومنظومة العقوبات التي فرضتها القوى الغربية

على روسيا والتي استهدفت قطاعاتها االقتصادية الرئيسة ومنها قطاع

الطاقة ،اضطراب في إمدادات الطاقة وأسعارها وأساليب سداد تصديرها،
واتسع نطاق هذا الخلل في أمن الطاقة نتيجة التفاق “أوبك بلس” الذي
تشارك فيه روسيا ،والذي حدد حجم إنتاج النفط ،ومن َث َّم ،وضع
حدودا على
ً
إمكانية تعويض الدول المنتجة ألي نقص في إمدادات النفط نتيجة لنقص

اإلنتاج الروسي ،ومن ناحية أخرى فإن إمكانية تعويض إمدادات الغاز الطبيعي
نظرا لما تحتاج إليه من استثمارات
تتعذر في األمد القصير والمتوسط؛
ً

وتجهيزات فنية.

امتد تأثير هذه األزمة التي
تُ عد أخطر األزمات األمنية
التي واجهتها أوروبا منذ
الحرب العالمية الثانية إلى
القارة اآلسيوية بدرجة ملحوظة
شملت الجوانب األمنية كافة
مصادر الطاقة الروسية.

ونظرا ألن آسيا تُ عد من أكبر أسواق الطاقة العالمية؛ فقد امتد تأثير هذه
ً

ثانيا :األمن االقتصادي
ً

فهناك دول استفادت من هذه األوضاع ،وأبرزها الصين والهند؛ حيث تمكنتا

على االقتصاد العالمي ،وعلى اقتصادات دول العالم كافة بما فيها الدول

ً
واضحا في هذا التأثير بين الدول اآلسيوية؛
تباينا
األوضاع إليها ،وهنا سنجد
ً
من توفير احتياجاتهما من الطاقة بأسعار مناسبة ،فضلاً عن تخطيطهما

مستفيدتين من األسعار
نسبيا،
لتوفير مخزون كبير منها يكفي لفترات طويلة
ًّ
ْ
المخفضة التي تُ قدمها موسكو لصادرات النفط والغاز الروسي ،في حين

سلبا الدول اآلسيوية التي انضمت إلى نظام العقوبات الغربية،
تأثرت
ً

وأهمها اليابان وكوريا الجنوبية ،في حين تفاوتت درجة التأثير ومستوياته
تبعا لحجم احتياجات كل منها من الطاقة
بين باقي الدول اآلسيوية ،وذلك ً
والمصادر التي تعتمد عليها في تلبية هذه االحتياجات ،ومدى اعتمادها على

نتج عن األزمة األوكرانية مجموعة من اآلثار االقتصادية بالغة الخطورة

اآلسيوية ،والتي تمثل في مجملها مصدر تهديد لألمن االقتصادي لهذه

الدول ،وأهمها:

الخلل الذي أصاب نظام تسوية المعامالت الدولية النقدية والمصرفية بفعل
منع البنوك الروسية من استخدام نظام سويفت الذي استقر العمل من

خالله على تسوية هذه المعامالت
استنادا إلى الدوالر األمريكي ،وقد ترتب
ً
على ذلك ُّ
تولد حالة من الشك لدى األطراف الدولية حول هذا النظام ،ومدى
تعرضت له روسيا إذا ما أرادت اإلدارة األمريكية
تعرض أي منها لما َّ
إمكانية ُّ
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أزمة التضخم التي ضربت
هدد
االقتصاد العالمي وتُ ِّ
بميالد موجة جديدة من
الكساد االقتصادي الذي
تشير توقعات صندوق النقد
الدولي إلى إمكانية حدوثه
في عام 2023
ذلك ،كما نتج عنه طرح بدائل جديدة لهذا النظام منها إمكانية تسوية هذه

المعامالت بالعمالت المحلية ألطرافها ،وهو ما لجأت إليه روسيا ،وأيدتها

في ذلك مجموعة من الدول اآلسيوية ،منها الصين والهند وإيران ،كما
اتجهت الصين إلى السعي لتحويل اليوان إلى عملة منافسة للدوالر األمريكي
في هذا المجال.

تنامي المخاوف من جانب مجموعة من الدول اآلسيوية من جراء اإلجراءات
االنتقامية األمريكية المحتملة لمواجهة هذه البدائل ،فقد طرحت بعض

التقارير االقتصادية التساؤل حول مدى إمكانية إثارة بنك االحتياطي الفيدرالي
األمريكي أزمة مالية آسيوية أخرى على غرار أزمة  1997المتالك البنوك
لتريليونات الدوالرات من احتياطيات النقد األجنبي المتراكمة ،فارتفاع أسعار
الفائدة في الواليات المتحدة ،واألزمة األوكرانية ،ومخاطر السياسة الصينية
كلها عوامل تؤثر بشدة على ما ُيطلق عليه التقرير “عمالت الطبقة الثانية”

تعرضت العمالت ذات العائد المرتفع ،مثل :البيزو الفلبيني،
في آسيا؛ حيث َّ
والروبية الهندية ،والروبية اإلندونيسية ،لضغوط في يونيو  ،2022ويتوقع

التقرير استمرار هذه الضغوط مقابل الدوالر في الفترة المقبلة.

هدد بميالد موجة جديدة من
أزمة التضخم التي ضربت االقتصاد العالمي وتُ ِّ
الكساد االقتصادي الذي تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى إمكانية

حدوثه في عام  ،2023وتشير التقارير االقتصادية إلى ارتفاع معدل التضخم

باتخاذها إلجراءات مماثلة لما ِ
اتخذ ضد روسيا ،كما أعلنت عن استعدادها

لمساندة تايوان والدفاع عنها وإمدادها باحتياجاتها من السالح لردع الصين،

سيضر باألسر والشركات ،كما أن المنطقة قد
في جميع أنحاء آسيا؛ مما ُ
خطرا أسوأ ،وهو التضخم المصحوب بالركود ،بمعنى تزامن تباطؤ
تواجه
ً

وحذرت من
وزارة خارجيتها زيارة وفد الكونجرس بأنه عمل استفزازي متعمدَّ ،

ذلك إلى األزمة في أوكرانيا ،وتباطؤ النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية

وقال بيان لوزارة الدفاع الصينية إن هذا التحرك ينتهك بشكل خطير مبدأ

النمو االقتصادي والبطالة مع ارتفاع األسعار ،ويرجع صندوق النقد الدولي
والصين ،وهو ما يفرض على القادة اآلسيويين عملية موازنة صعبة للتعامل

مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

ً
ثالثا :إثارة وتسخين بؤر الصراعات والنزاعات اآلسيوية

كما زار وفد من الكونجرس تايوان وهو ما احتجت عليه الصين التي وصفت
أن سوء السلوك واستخدام الحيل من ِقبل الجانب األمريكي خطير للغاية،

الصين الواحدة ،ويقوض األساس السياسي للعالقات الصينية األمريكية،
ويصعد التوتر عبر مضيق تايوان.

وكانت الصين قد بدأت مع وصول وفد الكونجرس األمريكي إلى تايوان

ٍ
جزءا من
مناورات
عسكرية بحرية وجوية ضخمة قبالة الجزيرة التي ُ
تع ُّدها ً

في سياق اإلدارة األمريكية لألزمة األوكرانية برز اتجاه للربط بين ما جرى في

أراضيها ،وهو ما ُيعد بمثابة رسالة واضحة لواشنطن بأنها إذا تجاوزت
الخطوط الحمراء فإن رد الصين يمكن أن يصل إلى استعادة تايوان بالقوة

في إدارة األزمة األوكرانية ،وقد نتج عن ذلك تصعيد متبادل من الجانبين؛

هامش اجتماعات مجموعة العشرين في يوليو  ،2022أوضح الوزير الصيني

أوكرانيا واحتمال تكرار هذا السيناريو من جانب الصين في تايوان ،وذلك في

محاولة للضغط على الصين لمراجعة موقفها الرافض لألسلوب األمريكي
فالواليات المتحدة حذرت الصين من القيام بأي عمل تجاه تايوان ،مهددة

إذا ما تطلب األمر ذلك .وفي لقاء بين وزير الخارجية الصيني واألمريكي على
موقف الصين الرسمي من قضية تايوان ،وطالب الجانب األمريكي بضرورة
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لم يقتصر تأثير التفاعالت
االستراتيجية المرتبطة
باألزمة األوكرانية على
تسخين الصراعات اآلسيوية
المتصلة بالصين ،بل امتد
ليشمل الصراع الروسي
الياباني بشأن جزر الكوريل
وحلفائها ،واتجه كل منهما إلى التصعيد؛ فقد اتهم وزير الدفاع األمريكي
الصين بإثارة التوترات مع جيرانها في بحر الصين الشرقي نتيجة توسع
أسطول الصيد الصيني .وفي بحر الصين الجنوبي ،ندد باستخدام الصين لما

تعج بأسلحة متطورة لتعزيز ما
أسماه بالبؤر االستيطانية على جزر صناعية ُّ
مشيرا إلى أن السفن الصينية تنهب
وصفه بمطالبها البحرية غير القانونية،
ً
المنطقة ،وتعمل بشكل غير قانوني داخل المياه اإلقليمية للبلدان األخرى

في المحيطين الهندي والهادئ.

وقد وصفت الصين ،في تصريح لنائب رئيس هيئة األركان الصينية ،ما قاله

وعبرت عن استيائها البالغ
الوزير األمريكي باالتهامات التي ال أساس لهاَّ ،
ومعارضتها الشديدة لهذه االتهامات الباطلة ،وأضاف نائب رئيس هيئة

األركان الصينية أن االستراتيجية األمريكية في منطقة المحيطين الهندي

والهادئ تهدف للحفاظ على هيمنتها ،وأن الواليات المتحدة تحاول تشكيل

دائرة صغيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خالل شد بعض الدول
للتحريض ضد بعض الدول األخرى ،في محاولة لدفع منطقة المحيطين

الهندي والهادئ إلى فخ األلعاب الجيوسياسية والمواجهة العسكرية.

وامتدت المحاوالت األمريكية لتوظيف األزمة األوكرانية في تسخين بؤر

سمى
توخي الحذر في أقواله وأفعاله ،وأال يرسل أي إشارات خاطئة إلى ما ُي ّ

الصراعات مع الصين إلى ملفات أخرى ،شملت هونج كونج ،والتنافس على

على حماية سيادة أراضيه ،وأال يرتكب أخطاء تخريبية قد تدمر السالم عبر

اإليجوري ،وهو ما أدى إلى ردود أفعال مضادة من الجانب الصيني؛ مما جعل

قوى استقالل تايوان ،وأال يستهين من تصميم الشعب الصيني الراسخ

مضيق تايوان.

النفوذ في جزر المحيط الهادئ ،وفرض حظر على منتجات إقليم شينجيانج
هذه الملفات أكثر قابلية لالنفجار.

هذا وقد بدأت بؤر أخرى من الصراعات اآلسيوية في التصاعد بفعل

ولم يقتصر تأثير التفاعالت االستراتيجية المرتبطة باألزمة األوكرانية على

والشرقي ،الذي تتضارب بشأنه المصالح االستراتيجية الصينية واألمريكية،

الروسي الياباني بشأن جزر الكوريل ،والذي شهد
تصعيدا متبادلاً من الجانبين؛
ً

التفاعالت المرتبطة باألزمة األوكرانية ،وهي المتعلقة ببحر الصين الجنوبي
فضلاً عن الحدود الصينية مع الهند؛ حيث تحاول الواليات المتحدة استمالة
الهند لموازنة القوة الصينية المتصاعدة ،يؤكد ذلك ما قاله وزير الدفاع
األمريكي ،في “حوار شانجريال” -المؤتمر الدفاعي الرئيس في آسيا الذي ُع ِقد

في سنغافورة في يونيو  ،2022من أن الواليات المتحدة تنسج عالقات
ُو ْثقى مع شركاء آخرين وبشكل خاص الهند ،التي تُ عد أكبر ديمقراطية في
العالم ،ألنها تعتقد أن قدرتها العسكرية المتنامية وبراعتها التكنولوجية يمكن

أن تمثل عامل استقرار في المنطقة.

وشهد “حوار شانجريال” ،مواجهة واضحة بين الصين والواليات المتحدة

تسخين الصراعات اآلسيوية المتصلة بالصين ،بل امتد ليشمل الصراع

فقد وصف الكتاب األبيض الجديد الصادر عن الخارجية اليابانية هذه الجزر
أراض محتلة ،كما َّ
تبنت اليابان سياسة العقوبات الغربية المفروضة على
بأنها
ٍ
روسيا وطبقتها بإحكام.

قويا؛ حيث أعلن بيان للخارجية الروسية إيقاف المحادثات
وجاء الرد الروسي ًّ
نظرا الستحالة مناقشة توقيع وثيقة
مع اليابان حول معاهدة السالم
ً

تأسيسية حول العالقات الثنائية مع دولة تقف مواقف غير ودية بشكل
واضح ،وتسعى إلى اإلساءة لمصالح روسيا ،كما أعلنت موسكو عن خروجها
من الحوار مع اليابان حول تطوير أنشطة اقتصادية مشتركة في جزر الكوريل
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الجنوبية ،ونيتها منع تمديد وضع اليابان كشريك لمنظمة التعاون االقتصادي

يتعرض لها األمن اآلسيوي.
ما نتج عنه مخاطر أمنية جديدة َّ
في إطار سباق التسلح في مجال األسلحة ذات التقنيات العالية ،اقترحت

الروسية في  30يونيو  ،2022وهو ما رأت بعض المصادر في سوق الطاقة

عن صواريخ العدو التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ،كما قررت طوكيو

في منطقة البحر األسود.

ثم كان القرار الروسي بتأميم شركة ساخالين للطاقة لتصبح ً
ملكا للحكومة

اليابان على الواليات المتحدة تطوير نظام سالح كهرومغناطيسي للكشف

أنه سيشعل معركة شرسة بين الغرب واليابان على موارد الطاقة ،ألنه

ردا على مخاوفها بشأن كيفية مواجهة
تطوير المدافع الكهرومغناطيسية ًّ

سيؤدي إلى منافسة مباشرة بين أوروبا واليابان على مصادر بديلة لواردات
يزود اليابان بالوقود بأسعار
الطاقة ،خاصة أن مشروع “ساخالين  ”-2كان ِّ

تنافسية.

التهديد الذي تشكله الصين وكوريا الشمالية واالتحاد الروسي.

التسابق في مجال تطوير القوات البحرية بين القوى الكبرى من حيث عدد

الوحدات البحرية والقدرات الصاروخية ،ويمثل التطور الذي شهدته القوات

ومن البؤر الصراعية اآلسيوية األخرى التي تصاعدت ،البؤرة الكورية التي

مهما؛ حيث نجحت في تصنيع حامالت طائرات
نموذجا
البحرية الصينية
ً
ًّ

لكوريا الجنوبية واليابان ،وهو ما جعل الرئيس الكوري الجنوبي يدعو الواليات
ً
معا إلقناع كوريا الشمالية بأنها لن تكسب
شيئا
المتحدة واليابان إلى العمل ً

منصات بحرية لتوسيع خيارات اإلطالق في البالد ،وهو ما دفع الواليات

واضحا في تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية ،المهددة
تزاي ًدا
ً
شهدت ُ

من وراء برنامجها النووي والصاروخي.

متطورة ،وتطوير القدرة على إطالق صواريخ تعمل بالوقود السائل من

المتحدة وحلفاءها في آسيا إلى االتجاه إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة
هذا التطور.

رابعا :سباق التسلح في مجال األسلحة ذات التقنية العالية
ً
بين القوى الكبرى

أدى التوسع في استخدام الفضاء السيبراني في نطاق األزمة األوكرانية إلى

تطوير األسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ،وهو ما حققت فيه الصين
ً
ملحوظا على الواليات المتحدة ،وقد تصاعدت وتيرة التنافس
تفوقا
وروسيا
ً

أن التوتر بين الواليات المتحدة والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية ،أدى
ً
نشاطا في توظيف
إلى تحقق هذه االحتماالت؛ حيث تُ عد هذه الدول األكثر

يشمل هذا السباق عدة مجاالت ،منها:

خامسا :األمن السيبراني
ً

تعرض الدول اآلسيوية لمزيد من التهديدات السيبرانية ،كما
ُ
تزايد احتماالت ُّ

بين القوى الكبرى في هذا المجال في أعقاب تفجر األزمة األوكرانية ،واتسع

أدوات وأسلحة الحرب السيبرانية في إدارة صراعاتها.

والدفاع ضد الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ضمت األمن بمفهومه الشامل ،ويرجع ذلك إلى اتساع
األمني في آسيا َّ
نطاق عالقات االعتماد المتبادل في المجاالت كافة ،وارتباطها بطبيعة

نطاقه ليشمل التقنيات الناشئة التي تركز على أنظمة الفضاء المتطورة،
التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي ،والتعلم اآللي ،والطاقة

الموجهة والحوسبة الكمومية في مجال التسليح ،وهو ما أدى إلى موجة
من التطوير المستمر في مجال األسلحة
المسيرة الجوية والبرية والبحرية،
َّ
والتنافس في مجال السيطرة والتحكم في التكنولوجيات المرتبطة بها ،وهو

تقدم يتضح أن تداعيات األزمة األوكرانية على الوضع
وختاما ،في ضوء ما َّ
ً

التحوالت الجذرية التي يشهدها العالم بفعل التطور التكنولوجي المتسارع
وما يرتبط به من تطور في عالقات القوة ،واألهمية النسبية المتزايدة للقارة
اآلسيوية في هذا السياق.
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ً
..تاريخيا
التسويق السياسي
ً
وأكاديميا
كما ان هناك اتجاه ثالث يرى ان بداية مفهوم التسويق السياسي مرتبط بثالثينات القرن
العشرين ويربطه بنشأة معهد جالوب الذي ركز على دراسات قياس الرأي العام ،أما االتجاه
الرابع فيرى ان بداية المفهوم ترجع الى الدعاية السياسية في فترة االنتخابات الرئاسية

األمريكية في الستينات !

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

ً
تاريخيا  ،يمكن القول انه ال
توجد دراسات تؤكد البداية
الحقيقة للتسويق السياسي
من حيث المفهوم واالنتشار،
بل اجتهادات من بعض
الباحثين ترجح ان مرحلة
خمسينيات القرن العشرين
شهدت تطورا ملحوظا
لمفهوم التسويق السياسي
من عدة اتجاهات ،ومنها االتجاه

الذي يرى ان ارهاصات مفهوم
التسويق السياسي يعود الى
فالسفة اليونان وان الهدف منه كان
إقناع الجمهور بأمر ما  ،أما االتجاه
الثاني فيربط بدايات التسويق
السياسي بظهور المطبعة وما
ترتب عليها من منشورات ساهمت
بشكل كبير في تطبيق الدعاية
السياسية وما تبع ذلك من ظهوؤ
االذاعة ثم التلفزيون وهو األمر
الذي شجع على المحتوى السياسي
لتلك الوسائل الجماهيرية التي
من شأنها ان تصل الى عدد كبير
من الجماهير وتؤثر بهم وعلى
سلوكياتهم واتجاهاتهم.

ً
أكاديميا ،هناك ثالث مدارس تنازعت حول مفهوم التسويق السياسي  ،منها المدرسة
التجارية التي ترى ان التسويق السياسي والتسويق التجاري متماثالن وأن أوجه التشابه بينهما

كبيرا جدا لدرجة انها تفوق أوجه االختالف،فعلى سبيل المثال  ،تطبيق مبادئ واساليب
التسويق التجاري في الحمالت السياسية التي يقوم بها األفراد واألحزاب والحكومات  ،بما

يتضمن أساليب قياس السوق السياسية والتخطيط والتنفيذ الخاص بالحمالت السياسية.

كما يتم التخطيط وتنفيذ البرامج االنتخابية والسياسية لتحقيق المنفعة المتبادلة بين
الكيان السياسي والمستهدفون من هذه البرامج .الى جانب ان التسويق السياسي
ينطوي على االبحاث ودراسة الجماهير لتسويق األفكار واآلراء المرتبطة بالموضوعات
والقضايا والشخصيات السياسية إلقناع الجماهير بأنها أفضل من األفكار واآلراء المرتبطة

بالموضوعات والقضايا والشخصيات السياسية التي يسوقها أي كيان سياسي آخر !

أما المدرسة الثانية  ،فهي مدرسة االتصال السياسي والتي تتناول مفهوم التسويق
السياسي انطالقا من كونه معاصر لالتصال السياسي مع األخذ بعين االعتبار دوره في

تشكيل الواقع السياسي من خالل تسخير جميع وسائل االتصال والتطورات التكنولوجية

على تلك الوسائل التي من شأنها ان تحقق االتصال السياسي الفعال .المدرسة الثالثة وهي
مدرسة الحمالت االنتخابية ترى ان التسويق السياسي عبارة عن منهج له أدواته التي تظهر
ً
واستنادا على ما سبق ،يعتبر التسويق السياسي مجموعة من
إلدارة الحمالت االنتخابية ،

األنشطة االتصالية التي تستهدف تسويق المرشح أو شخصيته أو برنامج االنتخابي الى أكبر
عدد ممكن من الناخبين للحصول على تأييدهم وقرار التصويت لصالحه بطريقة افضل من

المرشحين المنافسين.

خالصة القول ،ان التسويق السياسي –وان تعددت المدارس التي حاولت تأطيره كمفهوم-
أضحى صناعة رئيسة متنامية بحاجة الى بناء علمي قوي يتضمن نماذج فعالة يمكن

تطبيقها على ارض الواقع مبنية على دراسة دقيقة جدا للمشهد السياسي الحالي بكل

جوانبه والذي –بال شك-شهد تغيرات وأزمات عديدة ومتتالية بشكل متسارع يتطلب التعامل
معه واالستفادة منه لتسويق سياسي هادف !
السطر األخير ...

العالقات الوطيدة بين مملكة البحرين ودولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة والزيارات

التبادلية بين البلدين وآخرها الزيارة الرسمية لوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة اإلمارات
ً
العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
مترأسا وفد دولة اإلمارات

في اجتماع الدورة العاشرة للجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين...تسويق

سياسي لحجم العالقات التاريخية المميزة بين مملكة البحرين ودولة االمارات العربية
المتحدة الشقيقة .

العـدد  | 610نوفمبر 2022

دراسات وبحوث

76

المعـارض الدوليـة
للصناعـات الدفاعيـة  ..أين
يتجه العالم في مجال التسلح؟

تتطور صناعة السالح مع تقدم التكنولوجيا بهدف التفوق في عناصر متعددة أهمها:

قوة النيران ،والمدى ،والدقة ،وسرعة رد الفعل ،والمرونة ،وتُ عد الدول ذات القدرة
وجودا في سوق السالح العالمية ،وتُ عد
العالية على التصنيع العسكري هي األكثر
ً

صناعة األسلحة من الصناعات المتخصصة متعددة األبعاد؛ فهي تشمل مجاالت البحث

ً
وأيضا القدرة على
والتطوير وامتالك المواد والمعدات والمنشآت الالزمة لإلنتاج،

وعسكريا،
وسياسيا
ماديا
التسويق في تنافس قوي مع شركات كبرى تدعمها دولها
ًّ
ًّ
ًّ

وفي هذا اإلطار تأتي أهمية معارض السالح ألنها تظهر التطور في هذا المجال ،وتُ عد

ً
مؤشرا على قوة الدول المصنعة والمنظمة لهذه المعارض.
أيضا
ً

بقلم :لواء طيار  /د .هشام الحلبي
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
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والجدير بالذكر أن مصر َّ
نظمت بنجاح معرض ( )EDEX-2018للصناعات
الدفاعية والعسكرية ،وشارك فيه العديد من الشركات المصرية والعالمية،

وقد وضع مصر على خريطة معارض السالح الدوليةَّ ،
وأكد نجاح المعرض في

نسخته األولى حصوله على جائزة أفضل معرض تجاري عالمي لعام 2018
من منظمة ( )En Awardاإلنجليزية لتقييم المعارض الدولية ،وكان ذلك
قويا إلقامة ( )EDEX-2021وأصبح في نسخته الثانية ً
مهما في
حدثا
ً
أساسا ًّ
ًّ
مجال الصناعات العسكرية ( ،)1وفي هذا السياق ُيعد معرض “يوروساتوري»
( )Eurosatoryأحد معارض السالح المهمة التي سنلقي الضوء عليها للتعرف

على اتجاهات التسليح العالمية.

نبذة عن معرض “يوروساتوري» ()Eurosatory

ُيعقد هذا المعرض في باريس ،وأقيمت نسخته األولى عام  1967ولم

يتوقف منذ هذا التاريخ إال خالل ذروة جائحة كورونا ،ويتميز بالزيادة المستمرة

في عدد العارضين والزوار ،وتنظم هذا المعرض المفوضية العامة للمعارض
واألسواق ( ،)Commissariat Général des Expositions et Salonsوهي

شركة تملكها مجموعة الصناعات الدفاعية واألمنية البرية والجوية الفرنسية،
منوط بها تعزيز صناعات الدفاع واألمن الفرنسية.

وتأتي أهمية هذا المعرض في أنه يضم مجموعة كبيرة من شركات صناعة

السالح من جميع أنحاء العالم ،ويعرض بجانب الشركات الكبرى مجموعة من

أيضا التي لديها بعض االبتكارات؛ فعلى سبيل
الشركات المتوسطة والصغيرة ً

المثال ،تضمن معرض عام  )78( 2018شركة ناشئة .كما أن المعرض يتضمن

صاالت داخلية وخارجية لعرض مختلف أنواع التسليح ًّأيا كان نوعها وحجمها،
نفذ عدد كبير من العروض الحية على
وباإلضافة إلى المعروضات الثابتةُ ،ي َّ
مدار فترة المعرض؛ مما يبرز اإلمكانات الفعلية بصورة عملية لألسلحة

المختلفة .هذا ويزور المعرض مجموعة كبيرة من الوفود الرسمية والخبراء

وكبار الشخصيات ومديري شركات السالح والمستثمرين في هذا المجال

أثبتت األزمة األوكرانية أن
الطائرات بدون طيار من أكثر
القدرات العسكرية المطلوبة،
وذلك في ضوء استخدام

أوكرانيا لها في صد الهجمات
الروسية المدرعة
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ومراكز األبحاث والصحفيين واإلعالميين الذين يتابعون قضايا الدفاع واألمن.
تُ َّ
تبادل فيها اآلراء
نظم مؤتمرات وفعاليات عديدة في أثناء فترة المعرضُ ،ي َ
حول تطور أنظمة الدفاع واألمن في كل المجاالت؛ لذلك فإن مصانع السالح

تَ عد المعرض فرصة كبيرة للتعرف على األفكار الجديدة التجاهات التسليح
المستقبلية؛ فعلى سبيل المثال ،نُ ِّ
مؤتمرا في معرض عام
ظم أكثر من 70
ً

ً
متحدثا ،تناولوا مجموعة متنوعة من الـمـوضـوعـــات
 2018بمشاركة 250
الـتـكـنـولـوجـيـــــة والـجـيـوسـيـاسـيـــة والقانونية ،ومن َث َّمُ ،يعد المعرض فرصة
نظرا لوجود
كبيرة للترويج لنظم التسليح المختلفة وعقد صفقات السالح؛
ً
عدد كبير من الوفود الرسمية ووسائل اإلعالم المهتمة بهذا المجال.

األزمة في أوكرانيا تلقي بظاللها على المعرض وعلى اإلنفاق
العسكري واتجاهات التسليح

ُيقام المعرض هذا العام على خلفية األزمة الروسية األوكرانية ،والتي شهدت
متنوعا للصواريخ على اختالف أنواعها ،منها :الفرط صوتية،
استخداما
ً
ً
والمضادة للدبابات وللطائرات ،وكذا الطائرات بدون طيار خاصة الصغيرة،

والذخائر الذكية وأنظمة الدفاع الجوي المختلفة .وقد َّأكدت التفاعالت في
مسرح العمليات األوكراني الحاجة الماسة إلى األسلحة المضادة للدبابات

والمضادة للطائرات ،وظهر اهتمام الدول بالمدفعية باعتبارها قوة النيران

الرئيسة للقوات البرية ،ولتأثيرها اإليجابي في األزمة الروسية األوكرانية،
كبيرا منها بسبب الصواريخ
عددا
مقارنة بالدبابات والتي فقدت روسيا
ً
ً

المضادة للدبابات ،خاصة أن تكلفة هذه الصواريخ منخفضة وتحقق مبدأ
االقتصاد في القوة.

هذا وقد أثبتت األزمة األوكرانية أن الطائرات بدون طيار من أكثر القدرات

العسكرية المطلوبة ،وذلك في ضوء استخدام أوكرانيا لها في صد الهجمات

الروسية المدرعة ،ويزيد من االهتمام بهذه األنواع أنها خفيفة الوزن ،ومتعددة

االستخدامات ،ورخيصة الثمن؛ مما يعمل على وضعها على أولويات الشراء،

متواز يتنامى بسرعة االهتمام بتطوير وشراء منظومات مكافحة
وعلى مسار
ٍ

الطائرات بدون طيار خاصة أنظمة حماية األهداف الثابتة أو المرافقة لألهداف
المتحركة ،لذا اتفقت فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا مع شركة ()Airbus
على عقد َّأولي بقيمة ( )7.1مليارات يورو لتطوير ( ،)Eurodroneعلى أن تدخل

الخدمة في عام )7( .2028

ومن
المتوقع أن يستمر السباق القتناء األسلحة منخفضة التكلفة (الطائرات
َّ

بدون طيار – الصواريخ على اختالف أنواعها خاصة المحمولة على الكتف –

المدفعية) التي أثبتت فعاليتها في الحرب الروسية األوكرانية مقارنة باألسلحة
تعقيدا واألعلى تكلفة ،باإلضافة إلى االهتمام بالذخائر على اختالف
األكثر
ً

أنواعها وأعيرتها في ضوء المعدالت العالية إلطالق النار في الحرب ،وإدراك
أهمية كفاية المخزون ،خاصة ذخيرة المدفعية واألسلحة الصغيرة.

على الرغم من انخفاض مشتريات األسلحة العالمية بنسبة ( )4.6%في الفترة

من  2021 - 2017مقارنة بالسنوات الخمس السابقة ،زادت مبيعات األسلحة

في أوروبا بنسبة ( ،)19%وكان أكبر مستوردي األسلحة األوروبيين المملكة

المتوقع مستقبلاً أن تزيد الدول األوروبية
المتحدة والنرويج وهولندا ،ومن
ّ
األخرى مشترياتها من األسلحة ،خاصة بعد األزمة الروسية األوكرانية،
ومحاوالت حلف شمال األطلنطي التمدد
شرقا ،وطلب السويد وفنلندا
ً

االنضمام إليه ،ويؤكد ذلك تعالي األصوات في الدول األوروبية للمطالبة
بزيادة ميزانياتها الدفاعية ،وكذلك دعوات االتحاد األوروبي لالهتمام بزيادة

المتوقع أن يستمر
َّ
من
السباق القتناء األسلحة
منخفضة التكلفة التي أثبتت
فعاليتها في الحرب الروسية
األوكرانية مقارنة باألسلحة األكثر
ً
تعقيدا واألعلى تكلفة

اإلنفاق العسكري لدوله لمواجهة المخاطر األمنية؛ فعلى سبيل المثال ،وافق

البرلمان األلماني على اعتماد (  )100مليار يورو لتعزيز الجيش األلماني ،ودافع

أيضا رئيس الوزراء اإلسباني عن زيادة ميزانية بالده العسكرية التي يعارضها
ً
حلفاؤه في التكتّ ل الحاكم ،ووصفها بأنها ضرورية في ظل األزمة الروسية

األوكرانية)8(.

هذا ومن
المتوقع مستقبلاً زيادة التعاون بين الدول األوروبية في
ّ

التصنيع العسكري ،يؤكد ذلك تصريح الرئيس الفرنسي في افتتاح معرض
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أ َّكدت األزمة في أوكرانيا أنه من
المنتظر تنامي سباق التسلح
بصورة كبيرة مستقبلاً خاصة في

أواخر مايو  ،2022أن الوضع األمني الحالي في أوروبا على خلفية األزمة في
أوكرانيا يشير إلى الحاجة إلى إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة ،وقال إن
“الوضع األمني الجديد يشير إلى أن االتحاد األوروبي يجب أن يتحمل المزيد من

المسؤولية عن أمنه ..ولهذا نحتاج إلى قوات مسلحة أوروبية موحدة حديثة”

وأوضح أن االحتياطيات العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي استُ نفذت نتيجة
دعم أوكرانيا)10(.

ً
وختاما ،في ضوء ما سبق يتضح أن اتجاهات التسليح العالمية المستقبلية

أوروبا ،وسيترتب على ذلك زيادة
اإلنفاق العسكري لدولها ،باإلضافة
إلى منطقة الشرق األوسط

خاصة المنظومات ذاتية القيادة وتكاملها مع تطبيقات الذكاء االصطناعي

“يوروساتورى” عن رغبته في استثمار المزيد في القدرات الدفاعية على

فيها أنظمة اإلمداد والمعدات الشخصية للمقاتلين ،ووسائل اإلنقاذ ،وكذا

من الضروري تعزيز التعاون ووضع إطار موحد لشركات األسلحة األوروبية

تنامي سباق التسلح بصورة كبيرة مستقبلاً خاصة في أوروبا ،وسيترتب على

مستوى أوروبا بدلاً من إنفاق األموال على االستيراد من الخارجَّ ،
وأكد أنه

لكي تصبح أكثر تنافسية مقارنة بالواليات المتحدة األمريكية ،وأعلن كذلك
عن مراجعة اإلنفاق العسكري في فرنسا من أجل االستعداد بصورة أفضل

للتهديدات المحتملة ،وقال “علينا أن نتحرك نحو اقتصاد الحرب” ،وفي

السياق نفسه َّأكد مسؤول الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبي ،في

ترتبط بثالثة عناصر رئيسة تتوافق مع بعضها :أولها ما ظهر من منظومات

تسليح في معرض «يوروساتورى» ،وثانيها الدروس المستفادة من األزمة

األوكرانية ،وثالثها معدالت اإلنفاق العسكري في مناطق العالم؛ فقد

أظهر معرض «يوروساتورى» استمرار التقدم الكبير في تكنولوجيا التسليح،

وأيضا دخول هذه التطبيقات في جميع المنظومات بما
ً
واألقمار الصناعية،

محاكيات التدريب المختلفة .وقد َّأكدت األزمة في أوكرانيا أنه من المنتظر
ذلك زيادة اإلنفاق العسكري لدولها ،باإلضافة إلى منطقة الشرق األوسط؛
نظرا الستمرار الصراعات بها حتى اآلن ،األمر الذي سيشكل ً
عبئا
كبيرا على
ً
ً
ميزانيات الدول في ظل التداعيات االقتصادية السلبية لألزمة في أوكرانيا
دائما على قمة األولويات.
وجائحة كورونا ،فاألمن يأتي ً
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الطائرة Texan II

تدريب من الجيل التالي

 :T-6Cطائرة

تعتبر الطائرة Beechcraft T-6C Texan
 IIطائرة تدريب عسكرية من الجيل التالي

المصممة لجميع مستويات التعليم ،بدءا

من الصفر وحتى مرحلة التدريب التشغيلي
المتقدم .وكان الغرض من الطائرة T-6C

هو بناء مجموعة واسعة من القدرات
التدريبية والموثوقية الطويلة األجل
والعمليات المنخفضة التكلفة.

حازت عمليات الطائرة T-6C
على الموافقة الالزمة للتحليق

على نطاق واسع من درجات الحرارة

جنبا إلى جنب مع حل تدريبي متكامل ألجهزة المحاكاة
وتأتي تلك السماتً ،

الكولومبية.

لتجعل طائرة التدريب  T-6Cالحل التدريبي المثالي للتمييز بين الجيوش في

والقدرة على التسلح عن طريق إضافة ست نقاط صلبة لألجنحة  -اثنتان

واألكاديميين القائمين على الكمبيوتر والخدمات اللوجستية المستدامة،

جميع أنحاء العالم.

مؤخرا عن تسليم طائرة
وقد أعلنت شركة Textron Aviation Defense
ً

التدريب  Beechcraft T-6C Texan IIرقم  1000وتحقيق خمسة ماليين
ساعة طيران عبر أسطول  T-6العالمي.

تجمع الطائرة  + T-6Cالجديدة بين الخصائص الفائزة لسلسلة T-6C

منها مخصصتان لخزانات الوقود الخارجية .وتوسع سلسلة “ ’Plusالبصمة
التدريبية لتشمل تسليم األسلحة بطريقة منخفضة التكلفة.

وصرح  ،Ron Draperالرئيس والمدير التنفيذي لشركة ،Textron Aviation

تقدما
بأن الشركة “نجحت في كسب ثقة القوات الجوية العالمية األكثر
ً

تم تصميم وتصنيع جميع طائرات التدريب Beechcraft T-6 Texan II

والطيارين على مستوى العالم لتقديم طائرة رائعة تمكنهم من جعل العالم

شركة  Textron Aviation Defense LLCشركة فرعية مملوكة بالكامل

والطائرة  T-6Cمصممة
خصيصا للتدريب العسكري وتمتلك أحدث
ً

داخل مصانع الشركة في  Wichitaبوالية كانساس .ومن الجدير بالذكر أن
لشركة  ،.Textron Aviation Incوهي شركة تابعة لشركة .Textron Inc

وجرى تسليم طائرة التدريب العسكري رقم  T-6 1000إلى القوات الجوية

ً
مكانا أفضل وأكثر أمانً ا».

التقنيات بما في ذلك مقاعد قذف الطيار خارج الطائرة ejection seats

في حالة الطوارئ وتجنب االصطدام وأنظمة التحذير عند االقتراب من
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األرض ،وقمرة قيادة مضغوطة الهواء ونظام توليد األكسجين على متن

الطائرة لتوفير أكسجين إضافي لكل طيار.

خمس فئات

يشمل األسطول العالمي لنظم التدريب المتكاملة Integrated Training
 )Systems (ITSمن طراز  Beechcraft T-6 Texan IIخمس فئات ،تم
تصنيعها على خط إنتاج نشط مع تصنيف مستوى االستعداد الصناعي

الرائد  )Manufacturing Readiness Level (MRLال يقل عن .10

يقود األسطول نظام التدريب األولي المشترك للطائرات Joint Primary
 )Aircraft Training System (JPATSالطائرتان  T-6Aو  - T-6Bاللتين
يستخدمهما سالحا الجو والبحرية األمريكيين على التوالي.

وبينما تعتبر الطائرة  T-6Cطائرة تدريب عسكرية ُمعدة للتصدير ،فإن
الطائرة تمثل فئة مسلحة ُمعدة للتصدير .ويتم تشغيل الطائرة  T-6Dمن
قبل الجيش األمريكي.

وقال  ،Tom Hammoorالرئيس والمدير التنفيذي لشركة Textron
“ ،Aviation Defense LLCيعمل األسطول المكون من  1000طائرة

تدريب من طراز  Beechcraft T-6 Texan IIعلى تمكين القدرات التجريبية
العالمية عبر  13دولة ومدرستين للطيران تابعتين لمنظمة حلف شمال
األطلسي (الناتو).

مزايا الطائرة T-6C

تشمل المزايا المختلفة التي تأتي مع عمليات الطائرات  T-6Cإمكانية
الموافقة عليها لنطاق درجات الحرارة الواسعة؛ تتجاوز مدة التصميم

المطلوبة من سالح الجو األمريكي  18,720ساعة ؛ واختبار الطائرات

على مدى ثالث ساعات ( 56,160ساعة) ؛ وعدم إجراء تفتيش مقرر على
مستوى المستودعات ؛ نقاط الجناح الصلبة  Hardpointsلخزانات الوقود

الخارجية وأماكن تخزين (اختيارية) إضافية للتدريب على األسلحة ؛ والتدريب
االصطناعي المدمج من جو -أرض وجو -جو ؛ شاشة عرض أمامية مزودة
بشاشات العرض المستخدمة في الطائرة  F-16أو  F/A-18؛ جناح

إلكترونيات الطيران المتقدم  Esterline CMC Cockpit 4000ونظام
مالحة مزدوج معتمد ومتكامل بالكامل  avionics suiteونظام المالحة

المزدوج المتكامل .GPS/INS

مزايا مقصورة القيادة

للبرمجة مثل شاشات عرض الحالة التكتيكية ،وشاشة العرض الرئيسية

 MIL-STD 1787المزودة بقدرات عرض قابلة لالختيار من الطائرة  F-16أو
 F/A-18؛ والتكامل التام بين األدوات الحيوية ومهارات المالحة والتدريب
المتقدم على األسلحة ؛ أداة طيران احتياطية للكل في واحد ،والتي تجمع

تمكن طائرة التدريب  T-6C Texan IIالطيارين من رؤية الصورة بأكملها.

بين جميع إشارات الطيران األساسية في شاشة واحدة سهلة القراءة.

تماما ضرورية إلكمال المهام المعقدة .ويتطلب
بالكامل رؤية واضحة
ً
متقدما بالحالة .وتتميز مقصورة قيادة الطائرة
كامال
وعيا
أفضل تدريب
ً
ً
ً

المجموعات المعروضة

وتوفر قمرة القيادة الزجاجية ذات التصميم المفتوح والمتطور والرقمية

أدخلت شركة  Textron Aviation Defenseتعديالت على طائرة التدريب

 T-6Cبالتكنولوجيا الالزمة للحفاظ على سالمة الطيارين وتعزيز قدرتهم

 T-6ومجموعات وتحديثات وبرامج تدريب لتلبية متطلبات المهمة الفريدة.

تشمل مزايا مقصورة قيادة الطائرة T-6C Texan IIاليوم :ثالث مصفوفات

 ، Modification Centerومقره ويتشيتا بوالية كانساس ،خبرة التركيب

على التدريب.

نشطة  active-matrixملونة قابلة للتبديل ،وشاشات عرض متعددة
الوظائف تعمل بالكريستال السائل مدفوعة بحاسوبين آليين إللكترونيات

الطيران ؛ شاشة الطيران األولية  ،primary flight displayونظم المالحة،

ونظم اإلشارة إلى المحرك وتنبيه الطاقم ،ووظائف المهمة القابلة

يوفر مركز تكسترون لتعديل دفاع الطيران Textron Aviation Defense
من الشركة المصنعة األصلية.

تشمل المجموعات المعروضة ما يلي:

مجموعة تحويل الرؤية الليلية  :Night Vision Conversion Kitتحول
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يمكن استخدام طائرة
التدريب  +T-6Cللتحكم

النقاط الصلبة الست أسفل الجناحين ،بما في ذلك أماكن التخزين جو-
أرض وجو – جو ومخازن جو  -جو وخزانات وقود خارجية وقرون استشعار

 sensor podsمختلفة.

 :A/A Tacanيوفر المدى جو -جو للطائرات المتعددة ،مما يزيد عدد مهام

التدريب الديناميكية على المناورة التي يمكن نقلها باستخدام الطائرة .T-6

الجوي المشترك داخل
المطارات

عند مدخل  ECSمرشحات العادم .exhaust screens

جميع األضواء الداخلية وشاشات قمرة القيادة إلى أجهزة متوافقة مع

الهوائي المقاومة الالزمة ضد تآكل الطائرات العاملة في بيئات شديدة

الرؤية الليلية ،مما يرفع قدرات الطائرة في بيئات التدريب والتشغيل

المختلفة.

مجموعة شاشة  :ECSتقلل هذه المجموعة من التآكل الجلفاني galvanic
( (metal-on-metal) corrosionالمعدني على المعدن) لجسم الطائرة
مجموعة حشوة الهوائي  :Antenna Gasket Kitتوفر مجموعة حشوة

التآكل.

مجموعة أدوات حفظ المحرك  :Engine Preservation Kitتعمل هذه

مجموعة تحويل ضوء الجناح  :Wingtip Light Conversion Kitتستبدل

المجموعة على تحسين متطلبات اإلغالق والمراقبة للمحرك غير النشط.

 ،NVGمما يقلل من متطلبات الصيانة ويسمح للطيارين بالطيران في

السابقة ويقلل بشكل كبير من تكاليف اإلصالح بسبب التآكل.

هذه المجموعة األضواء الخارجية المتوهجة بأضواء  LEDمتوافقة مع

تشكيل أثناء ارتداء أجهزة الرؤية الليلية.

يستغرق تركيب المجموعة وقتً ا أقل بنسبة  80في المائة من الطرق
نظام الكبح المضاد لالنزالق  :eABS Anti-Skid Braking Systemيعمل

تركيب خزانات الوقود الخارجية  :External Fuel Tank Installationيتيح

نظام الكبح الرقمي المضاد لالنزالق على تحسين قوة الكبح مع المساعدة

و/أو تمارين تدريبية .وتبلغ سعة وقود التصميم القصوى لكل خزان 67,2

يتسم بالفعالية في تحسين مسافات التوقف والتحكم في اتجاه الطائرة

تركيب ألفي خزان وقود خارجي للمشغلين القدرة على القيام بمهام أطول

جالونً ا.

في الحماية من البقع المسطحة أو اإلطارات المنفوخة .ويزن النظام ،الذي
ومتطلبات الصيانة ،يزن 24
رطال فقط ( 11كيلوجراما) وال يتطلب أي نوع
ً

مجموعة تركيب األبراج  :Pylon Installation Kitيسمح تركيب أبراج

من التعديالت في معدات الهبوط الحالية أو األسطوانات الرئيسية.

ست نقاط صلبة (ثالث نقاط لكل جانب) داخل الجزء السفلي من الجناح

واستبدال التتابع الحالي ( current relayالجزء رقم  )KM-U5ALعمالة

الصاري الكهرو -ميكانيكية  electromechanical mast pylonsفي
للمشغلين بحمل الخزانات الخارجية مقاس  14بوصة حسب متطلبات
الناتو .وتزيد هذه القدرة من أنواع التدريب ومهام الطيران التي يمكن القيام

بها.

تركيب مجموعة األسلحة  :Weapons Kit Installationيوفر تركيب

المكونات المتصلة بأنظمة التسلح للمشغلين القدرة على حمل وإسقاط
ذخائر التدريب  .training ordnanceوتتوفر تشكيالت مختلفة باستخدام

مجموعة ترحيل اإلشعال التلقائي  :Auto Ignition Relay Kitتتطلب إزالة
كثيفة .ويحتوي التتابع الجديد للحالة الصلبة على فترة عمر متزايدة بشكل

ملحوظ ،وتسمح شريحة التثبيت المعاد تصميمها بإزالة وتركيب أسهل
بواسطة فنيي الصيانة.

نظام التدريب

نظاما فعالاً للتدريب على
توفر شركة Textron Aviation Defense
ً

درع الوطن ...مسيرة وطن

83
الطيران .وقد صمم كل نظام تدريبي ألداء مهام محددة .تعد أجهزة المحاكاة

المواصفات الفنية

لدى طائرة التدريب  T-6Cمثالية للتدريب على قمرة القيادة وإجراءات
الطوارئ  -كل ذلك في بيئة آمنة ومراقبة وفعالة.

ويشمل نظام التدريب محاضرات تدريبية متكاملة لوسائط اإلعالم

	•الوزن األساسي 2,336 :كيلوجراما

 :Desktop Avionics Trainerيستضيف جهاز كمبيوتر كبير يعمل باللمس

	•الحد األقصى للسرعة الجوية للطائرة 67 :ماخ

ويستخدم نظم التدريب واإلدارة القائمة على الحاسب اآللي.

إلكترونيات الطيران لدى الطائرة  T-6B/Cويعرض شاشات العرض الثالثة

متعددة الوظائف ولوحة التحكم األمامية ،مما يسمح للمتدربين باستخدام
نفس األنظمة واستقبال نفس النتيجة التي تحققت لدى الطائرة.

	•الحد األقصى لوزن الطائرة عند اإلقالع 3,130 :كيلوجراما
	•الحد األقصى لمدى الطائرة (مع وجود خزانين خارجيين):
 2,559كيلومترا

	•درجة حرارة التشغيل -54 :درجة مئوية 50 +/درجة مئوية

مدرب إجراءات الخروج  :Egress Procedures Trainerيقوم مدرب

	•مخازن األسلحة

قيودا تجريبية وأكسجين وزينة  Gلممارسة إجراءات
والمظلة ويتضمن
ً

	• 6نقاط صلبة T-6C + MIL-STD-8591

إجراءات الخروج بتكرار قمرة القيادة األمامية ومقعد القذف خارج الطائرة

الدخول والخروج والخروج في حاالت الطوارئ.

	•عدد الخزانات الخارجية :اثنان

 :Ejection Seat Trainerإنها نسخة واقعية طبق األصل من مقعد القذف
خارج الطائرة  ،MKUS16LA Martin-Bakerوتوجه الطيارين نحو االتصال
الصحيح وإزالة أنظمة الكبح ودعم الحياة دون استخدام األصول األكثر

تكلفة.

الدعم

المدني/إدارة

العواقب

Support/Consequence

( )JTACوغيرها من مهام التدريب على الدعم الجوي القريب close air

 )support (CASوهي قادرة أيضا على حمل العديد من أماكن التخزين

Civil

الفعلية والخاملة والمحاكاة.

القيادة لـمدرب الطيران التشغيلي  OFTمع عرض مرئي مباشر بزاوية 45

سجل شركة تكسترون

 :Managementيوفر جهاز تدريب الطيران اآللي نفس تخطيط وأداء قمرة

درجة بمقدار  33درجة في مجال الرؤية.

مع وجود سجل يحتوي على اآلالف من أنظمة التدريب المتكاملة

مدرب الطيران التشغيلي  :)Operational Flight Trainer (OFTيقوم

)Integrated Training Systems (ITS

على شكل قبة مقاس  270درجة  x 70درجة في مجال رؤية واسع ومقعد

هارتالند األمريكية منذ الحرب العالمية الثانية ،تجهز عائلة طائرات تكسترون

مدرب الطيران التشغيلي بتكرار تخطيط قمرة القيادة وأداء الطائرة بنظام
ديناميكي أحادي المحور يوفر محاكاة تكتيكية للحركات والمؤثرات الجوية.

وأنظمة األسلحة المتكاملة

 )Integrated Weapon Systems (IWSالتي تم إنتاجها وتفعيلها في
الجيوش في جميع أنحاء العالم بتكاليف استحواذ واستدامة وتدريب

جهاز تدريب الوحدات  :Unit Training Deviceيوفر تدريب الوحدة نفس

منخفضة في السوق.

التدريب األرضي والطيران العادية ،والتدريب على إجراءات الطوارئ ،ولكن

العالم ،تمكن تكاليف االستحواذ والتشغيل واالستدامة المنخفضة لطائرة

قمرة القيادة واألداء مثل مدرب الطيران التشغيلي ،بما في ذلك إجراءات
ديناميكيا.
مقعدا
ال يضم
ً
ً

يمكن استخدام طائرة التدريب  +T-6Cللمراقبة الجوية الطرفية المشتركة

عاما من الخبرة في تقديم أكثر من  250,000طائرة حول
وبأكثر من ً 90

 Beechcraft T-6 Texan IIأسلحة الجو على مستوى العالم من تسريع

عجلة اإلنتاج التجريبي .pilot production
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النافذة الدينية

سنن نبوية
حسن
الجوار

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

كان من هدي النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم حسن
الجوار وكان يحسن إلى جيرانه بالهدية والزيارة

واالطمئنان عليهم.
وكان َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم يوصي الصحابة رضي
الله عنهم بحسن الجوار.
غن َعائِ َش َة َر ِض َي َّ
الل ُه َع ْن َهاَ ،ع ِن َّ
الله َع َل ْي ِه
الن ِب ِّي َصَّلى ُ
ْ

وصينِ ي ِج ْب ِر ُ
«ما زَ َ
َو َسَّل َم َق َ
ال ُي ِ
يل ِب ْال َج ِارَ ،حَّتى
الَ :
َ
ظ َن ْن ُت َأَّن ُه َس ُي َوِّر ُث ُه» رواه البخاري ومسلم.
وقرن النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم بين خيرية الجار في

الدنيا لجاره بخيرية المؤمن يوم القيامة فقال:
َّ
ول َّ
َع ْن َع ْب ِد َّ
ِ
الله َصلى
الل ِه ْب ِن َع ْم ٍرو ْب ِن ْال َع ِ
اصَ ،ع ْن َر ُس ِ
َ
َّ
َّ
الله َع َل ْي ِه َو َسل َم؛ أَّن ُه َق َ
اب ِع ْن َد الل ِه
الَ :
ُ
“خ ْي ُر الأَْ ْص َح ِ
ان ِع ْن َد َّ
تَ َع َالى َخ ْي ُر ُه ْم لِ َص ِ
الل ِه تَ َع َالى
اح ِب ِهَ ،و َخ ْي ُر ْال ِج َير ِ

الل ِه َال ُي ْؤ ِم ُنَ ،و َّ
الل ِه َال ُي ْؤ ِم ُنَ ،و َّ
«و َّ
الل ِه َال ُي ْؤ ِم ُن» ِق َ
يل:
َ
الَّ :
ول َّ
الل ِه؟ َق َ
َو َم ْن َيا َر ُس َ
«الذِ ي َال َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َو ِاي َق ُه»
رواه البخاري.
(بوائقه) جمع بائقة وهي الظلم والشر والشئ المهلك
الله َّ
صلى الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َق َ
وعن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َ ،أ َّن َر ُس َ
ول ِ
ال:
ْ
«لاَ َي ْد ُخ ُل ْال َجَّن َة َم ْن لاَ َي ْأ َم ُن َج ُار ُه َب َوائِ َق ُه» رواه مسلم.
وأوجب النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم تعاهد الجيران
َ
َّ
وتلمس حاجاتهم وقد صح عن َّ
الله َعل ْي ِه
الن ِب َّي َصلى
ُ

ولَ :
َو َسَّل َم َي ُق ُ
«ل ْي َس ْال ُم ْؤ ِم ُن َّالذِ ي َي ْش َب ُع َو َج ُار ُه َجائِ ٌع» رواه

البخاري في األدب المفرد.
.

َخ ْي ُر ُه ْم لِ َج ِارهِ ” .رواه البخاري في األدب المفرد.

كف األذى عنهم وعدم التجسس
ومن آداب الجيران ّ

عليهم .
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َق َ
َع ْن َأ ِبي ُش َر ْي ٍحَ ،أ َّن َّ
ال:
الن ِب َّي َصَّلى ُ

معلم
إسالمي

مسجد
الفاروق
في دبي

ً
شامخا يصدح بذكر الله في سماء إمارة دبي
هو معلم حضاري إسالمي في مدينة دبي حيث يقف
بني مسجد الفاروق عمر بن الخطاب عام .1986
وأعيد بناءه  ،في عام  2003ثم جدد مرة أخرى في عام  2011و تم افتتاحه للجمهور في  29يوليو .2011
يسع المسجد لعدد  2000من المصلين.
بني هذا المسجد على الطراز العثماني مستوحى من العمارة الفاخرة للمسجد األزرق في اسطنبول.
وتبلغ المساحة اإلجمالية  93.400قدم مربع.
يرتفع فوق المسجد عدد من القباب يبلغ عددها  21قبة ملونة وتتوسطها القبة الرئيسة فوق حرم
الصالة التي تبهج الناظرين ويشتمل على أربع مآذن بهية المظهر بارتفاع  65مترا.
واستعمل في بنائه األقواس والزخارف البديعة التي ازدانت بها جدران المسجد.
ً
ً
حضاريا يمثل العمق الحضاري اإلسالمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
معلما
ويبقى هذا المسجد
حيث يمثل تمازج المعمار الحضاري العريق في رونق جميل يسعد الناظرين وتهوي إليه أفئدة المؤمنين .
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الشعب يحتفل بعودة
زايد إلى أرض الوطن

من الذاكرة

نوفمبر

عاد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بسالمة الله ورعايته الى
ً
قادما من مدينة فاس  ،بعد زيارة خاصة لعدد من البالد األوروبية
أرض الوطن

العدد136 :
نوفمبر 1982

 ،والمملكة المغربية حيث شارك سموه في مؤتمر القمة الذي عقد بمدينة
فاس  .وقد عاد برفقة صاحب السمو رئيس الدولة  ،سمو الشيخ راشد بن
أحمد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين.

وقد عبر الشعب عن مكنون حبه لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان  ،فتوافد عدد كبير من المواطنين والوافدين مرحبين بعودة سموه إلى
أرض الوطن  ،واستمر إستقبال صاحب السمو رئيس الدولة ألبناء وطنه عدة
أيام بعد وصوله في أمان الله ؛ وتكررت هذه الحفاوة الصادقة  ،النابعة من

القلب في مدينة العين.

والتقى زايد مع جموع الشعب الواعي في مناسبتين خالل أسبوع واحد ؛ حيث

من ذاكرة عدسة درع الوطن

تخريج دورة مظليين في العين

شهد سموه سباق الزوارق في أبوظبي  ،وسباق الهجن في العين إحياء

لسني التراث القومي .ودرع الوطن تتوجه إلى صاحب السمو الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة مهنئة
ً
قائدا لمسيرة النهضة
 ،مشاركة شعبه الوفي بسالمة العودة ؛ أبقاه الله
والحضارة.

ً
عرضا لبعض
رئيس األركان يشهد
األسلحة األمريكية

شهد سعادة العميد الركن محمد سعيد البادي حفل تخريج دورة جديدة

للمظليين والصاعقة من مرشحي كلية زايد العسكرية  ،وذلك في منطقة
اإلنزال بميدان تدريب القوات الخاصة.

وفي بداية الحفل ألقى قائد المدرسة كلمة قصيرة رحب فيها بقادة الوحدة
ً
فخرا مساهمتنا في تدريب
العسكرية وجميع الحضور  ،ثم قال "مايزيدنا
ضباط المستقبل من خالل هذه الدورات التي تعقد لهم  .حيث أن إنزال

المظليين يعتبر ركيزة هامة في العلوم العسكرية".

شهد سعادة العميد الركن محمد سعيد البادي رئيس هيئة األركان
ً
ً
خاصا أقامته احدى الشركات األمريكية لعرض الطائرة
عرضا
العامة

وقد قام الخريجون بعمليات اإلنزال المظلي والقفز الحر كما قدموا بعض

العمودية الهجومية "الكوبرا" والصاروخ الموجه المضاد للدروع "تو"

العروض  .وأثبت الجميع قدراتهم الفائقة في هذا المجال وقد حضر الحفل

هذا وشهد العرض عدد كبير من قادة األلوية  ،والوحدات وكبار ضباط

العروض العملية  ،من ارتفاعات متفاوتة حيث شارك المدربون في تلك

السادة قادة الوحدات العسكرية ،وبعض الضباط وضباط الصف واألفراد.

وذلك بميدان الرماية بمقيطرة.
القوات المسلحة.
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Engine Preservation Kit: This kit improves the sealing
and monitoring requirements of an inactive engine. Installation of the kit takes 80 per cent less time than the previous methods and significantly reduces repair costs due to
corrosion.
eABS Anti-Skid Braking System: The digital Anti-Skid
Braking System optimises braking authority while helping
protect against flat spots or blown tyres. Effective in improving stopping distances, aircraft directional control,
and maintenance requirements, the system weighs only
24 pounds (11 kg) and does not require modification to
the existing landing gear or master cylinders.
Auto Ignition Relay Kit: The removal and replacement of
the current relay (part number KM-U5AL) is labour-intensive. The new solid state relay has a significantly increased
life span, and the redesigned mounting bracket allows
easier removal and installation by maintenance personnel.
Training System
Textron Aviation Defense offers effective flight training
system. The T-6C simulators are ideal for training cockpit
and emergency procedures — all in a safe, controlled, efficient environment.
The training system includes media-integrated training
lectures and uses computer-based training and management systems. Each training system is designed for specific missions.
Desktop Avionics Trainer: A large touch-screen computer hosts the T-6B/C avionics and displays the three multifunction displays and up-front control panel, allowing students to use the same systems and receive the same result
as in the aircraft.
Egress Procedures Trainer: The egress procedures trainer
replicates the forward cockpit, ejection seat and canopy
and includes pilot restraints, oxygen and G-suit hookups
for practice of entry, egress and emergency egress procedures.
Ejection Seat Trainer: It is a realistic replica of the MartinBaker MKUS16LA ejection seat, and instructs pilots in correct hook up and removal of restraint and life-support sys-

Textron’s Legacy
Each year more than 300 pilots from 42 countries graduate
from T-6 training via the NATO Flight Training programme
in Canada, the Euro NATO Joint Jet Pilot Training Programme (ENJJPT) at Sheppard AFB in Texas and the U.S. Air
Force Aviation Leadership Programme. Another 2,000-plus
pilots graduate from T-6 programmes across the U.S. Air
Force, Navy, Marine Corps, Army and Coast Guard while
more than 2,700 pilots graduate from T-6 programmes
across the Hellenic Air Force, the Argentine Air Force, the
Israeli Air Force, the U.K. Royal Air Force, the Iraqi Air Force,
the Royal Canadian Air Force, Mexican Navy, the Mexican
Air Force, the Royal Moroccan Air Force and the Royal New
Zealand Air Force.
Backed by Textron’s more than 90 years of experience in
delivering more than 250,000 aircraft worldwide, the
Beechcraft T-6 Texan II’s low acquisition, operating and sustainment costs enable global air forces to fast-track pilot
production.
tems without use of more expensive assets.
Civil Support/Consequence Management: The instrument
flight training device provides the same cockpit layout and
performance of the OFT with a direct-view 45 degrees by 33
degrees field-of-view forward visual display.
Operational Flight Trainer (OFT): OFT replicates cockpit layout and aircraft performance with a domed 270 degrees by
70 degrees wide-field-of-view system and a single axis dynamic seat that provides tactical simulation of flight movements and sensations.
Unit Training Device: Unit training provides the same cockpit and performance as the OFT, including normal ground
and flight training procedures, emergency procedures training, but does not include a dynamic seat.
The T-6C+ can be used for joint terminal air control (JTAC) and
other close air support (CAS) training missions and is also capable of carrying a multitude of actual, inert and simulated
stores

.
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Delivery of the 1,000th Beechcraft T-6C Texan II aircraft and the achievement of
the five million flight hour milestone across the global T-6 fleet

Flight Deck Features
The T-6C Texan II empowers pilots to see the whole picture.
The state-of-the-art, all-digital, open-architecture glass
cockpit offers the crystal clear visibility necessary for completing complex missions. The best training requires advanced total situational awareness. The T-6C flight deck features the technology needed to keep pilots safe and enhance their ability to train.
Today’s T-6C Texan II flight deck features include: three interchangeable colour active-matrix, liquid-crystal multi-function displays driven by two avionics computers; primary
flight display, navigation, engine-indicating and crew-alerting systems, programmable mission functions such as tactical situation displays, MIL-STD 1787 heads-up display with
F-16 or F/A-18 selectable display capabilities; total integration of critical instruments, navigation and advanced weapons training skills; a back-up, all-in-one flight instrument,
which combines all essential flight cues in one easy-to-read
display.
Kits on Offer
Textron Aviation Defense offers T-6 modifications, kits, upgrades and training programmes to meet unique mission
requirements. Based in Wichita, Kansas, the Textron Aviation
Defense Modification Center provides installation expertise
from the original manufacturer.
The kits on offer include:
Night Vision Conversion Kit: Converts all interior lights and
cockpit displays to night vision-compatible devices, increasing the capabilities of the airplane in different training and
operating environments.
Wingtip Light Conversion Kit: This kit replaces incandescent exterior position lights with NVG-compatible LED lights,
reducing maintenance requirements and allowing pilots to

T-6C aircraft operations
are approved for wide
temperature range
fly in formation while wearing night vision devices.
External Fuel Tank Installation: 2,000 Installation of the external fuel tanks gives operators the ability to conduct longer
missions and/or training exercises. Each tank has a maximum
design fuel capacity of 67.2 gallons.
Pylon Installation Kit: Installation of electromechanical
mast pylons at six hardpoints (three per side) on the bottom
of the wing allows operators to carry external stores with 14inch NATO-standard lug configuration. This capability increases the types of training and flight missions that can be
performed.
Weapons Kit Installation: Installation of the weapons systems-related components provides operators with the ability to carry and drop training ordnance. Different configurations are available using the six under-wing hardpoints, including air-to-ground stores, air-to-air stores, external fuel
tanks and various sensor pods.
A/A Tacan: Provides air-to-air ranging for multiple aircraft,
increasing the number of dynamic manoeuvring training
missions that can be flown using the T-6.
ECS Screen Kit: This kit reduces galvanic (metal-on-metal)
corrosion to the aircraft skin at the ECS inlet and exhaust
screens.
Antenna Gasket Kit: The Antenna Gasket Kit provides upgraded corrosion resistance for aircraft operating in highly
corrosive environments.
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The new T-6C+ combines the winning characteristics of the T-6C series with weapons capability by adding six wing hardpoints — two of
which are plumbed for external fuel tanks.
The “Plus” series extends the training footprint to include weapons delivery in a cost effective way.
Ron Draper, president and CEO of Textron
Aviation, stated: “The world’s most advanced
global air forces and pilots trust us to deliver a
great aircraft that enables them to make the
world a better, more secure place.”
The T-6C aircraft are purpose-built for military
State-of-the-art, all-digital, open-architecture glass cockpit
training and have the latest technology including ejection seats, collision-avoidance
and ground proximity warning systems, a pressurised cockpit
and an on-board oxygen generating system to provide supplementary oxygen for each pilot.
Five Variants
The global fleet of Beechcraft T-6 Texan II Integrated Training
Systems (ITS) encompasses five variants, which were manufactured on an active production line with an industry-leading Manufacturing Readiness Level (MRL) rating of 10.
Leading the fleet are the Joint Primary Aircraft Training System (JPATS) T-6A and T-6B aircraft — operated by the United
States Air Force and the United States Navy, respectively.
While the T-6C is an exportable military flight trainer, the
T-6C+ is an exportable armed variant of the T-6C. The T-6D is
operated by the United States Army.
“Together, our team has crafted an integrated training system
that is one of the world’s most advanced, most sought-after
capabilities for producing pilots, in particular, 4th and 5th gen
pilots,” said Tom Hammoor, president & CEO of Textron Aviation Defense LLC.
The fleet of 1,000 Beechcraft T-6 Texan II trainers empower
global pilot capabilities across 13 nations and two North AtTechnical Specification
lantic Treaty Organization (NATO) flight schools.
T-6C Advantages
Basic Weight: 2,336 kg
Among the various advantages that come with T-6C aircraft
Max. Takeoff Weight (MGTOW) : 3,130 kg
operations are: they are approved for wide temperature
Max. Landing Weight: 3,130 kg
range; exceed USAF-required 18,720 hour design life; aircraft
Max Airspeed: 67 Mach (316 KIAS)
is tested through three lifetimes (56,160 hours); no scheduled
Max Ferry Range (with two external tanks): 2,559
depot-level inspection; wing Hardpoints for external fuel
km
tanks (std) and additional (option) stores for weapons trainOperating Temperatures: -54°C/+50°C
ing; embedded synthetic air-to-ground and air-to-air trainWEAPONS STORES
ing; Head-Up Display with F-16 or F/A-18 displays; advanced
External Tank Provisions (std): 2
Esterline CMC Cockpit 4000 avionics suite and a fully certified
T-6C+ MIL-STD-8591 Hardpoints 6
and integrated dual FMS, GPS/INS navigation system.
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T-6C Texan II:
Next-level Training Aircraft

The Beechcraft T-6C Texan II is a next-generation military trainer designed for all levels of instruction — from ab initio to advanced operational training. The T-6C was purpose-built for a wide range
of training capabilities, long-term reliability and cost-effective operations.
These attributes, along with a total training solution of simulators, computer-based academics and
sustainable logistics, make the T-6C the ideal training solution for discriminating militaries around
the world.
Textron Aviation Defense recently announced the delivery of the 1,000th Beechcraft T-6C Texan II
aircraft and the achievement of the five million flight hour milestone across the global T-6 fleet.
All Beechcraft T-6 Texan II aircraft are designed and manufactured at the company’s Wichita, Kansas
facilities. Textron Aviation Defense LLC is a wholly owned subsidiary of Textron Aviation Inc., a Textron Inc. company. The 1,000th T-6 military flight trainer was delivered to the Colombian Air Force.
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The plan is to have a plane in the air, with at least one engine
running on ammonia, by mid-2023, to prove the concept.
The company will then go public on a stock exchange to
raise the funds needed to get an ammonia powertrain patented, certified and commercialised as a product. Eventually, Aviation H2 hopes to begin retrofitting existing planes as
a transitional step for carriers looking to decarbonise.
UK’s Reaction Engines, the company behind the SABRE rocket engine, is also working on a similar project.
UCF Project
The University of Central Florida (UCF) has embarked on
a five-year ammonia aviation project in collaboration with
Boeing, General Electric and other partners, funded by
NASA to the tune of US$10 million.
UCF is developing new technology that is expected to make
airplane engines emission free.
“We don’t want to create something that will be too cumbersome and expensive to implement,” says lead investigator and UCF Engineering Professor Jay Kapat. “If we want
people to adopt this green tech, it needs to be scalable. To
adopt hydrogen, for example, we can’t expect every airport
to set up large cryogenic liquid hydrogen systems like Kennedy Space Center.”
Kapat put together a team of experts from UCF, Georgia
Tech and Purdue and with industry experts from Boeing,
General Electric, ANSYS, Southwest Research Institute and
the Greater Orlando Aviation Authority. The team landed a
US$10 million five-year NASA University Leadership Initiative grant to get the ball rolling.
Kapat says: “By having our partners in industry we know
we’ll fine tune and be ready for technology transition, so we
can provide a greener future for our children.”
Kapat and several of his UCF colleagues in engineering and
the Florida Space Institute propose using liquid ammonia
(NH3) as the fuel for aircraft which, upon combustion, will
produce harmless emissions that are green while still providing enough power to keep the aircraft aloft.
Reaction Engines JV
At COP26 last year, a group led by UK’s Reaction Engines, a
company pioneering space access and sustainable technologies for over 30 years, launched a design for a lightweight,
modular cracking unit which uses engine exhaust heat to
partially crack ammonia into a mixture similar to jet fuel —
perfect for aviation applications.
In 2020, Reaction Engines completed a design concept for
ammonia-fuelled jet engines, inspired in part by NASA’s ammonia-fuelled, X-15 aircraft research programme.
Reaction Engines has announced a joint venture (JV) to create compact, lightweight ammonia reactors it says can be

A new ammonia based aircraft concept is 70 times more
powerful than liquid Hydrogen

Ammonia is good at
conducting and absorbing
heat
used to decarbonise difficult sectors like shipping and offgrid energy generation — and also aviation.
It has proposed its joint venture with IP Group and the UKGovernment-funded Science and Technology Facilities
Council (STFC).
The partnership would use heat exchanger technology Reaction developed for its Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE), designed for hypersonic and space travel applications, and combine it with STFC’s work in ammonia catalysts.
Ammonia and recyclable aluminium-air batteries offer interesting alternatives to hydrogen in the nascent clean commercial aviation space, and with cost being such a powerful
driver it would be useful to know how they stack up. Not to
mention, how they’ll stack up with regards to efficiency, considering that all three of these fuel alternatives will be created from green energy that the world can’t afford to throw
away.
That’s another issue with ammonia, too; green ammonia is
rare and expensive, and green hydrogen is one of the required inputs. Clean combustion engines won’t be so clean if
they’re fuelled by ammonia produced using methane gas,
like the vast majority of what’s available today

.

Reference Text/Photo:
www.ucf.edu, https://reactionengines.co.uk . aviationh2.com.au
www.ammoniaenergy.org, www.rtx.com
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The fuel system will require some of the ammonia to be cracked into hydrogen before being fed into the turbofan engine

After launching a capital raise, the company says the results
from their studies are very positive.
Their research shows that converting a Falcon 50 to Liquid
Ammonia Turbofan Combustion is the most efficient and
commercially viable avenue to building a hydrogen-powered plane.
The company’s team of engineers say they now have a clear
pathway to having Australia’s first hydrogen-fuelled aircraft
in the skies by the middle of 2023.
“By implementing this power path, Aviation H2 can fly aircraft with hydrogen fuel using significantly less weight than
alternative power paths while generating the same amount
of power,” says Aviation H2 Director, Dr Helmut Mayer.
Safety Factor
Safety will be under extreme scrutiny throughout the clean
aviation revolution, and to that end, Aviation H2 and other
companies will eventually have to have all their powertrains
certified by relevant aviation authorities. Emissions will also
be under the microscope, and here, ammonia combustion
runs into a problem. As the hydrogen in ammonia is broken
off and joined with atmospheric oxygen to form water, a percentage of the nitrogen also gets oxidised in the flame, causing environmentally harmful nitrous oxides.
Mayer says the company is working on solutions.
The company’s initial target is to get a small regional nineseat jet built and flight tested. After three months of feasibili-

Ammonia that might power a
plane is anhydrous

UCF is developing technology
to make airplane engines
emission free
ty studies, it’s signed an agreement with charter operator
FalconAir, giving Aviation H2 access to FalconAir’s hangars,
facilities and operating licenses.
FalconAir will help acquire turbofan engines for groundbased testing, as well as the aircraft itself, most likely a Dassault Falcon 50 business jet, since it’s got three engines, but
can run on two.
The initial plan is to build an aircraft capable of hour-long
flights, with the same engine thrust and performance characteristics as it would get on Jet-A. It’ll be a useful range to
begin with, says Mayer, better than other zero-carbon options.
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Hydrogen requires a
lot more refrigeration,
both on the ground
and in flight

Aviation H2 has
selected liquid
ammonia for turbofan
combustion

Liquid ammonia is tested to turbofan combustion as the best route to carbon-free flight

place, but those procedures haven’t been implemented in
the aerospace world,” pointed out Smith.
Potential Drawbacks
Current strategies being explored have some potential drawbacks for the aerospace sector. Battery technology does not
have the power density required to give a standard narrowbody jet (such as the A320 or 737) sufficient range. Hydrogen
would need to be used in its deeply cryogenic liquid state,
requiring new infrastructures and major changes to aircraft
configurations. Synthetic fuels and biofuels require novel
processes or arable land for production and leave the issue of
soot emissions unsolved. Further solutions are certainly
needed.
Australian company Aviation H2 hopes to clean up commercial flight by converting existing aircraft to burn green ammonia instead of standard Jet-A jet fuel. It’s planning to have
a nine-seat passenger jet in the air and flying on ammonia by

the middle of next year.
The second-most produced chemical in the world today, ammonia is primarily used as a fertiliser, but as the clean energy
revolution kicks in, it’ll start to be used effectively as an easier
way to move and store green hydrogen.
Often, clean energy potential sits an inconvenient distance
from where the demand is. If that clean energy is used to
electrolyse water and produce hydrogen, it can be stored
and transported. But that hydrogen can also be mixed with
atmospheric nitrogen to produce ammonia, which travels
better than either gaseous or cryogenic liquid H2.
Feasibility Study
Following a three-month feasibility study this year, Aviation
H2 has selected the use of liquid ammonia to turbofan
combustion as the best route to carbon-free flight and will
soon start modifying turbofan engines to test and prove
the concept.

Aviation H2 directors, brothers Christof (left) and Helmut Mayer, with the kind of
Falcon 50 business jet they hope to have flying on ammonia by mid-2023
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The Boeing 737-8 aircraft will be the baseline for the new
ammonia-fueled jet engine design

things to explain.
The kind of ammonia they use in cleaning products is called
aqueous ammonia, meaning it’s diluted in water. The kind of
ammonia that might power a plane is anhydrous ammonia
— basically, the pure stuff. And here’s how that would work.
It starts as a liquid in the fuel tank, likely in the wing of the
aircraft. From there it goes into a pump for pressurisation,
then to a heat exchanger, which warms it to a gaseous state.
Then it’s off to something called a catalytic cracking unit,
where it receives even more heat and starts to decompose.
By this point, the fuel has significantly more energy than
when it left the fuel tank, and now it’s ready to go into the
combustor and propel the plane forward.
With, of course, no carbon emissions.

Need for Procedures
If ammonia is such good fuel, why didn’t we start using it on a
huge scale a long time ago?
For starters, it’s heavy, and whenever you add weight to an
airframe, you increase the amount of energy it takes to propel it.
“It’s not an impossible hurdle to get over,” Smith said. “You
can carry the extra weight. But we’re trying to minimise the
penalty.”
It’s also toxic. That means procedures need to be in place to
transport it en masse. Luckily, industries such as agriculture
have been doing that for a long time.
“People know how to handle it. There are procedures in

Ammonia has been considered by various
industries for use in power generation as it is
carbon free and offers high energy density
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Raytheon is
developing a
system to use
ammonia as
both fuel and
coolant

Most modern aircraft are powered by jet-fuel which is flammable and produces carbon dioxide, sulphur oxides and soot. The
emissions generated from such propulsion contribute a huge
amount to the total global greenhouse gas production.
The answer to cleaner sustainable flight might, interestingly, be
right under your kitchen sink.
Ammonia — the same stuff that has been keeping glass clean
for eons — is the focus of a Raytheon Technologies Research
Center project to investigate and test fuels that produce no carbon emissions.
Ammonia has been considered by various industries for use in
power generation as it is carbon free, offers high energy density
and has an established transportation network in contrast to
hydrogen, which has issues with both storage and distribution.
Compared with hydrogen, ammonia’s much easier and cheaper to store and transport, and although it only carries about 20
per cent as much energy as hydrogen by weight, it carries about
70 per cent more energy than liquid hydrogen by volume.
What rules ammonia out of aviation discussions is generally the
weight issue; at less than half the specific energy of jet fuel it
looks less attractive than hydrogen. But on this hydrogen’s volume issues also needs to be taken into account. Today’s airliners
are built for jet fuel so retro-fitting large-volume long-range hydrogen tanks can mean you lose seats.
US$2.6 m. Research Grant
Under a US$2.6 million research grant from the Department of
Energy Advanced Research Projects Agency-Energy, or ARPA-E,
Raytheon Technologies is developing a turboelectric aviation
propulsion system that would use ammonia as both a fuel and
a coolant.
Ammonia is good at conducting and absorbing heat, meaning

a lot of energy comes out of every drop. It’s far less flammable
than jet fuel, a bonus in terms of fire safety. It doesn’t form
“coke,” or the residue that hydrocarbon fuels leave behind
under extreme temperatures. That also makes ammonia an
attractive coolant — it can absorb heat as it flows through
the engine without dirtying things up like a hydrocarbon fuel
would.
The biggest draw of all is that, unlike other alternative fuels, it
produces absolutely no carbon emissions.
Lance Smith, the Raytheon project’s principal investigator,
explains: “People are talking a lot about biofuels. In all those
cases, you’re still depositing carbon in the atmosphere. There
are only two fuels that don’t do that. One is hydrogen. The
other is ammonia.”
Both can be used to power a plane, but ammonia has one key
advantage: it’s much easier to store as a liquid. Liquid ammonia needs to stay around -33 degrees Celsius. In the air, that’s
easy: -33 degrees Celsius is just about the temperature of the
air at cruising altitude. On the ground, you’d either have to
refrigerate or sacrifice a bit as boil-off.
Hydrogen, by contrast, would require a lot more refrigeration, both on the ground and in flight; it needs to stay below
20 Kelvin, or approximately -253 degrees Celsius. Here’s the
interesting part: when ammonia decomposes, it breaks
down into molecules of nitrogen and — hey, look at that —
hydrogen. So basically, using ammonia as a fuel is “kind of a
workaround to the challenges of carrying hydrogen on an
airplane,” Smith insists.
Things to Explain
Before any pilots start dumping glass cleaner into their fuel
tanks — not recommended, for the record — there are a few
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Ammonia
Fuels Hope
for Carbon-free Aviation

This article about Ammonia as a future fuel source is the last of our three-part series on
Sustainable Aviation Fuels
Air traffic is predicted to reach over 10 billion passengers a year by 2050 and contributes a disproportionate percentage of
global carbon emissions. Decarbonising the aerospace industry has thus become one of the planet’s biggest challenges.
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Culture, arts and tourism
represent some of the
important aspects of the
UAE-Russian partnership
estate, industrial, financial, insurance, communications, information technology, transportation, warehousing and education sectors. There are also strong official relations that
are reflected in the frequent mutual visits at the level of the
leaderships and officials of the two countries. Culture, arts
and tourism represent some of the important aspects of the
UAE-Russian partnership. Russia celebrated the Emirati culture and the role of the UAE in this field by declaring Sharjah a
“distinguished guest” at the Moscow Book Fair in 2019, as the
first distinguished Arab guest in the history of the exhibition,
while the Department of Culture and Tourism in Abu Dhabi
chose Russia as the “Guest of Honor” at the Abu Dhabi Book
Fair in its 30th edition in 2020. There is an interest in strengthening cultural cooperation between the two countries, since
there is a large Russian community living in the UAE, and
there is also consensus in the principles of tolerance, coexistence, and common values and principles between the two
friendly peoples and countries.
The strategic partnership relations between the two countries are based on many agreements and institutional frameworks, including a cooperation agreement in the field of
peaceful nuclear energy and an agreement to protect and
encourage investment between Russia and the UAE, which
was signed in December 2012. In December 2011, the two

countries signed an agreement to avoid double taxation on
income, and in October 2014, the two sides signed a memorandum of understanding between the Ministry of Higher
Education in the country and the Russian Ministry of Education and Science. A memorandum of understanding for cooperation was signed between the two ministries of economy. In March 2019, Abu Dhabi Ports and the Russian Trade
and Economic Development Council signed a memorandum of understanding to strengthen trade relations and
economic cooperation with Russian companies and to introduce the investment opportunities available to them in
the Khalifa Industrial City and the Khalifa Port Free Trade
Zone.
Important Strategic Dimensions of UAE-Russia
Relations
The relations of the GCC countries in general, and the UAE in
particular, with Russia are of exceptional importance, not
because the latter has close cooperation relations with Iran,
but because Russia is also a major power responsible for security and stability. It is in its interest to crystallise a clear vision on the security of the region, and to play an active role
in this respect. Moscow has growing interests with all the
countries of the region and not only with Iran. Russia’s interests with the GCC countries far outweigh its interests with
Iran. Russia is aware that there is a growing network of interests linking it to Saudi Arabia and the UAE in particular, especially in terms of the stability of global oil markets, which
have a huge impact on the Russian economy. There is no
doubt that it is necessary to continue these strategic interests that guarantee the stability of the Russian economy and
avoid exacerbating the impact of the Ukraine war and the
sanctions imposed by the West on Russia

.
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Nahyan and the people of the UAE on the death of the late
UAE President, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. He also
congratulated Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan on his
election as President of the United Arab Emirates, and wished
him success in leading the country towards new horizons of
progress in various fields. On March 1, 2022, His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan held telephone talks
with Russian President Vladimir Putin on bilateral relations,
the energy file and a number of regional and international issues, most notably the developments of the crisis with
Ukraine.
Over the past decade, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan has paid about eight visits to Russia, during
which he held talks with the Russian President to enhance
cooperation, develop partnership and discuss regional and
international developments. These visits laid solid foundations for the course of the strategic relations between the
two countries, culminating in the two countries signing a
strategic partnership agreement between them during the
visit of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
to Russia in early June 2018.
The strategic partnership resulted in President Putin’s visit to
the UAE in October 2019, which was his first visit to the Gulf,
in general, in about 12 years.
Eight summits were held between the two leaders during
the visits of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan to Russia in October 2012, September 2013, October
2014, August 2015, March 2016, April 2017 and June 2018.
The ninth summit was held on October 15, 2019, during a
state visit by Russian President Vladimir Putin to the UAE as
part of a tour that also included Saudi Arabia. Each visit and
summit witnessed the addition of a new building block to

The flexibility of the UAE
diplomacy makes it an ideal
partner for Russia
the edifice of the growing relations between the two countries. At the summit held in early June 2018, the two sides
signed a declaration of strategic partnership between the
two countries.
In between the leaders’ summits, there were mutual visits by
delegations and high-level officials from the two countries to
enhance cooperation between them in security, military, political, economic, humanitarian and other fields.
UAE and Russia: Strong Partnership Relations
Evidence confirms that Russia is highly interested in reinforcing cooperation and partnership with the UAE, given the potential strategic returns of this cooperation. The flexibility of
the UAE diplomacy makes it an ideal partner for Russia. This is
also beneficial to the UAE, which is looking forward to achieving regional security and stability as a means to ensure the
continuation of development plans.
The Emirati-Russian relations have a number of characteristic
features, including the continuous expansion at the horizontal and official levels. There are growing relations between
the private sector institutions in the two countries. Russia is
one of the preferred investment destinations, as the UAE
ranked first among the Gulf Cooperation Council countries in
terms of foreign direct investment flows into Russia. These
investments vary, including wholesale and retail trade, real
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UAE is Russia’s largest Gulf
trading partner as it accounts
for 55% of the total RussianGulf trade
that the volume of trade exchange between the two countries does not reflect the potential. He expressed his hope
that it would increase. Putin lauded the agreement on pumping Emirati investments into the Russian economy of about
five billion dollars. He said, “I am pleased to note your agreement with the Russian Direct Investment Fund to inject five
billion dollars into joint business.” It was reported earlier that
an MOU had been signed for investment cooperation between the two countries. Russian agencies pointed out that
there are reports about the largest fund for investment in
Russian infrastructure, with a value of up to five billion dollars. The Mubadala Fund has signed an agreement to establish a joint venture with the Russian Direct Investment Fund,
worth US$2 billion. The UAE is Russia’s largest Gulf trading
partner as it accounts for 55 per cent of the total Russian-Gulf
trade. The UAE is also ranked among the most important
Arab countries in Russian trade, as it comes the second place.
The UAE market is home to more than 4,000 Russian companies. In terms of investment, the UAE is the first Arab destination for Russian investments, and accounts for 90 per cent of
Russia’s total investments in Arab countries. Moreover, the
UAE is the largest Arab investor in Russia, as it contributes

more than 80 per cent of total Arab investments there.
The energy file: The energy issue is one of the most prominent repercussions of the Ukrainian crisis. It was present during the two leaders’ talks, and the meeting was keen to emphasise global energy security, after the “OPEC +” decision to
reduce production. The Russian President confirmed that the
measures taken by the “OPEC +” alliance aim to stabilise global
energy markets and are not directed against anyone. Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan had previously stressed that
his country would continue to be a “reliable energy supplier
and supporter of global energy security.”
The development of bilateral relations: The Emirati-Russian
summit, which was held in St. Petersburg on October 11, 2002,
is the tenth meeting between the two presidents.
The talks held by President His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan and President Putin during the last visit are
the third this year. They had previously held telephone talks on
May 17, during which President Putin offered his condolences
and sympathy to His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al
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strength of relations between the two friendly countries. During his reception of His Highness President of the UAE, and
before holding the bilateral talks session, President Putin said
that “over 50 years of our diplomatic relations, our contacts
have developed gradually and progressively. Despite the
complexity of international relations during the current
stage, relations between Russia and the UAE are crucial for
achieving stability in the region and in the whole world.”
President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan expressed his happiness at meeting President Putin. He
congratulated him on his birthday, which falls on October 7,
noting that he had not met President Putin for nearly three
years due to the outbreak of COVID-19 pandemic.”

During the meeting, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan stressed the UAE’s endeavour to strengthen
the foundations of peace and stability in the world, reduce
tensions and find diplomatic solutions to the crises. During
the meeting, His Highness touched on the possibility of continuing dialogue between Russia and Ukraine, while President Vladimir Putin stressed that Russia is interested in the
continuation of the Emirati mediation efforts. Putin briefed
his senior guest in detail on the situation at the Zaporizhzhia
nuclear plant and the efforts taken by the Russian side to ensure the safety of nuclear security. Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan expressed the UAE’s follow-up on the situation at the station. With regard to the UAE’s important role in
the prisoner exchange process between Russia and Ukraine,
President Vladimir Putin said that the Russian side appreciates these efforts undertaken by the UAE, which confirmed
its readiness to continue mediation efforts. In turn, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan briefed the Russian President on the position of the Ukrainian side on a
number of issues. His Highness pointed out the importance
of continuing to make unremitting efforts to search for political solutions to crises and tensions and to find a suitable platform for all parties to dialogue. His Highness highlighted the
UAE’s policy that calls for continuation of serious consultations to settle the Ukranian crisis through dialogue, negotiation and diplomatic mechanisms in a manner that achieves
global peace and security.
The file of bilateral relations between the UAE and Russia: During President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan’s recent visit to Russia, President Putin said
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The Visit of HH

Sheikh
Mohamed
bin Zayed
to Russia
During his reception of HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in September 2013,
Russian President Vladimir Putin said, at the opening of the talks between the two
sides, “We have good relations with the United Arab Emirates, which is one of our
most important economic partners.” He described HH Sheikh Mohamed bin Zayed as
an “old and reliable friend.” The important historic visit of His Highness the President
of the UAE, may God protect him, on October 11, 2022, to Moscow, to hold talks with
Russian President Vladimir Putin, has further highlighted the unique relations between the two countries and the UAE diplomacy’s ability to undertake its responsibilities in times of crisis and move to ease the tension. This is the first visit by His Highness
the President to Russia after he took office on May 14. This is the tenth summit meeting that brings together the two leaders since Putin assumed the presidency of Russia
in 2012 (the third presidential term).

In a statement, the UAE Foreign Ministry said, “HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan’s
visit to Russia comes within the framework of the UAE’s continuous endeavour to help
achieve security and stability in the region and the world, enhance fruitful and constructive
cooperation with regional and international powers, and communicate with all concerned
parties in the Ukranian crisis to help find effective political solutions.”
On October 11, 2022, Russian President Vladimir Putin received HH President Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Saint Petersburg, Russia. Both presidents highlighted the
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BAE Systems and
Supernal Join Forces for
eVTOL Flight Control System
BAE Systems and Supernal have signed an agreement to
design and develop the flight control computer for Supernal’s electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) vehicle. BAE Systems will help define the architecture of a
lightweight, fly-by-wire system for its autonomous-capable aircraft. The fly-by-wire controls will safely and efficiently control the aircraft during flight.
“The development of advanced, high-integrity controls is
crucial to meet the demands of electric aircraft,” said Ehtisham Siddiqui, vice president and general manager of Controls
and Avionics Solutions at BAE Systems. “BAE Systems is harnessing its investment in electrification and expertise in
flight-critical systems to advance sustainable aviation. We
look forward to working with Supernal to make this shared
vision a reality.”
This next-generation system will be a compact solution that
addresses the processing requirements and potential autonomy needs of Advanced Air Mobility (AAM) vehicles. The system will also have the flexibility to meet the unique integration challenges of electric air taxis and large regional electric
aircraft.
“As an established aerospace and defence technology leader, BAE Systems will play a critical role for Supernal as we develop our eVTOL vehicle to the highest commercial aviation
standards,” said Ben Diachun, chief technology officer at Supernal. “Together, we will create a bespoke flight controls system that brings Advanced Air Mobility one step closer to

reaching the masses in the coming decades.”
The programme will leverage more than 40 years of BAE Systems’ expertise in designing and certifying flight-critical flyby-wire systems for commercial and military aircraft, including vertical take-off platforms. Work on the flight control system will be conducted at the company’s state-of-the-art facility in Endicott, New York.
BAE Systems is bringing together decades of demonstrated
cross-domain know-how and expertise in integrated flight
controls and propulsion solutions to enable the next generation of aircraft. It is investing in the development of highly reliable, flight and safety-critical systems that will enable the future of hybrid and all-electric aircraft.
The company is committed to delivering the latest technologies and advancing manufacturing capabilities, allowing it to
address the challenges of the global aerospace market, optimise production systems, and drive the adoption of environmentally friendly solutions. Aircraft electrification is going to
change the aviation market, and the company is striving to be
at the forefront of power, energy and controls solutions

.

The lightweight system for
eVTOL vehicles will enable
safe and efficient flight
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Safran Reveals
Latest Optronic
System for
Surface Ships
Safran Electronics & Defense recently launched the VIGY
4, a new optronic sight for surface ships, to meet the
needs of naval customers. This sight is the latest addition
to the company’s family of naval optronic systems, which
also includes the VIGY HD and PASEO XLR.
The latest optronic system was built by taking feedback from
users of many products in remote theatres of operations.
VIGY 4 features advanced observation and fire control capabilities to meet the requirements of medium-displacement
ships such as offshore patrol vessels and corvettes. It is more
suited to vessels such as coastal patrol boats and PASEO XLR
to first-class vessels rang.
Moreover, VIGY 4 is a compact gyrostabilised multi-sensor
observation system with a SWIR (shortwave infrared) channel, which can see through mist and fog. The system can be
coupled with a sector surveillance module to create a simple
and effective surveillance system. It is also designed to control light- and medium-calibre weapons.
Safran Electronics & Defense is a long-standing player in the
naval sector, with internationally recognised expertise in optronics, electronic warfare and inertial navigation. The company currently equips more than 1,000 ships, merchant vessels, naval surface ships and submarines, and 50 navies
worldwide with sensors, optronic systems and inertial systems designed and manufactured in France.
Safran is a renowned international high-technology group
operating in the aviation (propulsion, equipment and interiors), defence and space markets. A company statement highlights that its core purpose is to contribute to a safer, more
sustainable world where air transport is more environmentally friendly, comfortable and accessible

.

VIGY 4 - © Safran

Stand-out Features
• Sea proven
• Serial production and easy to integrate
• ITAR free
• Improved on the road capability
• Colour TV camera including lowlight mode, MWIR
with continuous zoom, optional SWIR channel
• NMEA radar & INS connections

VIGY 4 is a compact
gyrostabilised multi-sensor
observation system with a
SWIR channel, which can see
through mist and fog
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tem that is supportable in the field and is readily producible
and maintainable.
The aircraft features critical capabilities that warfighters demand, such as vertical take-off and landing, command and
control on-the-move and a Modular Open Systems Approach. Boeing and subsidiary Insitu are integrating and perfecting the Integrator-EX in manned-unmanned teaming
concepts.
Air and Missile Defence
Innovating quickly to stay ahead of threats requires investing
in disruptive technologies across Missile and Weapon Systems division — including digital engineering. Applying digital expertise from the Boeing Commercial Airplanes division
and building on the successes made on the Defence, Space &
Security programmes, Boeing is digitally transforming missile defence.
Short-Range Interceptor
Boeing is engaged with the Army to deliver a Next Generation Short-Range Interceptor replacement for the legacy
Stinger missile.
The solution leverages advanced capabilities to realise enhanced range, lethality and end-game manoeuvrability,
while also featuring a Modular Open Systems Approach that
enables rapid technology insertion to address current and
future threats.
PAC-3 Missile Seeker
For 20+ years, Patriot Advanced Capability-3, or PAC-3, Missile seekers have protected Soldiers, allies and partners
around the world from tactical ballistic missiles, cruise mis-

siles and hostile aircraft.
As part of Boeing’s digital transformation, the seeker, which
functions as the missiles’ “eyes,” is being digitally engineered
and will feature hardware and software upgrades that will
enable it to overcome evolving threats.
Compact Laser Weapon System
Boeing’s beam director and acquisition, tracking and pointing software have a scalable design that accommodates future upgrades and modernisation that will provide Soldiers
with enhanced protection against larger and more numerous unmanned air system threats.
Tactical Laser Weapon Module
In partnership with General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), Boeing is pursuing opportunities for a 300
kW-class high energy laser weapon system to support a variety of air and missile defence applications.
Boeing will work with GA-EMS to build a solution capable of
delivering a combat-ready protection for Soldiers.
Ramjet 155
Boeing, with investing partners Nammo and Marotta, is developing, maturing and testing ramjet-powered projectile,
known as Ramjet 155, to offer superior, affordable capability,
act as a combat multiplier against emerging threats, and support the Army’s efforts to deliver long-range precision fire
solutions.
Sustainable Solutions
The company is developing solutions that are agile and sustainable. Its Product Support team is providing digital and
analytic tools with a track record of reducing lifecycle operating costs and improving mission readiness through predictive maintenance, resulting in higher aircraft availability

.
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Boeing

Presses Innovation Key
to Tackle Future Threats
Threats today are interconnected across all domains and
proliferating at an unprecedented level. Deterring such
threats require innovative solutions.
Global aerospace company Boeing has been modernising
and adapting Vertical Lift platforms and developing new systems to meet the U.S. Army’s multi-domain needs.
Here are some highlights of the company’s efforts to be
ready for today and modernise for the future:
Defiant X
Optimised for operational effectiveness, the Lockheed Martin Sikorsky-Boeing Defiant X is expected to revolutionise the
Army’s air assault mission by bringing speed and low-altitude manoeuvrability at the X — where staying below the
radar is critical to surviving enemy air defence systems.
It fits in the same footprint as the Black Hawk.
Chinook Helicopter
Boasting 60 years of combat and humanitarian experience,
the Chinook is a reliable and advanced heavy-lift helicopter.
With 950 Chinook operated by the Army and 19 international
partners, the helicopter is now more advanced than ever.
Block II improves readiness for the Army and Special Operations warfighters, while limiting future sustainment costs.
With redesigned fuel tanks, a strengthened fuselage and an
improved drivetrain, Block II technology provides common-

ality across the fleet and sets the stage for affordable future
upgrades.
Modernised AH-64 Apache
The AH-64 Apache is the attack aircraft of choice for the Army
and 17 partnering nations around the globe. Offering increasing reach, greater lethality and enhanced survivability,
the Modernised Apache builds on the AH-64E v6 and is purpose-built to dominate in multi-domain battlefields.
Combining a battle-tested design with transformational
technologies, the Modernised Apache will take the E-model’s Multi-Domain Operations capability to the next level by
using a digital backbone, Improved Turbine Engine Programme and Modular Open Systems Approach.
Integrator-EX
Experience matters in unmanned aircraft systems development. Insitu is applying its history of over 1.3 million flight
hours to its Integrator-EX (Expeditionary), a dependable sys-

Defiant X is expected to
revolutionise the U.S.
Army’s air assault mission
by bringing speed and lowaltitude manoeuvrability
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Shark Offers Big RCWS
Advantage for Small Boats
General Robotics, a company engaged in the development and manufacturing of advanced robotic platforms,
has unveiled Shark, a smart naval Remote Controlled
Weapon Station (RCWS) that addresses the need for Special Operations Forces (SOF) to operate their weapons on
small boats.
The new RCWS applies to naval roles, from special operations
to law enforcement interception, including interception,
coastal security, counter-terror, and anti-piracy activities.
Compact boats move at high speed and agility. Yet, the constantly moving platform degrades fire accuracy with conventional weapon mounts, requiring operators to get dangerously close to the enemy to deliver the desired effects. Crews
on larger boats often operate stabilised weapon stations to
improve fire accuracy, but these systems are much larger and
heavier for rigid-hulled inflatable boats (RHIBs).
“We designed Shark to meet the specific requirements of naval commandos and SEALS,” insists Shahar Gal, CEO of General Robotics.
Addressing the most demanding needs of Naval Special Warfare (NSW), Shark was designed and tested with users and
experts from the local and international NSW community. It
fits on small manned and unmanned naval vessels, NSW
boats, and raiding crafts to deliver versatile and accurate firepower.
Lighter and Smaller
At a net weight of 85 kg (without weapons or ammunition),
Shark is much lighter and smaller than other naval weapon

SHARK RCWS

At a net weight of 85 kg,
Shark offers a huge benefit
stations. Built as a rugged, robust, seaworthy system, it is versatile enough to operate remotely on a cluttered deck, scoring direct hits at a sea state up to 3, where the platform and
targets constantly move.
The new version is based on General Robotics’ combat-proven Pitbull RCWS.
“We developed the Shark prototype as a robust yet lightweight system offering seamless remote operation by a single operator with some special adaptations for naval use and
NSW concepts of operation,” Gal noted, adding that the prototype was refined based on feedback from customers and
partners following extensive field trials.”
As a veteran of Israel’s navy, Gal is accustomed to the marine
environment, a knowledge that shaped the system’s design
optimisation to increase operational flexibility, reduce the
size and weight, and improve reliability.
“At the bottom line, the reduced weight and size derive significant benefits,” said Gal, “It means Shark can be mounted
on smaller boats and handle the recoil loads with less weight
and energy. It consumes less power and delivers higher accelerations, resulting in better accuracy. It can be also used as
a stand-alone system with its sensors or integrated with other sensors onboard ”

.

Nation Shield ... A Nation’s Journey

77

Switchblade 300 is small
and has a quiet motor,
making it difficult to detect

Hornet RCWS

rapidly deployable, loitering precision strike missiles for use
against non-line-of-sight targets. Switchblade 300 is small
and has a quiet motor, making it difficult to detect, recognise,
and track even at very close range.
Switchblade 600 missiles are also integrated on the truck. It
represents the next generation of extended-range loitering
missiles and features high-precision optics and over 40 minutes of endurance. Switchblade 600 also provides unprecedented RSTA (Reconnaissance, Surveillance, and Target Acquisition) and precision strike capabilities against larger,
hardened targets via an anti-armour warhead.
Short-range Detection
Modern battlespaces can also be very easily filled by a large
variety of small, short-range drones, both armed and nonarmed, some of which originate from the civilian market.
Combat areas will thus be increasingly subjected to threats
of detection, acquisition and/or engagement by smaller
drones at very short distances. To answer that emerging
problem, the HUMVEE Saber Blade Edition is equipped with
a Hornet RCWS by Hornet in an Air Guard configuration,
which ensures short-range detection and neutralisation of
hostile drones around the vehicle.
The Hornet Air Guard is a secondary anti-drone capability,
first presented in 2022, which complements the Hornet
RCWS and its native functions: surveillance, fire, and self-protection, thanks to an independent smoke grenade launcher
ring. The Hornet Air Guard adds a Gonio RF (Hydra from Cerbair) and a radar fitted on the Hornet’s independent smoke
grenade launcher ring. Both systems constantly scan the
area, while the RCWS can still be used normally for observation or combat missions.
Upon detection of a hostile drone, the operator is automatically warned of the threat and can validate an RCWS rally
with identification via optronics. The drone can then be neu-

The detection of
hostile drones is done
independently and
automatically

tralised with the automatic 40mm grenade launcher and an
air-burst grenade. The feature can also engage and destroy an
armed or suicide drone attacking the HUMVEE Saber before it
can get too close. Most importantly, the detection of enemy
drone presence in the vicinity warns the crew of a possible
detection and allows for a swift extraction of the HUMVEE Saber from the danger zone thanks to superior mobility.
Such information is vital in current-day operations, with highly efficient counter-battery procedures, where drones have
critically reduced decision time as well as inter-arms communication and coordination. In addition to its anti-drone function, the Hornet Air Guard’s radar can also contribute to the
surveillance and intelligence gathering in the zone of operations. The detection of hostile drones is done independently
and automatically. Thus, there is no need for the operator to
be an anti-drone trained specialist.
The system retains the independent GALIX smoke grenade
launcher of the Hornet RCWS, effectively protecting the vehicle during combat operations. The Battlenet system by Arquus coordinates all these functions together. With its Switchblade loitering missiles and the Hornet Air Guard from Hornet, the HUMVEE Saber Blade Edition brings efficient surveillance and aggression capabilities on the battlefield, on and
beyond the front lines, while ensuring its own self-protection
against close-range air threats in full autonomy.
With the HUMVEE Saber Blade Edition, AM General and Hornet present a versatile, coherent solution adapted to modern
warfare, bringing tactical and strategic effects with a light
footprint and reduced team

.
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Hornet Air Guard:
Providing Short-range Drone
Detection and Neutralisation
Capabilities

At AUSA 2022, AM General and Horne unveiled a new HUMVEE Saber concept vehicle in a full drone warfare configuration: the HUMVEE Saber Blade Edition, specifically designed for drone warfare. Recent conflicts have demonstrated the
increasing importance of drones and loitering munition, whether as offensive vectors or reconnaissance systems. To
offer a highly capable and mobile platform to carry these drones safely and efficiently on the battlefield, AM General, in
collaboration with Hornet and Aerovironment, developed the HUMVEE Saber Blade Edition.

The new version features AeroVironment’s Switchblade loitering missiles and a Hornet Air Guard Remote Controlled
Weapon System with a Counter-UAS solution by Hornet. It
has been designed to operate close to frontline battlefields

and launch its drones to engage enemy high-value targets such
as HQ, tanks and artillery.
The loitering munitions on the HUMVEE Saber Blade Edition include the Switchblade 300 and Switchblade 600, which provide
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Displayed in Kazakhstan
nical tasks coming from the command post during the entire
flight simulation experiment.
Technical Features of the Module
Based on international experience, the ESV team has developed the optimal layout of the experimental centre. For an
organic immersion in the space conditions, a stylish interior
design of modules has been created, incorporating futurism,
ergonomics of small spaces, as well as versatility.
The complex is a system of four modules with a total length
of 24 metres, a width of 3.5 metres and a ceiling height of 2.1
to create conditions as close to space as possible. The centre’s
kit includes an engineering module with an imitation of a
command post, a service module, a residential module and a
life support module.
Up to five specialists can work in the command post at the
same time. Workstations are equipped with touch controls
and auxiliary screens that display on-board statistics. The service module in the form of a meeting room allows to do
teamwork, communicate with the station and plan for problem-solving.
The residential module is equipped with everything necessary for human life. It is divided into three zones: a compact

The module’s operability
will be provided by local life
support systems
Up to five specialists can work
in the command post at the
same time
kitchen with a dining room, a bedroom in the form of two
bunk beds and closets for personal use, as well as a bathroom
and a mini toilet.
Each of the modules of the centre can work independently, as
it is directly connected to the life support module, inside
which all communications are located. The modules are
equipped with an air supply and exhaust system, heating and
air conditioning systems, climate control, as well as a fire
alarm and emergency exit. Moreover, all conditions of human
life safety are met

.
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Unique Space Module
At the recently concluded Digital Bridge 2022 Forum
held in Kazakhstan, the unique experimental space module of the Eurasian Space Ventures (ESV) private company was presented. This is a ground-based experimental
complex for model studies of space flights and scientific
experiments, which has no analogues on the Eurasian
continent. ESV is the first Kazakh private space company
engaged in attracting the world’s leading companies and
space industry technologies to the country.
The ground-based experimental complex is one of the compartments of the space station in which researchers will conduct experiments over a long period of time. The module’s
operability will be provided by local life support systems. Participants in research projects will work in a stable environment that is as close as possible to isolation in space.
“The purpose of creating the module is to simulate the main
features of a manned flight into space. We have studied all
the testers’ needs and taken into account the best world
practices used in work on the ISS, as well as within the projects of NASA, Roscosmos and the European Space Agency.
Now Kazakhstan can provide them and other scientific circles with a unique platform for conducting various experi-

ments in a closed environment,” said Shukhrat Ibragimov,
founder of Eurasian Space Ventures and member of the
Board of Directors of Eurasian Bank.
After the completion of the exhibition, the module will be
placed at the disposal of the Kazakhstan Gharysh Sapary National Company for installation on the territory of the national space centre in Astana.
The Chairman of the Management Board of KAZAKHSTAN
GHARYSH SAPARY NC JSC is the famous Kazakh cosmonaut
and initiator of the module creation Aydin Aimbetov. He said
that experiments in the module would begin in the near future. According to him, the Kazakhstani experimental complex will be able to host hundreds of scientists in the future
and open its doors to tourists who want to feel like members
of the space crew.
A group of scientists and future astronauts will be sent on a
long-term research mission to the space module. For the entire period of the experiment, the research team will be tested in a confined space. This will allow the team to collect the
necessary data on the health and behaviour of future crew
members and their psychological compatibility to identify
hotbeds of tension within the team while they perform tech-

D
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CEO Oliver Burkhard and Vice Admiral Atwa with the Egyptian Delegation

Signatures for the handover of AL AZIZ by CEO Oliver Burkhard
and Vice Admiral Atwa

The celebrations also included
the naming of a second MEKO
A-200 EN frigate

ber 2018, with the project work formally starting in August
2019. The first steel cutting was done in September 2019, and
the launch of the first-of-class took place in April 2021. In July
2021, “AL-AZIZ” was named and has now been handed over.
Oliver Burkhard, CEO of thyssenkrupp Marine Systems, added:
“This record timeline was possible only because the Egyptian
Navy and thyssenkrupp Marine Systems have such a long and
trustful partnership. The strategic programme is based on an

open and collaborative dialogue with our customer. We are
thankful for their tireless efforts in contributing to the success
of this project.”
In its class, the MEKO A-200 EN is one of the most powerful
warships in service today. The four ships ordered by the Arab
Republic of Egypt are identical in construction. “AL-AZIZ” will
start her journey to her homeport in Alexandria soon.
thyssenkrupp Marine Systems is one of the world’s leading
marine companies and a systems provider in submarine and
surface shipbuilding as well as maritime electronics and security technology

.
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Egyptian Navy
Receives First Frigate from
thyssenkrupp Marine Systems

thyssenkrupp Marine Systems recently handed over the first-of-class
MEKO A-200 EN to the Navy of the Arab Republic of Egypt. A total of
four ships were ordered, with the first three units produced in Germany and the fourth vessel built by Alexandria Shipyard in Egypt. At the
ceremony in Bremerhaven, Germany, the frigate “AL-AZIZ” was accepted by the Egyptian Navy after only 38 months of the contract becoming effective.

The celebrations also included the naming of a second MEKO
A-200 EN frigate for the Egyptian Navy. The Chief of Staff of the
Egyptian Navy, Vice Admiral Ashraf Ibrahim Atwa, named the
warship “AL-QADEER”.
Vice Admiral Ashraf Ibrahim Atwa said: “I am grateful to the
friendly Republic of Germany for the constructive relationship,
which sets the example to be followed by others. Germany always supports Egypt with the up-to-date technology needed

to enhance our naval capabilities. We have a longstanding
and successful history of cooperation, as reflected in the
highly efficient 209 submarines. Our cooperation was not
limited to only building new ships but was also extended to
cover advanced training for our crews to absorb the new advanced technology.”
After short but intensive negotiations that started in May
2018, the contract for the four frigates was signed in Septem-
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Diehl Defence,
HENSOLDT and Airbus
Equip Ukraine with IRIS-T SLM Defence System
HENSOLDT, Airbus, and Diehl Defence recently delivered
a combat unit of the ground-based air defence system
IRIS-T SLM to Ukraine. After the signing of the contract
for this combat unit in June, this rapid fulfilment of the
delivery obligation is an exceptional industrial performance of the partners. Further IRIS-T SLM systems for
Ukraine will follow as quickly as the industrial process
will allow.
Diehl Defence is the general contractor and system integrator for IRIS-T SLM and also delivers the launcher and missiles.
HENSOLDT contributes the multifunctional radar TRML-4D.
The Integrated Battle Management Software Fire Control
(IBMS-FS) for the tactical operation centre is from Airbus.
Diehl Defence, HENSOLDT and Airbus have been cooperating in the field of ground-based air defence for a long time.
They offer, among others, the IRIS-T SLM system that is designed for medium ranges of 40 km distance and 20 km altitude. Diehl Defence is currently developing the system IRIS-T
SLX, which is characterised by a performance increase. It features a larger range (up to 80 km) and altitude coverage (up
to 30 km) and thus extends reaction and warning times and
improves the protection perimeter. Here, as well, HENSOLDT
and Airbus are partners of Diehl Defence.
On the occasion of the first delivery of an IRIS-T SLM firing
unit, Helmut Rauch, CEO of Diehl Defence, said: “We interpret
the new customer’s confidence in our product as an
obligation, and we will
make sure that it completely fulfils its intended pur-

IRIS-T SLM system is
designed for medium ranges
of 40 km distance and 20 km
altitude
pose of protecting facilities on the ground against air threats.”
Thomas Müller, CEO of HENSOLDT, added: “With our worldclass radar, we are contributing to the protection of Ukrainian cities. I am proud that our employees’ commitment allows
the delivery of the equipment in an extremely short time.”
The joint solutions of Diehl Defence, Airbus and HENSOLDT
as exclusively German systems are independent of foreign
technology, which is why they provide a maximum of accreditation and certifiability for use in Germany and, in addition, the highest possible security of supply. Simultaneously,
they are fully compatible with the NATO-integrated air defence architecture.
Michael Schöllhorn, CEO of Airbus Defence and Space, emphasised: “Ukraine’s defence capability is noticeably
strengthened by the delivery of IRIS-T SLM. The system offers
effective protection against threats originating from rocket
and drone attacks ”

.
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AW609
Tiltrotor
Programme Achieves
Major Milestone
The world’s first multirole tiltrotor programme, AW609,
designed to redefine a range of commercial and public
services, recently set a milestone with the maiden flight of
the first production aircraft. This aircraft introduces new
capabilities under a dedicated ‘powered lift category’ civil
certification and is now under development.
Designated AC5, the aircraft took to the air at Leonardo’s Philadelphia-based site, performing as expected in the initial inflight evaluation of systems and general handling.
The first production aircraft joins a prototype based in the U.S.
and two more located in Italy, all currently involved in the last
stages of testing activities ahead of the FAA (Federal Aviation
Administration) certification.
AC5 will be retained by Leonardo and contribute to customer
demonstrations, mission capability evaluation and expansion, and supporting the manufacturer and the operators in
the transition from the developmental to the operational
phase once on the market. Currently, three customers’ production aircraft are on the dedicated final assembly line at
various stages of construction in Philadelphia.
Gian Piero Cutillo, MD of Leonardo Helicopters, said: “This
achievement adds to several milestones for the AW609 programme over the last year, through its technical progress and
during its public appearances. Together this testifies to the

level of maturity this programme has reached and our credentials to pioneer in the emerging fast rotorcraft domain.”
Earlier this year, the AW609 launch customer in the U.S., the
Bristow Group, participated in a demonstration flight in Philadelphia, marking an important milestone as Leonardo and
Bristow collaborate to introduce the AW609 aircraft into service. Also, in March, the AW609 user base was further expanded with the addition of an undisclosed long-established European operator of Leonardo’s helicopters who will
aim to introduce four tiltrotors to carry out a range of passenger transport missions supporting its point-to-point operations worldwide.
The AW609 is set to revolutionise air transport thanks to its
rotorcraft-like versatility and airplane-like performance. It excels at providing fast transportation at long ranges, whether
connecting city centres or providing timely access to remote
locations. The aircraft can transport up to nine passengers in
the comfort of a pressurised cabin, transforming private and
business travel, EMS, SAR, offshore operations and patrol,
serving those in both the private and government sectors. To
date, the programme has logged nearly 1,900 flight hours in
the U.S. and Italy

.

Nation Shield ... A Nation’s Journey

69

Nexter
and Thales
Unveil Newly Designed
RAPIDFire Turret
The temporary consortium formed by Nexter and Thales recently exhibited the RAPIDFire system turret in its final form on the Nexter stand at Euronaval. The remotely operated naval and land artillery system provides
platforms with a close-in self-defence capability against air and surface threats.
One of the first systems produced will be installed on the French Navy fleet replenishment
tanker Jacques Chevallier in early 2023, ahead
of the at-sea qualification phase.
Designed to protect platforms from low-level
air threats, including drones, RAPIDFire is one of
the only air defence systems that can autonomously and automatically acquire, identify and
destroy a threat using target designation data
provided by a combat management system.
With a ready rack of 140 rounds of ammunition, corresponding to about 30 interceptions, the system offers effective firepower against drones and swarms of drones,
avoiding attrition of surface-to-air missiles in the event of a
saturation attack.
Thanks to the automatic real-time selection of different types
of ammunition, RAPIDFire can defeat all types of threats, including personal watercraft, free-floating mines, ships, loitering munitions, unmanned aerial systems, fighter jets, attack
helicopters and missiles at ranges of up to 4,000 metres.
RAPIDFire is also highly accurate and can defeat threats with
no risk of collateral damage due to the coupling between the
fire control system and the turret and through the use of Anti
Aerial Airburst (A3B) munitions. A3B rounds are time-fused
for greater effectiveness against all types of targets and cannot be jammed, decoyed or triggered by clutter.
RAPIDFire is built around the 40 mm CTA gun suite and ammunition and has already been adopted by the armed forces
of France, the UK and Belgium. It has a compact, modern ar-

RAPIDFire can autonomously
and automatically acquire,
identify and destroy a threat
chitecture accommodating the 40 mm CTA gun, ammunition and sighting system to autonomously ensure high interception accuracy while retaining a non-penetrating turret
design. The 40 mm CTA gun is compatible with the full range
of 40 mm telescoped munitions from CTAI, including the future A3B round against airborne targets.
RAPIDFire can be readily adapted for land-based platforms
such as the CAESAR MkII truck chassis. Thanks to its intuitive
user interface and on-the-move firing capability, it can be integrated into a fixed or mobile air defence system to protect
combat units on the ground as well as military bases, logistics convoys, sensitive sites and high-value assets

.
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R&S,
EID
to Supply Portuguese Army
with Soveron HR Radio
Rohde & Schwarz (R&S) and EID, the Portuguese Defence
technology company, have established a strategic partnership to boost the digitisation programme of the Portuguese armed forces. Both companies will enhance
their cooperation by supplying the Soveron HR handheld software defined radio as part of the Dismounted
Soldier Communications System.
EID will supply its Dismounted Soldier system solution to the
Portuguese Army, which is locally developed and produced.
The Soveron HR is designed to withstand harsh environments and accompany the soldier in every terrain. Soveron
HR handheld software defined radio offers continuous coverage of the complete V/UHF band (30-512 MHz) in a single
radio.
crypto enables transmission security and
Customisable crypt
frequency hopping reliable communication even in a
electromagnetic spectrum. By offering a
highly contested ele
software defined radio platform for modern
future proof softwa
waveforms, various parallel voice and data channels are
supported.
Director Frederico Lemos stated: “We are
EID´s Managing Dir
proud to develop aand deliver this capability to the Portusuch a great partner on our side.
guese Army and having
ha
projects delivered together in the past,
With successful pro
both in Portugal aand internationally, we form the best
team in equipping tthe Portuguese Army with this state-ofthe-art soldier system.
syst ”
Alexander Ph
Philipp, Vice President Tactical Communications Ro
Rohde & Schwarz, added: “In cooperation
with EID and our long-term relationship equipping
the Portuguese
defence forces, we will ensure a
Portug
sovereign capability
in country to support the Porc
tuguese army
throughout the lifetime of their
ar
communications
systems and upgrading the excommunica
isting equipment
to the latest standard.”
equip
Multihop C
Capability
RS wavefor
waveforms feature a powerful integrated self-

The idea is to boost
digitisation programme of
the Portuguese army
forming and self-healing mobile ad hoc networking (MANET) functionality. MANET enables users to independently
set up and automatically update radio network topologies.
Voice and data communications routing is decentralised,
which allows effective data distribution within a network.
There is no need for a central data routing hub.
The multihop capability is based on the MANET functionality
and supports the automatic exchange and distribution of
voice and data transmissions within the entire network. Multiple radios will forward the messages directly. This sort of
multihop communications upsurges the effective range of a
network, and results in an extended coverage range that can
be several times greater than its standard line of sight (LOS).
The handheld radio is part of the Soveron ecosystem, designed for highly mobile use by dismounted soldiers in operational scenarios

.
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ECA Group and iXblue
Merge Expertise to Form

French defence solutions companies ECA Group and iXblue recently announced that both companies will be operating under a new joint brand: Exail. The development
was made following the acquisition of iXblue by Group
Gorgé at the end of September.
With this alliance, Exail becomes a global high-tech industrial
company specialising in cutting-edge robotics, maritime,
navigation, aerospace and photonics technologies. Combining complementary technological expertise and geographical footprint with a legacy of innovation, Exail provides its
global base of customers with in-house manufactured technologies ranging from components and sensors to products
and complex systems.
Finalising this alliance between ECA Group and iXblue
around a shared brand is strategic for Fabien Napolitano,
CEO of iXblue. He said: “Joining forces under a joint brand allows us to become a major global player capable of addressing new and larger markets, but also to federate our 1,500
employees around the same banner. Together, we will keep
pushing back the frontiers of science to take our technological excellence to new heights. The new synergies created
with Exail open up unlimited prospects for the development
of new products and systems that will continue to push back
Collaboration between the
DriX USV and A18D AUV

Remote Control Center for DriX USV and A18D AUV

Exail will provide its global
base of customers with
in-house manufactured
technologies
technological limits and expand our customers’ capabilities.”
For Dominique Giannoni, CEO of ECA Group, this new joint
brand will help respond to the major challenges of our time.
“Our world is facing many challenges, whether they are security, environmental or societal. At Exail, we are convinced that
the development of disruptive technologies will enable us to
rise to these new challenges. By mastering cutting-edge
technologies, we are at the heart of our clients’ most complex
missions. Whatever the environment, our robust components, products, and systems will provide them with the utmost performance, reliability and safety, while our global
team will support them as they face the most complex challenges, from the deep sea to outer space. Together, we will
continue to create innovative solutions that help explore
new territories. We look forward to continuing to serve our
customers and partners with our new offer,” he highlighted.
Furthermore, Exail is working towards offering unrivalled
performance, reliability and safety to its civil and defence clients operating in severe environments. The company is looking to expand their capabilities with a full range of robust
components, products and systems

.
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Schiebel’s Camcopter
S-100 Demos Crucial ASW
Capability at NATO Exercise
Schiebel, Thales and the UK Royal Navy recently participated in REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping using Maritime Uncrewed Systems) and the Dynamic Messenger 2022 event in Portugal. Together, they
successfully demonstrated the CAMCOPTER S-100 and
its Anti-Submarine Warfare (ASW), Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and cargo delivery capabilities, which all received wide acclaim.
The CAMCOPTER S-100 Unmanned Air System (UAS) is an
operationally proven capability for military and civilian applications.
The successful operational capability demonstrations of the
S-100 were part of a larger annual North Atlantic Treaty Organisation (NATO) exercise showcasing Unmanned Systems.
The exercise put the spotlight on the latest technological advancements that can be incorporated into the platforms for
real-world operational benefit.
Unmanned Air Systems have traditionally focused on delivering ISR, but now Schiebel, working with Thales, is developing an ASW capability, which was tested for the first time during this NATO exercise. The demonstrated scenario was the
surveillance and protection of the approaches to a strategic
port.
With a barrier of sonobuoys already laid, the S-100 equipped

with a Wescam MX-8 EO/IR sensor in the nose and a Thales
BlueScan data relay sensor was deployed to monitor the
transmission of data from the sonobuoys and relayed it to
the command cell ashore, permitting the detection and
classification of possible enemy submarines.
The major NATO exercise also enabled the CAMCOPTER
S-100 to show its existing prowess in completing ISR, Search
and Rescue (SAR) and cargo delivery operations.
Equipped with an Overwatch Imaging PT-8 Oceanwatch
and a Wescam MX-10, the S-100 showed how easily it could
automatically detect and identify small objects at sea in
various sea states as a valuable part of ISR and SAR missions.
With its suspended cargo delivery net, the CAMCOPTER
S-100 also successfully delivered medical supplies from the
port to a ship nearby.
Hans Georg Schiebel, Chairman of the Schiebel Group, said:
“It was an honour to participate in this year’s NATO’s exercise in Portugal. Together with Thales and the UK Royal
Navy, we successfully completed numerous flight trials of
the S-100, showcasing a variety of impressive capabilities. I
am very proud to be able to state that with several hundred
thousand flight hours under its belt, the CAMCOPTER S-100
is the only established and operationally proven UAV of its
class ”

.

CAMCOPTER S-100
exhibited its prowess
in completing ISR,
SAR and cargo
delivery operations
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According to Mikheev, the high power-to-weight ratio, manoeuvrability, and flight performance in conjunction with an
integral onboard electronics suite, a powerful armament suite,
an onboard self-defence suite, and effective ballistic protection ensure the high effectiveness of the Ka-52.
At the same time, some modern combat helicopters poorly
suit combined-arms tactics. For instance, reports have highlighted that Boeing AH-64E Apache Guardian or Sikorsky UH60 Black Hawk have seen combat only during low-intensity
conflicts. Moreover, they have suffered combat losses not only
from air defence weapons but even from small arms. There
were some cases in which, reportedly, both AH-64A Apache
and AH-64D Apache Longbow were destroyed by small arms
fire.
Modernised Variant
The Ka-52 combat-reconnaissance helicopter was developed

Ka-52 damage during the military operation, Photo by
Russian Ministry of Defense

The helicopter can stealthily
approach an enemy’s
positions
The upgraded rotorcraft
have been powered with the
Klimov VK-2500 engine

by the Kamov design bureau (a subsidiary of Rostec’s Russian
Helicopters). It is manufactured at the Arsenidv-based Progress aviation plant, named after N I Sazykin. A contract for the
delivery of 30 upgraded Ka-52M rotorcraft to the Russian
Ministry of Defense (MoD) through 2023 was signed at the
Army 2021 defence show. At the Army 2022 defence show,
the MoD also signed a contract for the Ka-52M.
The Ka-52M is a modernised variant of the Ka-52 helicopter.
According to the developer, the missile weapons of the upgraded platform have become common with those of Mil Mi28NM helicopter, resulting in a dramatic increase in the rotary-wing platform’s range of fire. The Ka-52M has also received
a new active electronically scanned array (AESA) radar and an
extended-range missile. The prototype of the helicopter
made its maiden flight on August 10, 2020.
The Ka-52M features the latest technical solutions, including
a gyrostabilised optical-electronic system with an extended
range of target detection and recognition, new digital gun
drives with increased aiming accuracy, and new brake
wheels with disc brakes and more durable tires. The upgraded rotorcraft have been powered with the Klimov VK-2500
engine.
The rotorcraft produces a top speed of up to 300 km/h. It carries a payload of up to 2,500 kg. The helicopter features a
range of 460 km, a service ceiling of 5,500 m, and a cruise
speed of up to 260 km/h. The air platform’s armament suite
incorporates guided missiles (including Ataka and Vikhr missiles) and unguided rockets. The rotorcraft can also carry
bombs and gun pods

.
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Kamov Ka-52,
A Russian Army
Aviation Workhorse
JSC Rosoboronexport, a subsidiary of state corporation
Rostec, unveiled the Kamov Ka-52E Alligator combat-reconnaissance helicopter at the recently concluded ADEX
2022 defence show held in Baku, Azerbaijan.
Ka-52 is battle-proven, and these rotorcraft have been involved in several reconnaissance and combat tasks. Moreover, the combat capabilities of the rotary-wing platform
have exceeded the original requirements of its designers. In
particular, the helicopter “apparently demonstrated much
better performance than we had evaluated originally,” a commander of a Ka-52 crew said.
According to the pilot, the helicopter can stealthily approach
an enemy’s positions, use air-launched munitions or a gun
and escape the retaliatory fire at maximum speeds. “[We] approached from a long distance and then detected, recognised, and reported [an enemy]. [We] got permission to open
fire and then fired [weapons]. Then [we] approached at a
shorter distance and used unguided rockets,” said the pilot.
The helicopter has saved the
lives of its crew as the onboard
defence suite detects incoming surface-to-air missiles. “The
aircraft offers high reliability, excellent manoeuvrability, and

outstanding mobility. It is the most compact and manoeuvrable [helicopter], which can attain high speeds. It is capable of completing the widest range of tasks,” added the pilot.
According to Rosoboronexport Director General Alexander
Mikheev, the company successfully completed its 2021 plan,
including the delivery of more than 50 helicopters worth
over US$ 1.2 billion.
He said: “We are keeping a very close watch on the use of
Russian defence hardware during special military operations. The Ka-52,
Mil Mi-28N, and Mi-8AMTSh [the
export-oriented variant of the helicopter is
designated
Mi-171Sh] rotorcraft are being
successfully
used in the field. The Ka-52 combat-reconnaissance rotorcraft play a pivotal role as
they lead tactical wings of
combat and
combat-transport helicopters.”
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Saab Receives
Order for Sea Mine-Disposing
Submarines from Poland
Saab has received an order for deliveries of additional underwater vehicles called Double Eagle SAROV (Semi-Autonomous Remotely Operated Vehicle). The vehicles are
used for the safe disposing of sea mines. Over the years,
Saab has built expertise in developing Remotely Operated Vehicles (ROVs) and torpedo-shaped Autonomous Underwater Vehicles (AUVs), which has been the foundation
for the development of the Double Eagle SAROV.
The Double Eagle SAROV systems will be carried on the Polish
Navy’s three new minehunter vessels known as the Kormoran
II- class, who will deploy and operate them. The order was
signed with the Polish company Remontowa Shipbuilding
S.A., who will build the Polish Navy’s second batch of Kormoran II-class Mine Countermeasure (MCM) Vessels and will
equip the new ships with Saab’s Double Eagle SAROV. The deliveries of the Double Eagle systems are scheduled with those
of the new vessels to the Polish Navy during 2026-2027.
“We welcome these orders from Remontowa Shipbuilding
for additional Double Eagle SAROV systems for the Polish
Navy, which will enable them to conduct efficient and safe
mine countermeasure operations,” said Niclas Kolmodin,
head of Saab’s business unit Underwater
Systems.
Used by navies around the world, the Double Eagle family consists of a selection of
underwater vehicles for MCM operations.
With different vehicle configurations and

Double Eagle SAROV systems
will be carried on Polish
Navy’s new minehunter
vessels
payload integration options, there is a solution for every
scenario, from search and identification to mine neutralisation.
“These MCM vessels represent an important contract for
Remontowa Shipbuilding as well as an important statement and reinforcement of Poland’s national security in a
fast-changing world. Saab has already successfully delivered and commissioned its Double Eagle systems to us for
the first three vessels in the Kormoran II programme,” added Dariusz Jaguszewski, Commercial Director at Remontowa Shipbuilding S.A.
Some of Saab’s other underwater vehicles, such as Sabertooth and Multi-Shot Mine Neutralisation Systems
(MuMNS), which is a state-of-the-art mine identification
and disposal system, for the British Royal Navy and French
Navy, were recently on display at EURONAVAL 2022. Earlier this year, Sabertooth was also used
to locate the wreck of the Endurance,
which sunk during Ernest Shackleton’s Antarctica expedition in 1915
Saab is constantly pushing the
boundaries of technology to create a
safer, more sustainable, and equitable world. It designs, manufactures
and maintains advanced systems in
aeronautics, weapons, command
and control, sensors, and underwater
systems

.
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AK-203 Rifles
to be Made in India by Year-end,
Hints Rosoboronexport
Production of Kalashnikov AK 203 in India was the main
topic of discussion when a delegation from Rosobooboronexport, a subsidiary of the Rostec State Corporation,
took part in Defexpo India 2022, the Land, Naval and
State Security Systems Exhibition, held from October
18 to 22 in Gujarat.
The company participated in the exhibition as a cofounder of Indo-Russian Rifles Private Limited, a RussianianIndian joint venture established to produce Kalashnikov
ikov
assault rifles in India.
During the exhibition, Rosoboronexport officials discussed
ssed
with the Indian side the production and supply of AK-203 for
the armed forces and other law enforcement agencies of the
he
country. In addition, the company presented a wide range of
additional modern equipment designed both for customising the assault rifle itself and for equipping personnel.
Rosoboronexport Director General Alexander Mikheev stated: “Rosoboronexport has the world’s largest portfolio of
completed, on-going and future defence production projects in India. The joint venture Indo-Russian Rifles Private
Limited, in which Rosoboronexport and the Kalashnikov
Concern participate from the Russian side, is fully in line with
the Government’s Make in India initiative and Defence Acquisition Procedure (DAP) 2020 rules.”
He added: “The Korwa Ordnance Factory is ready to start
manufacturing Kalashnikov AK-203 assault rifles by the end
of 2022. Our plans include 100 per cent localisation of the
production of legendary Russian assault rifles in India. In the
future, the joint venture may increase production and modernise production facilities to manufacture advanced rifles
based on the Kalashnikov assault rifle platform.”
Kalashnikov AK-200 series assault rifles have successfully
passed the test programme and are supplied to government
customers in Russia. They are exported to partners who impose higher requirements on small arms.

AK-200 series rifles have
passed the test programme
AK Pattern Advantages
These assault rifles have retained the advantages of the traditional AK pattern: reliability, durability and ease of maintenance.
Kalashnikov A-200-series assault rifles are in line with current trends in small arms technology. They are fitted with
integral Picatinny rails for easy mounting of sights and tactical accessories, enabling effective use of weapons in various
conditions.
The rifles have a folding stock. A number of other ergonomic
solutions have been incorporated into them to optimise operation. In particular, they feature a redesigned fire selector
and a modified receiver cover. This gives the users the opportunity to fully realise their shooting skills, regardless of their
anthropometric data and the availability of a variety of personal gear, outfit and uniforms

.
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Skyeer IT Launches

New Services for UAV
Data Processing and
Analysis at GITEX
At the recently concluded GITEX Global in Dubai, Skyeer
IT introduced two new services – Attractor, a cloud-based
service for photogrammetric processing and Skyeer IT, a
web-based platform with a specialised analytical toolbox for construction and mining.
Attractor is a powerful yet straightforward cloud-processing
application. It is a professional web service for the photogrammetric processing of UAV data without special in-depth
knowledge. The rationale for the product is to provide a scalable and easy-to-use tool for processing aerial data to lower
the entry barrier into the UAV surveying industry.
Furthermore, Attractor is aimed at both advanced and beginner-level users providing premium quality processing while
automatically tweaking multiple photogrammetric settings
under the hood. The new product is notable for its intuitive
and straightforward pricing approach on a per-hectare basis.
Besides introducing its web-based platform for analysing
geospatial data meant for both geodetic and business users,
Skyeer also presented a built-in Business Intelligence (BI)
module, which can improve the experience of working with
aerial data for decision-makers.
Skyeer has extensive international experience with projects
in Bangladesh and ongoing activity in Thailand. The company markets its solutions in the UAE and Gulf countries together with a local partner who provides surveying and integration services.
“We have been flying and making UAV surveys for years over
dozens of sites all over the world. One day we noticed that as
the number of pilots rises dramatically, so does the quantity
of the UAV data. Companies in every country want to ensure
that they receive the best quality. To guarantee that the data
will be well processed with high resolution and accuracy, we
decided to share our experience and expertise. We have
made a simple web service to process and get UAV data with

Attractor is a powerful yet
straightforward cloudprocessing application
three buttons in Attractor and deep analysis in Skyeer IT,” said
Alex Ryzhov, CEO of Skyeer.
Skyeer is an integrated IT company, developer of an analytical platform based on UAV data survey, working with design
documentation in 2D/3D formats. Skyeer works on both
DaaS (Drone as a service) and SaaS (Software as a service)
models, providing data collection services using drones with
their further turnkey analysis. The platform can be used in industrial, road, infrastructure, civil construction, and mining.
The company’s solutions are ready to be implemented in
UAE and Gulf countries

.
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SPIKE NLOS can be
operated in both
offensive and defensive
scenarios

Assault Breacher Vehicle with Pearson Engineering
Minefield Breaching capability

fire & observe, and fire to target coordinates. Additionally,
this system’s reduced weight allows one soldier to carry two
rounds. The weapon system is made up of the missile and the
launching tripod with a fire control unit. The man-portable
missile has a length of 1.2m and diameter of 130mm. It
weighs approximately 13kg, while the ground launcher
weighs 12kg. The SPIKE weapon system also comes with different types of training systems, such as the indoor trainer
(IDT) and outdoor trainer (ODT).
Immune to Jamming: Spike ER2
With a maximum range of 10 – 16 km, this SPIKE configuration shares full commonality with all other SPIKE launchers
(air, ground, sea). This configuration, similar to SPIKE LR2, supports multiple operational modes: fire & forget, fire & observe, and fire to target coordinates. SPIKE ER2 is also fully immune to RF and GPS signal jamming. The SPIKE ER2 Launcher
is a true multi-platform missile, integrated on more than 40
different platforms throughout the world, from light wheeled
vehicles through to tracked armoured vehicles; from light RIB
boats to heavy frigates, and from light armoured scout helicopters to heavily armed combat helicopter gunships.
Built for Combat Scenarios: Spike SR
This shoulder-launched fire & forget short-range configuration of SPIKE provides a 2 km maximum range. SPIKE SR is
specially designed for manoeuvring infantry and can be
launched by a single operator. Likewise, this system is built
for combat scenarios with a rugged, lightweight design,
that doesn’t require any maintenance and is completely disposable.

Lethal BLOS: Spike Firefly
Using innovative battle-ready technology, this
miniature loitering munition serves to both
heighten situational awareness in urban combat while also providing lethal Beyond Line of
Sight (BLOS) attacks with a maximum range of
1,500 metres. This lightweight solution has a
low visual and acoustic signature, making it a
powerful tool for battlefield reconnaissance all
while also enabling strikes on hostile forces

from afar.
Reshaping the Battlefield: TROPHY APS
As one of the world’s only operational, combat-proven active protection system for armoured fighting vehicles, TROPHY APS detects, classifies, and engages incoming threats
and delivers unmatched survivability and manoeuvrability
for all vehicle classes. TROPHY creates a neutralisation bubble around the vehicle. It rapidly detects, classifies, and engages all known chemical energy (CE) threats, including recoilless rifles, ATGMs, AT rockets, HEAT tank rounds, and
RPGs. It increases the lethality of combat forces, successfully
neutralising the enemy’s anti-tank teams. It can locate the
fire source, enabling the crew to return fire effectively using
the platform’s armament, or by interfacing with other fighting platforms via the BMS network. It can be deployed on
any AFV including main battle tanks (MBTs), 8x8, and other
medium-weight platforms. Since becoming operational in
2011, TROPHY APS has reshaped the battlefield, enabling an
unprecedented level of survivability with over 5,300 live fire
events and one million operational hours. It was selected by
the German Army for the Leopard 2 MBT, and by the British
Army for the latest Challenger 3 tanks.
RAFAEL has over 30 subsidiaries worldwide, serving the defence, security and aerospace markets. It is a truly global organisation, with a strong presence in many major defence
markets such as the U.S., India, South Korea most European
NATO member countries, including the UK, as well as
throughout Asia, Scandinavia, and South America

.
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TROPHY APS on Stryker

Pinpoint Accuracy: Spike NLOS
SPIKE NLOS (Non-Line-Of-Sight) is a sixth generation electrooptically guided multipurpose missile for ranges of up to 50
km with pinpoint accuracy and midcourse navigation. The
weapon system can be launched from land, air, and naval
platforms. Equipped with a variety of warheads, a wireless
data link to the missile, unique advantages of hitting nonline of sight (NLOS) targets, and the ability to switch between
targets and abort missions, SPIKE NLOS can be operated in
both offensive and defensive scenarios. In addition to attacking hidden targets, SPIKE NLOS can provide real-time tactical
intelligence and damage assessment. It is designed to be integrated into the modern battle arena and can receive target
location from an embedded TAS system, external sensors,
C4I centre, or UAVs.
Multiple Operational Modes: Spike LR2
Ready to fire in seconds, this variation of SPIKE delivers a
maximum range of 5.5 km with pinpoint precision. SPIKE LR2
features multiple operational modes including fire & forget,

RAFAEL Acquires UK-based
Pearson Engineering
Rafael Advanced Defense Systems Ltd. recently completed the acquisition of Pearson Engineering Ltd.
(PER). The acquisition was executed under a stock purchase agreement (SPA), transferring 100 per cent of the
ownership. The acquisition includes PER’s subsidiary
company Responsive Engineering Ltd.
For more than three decades, Pearson Engineering has
provided Armed Forces with the mobility and countermobility equipment they need to succeed in their missions around the world. From its base in Newcastle
upon Tyne in the UK, the company is recognised
around the world for its contribution to armoured vehicle programmes.
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RAFAEL Displays
Systems Set to Transform
the Modern Battlefield
Rafael Advanced Defense Systems recently participated
in the Land Forces International Land Defence Exposition in Brisbane, Australia. The RAFAEL systems that
were showcased offered the Australian Ministry of Defence enhanced capability in strengthening the Australian Armed Forces in regards to manoeuvrability, survivability and lethality. The TROPHY Active Protection System along with other technologies that were featured at
the event are operational and have been combat-proven
on the battlefield.
RAFAEL is a world-renowned, Israeli-based defence contractor specialising in cutting-edge, innovative defence systems,
such as vehicle armour solutions and counter-IED technologies, among other systems. Carrying over 70 years of work in
the world of defence technology, Rafael Advanced Defense
Systems continues its legacy of developing the latest technological advancements while bringing new systems and solutions to fruition.
RAFAEL delivers state-of-the-art defence innovations to Australia through Varley Rafael Australia (VRA) — a joint venture
between The Varley Group, one of Australia’s oldest defence
enterprises, and RAFAEL Advanced Defense Systems. This

RAFAEL delivers innovations
to Australia through the joint
venture with Varley Rafael
Australia
joint venture supports regional supply chains through incountry Australian production and assembly while simultaneously bolstering the local economy through job creation.
The systems that were exhibited in Australia included RAFAEL’s SPIKE Missile Family, including LR2, NLOS, ER2, and SR
configurations, as well as SPIKE FIREFLY loitering munition.
This family of systems provides tools to achieve success for a
variety of missions. Another system in focus was the TROPHY
APS, which is reportedly the world’s only active protection
system that has saved lives on the battlefield. This advanced
system is in use on the U.S. Abrams Main Battle Tanks and can
be integrated onto any armoured fighting vehicle. Some of
the featured products included:
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SMASH 2000L
to Ensure Precise Target Elimination for U.S. Army
SMARTSHOOTER, a developer of innovative fire control
systems that increase the accuracy, lethality, and situational awareness of small arms, recently announced that
its U.S. subsidiary, SMARTSHOOTER Inc., was awarded
a contract from Atlantic Diving Supply (ADS). The
contract is for the supply of one of its lightest
weapon-mounted fire control systems, the
SMASH 2000L, to the U.S. Army.
The systems will be deployed by the U.S. Army Divisions as part of its C-sUAS defence. SMASH 2000L is
also under evaluation by the U.S. Marine Corps Rapid Capabilities Office (RCO), with recent live fire tests
conducted in early August.
Moreover, SMARTSHOOTER presented the SMASH
2000L together with other SMASH fire control solutions at the recently concluded AUSA Annual meeting
and exposition in Washington DC. It also highlighted the
SMASH Hopper Light Remotely Controlled Weapon Station
(LRCWS), the UAV-Mounted SMASH Dragon, and the SMASH
X4 Fire Control System with a x4 magnifying optic scope,
among others.
Also known as SMASH 3000, SMASH 2000L (light) is a light
handheld operated fire control system. Using Artificial Intelligence (AI), computer vision, and advanced algorithms,
SMASH 2000L maximises force lethality, operational effectiveness, and situational awareness throughout every engagement, in both day and night. Operationally proven,
SMASH 2000L ensures precise target elimination against
ground and aerial targets, making it an ideal hard-kill solution against drones and sUAS.
The rifle-mounted SMASH Fire Control system was initially
selected by the Joint – small Counter UAS Programme Office
(JCO) in June 2020 as the only dismounted kinetic solution to
defeat drones. The U.S. Army Integrated Fires Rapid Capabilities Office (IFRCO) now took the initiative from the JCO selection to purchase the SMASH 2000L fire control systems under
PEO Missiles & Space.
Michal Mor, SMARTSHOOTER’s CEO said: “We are honoured
that the U.S. Army continues to value our true fire control sys-

SMASH 2000L is an ideal
hard-kill solution against
drones and sUAS
tems. Whether mounted on a rifle or remotely controlled, the
unique SMASH technology ensures precise target elimination by guaranteeing that shot accuracy will not be affected
by human errors such as fatigue and stress, nor by the target
movement.”
Fielded and operationally deployed by friendly forces worldwide, including the Israel Defense Forces (IDF), the U.S. special
forces, the Indian Navy, and forces from NATO and Europe, the
SMASH Family of Fire Control Systems enables the platoon to
be smart, precise, and connected

.
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Rheinmetall Mission Master CXT

Systems – was on display. The improved mount reduces recoil and improves the accuracy of medium calibre weapon
systems to enable the integration of Rheinmetall’s airburst
munition and lethality capabilities that require high precision. The company is also leveraging its extensive systems
expertise to provide high-performance programmers that
increase first-round hit probability for airburst systems.
American Rheinmetall Munitions coordinates Rheinmetall’s
work to ensure these systems deliver optimal interoperability and game-changing combat performance for the Army.
Advanced Artillery Technologies Make an Impression
Rheinmetall‘s expertise as an Artillery Systems House was on
full display, starting with the combat-proven, in-service
155mm L52 howitzer cannon barrel – JBMOU and NATO
compatible. Rheinmetall’s advanced artillery technologies
were also featured, including Extended Range Charge (ERC)
propellant, providing significant range increase across operational temperature profiles, the precision Velocity-enhanced Long-Range Artillery Projectile (V-LAP) 155mm ammunition, which has recently set world-records, and SMArt
155, the intelligent and autonomous sensor-fused, fire-andforget artillery projectile. ERC is prototyping a L58 ERCA
charge for the Army, and V-LAP recently demonstrated extremely high accuracy with course-correcting fuzes in a live
fire in Yuma, Arizona. The technology combination of 155mm

L52 with ERC and either V-LAP or SMArt 155
provides lethality and range dominance for the
Army’s tactical fires.
Mission Master CXT Can Tackle Any Terrain
The Mission Master CXT is the latest member of
the successful Mission Master family of Autonomous Unmanned Ground Vehicles (A-UGV). It
is a new autonomous ground vehicle capable
of tackling extreme terrain with a world-class
weapon, the M134D, providing rapid suppression of any target and putting friendly military
forces in positions of advantage. The Mission
Master platforms can be fitted for tactical overwatch, fire support, medical evacuation, CBRN
detection, communication relay, and any other
type of mission that may require the support of
an A-UGV.
Enhanced Electronic Mission Systems
Rheinmetall’s U.S. electronics division, American Rheinmetall Systems, displayed its wide
product portfolio at AUSA. In addition to soldier lethality systems such as laser aiming,
pointing and illuminating devices and fire control systems, the company offers world-class
vehicle electronic mission systems to the U.S. market. On display was an interactive commander’s and gunner’s display of
a TRL 9, fully integrated, modular and scalable combat vehicle system for EO/IR 360° Situational Awareness and Drivers
Vision Enhancement.
StrikeShield Provides Lower Risk of Detection
Rheinmetall demonstrated its expertise in vehicle survivability with an exhibit of StrikeShield, a next-generation
Hardkill Active Protection System that integrates APS components within a modular armour package. StrikeShield’s
hybrid design provides optimal performance while minimising system weight and power consumption. In addition,
it offers superior protection when engaged by multiple or
simultaneous threats, even from very close range. The system emits a very low electronic signature that reduces the
risk of detection by adversaries, and its defeat of threats in
close proximity to the platform makes StrikeShield much
safer for dismounts.
Visitors to Rheinmetall’s booth also learnt about the Rapid
Obscuring System (ROSY), a 40mm non-lethal grenade
launcher that is currently fielded on both vehicle and naval
platforms. ROSY produces an instantaneous smokescreen
for effective obscuration across the visual and IR spectrum,
and the system’s lightweight modular design is suitable for
almost all ground vehicles

.
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Vehicle (OMFV) Programme. It features a U.S.-designed new,
lethal, unmanned 50mm turret with 3rd GEN FLIR, a highly
manoeuvrable and powerful right-sized chassis, advanced
on-board protection systems including active protection,
and an open systems architecture, ensuring overmatch today and tomorrow. At the Rheinmetall booth, visitors saw
American Rheinmetall Vehicles’ OMFV Concept Demonstrator. This life-size display represented the physical appearance
of the Lynx OMFV’s design, complimented with augmented
reality highlighting technologies for the OMFV programme.
HX3-CTT Demonstrates Impressive Tactical Capabilities
The HX3-CTT offered to the Army for its Common Tactical
Truck (CTT) programme by American Rheinmetall Vehicles
and GM Defense features proven commercial technology
alongside tactical capabilities. Delivering commonality
across a family of tactical trucks, the HX3-CTT brings the benefits of common parts and high commerciality that enable
rapid, efficient incorporation of advanced technology insertions in the future, including those developed by the commercial marketplace with clear benefits to the military vehicle segment. The next-generation tactical truck offers modern capabilities, such as advances in safety (including extensive ADAS features), demand reduction with improved fuel
efficiency and reduced carbon emissions and leverages
commercial content to maximise the benefits of a streamlined, validated global supply chain.

StrikeShield emits a very low
electronic signature that reduces the
risk of detection by adversaries

Rheinmetall’s expertise as an
Artillery Systems House was
on full display
American Rheinmetall Vehicles and GM Defense formed a strategic collaboration to bring together two powerhouse companies that can leverage commercial technologies, robust engineering, and world-class manufacturing to answer the Army’s
call for the next-generation CTT programme. The HX3-CTT is a
derivative of Rheinmetall MAN Military Vehicles’ globally successful and fielded HX family of military off-the-shelf tactical
trucks already in service with eight allied countries.
Airburst Lethality Delivers Game-Changing Combat
Performance
On display at AUSA, visitors witnessed a range of world-class,
medium-calibre airburst munitions, a field of technology in
which Rheinmetall specialises. The airburst munitions produce
lethal effects against personnel in open and defilade positions,
defeat unarmoured/lightly armoured vehicles and provide layered counter-UAS defence. The improved MK93 heavy weapon
mount – designed and produced by American Rheinmetall
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Rheinmetall
Exhibits Next-gen Tech to Meet U.S.
Army’s Modernisation Needs at AUSA
At the recently concluded AUSA Annual Meeting & Exposition in Washington, DC, the American Rheinmetall
family of companies, along with key partners from the
firm’s global enterprise, showcased some of its most recent activities, achievements and innovative solutions.
These new developments, highlighted here, are aimed
at providing the U.S. Army with critical, next-generation
technologies:

OMFV Concept Demonstrator in Action
American Rheinmetall Vehicles is designing a new infantry fighting
vehicle using Rheinmetall’s Lynx KF41 as the point of departure for
their concept. American Rheinmetall Vehicles and the U.S. defence
companies of Team Lynx - Textron Systems, Raytheon Technologies,
L3Harris Technologies, Allison Transmission, and Anduril Industries
are designing a transformational next-gen infantry fighting vehicle
– the Lynx OMFV – for the U.S. Army’s Optionally Manned Fighting
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produces GaN for military hardware.
The company has made significant investments over the
past two decades in GaN as well as AESA technology and advanced manufacturing. GaN strengthens the radar signal
and enhances its sensitivity for longer range, higher resolution and increased capacity.
GhostEye MR has made a lot of headway since its debut at
the Association of the U.S. Army’s annual meeting in October
2021.
Carl Hartford, the programme’s chief engineer and technical
director at Raytheon Missiles & Defense, stated: “It’s hard to
believe that only a year has passed since we introduced the
new radar. From advanced search and tracking of live targets
to a weeklong U.S. government demo featuring the sensor’s
multi-mission capabilities, the progress is palpable.”
Full System Prototype
Since completing design and development of GhostEye MR’s
hardware and software in mid-2021, the programme team
has built a full system prototype.
“Utilising our open-air testing facility in New England, we’ve
integrated our search/track capabilities with the hardware
and have tracked targets of opportunity,” Hartford said.
Through hardware and software simulation and live-tracking results, the team has started to verify the system’s performance and validate its full capability.
“We are ready to showcase GhostEye MR to more potential
customers and partner with the U.S. government for multimission experimentation in 2023,” Hartford noted.
The GhostEye MR team will soon conduct additional hardware and software tests and utilise instrumented targets to
verify the accuracy of the system’s fire control.
“It’s crucial that we maintain our momentum,” insisted Rob
Lescanec, Director of Requirements & Capabilities for Land
Warfare & Air Defense at RMD. “The United States and its allies are facing increasingly sophisticated threats, such as
cruise missiles and advanced aircraft as well as unmanned
aerial vehicles. This has driven high demand for medium
range air defence solutions to defend that space.”
Advantage for NASAMS
The idea to create GhostEye MR originated in early 2020 as an

GhostEye MR is a 360-degree
surveillance and fire control
sensor
GhostEye MR team will soon
conduct extra hardware,
software tests
Raytheon has made
significant investments in
GaN, AESA technology
opportunity to enhance NASAMS and counter a new generation of threats.
That system uses Raytheon Missiles & Defense’s Advanced
Medium Range Air-to-Air Missile Extended Range variant, or
AMRAAM-ER, and GhostEye MR will enable this effector to extend coverage of its full kinematic envelope, or reachable
area. The GhostEye MR programme is working towards a livefire test of the radar integrated with NASAMS.
In addition to GhostEye’s flexible architecture, two of its essential technologies will give NASAMS an advantage: active
electronically scanned array, or AESA — which sharpens detection, targeting and tracking — and military‐grade gallium
nitride, or GaN — which strengthens the radar’s signal, boosting its sensitivity for longer range, higher resolution and increased capacity.
“GhostEye MR improves NASAMS’ decision-making capacity,
expands the range and altitude that system can reach and defend,” stated Lescanec. “All this leads to heightened accuracy
and performance in the battlespace ”

.
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Live Testing, Demos
Highlight Progress on

GhostEye MR Radar
A year since Raytheon Missiles & Defense unveiled its addition to the company’s GhostEye family of radars, testing and demonstrations highlight the programme’s
progress.
A guardian, a defender, a radar charged with scanning the
skies for otherwise unseen threats — at greater distances, at
higher velocities, and from any direction.
Raytheon calls it GhostEye.
The radar that Raytheon Missiles & Defense built for the U.S.
Army is known as the Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) and is the first in a family of radars called GhostEye.
The second in the family, and leveraging the advancements
of the U.S. Army’s LTAMDS, Raytheon has concurrently developed GhostEye MR, a medium-range radar that maximises
the capabilities of the National Advanced Surface-to-Air Missile System, or NASAMS.

GhostEye MR is a 360-degree surveillance and fire control
sensor designed to detect, track and identify a wide variety
of threats. Among them: cruise missiles and drones, fixedwing and rotary-wing aircraft.
GhostEye MR also helps to counter sophisticated long-range
mass attacks. It is adaptable to multiple missions: integrated
air and missile defence, counter-UAS (Unmanned Aerial Systems) and defence of critical infrastructure, such as air bases.
Raytheon’s name, GhostEye, establishes the identity of a
family of sensors, all-seeing radars, powered by Gallium Nitride.
GaN and AESA Technology
These radars use active electronically scanned array, or
AESA, and gallium nitride, or GaN. While GaN circuit material
is used commercially in everything from LED lightbulbs to
smartphones,
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Maurice A. Raaijmakers, Sentient Vision
Systems newly appointed Regional Director
of Business Development

Installation on Dutch Caribbean territories Coast Guard:
ViDAR will soon to be installed on AW139 helicopters and
Dash8 maritime patrol aircraft for SAR and ISR throughout
the Dutch Caribbean territories. This will enable the Coast

Guard to prosecute their operations much more effectively.
Engagement with U.S. DOD FCT: Sentient is currently undergoing a Foreign Comparative Technology (FCT) evaluation with the U.S. Department of Defense to provide ViDAR
maritime systems for the U.S. Marine Corps (USMC). The systems will be integrated into a medium-altitude long-range
uncrewed aerial system operated by the USMC for littoral ISR
missions.
In action with Diamond Aircraft: In Q4 2021, the Diamond
Aircraft Special Mission Aircraft Division undertook a series of
demonstrations of a new ISR and SAR capability based on its
DA42 twin-engine light aircraft, the DA42MPP. In a remarkable
turn of events, during its demonstration programme off the
Belgian coast, this aircraft was tasked with an urgent live SAR
mission over the North Sea to rescue 24 migrants who were
adrift for 48 hours and could not be readily found by traditional search methods. The ViDAR VMS-5-equipped DA42MPP detected this small vessel in the middle of a large wind farm
within minutes of tasking due to the detection performance
of the AI-powered optical technology.
Co-operation with Lockheed Martin MH-60R: Lockheed
Martin has integrated ViDAR in an MH-60R as a prototype fit
to demonstrate this cutting-edge Australian capability. The
company will work with Sentient to further explore the ViDAR capability.
Harris concluded: “As a scalable and flexible technology, ViDAR is readily adaptable and platform agnostic. Importantly
as a passive day/night system, ViDAR will become increasingly
desirable for ISR and SAR missions in the contested and lethal
battlespace ”

.
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Sentient’s AI-powered

ViDAR
to Play a Key Role in
Lethal Battlespace
Sentient Vision Systems, the Australian tech innovator and pioneer of the world’s first optical radar, ViDAR (Visual Detection and Ranging), recently participated at EURONAVAL 2022, where it announced its regional expansion from its
new base in the Netherlands.

Maurice A. Raaijmakers, Sentient Vision Systems’ newly appointed Regional Director of Business Development, Europe
& Africa, said: “EURONAVAL offered us the ideal platform to
promote the roll-out of the ViDAR maritime portfolio for a
range of applications from NATO navies to coast guard, border patrol and search and rescue agencies. Lessons being
learned in theatre in Ukraine demonstrate the need for realtime intelligence, which demands Artificial Intelligence (AI)enabled surveillance technologies, including full motion
video capture, to identify threats. ViDAR Surface, along with
our maritime portfolio, provide commanders with a competitive advantage, where split-second decisions spell the difference between mission success or failure.”
The ViDAR portfolio provides airborne solutions for both
maritime and land Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) and SAR with a mix of airborne pod and integrated platform solutions that incorporate a combination of AIpowered processors and EO/IR sensors for fixed-wing aircraft, helicopters and UAS. The radar enables airborne operators to cover a search area up to 300 times greater than an
aircraft using traditional search methods.
Leveraging Artificial Intelligence
The latest product introduction includes AI-enabled ViDAR
Surface, a next-generation surface lookout providing a day
and night autonomous ocean surface surveillance capability.

ViDAR can detect small
objects on the sea surface
over a vast area
This cost-effective solution is available in a range of single to
multi-sensor self-contained pods. ViDAR Surface is designed
for real-time situational awareness and can detect ships, lowprofile boats, small boat swarms, persons in the water, and
aircraft. It can be deployed with a range of shore-based and
maritime surface platforms, either crewed or uncrewed.
According to Paul Harris, Global Director of Business Development, Sentient Vision Systems: “ViDAR is the maritime sensor of choice deployed by an increasing number of operators. Our platform agnostic approach enables us to partner
with integrators and OEMs worldwide to optimise the user’s
platform, reinforcing our global leadership with every successful roll-out of the ViDAR capability.”
Some of ViDAR’s notable milestones include:
Expansion of in-house manufacturing: Sentient was
awarded a US$2.1 million Australian government grant to
establish a sovereign in-house manufacturing facility for its
world-leading ViDAR pods. It will enable volume manufacture.
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Silent Network allows
introduction of radio silence
mode at any time

FONET MK2 enhances communication and data exchange
with other vehicles

tering munitions or an unmanned weapon systems.
Vehicles equipped with the WB Group system can operate in
automated command or fire control systems. The modular
concept of the system allows choice of configuration for
each vehicle.
FONET MK2 is backward compatible with all existing FONET
systems. The new modules and terminals can be used in vehicles already equipped with the WB Group’s system.
FONET MK2 features enhanced security and configuration
and faster data processing which increases the number of
available functions: radio channels, security protocols, voice
control or data streams from unmanned systems.
Along with the FONET MK2 system, a family of modular
terminals, configurable and equipped with graphic displays were introduced, including single or dual domain
crew stations.
Information Advantage
Silent Network ensures communication and information ad-

vantage while significantly reducing the electromagnetic signature. By using unmanned aerial vehicles, the range and impact of the communication system can be increased. The low
power and range of the personal radio is compensated by
UAV onboard routers.
The system provides an information advantage while reducing the electromagnetic signature. By using an airborne router the power of the radio can be reduced by more than 70 per
cent. Silent Network allows to ensure communication in any
area (buildings, forests or mountains) via the UAV-equipped
transmitter.
The introduction of FlyEye-based Silent Network provides users with simultaneous air reconnaissance, communication
node and access to combined fire.
Silent Network also reduces the load carried by soldiers on
the battlefield by eliminating of backpack radios.
It provides retransmissions of data packets sent by nodes located on the ground. A flying router operating at an altitude
of several hundred metres increases the effective range of
communication to several dozen kilometres. This allows provision of radio communication for a battalion-sized unit.
The system enables voice communication as well as the transmission of data and images. The combination of low power
and variable transmission frequency (fast hopping) in a very
short time (millisecond pulse) reduces the probability of unit
detection.
It is a low-emission network, difficult to detect for the enemy’s
electronic warfare. It allows introduction of radio silence
mode at any time. The re-activation of the network takes only
a few seconds and can be done by any personal radio in the
network.
The system can use a larger number of unmanned aerial vehicles, which enables scalability. In this way, an extensive
communication network covering a large area is obtained. It
remains under the full control of the user and can be developed at any place and time.
WB Group is a private group designing advanced technological solutions and offers products in the field of C4ISR and UAV
systems. Technologies offered by the group are being used
not only by the defence sector, but also successfully adopted
into homeland security, infrastructure, transport, railway and
energy sectors

.
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WB Group Unveils
FONET MK2, Silent
Network at AUSA

WB Group presented for the first time FONET MK2 digital
vehicle communication platform and the Silent Network
low-emission military communication system at AUSA,
one of the largest defence exhibitions in North America,
held in Washington D.C. from October 10 to 13.
FONET MK2 is a modified multi-core variant of one of the
popular vehicle integration platform systems. It is a set of
modular and scalable devices and software that integrates
the vehicle’s electronic equipment and enables the internal
voice communication or complete data quality of service for
battlefield management system deployment.
FONET MK2 is compatible with every radio available in the
market and enables communication and data exchange with
other vehicles.
The Silent Network is a low-emission, distributed and scalable combat communication network. It complements or replaces interoperable communication based on high-emission tactical radios.

FONET MK2 is compatible
with every radio available in
the market
At AUSA, a number of advanced solutions of the WB Group
in the field of unmanned aerial vehicles were also presented,
including the FlyEye reconnaissance system and Warmate
loitering munitions, Topaz integrated combat management
system, Perad tactical Manet radio, which is the base of its
low-emission Silent Network communication system, and
the COMP@N software-defined radio.
The U-GATE dismounted observation and command system
presented at AUSA uses augmented reality technology,
which increases the situational awareness. It can be used to
visualise the battlefield and enables full control over the loi-
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Airbus and KAI Deliver
First Light Civil Helicopter
Airbus Helicopters and
Korea Aerospace Industries (KAI) have delivered
the first Light Civil Helicopter (LCH) to a local
operator, Gloria Aviation. The delivery was
made following certification in September this
year. Entering service in
an emergency medical
services configuration in
December this year, this
helicopter will be deployed to support critical
life-saving missions in LCH/LAH are next-generation helicopters developed to meet Korea’s requirement for local deployment
Jeju, South Korea.
The key milestone came from a successful industrial partnership which started in 2015 when the two companies jointly
collaborated on the LCH and Light Armed Helicopter (LAH)
development programmes.
The LCH completed prototype flights at the end of 2019. Besides its first application for emergency medical services, the
helicopter will also be deployed for public service missions
such as search and rescue, utility, law enforcement, and firefighting.
The LAH prototype completed its maiden flight in July 2019,
ment, Airbus and KAI are also preparing new joint developwith the aircraft to be qualified in the coming weeks. This
ment programmes. These helicopter programmes will leversuccessful qualification will pave the way for serial producage Airbus’ technical know-how in the field of helicopter
tion of the helicopter, which Airbus and KAI will jointly emdrive systems and flight control systems while utilising KAI’s
bark on by the end of 2022 for the Republic of Korea Army.
established local industrialisation expertise in the country.
“We are happy to celebrate this first LCH delivery which will,
The two companies started their long-standing industrial
with the upcoming LAH qualification, kick-start a new chappartnership in 2006 when both parties jointly worked on the
ter for our partnership as we enter the serial production
Korean Utility Helicopter, followed by the LCH/LAH developphase,” said Bruno Even, CEO of Airbus Helicopters. “We are
ment programmes. The LCH/LAH are next-generation fivealso pleased to take our partnership a step further to pretonne class helicopters developed to meet Korea’s requirepare for the development of new variants that do not just
ments for local deployment in both civil and military sectors.
meet the operational requirements of the end-user but one
The enduring partnership between the two parties has also
that would bring tremendous technical and economic benseen the delivery of over 250 kits to KAI to date, with addiefits to the local aerospace industry for years to come.”
tional orders for future deliveries
Building on the successful completion of the LAH develop-

The helicopter will be
deployed to support critical
life-saving missions

.
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Thales to Provide Handheld
IMBITR Radios for U.S. Army’s
Leader Radio Programme
Thales recently announced its fifth order for the U.S.
Army Leader Programme, valued at up to US$100 million. The contract demonstrates the company’s continued success within the U.S. Army’s Handheld, Manpack,
and Small Form Fit (HMS) Army Leader Radio Programme.
In September, awards were made under the FRP-2 contracting effort and existing competitive, Indefinite Delivery, Indefinite Quantity (IDIQ) contract. This most recent award represents an additional 4,000-plus AN/PRC-148D 2-channel
IMBITR (Improved Multi-Band Inter/Intra Team Radios),
bringing the total of IMBITR radios ordered by the U.S. Army
to more than 14,000.
The contract also demonstrates Thales’ ability to deliver mission-critical capabilities into the Army’s Integrated Tactical
Network (ITN) and Capability Set formations. As a critical
component of the Army’s unified network strategy, the
Thales IMBITR system extends advanced networking capabilities to the tactical edge, allowing warfighters increased
flexibility in multi-domain operations.
In partnership with the U.S. Army, Thales is delivering the latest WREN-TSM Mobile Ad-Hoc Networking (MANET) waveform, as well as the simultaneously critical narrowband, tactical line-of-sight and beyond-line-of-sight communications

capabilities. Together, these provide cryptographically modernised, assured, simultaneous networked voice, data and
video communications for improved situational awareness
and real-time decision-making.
The Thales AN/PRC-148D IMBITR is the first handheld radio to
field the U.S. Army Warrior Robust Enhanced Network
(WREN-TSM) waveform, which is a Type 1 robust, reliable, and
scalable networking waveform capable of 800-plus nodes
and operating in challenging radio frequency (RF) environments. Currently, 8,400 IMBITR radios are operationally deployed, highly successful, and a preferred solution for the Security Force Assistance Brigade and Infantry Brigade Combat
Team/Stryker Brigade Combat Teams.
The radio forms a critical element of the U.S. Army’s modern,
resilient tactical network, giving warfighters increased flexibility in multi-domain operations through enhanced communication capabilities

.

IMBITR is the first handheld
radio to use the U.S. Army’s
latest Warrior Robust
Enhanced Network waveform
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Protector is a specially
configured model of MQ-9B
Platform can be flown
anywhere by personnel from
RAF Waddington
Protector is likely to enter
service in 2024
RAF Air Commodore Alex Hicks noted: “The acceptance of
the first Protector aircraft is a significant milestone in the delivery of this world-class capability to the Royal Air Force. The
aircraft will be used to train RAF technicians on how to maintain the capability, prior to the arrival of the first aircraft in
the UK next year.”
P3E Advantage
ATP was also completed on the first two sets of Portable Preflight and Post-flight Equipment (P3Es). P3E is laptop size
ground support equipment that enables SATCOM Automatic Taxi, Takeoff and Landing Capability from anywhere in the
world significantly reducing the personnel and equipment
fielding footprint.
This capability eliminates forward based launch and recovery crew/hardware/maintainers, as well as providing agile
deployment with emergency divert field landing. The P3E
doubles as ground support equipment when directly connected to the aircraft.

“This is another major milestone for
MQ-9B and the Protector programme,” stated GA-ASI President
David R. Alexander. “The Royal Air
Force has been a great partner for
General Atomics, and we’re thrilled
to see ATP completed for this first
customer aircraft.”
Protector RG Mk 1 (MQ-9B) is the
successor to Reaper (MQ-9A) and is
the next generation of remotely piloted medium-altitude, long endurance (MALE) aircraft. It will be deployed in wide-ranging armed Intelligence, Surveillance, Targeting
and Reconnaissance (ISTAR) operations where its ability to fly
consistently for up to 40 hours will offer the RAF a vastly improved armed ISTAR capability.
The cutting-edge platform will be capable of being flown
anywhere in the world while being operated by personnel
located at RAF Waddington. Protector will be able to fly in
busy, unsegregated airspace thanks to its ground-breaking
detect and avoid technology.
The platform will be able to take off and land automatically,
increasing its flexibility and meaning there will be a significantly reduced deployed footprint when compared to other
remotely piloted platforms such as Reaper.
Aircraft Payload
The aircraft payload comprises a complex suite of sensors,
including a High-Definition Electro-Optical, Infra-Red (IR)
camera, which, combined with endurance, provides a sensational persistent reconnaissance capability across the electro-magnetic spectrum. Protector will be able to respond
swiftly and offer commanders flexibility, allowing the aircraft
to perform a plethora of strategic tasks, ranging from close
air support to disaster relief.
The aircraft will use enhanced data links and carry nextgeneration, low-collateral, precision strike weapons — the
UK-made Brimstone missile (MBDA) and Paveway IV Laser
Guided Bomb (Raytheon UK). In addition to MBDA and Raytheon, 12 other UK companies contribute towards the MQ9B programme.
Protector is expected to enter service in 2024.
MQ-9B has garnered significant interest from customers
around the world. After the UK Ministry of Defence selected
MQ-9B SkyGuardian for its Protector programme, the Belgian Ministry of Defence signed a contract for SkyGuardian.
Later this year, the Japan Coast Guard is set to begin operations using the MQ-9B in the SeaGuardian configuration

.
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Protector Completes
Test Procedures,
Received by UK MOD
The completion of the Acceptance Test Procedures (ATP) for the first Protector RG Mk1 Remotely Piloted Aircraft (RPA)
system has paved the way for the official hand-over of the aircraft to the UK Royal Air Force (RAF), the launch customer
of the MQ-9B RPA system developed by General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI).
The aircraft was recently accepted by Air Vice Marshal Simon Ellard, Director Combat Air at Defence Equipment and Support
(DE&S), the procurement arm of the UK Ministry of Defence.
He stated: “It was a great pleasure to accept the official handover of the first Protector aircraft on behalf of the MOD, following
the successful completion of Acceptance Test Procedures. We now look forward to the first delivery of this highly capable aircraft type to RAF Waddington during 2023.”
Protector is a specially configured model of MQ-9B, designed to meet the specific requirements of the RAF.
The ATP was performed jointly by the UK Ministry of Defence and GA-ASI following the completion of the aircraft production
and acceptance procedures. The ATP includes all inspections and tests performed on the hardware in operation for the aircraft
and in conformance with the functional specifications and technical requirements.
Over the past two months, ATP has been performed at GA-ASI’s Desert Horizon flight operations facility in El Mirage, Calif. For
now, the aircraft will remain in the U.S. to support maintenance and pilot training.

Protector RG Mk1 Remotely
Piloted Aircraft
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anti-mine protection wherever required. They span from
4x4 to 10x10 with different types of cabins and the ability to
fulfil a variety of roles. This ensures a high level of commonality to reduce the logistical footprint envisioned for the CTT
programme.
Claudio Catalano, CEO of IDV, observed: “We are glad to join
AM General on the CTT programme and contribute to this
partnership with our experience in designing and building
multi-purpose, protected, and armoured military solutions.
Together with AM General, we will be able to deliver innovative automotive and protection solutions to meet the requirements and needs of the U.S. Army.”
Legacy Platforms
The competition for the CTT programme is a consequential,
“once-in-a-generation” opportunity to overhaul how Medium and Heavy Tactical Trucks are utilised on the battlefield.
The U.S. Army has long relied on four different legacy platforms to perform key critical functions that apply to everyday mission roles. From load handling systems to fuel delivery, towing, and hauling of critical parts and supplies, these
platforms must be upgraded to provide better support to
the Warfighter to create a safer, more effective and interoperable environment.
AM General and IDV have delivered and sustained quality
military vehicles, including AM General’s 400,000 light tactical vehicles in over 70 countries.

The team’s CTT prototypes aim at providing the most reliable platform to meet the Army’s requirements of enhanced safety, increased efficiency for sustainability, and
interoperability.
AM General designs, engineers, manufactures, supplies and
supports specialised vehicles for commercial and military
customers. The AM General business units also include two
wholly owned subsidiaries, General Engine Products, a diesel
engine manufacturer, and General Transmission Products, an
automatic transmission manufacturer.
As original designer and manufacturer of the famous Humvee and Hummer H1 vehicles, and contract assembler of the
H2, and MV-1, AM General has over 100 years of experience
meeting the changing needs of the defence and automotive
industries.
The company’s global presence of diverse product offerings
in over 70 countries positions it to enhance interoperability
across Allies and build on long-standing defence industry
and automotive partnerships.
IDV, a company of Iveco Group, is dedicated to delivering automotive and protection solutions to meet the needs of military customers worldwide. The company manufactures specialist logistic, protected, and armoured vehicles in its facility
in Bolzano in Northern Italy, and markets as well Iveco’s full
commercial range, adapted as necessary to meet the demands of the military user

.

AM General is the original
designer of Humvee, Hummer
H1 vehicles

IDV delivers automotive,
protection solutions to
military customers
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AM General, IDV
Tie Up to Vie for
U.S. Army’s CTT
Programme
AM General, in collaboration with Iveco Defence Vehicles
(IDV), has formally submitted a Request for Prototype
Proposal (RPP) to compete for the U.S. Army’s Common
Tactical Truck (CTT) Programme, which aims to develop a
flexible and secure architecture to replace their Heavy
and Medium Tactical Wheeled Vehicle Fleet (TWV).
AM General has a long-standing partnership with the U.S.
Army, having delivered combat proven solutions with a
wide range of vehicles including the iconic 5-tonne trucks,
2.5-tonne trucks, and the Humvee family of vehicles. The
company’s extensive manufacturing expertise coupled
with its IATF 16949 certification (the premier standard for
automotive production) makes them an elite automotive
manufacturer.
IDV is currently partnered to provide the United States Marine Corps with the new generation of Amphibious Combat
Vehicles and has delivered advanced automotive and protection solutions to meet the needs of military customers
worldwide.
Jim Cannon, AM General President and CEO, explained: “I’m
excited about our collaboration with IDV because it marries
international business with our deep experience in supporting the U.S. Military. Together, we are a formidable force
ready to provide the best solution for CTT.”
AM General is leveraging IDV’s well-established, commercially available vehicles that incorporate leading automotive enhancements and advanced technologies such as
drive by wire and fuel efficiency capabilities to meet CTT
requirements.

The team’s High Mobility Range Vehicle architecture for CTT will be
based on a newly launched highly modular range of trucks, specifically designed for military use. When designing this new range of
trucks, IDV benefitted from significant experience acquired over the
years by constantly responding to the needs expressed by the customers in over 100 countries.
The vehicles guarantee users safety through high-level ballistic and
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HENSOLDT Mission
System for Reconnaissance
Flies Straight into Action
Sensor solutions provider HENSOLDT recently received
acceptance from aviation specialist QinetiQ GmbH for
the first of two complete systems for electro-optical reconnaissance. The reconnaissance system consisting of
the electro-optical system ARGOS-II HD (EO/IR) and the
control and evaluation software EuroNAV was successfully put into operation only six months after the order.
The reconnaissance system was pre-integrated by HENSOLDT in the company’s own Airborne Systems Integration Lab
and scaffolded by QinetiQ into DA62MPP aircraft from Diamond Aircraft Industries, Austria, for reconnaissance services and training of national and international customers.
“The successful milestone in the project has validated our
approach to accelerate functional testing of the system as
well as certification through in-house pre-integration,” said
project manager Theresa Leopold. “This allows us to offer
the customer a complete solution that reduces the project
risk and effort and is available in the shortest possible time.”
The mission system, with the product name “MissionGrid”,
MissionGrid ,
can be used on fixed-wing aircraft, helicopters and unmanned aerial vehicles. It is used by air and naval forces for
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but also for border protection, search and rescue missions,
maritime patrols, law enforcement and object protection.
The German Federal Police uses it to combat smuggling, illegal trade, and border security.
The reconnaissance system has a range of up to 40 km and
can detect ships as well as small inflatable boats or individual
swimmers in day and night as well as in bad weather. A thermal imaging camera records the images and transmits video
and data in real-time to base stations on the ground.
The MissionGrid mission system can also be easily and modularly supplemented with other HENSOLDT systems, such as
the PrecISR reconnaissance radar, the Kalaetron ESM/SIGINT
system and the AMPS self-protection system, as well as several other sensor types and data links. A virtual training facility will also allow users to be trained remotely on the mission
system at the facility via a secure internet connection.
HENSOLDT is a leading supplier for platform independent offerings deployed across the domains of air, sea, land and security for armed and security forces worldwide. As a German
champion and one of the largest European pure-play defence and security electronics companies, it contributes signifi
cantly
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AARTOS Protects
Airpower22 in Austria
from Unwanted Drones
Airpower22, one of the largest air shows in Europe, took
place this September in Zeltweg, in the Murtal region of
Styria, Austria. Together with the Austrian Armed Forces,
a team of specialists based in the Eifel region protected
the show from unwanted drones, using the successful
anti-drone system, AARTOS.
Two hundred civil and military aircraft from 20 nations, 50 aircraft of the Austrian Armed Forces and two eight-hour flight
programmes attracted 275,000 spectators to the air show.
The breathtaking performances that were seen by the aerobatic teams during the show require not only extraordinary
skills from the pilots but also special safety training for a safe
course of events and the protection of the spectators. Part of
this training and preparation highlights protection against illegal drones.
The Austrian Armed Forces use their Electronic Warfare for
Drone Defense (ELDRO) system for this purpose. Since 2020,
the AARTOS DDS sensor system has been in use as the core of
ELDRO. The Bundesheer (Austrian Armed Forces) had the experts from AARONIA support them in the task of protecting
the event from drones. The specialists from Strickscheid arrived with the complete drone detection system installed in
a black Mercedes Sprinter, which can be used autonomously
and represents the optimal solution for any event.
Some of the key features of the AARTOS include determining

the position and altitude of drones, scanning the entire frequency spectrum, including parallel scanning of different frequencies, highspeed localisation of drone activities, and determination of the position of the drone pilot in real time.
Thorsten Chmielus, CEO and founder of AARONIA AG, explained: “Ready for use in just a few minutes, AARTOS enables
seamless 360-degree monitoring. Moreover, it detects over
99 per cent of all commercial drones, even if they are pre-programmed.”
Furthermore, for Airpower22, the mobile mission vehicle
served as a command centre for the systems deployed by the
Austrian Armed Forces.
Regardless of established no-fly zones and the additional
warnings given to security officers to avoid risks, there were
numerous drone detections during the air show. In all cases,
the drones were intercepted early and effortlessly, thanks to
the AARTOS system. Moreover, the simultaneous detection of
the home/launch position, with an accuracy of five metres,
led the military police to the respective operator with pinpoint accuracy in all cases

.

AARTOS can determine the
position of the drone pilot
in real-time
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IAI to Supply
Drone Guard COMJAM
Systems to an Asian Country
Israel Aircraft Industries (IAI) ELTA division recently announced that it would supply Drone Guard COMJAM systems to an undisclosed Asian customer.
Several dozen mobile variants of the long-range UAS detection and disruption systems will be supplied. The new delivery
will be in addition to the hundreds already delivered worldwide and used in a variety of applications, ranging from critical
infrastructure protection to public sporting and political
events, such as the G20 Summit.
“IAI’s electronic warfare systems are a force multiplier when
dealing with modern airborne threats. They are a key component in operational deployment by armies and security forces
worldwide. Unauthorised border penetration by hostile UAS,
or the ability to target manoeuvring forces or crowded areas,
could cause significant harm. Our customer’s ability to defend
against such threats will be significantly enhanced by the
long-range detection and disruption capabilities that Drone
Guard COMJAM delivers,” said Adi Dulberg, VP/GM, Intelligence, Communications & EW Division, IAI/ELTA.
Drone Guard COMJAM is a rugged, compact counter drone
system, which exploits the drone’s communication data link to
detect, classify, track, and defeat the threats. Ideal for facility
protection and perimeter security, the system can also be vehicle mounted. It is field proven and successfully protects borders, large events, airports and other facilities throughout the
world as an integral part of ELTA’s modular, multi-sensor, multilayer
y anti-drone solution called Drone Guard (ELI-4030).
(
)

Drone Guard COMJAM is
field proven and successfully
protects borders
Comprised of two subsystems, Drone Guard COMJAM includes a passive RF Detection element and an active Defeat
(Jammer) element. Each subsystem can function independently, with optimal performance achieved when both are
operated together as a system.
The Detection unit detects the drone and its Direction of Arrival (DOA) by analysing its communication protocol. When
multiple Drone Guard COMJAM systems are deployed on
site, the system also provides a geolocation of the drone. The
operator can jam the targeted frequencies with a high spectral purity directional narrow-beam or 360-degree in accordance with the threat scenario. The system can identify, track
and defeat multiple drones in parallel. All alerts and actions
are displayed via the system’s user friendly C2 station.
Drone Guard employs a multi-sensor multi-layer architecture
and is developed for the military and homeland security
market. Portable, lightweight and with low power consumption, it is user-friendly and intuitive, making it ideal for a wide
range
g of users

.
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Team Defence
The thing about ballistic missile attacks is they can come
from anywhere—from land, air, sea and even from submarines. Some stay within Earth’s atmosphere. Others hurtle
through space. What that all means is that defensive radars
must keep 360-degree watch all day, every day.
UEWR and AN/TPY-2 cover the entire field. These radars are
like teammates in a soccer match, both available and ready to
stop the opponent from advancing.
UEWR uses the ultra-high frequency band, or UHF, and has
the longer range of the two, with the ability to track missiles
beyond 5,000 km—outside the atmosphere and, most importantly, far from wherever the attack is headed. It provides
early detection and precise tracking of incoming attacks, and
it also classifies space objects, meaning it can distinguish
quickly between a threat and a non-threat. That’s why it’s
known as “the big eye, always watching.”
On the other hand, AN/TPY-2 operates in the X-band of the
electromagnetic spectrum and, at closer range, it detects,
tracks and discriminates ballistic missiles as they rise and descend. This radar’s use of the X-band, with its shorter wavelengths, allows for precision tracking and discrimination.
That’s how AN/TPY-2 can see targets extremely clearly and
also distinguish between an actual menace and non-threats,
such as launch debris.
Both radars are resistant to jamming and they integrate well
with other capabilities, such as Terminal High Altitude Area
Defense (THAAD) and Global Patriot Solutions systems. They
are “more of a system of systems than one system with two
radars: always there, always helping other systems know
where to look,” said Jennifer Woertz, manager of program
contracts for Raytheon Missiles & Defense.
Combining Capabilities
AN/TPY-2 and UEWR are the only systems that have been
fielded and are in operation right now. Other potential options are still in the development phase and are designed to
run on a single frequency. So, another reason it’s a good idea
to have two radars for ballistic missile defense is that one radar—even the best out there—is rarely enough.

AN/TPY-2 and UEWR are the
only systems that have been
fielded and are in operation
right now
“A lone radar approach is inherently problematic,” said Chris
Salini, technical director of strategic sensor systems at Raytheon Missiles & Defense. “When you think of just one product trying to achieve the same goals as AN/TPY-2, which is
designed with high frequency to optimise track and discrimination, and UEWR, on the low frequency to optimise early
warning surveillance, you’d find a single mid-band radar falling somewhere in the middle in terms of overall performance.”
Multiple radars also allow for what Salini called “a graceful
degradation.” That is, if one radar goes down for maintenance
or falls to jamming, the defence architecture remains sound.
“This architectural advantage is essential for maintenance. It’s
also critical, given the emergence of electronic warfare, which
would have to focus on jamming multiple radars to defeat the
architecture instead of just one.”
Time-tested and Updated
AN/TPY-2 and UEWR are key sensors in the Missile Defense
Agency’s (MDA) Missile Defense System. “Data from these radars is collected through the MDA’s Command and Control,
Battle Management and Communications system,” Marcley
explained. “The MDA uses that information, providing it to effectors to intercept and engage targets. The agency has done
many integrated ground and flight tests of these systems that
have been fielded over several decades, resulting in successful track records against all classes of ballistic missiles.”
Meanwhile, as the MDA uses the data from AN/TPY-2 and
UEWR, Raytheon Missiles & Defense continues to keep these
assets ahead of evolving threats through constant system
monitoring, sustainment and modernisation.
The bottom line, said Woertz, “is that you’re always getting the
best surveillance and the best discrimination working together. Anything else is a compromise ”

.

AN/TPY-2 operates in the X-band of
the electromagnetic spectrum
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Features of AN/TPY-2 and UEWR
AN/TPY-2
Operates in the X-band of the electromagnetic spectrum

UEWR
Uses ultra-high frequency band
(UHF)

At closer range, it detects, tracks and discriminates ballistic missiles as they rise and
descend

Can track missiles beyond 5,000 km—
outside the atmosphere and far from
wherever the attack is headed

The use of the X-band, with its shorter wavelengths, allows for precision tracking and
discrimination

Provides early detection and precise
tracking of incoming attacks

Can see targets extremely clearly and also
distinguish between an actual menace and
non-threats

Can distinguish quickly between a threat
and a non-threat

Both these radars are like teammates in a soccer match, both
available and ready to stop the opponent from advancing
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Raytheon Radars
Keep 360-degree Watch
All Day, Every Day
A ballistic missile attack is chaotic. In a raid scenario, dozens of these weapons can approach from all directions, traveling at supersonic and even hypersonic speeds. Adversaries can mask them, making them look
like something else, all while using electronic warfare to trick the target’s defences.
Stopping those attacks is no small task, and it starts with a powerful radar. Or, in this case, two: the AN/FPS-132
Upgraded Early Warning Radar (UEWR), which casts a wide-area net, and the Army Navy/ Transportable Radar
Surveillance and Control Model 2 (AN/TPY-2) Radar, which delivers the most precise discrimination possible.
Both are built by Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon Technologies business.
“They work very well independently. That’s been proven over many years. What we’re talking about now
is a tight coupling of these two radars,” said Joe Preiss, technical director for the Strategic Missile Defense area of Raytheon Missiles & Defense, a business of Raytheon Technologies. “Using both radars
takes full advantage of the differences in them in terms of where and how they detect objects. That
combination delivers more robust detection and resilience, particularly in environments where
there may be issues in seeing and identifying the threat.”
“The numbers of missiles are increasing substantially and they’re becoming more sophisticated,” said Bill Marcley, senior director of sensors and systems in the Air Power area of Raytheon Missiles & Defense. “So, you need radars that are operational and sensing all the
time, capable of handling many threatening tracks at various ranges.”
That’s especially crucial when an adversary can mask its missiles or make them look
like something else at the same time as they’re trying to desensitise your radar with
electronic warfare. All this, as the attacker is sending a large raid size of ballistic missiles your way. How do you stop these threats in their tracks as promptly and as
accurately as possible?
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Viper Shield AN/ALQ-254(V)1
The All Digital Electronic Warfare Suite
The next-generation F-16 fighter will face future threats
previously unimagined. To meet the challenge, the Viper
Shield all-digital electronic warfare (EW) suite is custom
designed to be baseline on advanced F-16 Block 70/72
aircraft and maximize their survivability and mission
success.
Next-generation EW System
In partnership with Lockheed Martin and the U.S. Air Force,
L3Harris is developing the new AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield
to provide U.S. allies with cutting-edge countermeasures
against sophisticated, ever-changing threats. This advanced
EW system will provide a virtual electronic shield around the
aircraft, enabling warfighters to complete missions safely in
increasingly complex battlespace scenarios. Its modern, alldigital architecture using commercial-off-the-shelf (COTS)
technology enables enhanced system performance, a smaller form factor, reduced weight and easier future upgrades.
Sophisticated and Integrated
Viper Shield’s software-defined technology components enable unprecedented digital radar threat warning and robust
digital countermeasure capabilities in a fully integrated, internally mounted system. Its advanced digital radar warning
receiver (DRWR) technology integrates seamlessly with the
aircraft’s new APG-83 active electronically scanned array
(AESA) radar to deliver greater situational awareness. The
multiple digital radio frequency memory (DRFM)-based jamming system provides enhanced capability against advanced threats.
The open-system design accommodates seamless addition
of combat-proven EW applications, providing state-of-theart capability to address emerging and future threats. Enhanced system performance provides improved probability of intercept against agile threats. A new pilot and vehicle
interface provides the pilot with full situational awareness
and easier interaction with the system. New sophisticated
technology prevents any EW interference to and from a
wingman.
Lower Lifecycle Costs, Easier to Upgrade
Viper Shield is designed with fewer critical components than
previous generation EW systems. This not only results in a
smaller form factor and reduced weight, but also a higher
mean time between failure and lower lifecycle costs. The

Viper Shield provides virtual electronic
shield around the aircraft

modular design supports swapping line replaceable units
(LRUs) in the field. The design is also forward-looking by provisioning for future growth and enhancements. Its 3U COTS
technology and software-defined architecture will simplify
future upgrades, enabling the warfighter to affordably modernise with new capabilities and technologies, minimising
obsolescence.
L3Harris EW Legacy
L3Harris has provided EW systems on F-16s for more than 30
years, with its existing systems protecting the fleets of many
nations around the world. Several air forces have already
committed to Viper Shield based on its operational capability, advanced technology and affordability. This continues the
company’s 60-plus-year legacy of developing advanced EW
technology to ensure superiority across the spectrum. Its EW
solutions are deployed across all domains – land, sea, air,
space – to defeat threats at every level of engagement

.
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EDGE Rebrands Secure
Communications Capability as KATIM
EDGE Group (EDGE) recently
announced the rebranding
of its entity DIGITAL14 as KATIM, a leader in the development of innovative and secure communication solutions for defence, intelligence, government and private sector worldwide.
To celebrate the official launch
of the rebranding of DIGITAL
14 as KATIM, EDGE hosted a
corporate event in Abu Dhabi
to outline how the new brand
aligns with the group’s overall
strategy, the expansion of its
capabilities within the domain H.E Faisal Al Bannai, Chairman, EDGE Group at the KATIM launch
of secure communications, KATIM’s mission and vision, as well as its key objectives and priorities for the remainder of 2022 and beyond. Held at Emirates
Palace in Abu Dhabi, the ceremony was attended by H.E Faisal
Al Bannai, Chairman of the Board of Directors, EDGE, Mansour
AlMulla, CEO and Managing Director, EDGE, Waleid Al Mesmari, Senior Vice President – Electronic Warfare & Cyber Technologies at EDGE and Acting CEO of KATIM, Shaz Khan, Head
of Transition & Transformation and Strategy & Operations, KATIM, as well as other key stakeholders.
at the forefront of rapid technological advancements, delivH.E Faisal Al Bannai said: “The launch of KATIM, following its
ering end-to-end solutions with speed, and redefining crossrestructuring, rebranding, and successful integration into
collaboration synergies across its entities to create optimised
EDGE’s Electronic Warfare & Cyber Technologies cluster, is a
benefits through interoperable technology.
major development, which will strengthen our position as a
Moreover, KATIM delivers trust in a world where cyber risks
global leader in the provision of advanced secure communiare a constant threat and fulfils the increasing demand for
cations solutions. EDGE’s extensive product portfolio aligns
advanced and globally competitive cyber capabilities by
with our future growth plans in the global market and KATIM
providing robust, secure, end-to-end solutions centred on
will ensure we remain agile and at the top of our game in this
four core business units: Networks, Ultra Secure Mobile Defield.”
vices, Applications, and Satellite Communications. With a
The reimagining of the KATIM brand comes in light of major
“secure-by-design” approach from concept to completion,
shifts in the technological field that create new challenges to
the company’s cross-platform products and solutions ensure
effectively addressing the ever-expanding threat landscape.
end-to-end voice, video, and data encryption through reliStrengthening its position as one of the world’s leading adable and dedicated networks
vanced technology groups, EDGE is committed to remaining

EDGE is committed to
remaining at the forefront
of rapid technological
advancements

.
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Multi-layers Naval Protection vision

Sylena’s naval decoy systems
offer solutions to the whole
scope of surface vessels

Sylena Systems’ labs

2014. Moreover, Lacroix and an Emirati partner have been
operating a local Joint-Venture (JV) established in 2016 in the
UAE. This local JV has successfully delivered several important programmes by transferring know-how to UAE in compliance with Tawazun’s offset programme. Through this local
JV, more than a thousand land platforms in the Middle East
have either been equipped with Lacroix advanced soft kill
protection systems or maintained for optimum operations.
To extend Lacroix’s in-country value, some mechanical components have also been locally manufactured in the UAE.
Could you share a few words about Lacroix’s association
with UAE?
Lacroix’s team looks forward to strengthening its cooperation, which has lasted for more than 30 years with the UAE
Armed Forces. Lacroix is working on creating additional local
soft kill protection capabilities with long-term partners in the
UAE. We aim to boost our activities by serving faster and

more efficiently to our regional customers.
Regionally, nearly 10,000 platforms (armoured land vehicles, surface vessels and aircraft) are already equipped with
Lacroix systems and ammunition. There is a significant potential for growth by providing the latest cutting-edge solutions to defeat the coming generation of threats.
Among our main local UAE partners, we can mention NIMR
and ADSB (Abu Dhabi Ship Building), which seek to integrate the most performing soft-kill solutions available in
the market.
As a faithful and reliable partner, Lacroix is eager to attend
the next IDEX Show again in February 2023. We will be
pleased to take this unique and outstanding opportunity to
showcase more innovative solutions recently developed
and continue working with our esteemed partner Nation
Shield

.
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NIMR AJBAN447 with LACROIX solutions

S-KAPS is a new system
combining detection and
Galix’s capability of reaction
Please outline the unique features of Galix. How effective
is the system in hiding fighting vehicles from an approaching threat?
Galix has succeeded thanks to its long-duration smoke Galix
13 ammunition. Due to the elevation of its launcher, Galix deploys smoke screening in less than one second. It covers a
large spectrum from 0.7 to 14 mm and lasts more than 45 seconds. This provides considerable protection to the vehicle to
counterattack and achieves the mission.
Could you share more details about ‘Soft-Kill Advanced
Protection System (S-KAPS)?
S-KAPS is a new system combining detection and Galix’s capability of reaction. It takes advantage of a suit of sensors of
different types to detect an extended range of threats to armoured vehicles. Once a threat is detected, the system establishes the tactical situation, routes the firing orders to the
right launchers to deploy rapid screening in the direction of
the incoming threat, and gives to the crew, through the Man-

Sylena Range of decoy systems at
EURONAVAL 2022

Machine Interface, the best recommendation of manoeuvre
(course and speed to maintain) to stay as long as possible behind the smoke screen.
When it comes to the naval field, what are the most innovative decoy solutions offered by Lacroix?
As a passive decoy, our Corner Reflectors (SEALEM from
SEACLAD range) are a unique solution on the market, closing the gap with CCM (Counter Counter Measures) of modern missiles.
We are also working towards developing an off-board active
decoy, which will be part of a multi-layer protection system
combining different capabilities. This is a very promising
project under the management of the French DGA. It should
provide future advanced protection against next incoming
threats.
What steps are being taken by Lacroix to strengthen services in the UAE and the Middle East?
Lacroix has had a regional branch located in Abu Dhabi since

Nation Shield ... A Nation’s Journey

31

REPY is made of launchers,
which operate a range of
pyrotechnical ammunition

Lacroix unveiled the new
SEAMOSC module Launcher
at EURONAVAL 2022
Francois Moulinier, COO of Lacroix Defense

not ammunition or vice versa and struggle to innovate as
they miss half of the solution to emulate the best systems
and ammunition.
Our manpower force in R&D is about 100 employees working
on several programmes, projects, engineering and support
to production.
We inject significant self-funds annually in R&D and also benefit from the strong support of the French DGA to develop
our products. R&D activities represent about 20 per cent of
our annual revenues.
What exactly is the MOSC Module presented at EURONAVAL 2022 by Lacroix?
Lacroix Defense has taken advantage of EURONAVAL 2022 to
officially unveil its new SEAMOSC module Launcher, intended to counter threats guided in the visible range or by laser,
thanks to the deployment of a smoke screen specific to the
naval field.
The concept retained for the MOSC launcher is in line with
the other Sylena launchers (LW, MK1 and MK2 launchers). It is
modular and a fixed launcher, with quick, easy and safe reloading.
Chemical Labs at LACROIX R&D center

Only 10 years after launching the first Sylena in 2012 (SYLENA
LW), Lacroix demonstrates its innovation capability and agility in developing systems tailored to meet customers’ needs.
How does the multimode soft-kill decoy system, Sylena,
protect smaller surface combatants like patrol vehicles?
Thanks to its three variants, Sylena comprises a range of naval
decoy systems offering solutions to the whole scope of surface vessels. The LW version provides anti-missile (RF and IR)
capability for smaller surface combatants like patrol vehicles.
The option MOSC can be an add-on when laser and visible
protection are needed.
For bigger vessels such as corvettes or frigates, the MK1 (antimissile) and MK2 (anti-missile plus anti-torpedo) versions are
also available.
The highlight of Sylena is that it’s a robust solution, easy to install and maintain, and cheaper than trainable launchers as
it’s a fixed one. There is no concession on the effect, which
needs to be credible. So, Sylena operates SEACLAD ammunition, including Corner Reflectors, to counter RF missiles, the
main threat at sea.
Presentation of SKAPS during Eurosatory
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Lacroix’s
Smart Solutions Evolve
to Counter the Latest Threats
By: Sakha Pramod
On the sidelines of the recently concluded EURONAVAL
2022, Nation Shield spoke to Francois Moulinier, COO of
Lacroix Defense, about the company’s participation and
the latest products being highlighted at the show. He
also discussed Lacroix’s partnership with the UAE and
shed light on upcoming plans. Excerpts:
Lacroix has been known for developing training systems
and effects for over 50 years. How has the response to
your ‘Train as you fight’ programme been?
The best preparation for high-intensity needs is “Training as
you fight”, indeed. It needs more than electronic devices
only. Noise, smoke, blast, and flashes are mandatory to create
realistic and stressful training conditions. Therefore, we have
developed a system named REPY made of launchers, which
operate a range of pyrotechnical ammunition, each providing different effects, such as gun shooting, artillery impact
simulation, IED, etc.
REPY can be interconnected with a global training system
and is remote-controlled. It is now entering its qualification
phase with the French DGA and will soon be available for our
foreign customers.
In what way does your company take advantage of its expertise in pyrotechnics?
Since our creation in 1848, the company has cultivated a cul-

Battlefield Simulation training

ture of excellence in pyrotechnics. We like being challenged
by our customers and developing unique solutions for them.
This is necessary to stay up-to-date in the Electronic Warfare
(EW) environment, which is constantly innovating.
There is a continuum of R&D in our pyrochemistry department. We continuously try to discover the next molecule expected by the market to meet the latest threat to counter the
latest regulation on chemical products, such as REACH, while
respecting the workforce and the environment.
To design the most effective and reliable countermeasure cartridges and self-protection systems, there is a
need for strong Research & Development. How effective
are Lacroix’s R&D efforts?
A third of our industrial activities are made of new products
from our R&D department at the pace of one or two new
products every year. It’s a good rate to maintain and stay
ahead of our competitors and continue regular industrial
activities.
Our baseline is to master EW and, therefore, maintain a team
of experts internally to design intelligent systems which will
be able to place the right effect at the right place at the right
moment.
We think it’s good to have internal systems and ammunition
engineering capabilities. Some companies have systems but
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GDEB Bags US$533m for Virginia
Class Submarine Support
General Dynamics Electric Boat, a business unit of General Dynamics, announced it was awarded a U.S. Navy
contract modification for lead-yard support, development studies and design efforts related to Virginia-class
attack submarines.
The contract modification has a value of US$532.9 million.
Work will be performed in Groton, Connecticut, and Newport News, Virginia, and is expected to be completed by
October 2023.
“We are proud to continue to support the design and engineering of Virginia-class submarines to ensure they have
the superior warfighting capabilities the U.S. Navy needs
to defend our Nation,” said Kevin Graney, president of Electric Boat. “The continued evolution of the Virginia class
over the last two decades guarantees our sailors the asymmetric advantage they deserve ”

.

Safran Inaugurates Additive
Manufacturing Campus
The Safran Additive Manufacturing Campus, the
Group’s new centre of excellence in this advanced
technology, located in Le Haillan, near Bordeaux in
southwest France, was inaugurated by Ross McInnes,
Chairman of the Safran Board of Directors, and Olivier
Andriès, Chief Executive Officer. The ceremony was attended by Roland Lescure, French Minister of Industry
and Alain Rousset, President of the Nouvelle Aquitaine region of southwest France.
Safran’s new 12,500 square metre facility groups all
processes needed to make parts using additive manufacturing, from research and development to engineering and production. Already more than 100
world-class scientists, engineers and technicians work in the
facility to produce parts for the whole group using state-ofthe-art installations, especially 3D printers that use 3D digital
models to turn metallic powders into aircraft and engine parts.
Additive manufacturing delivers real benefits to aviation because it allows the production of parts that were impossible to

make with other methods, often combining several functions
in a single piece. Additive Manufacturing is also an ecofriendly process because it limits the consumption of both
raw materials and energy while significantly reducing weight,
thus cutting fuel consumption and contributing to the decarbonisation of aviation. In addition, additive manufacturing
reduces machining time, which boosts competitiveness

.
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BLOS Firings with AKERON MP
Missiles System Successfully Tested
in Cyprus
MBDA and its partners of the European Defence Industrial
Development Programme (EDIDP) LynkEUs project gathered in Cyprus on the 28 and 29 of September to deliver static and dynamic presentations and firing demonstrations.
The two AKERON MP firings were a success and a step in defining an initial operational concept for a European beyondline-of-sight (BLOS) capability.
It is the first-time firings have been carried out using a full
configuration of the BLOS functional chain with the battlefield missile system AKERON MP. Two missiles were fired
from an IMPACT turret integrated onto a SHERPA vehicle, engaging a target designated by a micro unmanned aerial vehicle (UAV) via a cyber-secure link. It was also the first time
that a BLOS firing was performed from a vehicle.
Among the static demonstrations were presentations on

technologies such as sensors, navigation, 3D modelling, UAV
landing and cyber protection. The LynkEUs consortium also
performed dynamic demonstrations with different UAVs, including a micro-UAV fitted with a new generation of European IR sensors. Partners also presented a concept of a BLOS
capability integration (AKERON MP and NX70 micro-UAV) on
a gun turret integrated on an armoured modular vehicle

.

Raytheon Missiles & Defense
Awarded US$207m Counter-UAS
Contract

Raytheon Missiles & Defense was awarded a US$207 million
U.S. Army contract for Ku-band Radio Frequency Sensors
(KuRFS) and Coyote effectors. Under the contract, the systems will equip two U.S. Army divisions. Additional assets
will also be provided to support ongoing Army flight tests
and operational deployments.
As part of the U.S. Army’s low, slow, small unmanned aircraft

Integrated Defeat System, called LIDS, KuRFS provides advanced 360-degree threat detection, while Coyote low-cost
effectors defeat drones.
Tom Laliberty, president of Land Warfare & Air Defense at
Raytheon Missiles & Defense, said: “We have developed an
integrated solution that can protect and defend assets, infrastructure and personnel against the complex threat of enemy drones.”
Proven effective in several tests and demonstrations, the
KuRFS precision targeting radar and the scaled Ku-720 mobile sensing radar deliver persistent detection, identification
and tracking of airborne threats. The Coyote Block 2 kinetic
and Block 3 non-kinetic effectors defeat single drones and
swarms varying in size and manoeuvrability and at higher altitudes and longer ranges than similar class effectors.
The U.S. Army’s LIDS integrates KuRFS and the Coyote family
of effectors with Northrop Grumman’s Forward Area Air Defense Command and Control system (FAADC2) and Syracuse
Research Corporation’s electronic warfare system

.
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Embraer Advances in Production of
First KC-390 Millennium for Hungary
In November 2020, the Hungarian government signed a contract with Embraer for the acquisition of two KC-390 aircraft
in the process of strengthening the capabilities of the Hungarian Defence Forces. Currently, Embraer is assembling the
semi-wings on the aircraft’s fuselage, with both structures already painted in the customer’s colours.
Flight tests of the first aircraft will begin in the second half of
2023, with delivery taking place in the second quarter of
2024. The second unit of the KC-390 for Hungary is scheduled
to begin production in December 2022, thus maintaining the
original schedule, and is expected to be delivered by the end
of 2024.
The KC-390 for the Hungarian Defence Forces will reportedly
be the first in the world with the Intensive Care Unit in its configuration, an essential feature for performing humanitarian
missions. The KC-390 is fully NATO compatible, not only in
terms of its hardware but also in its avionics and communica-

tions configuration.
The aircraft also fully meets the requirements of the Hungarian Defence Forces, being able to perform different types of
military and civilian missions, including Medical Evacuation,
Cargo and Troops Transport, Precision Cargo Airdrop, Paratroopers Operations, and Air-to-Air Refuelling (AAR)

.

BAE Receives US$383m Services Contract
for Bradleys and Multiple Launch Rocket
System Carriers
BAE Systems has received a five-year,
US$383 million contract from the U.S.
Army to perform technical and sustainment support services for its
fleet of Bradley Fighting Vehicles
and M993 Multiple Launch Rocket
System carriers.
Under the contract, the BAE Systems
System Technical Support (STS) and
Sustainment System Technical Support (SSTS) teams will provide ongoing
engineering and logistics services to keep
the family of Bradley Fighting Vehicles ready
to support soldiers’ missions. The vehicles include
the M2 Bradley Infantry Fighting Vehicle (IFV) and M7 Bradley Fire Support Team (BFIST) variants. The M993 MLRS carrier is part of the M270 MLRS, the Army’s tracked heavy

launch platform for the MLRS Family of
Munitions.
“Equipping our men and women
on the front lines with proven
combat capabilities positions
them to be unmatched in battle,”
said Scott Davis, vice president of
BAE Systems’ ground vehicles
product line. “We are proud to
continue our partnership with the
U.S. Army to ensure the Bradley and
M993 MLRS are prepared to support
mission readiness.”
Work on the Bradley Family of Vehicles and
MLRS carriers will be performed at BAE Systems’ facilities
in San Jose, California; Sterling Heights, Michigan; Phoenix,
Arizona; and other locations worldwide

.
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U.S. Army Orders Next-generation
Ballistic Helmet
Avon Protection recently confirmed that the Group received
its first delivery order worth US$42.1 million from the U.S.
Army under the Next Generation Integrated Head Protection System (NG IHPS) helmet contract.
The manufacturing is progressing to plan after completing
rigorous testing, with initial deliveries commencing in the
first half of FY23. These developments have positioned Avon
Protection as the leading helmet supplier to the U.S. DOD.
Paul McDonald, Chief Executive Officer, said: “I am delighted
that Avon Protection will continue to work with the U.S.
Army to deliver the next generation Integration Head Protection System. This contract demonstrates our ongoing
commitment to developing next-generation ballistic protection systems and further strengthens the medium-term
outlook ”

.

DRS Delivers New Motor for
Columbia-Class Submarine
Leonardo DRS, Inc. recently announced
that it has successfully completed factory
acceptance testing and shipment of the
first production unit of the main propulsion
motor for the U.S. Navy’s new Columbia
Class submarine. The motor was recently
shipped to General Dynamics Electric Boat
(EB) for integration into the lead ship of the
class.
DRS was chosen by EB and the U.S. Navy to
design and manufacture the major Columbia Electric Drive Propulsion system components, including the main propulsion electric motor. All
prototype components of this system completed full power
endurance and other testing at the Navy’s land-based test
facility in 2020, where operational testing continues. In addition to the main propulsion motor, other lead ship components are being manufactured and are also preparing to ship
to Electric Boat.

The goal of the Columbia class programme is to design and
build a class of 12 new ballistic missile submarines (SSBNs) to
replace the U.S. Navy’s current force of Ohio class SSBNs. The
Navy has identified the Columbia class programme as its top
priority. The submarines will be larger than the current class
in terms of submerged displacement and reportedly become the largest submarine ever built by the United States

.
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Matar Salem Al
Dhaheri Visits
DefExpo 2022 in India
Accompanied by a delegation of senior MOD officers and officials, HE
Matar Salem Al Dhaheri, MOD Under-Secretary, visited DefExpo 2022 in
Ahmedabad, India. The delegation toured pavilions and stands of Indian,
regional and international defence companies specialised in the defence
industries.
During the tour, Al Dhaheri was briefed on the latest weapons, equipment and technologies in the defence sector

.

Kosovo Ambassador to UAE Tours
Khawla Bint Al Azwar Military School
HE Dr Xhabir Hamiti, Kosovo Ambassador
to the UAE, recently visited the Khawla Bint
Al Azwar Military School. He was received
there by Brig. Gen. Afra Al Falasi, the school
Commander. They met with Kosovan students as part of The Fatima bint Mubarak
Initiative for Women, Peace and Security.
The ambassador was briefed on the training programme for a group of women
from Arab, Asian and African countries.
The brief included a detailed explanation
of the stages of training and qualification
of female soldiers, the qualifications they
receive, the field skills they acquire, and
the theoretical lectures in various fields,
including military, leadership, self-development, and individual and collective
skills. Their training in infantry, weapons,
marksmanship, first aid, and jiu-jitsu, as
well as religious and security lectures, was
also highlighted

.
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UAE, Morocco Review Enhancing
Military Cooperation
Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi,
Chief of Staff of the UAE Armed Forces, and his accompanying delegation met with Abdellatif Loudiyi, Minister Delegate to the Head of Government in charge of
the National Defense Administration in the Kingdom
of Morocco.
Lt. General Al Rumaithi also met with Belkhir El Farouk,
Inspector-General of the Royal Moroccan Armed Forces
(FAR) and Commander of the South Zone.
During the two meetings, the top officials reviewed the
cooperation relations between the UAE and the Kingdom of Morocco, especially in the military and defence
fields. They also discussed ways of enhancing the relations to advance their mutual interests

.

UAE Ministry of Defence Concludes
Participation at VOLFA 2022
The UAE Ministry of Defense, represented by various units of the UAE Air Force and Air Defense, recently concluded their participation in the VOLFA 2022, an inter-allied military exercise in France. The event brought together military units from France,
Portugal, Greece, Spain, Italy, Canada, and several other countries.
The exercise, which involved several joint military operations, aimed to facilitate the exchange of expertise between the participating countries and enhance their combat capabilities. The event was attended by Major General Staff Pilot Rashid Al
Shamsi, Deputy Commander of the Air Force and Air Defense, and a number of high-ranking officials

.
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While opening celebrations, El-Sisi emphasised that the
Egyptian-Emirati ties have not changed over many decades,
but they have become more firmly established in light of the
understanding, fraternity and consensus between the two
countries.
He noted that the relations between the two countries have
always been distinguished as they are not only based on feelings of love, brotherhood and true friendship, but also on a
realistic, in-depth and understanding of the regional and
global developments, and on integration and development
of cooperation and joint interests, which give them strength
and sustainability over time.
El-Sisi added: “The relations between the two countries,
through different leaders and governments, remain a role
model for the distinguished ties between the brotherly Arab
countries. The peoples of Egypt and the UAE are always one
heart.
“Understanding and consistent visions with the leaders of
the UAE is a source of pride in Egypt, starting with the founder of the UAE, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
and his famous historic declaration during the 6th October
War: “Arab oil is not dearer than Arab blood”, and the late
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, The Supreme Council
Members, Their Highnesses Rulers of the Emirates, as well as
my brother His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President, Prime Minister of UAE and Ruler of
Dubai.
“Economic and investment cooperation in all fields in general are at the highest level between the two countries and future horizons for comprehensive cooperation are promising
and progressing for the sake of the two peoples and the Arab
world at large.”
Strong Bond
A UAE newspaper has commended the relationship between the UAE and Egypt, saying that “few relationships in
the Middle East are as strong as that between Egypt and the
UAE.
“A shared understanding of regional issues has been at the
core of bilateral relations. Egypt and the UAE have worked together strongly in the interests of regional security, including
by deepening their defence relationship. They run regular
military exercises together, such as last year’s ‘Zayed 3’ exercise and another this year that also included Special Forces
from Saudi Arabia, Greece and Cyprus.
“In a region fraught with long-standing political and security
issues, such exercises have reinforced the role that powerful
allies such as the UAE and Egypt play in ensuring stability and
laying the groundwork for greater prosperity.”
It is a bond of which Egyptians living in the UAE are well

aware. Thousands of Egyptians who call the Emirates their
home take advantage of a shared language and culture to
put down roots and build new lives for their families.
The sentiments also go the other way. “The economic and
trade relations between Egypt and the UAE are a model for
Arab and regional relations,” said Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. That model, moreover, has borne fruits that benefit wider Egyptian society. The
UAE is the number-one foreign direct investor in the Egyptian
economy, and last year bilateral trade reached US$7.5 billion.
The paper continued, “Now, as Egypt gears up to host the
COP27 climate summit, the two countries will face challenges
together that go beyond security and the economy. As neighbours in one of the world’s most arid regions, the UAE and
Egypt will be at the forefront of efforts to safeguard the Middle East’s environment in the coming decades, sharing the
expertise and technology required to ensure a sustainable
future for the region ”

.

Both countries
aim to further
strengthen
their already
solid ties
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year

UAE and Egypt

Are One Heart
The UAE and Egypt recently celebrated the 50th anniversary of Egyptian-Emirati relations, under the theme “Egypt
and the UAE…One Heart”. Both countries aim to further strengthen their already solid ties spanning more than five
decades. The event was held under the patronage of President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan
and the Egyptian President, Abdel-Fattah El-Sisi. The three-day celebrations included an economic and cultural forum
and a concert that was attended by ministers and officials from both the countries.

n
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at the Forefront of

MEBAA Show 2022 is taking
place from 6-8 December
Biz Av Talks will offer the
opportunity to learn from
industry experts and discuss
latest trends
viewing business strategies to navigate the private passenger of tomorrow.
For instance, VOO, one of the new exhibitors at the show, is
one of the world’s first digital B2B marketplaces for private jet
travel, to search, book, manage and pay for private jet flights
directly.
Robert Plhak, B.A. Partner, CEO of VOO, said: “The VOO Marketplace, developed by AVINOC, an aviation think tank with
its own cryptocurrency token, solves the obvious structural,
operational and business-related problems and benefits the
entire industry. Our efficient software provides charter brokers and private jet operators with the opportunity to close
charter contracts within seconds. With our all-in-one platform, we help to reduce time investment and costs while in-

creasing profit margins. We look forward to exhibiting at the
MEBAA Show 2022 together with AVINOC for the first time
and presenting VOO with its digital marketplace to an international audience in the Middle East.”
Also in attendance will be Mirai Flights/Emperor Aviation,
sharing details of its cutting-edge portfolio of services, including private jet charter experiences, with the network of
key industry professionals.
Razvan Stefan, CEO of Emperor Aviation, highlighted: “Companies of every size are now using business aviation to
transport executives, clients or specialists to boost their
competitive edge. Business aviation has been steadily growing, and it will continue to do so. We are looking forward to a
successful and productive MEBAA Show 2022, in our first
year as an exhibitor.”
This year’s MEBAA Show will also see the launch of a new conference. Biz Av Talks will offer the opportunity to learn from
industry experts, hear the latest trends in business aviation,
and participate in interactive discussions with more than 30
global panellists and speakers. Covering key themes such as
future aviation, sustainability, emerging markets, regulations
and much more, it will reassess the dynamics of the industry
and offer a new perspective on business aviation.
The exhibitors will also have a range of networking options
and facilities at the show. A dedicated operators’ programme
will bring together regional and international operators, and
a re-designed show floor ensures smooth traffic flow and increased networking opportunities

.
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Growth and Innovation
MEBAA Show 2022
Recent reports have highlighted that the global private
jet market is projected to reach US$39.84 billion in 2025,
up 54 per cent from US$25.87 billion in 2021. The Middle
East market, specifically the GCC region, represents a
major part of that. Further, a new report from Global Jet
Capital forecasts that new and pre-owned private aircraft transactions through 2026 are expected to increase
at an average annual rate of 1.5 per cent.
With growth and innovation increasing in business aviation,
key industry players are gearing up to attend MEBAA Show
2022. Taking place from 6-8 December at Dubai World Central (DWC) Airport, exhibitors such as Airbus Corporate Jets
and Boeing Business Jets, amongst many others, will be
showcasing world-class private jets and the latest innovation
within the business aviation sector. The event will offer a redefined and revitalised programme to take networking to a
new level and drive the business aviation industry forward.
New exhibitors for this edition include Executive Lifestyle,

Tahseen, Ecommpay, VOO, Mirai Flights, Liberty Aviation,
Prime Trip Support, Flight Consulting Group, AAL AG (Altenrhein Aviation) and AAS AG (Atlas Air Service), along with several others. The new exhibitors will showcase the latest digital
platforms for business and private aviation, blockchain-based
assets, eVTOL aircraft and advanced technologies from leading
manufacturers.
Propelling the Industry Forward
With a majority of airlines (84 per cent) and airports (81 per
cent) predicted to spend the same or more on technology in
2022 compared to the previous year, digitalisation, blockchain, Artificial Intelligence (AI), crypto-based payments, and
sustainability are key trends propelling the industry forward.
There has been a strong shift in the value of business aviation
over the last few years. Passengers are seeking complete control of their travel experience with a smooth booking process
and a fully connected aircraft. Additionally, operators are taking a holistic view of the new generation of passengers, re-
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companies to cooperate in encouraging citizens to develop
and hone their skills in the sport of shooting. The initiative
was signed by CARACAL CEO Hamad Alameri, IGG Deputy
CEO Khalifa Al Balushi and Sultan Al Kaabi on behalf of Al
Forsan Holding Group CEO.
The Al Forsan International Sports Resort will facilitate the
training as well as provide an encouraging environment for
amateur shooters.
The initiative is aimed at creating strategic partnerships with
government institutions to form and support shooting
teams representing the UAE at local, regional and international shooting events and forums.
Pistol, rifle and hunting firearm training will be provided at
the Al Forsan International Sports Resort with various shooting ranges and fields, in addition to educating young enthusiasts on firearm safety and security procedures.
Houbara Conservation
The International Fund for Houbara Conservation (IFHC), the
global leader in pre-emptive species conservation, this year,
marked the 40th anniversary of the first hatch of captivebred houbara chick in the UAE. The fund celebrated the occasion during its 11th year of participation in ADIHEX.
The conservation programme fulfils the vision of the UAE’s
founding father, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
in ensuring the sustained population of two types of houbara bustards — North African and Asian houbara, in the wild
that are emblematic of the Arab culture. The houbara bustards are considered vulnerable on the International Union
for the Conservation of Nature’s (IUCN) red list of threatened
species.
Mohammed Al Baidani, Director General, International Fund
for Houbara Conservation, said: “Our pioneering work at
IFHC has paid off as we forge ahead in pushing the boundaries of conservation through continuous work in genetics

Largest nature reserve in
Saudi Arabia took part

A Pure Gyr American ultrawhite falcon was auctioned for
AED 1,010,000
and captive breeding. From heeding the call of the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan to recognising the need
to save the houbara, our collective work has improved the
species’ status from endangered to vulnerable on the IUCN
red list. We have reached significant milestones in raising
awareness on houbara.”
As part of the celebration, IFHC had announced the release of
549,816 houbara bustards to 17 countries since 1998.
Globally, a total of 706,284 houbara bustards have been bred
in captivity since 1996 with UAE as the top contributor producing 340,527.
Successful Edition
Raffle draws, cars, bikes, flight tickets, camping equipment
and a lot more were part of the more
than 80 prizes during the seven amazing days of the 19th
edition.
The winning stands were rewarded and raffles were held
during the closing ceremony of the hugely
successful edition
As the organisers put it: ‘Meet You in 2023’.

.
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chery activities with bow and arrows.
Co-founders Mahmoud Qalyoubi and Alperen Alkan of
Mumluka Archery drew a large number of attendees to their
stand, particularly youngsters, and provided advice on how
to improve one’s skills in the sport of archery to those who
stopped by.

The company opened its Türkiye Equestrian School in 2021,
and since then has provided tourists from 18 different countries with the opportunity to participate in professional level
Horseback Archery classes. Since 2017, the company has
been supplying products to 78 different nations across the
world.
Japanese Connection
In celebration of 50 years of friendship between the UAE
and Japan, JODCO INPEX Group presented several activities reflecting the true essence of the Japanese culture,
which included falconry shows, traditional Japanese tea
ceremonies, falconry equipment making, artworks depicting Japanese and Emirati heritage, as well as many musical
and art performances.
Samurai swordsmiths took part in the exhibition, and children had a chance to experience the taste of falcon and
horse-shaped candy, prepared by an expert candy maker.
Majid Ali Al Mansouri, Chairman of the Higher Organising
Committee of ADIHEX, President of IAF and Secretary General of the Emirates Falconers’ Club, emphasised the importance of keeping falconry alive by interacting with falconers
from other cultures, and stated that the barriers of language
and culture have never been an issue in that regard. “Falconry is a universal sport that gives falconers tremendous feelings of joy and happiness regardless of where they are in the
world. Falconers have a lot in common. The charm and beauty of this sport brings us closer together.”
Shooting Sports Initiative
CARACAL, a leading small arms manufacturer and entity
within EDGE, one of the top 25 advanced technology and
defence groups in the world, signed an initiative with International Golden Group (IGG) and Al Forsan Holding Group,
to promote and develop local shooting sports hobbyists.
The initiative was signed with a framework for the three
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Tina Al Qubaisi, a member of the Fatima Bint Mubarak Ladies
Sports Academy and the Dhabian Equestrian Club, conducted a workshop on the “Connect with Nature, Connect with
Animals” platform titled “Equestrian Sports Training.”
ORYX Custom Knives
Abdullah Al Ahmed, an Emirati knife maker, exhibited Oryx
Custom Knives. His handmade knives take three weeks to
make, and the logo for the knife was patterned after the Arabian Oryx, an important important representation of the
UAE’s beautiful natural and cultural heritage.
The knife has historically been one of the most significant
tools used by humans throughout history and is still a vital
tool for the home, for hunting, and for outdoor pursuits.
Because of this, the maker of these unique pieces decided
to use straightforward, contemporary designs inspired by
the local landscape and made these with the best possible
materials.

Shotgun Sisters
It’s not the first time the Fausti sisters exhibited at ADIHEX.
Fausti, an Italian designer firearms manufacturer, exhibited
this year’s limited unique edition shotguns with the intention
of registering the brand name with a GCC client.
Fausti has been manufacturing hunting and competition
shotguns since 1948. Fausti’s over-under and side-by-side
guns are designed to meet the specific needs of very demanding hunters and shooters, at the same time they are
collector pieces whose technical and aesthetic features represent a milestone in time.
The company, founded by Cavalier Stefano Fausti, is now run
by his three daughters Elena, Giovanna and Barbara. The
pride of their commitment has placed the Fausti brand in the
small pantheon of modern fine firearm manufacturers.
Archery Activities
ADIHEX offered visitors the opportunity to participate in ar-
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The competitive falconry auction was one of the event’s
most well-liked attractions by the public. The unique auction
brought in falcon owners, falcon farms, falconers from the
UAE and all over the world, as well as VIPs and businesspeople interested in falconry.
Women Power
The 19th edition of ADIHEX, witnessed a strong presence of
women among the visitors.
There was significant demand among girls and women to
buy licensed hunting weapons.
Many female falconers and experts in the world of falconry
and sustainable hunting attended seminars and workshops.
The role of women was highlighted through multiple participations under the supervision of the competent authorities, such as the Emirates Falconers’ Club, the Mohammed
bin Zayed Falconry and Desert Physiognomy School, the European Foundation for Falconry & Conservation, Internation-

al Council for Game and Wildlife Conservation (CIC) and the
European Federation for Hunting and Conservation (FACE).
Women also participated in the shows of the birds of prey at
Al Ain Zoo. The Japanese pavilion celebrated once again the
role of women in falconry with the participation of expert
Japanese female falconers.
In the field of equestrian, ADIHEX included multiple participation of female horse riders from the UAE and various
countries.
A seminar on the “Sustainability Platform: Mechanism of
Horse Registration Services at the Emirates Arabian Horse Association (EAHA) was presented by Lola Al Mansouri.
Researcher Sariya Al-Marzouq presented a lecture on the genetics of horses, and the most important qualities of Arabian
horses from an economic point of view, including the standards of stamina, performance and appearance, which are
related to the features and qualities of horse beauty.
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The 2022 edition of the annual event was attended by thousands of fans of heritage sports, foremost of which are falconry, equestrian, archery, land and sea hunting, and lovers
of trips, camping and outdoor activities.
Over the course of a week, the audience interacted with
more than 150 live activities, workshops, performances, and
interesting edutainment events, including innovative competitions, and traditional and live sports performances.
This year’s edition hosted 900 exhibitors from 59 countries,
under the theme “Sustainability and Heritage...A Reborn
Aspiration.”
Active Saudi Participation
As a part of the Kingdom of Saudi Arabia’s efforts to raise
awareness about sustainable hunting, the ethics of falconry,
the promotion and preservation of environment and cultural heritage, many official entities and organisations and private Saudi companies participated in the exhibition.
They had an opportunity to showcase their objectives and
strategies, launch and promote their products regionally
and internationally, in addition to strengthening their
presence, making deals and keeping abreast of everything
new and modern in the world of falconry, hunting and
equestrian.
Since 2003, many companies in the Gulf Cooperation Council (GCC) States have been actively participating in this
event, in the framework of a common interest in preserving
authentic heritage values and ensuring the sustainable use
of wildlife resources.
The Kingdom of Saudi Arabia led the participation in ADIHEX 2022 by three key nature reserves, with the “King
Salman bin Abdulaziz Royal Natural Reserve” at the forefront, which is the largest nature reserve in Saudi Arabia.
The Reserve consists of three primary conservation areas
which are Tubaiq Reserve, Khunfah Reserve, and Harrat Reserve. The reserve has become an attractive Saudi destina-

This year’s edition hosted 900
exhibitors from 59 countries

Exhibition witnessed strong
presence of women
tion attractive destination locally, regionally and internationally, especially since it has more than 14 diverse geographical
formations that include craters, sand dunes, valleys, mountains and high altitudes.
Another outstanding participant was the King Abdulaziz Royal Reserve Development Authority (KARNR), which was established in 2018 with the aim of conserving plant and animal
species. The reserve also includes the Rawdat Tanahat, AlKhafs, and their adjacent areas. Hunting, pollution, firewoodgathering, and overgrazing are prohibited in the reserve in
order to preserve and increase the vegetation cover and restore the biodiversity of endemic, fragile and endangered
species.
The Imam Turki bin Abdullah Royal Reserve (ITBA) from Saudi
Arabia also participated in the “Preservation of the Environment and Cultural Heritage” sector. It is a global reserve and a
unique Eco-tourism destination due to its rich heritage and
beautiful landscape.
Most Expensive Falcon
On the sixth day, the most expensive falcon in the exhibition’s
history, a Pure Gyr American ultra-white, was auctioned for
AED 1,010,000 (about US$275,000).
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ADIHEX 2022
Turns Out to be
Bigger and Busier

The 19th edition of the International Hunting and Equestrian Exhibition (ADIHEX), held under the patronage of Sheikh
Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Representative in Al Dhafra Region, and Chairman of the Emirates Falconers’
Club, from September 26 to October 2, turned out to be bigger and busier than ever.
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UAEU presented a number of
projects in the field of security

quired CIP safety standards.
Cyber Security Lab
TIP also showcased its Cyber Security Laboratory, Watheq.
Watheq houses a team of experts dedicated to providing
high-impact capabilities in cybersecurity across the entire attack surface and throughout the complete life cycle of cybersecurity products and systems.
“Watheq meets the rising demand for cyber security among
government and private businesses and keeps current with
the rapid technological changes in the world,” said Shareef
Hashim Al Hashimi, Chairman of TIP.
Watheq is based at the TIP Testing and Qualification Centre
and works to discover and mitigate exploits in cyber and
physical security systems and products. The Lab conducts security testing and validation using state-of-the-art expertise
and cutting-edge laboratory equipment.
UAEU Projects
The United Arab Emirates University (UAEU) participated for
the first time in the event.
Prof. Ahmed Ali Murad, Associate Provost for Research, said,
“It was an opportunity to present the latest innovations and

security solutions that UAEU students worked on, and highlighted the best practices in technologies, robotics and artificial intelligence.”
The university presented a number of projects in the field of
security, including, “The Internet of Things,” which sheds light
on the emerging challenge of security communications between the fields of information technology and operation
technology, and the latest research in this field for improving
industry security from a social and technical perspective.
The second project was “Metaverse” technology, known as
“Second Life” and shed light on the technology-related security and privacy issues it presents and the virtual universe
that uses augmented reality and artificial intelligence as well.
The third project addressed the design of wave breakers
against tsunami waves

.

Reference Text/Photo: www.isnrabudhabi.com
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KATIM Gateway 9011 was
unveiled at the exhibition

terference, KATIM Gateway 9011 is a government-grade
encryption solution that protects the most sensitive and
mission-critical data, enabling secure communications for
all personnel and organisations that require uncompromising security.”
Proof House
A visit to the Abu Dhabi Proof House at the Tawazun Industrial Park (TIP) stand at ISNR revealed the extent of its services and advanced capabilities in testing and qualification
of safety of firearms, ammunition, body armour and armoured vehicles.
The Proof House, an integral part of the TIP Testing and Qualification Centre (TQC), uses cutting-edge technology to test
and certify small arms through to automatic weapons, which
puts it among the world’s top test centres.
The Proof House conducts testing to international hard bal-

listic standards to measure the effectiveness of ballistic protective solutions in resisting penetration from bullets and
fragments. Proof House is able to test and verify bulletproof
body armour for resistance according to NIJ Standard
0101.04 Class II, III-A, III and IV to meet the growing demand
from the armed forces and other law enforcement and security organisations. They have expanded their capabilities to
include NATO STANAG 4569 and AEP-55 Vol. 1 Level IV for
military armour.
Shareef Hashim Al Hashimi, Chairman of TIP, said, “Abu Dhabi
Proof House has been playing a crucial role in ensuring safety
of firearms and ammunition in the UAE, thanks to its capabilities and to the UAE’s membership to the CIP.”
The UAE is a member of the Brussels-based Commission Internationale Permanente Pour l`Epreuve des Armes à Feu
portatives (CIP). Accordingly, the Proof House tests and certifies all UAE-made weapons to ensure that they meet all safety requirements for international markets. This includes all
weapons from small calibre hand guns to big bore sniper rifles. Every weapon is checked and no less than two rounds
are fired from every barrel to ensure that they reach the re-
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Contracts marked SIGN4L’s
first international export
deals outside GCC
Proof House uses latest tech
to test and certify small
arms, automatic weapons

tection to safeguard VIPs, presidential guards, diplomats, and
military and civil personnel in conflicted zones, WIFINDER is
an integrated solution with a wide range of features that can
be used by law enforcement and security personnel, making
it a significant tool in the fight against serious organised
crime and terrorism.
These contracts marked SIGN4L’s first international export
deals outside of the Gulf Cooperation Council region and will
be delivered in the second half of 2022.
Through exporting “Made in the UAE” products globally,
EDGE and SIGN4L are contributing to “Operation 300bn” set
out by the Ministry of Industry and Advanced Technology
(MoIAT).
To enhance public safety, the third agreement will see a local
homeland security entity take possession of SIGN4L’s Activecell solution, a cellular signal analysis system that offers situ-

ational awareness capabilities. SIGN4L will manufacture and
supply the systems, with deliveries under the new contract
expected to be completed by Q4 2022.
Waleid Al Mesmari, Senior Vice President, Electronic Warfare
& Cyber Technologies – EDGE, said, “We feel a huge sense of
pride at signing these three contracts, as they are a testament to our commitment to developing superior solutions
that bolster national defence and further afield to key markets for export. This contract confirms the importance of
homeland security and reflects the extremely high standard
set by SIGN4L and EDGE.”
Encryption Solution
Another EDGE entity KATIM, a leader in the development of
innovative and ultra-secure communication solutions, unveiled KATIM Gateway 9011 at the exhibition.
Having recently joined EDGE, the company is expanding its
portfolio of future-proof post-quantum network security
platforms. Designed to defend the world’s most sensitive
data, networks and assets, KATIM Gateway 9011 is built with
UAE national crypto suite application-aware encryption, and
features a powerful hardware with full software programmability for future use cases.
Also on display at the event was the KATIM X2, a 5G ultra-secure smartphone for government leaders, top executives,
and individuals and teams working on sensitive operations,
ensuring the strict preservation of information confidentiality; KATIM R01, a ruggedised smart phone for critical communications in the harshest field conditions; as well as the KATIM Application Suite.
Waleid Al Mesmari said, “Offering an effective line of defence to counter the growing increase of data-in-transit in-
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Another workshop titled “Cyber Resilience in Developing
Economies — Promoting a Secure Digital Transformation”
was presented by Arif Hassan, Strategic Accounts Manager
at UL solutions. This was followed by a workshop titled “Communication and Data Security, Remote Work Infrastructure
and the Smart City” presented by Andrew Dolganow, Vice
President of Strategic Products and Business Development
Department at KATIM, as well as a high-level workshop on
“The Effects of Climate Change on the Future Performance of
Civil Defence” delivered by Lieutenant Colonel Dr. Ibrahim Al
Marzouqi, Director of Strategic Planning and Institutional
Development at the Abu Dhabi Civil Defence Authority.
The concluding day also involved a seminar titled “Moving
Forward: Preserving Assets and Addressing Potential Cyber
Threats” with the participation of John Becknerm, CEO of Horizon Technologies, Athol Thomas Richard Yates, Assistant
Professor of Humanities and Social Sciences at Khalifa University, Andrew Dolganow, Vice President, Head of Strategic
Product and Business Development at KATIM, and Dr. Axel Y.
Poschman, CEO of WATHIQ Lab.
This was followed by a workshop titled “The Hacking March”
presented by Professor Paul W. Poteete, Associate Professor
of Computer Science and Cybersecurity at Geneva College in
the U.S., as well as a workshop on artificial intelligence, smart
decision support for incident management systems, and the
integrated procedures platform presented by Lt. Col. Engineer Salem Hashem Al Habashi, Director of the Public Safety
Department at the Abu Dhabi Civil Defence Authority.
The workshops concluded with the “Using Robots and Electric Vehicles for Emergency Response” featuring Mohammad
Bany Hathel, Founder, CEO, and Partner at AlQudra Interna-

120 regional and international
delegations took part
The final day of the exhibition
witnessed 12 high-level
workshops

tional, followed by an interview titled “Achieving More with
Less: Facing the Resource Challenge through Technology in
Infrastructure Protection” with Rabih Bou Rached, CEO of
FEDS Drone-powered Solutions.
Three EDGE Contracts
EDGE entity SIGN4L, a regional leader in developing agile,
adaptive and reliable electronic warfare and cyber solutions,
was awarded three contracts to deliver its UAE-made products both locally and internationally, providing customers
with unparalleled safety and mission success.
The agreements were announced in conjunction with ISNR
Abu Dhabi.
The first two international deals mandate SIGN4L to export a
number of its V-Protect radio frequency (RF) communication
jamming systems, and WIFINDER homeland security solutions. While V-Protect is primarily deployed for convoy pro-
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ISNR Abu Dhabi 2022
attracted over 19,490 visitors

Number of exhibitors surged
by 121 per cent compared to
prior edition

ganising and hosting major events in several vital sectors.”
Saeed Al Mansoori, CEO of Capital Events, a subsidiary of ADNEC, added: “We appreciate the support of all our partners
from the public and private sectors, led by the Ministry of Interior and the General Command of Abu Dhabi Police, who
contributed greatly to the success of the exhibition and enhanced its position as a destination for international specialists in cyber security.”
Series of Workshops
The final day of the exhibition witnessed 12 high-level workshops, which began with the Abu Dhabi Police Innovation
Lab, followed by a keynote speech from Dr. Nasser Humaid

Al Nuaimi, Acting Director General of the Emergences, Crises
and Disasters Management Center (ADCMC). He discussed
the establishment of a local centre for crisis management in
the Emirate of Abu Dhabi.
This was followed by a workshop titled “Reimagining Safe
Cities in an Increasingly Connected World” which was presented by Eng. Arif Mohammed Al Janahi, Director of the Security Engineering Department at the Security Industry Regulatory Agency in Dubai.
Aloysius Cheang, Chief Security Officer at Huawei UAE, presented a workshop, which highlighted the current cybersecurity policies and the rapid evolution of cyber risks.
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Spotlight on Security Innovations as

ISNR Abu Dhabi Sees
Record Participation
The 7th edition of the International Exhibition of National Security and Resilience (ISNR Abu Dhabi 2022)
held on October 10-12 witnessed a record participation, attracting more than 19,493 visitors, rising 15 per cent from
the previous edition in 2018, while the space allocated for presentations also saw a similar increase.

The number of exhibitors surged by 121 per cent compared
to the prior edition, while national companies made up 34
per cent of overall exhibitors. This year’s edition also saw the
participation of 120 regional and international delegations,
marking a 20 per cent increase including delegations from
Saudi Arabia, Bahrain, Singapore, Egypt, Greece, Iraq, Italy,
and Ethiopia, in addition to a delegation from Interpol.
The event was held at the Abu Dhabi National Exhibition
Centre under the patronage of Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Interior. It was organised by ADNEC Group in cooperation with the
Ministry of Interior and in strategic partnership with Abu

Dhabi Police GHQ.
Major General Dr. Ahmed Naser Al Raisi, Inspector General at
the Ministry of Interior and Chairman of the Organising Committee of the exhibition, stressed the prominent role played
by the exhibition as a global platform that brings together a
fine selection of institutions and companies.
Humaid Matar Al Dhaheri, Managing Director and Group
CEO of ADNEC Group stated: “The seventh edition of ISNR
Abu Dhabi was exceptional, witnessing an increase in the
number of exhibiting companies, space allocated for presentations as well as in visitors. These numbers constitute a new
success story added to ADNEC Group that has a record of or-
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The upcoming edition is expected to witness a high-level global turnout

His Excellency Staff Major General Pilot Faris Khalaf Al Mazrouei, Chairman of the Higher Organizing Committee for
IDEX and NAVDEX, said: “Thanks to the directives of our
wise leadership, the UAE has been able to build an advanced system for the national defence industries. The upcoming edition represents an exceptional opportunity to
demonstrate the Emirate’s capability to host one of the
world’s most strategic and vital defence exhibitions. Since
its inception 30 years ago, the event has succeeded in contributing to the development of national competencies
and industries by providing a platform to promote global
expertise and experiences.”
His Excellency Major General Dr. Mubarak Saeed Ghafan Al
Jabri, Deputy Chairman of the Committee, highlighted: “The
Ministry of Defence has confirmed that supporting the defence industry is a top priority as a vital industry for strengthening and supporting the UAE national economy. Hosting
important exhibitions such as IDEX and NAVDEX have contributed to driving Abu Dhabi’s position as a global destination for the defence and military industries. Over the past 30
years, IDEX and NAVDEX have witnessed remarkable development in the volume of deals and the number of exhibiting
companies seeking to showcase the best innovations and
learn about the latest trends and developments .”
Humaid Matar Al Dhaheri, Managing Director and Group
CEO of ADNEC Group, added: “The next edition of IDEX and
NAVDEX will be exceptional on all levels, as it is a success
story that has progressed significantly in the past three decades. Hosting this important event aligns with ADNEC’s
strategy to cement Abu Dhabi’s standing as a capital for
business tourism, defining the road we will follow during
the next 50 years in accordance with the aspirations of our
wise leadership for supporting and developing these vital
and promising sectors.”

Over the past 30 years, IDEX
and NAVDEX have played
an important role in the
development of the local
defence industries sector
Supporting National Economy
The IDEX and NAVDEX exhibitions constitute a mainstay in
the efforts of the ADNEC Group to support diversity and
achieve a positive impact on the national economy, whether
by providing opportunities that contribute to the development of sectors and the work of various national companies
or by organising and hosting major events that attract visitors
from different countries from around the world.
Over the past 30 years, IDEX and NAVDEX have played an important role in the development of the local defence industries sector, in addition to their important role in consolidating the position of the capital Abu Dhabi, as a destination for
major events and a destination for companies to enhance
their presence in the region’s markets.
The upcoming edition is expected to witness a high-level
global turnout by leaders, decision-makers, ministers, senior officials, experts, and specialists from all over the world.
The previous edition of the two exhibitions in 2021 was a
resounding success, as it received more than 62,000 visitors
and more than 900 local, regional, and international companies from 59 countries, in addition to hosting 35 national
pavilions

.
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Higher Organizing Committee for

IDEX and NAVDEX
2023 Kick-off First Meeting
The Higher Organizing Committee for the 16th edition of International Defence Exhibition (IDEX 2023), and the 7th
edition of the Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX 2023), met recently to discuss the preparations
for holding an exceptional edition of the events. The upcoming editions will mark 30 years since the launch of IDEX and
12 years since the launch of NAVDEX, one of the biggest events of their kind in the region and the world. The events are
being held under the patronage of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and will
take place between February 20-24, 2023, at Abu Dhabi National Exhibition Centre.

Organised by ADNEC Group in collaboration with the UAE
Ministry of Defence, the events provide an international platform to showcase the latest international defence innovations and technologies, along with the most advanced technology and equipment developed by defence industries
across the world. Additionally, the exhibitions offer the opportunity to establish strategic partnerships with the leading
companies in the defence and military industries from
around the world.

IDEX and NAVDEX are taking
place from February 20-24,
2023
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Editorial
UAE and Egypt...
Half a Century of
Strategic Partnership
By:
Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

Emirati-Egyptian relations
over half a century provide
an inspiring exemplar of
relations between brotherly
countries. They emanate from
a legacy of mutual respect
and appreciation between
the leaderships of the two
countries from the days of the
late Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan, may God rest his
soul. These relations have
been constantly developing
in various areas until they
reached the level of strategic
partnership whose positive
returns exceeded the two
countries to contribute to the
enhancement of regional and
international security and
stability.

The strong personal relations between His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, may God protect him, and
Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi, serve as a strong lever for the
partnership relations between the two countries. The continuous cooperation and consultation between them have added an increasing
depth to bilateral relations. In recent years, the UAE and Egypt have cooperated in addressing many regional crises in the Middle East. The
meetings between Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and his
brother, Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi, reflect the awareness of
both leaderships of the importance of joint coordination. The joint efforts of the two countries have helped, over the past years, to strengthen
the foundations of security and stability in the region. The unified vision
of the two countries towards the crises in several Arab countries emanates from the importance of a political settlement of those crises. Both
countries are also leading efforts to firmly counter the phenomenon of
extremism and terrorism and to promote joint Arab and international
action to combat this dangerous scourge, which threatens regional and
international security and stability. The two countries also adopt a unified vision regarding the need to preserve the nation state in our Arab
world, and to confront any threats that undermine Arab interests.
The growing strategic relations between the UAE and Egypt are based
on solid and deep-rooted foundations, namely brotherhood, solidarity,
common destiny, respect and mutual appreciation. The UAE understands that Egypt is the main pillar of the region’s security and stability,
and a safety valve in the face of the dangers and threats, in view of its
great weight and influence on the regional and international arenas.
Therefore, the relations of the two brotherly countries were, are and will
remain, strong and solid. Facts confirm that the UAE and Egypt stand together, with strength and determination, in one trench in the face of
forces that threaten the security of the countries of the region and the
right of their peoples to development, progress and prosperity.
The ever-growing Emirati-Egyptian relations over the past fifty years,
the harmony of visions of the two countries’ leaderships regarding all regional and international issues, and the continuous cooperation between them to address the threats to Arab national security, indicate
that the ever-growing and strategic partnership in various fields, is an
asset for the entire Arab nation, as they enhance its ability and immunity
against challenges.
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