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ﺳﺘﺘﻌﺎون اﻟﻔﺮق ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﺻﻮ ً
ﻻ إﻟﻰ  2023ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﺳﺮاب ﻃﺎﺋﺮات
ﻣﺴﻴﺮة ﺗﻮﻇﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

ﺷــﺎرك ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﺿــﺪ أﻛﺒــﺮ ﻣﺒﺘﻜــﺮي اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
زاﻳــﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺮوﺑﻮﺗﺎت 2023

20
23
ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ اﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮوﺑﻮﺗﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﺋﺰة ﻳﺰﻳﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ  3000000دوﻻر – ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ وﺑﻨﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻫﻮﻟﺔ ﺗﻮﻇﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﺳﺮاب ،وأﻧﻈﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ .ﺣﻀﺮ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻚ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺄﻫﻮﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ.
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺳﺠﻞ ا¬ن ﻋﻠﻰ mbzirc.com
ﺳﺠﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ان

 31ﻳﻨﺎﻳﺮ  - 2022ﻣﻮﻋﺪ إﻏﻼق اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

اإلفتتاحية

يوم الشهيد ...محطة خالدة
في ذاكرة الوطن
إن الثالثين من نوفمبر من كل عام ،سيبقى محطة زمنية خالدة في ذاكرة وطن يضع أبنائه فوق
كل اعتبار ،ويرى في كل ابن أو بنت من أبناء االمارات ثروة ال تضاهيه ثروات أخرى ،فما بالنا
ً
ملهما ألجيال وأجيال في حب الوطن وأداء الرسالة ،التي عاهد الله عليها،
والذكرى ترتبط بمن كان
ً
سطورا مضيئة وصفحات ناصعة خالدة في تاريخ وطنهم وأمتهم.
وبمن كتبوا بدمائهم الذكية
ً
عنوانا وطنيا للتضحيات والبطوالت واألمجاد التي
وسيبقى يوم الثالثين من نوفمبر من كل عام

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

اليوم تحتفل دولتنا
وقيادتنا الرشيدة وشعبنا
الكريم بمناسبة وطنية
غالية هي«يوم الشهيد»،
الذي تحتفل به دولتنا
في الثالثين من نوفمبر
من كل عام ،وهو يوم
التضحية والبذل والعطاء،
يوم تكريم شهداء الوطن
األبرار الذي قدموا المثل
والقدوة والنموذج الذي
يجسد قيم االنتماء
والتضحية والفداء ،يوم
تكريم من ضحوا بدمائهم
العطرة في سبيل الدفاع
عن الحق ورفع الظلم
ونصرة المظلومين وانكار
الذات في سبيل اعالء
راية الوطن.

سطرها شهداء الوطن األبرار في ساحات الشرف والشجاعة والحق والفداء ،وسيبقى هذا اليوم
ّ

كذلك مناسبة من مناسبتنا الوطنية الغالية التي تجسد شعار «البيت متوحد» حيث تبدو االمارات
ً
وتقدر تضحيات أبنائها األبرار
جميعها بإماراتها ومدنها كافة أسرة واحدة تقف على قلب رجل واحد ّ
وتعتز بصمود أهلهم وذويهم الذين ضربوا المثل والقدوة في قوة اإلرادة وحب الوطن .وسيبقى
ً
رمزا لوفاء االمارات لقيمها ومبادئها االنسانية اإلصيلة وااللتزام بواجباتها
هذا اليوم كذلك

االخالقية واالنسانية في نصرة الحق واالنحياز لألشقاء وحقهم في حياة آمنة مستقرة .وسيبقى
هذا اليوم ً
رمزا النتماء االمارات لعروبتها واستعدادها لتقديم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن

أمن األشقاء ودولهم.

ً
مليا
إن يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية تقف عندها األجيال جميعها في دولة االمارات

الستلهام دروس هذه المناسبة وما تنطوي عليه من قيم ومبادىء ترتكز عليها األوطان على مر

التاريخ ،فشهداء كل وطن هم خيرة أبنائه وهم حملة مشاعله نحو غد أفضل ،وهم أيقونات للوفاء
وااليثار وانكار الذات والتضحية من أجل الوطن ،وشهدائنا كتبوا بدمائهم العطرة صفحات خالدة

من البطوالت في ساحات البطولة والمجد والشرف ،واثبتوا أن أبناء االمارات يمتلكون عزيمة

قوية منيعة ،قادرة عن الذود عن حياض الوطن ،وتقديم صورة مشرفة لإلمارات وشعبها في
ً
دعما للحق والمبادىء ونصرة القضايا
مختلف الميادين ،كما اثبتوا قدرتهم على الوقوف الراسخ

العادلة في كل زمان ومكان.
ً
ما قدمه الشهداء للوطن يستحق أن يبقى خالدا في ذاكرة شعبنا الغالي ،وألن كل ما تحققه
ً
كبيرا فيه ،فبدمائهم وتضحياتهم
فضال
دولتنا الفتية من تطور وازدهار وتقدم ونماء إنما للشهداء
ً

ً
جميعا باألمن واالستقرار ،وببطوالتهم ظلت راية االمارات عالية خفاقة في ميادين الحق
ننعم

والواجب ،وفي مختلف ساحات الفخر والوطنية وحب األوطان.
ً
إن شهدائنا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل االمارات ،قدموا لنا دروسا ملهمة في الوطنية
ً
جميعا كيف
واالنتماء لألرض والوالء للقيادة الحكيمة ،فهم غرس القائد المؤسس الذي علمنا
نحب أرضنا وترابنا وكيف نزود عن الوطن ،وكيف نعمل بكل جد وإخالص من أجل رفعة راية
ً
مطلقا من غرس في
االمارات .وإذا كنا نستذكر كل شهدائنا بكل فخر واعتزاز ،فإننا لن ننسى
هؤالء األبطال هذا اإلرث القيمي النبيل ،بما ينطوي عليه من الشجاعة والبطولة ،أمهات

الشهداء ،الالتي ضربن أروع األمثلة وكن خير قدوة في الشجاعة والثبات وااليثار وحب الوطن،
فهن نماذج حية ومدرسة نستمد منها كل قيم ومبادئ الوطنية الحقة ،بما يتميزن به من صبر

وإيمان ويقين وحب للوطن ووالء للقيادة .وفي يوم الوطنية ،يوم الشهادة والشهداء ،نتوجه بكل

االحترام والتقدير والعرفان ألمهات الشهداء ،أمهات األبطال ،فهن أمهات تفخر االمارات بأنهن
من نسلها ،ويحملن روحها التي تجسد قيمها ومبادئها وأصالتها وعراقتها ووحدة شعبها.

ً
ً
أيضا بكل التقدير واالحترام لكل أبطال قواتنا المسلحة الباسلة،
أيضا ،نتوجه
إننا في هذا اليوم

الذين ضربوا أروع األمثلة في البطولة والشجاعة في ساحات الحق والواجب ،كما نتوجه بكل
ً
جميعا ،مصانع الرجال وقالع األبطال ،ومدرسة الوطنية
التحية والتقدير ألبناء قواتنا المسلحة

العريقة ،التي تصون المقدسات وتسهر على حماية األمن واالستقرار.

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

المحتويات

مجلة عسكرية استراتيجية  -السنة  50العــدد  599ديسمبر  2021ربيع أخر 1443هـ

زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا:

دور إماراتي حيوي في تعزيز

األمن واالستقرار االقليمي

6

Issue No. 599 Decemebr 2021

رئيس الدولة:

محمد البواردي:

 30نوفمبر  ..يوم الوفاء
لشهدائنا

«الكمين» كشف للمشاهدين الدور
البطولي ألبناء قواتنا المسلحة

موجة الذكاء
االصطناعي ومستقبل
القوة الجوية

الطائرة الكورية المقاتلة
« »KF-21لمسـة ابتكار
ملموسة

غالف العدد 599

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن طيار /فالح محمد القحطاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الركن /محمد مفتاح الخاطري
رئيس التحرير
العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد

اإلمارات تحيي ذاكرة الشهداء خالدون

رئيس الدولة :األمم العظيمة تبنى بالعزيمة والريادة
فداء لوطنهم
محمد بن راشد :نشهد بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم
ً
محمد بن زايد :ستظل تضحيات شهدائنا محفورة في ذاكرة اإلمارات

حاكم الفجيرة

والشيوخ يشهدون مراسم

«يوم الشهيد» في واحة الكرامة

مدير التحرير
المقدم /جميل خميس السعدي
سكرتير التحرير
حسين علي المناعي
اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد
اإلعالنات والتوزيع
ندى الشاطري
شـــاكا برامــود

• اآلراء المتضمنة في المقاالت المنشورة
تعبر عن وجهة نظر كتابها وال تمثل بأي حال
ً
من األحوال رأي المجلة
تحديدا.
• ال تتحمل المجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه
من االعالنات المنشورة على صفحاتها.
• حقوق النشر محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق مع
أهداف المجلة وتوجهاتها.

14

كُتّ اب العدد
71
81
87
101

د.محمد بن هويدن
محمد الصوافي
د .مها الراشد
نورا المطيري

اإلعالنات
IFC

MBZIRC 2023

72

زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد

آل نهيان إلى سوريا:

دور إماراتي حيوي
في تعزيز األمن واالستقرار
االقليمي

82

102

الطائرة الكورية
المقاتلة «»KF-21
لمسـة ابتكار ملموسة

أبعاد ودالالت زيارة عبدالله بن زايد لدمشق

استراتيجية «إمبراير» الخضراء
ً
ً
معيارا
تضع
مرجعيا

64

88

هندسة قيادة العمليات
الجوية في المعارك الحديثة

94

موجة الذكاء االصطناعي
ومستقبل القوة الجوية

رئيس الدولة:

األمم العظيمة تبنى بالعزيمة والريادة
محمد بن راشد:

نشهد بأن أبطالنا

فداء
بذلوا أرواحهم
ً
لوطنهم

محمد بن زايد:

ستظل تضحيات
شهدائنا محفورة في
ذاكرة اإلمارات

7
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة “حفظه الله” أن الثالثين من نوفمبر من كل عام يوم
ً
وشعبا ،قيم الفداء
للتقدير والوفاء تعلي فيه دولتنا ،قيادة
نساء
والتضحية وممارسات البطولة واإلقدام  ..يوم نعبر فيه،
ً
ورجاال ،عن عظيم شكرنا ووافر امتناننا لمن بذلوا أرواحهم
ً
ودماءهم الغالية في ساحات الشرف فداء للوطن ،وصونا
لسيادته ،ولتظل راية اإلمارات رمزا للقوة والعزة والمنعة.
ودعا سموه في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف

الثالثين من نوفمبر من كل عام ــ شباب الوطن وأجياله الصاعدة في هذه المناسبة
ً
ً
جديدا للخمسين سنة القادمة من مسيرتها
عهدا
العطرة واإلمارات تستشرف

التنموية الناجحة أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة
مثاال ،وأن يتخذوا
ً

من الشهداء أسوة حسنة وأن يقدسوا الواجب وأن يتميزوا في أدائه وأن يجتهدوا
ً
مؤكدا أن األمم العظيمة تبنى بالعزيمة
في التعلم واكتساب القدرات والمهارات،
والريادة ،والهمم العالية ،والتضحيات الكبرى التي لن تزيدنا إال ثباتا ووحدة وتالحماً.
وفيما يلي نص الكلمة  “ ..أبنائي وبناتي ،ونحن نستشرف الذكرى الخمسين لتوحيد
ً
ً
تكريما ألبنائنا شهداء الوطن األبرار،
جميعا اليوم،
كلمتنا وتأسيس دولتنا ،فلنقف

الذين سطروا بأرواحهم الطاهرة ،ودمائهم الزكية ،وتضحياتهم الباسلة صفحات
ً
وحفاظا على استقالله،
مشرقة في الذود عن الوطن حماية ألرضه وصيانة لسيادته

ولتظل رايته عالية خفاقة ،ونجدد العهد بأن يظل أبناء الشهداء وذووهم أمانة في
األعناق ،يتعهدهم الوطن بالتقدير والحب ،وتتوالهم الدولة بالعناية والرعاية ،فنحن
من أمة تعظم الشهادة ،ويكرم دينها الشهداء بأعلى الرتب ،وأرفع المنازل والمقامات

وأحسنها ،ويبشرهم بالجنة ،و”أال خوف عليهم وال هم يحزنون”.

إن الثالثين من نوفمبر ،يوم للتقدير والوفاء ،تعلي فيه دولتنا ،قيادة وشعبا ،قيم
ورجاال ،عن عظيم
الفداء والتضحية وممارسات البطولة واإلقدام ،يوم نعبر فيه ،نساء
ً

شكرنا ووافر امتناننا لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم الغالية في ساحات الشرف فداء

للوطن ،وصونا لسيادته ،ولتظل راية اإلمارات رمزا للقوة والعزة والمنعة.

وفي هذه المناسبة العطرة ،وبالدنا تستشرف عهدا جديدا للخمسين سنة
القادمة من مسيرتها التنموية الناجحة ،أدعو شباب الوطن وأجياله
الصاعدة ،أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة مثاال،
ويتخذوا من الشهداء أسوة حسنة ،ويقدسوا الواجب ويتميزوا
في أدائه ،كما أدعوهم أن يجتهدوا في التعلم واكتساب القدرات
والمهارات ،فاألمم العظيمة ،تبنى بالعزيمة والريادة ،والهمم العالية،

والتضحيات الكبرى ،التي لن تزيدنا إال ثباتا ووحدة وتالحما ،صونا
للدولة التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
وإخوانه المؤسسون ،على قيم البذل والفداء والعطاء .والتحية لجنود

وضباط وقادة قواتنا المسلحة الباسلة ،ولجميع منتسبي أجهزتنا

األمنية ،العاملين في ميادين الدفاع عن الوطن ،حماية لمنجزاته،
وإنفاذا لتعهداته ،والتحية ألبناء الوطن وبناته العاملين في

ساحات العطاء كافة ،ومجاالته التنموية ،والخدمية ،واإلنسانية،

والصحية داخل الدولة وخارج حدودها .حفظ الله بالدنا ،وتغمد
برحمته ومغفرته أرواح شهدائنا ،وأدام األمن واألمان على دولتنا..

رحم الله الشهداء جميعا”.
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محمد بن راشد:

وضمائرنا وعقولنا

الشهداء حاضرون في حياتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه

الله” أن تعيين تاريخ الثالثين من نوفمبر يوما للشهيد من كل عام ينطوي على دالالت بالغة األهمية فهو يؤكد
ً
ً
ومستقبال ،ويضيف إلى جسور التواصل بين األجيال ويؤكد عهد أبناء اإلمارات
وماضيا
حاضرا
وحدة اإلماراتيين
ً
الممتد في أعماق التاريخ مع وطنهم ،وينعش الذاكرة الجمعية الوطنية بسير أسالفنا وهم يقيمون الحياة على
هذه األرض ويحافظون عليها ،ويفتدونها بالغالي والنفيس .وفيما يلي نص الكلمة ..
في هذا اليوم من كل عام تتجلى حكمة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة

وطننا باقية ما بقيت الحياة ،فقد أزهرت دماؤهم الزكية في ثنايا هويتنا

إلحياء ذكرى شهدائنا ..ففي مثل هذا اليوم منذ خمسين عاما ،وعشية قيام

مضامينها بأسمى المبادئ والقيم.

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في تعيين الثالثين من نوفمبر

دولتنا ،استشهد سالم خميس سهيل دفاعا عن حياض وطننا ..وقد انطوى
تعيين تاريخ الثالثين من نوفمبر يوما للشهيد على دالالت بالغة األهمية

فهو يؤكد وحدة

اإلماراتيين حاضرا وماضيا ومستقبال ،ويضيف
إلى جسور التواصل بين األجيال ،ويؤكد عهد
أبناء اإلمارات الممتد في أعماق التاريخ مع
وطنهم ،وينعش الذاكرة الجمعية الوطنية

�

بسير أسالفنا وهم يقيمون الحياة
على هذه األرض ،ويحافظون عليها،
ويفتدونها بالغالي والنفيس.

هؤالء الشهداء من أبنائنا وإخواننا
وأسالفنا يرصعون سردية تاريخنا
بأوسمة

الشرف

وأكاليل

اإلماراتية ،وزادتها بهاء وتألقا ،وعمقت رسوخها في نفوس األجيال ،وعززت

أبناء وبنات اإلمارات..
أدعوكم ،وبخاصة شبابنا وشاباتنا ،إلى سبر أغوار هذا اليوم المبارك..

وإلى تمثل الشهداء في اإلقدام والعطاء والتفاني في أداء الواجب،
وأدعوكم إلى التمعن في سير أسالفنا ،للتعرف على تاريخ حافل باألمجاد
والدروس والعبر.

وأدعو اآلباء واألمهات أن يشرحوا ألبنائهم معنى يوم الشهيد ،وأن
يحدثوهم عن الرجال الذين قدموا التضحية األعظم فداء لوطننا وشعبنا،

وعن ذويهم الصابرين المحتسبين ،وعن ريادتهم في العطاء واإلخالص
والوالء واالنتماء ،وبأنهم قدوة لكل من طلب العال ،ورام المجد ،وتوخى

النجاح ،على مقاعد الدراسة وفي مواقع العمل ،وفي كل شؤون الحياة.

الغار ..ويقولون بدمائهم
أبناء � �قوم ذوي
إنهم � � �

سلك الجندية ،وعن رجال ونساء قواتنا المسلحة الذين يسهرون على أمن

من معدن أصيل ال

ليحدثوا أبناءهم عن برنامج الخدمة الوطنية ،ودوره في تعزيز قوتنا الذاتية،

شكيمة وبأس وإنهم
تغيره أيام العسر
وال أيام اليسر وال
زمــن النـدرة وال
زمـــن الوفــرة،
وإن عودهــــــم
صلــب يزيــده
رغــــد العيش
ورقى نوعية
ا لحـــــــــيا ة
صالبة.

ستظل

وأدعو اآلباء واألمهات ليحدثوا أطفالهم أيضا عن شرف الخدمة في
واستقرار وطننا ،ويحافظون على استقالله وسيادته ومنجزاته وأدعوهم
وفي صقل شخصيات شبابنا ،ليترقبوا بشوق وشغف موعد التحاقهم به،

أسوة عن من سبقهم ونال شرف التخرج منه.

وأدعو كل مواطن ومواطنة يعرف أو تعرف أسرة شهيد إلى زيارتها
ومواساتها ،فوقع هذا اليوم على أسر الشهداء ثقيل ،وفيه تتحرك مشاعر

الفراق والفقدان ..واحتضان هذه المشاعر يكمن في إيماننا بقضاء الله
وقدره ،ويقيننا بنيل الشهداء كرامة من ربهم ال يدانيها تكريم من أحد ،فهم

من بين خلق الله جميعا الذين نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تسميتهم
ً
“أمواتا” مصداقا لقوله تعالى“ :وال تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
بل أحياء ولكن ال تشعرون” ..وقد زادهم الله تكريما بأنهم يشفعون في يوم

القيامة لسبعين من أقاربهم تعويضا لهم عن الفراق والفقدان.

لقد أبدى ذوو الشهداء شجاعة وصبرا ووعيا ورباطة جأش أظهرت قوة

أ فضــــا ل

إيمانهم وعمق انتمائهم الوطني ،وجدارتهم في تنشئة أبنائهم ،فباتوا

على

وشعبنا.

شــهد ا ئنا

لكل إماراتي وإماراتية مصدر إلهام يحفزهم على التفاني في خدمة وطننا
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وإذا كانت الكلمات ال تكفي إليفاء الشهداء وذويهم حقهم فإن األعمال
ال تتوقف للوفاء بهذا الحق ،إن بشاهد واحة الكرامة وصرح الشهيد ،أو

بمبادرات أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات ،ومن
بينها تخليد أسمائهم بإطالقها على ميادين وشوارع ومدارس ،أو بالرعاية
التي يوليها لهم مكتب الشهيد بمتابعة شخصية من صاحب السمو ولي

أدعو األباء واألمهات أن
يشرحوا ألبنائهم معنى
«يوم الشهيد»

عهد أبوظبي أو بالمبادرات المجتمعية الكثيرة  ..وكل ذلك كان تأكيدا

إضافيا على العروة الوثقى بين شعبنا وقيادته ،وعلى متانة وحدة البيت
اإلماراتي الكبير وتكاتف وترابط أبنائه ومكوناته.

أيها المواطنون والمواطنات..

على مدى نيف وأربعين عاما مسيرة تحديث وتطوير قواتنا المسلحة.

ونحن نحتفي بيوم الشهيد نكون نحتفي أيضا بقواتنا المسلحة الباسلة

أيها المواطنون والمواطنات..

تسري في عقيدة ضباطها وجنودها  ..والشهداء هم أبناؤها البررة الذين

عهدي بكم أنكم تحفظون رسالة الشهداء في صدوركم ،فهم منكم

مدركين أن هذا اليوم ممتد في صفوفها طوال العمر ،فروح االستشهاد

تشربوا هذه الروح في مدارسها ومعاهدها ومناهجها ومعسكراتها،
وكانوا أوفياء لقسم منسوبيها المتأهبين دوما لتلبية النداء وأداء الواجب،
والمبتغين إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة.

وأنتم ذووهم ..إنها رسالة القيم والمبادئ اإلماراتية في االنتماء والوالء

والتكاتف والتراحم واإلخالص وإنكار الذات واالنحياز إلى الحق ونبذ الباطل.
وحسبي أنكم تستلهمون الرسالة في أعمالكم وسلوككم وتعامالتكم،

أحيي معكم ضباط وجنود قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية وزمالءهم

فكنتم القوة الدافعة لنجاح نموذجنا اإلماراتي ،ونزوعه الدائم إلى تعزيز

وسجاياهم وشجاعتهم ،وإقبالهم على التدريب والتعليم وتنمية القدرات،

المستدامة.

الذين سبقوهم في الخدمة العسكرية ..وأجدد اعتزازي بالتزامهم وكفاءتهم
مما ارتقى بقواتنا إلى مستوى أرقى الجيوش في العالم.

مصادر قوته ،وتحقيق ريادته ،وإنجاز تقدمه في كل حقول التنمية الشاملة

في هذا اليوم وفي كل يوم نتذكر شهداءنا ونشكرهم على ما أضافوه

والتحية واجبة ومقرونة بالتقدير والعرفان لبناة قواتنا المسلحة ،إلى والدنا

لوطننا من قوة وعزة ورفعة  ..ونغبطهم على التكريم الذي نالوه من الكريم

القائد األعلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

ذويهم وذرياتهم ونسأل وجهه الكريم أن يديم علينا نعم األمن واألمان

ومعلمنا ورمز دولتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإلى

الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الذي رعى بالتخطيط والتنفيذ

الوهاب ،ومن شعبنا وقيادته ..وندعو الله عز وجل أن يطرح البركة في
واالزدهار ،وأن يحفظ وطننا من كل شر ومكروه”.
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محمد بن زايد:

ذكرى شهداؤنا ستبقى رمزاً

لصفحات مجيدة في تاريخ اإلمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة أننا

نستمد من السيرة العطرة لشهداء الوطن األبرار الدروس والعبر من أجل وطن قوي منيع ،قادر على مواجهة
ً
التحديات ..ونرفع هاماتنا ً
وفخرا بهم ..مضيفا سموه أن أسماء شهداء اإلمارات األبطال وذكراهم ستبقى
عزا

ً
رمزا لصفحات مجيدة في تاريخنا.

وقال سموه ــ بمناسبة يوم الشهيد إنه مع مرور السنوات يزداد حرصنا

على تخليد هذه الذكرى وإبقائها حية في ذاكرة اإلمارات وشعبها وتسجيل
بطوالتهم في أنصع صفحات الوطن لتعريف األجيال المقبلة كم ضحى

آباؤهم وأجدادهم حتى يحافظوا على دولة اإلمارات ويصونوا أمنها
ومقدارها وكرامتها”.

وفيما يلي نص الكلمة.

“تفخر دولة اإلمارات وشعبها بإحياء ذكرى “يوم الشهيد” العظيمة ،ذكرى
ً
وتجسيدا
شهدائنا األبطال الذين جادوا بأرواحهم فداء لإلمارات وأهلها
ً
لقيمها ومبادئها ..نرفع هاماتنا ً
وفخرا بهم ،ونستمد من سيرتهم
عزا

العطرة الدروس والعبر من أجل وطن متقدم وقوي ومنيع قادر على
مواجهة التحديات بثقة والتطلع إلى المستقبل بأمل وطموح واطمئنان.

إن ذكرى شهدائنا األبرار ،ستظل مصدر إلهام على الدوام ،وستبقى
ً
ً
مشرقا لحب الوطن
ونموذجا
تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا،
والتضحية بكل غال ونفيس من أجله ،فأعظم التضحيات هي التي تبذل

رعاية أسر الشهداء

واإلهتمام بشؤونهم

سيظل على قمة أولوياتنا
وفي قلب أهتماماتنا

ً
دفاعا عنه ،وأطهر الدماء،
من أجل الوطن ،وأشرف المعارك التي تُ خاض
التي تراق في الذود عن حياضه وصيانة مكتسباته.

ستبقى أسماء شهدائنا األبطال من العسكريين والمدنيين ،في كل زمان
ً
رمزا لصفحات مجيدة في تاريخنا ومهما مرت السنوات  ..تزداد
ومكان،
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اإلمارات وطن الوفاء وال

ينسى أبناءه الذين قدموا
التضحيات من أجله

المجاالت ،نستحضر القيم والمعاني التي يجسدها شهداؤنا األبرار ..قيم
الوطنية واالنتماء والعطاء واإلخالص والتفاني في حب الوطن والدفاع
عنه ورفعته وإعالء شأنه ،ألنها تمدنا بالعزم والقوة واإلرادة الصلبة

لتحقيق طموحاتنا وآمالنا خالل األعوام المقبلة ،وتؤكد أن دولة اإلمارات

الغالية تعلو وتتقدم بأبنائها ،ومهما قدمنا لها لن نستطيع أن نوفيها حقها.
رحم الله تعالى شهداءنا األبرار ورفع
درجاتهم في عليين ،وبارك في
أمهاتهم

وآبائهم

وأسرهم،

وعاشت دولة اإلمارات العربية

ً
ً
منيعة عزيزةً
قوية
المتحدة

بأبنائها على الدوام”.

ً
ً
وإشراقا ،ويزداد حرصنا على تخليد هذه الذكرى وإبقائها حية
توهجا
ذكراهم
في ذاكرة اإلمارات وشعبها ،وتسجيل بطوالتهم في أنصع صفحات كتاب
الوطن ،لتعريف األجيال المقبلة كم ضحى آباؤهم وأجدادهم حتى يحافظوا

على دولة اإلمارات ويصونوا أمنها ومقدراتها وكرامتها.

ً
يوما للشهيد تحتفي خالله بشهدائها
وإذا كانت اإلمارات قد خصصت
ً
وتفخر ببطوالتهم وشجاعتهم ،فإنها ال تنساهم أبدا ،وإنما تتذكرهم على
الدوام ،ألنهم حاضرون في وجدان شعبها ،ال يغيب ذكرهم أو تتقادم

تضحياتهم.

إن رعاية أسر الشهداء واالهتمام بشؤونهم وتوفير كل ما من شأنه التعبير
عن الشكر واالمتنان لهم ،كان وال يزال وسيظل على قمة أولوياتنا وفي

قلب اهتماماتنا ،ألن دولة اإلمارات وطن الوفاء الذي ال ينسى أبناءه الذين

قدموا التضحيات من أجله ،في كل المجاالت ،حتى تظل رايته عالية خفاقة
ً
ومستقبال ..وتضحيات شهدائنا يتضاءل أمامها كل
حاضرا
في السماء
ً
تقدير أو عرفان.

تحية في هذه المناسبة الوطنية إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأسرهم،
الذين قدموا لدولة اإلمارات فلذة أكبادهم ،وضربوا المثل والقدوة في
الشجاعة والوطنية واالنتماء ..وتحية إلى أبنائهم وبناتهم ،الذين تحولوا إلى

أمانة غالية في أعناقنا وأعناق الوطن.

ونحن نستعد لدخول الخمسين عاما المقبلة من تاريخ بالدنا ،بكل ما بها

من طموحات وآمال وتطلعات كبيرة على مختلف المستويات وفي كل
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البواردي:

يوم الشهيد

شهداؤنا سيظلون في قلوبنا وتضحياتهم

ماثلة أمام أعيننا إلى أبد اآلبدين

قال معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في يوم الشهيد تستذكر دولة اإلمارات العربية
المتحدة أبناءها الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة والمكانة الرفيعة في الدنيا واآلخرة ،فهم رجال صدقوا ما

عاهدوا الله عليه ،ووهبوا أرواحهم لرفعة الوطن والذود عنه ولتبقى كلمة الحق عالية راسخة.
وأكد معاليه  -في كلمة له بمناسبة “يوم الشهيد”  -أن “يوم
الشهيد” مناسبة وطنية علينا فيها أن نجدد العهد لقيادتنا ،بأن

نستثمر في أبنائنا ونقوي سواعدنا بهم باحتوائهم وتعليمهم

وتأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا محصنين وقادرين على تحمل
ً
ً
منيعا لهذا الوطن عند
درعا
المسؤولية ،ومستعدين ليكونوا
الصعاب ،فهم الثروة الحقيقية التي تبنى بها األوطان وتعمر بها
الحياة.

وأضاف“ :ال يفوتني في هذا اليوم أن أؤكد أبوة القيادة وكفالتها

ألبناء وأسر الشهداء الذين ضربوا لنا أروع األمثلة في البذل والعطاء
في سبيل رفعة الوطن ،كما نؤكد لهم أن شهداءنا سيظلون في

قلوبنا وتضحياتهم ماثلة أمام أعيننا إلى أبد اآلبدين”.

وقال“ :نسأل الله في هذا اليوم بأن يحفظ دولة اإلمارات العربية
ً
المتحدة قيادةً
وشعبا وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان ،وأن

ً
جنودا مخلصين مستعدين
نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة
ً
دائما للدفاع عن أرضنا وبذل الغالي والنفيس فداء لتراب هذا
الوطن”.
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حمد الرميثي :

قواتنا المسلحة قدمت صورة

مشرفة على الساحة الدولية

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أن يوم الشهيد هو يوم إلعالء

مبادىء إنسانية سامية ،فالتضحية بالنفس في سبيل نصرة الحق وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والتضامن
مع األشقاء ،تبقى خير شاهد وعنوان على ما قدمه أبناء اإلمارات من الشهداء األبرار.

إن الشهيد وذويه يستحقون منا كل تقدير واعتزاز ،وكل حب ووفاء ،وقد

وفيما يلي نص كلمة معاليه ..
ً
وشعبا
“ في هذا اليوم ،تحتفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ـ قيادة
ـ بواحدة من أقدس وأغلى مناسباتها الوطنية ،وهو يوم الشهيد ،الذي
يوافق الثالثين من نوفمبر من كل عام ،هذا اليوم الذي يلتف فيه جميع
ً
أبناء شعبنا
تكريما لروح وتضحيات وعطاءات شهداء أبرار قدموا أرواحهم
ً
رمزا
فداء لإلمارات ،ومن أجل أن تبقى رايتها عالية خفاقة ،وأن يبقى أبناؤها
للوفاء والتضحية والشجاعة في ميادين الحق والواجب والشرف.

هؤالء الشهداء وذويهم وأمهاتم ،الالتي ضربن المثل والقدوة في حب

بالنفس في سبيل نصرة الحق وإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج

إن يوم الشهيد هو يوم للتضحية والتالحم واالنتماء لألرض والوطن والوالء

ضربت قيادتنا الرشيدة المثل والقدوة في تقدير هذه التضحيات العظيمة،
بما قدمت من مساندة ألسرهم وذويهم ،وبما عبرت عنه من تقدير
ً
جميعا اليوم على هدي
وامتنان لتضحيات هؤالء األبطال ،لذا نمضي
قيادتنا ،ونكرم في هذا اليوم الخالد من تاريخ دولتنا ،تضحيات وعطاءات بال
ً
ً
أيضا رسالة احترام وتقدير ألسر
جميعا ،ونوجه
حدود قدمها شهداء الوطن

ً
أيضا يوم إلعالء مبادىء إنسانية سامية ،فالتضحية
إن يوم الشهيد هو

الوطن والتضحية من أجله بأعز ما لديهم وما يملكون.

والتضامن مع األشقاء ،تبقى خير شاهد وعنوان على ماقدمه أبناء اإلمارات
ً
أيضا يوم نقف فيه وقفة إعزاز وتقدير وإجالل
من الشهداء األبرار .وهو

للقيادة الرشيدة ،وهو يوم يعكس قوة وحدتنا واتحادنا وعمق تضامن
ً
ً
واحدا خلف قيادة ال تبخل
صفا
أبناء شعبنا وتآزرهم وترابطهم ووقوفهم

ً
تأكيدا على أن هذه التضحيات العظيمة ستبقى
ألسر الشهداء وذويهم،
في ضمير اإلمارات ووجدانها؛ فالشهداء الذين قدموا المثل والقدوة

وأظهروا شجاعة وبسالة وقدموا أمثلة نادرة في الوطنية والوالء واالنتماء

وجادوا بكل غال ،وليس هناك أغلى من الروح ،كي تبقى اإلمارات آمنة
مستقرة وكي تبقى رايتها عالية خفاقة ،وكي تفي بوعودها لمن استغاثوا

بها فأغاثتهم ومن استنصرها فنصرتهم.

بأي جهد وال وقت من أجل مافيه خير أبناء هذا الوطن .يوم الشهيد هو
يوم التضحيات الوطنية ،وهو يوم تتعلم فيه أجيالنا الجديدة هذه القيم

والمبادىء والمعاني االنسانية والوطنية النبيلة ،وتترسخ في وجدانها من
خالل استلهام القدوة والمثل والنموذج ،فالوطن الذي يستذكر شهداءه في
ً
مقدرا عطاءهم الوطني الكبير ،تنبت أرضه
كل وقت وحين ،ويقف اليوم

وتمتلىء سماءه بكل معاني الوطنية والفداء.
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كرم عدداً من ذوي الشهداء واسرهم بحضور شيخ األزهر الشريف

حاكم الفجيرة والشيوخ يشهدون
مراسم «يوم الشهيد» في واحة الكرامة
شهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم

الفجيرة مراسم «يوم الشهيد» التي جرت

وفاء لشهداء
في واحة الكرامة في أبوظبي،
ً
ً
وتخليدا لذكراهم في تاريخ
الوطن األبرار
دولة اإلمارات ووجدان شعبها.

حضر المراسم ..فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر

الشريف .كما حضرها كل من :سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل

الحاكم في منطقة الظفرة ،وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
ممثل الحاكم في منطقة العين ،وعدد كبير من الشيوخ والمسؤولين.

بدأت مراسم «يوم الشهيد» بوصول صاحب السمو الشيخ حمد بن

محمد الشرقي إلى واحة الكرامة .وبعد ذلك ،كشف سموه عن «مجسم
ً
عاما على
الخمسين» الذي يجسد احتفاء دولة اإلمارات بمرور الـ50

تأسيسها وما حققته من إنجازات حضارية خالل العقود الماضية.

إكليال من الزهور عليه فيما
ثم توجه سموه إلى نصب الشهيد ،ووضع
ً
ً
وتقديرا لتضحياتهم من
أطلقت المدفعية  21طلقة تحية ألرواح الشهداء

أجل الوطن وبطوالتهم في ميادين الذود عن حياضه وحفظ سيادته.

التكريم

كرم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي
وفي هذه المناسبةّ ،
ً
عددا من ذوي الشهداء وأسرهم ،حيث سلم سموه «وسام الشهيد» إلى
أسرة كل من :الشهيد خميس سعيد خميس بخيت ،والشهيد ناصر محمد

شميل الراشدي ،والشهيد إبراهيم عبدالله علي سالم الشحي.

ً
تعبيرا عن التقدير والعرفان لتضحيات الشهداء البواسل حتى
يأتي التكريم

تظل راية اإلمارات عالية خفاقة وللمواقف الوطنية ألسرهم وما أبدوه
من وفاء للوطن وتضحية ألجله.
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•الشهداء األبرار  ..أعالم ومنارات وقدوة حسنة في حب الوطن
•تضحيات شهداء اإلمارات ستظل أوسمة عز وشرف على صدور الجميع
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ً
يوما للشهيد،
حفظه الله ،باعتماد يوم الثالثين من شهر نوفمبر من كل عام
ً
تأكيدا على وفاء القيادة الرشيدة ألبناء اإلمارات منذ عهد المغفور له
كان

ً
نموذجا للوفاء مع
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي كان
ً
ً
وعرفانا بما
وحرصا على تخليد أسماء الشهداء في تاريخ الوطن
شعبه ووطنه

للوطن وأهله منذ الشهيد األول في الثالثين من شهر
قدمه هؤالء الشهداء
ِ
ً
ومرورا بكل الشهداء من مدنيين وعسكريين.
نوفمبر عام ،1971
وقال «نعاهدكم ،شيوخنا الكرام ،ونعاهد شعب اإلمارات ..أن نظل على

كلمة يوم الشهيد

بعد ذلك ،توجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إلى المنصة

الرئيسية ،حيث عزف السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وألقى
وكيل أول سالم خليفة الشامسي كلمة «يوم الشهيد» ،عبر فيها عن فخره

أجل رفعة وكرامة الوطن
نهج الشهداء األبطال في بذل الغالي
ِ
والنفيس من ِ
ً
جهدا في تطوير أنفسنا على الدوام من خالل التدريب واكتساب
وأال ندخر
أي وقت وحين
المعارف الجديدة حتى نظل قادرين على تلبية نداء الواجب في ِ
ً
عاما
وحماية مكتسباتنا وتعزيز قوتنا الشاملة لتنطلق اإلمارات نحو الخمسين
المقبلة بكل ثقة وطموح وأمن».

قائال «إن تضحيات أبنائكم ستظل
ووجه التحية والتقدير إلى أسر الشهداء،
ً
ً
جميعا ..واليوم كل أبناء اإلمارات
أوسمة عز وشرف على صدوركم وصدورنا

أيام
يوم من
بالوقوف في واحة الكرامة ..واحة المجد والعز والفخر ،في
ِ
ٍ
ٍ
ِ
كوكبة من
اإلمارات الخالدة ،وهو يوم الشهيد الذي تحيي فيه اإلمارات ذكرى

وشعبها» .وأضاف «ونحن
أبناؤكم ..فأنتم رمز للمعدن األصيل لإلمارات
ِ

وقال الشامسي «في هذا اليوم ،نتذكر الذين حفروا أسماءهم بحروف من

لألمن واألمان تحت قيادتها الرشيدة».
وواحة
ِ
وختم وكيل أول سالم خليفة الشامسي كلمة «يوم الشهيد» بالتعبير عن

وطنهم،
وأشجع أبنائها الذين لم يهابوا الموت في سبيل عزة ومنعة
أصدق
ِ
ِ
ِ
ً
وقدموا أعظم تضحية يمكن أن يقدمها إنسان أال وهي الروح دفاعا عن راية
اإلمارات وأمنها وقيمها وسيادتها.

نور في تاريخ الوطن ..وندعو الله تعالى أن يمنحنا القوةَ الستلهام قيمهم
طريق التضحية واإلخالص والفداء من
طريقهم..
وشجاعتهم والسير على
ِ
ِ
أجل اإلمارات التي أعطتنا الكثير وما زالت تعطي بال حدود وحقها علينا أن

نرد لها الجميل في كل مكان وزمان ،رغم أننا لن نستطيع أبدا أن نفيها
ً
حر..
َ
كل ٍ
دم ِ
حقها» ،مستشهدا في هذا السياق بقول الشاعر :ولألوطان في ِ
َ
مستحق.
ُ
ودين
يد سلفت
ٌ
ٌ
وأشار إلى أن الشهداء األبرار في كل المواقع ،هم أعالم ومنارات وقدوة
اإلماراتي وقيم
اإلنسان
معدن
حسنة في حب الوطن وتجسيد ألصالة
ِ
ِ
ِ
الشجاعة واإلقدام الراسخة التي تميزه منذ القدم ألنهم تربوا في َكنف قواتنا

المسلحة الباسلة ..مصنع الرجال ومدرسة الوطنية اإلماراتية التي ال ينضب
معينها مهما مرت األيام والسنوات.

وأضاف أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،

والخندق والبندقية ،ونتفيأ ظالل هذه الذكرى العزيزة
نستذكر رفقاء السالح
ِ
ً
ً
قلوبنا ،ندعو الله أن تظل اإلمارات كما كانت دائما رمزا للعزة والمنعة،
على
ِ

اعتزازه بمشاركته مع قواتنا المسلحة الباسلة في ميادين الشرف ،واعتبر
إصابته وهو يؤدي واجبه الوطني ،أعظم وسام شرف على صدره ،وأقل ما

يمكن أن يقدمه فداء للوطن ،ويورثه ألبنائه وأحفاده من بعده.

طائرات القوات الجوية
في ختام الفعالية ،حلق سرب من طائرات القوات الجوية في

سماء واحة الكرامة في تشكيل رمزي تحية ألرواح الشهداء األبرار

وما يمثلونه من رموز للتضحية والفداء في تاريخ دولة اإلمارات

وإجالال لبطوالتهم ومواقفهم في ميادين العزة.
العربية المتحدة
ً
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خليفة بن طحنون يشهد فعاليات
“دقيقة الدعاء الصامت” في واحة الكرامة

شارك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون

على صدر التاريخ ناصعة تروي حكاية الفخر والعز والفخار .ودعا الشيخ خليفة

إحياء لذكرى يوم الشهيد وتقديرا لتضحيات
الدعاء الصامت في واحة الكرامة
ً

وأن يسكنهم فسيح جناته ،راجيا الله عز وجل أن يحفظ دولة اإلمارات العربية

أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي جموع المواطنين والمقيمين وقفة
شهداء الوطن األبرار .كانت فعالية يوم الشهيد قد بدأت على مستوى الدولة
بتنكيس العلم في تمام الساعة الثامنة صباحا فيما استضافت واحة الكرامة

الفعالية الرئيسية التي شارك بها ممثلون وكبار القادة من وزارة الدفاع و وزارة

الخارجية و التعاون الدولي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي و
هيئة الهالل األحمر وأسر الشهداء باالضافة الى شخصيات من فلم الكمين.
وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان سيظل شهداء الوطن خالدون في

ذاكرة ووجدان أبناء الوطن وستظل تضحياتهم وعطاءهم وبطوالتهم أوسمة

بن طحنون آل نهيان المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته
المتحدة وأن يحيطها بعنايته وفضله لتظل كما هي واحة أمن واستقرار .

وتضمنت فعالية إحياء هذه المناسبة الوطنية الوقوف دقيقة صمت و
الدعاء ألرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أعقبها

رفع العلم و عزف السالم الوطني تعبيرا عن تالحم و ترابط دولة اإلمارات
العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتجسيدا لفخرهم واعتزازهم بشهداء

الوطن الذين سطروا أروع مالحم العز والفخر وجسدوا كل القيم النبيلة التي
تقوم عليها دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وزارة الدفاع :نجدد العهد لقيادتنا
بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

المسلحة والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبالن المزروعي نائب
ً
احتراما
رئيس األركان ،ومنتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين،

ً
ً
واعتزازا بتضحيات أبنائنا الشهداء الذين نالوا شرف الشهادة
وفخرا
وإجالال
ً
ً
فداء
وعرفانا ألرواحهم التي قدموها
والمكانة الرفيعة في الدنيا واآلخرة،
ً

لوطننا الغالي .وقال معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بهذه الذكرى العزيزة
على القلوب« ..يوم الشهيد مناسبة وطنية علينا فيها أن نجدد العهد
لقيادتنا ،بأن نستثمر في أبنائنا ونقوي سواعدنا بهم باحتوائهم وتعليمهم

وتأهيلهم وتدريبهم حتى يكونوا محصنين وقادرين على تحمل المسؤولية،
ً
درعا منيعة لهذا الوطن عند الصعاب ،فهم الثروة
ومستعدين ليكونوا
حضر معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمناسبة
ذكرى يوم الشهيد ،دقيقة صمت للدعاء على أرواح شهداء الوطن

الحقيقية التي تبنى بها األوطان وتعمر بها الحياة».
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السيسي يفتتح معرض «آيديكس »21 -بحضور إماراتي رفيع

البواردي يلتقي مسؤولين عسكريين
ويطلع على أحدث الصناعات الدفاعية
ّ

دشن الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي النسخة الثانیة من معرض مصر الدولي للصناعات العسكریة والدفاعیة
«آیدیكس ،»2021 -وذلك خالل الفترة من  29نوفمبر حتى  2ديسمبر  2021بمركز مصر للمعارض الدولية بحضور معالي
محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وعارضین من مختلف أنحاء العالم.
ً
مؤكدا أن قدرة وحجم الشركات المشاركة في المعرض
ورحب السیسي في كلمته بالمشاركین في فعالیات المعرض
یعكسان مدى أهميته ،وأعرب عن شكره للقائمین على تنظیمه وتمنياته بالتوفیق لكل الشركاء فيه.
وقام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة في المعرض واالطالع على
الجناح اإلماراتي وأثنى على الجهود المبذولة ،كما زار عددا من الشركات

العارضة للتعرف على آخر ما أنتجته من صناعات دفاعية يرافقه كبار ضباط

ومسؤولي وزارة الدفاع .ويعد المعرض من أضخم المعارض المتخصصة

19
في الصناعات العسكرية في مصر والقارة األفريقية ويجمع كبرى الشركات
المحلية والعالمية في مجاالت الدفاع والتسليح .كما التقى محمد بن أحمد

البواردي ،على هامش المعرض الفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام
للقوات المسلحة وزير الدفاع واإلنتاج الحربي المصري واللواء مهندس

محمد أحمد مرسي وزير اإلنتاج الحربي ونيكوس شاردالياس نائب وزير الدفاع

الوطني اليوناني وبحث معهم تعزيز عالقات التعاون الدفاعي والعسكري
القائمة بين دولة اإلمارات وبلدانهم والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما
يعزز المصالح المشتركة.

وفي األثناء ،أكد وزیر الدفاع المصري سعي بالده الدائم المتالك مقومات
القوة «بهدف الحفاظ على أمنها وسالمتها في عالم یموج بالصراعات»،
ً
معتبرا أن «من یمتلك مفاتیح القدرة یستطیع صنع السالم».

وأعرب عن تطلعه إلى أن یكون المعرض «منصة لتبادل الخبرات واألفكار
ً
والرؤى»
مؤكدا قدرة بالده على تنظیم مثل هذه الفعالیات على أرضها في
أمن واستقرار...

رئيس أركان القوات المسلحة يزور
معرض مصر للدفاع «»EDEX 2021

زار معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

كما التقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان

وقام معالي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له بجولة في

أركان حرب القوات المسلحة المصرية وبحث معه تعزيز عالقات التعاون

من ممثلي هذه الشركات على آخر ما أنتجته من صناعات دفاعية..

والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة

المسلحة معرض مصر للدفاع «.»EDEX 2021

المعرض واطلع على مختلف األجنحة الدولية والشركات العارضة واستمع

القوات المسلحة على هامش زيارته للمعرض الفريق أسامة عسكر رئيس

الدفاعي والعسكري القائمة بين دولة اإلمارات وجمهورية مصر العربية
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البواردي يعلن اطالق الهوية المرئية
الجديدة لوزارة الدفاع

أعلن معالي محمد بن أحمد البواردي وزير

مقاليد الحكم ليواصل مسيرة اإلنجازات الريادية

الجديدة لوزارة الدفاع وأعالم وشعارات وشارات

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تحت راية

الدولة لشؤون الدفاع إطالق الهوية المرئية

الوزارة والقوات المسلحة بناء على القرار الذي
أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات
المسلحة و الذي يأتي متزامنا مع احتفاالت

الدولة باليوبيل الذهبي ويوم العلم وذلك
بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني
الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة

مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع و كبار
قادة وزارة الدفاع و القوات المسلحة.

التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ

وطنية تعبر عن اإلنجازات الريادية التي حققتها
اإلمارات في مختلف المجاالت وعلى مستوى

المحافل الدولية ،ليبقى هذا الوطن منارة تضيء
ً
ً
وتقدما وحضارة ال تعرف المستحيل.
نورا
و أكد البواردي أن هذا اليوم يعتبر عالمة فارقة

في تاريخ اإلمارات ومحطة انطالق لوزارة الدفاع
بمنظومتها الجديدة نحو مستقبل واعد من خالل

استشرافها للمستقبل ،ومواكبتها للمتغيرات و

هو ما يعد جزءا من ثقافتها ودورها في السنوات

وقال معاليه في كلمه له بهذه المناسبة“ :نطلق

الخمسين المقبلة ما يفتح الطريق أمام بناء

طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء

الوطنية من خالل عملية التطوير الشاملة التي

اليوم الهوية المرئية لوزارة الدفاع لتواكب

المنظومة الدفاعية الجديدة  ..نبارك للجميع

ّ
فخر لنا و لدولة اإلمارات
ونثمن جهودكم ومساهماتكم التي بال
شك مصدر ٍ
العربية المتحدة أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد في تحقيق األهداف

المنشودة».

و أضاف “ لقد ضاعف من أهمية هذه المناسبة تزامنها مع ذكرى تولي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”

جيش عصري قوي يواكب مسيرة التنمية

سيطلقها الهيكل الجديد للدفاع و التي تعزز

من قوة ومنعة قواتنا المسلحة وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة ومرونة
وفعالية وستكون قوة دافعة لتمكين قطاع الدفاع وصناعاته المرافقة من

تبنى أحدث المعايير التقنية والتكنولوجية.

وبدأت وزارة الدفاع تطبيق وارتداء هويتها المرئية الجديدة بجميع حساباتها

على وسائل التواصل االجتماعي وموقعها اإللكتروني.
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وزارة الدفاع تحتفل بيوم العلم
احتفلت وزارة الدفاع بمناسبة يوم العلم بحضور

مع احتفاالت الدولة بعامها الخمسين حيث يزداد

الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن

رمز السيادة والوحدة والعز ويزداد حبنا لتراب الوطن

معالي محمد بن أحمد البواردي الفالسي وزير
حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات
المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة
الدفاع والوكالء المساعدين وعدد من كبار ضباط

ومسؤولي وموظفي الوزارة حيث جرى رفع العلم

بمقر الوزارة.

فخرنا بعلم دولة اإلمارات هذا الرمز الوطني الخالد
ولقادته الكرام ولمؤسسيه.

وفي نهاية كلمته قال معاليه « :اليوم نحتفل
برفع علم اإلمارات عاليا بحضور منتسبي وزارة
الدفاع في توقيت واحد مع كافة قطاعات الدولة،

فتحيا اإلمارات وليحيا قادتها الذين أرسوا دعائمها

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في كلمة

وحافظوا على أركانها ،ويحيا جنودها األوفياء

بعلمها وبذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة

الشهداء وتحية تقدير وعرفان ألهلهم وذويهم

له بهذه المناسبة الوطنية أن احتفال دولة اإلمارات

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات
المسلحة «حفظه الله» مقاليد الحكم يأتي متزامنا

البواسل الشجعان ،ودعوة من القلب ألبنائنا
وصادق الدعاء أن يحفظ الله اإلمارات قيادة

وشعبا» .
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البواردي يترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء الدفاع
بدول مجلس التعاون الـ  18في الرياض
ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وفد الدولة

المشارك في اجتماع وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الثامن عشر الذي عقد بمقر األمانة العامة للمجلس بالرياض بحضور صاحب
السمو الملكي األمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع بالمملكة
العربية السعودية ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع

بدول المجلس ومعالي الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف ،األمين العام
لمجلس التعاون.

وناقش االجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل العسكري المشترك

والمدرجة على جدول األعمال وتم اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.

على صعيد متصل دشن وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون “مقر القيادة

العسكرية الموحدة الجديدة” لدول المجلس في الرياض.

وبهذه المناسبة أكد معالي محمد بن أحمد البواردي أن تدشين “مقر القيادة

العسكرية الموحدة الجديدة” في الرياض يعد أبلغ تجسيد للتعاون الصادق والبناء

والمثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترجمة حقيقية لمتانة

العالقات وروابط األخوة التي تجمعها.

وأشاد بدعم أصحاب الجاللة والسمو قادة دول المجلس لمسيرة مجلس التعاون

ودفعها قدما لألمام بما يحقق آمال وطموحات شعوب دول المجلس ويعزز
من أواصر األخوة بين األشقاء في جميع المجاالت بما فيها الجانب العسكري.

البواردي يبحث عالقات التعاون المشترك مع نظيره الياباني

بحث معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي نوبو

وأعرب وزير الدفاع الياباني عن امتنانه للدعم الذي قدمته دولة اإلمارات العربية

تجمع البلدين الصديقين ،وذلك بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

اتفق الجانبان على استمرار التواصل الوثيق من أجل السالم واالستقرار في

كيشي وزير الدفاع الياباني عبر االتصال المرئي العالقات الثنائية المشتركة التي
وتبادل الجانبان خالل االتصال المرئي عالقات التعاون الدفاعي والعسكري

المشترك وسبل تعزيزها ،لخدمه مصالح البلدين الصديقين وتدعم رؤية
وتطلعات الحكومتين.

المتحدة خالل مغادرة الموظفين من سفارة اليابان في كابول بأفغانستان ،كما
الشرق األوسط وكذلك لضمان المالحة اآلمنة للسفن ،وتبادل الجانبان وجهات

النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.
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وزير الدولة لشؤون
الدفاع يزور أجنحة
الشركات في
معرض دبي
للطيران 2021
قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة في

معرض دبي للطيران  ،2021زار خاللها عددا من أجنحة الشركات المتواجدة في
المعرض والمنصات الخارجية يصحبه عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

واطلع معاليه خالل الجولة على عدد من الشركات المشاركة والمنصات

الخارجية للمعرض ،واستمع لشرح من العارضين عن مشاركتهم وعروضهم
في هذه الدورة.

وقام معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع في نهاية الجولة بزيارة فريق فرسان

الفعالة وما قدموه من
اإلمارات معربا عن الشكر والثناء لهم على مشاركتهم
ّ

عروض حية طوال أيام المعرض وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

وأكد معاليه في نهاية جولته أهمية معرض دبي للطيران لالطالع على أهم

التطورات في عالم الطيران والفضاء وعلى أحدث ما تنتجه من صناعات

ومعدات وأنظمة تساهم في تنوع االقتصاد الوطني والعالمي ،ودوره في

استقطاب كبرى الشركات العالمية والوطنية المشاركة ،للتعرف على أحدث

األنظمة.

البواردي يزور جناح “درع الوطن” في المعرض
زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع جناح مجلة

«درع الوطن» في معرض دبي للطيران .2021

وهنأ معاليه كافة المسؤولون في مجلة “درع الوطن” بمناسبة االحتفال

باليوبيل الذهبي النطالق المجلة.

وأشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع بدور “درع الوطن” في مواكبة كافة
األحداث والمعارض الدفاعية والعسكرية ،،وثمن جهود النشرة اليومية
الصادرة عن المجلة في معرض دبي للطيران في تغطية احداث المعرض

وتسليط الضوء على االنجازات والصناعات العسكرية والدفاعية والتقنية
التي تطورها الجهات الوطنية والعالمية.

وقال معاليه “ يحق لمجلة درع الوطن االحتفال باليوبيل الذهبي وبما أنجزته
خالل السنوات الخمسين الماضية من عمرها فقد كانت على الدوام المنبر

اإلعالمي الملتزم بقضايا الوطن واستطاعت أن تفرض نفسها على الساحة

اإلعالمية المحلية واإلقليمية والدولية بفضل عملها الدؤوب وحرصها على

ً
ومضمونا لتواكب النهضة الشاملة التي شهدتها دولة
شكال
تطوير نفسها
ً

اإلمارات العربية المتحدة ،كل التوفيق والنجاح لها ولكافة العاملين بها».
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الرميثي يستقبل قائد القوات البرية
الملكية السعودية
الملكية السعودية.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة بالضيف
واستعرض معه عالقات التعاون األخوية القائمة بين

دولة اإلمارات والمملكة العربية السعودية وسبل
الصعد
تعزيزها ،وما تشهده من تطور على مختلف ُ

خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون

الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

جرى خالل اللقاء  -الذي حضره عدد من كبار ضباط

القوات المسلحة من الجانبين  -تبادل األحاديث
والموضوعات العسكرية ذات االهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمر
بين األشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في

المجاالت كافة ال سيما في المجال العسكري خاصة
في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

بعد ذلك قام معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات
المسلحة ،معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية

المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية بزيارة

قيادة القوات البرية ،حيث كان في استقباله اللواء الركن سعيد الشحي قائد
القوات البرية ،وعدد من كبار ضباط قيادة القوات البرية.

وزارة الدفاع وجمعية
المخترعين اإلماراتية
توقعان مذكرة تفاهم
وقعت وزارة الدفاع وجمعية المخترعين اإلماراتية مذكرة تفاهم بشأن تطوير

أوجه التعاون بين الجانبين في مجال االبتكارات.

تتيح المذكرة فرصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين أعضاء الجمعية

و أكد مساعد رئيس األركان للقدرات المشتركة بهذه المناسبة حرص وزارة

تعود بالمنفعة في مجاالت االبتكار ونشر ثقافة اإلبداع و التشجيع على طرح

تماشيا مع سياسة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال االبتكار وقال :

ومنتسبي وزارة الدفاع من خالل تأسيس عالقة شراكة و تعاون دائمة ومتطورة

أفكار مبتكرة بصورة فردية أو جماعية وإتاحة االستفادة القصوى من اإلمكانيات

المتوفرة لكل طرف بما يسهم في تكامل رؤى و خطط تطوير وبناء القدرات
للموهوبين والمبدعين سعيا إلى تنمية رأس المال البشري وكسب الرهان

لتحقيق التفوق لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

الدفاع على نشر الوعي بين منتسبيها حول أهمية التميز واالبتكارات وذلك
“ يأتي التعاون مع جمعية المخترعين اإلماراتية الوطنية ترجمة لذلك التوجه».

من جانبه قال المخترع اإلماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية إن
الجمعية منذ تأسيسها وهي تسهم في لم شمل المخترعين وتوفير البيئة

الداعمة البتكاراتهم و حصلت مؤخرا على عضوية االتحاد الدولي للمخترعين إلى

وقع المذكرة من جانب وزارة الدفاع سعادة اللواء ركن عبدالرحمن سبت مبارك

جانب اعتمادها يوما للمخترع اإلماراتي.

المخترعين اإلماراتية المخترع االماراتي أحمد مجان رئيس مجلس إدارة الجمعية.

و االبتكار لدى منتسبيها إلى جانب برامج االختراع وتطوير األعمال.

المري مساعد رئيس األركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع ومن جانب جمعية

و أشاد بجهود وزارة الدفاع ومعاهدها و وحداتها المختلفة في دعم روح االختراع
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قائد العمليات المشتركة يستقبل رئيس العمليات
المشتركة األسترالية
استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن
العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع

بمكتبه الفريق قريق بيلتون رئيس العمليات
المشتركة األسترالية بحضور سعادة هايدي فينامور

سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة.

و رحب العامري برئيس العمليات المشتركة

األسترالية و استعرض معه عالقات التعاون القائمة

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة و أستراليا و سبل
تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف األصعدة

خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون
الدفاعي بين البلدين الصديقين.

و بحث قائد العمليات المشتركة و رئيس العمليات
المشتركة االسترالية خالل اللقاء أيضا عالقات

الصداقة وجوانب التعاون والتنسيق المشترك بين
دولة اإلمارات العربية المتحدة وأستراليا خاصة في

الشؤون و المجاالت الدفاعية و العسكرية وتناوال
عددا من القضايا والموضوعات ذات االهتمام
المشترك.

رئيس اإلدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون
االستراتيجية يستقبل رئيس العمليات المشتركة األسترالية
استقبل سعادة اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي
رئيس اإلدراة التنفيذية لسياسات الدفاع و الشؤون

االستراتيجية بوزارة الدفاع بمكتبه الفريق قريق بيلتون

رئيس العمليات المشتركة االسترالية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس اإلدراة التنفيذية لسياسات
الدفاع و الشؤون االستراتيجية بالضيف والوفد
المرافق له والذي أعرب عن شكره وتقديره للدعم الذي

قدمته دولة اإلمارات لبالده خالل عملية إجالء الرعايا

األستراليين من أفغانستان.

تم خالل اللقاء استعراض أوجه التعاون الدفاعي الثنائي
بين البلدين الصديقين و سبل تعزيزها و تبادل وجهات

النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات االهتمام
المشترك.
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رئيس األركان يشهد ختام تمرين “ميدوزا ”11 -
العسكري في اليونان

شهد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ختام
التمرين العسكري المشترك “ميدوزا  ”-11في اليونان وذلك بمشاركة وحدات من القوات
البحرية و الجوية و العمليات الخاصة و الطيران المشترك من دولة اإلمارات و جمهورية مصر
العربية و اليونان و قبرص فضال عن مشاركة المملكة األردنية الهاشمية بصفة مراقب.
حضر ختام التمرين الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

يأتي التدريب في إطار دعم عالقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة

بتريدس وزير الدفاع القبرصي.

إدارة وتنفيذ مهام قتالية مشتركة باستخدام مختلف األسلحة الحديثة.

المصرية و نيكوالوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني وشارالمبوس

لجميع الدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتدريب ،وتعزيز القدرة على

27

اشتملت التمارين على تنفيذ العديد من األنشطة التدريبية منها قيام

المتضمنة استمرار المشاركة في التمارين المشتركة داخل اإلمارات

مشتركة والقيام بأعمال اإلبرار البحري والجوي بمشاركة عناصر القوات

المهارات التدريبية.

القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة عمليات بحرية وجوية
الخاصة.

وخارجها ،لتطوير التدريب وتأهيل منتسبي القوات المسلحة واكتساب

و أشاد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين المدرجة مع قوات الدول الشقيقة

المسلحة بكفاءة وقدرات المشاركين في فعاليات التمرين العسكري

مسرح العمليات ضد التهديدات المختلفة ،والتدريب على العمل المشترك

الميدان.

والصديقة وفي إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين
لتنفيذ مختلف المهام وتطوير التعاون في دمج وتوافق قدرات الوحدات

اإلماراتية ومختلف الوحدات المشاركة بهدف توحيد المفاهيم العملياتية
والتعبوية في جميع مراحل التمرين.

وتأتي مشاركة قواتنا المسلحة في هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية

المشترك ميدوزا  -11التي تعكس مستوياتهم وقدرتهم العملية في
وأكد معاليه أهمية إقامة مثل هذه التدريبات النوعية التي من شأنها

تعزيز قدرة مختلف األسلحة والتشكيالت على القيام بالواجبات الوطنية
واالستعداد الدائم للتعامل مع مختلف التهديدات المحتملة وتأمين أفضل

حماية وسبل الدفاع عن تراب هذا الوطن الغالي وسيادته واستقراره.
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اختتام التمرين العسكري «المصير واحد»

بين اإلمارات والسعودية

اختتمت فعاليات التمرين العسكري «المصير واحد» الذي أقيم على أرض

العسكرية ورفع جاهزية الجيشين ،وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

وشهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي ،قائد القوات البرية ،والفريق الركن

واشتملت على التدريب على التخطيط المشترك ،والتدريب على عمليات

ويأتي التمرين ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون

والتخريبية ،وعمليات الحصار والتفتيش ،بما ينعكس على حسن األداء

اإلمارات بين القوات البرية اإلماراتية والقوات البرية السعودية.

فهد المطير ،قائد القوات البرية الملكية السعودية ختام فعاليات التمرين.
والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين ،ويهدف
إلى تأكيد العالقات التاريخية واالستراتيجية بين البلدين ،وتعزيز الروابط

ونفذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية،
القتال في المناطق المبنية ،وتشمل التعامل مع الجماعات اإلرهابية

وتحقيق التفاهم واالنسجام في تنفيذ العمليات العسكرية ،بين القوات
المسلحة اإلماراتية والقوات المسلحة السعودية.
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وعزز التمرين الجاهزية العسكرية ،والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام
العسكرية المتعددة على مختلف أصناف األسلحة الحديثة والتكتيكات
ً
آفاقا جديدة للتعاون الدفاعي المشترك،
والخطط العسكرية ،ما يفتح
ويسهم في تعزيز الروابط العسكرية ،ورفع جاهزية الجيشين لمواجهة

تمر بالمنطقة ،لحفظ أمنها ومنجزاتها
مختلف التحديات والمخاطر التي ّ
وسالمة أراضيها.
وأشاد اللواء الركن الشحي ،بالمستوى المتميز والمهارات الميدانية

والقتالية التي وصلت إليها العناصر المشاركة ،في التمرين ،ومدى
التنسيق والتعاون بين الجانبين ،بما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ المهام

كافة ،بدقة وكفاءة عالية.

عزز التمرين الجاهزية العسكرية،
والقدرات المتطورة في تنفيذ
المهام العسكرية المتعددة
على مختلف أصناف األسلحة
الحديثة والتكتيكات والخطط
العسكرية
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وزارة الدفاع

تستضيف

ورشة عمل حول الشراكة في

العمليات العسكرية

نظمت وزارة الدفاع نوفمبر الماضي فى أبوظبي بالتعاون مع
اللجنة الدولية للصليب األحمر ورشة عمل حول الشراكة في
العمليات العسكرية والذي استمر لمدة  3أيام ،بمشاركة أكثر
مسؤوال من كبار الضباط العسكريين من  24دولة.
من30
ً
وتهدف الورشة التي افتتحت بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة

العمليات العسكرية ومهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر وأهميتها ودورها

المجال اإلنساني والخبراء األكاديميين على مستوى العالم ،بشأن ممارسات

وبينت وزارة الدفاع ،أن ورشة عمل الشراكة في العمليات العسكرية المشتركة

الدفاع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الضباط العسكريين والعاملين في
تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين واألعيان المدنية وتقييد وسائل وأساليب

القتال في العمليات العسكرية أثناء النزاعات المسلحة.

في النزاعات المسلحة.

تزود المشاركين باألدوات والمهارات الالزمة لتحديد الدروس المستفادة

باإلضافة إلى الفرص والتحديات الناجمة عن تعزيز الشراكة في الجانب

وتأتي هذه الفعالية بعد ثالث سنوات من انعقاد ورشة عمل كبار الضباط

العملياتي للقانون الدولي اإلنساني.

مرة في المنطقة حيث تمت في العاصمة أبوظبي بالتعاون بين وزارة الدفاع

التنفيذية للقضاء العسكري في وزارة الدفاع “إن منهج دولة اإلمارات لعربية

حول القواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية  /SWIRMO/وذلك ألول

واللجنة الدولية للصليب األحمر.

وناقشت ورشة العمل مواضيع مثل تطبيق القانون الدولي اإلنساني في

وقال العميد الركن الحقوقي سالم جمعه راشد الكعبي ،رئيس اإلدارة

المتحدة اإلنساني أسس له حكيم اإلنسانية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان -طيب الله ثراه -مؤسس الدولة منذ نشأتها لتصبح مدرسة إنسانية

31
والتي يستكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

الدولة -حفظه الله -ووضع لها األطر القيمة التي نبعت منها األفكار
اإلنسانية ،والتي تقوم على مبادئ حماية المدنيين وحماية الضعفاء وإغاثة

الملهوف ومد يد العون والمساعدة إلى كل محتاج دون تمييز ودون النظر إلى
الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو االنتماء السياسي في النزاعات المسلحة.
واشار الى ما توليه دولة اإلمارات العربية المتحدة من أهمية خاصة للقانون

الدولي اإلنساني وحرصها على االنضمام لمعظم االتفاقيات الدولية التي
تنظم مسائل القانون الدولي اإلنساني وكل هذا يأتي في إطار دعم الدولة

للتعريف ونشر القانون الدولي اإلنساني معربا عن تقيره للدور الكبير الذي
تقوم به اللجنة الدولية للصليب األحمر التي أخذت على عاتقها مهمة نشر

وتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني.

بدورها اعربت كلير دالتون ،رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في

الدولة عن شكرها لوزارة الدفاع اإلماراتية علي استضافة هذا الحدث المهم
والذي هو جزء من عالقتهم االستراتيجية مع دولة اإلمارات العربية المتحدة
ويتماشى مع الطموح المشترك في الحوار اإلقليمي حول القضايا اإلنسانية

الهامة ومواضيع القانون الدولي اإلنساني.
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ضمن معرض دبي للطيران 2021

»درع الوطن«

تكرم شركائها
االستراتيجيين

احتفت مجلة درع الوطن بيوبيلها الذهبي ،بمناسبة
ً
عاما على تأسيسها ،منذ أن وجه الوالد
مرور 50

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب

الله ثراه بإنشائها في أغسطس عام  ،1971وجرت

مراسم االحتفاء على هامش فعاليات معرض دبي

ً
ً
استراتيجيا،
شريكا
للطيران  2021حيث تم تكريم 50
وعدد من رؤساء التحرير السابقين للمجلة.

ونيابة عن معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ،قال

سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع في مستهل االحتفاء« :إنه
من دواعي الفخر واالعتزاز أن نلتقي اليوم لنحتفل بذكرى مرور خمسين
ً
عاما على تأسيس واحدة من أهم المجالت العلمية المتخصصة في مجال

ً
أيضا على المستوى
اإلعالم العسكري ليس في منطقتنا العربية فقط ولكن
الدولي».

ً
عاما تمكنت خاللها مجلة «درع الوطن» من أن تصبح
وأضاف« :خمسون
مجلة رائدة ونموذج ملهم لإلعالم العسكري المسؤول والموضوعي
والمتوازن الذي يسعى إلى تعزيز الوعي العسكري الثقافي لدى العسكريين

والمدنيين على السواء ،وترسيخ قيم التضحية والوفاء واالنتماء للوطن

وقيادته الرشيدة ،وتعزيز الفهم المجتمعي لألدوار بالغة األهمية التي تؤديها
ً
ً
وصونا
دفاعا عن الوطن
قواتنا المسلحة الباسلة في مختلف الميادين
إلنجازاته ومصالحة في مختلف الميادين والساحات».

وأوضح بأن المتابع للمسيرة المهنية والعملية لمجلة درع الوطن سيرى
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تمكنت مجلة «درع
الوطن» خالل خمسين
ً
عاما من أن تصبح مجلة

رائدة ونموذج ملهم لإلعالم
العسكري المسؤول

والموضوعي والمتوازن
أوال في الدعم الذي تلقته من
بأن سر نجاح المجلة واستمراريتها يكمن ً
قبل القيادة الرشيدة المقدرة لقيمة وجود مثل هذه المجالت التي تضاهي
ً
وثانيا في رؤية وجهود كل من تولى مسؤولية اإلشراف
المجالت الدولية،

على المجلة ورئاسة تحريرها وكل من عمل على تطويرها لمواكبة التطورات
العالمية المتسارعة سواء في المجال الصحفي أو في مجال التخصص

الدقيق للمجلة وهو العلوم االستراتيجية والعسكرية

وتابع« :رافقت المجلة مسيرة نهضة اإلمارات في نصف القرن الماضي،
وحذت حذو الدولة في التطور والتحديث المستمر والنظر للمستقبل بعين
ثاقبة تستند على رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان طيب الله ثراه ،وقيادتنا الرشيدة حفظها الله التي تعمل من أجل
أن تكون اإلمارات في المكانة الالئقة لها في مقدمة الدول المتطورة في
المجاالت كافة ،ومجلة “درع الوطن” ،نموذج حي يليق بتجربة اإلمارات

وتعمل على نقل جانب من قصة نجاح الدولة للعالم كله».

واختتم« :نرفع أسمى معاني التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة

اليوبيل الذهبي لمجلة «درع الوطن» ،كما أتوجه بالتحية والتقدير لكل

المشرفين والكوادر االعالمية الذين تعاقبوا على العمل في درع الوطن،
فكانوا خير من نهض برسالتها االعالمية ،ونحن على ثقة بأن المجلة

ستمضي في أداء دورها على النحو الذي تطلع إليه القيادة الرشيدة في
السنوات الخمسين القادمة ،ضمن الرؤية الشاملة والخطة التي وضعتها

دولة االمارات العربية المتحدة لالحتفال بمؤية االمارات سنة .»2071
ً
ً
ً
وإعالميا من بينهم الشيخ
استراتيجيا
شريكا
وكرمت مجلة درع الوطن 50

فيصل بن سلطان القاسمي أول مشرف على مجلة درع الوطن ،وخمسة

من رؤساء تحرير المجلة السابقين ،كما كرمت درع الوطن عدد من الشركاء
االستراتيجين من شركات الصناعات الدفاعية على مستوى العالم ومنها

شركة توازن ،ومجموعة إيدج ،ولوكهيد مارتن ،ورايثون ،وليناردو ،وبوينج،
وأوشكوش ،ونورثروب غرومان ،وأوتو كار ،وشركة داسو للطيران .كما

تم تكريم عدد من الشركاء االستراتيجين من المؤسسات األعالمية ومراكز

الدراسات بالدولة ومنهم مؤسسة أبوظبي لألعالم ،ومؤسسة الشارقة
لإلعالم ،ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،ومركز تريندز

للبحوث واالستشارات ،ومجموعة فرسان اإلمارات االعالمية ،ووكالة أنباء
اإلمارات ،والعين اإلخبارية.

34

العـدد  | 599ديسمبر 2021

األخبار

قائد القوات البرية يشهد ختام التمرين

العسكري اإلماراتي الفرنسي المشترك

«ذئاب الجبل »2
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شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية والعميد بحري

والصديقة ،بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات

فعاليات التمرين العسكري اإلماراتي الفرنسي المشترك «ذئاب الجبل »2

األطراف المشاركة في التمرين.

جاك فايار قائد القوات الفرنسية المشتركة لمنطقة المحيط الهندي ختام
ممثلاً في الوحدات الجبلية في القوات البرية لدولة االمارات مع وحدات من
قوات اللواء الجبلي  27الفرنسي.

الميدانية ،والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين
ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك ،وتبادل الخبرات

في المجاالت العسكرية ،ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية،

وتضمن التمرين عددا من الفعاليات والتمارين العسكرية الجبلية والتدريبات

وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة اإلماراتية والقوات المسلحة الفرنسية
ً
انطالقا من حرص وزاره الدفاع بدولة اإلمارات الدائم على رفع
الصديقة،

ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة متعددة األطراف التي

بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

المشتركة في بيئة العمليات الجبلية ضمن خطة التعاون بين البلدين ،والذي

بدأت فعالياته في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

تجريها قواتنا المسلحة اإلماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة

مستوى األداء والكفاءة وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى االرتقاء
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حوار

سلطان بن أحمد القاسمي
في حوار لـ مجلة «درع الوطن»
بمناسبة يوبيلها الذهبي:

القطاع اإلعالمي
في إمارة الشارقة
يحظى بدعم
متواصل من ِقبل
الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ،رئيس مجلس
الشارقة لإلعالم ،أن القطاع اإلعالمي في إمارة الشارقة يحظى بدعم متواصل
من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو
المجلس األعلى حاكم الشارقة ،ما إنعكس على إيجاد تجربة إعالمية رائدة وإيجاد
مناخ إعالمي متميز ،ونعمل على نقل رسالة الشارقة إلى العالم والتعريف
ً
دائما.
بتطوراتها وصورتها المشرقة

أجرى الحوار :العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس تحرير مجلة درع الوطن

37
وقال سموه في حوار خاص لمجلة «درع الوطن» بمناسبة اليوبيل الذهبي

للمجلة ،إننا في إمارة الشارقة نحرص كل الحرص على أن تكون الشراكة
تكاملية مع المنظومة اإلعالمية االتحادية انطالقا من إيماننا العميق
بأن التكامل اإلعالمي على مستوى اإلمارات يعكس صورة إيجابية موحدة
للدولة ،لذا نعمل ضمن منظومة اتحادية تقدم صورة كاملة.

وأشار سموه إلى أنه يجري العمل على مبادرات تنظيمية تتعلق بالتواصل

االجتماعي واإلعالم بشكل عام في إمارة الشارقة ،باإلضافة إلى العديد

من البرامج التدريبية التي تنفذها المؤسسات اإلعالمية ،وهناك العديد
من المبادرات التطويرية للقطاع اإلعالمي ،منها :إصدار دليل «الموجهات
ً
مرجعا
اإلعالمية لحكومة الشارقة» من قبل مجلس الشارقة لإلعالم ليشكل

شامال للعمل اإلعالمي.
ً
ً
ً
وأكد سموه أن اإلعالم اإلماراتي كان ،وما يزال شريكا أساسيا في مسيرة
واكب
دولة اإلمارات العربية المتحدة،
بحرص كافة الخطوات الرصينة التي
َ
ٍ
ً
ً
ورصد
وكتب
دعم
حليفا
مضت عليها الدولة في كافة الميادين ،فكان
َ
َ
رئيساَ ،

كل التحوالت الكبرى في المجتمع برعاية كاملة ،ليكون المرآة التي ظلت
ً
ومرجعا ألبناء وبنات المجتمع ،وكل
تعكس رؤى ورسالة القيادة الرشيدة،
ُ

التكامل
اإلعالمي
على مستوى
اإلمارات يعكس

صورة إيجابية موحدة
للدولة

ثقتنا في إعالمنا اإلماراتي بمختلف تخصصاته ،بما يملكه من مؤهالت

تتكامل لخدمة رسالتها اإلعالمية على أكمل وجه ،والرسالة الوطنية
الواحدة التي تجتهد لتكملة إستحقاقاتها الوطنية في رصد ومتابعة التنمية

المستدامة والتفوق العالمي للدولة في مختلف الحقول.
ً
مؤكدا أن
وتطرق سموه إلى الحديث عن اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد

اإلنسان اإلعالمي الشامل والمتكامل يظل هو الميزان الذي تتكىء عليه كل
ً
وتاليا نص الحوار:
الجهود البشرية في التقدم والتطوير،

صورة مشرقة

أنها اندمجت في إتساق واضح مع المنظومة اإلعالمية اإلتحادية لتحقيق

أهداف اإلتصال العليا للدولة ،فما هي أبرز عوامل هذا اإلندماج؟

مع إثبات تجربة الشارقة اإلعالمية نفسها ،وعلى كافة المستويات ،إال أننا
في إمارة الشارقة نحرص كل الحرص على أن تكون الشراكة تكاملية مع

المنظومة اإلعالمية اإلتحادية بالتوازي مع حرصنا على تكامل برامج اإلتصال
ً
ً
ً
إنطالقا
كبيرا من اإلهتمام والريادة،
قدرا
الحكومي والتي تمنحها اإلمارة
من فلسفة أن اإلعالم الرسمي هو الركن الرئيس الذي يعزز عالقة الدولة

ما هي الخطوات التي استطاعت الشارقة من خاللها تفعيل أداء منظومة

ويطور من أدواتها اإلعالمية للتواصل مع األفراد.
بالمجتمعات،
ّ

يحظى القطاع اإلعالمي في إمارة الشارقة بدعم متواصل من ِقبل صاحب

اإلعالمي الموحد ضمن هوية الدولة الواحدة ،وذلك في سعيها لمزيد من

حاكم الشارقة ،ما إنعكس على إيجاد تجربة إعالمية رائدة ،تبلورت في إيجاد
ً
وانطالقا من إدراك إمارة الشارقة ألهمية اإلعالم ودوره
مناخ إعالمي متميز،

ً
جزءا من كل ،بحيث أن الهدف الرئيس هو
اإلعالم في اإلمارات أن تكون

اإلعالم لتصبح قادرة على أن تعكس خصوصية اإلمارة ووجهها الحضاري؟

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى

في مساندة البرامج التنموية والتطوير ،أصبح هذا القطاع ُي ّ
شكل أولوية

ضمن خطط اإلمارة واهتماماتها.

دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وضعت ضمن أهدافها وإستراتيجيتها العمل
النمو اإلعالمي والذي يواكب النهضة الحضارية والقفزات الكبيرة التي
ً
لزاما على كل منظومات
تحققها غالبية القطاعات في الدولة .ومن هنا كان

الوطن .وأن خدمة الكل تعود على األجزاء التي تكونه بعظيم الفائدة المرجوة،
ٌ
ٌ
متكامل يحقق نجاحاته وأهدافه في التعاون الوثيق،
عمل
حيث أن اإلعالم

ويعمل مجلس الشارقة لإلعالم الذي تندرج تحت مظلته مدينة الشارقة

والمنطلق الواحد.

الشارقة ،بشكل متواصل على تنظيم العمل اإلعالمي بالشارقة وتطوير

إيماننا العميق بأن التكامل اإلعالمي يعكس صورة إيجابية موحدة للدولة،

لإلعالم وهيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون والمكتب اإلعالمي لحكومة
المنظومة بشكل عام بما يتوافق مع قفزات اإلمارة النوعية ورؤيتها.

نحن ننظر إلى الواقع اإلعالمي في الشارقة باعتبار أن الشارقة إمارة العلم

والثقافة والتراث باإلضافة إلى خصوصيتها العامة والواضحة في مجاالت
التراث والبيئة إلى جانب النمو اإلقتصادي ،ونحن نعمل من خالل منتجنا

اإلعالمي ومشروعاتنا ومبادراتنا المختلفة على نقل رسالة الشارقة إلى العالم
ً
والتعريف بتطوراتها وصورتها المشرقة
دائما.

اإلعالم االتحادي

رغم امتالك منظومة اإلعالم بالشارقة خصوصية واضحة وسمات فريدة إال

نعبر عن
ومن خالل تجربتنا وقيادتنا للقطاع اإلعالمي في إمارة الشارقةّ ،

لذا نعمل ضمن منظومة إتحادية تقدم صورة كاملة عن الدولة بشكل عام،
ً
أصيال من تاريخ وحاضر
جزءا
وعن إمارة الشارقة بخصوصيتها التي تعكس
ً
ومستقبل الدولة.

تطوير المنظومة اإلعالمية
ما الخطة التي تتبعونها لتطوير المنظومة اإلعالمية بالشارقة لتتناسب مع

المستجدات المتسارعة؟

حقل اإلعالم ال شك ،ومنذ أكثر من عقدين من الزمان ،أصبح من أكثر
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ً
مرجعا
قبل مجلس الشارقة لإلعالم ليشكل
شامال للعمل اإلعالمي بجميع
ً

تخصصاته وقنواته للعاملين في إدارات اإلعالم واالتصال في حكومة
الشارقة ،كما يجري العمل على مبادرات تنظيمية تتعلق بالتواصل اإلجتماعي

واإلعالم بشكل عام ،باإلضافة إلى العديد من البرامج التدريبية التي تنفذها
المؤسسات اإلعالمية لتطوير العمل وتعزيز المهارات ،وغيرها من الحزم

التطويرية.

الكوادر اإلعالمية
كيف تقيمون قدرة أبناء إمارة الشارقة من العاملين في قطاع اإلعالم
على إستيعاب التطورات الراهنة في هذا القطاع وما هي خططكم لتعزيز

مهاراتهم وأدواتهم بهذا الصدد؟

منذ إطالعنا بمهام اإلعالم في إمارة الشارقة ،كانت الخطط واضحة في بناء

ُ
ّ
المتمكنة التي
منظومات عمل من الكوادر البشرية اإلعالمية
تحمل هذه
الرسالة اإلعالمية والتي نعتبرها من أهم القطاعات المؤثرة على الرأي العام

والمجتمع بشكل عام .والحمد لله يمكننا القول أن العاملين في اإلمارة،

في مختلف المؤسسات وبتخصصاتهم المتنوعة ،هم على قدر المسؤولية،
وحب للمهنة ،وهو ما يجعلنا واثقين من
ويؤدون أعمالهم بكل إحترافية
ٍ

مخرجات العمل لديهم.

قطاع مهني له تنوعه وفرادته ،مما يجعل اإلهتمام
قطاع اإلعالم ،بال شك،
ٌ
ً
ً
وثيقا بتطوير العاملين ،وقيادتهم إلى مزيد
إرتباطا
مناح متعددة ترتبط
به يتخذ
ٍ

القطاع اإلعالمي يحتاج
إلى إستقطاب صاحب الموهبة
مع المحترف الذي يمتلك أدوات
التطوير الذاتي

ً
ومستقبال
حاضرا
من التقدم والنجاح في إكمال مهماتهم
ً
ً
ً
ً
أكيدا نلمسه بكل
وعزما
تطويرا للقدرات
وهو ما يتطلب
تأكيد في كافة العاملين في إعالم إمارة الشارقة ،جنباً
إلى جنب مع كافة البرامج المتقدمة التي تتيحها لهم
ً
تمكينا لهم نحو امتالك
مؤسساتهم على أعلى مستوى

القوة والقدرة في اإلعالم.

المنتدى الدولي
حدثنا عن تجربة المنتدى الدولي لإلتصال الحكومي في
دورته العاشرة التي كانت تحت شعار «دروس الماضي...

تطلعات المستقبل» وكيف إستطعتم تحقيق هذا النجاح

ً
ً
متسارعا ،سواء على صعيد اإلعالم التقليدي
نموا
تحصد
الحقول التي
ُ
في الصحافة واإلذاعة والتلفزيون ،أو على صعيد أدوات االتصال الرقمي

تجربة المنتدى الدولي لالتصال الحكومي ،التي تُ حظى بدعم ورعاية واهتمام

االهتمام الفردي من المجتمعات باإلعالم ،بل ومشاركتهم فيه ،مما جعله

عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،تجربة رائدة ،ذات خصوصية مختلفة،

الحديث وما تبعها من وسائل ووسائط التواصل االجتماعي ،أضف إلى ذلك

آن واحد.
أحد أكثر القطاعات التي تتلقى الرسائل والمتابعة واالنتقاد في ٍ

وبكل تأكيد ،فإن المنظومة اإلعالمية في الشارقة ،تعمل ضمن إطارين
متكاملين ومتجددين ،األول هو متابعة األعمال اليومية ،والثاني العمل

على إنتاج وابتكار خطط تنموية تطويرية مستقبلية تراعي خصوصية اإلمارة،

والتأثير من خالله؟

وحضور وفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
ُ
تحمل لنا فكرة رؤية سديدة بدأت وواصلت عملها بكل نجاح ،وخالل عقدٍ من
ً
إنطالقا من الشارقة ،عالمة فارقة على
الزمان آتت ُأكلها ،ليكون المنتدى

مستوى عشرات الملتقيات العالمية التي تناقش اإلتصال الحكومي وأداوره
وكل ما يتعلق به».

وفي ذات الوقت تعطي الفرصة لمزيد من التطور للكوادر من جهة ،والبرامج
ً
وإنجازا له،
تكامال للعمل اإلعالمي
واألدوات والوسائل من الجهة األخرى،
ً

حجم ما عمل المكتب اإلعالمي لحكومة الشارقة على بنائه ،وما ظللنا نعمل

على صعيد المبادرات الخاصة ،هناك العديد من المبادرات التطويرية للقطاع

وأن تجربة االتصال الحكومي نفسه ما تزال حديثة عهدٍ في المؤسسات

ٍ
وجه يعطي له الثقة والقدرة للمواصلة والتغلب على أية تحديات.
على

اإلعالمي ،منها :إصدار دليل «الموجهات اإلعالمية لحكومة الشارقة» من

عكس
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي خالل دورته العاشرة هذا العام،
َ

ً
خاصة
عليه من أجل أن يكون للشارقة الريادة في هذا النوع من المؤتمرات،

الحكومية حتى على إمتداد البلدان العربية بشكل عام.

39
ً
تتويجا للنجاح
على صعيد اإلحصائيات الخاصة بهذه الدورة ،كانت الحصيلة
الذي شهده المنتدى بشكل عام ،فقد حصدت مشاركة دولية من  11دولة،
ً
ٍ
خطابات ملهمة ،و 7جلسات حوارية أغنت المنتدى
مشاركا ،قدموا 5
و79

وأثرت المحتوى بدرجة متميزة ،إلى جانب تنظيم  7ورش عمل متخصصة،
ً
شريكا
و 12منصة تفاعلية ناقشت العديد من الموضوعات ،بمشاركة 15
من المؤسسات المرموقة ،وحصد المنتدى  3243تغطية إعالمية على

مستوى العالم وبمختلف اللغات.
عمال دؤوباً
يعمل المنتدى وفق خطط مدروسة ،واستراتيجية عامة تجعله
ً
ٌ
وتواصل مع المؤسسات،
متواصال طوال العام ،له تطبيقات لتوصياته،
ً
تكرم وتمنح أصحاب التجارب المتميزة التقدير الالئق بهم،
وجائزة دولية ّ
ً
ّ
أركانا رئيسة في مشروع تطوير االتصال
تشكل
كون كل هذه الفعاليات

ً
ً
ً
ً
إنطالقا من الشارقة ،وهذا هو سر
عالميا
وإقليميا وحتى
محليا
الحكومي،

نجاح المنتدى.

النظرة المستقبلية

العمل على
مبادرات تنظيمية
تتعلق بالتواصل

االجتماعي واالعالم بشكل
عام في امارة الشارقة

ً
ووفقا إليمان أهله ،ليكون
كل التحوالت الكبرى في المجتمع برعاية كاملة،
ً
تعكس رؤى ورسالة القيادة الرشيدة ،ومرجعا ألبناء وبنات
المرآة التي ظلت
ُ

كيف تقيمون القطاع اإلعالمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتلبية

المجتمع للمتابعة ونقل المعرفة والمشاركة.

المستقبلية؟
ً
ً
كان اإلعالم اإلماراتي وما يزال شريكا أساسيا في مسيرة دولة اإلمارات

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واسعة وعزيمة قوية،
بهمة
خالصة ،لممارسة دوره المستمر والهام
وطنية
ً
دافعهم في ذلك حبهم لمجتمعهم وإنجازا لمهامهم ،يعززهم تجربة إعالمية

اإلستحقاقات الوطنية ونحن في عام اإلستعداد للخمسين ونظرتكم

بحرص كافة الخطوات الرصينة التي
وواكب
العربية المتحدة ،وتابع بإهتمام،
َ
ٍ
ً
ً
ورصد
وكتب
دعم
حليفا
مضت عليها الدولة في كافة الميادين ،فكان
َ
َ
رئيساَ ،

سلطان بن أحمد خالل احلوار مع رئيس حترير مجلة درع الوطن

ً
عاما المقبلة ،يستعد اإلعالم اإلماراتي ،وفق رؤية
بكل تأكيد ،خالل الخمسين

كبيرة خالل األعوام الماضية ،كان فيها اإلعالم في مقدمة الركب الذي
تابع نهضة دولتنا الحديثة ،وكان من أهم األعمدة التي تستند إليها الجهود
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الحكومية وغيرها لمقابلة وتهيئة المجتمع للتقدم والخطط التنموية التي
تجري على قدم وساق ،إلى جانب التواصل مع اإلعالم العربي واإلقليمي

ٍ
ترسخت لإلعالم اإلماراتي ستظل
والعالمي ،مما أسفر عن
تجربة متكاملة ّ
ً
دافعا نحو مزيد من التطوير.

ً
ومستقبال ،كل ثقتنا في إعالمنا اإلماراتي بمختلف تخصصاته ،بما
حاضرا
ً

يملكه من مؤهالت تتكامل لخدمة رسالتها اإلعالمية على أكمل وجه .هذه
المؤهالت التي تشمل الكوادر الوطنية ،والمؤسسات العريقة ،والوسائل

واإلمكانيات والخطط والرؤى ،والرسالة الوطنية الواحدة التي تجتهد لتكملة

استحقاقاتها الوطنية في رصد ومتابعة التنمية المستدامة والتفوق العالمي
للدولة في مختلف التخصصات والمجاالت.

اإلعالم الجديد
يواجه اإلعالم التقليدي تحديات كبيرة على مستوى اإلنتشار واإلعالن ،مع

تعاظم دور اإلعالم الجديد ،من وجهة نظركم ،هل ما زال اإلعالم التقليدي
ً
ً
صامدا أمام اإلعالم الجديد ،وهل نجح اإلعالم
مؤثرا بالدرجة التي تجعله

إكسبو 2020
ُيعد أحد الفرص
العظيمة التي
صنعتها اإلمارات
لنفسها في صياغة
وصناعة المستقبل

في عالم اإلتصاالت والتكنولوجيا استفاد منها قطاع اإلعالم بشكل كبير،
ً
ً
أصيال للنهضة العالمية لمختلف الشعوب واألمم،
ومرجعا
مؤثرا
ما جعله
ً
ولتاريخ العالم الحديث على حدٍ سواء.

هذه األدوار التاريخية لإلعالم التقليدي ظلت وما تزال لصيقة بالناس ،تنقل
ّ
وتشكل ساحة اإلعالم التي أصبحت تُ نعت وتُ وصف
حاضرهم وتناقش

التقليدي في تطويع اإلعالم الجديد وأدواته لمصلحته ،وما المطلوب

بالتقليدية مع بدايات ظهور الوسائط الحديثة عبر الشبكة العنكبوتية العالمية

ً
صحافة مكتوبة أو
اإلعالم التقليدي ،كما أصبح ُيطلق عليه ،سواء أكان

لقد تغيرت الخارطة االستراتيجية التي استند عليها اإلعالم التقليدي من
ً
أيضا ،ولكن من وجهة
العوائد المادية من اإلعالنات بصورتها التقليدية
ً
َ
تطورا
أحدث معه
تطور حدث لوسيلة من وسائل اإلعالم،
نظرنا نرى أن كل
ٍ

لإلستفادة من الفرص التي يتيحها اإلعالم الجديد؟

إذاعية أو مرئية ،ظل منذ قرون ماضية منذ أول مادة مطبوعة ليقرأها الناس،
في تطور مستمر حتى السنوات األخيرة والتي حدثت فيها ثورة غير مسبوقة

ووسائل التواصل االجتماعي عبر مواقعها المختلفة ،بكل تأكيد.
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مماثال يتماشى مع متطلبات التقدم الذي تم تحقيقه ،حيث يظل اإلنسان
ً

اإلعالمي الشامل والمتكامل هو الميزان الذي تتكئ عليه كل الجهود البشرية
في التقدم والتطوير ،نضيف إلى ذلك أن اإلعالم التقليدي استفاد من

اإلعالم الجديد في تطوير ما يقدمه من موادٍ إعالمية ،وتواجد على منصات
التواصل اإلعالمي ،كما لجأت الصحف العالمية إلى عرض خدماتها عن
طريق االشتراكات ،وإن كانت التجربة ما تزال في مهدها األول.

نؤمن بتكامل األدوار في الحقل اإلعالمي ،ونثق بقدرة اإلعالم التقليدي
وتجربته الطويلة عبر السنوات في االستفادة مما توفره وسائل النشر

الحديثة عبر شبكة اإلنترنت ،من مواقع ومنصات رقمية وغيرها عبر التواجد

فيها ،وابتكار كل ما من شأنه تعزيز دوره الرصين واألساسي في المجتمع،
ً
ً
واستمرارا لدوره الكبير في خدمة البشرية.
تطويرا

تطوير الكوادر
تشتكي مختلف المؤسسات اإلعالمية في الدولة من مخرجات المؤسسات
ً
وتحديدا الجامعية ،وبأنها ال تخرج الكفاءات اإلعالمية المطلوبة،
التعليمية
والمتحمسون من الشباب المواطن يرون بأنهم ال يجدون التدريب الكافي،

من وجهة نظركم كيف يمكن تطوير الكوادر اإلعالمية اإلماراتية وننقلها من
عالم الهواة إلى عالم االحتراف؟

العمل اإلعالمي ،يتميز عن غيره من المهن والعلوم بأن الموهبة تدخل كجزء

يود خوض غمار هذه المهنة ،ولكن
مهم في تركيبة من ّ
يبقى للتعليم والتأهيل والتدريب الدور األكبر في تخريج
كوادر متسلحة بالعلم والمعرفة الكافيين لبدء مسيرة عملية
ناجحة .بكل تأكيد يحتاج القطاع اإلعالمي إلى استقطاب

صاحب الموهبة مع المحترف الذي يمتلك أدوات التطوير
الذاتي والرغبة في النجاح ،كما أن المناخ اآلن متاح للتعليم

المستمر لكل فرد وفي كل مجال ،وربما يكون لإلعالمي
ٌ
حظ أوفر في متابعة تحصيله وإثراء معلوماته ،كون أن
المهنة نفسها ُّ
تحث على ذلك.

الحديث عن المؤسسات التعليمية ،يقودنا إلى تجربة
حقيقية لنا في كلية االتصال بجامعة الشارقة ،حيث نترأس

نمتلك خطط واضحة في
بناء منظومات عمل من

الكوادر البشرية اإلعالمية المتمكنة
التي تحمل هذه الرسالة اإلعالمية

المجلس االستشاري للكلية ،ولمسنا الجهود الكبيرة في تطوير مناهج

أكسبو دبي  2020حدث عالمي ضخم ،تزامن انطالقه مع العودة التدريجية

من المؤسسات العلمية واألكاديمية العالمية ،مما يصب في صالح الطلبة

جائحة كوفيد  ،19 -وبذلك فهو ُيعد أحد الفرص العظيمة التي صنعتها

التعليم والتدريب ،والحرص على ارتباط الكلية بأقسامها المختلفة مع العديد

والخريجين من الكلية وعلى العديد من كليات اإلعالم واالتصال بالدولة،
ً
دائما على تطوير جودة التعليم .يبقى أن نوجه نصيحة إلى أبنائنا
حيث نحرص

للحياة بعد التوقف الطويل لكافة األنشطة والفعاليات العالمية بسبب
اإلمارات لنفسها ضمن استراتيجية الدولة العامة في صياغة وصناعة

المستقبل والتواجد العالمي والذي تتبوأ إماراتنا فيه مكانة مرموقة تستحقها

وبناتنا ممن يدرسون في حقول اإلعالم واالتصال أن اجتهدوا وثابروا في

بكل فخر وتقدير.

فضاء مفتوح على اآلخر ،وبذلك يمكننا أن نضمن أجيال جديدة
اإلعالم
ٌ
متسلحة بالعلم ومستعدة لقيادة قطاع اإلعالم في المستقبل.

األحداث الكبرى التي استضافتها الدولة من قبل ،وكان خير معين لبقية

إكسبو 2020

علىإكسبو دبي  ،2020هذه الفعالية التي أظهرت للعالم مدى التطور الذي

مع احتفاالت الدولة بتنظيم إكسبو دبي  ،2020كيف استفادت مؤسساتنا

األحداث اإليجابية الكبرى ،إلى جانب التغطيات اليومية لوسائل إعالمنا
ً
محليا ،وبقية وسائل اإلعالم العالمية ،وهذه الجهود هي رسائل إيجابية

التحصيل العلمي ،مع التدريب المستمر ،والبحث عن المعرفة ألن مجال

اإلعالمية من هذا الحدث العالمي في إيصال رسائل اإلمارات وتعزيز
صورتها اإليجابية؟

وعلى صعيد الدور اإلعالمي والترويج واالستفادة من الحدث ،فبكل تأكيد
ً
ً
كبيرا في االستثمار اإلعالمي لمختلف
دورا
لعب اإلعالم اإلماراتي بكامله،
ٌ
حدث متكامل األركان ،وهذا ما ينطبق
األعمال بحيث كانت كل تجربة سابقة
تعيشه الدولة ،ومدى قدراتها العالية في التنظيم والمشاركة في صناعة

يقدمها اإلعالم عن الدولة ومناخات االبتكار والعلم والمعرفة المتاحة هنا.
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يروي قصة ملهمة عن الشجاعة وقيم األخوة والتضحية

فيلم «الكمين» والقوة الناعمة والذكية لإلمارات

شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ،بحضور سعادة مطر سالم الظاهري
وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة العرض األول للفيلم االماراتي «الكمين

«الذي أنتجته شركة« :إيمج نيشن أبوظبي» ،في أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول

مجلس التعاون الخليجي ،حيث يشارك فيه طاقم عمل مؤلف من  400فرد ،يشمل النجوم اإلماراتيين

الذين أدوا كافة األدوار الرئيسة والثانوية بالفيلم.

إعداد :العقيد الركن يوسف جمعة الحداد

أشاد معالي محمد بن أحمد البواردي بالدور البطولي الذي يلعبه افراد

والصعوبات.

عن الدور البطولي الذي قام به ضباط وأفراد قواتنا المسلحة الذين شاركوا

التأليف واإلنتاج ومرورا باإلخراج والتمثيل لكي يخرج العمل بالصورة

قواتنا المسلحة وعبر عن سعادته بعرض الفيلم الذي كشف للمشاهدين
ضمن قوات التحالف العربي إلعادة الحق الى أصحابه ونصرة المظلومين

ومكافحة االرهاب  ،والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة
الوطن الخالدة وقدموا النموذج الصادق على شجاعة وأصالة أبناء الوطن،
وأثبتوا بالفعل أنهم خير قدوة لألجيال وسيظلون مصدر إلهام متدفق

لقيم الوطنية والوالء واالنتماء لهذا الوطن  ،والدفاع عن مبادئه النبيلة

في الوقوف إلى جانب الحق والتضامن مع األشقاء مهما كانت التضحيات

كما أعرب عن تقديره الكبير للجهود التي قام بها فريق العمل بداية من
المعبرة لتنال الثناء والتقدير لكل من شاهد االعالن الترويجي للفيلم الذي

تفاعل بشكل كبير مع رسالة الفيلم وأظهر أن المجتمع الواعي والمؤمن
بوطنه يستطيع التغلب على كافة التحديات.

قصة حقيقية

يسلط الفيلم الضوء على وقائع قصة حقيقية إلنقاذ مجموعة من الجنود
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اإلماراتيين ،الذين علقوا داخل كمين في واد جبلي ،تحت حصار عناصر من
ّ
سطروا أروع
المتمردين مجسدا قصة مجموعة من الجنود األبطال الذين
قصص الشجاعة والبطولة واألخوة في أحلك الظروف.

وقد طرحت «إيمج نيشن أبوظبي» ،الفيلم اإلماراتي «الكمين» ،في دور
السينما .ويسرد الفيلم وقائع حقيقية لمهمة إنقاذ مجموعة من الجنود
اإلماراتيين علقوا في كمين نصبته لهم عناصر من المتمردين في واد جبلي.

أكبر إنتاج سينمائي

ويعد فيلم «الكمين» أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول
ُ
مجلس التعاون الخليجي ،وصورت كافة مشاهد الفيلم في اإلمارات

بمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد على  400فرد ،وحصد فيلم «الكمين»

منذ إطالقه في الصاالت في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي،
ضجة كبيرة في شباك التذاكر وحاز على إشادة من النقاد ،طرحة عبر 185

شاشة في اإلمارات.

إخراج عالمي

والفيلم من إخراج الفرنسي العالمي بيير موريل ،والذي أكد بأن الفيلم يسرد
ّ
سطروا أروع قصص الشجاعة
قصة مجموعة من الجنود األبطال الذين
والبطولة واألخوة في أحلك الظروف .واشار بأنه عمل مع ممثلين وطاقم

عمل مميز وفي بيئة جبلية رائعة في اإلمارات ،وصورنا قصة واقعية

لصناع األفالم والجمهور على ٍ
ّ
حد سواء.
ملهمة من كافة النواحي
ً
وقال :حصد فيلم «الكمين» ،انطالقا من قصته الملهمة عن مجموعة
صغيرة من الجنود اإلماراتيين ،الذين أظهروا شجاعة فائقة ،صدى لدى
المشاهدين في جميع أنحاء المنطقة .ويشرفني أن أكون من المشاركين
في هذا الفيلم وجزء من فريق العمل ،الذي عمل على نقل هذه القصة

الحقيقية وتقديمها إلى العالم.
ً
ً
خصوصا
كثيرا من التحديات في البداية،
وأضاف« :بالطبع تجربة حملت
أنني ال أتحدث اللغة العربية ،ولكنها كانت ممتعة ،وقد استغرق مني

محمد بن أحمد البواردي:

فيلم الكمين كشف للمشاهدين
الدور البطولي الذي قام به أبناء
قواتنا المسلحة ضمن قوات
التحالف العربي إلعادة الحق
ألصحابه ونصرة المظلومين
ومكافحة اإلرهاب

القليل من الوقت لفهم اللهجة ،وكذلك النبرة التي يتحدثون بها ،والتي تبرز
المشاعر بالمنحى الحقيقي».

ً
ً
أوليا
مرجعا
وأكد أن عدم إلمامه باللهجة العربية جعله يستخدم الموسيقى
ً
خصوصا أنه ال يعرف معنى الكالم
في العمل ،من أجل إدارة الممثلين،
بشكل حرفي ،لكنه يعرف تفاصيل القصة واألحداث .ونوه بأن الفيلم

إنساني بالدرجة األولى ،دون إنكار الجانب التوثيقي والوطني اإلماراتي

الحاضر فيه ،ولكن القصة اإلنسانية تنتصر فيه ،وهذا ما يجعله يلمس أي
إنسان يشاهده.

أبطال الفيلم

ويلعب دور البطولة في الفيلم مجموعة من المواهب اإلماراتية هم:
مروان عبدالله صالح ،وخليفة الجاسم ،ومحمد أحمد ،وعبدالله بن حيدر،

وسعيد الهرش ،وحسن البلوشي ،وخليفة البحري ،وغانم ناصر ،ومنصور
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الفيلي ،وعبدالله الراشدي ،وطالل

البلوشي،

وإبراهيم

المشرخ،
ّ

وسالم التميمي ،ومحمد فيصل

مصطفى ،وميثاء محمد ،وسعود
الكعبي،

قصة فيلم

ومهيرة

عبدالعزيز.

والفيلم إنتاج مشترك بين «إيمج
نيشن أبوظبي» و«إيه جي سي
إنترناشيونال» ،ومن إخراج الفرنسي
بيير موريل ،بالتعاون مع المنتج

ديريك داوتشي ،وجنيفر روث ،وكتبه

فيلم «الكمين» أكبر إنتاج
سينمائي باللغة العربية في
المنطقة وصورت كافة مشاهده
في اإلمارات بمشاركة ممثلين
وطاقم عمل يزيد على  400فرد

كل من براندون بيرتل ،وكورتيس

بيرتل ،وذلك بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين عاشوا

له َمت منه أحداث الفيلم.
وقائع الكمين الحقيقية عام  2018والذي استُ ِ

أول عرض

الجنود اإلماراتيين .وقد نجح الفيلم
في الجمع والموازنة بين التوثيق
والجانب اإلنساني ،وقدم للجمهور

تعد األولى من نوعها
تجربة سينمائية ّ
ً
ً
وإقليميا ،السيما لجهة ضخامة
عربيا

اإلنتاج.

الحقيقية،

وطبيعة

بيئة

والعمل

العمليات

اإلنساني،

والعالقات التي تجمع «أبناء زايد»..

كلها عناوين يطرحها الفيلم على
مدى ساعة وخمس وأربعون دقيقة
تجسد
 ،فيتحول الممثلون إلى أدوات
ّ

تضحيات الجنود اإلماراتيين ،األبطال الحقيقيين في المعركة.
قصة الفيلم

تنطلق أحداث فيلم الكمين في عام  2018من أحدى القواعد العسكرية،
وتتطور بشكل متسارع ،حين يقع ثالثة جنود إماراتيين في الكمين الذي
ّ
نصبه لهم متمردون وسط الجبال ،فيفقدون التواصل مع القاعدة

عرض الفيلم ألول مرة في «فوكس سينما» في ياس مول يوم 22
نوفمبر الماضي ،في حين ُ
طرح بعرض خاص في «ريل سينما» بدبي يوم

العسكرية ،ويتم إرسال فرق أخرى إلنقاذهم .معارك قاسية ،ومشاهد

داوتشي وجنيفر روث ،إلى جانب أبطال العمل والجنود اإلماراتيون الذين

المعركة ،وعدم تضحيتهم بأي من الجنود ،والحرص على عودة الجميع.

والمنتجان ديريك
 23نوفمبر الماضي .وحضر العرضان المخرج بيير موريل
َ

حدثت معهم قصة الفيلم على أرض الواقع.

يوم الشهيد

إنسانية يسطرها الفيلم ،الذي يقدم إصرار الجنود على االنتصار في

اإلنتاج:

أكد ّ
صناع فيلم «الكمين» اإلماراتي ،الذي بدأ عرضه في الخامس والعشرين

يقف وراء فيلم الكمين طاقم من الشخصيات اإلماراتية الرئيسية ومجموعة
ً
معا معاني الشجاعة
دولية من صانعي األفالم المشهورين؛ يسردون

للجمهور ،أن هذا الفيلم محطة مفصلية في مسيراتهم المهنية ،وأنه
ً
نظرا إلى توثيقه تضحيات
عمل وطني يتشرف أي ممثل بالمشاركة به،

اإلماراتيين في كمين نصبه لهم مسلحون معادون .حيث عمل فريق العمل

من نوفمبر الماضي وبالتزامن مع يوم الشهيد على شاشات السينما

واألخوة على خلفية الصراع الدائر في اليمن ،والتي يمثلها فيلم الكمين.
ّ
يتتبع الفيلم األحداث المصيرية التي أوقعت مجموعة من الجنود
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لقد بجد مع كتّ اب العمل على
ً
شهرا،
تطوير السيناريو لمدة 18
مع البحث الدقيق في الشخصيات

واألحداث ،بما يساعد على سرد
قصص هؤالء الرجال.

ثم جاء

البحث عن مخرج يمكنه التعامل

مع هذه الموضوعات بسالسة
وتحقيق التوازن بين الحاجة لتقديم

دراما ذات طابع عسكري  /حربي مع
المحافظة على مصداقية وواقعية

نجح الفيلم في الجمع
والموازنة بين التوثيق والجانب
اإلنساني ،وقدم للجمهور تجربة
تعد األولى من نوعها
سينمائية ّ
ً
ً
وإقليميا
عربيا

الشخصيات بكل انفعاالتها ،وتطور
ً
ً
األحداث،مما يجعل في الكمين فيلما رائعا .وبعد بحث  ،تم اختيار المخرج

الفرنسي الشهير بيير موريل لهذاالعمل .لما يتمتع بيير موريل بمستوى
رفيع من المهارة والرؤية الواضحة ،فهو يعرف بالضبط كيف يحقق ما يريد

وهذا أمر بالغ األهمية ،ال سيما في فيلم ذي قيمة إنتاجية عالية.

خالل فترة ما قبل اإلنتاج في عام  ،2019التقى كورتيس وبراندون بيرتل

لضمان أكبر قدر من المصداقية في
مشاهد الفيلم.

البطل الحقيقي
أعرب

البطل

الحقيقي

لقصة

«الكمين» ،العقيد محمد المزروعي،
«قائد المهمة» ،الذي وقع على عاتقه

تخليص الجنود اإلماراتيين من الكمين
وإنقاذهم بأسرع وقت ممكن عن فخره

واعتزازه بجميع األبطال الحقيقيين

الذين تم تجسيد أدوارهم بفيلم

«الكمين» حيث إنهم قدموا أروع صور التضحية للجندي اإلماراتي الذي
ً
ً
دائما بأدائه ومهاراته واستعداده وصفات حميدة يمتلكها
مختلفا
يبقى
تُ ظهر روح الفريق وروح اإليثار التي لديهم ،والذي يأبى انقاذ نفسه قبل
أن ينقذ زميله».

وقال «:تدور قصة الفيلم حول دور القوات اإلماراتية في تقديم المساعدات

(كتّ اب الكمين) بالجنود اإلماراتيين الذين شاركوا في األحداث الحقيقية.
ً
معا في مكان
كانت هذه هي المرة األولى التي يجتمع فيها هؤالء الجنود

في كمين العدو ،وكيف تحركت القوات إلخراجهم من الكمين».

ٍ
كاف
وعندما تم البدء في اختيار طاقم العمل كان الهدف هو العثور على عدد

الكمين الذي نتج عنه استشهاد جندي واحد وإصابة اثنين بإصابات بليغة،

الرجال بشكل دقيق .استغرقت هذه العملية وحدها ثالثة أشهر ونصف،
ّ
المكثف ألشهر
ثم بعد ذلك تم البدء في مرحلة التدريب البدني والعسكري

حتى ينقذ اآلخرين من حوله».

في فيلم الكمين هم أفراد في القوات المسلحة اإلماراتية،حيث اتخذ

اإلماراتية ،ويشعر بالفخر والعز عندما تعرف المشاهد على دور أبطال

واحد منذ مهمة اإلنقاذ في عام .2018

من الممثلين اإلماراتيين المميزين لجميع األدوار الرئيسية لتمثيل هؤالء

قبل أن يبدأ التصوير ،ومن المثير لالهتمام ،أن جميع الممثلين الثانويين

فريق اإلنتاج هذا القرار بمشاركة المؤسسات الحكومية واالتحادية المعنية

اإلنسانية للشعب اليمني ،والتي وردت إليها معلومات خاطئة أوقعتهم

وأضاف«:تتواصل أحداث الفيلم لتسرد كيف تم تخليص الجنود من

واثنين آخرين بإصابات متوسطة إلى خفيفة ،وكيف كان األبطال يقومون
ً
ً
مصابا وينزُ ف ويرفض الرجوع
بعضا ،ومنهم من كان
بمواساة بعضهم
ولفت إلى أن مشاهد فيلم «الكمين» تتحدث بنفسها عن بطولة القوات
عاشوا قصة حقيقية على أرض الواقع كانت المسؤولية فيها كبيرة والدور
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محمد المزروعي:

فيلم الكمين رسالة ألروع أمثلة
التضحية والفداء من أجل الوطن

ً
ً
مختلفا عن أدوارها المعتادة ،حيث قدمت
دورا
أما ميثاء محمد ،فلعبت

شخصية الفتاة التي تعمل من القيادة العسكرية ،مشيرة إلى أن الفيلم

يتميز بضخامة اإلنتاج ،وأن كل ممثل إماراتي كان يتمنى الحصول على
أي دور فيه .معتبره بأن الفيلم يمثل نقلة جديدة لها على مستوى عملها
ً
خصوصا أن الجمهور اعتاد عليها في األدوار الرومانسية
في التمثيل،
والبسيطة ،وهي المرة األولى التي تقدم فيها مثل هذه الشخصية.

محمد الحمادي

ويلعب دور الهنداسي الممثل محمد الحمادي ،الذي اعتبر أن القصة
ً
خصوصا أنهم كممثلين التقوا مع الجنود
اإلنسانية هي أبرز ما يميز الفيلم،
الذين واجهوا الكمين وتحدثوا إليهم عن أدق التفاصيل التي واجهتهم،
ً
مشيرا إلى أنهم خضعوا لتمارين رياضية وعسكرية شاقة قبل بدء التمثيل
بأسبوعين .ونوه بأن المؤثرات التي يشاهدها الجمهور في الفيلم واقعية،
فهي ليست مركبة ،وقد حققها استخدام تقنيات عالية ً
جدا لمنح المشاهد
الواقعية.

منصور الفيل

واعتبر الممثل منصور الفيل الذي لعب شخصية العقيد جمال الخاطري

ً
منوها بأن التصميم
ليس بالبسيط على جميع من كان في تلك الساحة،

واإلرادة والخبرة والجاهزية العالية وتقدير المواقف التي يتمتع بها الجندي
اإلماراتي جميعها أمور أسهمت في إدارة الموقف وحماية األفراد والحفاظ

على أرواحهم.

وأشار إلى أن فيلم «الكمين» يبعث برسالة للعالم أجمع مفادها أن تضحيات
ً
حبرا على ورق ،بل تُ وثق ويتم إبرازها
القوات اإلماراتية وبطوالتهم ليست
من خالل فيلم عالمي يشارك في نخبة من الفنانين والمخرجين والمنتجين.

عبدالله بن حيدر

التقت «درع الوطن» مجموعة من أبطال العمل ،الذين تحدثوا عن تفاصيل
التجربة ،إذ قال عبدالله بن حيدر ،الذي جسد شخصية قائد العملية محمد
المزروعي« :يحمل الفيلم قصة إنسانية تبرز شكل التضحيات التي قدمها

الجنود اإلماراتيون ،والتمثيل هنا ليس إال أداة لتجسيد البطوالت التي قام
بها الجنود».
ً
معربا عن سعادته للعمل في هذا الفيلم ،الذي يعتبر من أضخم األعمال
ً
إنتاجا في الخليج ،وتقديمه دور بطل من أبطال القوات
السينمائية
ً
واصفا الشخصية بكونها شخصية شجاعة ومغامرة ،وقدم الكثير
المسلحة،

إلنقاذ أبناء بلده.

ميثاء محمد

(قائد العمليات) ،بأنه سيؤدي إلى نقلة نوعية في السينما اإلماراتية بشكل
ً
مؤكدا أن السيناريو والحوار ال يحتمل
خاص ،والسينما الخليجية بشكل عام،

الكثير من العمل بقدر نقل القصة والتمثيل ،ولهذا التقى الممثلون بالجنود
ً
ً
سابقا وقد
مجندا
لتقديم العمل بأعلى قدر من المشاعر .وأضاف« :كنت
خضعت للتدريب العسكري ثالث مرات ،لذا كان من السهل وجودي في

الفيلم ،فيما كانت التدريبات شاقة على مجموعة من الممثلين».

خليفة الجاسم

وقدم خليفة الجاسم ،دور الوكيل بالل السعدي ،وهو قائد إحدى
المجموعات الذين كانوا في المهمة ،والصديق المقرب للشهيد علي

المسماري ،ولفت إلى أن التجربة تعد األولى له في السينما ،بعد خبرته
ً
ً
تماما ،إذ
مشيرا إلى أن العمل في السينما مختلف
في المسرح والدراما،
تعتبر العفوية من األمور األساسية التي تنقل الحس للمشاهد.

أهم شخصيات الفيلم

ً
كثيرا وال يخشى
الرقيب علي المسماري :علي رجل منضبط ،وصريح ،يفكر

التعبير عن رأيه .كما أنه يلتزم بالقيم اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ بشدة ،لذا يجده البعض
ً
ً
ومفتقرا للمرونة ،وتسبب هذه الصرامة ببعض االحتكاك مع زمالئه
صارما
في وحدته .وعلى الصعيد الشخصي ،علي زوج وأب ُمحب وملتزم،

الوكيل بالل السعدي
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بالل هو صديق علي المقرب منذ فترة الشباب .وهو شخص موثوق،
وهادئ ،ورصين .يتفهم بالل شخصية علي ويحاول التقريب بينه وبين
ً
زمالئه ،على الرغم من أنه يجد نفسه على خالف مع علي في بعض األحيان.

الرقيب علي الهنداسي

الهنداسي هو زميل علي وبالل في الوحدة ،وهو شخص ودود يقتدي بكل
من علي وبالل ،ويطمئن بوجودهم معه ،ال سيما في المواقف العصيبة.

المقدم محمد المزروعي

واع ،يقود جنوده من الخطوط األمامية .ويتميز بالفطنة،
عقل عسكري ٍ
والرؤية الثقابة ،والقدرة على التخطيط المحكم ،ويقود مهمة إنقاذ خطيرة
إلعادة الجنود المحاصرين إلى الوطن.

النقيب سعيد الشحي

يبدو الشحي ،وهو الرجل الثاني في الوحدة التي يقودها المزروعي ،وكأنه
جندي قلق يحتاج إلى استراحة من الخطوط األمامية ،لكن قوته الحقيقية

تظهر في ساحة المعركة.

أحمد الصيعري

مسعف شاب يتسم بالمثالية ،في البداية تهزه حدة االشتباكات ،لكن

سرعان ما تستعيد رباطة جأشه ،ويرتقى إلى المستوى المطلوب منه.

عبد الله البلوشي

مسعف متمرس ،يستخدم السخرية للتغطية على قلقه .يحاول باستمرار

أن يحافظ على تركيزه وهدوئه أثناء قيامه بواجباته.

العقيد جمال الخاطري

ً
ً
ً
ومحنكا ،يتسم بالهدوء في مواجهة التحديات،
حكيما
عسكريا
يعتبر قائدا

ويفضل التخطيط لتجنب المخاطر.

زكريا الفالسي

ً
غالبا ما يشعر باإلحباط بسبب طبيعته
ُيعجب زكريا بأخالق علي ،لكنه

الصارمة التي تتسبب في حدوث الخالف بينهما ،حيث يجد صعوبة في
فهم مواقف علي المتشددة ويصعب عليه قبولها.

قائد العدو

شخصية خبيثة تتسم بالتصميم والحزم ،قائد المسلحين هو أحد دعاة

الحرب الماكرين ،تتملكه الرغبة في تدمير الجنود اإلماراتيين بأي ثمن.

فيلم «الكمين» والقوة الذكية لإلمارات

اإلماراتية في تقديم المساعدات اإلنسانية للشعب اليمني ،والتي وردت
إليها معلومات خاطئة أوقعتهم في كمين داخل وادي جبلي ،تحت حصار

عناصر من المتمردين «الحوثيين» ،الذي راح ضحيته استشهاد جندي واحد
وإصابة آخرين ،وكيف تحرك أفراد القوات المسلحة اإلماراتية إلخراجهم من
الكمين ،والذين كانوا أبطال هذه الملحمة.

إن إطالق «فيلم الكمين » بهذا المستوى الضخم ،والذي يعد أكبر إنتاج

سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،يعتبر
ً
ً
مزيجا من القوة الصلبة والناعمة،
تجسيدا للقوة الذكية والتي تعتبر

فبسالة وحنكة أفراد القوات المسلحة اإلماراتية لمواجهة المتمردين

تعتبر هي القوة الصلبة وما تكنه من مشاعر اإلخوة تجاه الشعب اليمني،

وما تقدمه من مساعدات تعتبر أهم أدوات القوة الناعمة ،والتي كانت

من جانبها قالت استاذة االعالم بالجامعة االمريكية الدكتورة نجاة السعيد،

تخفيها عن تعمد بعض وسائل اإلعالم اإلقليمية والدولية .كما أن عرض

محلية وطنية شابة ،والذي غذى كل فرد منهم العمق الثقافي وأوصل

دليال على اهتمام دولة اإلمارات بالقوة الذكية،
الخمسين يمكن اعتباره
ً

لقد أبهرني أداء طاقم الممثلين في فيلم الكمين المكون من مواهب
المشاعر التي يكنها لوطنه للمشاهد بكل تألق لدرجة أني شاهدت البعض

حتى األطفال لم يتمالك من حبس دموعه من شدة االندماج مع أحداث
الفيلم .فالفيلم يسرد وقائع قصة حقيقية في عام  2018حول دور القوات

فيلم «الكمين» بهذا التوقيت الذي يجمع بين يوم الشهيد وعيد االتحاد
وهذا يتضح من خالل إنجازاتها.
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معارض ومؤتمرات

بمشاركة  140دولة ..ختام ناجح لمعرض
دبي للطيران 2021

اختتمت فعاليات معرض دبي للطيران  ،2021األحد ،والذي عقد خالل الفترة من  14ولغاية  18نوفمبر
الماضي ،بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء
والدفاع ،باإلضافة إلى أكثر من  1200عارض ،من بينهم  370عارضا يشاركون للمرة األولى ،ووفود مدنية
وعسكرية من أكثر من  140دولة.
وضم المعرض األضخم منذ انطالقه في العام  20 ،1989جناح ًا للدول

واستضاف المعرض مجموعة من المؤتمرات بحضور  250خبيرا في قطاع

المشاركة ،من بينها دول تشارك ألول مرة ،وهي جمهورية التشيك وبلجيكا

الطيران ،قدموا أكثر من  50ساعة من التوجهات التي ركزت على  9مواضيع

واستقطب معرض دبي للطيران  2021أكثر من  85ألف زائر على مدار 5

وتعد العروض األرضية والجوية للطائرات إحدى أكبر األحداث البارزة في
المعرض ،حيث ضمت أكثر من  175طائرة من أكثر الطائرات تطور ًا

جانب مؤتمرات وجلسات نقاشية وعروض الطيران األرضية والجوية.

الجوية” التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي ،وفريق “الفرسان الروس”

والبرازيل وإسرائيل وسلوفاكيا.

أيام ،اطلعوا خالله على أحدث الحلول التقنية والمنتجات والخدمات التي

تقدمها مختلف الجهات الرائدة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع ،إلى

معرض
الطيران

تشمل الشحن واالستدامة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها.

في العالم واستعراضات جوية قدمها “فرسان اإلمارات لالستعراضات

175 150 370
جهة عارضة

دولــــــــــــة

طائــــــــــرة
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التابع للقوات الجوية الروسية ،وفريق «سريا كيران» التابع للقوات الجوية
الهندية ،وفريق فريق الصقور السعودي لالستعراضات الجوية.

وركز معرض دبي للطيران  2021بشكل كبير على التكنولوجيا ،حيث وفر
منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة ،بما في ذلك الذكاء

واالصطناعي وتقنيات الجيل الخامس واألمن السيبراني واألتمتة في
تطوير القطاع.
إسحاق البلوشي :معرض دبي للطيران حدث استثنائي حقق نجاح ًا باهر ًا

صفقات وزارة الدفاع في «دبي للطيران»

23 04
أيام

صفقة

08
دول

أكبر صفقة

اإلجمالي

11.2

22.523

مليار درهم

مليار درهم

لصالح «ايدج»

هنأ اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي ،المستشار العسكري

لوزير الدولة لشؤون الدفاع والمدير التنفيذي للجنة العسكرية لمعرض دبي
للطيران  ،2021القيادة الرشيدة ،على نجاح معرض دبي للطيران في دورته

ال 17االستثنائية.
ً
قدم الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمعرض ،منوها بأن
ّ
التواجد اليومي لكبار المسؤولين في أرض المعارض يعكس الحرص على

دعم هذا القطاع ،وتحفيز الشركات والترحيب بضيوف الدولة القادمين من
 148دولة.

وأوضح أن وزارة الدفاع أنهت مؤتمرها الخاص بإعالن الصفقات؛ حيث

تجاوزت قيمة الصفقات  22.5مليار درهم لعدد  23صفقة أبرمتها الوزارة
مع الشركات المحلية والعالمية ،بزيادة قدرها  25%مقارنة بالدورة السابقة.

اإلمـــــارات

إسبانيـــــــا

أمريكـــــــا

فرنســـــــــا

باكستـــــان

إيطاليـــا

سويسرا

اليونان

 6صفقات

 1صفقة

 5صفقات

 6صفقات

 1صفقة

 1صفقة

 2صفقة

 1صفقة

 18.262مليار

 2.468مليار

 1.248مليار

 265.98مليون

 143.98مليون

 90مليون

 41.36مليون

 3.673مليون

% 81.1

% 11

% 5.5

% 1.2

% 0,6

% 0.4

% 0.2

% 0.02

درهــــــم

درهــــــم

درهــــــم

درهــــــم

3
درهــــــم

درهــــــم

في العرض الثابت في المعرض .وقال ،إن عرض الطيران في افتتاح

المعرض عكس قوة قطاع الطيران في الدولة ،كما لفت االستعراض الذي

2021في مشهد
األنظار،
قدمته الطائرات العسكرية المختلفة لدولة اإلمارات
الثالثاء  16نوفمبر

وأشار إلى أن مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي الذي

تناقلته وسائل اإلعالم العالمية.

وأكد البلوشي أن وزارة الدفاع حرصت على عقد مؤتمر اإلمارات للجدارة

“دبي للطيران” 22 ..مليار درهم صفقات القوات المسلحة
اإلماراتية في  4أيام

عقد قبل انطالق المعرض ،ناقش آخر التطورات التقنية الدفاعية والتخطيط
االستراتيجي والذكاء االصطناعي.

العالم يجتمع في اإلمارات

والسالمة الذي عقد ألول مرة في المنطقة بالتزامن مع معرض دبي

للطيران  ،2021والذي تم خالله مناقشة عملية الجدارة وتطبيق المعايير

والمواصفات العالمية ،باإلضافة إلى سلسلة من المؤتمرات اليومية،
والتي تجاوز عدد المتحدثين فيها  220متحدث ًا من مختلف دول العالم.

تفقد «دبي للطيران» وشهد جانب ًا من العرض الجوي

ولفت البلوشي إلى أن المعرض شهد مشاركة أكثر من  23نوع ًا من الطائرات

شهد معرض دبي للطيران  2021إعالن وزارة الدفاع ،إبرام  7صفقات بقيمة
مليار و 742مليونا و 429ألف درهم مع شركات محلية ودولية.

وبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خالل المعرض  23صفقة بقيمة إجمالية
بلغت  22مليارا و 523مليونا و 876ألف درهم.

بلغت صفقات اليوم األول  5مليارات و 239مليونا و 207آالف ،وصفقات

محمد بن راشد يطلع
الثالث  4مليارات و 257مليونا و 401ألف درهم.
تشارك ألول مرة في المنطقة ،ووجود أكثر من  175طائرة مدنية وعسكرية
الطيران
على ابتكارات صناعة

في العروض اليومية ،ومنها  5فرق استعراضية ،شملت طائرات عمودية

اليوم الثاني  11مليارا و 284مليونا و 837ألف درهم ،وصفقات اليوم

مكتوم بن محمد ومحمد بن سعود يتفقدان أجنحة المعرض (ص ) 5 - 4

أكثر

صفقات وزارة الدفاع

درهــــــم

درهــــــم
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معارض ومؤتمرات

العـدد  | 599ديسمبر 2021

مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية ()DIACC
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،افتتح معالي محمد بن
أحمد البواردي ،وزير الدولة لشؤون الدفاع ،الدورة العاشرة من مؤتمر
دبي الدولي لقادة القوات الجوية ( ، )DIACCوذلك لمناقشة آخر تطورات

التقنيات الدفاعية الجوية العالمية ،بمشاركة دولية واسعة تضم أكثر من
سبعين وفد ًا.

ألقى الكلمة االفتتاحية للمؤتمر معالي محمد بن أحمد البواردي ،وزير الدولة

 70دولة ناقشت
التطورات والتقنيات
العالمية في مؤتمر قادة

القوات الجوية والدفاع الجوي

لشؤون الدفاع ،ممثال لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،مؤكد ًا أن معرض دبي

السابقة ،إلى جانب مشاركة  1200عارض وأكثر من  1400مشارك اعالمي،

نجاحا على مستوى العالم ،وساهم في جمع أبرز الخبراء في مجال الطيران
ً

في أعداد المشاركين مما سيعزز من التبادالت الصناعية واالقتصادية في

للطيران يعد الحدث األضخم من نوعه في المنطقة وأحد أكثر المعارض

التجاري وطيران األعمال وقطاع الدفاع وذلك لعرض الرؤى المتعلقة
بمستقبل صناعة الطيران العالمية.

بلدا خالل الدورة
ساهما في استقطاب أكثر من  84ألف زائر من ً 140

ارتفاعا
علما أن الدورة الحالية تشهد
ً
وتحقيق صفقات وتعاقدات ضخمةً ،
ذلك القطاع الحيوي».

وشهد المؤتمر انعقاد  3جلسات نقاشية تحدث فيها القادة والمسؤولون

وأضاف معاليه« :إن وحدة األهداف والمصالح التي تجمعنا كأصدقاء

المختصون في مجال الدفاع الجوي.،

علما أن اإلمارات موطن
المستقبل ولخدمة األمن واالستقرار في بلدانناً ،

الهيمنة المعلوماتية

وحلفاء ينبغي أن تكرس جهودنا الجماعية وقدراتنا اإلبداعية لحل تحديات
اإلبداع واالبتكار والتقنيات المتقدمة ،كما تعد المكان الذي يمكن فيه
التغلب على التحديات ،وتحقيق جميع األحالم».

وركزت الجلسة األولى على «الهيمنة المعلوماتية :توظيف استراتيجية

عمليات شاملة في جميع المجاالت» وتضمنت متحدثين هم :اللواء تشارلز

وقال اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية ،خالل

كيو .براون جونيور وهو رئيس هيئة األركان في سالح الجو األميركي ،واللواء

الخاصة بإنشاء شبكات دفاعية بين قنوات البلدان المشاركة والمتحالفة ،كما

طيار إبراهيم ناصر العلوي ،قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.
واللواء الركن ّ

الجلسة األولى« :يجب تسهيل آلية إنتقال البيانات التشاركية والشبكات

يجب التأكيد على أن البيانات صحيحة بنسبة  ،100%وذلك يمكن تحقيقه

عبر االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي والشبكات التكنولوجية،
موضح ًا أن آلية نقل البيانات باستخدام تلك التقنيات يمكن أن تستغرق
بدال من أيام وساعات».
ثواني معدودة ً

من جهته ،قال اللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي ،نائب قائد القوات
الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة« :إن المؤتمر والمعرض

تشارلز كيو .براون جونيور ،رئيس هيئة األركان في سالح الجو األميركي،
وترأس الجلسة األولى مايك شوميكر ،نائب األميرال (متقاعد) في البحرية

األمريكية ،ونائب رئيس قسم برامج العمالء F35في شركة لوكهيد مارتن.

القيادة والتحكم

وتضمنت الجلسة الثانية بعنوان «القيادة والتحكم المشترك في جميع
المجاالت :بناء شبكة قتالية صلبة ومرنة» ،و تحدث فيها :الفريق آل د.
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مينزنغر ،قائد سالح الجو الملكي الكندي ،واللواء جيري ماهيو نائب قائد

(العمليات) في سالح الجو الملكي البريطاني ،والفريق جريجوري جيلوت،
قائد القوة الجوية التاسعة (القيادة المركزية لسالح الجو األمريكي) ،جنوب

غرب آسيا .كما ترأس جون نورمان هذه الجلسة وهو لواء (متقاعد) في

 % 25زيادة في صفقات
وزارة الدفاع خالل الدورة الحالية

سالح الجو األمريكي ،ونائب رئيس قسم متطلبات وقدرات القوة الجوية
في شركة رايثيون في قسم الصواريخ والدفاع والتكنولوجيا.

تأثيرات القتال

وركزت الجلسة الختامية للمؤتمر بعنوان «مزامنة تأثيرات القتال :توصيل
المستشعرات والمنصات» ،على مجاالت مهمة جد ًا للقوات الجوية،
وتحدث كل من :اللواء ستيفان ميل ،رئيس هيئة أركان سالح الجو والفضاء
الفرنسي ،والفريق إينغو غيرهارتز ،رئيس القوات الجوية األلمانية ،والعميد

طيار ديف باديسون ،قائد قوة العمل المشتركة  633في سالح الجو
ّ

الملكي األسترالي .وترأس الجلسة جويل رود ،لواء (متقاعد) في القوات
الجوية الفرنسية مستشار في قسم المتطلبات التشغيلية في شركة داسو

للطيران.

مؤتمر الرمارات للجدارة
والسالمة تحديات وحلول
إدارة السالمة في عمليات الطيران ،وجدارة الطائرات وصالحيتها
للطيران في األجواء ،وبصورة خاصة ثقافتنا فيما يتعلق بالسالمة « .

وبدأت جلسات مؤتمر اإلمارات للجدارة والسالمة بخمس محاضرات

ألقى المحاضرة األولي المهندس إسماعيل محمد البلوشي ،المدير العام
10

المساعد لقطاع شؤون سالمة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني،

دبي للطيران” يستضيف مؤتمر اإلمارات للجدارة والسالمة.

بعنوان «العمليات الجوية خالل فترة جائحة كورونا» ناقش فيها تناول

نظمت اإلدارة التنفيذية للسالمة والبيئة والجدارة بوزارة الدفاع،

الحدود ،فيما ألقي المحاضرة الثانية العقيد لورانس نيكسون نائب رئيس

للطيران  ،”2021لبحث ومناقشة التحديات التي تواجه السالمة في

بحوادث الطيران» وسلط الضوء خاللها على فعالية أنظمة المراقبة

مؤتمر اإلمارات للجدارة والسالمة ،على هامش معرض “ دبي

قطاع الطيران ،وسط مشاركة كبيرة من خبراء ومسؤولين مختصين.

وقال اللواء الركن طيار سعيد علي آل علي ،قائد الطيران المشترك
بوزارة الدفاع ،في كلمته االفتتاحية ،إن عقد مؤتمر اإلمارات للجدارة

والسالمة يأتي بهدف االطالع على أحدث التحديات التي تواجه السالمة
في الطيران؛ ال سيما أن الطيران في طليعة القطاعات التي تشهد
تطور ًا مستمر ًا منذ أول محاولة طيران لألخوين «رايت» في عام .1903

وأضاف “ أن عمليات التطوير في قطاع الطيران تتسارع في الوقت

الراهن بشكل أكبر من الفترات الماضية ،موضحا أن التطور ال يقتصر
على تسارع وتيرة التكنولوجيا الحديثة فحسب ،بل تزداد أيض ًا تطلعات
األفراد فيما يتوقعونه من تجارب الطيران ،وهو ما أدى إلى زيادة

هائلة في الضغوط على العاملين بمجال الطيران لتحسين كيفية

تنوع اإلجراءات التي انتهجتها الدول خالل الجائحة من خالل إغالق وفتح

00,000,000

مركز سالمة القوات الجوية األمريكية ،بعنوان «العوامل البشرية المتعلقة

وتحليل البيانات والخروج بالتوصيات الدورية بطريقة استباقية بحتة.

وبحثت المحاضرة الثالثة «نظام إدارة السالمة الجوية وارتباطاتها مع الجدارة
على

المسلحة في «دبي ل
درهم صفقات القوات
الطائرات العمومية المقاتلة من طراز أباتشي» ،وألقاها وروبرت

فرايزر ،كبير المهندسين المشرفين على طائرة «أباتشي» بالتعاون مع

شهد اليوم الثاين من معرض ديب للطريان  2021إعالن وزارة الدفاع عن
«بوينج» ،وركزت المحاضرة الرابعة والخامسة على كيفية تحقيق التوازن بين
و 837ألف درهم مع
إبرام  5صفقات بقيمة  11مليار و 284مليون
التكنولوجيا الجديدة والسالمة ،حيث ألقي المقدم جمال الحوسني من وزارة
املربمة خالل يومني 10
الصفقات
رشكات محلية ودولية ،ليبلغ إجاميل
الداخلية المحاضرة بعنوان «كيفية نجاح وزارة الداخلية في دولة اإلمارات في
مليون و 44ألف درهم،
صفقات بقيمة إجاملية بلغت  16مليار و524
السيطرة على انتشار الطائرات المسيرة المدنية» ،فيما ألقي العقيد بأول
العسكريةو 239مليون و207
الطائراتمليارات
بلغت 5
البريطاني قد
اليوم األول
صفقات
وكانت
العتماد
«األسلوب
بعنوان
هجس محاضرة
بدون طيار».ألف درهم.

جــاء ذلــك بحضــور اللــواء الركــن طيــار
إســحاق صالــح البلــويش املديــر التنفيــذي
للجنــة العســكرية املنظمــة للمعــرض،
واملقــدم طيــار ســارة حمــد الحجــري
املتحــدث الرســمي باســم معــرض ديب

والــركات الدفاعيــة املتخصصــة يف مجــال
الطــران ،بالرحيــب بجميــع الحضــور مــن
ممثــي وســائل األعــالم.
وأضــاف« :إن الصفقــات املنعقــدة يف اليــوم
الثــاين مــن املعــرض مختلفــة عــن بعضهــا
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شركة  Collins Aerospaceتوقع اتفاقية مع شركة
الخطوط الجوية اليابانية (جال)

وقعت شركة  Collins Aerospaceتوقع اتفاقا طويل األجل لدعم

الطائرات  787على مستوى العالم ،باإلضافة إلى تقديم المساعدات

مشروع  Dispatchلساعات الطيران الذي يضمن جاهزية كافة أجهزة

وقالت ليزا ستيفن ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام إدارة صيانة

أسطول الخطوط الجوية اليابانية (جال) من طائرات بوينج  787في إطار

الطيران واالتصاالت العالية األداء لكافة العمالء في جميع أنحاء العالم.

الفنية.

ودعم أجهزة الطيران بشركة « ،Collins Aerospaceنتمتع بعالقة طويلة

ويعكس هذا االتفاق استمرار العالقة الناجحة بين شركتي Collins

األجل مع شركة الخطوط الجوية اليابانية ،ونعتبر هذا االتفاق الجديد دليال

تتولى حاليا مسؤولية صيانة أسطول (جال) من الطائرات  A350ضمن إطار

وأوضحت ستيفن أنه «في ظل وجود آالف الطائرات التي تغطي كافة

 Aerospaceو  .JALومن الجدير بالذكر أن شركة Collins Aerospace
عقد  Dispatchالحالي .وستحظى شركة (جال) بكافة أشكال الدعم الكامل

مثل الدخول على الشبكة العالمية وخدمات الصيانة مثل تحديث االعتمادية
والدخول على شبكات شركة  Collins Aerospaceالخاصة بأسطول

على الثقة بالبرامج والخدمات التي تقدمها شركة .»Collins Aerospace
مناطق العالم ،يعتبر برنامج  Dispatchحال أكيدا قليل التكلفة لمساعدة

شركات الطيران مثل شركة الخطوط الجوية اليابانية على االحتفاظ بطائراتها

في حالة تشغيلية ممتازة».

ترشيح شركات  Northrop Grummanو Lockheed
 Martinو  Raytheonلتطوير الدفاع األسرع من الصوت
وقع اختيار وزارة الدفاع األمريكية مؤخرا على شركات Northrop

 Grummanو  Lockheed Martinو  Raytheonإلجراء البحوث الالزمة
لتطوير نظام صاروخي قادر على الدفاع عن األراضي

األمريكية ضد أي هجوم مسلح أسرع من

الصوت.

وقد تم منح الشركات الثالث عقودا

منفصلة بقيمة إجمالية تصل
إلى  60مليون دوالر لتطوير

صاروخ اعتراضي في مرحلة
التحليق الشراعي glide
interceptor

phase

يمكن توجيهه عن طريق
مجموعة

من

االصطناعية
االستشعار

األقمار

وأنظمة

العتراض

صاروخ أسرع من الصوت

داخل الغالف الجوي للكرة األرضية أثناء تحليقه نحو الهدف.

وقد خصصت ميزانية وكالة الدفاع الصاروخي األمريكية لعام 136 2022
مليون دوالر لتمويل عمليات البحوث والتطوير واالختيار
والتقييم الخاصة بالصاروخ االعتراضين ولكن
البرنامج سيدر إيرادات تقدر بمليارات
الدوالرات على المتعهدين الدفاعيين
في نهاية المطاف.

وقد كثفت الواليات المتحدة
وعدة

دول

أخرى

جهودها

الرامية إلى إنتاج أسلحة أسرع
من الصوت ،وهي األسلحة
التي تمثل الجيل الجديد
من األسلحة القادرة على

الطيران بسرعة عالية.
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شركتا  Rheinmetallو
المروحية الهجومية Tiger

 Thalesتدعمان أجهزة محاكاة
المتدربين من التدريب على كيفية

تعتزم شركة  Rheinmetallالتعاون مع

استخدام أحدث طرازي الطائرة الموجودين

شركة  Thalesلمواصلة دعم أجهزة

في الخدمة حالياTiger Hélicoptère :

محاكاة الطائرات المروحية المستخدمة

Destruction

في تدريب األطقم الجوية المسؤولة عن

قيادة الطائرة المروحية الهجومية .Tiger

 (HAD) Block 2في فرنسا ،و

ففي وقت سابق من العام الجاري ،جرى

Unterstützungs¬¬hubschrauber

ترسية عقد بهذا المضمون من خالل

 Tiger Step 2 Kryptoفي ألمانيا.

هيئة المشتريات األوروبية .OCCAR

وتتولى القوات المسلحة الفرنسية

ويبدأ تاريخ سريان عقد دعم الصيانة

والجيش

المتكاملة هذا اعتبارا من األول من يناير

األلماني

Bundeswehr

مسؤولية تدريب الطيارين الجدد ضمن

 2022حتى  31ديسمبر .2025

وطبقا لبنود هذا العقد ،ستتولى شركتا

et

d’Appui

إطار بيئة قتالية افتراضية حديثة ،وهو
ما يساهم في رفع درجة االستعداد

 Rheinmetallو  Thalesمسؤولية صيانة  22جهاز محاكاة حديث للطائرة

إلى أقصى مدى لها ورفع مستوى السالمة الجوية .وتعتبر أجهزة محاكاة

 ،Phalsbourgباإلضافة إلى دعم خدمات الصيانة .ويرى مراقبون أن أجهزة

الطائرات المروحية الهجومية على مستوى العالم .وتعتبر المروحية Tiger

لتدريب الطيارين الجدد على كيفية التعامل مع مقصورة القيادة ستمكنان

متطلبات كبيرة من حيث األجهزة والبرمجيات.

المروحية  Tigerداخل القواعد الجوية في  Tigerو  Fritzlarو  Fritzlarو

المحاكاة المتكاملة الثمانية وطائرات التدريب االثنتي عشرة المخصصة

المروحية  Tigerمن أكثر أجهزة المحاكاة المتكاملة تطورا للتدريب على

من أكثر األسلحة تقدما التي تساهم محاكاتها داخل مركز المحاكاة في فرض

تعاون مشترك بين شركتي  OGMAو & Pratt
Whitney
وقعت شركة  ،OGMAإحدى الشركات التابعة لشركة ،Embraer Group

عقدا جديدا مع شركة  Pratt & Whitneyبهده تعزيز مسيرة التعاون

المشترك بينهما التي انطلقت في العام الماضي .وينص هذا االتفاق،
الذي جرى توقيعه بحضور رئيس وزراء البرتغال ،أنطونيو كوستا ،على تكليف
البرتغال بصيانة المحرك  PW1900Gالذي تستخدمه الطائرتان Embraer
 E190-E2و .E195-E2

وفي شهر نوفمبر  2020جرى إعالن شركة  OGMAكشركة صيانة معتمدة

لشركة  Pratt & Whitneyالتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات العالمية في

مجال صناعة المحركات .كما جرى أيضا اعتماد االتفاق بصورة رسمية من
أجل تمكين الشركة البرتغالية من بدء عمليتي التصنيع والتدريب على صيانة

المحرك  .Pratt & Whitney GTF PW1100G-JMوشهد العام الحالي

لدخول األسواق البرتغالية.

التوسع في عمليتي التصنيع والتدريب بحيث تشمالن المحرك .PW1900G

ومن الجدير بالذكر أن شركة  OGMAانضمت إلى شبكة اإلصالح والصيانة

 - OGMAبدعم من شركة  – Embraerاألمر الذي أتاح لها إمكانية توسيع

العام الماضي عندما تم اإلعالن عن عزم الشركة إجراء عمليات الصيانة

وجاءت تلك التطورات كثمرة مباشرة ألحد المشاريع التي طورتها شركة

نطاق عملياتها في مجال صيانة المحركات ،ومن ثم تمهيد الطريق أمام
عمليات الصيانة واإلصالح والعمرات على يد شركة Pratt & Whitney

والتشغيل  GTF MRO networkالتابعة لشركة  Pratt & Whitneyخالل
الالزمة لمحركات  PW1100G-JM GTFالتي تؤمن الطاقة الحركية الالزمة
للجيل الجديد من الطائرات التجارية ،أي عائلة الطائرة  Airbus A320الجديدة.
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شركة  Leonardoتستخدم الوقود الجوي المستدام
مع محركات Safran Aneto-1K

من االختبارات األرضية على المحرك

نجح نموذج الطائرة  AW149الذي أنتجته

 Makila 2المعتمد على الوقود الحيوي

شركة  Leonardoوالذي جرى تزويده

بنسبة  ،100%وتواصل الشركة جهودها

بمحركات  Safran Aneto-1Kحاليا،

في استخدام الوقود الجوي المستدام

الرامية إلى االعتماد على الوقود الجوي

للمرة األولى في الثاني عشر من نوفمبر

القادمة.

المستدام بنسبة  100%خالل األعوام

)Sustainable Aviation Fuel (SAF

وتواصل شركة  Safranدعمها لتشغيل

بين مدينتي بريستول ويوفيل البريطانيتين.

وخالل هذه الرحلة استخدمت الطائرة

أحدث طائرة مروحية في استعراض

الرواسب والنفايات الناتجة عن االقتصاد

استيفاء الشروط الخاصة ب «المروحية

القدرات القتالية للطائرة  AW149من أجل

الوقود الحيوي  ،biofuelالمصنوع من

المتوسطة الجديدة» New Medium

الدائري  ،circular economyأي زيت

الطبخ المستعمل تحديدا.

 Helicopterالتي حددتها وزارة الدفاع البريطانية .ويؤمن المحرك Aneto-1K

ويؤدي استخدام الوقود الجوي المستدام إلى خفض االنبعاثات الكربونية

من إنتاج شركة  Safronالطاقة الحركية الالزمة للطائرة  ،AW149وهو ما

بالذكر أن كافة محركات  ،Safranبما فيها األسطول الموجود في صفوف

والظروف التشغيلية .ويرى خبراء أن الطائرة  AW149المجهزة بمحرك Aneto-

بنسبة  80%بصورة مباشرة عند استخدام خليط بنسبة  .100%ومن الجدير
الخدمة حاليا ،جرى ترخيصها بالفعل للعمل باستخدام حتى  50%من الوقود
الجوي المستدام .وفي شهر سبتمبر ،أنهت شركة  Safranبنجاح سلسلة

مجموعة CGM Group

شحن منن طراز A350F

يمنحها القدرة على تنفيذ عدد أكبر من المهام المختلفة في أصعب المناطق

 1Kمؤهلة ومتاحة بالفعل كحل «جاهز» ‘ ’off-the-shelfأمام وزارة الدفاع
البريطانية ،األمر الذي يسمح بتسليم الطائرة في غضون أقل من  24شهرا.

 CMAتشتري أربع طائرات

وقعت مجموعة  ،CMA CGM Groupإحدى الشركات الرائدة في مجال

ويتمتع هذا الطراز بجسم جوي مصنوع من المواد المركبة يستمد طاقته

الذي

األداء فيما يتعلق بخفض استهالك الوقود وأعلى المعدالت االقتصادية

الشحن والخدمات اللوجستية ،وشركة  Airbusمذكرة تفاهم ملزمة لشراء
أربع طائرات شحن منن طراز  .A350Fويأتي أمر الشراء

سيخضع للصياغة النهائية خالل األسابيع القليلة

هذا،

من محركات تعتمد أحدث أساليب التكنولوجيا ،وسيساهم في رفع مستوى
وقلة

القادمة ،ليرفع رصيد مجموعة CMA CGM

سيساهم في دعم النمو المستدام للمجموعة

اإلجمالي من طائرات Airbus

على المدى الطويل”.

إلى تسع طائرات ،منها

وتستمد الطائرة من طراز A350F

خمس طائرات من طراز

 .CMA CGMوستتولى
شركة

AIR

CGM

CMA

 ،CARGOوهي الشركة التي تم إطالقها مؤخرا لتنفيذ عمليات الشحن

الجوي ،مسؤولية تشغيل الطائرات المذكورة.

االنبعاثات

الكربونية،

األمر

الذي

تصميمها

من

أفضل

طائرة

الطائرة  A350التي

تعتبر

حديثة بعيدة المدى على مستوى العالم .وتضم الطائرة بابا عريضا

في المقصورة الرئيسية لشحن البضائع وجسم طويل يمكن استغالله

وقال كريستيان شيرر ،رئيس الضباط التجاريين بشركة  Airbusومدير Airbus

كأفضل ما يكون في عمليات الشحن الجوي .كما أن أكثر من  70%من

مجموعة الشركات المسؤولة عن تشغيل الطراز  A350Fالذي سينضم

وزن الطائرة عند اإلقالع بمعدل  30طنا وحرق الوقود بنسبة أقل من 20%

“ ،Internationalيسرنا أن نرحب بشركة  CMA CGM AIR CARGOضمن
إلى أسطول الشركة الحالي من طائرات الشحن الجوي من طراز .Airbus

الجسم الجوي مصنوع من مواد متطورة ،األمر الذي يساهم في تخفيف

كحد أدنى.
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تعاون مشترك بين شركة  Primoco UAV SEالتشيكية
وشركة  UMS Skeldarالسويسرية-السويدية

أعلنت شركة  Primoco UAV SEالتشيكية وشركة UMS Skeldar

السويسرية-السويدية إقامة تعاون مشترك بينهما في إطار اتفاقية تعاون
لتزويد فئة مختارة من العمالء بمزيج من المركبات الجوية غير المأهولة

 Primoco One 150ذوات األجنحة الثابتة  fixed-wingوالمركبات UMS
 Skeldar’s V-150ذوات األجنحة الدوارة .fixed-wing

وتمثل االتفاقية ،التي تمنح كال الطرفين مرونة تامة الستخدام كال النوعين
من المركبات في تنفيذ مهامهما المختلفة ،خطوة عمالقة إلى األمام من

حيث إمكانية استخدام المركبات الجوية غير المأهولة للحصول على حل واحد.

ومن الجدير بالذكر أن كلتي المنصتين تندرجان تحت نفس الفئة المدرجة على
الئحة الرقابة الصادرة عن وكالة السالمة الجوية األوروبية EASA regulatory

 ،frameworkوتستخدم كلتاهما نفس نظام وصلة البيانات الخاصة

باالتصاالت التي تتيح إمكانية تشغيل كلتي المركبتين عن طريق محطة

طبقا للوائح وكالة السالمة الجوية األوروبية المتعلقة بالطائرات اآللية .كما
يأتي هذا الحل المترافق مطابقا تماما ألحدث لوائح وقوانين الطيران فيما

أرضية واحدة بصورة متزامنة .عالوة على ذلك ،ثمة مزايا مشتركة تجمع بين

يتعلق بعمليات أنظمة الطائرات المسيرة عن ُبعد Remotely Piloted

إلى إمكانية تحقيق التناغم واالنسجام في مجال اإلمدادات اللوجستية وتجهيز

وقد جرى عرض المركبتين  One 150و  V-150على نخبة مختارة من العمالء

المركبتين  One 150و  V-150فيما يتعلق بخيارات األحمال العديدة ،باإلضافة
البيانات.

.)Aircraft Systems (RPAS

في مطار شركة  Primoco UAV SEفي مدينة  Písekالتشيكية في يومي

وذكر مراقبون أنه قد سبق منح كلتي الشركتين التراخيص التشغيلية الالزمة

 15و  16نوفمبر.

طيران اإلمارات تطلب
شراء طائرتي شحن من

وصرح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،الرئيس األعلى ،الرئيس
التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة ،رئيس هيئة دبي للطيران
المدني ،بأن «شركة طيران اإلمارات تلعب دورا بارزا في تأمين السلع
األساسية أمام العمالء والمستهلكين على مستوى العالم بفضل

طراز بوينج 777

وإمكانيات متاحة لتوسيع نطاق شبكتها العالمية وبفضل منشآتها

أعلنت شركتا بوينج وطيران اإلمارات خالل معرض دبي للطيران عن طلب

«يسرنا أن نعلن عن استثمار بقيمة مليار دوالر إلجراء مزيد من التوسعة

لواحدة من أكبر شركات الشحن الجوي في العالم في وقت يتزايد فيه الطلب

عمالئنا ،ويعكس ثقتنا في نمونا مستقبال وتكريس مكانتنا كواحدة من

لشراء طائرتي شحن من طراز بوينج  777من أجل زيادة القدرة المستقبلية

بشدة على الشحن الجوي.

ما يمتلكه أسطولها من الطائرات ذوات الطراز العريض من قدرات

ومرافقها المتطورة في مركزها الرئيسي في إمارة دبي» .وأردف سموه
في قدرتنا على الشحن ،األمر الذي يعكس حرصنا على دعم متطلبات

أكبر شركات الشحن الجوي في العالم».

وسيشرف على تشغيل طائرتي الشحن شركة  Emirates SkyCargoالتي

ومن الجدير بالذكر أن طائرة الشحن من طراز بوينج  ،777التي تعتبر

بوينج ،كما تقوم بنقل مواد الشحن على متن أسطول شركة طيران اإلمارات

األضخم من حيث الحجم واألطول من حيث المدى واألقوى من حيث

تقوم حاليا بتشغيل أسطول مكون من  10طائرات شحن جميعها من طراز
المكون من  134طائرة من طراز بوينج .وتقدير قيمة طلبية الشراء المذكورة
بأكثر من  704ماليين دوالر طبقا للسعار المعلنة.

أفضل طائرات الشحن من طراز بوينج مبيعا على مستوى العالم ،هي
قوة المحرك على مستوى العالم .وتتميز الطائرة بقدرتها على خفض

استهالك الوقود واالنبعاثات الكربونية بنسبة  17%مقارنة بنظيراتها
من الطرازات القديمة.
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تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير
للروبوتات البحرية يشجع االبتكار في

مجال الصناعات البحرية

قال الدكتور آرثر موريش ،الرئيس التنفيذي

لمؤسسة «أسباير» التي تمثل ذراع إدارة برامج

التكنولوجيا التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا

المتطورة ،إن تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير
للروبوتات البحرية يسعى إلى أن يكون واحدا من

أكبر المنافسات الدولية على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور موريش في مقابلة حصرية مع مجلة «درع الوطن» ،أن

اقتصاد المعرفة في اإلمارات مع تعزيز دور أبوظبي واإلمارات كمركز

شهر يونيو  2023يسعى إلى دفع حدود األنظمة المستقلة إليجاد حلول

واألمن وفي ريادة الحلول المبتكرة عبر التعاون لمواجهة عدد من

تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية الذي يعقد خالل
واقعية لتحديات األمن البحري التي تواجه العالم.
فيما يلي مقتطفات من تلك المقابلة:

ناشئ لالبتكارات التكنولوجية المتقدمة بما يشمل مجال السالمة
أخطرالتحديات على مستوى العالم.

«درع الوطن» :ما هي المعايير التي على أساسها يتم اختيار الفائزين؟

«درع الوطن» :ما الذي يحتل بؤرة تركيز تحدي محمد بن زايد العالمي

دكتور موريش :إن تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية

دكتور موريش :يسعى تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات

التعريفية من كل فريق مشارك تقديم تقرير بحلول  30ديسمبر 2021

حلول واقعية لتحديات األمن البحري التي تواجه العالم مثل القرصنة

وتزامن التوطين وإعداد الخطط والخبرة في مجال السفن وقدرات

الكبير للروبوتات البحرية؟

البحرية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من األنظمة المستقلة إليجاد
وأعمال التهريب والصيد الجائر.

يعتمد عملية اختيار ثالثية المراحل حيث ُيطلب في مرحلة التقارير

يصف الفريق؛ وخبرته في مجال أسراب الروبوتات والرؤية الحاسوبية

التواصل والمقاربة التقنية المستخدمة لحل التحدي.

كما تهدف المنافسة أيضا إلى استكشاف جوانب جديدة

وأوضح الدكتور موريش أنه فيما يتعلق بمرحلة المحاكاة ،يجب على

المركبات الجوية غير المأهولة والسفن في بيئة ال تصلها إشارات أنظمة

هذه المرحلة اختيار الفرق الخمسة النهائية في أغسطس .2022كما

في مجال الروبوتات البحرية عبر تنظيم أول تعاون متنوع من نوعه بين

المالحة عبر األقمار الصناعية .وتبلغ قيمة الجائزة  3.25مليون دوالر

وسيكسب الفريق الفائز بالجائزة األولى  2مليون دوالر والثانية 500
ألف دوالر والثالثة  250ألف دوالر .كما سيتم تقسيم جائزة بقيمة 500

ألف دوالر على جميع الفرق التي تتقدم إلى مرحلة العرض.

ويهدف تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية إلى تحفيز

الفرق المشاركة إكمال مهام التدقيق والتدخل في المحاكاة .وستشهد
سيطلب من الفرق تقديم مقاطع فيديو إلثبات مفاهيم المكونات
الفرعية المختلفة لنظامهم وإثبات جدوى المقاربة المستخدمة .ويجب

على مقاطع الفيديو تغطية المكونات األساسية للتحدي؛ بما فيها
البحث عن طريق استخدام أسراب من المركبات غير المأهولة وتفحص
األجسام التمثيلية الكبيرة والتواصل ضمن السرب واتخاذ القرارات

57
بشكل جماعي والنقل الجماعي لألشياء بين الجسم الكبير والمحطة.

العمليات الصعبة مثل المالحة وتمييز السفن في المناطق والبيئات

وأشار إلى أن الفرق المشاركة ستثبت قدرات نظامها في مرحلة العرض

التي ال تصلها إشارات أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعي (.)GNSS

وتحديد الهوية والمعالجة الفرعية مع اعتماد أسرع وقت لإلكمال وأقل

عن طريق زيادة السرعة ورفع مستوى الكفاءة فحسب ،بل سيساهم

التي ستقام خالل يونيو  .2023وتتضمن تلك المرحلة مهام التفحص

عدد من األخطاء كمعايير لتسجيل النقاط.

وال يساهم هذا االبتكار في المساعدة على تقليل التكاليف التشغيلية

أيضا في التعامل بصورة فعالة مع بعض من أشد المهام خطورة التي

وحول الفرق بين النسخة الثالثة من التحدي والنسخ السابقة ..قال

يؤديها بنو البشر ،ومن ثم تقليل الخطر على حياة األفراد إلى أدنى حد.

الحالية والسابقة هو تحول تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات

«درع الوطن» :هل هناك تقنيات يمكن أن يؤدي إلى حدوث طفرة في

الرئيس التنفيذي لـ “أسباير” إن أحد االختالفات الرئيسية بين النسختين
البحرية إلى مسابقة عالمية حيث ستشارك فيه جامعات ومؤسسات
بحثية وشركات ومبتكرون من كل أنحاء العالم .ويشجعهم التحدي على
التعاون والشراكة مع القطاع لتشكيل ِفرق.

العمليات البحرية؟

دكتور موريش :يبدو مستقبل األنظمة غير المأهولة مثيرا لالهتمام
ولكن الروبوتات البحرية ما زالت تحتاج إلى االستقالل التام .وما زال هذا

كما تركز المسابقة على إيجاد حلول واقعية لتحديات األمن والسالمة

المستقبل يعتمد على أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعي ()GNSS

وبينما ينصب تركيز التحدي على البيئة البحرية ،سيكون للتكنولوجيا

مستقلة.

البحرية مثل التهريب واالتجار بالبشر والصيد غير القانوني والقرصنة.

الفائزة تطبيقات أوسع بكثير عبر قطاعات متعددة تواجه مشكالت

مماثلة.

للتواصل حول الموقع ،األمر الذي ُيحد من قدرة هذه األنظمة كأنظمة

«درع الوطن» :لماذا تم التركيز على الصناعات البحرية؟

«درع الوطن» :ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصناعات البحرية والتي

دكتور موريش :تمثل صناعة الشحن المحرك الرئيسي لالقتصاد العالمي

دكتور موريش :تواجه الصناعات البحرية عددا ال ُيحصى من التحديات
التي يمكن أن تكون عواقبها كبيرة .أهم تلك التحديات هي القرصنة

البحري ستبدو البحار المفتوحة أشبه بالغرب األمريكي المتوحش،
وستتعرض االقتصادات العالمية لحالة من الشلل ،ولن يتمكن العمال

ويعود التهريب والقرصنة بنتائج كارثية على االقتصاد البحري ،ما يؤدي

الصيد ،وستكون صناعة الشحن عاجزة عن العمل بكامل طاقتها.

إلى ارتفاع أقساط التأمين وتكاليف الشحن .وحتى اآلن لم يتم اتخذ

طويل فإن السالمة البحرية يمكن أن تشكل

يمكن التغلب عليها عن طريق االبتكار؟

والصيد الجائر والتهربي وأمن السواحل.

إلى توقف حركة نقل البضائع وحركة السياحة والصيد ،باإلضافة أيضا

سوى إجراءات محدودة للغاية التي يمكن اتخاذها بصورة منفردة من
جانب شركات المالحة ،فضال عن االستعانة بقوة أمنية مسلحة خاصة
على متن السفن ،ما يعني إضافة تكاليف باهظة .ورغم هذه الخطوات

إال أنها أضعف من أن تدرأ المخاطر.

حيث يتم نقلل حوالي  90%من البضائع عبر السفن .وفي غياب األمن

من أداء وظائفهم ،فضال عن تهديد حياة األفراد المعتمدين على حرفة
وبالنسبة للدول التي تتمتع بشريط ساحلي
تحديا إضافيا نظرا الحتياجها إلى ضخ

استثمارات ضخمة في مجال األجهزة
المتطورة

واألفراد

الذين

يتمتعون

بقدر عال من التدريب .ويسعى تحدي

وبالمثل ،يكبد الصيد الجائر تكاليف اقتصادية واجتماعية عديدة بسبب

محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات

األحيان ،ومن ثم دفع الصيادين إلى البحث عن طرق ووسائل بديلة ومن

حلول وأنظمة مبتكرة للتعامل

توجيه العائد بعيدا عن المناطق المشروعة والتي تكون نامية في أغلب

بينها القرصنة .كما يؤدي الصيد الجائر أيضا إلى إضعاف مصادر الغذاء

بالنسبة للمجتمعات والمناطق الساحلية المعتمدة عليها ،ويهدد بتدهور
الثروة السمكية.

ورغم هذا ،تشكل حراسة مياهنا اإلقليمية تحديا بحد ذاته بسبب حجم
مسطحاتنا المائية الشاسعة والموارد المحدودة غالبا .وهنا يأتي دور

االبتكار ،حيث أدى االستخدام الذكي للتكنولوجيا إلى إمكانية تجاوز
التحديات التي كانت تبدو صعبة ومستحيلة في مراحل سابقة ،األمر

الذي ساهم في تعزيز كافة أشكال األمن والسالمة .ورغم هذا ،ثمة
مجاالت ما زالت التكنولوجيا تبدو عاجزة عن اختراقها مثل التمييز

المستقل  autonomous identificationحيث ما زالت السلطات
األمنية متأخرة بخطوة عن العناصر اإلجرامية.

كما يرمي تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات

البحرية أيضا إلى سد هذه الفجوة التكنولوجية ،ويشمل التحدي التعاون
بين المركبات الجوية والمركبات السطحية غير المأهولة المكلفة بتنفيذ

البحرية إلى تغيير هذا الوضع وتطوير

مع بعض من أخطر
التحديات التي تواجه
صناعة الشحن.
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تقود شركتا
“إيرباص”
و”نورثروب”
ً
فريقا لصوغ برنامج

المراقبة والتحكم
المستقبلي ()AFSC
التابع لحلف “الناتو
تعاونت شركتا «نورثروب غرومان كوربوريشن»

()Northrop Grumman Corporation

و”إيرباص للدفاع والفضاء” (Airbus Defence

 )and Spaceمع سبعة شركات صناعية مهمة

أخرى لتأسيس “الشراكة االستراتيجية األطلسية

للعمليات المرنة المتقدمة في جميع المجاالت”
(.)ASPAARO

يهدف فريق  ASPAAROإلى تقديم حلول متعددة المجاالت للمراقبة

 Martinمن الواليات المتحدة) ،و  BAE Systemsمن المملكة المتحدة،

وسوف يستفيد فريق الصناعة من التقنيات المتطورة والتصاميم

و  Exenceمن بولندا ،و  IBMمن الواليات المتحدة.

الناتو ،مع دفع عجلة االبتكار من خالل الفرص واالستثمارات والخبرات

واحدة ،إمكانات االستحواذ والقدرات اللوجستية والطبية والبنية التحتية،

والقيادة والسيطرة إلى منظمة حلف شمال األطلسي (الناتو).

المتكاملة لتمهيد الطريق إلنشاء بنية قابلة للتوافق العملياتي بين دول

المشتركة.

و  KONGSBERGمن النرويج ،و  MDAمن كندا ،و  GMVمن إسبانيا،
تجمع وكالة الدعم والمشتريات التابعة للناتو ( ،)NSPAضمن إطار منظمة
ودعم العمليات واألنظمة والخدمات لدول الناتو والسلطات العسكرية

وسوف يعمل الفريق بشكل أساسي على إجراء دراسات جدوى والحد من

لحلف الناتو والدول الشريكة.

األطلسي (الناتو) ( )NSPAكجزء من برنامج المراقبة والتحكم المستقبلي

دعم دول الناتو ،التي تدرس قدرات المراقبة والقيادة والسيطرة التكتيكية

المخاطر ( )RRFSلوكالة الدعم والمشتريات التابعة لمنظمة حلف شمال
للتحالف (.)AFSC

يشمل األعضاء اآلخرون في الفريق عبر األطلسي شركة Lockheed

تعد دراسات الجدوى مرحلة رئيسية في برنامج  AFSCالذي يهدف إلى
المستقبلية للحلف بعد وصول أسطول نظام اإلنذار والتحكم الجوي

الحالي (أواكس) إلى نهاية فترة خدمته في .2035
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مبادرة برنامج المراقبة والتحكم المستقبلي للتحالف ()AFSC

من جانبه ،أوضح مايكل شولهورن ،الرئيس التنفيذي لشركة Airbus

المراقبة والقيادة والسيطرة في المستقبل .وألخذ التهديدات المستقبلية

أساسية لضمان استمرار النجاح العملياتي لحلف الناتو ،األمر الذي نلتزم
ً
تماما .ونحن نشعر بأننا مميزون في دعم هذا البرنامج االستراتيجي
به

يقوم حلف الناتو ،من خالل هذه المبادرة ،بإعادة تحديد كيفية إجراء عمليات
والتقنيات الناشئة في االعتبار ،يعمل الناتو مع خبراء في المجاالت العلمية

والتقنية والصناعية والعسكرية لتشجيع الحلول المبتكرة.

ويدرس الناتو مجموعة من التقنيات الجديدة والخيارات المختلفة الستبدال

 ،Defence and Spaceأن “أنظمة المراقبة والتحكم المتطورة تعد

لحلف الناتو من خالل االستفادة من خبرتنا وقدراتنا في العمليات متعددة

المجاالت والمراقبة واالستخبارات”.

تعد «عيون الناتو في السماء» .ويمكن أن تشمل
طائرات أواكس – التي ّ
هذه الخيارات مجموعات مختلفة من األنظمة في الجو والبر والبحر

تركيز الشراكة االستراتيجية األطلسية للعمليات المرنة المتقدمة في جميع

 AFSCلحلف الناتو من خالل مجموعة من الحلول الوطنية والمتعددة

من المتوقع صدور قرار بشأن منح عقد دراسات الجدوى والحد من المخاطر

والفضاء ،وكذلك في الفضاء اإللكتروني .يمكن تلبية متطلبات برنامج

الجنسيات والممولة من الناتو.

كذلك أكد توم جونز ،رئيس أنظمة المالحة في نورثروب غرومان ،على

المجاالت” ( )ASPAAROعلى متطلبات المهام لعمالء الناتو.
لمبادرة حلف الناتو ( )AFSCفي عام .2022
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مقاتالت التفوق الجوي من
ً
ً
ساحقا
نجاحا
شركة “بوينغ” تحقق
ُمنحت شركة «بوينغ» ( ،)Boeingفي
ً
عقدا غير محدد موعد
يوليو ،2020
اإلنجاز أو الكمية ،بقيمة  22.9مليار

دوالر أمريكي ،لتزويد القوات الجوية
األمريكية بما يصل إلى  200طائرة

من طراز  ،F-15EXحيث يشمل أمر

التسليم األول  8طائرات .وقد وصفت

قيادة القوات الجوية األمريكية طائرة
بوينغ المعاصرة  F-15EXبأنها

الطريقة األسرع واألقل تكلفة لتجديد

وتحديث القدرات التي توفرها أساطيل
 F-15C / Dالقديمة .وبما أن طائرات
 F-15EXجاهزة للقتال بمجرد خروجها

من خط اإلنتاج ،فبإمكان القواعد التي
حالي ًا تشغيل طائرات F-15
تتولى
ّ
االنتقال إلى منصة  EXالجديدة في
بدال من سنوات.
غضون أشهر ً
من جانبه ،صرح الجنرال مارك كيلي ،قائد قيادة القتال الجوي بالقوات

الدولية للقاذفات والمقاتالت  -في إحاطة للصحفيين أثناء معرض دبي

في زيادة المدى وعدد األسلحة وإلكترونيات الطيران من الجيل الخامس

في ذلك في الشرق األوسط ،حيث تقوم المملكة العربية السعودية وقطر

الجوية األمريكية ،في سبتمبر ،بأن مقاتالت  F-15EXو  F-15Eستسهم
وأجهزة االستشعار للتكامل مع مقاتالت  F-35في بيئات النزاعات.
ً
ثم َة أدنى شك في أن طائرات الجيل الرابع المجهزة
وقال
أيضا“ :ليس ّ
بمستشعرات من الجيل الخامس ،وإلكترونيات طيران ،وأسلحة ،تُ حدث آثاراً

ً
جزءا من
مدمرة وحاسمة في محاربة األقران .ويمثل هيكل هذه الطائرة
ً
مفتاحا إلنشاء أسطول
التغييرات في هيكلية القوة المستقبلية التي تعتبر
مقاتالت يسهم في تحقيق التفوق الجوي للدفاع عن بالدنا”.

للطيران – أن طائرة  F-15تتميز بسجل حافل في جميع أنحاء العالم ،بما
وإسرائيل بتشغيل طائرة  ،F-15و”تقوم بوينج ببناء وتقديم أحدث تكوينات
 F-15على اإلطالق وذلك من خالل  F-15 EX Eagle IIللقوات الجوية

األمريكية و  F-15QAلقطر”.

اهتمام متزايد

ً
نشطا حتى عام  2030وما بعده ،مع
من المتوقع أن يظل خط إنتاج F-15

ُصممت الطائرة  F-15EXلتحقيق قيمة للقوات الجوية األمريكية والعمالء

استمرارية تشغيل الطائرة حتى خمسينيات القرن الحالي .ومن المعروف أن
ً
ً
متزايدا لدى العمالء الحاليين والجدد بطائرة F-15EX؛ ويرجع
اهتماما
هناك

ً
جاهزا اآلن للطائرة  F-15Cالتي تتضمن أفضل حمولة ومدى وسرعة
بديال
ً

والسرعة ،وسعة الحمولة.

من جانبه ،أكد ثوم بريكنريدج ،نائب رئيس شركة بوينج لتطوير األعمال

مقاتلة متقدمة من طراز  F-15SAإلى سالح الجو الملكي السعودي ،بعد

في جميع أنحاء العالم ،وستكون هذه المقاتلة األساسية في الخدمة؛ ليس
ً
حاليا فحسب ،بل على مدى عشرات السنين القادمة .وتعد طائرة F-15EX
في فئتها.

ذلك إلى المستشعرات الحديثة ،وقمرة القيادة المتطورة ،والمدى الفائق،

في ديسمبر  ،2020أعلنت القوات الجوية األمريكية عن تسليم آخر طائرة
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عام .2010

وتفيد تقارير القوات الجوية األمريكية أن الطائرة تحتوي على مجموعة
حرب إلكترونية رقمية ،ونظام تحكم في الطيران عبر األسالك ،ونظام
بحث وتتبع باألشعة تحت الحمراء ،ورادار المسح اإللكتروني النشط،
وشاشات قمرة القيادة المتقدمة ،وأنظمة التوجيه المشتركة المثبتة

على الخوذة ،وغير ذلك من أوجه التطوير.
ً
أيضا صندوق نظام إدارة الطيران ()FMS
باإلضافة إلى الطائرة ،يضم
ً
أيضا قطع الغيار والمخازن والمشبهات والتدريب والتوثيق الفني وبناء

القواعد وغيرها من الدعم اللوجستي ودعم البرامج ذات الصلة.

في إسرائيل ،قال بريكنريدج إن شركة بوينج على استعداد لدعم إسرائيل
بطائرات التفوق الجوي األكثر قدرة في الوقت الحالي؛ وهي  ،F-15لكي

تتمكن من تلبية احتياجاتها الدفاعية الحالية والمستقبلية.

طائرة F/A-18 Super Hornet

بالقدرات واالستعداد”.

وسوف تستمر الشركة في تقديم قدرات  Block IIIللبحرية حتى

وعن طائرة  ،F / A-18 Super Hornetقال بريكنريدج إن تصميم تكوين

منتصف ثالثينيات القرن الحالي من خالل ثالثة خطوط :خط إنتاج جديد،

البحرية قاما باستثمارات بمليارات الدوالرات في التقنيات الجديدة في

وأضاف بريكنريدج“ :ال يوجد موعد تقاعد محدد لطائرة F/A-18؛

على المقطع العرضي للرادار ،ونظام قمرة القيادة المتطور المزود

 ،Block IIIمما يوسع من قدرات  Growlerومالءمتها للعمليات”.
ً
أيضا“ :في الشرق األوسط ،يشرفنا العمل مع عمالئنا
وأضاف بريكنريدج

من جهته ،قال النقيب جايسون “ستوف” ديني ،مدير برنامج مقاتالت

الكويتية .وستكون الكويت أول دولة تقود الطائرة بنظام قمرة القيادة

ّ
تمكنه من المحافظة على تفوقه .ويمثل امتالك أول طائرة Block

وقد سلمت شركة  Boeingآخر طائرة سوبر هورنت الكويت إلى البحرية

 Block IIIيمثل قدرات تحويلية ،وأشار إلى أن شركة  Boeingوسالح

طائرة  ،Block III Super Hornetبما في ذلك زيادة عمر هيكل الطائرة
إلى  10,000ساعة مقارنة بـ  6000ساعة لـ  ،Block IIوإدخال تحسينات

بشاشة لمس مقاس  19 × 10بوصة.

البحرية األمريكية  F/A-18و “ :EA-18Gيحتاج األسطول إلى قدرات

 IIIعاملة في أيدينا خطوة متقدمة رائعة نحو دعم أهدافنا المتعلقة

وخطين لتعديل عمر الخدمة.

فتعديالت  EA-18G Growlerجارية ،وستشمل في النهاية أجزاء من

الكويتيين لتوريد طائرات  F / A-18وقدرات الجيل القادم لقوات الدفاع
المتقدم ،وهو أحدث قمرة قيادة متوفرة اليوم”.
األمريكية في صيف عام .2021
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تركيب أنظمة
العرض المرئية
Medallion MR
لشركة CAE

أعلنت شركة  - CAEفي مؤتمر التدريب والمحاكاة
والتعليم بين الخدمات/الصناعة ( )I / ITSECالذي تم
ً
مؤخرا ،وهو حدث خاص بالتدريب والمحاكاة
اختتامه
العسكريين ُعقد في أورالندو ،فلوريدا ،بالواليات
المتحدة  -أنها تقوم بتركيب أول جهازين للعرض المرئي
من طراز ( )Medallion MR e-Seriesبالتعاون مع
شركة  .BAE Systemsويجري ذلك ضمن برنامج
التدريب الصناعي المستقبلي لطياري “تايفون”
())Typhoon Future Synthetic Training (TFST
لسالح الجو الملكي البريطاني (.)RAF

وتقوم شركة  CAEبتركيب أول نظامين للعرض المرئي من سلسلة

على

 ،)Coningsbyحيث يتم دمجهما في قمرات القيادة في طائرات

المعقدة والصعبة في بيئة افتراضية آمنة”.
ً
عقدا لتزويد  BAE Systemsبأربعة أنظمة عرض
كذلك أبرمت CAE

( )Medallion MR e-Seriesفي قاعدة القوات الجوية الملكية (RAF
( )Typhoonوأنظمة المحاكاة األخرى .وقد تم التخطيط إلجراء اختبارات

القبول في الموقع خالل األشهر القادمة قبل الحصول على شهادة
االستعداد للتدريب المتوقعة في وقت الحق في عام .2022

إجماال ،تعاقدت شركة  BAE Systemsمع شركة  CAEلتوفير  10أنظمة
ً

توفير

قيمة تدريبية كبرى من خالل إتاحة التدريب على مهام الطائرات المقاتلة

مرئية من سلسلة  Medallion MR eلمحاكاة Eurofighter Typhoon

التي ستسلمها  BAE Systemsإلى القوات الجوية األميرية القطرية.

باإلضافة إلى ذلك ،سيتم تسليم نظام العرض المرئي CAE e-Series

عرض مرئية من طراز ( ،)CAE Medallion MR e-Seriesحيث تقوم

إلى  BAE Systemsالستخدامه كجزء من مختبر تكامل أنظمة البيئة

لسالح الجو الملكي البريطاني؛ إذْ تم تخصيص  6من هذه األنظمة

التابعة للشركة في وارتون ،النكشاير ،بالمملكة المتحدة.

شركة  BAE Systemsبإدماجها في مشبهات  Typhoonكاملة المهام،

لقاعدة  RAF Coningsbyو  4لقاعدة  ،RAF Lossiemouthوهما
قاعدتا تشغيل تايفون الرئيسيتان لسالح الجو الملكي البريطاني.

قامت شركة  ،CAEأثناء مؤتمر التدريب والمحاكاة والتعليم بين

الخدمات/لصناعة ،بعرض نسخة عرض نصف كروية بزاوية  225درجة
ً
خصيصا لتطبيقات التدريب
للنظام المرئي  CAE e-Seriesالمصمم
على المقاتالت والطائرات السريعة.

من جانبه ،قال مارك أوليفييه سابورين ،نائب الرئيس والمدير العام

لشؤون الدفاع واألمن الدولية في شركة “ :CAEتساعد الواقعية
االستثنائية واالنغماس الرقمي الذي يوفره خط إنتاج  e-Seriesلدينا

االفتراضية لطائرة  Typhoonفي منشأة إنتاج Eurofighter Typhoon

بي أيه إي سيستمز هي المقاول الرئيسي المسؤول عن برنامج TFST
لسالح الجو الملكي البريطاني ،وسوف تقدم  10مشبهات تايفون من

الجيل التالي ،و  8أنظمة تدريب قابلة للنشر ،ومجهزة بأحدث البرامج
لتتناسب مع الطائرات التي تعمل على خط المواجهة.

حال
يقدم خط إنتاج السلسلة اإللكترونية ( )e-Seriesمن شركة ً CAE
ً
ً
مثاليا لمجموعة من مهام التدريب على المقاتالت والطائرات النفاثة
مرئيا

السريعة ،مثل التشكيل والطيران على مستوى منخفض ،والتزود بالوقود
ً
جوا ،وتحديد الهدف.
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“كولينز ايروسبيس”
ّ
ً
ً
جديدا
مركزا
تدشن
للتكنولوجيا

ً
مؤخرا عن إطالق منصة تقنيات جديدة ،هي
أعلنت شركة «كولينز أيروسبيس» ()Collins Aerospace

“آيزون” ( ،)Izonتسهم في تكامل وتبسيط خدمات الطيران التجاري؛ بما في ذلك تخطيط الرحالت الجوية،
ً
واحدا
مكانا
وأمور الطقس ،وعمليات األسطول ،وغير ذلك .وتمنح  Izonالطيارين ومشغلي الرحالت الجوية
ً

ً
تقريبا.
للوصول إلى جميع تطبيقاتهم في أي وقت من األوقات وعلى أي جهاز متصل باإلنترنت
في السابق ،كان يتعين على مشغلي الرحالت تسجيل الدخول إلى موقع

التي تتولى شركة  Collinsتجهيزها ،واالشتراك بإدارة محتوى  Stageمن

كبير من المواقع على أجهزة الهاتف المتحرك .واآلن ال تقضي منصة
ً
أيضا بواجهة مستخدم
 Izonعلى هذه المتاعب فحسب ،بل هي مصممة

من جهته ،قال ديف نيوسما ،رئيس وحدة أعمال إلكترونيات الطيران في

بمشاركة معامالت البيانات وإجرائها.

الطيران بجميع أحجامه.

تبسط بها كولينز أعمال الطيران لعمالئنا .ويعني
هي إحدى الطرق التي ّ

مختلف ،بكلمة مرور مختلفة لكل خدمة من خدماتهم أثناء تحضيرهم
ً
مختلفا ،وكان الدخول غير ممكن إلى عدد
للرحلة .وكان كل موقع يبدو

مرنة وحديثة ولوحة معلومات قابلة للتخصيص لجعلها مناسبة ألنواع

من جانبها ،قالت ليان ريدجواي ،نائب الرئيس والمدير العام لخدمات
إدارة المعلومات وشركة “ :Collins Aerospaceتعد منصة Izon

ثمرة مباشرة لالستماع إلى عمالئنا الذين كانوا يطلبون طريقة مبسطة
للحصول على جميع خدمات طائراتهم التجارية؛ فهي أكثر من مجرد بوابة
ً
مركزا لجميع خدمات طيران
لخدمات Collins Aerospace؛ إذْ ستكون
األعمال التي يحتاج إليها عمالؤنا”.

في البداية ،سيتمكن مستخدمو  Izonمن الحصول على خدمات الشركة

لدعم الطيران واالتصال ( ،)ARINCDirectباإلضافة إلى تطبيقات مختارة

لطرف ثالث .ومن المتوقع أن تتوافر خدمات إضافية من شركة Collins
في عام  ،2022بما في ذلك الوصول إلى قواعد بيانات المالحة للطائرات

الشركة وتلفاز  .Tailwind TVومع نمو النظام األساسي وتطوره ،تشير
ً
أيضا
التقارير إلى أن البوابة ستسمح لشركة  Collinsواألطراف األخرى

شركة كولينز إيروسبيس“ :إن تحويل البيانات إلى معلومات مفيدة وثاقبة

هذا التحول الرقمي عبر شركة  Collins Aerospaceتزويد مشغلي

الطائرات بأدوات متصلة ،مثل منصة  Izonوالتطبيقات والمعدات لبناء
ً
أمانا وفاعلية.
نظام بيئي يجعل أعمالهم أسهل وأكثر

تعد  - Collins Aerospaceوهي فرع تابع لشركة Raytheon
ً
عالميا في مجال الحلول
 - Technologies Corpإحدى الشركات الرائدة

ً
تقنيا لصناعة الطيران والدفاع العالمية .وتمتلك
الذكية والمتقدمة
الشركة قدرات واسعة النطاق ،ومحفظة شاملة ،وخبرات واسعةّ ،
تمكنها
من مواجهة أصعب تحديات العمالء وتلبية متطلبات السوق العالمية

سريعة التطور.
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استراتيجية «إمبراير» الخضراء
ً
ً
مرجعيا
معيارا
تضع
مع عودة الطيران للعمل بشكل مطرد بعد
اإلرباك غير المسبوق الذي سببته جائحة
كوفيد ،-19ال تزال االستدامة تحتل المرتبة
األولى في هذه الصناعة.

ويعتبر التنافس الصحي بين الشركات المصنعة في الجهود المبذولة

ً
ً
مهما فيها.
دورا
استدامة أكبر بكثير يلعب تصميم الطائرة

ً
مرحبا به ألنه سيفيد المجتمع ككل.

ً
تطورا عن
الجديد  E2بالكامل على نظام الطيران باألسالك ،الذي يعد

للحد من انبعاثات الكربون ،والقضاء على النفايات ،والحد من استهالك
ً
تطورا
الطاقة ،واالستفادة بشكل أفضل من الموارد الطبيعية الثمينة،

عامل التصميم

يميل الكثير من الحوارات حول االستدامة إلى التركيز على االنبعاثات،
وظل التركيز على المحركات.

يعتبر محرك  Pratt & Whitney PW1000Gالذي تم اختياره لطائرة

مثاال على ذلك؛ فهو محرك يتميز بأنه أكثر
Embraer E2 Profit Hunter
ً
ً
حاليا في الطائرات
كفاءة بنسبة  16٪من المحركات المماثلة المستخدمة

اإلقليمية والطائرات النفاثة الضيقة الهيكل.

لكن التركيز على أداء المحرك وحده ليس سوى جزء صغير من الحوار حول

فالوزن ،على سبيل المثال ،يؤثر في حرق الوقود .والواقع أن الطائرات
األخف ً
وزنا تحرق كمية أقل من الوقود .يعتمد نظام التحكم في الطيران
النموذج السابق ،ويسمح بإزالة الكابالت والبكرات واألنظمة المعقدة
المسؤولة عن أسطح التحكم في الطائرة ،مما يقلل من الوزن الكلي لـ

 .E2لكن األمر ال يقتصر على هذا.

إن تحسينات الحماية والتحكم في غالف الرحلة التي يوفرها الطيران
ً
كهربائيا بواسطة األسالك تعرض الطائرة لمستويات منخفضة من

األحمال الديناميكية الهوائية ،مما يسمح لشركة  Embraerبتطوير
ً
وزنا .يؤدي هذا االستخدام الفردي للطائرة بالسلك،
حلول لهياكل أخف

إلى جانب تصميم الجناح الجديد بنسبة عرض إلى ارتفاع عالية من E2
مع ألواح ذات فتحات مفردة ،إلى خفض مزدوج في استهالك الوقود
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عند تصميم نموذج ألداء طائرة إقليمية من الجيل األقدم مع  E2الجديدة،

ً
حجما واألقل كفاءة بطائرات
من خالل االستعاضة عن الطائرات األكبر
ً
حجما ،يمكن لشركات الطيران تقليل انبعاثات الكربون بنسبة
 E2األصغر

سياراتهم ويفضلون ركوب الدراجات إلى مقر عملهم كل يوم .عند عقد

انبعاثات الكربون بمعدل مليون طن خالل عشر سنوات ألسطول نموذجي

واالنبعاثات وتكاليف الصيانة.

يمكن لشركات الطيران تقليل انبعاثات الكربون لكل طائرة بكمية في
ً
ً
شخصا يتخلون عن
سنويا ،أي ما يعادل 93,000
حدود  56,000طن

مقارنة مباشرة بين طائرة من طراز  E2وطائرة إيرباص  ،A220فإن E2

توفر للمشغلين ما يقدر بنحو  15,000طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون كل عام ،أي ما يعادل زراعة مساحة بحجم  135ملعب كرة قدم.

هناك حقائق وأرقام أخرى مثيرة لالهتمام لدعم قصة االستدامة في

تصل إلى  .30٪وهذا ُيترجم إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
بمقدار  3,700كيلوجرام لكل رحلة ،وهذا من شأنه أن يصل إلى خفض
من عشر طائرات.

مقصورات أشد خضرة لطائرات E2

ً
اخضرارا؛
لتحقيق استدامة أفضل ،ينبغي أن تصبح المقصورات أكثر

طائرة  .E2ولكي تكون شركات الطيران مستدامة ،فإنها تحتاج إلى ملء
ً
حجما مما هو ضروري ،ولها بصمة أقل
المقاعد دون انبعاث ملوثات أكثر

عمليات ومنتجات أكثر استدامة من ذي قبل.

االستدامة فيها.

السادس (الكروم سداسي التكافؤ) والتي توجد عادة في الطالءات

في كل رحلة .هذا هو المجال الذي تتمتع فيه  E2بالقدرة على إثبات ميزة

وبالتالي فإن تصنيع مقصورات طائرات  E-Jets E2اآلن يستخدم
طبقات األساس والطالءات :تصنف المركبات المشتقة من الكروم
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ً
مؤخرا أول طائرة
على سبيل المثال ،استلمت شركة Helvetic Airways

من أصل أربع طائرات من طراز  .E195-E2وهي تطير إلى مجموعة متنوعة

من الوجهات في ظل عالمتها التجارية الخاصة ،أو باسم الخطوط الجوية

السويسرية الدولية .لقد اختارت تشغيل أسطول من طراز  E2بالكامل لما
ً
ً
هدوءا بنسبة 60٪
هدوءا  -أكثر
يوفره من مرونة تشغيلية .كما أنها األكثر

على األقل من طائرات الجيل السابق – بحيث تلتزم بلوائح الفصل 14
الصارمة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو).

كذلك لجأت شركة  ،KLMالناقل الهولندي ،وأكبر مشغل لطائرات E-Jets

في أوروبا بأكثر من  50طائرة  ،E-Jetإلى  Embraerلدعمها في مهمتها
لتقليل البصمة الكربونية بنسبة  50٪على األقل لكل فرد/كم في غضون
ً
ً
دائما لـ ،Embraer E190
مستخدما
عشر سنوات .وباعتبار هذه الشركة

فإنها ،من خالل الترقية إلى  ،E195-E2تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

وطبقات األساس ومعالجات األسطح على أنها مواد خطرة؛ لذا تحتوي

لكل مقعد بنسبة  31٪مقارنة بالنموذج األقدم ،مما يساعد شركة الطيران

جميع األجزاء المركبة.

لالستدامة.

طائرات  E2على أنظمة طالء قائمة على الماء وخالية من الكروم على

على الحفاظ على موقعها في أعلى مؤشر االستدامة في مؤشر داو جونز

وعلى األسطح المعدنية الخارجية (مثل جسم الطائرة) يتم استخدام طبقة

وقد تعرفت شركات طيران أخرى ،مثل  Porterمن كندا ،بسرعة على

الداخلية (الهياكل) ،فيتم استخدام طبقة أساس مائية جديدة تقلل من

ستقوم بتسليم ما يصل إلى  80طائرة من طراز  E195-E2خالل العامين

أساس وطالءات خالية من الكروم السادس .أما على األجزاء المعدنية
مركبات الكروم السادس بنسبة  .40٪كما يتم التخلص من استخدام
المركبات العضوية المتطايرة وتقليل جميع انبعاثات الطالء المرتبطة بها

بنسبة .75٪

رواد االستدامة
ّ

رواد االستدامة في مجال الطائرات النفاثة ضيقة الجسم
تقبل العديد من ّ
رسالة االستدامة من شركة .Embraer

ميزة فئة  ،E-Jetبعد أن أعلنت عن صفقة مع شركة  Embraerالتي

المقبلين.

رواد االستدامة هؤالء أن االستدامة قد انتقلت منذ فترة طويلة من
يثبت ّ
ً
ً
ممتعا” إلى شيء ضروري لألعمال المستقبلية .وهي عالوة
“أمرا
كونها

على ذلك ضرورية لمستقبل الصناعة وكوكب األرض.

ً
صداقة للبيئة
تعد كل من الطائرتين  E190-E2و  E195-E2أكثر الطائرات

في قطاع الممر الواحد ،حيث توفر أقل مستوى من الضوضاء واالنبعاثات.
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طائرة  M-40من شركة “ليوناردو”..
ً
مزيدا من التدريب بتكلفة أقل
تعد طائرة  M-40من
إنتاج شركة “ليوناردو”
( )Leonardoطائرة مسيرة
عن بعد توفر الدعم لتدريب
القوات المسلحة من خالل
محاكاة مجموعة من أهداف
ً
محمولة ً
تهديدا.
جوا تمثل
ً
تماما
ويمكنها أن تحاكي
مجموعة متنوعة من الطائرات
والصواريخ ،كما تحاكي
الرادارات واألشعة تحت
الحمراء ( )IRوالتهديدات
المرئية.
وهذا يسمح للقوات المسلحة “بإسقاط”  M-40القابلة إلعادة االستخدام

التهديدات الجوية عالية األداء لتدريب القوات البحرية والجوية .وبالنظر إلى

تتمثل الفكرة الكامنة وراء تصميم  M-40في أن العمالء في جميع أنحاء

 100/5التي أثبتت كفاءتها ،فهي تتصف بمجموعة متنوعة من الميزات
عالية األداء ،بما في ذلك القدرة على الطيران على ارتفاعات منخفضة ً
جدا

في سيناريوهات واقعية ،مما يسمح لها بالتدريب على مجموعة متنوعة
من أنظمة األسلحة وتأهيلها.

العالم يحتاجون على نحو متزايد إلى “إنجاز المزيد بموارد أقل” .وقد وضع
مهندسو شركة  Leonardoذلك نصب أعينهم حيث ّ
وظفوا الخبرات التي

أن  M-40الجديدة ورثت خصائص الطيران التي تتميز بها طائرة Mirach

“وعلى نحو مالصق لسطح البحر” ،وكذلك القدرة على تنفيذ مناورات عالية
الجاذبية ،وكال الميزتين غير شائعة في األنظمة المنافسة ذات األسعار

اكتسبوها في طائرة  Mirach 100/5بدون طيار ،المستخدمة في التدريب

النسبية.

منذ ذلك الحين ،دخل أسطول من الطائرات بدون طيار من طراز  M-40في

األنظمة ذات المحركين ،على الرغم من استخدام محرك تجاري واحد
ً
أيضا إلى التقليل من
يعمل بالوقود الثقيل .ويؤدي استخدام محرك واحد

على إصابة الهدف ،لتقديم معظم أداء نموذجهم األفضل من نوعه بتكلفة
ً
تماما.
منخفضة

الخدمة لدى القوات المسلحة اإليطالية .وتقوم شركة  Leonardoبتشغيل

األهداف نيابة عن القوات المسلحة على أساس إدارة الخدمة ،حيث توفر
ً
ً
أيضا بتأمين عمالء
مدر ًبا ،مع كل الدعم الالزم .وقامت الشركة
طاقما َّ

كذلك تسمح الديناميكا الهوائية النقية لطائرة  M-40بتجاوز سرعة معظم

متطلبات الصيانة ،ويسمح بسهولة االنتشار حتى في نطاقات التدريب عن
ُبعد .ولضمان سهولة تخزين ونقل طائرة  ،M-40فقد تم تصميمها للعمل

بدون استخدام الصواريخ المتفجرة ،حتى عند اإلطالق ونشر المظالت.
ً
وهذه الطائرة غير ْ
خيارا
مكلفة ،وتوفر  60دقيقة من التحمل ،مما يجعلها

دوليين لطائرة  ،M-40وهي تتطلع إلى مواصلة توسيع قاعدة عمالئها.
ً
داخليا باستخدام مكونات تجارية،
قامت الشركة بصنع الطائرة بدون طيار

فعاال من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من متطلبات التدريب واإلثبات.
ً

وقابلة للتصدير بسهولة في جميع أنحاء العالم.

 100/5عندما يحتاج العمالء إلى محاكاة أنظمة التهديد عالية األداء .كما

وهي غير خاضعة للوائح التنظيمية للتجارة الدولية في األسلحة (،)ITAR
تعتبر طائرة  M-40مالئمة لمجموعة من أغراض التدريب ،تتراوح ما بين

التدريب على المدفعية األرضية للدفاع الجوي ( ،)GBADإلى محاكاة

في الوقت نفسه ،تواصل شركة  Leonardoتقديم طائرة  Mirachالقوية

تستخدم  M-40نفس محطة التحكم األرضية التي تستخدمها Mirach
.100/5
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الطائرات المسيرة ( )RPAمع
الشركة العالمية General Atomics

شارك ديفيد ر .ألكسندر ،رئيس شركة

General Atomics Aeronautical

 ،Systems، Inc. / GA-ASIمع “درع

المسيرة عن
الوطن” أفكاره بشأن الطائرات
ّ
ُبعد ( )RPAوعروض الشركة األخيرة في

أوروبا لطائرة .MQ-9B SeaGuardian
• خالل الصيف ،أجرت  GA-ASIسلسلة من العروض التي ركزت

على التكامل البحري والجوي في أوروبا باستخدام طائرة MQ-9B

 .SeaGuardianماذا يمكنك أن تخبرنا عن هذا الحدث؟

ً
هائال .فقد عملنا بشكل وثيق مع
نجاحا
حققت عروضنا البحرية األوروبية
َ
سالح الجو الملكي (عميل اإلطالق للطائرة  )MQ-9Bلعرض قدراتنا في

مجال المراقبة البحرية .تضمنت القدرات التشغيلية العملياتية للطائرة
 MQ-9Bالتي تم عرضها تقنيات االستخبارات والمراقبة واالستطالع

البحرية المتقدمة ( )ISRللطائرة ،وقدرة التحمل الرائدة في الصناعة
والتوافق العملياتي مع الشركاء في حلف الناتو .وهي منصة مالئمة

لجميع األحوال الجوية ،مزودة بحماية من الجليد والصواعق ،باإلضافة

ديفيد ر .ألكسندر ،رئيس شركة General Atomics Aeronautical
Systems، Inc. GA-ASI
إلى القدرة على اإلقالع والهبوط عبر األفق ( )ATLCبمساعدة األقمار
الصناعية.

69
وفرت طائرة  SeaGuardianاإلسناد لتمرين المحارب المشترك ،الذي
ُأجري في نهاية الحدث الذي استمر خمسة أسابيع .أسهم استعراض
التعاون من خالل تشكيل فريق مكون من طائرة غير مأهولة (Sea-
 )Guardianوطائرة دورية مأهولة تابعة لسالح الجو الملكي  ،P-8األمر

الذي أظهر قدرة  SeaGuardianعلى استكمال مهام الحرب المضادة
للغواصات ( ،)ASWوالتي تضمنت تتبع العوامات الصوتية ومراقبتها
واإلبالغ عنها.

وبالنسبة لعمالئنا العسكريين العالميين ،فإن االستحواذ على MQ-
ً
نظاما للعمليات متعددة
 9BSkyGuardian / SeaGuardianيتيح

المجاالت في الدعم المباشر ألدوار المراقبة البرية والبحرية ،والحرب على
الغواصات والسفن السطحية ،والهجوم ،والحرب اإللكترونية ،واألدوار
االستكشافية .إن قدرة الطائرات المسيرة على التواصل مع األنظمة

الجوية والبحرية واألرضية والفضائية األخرى تخلق فرصة استثنائية

العام؟

لتوسيع خيارات توظيفها.
ً
احتل نظامنا لالكتشاف والتجنب ()DAA
أيضا مركز الصدارة؛ حيث زود

كان معرض هذا العام غير مسبوق؛ ألنه جاء في أعقاب الجائحة

الطيران التجارية .ويعمل نظامنا هذا ( )DAAعلى تعزيز المرونة العملياتية

مع العمالء والصناعة بصورة عامة .لقد عرضنا طائراتنا المسيرة

طيارنا عن بعد بالوعي بالحركة على متن الطائرة كالذي يراه طيار شركة

للطائرة المسيرة ،بشهادة  STANAGبتسجيل  40,000ساعة طيران مما

يتيح إمكانية الطيران في أي مجال جوي.

تضمنت العديد من رحالت الطيران تعاون عدد من هيئات المجال الجوي،
ً
تماما مثل الطائرات التجارية .فقد قمنا بتسيير رحلة طائرة SeaGuardian

العالمية .ولكن يسعدنا أن نتمكن من التفاعل والمشاركة من جديد
التي أثبتت كفاءتها ،وعلى وجه الخصوص MQ-9B SkyGuardian
ً
أيضا كيف
الجديدة ونسختها البحرية  ،SeaGuardianوعرضنا

يمكننا تحويل البيانات التي تجمعها أنظمتنا بسرعة إلى معلومات

استخباراتية قابلة للتنفيذ باستخدام منصة برمجيات  STAREالتي

من إنجلترا إلى هولندا ،بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني .ثم قدنا أول

أثبتت كفاءتها.

الخطوط الجوية في المملكة المتحدة عندما طرنا من قاعدة “وادينجتون”

المتحدة أو إحدى دول الناتو .إلى أي مدى تطورت عالقة شركتكم مع

رحلة طيران محلية من نقطة إلى نقطة لطائرة بدون طيار استخدمت

التابعة لسالح الجو الملكي في إنجلترا إلى قاعدة لوسيماوث التابعة
لسالح الجو الملكي في اسكتلندا تحت سيطرة  ،NATSمزود خدمة

المالحة الجوية المدنية في المملكة المتحدة.

أظهرت هذه الرحالت سالمة نظام الطائرات بدون طيار التي تحلق
في المجال الجوي المدني ،وهي تطلق العنان لمرونة وإمكانات هائلة
لعمالئنا – وهم في هذه الحالة سالح الجو الملكي البريطاني ،ولكن يوجد

طلب على هذه الطائرات في جميع أنحاء العالم ،ويمكنها أن تتكيف مع

أي مكان توجد لها حاجة فيه.

• سمعنا أن سلسلة طائرات بريداتور من إنتاج شركة GA-ASI
ً
مؤخرا  7ماليين ساعة طيران .تهانينا!
تجاوزت

ً
شكرا لك .لقد حققنا ذلك اإلنجاز في هذا العام .فنحن ننتج الطائرات

• أصبحت اإلمارات العربية المتحدة عميلكم األول ،وليس الواليات
اإلمارات العربية المتحدة على مر السنين؟
كنا فخورين ً
جدا باإلعالن عن دولة اإلمارات العربية المتحدة كعميل

لنا في عام ( 2013تم تسليم أول طائرة في عام  .)2017وأنا أعلم أن

الطائرة ،بقدرتها على مراقبة مساحات واسعة ،أصبحت مهمة في
مساعدة دولة اإلمارات العربية المتحدة على تحقيق هدفها المتمثل
ً
أيضا .لقد
في تعزيز األمن الوطني ،مع حماية مرافقها الحيوية

واصلنا بناء عالقتنا مع دولة اإلمارات ،والتي تشمل اآلن اهتمامهم
بشراء أحدث طراز لدينا.

• من المعروف أن شركة  GA-ASIتجري مناقشات مع عدد من

العمالء من الشرق األوسط بشأن صفقات محتملة على مجموعة
متنوعة من الطائرات المسيرة .هل هناك تقدم كبير في هذا المجال؟

ً
مقارنة
المسيرة التي تتميز بأعلى معدالت القدرة على تنفيذ المهام

تم تصميم طائرة  MQ-9Bوتطويرها لتكون طائرة مسيرة متميزة

طيران عبر جميع منصاتنا ،بما في ذلك  Predator Aو Predator

إعالنات االختيار في أوروبا وآسيا ،إيجابية للغاية.

بأي طائرة مأهولة أو غير مأهولة .وقد تجاوزنا اآلن  7ماليين ساعة
 XPو  Predator B / MQ-9A Reaperو Predator B Extended
 )Range (ERو  Gray Eagle / ERو Predator C Avenger/ER

ومتعددة األدوار .وقد كانت االستجابة العالمية ،بسلسلة من

• ما هي الخطط المستقبلية لشركتكم فيما يتعلق بمنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا؟

و  MQ-9B SkyGuardianو  .SeaGuardianإن تحقيق هذا اإلنجاز

تتزايد الحاجة إلى نظام استخبارات ومراقبة واستطالع ( )ISRعالي

لكنها تجعل األمور بسيطة لعمالئنا :فنحن نبنيها ،وهم يطيرون بها
 ...لفترة طويلة ً
جدا.

وشمال إفريقيا؛ وطائرة  MQ-9Bتتميز بقدرة تحمل وحمولة

المهم مرتبط في الواقع بموثوقية طائراتنا؛ فهي آالت متطورة،

• كمشارك منتظم في معرض دبي للطيران ،كيف كانت تجربة هذا

الجودة وموثوق في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك الشرق األوسط

كبيرتين .وتشير قاعدة عمالئنا القوية والقائمة المتزايدة من العمالء

المستقبليين إلى استدامة هذه المنصة لفترة طويلة في المستقبل.
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دخول طائرات  Gripen Eمرحلة التسليم
للقوات الجوية البرازيلية والسويدية

ً
ً
اجتماعا رفيع المستوى مع السلطات من البرازيل والسويد
مؤخرا
عقدت شركة “ساب” ()Saab
لتقديم أول ست طائرات بإنتاج متسلسل من طراز  ،Gripen Eوقد غادرت اآلن الطائرت المصنع
ودخلت مرحلة التسليم .وأتيحت الفرصة للوفدين من كال البلدين لمناقشة األنشطة المشتركة
التي ستكون مفيدة لبرنامج الطائرة.
حضر االجتماع الجنرال كارلوس دي ألميدا بابتيستا جونيور ،قائد القوات

وأضاف جوهانسون“ :إن بدء مرحلة التسليم التسلسلي لهذه الطائرات
ً
إنجازا
األربع للقوات الجوية البرازيلية ،واثنتين لسالح الجو السويدي ،يعد
ً
ً
ً
ناضجا ،وأننا
منتجا
مهما للغاية لبرنامج  .Gripenوهذا يدل على أن لدينا

.area Aeronautics
ً
ً
مهما
جزءا
من جانبه قال اللواء إيدستروم“ :تشكل عمليات التسليم هذه

في العمل ،وتقنيات اإلنتاج المبتكرة ،والتعاون الوثيق مع العمالء”.

الجوية البرازيلية ،واللواء كارل جوهان إيدستروم ،قائد القوات الجوية
السويدية ،ومايكل جوهانسون ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ،Saab

وجوناس هيلم ،نائب الرئيس األول ،ورئيس شركة Saab Business

من تعزيز قدراتنا والدفاع عن السويد ،وسوف تسهم طائرات JAS 39
 E Gripenفي زيادة القدرة الدفاعية للسويد ،مما يسمح لنا ببناء قوة

جوية أقوى ومتفوقة من الناحية التكتيكية في كل موقف من المواقف”.
بينما قال الجنرال كارلوس دي ألميدا بابتيسا جونيور ،من جانبه“ :إنه لمن

دواعي سروري متابعة تحقيق خطوة أخرى في عملية تسليم طائرة F-39

 ،Gripenوالتي ستتصدر تطور القدرة القتالية للقوات الجوية البرازيلية.
ً
جديدا للبرازيل ،وهو ذو أهمية أساسية
تقني ًا
وهذا المشروع يمثل مستوى ّ
في تطوير قاعدة الدفاع الصناعي لدينا”.

ً
ممكنا بفضل طرقنا الذكية
نفي بالتزاماتنا التعاقدية .وقد أصبح كل هذا
أثناء الزيارة التي قامت بها السلطات إلى شركة  ،Saabتم تقديم عرض

لعدة طائرات اإلنتاج واالختبار التسلسلي للسلطات ،التي أتيحت لها
ً
أيضا الفرصة الختبار جهاز المحاكاة والتدريب الجديد على مهام ،Gripen
ومشاهدة عرض جوي مع كل من طائرات  Gripenالسويدية والبرازيلية.

 Saabهي إحدى الشركات الدفاعية واألمنية الرائدة في العالم ،وتتولى

مهمة دائمة لمساعدة الدول في الحفاظ على أمن شعوبها ومجتمعاتها.
وتقوم الشركة بتصميم وتصنيع وصيانة أنظمة متقدمة في مجاالت
الطيران واألسلحة والقيادة والتحكم وأجهزة االستشعار واألنظمة تحت
ً
جزءا من القدرة الدفاعية الوطنية للعديد من الدول.
الماء ،وهي تمثل
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فكر زايد الوحدوي
وليس باألمر الهين أن يصنف قائد هذا التصنيف ويكون مع أشخاص مثل نيلسون مانديال
ودينغ تشاو بينغ إال أن يكون هذا القائد بحجم وعظمة هؤالء القادة .والحق يقال أن الشيخ زايد
ً
ً
مؤسسا
زعيما
تمتع بما لم يتمتع به القادة اآلخرين المتواجدين في هذه القائمة وهو أنه كان

ً
مضربا للمثل ،وقدوة عند الجميع.
لدولة من العدم ،حققت من ال شي كل شي ،حتى أصبحت
إنها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي بناها الشيخ زايد رحمة الله عليه ً
لبنة لبنه مع إخوانه
المؤسسين ،والتي نجني نحن أبناء الدولة اليوم ثمار جهدهم ،نسأل الله لهم الرحمة والمثوبة

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

يعتبر المغفور له
بإذن الله الشيخ
زايد بن سلطان آل
نهيان ظاهرة عالمية
استثنائية ،جعلت
من مجلة نيوزويك
األمريكية المرموقة أن
تصنفه من بين عشر
أعظم زعماء العالم
الذين أحدثوا نقلة
نوعية في بلدانهم
لفترة ما بعد الحرب
العالمية الثانية.نعم
من بين عشرة زعماء
فقط.

على كل ما فعلوه من أجلنا.

بالطبع ما كان لهذا اإلنجاز العظيم أن يتحقق لوال وجود فكر قوي يؤمن بقيام الدولة وتحقيق

هذا االنجاز ،وكان هذا الفكر هو باكورة جهد الشيخ زايد ،الذي آمن كل اإليمان بأن الخير للمنطقة
وأهلها يصب في وحدتها وليس في ُفرقتها .لذلك وقناعة منه بهذا الفكر أصبح الشيخ زايد

هو المبادر لترجمة هذا الفكر إلى الواقع عبر دعوته إلقامة اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أوال ،إدراكه بأنه ال خيار أمام
لقد تشكل فكر زايد الوحدوي من مجموعة من المرتكزات أهمهاً :
ً
ثانيا ،إن
المنطقة إال بالوحدة من أجل تحقيق األمن واالستقرار ورفعة ورفاهية اهل المنطقة.

فكر الشيخ زايد الوحدوي هو فكر شمولي ،ال يتوقف عند حد مجال معين كالمجال االقتصادي
أو العسكري أو السياسي بل كان ذو نظرة شمولية لتحقيق الوحدة في كافة المجاالتً .
ثالثا ،فكر
زايد الوحدوي هو فكر وحدوي صادق ال ينم عن مصلحة ذاتية لتحقيق مكاسب آنية أو فردية،
ً
ورابعا ،كان فكر الشيخ زايد الوحدوي فكر
بل كان فكره قوامه تحقيق المصلحة العامة للجميع.
يعتمد على الصبر وعدم التسرع في الحكم والسير بما يرضي الجميع ،واإليمان بأن الوحدة
قادمة ال محالة.

لذلك نجح الشيخ زايد في تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحد وإحداث النقلة النوعية التحويلية
الجذرية إلمارات المنطقة .هذا النجاح أهل سموه لينال لقب حكيم العرب ،وهو اللقب الذي
ً
حكيما ألنه حقق
أعطاه قادة ومفكري وأفراد شعوب العالم للشيخ زايد رحمة الله عليه .لقد كان
ما عجز عن تحقيقه اآلخرين من قادة ومفكرين عرب ،وتأسيس دولة ناجحة بكل المقاييس .فرغم
وجود العديد من المحاوالت السياسية والفكرية من اجل تشكيل وحدة بين الدول العربية إال أن
جميعها باءت بالفشل ،إلى درجة أن الشعور الذي ساد العالم العربي بشكل خاص والعالم بشكل

عام هو أن المنطقة العربية عاجزة عن تحقيق الوحدة .لذلك فعندما جاء الشيخ زايد رحمة الله
ً
اتحادا بين
عليه من منطقة ال تتمتع بأي من مقومات الحياة الفعلية في تلك الفترة وينشئ
إماراتها المختلفة ،ويصر على تحقيق الوحدة األكبر بين الدول الخليجية والعربية فإن ذلك الشعور

السلبي السائد في المنطقة العربية قد تم طمسه بفضل نجاحات الشيخ زايد .فقد تمكن من

تحويل الشعور العربي والعالمي من النظرة السلبية للمنطقة وعدم قدرتها على االتحاد إلى

الشعور اإليجابي القادر على تحقيق الوحدة .لذلك جاء مجلس التعاون الخليجي للدول العربية

في منطقة الخليج العربي ،والذي كان الشيخ زايد هو أول رئيس للمجلس وأول شخص يوقع
ً
ً
على ميثاقه .لم يكن اختيار الشيخ زايد لرئاسة المجلس في فترته األولى ً
محضا
اعتباطيا أو
أمرا

ً
مخططا له من خالل إدراك القادة الخليجيين بأنه لن يستطيع أي زعيم
عمال
للصدفة ،بل كان
ً

خليجي من أن يقود سفينة المجلس إلى بر األمان في عامه األول إال رجل الوحدة األول وحكيم

العرب الشيخ زايد بن سلطان الذي أعطى المثل البارز والناجح في قيادة مسيرة اتحاد دولة
اإلمارات العربية المتحدة في سنوات كانت غاية من الصعوبة في بدايات فترة النشأة.

ً
أساسيا في نجاح الدول ،وبالتالي فإن نجاح دولة اإلمارات العربية المتحدة يعود
عامال
يعتبر الفكر
ً
إلى وجود فكر الشيخ زايد الوحدوي ،الذي أسس لدولة في ظروف غاية في الصعوبة لتصبح

مثال لقهر الصعاب وتحقيق االنجازات.
ً
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ملف العدد

زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا:

دور إماراتي

حيوي في تعزيز

األمن واالستقرار االقليمي

73

تمثل الزيارة المهمة التي قام
ً
مؤخرا سمو الشيخ عبد الله
بها

بن زايد آل نهيان إلى سوريا،
ً
استمرارا لدور االمارات الفاعل في
التعاطي مع القضايا واألزمات

بعد عشر سنوات من القطيعة بين دمشق وحاضنتها العربية ،وفي زيارة
حظيت باهتمام اقليمي ودولي واسع النطاق بالنظر إلى ما تنطوي

عليه من دالالت استراتيجية كبرى ال تخطئها عين مراقب ،كونها الزيارة
األولى لمسؤول اماراتي بهذا المستوى لسوريا منذ عقد كامل ،قام

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على

رأس وفد اماراتي رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية،
دمشق في التاسع من شهر نوفمبر الماضي ،حيث التقى الوفد الرئيس
بشار األسد .وقالت الرئاسة السورية ،في بيان“ ،إن الرئيس بشار األسد

التي تعانيها بعض الدول العربية،

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد والوفد المرافق له ،وجرى خالل اللقاء

األخذ بزمام المبادرة ورأب الصدع

في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك ،وتكثيف الجهود
ً
وخصوصا في القطاعات الحيوية
الستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون،

من خالل دبلوماسية قادرة على
وتجنيب المنطقة دفع المزيد

من التكاليف واألعباء والخسائر
البشرية والمادية جراء استمرار

الفوضى واالضطرابات واألزمات

بحث العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ،وتطوير التعاون الثنائي

من أجل تعزيز الشراكات االستثمارية في هذه القطاعات» .وبحسب بيان
الرئاسة السورية ،أكد األسد على “العالقات األخوية الوثيقة التي تجمع

بين سوريا واإلمارات منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”،

وأشار إلى “المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها اإلمارات”،
ً
ً
دائما إلى جانب الشعب السوري»،
مشددا على أن “اإلمارات وقفت
ً
أيضا األوضاع على الساحتين العربية
وأضاف البيان“ :أن النقاش تناول

التي اشتعلت منذ عام 2011

وتم االتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف
واإلقليميةّ ،

مجلة “ درع الوطن” الضوء على

وجاءت الزيارة في إطار نهج اماراتي تدريجي ،حيث اعقبت اتصال هاتفي

وحتى اآلن .وفي هذا العدد تسلط
هذه الزيارة ونتائجها المحتملة،

سواء فيما يخص سوريا أو األمن
واالستقرار االقليمي.
إعداد :هيئة التحرير

القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية ،من أجل تحقيق تطلعات
ً
ٍ
تدخالت خارجية».
أي
شعوبها وبإرادتهم
بعيدا عن ّ

جرى بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،والرئيس السوري بشار األسد
في العشرين من أكتوبر الماضي ،حيث أشارت وكالة أنباء االمارات

إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري

بحثا خالل االتصال «عالقات البلدين الشقيقين و سبل تعزيز التعاون
المشترك في مختلف المجاالت لما فيه مصالحهما المتبادلة» ،كما

تناول االتصال «تطورات األوضاع في سوريا ومنطقة الشرق األوسط،

إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات االهتمام المشترك» .وقبل
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ً
وتحديدا في  27مارس  ،2020جرى أول اتصال بين صاحب السمو
ذلك

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السوري منذ اندالع الحرب األهلية
في سوريا في  ،2011وبحثا حينها تداعيات تفشي فيروس «كورونا» ،حيث

أكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي للرئيس بشار األسد حينها ،دعم بالده
لسوريا «في هذه الظروف االستثنائية» كما أشار صاحب السمو الشيخ
ً
أيضا أن «التضامن اإلنساني في أوقات
محمد بن زايد آل نهيان ،الذي أكد

ملف العدد

زيارة عبدالله بن زايد
إلى سوريا وتدشين

المحن يسمو فوق كل اعتبار» ،وقال« :سوريا لن تبقى وحدها في هذه

مرحلة جديدة من التعاون مع

سوريين وإماراتيين على هامش أعمال معرض إكسبو  2020دبي.

هذا البلد العربي تمثل نافذة

الظروف الحرجة» ،ومطلع الشهر الجاري جرت مباحثات بين مسؤولين
وكانت دولة االمارات قد أعادت فتح سفارتها في العاصمة السورية

دمشق في نهاية ديسمبر  .2018وجاءت تلك الخطوة عقب زيارة مفاجئة

أجراها الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى سوريا ،وكانت األولى
لرئيس عربي إلى دمشق منذ اندالع األزمة السورية في مارس ،2011
ً
أيضا عقب زيارة قام بها رئيس مكتب األمن الوطني السوري
كما جاءت
علي المملوك إلى القاهرة ،ودعوة البرلمان العربي إلى «إعادة سوريا إلى

العمل العربي المشترك» ،وتصريحات السيد أحمد أبو الغيط األمين العام

لجامعة الدول العربية في أبريل  ،2018والتي قال فيها إن قرار تعليق
ً
متسرعا ،مايشير في مجمله إلى مراجعات عربية عربية
عضوية سوريا كان
للموقف حيال سوريا ،األمر الذي دفع االمارات لإلمساك بزمام المبادرة

والسعي إلعادة سوريا إلى حاضنتها العربية.

استكشاف آفاق جديدة

فرص مهمة تأتي في توقيت
بالغ األهمية لسوريا
في بيان رسمي أن الجانبين بحثا «العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين

وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجاالت ذات االهتمام المشترك،
وتكثيف الجهود الستشكاف آفاق جديد لهذا التعاون» ،وأشار البيان إلى

أن الرئيس السوري قد أكد خالل اللقاء على قوة العالقات بين البلدين،
ً
مشددا
ونوه إلى «المواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها االمارات،

ً
دائما إلى جانب الشعب السوري» .بينما
على أن االمارات قد وقفت

الشك أن مواقف االمارات المعلنة تجاه معاناة الشعب السوري طيلة

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على «دعم االمارات لجهود
ً
معتبرا أن ماحصل في سوريا قد أثر على كل الدول
االستقرار في سوريا،

الدولة السورية ،لذا فإن المواقف المعلنة للبلدين خالل الزيارة قد عكست
ً
عربيا ،حيث ذكرت الرئاسة السورية
وجود إرادة مشتركة النهاء عزلة سوريا

شعبها قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب» ،وأشارت الخارجية

العقد الماضي قد رسخت لدى الجميع موقف االمارات الثابت الذي تميز

بالعقالنية والتركيز على مكافحة االرهاب أخطر التهديدات التي واجهت

ً
ومعربا عن ثقته في أن «سوريا وبقيادة الرئيس األسد وجهود
العربية،

اإلماراتية إلى أن سمو الشيخ عبد الله بن زايد أكد «حرص دولة اإلمارات
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على أمن واستقرار ووحدة سوريا الشقيقة ودعمها لكل الجهود المبذولة

إلنهاء األزمة السورية وترسيخ دعائم االستقرار بالبالد وتلبية تطلعات
الشعب السوري الشقيق في التنمية والتطور والرخاء» ،وهذه المواقف
تعبر في مجملها عن تالقي إرادة الطرفين االماراتي والسوري على النظر

لإلمام وفق رؤية االمارات الواقعية التي تستشرف المستقبل وتركز على
ً
ً
ووقفا لنزيف الخسائر البشرية والمادية
صونا لمصالح الشعوب
تحدياته
التي دفعتها سوريا طيلة سنوات الصراع وتأثرت بها المنطقة العربية

ككل.

استشعار المسؤولية االخالقية واالنسانية

ً
سعيا لتحقيق أهداف عدة ،فالعواصم العربية
تتحرك االمارات تجاه سوريا

التي تحركت من قبل لدعم رغبة شعوب عربية في الخالص من قبضة

حكم تنظيم «اإلخوان المسلمين» ،ومساندة دول أخرى في التصدي

لألذرع الطائفية الممولة من أطراف خارجية ،وتدخالت قوى اقليمية
ً
ً
ً
وأمنيا ،واالمارات
سياسيا
فراغا
توسعية في شؤون دول عربية أخرى تعاني
التي يعتبرها العالم عاصمة للعمل االنساني واالغاثي ،ال يمكن أن تقف

مكتوفة األيدي في مواجهة استمرار عزلة سوريا ،وما لذلك من تداعيات

كارثية في ظل معاناة ماليين من الشعب السوري منذ بداية األزمة ،التي

تسببت في إجبار نحو نصف سكان سوريا على مغادرة منازلهم في أكبر

موجة نزوح جماعي منذ الحرب العالمية الثانية ،حيث فر أكثر من خمسة
ً
تقريبا من األطفال من
ماليين ونصف مليون سوري خارج البالد ،ثلثهم
ً
عاما ومادون بحسب احصاءات المفوضية السامية لسؤون
عمر 11
الالجئين التابعة لألمم المتحدة ،كما نزح أكثر من  6ماليين داخل سوريا.

ويذكر هنا أن االمارات قد بادرت منذ بدايات األزمة إلى تقديم المساعدات
االنسانية الالزمة لالجئين السورين ،ففي عام  2013تم افتتاح المخيم

االماراتي األردني في منطقة «مريجيب الفهود» بالقرب من مدينة
الزرقاء األردنية لغوث الالجئين السوريين ،كما تم افتتاح المستشفى
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االماراتي األردني الميداني في عام  2012بمحافظة المفرق ،التي تعتبر

ً
ً
عالميا بالنسبة
عربيا والثالثة
التجاريين لسوريا ،وتأتي في المرتبة األولى

المساعدات التي قدمتها االمارات استجابة لألزمة السورية والمتضريين

حجم تجارة سوريا الخارجية .وفي هذا اإلطار تشير بيانات وزارة االقتصاد

استقباال لالجئين السوريين .وقد بلغت قيمة
أكثر المحافظات األردنية
ً
منها خالل الفترة من  2012إلى يناير  2019نحو 59ر 3مليار درهم (نحو 975

مليون دوالر) وشملت مساعدات
غذائية بقيمة 230ر 1مليار درهم،
بينما بلغت المساعدات الخاصة
بااليواء والمواد غير الغذائية 711

مليون درهم ،في حين بلغت

المساعدات الصحية  636مليون
درهم ،وبلغت المساعدات على

صعيد

الخدمات

اللوجستية

والدعم والتنسيق  567مليون

درهم ،وبلغت المساعدات في
قطاع المياه والنظافة العامة

لحجم التجارة مع سوريا ،إذ تستحوذ على ما يتجاوز  14في المئة من

اإلماراتية إلى أن مليار درهم (نحو  272مليون دوالر) هو حجم التبادل

تتحمل اإلمارات منذ
تأسيسها مسؤوليات
وواجبات قومية تجاة أمن
ومصالح األشقاء العرب

نحو  233مليون درهم ،وفي

قطاع التعليم  190مليون درهم،

وهناك مساعدات أخرى في قطاعات أخرى مثل الخدمات االجتماعية،
وبرامج االستقرار ومساعدات بقيمة  86لصندوق االئتمان إلعادة إعمار

سوريا.

نافذة مهمة لالقتصاد السوري

التجاري،

غير

النفطي،

بين

اإلمارات وسوريا خالل النصف
األول من عام  ،2021فيما بلغ
حجم التبادل التجاري غير النفطي،
بين الدولتين نحو  2.6مليار درهم

(نحو  707مليون دوالر) خالل
عام  .2020واألمر لهنا ال يتعلق
بضخ األموال في شرايين اقتصاد

بحاجة ماسة للتعافي واستعادة
النشاط بقدر ما تستهدف إعادة
األمل للشعب السوري وتشجيع

الجهود الرامية لتسريع وتيرة
التعافي السوري.

ثوابت السياسة الخارجية االماراتية

تشير االرقام واالحصاءات الخاصة بالتعاون االقتصادي والتبادل التجاري
ً
شعبيا على األقل ،من دون انقطاع،
إلى أن االمارات تتواصل مع سوريا،
والمحرك للمواقف االماراتية في هذا الشأن يمكن فهمها من خالل

الشك أن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى سوريا وتدشين

متابعة دور دولة االمارات في محيطها العربي منذ عام  2011على وجه

تأتي في توقيت بالغ األهمية لسوريا ،فاالمارات تُ عد أحد أهم الشركاء

عن مرتكزات األمن القومي العربي وصون مصالح الشعوب العربية في

مرحلة جديدة من التعاون مع هذا البلد العربي يمثل نافذة فرص مهمة

التحديد ،حيث تحملت الدولة أعباء ومسؤوليات كبيرة في سبيل الدفاع
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مواجهة أطماع القوى االقليمية التوسعية التي ترى في اللحظة العربية
ً
استراتيجيا على حساب وحدة وسيادة وأمن
الراهنة فرصة سانحة للتمدد

بعض الدول العربية .والمؤكد أن مواقف دولة االمارات وسياساتها
الراهنة ال تنفك عن القيم والمبادىء التي تؤمن بها القيادة الرشيدة

منذ تأسيس دولة االتحاد .ولعل زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل
ً
تماما نهج السياسة
نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لسوريا تعكس
الخارجية االماراتية الذي بات أكثر تفاعلية مع األحداث واألزمات االقليمية،

تحوال بقدر مايعد استجابة واقعية للمتغيرات االقليمية
وهذا األمر ال يعد
ً

الطارئة .فال شك أن تسارع وتيرة األحداث واتساع رقعة األزمات في
منطقتنا العربية منذ اضطرابات عام  2011وانكشاف دوافع موجات

دوال عربية عدة ،لم يجعل لدول عربية مثل االمارات
الفوضى التي شملت ً

أي خيار سوى ضرورة التصدي لهذه الفوضى والدفاع عما تبقى من ركائز
األمن االقليمي في ظل تعرض دول عربية رئيسية لهزات استراتيجية غير

مسبوقة تسبب في انزالق بعضها لدائرة الفوضى والصراعات العسكرية
الدامية كما حدث في سوريا ،بينما تسبب في انشغال بعضها اآلخر عن

القيام بدورها الرئيسي في قيادة العمل العربي الجماعي كما كان الوضع
في حالة جمهورية مصر العربية قبل التخلص من حكم تنظيم االخوان
المسلمين في يونيو عام .2013

وتتحمل دولة االمارات منذ تأسيسها ،مسؤوليات وواجبات قومية تجاه
أمن ومصالح األشقاء العرب ،وتضطلع بدورها تجاه هذه المسؤوليات
ً
انطالقا من قناعة راسخة بأن أمن االمارات جزء ال يتجزأ من
من دون تردد،

واألربعين ،عن هذا المبدأ الثابت ،حينما أكد سموه أن “دولة اإلمارات
العربية المتحدة تؤمن بأن أمنها الوطني جزء من األمن القومي العربي،

متغيرات المنطقة وتحوالتها
وأن بناء موقف عربي قوي للتعامل مع
ِّ
هو السبيل للحفاظ على المصالح العربية العليا ،وتحصين المنطقة
ً
مشيرا سموه إلى أن هذه القناعة تفسر “حرص
ضد التدخالت الخارجية”

َ
الكاملين مع دول مجلس التعاون لدول
اإلمارات على التنسيق والتعاون
الخليج العربية ،والدول العربية األخرى؛ من أجل تعزيز قدرة العرب على

حفظ أمنهم القومي في منطقة تعيش حالة من التحول الكبير ،وتعاني
مصادر خطر متعددة”.

والشك أن هناك جهود عربية عديدة لفتح قنوات التواصل مع سوريا،

ولكن يبرز الجهد االماراتي على هذا الصعيد سواء من حيث تواصله
واستمراريته أو من حيث وضوح الرؤية ،فاالمارات ترفع وتيرة التواصل

وصوال إلى
مع الدولة السورية منذ عام  2018بشكل متدرج ومدروس
ً
االتصال الذي تم بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي

عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة والرئيس السوري بشار

ً
مطلقا في مساندة أشقائها
تتردد
األمن القومي العربي ،لذا فاالمارات ال َّ

األسد ،وتميزت االمارات على هذا الصعيد بترجمة تحركاتها السياسية إلى

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى

سفارتها في دمشق أو من حيث استئناف الرحالت الجوية إلى دمشق عبر

عبر صاحب السمو
بكل ما تستطيع من جهد وما تملك من إمكانيات؛ وقد َّ

للقوات المسلحة -حفظه الله -في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع

خطوات على األرض في مختلف المجاالت ،سواء من حيث اعادة افتتاح
مطاري دبي والشارقة ،أو من حيث مشاركة سوريا في إكسبو دبي 2020
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ً
اتفاقا بين وزيري اقتصاد البلدين في أكتوبر الماضي بشأن
والتي أثمرت

تعزيز التعاون االقتصادي واستكشاف قطاعات جديدة خالل المرحلة
المقبلة بما يضمن ألبوظبي مساهمة كبيرة في إعادة اإلعمار.
دعما قوياً
ً
والشك أن زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تمثل
وصوال لتحقيق استقرار سوريا بما يضمن معالجة
للرئيس بشار األسد
ً
ً
سلبا في جميع الدول العربية كما قال سمو الشيخ
األزمة التي أثرت
عبد الله بن زايد آل نهيان .والشك أن االمارات كانت الدولة األكثر فاعلية
ً
واقداما على المطالبة بعودة سوريا لوضعها الجيوسياسي الطبيعي،
حيث سبق أن أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خالل لقاء

سموه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف في مارس الماضي

بأبوظبي ،على ضرورة التعاون االقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى

قائال «إن هذا األمر البد منه» ،وأكد سموه وقتذاك أن األمر
محطيها،
ً
ً
يتعلق بالمصلحة العامة أي مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة،
مضيفا

أن هناك «منغصات» بين األطراف المختلفة لكن ال يمكن سوى العمل
على عودة سوريا إلى محيطها .ودعا سموه إلى عودة سوريا لجامعة الدول
ً
ً
جهدا من
جهدا من الجانب السوري كما يتطلب
قائال «هذا يتطلب
العربية،
ً
الزمالء في الجامعة العربية» ،وقد لفت انتباه المراقبين وقتذاك أن سمو
وزير الخارجية قد اعتبر أن «قانون قيصر»

الخاص بفرض عقوبات على من يتعامل
مع سوريا «يجعل المسار (استعادة
العالقات والتنسيق والعمل المشترك

مع سوريا) في غاية الصعوبة.

هناك جهود عربية عديدة

لفتح

قنوات التواصل مع سوريا لكن يبرز

الرؤي���ة االس���تراتيجية االماراتية
لألمن القومي العربي

الجهد اإلماراتي سواء من حيث تواصله

وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة

واستمراريته أو من حيث وضوح الرؤية

تنطلق القيادة الرشيدة لدولة االمارات،

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه

الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب

القائد األعلى للقوات المسلحة ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

مع إسرائيل،
قائال عبارته التاريخية «النفط العربي ليس أغلى من الدم
ً

في بناء رؤيتها االستراتيجية تجاه ما يدور من حولها على الصعيد العربي

تعالى الشيخ زايد خالل حرب أكتوبر على الجانب االقتصادي أو النفط ،بل

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،

العربي» ،ولم يتوقف الدعم اإلماراتي الذي قدمه المغفور له بإذن الله

من الجذور التي غرسها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ
ً
مدركا منذ اللحظة
زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ والذي كان

زايد آل نهيان (رئيس الدولة) ،ليشارك في المعارك الميدانية على الجبهة

واألمن القومي العربي في إطاره األوسع ،باعتبار ذلك إحدى حتميات

واألزمات.

ً
ً
حتميا بين أمن االمارات
ارتباطا
األولى لتأسيس دولة االتحاد أن هناك
ومسلمات الرؤية االستراتيجية للدولة ،وباعتباره إحدى ضمانات الحفاظ

على مصالح شعب االمارات في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية،
ولذا فإن التاريخ يذكر موقف القائد المؤسس خالل حرب السادس من

أكتوبر عام  ،1973والتي نشبت قبل أقل من عامين من قيام دولة

أرسل ولي عهده (وقتذاك) ونجله األكبر صاحب السمو الشيخ خليفة بن
المصرية ،في درس ال ينسى للتضامن واألخوة العربية في أوقات المحن
وقد كان موقف المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان في تلك الحرب بمنزلة درس مهم يوضح

قيم االمارات ومبادئها في مساندة األشقاء وتقديم يد العون لهم أثناء
ً
إدراكا منه لدوافع موقفه القائم على نصرة الحق والدفاع
األزمات،

االمارات ،حيث تغاضى ـ طيب الله ثراه ـ ما تتطلبه مراحل تأسيس وبناء

عن الشرعية الدولية والقضايا العادلة ،في مثال حي على أن االيمان

الحد األقصى من االستقرار لتوفير األجواء المالئمة لمراحل البناء األولى،
ً
ً
ً
ً
داعما للدول العربية في صراعها العسكري
تاريخيا
قوميا
موقفا
واتخذ

والدفاع عن حقوق الشعوب في العيش الكريم؛ فرغم أن القائد المؤسس
ً
واعيا بحسه االستراتيجي الفطري لطبيعة التحالفات الدولية الداعمة
كان

الدول عادة من تجنب لالنخراط في األزمات والصراعات والحروب وتوفير

بالدبلوماسية والحلول السلمية ال غض البصر عن القيم والمبادىء
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مليون جنيه استرليني لصالح دعم المجهود الحربي العربي ،وللمفارقة
ً
وتاكيدا على عمق االيمان بالمبادىء والقيم واألخوة والتضامن العربي،

فإن الوثائق تشير إلى قيمة هذا التبرع الضخمة ـ وقتذاك ـ لم تكن متاحة
بالكامل في الخزانة االماراتية ،فقام ـ طيب الله ثراه ـ بتقديم ضمانات

قائال « “إن الثروة
نفطية مقابل الحصول على المال إلرساله إلى األشقاء،
ً

ال معنى لها بدون حرية أو كرامة ..وأن على األمة العربية وهي تواجه
منعطفا خطيرا أن تختار بين البقاء والفناء ،بين أن تكون أو ال تكون ..بين
أن تنكس أعالمها إلى األبد أو أن تعيش أبية عزيزة مرفوعة أعالمها مرددة

أناشيدها منتصرة”.
ً
القيمي والمعنوي
ولعل من يقرأ هذه العبارة المؤثرة يدرك أيضا التأثير
ّ
العميق لمدرسة القيادة السياسية التي نشأ في كنفها قادة االمارات ،خير
خلف لخير سلف ،لذا لم يستغرب المطلعون على تاريخ االمارات وقادتها
مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في حضور الوفد الشعبي المصري

إبان فترة االضطرابات التي شهدها هذا البلد العربي الكبير ،حيث قال
سموه خالل لقاء وفد شعبي مصري كان يقوم بزيارة للعاصمة االماراتية

في اوائل مايو  ،2014إن دولة االمارات لن تتخلى عن مصر وأنها تقدر

موقف الشعب المصري البطولي في القضاء على حكم االرهاب والظالم
ً
ومضيفا “لو كانت هناك لقمة حاف القتسمتها االمارات مع مصر”.
والمؤكد أن المواقف االماراتية االصيلة تتكرر وتتشابه ،فنجد أن صاحب

إلسرائيل في صراعها مع العرب ،فقد وقف في مؤتمره الصحفي الشهير

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد أكد عقب اتصال هاتفي مع

السادس من أكتوبر ،ليؤكد دعم االمارات لمصر وسوريا في صراعهما

أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار” ،وأضاف سموه“ :سوريا لن تبقى

خالل زيارته للعاصمة البريطانية لندن ،والتي تزامنت مع اندالع حرب

قائال «سنقف مع المقاتلين
من أجل استعادة الحقوق العربية المسلوبة،
ً
في مصر وسوريا بكل ما نملك ،ليس المال أغلى من الدم العربي وليس

النفط أغلى من الدماء العربية التي اختلطت على أرض جبهة القتال في
ً
معلنا في ثالث أيام المعارك عن تبرع االمارات بمبلغ مائة
مصر وسوريا»،

الرئيس السوري بشار األسد في مارس  2020أن “التضامن اإلنساني في
وحدها في هذه الظروف الحرجة”،

وقد نجح القائد المؤسس في بناء قاعدة راسخة لسياسة الدولة الخارجية
ً
اعتمادا على الحكمة واالعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدلة والعمل

سبيال
على تعزيز التعاون والتضامن الدولي واعالء لغة الحوار والتفاهم
ً
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لحل الخالفات وانهاء التوترات بين
الدول ،وهي القيم والمبادىء ذاتها التي

تشبعت بها القيادة االماراتية وتتمسك
بها وتعمل على تطبيقها ،حيث يصعب

التفرقة بين مواقف القائد المؤسس
ـ طيب الله ثراه ـ في أزمات عربية

تفتح زيارة عبد الله بن زايد
لسوريا صفحة جديدة في العالقات بين

مختلفة ،وبين مواقف صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

دمشق وحاضنتها العربية

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حيث برز دور سموه الحاسم

والحازم في التصدي لمخطط الفوضى والتخريب في المنطقة العربية،

التوصل إلى صفقة تضمن إحياء االتفاق النووي مع إيران ،أو حال فشل

اإلخوان االرهابي الختطاف الدول والسيطرة على مقدراتها والتحكم في

وما يرتبط بذلك كله من أهمية عودة سوريا واستعادة زخم العمل العربي

فلم يكتف سموه بدعم جهود الدول العربية في مواجهة مؤامرة تنظيم
مواردها من أجل تنفيذ أجندة التنظيم الدولي وتحقيق أهداف “الجماعة”
ً
أيضا إلى بناء نموذج
العابرة للجغرافيا الوطنية وسيادة الدول ،بل سعى
عربي يحتذى به من أجل تحصين المجتمعات العربية ضد الفكر المتطرف

ودعوات التحريض والكراهية الطائفية والدينية ،وهو نموذج يقوم على
التعايش الديني والمذهبي وترسيخ التسامح واالنفتاح وقبول اآلخر.

خاتمة

تفتح الزيارة النوعية المهمة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل

نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لسوريا ،صفحة جديدة في العالقات
بين دمشق وحاضنتها العربية ،ويكتسب هذا التحرك االماراتي المؤثر
أهمية مضاعفة في ظل التحوالت المتوقعة في البيئة الشرق أوسطية،
التي تقف على أبواب تغيرات استراتيجية محتملة بشكل كبير سواء في حال

مفاوضات فيينا بشكل نهائي ،أو حتى استمرار الجمود على هذا الصعيد،
المشترك لمواجهة التحديات المتوقعة خالل الفترة المقبلة .وكل ذلك
يثبت عمق الرؤية االستراتيجية االماراتية التي تعاملت مع األزمة السورية
وفق نهج متزن ومنظور موضوعي يركز على مصالح الشعب السوري،
ً
يوما بعد آخر قدرتها على الفعل والتأثير وامتالك زمام
حيث تثبت االمارات
المبادرة االستراتيجية والتحرك الدبلوماسي االستباقي بما يعزز تأثيرها

ونفوذها االقليمي ،ويصب في مصلحة األمن واالستقرار االقليمي.
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وتمضي مسيرة التنمية
فالشيء المهم في بناء المجتمعات ليس تحقيق نجاح تنموي في مجال معين ووحيد فهذا
يحصل لدى عدد من الدول ،وإنما كيفية تحقيق االستمرارية في كل المجاالت التنموية

وبشكل مستمر فهذا هو التحدي الحقيقي.

ولم يعد االهتمام بتجربة التنمية والتقدم الحضاري لإلمارات عند المهتمين بنمو المجتمعات
ً
محصورا في المحيط العربي أو في منطقة الشرق األوسط فقط وإنما امتد ليجذب اهتمام

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

التنمية الشاملة
منذ الخمسين
ً
عاما الماضية
والتي نحتفل بها
هذه األيام في
دولتنا الحبيبة هي
القضية األساسية
والمركزية .وقد بنت

اإلمارات حولها «ثقافة»
أن االستثمار البشري مع
االستقرار المجتمعي
تحميان أو تجعالن
مسيرة التنمية مستمرة،
ً
ً
مقنعا
مبررا
وتعطي
لآلخرين بتقليد نموذجها
الناجح واستنساخه.

المجتمع الدولي وليس في قطاع محدد بل تجد هذا االنجذاب في السياسة واالقتصاد

أعيت
كما في القيم اإلنسانية واألفكار المحفزة للبناء والتنمية التي أحدثت ثورة مستمرة ّ

المراقبين في فهم قدرتها اإلبهار رغم كل التحديات واألزمات التي مرت على العالم ،بل
ً
متوقعا مثل غزو الفضاء تم في أوج أزمة
مجاال لم يكن
إنها في كل مرحلة من األزمة تفتح
ً

كورونا (كوفيد  )19وغيرها من المشروعات الكبرى ،التي تؤسس لعالقة متينة وقوية بين

إنسان هذه األرض ودولته.

فجوهر الموضوع كله يكمن في رؤية القيادة لخدمة اإلنسانية وفي شعب يثق فيما تتخذه
قيادته من قرارات للبناء والتعمير.

ً
ً
عالميا في
كثيرا ما احتلت اإلمارات مراتب متقدمة بين دول العالم آخرها المركز األول
ً
مؤخرا ،ولكنه ليس ذلك اإلنجاز
مستويات شعور السكان باآلمان عند تجوالهم بمفردهم،
ً
عالميا فهي مكاسب تحققها
هو الوحيد إنما هنا ألجل سرد مثال بسيط لمكانة اإلمارات

اإلمارات باعتبارها ثمرة على جهودها في التنمية الشاملة .حتى صارت قصة تنموية تدرس
في المعاهد السياسية واالقتصادية من ناحية كيفية إدارة الدولة والقدرة على االستمرار في

النجاح خالل األزمات والخروج بها إلى بر اآلمان.

ورغم أن اإلمارات ليست الدولة الوحيدة في العالم التي تركز على التنمية باعتبارها هدف
استراتيجي لها ألن أغلب الدول صنعت قصص تنموية مثل كوريا الجنوبية ،وماليزيا وغيرها

من الدول ،ولكن فكرة استمرارية الصعود التنموي منذ تأسيسها قبل نصف قرن واستشراف
مستقبلها للخمسين القادمة تركت في أذهان الناس أنها دولة ليس لديها قضية سوى البناء
والتعمير وهي دولة بهكذا نهج لم تمر عليهم بها من قبل.

القضية المطروحة هنا لها جانبان .أن اإلمارات ليست أسيرة شعارات غوغائية التي أنهكت

المجتمعات األخرى ،بل تعتمد على اإلنجازات والعمل الواقعي على األرض .الجانب اآلخر ،أن
اإلمارات ال تعترف بالحلول الترقيعية والوقتية التي عادة ما تبقي األمور صالحة لفترة معينة

ثم تتعطل أو أنها تحصر العالجات في جانب أو قطاع دون آخر فالموضوع شمولي ال يتجزأ
ألن التنمية فيها عبارة عن منظومة متكاملة الجوانب الكل يخدم على الكل.

ً
رضا عما حققته من إنجازات
اإلمارات تقف هذه األيام على اعتاب اليوبيل الذهبي لها وكلها

سواء من الوافدين أو المواطنين
كبيرة وعظيمة على كل المستويات ،كما أن شعبها
ً
كلهم ثقة بقدرتها على االستمرار والمضي في طريق النجاح خالل الخمسين عاما المقبلة
فالموضوع رؤية بعيدة المدى وتخطيط حقيقي.

وعلى الرغم من كل ذلك ال تقتنع ً
أبدا بما تحقق وال تركن إلى ما تم إنجازه مهما كان عظيما
ً
ً
نجاحا هو من يظن أنه وصل للقمة وال يحتاج
ورائدا ألنها تتعامل وفق قاعدة :أن أسوأ الناس
إلى شيء يحسنه أو يعمل بنشاط بعده ،وهذا هو ما يجعل من يوم الثاني من ديسمبر من

كل عام بمنزلة بداية نقلة جديدة للتطور والنمو.
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أبعاد

سياسة مد الجسور وتعزيز العالقات

ودالالت زيارة

عبدالله بن زايد لدمشق

تنطوي الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير

الخارجية والتعاون الدولي لسوريا ولقاء الرئيس بشار األسد والتي جاءت

بعد نحو عشر سنوات من القطيعة بين دمشق وحاضنتها العربية ،وحظيت
باهتمام دولي واسع ،كونها أول زيارة لمسؤول من دولة االمارات العربية

المتحدة بهذا المستوى الرفيع لسوريا منذ عقد كامل ،على دالالت وأبعاد
استراتيجية مهمة ،يمكن مناقشتها من خالل النقاط التالية:

بقلم :العقيد الركن /يوسف جمعه الحداد
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ً
عربيا :من المعروف أن دبلوماسية دولة
1.1االمساك بزمام المبادرة
االمارات العربية المتحدة بما ما تمتلك من هدوء ورزانة وحكمة ال

تتحرك في الملفات العربية بشكل منفرد ،حيث يالحظ أن الدولة

قد شاركت في التصدي لمحاوالت جماعة الحوثي الهيمنة على
مقدرات الدولة اليمنية ،تحت مظلة التحالف العربي ،كما تعمل
االمارات في مختلف الملفات العربية األخرى بالتنسيق والتعاون

مع بقية عواصم صناعة القرار العربي في المرحلة الراهنة ،لذا
ً
ً
منفردا بل يعبر عن نوايا
توجها
فإن تحركها نحو سوريا ال يعكس

وتوجهات عربية لم تتبلور بعد بشكل جماعي رسمي ألسباب
ً
ً
وثيقا بمناخ العالقات العربية العربية،
ارتباطا
واعتبارات ترتبط
وما يعانيه من انقسامات وتباينات فرضتها ظروف المرحلة

الراهنة في العالقات االقليمية والدولية .والمسألة هنا ليست
ً
سرا ،حيث سبق لجامعة الدول العربية أن أعلنت في بيان رسمي

أن موقفها تجاه تعليق عضوية

تحرك اإلمارات نحو سوريا ال يعكس

سوريا لم يتغير ،وقال األمين العام

المساعد للجامعة حسام زكي في
مؤتمر صحفي عقد في الرابع

ً
ً
منفردا بل يعبر عن توجهات عربية لم
توجها

والعشرين من ديسمبر عام 2018
بالقاهرة إنه «ال يوجد توافق عربي

تتبلور بعد بشكل رسمي السباب وأعتبارات

حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار

تعليق عضوية سوريا في الجامعة
العربية» .ولذا فإن دولة االمارات

تسعى من خالل زيارة سمو الشيخ
عبد الله بن زايد آل نهيان إلى حلحلة

ً
ً
وثيقا بمناخ العالقات العربية العربية
ارتباطا
ترتبط

الموقف العربي تجاه دمشق ،ومنح هذا الموقف قوة دفع ايجابية

ً
أحيانا ،وتفكير خارج
من جرأة تحتاجها الملفات المعقدة والجامدة

الخارجية االماراتية وتحركاتها في الساحتين االقليمية والدولية

األزمات التي تعانيها بعض دول المنطقة ،والسيما على الصعيد

ساك
االم
م
بزما عربياً
بادرة
الم
من
است طل
ق
ا
مت راتيج ت
فردة ية
:

�أبعاد ودالالت
زيارة عبداهلل بن زايد
لدم�شق

التصدي
للقوى
االقليمية
التوسعية

أه
الت مية
و
قيت

قوية ،وأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن بحكم ما يميز السياسة

الصندوق ال يخضع للقواعد الروتينية التي ال تتماشى مع خطورة

جية
ي
سترات ألمن مي
ؤية ا ة ل قلي
مل ال
ر
شا تقرار ا لي
س لدو
واال وا
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االنساني،

وفي

مقدمتها

سوريا ،وهو ما لخصه د .أنور

قرقاش المستشار الدبلوماسي
لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،

حين علق على زيارة سمو

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
إلى سوريا ولقائه الرئيس بشار

ترى اإلمارات أن
وضع حد لألزمة في
سوريا والتوصل إلى

عربية رئيسية ،األمر الذي تسبب في

فراغ أمني تمددت فيه قوى اقليمية
توسعية

تمتلك

أجندات

للمصالح االستراتيجية العربية.
2.2منطلقات

استراتيجية

مناوئة

متفردة:

عكست زيارة سمو الشيخ عبد الله بن

زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون
الدولي إلى سوريا حقائق ومتغيرات

حل سياسي يضمن وحدة

استراتيجية جديدة تتصل باتجاهات

العالقات ووصل ما ُقطع»،
ً
مضيفا أن بالده ستكون حريصة

األراضي السورية يمكن أن

«القلق» من الزيارة ومن «الرسالة

المنطقة المزيد من االحتقان

يصب في مصلحة األمن

المتحدث باسم الخارجية األمريكية
ً
وفرنسيا بالتأكيد على
نيد برايس،

قائال «إن اإلمارات
األسد،
ً
مستمرة في بناء الجسور وتعزيز

البعد العربي وتجنيب
على
ُ

والصراعات المستمرة .وفي
هذا اإلطار يمكن االشارة إلى

أن الزيارة تأتي بموازاة حدوث
انفراجه في العالقات السورية

واالستقرار اإلقليمي

ً
هاتفيا مع العاهل
اتصاال
األردنية ،حيث أجرى الرئيس بشار األسد
ً

السياسة الخارجية االماراتية ،فالزيارة
ً
أمريكيا بالتعبير عن
التي قوبلت

التي تفهم من ورائها» كما قال

أنها «خيار سيادي» إماراتي ،تعكس
ً
نسبيا التغيرات التي تطرأ على
الدور األمريكي في منطقة الشرق

األوسط ،فالشراكة االستراتيجية القائمة بين الواليات المتحدة

األردني الملك عبد الله الثاني للمرة األولى منذ عشر سنوات في
الثالث من أكتوبر الماضيُ ،
واعيد بعدها فتح الحدود بين البلدين

استيعاب وفهم حرية حركة كل شريك في التعامل مع ملفات

شكري قد التقي كذلك نظيره السوري فيصل المقداد في سبتمبر

االمارات في الحفاظ على األمن واالستقرار في الشرق األوسط

أمام حركة التجارة ،كما ُيشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح
الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة،

حيث يعد هذا االجتماع األرفع مستوى من نوعه بين مسؤولي

البلدين منذ بداية األزمة في سوريا .وجميعها مؤشرات وشواهد

على أن االمارات تعمل في إطار من التنسيق مع أشقائها العرب

وتسعى بقوة لتسريع وتيرة عودة سوريا إلى حاضنتها العربية من

أجل وقف التوابع والتداعيات السلبية الناجمة عن غياب مراكز تأثير

ودولة االمارات باتت تمتلك من المرونة بحيث تصبح قادرة على

تتماس مع الطرف اآلخر ،فالواليات المتحدة تدرك أهمية دور
والعالم ،واالمارات بدورها ال تريد االصطدام بالشريك األمريكي،

ولكنها تسعى في الوقت ذاته لتحقيق أهداف استراتيجية تتعلق
بعودة سوريا للحاضنة العربية وما يرتبط بذلك من دعم لهذا البلد
العربي من أجل إعادة اإلعمار والتخلص من نفوذ الدول االقليمية

والميلشيات الطائفية الموالية لها ،والتي تتخذ من سوريا نقاط
تمركز لها منذ بدايات الصراع .والالفت هنا أن التحفظ األمريكي
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المعلن على التقارب االماراتي السوري لم يتضمن أي تلويح

صريح بتطبيق قانون قيصر الذي تبنته إدارة الرئيس السابق
دونالد ترامب ،على المتعاملين مع النظام السوري ،وهو ما

يعكس حرص البيت االبيض على تفادي الصدام مع االمارات

فيما يتعلق بالملف السوري ،حيث اكتفت واشنطن بإعالن عدم
دعمها ألي جهود «تبذل من أجل تطبيع العالقة مع بشار األسد

أو تعويمه ،وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية نيد
برايس في مؤتمر صحافي« :نحن قلقون لورود تقارير عن هذا

االجتماع واإلشارة التي يبعث بها» .ولفت برايس إلى أن «هذا

الموضوع غالبا ما تتاح الفرصة للبحث فيه مع شركائنا المقربين
في المنطقة ،بمن فيهم اإلماراتيون ،ونحن أبلغنا موقفنا بكل
وضوح» .واكتفى المتحدث باسم الخارجية األمريكية بالتأكيد
على أنه «لم يطرأ أي تغيير على موقفنا» معتبرا أن «األسد لم
يقل ما من شأنه تعويم صورته أو ما يوحي بأنه هو أو نظامه

غير أساليبه» .لكنه أكد أن اللقاء لم يكن «مفاجئا» لواشنطن،
ّ
في إشارة إلى مستوى التنسيق الدولي الذي يسبق التحركات

الدبلوماسية االماراتية بما يضمن توفير حرية الحركة وتحقيق
األهداف االستراتيجية الحيوية من دون صدام يذكر مع القوى

الكبرى.

المتحدة في تقرير لها صدر في سبتمبر  2020بنحو  442مليار

دوالر .في ضوء ماسبق ،بادرت دولة االمارات لمد يد العون إلى
ً
تفاديا لوقوع المزيد من المعاناة على الشعب السوري
سوريا

3.3التصدي للقوى االقليمية التوسعية :المؤكد أن استمرار عزلة
ً
عربيا في هذه الظروف ينطوي على تأثيرات سلبية خطيرة،
سوريا

الحرب وتدهور األوضاع في لبنان ،الذي يعد أحد الشرايين الحيوية

الصراع الدائر في سوريا لتقسيم هذا البلد العربي إلى مناطق

ستين بالمائة من سكان سوريا الحاليين يعانون انعدام األمن

فهناك محاوالت من القوى االقليمية التوسعية التي تدخلت في
نفوذ متعددة ،والجغرافيا السورية تبدو ممزقة بين تنظيمات
ارهابية وجماعات مدعومة من قوى دولية ،وثالثة تقع تحت نفوذ

قوى اقليمية توسعية ،في حين تشير التقديرات المتخصصة إلى
أن إعادة إعمار هذا البلد العربي العريق تتطلب مئات المليارات من

الدوالرات ،حيث قدرت بعض المؤسسات الدولية المتخصصة

كلفة الحرب السورية بنحو 2ر 1تريليون دوالر ،بينما قدرتها األمم

الذي يعاني باألساس أزمة اقتصادية متفاقمة جراء ظروف

لالقتصاد السوري ،حيث تشير تقارير األمم المتحدة إلى أن نحو

الغذائي ،كما خسرت الليرة نحو  98%من قيمتها خالل العقد
ً
ضعفا
الماضي ،وارتفعت المواد والسلع الغذائية أكثر من ثالثين

مقارنة بأسعارها قبل الحرب ،ما دفع األمين العام لألمم المتحدة
انطونيو غوتيريش في مارس الماضي إلى وصف الوضع في
قائال إن «من المستحيل أن ندرك
الداخل السوري بأنه «كابوس»،
ً
بشكل كامل حجم الدمار في سوريا ،لكن شعبها عانى من بعض
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غياب الدور العربي
في سوريا سمح لقوى

إقليمية بالتمدد والتوسع في
هذا البلد العربي بما تجاوزت
أضراره حدود هذا البلد
االستراتيجية اإلماراتية ،والشك أن ترحيب جمهورية الجزائر بزيارة

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لسوريا إنما يمثل إشارة
مهمة لرغبة الجزائر ،الدول المضيفة للقمة العربية المقررة في

مارس المقبل ،في أن تشهد هذه القمة عودة سوريا لمقعدها
ً
مؤخرا سمو الشيخ عبد
في الجامعة .وتعتبر الزيارة التي قام بها
الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى سوريا

ولقائه مع الرئيس بشار األسد ،خطوة حيوية للغاية على طريق
لم الشمل العربي وترميم الشروخ واالنقسامات التي يعانيها

النظام االقليمي العربي منذ خروج دول مهمة مثل العراق وسوريا
من دائرة الفعل والتأثير في األمن االقليمي ،حيث تسبب هذا
الخروج في حدوث فراغ أمني سعت قوى اقليمية توسعية  -وال
تزال -لملء هذا الفراغ والتمدد على حساب األمن القومي العربي،

حيث تتواجد األذرع الطائفية الخارجية بكثافة في العراق وسوريا.
لذا فإن الزيارة يمكن أن تكون مقدمة ضرورية لدور عربي فاعل

في تسوية األزمة السورية بما يضمن مصالح الشعب السوري

ويحافظ على وحدة سوريا الترابية وسيادتها الوطنية ،حيث ترى
االمارات أن غياب الدور العربي في أزمتي العراق وسوريا قد سمح

لقوى اقليمية أخرى بالتمدد والتوسع في هذين البلدين العربيين

أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن .حجم الفظائع يصيب

بما تجاوزت أضراره حدود هذين البلدين ،وامتدت لتطال األمن

4.4رؤية استراتيجية شاملة لألمن واالستقرار االقليمي والدولي:

5.5أهمية التوقيت  :جاءت زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

حل سياسي يضمن وحدة أراضي سوريا وسيادتها ،ويعيد إليها

مناسبة كونها تتكئ على موقف روسي داعم بقوة للتقارب

الضمير بالصدمة».

ترى دولة االمارات أن وضع حد لألزمة في سوريا والتوصل إلى
األمن واالستقرار يمكن أن يصب في مصلحة األمن واالستقرار

االقليمي سواء لجهة عودة الالجئين السوريين أو انهاء تواجد

فضال عن وضع
تنظيمات االرهاب على األراضي السورية،
ً
العالقات العربية السورية كمعادل موضوعي لدور بعض القوى

االقليمية في سوريا ،إن لم يكن بهدف انهاء هذا الدور فعلى
األقل الحد من تأثيراته ،وبالتالي فإن السعي لتنقية األجواء

بين دمشق والعواصم العربية واستئناف العالقات بين سوريا
والعواصم العربية المؤثرة يمكن أن يكون مقدمة لتحقق الرؤية

القومي العربي في مجمله.

وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى سوريا في توقيت وظروف

العربي -السوري ،كما تأتي الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المقبلة
ً
ً
كافيا أمام األطراف كافة إلعادة
وقتا
بنحو أربعة أشهر ،لتوفر

ً
فعليا فكرة مد الجسور
دراسة مواقفها تجاه سوريا ،ما يجسد

التي تتبناها الدبلوماسية االماراتية ،السيما في ظل معطيات

مهمة مثل استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية
ً
سعيا إلحياء االتفاق النووي ،ورغبة الواليات المتحدة في
الكبرى
تبريد أزمات منطقة الشرق األوسط كي تتفرغ للتصدي للتحدي

االستراتيجي المترتب على الصعود الصيني.
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التضخم والتحوط :العالقة
الشائكة !

ولعل هذا الطرح يتناسب الى حد ما مع انخفاض اعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا
ً
مؤخرا – باستثناء الطفرة الحاصلة حاليا في بعض الدول األوروبية وحدوث
(كوفيد)-19
ما أسمته بعض الدول الموجة الرابعة للفيروس -و اتخاذ العديد من الدول خطوات جادة

لتحديد مالمح المرحلة القادمة من (التعافي االقتصادي) بدءا من اإلجراءات الخاصة بتعزيز
الطلب وتوفير مصادر بديلة للدخل وكذلك جذب وتسهيل إجراءات االستثمارات الجديدة

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

العديد من تقارير
المؤسسات الدولية
ومنها صندوق النقد
الدولي أكدت ان جائحة
كورونا (كوفيد )19 -أثرت
بشكل كبير وعادت بالتقدم

االقتصادي العالمي عقودا
الى الوراء مسببة اضطرابا

في الماليات العامة ،وفي
الوقت نفسه اشارت

األبحاث االساسية في مجال
االقتصاد ان اقتصادات

األسواق الصاعدة واألسواق
النامية يمكن ان تحقق نتائج
جيدة في حال نقل المعرفة
ً
محركا
بين الدول بما يمثل
مهما لالبتكار.

واستراتيجيات أخرى مدروسة ولها القدرة على الخروج من تداعيات األزمة بأقل الخسائر
الممكنة ورفع احتماالت التعزيزاالستراتيجي الستدامة واستقرار مسارات التنمية من خالل
مبادرات اقتصادية متنوعة تستهدف تحقيق أولويات الدول على مدى زمني يختلف حسب

المبادرات والميزانيات المرصودة لتحقيقها.

ورغم ذلك  ،تجدر اإلشارة الى ان التعافي االقتصادي العالمي أمام تحد آخر قد يواجه
مساره وهو “ التضخم االقتصادي” الذي يشكل زيادة تظهر
بشكل ُمستمر على األسعار
ٍ
ً
نتيجة للتوسع في العرض أو
التدريجي باألسعار و يظهر
الخاصة بالمنتجات ،أو االرتفاع
ّ
الطلب أو زيادة التكاليف مما يؤثر بشكل سلبي على عدة جوانب متعلقة باقتصاد الدول
ومنها التوزيع الخاص بالدخل الوطني  ،تأثر القوة الشرائية الخاصة بالنقود ،التأثير السلبي

على ميزانية المدفوعات  ،وتأثر توزيع الثروات  .ويمكن ارجاع أسباب حدوث التضخم
االقتصادي الى ظهور زيادة بالطلب الكلي على المنتجات؛ بمعنى زيادة الطلب على العرض،

ظهورانخفاض بالعرض الكلي وهو حدوث خلل اقتصادي ناتج عن انخفاض العرض الكلي
بسبب االستخدام الكامل وعدم كفاية اإلنتاج ،ارتفاع التكاليف الخاصة باإلنتاج ،االعتماد

المصرفية.
الطبيعية ،تأثير الفوائد
على الخدمات والسلع المستوردة ،الحروب والكوارث
ّ
ّ
ً
حاليا ،بعض المحللين يرى ان ما يمر به العالم من تضخم اقتصادي هو جزء طبيعي من
التعافي من تداعيات كوفيد ، -19في حين ان مقاييس ومؤشرات “بلومبرغ إيكونوميكس”

تظهر ان النقص في اإلمدادات العالمية (أزمة سالسل التوريد في العالم) هي التي تدفع
األسعار لألعلى وتعرض التعافي االقتصادي للخطر مما يبرز أهمية موضوع “ التحوط من

التضخم” وحماية األفراد،المستثمرين ،والدول من آثار التضخم على المدى البعيد  ،فهناك

من يرى ان المخرج هو وجود االستراتيجيات والمبادرات االقتصادية والتفكير في االتجاه
نحو مصادر دخل أخرى تحافظ على رؤوس األموال مثل الذهب واالستثمار في األسهم و
العمالت الرقمية.

خالصة القول ،بغض النظر عن سرعة األحداث واألخبار التي يتم تداولها عن التعافي
االقتصادي واالحصائيات والنسب المخيفة عن التضخم المتوقع و الذي بدأت مالمحه
تظهر بشكل واضح في بعض الدول وستظهر بشكل أكبر العام القادم  ،تبقى المسألة
األهم-بإعتقادي -أمام كل تلك المعطيات ،هي التفكير في التخطيط االستراتيجي المبني

على دراسات دقيقة للتحوط مما هو قادم على مستوى األفراد والدول.
السطر األخير ...

ً
ً
ً
اقتصاديا على
واستقرارا
تنوعا
«أولوياتنا أسرع دولة في التعافي في المدى المنظور وأكثرها

المدى البعيد ..اإلمارات قوية باقتصادها ..واثقة من قراراتها ..مراهنة على أبنائها ..ومؤمنة
بتفوق مستقبلها» محمد بن راشد آل مكتوم  -نائب رئيس دولة االمارات العربية المتحدة

رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي
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هندسة قيادة العمليات الجوية
في المعارك الحديثة
تحدث رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية مؤخرا أمام الكونجرس عن مفهوم
القتال المشترك ( )JWCالجديد للجيش األمريكي وأهمية دور شبكة القيادة والتحكم
المشترك في جميع المجاالت ( )JADC2في تحقيق ذلك .وقد جاء تصريحه تحديدا
أمام مجلس النواب األمريكي في  23يونيو  2021على الشكل اآلتي:
بقلم /ديفيد أ .ديبتوال ،فريق (متقاعد)

القوات الجوية األمريكية عميد ،معهد ميشيل لدراسات الفضاء

89

تتمحور الركيزة األساسية

لمفهوم القتال

المشترك ( )JWCحول

فكرة العمليات في جميع
المجاالت

يشكل مفهوم القتال المشترك ( )JWCنتيجة جهد تم بذله على مر

سنوات عدة لتطوير نهج شامل للعمليات المشتركة ضد التهديدات
المستقبلية ،ولتوفير دليل لتصميم وتطوير القوة في المستقبل.
توضح المفاهيم الداعمة لمفهوم القتال المشترك ( )JWCوظائف

القتال الرئيسية إن هذه األخيرة هي الحرائق واللوجستيات والقيادة
والتحكم وميزة المعلومات .تتيح شبكة القيادة والتحكم المشترك في

جميع المجاالت ( )JADC2تحقيق التطوير الشامل باإلضافة إلى مفهوم

القتال المشترك ( )JWCوالمفاهيم الداعمة.

تتمحور الركيزة األساسية لمفهوم القتال المشترك ( )JWCحول فكرة

العمليات في جميع المجاالت .هذا هو التطور التالي في رحلة الجيش
األمريكي لتحسين تآزر التأثيرات التي تنشأ من العمل بطريقة متكاملة عبر
جميع المجاالت ،في الجو والفضاء والبحر واألرض وعلى مستوى الطيف

الكهرومغناطيسي .لقد بدأت الرحلة بتمرير قانون غولدووتر – نيكوالس

( )1986الذي يهدف إلى تحسين قدرة القوات المسلحة األمريكية على

تنفيذ عمليات مشتركة ومدمجة أو متحالفة في ما بين القوات .في
حال تم تطوير مفهوم القتال المشترك ( )JWCوتنفيذه بشكل صحيح،

فإنه ستتأتی عنه مجموعة من النتائج القتالية األكثر حسما وقوة من

العمليات “المشتركة” الحالية والتي في كثير من الحاالت تتضمن
ببساطة عدم تضارب مكون الخدمة بدال من التكامل .وبهدف تحقيق
ذلك ،يتعين على وزارة الدفاع األمريكية ( )DODأن تكون جادة في تحويل

النظرية إلى واقع .إن هذا يعني اتخاذ خطوات إضافية وملموسة نحو

تحقيق أهداف شبكة القيادة والتحكم المشترك في جميع المجاالت

( ،)JADC2وليس انتظار حل كامل قبل التنفيذ .ستتطلب شبكة القيادة
والتحكم المشترك في جميع المجاالت ( )JADC2الكثير من الوقت

للهندسة ألنها تتضمن تحويال ضخما للمفاهيم والقدرات ووجهات نظر
الخدمة الحالية .ومع ذلك ،يمكن تسریع ،هذه المساعي من خالل التطور

السريع لنماذج القيادة والتحكم الحالية على وجه التحديد ،حان الوقت

واحتضان التوظيف اإلضافي للقدرات

من مجاالت مختلفة ،فإن هدف شبكة القيادة والتحكم المشترك في
جميع المجاالت ( )JADC2يتمحور حول البحث عن االعتماد المتبادل
الذي يعزز الفعالية ،ويعوض عن نقاط الضعف الفردية لكل مجال من

المجاالت.

سوف تنشا التأثيرات العسكرية المرغوبة بشكل متزايد من خالل تفاعل
األنظمة التي تتشارك المعلومات وتمكن

بعضها البعض .تركز رؤية شبكة القيادة والتحكم المشترك في جميع

المجاالت ( )JADC2على هذه األصول مجموعة باستخدام “غراء”
رقمي ضام لتصبح “نظام سالح” إلجراء عمليات مفصلة وموزعة على

منطقة تشغيلية بأكملها ،بدال من اعتماد مجموعة من األنظمة القتالية

المنفصلة والمركزة بشكل فردي في كل مجال من المجاالت .سيتطلب

لالنتقال إلى ما بعد مرافق القيادة والتحكم الكبيرة والمركزية والثابتة

هذا األمر التعامل مع كل منصة على أنها جهاز استشعار باإلضافة إلى

حجم المعلومات وتنوعها من مركز إقليمي مشترك للعمليات الجوية

وتحكم يتيح الربط التلقائي ،كما هو حال تقنية الهاتف الخلوي اليوم

نحو تلك المتنقلة والموزعة ،مع الحق على القدرة على التعامل مع نفس

والفضائية (.)CAOC

بالنظر إلى كون هذا النظام يسعى إلى تحقيق التآزر في جميع المجاالت،

«مستجيب” سيتطلب األمر بنية جديدة لقيادة المعركة ونموذج قيادة
سيحتاج ايضا إلى نقل البيانات بشكل آمن وموثوق وسلس دون الحاجة
إلى تفاعل بشري.
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األن لمواجهة تحديات التهديدات التي نواجهها اليوم.

تمتلك كل من مكونات القوات والقيادات المقاتلة قيادة تشغيلية

ومفاهيم تحكم راسخة ومرافق وإجراءات أثبتت أنها قابلة للتطبيق في

صراعات الماضي .ومع ذلك ،فإن كل مجموعة متنوعة من هيكليات

القيادة والتحكم الموجودة حاليا سوف تتطلب تعديالت واسعة النطاق

من أجل البقاء ،ناهيك عن العمل ضد نوع التهديدات الحديثة التي ظهرت
األن.

تتطلب إمكانية الوصول المتزايدة إلى المعلومات إعادة هيكلة التسلسل

الهرمي للقيادة والتحكم لتسهيل االشتباك السريع لألهداف القابلة
للتلف واالستفادة من قدرتنا التكنولوجية .يجب نقل السلطة المسؤولة

عن توليف المعلومات والتنفيذ إلى أدنى المستويات الممكنة بينما
يجب على كبار القادة واألركان ضبط أنفسهم للبقاء على المستوى

المناسب للحرب.

يتمحور الشرط األساسي للعمليات الناجحة في جميع المجاالت حول

التحكم في بيئة الفضاء الجوي ،.فإن هذه البيئة ،وبمجرد إنشائها ،تسهل
حرية العمل والحركة لجميع القوات المشتركة والمدمجة ،وبدونها لن
يكون من الممكن القيام بعمليات مشتركة و/او ملتئمة فعالة .وبناء
على ذلك ،فإن القيادة والسيطرة الفعالة لعمليات الفضاء الجوي هي

وظائف حاسمة يجب أن تكون ذات أولوية.

تتأثر قدرتنا في مجال القيادة والسيطرة على القوات الجوية والفضائية
بثالثة عناصر رئيسية :التهديدات والتكنولوجيا وسرعة المعلومات .لقد

كانت التغييرات في هذه المجاالت الثالثة من تصميم وإنشاء وتشغيل
مركزالعمليات الجوية والفضائية التابع للقوات الجوية األمريكية ،إي

ان /يو اس کیو 163 -فالكونر  AN/USQ) (Falconer 163-دراماتيكية
ويستمر هذا الوضع في التسارع .لذلك ،فقد حان الوقت لتحديد ما إذا

التحول المتصور

كان بإمكاننا تحقيق النجاح في العمليات المستقبلية من خالل تطوير
مفاهيمنا الحالية للعمليات والمنظمات و عمليات االستحواذ من أجل

في الواقع ،سيتطلب الهدف الشامل المتمثل في إنجاز شبكة القيادة

التحديث ،أو أننا يجب أن نسعى إلى تغيير جذري لكل عنصر من هذه

المطلوبة لتحقيق مجمع التشكل والشفاء الذاتين جهدا كبيرا ولن يكون

على هذه األسئلة ،لنلق نظرة سريعة على كل من االتجاهات التي تؤثر

والتحكم المشترك في جميع المجاالت ( )JADC2باعتماد درجة التكامل

سهال.

ستشارك في هذه العملية كل قوة من القوات العسكرية باإلضافة
إلى كل قيادة مقاتلة .سيتطلب تحقيق ذلك التغلب على العديد من
العقبات الرئيسية على مستوى التنظيم والثقافة والتمرين واالستحواذ

والسياسة .کما سيتطلب أيضا االتصال واتخاذ القرار واالستجابة بسرعة،
وسيكون ثمة حاجة لشبكات مرنة ودرجة من المشاركة بين مكونات

الخدمة والحلفاء لم يتم تحقيقها بعد.

العناصر التي تؤثر على نظام التحكم الجوي والفضائي الحالي قبل اإلجابة
في قدرتنا على قيادة عمليات الطيران والتحكم بها بشكل فعال.

التهديدات المستقبلية وبيئة العمليات
التهديدات

إن تهديدات األقران اليوم تجعل الوسائل الحالية للقيادة والتحكم معرضة

لخطر غير مقبول عند محاولة العمل داخل بيئة منع الولوج والمناطق
ً
عاما ،كنا في األساس في إجازة فيما
المحرمة  .A2IADألكثر من 30

إن هذه التحديات العديدة والمتعددة األوجه تتم معالجتها عبر قيادات

يتعلق بالقيادة والتحكم ،كما کنا نتمتع برفاهية عدم التنافس في

إلى تعقيدها ،سيستغرق األمر سنوات عديدة ،إن لم يكن عقودا ،قبل

تمكنوا من تحقيق هذا التحديث على نطاق غير مسبوق .وقد قاموا

والمترابطة والذاتية التشكيل والشفاء في جميع المجاالت حقيقة واقعة.

عبر مجموعة واسعة من القدرات بما في ذلك الطائرات والمركبات

جيوشنا وقواتنا ومقاتلينا .ومع ذلك ،وبالنظر

أن تصبح الرؤية النهائية للعمليات المشتركة والمؤتلفة المتكاملة
ومع ذلك ،فإن التهديدات التي تواجهنا تتزايد وتطلب حلوال اليوم.

وعليه ،فقد حان الوقت لالنتقال إلى تلك العناصر من شبكة القيادة

والتحكم المشترك في جميع المجاالت ( )JADC2والتي يمكن تغييرها

مجاالت الطيران .لقد ولت تلك األيام فالمتنافسون العسكريون قد
بسرعة بسد الفجوة مع الواليات المتحدة والحلفاء والجيوش الصديقة
الفضائية والصواريخ واألسلحة واألنظمة السيبرانية وأنظمة القيادة
والتحكم واجهزة التشويش والحرب اإللكترونية وروابط البيانات وغيرها.
ً
لقد درس الخصوم المحتملون
أيضا الطريقة األمريكية للحرب وقرروا أنه
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من األفضل ابعادنا عن جيرانهم

بدال من مواجهة قوتنا القتالية.
ً
لقد تبنوا وينشرون قدرات منع
الولوج والمناطق المحرمة A2/

 ADالمصممة لحرمان الواليات

المتحدة وحلفائها من حرية
التصرف .يفرض التخفيف من
قدرات منع الولوج والمناطق

المحرمة  A2/ADتحديات كبيرة
تدفعنا إلى العمل ضمن مخاطر

تتيح التقنيات الجديدة

إمكانات جديدة لتحسين آليات

القيادة والتحكم بهدف تسهيل
تحقيق التأثيرات المرغوبة

أكبر وبعيدا عن مناطق الصراع

المحتملة.

على سبيل المثال ،قد ال تزال
طائرات الجيل التالي مصنفة
في التسميات التقليدية مثل

المقاتالت والقاذفات والرافعات
الجوية وما إلى ذلك ،ولكن من

الناحية التكنولوجية فإن لديها
القدرة على أداء مهام متعددة

بسبب تصغير المستشعرات
وقوة المعالجة واألسلحة وإنتاج

الطاقة وغيرها من القدرات.

إنهم في الواقع “مستجيبات

حساسة” طائرة يمكنها أن تشكل األساس لشبكات عالية المرونة من

تهدد قدرات منع الولوج والمناطق المحرمة  A2/ADقدرتنا على القيادة

العقد الزائدة عن الحاجة ومسارات قتل متعددة .إن الهدف من ذلك

القريبين استخدام األسلحة الحركية وغير الحركية لحرماننا من االتصاالت

المركزية والمحدودة ،مثل المراكز اإلقليمية المشتركة للعمليات الجوية

والتحكم بالعمليات الجوية والفضائية بثالث طرق .يمكن لألعداء

واالستخبارات والمراقبة واالستطالع ( )ISRبواسطة أصولنا الفضائية،

هو تقليل قيمة النظام الحرجة لعقد القيادة والتحكم الحالية الشديدة

والفضائية ( )CAOCوالتي يمكن للعدو استهدافها بسهولة.

وبالتالي عزل قواتنا واغفال رؤيتنا .لقد اصبحت الهجمات اإللكترونية أكثر
ً
تعقيدا ويمكن أن تعطل العمليات في مراكز العمليات الجوية والفضائية

( )JADC2الكثير من الوقت للهندسة ألنها تتضمن تحويال ضخما

تهدد األن هذه المنشآت الكبيرة والثابتة والضعيفة .وعليه فقد تحول

هذه المساعي من خالل التطور السريع لنماذج القيادة والتحكم الحالية.

المتينة لدينا ،وأصبحت الصواريخ الباليستية والبعيدة المدى الدقيقة
مركز العمليات الجوية المشتركة إلى هدف مربح للغاية لكونه مصنع

لوضع االستراتيجيات والخطط وإصدار أوامر المهام للقوات الجوية

والفضائية

التكنولوجيا

ستتطلب شبكة القيادة والتحكم المشترك في جميع المجاالت
للمفاهيم والقدرات ووجهات نظرالخدمة الحالية .ومع ذلك ،يمكن تسريع

ستتطلب هذه العملية إمكانات شبكات متطورة واتصاالت مضمونة
ومقاربات مختلفة إليجاد حل لتحديات عرض النطاق الترددي للبيانات.

على سبيل المثال ،بهدف إيجاد حل للزيادة الكبيرة على مستوى نمو
البيانات من أجهزة االستشعار المتقدمة،
وبدال من بناء أنابيب أكبر
ً

لنقل جميع البيانات التي تم جمعها ،فإن رفع مستوى قوة المعالجة

تتيح التقنيات الجديدة إمكانات جديدة لتحسين آليات القيادة والتحكم

اآلن تتيح معالجة البيانات على متن الطائرة وخارجها فقط لما هو

ما وراء القيود التي تفرضها الثقافة التقليدية على التكنولوجيا الجديدة.

بمعالجة االستخبارات والمراقبة واالستطالع ( )ISRاليوم .يعد التبادل

بهدف تسهيل تحقيق التأثيرات المرغوبة .نحن بحاجة إلى التفكير في

مهم بالنسبة للمستخدمين .يعكس هذا النهج الطريقة التي نقوم بها
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مستوى الحجم والتنوع من المعلومات الخاصة بمركز إقليمي مشترك

للعمليات الجوية والفضائية ( )CAOCاليوم ،سيتطلب إعادة تقييم
لكيفية تعاملنا مع تدفق المعلومات .سيتمحور أهم جانبين لهذه القدرة
المستقبلية حول تحول “القيادة” الذي سيكون ممكنا من خالل قدرات

“السيطرة” المتزامنة التي ستوفرها .سيتحول «فن القيادة» لتحقيق
قيم شبكة قانون میتكالف ،والذي ينص على أن قيمة شبكة االتصاالت
تتناسب مع مربع عدد المستخدمين المتصلين بالنظام .في حين أن “علم

التحكم” سيستمر في تطبيق قانون مور لتوسيع التكنولوجيا لرفع مستوى

القدرات البشرية .تم العثور على مسار النمو األمثل لكليهما من خالل
التركيزعلى اكتساب ميزة دورة القرار والحفاظ عليها كدليل المسار الحرج.

ترتكز شبكة القيادة والتحكم
المشترك في جميع المجاالت
( )JADC2على دفع معلومات دقيقة
والتي ترتقي الى جودة القرار

الحاجة إلى بنية جديدة لقدرات القيادة والتحكم
الفضائية  -بسرعة

نحن اآلن في منعطف تتطلب فيه التهديدات
ً
والتكنولوجيا وسرعة المعلومات
تغييرا في البنى
المعتمدة لقيادة قوات الفضاء والسيطرة عليها.
لقد أدركت جميع الخدمات العسكرية األمريكية

ذلك وشرعت في اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتطوير
مفاهيم جديدة للعملية في المجاالت الخاصة بها.

سيتركز التحدي حول كيفية ضمان تکامل کل من
مفاهيم الخدمة الفردية للعملية في بنية قيادة

ً
مهما بشكل خاص في خطوط القتال األمامية ،ألن
السريع للمعلومات
ً
غالبا ما تكون عابرة وتتضاءل مع مرور الوقت
قيمة البيانات الفعلية

باستخدام فكرة إنشاء مركب االستخبارات والمراقبة واالستطالع ()ISR

بين مستخدمين متنوعين وعبر تصنيفات متعددة ودول حليفة سيكون
ً
مفتاحا إلنشاء القوة المستقبلية.

إلدارة الحرب .ترتكز شبكة القيادة والتحكم المشترك في جميع المجاالت

أيضا إلى برمجيات سريعة التطور معتمدة للقتال
بل أصبح يشير ً

أدنى عقدة معلومات لتحقيق التأثير المطلوب ،بغض النظر عن الخدمة

ً
تلقائيا وبسرعة
والظروف .إن تطوير نهج تقني لمشاركة المعلومات

لم يعد القول القديم “السرعة هي الحياة” يتمحور حول الطيران فحسب
وتحقيق الفوز .علينا أن نفكر خارج الهياكل التنظيمية التي حفرها التاريخ

في نفسيتنا الجماعية .إن العمليات المرتكزة على الشبكة والمترابطة
ً
وظيفيا هي مفاتيح النجاح العسكري في المستقبل.
والمتكاملة
سرعة المعلومات

تنشأ تطورات كبيرة على مستوى االتصاالت وأجهزة االستشعار

وتخزين البيانات وقوة المعالجة كل يوم .ونتيجة لذلك فقد تطورت
دورة االستهداف من اسابيع إلى أيام إلى دقائق ،ومن طائرات متعددة
ومتخصصة ومنفصلة إلى القدرة على «البحث واإلصالح واإلنهاء” من

طائرة واحدة في دقائق .تتطلب إمكانية الوصول المتزايدة إلى المعلومات
إعادة هيكلة المسلسل الهرمي للقيادة والتحكم لتسهيل االشتباك
السريع لألهداف القابلة للتلف واالستفادة من قدرتنا التكنولوجية.
يجب نقل السلطة المسؤولة عن توليف المعلومات والتنفيذ إلى أدنى

المستويات الممكنة بينما يجب على كبار القادة واألركان ضبط أنفسهم
للبقاء على المستوى المناسب للحرب.

ان االنتقال إلى ما وراء مرافق القيادة والتحكم الكبيرة والمركزية والثابتة
نحو تلك المتنقلة والموزعة ،باستخدام القدرة على التعامل مع نفس

وسيطرة مشتركة موحدة لكل مجال .لقد تم تطوير هذه “السحابة القتالية»

والهجوم والمناورة واالستدامة التي تستخدم تقنيات عصر المعلومات
ً
تماما
إلجراء عمليات مترابطة وموزعة للغاية ،وستؤدي إلى بنية مختلفة
( )JADC2على دفع المعلومات دقيقة والتي ترتقي الى جودة القرار ،نحو

أو المجال أو النظام األساسي .يستند نهج القوات الجوية األمريكية
لتحقيق هذا الهدف على جهودهم لتصميم وتطوير نظام متقدم إلدارة

المعركة ( .)ABMSومع ذلك ،في حين تم تحديد عناصر هذا النظام،

لم يتم تطويرها بعد إلى بنية القيادة والتحكم القابلة للتنفيذ .بهدف
بلوغ الحالة النهائية المطلوبة لمشاركة المعلومات في كل مكان وبشكل
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سلس عبر ساحة المعركة بطريقة آمنة وموثوقة وقوية لكل من شبكة
القيادة والتحكم المشترك في جميع المجاالت ( )JADC2و نظام إدارة
ً
نظرا للتطور
المعركة المتقدم (( ABMSسيستغرق سنوات عديدة.
السريع للتهديدات الكبيرة وضعف منشآت القيادة والتحكم الحالية فإنه

يجب تعديل بنيتها الحالية لقوات الفضاء الجوي األن.

ترتكز شبكة القيادة والتحكم المشترك في جميع المجاالت ()JADC2

على دفع المعلومات دقيقة والتي ترتقي إلى جودة القرار ،نحو ادنی

عقدة معلومات لتحقيق التأثير المطلوب ،بغض النظر عن الخدمة أو
المجال أو النظام األساسي.

ما نحتاجه هو بنية جديدة لدعم مفهوم التشغيل الذي يحقق نموذج
القيادة والتحكم الذي تم تضمينه مؤخرا في عقيدة القيادة المركزية

للقوات الجوية األمريكية والسيطرة الموزعة

والتنفيذ الالمركزي .ليست هناك حاجة إلى
اختراقات في التكنولوجيا لتأسيس بنية قيادة

معركة جديدة حيث أن التكنولوجيا موجودة بالفعل
للتعامل مع التحدي الفوري المتمثل في توزيع

وظائف القيادة والتحكم بحيث ال يمكن القضاء
عليها ببضع ضربات على عدد قليل من عقد القيادة

والتحكم الحساسة.

تعمل القوات الجوية األمريكية على تطوير مفهوم

داعم للعمليات لعقيدتها الجديدة المعروفة باسم

تعمل القوات الجوية األمريكية على
تطوير مفهوم داعم للعمليات لعقيدتها
الجديدة المعروفة باسم التوظيف
القتالي السريع ()ACE

التوظيف القتالي السريع ( . )ACEإن هذا األخير هو عبارة عن مفهوم

يوزع القوات واألصول على عدة مواقع منفصلة في غضون مهلة
قصيرة لتعقيد تخطيط الخصم .يمكن تعريض أهداف العدو للخطر
من العديد من المواقع التي يمكن الدفاع عنها والمستدامة والقابلة

إلعادة التموضع باستخدام نظام القيادة والتحكم المناسب .إن تفاصيل
تطبيق المفهوم فريدة اعتمادا على مسرح االستخدام ،ولكن الفكرة في
األساس هي نفسها  ،وقدرات القيادة والتحكم أساسية لنجاح المفهوم.
في حين أن مركز العمليات العسكرية المشتركة ( )CAOCسيظل وسيلة

قابلة للتطبيق إلجراء عمليات القيادة والتحكم خالل فترات صراع إقليمي

أقل من رئيسية ،لتحقيق أهداف شبكة القيادة والتحكم المشترك
في جميع المجاالت (( ،JADC2سيتعين علينا تقديم المعلومات إلى
المقاتلين على خطوط ساحة المعركة دون الحاجة إلى االعتماد على

نموذج مركز العمليات العسكرية المشتركة التقليدي والذي يضم مئات

األشخاص المنظمين في فرق متداخلة حول مناطق مهمة منفصلة.
ً
وعليه ،فإننا نحتاج إلى التطور
سريعا إلى ما وراء الهياكل المركزية الكبيرة

التي تعتمد على مركز العمليات العسكرية المشتركة المعتمدة اليوم

إلى مجموعة من العمليات وبني القيادة والتحكم أكثر مرونة وقابلية
للتشتت .في الوقت نفسه ،يجب أن تكون هذه البنية الجديدة قابلة

للتكيف مع تطورات النظام المتقدم إلدارة المعركة ( .)ABMSوشبكة

القيادة والتحكم المشترك في جميع المجاالت (.)JADC2

ومع ذلك ،نظرا للتطور البطيء لهذه البرامج ،ال يمكننا االنتظار لبدء
تغيير بنية القيادة والتحكم لقوى الفضاء.

إن الخيارات لهذه البنية الجديدة عديدة منها بناء مراكز عمليات عسكرية
مشتركة صلبة وإبعاد الوظائف عن الوحدات المخصصة وتوزيع وظائف

التخطيط المدمجة حاليا في المراكز بين مواقع متعددة وشبكة الخطط

الناتجة وإنشاء العمليات واإلجراءات التي يتعين تنفيذها على أساس درجة
تدهور االتصال بين الوحدات القتالية وعناصر القيادة الخاصة بكل منها
عن طريق تحويل سلطة التنفيذ المقابلة لمستويات االتصال وغيرها.

بغض النظر عن الخيار أو الخيارات المحددة للتطوير ،فإنه ثمة شيء واحد
ً
حازما لتوزيع وظائف القيادة والتحكم
جهدا
مؤكد وهو أننا يجب أن نبذل
ً
الالزمة لضمان االستخدام الفعال لقوى الفضاء في بيئة متنازع عليها،
وهذا الجهد يجب أن يبدأ اآلن.

المصدر:

مجلة القوة الجوية 2021
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موجة الذكاء االصطناعي
ومستقبل القوة الجوية

في العشرينيات من القرن الحالي ،تركز نقاشات القوة الجوية بشكل متزايد على تأثير التقنيات الناشئة

على االبتكار في مجال الدفاع والطابع المستقبلي للحرب.

بقلم /د .مايكل راسكا

استاذ مساعد ،مدرسة س .راجاراتنام للدراسات الدولية
إن تقارب التقنيات الجديدة المتقدمة مثل أنظمة الذكاء االصطناعي (،)Al

يمكن القول إن الكثير من الجدل الحالي يصور تقنيات «الحدود التالية»

الكم ،والطاقة الموجهة ،وغيرها من التقنيات “التخريبية” ،المحددة

الحرب وسلوكها من «العصر الصناعي» إلى «حرب عصر المعلومات»

والروبوتات ،والتصنيع اإلضافي (أو الطباعة ثالثية األبعاد) ،وحوسبة
تحت المظلة التجارية للثورة الصناعية الرابعة ( ،)4IRتعد بفرص جديدة
ويحتمل أن تكون مهمة للتطبيقات الدفاعية ،وبالتالي لرفع مستوى

التفوق العسكري للفرد على المنافسين المحتملين.

على أنها مرادف لالبتكار العسكري «المتقطع» أو «التخريبي» في طبيعة
واآلن بشكل متزايد نحو «حرب األتمتة» (راسكا .)2021 ،على سبيل

المثال ،تهدف تقنيات المستشعرات المتقدمة مثل الصور الفائقة
الطيفية والتصوير الحسابي وتصميم المستشعرات المدمجة إلى
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تحسين قدرات اكتشاف الهدف والتعرف عليه وتتبعه والتغلب على
تداخل خط البصر التقليدي (فريتاس وال .)2018 ،.إن المواد المتقدمة

مثل المركبات والسيراميك والمواد النانوية ذات الخصائص التكيفية
ستجعل المعدات العسكرية أخف وزنا ولكن أكثر مقاومة للبيئة (بورنيت

وال .)2018 ،.قد توفر تقنيات الضوئيات الناشئة ،بما في ذلك الليزر

عالي الطاقة واألجهزة اإللكترونية الضوئية ،مستويات جديدة من
االتصاالت األمنة القائمة على الحوسبة الكمية والتشفير الكمي (اي

اي اس اس.)2019 ،

ويتم النظر على نطاق واسع إلى تقارب التقنيات الناشئة مثل الروبوتات

لم تعد األعداد األولية الصناعية
العسكرية هي المحرك الوحيد
لالبتكار التكنولوجي؛ بل يتم بدال

من ذلك تطوير التقنيات المتقدمة ذات
االستخدام المزدوج في القطاعات التجارية
ثم يتم “نسجها” للتطبيقات العسكرية.

والذكاء االصطناعي وآالت التعلم والمنصات المعيارية مع تقنيات
االستشعار المتقدمة والمواد الجديدة وأنظمة الحماية والدفاعات
والتقنيات السيبرانية التي تطمس الخطوط الفاصلة بين المجاالت
المادية والسيبرانية والبيولوجية على أن لها آثار عميقة على طبيعة الحرب

في المستقبل .ففي سياق القوة الجوية ،بعد تطبيق خوارزميات التعلم
اآللي الجديدة على مشاكل متنوعة أيضا بتوفير قدرات غير مسبوقة من

حيث سرعة معالجة المعلومات ،واألتمتة لمزيج من منصات

األسلحة وأنظمة المراقبة المأهولة /غير المأهولة ،وفي النهاية ،القيادة

والتحكم ( )C2في اتخاذ القرار (هورویتز 2018 ،كومينغز.)2017 ،

على الرغم من السباقات االستراتيجية المتغيرة ،إال أن انتشار هذه
التقنيات الناشئة يثير ايضا أسئلة نظرية وتوجيهية للسياسة مماثلة
لتلك التي تم طرحها على مدى العقود األربعة الماضية :هل يشير انتشار

التقنيات الناشئة حقا إلى تحول “تخريبي” في الحرب ،أو هل هو مجرد
تغيير تطوري؟ إذا كانت التقنيات الناشئة تنص على تغيير تخريبي في

الحرب ،فما هي ضرورات تخصيص الموارد الدفاعية ،بما في ذلك هيكل

القوة ومتطلبات شراء األسلحة؟ كيف يمكن للمنظمات العسكرية ،بما
في ذلك القوات الجوية ،استغالل التقنيات الناشئة لصالحها؟

عالوة على ذلك ،ما مدى فعالية التقنيات الناشئة في مواجهة التهديدات
والتحديات األمنية في القرن الحادي والعشرين ،والتي تتميز بالتقلب

والريبة والتعقيد والغموض؟

أربعة عقود من الروايات التخريبية

مدفوعة إلى حد كبير بالقفزات الكمية في تقنيات المعلومات ،تم تحديد
مسار روايات وناقشات االبتكار العسكري “التخريبية» في سياق ثورة
الشؤون العسكرية التي تحركها تكنولوجيا المعلومات ( ،)IT-RMAوالتي

تقدمت عبر خمس مراحل على األقل )1( :االكتشاف المفاهيمي األولي
للثورة العسكرية التقنية من قبل المفكرين االستراتيجيين السوفييت

في أوائل الثمانينيات )2( ،التكيف المفاهيمي والتعديل والتكامل في
الفكر االستراتيجي األمريكي خالل أوائل التسعينيات )3( ،نقاش ثورة

الشؤون العسكرية المحبة للتكنولوجيا خالل منتصف التسعينيات إلى

أواخره )4( ،االنتقال إلى «التحول الدفاعي” األوسع نطاقا والتحقيق

التجريبي الجزئي في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،و
( )5االنعكاس النقدي الذي يشكك في السرد التخريبي من عام 2005

االصطناعي ( )Al-RMAالجديدة  -أو الموجة السادسة من ثورة الشؤون

العسكرية (راسكا.)2021 ،

ومع ذلك ،وبالعودة إلى الوراء ،فإن تنفيذ ثورة الشؤون العسكرية التي

تحركها تكنولوجيا المعلومات ( )IT-RMAعلى مدى العقود األربعة

فصاعدا (جراي .)2006 ،منذ منتصف عام  ،2010ومع االنتشار السريع

الماضية قد اتبع ايضا مسارا ذي مستوى ثوري أو تخريبي اقل بشكل

للمرء أن يجادل في ظهور ثورة الشؤون العسكرية التي يحركها الذكاء

(روس  .)2010،في حين أن االبتكارات العسكرية الكبيرة والواسعة

للتقنيات الجديدة مثل الذكاء االصطناعي واألنظمة المستقلة ،يمكن

واضح ،ويتألف من تحسين تدريجية وشبه مستمرة في القدرات الحالية
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النطاق والمتزامنة في تقنيات الدفاع والمؤسسات والعقائد كانت
ظاهرة نادرة ،فقد قدمت المنظمات العسكرية إلى حد كبير من خالل
مجموعة مستدامة من االبتكارات العسكرية التي تتراوح من االبتكارات

الصغيرة إلى االبتكارات واسعة النطاق التي شكلت سلوك الحرب

(جولدمان  .)1999 ،في حين أن العديد من االبتكارات العسكرية خالل
هذه الحقبة ،مثل مفاهيم الحرب المتمركزة على الشبكة قد نضجت،

إال أن الروايات الطموحة لـ “ التحول العسكري التخريبي” الوشيك قد
تجاوزت دائما اإلمكانات التكنولوجية والتنظيمية والمتاحة المتعلقة

بالميزانية .باإلضافة إلى ذلك ،فقد ركزت االبتكارات المفاهيمية

والتكنولوجية والتنظيمية والتشغيلية المتنوعة في المقام األول على
دمج تقنيات المعلومات الرقمية في األنظمة األساسية واألنظمة

التقليدية القائمة (راسکا. )2016 ،

فعلى سبيل المثال ،تضاءلت روايات االبتكار العسكري التخريبي تدريجيا
من عام  2005فصاعدا في الفكر االستراتيجي للواليات المتحدة مع

التحديات والتجارب العملياتية في الحروب في العراق و افغانستان.
أشارت األصوات األكثر انتقادا إلى وعود لم يتم الوفاء بها بتحوالت

دفاعية “تخريبية» .إن األساس المنطقي لـ”طريقة جديدة في التفكير

وطريقة جديدة للقتال” يبرر فعليا كل مبادرة أو اقتراح دفاعي ،يشير
إلى االرتباك بدال من استراتيجية واضحة (فريدمان .)2006 ،لقد حذر
المشككون في التحول الدفاعي أيضا من المنطق الخاطئ في حل

التحديات االستراتيجية المعقدة من خالل التكنولوجيا ،مع تجاهل

القدرة التكيفية لألعداء أو المنافسين المحتملين .باختصار قد تحولت
الروايات التخريبية التحوالت الدفاعية الوشيكة إلى فكرة غامضة مدفوعة
بمتطلبات الميزانية ومجموعات القدرات غير الواقعية بدال من المنطق

االستراتيجي والتشغيلي الفعلي (رينولدز.)2006 ،

لماذا تختلف موجات الذكاء االصطناعي؟

تختلف موجة االبتكار الدفاعي الجديدة «المدعومة بالذكاء االصطناعي”
عن الموجات السابقة التي قادتها تكنولوجيا المعلومات من نواح

عديدة.

أوال ،يتم نشر االبتكارات العسكرية المدعومة بالذكاء

االصطناعي بوتيرة اسرع بكثير ،من خالل ابعاد متعددة ،ال سيما من

خالل المنافسة الجيوستراتيجية المتسارعة بين القوى العظمی،
اي الواليات المتحدة والصين وبدرجة أقل روسيا .إن المنافسات

االستراتيجية بين القوى العظمى ليست جديدة ،فقد كانت متجذرة

بعمق في التاريخ من االستراتيجيات األثينية واألسبرطية الكبرى خالل
الحرب البيلوبونيسية في القرن الثالث قبل الميالد ،إلى االنقسام

ثنائي القلب في الحرب الباردة خالل النصف الثاني من القرن العشرين،
ومع ذلك ،فإن طبيعة المنافسة االستراتيجية الناشئة تختلف عن
مقارنات المنافسات االستراتيجية السابقة .لقد أصبحت مسارات
وانماط المنافسة االستراتيجية في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيدا

وتنوعا ،ما يعكس منافسات متعددة في اطار مجموعات مختلفة أو

متداخلة من القواعد التي تتعايش فيها الترابطات االقتصادية طويلة
األجل مع التحديات االستراتيجية األساسية (لي .)2017 ،ومع ذلك ،في

االتنافس على السيادة المستقبلية ،يصور االبتكار التكنولوجي على أنه
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قد تستخدم كل من الجهات
الفاعلة الحكومية وغير
الحكومية ما يسمى بالتعلم

اآللي العدائي لخداع األطراف
المتعارضة باستخدام بيانات غير
صحيحة لتوليد استنتاجات خاطئة،
فيتم بذلك تغيير عمليات صنع
القرار.
مصدر مركزي للتأثير الدولي والقوة الوطنية حيث يولد القدرة التنافسية

تمتلك هذه الشركات اآلن القدرة على تطوير تقنيات ناشئة متخصصة

على وجه التحديد وألول مرة منذ عقود ،تواجه الواليات المتحدة منافسا

ومكانتها على الساحة الدولية (بارسان و هورویتز.)2018 ،

االقتصادية والشرعية السياسية والقوة العسكرية (ماهنكن.)2012 ،

استراتيجيا نظيرا وهو الصين ،القدرة على متابعة وتنفيذ ثورة الشؤون
العسكرية التي يحركها الذكاء االصطناعي ( )Al-RMAالخاص بها .وعليه،
فإن السؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت موجة ثورة الشؤون العسكرية

التي يحركها الذكاء االصطناعي ( )Al-RMAهي “الموجة” التي ستؤدي
إلى انقطاع جوهري في الحرب ،وإذا كان األمر كذلك ،فكيف ولماذا؟

بدال من ذلك ،فإن األمر يتعلق بما إذا كان يمكن إبطال ثورة الشؤون
العسكرية التي يحركها الذكاء االصطناعي ( )Al-RMAاألمريكي ،أو على

األقل إضعافه ،بواسطة ثورة الشؤون العسكرية التي يحركها الذكاء
االصطناعي ( )Al-RMAالصينية أو الروسية المقابلة؟ بعبارة أخرى ،نقل

هوامش التفوق التكنولوجي بشكل فعال ،مما يسرع بشكل فعال أيضا
الضرورة االستراتيجية للتقنيات الجديدة كمصدر للميزة العسكرية.

لتعزيز قدراتها الدفاعية وقدرتها التنافسية االقتصادية وتأثيرها السياسي

ثالثا ،يتحدى انتشار أنظمة األسلحة المستقلة وذاتية التشغيل المدعومة
بالذكاء االصطناعي ،إلى جانب الهياكل التشغيلية الجديدة وهياكل القوة،
اتجاه وطابع المشاركه البشرية في الحروب المستقبلية ،حيث قد تشكل

الخوارزميات عملية صنع القرار البشري ويتم تصور القتال في المستقبل
في استخدام أنظمة األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل ( LAWS(.تقوم
الجيوش المتقدمة ،بما في ذلك القوات الجوية باختبار تقنيات مختلفة
تعتمد على تحليالت واألتمتة في الحرب ،تتغلغل هذه التقنيات بشكل

متزايد في تجارب الحرب المستقبلية وبرامج تطوير القدرات (جينسين
وباشکويتز .)2019 ،تركز مجاالت البحث والتطوير المحددة ذات األولوية
في الواليات المتحدة مثال في تطوير أنظمة الذكاء االصطناعي واألسلحة
المستقلة في مختلف انواع التعاون بين اإلنسان وااللة ،مثل أنظمة

ثانيا ،على عكس العقود السابقة التي تم خاللها باعتراف الجميع

اإلنذار المبكر التي تدعم الذكاء االصطناعي وشبكات القيادة والتحكم

وأنظمة أسلحة رئيسية ،تختلف الموجة الحالية المدعومة بالذكاء

األسلحة الفتاكة المستقلة وغيرها.

استعمال بعض التقنيات ذات االستخدام المزدوج لتطوير منصات

االصطناعي من حيث حجم االبتكار التكنولوجي التجاري كمصدر لالبتكار

العسكري وتأثيره (راسکا .)2020 ،لم تعد األعداد األولية الصناعية
العسكرية هي المحرك الوحيد لالبتكار التكنولوجي؛ ال بل يتم بدال من
ذلك تطوير التقنيات المتقدمة ذات االستخدام المزدوج في القطاعات

التجارية ثم يتم «نسجها» للتطبيقات العسكرية .في هذا السياق ،فإن
انتشار التقنيات الناشئة ،بما في ذلك التصنيع اإلضافي (الطباعة ثالثية

األبعاد) وتكنولوجيا النانو والقدرات الفضائية والشبيهة بالفضاء والذكاء
االصطناعي والطائرات دون طيار ال يقتصر على القوى العظمی فحسب

(هاميس .)2016،ينعكس انتشار أجهزة االستشعار التي تدعم الذكاء
االصطناعي و أنظمة األسلحة المستقلة أيضا في المسارات الدفاعية

لدول صغيرة متقدمة مختارة وقوی وسطی مثل سنغافورة وكوريا
الجنوبية وإسرائيل و غيرها.

وأنظمة الحرب الفضائية واإللكترونية والقدرات السيبرانية وأنظمة

إن التقارب بين الدوافع الثالثة – المنافسة االستراتيجية واالبتكار
التكنولوجي الناشئ ثنائي االستخدام والطابع المتغير للتفاعالت بين

االنسان واآللة في الحرب ،يدفع مجموعة جديدة من الشروط التي

تحدد موجة ثورة الشؤون العسكرية التي يحركها الذكاء االصطناعي (Al-
 . )RMAكما يطرح مسار انتشارها بطبيعته تحديات واسئلة جديدة تتعلق

باالستقرار االستراتيجي وعالقات التحالف ومراقبة التسلح واألخالق
والحوكمه ،وفي نهاية المطاف ،إدارة العمليات القتالية (ستانلي

لوكمان2021،أ) .إن المناقشات المعيارية الدولية حول دور أنظمة

الذكاء االصطناعي في استخدام القوة على سبيل المثال تركز بشكل

متزايد على نشر نظم األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وقدرة الدول على
االمتثال لمبادئ القانون الدولي اإلنساني .مع انتقال التقدم التكنولوجي

من عالم الخيال العلمي الى الواقع التقني ،فإن للدول أيضا وجهات نظر

98

دراسات وبحوث

العـدد  | 599ديسمبر 2021

أنظمة الذكاء االصطناعي ستكون
قادرة بشكل متزايد على تبسيط القيادة

والتحكم وعمليات صنع القرار في كل
خطوة من حلقة نموذج راقب ،وجه ،قرر،
تصرف ( )OODAالتابع لجون بويد.

اآلثار المترتبة على القوة الجوية

على المستوى التشغيلي ،تهدف القوات الجوية
إلى تسريع تكامل األنظمة والتقنيات المختلفة

المتعلقة بالذكاء االصطناعي مثل أنظمة السحابة
القتالية متعددة المجاالت والتي تجمع البيانات
الضخمة من مجموعة متنوعة من المصادر بهدف

خلق صورة تشغيلية في الوقت الفعلي ،وبشكل
أساسي أتمتة عمليات القيادة والتحكم وتسريعها

(روبنسون .)2021 ،عند القيام بذلك ،يتم وضع

السحب القتالية المدعومة بالذكاء االصطناعي

لتحديد األهداف وتخصيصها بالنسبة إلى «الرماة”

مختلفة حول ما اذا كان ادخال أنظمة األسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل

األكثر صلة في أي مجال ،سواء كانت محمولة جوا او فوق سطح الماء

القانونية واألخالقية المتضارية لتطبيقات الذكاء االصطناعي العسكرية،

للقيادة والتحكم في جميع المجاالت ( . )JADC2تقوم القوات الجوية

سيتحدى المبادئ القانونية الدولية أو سيعززها .في إطار مواجهة األثار

تدرك المؤسسات العسكرية بشكل متزايد الحاجة إلى معالجة األسئلة

المتعلقة بالسالمة واألخالق والحوكمة والتي تعد ضرورية لبناء الثقة
في القدرات الجديدة ،وإدارة تصعيد المخاطر ،وتنشيط السيطرة على
األسلحة .ومع ذلك فإنه ال يزال هناك توتر بين مدى تركيز وزارات

الدفاع والجيش لجهودهم األخالقية بشكل ضيق على أنظمة األسلحة
الفتاكة ذاتية التشغيل أو على نطاق أوسع على سلسلة األنظمة التي

تدعم الذكاء االصطناعي .ومن ثم فإن الجيوش ،بما في ذلك القوات
الجوية ،بحاجة إلى تتبع وجهات النظر المتطورة حول الذكاء االصطناعي
واالستقاللية والمناقشات حول األثار المترتبة على البيئة االستراتيجية

والتشغيلية في العقد األول من القرن الحادي والعشرين وما بعده
(ستانلي لوكمان 2021 ،ب).

أو تحت الماء -والتي تصورها بعض القوات الجوية على أنها مشتركة

المختارة أيضا بتجربة خوارزميات الذكاء االصطناعي باعتبارها “مقاعد

خلفية افتراضية» ،والتي تتحكم بشكل فعال في أجهزة االستشعار

التابعة للطائرة وبالمالحة وبالعثور على أهداف معادية ،ومن خالل القيام
بذلك ،تقليل عبء العمل على طاقم الطائرة (ایفورستون .)2020 ،في
هذا السياق ،تتمحور الحجة الرئيسية حول ان التطورات على مستوى

أنظمة الذكاء االصطناعي ،او على نطاق واسع البرامج التي يمكن أن
تستشعر وتسبب ،وتتصرف وتتكيف ،بما في ذلك أنظمة التعلم األلي

( )MLو الخوارزميات التي يتحسن أداؤها مع زيادة تفاعالت البيانات
بمرور الوقت ،والتعلم العميق ( ،)DLالتي تتعلم فيها الشبكات العصبية

متعددة الطبقات من كميات هائلة من البيانات  -تتمتع بالقدرة على «
تحويل عمليات القتال الجوي والطريقة التي يتم بها تصور و استخدام
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ووفقا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة راند (( )RANDلينجل وال،)2020 ،.

ثمة حاليا على وجه التحديد ست فئات من البحث والتطوير التطبيقي
للذكاء االصطناعي  /التعلم اآللي التي لها آثار على الحرب المستقبلية،

بما في ذلك القوة الجوية:

1.1رؤية الكمبيوتر  -التعرف على الصور  -اكتشاف األشياء في
العالم المرئي التي يمكن استخدامها لمعالجة الذكاء متعدد
المصادر ودمج البيانات وتصنيفها ؛

2.2معالجة اللغة الطبيعية ( - )NLPالقدرة على فهم أنماط التعرف
على الكالم والنص البشري بنجاح ،بما في ذلك الترجمة ،التي
يمكن استخدامها الستخراج االستخبارات من الكالم والنص،
ولكن أيضا مراقبة االتصاالت الودية والمعلومات المباشرة ذات

الصلة لتلبية األفراد أو الوحدات التي هي بحاجة؛

3.3األنظمة الخبيرة أو األنظمة المستندة إلى القواعد -جمع كميات
كبيرة من البيانات للتوصية بإجراءات معينة لتحقيق األهداف

التشغيلية و التكتيكية؛

يمكن للذكاء االصطناعي/
التعلم اآللي تقديم الخيارات

أو المقترحات الموصى بها في
األوقات الصعبة

ومعالجتها وترجمتها إلى وجهة نظر موحدة إلدراك بالحالة ،مع توفير

خيارات لمسار اإلجراءات الموصى به ،وفي النهاية ،مساعدة البشر على

التصرف (فوكس ومنزل.)2018 ،

ومع ذلك  ،فإن دمج أنظمة الذكاء االصطناعي في منصات القوة الجوية
واألنظمة والمؤسسات لتحويل أجهزة الكمبيوتر من أدوات إلى آالت
«تفكير” لحل المشكالت سيستمر في تقديم مجموعة من التحديات

التكنولوجية والتنظيمية والتشغيلية المعقدة (راسكا وال .)2021 ،قد

4.4أنظمة التخطيط  -استخدام البيانات لحل مشاكل الجدولة

يشمل ذلك تطوير خوارزميات تمكن هذه األنظمة من التكيف بشكل

األصول الجوية والفضائية واإللكترونية مقابل األهداف و أصدار

وتطبيقها في ساحة المعركة .كما سيتطلب أيضا تصميم قوانين

وتخصيص الموارد ،والتي يمكن أن تنسق مجموعة مختارة من
إجراءات مرحلية زمنية موصى بها؛

5.5أنظمة التعلم االلي -اكتساب المعرفة من تفاعالت البيانات
مع البيئة ،والتي يمكن استخدامها باالقتران مع فئات أخرى من
الذكاء االصطناعي ،أي لتمكين انظمة القيادة والتحكم من تعلم
كيفية اداء المهام عندما ال تتوفر معرفة الخبراء أو عندما تكون

التكتيكات والتقنيات واإلجراءات ( )TTPsالمثلى غير معروفة؛

6.6الروبوتات واألنظمة المستقلة  -الجمع بين اساليب الذكاء
االصطناعي  /التعلم األلي من جميع الفئات السابقة أو بعضها

والتي من شأنها تمكين تفاعل األنظمة غير المأهولة مع بيئتها؛

ان هذه الفئات المتعلقة بالذكاء االصطناعي قابلة للتطبيق في كل

جانب من جوانب القوة الجوية تقريبا ،األمر الذي من المحتمل أن
يطرح أشكاال جديدة من الحرب اآللية :بدءا بدعم قرار القيادة و التحكم
والتخطيط ،حيث يمكن للذكاء االصطناعي /التعلم اآللي تقديم الخيارات

أو المقترحات الموصى بها في األوقات الصعبة بشكل متزايد ودعم
قدرات االستخبارات والمراقبة واالستطالع ( )ISRمن خالل قدرات
التنقيب عن البيانات؛ والخدمات اللوجستية والصيانة التنبوئية لضمان

سالمة القوات وتوافر المنصات والوحدات؛ والتدريب و المحاكاة؛
وعمليات الفضاء اإللكتروني الكتشاف الهجمات اإللكترونية المتقدمة

ومكافحتها؛ والروبوتات واألنظمة المستقلة مثل الطائرات بدون طيار
التي يتم استخدامها عبر مهام مختلفة وبدءا باالستخبارات و المراقبة

واالستطالع ( )ISRووصوال المهام القصوى مثل قمع الدفاعات الجوية
للعدو والقتال التعاوني الذي يدمج مختلف المنصات المأهولة وغير
المأهولة في عمليات الضربات الجوية والبرية .بعبارة أخرى ،فإن الحجة

هنا هي ان انظمة الذكاء االصطناعي ستكون قادرة بشكل متزايد على

تبسيط القيادة و التحكم وعمليات صنع القرار في كل خطوة من حلقة
نموذج راقب ،وجه ،قرر ،تصرف ( )OODAالتابع لجون بويد :جمع البيانات

أفضل مع التغييرات في بيئتها ،والتعلم من التكتيكات غير المتوقعة
اخالقية وضمانات آلالت التفكير هذه .أما التحدي اآلخر فيتمحور حول أن
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التقدم التكنولوجي ،وخاصة في األنظمة العسكرية ،هو عملية مستمرة
وديناميكية .فالخروقات تحدث دائما ،وقد يكون تأثيرها على الفعالية
العسكرية والميزة النسبية كبيرا ويصعب التنبؤ به في مراحله األولى.

االصطناعي /التعلم اآللي المختارة قد تخفف من بعض التحديات  ،فإن

األنظمة نفسها تخلق مجموعة أخرى من المشاكل الجديدة المتعلقة

بضمان الذكاء االصطناعي الموثوق به .وعليه ،قد يجادل المرء بأن اتجاه

لكن األهم من ذلك يبقى أن السؤال المهم هو إلى أي مدى يمكننا

مسارات الذكاء االصطناعي وطبيعتها لدى القوة الجوية المستقبلية

الحساسة؟ كما يحذر ميسي کامينغز فإن “التاريخ مليء بأمثلة عن كيفية

ال سيما كيفية تفاعل هذه التقنيات مع الهياكل التشغيلية الحالية

الوثوق بانظمة الذكاء االصطناعي ال سيما في مجاالت أنظمة السالمة

انتهاء الوعود المماثلة لالستعداد التشغيلي بإخفاقات مكلفة على
مستوى النظام ويجب أن تكون هذه الحاالت بمثابة قصة تحذيرية”

(كامينغز ،)2021 ،عالوة على ذلك ،يركز مجال بحثي متنام على كيفية
خداع انظمة الذكاء االصطناعي لتقديم تنبؤات خاطئة عن طريق توليد

بيانات خاطئة .قد تستخدم كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير
الحكومية ما يسمى بالتعلم اآللي العدائي لخداع األطراف المتعارضة

باستخدام بيانات غير صحيحة لتوليد استنتاجات خاطئة ،فيتم بذلك تغيير

عمليات صنع القرار .قد يكون التأثير االستراتيجي العام للتعلم اآللي
العدائي أكثر اضطرابا من التكنولوجيا نفسها (ناي - 2019 ،دانكس،
.)2020

سيعتمدان على المرونة االستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية المقابلة،
والناشئة وهياكل القوة.

وفي هذا السياق ،فإن مستوى المشاركة البشرية في مستقبل الحرب،

والحاجة إلى تغيير هياكل القوة التقليدية وأنماط التجنيد وفي المجاالت

التي ستستخدم فيها القوة ،هي جميعها أمور تواجه تحديات من
قبل التقنيات الجديدة .تعمل القوات الجوية على تطوير حلول خاصة
بها وغالبا ما تكون متنوعة لهذه القضايا .كما في الماضي ،ستعتمد

فعاليتها على العديد من العوامل المرتبطة بالمبادئ الثابتة لالستراتيجية
 -الغايات والطرق والوسائل «لتحويل” الموارد الدفاعية المتاحة إلى

قدرات عسكرية جديدة ،وإنشاء القوات الجوية ذات الكفاءات التشغيلية
وتحقيق استدامتها من خالل القيام بذلك للتعامل مع مجموعة واسعة

فمن منظور تكتيكي وتشغيلي ،تحتاج العديد من أنظمة الذكاء

من حاالت الطوارئ .لن تكون العوال الرئيسية للتنفيذ الناجح هي

التكنولوجية فحسب بل على المستوى التنظيمي والتشغيلي ايضا.

المستدام والخبرة التنظيمية (أي قواعد البحث والتطوير الكبيرة والفعالة

االصطناعي المعقدة هذه أيضا إلى االرتباط معا  -ليس من الناحية
بالنسبة للعديد من القوات الجوية ،يعد هذا تحديا مستمرا ،حيث يجب
أن يكونوا قادرين بشكل فعال (في الوقت الفعلي) على دمج حلقات

االستشعار إلى مطلق النار المدعومة بالذكاء االصطناعي وتدفق البيانات
بين الخدمات واألنظمة األساسية المختلفة .وهذا يعني الربط الفعال

بين إدارة المعارك المتنوعة للقوات الجوية والجيش والقوات البحرية

والسيبرانية  ،والقيادة والتحكم ،واالتصاالت والشبكات و االستخبارات
و فالمراقبة واالستطالع ( )ISRوالحرب اإللكترونية وتحديد المواقع
والمالحة والتوقيت باستخدام ذخائر دقيقة .في حين أن أنظمة الذكاء

االبتكارات التكنولوجية في حد ذاتها ،ولكن التأثير المشترك للتمويل
 ،العسكرية والتجارية على حد سواء) والمرونة المؤسسية لتنفيذ االبتكار

الدفاعي (تشيونغ .)2021 ،بالنسبة لمستقبل القوة الجوية ،يعني هذا

امتالك األشخاص والعمليات واألنظمة القادرة على تقديم حلول مبتكرة
مع الحفاظ على القدرات األساسية الحالية التي من شأنها توفير خيارات

سياسية قابلة للتطبيق في بيئة استراتيجية متزايدة التعقيد.

المصدر:

مجلة القوة الجوية 2021
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هذا ليس مجرد منعطف
تاريخي ،إنما هي
استراتيجية مدروسة
بعناية فائقة ،كل خطوة
فيها هي خطوة محددة
ومحسوبة ،االتجاهات
معروفة ،والهدف
النهائي في غاية
الوضوح.

نتحدث اليوم عن دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في عامها الخمسين البهي ،عن

رؤيتها منذ العام  1971التي وضعها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وعن كل تغيير أو تطور حدث
منذ ذلك الحين ،فكان المجال اإلنساني على رأس كل األولويات ،قال رحمه الله:

«الدولة تعطي األولوية في االهتمام لبناء اإلنسان ورعاية المواطن في كل مكان
فيها ،والمواطن هو الثروة الحقيقية على هذه األرض» وقال أيضا »:بناء اإلنسان

في المرحلة المقبلة ،ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت؛ ألنه

بدون اإلنسان الصالح ال يمكن تحقيق االزدهار والخير لهذا الشعب» ،وقال“ :الثروة

الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط ،وال فائدة في المال إذا لم
يسخر
ّ
لخدمة الشعب».

التطورات والتغييرات والتحسينات ،والخطوات المحسوبة ،خالل الخمسين عاما،

شملت كل مجال :بناء دولة المؤسسات وفق أعلى معايير الهندسة العالمية

للحكومات المتقدمة ،بناء القوات المسلحة اإلماراتية وجعلها واحدة من أهم

الجيوش في المنطقة وتزويدها بكل ما تحتاجه من معدات وتقنيات متطورة،
االهتمام بالتعليم والصحة بشكل أساسي ،وضع القوانين والتشريعات وتحديثها
بما يتالءم مع المتغيرات الواقعية والعالمية ،بناء شبكة عالقات دولية محكمة

ومتينة وذات جدوى عالية ،االهتمام الشديد بالقطاعات االجتماعية واالقتصادية

والثقافية والعلمية والبيئية والرياضية والفنية بشكل دقيق ومتوازن وحسب أفضل
الممارسات العالمية.

ما يميز خطوات دولة اإلمارات العربية المتحدة اإلستراتيجية ،حسب ما يراه قادة
وزعماء العالم ،وحسب اإلنجازات التي حققتها في زمن قياسي ،وحسب الرأي

السياسي التحليلي ،أنها تمكنت ببراعة ،خالل سنوات قليلة ،من التحول أن تكون
عضو هام مؤثر ومشارك في القرار السياسي الدولي والعربي واإلقليمي والخليجي

لتصبح قائدة ُملهمة للقرار السياسي ،فأصبحت الدولة بقيادتها الحكيمة الرشيدة،

هي التي تقدم المبادرات السياسية الدولية وتعرض رؤيتها التي تحوز دوما على

اإلعجاب منقطع النظير ،وبدل أن تكون العب مهم في الساحة الدولية واإلقليمية
أصبحت رؤيتها السياسية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان ،ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،هي الرؤية التي
توجه دفة القرار السياسي الدولي واإلقليمي ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر،

إحياء السالم في منطقة الشرق األوسط ،وفض النزاعات العميقة في ليبيا وسوريا

واليمن ومع الجارتين االقليميتين تركيا وايران.

هذه الرؤية ،وضمن هذه الخطوات اإلستراتيجية المحسوبة بعناية ،هي التي

ستقول لنا جميعا كيف ستكون دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد خمسين عاما،
بكل وضوح.
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الطائرة الكورية المقاتلة «»KF-21
لمسـة ابتكار ملموسة

كشفت شركة صناعة الطائرات الكورية النقاب عن أول نموذج للطائرة المقاتلة األسرع من الصوت
 KF-21المحلية الصنع في شهر إبريل  2021خالل إحدى المناسبات التنفيذية التي جرت في مقر

الشركة في مدينة  .Sacheonوقد تم رسميا إطالق اسم ( Boramaeأي «الصقر» باللغة الكورية)

على الطائرة النفاثة .وجاءت تلك المناسبة لتشكل عالمة بارزة بالنسبة لجهود كوريا التي استمرت
على مدى عشرين عاما على طريق تعزيز قدراتها الذاتية في مجال الدفاع الجوي.

وقد اعتبر الخبراء تطوير الطائرة النفاثة األسرع من الصوت  KF-21أكثر

عام  2028فصاعدا.

في مرحلة التطوير فقط إلى  7,8ماليين دوالر تقريبا ستدفع إندونيسيا

لتطوير طائرة مقاتلة نفاثة محلية الصنع من الجيل ما بعد الرابع ،وإذا

المشاريع العسكرية تكلفة في تاريخ كوريا ،حيث وصلت تكلفة المشروع

منها  1,56ماليين دوالر تقريبا نظير استالمها  50طائرة من بين 170

طائرة نفاثة بشكل إجمالي .وتخطط شركة صناعة الطائرات الكورية إلنتاج
ستة نماذج أخرى من الطائرة المقاتلة :أربع طائرات أحادية المقاعد ،واثنتان

ثنائية المقاعد خالل النصف األول من العام القادم.

ومن المتوقع أن تجري رحلة االختبار األولى في عام  ،2022على أن تبدأ

مرحلة التصنيع في عام  .2026وتخطط كوريا لتسليم  40طائرة على األقل
بحلول عام  ،2028وسيتم إتاحة الطائرة أمام أسواق التصدير اعتبارا من

وتعتبر كوريا الجنوبية واحدة ضمن حفنة قليلة من الدول التي تسعى
نجحت الطائرة  KF-21في اجتياز كافة الرحالت االختبارية فستصبح كوريا

الدولة الثامنة على مستوى العالم التي تنجح في تطوير طائرة مقاتلة
أسرع من الصوت.

ومن المتوقع أن تحل الطائرة  KF-21محل الطائرتين  F-5E/F Tiger IIsو

 F-4 Phantomsالتابعتين لسالح الجو الكوري الجنوبي وبعض من أقدم
الطائرات مثل  F-4 Phantomsو  F-15K Slam Eaglesالتي تقترب

دوراتها الحياتية كلها من خط النهاية .ومن الجدير بالذكر أن خطط بناء طائرة
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وقد أعلنت شركة  United Technologiesفي شهر فبراير  2018أنها

خالل مناسبة تخريج دفعة جديدة في سالح الجو .ساعتها وجه داي-يونج

 pressurisationوأنظمة تبريد السوائل وبادئ حركة التوربين الهوائي air

على لسان الرئيس الكوري حينذاك كيم داي-يونج خالل الكلمة التي ألقاها
حديثه إلى الخريجين الجدد بقوله “سنمنحكم الفرصة لقيادة طائرات مقاتلة

نفاثة من إنتاج كوريا”.

برنامج تطوير الطائرة

ستؤمن نظام مراقبة البيئة مثل أنظمة الضبط المسبق للمقصورة cabin
 turbine starterوصمام التحكم في عملية التدفق .flow control valve

وتم التعاقد مع شركة  Martin-Bakerلتأمين نظام الهروب عن طريق
قذف مقعد الطيار لدى الطائرة  .Mk18وحصلت شركة  Cobhamعلى

عقود لتأمين راجمات قذف الصواريخ وهوائيات االتصاالت وخزانات

من المقرر أن يتواصل برنامج تطوير الطائرة لمدة عشر سنوات ونصف،

الوقود الخارجية وأنظمة األكسجين.

المشروع في عام  2010ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الحكومة

األجزاء الرئيسية

وجرى تصميمه كمشروع دولي مشترك بالتعاون مع إندونيسيا .في
الكورية الجنوبية التي تمتلك  % 60من أسهم المشروع .وحصلت
إندونيسيا على حصة تقدر ب  % 20من المشروع في عام  .2010أما
بالنسبة للـ  % 20المتبقية فيستحوذ عليها شركاء خاصون من بينهم

شركة صناعة الطائرات الكورية.

وقعت شركة  Hanwha Techwinاتفاقا مع شركة جنرال إلكتريك لتصنيع
المحركات  General Electric F414الخاصة بالطائرة  .KF-Xوستتولى

كال الشركتين مسؤولية تأمين  240محرك من طراز  KF-Xلتغطية كافة

احتياجات األسطول البالغ  120طائرة.

وأثناء عملية تطوير الطائرة النفاثة األسرع من الصوت  KF-21نجح

ومن المقرر أن تتولى شركة  Hanwha Techwinمسؤولية تصنيع األجزاء

الطائرة الشبح المحلية الصنع مثل مصفوفة المسح اإللكتروني الفعال

الطائرة .كمما ستقوم الشركة أيضا بدعم االختبارات الجوية وبناء نظام

المهندسون الكوريون في توطين التقنيات الرئيسية الالزمة لتصنيع

 )active electronically scanned array (AESAونظام البحث والتتبع

العامل باألشعة تحت الحمراء infrared search and tracking system

ونظام التسديد اإللكترو – بصري electro-optical targeting pod
ونظام الحرب اإللكترونية .electronic warfare suite

الرئيسية وتجميع المحركات محليا واإلشراف على تركيب المحرك على
دعم ضخم لتلبية متطلبات العمليات الجوية.

وقد وقع اختيار شركة صناعة الطائرات الكورية على شركة Triumph

 Groupلتوريد السياقات المساعدة المثبتة على جسم الطائرة airframe
 )mounted accessory drives (AMADsالالزمة للطائرة  .KF-Xكما

وكان السبب وراء هذا القرار هو الحصول على عدة مزايا عملية من بينها

ستقوم الشركة بتطوير وتصنيع السياقات المذكورة التي تتولى مهمة

هذه التقنيات األساسية .فمن السهل استبدال قطع الغيار وإصالحها في

وتم التعاقد مع شركة Compañía Española de Sistemas

استقرار عملية اإلنتاج وضمان اإلمداد المحلي الناتج عن توطين مثل
أي وقت .كمما يمكن أيضا تطبيق التقنيات المتطورة المتعلقة بأجهزة
الطيران ،مثل الرادار العامل بمصفوفة المسح اإللكتروني الفعال ،من أجل

تحديث المقاتالت الحالية مثل  KF-16و .F-15K

نقل الطاقة القادمة من المحرك إلى بقية األنظمة األخرى.

 ،)Aeronáuticos (CESAإحدى الشركات التابعة لشركة Héroux-

 ،Devtekلتطوير نظام المكابح في حاالت الطوارئ.

وتشير تقديرات الحكومة الكورية إلى أن المشروع سيجلب أرباحا اقتصادية

أنظمة الطيران الحيوية

من  2016حتى  .2020ولدى دخول المشروع مرحلة اإلنتاج الكلي ،يتوقع

الطائرة  KF-21على يد شركة  Hanwha Systemsبمساعدة الشركات

تقدر بحوالي  2,1تريليون “يون” ،وسيوفر  12,000فرصة عمل خالل الفترة
الخبراء أن يوفر المشروع  100,000فرصة عمل جديدة.

طائرة بمحركين

جرى تطوير الرادار العامل بمصفوفة المسح اإللكتروني الفعال لدى
المحلية األخرى ودعم الشركات األجنبية .وقد ساعدت شركة Elta
 Systemsفي اختبار نموذج الرادار العامل بمصفوفة المسح اإللكتروني
الفعال ،وتعاونت شركة  Saabمع شركة  LIG Nex1في تطوير وتقييم

يتميز جسم الطائرة بأنه أكثر قدرة على التخفي والتسلل من بقية

البرمجيات .وباإلضافة إلى العمل على مصفوفة المسح اإللكتروني

 internal baysغير قادرة على حمل أسلحة .ويستطيع العمالء تعديل

.jammer

الطائرات المقاتلة األخرى من الجيل الرابع ،ولكن مخازنه الداخلية
حموالتهم عند الضرورة.

الفعال ،قامت شركة  LIG Nex1بتطوير نظام التشويش الالسلكي radio

وقع اختيار شركة صناعة الطائرات الكورية على المقاول األمريكي شركة

ويقول بعض المحللين إن تصميم الطائرة النفاثة األسرع من الصوت

 Texstarsلتطوير شفافات الستارة المنزلقة والزجاج األمامي canopy

الطائرة الكورية النفاثة نجحت في فرض نفسها كبديل للطائرة F-35

العقد الموقع ،ستتعاون شركة  Texstarsمع شركة صناعة الطائرات

 KF-21يشبه إلى حد كبير الطائرة األمريكية  F-22 Raptorوإن كانت
 .Lightning-IIوتأتي الطائرة  KF-21كطائرة مكملة لطائرات KF-
 21األمريكية الستين التي تقوم كوريا بشرائها حاليا .وتستمد الطائرة
المقاتلة  KF-21طاقتها الحركية من محركين بدال من محرك واحد،
وتستمد نماذج الطائرة طاقتها الحركية من محركين من طراز F414-

 GE-400Kمن إنتاج شركة جنرال إلكتريك.

 and windshield transparenciesالخاصة بالطائرة  .KF-Xوبموجب

الكورية من أجل تزويد الطائرة المقاتلة  KF-Xبشفافات مزودة بأجهزة
بصرية عالية الجودة من أجل تفادي أي ارتطام بالطيور.

وتم التعاقد مع شركة  Meggittلتأمين نظام مكابح العجالت وشاشات

عرض جوية احتياطية وأنظمة استشعار داخلية من بينها نظام اكتشاف

الحرائق .وتعاقدت شركة  Hanwha Systemsمع شركة Elbit Systems
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لتوريد أنظمة المتابعة األرضية/تجنب االصطدام باألرض terrain-

نظام المالحة بالقصور الذاتي GPS/INS-guided GBU-39 Small

 Wrightعلى تأمين نظام متكامل ألجهزة االختبارات الجوية flight test

 GBU-31/38 Joint Direct Attack Munition bombsوقاذفات توزيع

 .)following/terrain avoidance (TF/TAوقد وافقت شركة Curtiss-

.instrumentation (FTI) system

سالح التخفي

 Diametre Bombsوقنابل الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة
الذخيرة المتكيفة مع الرياح CBU‐105 Wind Corrected Munitions

 ،Dispenser kitsتمثل تلك القنابل بعضا من هذه الذخيرة.

ويتوقع الخبراء أن تكون الطائرة قادرة على حمل حمولة قد يصل وزنها إلى

مثلما هو الحال مع الطائرتين  F-35و  ،F-22ستمتلك الطائرة KF-21

 16,975رطال والحفاظ على سرعتها القصوى التي تصل إلى  1,83ماخ

البصمة الرادارية  radar signature reductionاللذين تقدمهما هاتان

على الطائرة  F-35Aمن بعض النواحي حيث تفخر الطائرة بمداها الفعال

أحدث وسائل التخفي ولكنها ال تستطيع أن تجاريهما من حيث تخفيف
الطائرتان األمريكيتان التي تتعان الجيل الخامس.

ويعتقد محللون أن الطائرة  KF-21لديها مقطعا عرضيا راداريا radar

 cross-sectionال يختلف عن مثيله لدى الطائرة Eurofighter Typhoon

( 1,400ميال في الساعة) .ويبدو أن الطائرة  KF-21تتفوق من حيث األداء
الذي يصل إلى  1,800ميال تقريبا.

نجحت شركة  Hanwha Systemsالكورية الجنوبية في إنتاج نظام رادار

محلي يعمل بمصفوفة المسح اإللكتروني الفعال ،والذي يأتي مكمال

ولكن من المفترض أن تؤدي التحديثات المخطط لها إلى تخفيف بصمتها

لألسلحة ذات المدى البعيد مثل الصاروخ جو -جو  Meteorالذي أنتجته

ولكن ما يحد قدرة الطائرة  KF-21على التخفي هو القرار بحمل األسلحة

الكوري وتجاوز المدى الذي تحققه الطائرة  F-16حاليا .ويؤمن هذا المزيج

جسم الطائرة.

تعزيز قدرة األسطول الكوري من طائرات  Joint Strike Fighterوطائرات

الرادارية بدرجة كبيرة.

خارجيا على ست نقاط صلبة أسفل الجناحين وأربع نقاط صلبة أسفل

تأمين الصواريخ

شركة  .MBDAوستساهم هذه الخطوة في إطالة مدى الدفاع الجوي
قوة ردع شبيهة بقوة ردع الطائرة  ،F-35األمر الذي يمكن أن يساهم في

بوينج  E-737 Peace Eyeلإلنذار المبكر والتحكم المجوقل.

وبعد دخول أجهزة الطيران الحيوية وأنظمة استشعار الطائرات الكورية

يفتقر النموذج الحالي للطائرة  KF-21إلى فتحة األسلحة الداخلية

الجنوبية مرحلة التطوير حاليا ،ربما يتوقع العمالء من جميع أنحاء العالم

وجود هذه الفتحة .وبالنسبة ألول دفعة من الطائرة  KF-21تقوم كوريا

أفضل ،باإلضافة إلى عدم توقف اإلمداد إذا ما قرروا شراء الطائرة .K-21

 ،internal weapons bayولكن التعديالت المستقبلية ربما شملت

الجنوبية حاليا بتأمين صواريخ جو – جو من الشركتين األوروبيتين MBDA
و  .Diehl BGTوتم التعاقد مع شركة  MBDAلتركيب الصاروخ جو – جو
 Meteorفيما وراء المجال البصري Meteor beyond-visual-range

 )air-to-air missile (BVRAAMعلى الطائرة.

أن تتمتع تلك الطائرات بقدر أكبر من االستقاللية ،وأن يحصلوا على منتج

فيديو االختبار

أفرجت الشركة عن شريط فيديو عن طريق الكمبيوتر يصور الطائرة K-21

وهي تحلق بصورة متوافقة مع سرب مكون من ثالث طائرات غير مأهولة

وتمثل أسلحة الفئة الهجومية من الطائرة جزءا من ترسانة سالح الجو

من طراز  ،FA-50وذلك بالتزامن مع معرض سيول الدولي للطيران

وقنابل  GBU-39الصغيرة القطر الموجهة بنظام تحديد المواقع عالميا/

في شهر أكتوبر .ومن المتوقع أن تكون الطائرة ( Boramaeالصقر) قادرا

الكوري الجنوبي ( .)ROKAFوتمثل قنابل  Paveway IIالموجهة بالليزر

والدفاع Seoul International Aerospace & Defence Exhibition
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المواصفات الفنية
	•األبعاد 11,2 :مترا x 16.9مترا  x 4,7أمتار
	•المحرك 20,000 :رطال
	•عدد الركاب1 :
	•الحد األقصى للسرعة 1,400 :ميال في
الساعة
	•الحد األقصى للحمولة 17,000 :رطال
	•السمات والخصائص:
	•الرادار العامل بمصفوفة المسح اإللكتروني
الفعال وأنظمة الطيران المتطورة
	•األسلحة الدقيقة المتطورة
	• 10نقاط تسلح صعبة

على الوصول إلى سرعات تزيد على  1,400ميال في الساعة ،وأن يتجاوز

مدى رحلتها حاجز ال  1,550ميال بحريا.

كمما كشفت شركة صناعة الطائرات الكورية أيضا عن نظريتها تجاه
النسخة غير المأهولة من الطائرة المقاتلة الخفيفة FA-50 Fighting

 Eagleالتي يمكن أن تعمل ك “رجل جناح مخلص” ‘›loyal wingman

للطائرة المقاتلة المستقبلية غير المأهولة .KF-21 Boramae

وعند تحويل الطائرة المأهولة  FA-50إلى “رجل جناح مخلص” غير مأهول،

سيكون سالح الجو الكوري الجنوبي قادرا على إضافة جزء رئيسي في غاية

األهمية ألسطوله من طائرات  KF-21المزمع تأسيسه بأسعار أقل نسبيا
وبتكاليف تشغيلية أقل.

المأهولة.

وبفضل القدرة على حمل مجموعة من الصواريخ جو – جو وجو – أرض،

ويعكف سالح الجو الكوري الجنوبي حاليا على امتالك أكثر من  140طائرة

أو منصات هجومية أرضية يمكن التحكم فيها عن طريق الطائرة KF-21

 50 Fighting Eagleخالل السنوات المقبلة .كما أعلن السالح عن خططه

يمكن ل “رجال األجنحة”  wingmenأن يعملوا كمقاتلين مستقلين و/
باعتبارها أسلحة “انتحارية” حقيقية أو كشراك خداعية للطائرات المقاتلة

تدريب من طراز  T-50 Golden Eagleوالطائرات المقاتلة الخفيفة FA-
المتالك  120طائرة مقاتلة مستقبلية من طراز  KF-21بحلول عام .2032
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النافذة الدينية

سنن نبوية
جمع الكلمة
ووحدة
الصف

كان النبي َصَّلى َّ
ّ
يحث الصحابة رضي
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم

تحقيق اإلتفاق واإلتحاد وترك التنازع واإلختالف تماما.
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم أنه قال «الجماعة
وصح عن النبي َصَّلى ُ

القوة وجمع الكلمة من أعظم أسباب السعادة

صحيح.

ولهذا كان النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم ّ
يذكر الصحابة
بجمع الكلمة فيقول َ « :أ َل ْم َأ ِج ْد ُك ْم ُضلاَّلاً َ ،ف َه َد ُاك ُم
الله ِبي» رواه مسلم
ينَ ،ف َج َم َع ُك ُم ُ
ُ
الله ِبي َ ..و ُمتَ َفِّر ِق َ

والرحمة للجميع.

الله عنهم على اإلجتماع والوحدة وينهاهم عن التفرق
واإلختالف ،وذلك ألن الوحدة من أعظم أسباب

واألمان واإلطمئنان

وفي هذا الحديث بيان أن السنة النبوية جاءت

باإلجتماع وتحريم التفرق.
وثبت َّ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،ب َع َث ُم َعاذً ا َو َأ َبا
الن ِب َّي َصَّلى ُ
َ
ِّ
َ
تُ
«ي ِّس َرا َو َال َع ِّس َراَ ،و َبش َرا َو َال
ُم َ
الي َم ِن َقالَ :
وسى ِإلى َ
تُ َن ِّف َراَ ،وتَ َ
ط َاو َعا َو َال تَ ْختَ لِ َفا» رواه البخاري ومسلم.

الص ِام ِت قال َ :د َع َانا َر ُس ُ
ول ِ
الله َصَّلى
وعن ُع َب َادةَ ْب ِن َّ
ان ِفيما َأ َخذَ َع َل ْي َناَ :
َ
َ
«أ ْن
ك
ف
،
اه
ن
ع
اي
ب
ف
َ
َ
ُ
َ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َ َ ْ ُ
َ
َّ
َ
َ
ِ
َ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
الس ْم ِع َوالط َاعة في َمنشطنا َو َمك َرهنا،
َب َاي َعنا َعلى َّ
َو ُع ْس ِرنَ ا َو ُي ْس ِر َناَ ،و َأ َث َرةٍ َع َل ْي َناَ ،و َأ ْن لاَ نُ َن ِاز َع الأَْ ْم َر َأ ْه َل ُه»
رواه مسلم.

وداللة األحاديث واضحة على وجوب الجماعة و

رحمة والفرقة عذاب» رواه أحمد وابن أبي عاصم بسند

وهذا يدل على عظم أثر اإلتحاد في تحقيق الخير والبركة
وذلك ألن اإلتحاد يؤلف القلوب ويجمع الصفوف

ويقوي العزيمة ويقطع طمع األعداء ويمنع شرهم ويدفع
أذاهم.

ولهذا جاءت النصوص القرآنية آمرة بالوحدة واإلتالف

وناهية عن الفرقة واإلختالف.
(و ْاعتَ ِص ُموا ِب َح ْب ِل َّ
ِ
ُ
تَ
ِ
يعا َولاَ َفَّر ُقوا َواذْ ك ُروا
الله َجم ً
قال تعالى َ
َ
ُ
َّ
نِ ْع َم َت َّ
وب ُك ْم) .سورة
الل ِه َع َل ْي ُك ْم ِإذْ ُك ْنتُ ْم َأ ْع َد ًاء َفأل َ
ف َب ْي َن ُقل ِ
آل عمران اآلية 103
الل َه َو َر ُس َ
يعوا َّ
ول ُه َولاَ تَ َنازَ ُعوا َفتَ ْف َش ُلوا
(و َأ ِط ُ
وقال تعالى َ
َّ
ين) .سورة
اص ِب ُروا ِإ َّن الل َه َم َع َّ
َوتَ ذْ َه َب ِر ُ
يح ُك ْم َو ْ
الص ِاب ِر َ

األنفال اآلية 46
ون)
وقال تعالى ِ(إ َّن َهذِ هِ ُأ َّمتُ ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َدةً َو َأ َنا َرُّب ُك ْم َف ْاع ُب ُد ِ
سورة األنبياء اآلية .92

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

معلم
إسالمي

مسجد
الشيخ زايد
في
اإلسكندرية

1443هـ الموافق 8-10-2021م.

وقد تميز هذا المسجد بجمال التصميم المعماري ودقة

التنفيذ وجمال الزخارف والخطوط العربية التي تزينت بها
مباني المسجد.

اشتمل المسجد على قبة بديعة ومنارات شاهقة يصدح
منها األذان مناديا للعبادة ولذكر الله وإقامة الصالة.

هو معلم حضاري وموئل إيماني يجسد عمق الترابط

ً
تيمنا باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
سمي

مصر العربية ،حيث يوثق الصلة اإليمانية والحضارة

األنام على مر الدهور واأليام.

بين دولة اإلمارات العربية المتحدة مع جمهورية

نهيان رحمه الله عرفانا بفضله وتخليدا لذكره الطيب بين

يقع هذا المسجد في الساحل الشمالي من محافظة

ً
رمزا للحضارة
ويبقى هذا المعلم الحضاري الشامخ
ً
ورافدا للعلم واإليمان في جمهورية مصر
اإلنسانية

وقد تم افتتاح هذا المسجد في يوم الجمعة المبارك

القائد الشيخ زايد وطيب ثراه ورفع درجاته في عليين مع

اإلسالمية في أجمل صورها وأبدع أحوالها.

اإلسكندرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأقيمت فيه أول صالة جمعة بتاريخ  2ربيع األول

ً
ً
إيمانيا بين األشقاء فرحم الله المؤسس
ورابطا
الشقيقة

األنبياء والصديقين والشهدء والصالحين.
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الذكرى العاشرة
لعيدنا الوطني
رجــــــل ورســــــــالة

من الذاكرة

ديسمبر

العدد125 :
ديسمبر 1981

اليوم يحتفل شعب اإلمارات بالذكرى العاشرة للعيد الوطني ،ونسترجع

السنوات العشر التي مضت فإذا هي حافلة بالمنجزات وها هي مجلة «درع

الوطن» تفرد صفحاتها فال تكاد تغطي سوى النذر اليسير ..ذلك أن ما تحقق
أكبر من يضمه سفر واحد ،ويساق المرء للمقارنة ،وان لم يردها  ،بين ما
تحقق في دولة اإلمارات خالل هذه الفترة الوجيزة من عمر الدولة  ،وبين ما

سعت عشرات الدول لتحقيقه واكتفت بعد سنوات بتعداد المبررات الماني
أعلنتها ولم تستطع تحقيقها لشعوبها.

ونطلب التوفيق ،واالإرشاد من الله عزوجل لكي نبلغ هذا الهدف.

ان بالدنا تشبه سفينة أثرية حاولت اإلبحار في عكس اتجاه التاريخ ،وقد عمدنا

ماذا يبقى للكاتب غير أن يمد يده في هذه المناسبة الهامة من

يتسنى لها ان تقودنا بإطمئنان وإتزان في رحلتنا إلى المالذ األمين المستقر

مشعل التقدم يكملون معه الرسالة.

العزم اآلن على تجديد هذه السفينة وتجهيزها بلوازم الحياة العصرية لكي

من ذاكرة عدسة درع الوطن

وراء الحق
ً
دائما ..
جيش قوي

تاريخنا ،ليهنء الرجل وكل الذين وقفوا من حوله وال يزالون يحملون

وسط هذا المناخ الديمقراطي الذي أشاعه زايد فإن سعيه الحثيث وجهوده لم
تتوقف لحظة منذ قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة لبناء الجيش الوطني القادر،
ً
ً
سندا لإلمة العربية.
تحسبا كل طارئ  ،وليكون هذا الجيش
فقد أدرك زايد منذ البداية أن إنشاء الجيوش ظاهرة حتمية في تاريخ البشرية،

فمنذ أن وجد اإلنسان فوق هذه األرض وهو يحمل سالحه ليدافع به عن نفسه،

بل إن اإلنسان األول عندما وافق على اإلندماج في مجتمع أكبر ،وسعى إلى
تكوين األسرة العشيرة والقبيلة والدولة،إنما كان يبحث في الحقيقة عن قدرة أكبر

من أمنه وسالمته واستقراره .وإن اإلنسانية منذ وجدت عرفت بأنه ينبغي إذا ما
أرادت أن تحيا بسالم عليها أن تستنبط الوسائل والسبل الكفيلة برد األذى عنها

 ،بصرف النظر عن الجهة التي يتجسد األذى من خاللها.ولتوضيح هذه الحقائق

المهمة يقول زايد:

«إن بناء القوات المسلحة في أي بلد إنما هو عمل عزيز على أبنائه  ،ومن هذا

المنطلق دعتنا الحاجة الماسة للعمل على دمج قواتنا المسلحة في دولة اإلمارات

العربية المتحدة».
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ed to integrate the Meteor beyond-visual-range air-to-air
missile (BVRAAM) onto the aircraft.
The weapons for the strike variant are a part of the Republic
of Korea Air Force (ROKAF) arsenal. The Paveway II laser-guided bombs, GPS/INS-guided GBU-39 Small Diametre Bombs
and GBU-31/38 Joint Direct Attack Munition bombs, plus
CBU‐105 Wind Corrected Munitions Dispenser kits are some
such munitions.
The aircraft is expected to be able to carry a payload as heavy
as 16,975 pounds and maintain a top speed of Mach 1.83
(1,400 miles per hour). The KF-21 seems to have a performance edge over the F-35A in some respects as it boasts an
effective range of approximately 1,800 miles.
South Korea’s Hanwha Systems has indigenously produced
an electronically scanned AESA radar, which can complement long-range weapons such as the MBDA’s Meteor air-toair missile.
This would help extend the Korean air defence range beyond
what the F-16 presently offers. This combination provides for
an F-35-style deterrent which can augment Korea’s own Joint
Strike Fighter fleet and its Boeing E-737 Peace Eye airborne
early warning and control aircraft.
With the South Korean aircraft’s critical avionics and associated sensors being developed, customers from across the

United Technologies is
providing the environmental
control system

The KF-21 production line

world may expect more autonomy, a better product and a
steady supply if they go with the K-21.
Test Video
A computer-generated video of the KF-21 flying in concert
with a swarm of three unmanned FA-50 aircraft was released
by the company to coincide with the Seoul International
Aerospace & Defence Exhibition in October. It is expected the
Boramae will be able to reach speeds of up to 1,400mph and
will boast a ferry flight range of 1,550 nautical miles.
KAI also revealed its concept for an unmanned version of the
company’s FA-50 Fighting Eagle light combat aircraft that
could serve as a ‘loyal wingman’ for the manned KF-21 Boramae future fighter.
In converting the manned FA-50 into an unmanned loyal
wingman, RoKAF will be able to add much-needed mass to its
planned KF-21 fleet at a comparatively low procurement and
operating cost.
Capable of carrying a range of air-to-air and air-to-ground
weapons, these wingmen could serve as autonomous fighters and/or ground attack platforms being controlled from the
KF-21, as ‘suicide’ weapons in their own right, or as decoys for
the manned fighter.
The RoKAF is acquiring more than 140 T-50 Golden Eagle
trainer and FA-50 Fighting Eagle light combat aircraft in the
coming years, and has disclosed plans to field up to 120 KF-21
future fighter aircraft by 2032.
Reference Text/Photo:
www.aerosociety.com
www.koreaaero.com
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craft. The company will also support flight testing and build
an extensive support system for the aircraft’s operations.
Triumph Group was selected by KAI to provide airframe
mounted accessory drives (AMADs) for the KF-X. Triumph will
develop and manufacture the AMADs, which transfer engine
power to other systems.
Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos, (CESA), a subsidiary of Héroux-Devtek, was contracted to develop
the emergency braking system.
Critical Avionics
The AESA radar in KF-21 was developed by Hanwha Systems with assistance from other domestic firms and support
from foreign companies. Elta Systems helped to test the prototype AESA, and Saab worked with LIG Nex1 on software development and evaluation. In addition to working on the
AESA, LIG Nex1 is to develop a radio jammer.
U.S. aerospace contractor Texstars was picked by KAI to develop canopy and windshield transparencies for KF-X. Under the
contract, Texstars will work alongside KAI to provide the KF-X
fighter with birdstrike resistant transparencies with highFuture variations of
KF-21 may include
internal weapons
bay

quality optics.
Meggitt was contracted to provide a wheel braking system, standby flight displays, and internal sensors including a
fire detection system.
Elbit Systems was contracted by Hanwha Systems to provide terrain-following/terrain avoidance (TF/TA) systems for
the aircraft.
Curtiss-Wright agreed to Provide complete flight test instrumentation (FTI) system.
Stealth Capability
Similar to F-35 and F-22, the KF-21 will offer the end-user
stealth. However, it cannot match the same degree of radar
signature reduction which the U.S. 5th Gen fighter duo offers.
The KF-21 is thought to have a radar cross-section on par
with the Eurofighter Typhoon, but planned upgrades should
reduce its radar signature considerably. What limits the KF21’s stealth capability is the decision to carry weapons externally on six under-wing and four under-fuselage hardpoints.
Missile Procurement
The current KF-21 model lacks an internal weapons bay. Future variations, however, may include one. For the first KF-21
batch, South Korea is procuring air-to-air missiles from European companies MBDA and Diehl BGT. MBDA was contract-

The prototypes are
powered by GE F414-GE400K engines

KF-21 Roll outs
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KAI plans to produce six
more fighter jet prototypes
The airframe does not carry
weapons in internal bays
opment with Indonesia. It is led by the South Korean government, which holds 60 per cent of the programme’s shares. Indonesia took a 20 per cent stake in the programme in 2010,
and the remaining 20 per cent is held by private partners including the manufacturer KAI.
During the KF-21’s development process, Korean engineers
localised key technologies needed in the indigenous stealth
fighter, including the active electronically scanned array
(AESA), infrared search and tracking system, electro-optical
targeting pod and electronic warfare suite.
The reason behind the decision is practical advantages of
production stability and domestic supply derived from the
localisation of such key technologies. Parts can be replaced
and repaired at any time. The advanced avionics technology,
including the AESA radar, can also be applied to upgrade existing fighters such as the KF-16 and F-15K.
The government estimates the project has created 2.1 trillion
won in economic effects and 12,000 jobs from 2016 to 2020.
When it goes into mass production, 100,000 new jobs are expected to be created.
Twin Engine
The airframe is stealthier than other fourth-generation fighters, but does not carry weapons in internal bays. Customers

Technical Specifications
Dimensions : 11.2m × 16.9m × 4.7m
Engine : 20,000 lbs class
Passenger: 1
Max speed: 1,400 mph
Max Payload: 17,000 lb
Features:
• AESA Radar and Advanced Avionics
• Advanced Precision weapons
• 10 weapon hard points

can configure the payload as required.
Some analysts say the design of the KF-21 is strikingly similar
to the US’ F-22 Raptor although the South Korean jet has been
positioned as an alternative to the F-35 Lightning-II. The KF21 complements the 60 American F-35As that South Korea is
purchasing. KF-21 is a twin, rather than a single-engine fighter jet; the prototypes are powered by a pair of General Electric
F414-GE-400K engines.
United Technologies announced in February 2018 that it was
providing the environmental control system, including cabin
pressurisation and liquid cooling systems, as well as the air
turbine starter and flow control valve.
Martin-Baker was contracted to provide the Mk18 ejection
seat escape mechanism. Cobham received contracts to provide missile ejection launchers, communications antennae,
external fuel tanks, and oxygen systems.
Key Parts
Hanwha Techwin signed an agreement with General Electric to manufacture General Electric F414 engines for KF-X aircraft. Hanwha/GE will supply 240 F414s for the full fleet of 120
aircraft.
Hanwha is to manufacture key parts, locally assemble the engines, and oversee the installation of the engine on the air-

86

ISSUE 599 DECEMBER 2021

Technology

Korea’s KF-21:

Indigenous Ingenuity
in Action
Korea Aerospace Industries (KAI) unveiled the first prototype of South Korea’s maiden homegrown supersonic
fighter, KF-21, in April 2021 during a rollout ceremony at
its headquarters in Sacheon. The jet was officially given
the name Boramae, meaning hawk in Korean.
The event marked a milestone in the country’s two-decadelong endeavour to boost its self-reliant air defence capabilities.
The development of the KF-21 has been called the most expensive military project in Korean history, with a price tag of
approximately US$7.8 million for development alone. Approximately US$1.56 million, or 20 per cent, is to be paid by
Indonesia, which will eventually receive 50 out of a total 170
jets.
KAI plans to produce six more fighter jet prototypes — four
single-seat and two twin-seat models — by the first half of
next year. The first test flight is anticipated in 2022, with manufacturing scheduled to begin in 2026. At least 40 aircraft are

planned to be delivered by 2028. It will also be available for export market from 2028 onwards.
South Korea is one of less than a handful of nations pursuing
the expensive development of an indigenous 4.5+ generation
fighter aircraft. When the KF-21 successfully completes all its
test flights, Korea would become only the eighth country in the
world to develop a supersonic fighter jet.
The KF-21 is expected to replace the South Korean Air Force’s
F-5E/F Tiger IIs and F-4 Phantoms as well as some older F-16C/
Ds and F-15K Slam Eagles, all of which are nearing the end of
their life cycle. Plans to create a homegrown fighter jet were
first announced in 2001 by then-President Kim Dae-jung in an
Air Force Academy graduation speech, when Kim told cadets,
“We’ll let you ride fighter jets developed by Korea.”
Development Programme
The development programme is set to last for a total of 10 years
and six months, and is designed as an international joint devel-
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The Shadow unmanned aircraft system
shares the spotlight with the OH-58D
Kiowa Warrior helicopter

was flown under the control of forward ground control centre, its sensors were controlled by the Maritime Coastguard
Agency (MCA) control centre, located 200 miles away from
the site.
The live situational awareness feed, which included marked
up imagery, search status and reference points, was simultaneously distributed to multiple teams at the search site in
Llanbedr, and to remote sites in Fareham, London and Southampton.
New Concepts
The U.S Army Future Vertical Lift Cross-Functional Team (FVL
CFT) is exploring various concepts of manned-unmanned
teaming for a range of missions and the helicopters currently
being evaluated for future procurement are expected to field
with MUM-T capabilities.
U.S. helicopter manufacturers exploring MUM-T capabilities
with current and future platforms include Sikorsky, Boeing
and Bell. Sikorsky explores various helicopter autonomy capabilities through the Aircrew Labor In cockpit Automation
System (ALIAS) programme managed by DARPA.
ALIAS provides different autonomy functions assisting the
crew by reducing workload, up to the level of removing the
entire crew from the aircraft. The programme provides for
optionally piloted systems that would eventually enable the
integration of manned/unmanned teams with existing UH60 helicopters.
High Priority Focus
MUM-T has turned out to be a high priority focus for longterm force planning, and rightly so.
The idea is to enable future military forces to reduce manpower while increasing combat capabilities, keep the human
warfighter out of immediate danger, and leave the human

The idea is to reduce
manpower while increasing
combat capabilities
Detailed research on humanautomation interaction is
essential
operator bandwidth and attention to manage the overall
mission.
The ability of unmanned platforms to intelligently detect changes in operational circumstances, make rapid judgments and alter
or pursue new courses of action to make possible desired outcomes will be a major leap.
The MUM-T interaction is proportional to the expectations humans place on systems. Due to the complexity of full automation,
the development of autonomous systems that can support
(man and unmanned teaming), should be based on a detailed
foundation of research on human automation interaction.
Ignoring MUM-T no more remains a choice.
Reference Text:
https://cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/
www.diacc.ae
https://apps.dtic.mil/
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streaming from the drone. This datalink can retransmit full
motion video received from the drone, or the APACHE’s own
TADS/PNVS sight with relevant metadata to another MUM-T
equipped APACHE or ground element equipped with One
Station Remote Video Terminal (OSRVT).
A more advanced configuration currently in the making is
L3’s applique for the new and remanufactured AH-64E
(ECHO). It provides APACHE aircrews with increased SA and
NC interoperability while reducing sensor-to shooter timelines and increased survivability for the gunships.
This new gear expands the Echo to support MUM-T Level 3
and 4, enabling the pilot to control the drone’s payloads and
flight path.
To further expand capabilities the U.S Army plans to test Rafael Spike NLOS guided missiles with AH-64E. Fired from
ranges up to 30 kilometres, Attack helicopters carrying such
weapons would greatly benefit from UAS interoperability.
European Initiatives
MUM-T capability is not restricted to the U.S Military. Many
other air forces in Europe, Middle East and Australia are actively engaged in research and experimentation and have
formulated acquisition plan for such capabilities.
General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), the manufacturer of the MQ-9 REAPER and
PREDATOR XP have pitched this
capability for the international
market since 2017, introducing
MUM-T capabilities with its exportoriented PREDATOR XP drone. In
its marketing, GA-ASI featured in-

creased survivability for the manned platforms, faster target
engagement with long range engagements and efficient
battle command, based on fresh information obtained via
the drones.
L3 has emphasised their MUM-T capabilities as featured in
the AH-64 manned helicopter platform, MQ-8 GRAY EAGLEs,
SHADOW and RAVEN UAS. According to the company, the
technology can be optimised for other airborne assets used
by NATO and international partners.
In 2018, Airbus became the first European helicopter manufacturer to demonstrate this technology with the highest
level of interoperability. The tests held in Austria employed
an Airbus H145 specially equipped and integrated with datalink and UAS control application, and a standard Schiebel
S-100 CAMCOPTER.
In 2018, the German Army experimented with MUM-T technology. During a flight demonstration a pilot controlled an
UMS SKELDAR helicopter drone while flying a helicopter specially equipped with MUM-T mission equipment provided by
ESG. The test flights verified the capability of a UAV teaming
with the manned helicopter, controlled as an unmanned
wingman on a command basis.
Another MUM-T demonstration was carried out in the UK by
QinetiQ. This experiment
featured Search and Rescue (SAR) missions augmented by drones. The
drone performed missions off the coast of
Wales. While the drone

MUM-T capability is not
restricted to the U.S. Military

Leonardo demonstrated helicopter-UAV
teaming with its AW159 Wildcat
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Boeing Airpower Teaming System

Future Combat Air Systems

GA-ASI demonstrated airborne MUM-T
using MQ-20 Avenger

Manned Unmanned Teaming with SKELDAR R-350 and Bell UH-1D Huey manned helicopter

form via its ground control element;
Level 2 – Direct receipt of information from a UAS to a
manned helicopter; (via remote terminal);
Level 3 – Manned platform directly controls the payload of
the UAS directly;
Level 4 – Manned platform controls the airborne platform &
payload, except recovery;
Level 5 – All functions supported in Level 4 plus the ability to
take off and recovery of the UAS;
Level-X – Refers to the evolving capability of a single manned
platform to control multiple UAX.
The first operational platform to utilise MUM-T was implemented with AH-64D APACHE attack helicopters, converted
to operate an MQ-1C GRAY EAGLE drone via a rotor-hub
mounted Common datalink.
This application supported Level-2 MUM-T, where the pilot or
co-pilot in the modified APACHE can receive sensor video

With MUM-T, unmanned
platforms will be able to take
over high-risk tasks
U.S. Army is exploring
various concepts of mannedunmanned teaming
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QinetiQ achieves UK’s first airborne MUM-T demonstration featuring a manned H125 helicopter and semi-autonomous UAV

controlling their sensors, receiving direct video and data feeds
and actioning kinetic effects in real-time.
Basic interoperability is denoted by the ability of a manned
platform to receive data from unmanned platforms indirectly
via communications relay – it is at this level that most advanced Air Forces currently operate.
Between these ends of interoperability levels there is a large
envelope that lies between – for example, where a manned
platform is able to communicate directly with an unmanned
platform –or where an aircrew can directly control the flight
an unmanned platform while the ground aspects of the platform’s operations, such as its take-off and landing, are commanded from elsewhere.
Unmanned Platforms
The prospect of highly autonomous unmanned platforms is a
matter of when – not if or how – even considering the potential ethical and legal dimensions these developments will
need to be addressed with.
Legacy unmanned platforms are utilised for intelligencegathering, delivering munitions and other effects such as
electronic attack (EA) with a ground-based mission crew monitoring and directing outcomes – but lack the ability to respond to evolving operational needs or changes in their environment by themselves.
As unmanned platforms become more autonomous, they will
become more interactive with their operational and threat
environment and become capable of executing mission functions with less human guidance and inputs.
Emerging breakthroughs in autonomous unmanned platforms introduce the notion of distributed Command and Control (C2) in more powerful ways in addition to highlighting the

Next generation unmanned
platforms will see their utility
expanded
MUM-T pairs manned,
unmanned platforms with
operational integration

accelerating transition from traditional “human in the loop”
operating approaches towards “human on the loop” ones.
Significant Benefits
Among the advantages of MUM-T capability are:
Decreasing risk - Unmanned platforms will be able to take
over the most high-risk tasks, increasing pilot safety.
* A force multiplier - Multiplying airborne capabilities with
Remote Carriers flying alongside manned aircraft, performing ISR tasks
* A pillar for the future - a key part of the Future Combat Air
System, synergising the best of manned and unmanned
Levels of Interoperability (LOI)
The employment of MUM-T is defined in five LOIs:
Level 1 – Receipt of information from the unmanned plat-
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efficiencies introduced by the concept of MUM-T.
When studying the concepts of integration and teaming,
there is a tendency to automatically consider current commercial/military off the shelf (C/MOTS) solutions for both
manned and unmanned aircraft. Although high TRL and a
rapid deployment of capabilities are achieved, one can easily
lock in to existing and temporary problems and solutions, or
field sub-optimal systems that have been designed to solve
different problems.
If C/MOTS solutions are not explored, research proposals may
suggest new technology with a narrow focus to solve outstanding difficult niche issues – e.g., unmanned aerostats for
remote Arctic surveillance – which may result in prototypes
either falling short of (or not being generally applicable to)
other requirements, or suggesting new technology to solve a
wide class of problems with complex and expensive systems.
Given the costs associated with procuring new manned aircraft, focus is more on procuring new unmanned capabilities
based on the unproven assumption that it will be faster and
cheaper to acquire and operate unmanned aerial vehicles
(UAV).
Pairing today’s manned aircraft with available (or currently
high TRL) UAVs may cause militaries to ignore mid- to longterm war fighting needs, while experimentation may fail to
identify the right lessons for the aircraft of tomorrow by using
restrictive assumptions or limiting experimental parameters.
Complicating matters is the fact that most militaries – particularly in nations such as Canada that have small to mediumsized armed forces – cannot afford to maintain many different
types of equipment. It is important
for decision makers to be presented
with a comprehensive assessment of
what types of platforms may be useful across a wide array of missions before rushing to acquire or develop

specific solutions.
Otherwise, developing a MUM-T team part by part for the
problem(s) found in a specific theatre increases the risk of
ending up with several niche assets, with little to bring to the
next conflict.
Milestone Goal
The utility of unmanned systems has increased dramatically
from the limited supplementary value they offered earlier to
Air Operations Centres (AOCs) and air commanders. Given
their ability to provide critical intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) round-the-clock with increasing persistency, unmanned systems feature as a major element of operations across a broad spectrum of mission profiles for the Air
Force today – from disaster relief operations to air combat.
Next generation unmanned platforms will see their utility expanded in high tempo and contested airspaces as technological advances make it possible for these platforms to perform
more complex tasks such as aerial refuelling and suppression
of enemy air defence (SEAD).
Interoperability – the ability of different systems to communicate, exchange and use data from each other – is both a rationale for MUM-T and also and enabler of it.
In the MUMT context, the highest level of interoperability between a manned and unmanned platform is when a manned
platform’s pilot or aircrew is able to control the take-off, flight,
payload and landing aspects of its paired unmanned system/s.
This level of interoperability between manned/unmanned
platforms remains aspirational as of now but the future will inevitably make possible this type of distributed control and
multi-platform partnering.
A major milestone towards that
goal will be when pilots and
crew members on manned
platforms will be able to command unmanned platforms,

The utility of unmanned
systems has increased
dramatically

GA-ASI, the manufacturer of the MQ-9 REAPER and PREDATOR XP have
pitched MUM-T capability for the international market since 2017

Airbus Helicopters and Schiebel have tested MUM-T capabilities
between an H145 platform and a CAMCOPTER S-100 UAS
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MUM-T: Taking Man-

Machine Connection to
Next Level

While men and machines have remained inseparable for years, manned-unmanned teaming (MUM-T), a
concept which synchronises manned and unmanned platforms with systems-level and operational integration to benefit from the respective strengths, is tightening the bond further.

Bow and arrow days have been left far behind and the
modern warfare is witnessing the unleashing of technology at an incomprehensible level.
MUM-T is becoming one of key innovations that will pave
the way to future airpower.
Unmanned aircraft systems (UAS) have increased in
number and capability. With growing autonomy, smarter
unmanned systems, empowered by artificial intelligence
(AI) and mission automation, are able to adapt to higher
levels of human-machine teaming.
Smart, connected and modular UAS connected by a distributed network of intelligence will act as force multipliers for the manned aircraft, enhancing the team’s capabilities and keeping the pilot out of harm’s way, while still
in control. This is why Manned-Unmanned Teaming will
be one of the pillars of the future combat systems.

Need for Assessment
At present, it is not unusual for manned and unmanned
aircraft to collaborate while working towards a common
military goal. Each aircraft may use its strengths to offset
the other’s weaknesses, with such pairings intended to
increase mission success. This may lead to specific unmanned capabilities being rapidly developed and fielded
to fill specific gaps in manned aircraft capability.
This is particularly common during wartime, when demands are at least partially driven by the needs of specific
theatres matched with high technology readiness level
(TRL) solutions, without an overall assessment of the
long-term needs.
Although notionally working together, the aircraft are
generally disconnected from one another or used as
standalone capabilities without regard for the potential
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an certainly provides strong support for President Bashar alAssad in order to achieve stability in Syria. The UAE was the
most effective and forward-looking country in demanding
the return of Syria to its natural geopolitical position. His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan had previously
stressed, during his meeting with the Russian Foreign Minister
Sergei Lavrov last March in Abu Dhabi, the need for regional
cooperation to start the path of Syria’s return.
UAE Strategic Vision for Arab National Security
The prudent leadership of the UAE has built its strategic vision,
towards what is going on around it at the Arab level, on the
roots that were planted by the founding leader, the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul. He was
aware, from the first moment of inception of the Union, that
there is an inevitable link between the security of the UAE and
Arab national security at large. History still remembers the
stance of the founding leader Sheikh Zayed, during October 6,
1973, which erupted almost two years after the establishment
of the UAE, as he took a historical nationalist position in support of the Arab countries in their military conflict with Israel.
He said his historic statement, “Arab oil is not more precious
than Arab blood.”
Such stance was an important lesson that demonstrated the
values and

principles of the UAE in providing support and
help for the brothers during crises.
The founding leader succeeded in building a solid base for the
UAE’s foreign policy based on wisdom, moderation, balance,
advocacy of truth and justice, promotion of international co-

operation and solidarity, and upholding the language of dialogue and understanding as a way to resolve differences and
end tensions between countries. These are the same values
and principles that the UAE leadership adopts and seeks to
implement. It is difficult to differentiate between the attitudes
of the founding leader towards various Arab crises, and the
positions of His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, whose decisive and firm role
came to prominence in confronting the scheme of chaos and
sabotage in the Arab region.
Conclusion
The important qualitative visit of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, to Syria, opens a new page in the relations between the two countries. This influential Emirati move
acquires double importance in light of the expected transformations in the Middle Eastern environment, in the event of a
deal that guarantees the revival of the nuclear agreement
with Iran, or failure of the Vienna negotiations, or even the
continuation of the stalemate in this regard. All of this proves
the depth of the UAE strategic vision, which has dealt with the
Syrian crisis according to a balanced approach and an objective perspective focusing on the interests of the Syrian people.
Day after day, the UAE proves its ability to act, influence, seize
the strategic initiative and proactive diplomatic action in a
manner that enhances its regional influence, and ensures regional security and stability.
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An Important Window of Opportunity for the
Syrian Economy
The visit of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan to Syria and the inauguration of a new phase of cooperation with this Arab country constitute an important window
of opportunity for Syria at a highly critical time for the country.
The UAE is one of Syria’s most important trade partners, and it
ranks first in the Arab world and third globally in terms of the
volume of trade with Syria. In this context, data from the UAE
Ministry of Economy indicates that one billion dirhams (about
US$272 million) is the volume of non-oil trade exchange between the UAE and Syria during the first half of 2021, compared with about 2.6 billion dirhams (about US$707 million)
during 2020.
The Principles of the UAE Foreign Policy
Figures and statistics on economic cooperation and trade exchange indicate that the UAE communicates with Syria, at
least popularly, without interruption. This can be understood
in view of the role of the UAE in its Arab environment since
2011 in particular, as the UAE has endured great burdens and
responsibilities in order to defend the foundations of the Arab
national security and safeguard the interests of the Arab peoples in the face of the ambitions of the expansionist regional

Issue File

Since its establishment, the
UAE has shouldered national
responsibilities towards the
security and interests of the
Arab brothers
powers. The UAE’s current stances and policies are inseparable from the values and

principles that the wise leadership
has believed in since the establishment of the Union State.
The visit of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation,
to Syria fully reflects the UAE foreign policy approach, which
has become more interactive with regional events and crises.
Since its establishment, the UAE has shouldered national responsibilities towards the security and interests of the Arab
brothers. His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, expressed in his speech on the
occasion of the 44th National Day, this firm principle, when
His Highness affirmed that “the United Arab Emirates believes that its national security is part of the Arab national security, and that building a strong Arab position to deal with
the region’s changes and transformations is the way to preserve the higher Arab interests, and fortify the region against
external interference.”
The visit of His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahy-
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Assad his country’s support for Syria “in these exceptional circumstances.” His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan also stressed that “human solidarity in times of adversity
transcends all considerations.” At the beginning of this month,
talks were held between Syrian and Emirati officials on the
sidelines of the Expo 2020 Dubai.
The UAE had reopened its embassy in the Syrian capital, Damascus, at the end of December 2018. This step followed a
surprise visit by former Sudanese President Omar al-Bashir
to Syria, which was the first for an Arab president to visit Damascus since the outbreak of the Syrian crisis in March 2011.
It also came after a visit made by the head of the Syrian National Security Office, Ali Al-Mamluk, to Cairo, and the Arab
Parliament’s call to “return Syria to joint Arab action.” sAhmed
Aboul Gheit, Secretary-General of the League of Arab States
in April 2018, issued a statement in which he said that the
decision to suspend Syria’s membership was hasty. All this
indicates Arab reviews of the position on Syria, which
prompted the UAE to seize the initiative and seek to return
Syria to its Arab incubator.
Exploring New Horizons
The UAE’s declared positions towards the suffering of the
Syrian people over the past decade have highlighted the
firm rational and anti-terrorist stance of the UAE. Therefore,
the declared positions of the two countries during the visit
reflected a common will to end Syria’s Arab isolation. The
Syrian presidency’s official statement affirmed that the two
sides discussed “the bilateral relations and cooperation between the two brotherly countries, and the intensification of
efforts to explore new horizons for this cooperation.” His
Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan affirmed
“the UAE’s support for stability efforts in Syria, considering

that what happened in Syria has affected all Arab countries.”
He expressed his confidence that “Syria, under the leadership of President al-Assad and the efforts of its people, is able
to overcome the challenges imposed by the war.” The UAE
Foreign Ministry indicated that His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan emphasised the UAE’s desire for a
stable, secure and united Syria and its support for “all efforts
made to end the Syrian crisis, consolidate stability in the
country and meet the aspirations of the Syrian people for development, progress and prosperity.”
Sensing Moral and Human Responsibility
The UAE is moving towards Syria in pursuit of several goals.
The UAE, which the world considers the capital of humanitarian and relief work, cannot disregard Syria’s continued
isolation, and the suffering of millions of Syrian people since
the beginning of the crisis, which has forced about half of the
population of Syria to leave their homes in the largest wave
of mass displacement since World War II. More than five and
a half million Syrians have fled outside the country, nearly a
third of them are children aged 11 years and under, according to the statistics of the United Nations High Commissioner for Refugees, and more than six million were displaced inside Syria. Thus, the UAE has taken the initiative, since the
beginning of the crisis, to provide the necessary humanitarian aid to Syrian refugees. In 2013, the Emirati-Jordanian
camp was opened in the “Mrajeeb Al Fhood” area near the
Jordanian city of Zarqa for the relief of Syrian refugees, and
the UAE-Jordanian field hospital was opened in 2012. The
Emirati-Jordanian field hospital was also opened in 2012 in
the Mafraq Governorate, which has received most of the Syrian refugees. Various other kinds of assistance were provided
in different sectors.
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“The UAE has
always stood
by the Syrian
people”

During the meeting, they discussed bilateral relations and
cooperation between the two brotherly countries. They discussed exploring “new horizons for this cooperation, especially in vital sectors in order to strengthen investment partnerships in these sectors.”
According to the statement of the Syrian presidency, AlAssad stressed the “close fraternal relations between Syria
and the UAE since the days of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.” He referred to the “objective and correct
stance taken by the UAE,” stressing that “the UAE has always
stood by the Syrian people.” The statement added: “The discussion also dealt with the situation in the Arab and regional
arenas, and it was agreed to continue consultation and coordination on the various issues and challenges facing the
Arab region, in order to achieve the aspirations and will of its
peoples away from any external interference.”

The visit came within the framework of a gradual Emirati approach. It took place following a phone call between His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed
Forces, and Syrian President Bashar al-Assad on sOctober 20.
The Emirates News Agency (WAM) indicated that His Highness
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and the Syrian President discussed, during the call, “the relations of the two brotherly countries and ways to enhance joint cooperation in various fields for their mutual interests.” Prior to that, specifically on
March 27, 2020, the first contact took place between His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and the Syrian
President since the outbreak of the civil war in Syria in 2011.
They discussed at that time the repercussions of the outbreak
of the Novel Coronavirus (Covid-19), where His Highness the
Crown Prince of Abu Dhabi confirmed to President Bashar al-

75

the Reinforcement
and Stability

The recent important visit of His Highness Sheikh Abdullah
bin Zayed Al Nahyan to Syria is a continuation of the UAE’s
active role in dealing with the issues and crises experienced
by some Arab countries. This represents a capable diplomacy that takes the initiative, mends rifts and spares the
region from human and material losses resulting from the
chaos and crises that erupted in 2011. In this issue, Nation
Shield sheds light on this visit and its likely results, both for
Syria and for regional security and stability.

After 10 years of estrangement between Damascus and its
Arab incubator, His Highness Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, led a high-level UAE delegation on an official visit to the
Syrian capital, Damascus, on November 9. This was the first
visit of a senior Emirati official of this level to Syria in a decade.
The delegation met President Bashar al-Assad. The Syrian presidency said, in a statement, “President Bashar al-Assad received
Sheikh Abdullah bin Zayed and his accompanying delegation.
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Presentation made on
Kornet-EM universal
missile system

IL-76MD-90A(E) military
transport aircraft

High-Precision Systems, Russian Helicopters, Technodinamika
and Roselectronics holding companies.
The Russian defence industry was represented in Egypt by
1,000+ products. Foreign partners were shown air defence
systems of various ranges, combat and transport aircraft, including IL-76MD-90A (E) military transport and Il-78MK-90A
tanker, helicopters, armoured vehicles, naval hardware, small
arms, as well as a wide range of ammunition.
Kornet-EM ATGM System
At EDEX 2021, Rosoboronexport also made a presentation on
the Kornet-EM universal missile system and its crew equipment. The company’s specialists explained in detail about its
characteristics and capabilities, as well as the features of its
employment, including combat experience.
The Kornet-EM anti-tank guided missile (ATGM) is a day/night,
precision-guided long-range missile system with a jam-resistant laser-beam riding guidance facility intended to counter
ground and air targets in electronic and optical countermeasures environments.
The system is available in two versions:
The first is a vehicle-mounted version based on an automated

Orion unmanned combat
aerial vehicle (UCAV)

launcher with a sighting/launch module fitted with a TV/
thermal sight and an automatic target tracking system.
Among its various functions, it implements the fire-andforget missile concept through the use of the automatic target tracker with the guaranteed long-range hit probability
of at least 0.97-0.99; engages air targets, including reconnaissance and reconnaissance/attack unmanned aerial vehicles; provides increase in the rate of fire and firing performance through simultaneous salvo firing at two targets and
higher missile speed; doubles the effective range compared
to the Kornet-E; reduces psychophysical loads on operators
and relaxes the requirements for their skills.
The second version is a portable/vehicle-mounted version
based on an upgraded Kornet-E’s launcher, which increases
the maximum firing range up to 10 km during daylight and
up to 8 km at night and also improves the target accuracy
through higher magnification of the sight channel and addition of two 12x and 20x fields of view to it.
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Russian Defence
Products Hit the
Limelight at EDEX
Rosoboronexport JSC (part of Rostec State Corporation)
organised a large-scale demonstration of Russian defence products at the Egypt Defence Expo (EDEX), which
was held from November 29 to December 2, in Cairo.
Alexander Mikheev, Director General of Rosoboronexport, explained: “Egypt is Russia’s important strategic partner. Military-technical cooperation between our countries has a long
history and is continuously evolving in line with world market
trends. Rosoboronexport continues to cooperate with the
Egyptian side in modern formats and across the entire lineup
of military, dual-use and civilian export products. At
EDEX 2021, we showed high-level representatives of all services of the armed forces of Egypt and other African countries
the latest Russian military products and developments and
held meetings and negotiations on relevant security issues.”
Rosoboronexport was the organiser of Russia’s single exhibit
at the Expo, within which seven major Russian defence manufacturers showcased their products for all services of the
armed forces at Hall No. 4 of the Egypt International Exhibition
Centre.
The Rosoboronexport’s stand displayed 350+ products, including scale models of the Yak-130 combat training aircraft,
Mi-35M transport/attack helicopter, Ka-31 radar picket helicopter and the Rubezh-ME coastal defence missile system.
In addition, Remdiesel exhibited models of the Typhoon and
Tornado armoured motor vehicles. Kalashnikov Concern presented a wide range of small arms, including the Lebedev pistol, Kalashnikov assault rifles including AK-100 and AK-200 series, the most advanced AK-15, AK-19 and AK-308 rifles, as well
as the newest PPK-20 submachine gun.
Uralvagonzavod Concern, manufacturer of armoured vehicles, displayed mock-ups of the T-90MS MBT and the BMPT
Terminator tank support fighting vehicle, the bestsellers of
the arms market, which are popular in the Middle East and Africa. The Petrovsky Plant unveiled a mock-up of the latest PT-

Rosoboronexport’s
stand displayed 350+
products
KM-1R top-attack anti–tank mine and the Special Technology Centre exhibited the Orlan-10E unmanned aerial vehicles.
“Rosoboronexport noted a marked growth of interest
among foreign partners in Russian-made unmanned aerial
vehicles. In 2021, the Orion-E reconnaissance/strike UAV
was launched to the external market and we negotiated its
acquisition with more than 10 potential customers. More
than 50 Orlan-10E drones have been delivered to customers this year,” Alexander Mikheev noted.
Rosoboronexport installed separate stands to demonstrate
products from the Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation, NII Stali Research Institute, as well as Rostec’s
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H225M to Boost Brazilian
Navy’s Mission Capabilities

Airbus Helicopters has delivered the first
H225M in naval combat configuration, developed by the engineering team at Helibras (the Brazilian subsidiary of Airbus Helicopters), to the Brazilian Navy.
This naval version of the H225M aircraft has reportedly the most complex configuration that
has ever been produced for this multirole helicopter.
Stationed at the naval base in São Pedro
d’Aldeia, the aircraft will boost the Brazilian
Navy’s mission capabilities including anti-surface warfare and maritime surveillance.
The naval H225M is part of the contract signed
by the Brazilian government in 2008 and which
includes 50 H225Ms to be operated by the
three armed forces. So far, 39 H225Ms have
been delivered to the Brazilian Armed Forces, all of them assembled locally by Helibras.
Proven Dependability
The 11-metric-tonne H225M has proven its reliability and durability in combat conditions and crisis areas that include
Lebanon, Afghanistan, Chad, the Ivory Coast, the Central African Republic, Somalia, and Mali, while supporting the North
Atlantic Treaty Organization (NATO)-led operations in Libya.
The helicopter’s outstanding 700 NM range can be extended
with air-to-air or hover in-flight refuelling capabilities.
Powered by two powerful Makila 2A1 engines, the H225M’s
five-blade rotor provides an exceptionally low vibration level,
and the modular Spheriflex design of rotor mechanical assemblies allows for lower maintenance.
The aircraft is equipped with avionics and communication
systems that reduce crew workload while enhancing mission
capability and safety. Airbus has incorporated substantial advances in terms of the human-machine interface, ensuring
pilots have access to the most important information for the
most effective decision-making.
The H225M’s four-axis dual-duplex automatic flight control
system (AFCS) provides outstanding precision and stability; its upper modes integrate the engine limitations in all-

The naval version of H225M
has the most complex
configuration
engines operative (AEO) and one-engine inoperative (OEI)
situations.
The AFCS includes SAR flight patterns, instrument flight rules
(IFR) procedures, and automatic approaches – and also allows for fully automatic hovering, whatever the speed.
The aircraft’s embedded systems include the EWS IDAS-3
(countermeasure system), MBDA Exocet AM39 B2M2 missiles,
the APS143 tactical radar and the naval mission system N-TDMS (Naval Tactical Data Management System) developed in
partnership with Atech and Airbus Defense and Space, which
is responsible for making the command and control of all embedded systems, including the missile system.
Alberto Robles, Head of Latin America at Airbus Helicopters,
stated: “Designed to meet the most demanding requirements of the Brazilian Navy, the advanced anti-surface warfare and tactical capabilities open new mission capabilities
for the H225M utility helicopter.”
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Elbit

Demonstrates
Heterogeneous
Swarm Capability

Elbit Systems has demonstrated to the RAS Concept Development & Experimentation Program of the Royal
Netherlands Army the company’s Robotic Autonomous
Systems (RAS) capabilities for Intelligence Surveillance
and Reconnaissance (ISR) missions utilising heterogeneous autonomous swarms.
Taking place in northern Israel, the demonstration deployed
swarms comprising PROBOT Unmanned Ground Vehicle
(UGV) and two types of Vertical Takeoff and Landing mini Unmanned Aircraft System (VTOL mini-UAS) including the
THOR, all powered by the TORCH-X RAS software suite (Command and Control application, Autonomy Kits, Planning
tools).
During the demonstration, different robotic pairings operated as swarms autonomously performing three types of operational missions. The missions included planning, navigating
to predefined points, allocating sectors and the performance
of various ISR tasks.
Gil Maoz, VP of Elbit Systems C4I and Cyber, explained: “We
focussed on demonstrating the capacity of autonomous
swarms to leverage mature integrative AI and algorithms as
field experience with operating Manned-unmanned teaming
(MUM-T) capabilities shows that those are the key to the effective integration of RAS capabilities.”
‘Point of Interest’ Mission
Equipped with Autonomy Kits and Electro-Optical payloads, a
swarm of three THOR VTOL mini-UASs and PROBOT UGV performed a “point of interest” reconnaissance mission. The

TORCH-X RAS Command and Control application used the
THOR VTOL mini-UAS swarm to dominate the area of interest and deployed the PROBOT UGV to complete the intelligence picture.
Real-time video feeds were transmitted by all four platforms
while Artificial Intelligence (AI) powered Automatic Target
Recognition (ATR) and designation capabilities enabled target acquisition.
In a second mission scenario, two VTOL mini-UASs were dispatched to resupply front line forces. Taking off from different destinations, the two platforms navigated to predefined
locations conducted accurate landing and autonomously
returned to their home bases upon mission completion.
The third mission was an airborne deployment of Unattended Ground Sensors (UGS) using two THOR VTOL mini-UASs
equipped with sensor dispensers. Operating as a swarm the
two THORs arrived at pre-defined points accurately off-loading the miniature Lonely Rider UGS enabling data collection
from ground sensors designed to enhance the ISR combat
picture.
The demonstration highlighted the capability of the TORCH-X
RAS powered solution to enable heterogeneous formations
of unmanned platforms, of different makers, equipped with
both proprietary and third party payloads, to act as a cohesive
unit conducting synchronised autonomous operations.
Elbit Systems Ltd. is an international high technology company engaged in a wide range of defence, homeland security and commercial programmes.

Different robotic
pairings operated as
swarms autonomously
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Croatia, France

Finalise Rafale Acquisition
The French Minister of the Armed Forces Florence Parly and the Chairman
and CEO of Dassault Aviation Eric Trappier signed two contracts with the Croatian Minister of Defence Mario
Banozic recently in Zagreb for the acquisition of 12 Rafale fighters and associated logistics support.
The signing ceremony was also attended
by the President of the French Republic
Emmanuel Macron and the Prime Minister of the Croatian Republic Andrej
Plenković.
The state-to-state contract mainly covers
the transfer of 12 Rafale fighters from the
French Air Force along with their equipment, as well as a training service for the
Croatian Air Force.
The logistics support contract covers all
support resources, including additional
spare parts for these aircraft, over a three-year period.
The selection of the Rafale announced on May 28, after an international tender involving European and American aircraft,
reflects its technological and operational strength.
Eric Trappier stated after the signing ceremony: “I am delighted, on behalf of Dassault Aviation and its partners, to be entering into a relationship of trust with Croatia, a European country, and to be writing a new page for the Rafale, which I am
certain will give the Croatian Air Force complete satisfaction,
while actively contributing to the exercise of Croatia’s national
sovereignty.”
Twin-jet Fighter
The Rafale is a twin-jet fighter aircraft able to operate from
both an aircraft carrier and a shore base. The fully versatile Rafale is able to carry out all combat aviation missions: air superiority and air defence, close air support, in-depth strikes, reconnaissance, anti-ship strikes and nuclear deterrence.
The Rafale entered service with the French Navy in 2004 and
with the French Air Force in 2006. With more than 30,000 flight
hours in operations, it has proven its worth in combat in Afghanistan, Libya, Mali, Iraq and Syria.

Deal covers acquisition of
12 Rafale fighters, logistics
support
The Rafale fighter is available in three variants; Rafale C singleseater operated from land bases; Rafale M single-seater for
carrier operations; Rafale B two-seater flown from land bases.
All three variants share a common airframe and a common
mission system, the differences between naval and land versions being mainly limited to the undercarriage and to the arresting hook.
With over 10,000 military and civil aircraft (including 2,500
Falcons) delivered in more than 90 countries, Dassault Aviation has built up expertise in the design, development, sale
and support of all types of aircraft, ranging from the Rafale
fighter, to the Falcon family of business jets, military drones
and space systems.
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Khalifa University, Dassault
Sign Collaboration MoU
Khalifa University of Science and Technology and global aerospace leader Dassault
Aviation have signed a memorandum of understanding (MoU) to establish academic
cooperation in developing aeronautical education and related research in the UAE, involving industrial experience as well as advanced technologies.
The two partners will jointly promote and implement cooperation in areas including collaborative high-skilled research programmes, student sponsorships and internships, support to
Dr. Arif Sultan Al Hammadi, Executive VP, Khalifa University and Philippe Perrin,
academic programmes as well as capacity
Executive VP International, Dassault Aviation signed the MoU
building and development.
The MoU will build on existing strengths within
Khalifa University in the critical aviation, space, and defence
systems sectors, covering aeronautics and astronautical engineering, as well as the Aerospace Research and Innovation
Center (ARIC) that drives innovation in these areas.
The MoU was signed by Dr. Arif Sultan Al Hammadi, Executive
Vice-President, Khalifa University, and Philippe Perrin, Executive Vice-President International, on behalf of Eric Trappier,
in contributing to human capital development of the UAE
Chairman and Chief Executive Officer, Dassault Aviation, at
through the development of local capabilities and the enDubai Airshow 2021.
hancement of knowledge, technologies and industrial
New Frontiers
know-how. Our products, from Rafale fighter as well as MiDr Arif Sultan Al Hammadi elaborated: “The collaboration
rage 2000-9 brilliantly operated by the UAE Air Force & Air
with France-based global aerospace leader Dassault Aviation
Defence (UAE AF & AD) to Falcon family jets demonstrate our
reflects our internationalisation efforts to collaborate with
expertise in research and development in the field of Aerobest partners around the world to bring great minds and exnautics and Systems with innovative solutions and a pragpertise to the UAE and our strong commitment to developing
matic approach to cooperation.”
human capital in the UAE’s strategic areas. The partnership
He continued: “This agreement illustrates our determination
will benefit our researchers and scientists to explore new fronto share our expertise providing Khalifa University’s students
tiers in this industry, while helping students to augment their
with the highest education standards within the ambitious
knowledge and understanding of this vital sector.”
projects developed by the UAE industry for the benefit of
He added: “Through this MoU, we believe we will be able to
strategic sectors of the UAE economy.”
contribute to the UAE and the region with innovative technolDassault Aviation also intends to sponsor a cooperative reogy solutions and skilled manpower, capable of handling
search programme on Smart and Advanced materials for
challenges specific to aerospace and aviation.”
aeronautic applications to be jointly conducted at Khalifa
Eric Trappier stated: “Dassault Aviation, as a reliable partner of
University.
the UAE for over 45 years, is committed for more than 20 years

Partners agree on
sponsorships, internships
and capacity building
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CAE Medallion MR e-Series
to Revamp Typhoon Simulators
At the recently concluded Interservice/Industry Training,
Simulation, and Education Conference (I/ITSEC), a military training and simulation event held in Orlando, Florida, U.S., CAE announced that it is installing the first two
CAE Medallion MR e-Series visual display systems with
BAE Systems. This is being done as part of the Typhoon
Future Synthetic Training (TFST) programme for the UK’s
Royal Air Force (RAF).
CAE is installing the first two CAE Medallion MR e-Series visual display systems at RAF Coningsby where they will be integrated with Typhoon cockpits and other simulation systems. Site acceptance testing is planned over the next several months ahead of the expected ready-for-training certification later in 2022.
In total, BAE Systems contracted CAE to provide 10 CAE Medallion MR e-Series visual display systems that BAE Systems
will integrate into the Typhoon full-mission simulators for the
RAF. Six of the CAE Medallion MR e-Series visual display systems will go to RAF Coningsby and four to RAF Lossiemouth,
which are the RAF’s two main Typhoon operating bases.
During I/ITSEC, CAE demonstrated the 225-degree dome display variant of the CAE e-Series visual system designed specifically for fighter and fast-jet training applications.
Marc-Olivier Sabourin, Vice President and General Manager,
Defence & Security International, CAE, said: “The exceptional
realism and digital immersion offered by our e-Series product line helps deliver significant training value by allowing
complex and challenging fighter aircraft tasks to be rehearsed in a safe virtual environment.”
CAE is also under contract to provide BAE Systems with four
Medallion MR e-Series visual display systems for the Eurofighter Typhoon simulators BAE Systems will deliver to the
Qatar Emiri Air Force. In addition, a CAE e-Series visual display system will be delivered to BAE Systems to be used as
part of the Typhoon Virtual Environment systems integration
lab at the company’s Eurofighter Typhoon production facility
in Warton, Lancashire, UK.
BAE Systems is the prime contractor responsible for the TFST
programme for the RAF and will deliver 10 next-generation
Typhoon simulators and eight deployable trainers equipped
with the latest software to match the aircraft operated on the
front line.

Medallion will be integrated
with Typhoon cockpits and
other simulation systems
CAE’s e-Series product line offers an ideal visual solution for a
range of fighter and fast-jet training tasks, such as formation
and low-level flying, air-to-air refuelling, and target identification. Some of the key features include unique screen shape
and coating along with pixel-shifting technology that optimises visual acuity to the pilot. It can also operate at 120 Hz
for improved dynamic resolution and enhanced Detection,
Orientation, Recognition, Identification (DORI) ranges and
optically blend visual channels in the primary field-of-view.
Plus, it offers ease of cockpit ingress and egress with innovative door design.
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Gripen E Enters Delivery
Phase for Brazilian and
Swedish Air Forces
Recently, Saab held a high-level meeting with authorities from Brazil and Sweden to present the first six serial
production Gripen E aircraft. The aircraft have now left
the factory and entered the delivery phase. The delegations from both countries also had the opportunity to
discuss joint activities that will be beneficial to the Gripen programme.
The meeting was attended by General Carlos de Almeida Baptista Junior, Commander of the Brazilian Air Force; Major General Carl-Johan Edström, Commander of the Swedish Air
Force; Micael Johansson, President and CEO of Saab; and Jonas Hjelm, Senior Vice President, and head of Saab business
area Aeronautics.
“These deliveries form an important part of strengthening our
capabilities and defending Sweden. JAS 39 E Gripen will increase Sweden’s defence capability, allowing us to build a
stronger and tactically superior Air Force for every situation,”
said Major General Edström.
“It is a pleasure to follow the fulfilment of yet another step in
the delivery process of the F-39 Gripen aircraft, which will lead
the evolution of the Brazilian Air Force’s combat capability.
This project represents a new technological level for Brazil,

and it is of fundamental importance in the development of
our Industrial Defence Base,” highlighted General Carlos de Almeida Baptista Junior.
“The start of the serial delivery phase with these four aircraft
for the Brazilian Air Force and two for the Swedish Air Force is
an extremely important achievement for the Gripen programme. It shows that we have a mature product and that we
fulfil our contractual obligations,” added Johansson. “This all
has been possible thanks to our smart ways of working, innovative production technologies and close cooperation with
the customers.”
During the visit to Saab, several serial production and test aircraft were presented to the authorities, who also had the opportunity to test the new Gripen mission trainer simulator and
to view an air display with both Swedish and Brazilian Gripen
aircraft.
Saab is one of the world’s leading defence and security companies with an enduring mission to help nations keep their
people and society safe. The company designs, manufactures,
and maintains advanced systems in aeronautics, weapons,
command and control, sensors and underwater systems and
is part of the domestic defence capability of several nations.

Visitors had the
opportunity
to test the new
Gripen mission
trainer simulator
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Today’s high-performance
computing systems, can
dramatically cut design time
Lockheed’s NGG programme
is embracing digital
transformation
pleted a separate space vehicle CDR, which aggregated numerous subsystem and payload reviews, and locked in the
satellite’s technical baseline.
“A space programme of this size, which includes developing
two entirely new missile warning payloads, has never moved

this fast,” insists Rickers. “The programme is on schedule due
to using proven technologies and risk mitigation tools like
subsystem prototypes for early design verification and interface integration to ensure we remain on track.”
Digital Push
Lockheed Martin’s NGG programme is embracing digital
transformation as a way to deliver next generation capabilities quicker.
The company is using digital engineering capabilities including digital twin, artificial intelligence and machine learning
technologies, along with augmented reality to speed up production, integration and test.
For even more speed, greater resiliency and cyber-hardening,
NGG is being built on Lockheed Martin’s LM 2100 Combat Bus.
This modernised space vehicle provides enhanced spacecraft
power, propulsion and electronics, as well as common components and procedures to streamline manufacturing. It features a flexible design that reduces the cost to incorporate future, modernised sensor suites or other mission augmentation capabilities.
Holistic Approach
Lockheed Martin has revolutionised its approach to digital,
model-based engineering, which assesses a system’s design
holistically and looks at the full lifecycle, from early design
concepts to manufacturing all the way through maintenance
and operations. That ensures the delivered system fully supports the mission, and makes it easier to conduct strategic
engineering trade-offs and manage changes. It enables advanced approaches that are in place across the company, including:
• Design for (X), which ensures designs are optimised for manufacturing and maintenance, and maximises system performance.
• Digital twins that create detailed models of as-built systems
that use machine learning and data analytics to “fly before
you buy” – predicting performance in the field, optimising
maintenance, and streamlining production.
• Multi-discipline integration, which enables real-time analysis of multiple aspects of a system’s performance, from thermal properties to aerodynamics and more.
Those analyses used to occur one at a time, but with today’s
high-performance computing systems, they can be run simultaneously to dramatically cut design time.
It’s not just a technology change, it’s a process and a culture
change to make systems more capable and mission-ready in
the field. That optimisation starts at the big-picture system
level and goes down to the individual part level, where production experts can save time and costs from even the smallest part by shaping the design towards more easily-produced
variations.
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Lockheed Completes
Missile Warning
System’s CDR
Lockheed Martin and the U.S. Space Force have successfully conducted the system level Critical Design Review (CDR) for the Next Generation Overhead Persistent Infrared Geosynchronous Earth Orbit (NGG)
Block 0 space programme, marking another significant step towards
the first NGG satellite launch in 2025.

NGG is the Space Force’s new, advanced space-based missile
warning system that incorporates improved warning capabilities as well as enhanced resiliency and cyber hardening.
Dubbed by the U.S. Department of Defense as a “Go Fast” acquisition programme – meaning a quicker delivery timeline –
NGG will provide early warning for the defensive “kill chain”
that protects the country and its armed forces from missile
threats. The system responds to challenges from rival nations
that seek to erode space advantages held by the United
States.
Joseph Rickers, Lockheed Martin vice president and programme manager for NGG Block 0, explained: “Our adversaries are finding ways to make missile warning more difficult.
They are posing threats to space assets themselves. NGG was
specifically designed as a ‘Go Fast’ programme to maintain
and grow advanced technology edge ahead of the threat.”
The NGG Block 0 programme held the system level CDR on
October 28, maintaining the programme’s accelerated

pace. The CDR specifically addressed the integration between
the space and ground segments in addition to the integration
of the Next Generation Interim Operations Ground System
with the legacy Missile Warning system, enabling the enhanced missile warning capabilities following launch.
Three Satellites
Under the NGG Block 0 programme, Lockheed Martin in partnership with the U.S. Space Force is building three satellites
that provide improved missile warning capabilities and are
more resilient against emerging threats. They carry advanced
infrared sensors that can detect dimmer and faster targets.
The system level CDR is the latest milestone the programme
has met since the 2018 contract award. Earlier this year, under
Lockheed Martin’s prime contractor leadership, NGG completed CDRs for two mission payloads being competitively
developed by subcontractor teams Raytheon and a Northrop
Grumman/Ball team. One of the two mission payloads will
each fly on the first two NGG space vehicles. The team com-
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MBDA Delivers 1000th
MMP Missile to French Army
MMP is the latest
generation anti-tank
missile in service

European missile manufacturer
MBDA completed the delivery of a
batch of MMP (Missile Moyenne
Portée / medium range missile) to
the French Service Interarmées
des Munitions (SIMu) on November 16, which included the 1000th
MMP.
The move follows the authorisation from the Direction Générale de l’Armement (DGA), the French procurement agency.
According to the Loi de Programmation Militaire, the delivery
of 1,950 missiles is planned by 2025.
In use by the French armed forces since 2017, MMP has also
been ordered by Belgium and Sweden. MMP is the latest generation anti-tank missile in service to have been successfully
engaged in combat on several occasions.
With more than 100 tests and training firings under its belt,
MMP is capable of dealing with all kinds of battlefield threats
in varied environments: cold or hot extremes, urban, maritime
and mountainous spaces. It can be fired from confined spaces,
an essential capability for combat in urban areas.
MMP offers both a “fire and forget” capability, allowing the operator to move to another position instantly after firing the
missile, and a “man-in-the-loop” capability for engagements

requiring a minimised risk of collateral damage.
Using a dual-band visible/noncooled infrared seeker, it can acquire both hot and cold targets
and track them autonomously.
For engagements requiring continuous man-in-the-loop control,
a fibre-optic link relays the seekers imaging back to the firing
post.
Both the firing post and the missile are equipped with capabilities including location, orientation and digital communication helping MMP to engage Beyond-Line-Of-Sight (BLOS)
targets equally as well as those in direct line of sight, and, if
required, under the permanent control of its operator or
commander.
In a dismounted version, MMP has a lightweight, easily
man-portable, firing station. It can be mounted onto various platforms such as light and armoured vehicles, and naval platforms.
The development of an air-to-ground version was launched
by the Ministry of the Armed Forces at the end of 2020 with
MHT (Missile Haut de Trame / top frame missile), a long range
missile intended to equip the Tiger attack helicopters.
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The light multi-purpose
Ansat helicopter was
presented at the show in two
versions

The Ka-52 Alligator can operate at altitudes above 5,000m

loting, and is easy to service and maintain on the ground.
At the exhibition, both Mi-28NE and Ka-52 demonstrated a
rich flight programme with elements of complex aerobatics
used in real air combat manoeuvres. These new-generation
combat machines are designed to destroy tanks, armoured
and unarmoured vehicles, manpower and enemy helicopters
in all weather conditions at any time of the day.
More Debuts
Furthermore, the Dubai Airshow saw another debutant – the
modernised light helicopter Ka-226T Climber, which was also
being presented abroad for the first time. It was premiered
earlier this year at the MAKS-2021 air show in Moscow. The upgraded Ka-226T, in comparison with the previous models, has
improved flight and technical characteristics. Flight speed has
been increased, unloaded weight reduced, and the range of
operation increased. The Ka-226T Climber is distinguished by
its low vibration level, ease and simplicity of operation, ability
to take off and land on sites of minimum dimensions and high
hover accuracy even when operating with a load on the external suspension. One of the Ka-226T Climber key features is its

adaptability for high altitude flights.
The military version of light multi-mission helicopter Ka226T is designed for operation in hard-to-reach highland
conditions, for reconnaissance, targeting and monitoring,
cargo transportation (up to 1,500 kg), and transportation of
seven troopers or service personnel.
The Dubai Airshow 2021 also became the platform for the
debut of the heavy multipurpose Mi-171A2 in the Middle
East. Potential customers from the UAE and other countries
in the region had a chance to get acquainted with the helicopter, equipped with a luxury cabin. The aircraft presented
at the exhibition will be handed over to the first operator of
Mi-171A2 from the UAE. Mi-171A2 helicopter embodied
only top qualities of Mi-8/17 type machines, considering
modern aircraft-building technologies achievements. The
aircraft differs from the previous modifications by more
powerful and efficient engines, main rotor with composite
blades of improved aerodynamics, X-shaped tail rotor, fundamentally new avionics equipment, as well as an improved automatic control system. Mi-171A2 can be effectively used in high altitude, high humidity, and high-temperature conditions.
Moreover, the light multi-purpose Ansat helicopter was presented at the show in two versions. The first one was
equipped with a medical module and took part in the flight
programme of the airshow, demonstrating high flight and
technical characteristics that allow manoeuvre in the limited
space, which is especially important when performing sanitary aviation tasks in the conditions of dense urban development. The second modification to be demonstrated was a
luxury Ansat Aurus, which featured a VIP cabin designed in
accordance with Aurus brand style. The rotorcraft was exhibited as a part of a joint exposition of the Aurus brand.
Ansat is equipped with two engines and can be used for passenger and VIP transportation, cargo delivery, environmental monitoring and as a sanitary aircraft. Aircraft high altitude
tests have been completed, confirming its ability to operate
in mountainous terrain at altitudes for up to 3,500 metres.
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The Mi-28 attack helicopter has a
powerful armament complex

The Mi-28 attack helicopter has a
powerful armament complex,
which includes a mobile automatic
30 mm gun with a left to right rotation range of ±110, three types of
anti-tank guided missiles with a
range of 6 and 10 km, air-to-air guided missiles, unguided missiles of
two types, and suspended cannon
containers.
The main rotor blades of the Night
Hunter can withstand a 30 mm projectile. It has high-power
engines, with 2,400 horsepower each. It is possible to fly it
with one engine if the other is damaged. Moreover, the Night
Hunter features high survivability. The front and side windows of the cockpit are armoured. Mi-28NE cabin is protected
by ceramic armour, and Mi-28NE is able to effectively perform
its tasks in a hot climate. It has a new exhaust infra-red suppression system and particle separator.
While the Ka-52 Alligator is a next-generation reconnaissance
and combat helicopter designed to destroy tanks, armoured
and non-armoured ground targets, and enemy troops and
helicopters both on the front line and in tactical reserves. The
helicopter can operate around the clock and in all weather
conditions. It provides target acquisition and designation for

helicopter teams and ground troop
command and control centres. It
can also provide fire support for
troop landings, fly routine patrols
and escort military convoys.
The Ka-52 Alligator is fitted with
signature control devices as well as
electronic and active countermeasures. It meets the latest Russian
and international standards for
technical operation of military helicopters. The helicopter has a two-seat cockpit and can be
flown by either pilot. Its advanced flight capabilities –
achieved in part thanks to its coaxial rotors – make the helicopter highly manoeuvrable in limited space and thus able to
adopt an advantageous attack position.
The Ka-52 Alligator’s two VK-2500 turboshaft engines allow
the helicopter to operate at altitudes above 5,000m. It has a
static ceiling of 4,000m and is able to take off and land in hot
climates and in high mountainous terrain. The Alligator can
also operate in cold climates and icy conditions. It is also
equipped with the latest avionics suite and powerful offensive weapons that can be configured for a wide range of combat missions. The helicopter offers a high degree of protection to its crew, advanced automated systems for ease of pi-

Ka-226T Climber is
distinguished by its low
vibration level, ease and
simplicity of operation
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Russian
Helicopters

Unveil Modern
Aircraft
At Dubai Airshow 2021, the Russian Helicopters Holding
Company demonstrated six full-scale samples of Russian
rotorcraft, on the static display and in the in-flight programme, for the first time. As a result, visitors had the opportunity to get acquainted with the light multipurpose
helicopters Ka-226T Climber and Ansat, attack helicopters Ka-52 and Mi-28NE, as well as the multipurpose
heavy Mi-171A2.
One of the main attractions was the international premiere of
the Mi-28NE attack helicopter. The ‘Night Hunter’ modification
was being demonstrated for the first time at a foreign exhibition. The modern Russian attack helicopter Ka-52 also took
part for the first time.
The Mi-28 can perform certain aerobatics available only to aircraft. At the show, many aerobatics were performed at minimum altitudes and speeds, which is especially important for
the helicopter’s survivability in real combat conditions. Mi-

One of the main attractions
was the international
premiere of the Mi-28NE
attack helicopter
28NE demonstrated combat turns, nose-diving, pitch-up
manoeuvres, rearward flight, hovering and climb with rotation.
The pilots demonstrated the dynamic capabilities of the rotorcraft, its stability in the air, and ease of control. Combat
characteristics of the Night Hunter are significantly expanded due to its manoeuvrability. It is able to reach the target
quickly even while active manoeuvring.
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The new E2 flight control is fully based on fly by wire system

need to fill seats without emitting more pollutants than are
necessary and have a lower footprint per trip. This is where
the E2 is able to demonstrate its sustainability credentials.
By replacing larger and less efficient airplanes with the smaller E2, airlines can reduce carbon emissions by as much as 30
per cent. That translates into 3,700kg less CO2 per flight which
would amount to one million tonnes less CO2 over 10 years
for a typical fleet of 10 airplanes.
E2’s Greener Cabins
For better sustainability, cabins need to turn greener too.
Manufacturing the cabins of E-Jets E2s now uses more sustainable processes and products than before.
Primers and Paints: Compounds derived from Chromium VI
(hexavalent chromium) which are commonly found in paints,
primers, and surface treatments, are classified as hazardous
material. E2 has water-based and chrome-free paint systems
on all composite parts.
On external metallic surfaces (such as the fuselage) Chrome
VI-free primer and paints are used. On interior metallic parts
(structures), a new water-based primer that reduces Chrome
VI compounds by 40 per cent is applied. The use of volatile organic compounds is eliminated and all associated painting
emissions are cut by 75 per cent.
Bonding: E2s cut volatile organic compounds (VOCs) by up
to 93 per cent when switched to water-based adhesives for
interior coatings on walls, bins, dividers, ceilings, panels, galleys and in lavatories.

Grey water: The new toilets on the E2s use nearly half the
flush water volume of first-generation E-Jets. The grey water
from forward monuments is retained in the waste tank which
cuts the overall volume of in-flight grey water discharge.
Seats: The new seats don’t use Chromium VI in the leather
manufacturing process.
Fire Extinguishers: Emissions from traditional halon extinguishers are known to deplete the ozone layer. Embraer
started transitioning to halon-free extinguishers in cabins
and lavatories of newly-produced aircraft a decade ago.
Additive Manufacturing: Many parts in the cabin – air conditioning grills, harness protection units, suction toilet flanges, and air ducts – are produced with 3D printers. They cut
weight by 40 per cent and waste by 65 per cent.
LED Lighting: Embraer replaced fluorescent lamps and halogen bulbs with low-voltage, no-mercury, longer-lasting,
no-radiation, energy-saving LED bulbs.
Carpets: E2 carpets are sourced from recyclable materials using the ECONYL regeneration system.
Sustainability Champions
Several sustainability champions within the crossover narrowbody jet space have bought into Embraer’s sustainability
message.
Helvetic Airways, for example, has recently taken delivery of
the first of four E195-E2s. It flies to a variety of destinations
under its own brand or on behalf of Swiss International Airlines. It has chosen to operate an all-E2 fleet for the operational flexibility it provides. They also happen to be the quietest – at least 60 per cent quieter than the previous generation
airplanes – meeting strict International Civil Aviation Organization (ICAO) Chapter 14 regulations.
KLM, the Dutch carrier, and the largest operator of E-Jets in
Europe with over 50 E-Jet airplanes, has turned to Embraer to
support it in its mission to reduce carbon footprint by at least
50 per cent per pax/km within 10 years. An established user
of the Embraer E190, by upgrading to the E195-E2, it is reducing its CO2 emissions per seat by 31 per cent compared to the
older model, helping the airline maintain its position at the
top of the Dow Jones Sustainability Index.
Other airlines like Porter from Canada are fast to recognise
the benefit of the E-Jet class, having announced a deal with
Embraer that will see this carrier take delivery of up to 80
E195-E2s over the next two years.
These sustainability champions prove that sustainability has
long-since moved on from being a ‘nice to have’ to something that is essential for future business. Bigger than that. It
is essential to the future of the industry and the planet.
Both the E190-E2 and the E195-E2 are one of the most environmental- friendly aircraft in the single-aisle segment, delivering the lowest level of noise and emissions.
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Embraer’s Green
Strategy Sets a
Benchmark
With aviation steadily bouncing back after the unprecedented turbulence caused by the COVID-19 pandemic,
sustainability continues to remain the top topic in the
industry.
Healthy competition between manufacturers in efforts to reduce carbon, eliminate waste, limit energy consumption and
better utilise precious natural resources is a welcome development as it will benefit the society at large.
Design Factor
Much of the conversation around sustainability has tended
to be centred on emissions and the focus has remained on
engines.
The Pratt & Whitney PW1000G chosen for the Embraer E2 Profit Hunter is a case in point, an engine that claims to be 16 per
cent more efficient than comparable engines currently in use
on regional airplanes and crossover narrow body jets.
However, focusing solely on engine performance is only a
small part of a much bigger sustainability conversation where
airplane design plays an important role.
Weight, for example, impacts fuel burn. Lighter airplanes actually burn less fuel. The new E2 flight control is fully based on
fly by wire system, which is an evolution from the previous
model and allows the removal of cables, pulleys and complex
systems responsible for the airplane control surfaces, reducing the E2’s all-up weight. But it’s not just it.
The flight envelope protections and control optimisations
that fly-by-wire delivers expose the aircraft to lower levels of

aerodynamic loads, allowing Embraer to develop solutions
for lighter structures. This one-in-class use of the fly-by-wire,
combined with the E2’s new high aspect ratio wing design
with single slotted flaps, results in a double-digit reduction
in fuel consumption, emissions, and maintenance costs.
In modelling the performance of an older generation regional jet with the new E2, airlines could reduce their carbon
emissions per aircraft by something in the order of 56,000
tonnes per year, the equivalent of 93,000 people ditching
their motor vehicles in preference to a bicycle and cycling to
work every day. When compared directly against the Airbus
A220, an E2 would save operators an estimated 15,000
tonnes of CO2 each year, equal to planting a space the size of
135 soccer fields.
There are other interesting facts and figures to support the
E2 sustainability story. For airlines to be sustainable, they

Weight impacts fuel
burn; lighter airplanes
burn less fuel
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Based Air Defence (GBAD), solutions and missiles systems with
its unique surveillance capabilities. With over 60 years of experience in building radars, this new solution will be a tactical
benefit of flexibility for units in the field of operation.
The system gives a high accuracy and update rate combined
with 360-degree monitoring of the air volume as well as advanced stop and stare capabilities.
Giraffe 4A combines the battle-proven designs from the Arthur
and Giraffe AMB product families with an all-new radar sensor,
based on AESA technology. With a known threat direction, the
system can operate in a sector mode and increase the frequency to up to 8 Hz.
Giraffe 4A can be installed either as a fixed installation or in a
mobile configuration. Both can be controlled remotely or locally. The mobile configuration is self-contained and is ideal as
a mobile deployable air surveillance asset.
With an instrumented range of up to 400 km in the air surveilGiraffe 4A High Mast
lance role, Giraffe 4A is armed with awareness. Unlike traditional air surveillance radars, the multifunctional Giraffe 4A also
provides GBAD modes with engagement-quality target data
for VSHORAD to MRAD effectors due to very high plot accuracy
and update rate.
In its role as GBAD, Giraffe 4A provides forces with a swift understanding of the air situation, enabling immediate and effective response to changing threats and new tactics in shifting
operational conditions. This flexible solution gives complete
coverage to support forces by providing situational awareness
and target data for engagement. It also enables the operator to
focus on a certain sector enabling an even longer detection In the weapon-locating role, Giraffe 4A can handle artillery
range or an optimisation to handle very fast targets.
scenarios and rapidly locate hostile artillery fire based on calculations of points of origin and points of impact to support
effective counter battery fire, moving the hostile artillery
from threat to target. It can also support troops with warnings
for incoming fire.
Latest Capability
Giraffe 4A uses powerful and compact Gallium Nitride (GaN)
components to provide state-of-the-art performance and reliability. It is designed in a customer friendly package, minimising the Life Cycle Cost (LCC). To secure the fulfilment of all
operations, the system design includes redundancy on critical parts to secure full performance and customer capability
until planned maintenance. The design is prepared for further
upgrades to support forces with the latest capability as the
threats evolve.
Giraffe 4A can be deployed by two persons in less than 10
minutes and teardown takes less than five minutes. It can also
be airlifted by a single C-130 using standard equipment for
container handling. With larger aircraft, such as the IL-76, C-17
or A400M the system can be transported as drive-on/driveGiraffe 4A provides forces with a swift
off cargo.
understanding of the air situation

Giraffe 4A can be
installed either as a fixed
installation or in a mobile
configuration
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Saab

Launches
Mobile
High-mast
Solution
for Giraffe
4A Radar
The new solution is
designed to handle forest
environments with high
obstacles
Saab recently launched a new mobile high-mast solution
with its Finnish partner Conlog Oy, for fast and efficient
deployment to meet modern threats of low altitude such
as cruise missiles and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in
the battlefield.
The research and development as well as the production will
be located in both Sweden and Finland and will leverage on
the companies’ respective expertise to create a unique capability for the global market.
The new mobile high-mast solution for Giraffe 4A is designed
to handle forest environments with high obstacles as well as
urban surroundings with large buildings disrupting the radar’s line of sight.
“The unique combination of the system’s mobility, and the
high-mast, gives the operators capability and creates time to

act,” says Markus Borgljung, Vice President, Head of Radar Solutions, Business area Surveillance, Saab.
“Conlog has over 30 years of experience in developing mobile
solutions for challenging environments and are pleased to be
a part of this co-development product,” adds Markku Hellstén,
Vice President Marketing, Conlog Oy.
Unique Surveillance Capabilities
Giraffe 4A is a multifunctional medium to long-range AESA
(Active Electronically Scanned Array) radar, fully adaptable for
different missions with simultaneous capabilities. It provides
an all-weather coverage against air targets from low, slow, and
small targets (UAVs) to fast moving fighters as well as hyperand supersonic missiles, RAM targets and detection/tracking
of jammer strobes.
The radar can support and designate a variety of Ground
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Sea Falcon UAS to

Expand Capabilities of
Germany’s K10 Corvettes
Germany’s Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology, and In-Service Support (BAAINBw)
have concluded a contract with ESG Elektroniksystem- und
Logistik-GmbH as the main contractor for the procurement of three Unmanned Aircraft Systems (UAS). The UASs
have been introduced in the Bundeswehr under the name
Sea Falcon for the K130 corvettes of the German Navy.
With the implementation of the project “Reconnaissance and
Identification in the Maritime Operational Area (AImEG)”, the
corvettes’ capabilities for imaging reconnaissance will be significantly expanded. In the future, objects can be detected and
identified with the Sea Falcon far beyond the onboard sensor
system. In the AImEG project, ESG assumes overall responsibility on the industry side as a general contractor and in-service
support company.
One UAS consists of two Skeldar V-200 unmanned aerial vehicles, a ground control station integrated on the corvette from
which the aircraft is controlled, and equipment with tools and
spare parts. Based on the type Skeldar V-200 from the Swedish
manufacturer UMS Skeldar AB, the Sea Falcon can operate for
up to five hours with a maximum take-off weight of 235kg, a
maximum speed of 75 knots and a payload of up to 40kg. In
addition, it can take off and land automatically on the deck of
the corvette in up to 20 knots of wind speed and “Sea State 3”.

An integrated sensor transmits real-time optical and infrared
images to the ground control station.
UMS Skeldar, a joint venture between Saab and UMS AERO
Group, is one of Europe’s leading providers of Remotely Piloted
Aircraft Systems (RPAS), including the NATO-adapted rotary
Skeldar V-200 and the flexible high-performance V-150 UAS.
The AImEG project, which has now been contracted, comprises
over a period of four years. In the pilot phase, it will be developed and certified according to the adaptation requirements of
the German Armed Forces. The delivery of one UAS, including
integration into a corvette and initial training of the German
Armed Forces personnel as well as comprehensive logistic services, will also be carried out.
In the series production phase, the delivery of two further systems will be done, one of which will also be integrated into a
corvette, and the other will be used for land-based training. In
addition, three armament sets will be delivered for the future
pre-fitting of further corvettes to accommodate a UAS.
A special feature within the scope of the adaptation developments is the extension of the “safety critical chain” with additional functionalities, which will be concluded with military approval. The safety-critical chain ensures that the aircraft cannot
leave an intended area of operation.
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Leonardo’s M-40
Target Drone: Train
More with Less
Leonardo’s M-40 is a remotely piloted aerial system
(RPAS) that supports Armed
Forces training by simulating a range of airborne
threat targets. It can convincingly mimic a variety of
aircraft and missiles, simulating radar, infrared (IR) and
visual threats. This allows
Armed Forces to ‘shoot
down’ the reusable M-40 in
realistic scenarios, allowing
them to train with and qualify a wide variety of weapon
systems.
The idea behind the M-40’s design reflects that customers
worldwide increasingly need
to ‘do more with less’. Keeping
this in mind, Leonardo’s engineers took the experience they
had gained with the successful
Mirach 100/5 target drone to
offer a majority of the performance of their top-of-the-line
model at a significantly reduced cost.
Since then, a fleet of M-40 drones has entered service with the
Italian Armed Forces. Leonardo operates the targets on behalf
of the Armed Forces on a managed service basis, providing
trained crew and all necessary support. The company has also
secured international customers for the M-40 and is looking to
continue to widen its customer base. Developed in-house by
Leonardo using commercial components, the drone is ITARfree and readily exportable around the world.
The M-40 is suitable for a range of training purposes, from
Ground Based Air Defence (GBAD) artillery training to the sim-

ulation of high-performance aerial threats for
Navy and Air Force training. Because the new
M-40 inherits the flight
characteristics of the
proven Mirach 100/5, it
comes with a versatile
range of high-performance features, including a low-altitude ‘sea
skimming’ capability and
the ability to execute
high-G
manoeuvres,
both uncommon in comparatively priced competing systems.
The refined aerodynamics of the M-40 also allow
it to exceed the speed of most
twin-engine systems, despite
employing a single commercial, heavy fuel engine. The
use of a single-engine also reduces maintenance requirements and allows for easier
deployment even at remote
training ranges. To ensure that M-40 is easy to store and transport, it is designed to operate without pyrotechnics, even for
launch and parachute deployment. It is inexpensive to fly and
offers 60 minutes of endurance, making it a cost-effective option for a wide range of training and proving requirements.
Meanwhile, Leonardo continues to offer the powerful Mirach
100/5 when customers need to simulate the highest-performance threat systems. The M-40 uses the same ground control
station as the Mirach 100/5, meaning that pilots need very little
training to switch to the new drone, and armed forces can operate mixed fleets of M-40 and Mirach 100/5 drones.

M-40 provides medium-tohigh performance at a cost
comparable with entry-level
target drones
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TAI to Make A400M More
Safer from Missiles

New capability will
enable 360-degree
detection of missiles

Turkish Aerospace Industries (TAI)
has integrated Directional Infrared
Counter Measures (DIRCM) system
aerostructure parts for the first time
to the MSN 105 tail number of
A400M, making the plane much safer from missiles.
The new system can detect and destroy incoming missiles
via a missile warning unit and a hand-held air defence system
directed to the A400M aircraft.
The new capability that will enable 360-degree detection of
multiple missiles is a crucial factor in the integration of DIRCM
system.
‘Design to Build‘
A stakeholder on Airbus Defence and Space with more than
5 per cent share, Turkish Aerospace has succeeded for the
first time in “Design to Build,” as per which design data has
been created by Turkish Aerospace, instead of “Build to Print”
which is ready design data, on the A400M programme.
Turkish Aerospace is currently managing the production and
delivery processes of 405 detail and sub-assembly parts for
DIRCM Project of A400M aircraft.
Currently, for the A400M programme, forward centre fuselage, tail cone and rear fuselage top panel, flaps / speed
brakes, paratrooper & emergency exit doors, lighting systems, primary design and supply of waste/clean water systems, final assembly line management/support as well as

design and manufacture of fuselage wiring, excluding the cockpit all interior and
exterior lighting systems are all continued under the responsibility of Turkish
Aerospace.
Also, DIRCM structural design and analysis, equipment assembly design, retrofit
solution design, detailed part production, assembly and a
total of two kilometres of new cable manufacturing for each
aircraft have been included in its business package.
Prof. Temel Kotil, President and CEO of Turkish Aerospace,
elaborated: “Turkish Aerospace continues to contribute to
the aerospace abilities of our country by integrating aerostructre parts of Next Generation Technology platform first
time into A400M. We continue our perfect production and
delivery processes in the A400M programme, which is
among the world’s largest aircraft.”
Having a seven per cent share on A400M programme, Turkish Aerospace has produced and delivered 135 aircraft shipset to Airbus Defence and Space. The total programme includes 176 A400M aircraft.
Turkish Aerospace is the centre of technology in design, development, manufacturing, integration of aerospace systems, modernisation and after sales support in Turkey. Located in Ankara, Turkish Aerospace production plant covers an
area of four million square metres with an industrial facility of
640,000 square metres under its roof.
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GM400 Alpha Takes

Long-range Air
Surveillance to the Next
Level
Thales recently launched the latest member of the Ground Master family radar portfolio, the GM400 Alpha. A 3D long-range air
surveillance radar with five times more processing power, an extended range of 10 per
cent (up to 515 km), upcoming advanced
artificial intelligence algorithms and enhanced cybersecurity features, it offers one
of the most trusted radars on the market for
long-range air surveillance.
Given the multitude of threats in constant evolution, building a reliable, accurate, up-to-date
Recognized Air Picture (RAP) is becoming a
challenge. To maintain airspace sovereignty,
Forces need to rely on assets that provide superior situational awareness at all times.
Leveraging on years of successful GM400 field experience,
GaN technology and surveillance capabilities, Thales’ GM400
Alpha allows operators to always detect all threats at short
and long-range and at all levels.
Featuring digital stacked beam technology, the GM400 Alpha detects targets from fast jets and missiles to hovering
helicopters and UAVs. A unique feature of the GM400 Alpha
is the detection and tracking of threats such as tactical UAVs
flying close to the ground, hiding in the clutter near the radar,
while simultaneously detecting and tracking higher-altitude
targets, such as fighter-bombers at ranges of up to 515 km.
By applying the latest processing technology, as well as advanced detection algorithms, the radar can process large
amounts of complex data. The result is an immediate improvement in detection range representing an increase of
coverage surface of more than 20 per cent compared to
GM400, with no change to the energy required by the transmitter or receiver parts of the radar.
“Already supporting 17 nations around the world, the

GM400 Alpha provides the
highest update rate on the
market for full surveillance
missions
Ground Master 400 radar family is a reliable and proven partner for air surveillance. In addition, the GM400 Alpha’s software design and processing architecture make it easy to upgrade current fielded GM400 systems, ensuring the radars’ resilience to emerging threats. Some of our customers have already started the upgrade process of their GM400,” said Serge
Adrian, Senior Vice President, Surface Radars activities, Thales.
Thanks to its high mobility, high availability, easy upgradeability, and seamless integration, the GM400 Alpha offers
armed forces with a valuable tool to gain a tactical advantage,
detecting all types of threats early providing precious minutes for decision-making and action.
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Raytheon
Technologies
offers capabilities
to advance the
UAE
Talel Kamel
Among those systems, Davis said, are technologies that serve
multiple purposes in the connected battlespace. They include
the company’s Early Warning Radar, its combat management
systems for ship self-defence, and its air dominance technologies – all of which have multiple uses in air and ground domains. That creates efficiencies that work to the advantages of
nations like the UAE.
Raytheon Technologies offers technologies and capabilities
to advance the UAE, including, integrated air and missile defence, counter-UAS capabilities, command and control, communications, intelligence systems, and a broad range of mission systems integrations for the connected battlespace.
Connected Aviation
The commercial aviation sector, prior to the global pandemic,
showed remarkable growth in the UAE and was a significant
economic driver in the region. To help bring the industry back,
airlines, airports, and aviation companies are investing in new
technologies to enhance the safety and health of passengers.
With an eye on the industry’s recovery, Collins Aerospace and
Pratt & Whitney are focused on supporting the sustainability
goals for the sector.
“We are very proud of our current footprint in the region,

Alan Davis
which includes more than 400 engines in service with airlines, charter operators, security and defence contractors
and proud pilot-owners,” said Irene Makris, vice president of
the global sales and marketing organisation for Pratt & Whitney Canada.
Pratt & Whitney, which powers the A320neo family has made
significant strides in helping the region achieve its sustainability goals.
A Vast Array of Solutions
Raytheon Technologies displayed a vast array of solutions at
the Dubai Airshow to help the UAE achieve its Vision 50.
Defence innovations featured at the show included early
warning radar systems, counter-UAS technologies, air dominance capabilities, multi-spectral imaging, ejection seats,
sustainable engines, and power on the connected battlespace. As for commercial aviation, the company featured
enhanced vision sensors to improve pilot visibility, technologies to enable a contactless passenger journey, aircraft interiors, avionics systems and engine enhancements.
“Not only did we showcase solutions to address customers’
immediate challenges, but also those that will help them
prepare for future challenges,” Kamel said.

Raytheon Emirates’ annual internship programme supports the UAE’s vision to develop highly skilled Emirati talent
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Raytheon
Technologies:

A Connected Vision in the UAE

Responsibility. Destiny. Knowledge. Prosperity. These are
the four pillars of the UAE’s vision for the country over the
next 50 years. Raytheon Technologies, a long-time regional partner, is supporting that vision with a strong
presence in-country, a commitment toward developing
the local defence industry, building a new generation of
innovators, and enabling a more sustainable future.
Raytheon Technologies’ relationship with the UAE dates back
more than 30 years. That relationship entered a new phase in
2017 with the establishment of Raytheon Emirates, a local
company based in Abu Dhabi. “The landed company enables
indigenous capability and technology in the UAE’s aerospace
and defence sector,” said Alan Davis, chief executive for Raytheon Emirates.
Now, with its broad portfolio of aerospace and defence technology businesses under the Raytheon Technologies umbrella, the company has facilities in Abu Dhabi, Dubai, and Jebel
Ali Free Zone and continues to establish deeper roots within
the community.
“The Middle East has been a high-growth region for us, and now,
with the added capabilities we bring to customers as part of Raytheon Technologies, that commitment is growing even stronger,”
said Talel Kamel, vice president of international business development for customer and account management at Collins Aerospace, a Raytheon Technologies business. “We serve the commercial as well as the defence markets and employ 450 people
directly, while supporting a thousand jobs indirectly.”

Connected Partners
Support of the local economy has been a cornerstone of Raytheon Emirates’ presence in the UAE. Specifically, Davis said,
Raytheon Technologies has many partnerships and memorandums of agreement and understanding to work with
emerging companies in the region.
Working with these partners such as Abu Dhabi Ship Building,
Raytheon Technologies has been able to take indigenous systems that have been designed and developed in the UAE and
integrate them with Raytheon products.
These partnerships also extend into the community with relationships at local universities.
“In an effort to develop the next-generation knowledge base,
we now run a very robust intern programme here in UAE,” Davis said.
In 2021, the company hosted 18 Emirati interns from local universities, offering them experience in defence, cybersecurity,
finance, and commercial aviation.
Connected Battlespace
The U.S. and the UAE, along with other partners, are working
toward a common goal of stability, security, and prosperity in
the Middle East. The UAE seeks to strengthen border and maritime security, air, and missile defence, cybersecurity, and
counterterrorism in today’s connected modern battlespace.
“As a strategic partner, we have a responsibility to offer systems and solutions that provide for that safe and secure regional stability and environment,” said Davis.
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Latvian National Armed
Forces soldiers participated
in a training course

Patria 6x6 vehicle combines all the proven features of Patria
XA and AMV vehicles

tria’s facilities, when soldiers of the Latvian National Armed
Forces participated in a two-week user, instructor, and maintenance training course.
The focus of the training was to learn how the vehicle works
and how to use it – step by step.
After the training period, the Latvian soldiers now have a
good understanding about the usage and maintenance requirements of the vehicle. They are also ready to receive the
first vehicles in Latvia on behalf of Patria, and ready to start
operating them safely.
Deepening Cooperation
Patria has launched similar cooperation projects with its other Latvian partners. This summer, welders from the metal
company SFM Latvia received training in Finland. When vehicle manufacture begins, this company will be manufacturing certain components in Latvia. The Latvian companies
EMJ Metāls and Metāro will also be involved in manufacturing components for the vehicles.
Järvinen says that local vehicle manufacture is part of Patria’s
business model.
The Patria 6x6 vehicle combines all the proven features of Patria XA and AMV vehicles. The manufacturers say it is simplified, reliable and designed to meet the highest requirements
of customers. Its capable off-road mobility is guaranteed by
an efficient power unit and the independent suspension familiar from Patria AMV. Due to the spacious interior and welldefined functions, the vehicle is easy to operate and to train.
Patria is an international provider of defence, security and
aviation life cycle support services, pilot training and technology solutions. The company provides its aerospace and
military customers with equipment availability, continuous performance development as well as selected intelligence, surveillance and management system products
and services.
Patria is owned by the State of Finland (50.1 per cent) and
Norwegian Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9 per
cent). Patria owns 50 per cent of Norwegian Nammo, and together these three companies form a leading Nordic defence
partnership.
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The Finnish-Latvian
Joint Vehicle
Programme on
Schedule
Finnish company Patria has delivered the first 6x6 armoured wheeled vehicles to Latvia as part of a collaborative programme with Finland.
Finland and Latvia together with Patria earlier signed a Frame
Agreement for a production phase management of the joint
6x6 armoured vehicle system. As per the agreement, the parties involved can exercise joint procurement management,
achieving technical and economic benefits from the overall
procurement scope of the programme.
At the same time, Latvia and Patria signed a supply contract
comprising over 200 pieces 6x6 armoured personnel carriers
developed under the joint development programme, also including their support and training systems. The vehicle deliveries will take place between 2021 and 2029.
Finland and Patria in turn signed a Letter of Intent on the forthcoming serial order of Finland.
The joint programme is open to other countries with the mutual consent of the participating countries. In general, this
common vehicle system will improve the mobility, cost-effectiveness, interoperability, and security of supply of armies in
the participating countries.
The delivery of the first vehicles to Latvia is an indication that
the Finnish-Latvian joint 6x6 vehicle programme proceeds on
schedule.
Jussi Järvinen, President of Patria’s Land business unit, explained: “With high-quality cooperation between Latvian companies, our own professionals, and the future users of the vehicles, we have achieved this important milestone together. Staying on schedule and taking a project this size forward so effectively is not always a matter of course, and we do not take this
milestone for granted. Hard work has been done on this and

Latvia, Patria signed a
contract for 200 6x6 armoured
personnel carriers
will continue to be done. We all get to be proud of ourselves
and continue this exceptional joint programme going forward.
I believe that such concrete progress will build even more confidence towards this joint programme particularly outside the
programme and hence increase interest in other countries as
well.”
Esa Rautalinko, President and CEO of Patria, earlier stated: “The
serial production start of 6x6 vehicles is a significant milestone
for us, and we at Patria are proud of providing our expertise in
the joint programme, which offers a very cost-effective solution for the participating countries. We believe that this will
certainly be of interest also to other countries which are keen
on enhancing their army mobility.”
A week before the handover of the vehicles, a user training of
the Patria 6x6 vehicle was completed in Hämeenlinna at Pa-
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MESA electronically scans
the skies to provide an
unrestricted 360-degree
view

Current production of the first MESA antenna for the United
Kingdom’s AEW&C system

MESA provides long-range
IFF to maintain continuous
surveillance
High-quality Data
When tracking and identifying electronic signals and targets,
false alarms or thermal noise can be mistakenly identified by
a surveillance radar. With MESA’s quick updates of the entire
landscape, the sensor provides higher quality data – reducing inaccuracies and furthering the edge of the warfighter.
Northrop Grumman’s MESA also has a robust IFF system that
recently achieved AIMS certification for a new Mode 5 for the
system. An IFF system identifies if the other signal is a friend
or foe.
“Mode 5 enhances the ability to protect our warfighters by
using advanced waveforms, cryptology and techniques to
further the proven performance of MESA and its IFF system,”
added Jack Hawkins, director, MESA, Northrop Grumman.
Furthermore, the MESA radar provides air-to-air coverage,
air-to-surface coverage, integrated identification friend or
foe, special track beams and focused sector operation.
The radar is designed for a midsize jet-powered aircraft, taking advantage of higher speeds and altitudes. Operating altitudes up to 40,000 feet (versus typical 20,000- to 25,000-foot
altitudes of other AEW systems) provide a 20 to 50 per cent
range and line-of-sight advantage against low-flying missiles and aircraft in various terrains. Thus, early warning and
reaction times are significantly enhanced when time is of the
essence.

MESA is operationally ready minutes after takeoff, beginning
at 5,000 feet and with full power operation at 10,000 feet. Leveraging the interleaved electronic scanning features, a
combined air and sea picture is rapidly developed. System
operators and battle commanders now have the flexibility to
orchestrate air operations and defensive measures with a radar/IFF system easily commanded via the system console.
Advances in technology have improved the capabilities and
flexibility of airborne surveillance systems and sensors used
in AEW&C systems. Developments in distributed transmitters, commercial off-the-shelf processing, and high-performance antenna arrays have enabled the MESA radar to be
cost-effectively applied to the next generation Boeing 737700 series aircraft. The 737 AEW&C system has been competitively selected by Australia, Turkey, South Korea, and the UK
as their front line AEW&C solution.
Enabled by advanced sensing and networking capabilities,
the AEW&C system is an integral part of Battle Management,
Command and Control (BMC2) architectures and key nodes
to enable Joint All-Domain Command and Control (JADC2)
technologies across the spectrum of military operations. No
matter the environment or situation, the AEW&C system provides this capability through a critical bird’s eye view for the
warfighter with MESA’s proven and trusted capabilities.
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MESA Radar

Provides a Bird’s
Eye View of the
Battlespace

The 737 Airborne Early Warning & Control (AEW&C) system, also known as Wedgetail, Peace Eagle and Peace
Eye, provides a long-range picture of the battlespace
with its enhanced Airborne Moving Target Indication
(AMTI) capability.
Perched on top of the AEW&C system is the Northrop Grumman designed and built Multi-role Electronically Scanned Array (MESA) sensor. The radar is the eyes of this impressive bird.
The MESA radar electronically scans the skies around the Boeing 737-based aircraft, providing the warfighter with an unrestricted 360-degree view.
“This powerful sensor provides mission crews with the tools
needed to track airborne and maritime targets while maintaining continuous surveillance of the operational area,” said
Howard Lurie, vice president, airborne surveillance business
unit, Northrop Grumman. “The ability to accurately detect and
identify targets at increasingly longer ranges is critical to
maintaining an advantage.”
Near-peer adversaries have been developing sophisticated
advancements in platforms and system capabilities that
threaten warfighters’ advantage in the battlespace. The MESA
radar for the AEW&C system provides critical domain awareness for warfighters and allows them to make accelerated and
informed decisions to meet mission objectives.

Powerful System
MESA provides the ability to adjust to each unique or emerging tactical situation dynamically. The advanced radar can extend its detection range without having to fly closer to a threat
situation. By targeting its energy to the threat, the sensor can
nearly double its detection range in the emphasis location, all
while maintaining a full background of the entire battlespace.
Compared to other surveillance radars, MESA also has higher
update rates for enhanced tracking, bringing battle management to the edge of the radar surveillance envelope.
This powerful radar system enables tracking of airborne and
maritime targets simultaneously, including the ability to revisit high profile targets at rapid rates. At the same time, MESA
provides a fully integrated, long-range Identification, Friend
or Foe (IFF) capability to maintain continuous surveillance of
the operational area.
Modern jamming threats can jeopardise the warfighters’ understanding of the environment. With MESA’s multiple channels and independent receivers, the sensor uses modern
electronic protection techniques to adapt to jamming and
electronic attack threats while simultaneously maintaining
situational awareness. Thus, no matter the threat, MESA ensures the warfighter retains a constant view of the battlespace.
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Eyes in the Sky
New Sensors
Come with
Sharpened
Vision

Powerful sensors are rapidly altering the way world looks
at things. New, state-of-the-art “eyes in the sky” are keeping track of the rapid changes happening around the
globe. Interestingly, there are even more on the way! The
capabilities and bandwidth available with this fresh batch
of high-resolution sensors is exponential, delivering greater amounts of 30cm optical and additional 50cm capabilities. The even better news? These additional options for
30cm-50cm imagery will drive down the cost of this data.
Pleiades Neo
The first of this new batch of sensors is Pleiades Neo, which is
comprised of Pleiades 3, 4, 5 and 6, and is operated by Airbus
Defence and Space. Pleiades 3 and 4 were launched in August
2021, and imagery from these sensors became commercially
available on November 2. The last two sensors, Pleiades 5 and 6
are slated to launch in early 2022.
Pleiades 1 and 2 were previously launched in December 2011
and December 2012 respectively, and have been diligently
gathering 0.7m panchromatic and 2.8m multispectral band
ever since. Using a proprietary algorithm, these data are sharpened to 0.5m resolution and deliver excellent 4-band multispectral data.
Following their older siblings, the Pleiades Neo sensors will also
offer panchromatic plus multispectral bands but with some additional and unique bands.
They will offer the 0.3m panchromatic band as well as 1.2m
deep blue, red, green, blue, near Infrared and red edge bands.
These new imagery bands will enable new types of analyses
and study previously unavailable at this resolution. The unique
deep blue band will have applications in bathymetry and
coastal studies. The red edge band will be valuable for vegetation health and agricultural projects.
The 30cm archives and collection opportunities are about to

explode as these sensors will dramatically increase collection
capability and access to the maximum resolution possible
from a satellite. In addition, there will be a possibility for intraday revisits of target sites as well.
BJ3A
BJ3A is a new sensor recently launched by 21AT out of Singapore. This sensor adds to the company’s 0.5m resolution panchromatic + 2.0m resolution red, green, blue plus infrared
(RGB+IR) sensors currently on orbit. This is the highest resolution sensor available from 21AT.
The Twenty First Century Aerospace Technology (Asia) Pte.
Ltd. (21AT Asia) has been established in Singapore since July
2014. 21AT Asia is a provider of commercial high-resolution
remote sensing imagery products and its value-added services.
BJ3A will offer a large collection capacity and the ability to
collect stereo data to enable 3D data derivatives. It offers an
impressive swath width of 22 km to enhance the collection
capabilities with a 12-bit dynamic range. BJ3A will be a welcome addition to the offering of 50cm sensors currently playing in the sandbox.
The added capability will increase options for elevation data
creation, change detection monitoring, recurring collections
and grow the overall 50cm archive. It guarantees the extension of 50cm data collection for years into the future.
L3Harris Sensors
Companies are increasingly recognising the power of sensors.
L3Harris’ advanced sensors and payloads, for example, are at
work in space and in the air, supporting critical voice, data
and internet communications; advanced, high-quality imagery needs; space observation; and global positioning, navigation and timing services.
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The F-15 production line is
expected to remain active
through 2030 and beyond
Helmet Mounted Cueing Systems among other advancements.
In addition to the aircraft, the Flight Management System
(FMS) case also includes associated spares, stores, simulators,
training, technical documentation, base construction and other related logistical and programme support.
In Israel, Breckenridge said Boeing stands ready to support Israel with the most capable air superiority aircraft in production
today – the F-15 - so they can meet their current and future
defence needs. “With the capacity for technology growth and
a 20,000+ hour economic operational airframe life, Israel can
expect the F-15IA to serve as its front-line fighter well in the future,” he said.
Breckenridge reiterated that recent investments made in the
F-15 can be passed on to international customers. “We are increasing rate in the factory to meet the U.S. Air Force requirements for F-15EX and new demands from our customers globally. F-15EX is an indispensable complement to high-end force
structures with affordability, speed, range, heavy-weapon payload and rapid technology paths. With its large weapons capacity, digital backbone, and open architecture, the F-15EX
will be a key element of any tactical fighter fleet.”
F/A-18 Super Hornet
On the F/A-18 Super Hornet, Breckenridge said the Block III
configuration is a transformative capability and that Boeing
and the Navy have made multi-billion-dollar investments in
new technologies in the Block III Super Hornet, including increasing life of airframe to 10,000 hours from 6,000 hours of

Block II, radar cross-section improvements and advanced
cockpit system with a 10X19-inch touch screen display.
The Block III Super Hornet will come with advanced networking and open architecture design that will allow Super Hornet
to work jointly with other assets and rapidly accept new technology to stay ahead of emerging threats and is enabled for
the full integration of Infrared Search & Track (IRST).
“The fleet needs capabilities to keep its edge,” said Capt. Jason
“Stuf” Denney, U.S. Navy F/A-18 and EA-18G programme manager. “Getting the first operational Block III in our hands is a
great step forward in supporting our capability and readiness
goals.” Since the first delivery, Boeing is delivering two Block III
fighters a month to the U.S. Navy.
The company will continue to deliver Block III capabilities to
the Navy through the mid-2030s from three lines – one new
build production line and two Service Life Modification lines.
“There is no set retirement date for the F/A-18,” said Breckenridge. “EA-18G Growler modifications are underway and will
eventually include portions of Block III, expanding the Growler’s capabilities and operational relevancy.”
Breckenridge added, “In the Middle East, we are honoured to
work with our Kuwaiti customer as well in bringing the F/A-18
and its next-generation capabilities to the Kuwaiti defence
forces. Kuwait will be the first country to fly the advanced cockpit system, which is the most cutting-edge cockpit available
today.”
Boeing delivered the final Kuwait Super Hornet to the U.S.
Navy in the summer of 2021.
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The Block III Super Hornet will come with advanced networking and
open architecture design

world, the F-15EX will be a backbone fighter for the service –
not just today, but for the next several decades. The F-15EX is a
ready-now replacement for the F-15C that includes best-inclass payload, range and speed.
In a briefing to reporters at Dubai Air Show, Thom Breckenridge, Boeing’s Vice President, Bombers and Fighters International Business Development, stressed that F-15 has a proven
track record around the world, including in the Middle East,
with Saudi Arabia, Qatar and Israel operating the F-15. “Boeing
is building and delivering the most advanced F-15 configurations ever in the F-15 EX Eagle II for the U.S. Air Force and the
F-15QA for Qatar.”
Increased Interest
The F-15 production line is expected to remain active through
2030 and beyond, with the aircraft in operation through the
2050s. Given the contemporary sensors, advanced cockpit
and superior range, speed and payload capacity of the F-15EX,
there’s said to be an increased interest from both existing and
new customers.
In Qatar, the U.S. Department of Defense awarded Boeing a
US$6.2 billion contract in 2017 to manufacture 36 F-15 fighter
jets for the Qatar Emiri Air Force (QEAF). In August, Boeing, in
collaboration with the U.S. Air Force and Qatar Emiri Air Force,
celebrated the naming and rollout of Qatar’s advanced F-15,
the F-15QA.
“The Qatar F-15QA programme further enhanced next-generation technologies in the advanced F-15 such as the fly-bywire flight controls, an all-glass digital cockpit and contempo-

F-15EX is ready to fight as
soon as it comes off the line
Bases operating the
F-15 can transition to new
EX platform in a matter of
months
rary sensors, radar and electronic warfare capabilities,” said
Breckenridge. “Driven by digital engineering and advanced
manufacturing, these aircraft represent a transformational
leap for the F-15. The F-15QA will enhance the superiority of
the QEAF with more speed, range and payload than any
fighter in the world.”
In December 2020, the U.S. Air Force announced the delivery
of the final F-15SA advanced fighter aircraft to the Royal Saudi Air Force, following a US$29 billion foreign military sales
agreement reached in 2010.
According to U.S. Air Force reports, the aircraft sports a digital
electronic warfare suite, fly-by-wire flight control system, an
infrared search-and-track system, Active Electronically
Scanned Array radar, advanced cockpit displays and Joint
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F/A-18 Block III
and F-15EX

Boeing’s Air Dominance Fighters a
Smash Hit

In July 2020, Boeing was awarded a US$22.9B indefinite-delivery/indefinite-quantity contract to supply up to 200 F-15EX jets to the United
States Air Force with the first delivery order for eight aircraft. The U.S. Air
Force leadership called Boeing’s contemporary F-15EX the most affordable and immediate way to refresh the capacity and update the capabilities provided by the aging F-15C/D fleets. As the F-15EX is ready to fight
as soon as it comes off the line, bases currently operating the
F-15 can transition to the new EX platform in a matter of months as opposed to years.
Gen. Mark Kelly, commander of Air Combat Command, U.S. Air Force, stated
in September that the F-15EX and F-15E will provide big range, weapons and
disruptive fifth-gen avionics and sensors to complement the F-35 in contested environments.
He said, “There is absolutely zero doubt that 4th gen aircraft equipped with
5th gen sensors, avionics, and weapons bring disruptive and decisive effects
to a peer fight. This airframe is a part of future force structure changes that are
key to creating a fighter fleet that meets air superiority needs for our nation’s
defence.”
Designed to deliver value to the U.S. Air Force and customers around the
F-15E will provide big range, weapons and
disruptive fifth-gen avionics and sensors
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Guardiaris Revolutionises
Innovation in Simulation
Working on a request from the Slovenian Army for a helicopter gear testing solution, Guardiaris, with its team of
world-class researchers, developed a state-of-the-art
MANPADS and aircrew training system − MAAT, which
functioned as a breath-taking synthetic environment.
Moreover, their expertise and knowledge in the field of
defence led the way to the whole array of newly developed simulation trainers, ranging from outdoor to indoor, from small arms to military vehicles. Today, all the
trainers are NATO approved, used in 14 countries, and
trusted by Slovenian, Austrian and Swiss national
armies.
Guardiaris is a highly innovative company specialising in the
production of custom-designed training solutions for the
defence industry and civil purposes. A dedicated team of inhouse experts has been providing customers with patented
technology, and tailor-made solutions and hands-on support for over 16 years.
The company has been operating worldwide since 2006 as
an Original Equipment Manufacturer. Since then, their products have been deployed across Europe, the Middle East,
Asia, and South America. Proprietary simulation software
registered under the GUARD trademark is continually upgraded, providing one of the most advanced simulationbased solutions on the market. GUARD renders highly realistic terrains and environments, simulates various weather
conditions and time-of-day changes, and calculates the exact vehicle dynamics and weapon ballistics in real-time.

One-of-a-kind Solution
Guardiaris’ MAAT trainer is a one-of-a-kind outdoor solution that provides comprehensive simultaneous MANPADS
and aircrew training. Easily integrated with other trainers
for larger tactical exercises, MAAT is used to train MANPADS
gunners, aircrews, MAWS (Missile Approach Warning System) operators and electronic warfare officers simultaneously. Its modular design supports any type of MANPADS
launcher and a wide assortment of simulated missiles.
Additionally, MAAT can also be customised to interoperate
with any aircraft installed with UV-based MAWS. Designed
as exact “digital twins” of real MANPADS, MAAT’s launchers
exhibit every physical, mechanical, functional and procedural capability of the real weapon. Soldiers can thus perform authentic operational procedures, which enables
them to gain all the necessary experience and skills they
need before engaging the enemy in real life.
MAAT enables aircrew to train in responding to missile detection alarms triggered by simulated missile launches.
Part of a rapid training cycle when used for individual or simultaneous squad training, MAAT is designed for UV detection on MAWS at up to 5 km distance. For endurance training of aircrews, a tripod-mounted version of the Trainer replaces the common shoulder-launched variant. With the
key features being transportability, practicality, and usability in all weather conditions, the MAAT system results in the
reduction of training costs and a significant increase in
training quality.

MAAT is
designed for UV
detection on
MAWS at up to 5
km distance
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EurosamPromotes
SAMP/T NG System at
Dubai Airshow

Eurosam made its maiden presence at the recent Dubai
Airshow showcasing its new SAMP/T NG system.
SAMP/T NG is the new version of the SAMP/T system today in service in France and Italy. It will be delivered
from 2025.
The contract for the development of the SAMP / T NG (New
Generation) for France and Italy had been signed on March
22 at the Organisation for Joint Armament Co-operation
(OCCAR) premises in France in the presence of the French
Air and Space Force staff, the Italian Army staff, the OCCAR
Director and National representatives of the French Armament General Directorate (DGA) and of the Italian Armament Directorate (SGD).
OCCAR has awarded the contract, by delegation of DGA
and SGD, to the Franco-Italian consortium Eurosam; backed
by its two shareholders MBDA and Thales.
SAMP/T NG is a strategic system that offers an advanced
A2/AD (Anti-Access/Area Denial) capability.
SAMP/T NG is a game changer guaranteeing air sovereignty
as well as protection of the armed forces and sensitive civil

or military sites against all current and future threats (cruise
missiles, ballistic missiles, anti-radar missiles, unmanned
aerial vehicles (UAVs) helicopter and aircraft).
Designed to operate in a civilian air environment, the system is capable of cooperating with friendly military aircraft.
It is fully integrated into the national air defence network
and interoperable with North Atlantic Treaty Organization
(NATO)/coalition systems.
The system provides 360-degree protection capable of simultaneously engaging any combination of air and missile
threats further than 150 kilometres.
The SAMP/T NG battery has four main components:
•Up to 48 Aster missiles ready to fire
•One multi-function radar (GF300 or KGM HP)
•One engagement module (battery C2)
•Up to 6 launchers capable of carrying 8 missiles each.
The entire system is mobile and can be operational in less
than half an hour.
Another advantage is that the system can be deployed
quickly with a limited number of personnel.
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The solutions, applications and devices operating through Nedaa’s 4G
network were displayed at the show

In support of Nedaa’s commitment, Airbus brought to the
fore during the premier exhibition the advanced features of
its hybrid solutions, namely Agnet Unified Client, Agnet
MM + Drone, Everus Manpack, Man size Dabat, and Tetra
Solution Suitcase.
For Esharah, one of its technologies that went on display
was its computer-aided dispatch, SAGA (COMMAND &
CONTROL), developed by Nedaa and Dubai Police’s Transport Security Department.
SAGA records all incidents and dispatches rescue teams in
record time.
Another was ACOM, Esharah’s complete mission-critical
communication solution. ACOM delivers a robust, command, and control system, whether centralised or distributed, with operational efficiency.
Esharah’s IOT (Internet of Things) – Asset Tracker was showcased at Nedaa’s pavilion as well. This technology is a lowcost, power-friendly way to track business assets.
Nokia, for its part, conducted a live demo for its Integrated
Operations Centre (IOC) to show how it helped public safety agencies centralise their situational management capability.
The IOC enhances situational awareness and improves decision-making by integrating multiple application and system data sources, streamlining operational processes, and
improving first responders’ response time through automated workflows.
Nokia’s other displayed innovative solutions were its SDWAN technology, which allowed enterprises to transcend
their connectivity; Nokia Wavence, a microwave solution
for all use cases covering short-haul, long-haul, E-Band and
SDN-based management for enterprises; Nokia FastMile, a
powerful end-to-end solution delivering sustainable

AI enabled smart patrol

throughput rates to fixed wireless subscribers looking to
connect securely to Nedaa’s network; and Nokia small cell, a
fast deployment broadband radio unit with the smallest
footprint optimised for deployment in enterprises to provide the best in mission-critical broadband coverage.
Mansoor Bu Osaiba, Chief Executive Officer, Nedaa, elaborated: “The 2021 edition of Gitex was another opportunity
for us to engage with global visitors and highlight the latest
mission-critical communication devices, applications, and
solutions. Our technical team and that of our partners were
on the ground to shed light on the most prominent innovations displayed in our pavilion and discuss how these technologies could further support the collaborative work of our
first responders and emergency and security personnel, especially in times of emergencies. Furthermore, as the world
continues to move to an ultra-connected future, we wanted
to demonstrate during Gitex Nedaa’s role in establishing
genuine smart cities in the Emirates as well as its contributions to the UAE’s preparations for the next 50 years.”
It may be recalled that during the last edition in 2020, Nedaa
had signed a partnership agreement with Airbus for the deployment of mission-critical communication solutions.
As part of the partnership, Airbus’ Tactilon Agnet 500 and 800
and the Tactilon Dabat hybrid device were deployed through
Nedaa’s private mission-critical 4G network to achieve stronger and faster response in the area of public safety coordination. Tactilon Agnet could be fully incorporated into a Tetra
network to achieve a hybrid work environment.
Government entities, security and public safety authorities,
first responders, event organisers, operation management
departments and personnel of organisations across all vital
sectors could leverage the solutions’ advanced features for a
better communication support system.

36

ISSUE 599 DECEMBER 2021

Reports

Nedaa Puts
Spotlight on
Newest Hybrid
Solutions at
Gitex 2021
Professional Communication Corporation, Nedaa, exhibited its
latest mission-critical technologies utilised for public safety and
smart city development at Gitex Technology Week at the Dubai
World Trade Centre. Gitex, considered the biggest technology
show in the Middle East and North Africa (MENA) region, was
held from October 17 to October 21.
The latest in the solutions, applications and devices operating
through Nedaa’s 4G network were displayed at the organisation’s pavilion located at the Sheikh Saeed Hall 3 of the event’s venue. These
technologies, which also use Nedaa SIM cards, were offered by
Nedaa’s technology partners Esharah Etisalat Security Solutions, Airbus, and Nokia.
By displaying its partners’ innovative tools that were critical to the
work of first responders, relevant government authorities, and health
and safety personnel, amongst others, Nedaa aimed to showcase the
role of its state-of-the-art 4G network, a major information and communications technology infrastructure, in accelerating the digital
transformation of Dubai and the UAE and in supporting their shift to
the Fourth Industrial Revolution.
Nedaa’s TETRA and 4G networks have been deployed in the Expo
2020 Dubai. For its 4G, which is already up and running completely,
several government entities currently use the network.
Smart Patrol
Furthermore, Dubai Police joined Nedaa’s pavilion this year, one of
the major highlights of the organisation’s Gitex participation, to exhibit its artificial intelligence (AI)-enabled smart patrol.
The cutting-edge vehicle is equipped with high-tech cameras to
maintain safety and order in the Dubai community.
Dubai Police’s presence at the pavilion demonstrated Nedaa’s continuing commitment to support the latest digital innovations and
advancements in the area of public safety and security, as well as assist in Dubai’s steady digital transition.

H.E. Mansoor Bu Osaiba, CEO Nedaa

Nedaa’s technology
partners Esharah, Airbus
and Nokia joined the
pavilion
Dubai Police took part in
Nedaa’s pavilion this year
to showcase AI-enabled
smart patrol
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Collins
Aerospace

Launches New Technology Hub
Collins Aerospace recently announced the launch of a
new technology platform, Izon, that integrates and
streamlines business aviation services including flight
planning, weather, fleet operations and more. Izon gives
pilots, and flight operators a single place to access all
their applications any time and on virtually any device
that is connected to the internet.
Previously, flight operators would have to log into a different
site, with a different password for each of their services as
they prepared for a flight. Each site would look different, and
many weren’t accessible on mobile devices. Izon not only
eliminates those hassles but is also designed with a flexible
modern user interface and customisable dashboard to make
it the right fit for flight departments of all sizes.
“Izon is a direct result of listening to our customers who were
asking for a streamlined way to access all their business aviation services,” said LeAnn Ridgeway, vice president and general manager for Information Management Services and Collins Aerospace. “Izon is more than just a portal for Collins
Aerospace services, this will be the hub for all business aviation services our customers need.”
Initially, Izon users will have access to the company’s ARINCDirect flight support and connectivity services as well as select third-party applications. Additional Collins services are
expected to be available in 2022, including access to navigation databases for Collins-equipped aircraft, and the company’s Stage content management and Tailwind TV subscrip-

Izon will integrate access
to applications and
services into a mobilefriendly interface
tions. As the platform grows and evolves, the portal will reportedly allow for Collins and third parties to also share and
conduct data transactions.
“Transforming data into meaningful, insightful information
is just one way that Collins is simplifying the business of
flight for our customers,” said Dave Nieuwsma, president of
Collins Aerospace’s Avionics business unit. “Across Collins
Aerospace, this digital transformation means providing aircraft operators with connected tools, such as Izon, applications and equipment to build an ecosystem that makes
their jobs easier, safer and more efficient.
Collins Aerospace, a unit of Raytheon Technologies Corp. is
one of the world’s leaders in technologically advanced and
intelligent solutions for the global aerospace and defence
industry. The company has the extensive capabilities, comprehensive portfolio and broad expertise to solve customers’ toughest challenges and to meet the demands of a rapidly evolving global market.
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Cognyte Showcases
Analytics Platform at
Expodefensa 2021
Security analytics software company Cognyte Software
Ltd. participated in the eighth edition of Expodefensa
2021, the leading hub for Defence and Security in Latin
America and the Caribbean, and presented its solutions
for law enforcement, military and other security organisations, aimed at turning their data into actionable insights.
Despite the globally challenging situation on professional
events, Expodefensa successfully managed its preparation
for the eighth edition that took place from November 29 to
December 1 in a physical format in Bagota, Colombia.
The exhibition saw the participation of several national pavilions, including Israel, Brazil, France, Spain and the U.S..
Expodefensa’s first edition was held in 2009 in Bogotá, as
part of the project of the Ministry of National Defence of Colombia to present the capabilities of its armed forces to key
international players.
Since 2015, the Mindefensa (Codaltec)-Corferias-Coges alliance has developed Expodefensa, making it the main hub
for defence and security in Latin America and the Caribbean,
where international exhibitors present their systems and
products to respond to a growing regional demand.
Among Cognyte’s portfolio presented at the event were Web
Intelligence solutions, Blockchain analytics, Analytics Platform to fuse and analyse data to identify patterns and connections across time and space while utilising artificial Intelligence (AI) and machine learning (ML) for increasingly accurate performance.

Amit Daniel, Cognyte CMO, highlighted: “Cognyte’s Analytics
Platform is an all-source investigation platform that fuses
siloed data from multiple security repositories into a single
unified data pool. It then applies AI, ML, and advanced analytics to create a holistic investigation picture, reveal connections and highlight insights to obtain evidence faster to put
criminals behind bars.”
Complex Challenges
Security organisations today are facing complex challenges
such as Internet Protocol (IP) encryption and blockchain
analysis. In addition, data volumes are rapidly growing and
are siloed in disparate databases, preventing critical pieces
of information from being fused, correlated and leveraged.
Daniel added: “These two trends require that security organisations adopt a new holistic approach to enable them to fuse
data and generate insights in order to gain an intelligence
edge. By implementing our Analytics Platform, governmental
security organisations in Latin America will be able to overcome complex investigations, such as the battle against serious and organised crime and narco-traffic operations.”
Cognyte (formerly a Verint company) empowers governments and enterprises with Actionable Intelligence for a Safer World. Over 1,000 government and enterprise customers
in more than 100 countries utilise Cognyte’s solutions to accelerate security investigations and connect the dots to successfully identify, neutralise, and prevent threats to national
security, business continuity, and cyber security.

Among Cognyte’s
portfolio
presented were
Web Intelligence
solutions and
Blockchain analytics
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ing how it will conduct surveillance,
and command and control in the
future. In order to take account of
future threats and emerging technologies, NATO is working with experts from science, technology, industry and the military fields to encourage innovative solutions.
The organisation is studying a range
of new technologies and different
options to replace the AWACS aircraft – NATO’s “eyes in the sky.” These could include different combinations of systems in the air, on land, at sea, in
space, and in cyber space. NATO’s AFSC requirements
could be met through a combination of national, multinational, and NATO-funded solutions.
NATO has agreed high-level requirements to define what
is needed from the future systems and to ensure Allied
capabilities are able to operate as a fully integrated force.
AFSC is managed by a project office hosted by the NSPA
located in Luxembourg. It currently has a budget of up to
EUR 118.2 million under the NATO Security Investment
Programme.
Following the delivery of a High-level Technical Concept
in 2020 by three of the team members (Airbus, Lockheed
Martin and MDA Ltd.), Airbus continues to support NATO
in the concept stage of the AFSC programme together
with Northrop Grumman and other members of the
team. ASPAARO offers a special set of skills and capabilities that is expected to address the threats of today and
tomorrow and fulfil the Alliance’s requirements across all

domains.
Michael Schoellhorn, CEO
of Airbus Defence and
Space, explained: “Cuttingedge surveillance and control systems are at the heart
of ensuring NATO’s continued operational success to
which we are fully committed to. We feel privileged to
support this strategic programme for NATO by leveraging our experience and capabilities in multi-domain operations, surveillance and
intelligence. With this transatlantic teaming, we are offering our commitment to provide the Atlantic Alliance
with the most powerful technological solutions to ensure it stays ahead of the curve in tomorrow’s multi-domain-driven theatres of operation.”
Northrop Grumman President of Aeronautics Systems
Tom Jones emphasised ASPAARO’s focus on the NATO
customer’s mission requirements. “ASPAARO brings together the best industrial capabilities across the NATO
community to address increasingly vital surveillance and
command and control needs. In a rapidly evolving threat
environment, NATO needs the strategic advantage that
advanced surveillance and control provides; ASPAARO is
committed to delivering those unmatched capabilities
to the NATO AFSC programme,” he pointed out.
A decision on the contract award for the Risk Reduction
and Feasibility Studies for NATO AFSC is expected in
2022.

ASPAARO offers a
special set of skills and
capabilities to address
the threats of today
and tomorrow
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Airbus, Northrop

Lead Team to Shape
NATO’s AFSC Programme

Northrop Grumman Corporation and Airbus Defence and
Space have teamed up with seven other industrial players
to establish ASPAARO, the Atlantic Strategic Partnership
for Advanced All-domain Resilient Operations.
The ASPAARO team aims to deliver next-generation multidomain surveillance and command and control solutions to
the North Atlantic Treaty Organisation (NATO).
The industry team will leverage advanced technologies and
integrated designs to pave the way to a fully interoperable
architecture between NATO nations while driving innovation through combined access, investments and experience.
The team will essentially bid to undertake the Risk Reduction
and Feasibility Studies (RRFS) for the NATO Support and Procurement Agency (NSPA) as part of the Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) programme.
The other members of the transatlantic team include Lockheed Martin (U.S.), BAE Systems (UK), KONGSBERG (Norway),
MDA (Canada), GMV (Spain), Exence (Poland) and IBM (U.S.).
The NSPA brings together, in a single organisation, acquisition, logistic, medical and infrastructural capabilities, opera-

ASPAARO brings together
nine companies with worldleading capabilities
tional and systems support and services to the NATO nations, NATO Military Authorities and partner nations.
As NATO’s primary enabler, its mission is to provide effective
and cost efficient multinational solutions to the Alliance, its
30 Nations and Partners.
The feasibility studies are a key milestone in the AFSC programme which aims to support NATO nations as they consider the Alliance’s future tactical surveillance, command
and control capabilities after the current Airborne Warning
and Control System (AWACS) fleet reaches the end of its service life in 2035.
AFSC initiative
Through the AFSC initiative, NATO is fundamentally redefin-
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Emirates Orders Two Boeing 777
Freighters

Boeing and Emirates announced an order for two 777 Freighters at the Dubai Airshow, expanding the future capability of
one of the world’s largest cargo airlines at a time of significant
global demand for air freight.
The freighters will be operated by Emirates SkyCargo, which
currently operates an all-Boeing fleet of 10 777 Freighters and
also carries cargo on Emirates’ 134 777 passenger airplanes.
The order is valued at more than US$704 million at list prices.

“Emirates plays a key role in making essential goods available to customers and consumers globally through the capacity available on our widebody fleet, the reach of
our global network and the advanced infrastructure at our Dubai hub,” said His
Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, chairman and chief executive, Emirates Airline and Group. “We are delighted
to announce an investment of US$1 billion
to further expand our freighter capacity.
This underscores our commitment to supporting our customers’ requirements and reflects our confidence in our future growth and status as one of the largest
airline cargo carriers in the world.”
The 777 Freighter – Boeing’s best-selling freighter of all time
– is the world’s largest, longest-range, and most capable
twin-engine freighter. The airplane reduces fuel use and
CO2 emissions by 17 per cent compared to legacy airplanes.

OGMA Collaborates with Pratt &
Whitney
OGMA, an Embraer Group company, has signed a new contract with Pratt & Whitney that reinforces the collaboration
between the two companies, which began a year ago. This
agreement, signed in the presence of Portugal’s Prime Minister, António Costa, ensures that Portugal will provide maintenance for the PW1900G engine that currently powers the
Embraer E190-E2 and E195-E2 aircraft.
In November 2020, OGMA was announced as an authorised
maintenance facility for Pratt & Whitney, one of the world’s
largest aircraft engine manufacturers. At that time, an agreement was formalised that allowed the Portuguese company
to launch industrialisation and training to service the Pratt &
Whitney GTF PW1100G-JM engine. This year, that capability
is expanding to include the PW1900G engine.
This was the culmination of a project developed by OGMA,
with the support of Embraer, which allowed OGMA to expand its scope of activity in the engine maintenance area,

marking the entry of Pratt & Whitney’s maintenance, repair,
and overhaul area in Portugal.
OGMA joined Pratt & Whitney’s GTF MRO network last year
when it was announced that the company would provide
maintenance for PW1100G-JM GTF engines, which power the
new generation of commercial aircraft, namely the Airbus
A320neo family.
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Leonardo Flies on Sustainable Aviation
Fuel with Safran Aneto–1K Engines
Leonardo’s AW149 Common
Platform Demonstrator, which
is currently fitted with Safran
Aneto-1K engines, flew on Sustainable Aviation Fuel (SAF) for
the first time on November 12
between Bristol and Yeovil, UK.
During this flight, the aircraft
ran with biofuel, manufactured
from residues and waste from
the circular economy, specifically used cooking oil.
The use of SAF, such as biofuel,
provides an immediate CO2 reduction of up to 80 per cent
when used at 100 per cent blend.
All Safran engines, including the current in-service fleet, are
already certified to operate with up to 50 per cent SAF. In September, Safran completed a successful ground test campaign
of a Makila 2 engine powered with 100 per cent biofuel and is

working to enable the full
use of SAF in the coming
years.
Safran is supporting the
operation of this latestgeneration helicopter in
demonstrating the battlefield capabilities of the
AW149 to meet the UK
MOD’s New Medium Helicopter (NMH) requirements. Safran’s Aneto-1K
offers power to the
AW149 allowing the aircraft to undertake an increased scope of missions
in the harshest environments. The AW149 equipped with the
Aneto-1K engine is already qualified and available as an ‘offthe-shelf’ solution for the MOD, which would allow aircraft to
be delivered in less than 24 months.

Primoco UAV SE and UMS Skeldar
Team Up
Czech-based Primoco UAV SE and Swiss-Swedish UMS Skeldar
have teamed up as part of a cooperation agreement to provide selected customers with a combination of the Primoco
One 150 fixed-wing and UMS Skeldar’s V-150 rotary-wing unmanned aerial vehicles (UAVs).
Providing organisations with the versatility to use both platforms as part of their missions, this agreement is a significant
step forward in terms of how UAVs can be used to form one
solution.
Both platforms, positioned within the same specified category as per the EASA regulatory framework, share the same communication datalink system, which makes the simultaneous
operation of both aircraft from one ground control station
possible. In addition, the One 150 and V-150 also share many
payload options with further synergies provided in the logistics and data processing areas.
With both companies having been previously granted operational approvals under the new EASA drone regulations, this

joined-up solution is also fully compliant with the latest aviation regulations in relation to Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) operations.
The One 150 and V-150 were demonstrated to selected customers at the Primoco UAV SE company airport at Písek in the
Czech Republic on November 15 and 16.

29

Northrop, Lockheed, Raytheon to
Develop Hypersonic Defence
The U.S. Department of Defense recently selected
Northrop Grumman, Lockheed Martin, and Raytheon to
research and develop a missile system that would be able
to defend the U.S. against a hypersonic weapons attack.
The three companies were awarded separate contracts totalling about US$60 million to develop a glide phase interceptor that would be guided by a constellation of satellites
and sensors to intercept a hypersonic missile inside Earth’s
atmosphere as it glides towards its target.
The Missile Defense Agency 2022 budget earmarked
US$136 million for research, development, testing and
evaluation for the interceptor, but the programme will ultimately yield billions of dollars of revenue for defence
contractors.
The U.S. and several other countries have intensified their
drive to build hypersonic weapons – the next generation
of arms that fly at high speeds.

CMA CGM Group Purchase Four
A350F Freighters
CMA CGM Group, a leader in shipping and logistics, and Airbus
have signed a binding MoU for
the purchase of four A350F
freighter aircraft. The order, which
is subject to finalisation in the
coming weeks, will lift CMA CGM’s
total Airbus fleet to nine aircraft,
including five A330-200F.
The aircraft will be operated by
CMA CGM AIR CARGO, the company’s recently launched air cargo activity.
“We are proud to welcome CMA CGM AIR CARGO in the group
of operators for the A350F,” said Christian Scherer, Airbus Chief
Commercial Officer and Head of Airbus International. “The
A350F will fit seamlessly into the carrier’s existing fleet of Airbus freighters. Thanks to its composite airframe and latest
technology engines, it will bring efficiency in terms of fuel
burn, economics and CO₂ emissions, empowering the long-

term sustainable growth of the Group.”
The A350F is based on the world’s most modern long-range
leader, the A350. The aircraft features a large main deck cargo
door, and a fuselage length optimised for cargo operations.
Over 70 per cent of the airframe is made of advanced materials
resulting in a 30t lighter take-off weight, generating at least 20
per cent lower fuel burn.
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Collins Aerospace Signs
Agreement with Japan Airlines
Collins Aerospace has entered into a long-term agreement to
support Japan Airlines’ (JAL) fleet of Boeing 787 aircraft
through its Dispatch flight hour programme. Dispatch guarantees the availability of high-performance avionics and
communications assets to customers around the globe.
The agreement marks the continuation of a successful relationship between JAL and Collins Aerospace. Collins currently
provides service to the airline’s A350 fleet through an existing
Dispatch contract. JAL will have comprehensive support that
includes global pool access, maintenance services including
reliability upgrades, access to Collins Aerospace’s worldwide
787 asset pools, and technical assistance.
“We have a longstanding relationship with JAL, and we see
this new agreement as a show of confidence in our programme and the services Collins provides,” said Lisa Steffen,
vice president and general manager, Avionics Service and

Support for Collins Aerospace. “With thousands of aircraft
covered globally, Dispatch is a proven, cost-effective solution to help airlines like JAL keep their fleet flying at peak
performance.”

Rheinmetall and Thales to Support
Tiger Helicopter Simulators
Together with Thales, Rheinmetall will continue to support the helicopter simulators
used for training crews of the Tiger attack helicopter. Earlier this year, a
contract to this effect was awarded
through OCCAR, the European
procurement organisation. This
integrated service support contract runs from 1 January 2022
to 31 December 2025.
Under the terms of the contract,
Rheinmetall and Thales will now
be taking care of a total of 20
modern Tiger simulators at bases
in Le Luc, Fritzlar, Pau and Phalsbourg, as well as providing service
and maintenance support. The eight
full-mission simulators and 12 cockpit procedure trainers enable crews to train using the
latest configuration of the aircraft in service: in France,

the Tiger Hélicoptère d’Appui et Destruction (HAD) Block 2, and in Germany,
the Unterstützungshubschrauber
Tiger Step 2 Krypto.
The French armed forces and
the German Bundeswehr
train their personnel in a
modern virtual combat environment, contributing
to full operational readiness and greater flight
safety. The Tiger simulators
are among some of the
most advanced full-mission
simulators for attack helicopters anywhere. The Tiger is a
highly sophisticated weapons system whose replication in a simulator
poses major demands in terms of hardware and software.

27

MQ-9B operational capabilities include advanced maritime ISR and industry-leading endurance
and interoperability with NATO partners

but these aircraft are in demand all over the world and can
adapt to anyplace they’re needed.
We heard that the GA-ASI’s Predator series of aircraft recently surpassed 7 million flight hours. Congratulations!
Thank you. We achieved that milestone this year. We produce
remotely piloted aircraft with some of the highest missioncapable rates of any aircraft – manned or unmanned. Now
we’ve surpassed 7 million flight hours across all our platforms, including Predator A and Predator XP; Predator B/MQ9A Reaper, Predator B Extended Range (ER), Gray Eagle/ER;
Predator C Avenger/ER; MQ-9B SkyGuardian and SeaGuardian. Accomplishing this milestone is really about the dependability of our aircraft. They’re sophisticated machines but
they make things simple for our customers: We build them,
and they fly them … for a long, long time.
As a regular participant at Dubai Airshow, how was this
year’s experience?
This year’s show was obviously unique because it came on
the heels of the global pandemic. But we’re thrilled to be able
to once again engage with customers and the industry at
large. We featured our proven line of RPA, in particular, our
new MQ-9B SkyGuardian and the maritime variant, SeaGuardian. We also showcased how we could rapidly transform the data that our systems gather and turn it into actionable intelligence using our proven STARE software platform.
The UAE became your first customer that was not the U.S.
or a NATO country. How strongly has your company’s relationship with the UAE evolved over the years?
We were very proud to announce the UAE as a customer back
in 2013 (first aircraft delivered in 2017). And I know the aircraft, with its wide-area surveillance capabilities, has become
important in helping the UAE realise its goal of strengthening national security, while also protecting its critical infrastructure. We’ve continued to build our relationship with the

STARE software platform can rapidly transform the gathered
data into actionable intelligence

UAE, which now includes their interest in procuring our latest
model, the MQ-9B SkyGuardian and SeaGuardian.
It’s known that GA-ASI is in discussion with a number of
customers from the Middle East for possible deals on a variety of RPA. Any major breakthroughs?
The MQ-9B is designed and developed to be the preeminent
multi-role RPA. The global response, with a series of selection
announcements in Europe and Asia, has been very positive.
This region is no exception, and this platform has enjoyed the
same level of enthusiastic interest and support from our allies.
So keep your eyes open for more announcements!
What are the future plans of your company as far as the
MENA (Middle East/North Africa) region is concerned?
The need for dependable, high quality ISR is increasing
around the world, and that includes the Middle East and
North Africa. The MQ-9B brings even greater endurance, and
payload capacity. Our robust customer base and growing list
of future customers means that the MQ-9B will benefit from a
large users group community benefiting the sustainability of
the platform long into the future.
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Nation Shield Discusses
UAS with Global Leader
General Atomics
David R. Alexander, president of General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), shared his thoughts with
Nation Shield on remotely piloted aircraft (RPA) and the
company’s recent demonstrations in Europe with its MQ9B SeaGuardian.
Over the summer, GA-ASI performed a series of maritime
and airspace integration focused demonstrations in Europe using the MQ-9B SeaGuardian. What can you tell us
about that event?
Our European Maritime Demonstrations were a huge success. We worked closely with the Royal Air Force (launch customer for the MQ-9B) to showcase our maritime surveillance
capability. MQ-9B operational capabilities on display included the platform’s advanced maritime Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and industry-leading endurance and interoperability with NATO partners. And it’s an
all-weather platform with de-ice and lightning protection,
as well as SATCOM over-the-horizon ATLC (automatic takeoff and landing capability).
SeaGuardian supported Exercise Joint Warrior, which took
place at the end of the five-week event. A demonstration of
Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) featured the SeaGuardian and an RAF P-8 human-crewed patrol aircraft,
showing SeaGuardian’s ability to complement Anti-Submarine Warfare (ASW) tasking, which included tracking, monitoring and reporting of sonobuoys.
For our global military customers, the acquisition of the MQ9B SkyGuardian/SeaGuardian enables a system of Multi-Domain Operations in direct support of Land, Maritime Surveillance, ASW, Anti-Surface Warfare, Strike, Electronic Warfare
roles and expeditionary roles. The RPA’s ability to network
with other Air, Sea, Land and Space systems creates an exceptional opportunity to expand employment options.
Our Detect and Avoid (DAA) system was also centre stage,
providing our remote pilot with the same kind of inflight traffic awareness as a commercial airline pilot would see. Our
DAA enhances the operational flexibility of the RPA with
STANAG certification to 40,000 flight hours opening up ac-

David R. Alexander,
President of General Atomics Aeronautical Systems

GA-ASI’s European Maritime
Demonstrations termed
‘huge success’
cess to fly in any airspace.
Many of the flights included the cooperation of multiple airspace authorities, just like commercial aircraft. We flew SeaGuardian from England to the Netherlands, which included
coordination with the Civil Aviation Authority. Then we flew
the first point-to-point domestic flight of an unmanned aircraft that utilised the UK’s airways structure when we flew
from RAF Waddington in England to RAF Lossiemouth in
Scotland under control of NATS, the UK’s civilian Air Navigation Service Provider.
These flights demonstrated the safety of our unmanned aircraft system (UAS) flying in civil airspace and unlock huge flexibility and potential for our customers – in this case, the RAF,
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More Deals…

AMMROC provides excellence in aircraft MRO

EPI’s world-class manufacturing, contract with Boeing
extended

frames and provide state-of-the-art surface treatment and inspection solutions for Stelia Aerospace spanning a multiple
year duration.
Depot-Level Maintenance
GAL signed a new long-term Depot-Level Maintenance (DLM)
service contract with EDGE sister entity AMMROC, a leading
provider of military maintenance, repair, and overhaul (MRO)
services in the region. The DLM will support GAL’s Performance
Based Logistics contract with the UAE Air Force and Air Defence
(AFAD). AMMROC will facilitate GAL in undertaking aircraft, engine and component depot level maintenance services for its
AFAD customers. The two entities will collaborate to execute
the depot maintenance at AMMROC’s MRO facility in Al Ain.
PDM and Upgrades
AMMROC signed a contract with the Tunisian Air Force (TAF) to
perform Programmed Depot Maintenance (PDM) and upgrades on a C-130 aircraft. The aircraft was recently delivered by
TAF personnel to AMMROC’s MRO facility in Al Ain, UAE, with

• EDGE and GIFAS inked a deal to take UAE-Franco aerospace and defence collaboration to new heights
• Agreement signed between EDGE and L3Harris to localise WESCAM MX Electro-Optical/Infrared Series Service capability
• EDGE announced strategic deal with Israel Aerospace
Industries to develop Advanced Unmanned Surface
Vessels
• EDGE joined forces with the Office of the Deputy Chief
of Police & Public Security in Dubai, and Abu Dhabi Police to foster innovation in law enforcement
• EDGE and IAI Signed MOU to establish localised Electro-Optics Maintenance Centre
work now well underway following aircraft induction. The
contract is expected to last six months.
Modernisation Plan
EDGE signed a Memorandum of Understanding (MoU) between EARTH, an entity within EDGE Group, and Lockheed
Martin, that has the potential to modernise aviation capabilities for UAE Apache pilots. Under the agreement, EARTH will
operate repair and sustainment services for the Modernised
Targeting and Designator Sensor (M-TADS) systems. M-TADS,
known as the ’Eyes of the Apache’, enables targeting and pilotage in day, night and/or adverse weather missions.
Defence Programmes
EDGE Group signed a MoU with Raytheon Emirates to explore strategic partnership opportunities across several critical defence programmes. Designed to establish a framework
for exploring potential opportunities, the deal is part of the
ongoing effort to strengthen the UAE’s radar capabilities and
is subject to the end users’ operational requirements. The
agreement will enable the companies to work together in
delivering an Early Warning Radar System (EWRS), including
localising sustainment, training, manufacturing, and research and development (R&D).
AMMROC-Leidos Tie-up
AMMROC signed a nonbinding MoU with Leidos, the U.S.
based technology, engineering, and science solutions company. Both companies will seek to establish a mutually beneficial relationship through collaboration using their complementary resources and capabilities to jointly pursue business
opportunities for AMMROC’s Maintenance and Logistics
Centre in the UAE, Middle East, South East Asia and Africa
(SAMENA region), allowing the pursuit of regional USG business, including the provision of specialist manpower.
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EDGE announced a strategic deal with Israel Aerospace Industries to develop advanced Unmanned Surface Vessels

launched, unpropelled, precision-guidance kit systems that incorporate aerodynamic tail controls to guide downrange, cross-range, and back-range. The
A-29 Super Tucano is the golden standard counterinsurgency aircraft among
national air forces around the world, having accumulated approximately 430,000
flight hours; nearing 60,000 combat
hours, and with over 260 aircraft ordered.
MRO Services
GAL signed an agreement for SANAD, the global aerospace
engineering and leasing solutions leader wholly-owned by
Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), to provide
Rolls-Royce Trent 700 engine maintenance services to support GAL’s Performance Based Logistics contract with UAE Air
Force Air Defence (AFAD). The agreement established a new
foundation for the delivery of Maintenance, Repair and Operations services for Rolls Royce Trent 700 engines that power
the UAE’s Airbus A330 Multi Role Tanker Transport fleet.
Simulation Solutions
Halcon entered into a five-year agreement to use Ansys’ Engineering Simulation Solutions and promote their adoption
within all entities at the company. The agreement builds on an
earlier engagement dating back to 2019 between Halcon, Ansys and Fluid Codes for EDGE companies to receive access to
the full Ansys portfolio of solutions, allowing Halcon to pioneer engineering defence products in the UAE. This partnership has been elevated to leverage Ansys as the sole simulation platform used by Halcon and other EDGE entities to develop innovative defence products and nurture young talented simulation engineers.
Integration Programmes
EDGE Group entity, Al Tariq, a company involved in the design
and manufacturing of precision guided munitions (PGM), an-

nounced a series of milestone developments within its product range, including
the successful integration of the AL TARIQ
kit onto a 1,000 lb HSLD 450/Mk 83 bomb.
The company integrated a range of latest
technology operational features that significantly enhanced the mission capability of the Al Tariq family of long range (LR)
precision guided munitions.
EPI-Strata Pact
EPI, the precision engineering backbone of the UAE’s aerospace
and defence industry, and Strata Manufacturing (Strata), the
advanced manufacturing facility wholly-owned by Mubadala
Investment Company PJSC (Mubadala), signed an agreement
which will boost the establishment of a sustainable aerospace
industry in Abu Dhabi. The agreement set terms and conditions
to govern all future cooperation between EPI and Strata for Airbus and Boeing Aircraft Programmes.
Partnership with Stelia
EPI announced renewal of its longstanding partnership with
Airbus subsidiary Stelia Aerospace, to manufacture high-quality precision engineered metallic aircraft components for the
A320, A330 and A340 families. By leveraging its industry-leading expertise and the advanced manufacturing facilities at Abu
Dhabi’s Tawazun Industrial Park, EPI will machine aluminium

Anti-jam system
GPS-Protect covers
air, land and sea
applications
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Mark EDGE’s Largest
Airshow

EDGE and L3Harris signed an agreement to localise WESCAM
MX Electro-optical Infrared Series Service Capability

AMMROC and Leidos explore MRO MoU

Unmanned aerial
vehicles QX-5 and
QX-6unveiled

SkyKnight Milestone
EDGE Group entity, Halcon, announced the
achievement of a series of major developments for its SkyKnight air defence missile
system, which include the completion of the
system’s naval missile concept design. The
first-ever UAE designed and manufactured
counter-rocket, artillery, and mortar (C-RAM) missile system,
SkyKnight was purposely designed to counter the full spectrum of modern threats, providing early warning signals and
precise surface-to-air intercept capabilities.
GPS Anti-Jam System
EDGE launched GPS-Protect, an anti-jam system that covers
air, land and sea applications. Developed by SIGN4L, a leading developer of electronic warfare and intelligence solutions (EW&I) and entity within EDGE Group, the UAE-made
system provides significant immunity to jamming, protecting mission critical systems that require assured position,
navigation and timing information from GPS.
The system uses a multi-element controlled reception pattern array antenna and provides resistance against one or
multiple jamming signals.
Regional Distribution Hub
GAL announced the opening of the first regional distribution

hub for aircraft logistics in Abu Dhabi in
partnership with Chinese state-backed
defence contractor, China National Aero-Technology Import & Export Corporation. The Middle East & Africa Distribution Centre will significantly improve
the availability of aircraft spare parts in

the UAE.
Machining Deal Extension
EDGE Group entity, EPI, the cornerstone of precision engineering in the UAE’s aerospace and defence industry, announced
the extension of its existing machining contract with Boeing to
perform in-house metallic machining of vertical fin rib assemblies on Boeing 787 Dreamliner commercial aircraft. By leveraging its industry-leading expertise and the advanced manufacturing facilities at Abu Dhabi’s Tawazun Industrial Park, EPI
will provide a full scope of services, including machining, surface treatment and enhancement, painting, equipping and
sub-assemblies.
Tie-up with Embraer
EDGE Group, through its subsidiary Halcon, is exploring with
Embraer, the global Brazilian aircraft manufacturer, opportunities to integrate its weapon systems onto the Embraer A-29 Super Tucano aircraft. Halcon is an advanced developer of drop-
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New Products, Pacts
Presence at Dubai
EDGE Group, which in just two years has risen to become
one of the world’s leading advanced technology companies, concluded its participation at Dubai Airshow 2021 on
a high note, after launching a range of new cutting-edge
products and signing several new international agreements and partnerships with leading original equipment
manufacturers (OEM), defence and technology companies, and suppliers.
EDGE enjoyed the largest presence at the five-day event and
welcomed royal delegations and dignitaries from around the
world.
Faisal Al Bannai, Chief Executive Officer and Managing Director, EDGE Group, explained: “The success of the Dubai Airshow
this year is both testament to the resilience of the aerospace
industry and the incredible strides EDGE continues to make in
the sector. This is just the beginning - the determined first stages on a journey which will see us transform the technology
landscape in the UAE. The 13 products we have launched join
over 20 new cutting-edge indigenous products and services
introduced over the past two years, and we have a further 40
under development.”
EDGE and nine of its aviation and aerospace focussed entities
signed 16 joint development pacts with several major industry
players including Boeing, Embraer, Raytheon Emirates, CATIC,
Lockheed Martin, L3Harris, IAI, GIFAS, Strata, SANAD, LEIDOS,
and ANSYS, among others, and also conducted a symbolic

opening of the Middle East and Africa Distribution Centre in
Abu Dhabi, a co-operation between GAL and China’s CATIC.
Here are details about major EDGE developments at the Dubai
Airshow and important contracts signed:
AED 11 b GAL Contract
EDGE Group entity, GAL, a leading regional provider of integrated aircraft sustainment solutions for military and civilian
customers, has been awarded an exclusive PerformanceBased Logistics (PBL) contract to supply the UAE Air Force and
Air Defence (AFAD) with maintenance, repair and overhaul
(MRO), and specialised support services. The three-year AED11
billion PBL contract will see GAL support the AFAD with their
operational readiness while providing comprehensive safety
and flexibility.
New UAVs Unveiled
EDGE Group launched a series of new additions to its product
portfolio of advanced unmanned aerial vehicles (UAVs). QX-5
and QX-6, modern vertical take-off and landing (VTOL) drones,
and Rash 2H, a high-precision guided munition system – all designed and manufactured in the UAE, were unveiled. Built for
ISR applications, border security and other military operations,
QX-5 is a fixed VTOL UAV that is designed for an extended endurance of 16 hours, with a 25 kg payload capacity. QX-6 is a
VTOL UAV featuring cutting-edge autopilot and communication systems to perform missions autonomously without the
need for remote control.

EDGE will support EMBRAER
to expand A-29 Super Tucano
Advanced Weapon System

M
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French film director and cinematographer Pierre Morel,
whose work includes District 13, From Paris with Love, and
Taken, has proved his prowess again by flawlessly depicting the incredible story of a group of brave hearts displaying tremendous courage and brotherhood in one of the
most challenging circumstances.
The film itself is based on a true story: During a routine patrol in a mountainous region, a UAE army vehicle is ambushed by enemy combatants, as it travels through a narrow canyon. Trapped and under heavy fire from the armed
militants, and facing a desperate situation, their courageous unit commander attempts a daring mission to rescue his trapped soldiers.
Starring Khalifa Albahri, Marwan Abdullah Saleh, Khalifa Al
Jassem, Mohammed Ahmed, Abdullah Saeed Bin Haider,
Saeed AlHarsh, Hassan Alblooshi, Ghanim Nasser, Mansoor Alfeeli and others, the action-packed Emirati action
flick, which was released on November 25 across the GCC,
has, not surprisingly, turned the talk of the town.
Director Morel has been quoted as saying that he was initially conflicted about directing an Arabic film, but overcame that barrier by being mindful of the actors’ emotional delivery of the lines. “I didn’t understand the words. I got
the music, I got the tone. I figured out what was right, what

wasn’t. It’s a universal story and the feelings and emotions are
universal.”
The tumultuous battle scenes and the tense situations necessitate the need for outstanding special effects, which the makers
of the film seem to have taken a special notice of.
Al Kameen was co-produced by AGC Studios and Image Nation
Abu Dhabi. The film was written by Brandon Birtell (Furious 7)
and Kurtis Birtell in close consultation with the soldiers involved
in the real-life 2018 ambush situation that inspired the plot.

The film is entirely shot in
the UAE with over 400 cast
and crew
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Gripping Narration of
a Real-Life Ambush Situation

‘Al Kameen’ (The Ambush), one of the biggest Arabic feature films produced in the region and entirely shot in the UAE with more than 400 cast
and crew, is a truly gripping narration of a real-life ambush situation
faced by a group of soldiers.
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lid bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board
of Zayed Higher Organisation for People of Determination (ZHO); H.H. Sheikh Khalid bin Mohamed bin Zayed, Member of the Abu Dhabi
Executive Council, and Chairman of Abu Dhabi
Executive Office; Sheikh Mohamed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; and Sheikh Khalifa
bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, Executive Director of the Martyrs’ Families’ Affairs
Office, along with a number of senior officials.
The ceremony commenced with the arrival of
H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi
in Wahat Al Karama, after which His Highness
revealed a commemorative memorial that embodies the UAE’s Golden Jubilee celebration
and the nation’s achievements over the past
decades.
His Highness then laid a wreath of flowers on
Wahat Al Karama’s Memorial before witnessing the firing of 21 artillery rounds in honour of
the souls of the martyrs and in appreciation of
their sacrifices for the sake of the country and
its sovereignty.
On this occasion, H.H. Sheikh Hamad honoured a number of the martyrs’ relatives and
presented them with medals.
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Ruler of Fujairah, Sheikhs
Attend ‘Commemoration Day’
Ceremony at Wahat Al Karama

H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme Council Member and Ruler of Fujairah, attended on 30th
November, the ‘Commemoration Day’ ceremony at Wahat Al Karama in Abu Dhabi in perpetuation of the Emirati
martyrs’ memory and their sacrifices for the homeland.

The ceremony was attended by H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Representative in Al Dhafra Region;
Saqr Ghobash, Speaker of the Federal National Council
(FNC); H.H. Sheikh Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, Abu
Dhabi Ruler’s Representative in Al Ain Region; H.H. Sheikh
Suroor bin Mohammed Al Nahyan; H.H. Sheikh Hazza bin
Zayed Al Nahyan, Deputy Chairman of Abu Dhabi Executive
Council; H.H. Sheikh Issa bin Zayed Al Nahyan; H.H. Sheikh

Nahyan bin Zayed Al Nahyan, Chairman of the Board of
Trustees of the Zayed Charitable and Humanitarian Foundation; H.H. Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of the Interior; H.H. Sheikh
Hamed bin Zayed Al Nahyan, Member of the Abu Dhabi Executive Council; H.H. Sheikh Theyab bin Zayed Al Nahyan;
H.H. Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation; H.H. Sheikh Kha-
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Commemoration Day promotes
noble human Values:
Chief of Staff of UAE Armed Forces

Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief
of Staff of the UAE Armed Forces, stressed that Commemoration Day promotes noble human values, noting that
the UAE’s martyrs sacrificed their lives for righteousness
and helped people in need.
In a statement to the “Nation Shield” magazine on Commemoration Day, he said, “The occasion is a day for sacrifice, cohesion, patriotism and loyalty for the UAE’s leadership, underscoring the strength of our unity and the profound solidarity
of our people.”
Following is the full text of his statement on the occasion:
“Today, the UAE’s leadership and people celebrate a most sacred and precious national occasion, Commemoration Day,
which is observed on 30th November of every year. On this
day, our people are honouring the sacrifices of the martyrs
who have given their lives to defend the UAE.
Commemoration Day is dedicated to promoting noble human values like sacrificing our lives, helping people in need
and showing solidarity with our kin, underscoring the noble
actions of Emirati martyrs. It is also a day on which we salute
and show our gratitude to the families of martyrs, confirming
that their great sacrifices will resonate in our memories. These
martyrs have become role models of courage and patriotism
while defending the safety and stability of the country.

Martyrs and their families deserve our appreciation, gratitude,
love and loyalty. The UAE leadership has set an example in recognising the great sacrifices of martyrs by supporting their
families. Therefore, we all follow through the country’s leadership and commemorate, on this immortal day, the sacrifices
and giving of the nation’s martyrs.
Commemoration Day is a day for sacrifice, cohesion, loyalty,
patriotism and dedication for the wise leadership. It underscores the strength of our unity, the solidarity of our people
and their cohesion in supporting the country’s leadership,
which has exerted all efforts to serve the nation. Commemoration Day is the day of national sacrifices and a day to teach
new generations principles and human values.
Our valiant martyrs have written, with their blood, an honourable chapter in the history of our precious nation, and their
memory will be the beacon for us and generations to come, as
they inspire us with their determination, national will, honesty
and loyalty. Commemoration Day will remain a precious national occasion to honour our martyrs.
Our prayers go to the UAE’s martyrs, praying to Allah Almighty
to grant them mercy and their families’ patience and serenity,
as well as bless our leadership and people and keep the country safe and stable.”
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Our Martyrs will remain in Our
Hearts: Mohammed Al Bowardi

On Commemoration Day, Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for Defence Affairs, said that, on this
day, the UAE commemorates its martyrs, who have made the ultimate sacrifice and went down in history as defenders
of justice.

In his speech on the occasion, he said, “Commemoration Day
is a precious national event on which we renew our loyalty to
the UAE’s leadership, invest in our sons and reinforce the
country by educating and training them and enhancing their
skills, so they will be ready to assume their responsibilities
and be the protective shield of this country.”
“I would like to note the country’s leadership spares no effort
to support the families of martyrs, who have set the greatest
examples of giving in defence of the country, and will remain
in our hearts,” he added.
“We pray to Allah Almighty on this day to protect the UAE’s
leadership and people and grant us continued safety and security, and live up to the expectations of our leadership,” he
said in conclusion.
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continue bestowing his mercy on us and to keep our
country safe from evils.
Peace be upon you.”
We Draw Strength from Sacrifices of Our Martyrs: Mohamed bin Zayed
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of
the Armed Forces, has said, “We draw lessons from the sacrifices of the nation’s martyrs for a strong and resilient country,
capable of facing challenges... We are proud of them.” Sheikh
Mohamed said the names of the UAE’s fallen heroes and their
memories would live on forever.
In a statement to the ‘Nation Shield’ journal on the occasion
of Commemoration Day, marked 30th November, His Highness Sheikh Mohamed said, “Over time, we are keen to preserve this anniversary and keep it alive in our memory. We
intend to inscribe our martyrs’ heroism into the brightest
pages of the nation’s history so that future generations will
know how much their ancestors sacrificed to uphold the
UAE’s security, values and dignity.
The following is the text of His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan’s statement on Commemoration Day:
“The UAE and its people are proud to observe Commemoration Day, which celebrates the memory of our heroic martyrs
who sacrificed their lives for the UAE and its people in defence of its values and principles. We raise our heads with
honour and pride. We draw lessons from their enormous sacrifice for an advanced, resilient and robust nation capable of
facing challenges confidently and looking to the future with
hope and ambition.
“The memory of our fallen heroes will remain a source of inspiration, and their sacrifices remain imprinted on the hearts
of our people, a shining model for the love of our nation. The
greatest sacrifices are those made for one’s country, the most
honourable battles are those fought in defence of it, and the
most precious blood is shed in defence of the homeland and
for the preservation of its achievements.
“The names of our heroic martyrs, both military and civilian,
will endure as a symbol of a glorious era in our history. No
matter how many years pass, their memory becomes ever
brighter, and we are keen to preserve this anniversary and
keep it alive in the country’s memory and that of its people.
We are determined to record their heroism in our history
books and inform future generations of the sacrifices made
to uphold the UAE’s security and dignity.
“Since the UAE has dedicated a day to commemorate its martyrs and recall their heroism and courage with pride, it will
never forget them. Instead, it remembers them all the time
because they are present in the hearts of the people. Their
memory will never fade, nor will their sacrifices be forgotten.

“Taking care of our martyrs’ families and providing for them
by way of expressing our gratitude remains at the top of our
priorities because the UAE is loyal to its children and never forgets their sacrifices. Thus, our flag remains high, now and in
the future, and our appreciation for the martyr’s sacrifices
knows no bounds.
“On this national occasion, we salute the mothers, fathers and
families of the martyrs who provided the UAE with the joy of
their lives and set an example in courage and patriotism. We
salute our martyrs’ sons and daughters.
“As the UAE prepares to enter the next 50 years
of its history with great ambitions, hopes
and aspirations, we evoke the values
and meanings embodied by our
righteous martyrs – the values
of patriotism, belonging, giving, sincerity and dedication
to our nation. These meanings fill us with determination, strength and the
will to realise our ambitions in the coming
years. It proves that our
beloved country rises
and advances with the
power of its children
and that we will be
able to fulfil its right.
“May God Almighty
have mercy on our
righteous martyrs and
bless their families.
Long live the United
Arab Emirates, strong, impregnable and honoured
thanks to its children.”
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people, the ancestors and the youth, and underscores the Emirati people’s patriotism, while reviving the national memory
about the story of our ancestors.
The martyrs, who are our sons, brothers and ancestors, tell the
history of our country with medals of honour, and their blood
tells the story of a glory and pride.
The good deeds and sacrifices of our martyrs will remain as
long as there is life, and their blood is manifested in our identity, reinforcing our glory.
Sons and daughters of the UAE, I call upon you all, most notably our youth, to contemplate these blessed days and the
sacrifices of our martyrs while they performed
our duties, as well as our history, full of lessons and glories.
I also call upon mothers and fathers
to tell their sons and daughters
the meaning
of Commemora�
tion Day, and about the men
who sacrificed themselves to
protect the country and its
people, and about the patience of their families and
their giving, loyalty and
patriotism.
I call upon mothers and
fathers to tell their children about the honour of
serving in the army, and
about Armed Forces men
and women who are
working hard to protect
the security and stability
of the nation, as well as to
defend its stability, sovereignty and achievements. I
call on them to tell their chil-

Nation
dren about the National Reserve programme and its role in
strengthening our self-power and sharpening the personalities of our youth.
I call upon all citizens who know a martyr’s family to visit
them and support them on this day, for it is a sorrowful day
for them, as their feelings of loss are remembered.
The families of martyrs have shown great courage, patience
and awareness, underscoring their faith, and they have become a source of inspiration to everyone, to be dedicated in
serving their country.
If words are not enough, actions have constantly fulfilled
this duty, most notably the establishment of Wahat Al Karama, the Martyr’s Memorial, and the initiatives of Their Highnesses Supreme Council Members and Rulers of the Emirate’s, including the naming of streets, squares and schools
after martyrs, in addition to the significant support provided
to families of martyrs from the Martyrs’ Families’ Affairs Office, with the personal monitoring of His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces,
as well as many social initiatives.
UAE citizens, As we celebrate Commemoration Day, we also
celebrate our valiant Armed Forces, while acknowledging
they welcome martyrdom, both officers and soldiers, and
they are willing to sacrifice their lives for the sake of the
country.
I salute the officers and soldiers of our Armed Forces and security authorities, as well as our military service recruits, and
I reiterate my appreciation for their commitment, efficiency
and willingness to train and develop their skills, making
them among the best armies in the world.
Equally, I salute the builders of our Armed Forces, our father
and teacher and the symbol of our country, the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, and the Supreme Commander,
my brother President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed,
and my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed,
who oversaw the development of our Armed Forces.
My fellow citizens, I am confident that you know the message of the martyrs by heart. It is the message of Emirati values and principles of loyalty, mercy, selflessness, siding with
the right and rejecting the wrong. I am also confident that
you will uphold that message in the way you carry yourselves. You have always been the driving force behind the
success of the Emirati model of progress and success in all
fields of comprehensive development.
On this day, we remember our martyrs and thank them for
contributing to their country’s strength, glory and pride.
They are honoured by Allah the Almighty and they are honoured by our people and our leadership. We pray to Allah the
Almighty to bless their souls and to bless their relatives, to
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On the occasion of the Commemoration Day, President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan said
that the UAE will remain indebted to its heroes who sacrificed
their very souls for the sake of their homeland.
“The sacrifices of our martyrs will remain indelible in the conscience of the homeland and our national memory. Their heroic deeds go down in the annals of history as a source of inspiration to ensure our nation’s glory, stability and steady advances toward a brighter future,” President His Highness
Sheikh Khalifa said in a statement given to ‘Nation Shield,’ the
UAE Armed Forces’ magazine.
Below is the statement in full: “While celebrating the Golden
Jubilee of our Union, let’s all give a standing ovation to the
martyrs of the homeland. They wrote with their pure blood
and valiant sacrifices, bright pages whilst defending our nation, preserving our sovereignty, and maintaining our independence. They were adamant to keep our national flag flying
high across all fronts.
We renew our pledge that the UAE leadership will remain
faithful to the children of our martyrs and their families. We are
a nation that glorifies the values of sacrifice and heroism. God
says in the Noble Quran: “But do not think of those that have
been slain in God’s cause a dead. Nay, they are alive! With their
Sustainer have they their sustenance. Exulting in that (martyrdom) which God has bestowed upon them out of His bounty.
And they rejoice in the glad tiding given to those (of their
brethren) who have been left behind and have not yet joined
them, that no fear need they have, and neither shall they
grieve. They rejoice in the glad tiding of God’s blessings and
bounty, and (in the promise) that God will not fail to requite
the believers.”
The Thirtieth of November is a day of appreciation and loyalty,
on which our nation - leadership and people - articulates with
pride the values of sacrifice and our martyrs’ heroic deeds. The
UAE flag is a symbol of strength, pride and invincibility. On this
day our men and women express their deep thanks and gratitude to those who lost their very souls in protection of the sovereignty of our land.
On this fragrant occasion, and as our country confidently
stands on the threshold of a new phase in its history - a new
era of development, and economic, political and social
growth - I call upon the nation’s youth to learn from the noble

values embodied in martyrdom and to take the martyrs as an
example to be emulated for excelling themselves in performing their duties and mastering new skills and capabilities.
Great nations are built with determination, leadership, and
great sacrifices, thanks to which we fortify our stability, unity
and cohesion, in order to protect the State founded by the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and his brothers, the
Founding Fathers, on the values of giving and sacrifices.
We salute the soldiers, officers and leaders of our valiant
armed forces, and all members of our security services who’re
sparing no effort while protecting the achievements of our
nation. We also salute our sons and daughters working in all
fields of national duty, including development, services, humanitarian works, and health fields, inside and outside the
country.
May God Almighty protect our homeland and bestow His
mercy and forgiveness on the souls of our martyrs and perpetuate security and safety for our nation.”
Martyrs’ Good Deeds will remain as Long as there is Life:
Mohammed bin Rashid
The good deeds and sacrifices of our martyrs will remain as
long as there is life, and their blood is manifested in our identity, reinforcing our glory, said His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister
and Ruler of Dubai.
In a statement given to ‘Nation Shield,’ the UAE Armed Forces’
magazine, His Highness Sheikh Mohammed made these remarks in observance of UAE Commemoration Day, marked on
November 30th every year.
Following is the full text of his statement on the occasion: “By
the name of Allah Almighty the merciful.
Sons and daughters of the UAE, Peace be upon you.
I salute you all as we gather today to celebrate our glorious
martyrs, and we stress their eternal presence with us, in our
minds and souls.
“On this day every year, the wisdom of my brother, President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, is manifested by the adoption of 30th November as a day to commemorate our martyrs. On this day 50 years ago, Salem Khamis Suhail passed away while defending the country.
The adoption of 30th November as Commemoration Day has
important significance, as it highlights the unity of the Emirati
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Preserving the Sacrifices
of Our Heroes

Khalifa bin Zayed:
“Sacrifices of UAE martyrs will remain
indelible in conscience of our nation”

Mohammed bin Rashid:
“The adoption of 30th November as
Commemoration Day has important
significance, as it highlights the unity
of the Emirati people”

Mohamed bin Zayed:
“We draw lessons from the sacrifices
of the nation’s martyrs for a strong
and resilient country... We are proud
of them”
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Israel based Elbit
Systems announced the
establishment of a company
in the UAE

without the demands of satellite manufacturing, government regulations, launch integration or space data delivery,
said Andy Stephenson, BlackSky Vice President of International Business Development & Sales.
In a conversation on the sidelines of the show, he said: “BlackSky is focused on real-time Geospatial Intelligence as a Service delivered through subscription-based offerings enabled
by cloud technology – it’s easy to do, customers understand
it, at an affordable price point making access to space a reality. We monitor activities and facilities worldwide by harnessing the world’s emerging sensor networks and leveraging
our own satellite constellation. We process millions of observations from our constellation as well as a variety of space,
IoT, and terrestrial based sensors and data feeds. Our on-demand constellation of satellites can image a location multiple times throughout the day (morning to dusk). We monitor
for economic and pattern-of-life anomalies to produce alerts
and enhance situational awareness.”
Rolls-Royce Signs Replacement
Contract
Rolls-Royce plc has signed an agreement with Silk Way West

Airlines to provide replacement engines for five of its RB211524 powered Boeing 747-400F aircraft that will support their
operations until 2026. The agreement will provide the cargo
airline with a minimum of 20,000 flight cycles of engine life
for the next five years and provides them with a cost-effective solution for maintaining their fleet at its current level of
operability.
Elbit Systems Establishes a Company in UAE
Israel based, Elbit Systems has established a company in the
UAE, named Elbit Systems Emirates (ESE) to foster long-term
cooperation and oversee customisation of solutions for the
operational needs of end-users. The company is also hoping
to lead the transfer of technologies to local partners through
its local presence.
At the show, the company exhibited its solutions that facilitate multi-domain networked warfare, airborne precision
fires, aircraft vision systems, and airborne protection systems. The multi-domain networked warfare display included
an integrative communication network solution for air, sea,
and land from the tactical level and up to the Joint Operations Command, the E-LynX family of software-defined radio
systems, and the HattoriX fire support solution.
Timothy Hawes, Managing Director at Tarsus Middle East, organisers of Dubai Airshow 2021 concluded: “It has been a
truly incredible Dubai Airshow. The event has been a real testament to the resilience, robustness and adaptability of the
aviation and aerospace industries to come back with such
strength after the pandemic.”
Dubai Airshow 2023
The Dubai Airshow is held under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. The next
edition will take place in 2023 at Dubai World Central (DWC),
Al Maktoum airport.
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dars. For Saab to keep leading and succeeding, it must keep
innovating, which was evident at its stand. Saab takes the
long view and develops new concept capabilities for future
products and capabilities that can improve existing products.
KSA’s AEC Displays its Capabilities
Advanced Electronics Company (AEC), a Saudi Arabian Military Industries (SAMI) company, presented its portfolio of latest solutions and technologies within its defence and aerospace sector, including Maintenance, Repair and Overhaul
(MRO) services, Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence (C4I), operations centre, electronic
warfare (EW) products and solutions, drones, and simulation
systems, among others.
A broad range of technology and system products of the
Aeronautics and Defence Electronics business divisions of
SAMI was on the booth. In addition, the booth showcased
several exhibits from the Aircraft Accessories & Components Company (AACC), a subsidiary of
SAMI, including MRO services for aircraft
hydraulics and secondary power systems (SPS) for multiple platforms,
as well as the repair and maintenance of civil aircraft landing
gear, and enhanced Non-destructive Testing (NDT) and
helicopter maintenance capabilities.
Airbus Secures A32neo
Order from Indigo Partners
Airbus has secured orders for
255 additional A321neo aircraft from Indigo Partners’ port-

Events

folio of airlines.
Indigo Partners is a private equity fund focused on worldwide investments in air transportation. The aircraft ordered
under the agreement will be operated by Wizz Air, Frontier,
Volaris and JetSMART under the joint agreement. The firm
order was signed at the show and brings the total number
of aircraft ordered by Indigo Partners’ airlines to 1,145 A320
aircraft.
Volaris and JetSMART will also convert 38 A320neo to
A321neo from their existing aircraft backlogs.
Akasa Air Orders 737 MAX for Indian Market Launch
Boeing and Akasa Air, a brand of SNV Aviation, announced
an order of 72 737 MAX aircraft by the new Indian carrier in a
deal worth nearly US$9 billion at list price.
Akasa Air’s order includes two variants from the 737 MAX
family, the 737-8 and the high-capacity 737-8-200. Stan Deal,
Boeing Commercial Airplanes president and CEO
added: “The 737 MAX, with its optimised
performance, flexibility and capability,
is the perfect airplane to establish
Akasa Air in the Indian market
and ensure it effectively grows
its network.”
BlackSky Delivers Realtime Geo-spatial
Intelligence
Companies large and small
are adopting new business
models that enable Space
as a Service, from Satellites
as a Service, or Ground Stations as a Service, all of which
promise the benefits of space
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New country pavilions
included Czech Republic,
Belgium, Brazil, Israel,
Slovakia
Collins Aerospace Offers Upgrades
At the show, Collins Aerospace highlighted that even decades-old aircraft can continue performing for years to come
thanks to retrofit modifications. Collins offers 21 different solutions to help operators modernise current C-130 aircraft,
including upgrades for wheels and brakes, propellers, avionics, seating, mission equipment, and ground systems and
support. In addition to upgrades, Collins also provides longterm sustainment solutions to help customers streamline
their MRO operations.
For example, Collins’ C-130 brakes can allow for up to 2,000
landings per overhaul — compared to 250 landings per overhaul experienced by operators of the C-130’s current system.
That lifespan is eight times longer, significantly reducing
maintenance time and cost.
Rafael Focuses on AI and Big Data
Rafael Advanced Defense Systems participated for the first
time at the Dubai Airshow and was represented by a large
delegation. With a vast array of aerial products, solutions and
capabilities, Rafael focused on aerial defence, satellite intelligence, and communications.
Many of Rafael’s systems are already operational worldwide
and the company has proven itself to be a global leader in defence solutions. Since the Abraham Accords, Rafael has been
able to work with its partners in the region under the policy of
Israel’s Ministry of Defence. It has embarked on a Joint Ven-

ture with the Abu Dhabi-based G42 technology company
and emphasised the synergising of artificial intelligence (AI)
and big data in its systems.
Throughout the week, Rafael showcased some of its most
advanced operational and combat-proven aerial defence solutions, which are supported and enhanced by AI. Various
other world-leading technologies were also on display
throughout the airshow, with another emphasis on the fields
of satellite intelligence and communication. For example,
the LITENING, which is the world’s most widely used targeting and navigation pod, was highlighted.
Russia Highlights Latest Missile Artillery Developments
Rosoboronexport, the organiser of the Russian joint stand at
the show, presented major defence products and various
military equipment most in demand on the world arms market. The Russian portfolio included the latest Tornado-family
of multiple rocket launch (MRL) systems. The system, developed by Rostec Technodinamika holding was recently delivered to the Russian Land Forces.
The Tornado-G 122 mm and Tornado-S 300 mm MRL are
among the latest missile artillery developments available to
the international defence sector. Underscoring Russia’s more
than 50 years of experience in manufacturing MRLs, the latest systems are capable of guiding the missiles in flight while
maintaining a balance of gunpowder-to-mass ratio with increased range of fire.
Saab Steals the Show with Cutting-edge Sensors
Saab is a world-leading provider of sensors. The company’s
sensor technology is being used by customers in the air, on
land and at sea to keep their borders and people safe from
harm.
The world of digital radar is here and with it comes a vast
range of potential software solutions to complement, upgrade or even replace existing hardware for sensors and ra-
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of Tawazun, Mikail Houari, President of Airbus Africa & Middle
East and Michel Carzan VP Airbus Helicopters Industrial Cooperation signed the MOU at Tawazun’s stand. According to the
MoU, Tawazun and Airbus will explore potential cooperation
opportunities in the areas of refuelling solutions for Military
Air Systems, Unmanned Aerial Systems, Helicopter Flight Lab
and R&D for UAS/VSR700-, as well as other potential cooperation opportunities of mutual interest.
Tawazun also announced that it signed a Letter of Intent (LoI)
to purchase 100 VRT500 helicopters from Aeroter at a total
value of 216.9million Euros (Approx. AED913 million), for use
across some government entities. The delivery is expected by
the end of 2023.
Furthermore, Tawazun and Bahrain Defense Force (BDF)
signed a MoU to boost cooperation in defence industries and
to exchange information and expertise on industrial participation and offset programmes. Under the MoU, Tawazun and
BDF will jointly work to build synergies aligned with the strategic goals of the defence and security industry, and to develop a common mechanism for implementing programmes related to implementation of the industrial participation programmes in the two countries. The two sides will also cooperate to identify opportunities for joint projects in the supply
chain domains, as well as cooperation in R&D areas.
UAE Orders Additional A330 MRTT
The UAE Air Force & Air Defence ordered two additional Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT) aircraft increasing the country’s MRTT fleet up to five aircraft. With deliveries
starting in 2024, this agreement will also cover the upgrade of
the country’s current A330MRTT fleet to the latest enhanced
version.
“This repeat order, added to the growing MRTT customer
base, confirms the suitability of our platform as the world’s
tanker of reference,” said Bernhard Brenner, Executive Vice

Events

US$ 78 billion worth of deals
were announced during the
week
President Marketing and Sales at Airbus Defence and Space.
Leonardo’s AW609 in the Spotlight
Leonardo presented its AW609 tiltrotor for the first time in
the region at the show. With a stand and an outdoor static
area, the company welcomed visitors to see some of its most
advanced technologies, including the only tiltrotor in the
market set to receive civil certification. Other high-tech
equipment on display included advanced electronics, helicopters, and defence technologies.
The AW609, on display, was flown to Dubai for the opening
ceremony of the helicopter terminal, built by Leonardo in
partnership with Falcon Aviation Services at the Expo 2020
Dubai site. Here the company also launched ‘Agusta’, reinvigorating the iconic helicopter brand as the marker for Leonardo’s VIP transportation products and services.
Bombardier Showcases Global 7500 for the First Time
Bombardier highlighted its Global 7500 for the first time in
the Middle East. According to Bombardier, the Global 7500
aircraft is the world’s largest and longest-range business jet.
It comes with a luxurious interior with four living spaces, including a full-size kitchen and a dedicated crew suite.
It also boasts of a Smooth Flex Wing, which Bombardier calls a
technological marvel engineered for maximum control and
agility at all speeds, providing the smoothest ride in the industry. Global 7500 also has an industry leading nautical range of
7,700 and a top speed of Mach 0.925, as well as an exceptional
short-field performance unrivalled in business aviation.
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Emirates Forges New Partnerships
Emirates concluded the Dubai Airshow on a positive note,
culminating a week of investment announcements, new
partnerships forged, and the strengthening of established
connections as key aviation players from around the world
came together in Dubai to mark a turning point in the industry’s recovery.
This year, Emirates’ presence at the show included participation in the opening flypast; aircraft static displays; an exhibition stand showcasing its latest cabin products, Emirates
Flight Training Academy, and the Emirates Aviation University; and offering its hospitality for partners and invited guests
in the Emirates Chalet.

The event welcomed more
than 104,000 attendees
across five days
At the Dubai Airshow, the airline announced a significant investment to retrofit 105 of its Boeing 777 and A380 aircraft
with its Premium Economy product, in addition to other cabin enhancements. The entire 18-month retrofit programme,
starting in 2022, will take place in Dubai and reinforces the
UAE’s status as a centre of aviation excellence. Emirates also
signed an agreement with Panasonic to deliver a suite of inflight entertainment (IFE) solutions for its Premium Economy
retrofit programme.
Emirates helped to open the flying display of the first afternoon of the airshow with a special fly past comprising of an
Airbus A380 and the Boeing 777 adorned with the special
UAE 50th and Expo 2020 Dubai liveries, joined by partner
UAE commercial airlines, and followed by the UAE’s air-display team, Al Fursan.
Tawazun Makes Key Announcements
Tawazun Economic Council (Tawazun) and Airbus signed a
MoU at the show, under which the latter will establish a wholly owned facility in Abu Dhabi. The MoU comes as part of
Tawazun’s endeavours to attract and promote long-term
partnerships with leading defence and security, aviation, and
aerospace manufacturing companies.
Matar Ali Al Romaithi, Chief Economic Development Officer
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Dubai Airshow

Concludes with Massive
Deals Heralding
Industry Growth
The Dubai Airshow 2021 was officially the biggest edition
of the event since it first began in 1989, with US$ 78 billion worth of deals announced during the week. The
event welcomed more than 104,000 attendees and witnessed a 50 per cent increase in trade visitors, which included global senior executives from 148 countries. The
Airshow was bigger than the pre-pandemic 2019 edition
in terms of visitor numbers and deals announced. It was
also a significant milestone for the defence and space sectors which saw a range of deals and agreements declared.
The 17th edition of the event was held from 14 to 18 November at Dubai World Central International Airport, in conjunction with the UAE’s hosting of Expo 2020 Dubai and its celebration of its fiftieth year.
Industry specialists and leaders from across the aviation, aerospace, space, and defence sectors from all over the world
were present at the show. The event featured over 20 country
pavilions and new additions from the Czech Republic, Belgium, Brazil, Israel, and Slovakia. There were also civil and military delegations from more than 140 countries with more
than 371 new exhibitors, over 80 start-ups along with a stunning aircraft display of over 160 commercial, military, and private jets including the latest Boeing 777x, Bombardier’s Global 7500 and many more.
The event also hosted 387 senior military and civil delegations along with more than 50 hours of thought-leadership
content across cargo, sustainability, air traffic management
and aerial mobility presented by 250 plus industry speakers.
Off to a Flying Start
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice-President and Prime Minister of the UAE, Ruler of Dubai

and UAE Minister of Defence visited Dubai Airshow 2021 on
its official opening day. The event was officially inaugurated
by His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai who led the Royal
Tour.
The UAE’s Ministry of Defence announced 22 deals worth
AED 22.5 billion during the first four days of the air show,
awarded to local and international companies. The deals of
the first day amounted to AED 5,239,207,000.00, second day
was AED 11,284,837,000.00, and the day three deals stood at
Dhs4,257,401,000.00. On the fourth day, the Ministry of Defence announced the conclusion of seven deals worth AED
1,742,429,000.00 with local and international companies.
This brought the total deals concluded during the first four
days to 23 deals, with a total value of AED 22,523,874,000.00.
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Martyrs Day… An Immortal
Day in the Nation’s Memory
By:
Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

On November
30 every year,
our country, our
wise leadership
and dear people
celebrate Martyrs
Day. It marks the
day of sacrifice,
benevolence and
giving. It is the day
to commemorate
the nation’s
martyrs who set
an exemplary
role model that
embodied the
values of belonging,
self-sacrifice, and
redemption.

The UAE’s Commemoration Day honours the sacrifice of all fallen heroes, who shed
their blood to defend the truth, remove injustice and raise the nation’s flag high.
November 30 every year shall remain an immortal day in the memory of a nation
that places its children above all considerations and considers them its wealth. This
memory brings to mind the founding father who inspired the generations with love
of the homeland. November 30 of each year will remain a national title for the sacrifices, heroisms and glories that were inscribed by the nation’s righteous martyrs in
the arenas of honour, courage, truth, and redemption. This day will also remain one
of our precious national occasions that embody the “House Is United” motto. The
whole of the UAE, with all its emirates and cities, stands united, like one family. It appreciates the sacrifices of its upright sons and takes pride in the stances of their families that set an example of steadfastness, strong will and patriotism.
Martyrs Day is a precious national occasion on which all generations in the UAE contemplate to draw inspiration from its lessons, values, and principles. The martyrs of
every nation are the elite of its citizens and the bearers of its torches towards a better
tomorrow. They are icons of loyalty, selflessness, self-denial, and sacrifice for the sake
of the nation. Our martyrs have proved that the people of the UAE possess a strong
and impregnable determination, capable of defending the homeland and presenting an honourable image of the UAE and its people in various fields.
What martyrs gave to the homeland deserves to live forever in the minds of our dear
people. The blood and sacrifices of our martyrs have played a major part in the development, prosperity, and progress of our country. Thanks to them and their valiant
feats, we enjoy security and stability, and the flag of the UAE is soaring high in the
fields of truth and duty.
Our martyrs have given us inspiring lessons in patriotism, belonging to the land and
loyalty to the wise leadership. They are the seeds sowed by the founding leader, may
God rest his soul, who taught us all how to love our land, defend its soil and work
hard to raise the flag of the UAE. While we remember all our martyrs with pride, we
will never forget those who instilled in these heroes this noble heritage of courage
and heroism, namely the martyrs’mothers, who set the most wonderful examples of
courage, steadfastness, altruism, and patriotism. On the day of patriotism, the day of
martyrdom and martyrs, we extend our respect, appreciation, and gratitude to the
mothers of martyrs. These mothers bear the spirit of the nation that reflects its values, principles, legacy, and unity.
On this day, we also pay tribute and respect to all the heroes of our valiant Armed
Forces, who have shown exemplary heroism and courage in the arenas of right and
duty.
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