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ال شك في أن  2020كان العام
األصعب الذي يواجه البشرية منذ
عقود ،ففيه عانى العالم من أسوأ
أزمة صحية على اإلطالق ،وهي
جائحة وباء كورونا ،التي أحدثت
تحوالت جوهرية في كافة المجاالت،
وأظهرت بشكل واضح غياب إرادة
التعاون الدولي في مواجهة األزمات
والتحديات.
وفي الوقت الذي سادت فيه حالة
من التفاؤل بقرب انتهاء هذه الجائحة،
مع توصل العديد من شركات األدوية
للقاحات فاعلة ضد هذا الفيروس،
وانطالق حمالت التطعيم بهذه
اللقاحات في العديد من دول العالم،
إال أن ظهور سالالت جديدة من
فيروس كورونا أكثر عدوى وانتشاراً
خالل األيام الماضية أثار حالة من
القلق والخوف حول العالم ،ما اضطر
معه العديد من الدول إلى العودة
إلى سياسات اإلغالق الكامل والجزئي
لمواجهة الموجة الجديدة من كورونا،
ما يعني معه استمرار هذه الجائحة
والتحديات المرتبطة بها في العام
".2021

لقد ألقت جائحة كوفيد 19 -بظاللها عىل طبيعة التحديات واملخاطر
التي واجهت العامل خالل  ،2020والتي متحورت حول الرصاع بني القوى
الكربى ،وخاصة من جانب روسيا والصني ،عىل إعادة تشكيل النظام الدويل ،ليعكس
مكانتهام ونفوذهام يف عامل ما بعد كورونا ،واستمرار الحرب التجارية والتكنولوجية بني واشنطن
وبكني ،وتصاعد مخاطر الهجامت السيربانية التي تستهدف البنية األساسية واملعلوماتية للدول.
كام شكلت األوضاع االقتصادية واالجتامعية الصعبة الناجمة عن تداعيات كوونا ،وخاصة يف
مناطق األزمات والرصاعات ،فرصة للتنظيامت املتطرفة واإلرهابية إلعادة تنظيم صفوفها واستئناف
أنشطتها اإلرهابية ،مستغلة يف ذلك تركيز الحكومات يف هذه املناطق عىل مواجهة كورونا.
وهذه التحديات واملخاطر من املرجح أن تستمر يف العام  ،2021فوباء كورونا ،وكام هو واضح من
تطورات األيام املاضية ،بات ينترش مبعدالت متسارعة يف العديد من دول العامل يف ظل سالالته الجديدة
األكرث تحورا ً وتعقيدا ً ،فرغم وجود العديد من اللقاحات الفاعلة وبدء عمليات التطعيم يف العديد من
دول العامل ،فإنه سيكون من الصعب توفريها لجميع شعوب العامل خالل العام  ،2021ما يعني معه
استمرار هذه الجائحة ،وتداعياتها السلبية عىل الصعد كافة ،فاقتصادياً تشري العديد من التوقعات
الصادرة عن مؤسسات أممية ودولية إىل أن الكثري من دول العامل ستواجه العديد من األزمات خالل
العام  ،2021خاصة مع تراجع معدالت النمو االقتصادي العاملي ،واحتامالت تفاقم بعض املشكالت
املرتبطة بالجائحة كأزمة األمن الغذايئ العاملي ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة يف العديد من دول العامل.
ويف ظل هذه األوضاع ،رمبا تظل حالة الجمود يف العديد من األزمات والرصاعات اإلقليمية والدولية
يف العام  ،2021النشغال املجتمع الدويل مبواجهة الجائحة من ناحية ،واستمرار حالة الغموض بشأن
كيفية التعامل مع هذه األزمات من ناحية ثانية ،خاصة يف منطقة الرشق األوسط ،التي تشهد
حالة من السيولة والضبابية نتيجة السياسات العدائية واملامرسات غري املسؤولة من جانب بعض
القوى اإلقليمية التي تواصل التمدد والتدخل يف شؤون العديد من دول املنطقة وانتهاك سيادتها
وزعزعة أمنها واستقرارها .هذا يف الوقت الذي تشري فيه التوقعات أيضاً إىل أن الحروب التجارية
واالقتصادية والهجامت السيربانية ستكون محور الرصاعات بني القوى الكربى يف العام .2021
ورغم أن معظم السيناريوهات املستقبلية تشري إىل أن  2021لن يختلف كثريا ً عن العام  ،2020سواء
من حيث املخاطر والتحديات ،إال أن هناك بعض التوقعات التي تتنبأ بأن العام الجديد قد يحمل
معه بعض الفرص اإليجابية ،خاصة مع تويل الرئيس املنتخب جو بايدن مقاليد السلطة يف يناير
 ،2021حيث تتضمن هذه الفرص العودة إىل نهج التعددية يف إدارة األزمات والرصاعات الدولية،
وتفعيل دور املنظامت األممية والدولية ،وتخفيف حدة التوتر بني الواليات املتحدة وكل من روسيا
والصني ،وعودة الواليات املتحدة إىل قيادة الرشاكة املوسعة عرب املحيط الهادئ ،والتعاون الدويل
يف إنتاج لقاحات مشرتكة ضد فريوس كورونا ،وهي كلها توقعات إيجابية للعام  ،2021ليس فقط
ألنها تشري إىل احتامالت عودة التعاون بني الواليات املتحدة والقوى الدولية األخرى يف مواجهة
األزمات ،وإمنا أيضاً ألنها تعني أن العامل رمبا استفاد من أخطاء إدارته ألزمة جائحة كورونا يف العام
 ،2020وبات أكرث قناعة بأن التعاون الدويل هو املدخل األمثل ملواجهة هذه النوعية من األزمات
والتحديات العابرة للحدود من ناحية ثانية ،ألنه مهام كانت قدرة أي دولة ،فإنها تظل عاجزة مبفردها
عن التعامل مع هذه النوعية من التحديات التي تتسم بالتعقيد والتشابك وارتفاع درجة املخاطر.
مع نهاية عام  2020تتزايد اآلمال أن يسود األمن والسالم واالستقرار أرجاء العامل يف العام
الجديد  ،2021وأن تختفي فيه الرصاعات والحروب بني الدول ،وتعلو مشاعر األخوة اإلنسانية
التي تضمن لجميع شعوب العامل التعايش املشرتك بعيدا ً عن نزعات التعصب والتطرف
والكراهية واألنانية ،والتي تعد من أخطر الفريوسات التي ال تقل يف تأثرياتها عن فريوس كورونا.

تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في القيادة العامة
للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971
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األخبار

محـمــد بــن زايـــد:

يحضر حفل تخريج نجله زايد وعدد من الشيوخ والمـــــــــــ

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة حفل تخريج نجله سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ والمواطنين من
«كلية ساندهيرست الملكية العسكرية « في المملكة المتحدة.

كام شهد الحفل سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي
ويل عهد عجامن وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل
نهيان مستشار األمن الوطني وسمو الشيخ عبدالله
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل
و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان
مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ
خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو املجلس

التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو
الشيح حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ
طحنون بن سعيد بن شخبوط آل نهيان والشيخ
محمد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات
أبوظبي وسمو الشيخة حصة بنت محمد بن زايد آل
نهيان والشيخة سالمة بنت محمد بن حمد آل نهيان .
وضمت الدفعة الــ  / 201 /الخريجني من دولة

اإلمارات الشيخ حميد بن عامر بن حميد النعيمي
الذي نال ميدالية «هودسن هورس» والشيخ خالد بن
سلطان آل نهيان والشيخ نهيان بن طحنون بن سعيد
آل نهيان ومبارك حميد مطر الدرعي و حمد مبارك
حمد الجنيبي وأحمد يوسف الحامدي.
وقام بتخريج الدفعة الجرنال السري باتريك ساندرز
قائد القيادة اإلسرتاتيجية يف اململكة املتحدة نيابة عن

7

ــــــــــواطنين من كلية ساندهيرست الملكية البريطانية

محمد بن زايد:
أنتم فخر الوطن وأطلب منكم بالسعي واالجتهاد والمثابرة
في طلب العلم وتطوير مهاراتكم العلمية والعملية
جاللة امللكة اليزابيث الثانية حيث تضمنت مراسم
الحفل استعراضا باملسري البطيء والعادي للخريجني
وتسليم علم الفصيل املليك الذي مينح للفصيل
األفضل يف الفوج املتخرج إضافة إىل معزوفات
موسيقية عسكرية من الرتاث الربيطاين والعاملي ثم
تسليم الشهادات والدروع والجوائز للمتفوقني وأخذ

الصور التذكارية عىل مدرجات الكلية مع الخريجني
وأعضاء تدريس األكادميية واملدربني.
والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بالخريجني من أبناء اإلمارات وتبادل معهم األحاديث
الودية ،وهنأهم بهذه املناسبة وهنأ أهاليهم وبارك
لهم تخرج أبنائهم ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف

مسريتهم القادمة.
وطالب سموه الخريجني بالسعي واالجتهاد واملثابرة
يف طلب العلم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.
كام قدم سموه الشكر والتقدير للجهود التي بذلها
أعضاء وأرسة األكادميية العسكرية ومدربوها لتخريج
هذه الكوكبة من الشباب من مختلف دول العامل.
كام حرض الحفل معايل خلدون خليفة املبارك رئيس
جهاز الشؤون التنفيذية عضو املجلس التنفيذي
وسعادة منصور عبدالله بالهول الفاليس سفري الدولة
لدى اململكة املتحدة وسعادة محمد مبارك املزروعي
وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي.
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محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة
األركان المشتركة األميركية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل

األمريكية.
وبحث سموه واملسؤول العسكري األمرييك -
خالل اللقاء  -جوانب التعاون الثنايئ ومستوى
التنسيق املشرتك يف املجاالت والشؤون الدفاعية
والعسكرية مبا يخدم املصالح املتبادلة للبلدين
الصديقني ويعزز تعاونهام اإلسرتاتيجي.
حرض اللقاء  ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون
آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي
وسعادة محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل
عهد أبوظبي وسعادة اللواء الركن صالح محمد
مجرن العامري قائد القوات الربية والوفد املرافق
للقوات املسلحة  -يف قرص الشاطئ يف أبوظبي  -لرئيس هيئة األركان املشرتكة األمريكية.
الجرنال مارك مييل رئيس هيئة األركان املشرتكة

محمد بن زايد يستقبل الوزير المنسق
للشؤون البحرية في إندونيسيا
استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة الجرنال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير
املنسق للشؤون البحرية يف جمهورية إندونيسيا
الصديقة .وبحث سموه والوزير الضيف  -خالل
اللقاء الذي جرى يف قرص الشاطئ يف أبوظبي -
عالقات الصداقة وجوانب التعاون الثنايئ وسبل
تعزيزه وتنميته مبا يخدم املصالح املشرتكة للبلدين
خاصة يف الشؤون البحرية واالقتصادية واالستثامرية
والتنموية .كام تبادال وجهات النظر حول عدد من
القضايا وامللفات ذات االهتامم املشرتك بني البلدين.
ونقل الوزير اإلندونييس بداية اللقاء تحيات فخامة
جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إىل صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات

املسلحة  ..ومتنياته لسموهام موفور الصحة والسعادة
ولدولة اإلمارات دوام التقدم واإلزدهار .كام نقل شكر
فخامته واعتزازه مببادرة صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ببناء مسجد يف حي السفارات يف
أبوظبي يحمل اسم الرئيس جوكو ويدودو رئيس
جمهورية إندونيسيا الصديقة إضافة إىل إطالق اسم

فخامته عىل شارع املعارض “سابقا “ أحد أهم شوارع
العاصمة أبوظبي تقديرا ً لصداقته املتينة مع دولة
اإلمارات وجهوده يف توثيق العالقات الثنائية بني
البلدين .فيام حمله سموه تحياته إىل فخامة جوكو
ويدودو معربا عن متنياته إلندونيسيا وشعبها الصديق
مزيدا من التطور والنامء واالستقرار.
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البواردي يستقبل رئيس هيئة األركان
األمريكية المشتركة
استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة
لشؤون الدفاع يف مقر وزارة الدفاع بأبوظبي الفريق
أول مارك مييل رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة،
بحضور سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع.
وبحث معاليه واملسؤول األمرييك خالل اللقاء عالقات
التعاون والعمل املشرتك بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية الصديقة خاصة
فيام يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية.
واستعرض الجانبان عددا ً من القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتامم املشرتك.

رئيس األركان في لقاء مع دارسي دورة
الدفاع الوطني الثامنة 2021-2020
إلتقى معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة بداريس دورة الدفاع
الوطني الثامنة  2021-2020يف مقر الكلية وذلك
ضمن اللقاءات السنوية ملعاليه.
ويهدف لقاء معاليه السنوي بداريس دورة الدفاع
الوطني الرتحيب بهم يف رواق كلية الدفاع الوطني
وتعريفهم باألهمية التي تشغلها الكلية عىل الصعيد
األكادميي واالسرتاتيجي الذي تتميز به عن غريها
من الكليات ،إىل جانب توضيح القصد واألهداف
من الدورة التي إلتحقوا بها ،إذ تضم دورة الدفاع
الوطني مجموع ًة منتقاة ممن تم قبولهم لإلنتساب
إليها وذلك ضمن ضوابط ومعايري مدروسة خضعت
ٍ
مخرجات
جميعها إلختبارات أولية حرصاً عىل توفري
تعليمية مؤهلة لربنامجها األكادميي النوعي الذي
تتميز به الكلية ،إذ تعترب كلية الدفاع الوطني رافدا ً
من روافد الفكر األمني واالسرتاتيجي ليس للقوات
املسلحة فحسب وإمنا لكافة الجهات ذات الرشاكة
والعالقة يف قطاعات وهيئات الدولة.

وأوضح معاليه يف نقاشه مع داريس دورة الدفاع الوطني
الثامنة  2021-2020إىل أن القيادة الرشيدة تويل
إهتاممها وحرصها يف إعداد وتأهيل القيادات الوطنية
سواء العسكرية أواملدنية لفهم أسس ومتطلبات إدارة
موارد الدولة وتوظيفها التوظيف الصحيح من أجل
حامية املصالح واملكتسبات الوطنية ،ومن هنا تعترب

كلية الدفاع الوطني هي الجهة ذات االختصاص يف
اإلعداد والتأهيل لهذه القيادات املستقبلية واملناط
بها رفع مستوى قدراتهم يف تحديد التحديات األمنية
سواء الوطنية ،اإلقليمية ،أو الدولية وتقييمها التقييم
الذي يتالئم وتغريات العرص وتطوراته املتسارعة.
حرض لقاء معاليه سعادة اللواء الركن طيار /رشاد
محمد السعدي قائد كلية الدفاع الوطني ونائبه،
إىل جانب موجهي الكلية وقادة أجنحتها وعددا ً من
ضباط كلية الدفاع الوطني.
ويف ختام كلمته ،حث معايل رئيس أركان القوات
املسلحة الجميع عىل البذل والعطاء يف كل ما من
شأنه التقدم بهذا الوطن ورفعته يف كافة املجاالت
دون استثناء ،ومن أن يكون الجميع عىل قدر الثقة
التي أولتها لهم قيادتهم الرشيدة للنهوض بالعمل
الوطني املشرتك إىل أبعد الغايات وأرفعها ،آخذين يف
الحسبان ماعليهم من واجبات ومسؤوليات تحتم عىل
الجميع العمل ٍ
بجد وإخالص دون تهاونٍ أو تخاذل يف
العمل الوطني.
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شهد حفل تخريج الدفعة الـ  50من المرشحين الطيارين والدفعة الـــــــــــــ

هــزاع بـن زايــد :القـوات المسلحـة ركيزة فــــــــــ

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي احتفال القوات
المسلحة بتخريج الدفعة الـ  50من المرشحين الطيارين والدفعة العاشرة من اإلناث في كلية خليفة بن
زايد الجوية في العين.

حرض اإلحتفال  ..معايل محمد بن أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة وعدد من املسؤولني و كبار ضباط القوات
املسلحة والرشطة وامللحقني العسكريني يف سفارات
الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة وأهايل
الخريجني .
و قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان يف هذه
املناسبة إن كلية خليفة بن زايد الجوية و جميع

كتب :حسين المناعي

تصوير :علي الجنيبي ،زايد الشامسي ،محمد الخضر

مؤسسات القوات املسلحة اإلماراتية هي مصدر
فخر دائم مبا بلغته من تطور ومهنية واحرتافية ،وما
هذه الدفعة الجديدة من الخريجات والخريجني،
من اإلمارات والدول العربية الشقيقة ،سوى
تأكيد للمسرية الزاهرة للقوات املسلحة اإلماراتية
التي تشكل ركيزة أساسية يف بناء الوطن ونهضته
وتقدمه».
وهنأ سموه الخريجني و قال مخاطبا لهم « :
مسريتكم تبدأ اليوم ليك تضعوا ما تعلمتموه و

تدربتم عليه موضع التنفيذ ،مساهمني يف خدمة
بالدكم وحاميتها وتطورها ،مقدمني القدوة الحسنة
للشباب القادر بهمته وعزميته وعلمه ومعرفته
وطموحه ،عىل تجاوز كل التحديات وامليض قدما
عىل طريق املجد واإلنجازات».
وألقى العميد الركن طيار بطي عيل سيف النيادي
قائد كلية خليفة بن زايد الجوية كلمة بهذه
املناسبة رحب فيها براعي الحفل سمو الشيخ
هزاع بن زايد آل نهيان وشكره عىل ترشيفه حفل
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ـــــــــــــــ  10من اإلناث بكلية خليفة بن زايد الجوية

ــــــــي بنــاء الوطـــن

التخريج وقال« :إنه ملن دواعي رسورنا أن يرشف
حضوركم الكريم احتفالنا بتخريج الدورة الـ50
ودورة اإلناث العارشة من املرشحني الذين أمتوا
متطلبات الحصول عىل درجة البكالوريوس يف
تخصيص علوم الطريان واإلسناد الجوي بالتعاون
والرشاكة مع كليات التقنية العليا».
وأشار إىل أن الدورة شارك فيها عدد من مرشحي
الدول الشقيقة الذين كانوا خري ممثلني لدولهم
وهم من اململكة العربية السعودية ومملكة
البحرين واململكة األردنية الهاشمية وجمهورية
السودان وجمهورية لبنان.
وقال إن كلية خليفة بن زايد الجوية نهجت منذ
تأسيسها مسارا للتميز و النجاح ومواكبة التطورات
و التكنولوجيا يف مجاالت الطريان املختلفة بفضل

هزاع بن زايد:
ٍ
قدما على طريق
نتجاوز التحديات ونمضي
المجد واإلنجازات
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الخريجون يشيدون بجهود القيادة الرشيدة
لتوفير أفضل الظروف وأرقى أشكال اإلعداد

رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة
حفظه الله ،والتوجيهات املستمرة لصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة حيث نراها
اليوم شامخة تعمل من خالل منهج علمي مبني
عىل ترسيخ قواعد اإلبتكار و الريادة العسكرية و
ذلك من خالل رؤيتها بأن تصبح رائدة تنافس أرقی
الكليات الجوية يف العامل وحرصت الكلية خالل
السنوات املاضية عىل تطوير العنرص البرشي وذلك
بالجمع بني الجودة األكادميية ومتطلباتها والجودة
التقنية و العسكرية ومستجداتها.
وأضاف « :مل تقف جائحة كورونا عائقا أمامنا يف
أداء مهامنا التدريبية ،فقد تم التعامل معها وال
يزال  -بكل كفاءة ومسؤولية  -ما هيأ بيئة صحية
آمنة أتاحت للمرشحني تنفيذ مهامهم التدريبية
واألكادميية عىل أكمل وجه مستغلني يف ذلك
القاعدة التكنولوجية واملعملية التي تتميز بها
الكلية».
وخاطب الخريجني وقال  « :أبارك لكم نجاحكم
واجتيازكم مراحل التدريب العسكري والتعليم
األكادميي والذي جاء نتاجا لجهد مخلص وعمل
دؤوب تخطيتم فيها كل الصعاب فهنيئا لكم وهنيئا
لوطننا بكم  ..لقد أديتم ميني الوالء وأقسمتم عىل
الطاعة وعليكم واجب اإللتزام به وليكن شعاركم
الله  ..الوطن  ..رئيس الدولة».
ثم قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتكريم
املتفوقني يف الدورة و هنأهم بإبداعهم وتفوقهم،
ومتنى لهم النجاح يف مسريتهم العلمية ضمن
صفوف قواتنا املسلحة الباسلة وحثهم عىل أداء
واجبهم الوطني بكل كفاءة وهمة وإخالص.
عقب ذلك تم تسليم و تسلم العلم من الدورة
الـ 50إىل الدورة الـ 51مصحوبا بقسم العلم بأن
يحافظوا عليه مرفوعا عاليا ،ثم قدم فريق الفرسان
عروضا جوية نالت استحسان الجميع ثم استأذن
قائد الطابور راعي الحفل باالنرصاف.
وأعرب الخريجون مبناسبة تخرجهم من كلية خليفة
بن زايد الجوية عن سعادتهم الغامرة بتفوقهم
ليساهموا مع إخوانهم من الضباط وعنارص قيادة
القوات الجوية و الدفاع الجوي يف املحافظة عىل
املنجزات واملكتسبات الوطنية التي تحققت عىل
أرض الدولة.
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موىس محمد القبييس
فقد أشاد املرشح طيار موىس محمد القبييس بجهود
القيادة الرشيدة التي وفرت ألبنائها يف مختلف
أفرع القوات املسلحة أفضل الظروف وأرقى أشكال
التأهيل واإلعداد والتدريب وأحدث الطائرات
ومنظومات األسلحة يف العامل و الكليات العسكرية
 ..وقال  »:إننا لنشعر اليوم بالفرح والفخر بعد
أن أمتمنا متطلبات الكلية من نشاطات ودراسة
ومهام طريان»  ..ودعا بالتوفيق والنجاح لجميع
ضباط الدفعة الـ 50والتي جاءت متزامنة مع عام
اإلستعداد للخمسني واإلحتفال باليوبيل الذهبي
لتأسيس دولتنا».
وأضاف« :اننا ونحن ندخل عام االستعداد للخمسني
نعاهد القيادة الرشيدة عىل أن نكون الذراع
الضاربة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،والدرع
الحامية له ضد كل من تسول له نفسه املس بأمن
بلدنا الغايل».
من ناحيته قال املرشح طيار إييل بيرت نعمة من
جمهورية لبنان والحائز عىل املركز األول بالنسبة
للدول العربية املشاركة  « :أشعر بالفخر واإلعتزاز
باإللتحاق بكلية خليفة بن زايد الجوية يف دورتها
الخمسني  ..لقد كانت تجربتي يف الكلية ممتازة
بجميع املقايس حيث تلقيت فيها العديد من
الخربات الجديدة عىل مختلف األصعدة التي

خديجة الحفيتي

نقل صوغه املسامري

ستساعدين يف املستقبل خاصة وأنني يف بداية حيايت
العسكرية».
وأضاف أن منهاج الكلية يتناسب متاما ومتطلبات
تأهيل ضابط طيار حيث يستفيد املتدرب من املواد
الدراسية التي تدرس سواء كانت علوما مدنية أو
عسكرية أو علوم طريان مكثفة  ..مشيدا باملستوى
التقني والتطور الفني واإلداري العايل الذي تتسم
به كلية خليفة بن زايد الجوية يف مجال تدريب
الطيارين وتأهيلهم وعرب عن متنياته للضباط
الخريجني بالتوفيق والنجاح يف تحمل مسؤولياتهم
يف خدمة أوطانهم ويف أي موقع يعملون به ».
ومن جانبها قالت مرشح طيار نقل صوغه املسامري:

إييل بيرت نعمة

«بداية أشكر الله وأحمده عىل ما وصلت إليه
وتحقيق حلمي الذي متنيته  ..فاليوم وبعد ثالث
سنوات جاء يوم الفرح فرحة أهلنا وفرحة دولة
االمارات العربية املتحدة بنا مبناسبة تخريج كوكبة
جديدة من الضباط الطيارين ومنهم الجويون..
ورغم جائحة كورونا واصلنا دراستنا وكان ذلك
دافعا لنا لتحقيق طموحنا»  ..وأعربت عن إعتزازها
وفخرها بكونها جزءا من القوات املسلحة وأضافت
 « :أن ذلك شعور ال يوصف  ..شعور بالفرحة
والفخر واإلعتزاز».
وقالت مرشح طيار خديجة الحفيتي « طائرة مسرية
عن بعد» « :اليوم تخرجنا بعد مسرية دامت ثالث
سنوات هذا اليوم يعترب فخرا لنا  ..أهلنا فخورون
مبا وصلنا إليه  ..ومن خالل مسرييت بالكلية تعلمت
أشياء كثرية أولها الضبط والربط العسكري ما ساهم
يف تغري شخصيتي وحيايت «  ..وأشارت إىل أنه ضمن
منهاج الكلية هناك العديد من التخصصات منها
علوم الطريان وتخصص اإلسناد الجوي واخرتت
من جانبي تخصص طيارة مسرية عن بعد ويعرف
التخصص باسم  ../UAV /منوهة إىل أهمية هذا
التخصص يف املستقبل والذي من املنتظر أن تعتمد
كل الوحدات علية نظرا لدقته  ..وأضافت « :بالطبع
أنا فخورة مبا وصلت إليه كوين إمرأة».
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بالتزامن مع اليوم الوطني الـ .. 49إطالق
«عين الصقر» إلى الفضاء بنجاح
وبالتزامن مع اليوم الوطني الـ49
للدولة  -إطالق القمر االصطناعي
“عين الصقر “ بنجاح إلى الفضاء
من المحطة الفرنسية “غيانا”
الواقعة على الساحل الشمالي
ألمريكا الجنوبية الخاضعة للسيادة
الفرنسية ،بواسطة الصاروخ
“سويوز” الروسي ،وذلك في تمام
الساعة  5:33صباحاً بتوقيت اإلمارات
“ 01:33صباحاً بتوقيت جرينتش».

مراحل اإلنطالق
واستغرقت أول ثالث مراحل من اإلطالق مدة 8
دقائق و  48ثانية وتم تنفيذ املراحل الثالثة األوىل
بواسطة املحركات املشتعلة بالوقود ،واملرحلة
الرابعة متت عن طريق وحدة االرتفاع والتوجيه
العلوي ( )FREGATلتوجيه القمر إىل مداره
املنخفض املتزامن مع الشمس وتم انفصال القمر
عن الصاروخ بعد  58دقيقة من اإلطالق .وقد مر
القمر االصطناعي “عني الصقر” بعدة مراحل حتى
الوصول إىل مرحلة اإلطالق ،حيث استغرق تصنيعه
 5سنوات .ونفذ املرشوع فريق إمارايت يضم خربات
و كفاءات وطنية عالية من القوات املسلحة يف مجال
إدارة املشاريع الضخمة وهندسة األنظمة العسكرية
والفضائية ،وتم دمج خرباء وفنيني مواطنني وأجانب
يف مجال التصنيع الفضايئ مع نخبة من املهندسني
اإلماراتني الشباب .وبارش فريق املرشوع العمل مع
املصنعني يف تصميم وتطوير وصناعة النظام و متابعة
جدول أعامل املرشوع خالل تواجدهم يف املنشآت
الفرنسية يف مدينتي تولوز وكان ،وبدأً مبرحلة تصميم
القمر عن طريق تطوير التكنولوجيا املتوفرة و تحليل
األداء الشامل للمنظومة املصممة ،ومن ثم تصنيع
أجهزة وأجزاء القمر باملوصفات املطلوبة والتأكد من
جاهزيتها لرتكيبها ودمجها لبناء القمر االصطناعي
النهايئ ،ووصوالً إىل إخضاع القمر املتكامل إلختبارات
شديدة وشاملة لتأهيله للبيئة الفضائية القاسية
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والتأكد من تحمله عملية اإلطالق وضامن عمل وصحة
جميع أنظمة القمر االصطناعي .وتم بعد ذلك نقله
من مدينة تولوز الفرنسية إىل مدينة غويانا الفرنسية
يف األول من شهر فرباير املايض ،حيث بارش الفريق
الفني لدولة اإلمارات منذ وصول القمر االصطناعي
تجهيزه لإلطالق عرب إجراء سلسلة من االختبارات يف
موقع اإلطالق ،والتي تضمنت مرحلة اختبارات مالمئة
القمر عىل حامل القمر ،ومرحلة اختبارات سالمة
القمر ومرحلة تزويده بوقود الهايدرازين ،ومرحلة
األعامل املشرتكة بني القمر والصاروخ ،ومرحلة تغليف
القمر بغطاء الحمولة ،ومرحلة دمج القمر عىل
الصاروخ ،ومرحلة الجاهزية النهائية لإلطالق ..بينام
توقفت األعامل من مارس إىل أكتوبر املايض بسبب
جائحة كورونا واألحوال الجوية غري املالمئة لإلطالق.

بإطالق “عين الصقر” تسجل اإلمارات إنجازاً
نوعياً جديداً  ،يعزز من مكانتها مركزا لألقمار
االصطناعية المتقدمة

تصوير عالي الوضوح
وصمم القمر االصطناعي “عني الصقر” لتوفري تغطية
عاملية ملدة  10سنوات قادمة ،ويتميز بأنه مزود
بنظام تصوير عايل الوضوح والدقة ومبجرد دخوله
إىل مداره املنخفض حول األرض سيبدأ عملية التقاط
صور فضائية لألرض وإرسالها إىل محطة التحكم
األريض .كام يتميز مدار القمر بأنه يكمل  15دورة
عىل األرض بشكل يومي وسيتم استالم الصور
مبارشة عىل املحطة األرضية التابعة ملركز االستطالع
الفضايئ عن طريق محطات قطبية تسهم يف رسعة
وصول الصور .كام ميتلك “عني الصقر” محطة متنقلة
قادرة عىل إرسال واستقبال الصور من أي منطقة
يف العامل .وسيتم استخدام صور القمر يف مجاالت
املسح الخرائطي ،والرصد الزراعي ،والتخطيط املدين،
والتنظيم الحرضي والعمراين ،والوقاية من الكوارث
الطبيعية وإدارتها ،ورصد التغريات يف البيئة والتصحر،
فضالً عن مراقبة الحدود والسواحل كام يخدم القمر
القوات املسلحة يف توفري صور وخرائط عالية الدقة
تساعدها يف تحقيق مهامها بكل كفاءة واحرتافية.
وبإطالق “عني الصقر” تسجل اإلمارات إنجازا ً نوعياً
جديدا ً ،يعزز من مكانتها مركزا لألقامر االصطناعية
املتقدمة ،حيث سيصبح هذا القمر هو الرابع ألغراض
الرصد الذي متتلكه الدولة ،لريتفع عدد األقامر
االصطناعية للدولة إىل  12قمرا إضافة إىل عدد من
األقامر املكعبة الصغرية لألغراض التعليمية والبحث
والتطوير يف مجاالت تقنيات الفضاء .ويضيف هذا
اإلنجاز الجديد إىل خربات اإلمارات يف مجال األقامر

االصطناعية ،حيث كان لها السبق قبل سنوات يف
إطالق مرشوع “الياه سات” ،والذي يعد أول مرشوع
من نوعه يخدم القطاعني العسكري واملدين من خالل
أقامره يف منطقة الرشق األوسط حيث يركز عىل نقل
املعرفة والخربة الفضائية ،إضافة إىل رشاء األنظمة
وصناعتها.
األقمار االصطناعية
وتكنولوجيا الفضاء
إن نجاح دولة اإلمارات يف مجال األقامر االصطناعية

يعزز من تنافسيتها عىل خارطة الدول املتقدمة ،بعد
أن أصبح امتالك برامج الفضاء والقدرة عىل االنخراط
يف مجال تصنيع األقامر االصطناعية أهم مؤرشات
قياس قوة الدول وتطورها املعريف والتقني يف عاملنا
املعارص .كام أن االنخراط الناجح يف مجال األقامر
االصطناعية وتكنولوجيا الفضاء بوجه عام بات جزءا
ال يتجزأ من االقتصاد الوطني واألمن القومي لدولة
اإلمارات ،ألن هذه املجاالت ترتبط بشكل وثيق
بالتقدم يف العديد من املجاالت األخرى ،املدنية
والعسكرية ،ومن ثم فإنها متثل إضافة حقيقية
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يف منطقة الرشق األوسط ،كام أنها دخلت عرص
التصنيع الفضايئ الكامل بإطالق “خليفة سات” يف
أكتوبر املايض ،وتواصل استعداداتها من اآلن لوصول
أول مسبار إمارايت (مسبار األمل) إىل كوكب املريخ
يف العام  ،2021الذي يتزامن مع احتفاالت الدولة
باليوبيل الذهبي لتأسيسها ،ليكون خري احتفال بهذه
املناسبة الغالية عىل أبناء الوطن جميعاً .وأشار إىل أن
إنجازات اإلمارات املتواصلة يف مجال الفضاء واألقامر
االصطناعية يؤكد أنها متتلك طموحاً ال سقف له إال
عنان السامء ،وأنها قادرة عىل أن تكون ضمن الكبار
يف هذا املجال يف غضون السنوات القليلة املقبلة.

لقوة الدولة الشاملة .واستطاعت دولة اإلمارات السابق عىل الدول املتقدمة ،كمجال الفضاء واألقامر
أن ترسخ من مكانتها ضمن الدول الكربى يف مجال االصطناعية ،وتعزز من إسهاماتها يف خدمة الحضارة
علوم الفضاء ،فمنذ إنشاء وكالة الفضاء اإلماراتية اإلنسانية .وأضاف أن هذا اإلنجاز مل يكن ليتحقق لوال من جانبه قال سعادة الفريق م الدكتور خليفة ثاين
يف منتصف عام  ، 2014وإنجازاتها ال تتوقف ،ألنها الدعم الكبري من جانب قيادتنا الرشيدة ،وعىل رأسها الرميثي رئيس اللجنة العليا لرشوع “عني الصقر” إن
متتلك طموحات وآمال كبرية ليس لها حدود ،ومتيض صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس مرشوع اإلمارات للفضاء يؤكد مت ّيز تجربة التنمية
بخطى واثقة وثابتة نحو تحقيق أهدافها ،ففي أكتوبر الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة“ ،حفظه الله “ ،والتطور يف دولة اإلمارات ،التي تنطلق دوماً إىل
 2018دخلت عرص التصنيع الفضايئ الكامل بإطالق وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم األمام بطموحات جديدة وأهداف عظيمة ،وتنخرط
“خليفة سات”  ،وتواصل جهودها الحثيثية لوصول نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب يف املجاالت النوعية التي ترثي تجربتها التنموية.
أول مسبار إمارايت (مسبار األمل) إىل كوكب املريخ “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأضاف سعادته ،جاء إطالق القمر االصطناعي الياه-
يف العام  ،2021الذي يتزامن مع احتفاالت الدولة آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات  3يف بدايات  2018ليثبت ثقة وقدرة دولة اإلمارات
باليوبيل الذهبي لتأسيسها ،وتطمح إىل إيصال البرش املسلحة  ،حيث شكلت رؤيتهم الطموحة النخراط يف تقدمها املستمر يف مجال األنظمة الفضائية والتي
إىل الكوكب األحمر خالل العقود املقبلة ،من خالل اإلمارات يف مجال الفضاء وتصنيع األقامر االصطناعية بارشت من خالله التوسع إىل املهامت الفضائية
مرشوع (املريخ  ،)2117الذي يتضمن برنامجاً وطنياً الدافع األكرب ألبناء الوطن للنجاح يف هذا املجال التجارية البحتة و طرح منتجاتها املتقدمة يف األسواق
إلعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية يف مجال الحيوي الدقيق الذي يعتمد عىل العلوم والتكنولوجيا العاملية وانطلق “خليفة سات” يف شهر أكتوبر 2018
استكشاف املريخ ،من أجل بناء أول مستوطنة برشية والبحث العلمي واقتصاد املعرفة .وأضاف سعادته ليدشن دخول اإلمارات عرص التصنيع الفضايئ الكامل،
عىل الكوكب األحمر خالل مائة عام .وها هي اآلن أن ما يدعو إىل الفخر بهذا اإلنجاز الوطني الكبري خاصة أن فريق تصنيع القمر هم جميعاً من مواطني
ليس فقط ما ميثله “عني الصقر” من أهمية كبرية الدولة الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  27و28
تطلق القمر االصطناعي “عني الصقر” إىل مداره.
يف املجاالت املدنية والعسكرية ،بل لديه خصائص سنة  ،األمر الذي يؤكد أن الدولة متتلك كل املقومات،
إمكانيات وقدرات
فريدة من نوعها ،حيث ميتلك محطة متنقلة قادرة البرشية واملعرفية والتقنية ،التي تجعل منها منوذجاً
وأكد سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة عىل إرسال واستقبال الصور من أي منطقة يف العامل ،يحتذى يف تطوير قطاع الفضاء ،خاصة أنها قطعت
الدفاع  -بهذه املناسبة  -أن نجاح اإلمارات يف وسيتم استخدام صوره يف مجاالت متنوعة كاملسح مراحل متقدمة عىل طريق وصول أول مسبار إمارايت
إطالق القمر االصطناعي “عني الصقر” إىل مداره الخرائطي ،والتخطيط املدين ،والوقاية من الكوارث (مسبار األمل) إىل كوكب املريخ يف العام ،2021
من املحطة الفرنسية “غيانا” الواقعة عىل الساحل الطبيعية وإدارتها ،وتوفري صور وخرائط عالية الدقة الذي يتزامن مع احتفاالت اإلمارات باليوبيل الذهبي
الشاميل ألمريكا الجنوبية يعد إنجازا ً فريدا ً من نوعه ،ومن مميزاته أن القامئني عىل إدارة هذا القمر هم من لتأسيسها ،ليكون خري احتفال بهذه الذكرى الغالية
ألنه يثبت أن دولة اإلمارات العربية املتحدة متتلك أبناء الوطن الذين باتوا ميتلكون املعارف واملهارات  .وأكد أن اإلقبال الكبري من املواطنني عىل االلتحاق
كل اإلمكانيات والقدرات التي تجعل منها منوذجاً النوعية يف هذا املجال الدقيق .وأكد أن “عني الصقر” بربنامج الفضاء اإلمارايت ال يعكس فقط مدى الحامس
ملهامً يف صناعة األمل لآلخرين .وقال  -يف ترصيح سيعزز من خربة اإلمارات الرتاكمية يف مجال األقامر الوطني والرغبة يف اإلسهام يف هذا اإلنجاز التاريخي،
مبناسبة إطالق القمر االصطناعي  -إن “عني الصقر” االصطناعية ،خاصة أنه يأيت بعد سلسلة من النجاحات وإمنا يؤكد أيضاً أن الرثوة الحقيقية والدامئة لإلمارات
هو تجسيد إلرادة التفوق التي متيز دولة اإلمارات يف هذا املجال ،حيث كان لها السبق قبل سنوات تتمثل يف أبنائها الذين يخوضون غامر التحدي يف هذا
التي استطاعت بحكمة قيادتنا الرشيدة أن تنخرط يف إطالق مرشوع “الياه سات” ،والذي كان أول املجال الذي يتطلب مهارات معرفية وخربات تقنية
يف املجاالت النوعية الدقيقة التي كانت حكرا ً يف منوذج من نوعه يخدم القطاعني العسكري واملدين خاصة ،وهذا يبعث عىل الثقة واألمل يف املستقبل.
أفاق جديدة

17

القـوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة
الـ  14من منتسبي الخدمة الوطنية

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة بتخريج الدفعة الـ  ( 14المجموعة الثانية ) من
منتسبي الخدمة الوطنية ،بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
كتب :مالزم 1/سالم الزحمي

بدأ االحتفال بالسالم الوطني ،ثم تالوة آيات
عطرة من القرآن الكريم ،فيام قدم الخريجون
عروضا عسكرية أكدت جاهزيتهم للدفاع عن
تراب الوطن ،والذود عن حياضه بروح وطنية
عالية ،عكست مهاراتهم ومستوى تأهيلهم يف
املشاة العسكرية وبقية التخصصات .وألقى
قائد مركز التدريب كلمة قال فيها  :نحتفل
بتخريج الدفعة الـ  ( 14املجموعة الثانية )
من خريجي دورة الخدمة الوطنية التأسيسية
بعد أن أنهوا مرحلة التدريب األسايس بجدارة
واقتدار حيث تلقوا خالل عرشة أسابيع التدريب
عىل استخدام السالح والرماية ومهارة امليدان
ومهارة املعركة والقتال يف املناطق املبنية واألمن
الداخيل وتدريبات املشاة واللياقة البدنية وتم
الرتكيز عىل البيانات التطبيقية والعملية وكيفية
التعايش يف امليدان بهدف خلق الجندي املقاتل
من خالل تنفيذ عدة متارين خارجية طبقت من
خاللها جميع املهارات العسكرية األساسية التي

تصوير :عمر البلوشي ،أحمد الشامسي

ساهمت يف تحويلهم من الحياة املدنية إىل الحياة بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصالة والسالم
العسكرية .وتوجه إىل الخريجني مخاطبا  :أنتم وطاعة ويل األمر .وقام راعي الحفل يف الختام
الحصن الحصني والسد املنيع لهذا الوطن حارضه بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني.
ومستقبله وإن خري ما أوصيكم به هو التمسك
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الدورة السابعة عشر من معرض دبي
للطيران تنطلق في نوفمبر 2021
أعلنت الجهات املنظمة ملعرض ديب للطريان عن
تنظيم الدورة السابعة عرش من املعرض خالل
الفرتة من  14إىل  18نوفمرب 2021يف مطار آل
مكتوم الدويل وذلك تحت رعاية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه
الله» .ويعد املعرض الذي يشارك يف تنظيمه عدد
من الهيآت الحدث األضخم من نوعه يف املنطقة
وواحدا من أكرث املعارض نجاحاً عىل مستوى
العامل وسينظم بشكل مبارش وبحضور شخيص
وسيسلط الضوء عىل الدور الريادي إلمارة ديب يف
التصدي لجائحة /كوفيد /19 -من خالل تطبيقها
ألعىل معايري السالمة العاملية واملتبعة يف اإلمارة
فيام سيجمع أبرز الخرباء من الطريان التجاري
وطريان األعامل وقطاع الدفاع والعسكري والخرباء
املتخصصني يف التصميم الداخيل للطائرات وإدارة
الحركة الجوية والصيانة واإلصالح /MRO/
والشحن الجوي والفضايئ وذلك لعرض وتحليل
مستقبل صناعة الطريان العاملية .وقال تيم
هويس مدير “تارسوس إف أند إي” أن الدورة
القادمة من معرض ديب للطريان  2021تتميز
بعرضها ألخر التطورات التي شهدها قطاع
صناعة الطريان والتسارع للرقمنة الناجمة عن
الوباء والتي طالت تداعياته القطاع بأكمله حيث
يجمع الحدث الدويل منظومة الفضاء بأكملها
ويعرض أحدث التقنيات واالبتكارات وهو املنصة
الشاملة واملثىل للتأكيد عىل رضورة قطاعات
الطريان والفضاء بالنسبة القتصادات العامل فضالً
عن فرص النمو والتنمية التي ميكن تحقيقها
يف املستقبل» .وأضاف أنه سيكون هناك مركز
“فيزتا” الجديد الخاص بالرشكات الناشئة من
الدول الرشقية والغربية كجزء من معرض الطريان
والذي سيمنح الرشكات الناشئة إمكانية الوصول
إىل برامج اإلرشاد وفرص للقاء مع العديد من
صناع القرار واملستثمرين املصنفني عامليا إلطالق
رشكاتهم الناشئة وتنميتها وتوسيع عملياتها ففي

عام  2019بلغ االستثامر يف الرشكات الناشئة
ضمن صناعة الطريان ما يقرب من مليار دوالر.
يعمل معرض ديب للطريان وبالتنسيق مع مجلس
تسويق خدمات الدفاع  /DSMC/إىل إطالق
مجلس استشاري جديد يهدف إىل دعم املعرض
والصناعة بشكل عام يف املنطقة .وسريكز املجلس
االستشاري عىل مجموعة من املوضوعات مبا يف
ذلك غرس الثقة يف مجال الطريان خالل فرتة ما
بعد الوباء وتطوير املواهب واملهارات ودعم
الجيل القادم من النساء يف مجال الطريان كام
سيتم اإلعالن عن املزيد من التفاصيل حول

املجلس خالل األشهر املقبلة .وقال بدر سليم
سلطان العلامء رئيس وحدة صناعة الطريان
يف رشكة مبادلة لالستثامر وعضو يف املجلس
االستشاري أن معرض ديب للطريان يعد منصة
رئيسية يبحث من خالله خرباء الطريان كافة
مجاالت الصناعة وذلك بهدف تسهيل التجارة
العاملية وتحليل مستقبل الصناعة ويلعب التحول
الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دورا أساسيا يف
القطاع حيث نتوقع أن تساهم بشكل مبارش يف
عملية التعايف املستقبيل للصناعة».
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ً
عاما من الريادة
« نمر” تحتفي بعشرين
في تصنيع اآلليات العسكرية.

احتفلت “منر” ،الرشكة اإلقليمية الرائدة يف صناعة
اآلليات العسكرية املدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن
منتجاتها ومشاريعها المستقبلية
ذات األداء املتميز والقدرات املثبتة بالذكرى السنوية
العرشين لتأسيسها بهدف خدمة قطاع الدفاع يف تتميز رشكة “منر” اليوم بتشكيلة منتجاتها التي تضم
ورسخت “منر” مكانتها عىل أكرث من  20مركبة عسكرية أثبتت فعاليتها وقدرتها
دولة اإلمارات وخارجهاّ .
نطاق واسع باعتبارها الرشكة امل ُص ّنعة األوىل لآلليات عىل إنجاز أكرث العمليات تطلباً ،يف سيناريوهات
املصفّحة ضمن فئتها  ،واملز ّود الرائد بالحلول الشاملة املهام الحرجة واملعقدة .وتُعد منشأة منر يف أبوظبي
املتعلقة بتكامل أنظمة املهام والدعم اللوجستي ،األكرب من نوعها لدى مص ّنعي املركبات العسكرية
املنصات املامثلة يف املنطقة .وعىل مدار السنني ،نجحت “منر”
وذلك من خالل استثامراتها املكثفة يف بناء ّ
حلول مميزة
بتعزيز بصمتها العاملية من خالل مشاريعها ورشاكاتها
التي أثبتت كفاءتها امليدانية العالية.
مع ُمشغّيل القطاعات الدفاعية يف بعض الدول مثل وبدوره ،قال أبراهام دو بليسيس ،الرئيس التنفيذي
اإلنطالقة
مجموعة فيشغراد (جمهورية التشيك واملجر وبولندا لرشكة “منر”“ :حرصت’ منر‘ منذ تأسيسها عىل العمل
وبدأت “منر” عملياتها يف عام  2000مع مركبتها وسلوفاكيا) .ويف عامها العرشين ،تفخر رشكة “منر” الدؤوب إليجاد حلول مميزة ضمن عروض القيمة
املد ّرعة األوىل (منر  ،)1ومنذ ذلك الحني ،قامت بتقدميها لخط إنتاج جيد جدا ً يمُ كنها من االستمرار التي نُقدمها ،والتي تضمن بقاءنا يف الطليعة .ومع
الرشكة بتسليم آالف املركبات لعمالئها اإلقليميني والنمو املستقبيل بشكل جيد ،فيام تستعد الرشكة احتفالنا بإنجاز فريد تحقّق عىل مدى  20عاماً ،نؤكد
والدوليني .وعىل مدار األعوام العرشين املاضية ،حالياً لطرح الجيل الثاين من مجموعة منتجاتها التي اعتزازنا بكفاءات موظفينا ومهاراتهم التي نفخر
بها ،وسنواصل سعينا لالستفادة من هذه القدرات
منت أعاملها بقوة مع اكتساب آلياتها سمعة طيبة؛ تُعزز قدراتها الفنية والهندسية املتطورة.
لتنوعها ،ومتانتها ،وأدائها االستثنايئ يف أقىس ظروف
يف إبقاء عروضنا مبتكرة ومتميزة ،كام نؤكد التزامنا
قصة نجاح
منصات “منر”
بأعىل املعايري املعتمدة يف التصميم والتصنيع ،لضامن
التشغيل حول العامل .كام تشتهر ّ
املنصات حامية القوات وسهولة تنقلها.
بقابليتها العالية للتخصيص ،ومعدّاتها اإللكرتونية وقال الدكتور فهد اليافعي ،رئيس قطاع ّ
الجاهزة للربط والتشغيل ،والتي تتيح تكامالً سلساً واألنظمة يف (إيدج)“ :ترتكز قصة نجاح ‘منر’ عىل
يف أنظمة األسلحة واملهام املتعددة.

الطموح والتط ّور .نحن فخورون بتحول هذه الرشكة
الوطنية الصغرية ،اليوم ،إىل مؤسسة عاملية رائدة
يف تصنيع اآلليات املد ّرعة عالية التنافسية .وطوال
 20عاماً حافلة باألحداث ،أكدت ‘منر’ ريادتها عىل
مستوى رشكات املنطقة ،من خالل اعتامدها عىل
الطموح ،وتصميمها عىل النجاح .ونتطلع اآلن نحو
املستقبل بنظرة ثابتة ،لتحقيق مزيد من النمو يف
العرشين عاماً القادمة».
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مراكز تدريب القوات المسلحة تستقبل

الدفعة الـ 14للخدمة الوطنية التأسيسية -
المجموعة الثالثة الخاصة بخريجي «الثانوية»

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة في معسكري تدريب العين وليوا شباب الوطن من مجندي الدفعة
الـ  14للخدمة الوطنية التأسيسية المجموعة الثالثة الخاصة بخريجي الصف الثاني عشر «الثانوية العامة» للعام
الدراسي  2021 - 2020وسط إجراءات وقائية واحترازية لضمان سالمتهم واتخاذ كافة اإلجراءات لتوفير الحماية
القصوى لكافة مجندي الخدمة الوطنية.
تصوير :عمر البلوشي ،أحمد الشامسي
كتب :مالزم 1/حسن الزعابي

وحرصت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عىل
تقديم الرعاية الصحية للمجندين وفقا ألعىل املعايري
للحفاظ عليهم وحاميتهم من الجائحة تحت إرشاف
مستشفى زايد العسكري ورشكة “صحة” وذلك
ضمن مبادرة تسهم يف تعزيز اإلجراءات االحرتازية
التي تتخذها الدولة ملنع انتشار وتفيش فريوس
كورونا املستجد “كوفيد  .»19 -وأكد اللواء الركن
مبادرات مؤثرة
طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية  -بهذه ولفت إىل أن قرار تطبيق الخدمة الوطنية من
املناسبة  -أن تنظيم وتشكيل االحتياط يساهم يف املبادرات الحكومية الفعالة واملؤثرة عىل الصعيدين
تحقيق األمن الوطني الشامل للدولة من خالل تعزيز األمني واالجتامعي  ،وهو يعترب خطوة هامة اتخذتها
قدرات القوات املسلحة اإلماراتية واألجهزة األمنية دولة اإلمارات العربية املتحدة لتعزيز أمن وسالمة
األخرى واملؤسسات املدنية “الخدمة البديلة” ألداء أراضيها وزيادة الوحدة والتجانس بني املواطنني،

مهامها والواجبات املطلوبة منها ومواصلة خطط
استمرارية األعامل ،ويعترب تطوير قوة االحتياط من
املهام الرئيسية التي تتطلب اسرتاتيجية محكمة من
حيث التخطيط والتطبيق ،كام تتطلب عملية التطوير
تحديدا ً واضحاً ألهم املبادئ والجوانب العملية مبا
يضمن تطوير مفهوم شامل لالحتياط ميكن تطبيقه.

إضافة إىل منح شباب الوطن الفرصة الحقيقية لتطوير
أنفسهم وتعزيز مهاراتهم واملساهمة الفاعلة يف
تحقيق املزيد من النجاح واإلنجازات لوطنهم .وذكر
أن أهم عوامل النجاح الرئيسية لتحقيق األهداف
االسرتاتيجية لربنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية
هي الدعم القيادي والقبول الواسع من املجتمع
اإلمارايت لربنامج الخدمة الوطنية ووضوح التوجهات
االسرتاتيجية بالنسبة للقامئني عىل برنامج الخدمة
الوطنية واالحتياطية والتصميم والتنفيذ السليم
للربنامج التدريبي للخدمة الوطنية مبا يلبي متطلبات
االحتياط إضافة إىل التزام الجهات املعنية داخل
وخارج القوات املسلحة مبسؤولياتها تجاه الربنامج
والحرص عىل التعاون والتواصل الفعال إلنجاحه

21
وشمولية بجانب وضوح القرارات والتعليامت
الصادرة من املستوى األعىل للقيادات والوحدات
املعنية بتطبيق برنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية
وتبني أفضل املامرسات العاملية يف مجال الخدمة
الوطنية واالحتياطية .وأكد عىل استمرار هيئة الخدمة
الوطنية واالحتياطية بتطبيق االجراءات االحرتازية
الخاصة بفريوس “كوفيد “ -19من حيث التباعد
الجسدي أثناء التدريبات ويف القاعات والغرف،
وتعقيم املنتسبني واألدوات واألجهزة باإلضافة إلجراء
فحص “كوفيد ”-19قبل وأثناء أداء الخدمة الوطنية.
إجراءات وقائية
وتم اتباع عدة إجراءات يف مراكز التدريب الستقبال
الدفعة الـ 14املجموعة الثالثة من الخدمة الوطنية،
منها رشهم مبواد مطهرة غري ضارة وذات كفاءة
عالية يف قتل الفريوسات وامليكروبات والجراثيم،
ويخضع املجندون خالل فرتة التدريب لربنامج
تدريبي متكامل تم تطويره وفقاً ألفضل املامرسات
العاملية ،ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات
املسلحة عىل االرتقاء باملنظومة التدريبية للربنامج،
وتطويرها وتعزيزها مبناهج عايل املستوى ،لضامن
تحقيق األهداف االسرتاتيجية املنشودة منه .ويركز
برنامج الخدمة الوطنية يف املرحلة األوىل منه عىل
تحويل املجندين من الصبغة املدنية إىل الصبغة
العسكرية من خالل التدريبات العسكرية وحمل
السالح واستخدامه وتعويدهم عىل الضبط والربط
العسكري وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية وترسيخ
القيم الوطنية يف نفوسهم وصقل مهاراتهم القيادية
وتطويرها لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصيص
التي يتم التدريب فيها عىل مهن وتخصصات محددة
تخدم القوات املسلحة ليتم توزيعهم بعد التخصص
عىل وحدات القوات املسلحة ليامرسوا وبصورة فعلية
هذه املهن والتخصصات بحرفية عالية جنباً إىل جنب
مع إخوانهم العاملني يف القوات املسلحة إىل جانب
العديد من املحارضات التي سيتلقونها عىل أيدي
مدربني متخصصني بهدف تعزيز القيم اإلسالمية
والوطنية وتعزز لديهم قيم الوالء واالنتامء للوطن.
سعادة
وعرب أولياء األمور عن سعادتهم ورسورهم بإحضار
أبنائهم لاللتحاق بالخدمة الوطنية ،عالوة عىل
متابعتهم أثناء فرتة املعسكر ،وكشفت صورة التفاعل

أحمد بن طحنون:
الخدمة تمنح شباب الوطن
الفرصة لتطوير أنفسهم
أولياء أمور:
إن مشاركة أبنائنا في
الخدمة الوطنية تعد ردا
للجميل تجاه الوطن وقيادته
من جانب املواطنني وأبنائهم لالستجابة لنداء الوطن
بالخدمة الوطنية واالحتياطية ،أن اإلمارات قوية
بأبنائها املحبني لها ،واملستعدين للتضحية بكل غا ٍل
ونفيس يف الدفاع عنها ،وشامخة بوالء مواطنيها
لقيادتهم الرشيدة ،وإميانهم بأن القيادة تضع مصلحة
الوطن وأمنه واستقراره يف قمة أولوياتها ،وتعمل
دامئاً عىل الحفاظ عىل استقراره ومكتسباته
التنموية ،وتعبئة قدراته املادية والبرشية،
من أجل أن تظل تجربته التنموية

مصونة ورائدة ،ومتوهجة عىل الدوام .وعرب راشد
محمد الكعبي  -ويل أمر أحد املجندين  -عن سعادته
بانضامم ابنه لصفوف الخدمة الوطنية ،معربا عن
فخره واعتزازه بدعم القيادة الرشيدة ألبنائها املواطنني
والوقوف إىل جانبهم .وقال عبدالله محمد العيل -
ويل أمر أحد املجندين  -إن الجيل الحايل بحاجة إىل
التدريب العسكري ليتعلم الصرب وتحمل املسؤولية
واالستفادة من الربامج األخرى التي تعزز يف نفوس
األبناء حب الوطن واالنتامء والوالء للقيادة الرشيدة
ليستعدوا لخدمة البلد وهذا فخر واعتزاز لنا جميع.
أما سعيد سنان املهريي  -ويل أمر -أكد أن االلتحاق
بالخدمة الوطنية يدل عىل الروح الوطنية العالية
والشعور باملسؤولية الوطنية وتأصيل قيم الوالء
واالنتامء لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة والقيام
بالدور الوطني يف حامية تراب الوطن وصون منجزاته
ومكتسباته .بينام قال حمدان محمد أحمد  -ويل
أمر  -إن مشاركة أبنائنا يف الخدمة الوطنية تعد ردا
للجميل تجاه الوطن وقيادته التي حرصت وسهرت
عىل أمنه وأمانه األمر الذي يتطلب منهم العطاء
املستمر والتلبية لندائه
وخدمته والحفاظ عىل
سالمة أراضيه.
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مجلة «درع الوطن» الشريك اإلعالمي الرسمــــــــ
أعلنت شركة أبوظبي
الوطنية للمعارض «أدنيك»
عن توقيعها اتفاقية
تعاون وشراكة إعالمية مع
مجلة «درع الوطن» ،تتولى
بموجبها المجلة دور الشريك
اإلعالمي الرسمي والجهة
المسؤولة عن إصدار النشرة
اإلعالمية اليومية للدورة
الخامسة عشر من معرضي
ومؤتمر الدفاع الدولي
«أيدكس  »2021والدفاع
البحري «نافدكس ،»2021
والتي ستقام تحت الرعاية
الكريمة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
هللا ،في الفترة ما بين 21
–  25فبراير  2021في مركز
أبوظبي الوطني للمعارض.
ويتم تنظيم معريض ومؤمتر “أيدكس ”2021
و“نافدكس  ”2021من قبل رشكة أبوظبي الوطنية
للمعارض “أدنيك” بالتعاون مع وزارة الدفاع
والقيادة العامة للقوات املسلحة ،الستعراض
أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية
من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة ،وكذلك
عقد رشاكات ضخمة بني مختلف الجهات املشاركة
وكربيات الرشكات العاملية املتخصصة يف هذه
القطاعات.
ويشارك يف املعرضني طيف واسع من صناع القرار
والخرباء واملتخصصني يف قطاع الصناعات الدفاعية،
ملناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد عىل مواجهة
التحديات املتغرية التي يشهدها العامل ،وتطوير
اسرتاتيجيات أمنية ودفاعية تسهم يف تحقيق

وإرساء السالم العاملي.
وقال سعيد بن خادم املنصوري ،املدير التنفيذي
لرشكة “آيدكس” التابعة لرشكة أبوظبي الوطنية
للمعارض “أدنيك”“ :نسعى دامئاً يف أدنيك إىل
تعزيز التعاون والرشاكات مع مختلف املؤسسات
الوطنية املتميزة ،وتوقيع هذه االتفاقية يتامىش
مع مساعينا االسرتاتيجية يف الرشكة ،حيث نهدف
من خالل هذه االتفاقية إىل توحيد الجهود الوطنية
لالرتقاء مبستويات قطاع سياحة األعامل وتنظيم
واستضافة الفعاليات الكربى يف مراكزنا بالشكل
الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي عىل
املستوى اإلقليمي والدويل”.
وأشار املنصوري إىل أن معريض “أيدكس”
و”نافدكس” هام الفعاليتني الوحيدتني من نوعهام

يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ويشكالن
منصة فريدة إلقامة وتقوية العالقات مع اإلدارات
الحكومية والرشكات والقوات املسلحة عىل مستوى
املنطقة.
وأكد املنصوري أن معريض “ أيدكس” و”نافدكس”
قد وصال إىل مكانة رائدة وأصبحا من أهم املنصات
العاملية املتخصصة يف قطاع الصناعات الدفاعية
الربية والبحرية والجوية ،وعرض التكنولوجيا
والصناعات العسكرية الحديثة ،األمر الذي يعزز
من البنية التحتية الدفاعية للدولة ويضعها عىل
خارطة أهم الدول املصنعة واملطورة للدفاعات
العسكرية عىل مستوى العامل.
ومن جانبه قال العقيد الركن يوسف جمعه
الحداد ،رئيس تحرير مجلة “درع الوطن”“ :رشاكتنا
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ـــــــــي لمعرضــي «أيدكــس» و «نافدكس» 2021
درع الوطن تقدم تجربة إعالمية
استثنائية للعارضين والمشاركين والزوار
في المعرضين
اإلعالمية مع رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض
هي رشاكة وطنية نفتخر بها ،وسنتعاون مع
الرشكة للبناء عىل ما حققته الدورات السابقة
ملعريض “أيدكس” و“نافدكس” من نجاحات،
لنقدم تجربة إعالمية استثنائية للعارضني
واملشاركني والزوار يف املعرضني .وسنوفر
للعارضني واملشاركني مساحات إعالمية وإعالنية
يف النرشات التي سنصدرها بشكل يومي ،كام
سنقوم بإعداد ونرش مقاالت إعالمية متخصصة
وعقد لقاءات حرصية مع مسؤويل أبرز املشاركني
الوطنيني والدوليني والخرباء وصناع القرار ،لنعد
محتوى إبداعي غني باملعلومات يعود بالفائدة
عىل جميع الق ّراء”.
وأوضح الحداد“ :سنواصل السري بخطى ثابتة
للمحافظة عىل املكانة الريادية التي وصلت
سمبر 2018

مجلة عسكرية

العدد  563دي
السنة 47
استراتيجية -

إليها مجلة درع الوطن يف املنطقة ،ويعود الفضل
بذلك ملواكبتها املستمرة لخطى القوات املسلحة
اإلماراتية واملتابعة الدقيقة لكل ما استجد من
أحداث وتطورات شهدتها دولة اإلمارات منذ
تأسيس املجلة يف العام .”1971
وتجدر اإلشارة إىل أن الدورة املاضية للمعرضني
تزامنت مع االحتفال باليوبيل الفيض ملعرض
آيدكس الذي انطلق يف العام  ،1993وشهدت
إقباالً محلياً ودولياً من قبل الرشكات العارضة
والزوار مقارنة بالدورة السابقة ،حيث وصل عدد
الزوار للمعرضني وعىل مدار خمسة أيام إىل أكرث
من  124.4ألف زائر .وتُعقد فعاليات معريض
ومؤمتري “أيدكس” و“نافدكس” كل سنتني ،عىل
أن تعقد الدورة القادمة خالل الفرتة من  21حتى
 25فرباير .2021

األول 1440هـ
ربيع

نجازات في

اماً من اإل
وطني 47 :ع
اليوم ال
الت التنموية
مختلف المجا

تب الصدارة

لق في مـرا

حلم زايد يح
ية العالمية
والتنافس

مجلة عسكرية استراتيجية  -السنة  47العدد  564ينايـر  2019ربيع األخر 1440هـ

التسامح

مسيرة المرأة االماراتية من التأسيس
إلى التمكين:

مجلة عسكرية استراتيجية  -السنة  48العــدد  581يونيو  2020شوال 1441هـ

على «لواء

مد بن زايد
الق اسم مح
الجاهزيـة»
إط
لسريع عالي
التدخل ا

إنجازات نوعية في مختلف مجاالت
العمل الوطني

مسيرة التطور العلمي
والتكنولوجي في دولة اإلرمارات
مؤشر تعزز الريادة والتنافسية

2018

Issue No. 564 Jan. 2018

563 Dece
mber
Issue No.

أدنيك توقع عدد من
اتفاقيات الشراكة
االستراتيجية لدعم معرضي
«أيدكس ونافدكس » 2019

مقترح الجيش
الموحد ..هل يضمن
ألوروبا استقاللها
الدفاعي واألمني؟

متحدة من
الواليات ال
انسحاب
ريخ متوسطة
اهدة الصوا
مع
يشعل سباق
المدى  ..هل
سلح العالمي؟
الت
رسانة مليئة
 Rafaleت
المتقدمة
باألسلحة

Issue No. 581 JUNE 2020

محمد بن زايد :فخورون
بمسيرة أخي محمد بن راشد
في خدمة الوطن

أجهزة الرادار من إنتاج شركة
 : HENSOLDTالشـريك
المـثالــي لألنظمـة الفعالة

بطال الوطن
فخورون بأ
مد بن زايد:
سـمى قيم
مح
يجسدون أ
وأبنائه وهـم
ـاء واالنتماء
الوالء والوف

قادة القوات المسلحة يتبادلون
التهاني مع الوحدات بمناسبة
عيد الفطر السعيد

النظام العالمي 2050

المركبة القتالية
 Boomerangتدخل
األسواق العالمية

وباء كورونا والتحوالت
المحتملة في خريطة
توزيـع القوى في
هيكل النظام الدولي

الطائرة  M-345تشق
طريقها نحو السماء

استخدام الذكاء
االصطناعي للتعامل

 ..سيناريو آخر

مع األوبئة  :كوفيد 19 -
نموذج
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فرنسا وألمانيا تطلبان شراء القنبلة MK-82-EP
(ذات األداء المعزز) من إنتاج شركة Rheinmetall

حققت القنبلة  MK-82-EPاملتطورة (ذات
األداء املعزز) املخصصة لألغراض العامة التي
أنتجتها رشكة  ،Rheinmetallحققت مؤخرا

سلسلة من النجاحات الكبرية
يف كل من فرنسا وأملانيا،
حيث تقدمت هيئة املشرتيات
الفرنسية – ممثلة يف اإلدارة
العامة للتسلح Direction
Générale de l’Armement
 -)(DGAبأول طلب لرشاء
اإلنتاج املتسلسل من القنبلة
املذكورة املخصصة لتسليح
الطائرتني النفاثتني املقاتلتني
طائريت مرياج  2000ورافال.
ففي شهر أكتوبر 2020
أجازت اإلدارة العامة للتسلح
الفرنسية القنبلة MK82-EP
الجديدة التي تزن  50رطال ،وذلك يف أعقاب
برنامج مدته خمس سنوات للتطوير واالختبارات
املكثفة مبعرفة  RWM Italia SpAالذي ميثل

مركز الذخائر املجوقل للجودة لدى رشكة
 Rheinmetallيف إيطاليا ،وذلك بالتعاون مع
رشكة  EURENCOلصناعة املتفجرات.
عالوة عىل ذلك ،وقع اختيار سالح الجو األملاين
عىل القنبلة  MK82-EPلتكون الرأس الحريب
ل “جهاز الذخرية الهجومية املبارشة املشرتكة”
 GBU-54العامل بالليزر واملخصص لطائريت
تورنيدو ويوروفايرت .ويصل طلبا الرشاء املذكورين
عىل رشاء أكرث من ألفي قنبلة من نوع MK82
بقيمة إجاملية تتجاوز  35مليون يورو.
ويضم فريق القنبلة  GBU-54برئاسة رشكة
 DIEHL Defenceكال من رشكة RWM Italia
 SpAورشكة بوينج ألجهزة التوجيه ورشكة
 Junghans Microtecلصناعة فتائل القنابل.
وقد حصلت رشكة  DIEHLمؤخرا عىل عقد
لتوريد عدة مئات من تلك األجهزة خالل عامي
 2021و.2024

نظام منع عزم الدوران المبتكر لدى شركة  Bellيفوز
بجائزة “أفضل ابتكار جديد في مجال الفضاء الجوي”
أعلنت رشكة  ،.Bell Textron Incإحدى الرشكات
التابعة لرشكة  ،.Textron Incأن اختيار مجلة
“العلوم املبسطة”  Popular Scienceقد وقع
عىل نظام منع عزم الدوران املوزع إلكرتونيا
Electrically Distributed Anti-Torque
 (EDAT) innovationالذي ابتكرته رشكة Bell
للفوز بجائزة “أفضل ابتكار جديد” يف مجال
الفضاء الجوي لعام  .2020ومن الجدير بالذكر
أن تلك هي املرة الثالثة عىل التوايل التي تفوز
بها الرشكة يف املجال املذكور .وحصل جهاز “نقل
الظرف الذايت” Autonomous Pod Transport
 (APT) 70من إنتاج رشكة  Bellعىل جائزة يف عام
 ،2019وحصل جهاز عرض التكنولوجيا املشرتك
املتعدد األدوار” Bell V-280 Valor Joint

Multi Role technology demonstrator
عىل جائزة يف عام  .2018ويعكس هذا التكريم
املتواصل حرص الرشكة عىل مواصلة الجهود
الالزمة إلنتاج األنظمة املبتكرة املتعلقة بالطريان
العمودي.
ويعترب نظام منع عزم الدوران املوزع إلكرتونيا
الذي ابتكرته رشكة  Bellأحدث ابتكاراتها التجارية
التي تم كشف الستار عنها يف شهر فرباير .2020
ويتكون هذا النظام من أربع مراوح داخل غطاء
مروحة الذيل ،وتحتوي كل مروحة من مروحتي
الذيل عىل أربعة أنصال ،وتحصل املروحتان
عىل الطاقة الكهربائية الالزمة عن طريق أربع
محركات منفصلة ،ويتم توليد الطاقة الكهربائية
عن طريق مولدات تعمل مبحركات توربينية.
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إسبانيا تحصل على الطائرة المسيرة MQ-9A
 Block 5األخيرة من إنتاج شركة GA-ASI
قامت رشكة General Atomics Aeronautical
 )Systems, Inc. (GA-ASIمؤخرا بتسليم آخر
طائرتني مسريتني Remotely Piloted Aircraft
 )(RPAمن طراز  MQ-9A Block 5ومحطة
مراقبة أرضية Ground Control Station
 )(GCSإىل سالح الجو اإلسباين ،وهو ما يكمل
استحواذ املبيعات العسكرية الخارجية عىل
أربع طائرات مسرية وثالث محطات للمراقبة
األرضية .وسوف يتوىل الرسب رقم  233يف قاعدة
 Talavera la Realالجوية بالقرب من مدينة
 Badajozاإلسبانية مسؤولية تشغيل الطائرات
املسرية الجديدة.
وقد متت عملية التسليم النهايئ عقب عمليات
اختبار القبول acceptance test procedures
 )(ATPالتي انتهت داخل مركز Gray Butte

الجوية
للعمليات
التابع لرشكة GA-ASI
بالقرب من Palmdale
بوالية كاليفورنيا يف 29
سبتمرب  .2020ودفع
نجاح العمليات املذكورة
الحكومة اإلسبانية إىل
منح الطائرتني شهادة
الصالحية الجوية (من
الفئة العسكرية) ،يف
سابقة هي األوىل من نوعها التي يتم فيها منح
هذه الشهادة للطائرة  ،MQ-9A Block 5وهو
أقوى دليل عىل أن الطائرة  -فضال عن صيانتها-
آمنة بالنسبة لألفراد سواء يف الجو أو عىل األرض.
وهذا يعني أيضا نجاح الطائرة يف اجتياز عقبة

رئيسية أمام تشغيلها يف املجال الجو املحيل.
ومن الجدير بالذكر أن هذا املرشوع اإلسباين ميثل
أول استحواذ عىل الطائرة MQ-9A Block 5
من جانب أحد الرشكاء الخارجيني.

شركة  Patriaتسلم المركبة النمطية المدرعة
الثمانية الدفع لشركة Saab
قامت رشكة  Patriaمؤخرا بتسليم املركبة النمطية
املدرعة  AMVذات الدفع الثامين لرشكة Saab
طبقا للعقد املوقع يف شهر يونيو املايض .وسيتم
استخدام املركبة املذكورة كمنصة للتجارب
والتطوير الالزمني إلنتاج أحدث جيل من األجهزة
اإللكرتونية واألنظمة الفيديوية الخاصة مبركبات
رشكة  Saabوكمنصة أيضا إلجراء التجارب العملية
وعمليات التسويق.
وستقوم رشكة  Saabبتجهيز املركبة بأحدث
أنظمتها الفيديوية واإللكرتونية املوصولة بأنظمة
القيادة والتحكم واالتصاالت والحواسب اآللية
واالستخبارات  C4Iواألنظمة املبتكرة األخرى.
وتجمع املركبة بني العلم والخربة لدى الرشكتني
العمالقتني .وستتوىل رشكة  Patriaمسؤولية األداء
واملواصفات الفنية الخاصة باملركبات املدرعة

املدولبة املتعددة الوظائف التي تتميز بخفة الحركة
والقدرة عىل الصمود وقوة النريان ،فيام ستتوىل
رشكة  Saabمسؤولية تأمني األجهزة اإللكرتونية
العسكرية املعمرة التي تلبي الرشوط واملواصفات
العسكرية الصارمة .وستساهم تلك املواصفات
املتطورة مجتمعة يف منح العمالء قيمة إضافية
فريدة يف سوق املركبات الثامنية الدفع الحديثة.
ومن الجدير بالذكر أن املركبة النمطية املدرعة
 AMVذات الدفع الثامين التي تنتجها رشكة
 Saabمتثل منوذجا رائدا للمركبات الثامنية الدفع
الحديثة يف األسواق العاملية ،حيث بيعت أكرث من
 1,600مركبة لثامين دول .وتتميز املركبة بأدائها
الفائق وتضم كافة املواصفات الفنية الالزمة ألي
مركبة متعددة األدوار .وتلقى املركبة ترحيبا خاصا
عند تنفيذ أي عملية يف أي بيئة تحتاج إىل خفة

الحركة والقدرة عىل البقاء وقوة النريان .وتحرص
رشكة  Patriaعىل طرح عدة فئات مختلفة عىل
مستوى عال من أجل تلبية متطلبات عمالئها يف
جميع أنحاء العامل ،سواء كانوا يعيشون يف املناطق
الصحراوية أو املناطق الشديدة الربودة.
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شركة  Saabتستعد لتجهيز زوارق الدوريات
الجديدة التابعة للبحرية البلغارية
وقعت رشكة  Saabعقدا مع رشكة Lürssen
األملانية لبناء السفن ،وحصلت عىل أمر لتأمني
ودمج األنظمة القتالية مع زوارق الدوريات
النمطية املتعددة األغراض Multipurpose
 )Modular Patrol Vessels (MMPVالجديدة
التابعة لسالح البحرية البلغاري.
ومن الجدير بالذكر أن رشكة  Lürssenتعترب
املقاول الرئييس لوزارة الدفاع البلغارية ،وستقوم
ببناء زورقني جديدين للدوريات داخل الرتسانة
البحرية البلغارية  MTG Dolphin JSCيف مدينة
فارنا .ومن املقرر تسليم الزورقني إىل العميل
النهايئ بني عامي  2025و .2026
وقال أندرز كارب ،نائب املدير التنفيذي لدى رشكة
 Saabومدير متابعة النشاط التجاري“ ،إنه من
دواعي فخرنا أن نواصل تعاوننا الناجح مع رشكة

 ،Lürssenونتطلع إىل املساهمة يف تعزيز قطاعي
الدفاع واألمن الوطني يف بلغاريا خالل السنوات
القادمة عن طريق استخدام أحدث أساليب
التكنولوجيا واعتامدا عىل الخربة الطويلة التي
اكتسبتها الرشكة يف بناء األنظمة القتالية البحرية”.
وذكر خرباء أن زوارق الدوريات النمطية املتعددة
األغراض ستكون عبارة عن وحدات سطحية
مجهزة بطائرات مروحية ،ورمبا اشتمل تسليح تلك
الزوارق عىل:
•قطع املدفعية عيار  76ملليمرتا أو عيار
 57ملليمرتا باإلضافة إىل مدفعني عيار 20
ملليمرتا
•الصواريخ املضادة للسفن :إما  4صواريخ من
طراز  MM40 EXOCETأو  4صواريخ من
طراز  RBSأو  4صواريخ هجومية بحرية

وستكون أسلحة الدفاع الجوي عبارة عن صاروخ
اإلطالق العمودي Vertical Launch System
 MK56أو صاروخ اإلطار الجوي املتموج Rolling
Airframe Missile

شركة  Dassault Aviationتعرض
طائرتها  Falcon 6Xالجديدة
قام فريق التجميع النهايئ برشكة Dassault
 Aviationيف مدينة Bordeaux-Merignac
الفرنسية مؤخرا بفتح أبواب “قاعة تشارلز
لندبرج” لعرض أحدث طائراتها وأكرثها تطورا:
الطائرة Falcon 6X
ورغم أن فريوس كوفيد -19املستجد أجرب الرشكة
عىل كشف النقاب عن الطائرة املذكورة إال
أن هذا الحدث كانت له أصداؤه الكبرية عىل
الساحة الدولية ،حيث تسابق العمالء والرشكات
من جميع أنحاء العامل عىل تسجيل أسامئهم
إللقاء نظرة عىل الطائرة التي سيتم عرضها
عىل الجمهور ألول مرة .وذكرت تقارير أن هذا
الحدث الذي بثته وسائل اإلعالم حيا عىل الهواء
لقي نجاحا ساحقا ،ونجح يف تحقيق رقم قيايس
من حيث عدد الزوار.

وميهد هذا الحدث الطريق نحو االنتهاء من
برنامج االختبارات األرضية وفحص أنظمة
الطائرة ،وهام العمليتان اللتان البد من أدائهام
قبل إطالق الطائرة يف رحلتها األوىل واملقررة يف
مطلع العام القادم.
وقد انتهت رشكة Pratt & Whitney Canada
خالل الشهور األخرية من االختبارات األرضية
واالختبارات الجوية الالزمة ملحرك الطائرة من
طراز  ،PW812Dما ميهد الطريق أمام الرحلة
األوىل للطائرة  .6Xويصل مدى الطائرة إىل
 5,500ميال بحريا ( 10,186كيلومرتا) ،وتصل
رسعتها القصوى إىل  90.ماخ ،وتستطيع ربط
ركابها بأكرب املراكز التجارية يف أي مكان ،كام
تستطيع الطريان من لندن إىل هونج كونج أو من
لوس أنجلوس إىل موسكو دون توقف.
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الواليات المتحدة توافق على بيع أسلحة
لكوريا الجنوبية
قررت الحكومة األمريكية املوافقة عىل بيع أسلحة
لكوريا الجنوبية التي سبق وأن طلبت رشاء نظامي
تسلح من طراز MK 15 MOD 25 Phalanx
Close-In Weapons System (CIWS) Block
 1B Baseline 2 (IB2) systemsو  4000طلقة
ذخرية وخرطوش متصل بواجهة برمجة التطبيقات
20MM cartridge API linked
وشمل الطلب الكوري رشاء قطع الغيار وأجهزة الدعم
األخرى والذخرية وكتيبات التشغيل واملطبوعات
األخرى والربمجيات والتدريب وتقديم املساعدة
الهندسية واملساعدة الفنية األخرى وعنارص الربنامج
ذات العالقة وتقديم الدعم اللوجستي .وتصل قيمة
الطلب الكوري إىل  39مليون دوالر.
وقامت الوكالة العسكرية للتعاون األمني مؤخرا
بتسليم املوافقة الالزمة إلبالغ الكونجرس األمرييك
حول هذه الصفقة املحتملة.

وستساهم هذه الصفقة املحتملة يف دعم أهداف
السياسة الخارجية األمريكية وأهداف األمن القومي
األمرييك عن طريق تعزيز األمن لدى إحدى الدول
الحليفة الكربى من غري الدول األعضاء يف حلف
شامل األطليس ،األمر الذي سيساهم يف تعزيز
االستقرار السيايس وتحقيق التقدم االقتصادي يف
منطقة املحيط الهادئ.

ويرى خرباء أن الصفقة املحتملة املذكورة ستساهم يف
تعزيز قدرة كوريا الجنوبية عىل مواجهة التهديدات
الراهنة واملستقبلية .وستستخدم كوريا الصواريخ
املنصوبة عىل منت أوىل سفنها من طراز KDX III
 Batch II Classمن أجل الحصول عىل الوسائل
الفعالة الكفيلة برصد تلك التهديدات والدفاع عن
أراضيها ضد أي تهديدات مجوقلة قادمة.

شركة  BAE Systemsتؤمن أجهزة البحث عن الصواريخ
المتقدمة لتجهيز الصواريخ البعيدة المدى المضادة للسفن

وقعت رشكة  BAE Systemsعقدا بقيمة 60
مليون دوالر مع رشكة لوكهيد مارتن إلنتاج
وتسليم عدد إضايف من أجهزة البحث عن
الصواريخ املتقدمة لتجهيز الصواريخ البعيدة

املدى املضادة للسفن Long Range Anti-
 )Ship Missile (LRASMوتضم هذه األجهزة
أنظمة استشعار بعيدة املدى باإلضافة إىل
التقنيات املتعلقة بالتسديد عىل األهداف التي
ميكن أن تساعد الصواريخ الشبح عند االشتباك
مع األهداف البحرية الحصينة يف املناطق
اإللكرتو – مغناطيسية الصعبة.
وقال بروس كونيجسربج ،مدير إدارة أنظمة
استشعار الرتددات الالسلكية برشكة BAE
 ،Systemsإن “أسلحتنا القتالية تحتاج إىل
صواريخ هجومية دقيقة بعيدة املدى قادرة عىل
التعامل مع أعدائنا املسلحني بأسلحة متقدمة.
ونحن نفخر برشاكتنا مع رشكة لوكهيد مارتن
التي ستمهد الطريق أمام أسلحتنا القتالية

للحصول عىل هذه امليزة التنافسية”.
الجدير بالذكر هو أن الصواريخ البعيدة املدى
املضادة للسفن ( )LRASMتجمع بني املدى
البعيد والقدرة العالية عىل الصمود والبقاء،
باإلضافة إىل القدرة التدمريية العالية لتأمني
قدرات هجومية دقيقة بعيدة املدى .وجرى
تصميم تلك الصواريخ بحيث تكون قادرة
عىل رصد وتدمري أهداف محددة ضمن عدة
مجموعات من السفن عن طريق استخدام
أحدث التقنيات الالزمة لتقليل االعتامد عىل
منصات جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع ووصالت الشبكات واملالحة باستخدام
نظام  GPSيف املناطق محل النزاع.
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شـركة  Rostecتخطط لتطـوير طائرة
مقاتلة متطورة بمحرك واحد

أعلن الرئيس التنفيذي
لشركة  Rostecالحكومية
الفائقة التقنية «سيرجي
تشيميزوف» أن الشركة
تعمل على تطوير مفهوم
طائرة مقاتلة متطورة
مأهولة وغير مأهولة ،من
النوع الخفيف والمتوسط،
وذات محرك واحد.

ونُقل عن تشيميزوف قوله“ :العمل جا ٍر عىل تطوير
طائرة مقاتلة مستقبلية بنوعيها الخفيف واملتوسط.
وميكن أن تكون الطائرة مبوجب هذا التصميم
منصة عاملية بنسختيها املأهولة وغري املأهولة.
وتعمل الرشكة عىل تطوير املفهوم واملتطلبات
التشغيلية لهذه املنصة .إننا نقوم بهذا مببادرة خاصة
منا حتى اآلن دون متويل من امليزانية (االتحادية)”.
توصف الطائرة املستقبلية بأنها من “النوع الخفيف

واملتوسط” ولعل
ذلك يشري إىل طائرة
مقاتلة أصغر حجامً من أرسة
طائرات  Flankerالحالية لدى القوات الجوية
الروسية ،ورمبا أصغر من طائرة امليغ MIG-29/35
.Fulcrum
يعترب مفهوم املقاتلة الخفيفة ذات املحرك الواحد
من الجيل الجديد للقوات الجوية الروسية جديدا ً
نسبياً ،علامً أنه سبق أن بُذلت جهود طويلة األمد،
تَصدّرتها رشكة الطريان الروسية Russian Aircraft
 Corporation (RAC) MiGلتطوير مقاتلة ثنائية
أخف
املحركات من الجيل الجديد باعتبارها نظريا ً ّ
للطائرة القادمة .Su-57 Felon
شركات محتملة
من جانبه أضاف تشيميزوف أن وزارة الدفاع الروسية
مل تقدم أي طلبات لهذا العمل حتى اآلن .لكن رشكة
 Rostecتؤمن مبالءمة تطوير املقاتلة الجديدة ،رمبا
بالتعاون مع رشكاء أجانب .وقال“ :هذا موضوع
مثري لالهتامم من منظور ترويج مثل هذه الطائرة
للتصدير ،وال سيام إن كان ذلك تطويرا ً مشرتكاً
مع إحدى الدول .لكن وزارة الدفاع قد تشرتيها

الحتياجاتها
الخاصة كذلك.
ومن الطبيعي أن الطائرة
ستحتاج إىل ترقية إىل املستوى املطلوب
من وزارة الدفاع ألجل استعاملها داخل البالد يف
حال اتخاذ قرار”.
يف عام  ،2017أعلن وزير الصناعة والتجارة الرويس
“دينيس مانتوروف” أن روسيا كانت تخطط لتطوير
مقاتلة خفيفة من الجيل الخامس بالتعاون مع دول
أخرى .وبصفته رئيساً لرشكة الطائرات االتحادية
)The United Aircraft Corporation (UAC
“ ،يوري سليوسار” ،قال يف ذلك الوقت إن الرشكة
ستمثل روسيا يف املرشوع بوصفها املؤسسة األم،
وستمثلها ايضاً رشكة سوخوي Sukhoi Company
التي تقوم بعمليات تطويرعىل مقاتلة من الجيل
الخامس ،ورشكة طائرات ميغ MiG Aircraft
 Corporationالتي تقوم أيضاً بعمليات تطوير
عىل الطائرات ذات املحرك الواحد.
من جانبه أكد “الكسندر فتاجني” ،املدير التنفيذي
لرشكة  ،UEC-Klimov Companyأن روسيا
تتمتع باإلمكانات اللزمة إلعادة بدء إنتاج طائرات
مقاتلة نفاثة أحادية املحرك معقولة الثمن ،وميكن
تطوير محركها عىل أساس محرك  RD-33املتاح.
اتخذت قيادة القوات الجوية الروسية قرارا ً يف أوائل
تسعينيات القرن املايض بالتخيل عن إنتاج الطائرات
املقاتلة ذات املحرك الواحد ،ويف ذلك الوقت ،قامت
القوات الجوية الروسية بتشغيل طائرات ميغ-23
وميغ -27و  Su-17Mمع إدخال تعديالت عليها.
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المركبة الجوية  MQ-25 T1تنفذ رحلتها االختبارية
األولى بخزان إعادة التزويد بالوقود جوا

أطلقت شركة بوينج وسالح البحرية األمريكي مؤخرا المركبة الجوية  MQ-25 T1في رحلتها االختبارية األولى
وهي مجهزة بخزان إعادة التزود بالوقود جوا  )aerial refuelling store (ARSللمرة األولى .واستغرقت الرحلة
الناجحة ساعتين ونصف بعد أن استعانت بخزان الوقود  ،Cobham ARSوهو نفس الخزان الذي تستخدمه حاليا
طائرات  F/A-18للتزويد بالوقود أثناء الطيران ،وكان الهدف من هذه الرحلة هو اختبار مدى انسيابية الطائرة مع
وجود خزان التزويد بالوقود جوا أسفل الجناحين.

وقام طيارو االختبار التابعة لرشكة بوينج بتنفيذ هذه
الرحلة التي انطلقت من إحدى املحطات األرضية يف
مطار  MidAmerica St. Louisيف Mascoutah
بوالية إلينوي األمريكية.
وقال النقيب طيار تشاد ريد ،مدير برنامج طريان
املركبات غري املأهولة التابع للبحرية األمريكية ،إن
“القيام برحلة اختبارية مجهزة بخزان إعادة التزود
بالوقود جوا ( )ARSيقربنا خطوة جديدة من
تحديد مدى قدرة الطائرة  MQ-25عىل أداء مهمتها
األساسية داخل األسطول وهي تزويد الطائرات
بالوقود أثناء الطريان” .وأضاف أن “الطائرة  T1ستظل
قادرة عىل الحصول عىل معلومات قيمة جديدة
السيام وأننا بدأنا يف إطالق طائرات  F/A-18وبدأنا
يف اختبار مدى القدرة عىل التعامل مع الطائرة عىل
سطح حاملة الطائرات”.
ومن املقرر أن تواصل الرحالت املستقبلية اختبار
انسيابية الطائرة وخزان التزويد بالوقود جوا خالل

تصميم اإلطار:
Aitech Defense Systems
BAE Systems
Collins Aerospace
Cox & Company
Crane Aerospace & Electronics
Cubic
Curtiss-Wright Defense Solutions
GE
Harris Corporation
Héroux-Devtek
Honeywell
Innovative Power Solutions
L3 Commercial Aviation
Moog Aircraft Group
Parker Hannifin
Raytheon
Rolls-Royce
Triumph Group

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

كافة مراحل الرحلة ،وصوال إىل عمليتي مد وسحب
الخرطوم  hoseواملرساة  drogueاملستخدمني يف
عملية التزويد بالوقود.
تحقيق الكفاءة المطلوبة عند
إعادة تزويد الطائرات بالوقود جوا
يرى الخرباء أن املركبة الجوية  MQ-25ستؤمن وسيلة
قوية إلعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان،
ومن ثم إطالة املدى القتايل للطائرات املقاتلة مثل
 Boeing F/A-18 Super Hornetو Boeing EA-
 18G Growlerو  Lockheed Martin F-35Cومن
الجدير بالذكر أن رشكة بوينج عكفت عىل تسليم
الطائرات إىل سالح البحرية األمرييك منذ أكرث من 90
عاما .وتجمع املركبة الجوية  MQ-25بني القدرة عىل
تزويد الطائرات بالوقود أثناء الطريان واالستقاللية
والعمل من عىل منت حامالت الطائرات من أجل
تحقيق أهداف البحرية.
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شركة  Diehl Defenceتوقع اتفاقية
لتأمين ذخيرة الفرقاطة األلمانية F125
وقعت شركة  Diehl Defenceتوقع اتفاقية إنتاج وتسليم لتأمين ذخيرة التدريب  practice ammunitionعيار 127
ملليمترا للفرقاطات من طراز « )Baden-Württemberg» (F125التابعة لسالح البحرية األلماني .ويأتي توقيع االتفاق
األساسي ليمنح شركة  ،Diehl Defenceإحدى الشركات التكنولوجية العالمية المتخصصة في مجال تطوير وإنتاج
الصواريخ الموجهة وذخيرة الجيوش والقوات الجوية والبحرية ،القدرة على طرح ذخيرة بحرية جديدة في األسواق.

ومن الجدير بالذكر أن عائلة الذخرية تضم
القذائف الشديدة االنفجار high-explosive
 )(HEوالقذائف املضيئة illuminating
 (ILL) projectilesوحشوات الدفع
 propellant chargesومن املقرر أن
يبدأ التسليم املبديئ لذخرية التدريب
اعتبارا من عام  ،2021تتبعه شحنات
اإلنتاج ما بني عامي
 2022و 2025
لصل العدد
ا إل جام يل

للقذائف  .7,000ومن املمكن أن يرتفع هذا
العدد إىل  13,000طلقة خالل سنوات االتفاقية
التي متتد حتى عام .2027
وترشف رشكة  ،ARGE F125وهي عبارة عن
مرشوع مشرتك بني رشكتي Thyssenkrupp
 Marine Systemsو  ،Lürssenعىل بناء
الفرقاطة F125 Baden-Württemberg-class
التي تصنف رسميا كفرقاطة ولكن
حجمها يقارب حجم املدمرة
بالنظر إىل قدرتها عىل إزاحة
أكرث من  7,200طنا من
املاء ،وهو ما يجعلها أكرب
فرقاطة عىل مستوى
العامل .ومن املقرر
أن تحل هذه

الفرقاطة محل الفرقاطة من طراز Bremen
وتتصل قيمة الدفعة األوىل التي تضم أربع
فرقاطات إىل  2,2مليار يورو تقريبا.
وخالفا للفرقاطة من طراز  Bremenالتي بنيت
تبعا لسيناريوهات حقبة الحرب الباردة ،نجد أن
 Baden-Württemberg-classتتمتع بقدرات
هجومية برية أكرب بكثري ،وهو ما يالئم مهام
حفظ السالم املستقبلية املحتملة .وما تزال
الذخرية الشديدة االنفجار قيد االختبار يف مركز
الجيش األملاين الفني يف مدينة  ،Meppenومن
املتوقع االنتهاء من اختبارات األداء يف العام
القادم.
وتتمتع الفرقاطة Baden-Württemberg-
 classمبيزة كبرية تتمثل يف إمكانية تكليفها مبهام
قد تتجاوز العامني بعيدا عن الوطن ،باإلضافة إىل
أن متوسط وقت تشغيلها يف البحر يزيد
سنويا (حوايل )60%
عىل  5,000ساعة

31
وهو ما يشمل تشغيلها يف املناطق االستوائية.
وبالنسبة لقوة دفع الفرقاطة فقد جرى االعتامد
عىل املحركات التي تعمل بالديزل
والكهرباء والبنزين ،األمر الذي يتيح
استبدال محركات الديزل القوية
كقوة دافعة ومولدات الديزل
األقل حجام مبولدات الديزل
املتوسطة الحجم ،وهو
ما يقلل عدد املحركات
املختلفة.

والنريان املضادة للطائرات كدور ثانوي.
مواجهة التهديدات غير
المتكافئة

الرادارات
والمدافع
تتمتع الفرقاطة Baden-
Württemberg-class
ببصمة محدودة reduced
 signaturesبسبب الرادار
واألشعة تحت الحمراء واألجهزة
الصوتية (تقنية التسلل والتخفي) التي
تستفيد منها البحرية األملانية .وتعترب قدرة
الفرقاطة عىل البقاء والصمود لفرتات طويلة
ميزة ذات أهمية بالغة ،حيث تتكرر األنظمة
الحيوية مرتني عىل األقل يف مكانني مختلفني
عىل منت الفرقاطة ،وهذا واضح أيضا يف الهياكل
العمالقة التي يتم تقسيمها إىل جزئني .ويتم
توزيع هوائيات الرادار Hensoldt TRS-4D
الذي يعمل مبصفوفة املسح اإللكرتوين النشط
فوق هرمني لضامن التشغيل املتواصل يف
حالة التعرض للتلف مثل التعرض للحوادث أو
لرضبات معادية.
كام تسمح هذه الهوائيات للفرقاطة بالبقاء
يف موقعها عند الرضورة عند حدوث عطل
ما وعدم وجود بديل متاح .ويتواجد عىل
منت الفرقاطة مدفعان منفصالن :املدفعان
الرئيسيان Leonardo/Oto Melara 127/64
 LW Vulcanoواملدفع الخفيف الذي ميكن
التحكم فيه عن بعد .ويعترب املدفع 127/64
 LW – VULCANOمدفعا من العيار املتوسط،
وهو مناسب لوضعه عىل منت السفن الكبرية
واملتوسطة بهدف إطالق النريان السطحية
وتقديم الدعم النرياين البحري كدور أسايس

الفرقاطة F125
أنظمة االستشعار:
AESA TRS-4D
MSSR 2000 I & LTR 400
MSP 600-125
SIMONE
KORA 18
Cerberus Mod2
Link 11/16/22

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	•

أنظمة التسلح:
1 x 127/64 Lightweight
2 x RIM-116 RAM
8 x RGM-84
2 x MLG 27
5 x 12,7 HITROLE NT
4 x MASS

	•
	•
	•
	•
	•
	•

تعتمد البحرية بشدة عىل أسلحة
املدفعية من أجل تقديم الدعم
النرياين التكتييك البعيد املدى
للقوات املسلحة املرابطة
عىل األرض ،باإلضافة إىل
الدفاع ضد التهديدات غري
املتكافئة asymmetric
 threatsوذلك بفضل
الفرقاطة .125
وبوجود أربع زوارق من
طراز  Busterوالطائرات
املروحية عىل منت الفرقاطة،
ال تتمتع كل فرقاطة مبجال
استطالعي ومدى أسلحة ممتد
فحسب ،بل وتتمتع أيضا بوسائل نقل
كثرية لتمكينها من نرش قواتها الخاصة أو
املتخصصة لتنفيذ عمليات اإلنقاذ واإلخالء وإعادة
األفراد إىل أرض الوطن armed repatriation
وتنفيذ أي عمليات أخرى ضد القوات املعادية.
وبوجود الطائرات املروحية البحرية عىل منت
الفرقاطة ،ميكن دمج تلك املروحيات بسهولة
مع أي شبكة حديثة الصطياد الغواصات
 .U-huntingونظرا لتمتع الفرقاطة بقدرات
وإمكانيات هائلة عىل اإلبحار نجدها مالمئة متاما
لتنفيذ عمليات القيادة والتحكم.
وتضع البحرية األملانية حاليا معايري قياسية
جديدة لتطبيقها عىل غرف أفراد الطاقم .ونظرا
إلدراك قادة البحرية األملانية ألهمية التواصل بني
األفراد يتم تجهيز كل غرفة بغرفة حاممات wet
 roomملحقة ووصلة إنرتنت لتمكني الجنود
من التواصل مع ذويهم وعوائلهم حتى يف ظل
الغيابات الطويلة.
وبعد تسليم الفرقاطتني Baden-
 »Württembergو »Nordrhein-Westfalen
سيتم تسليم الفرقاطتني «»Sachsen-Anhalt
و « »Rheinland-Pfalzيف عام  2021حسب
الخطط املوضوعة حاليا.
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تعاون شركتي  Embraerو  EDPفي
مجال بحوث الطائرات الكهربائية
وقعت شركتا  Embraerو  – EDPإحدى الشركات التي تغطي كافة المجاالت المتعلقة بقطاع الطاقة
في البرازيل -عقدا إلقامة شراكة ثنائية في مجال البحوث الخاصة بالطائرات الكهربائية .وأعلنت شركة
 EDPعبر فرعها في البرتغال تقديم مساهمة مالية لالستحواذ على التقنيات المتعلقة بتخزين الطاقة
وشحن البطاريات الالزمة لمشروع الطائرة الكهربائية التجريبية الذي تنفذه شركة  ،Embraerوهي
الطائرة التي من المتوقع أن تقوم برحلتها األولى قي عام .2021

ويأيت هذا االستثامر يف إطار اتفاقية التعاون التي
وقعتها الرشكتان لتكريس معلوماتهام املشرتكة
حول تقنيات تخزين الطاقة وشحن البطاريات
لخدمة قطاع الطريان ،وهو أحد التحديات الكربى
التي تواجه املرشوع.
وتهدف هذه الرشاكة إىل بحث إمكانية استخدام
بطاريات الفولت العايل يف أنظمة الدفع الكهريب
الخاصة بالطائرات الصغرية ،باإلضافة إىل تقييم
مواصفات التشغيل الرئيسية مثل الوزن والكفاءة
ونوع الطاقة والتحكم الحراري وتدوير عمليتي
الشحن والتفريغ ،عالوة عىل السالمة العملياتية.
وقال لويس كارلوس أفونسو ،نائب رئيس
مجلس إدارة رشكة  Embraerللشؤون الهندسية
واسرتاتيجية الرشكات ،إن “تاريخ الرشكة يف مجال
إقامة الرشاكات االسرتاتيجية عن طريق التعاون
الرسيع يجعلنا من أكرث الرشكات الربازيلية

املرموقة املتخصصة يف تحفيز شبكات املعلومات
العاملية ،األمر الذي يساهم أيضا تعزيز القدرة
التنافسية للرشكة”.
وأضاف ميجيل سيتاس ،رئيس مجلس إدارة رشكة
 EDPيف الربازيل ،أن “رشاكتنا مع  Embraerمن
أجل تطوير أول طائرة تجريبية كهربائية بنسبة
 %100يفتح أمامنا آفاقا جديدة لالستثامر يف
مجال التنقل الكهريب ،وهو ما سيساعد يف تعزيز
مكانة الربازيل كالعبة رئيسية يف هذا السوق”.
االستعانة بالخبرة الفنية
لتحقيق النجاح
تم تقديم هذا العرض من أجل التطوير
التقني لكهربة املالحة الجوية aeronautical
 electrificationأساسا ليدشن التعاون املشرتك
بني رشكتي  Embraerو  WEGيف شهر مايو

 ،2019وجرى تنفيذ هذا املرشوع كوسيلة قوية
فعالة للتدريب وإنضاج التقنيات قبل تطبيقها
عىل املنتجات املستقبلية.
وميتد نطاق الرشاكة مع رشكة  EDPإىل تطوير
البحوث املشرتكة يف مجال تخزين الطاقة ذات
الفولت العايل واستكامل البحوث التي تجريها
رشكة  Embraerحاليا .وتهدف تلك البحوث
وخطط التطوير إىل ترسيع املعرفة املشرتكة
بالتقنيات الالزمة الستخدام ودمج البطاريات
واملحركات الكهربائية من أجل رفع كفاءة الطاقة
الخاصة بأنظمة دفع الطائرات.
ومن الجدير بالذكر أن كهربة املالحة الجوية
ليست سوى مرشوع واحد من بني عدة مشاريع
ترشف رشكة  Embraerعىل تطويرها حاليا.
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شركة  Collins Aerospace Systemsتحصل على
طلبات لشراء أنظمة العرض البصري Griffin-2

نجحت شركة  ،Collins Aerospace Systemsإحدى الشركات التابعة لشركة  ،.Raytheon Technologies Corpفي
تأمين طلبات لشراء  20نظام عرض بصريا جديدا  )visual display systems (VDSمن نوع  Griffin-2التي سيتم
تسليمها على مدار السنوات الخمس القادمة .وقد أعلنت الشركة أن من المقرر إطالق األنظمة المذكورة
ببرنامجين غير معلنين للطائرات النفاثة السريعة ،في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقد استفادت أنظمة العرض البرصي Griffin-2
من النجاح الذي سبق أن حققته قبة عرضها
الخلفي  ،Griffin rear-projected domeحيث
تؤمن األنظمة الجديدة درجة وضوح فائقة
وصورة ساطعة من أجل توفري تجربة تدريبية
استثنائية وغري مسبوقة بزاوية  380درجة
للطائرات العسكرية النفاثة الرسيعة.
وقد تم تصميم نظام العرض البرصي VDS
بحيث ميكن للعميل استخدام عدة أنواع مختلفة
ومتعددة من أنظمة العرض (الربوجكتور) ،ومن
ثم تعديل وتحديث النظام بكل يرس وسهولة
لتلبية االحتياجات التدريبية الخاصة .ويقدم
هذا النظام املبتكر عرضا متكامال وصورة واضحة

بتكلفة رشاء منخفضة وبتكلفة دورة حياتية
قليلة .ويجمع النظام الجديد بني األداء الفائق
لدى النظام  Griffinاألصيل وأحدث التقنيات
الحديثة لتكون النتيجة هي الحصول عىل درجة
وضوح وسطوح فائقني للحصول عىل تجربة
تدريبية غري مسبوقة.
وتؤمن املرونة ميزة هامة للغاية ،حيث يتم طرح
نظام العرض البرصي  Griffin2 VDSكنظام
تدريبي برصي كامل ومتكامل أو إعادة تعديل
نظام  Griffinاألصيل عن طريق استبدال جهاز
العرض  projector packageمع االحتفاظ بالقبة
الحالية ودعم األنظمة.
ويعول نظام العرض البرصي Griffin2 VDS

عىل تاريخ ميتد إىل عرش سنوات من عمر أنظمة
العرض ال  150وإىل التميز الواضح الذي أحرزته
يف الدورات التدريبية عىل الطائرات العسكرية
النفاثة الرسيعة مثل طائرات التدريب الخاصة
بطائرات إف -35وإف -16وإم -346وتايفون.
ويتميز نظام العرض البرصي  Griffin 2الجديد
بتصميمه املفتوح الذي يسمح بإمكانية استخدام
عدة أجهزة عرض (بروجكتور) يف آن واحد،
كام ميكن أيضا تصميمه بحيث يلبي املتطلبات
التدريبية الخاصة مثل درجة وضوح الصورة
ونظارات الرؤية الليلية وشاشة العرض األمامية،
كلها مزايا يعتقد الخرباء أنها ستساهم يف تسويق
النظام يف األسواق العاملية بصورة جيدة.
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الصاروخ األمريكي Trio
يثبت جدارته
عندما يتعلق األمر بحماية رجال البحرية األمريكية
والدفاع عن األسطول تدرك واشنطن تماما أنه ال
مجال للمزاح .فهنا تلتقي القوة الثالثية المدمرة:
الصاروخ البحري الهجومي Naval
 )Strike Missile (NSMوصاروخ
كروز “توما هوك” والصاروخ
الهجومي SM-6 missile
من إنتاج شركة Raytheon
 Technologiesلتؤمن الدرع
المثالي.
فبينام يقوم أحد الصواريخ بتمشيط األمواج
تفاديا ألجهزة الرصد املعادية ،يقوم صاروخ آخر
بالتحليق لساعات وساعات وتغيري مساره عند
تلقي األمر بذلك ومهاجمة هدف متحرك بدقة
متناهية .أما الصاروخ الثالث فلديه القدرة عىل
قصف أهداف يف الجو والبحر مبا يف ذلك الصواريخ
الباليستية.
مدى الصاروخ البحري
الهجومي NSM
يعترب الصاروخ البحري الهجومي صاروخا طويل
املدى يتمتع بالقدرة عىل قصف األهداف الربية
والبحرية الحصينة ،ويصل مداه إىل أكرث من 100
ميال بحريا ،وهو قادر عىل التحليق عىل ارتفاعات
منخفضة ،ويعتمد عىل أحدث أجهزة البحث وأحدث
التقنيات املتعلقة بتمييز األهداف.
ويف عام  2018وقع اختيار سالح البحرية عىل الصاروخ
البحري الهجومي بفضل قدرته عىل الدفاع عن سفن
القتال الساحيل والفرقاطات املستقبلية .وأقامت رشكة
 Raytheon Technologiesعالقة تعاون مع رشكة
 Kongsbergالرنويجية إلنتاج الجيل الخامس من
هذا الصاروخ داخل الواليات املتحدة .ورصح راندي
كمبتون ،مدير الربامج برشكة Raytheon Missiles

،& Defense
إحدى الرشكات التابعة لرشكة
 ،Raytheon Technologiesبأنه
“بينام نتخذ الخطوات املبدئية لبدء إنتاج
هذا الصاروخ محليا أصبح الدور الذي سيلعبه هذا
الصاروخ بالنسبة للبحرية األمريكية واضحا”.
وتعمل الرشكة حاليا عىل بناء سلسلة إمداد أمريكية
لدعم الصاروخ البحري الهجومي ،وهي السلسلة
التي ستتوىل مسؤولية تأمني قطع الغيار وخلق
فرص عمل جديدة ألكرث من  24رشكة موردة .وقد
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بدأت مراحل اإلنتاج األوىل بالفعل ،ومن املقرر أن
يتم إنتاج راجامت الصواريخ يف مدينة Louisville
بوالية كنتايك.
قوة الصاروخ Tomahawk Block V
نجح سالح البحرية األمرييك ورشكة Raytheon
 ،Missiles & Defenseإحدى الرشكات التابعة
لرشكة  ،Raytheon Technologiesيف إجراء
اختيارين جويني باستخدام أحدث نسخة من
الصاروخ كروز وهو الصاروخ Tomahawk Block V
وخالل االختبارات التي جرت خالل الربع
األخري من
عام  2020قامت
املدمرة  )USS Chafee (DDG 90بإطالق
صاروخني  Block Vاللذين نجحا يف االرتطام
بهدفيهام من عىل مسافات بعيدة :األول فوق
جزيرة “سان نيكوالس” والثاين يف محطة األسلحة
الجوية البحرية يف  China Lakeبوالية كاليفورنيا.
أهم ميزة يتمتع بها الصاروخ “توماهوك” هي
دقته املتناهية .فالصاروخ املجهز بنظام  GPSقادر
عىل اخرتاق أي مجال جوي محصن تحصينا جيدا
وتوجيه رضبات دقيقة ضد أهداف حساسة للغاية
بأقل األرضار والخسائر الثانوية .وقد أثبتت التجارب
كفاءة الصاروخ ،وقام الجيش األمرييك وجيوش
الدول الحليفة بإجراء اختبارات جوية عىل الصاروخ
“توماهوك” املجهز بنظام  GPSألكرث من  550مرة
واستخدموا الصاروخ يف عمليات قتالية ألكرث من
 2,300مرة .وجرى أحدث استخدام للصاروخ يف عام
 2018عندما قامت املدمرات والغواصات األمريكية
بإطالق  66صاروخا من طراز “توماهوك” ضد
منشآت األسلحة الكياموية يف سوريا.
وقالت  ،Kim Ernzenنائبة رئيس مجلس إدارة
رشكة  Raytheon Missiles & Defenseلشؤون
القوة البحرية ،إن “تلك االختبارات تضع سالح
البحرية عىل الجدول الزمني الصحيح واملحدد
لضم الصاروخ  Block Vإىل األسطول يف العام
القادم .وستساهم تحديثاتنا Block Vوإجراءاتنا
التصحيحية يف إطالة عمر الصاروخ ب  15عاما”.
ومن الطريف أنه خالل تلك االختبارات جرت إعادة
توجيه الصواريخ أثناء الطريان نحو عدة أهداف

مختلفة باستخدام أنظمة االتصاالت املتطورة
الجديدة.
وأضاف النقيب طيار جون ريد ،مدير برنامج
توماهوك ألنظمة التسلح التابع لسالح البحرية،
أن الجيل الخامس يأيت ليعزز الدور املحوري
للصاروخ توماهوك باعتباره السالح الهجومي
البعيد املدى لدى البحرية األمريكية لسنوات
طويلة قادمة .ومتثل تلك االختبارات إنجازا مهام
بالنسبة لفرقنا التي عكفت عىل إدخال تلك

التحسينات منذ سنوات طويلة”.
مزايا الصاروخ SM-6
متثل حامية السفن يف وقت الحرب تحديا كبريا.
ويقدم الصاروخ  SM-6الدعم الالزم الذي ميكن
سالح البحرية من فرض سيطرته عىل املمرات
البحرية .وتأيت الحرب املضادة لألهداف الجوية،
التي متثل املهمة األوىل بالنسبة للصاروخ ،لتمكنه
من الدفاع عن السفن ضد الطائرات املعادية
واملركبات الجوية غري املأهولة ،بل وضد صواريخ
كروز أيضا.

حرب المهام المتعددة
الحرب املضادة لألهداف الجوية :نجح الصاروخ
 SM-6يف تنفيذ مهمته األولية لتقديم الدعم الالزم
للبحرية األمريكية عن طريق االشتباك مع الطائرات
املأهولة وغري املأهولة وصواريخ كروز.
الدفاع الصاروخي الباليستي :يف عام  2015قام
الصاروخ بحامية السفن
ضد الصواريخ الباليستية خالل
املرحلة األخرية من تحليقه ،ما ساهم يف تعزيز
مستويات الدفاع والحامية.
الحرب املضادة للسفن :نجح الصاروخ  SM-6يف
إصابة أوىل أهدافه السطحية يف عام  ،2016ما جعله
الصاروخ الوحيد القادر عىل أداء املهام الثالث.
وقد أثبت الصاروخ املذكور أنه السالح الوحيد القادر
عىل أداء الحرب املضادة لألهداف الجوية والدفع
ضد الصواريخ الباليستية وتنفيذ املهام املتعلقة
بالحرب ضد السفن ،ما عزز اقتناع البحرية األمريكية
بقدرته التدمريية أو قدرته عىل الهجوم من عىل منت
أي سفينة أو موقع.
الجدير بالذكر أنه ميكن نرش الصاروخ عىل سطح 60
سفينة سطحية ،وقامت الرشكة بتوريد أكرث من 500
صاروخا للبحرية األمريكية.
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تقارير

التعاون بين شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية IAI
وهينسولدت  HENSOLDTلتزويد ألمانيا بأنظمة رادارية
وقعت كل من شركة صناعات الفضاء
اإلسرائيلية  IAIوشركة HENSOLDT
اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك
لتصنيع أنظمة رادارية للدفاع
ضد الصواريخ البالستية،
والمشاركة في مشاريع
المراقبة الجوية
والفضائية.

يف املرحلة األوىل ،ستقدم رشكة HENSOLDT
ورشكة  ELTAالتابعة لرشكة  IAIرادارا ً بعيد
املدى الستخدامه عىل منت الفرقاطات F124
التابعة للبحرية األملانية ،وهذا الرادار يعمل
يف نطاق  ،S-bandاألمر الذي يتيح إمكانية
االكتشاف الدقيق لألهداف يف الفضاء بدرجة
أفضل كثريا ً من الحلول األخرى.
سوف تساهم رشكة  IAIبالخربة الفنية والتقنية
يف مجال تطوير وتصنيع أنظمة الدفاع ضد
الصواريخ البالستية ،بحيث يتم استخدام
مكونات مثبة مسبقاً من خالل التجربة .وسيقوم
بيت املستشعرات األملاين  ،HENSOLDTالذي
يجهز جميع السفن الكربى التابعة للبحرية
األملانية بالرادارات ،بتصنيع املكونات األساسية،
وبالرتكيب الكامل ألنظمة الرادار .وميكن تقديم
هذه الرادارات البعيدة املدى إىل العميل األملاين
وإىل الرشكاء يف حلف شامل األطليس (الناتو)،
كام ميكن أن تتوىل  HENSOLDTأيضاً دعم
الخدمات طول العمر الزمني للنظام بكامله.
االستفادة من الخبرات
تم إبرام اتفاقية التعاون مع مجموعة ELTA

التابعة لـرشكة  ،IAIوالتي طورت عائلة رادارات
 Ultraو  .Spectraتوفر هذه الرادارات قدرات
بحث وكشف مطورة عن الصواريخ البالستية
واألقامر الصناعية عىل مدى أكرث بعدا ً .وتعترب
هذه الرادارات منتجات ناضجة و ُمثْبتة بالتجربة
ميدانياً ،كام تتيح إمكانية مرونة التصميم بحيث
يدعم التغريات يف املتطلبات التشغيلية ملواجهة
التهديدات املستقبلية.
من جانبه قال “يوآف تورجامن” ،نائب رئيس
رشكة  IAIواملدير التنفيذي لرشكة “ :ELTAترى
رشكة  IAIيف التعاون مع رشكة HENSOLDT
خطو ًة إىل األمام يف تطوير عملياتها يف مجال
الرادارات يف أوروبا ،واالستفادة من خربتها التقنية
الرتاكمية عىل مدى عقود يف مهام الدفاع الجوي
والفضاء .وسوف تساعد قدرات أنظمة الرادار
املثبتة بالتجربة  -يف مجال الدفاع الصاروخي
البالستي يف إرسائيل وكافة أرجاء العامل  -أملانيا
عىل تحقيق أهدافها العملياتية”.
تعترب رشكة  HENSOLDTاملو ّر َد ألنظمة الرادار
املتقدمة للبحرية األملانية ،والتي تُستخدم عىل
منت كورفيت  K130والفرقاطة  ،F125اللتني
دخلتا الخدمة للت ّو ،ويتم رفدهام بأنظمة متنقلة

برية وجوية ورادارات قصرية املدى والرادار
السلبي املطور حديثاً.
من جانبه قال توماس مولر ،الرئيس التنفيذي
لرشكة “ :HENSOLDTسنساهم بخربتنا
التقنية يف مجال أنظمة الرادار من خالل تعاوننا
رسنا تقديم مساهمة مهمة يف
مع  ،IAIوإنه لي ّ
توسيع قدرات الجيش األملاين .Bundeswehr
وبالنظر إىل قدراتنا التصنيعية يف أملانيا وتعاوننا
الطويل األمد مع الجيش األملاين ،فإننا نقدم دعامً
لوجستياً موثوقاً ورسيع االستجابة ،مع طيف
واسع من الخيارات ملزيد من التطوير الذي
يسهم يف تحسني تنفيذ املهام”.
تم تصميم أنظمة  Ultraو  Spectraاملشمولة
يف التعاون للعمل بشكل مستقل بعضهام عن
البعض اآلخر كأنظمة كشف .وهام يدعامن جميع
مستويات الدفاع الجوي ،بدءا ً من املدى املتوسط
إىل املدى البعيد والبعيد جدا ً .وكال النظامني مرن
يف الحركة والتنقل ،وهام يوفران ما يصل إىل 500
كيلومرت من قدرات املراقبة واالكتشاف للطائرات
املقاتلة .كام يوفر النظامان إنذارات مبكرة عرب
األقامر الصناعية والصواريخ البالستية واألهداف
الجوية األخرى عىل مسافات أبعد بكثري.
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«ستراتا» تسلم
أجزاء من
«»MBZ-Sat
بداية 2021

وأوضح أن التعاون بني «سرتاتا» ومركز محمد
بن راشد للفضاء فصل جديد يف سجل إنجازات
القطاع الصناعي يف دولة اإلمارات ،مضيفا «انطالقا
من موقع الرشكة الرائد يف دعم عالمة «صنع
بفخر يف اإلمارات« حول العامل ،نشارك يف عمليات
تصنيع وتوريد مكونات القمر االصطناعي La
 ،MBZ-Satيسهم يف دفع قطاع الفضاء اإلمارايت
نحو آفاق جديدة» .يتميز  ،MBZ_Satالذي يزن
نحو  700كج بأبعاد  3أمتار  5Xأمتار ،بقدرة
عالية عىل تحسني دقة التقاط الصور بأكرث من
الضعف ،مقارنة مع نظريه الذي تم إطالقه سابقا،
باإلضافة إىل زيادة رسعة نقل وتحميل البيانات
مبقدار ثالثة أضعاف عن اإلمكانيات املتاحة حاليا.

تبدأ شركة «ستراتا للتصنيع» في مدينة العين بداية العام المقبل
تسليم أجزاء من القمر االصطناعي « »MBZ-Satالذي يعمل عليه
مركز محمد بن راشد للفضاء ،تمهيداً إلطالقه في عام ،2023
وفقاً إلسماعيل علي عبد هللا ،الرئيس التنفيذي للشركة ،الذي
أوضح أن األجزاء المزمع تسليمها تعد اإلنتاج األول لشركة «ستراتا»
في مجال الفضاء .وقال عبد هللا لـ «االتحاد» إن هذه الخطوة
تأتي بعد أن اتفقت «ستراتا» مع مركز محمد بن راشد للفضاء،
على تطوير قدرات التصنيع المحلية للقمر االصطناعي المدني
« ،»MBZ-Satاألكثر تقدماً في المنطقة في مجال صور األقمار
االصطناعية عالية الدقة.

كام يساعد نظام
جدولة ومعالجة الصور املؤمتت بالكامل
يف القمر عىل إنتاج صور تفوق كمية الصور التي
ينتجها املركز حاليا بعرشة أضعاف.
« »MBZ-Satأول قمر اصطناعي
وسيكون « »MBZ-Satأول قمر اصطناعي
ميتلك القدرة عىل رصد عدد كبري من األهداف
)طبيعية ،ومن صنع اإلنسان بدقة عالية تفوق
األقامر االصطناعية املخصصة األغراض الرصد.
وباإلضافة إىل ذلك ،سيعمل النظام الجديد يف
القمر االصطناعي عىل جمع البيانات األولية
ومعالجتها مبرونة ورسعة بفضل وظائف الذكاء
االصطناعي املحسنة ،التي تساعد أيضا يف تحليل
ومعالجة الصور الفضائية بشكل أرسع.

تعاون استراتيجي
ويسعى مركز محمد بن راشد للفضاء للتعاون
مع الرشكات املحلية املتخصصة يف قطاع الفضاء
وتحديدا لتصنيع وتوريد مكونات القمر االصطناعي
 MBZ-Satوالتأسيس ملركز محيل للمصنعني
املعنيني بالفضاء ،بغرض االستفادة من القدرات
التصنيعية لرشكة سرتاتا» ،ما يخلق تعاونا اسرتاتيجيا
يعزز استدامة قطاع الفضاء الوطني يف دولة
اإلمارات .ويهدف املركز إىل تطوير نظام بيئي لقطاع
الفضاء يتيح فرص نقل تكنولوجيا الفضاء وتصنيع
التقنيات واألنظمة ذات الصلة ،حيث يعتمد املركز
عىل رشاكات مثمرة ،وخاصة بني القطاعني الحكومي
والخاص ،ويعتربها مكونا أساسيا واسرتاتيجيا لدعم
تطوير تقنيات فضائية جديدة.
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ملف العدد

عين على
المستقبل :رؤية
القيادة الرشيدة
في عام
االستعداد
للخمسينية
الثانية
كان المستقبل ،وال يزال ،حاضراً بقوة في الرؤية االستراتيجية
للقيادة الرشيدة لدولة االمارات منذ تأسيس دولة االتحاد في
الثاني من ديسمبر عام  1971على يد المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه ،وقد مثّ ل االحتفاء باليوم الوطني
التاسع واألربعين مناسبة انعكست من خاللها اإلرادة السياسية القوية ،التي
تهيىء شعبها الختتام الخمسين عاماً األولى من عمر االتحاد (اليوبيل الذهبي)
واالستعداد للخمسينية الثانية ،فجاء التفاؤل بالمستقبل والتخطيط السليم
وشحذ الهمم والطاقات الوطنية ،جزءاً ال يتجزأ من الخطاب السياسي للقادة
والحكام في تلك المناسبة .وفي هذا العدد تقدم “درع الوطن” قراءة تحليلية
لكلمات قيادتنا الرشيدة في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

يكتسب العام  ،2021وتحديدا ً الفرتة من الثالث
من ديسمرب عام  2020حتى الثاين من ديسمرب
عام  ،2021أهمية استثنائية بالغة كونه ميثل عام
اكتامل خمسينية دولة االمارات العربية املتحدة،
وحيث تحتفل الدولة ،قيادة وشعباً ،يف خواتيم
هذا العام باليوبيل الذهبي إلعالن اتحادنا ،وبإمتام
تحقيق أهداف رؤية االمارات  ،2021وهي الرؤية

مجسدة أحالم
الطموحة التي أُطلقت عام ّ ،2010
وطموحات قيادتنا الرشيدة عىل رأسها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ـ حفظه الله ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،بأن
تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العامل بحلول
اليوبيل الذهبي لالتحاد .ولرتجمة هذه الرؤية إىل
واقع ملموس ،تم تقسيم عنارص رؤية اإلمارات
 2021إىل ستة محاور وطنية متثل القطاعات
الرئيسية التي تم الرتكيز عليها خالل يف العمل
الحكومي ،حيث شهدت السنوات املاضية تحقيق
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تلك األهداف واحدا ً تلو اآلخر ،حيث جرى العمل
من خالل األجندة الوطنية ،التي عمل عليها أكرث
من  300مسئول من أبناء وبنات الوطن من 90
جهة حكومية اتحادية ومحلية خالل الفرتة املاضية
مؤرشات وطنية يف القطاعات التعليمية والصحية
واالقتصادية والرشطية ويف مجال اإلسكان والبنية
التحتية والخدمات الحكومية .ويف هذا امللف
ترصد مجلة “درع الوطن” رؤية قيادتنا الرشيدة
بشأن ما تحقق خالل السنوات الفائتة من عمر
اتحادنا املبارك ،وكذلك رؤية سموهم ملا هو آت
من انجازات تنموية يفاخر بها شعبنا وتباهي بها
دولتنا وتتنافس عاملياً يف جميع مؤرشات التنافسية
العاملية ،وسنتناول ذلك من خالل تحليل خطاب
القيادة الرشيدة وكلامت القادة مبناسبة احتفال
دولتنا وشعبنا بالذكرى التاسعة واألربعني لليوم
الوطني ،وذلك من خالل محاور عدة نوردها فيام
ييل:

إن بناء مجتمع متالحم محافظ على
هـويتـــه ،هــو أحــد أهــم أهــداف رؤيــة
االمارات 2021

ً
أوأل :غرس زايد ركيزة البناء
يُعد التمسك بالقيم واملبادىء التي تأسس عليها
اتحاد دولة االمارات العربية املتحدة يف الثاين من
ديسمرب عام  ،1971عىل يد املغفور له بإذن الله
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،أحد ركائز التجربة التنموية الفريدة التي
يجسدها النموذج االمارايت امللهم اقليمياً ودولياً،
فقلام تجد يف أدبيات الخطاب السيايس االمارايت
منذ قيام االتحاد نصاً سياسياً أو خطاباً رسمياً
يخلو من االشارة إىل تأثري القائد املؤسس ودوره يف
بناء دولة منوذج وفق ركائز أساسية تشكّل القيم
واملبادىء عامدها الرئييس ،وقد أنتجت هذه
الفلسفة قدرا ً هائالً من التامسك والتالحم بني أبناء
املجتمع االمارايت ،فضالً عن الدور الذي لعبته يف
الحفاظ عىل هوية املجتمع وثقافته وخصوصيته
الحضارية والقيمية واألخالقية؛ وقد أسهم كل ذلك
يف تحول االمارات إىل أرض خصبة لتالقي الحضارات
والتعايش بني البرش من مختلف الجنسيات واألديان
واألعراق .ومن املهم اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن
مسألة الحفاظ عىل القيم واملبادىء باعتبارها ركائز
للهوية الوطنية تقع يف قلب الفكر االسرتاتيجي
للقيادة الرشيدة ،ويتم التعاطل معها باعتبارها
أحد أهم أهداف العمل الوطني ،جنباً إىل جنب
مع جميع مستهدفات البناء والتنمية يف مختلف

قطاعات العمل؛ والشاهد عىل ذلك أن «بناء
مجتمع متالحم محافظ عىل هويته» ،هو أحد أهم
أهداف رؤية االمارات  ،2021والبد هنا من اإلشارة
إىل أن تحقيق هذا الهدف الحيوي قد تطلب وضع
مؤرشات كمية ونوعية دقيقة ،وقابلة للقياس ،يك
يُتاح لقيادتنا الرشيدة التعرف عىل معدالت التقدم
يف تحقيق هذا الهدف ،ومن هذه املؤرشات مؤرش
«التالحم املجتمعي» ،ومؤرش «التالحم األرسي»،
ومؤرش «الهوية الوطني» ،ومؤرش «التنمية
البرشية» ،وهي يف مجملها مؤرشات مجتمعية

لها قياسات معيارية تصدر بها تقارير رسمية من
جهات متخصصة ،ويهدف بعضها إىل قياس مستوى
االنتامء والهوية الوطنية لدى املواطنني ،وتعكس
مستويات انتامء الفرد إىل وطنه واعتزازه باالنتامء
إليه والتعبري عن هذا االنتامء مبختلف الوسائل
املادية واملعنوية ،فيام يقيس بعضها اآلخر مدى
متتع أبناء املجتمع باملبادئ والقيم املرتبطة بالهوية
الوطنية ،والتكافل االجتامعي والرشاكة املجتمعية
بني كافة مكونات املجتمع ،فضالً عن قياس مستوى
التالحم واملشاركة والدعم بني أفراد األرسة النواة
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والعائلة (األقرباء) من الدرجة األوىل يف جو يسوده
التفاهم واالحرتام واملساواة وفق محاور دقيقة
مثل عالقة اآلباء باألبناء ،وعالقة اآلباء واألبناء
باألرسة الكبرية ،ومستويات الحوار بني أفراد األرسة،
ومعدل تكرار بعض األنشطة االجتامعية ،ومدى
املشاركة يف مسؤولية رعاية وتربية األبناء بالنسبة
ألفراد األرسة.
وارتباطاً مبا سبق ،ميكن االشارة إىل كلمة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ـ حفظه الله ـ مبناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع
واألربعني ،حيث حرص سموه يف كلمته التي وجهها
عرب مجلة «درع الوطن» ،عىل الربط بني عنارص
التقدم والتطور والتنمية بشقيها ،املادي واملعنوي،
ويف ذلك يقول سموه يف مستهل الكلمة «هذا النهج
أرىس مامرساته املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،وإخوانه اآلباء البناة الذين بقوة اإلرادة
صنعوا تجربة فريدة ووضعوا اللبنات األساس لدولة
اتحادية نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة واألربعني
لتأسيسها ،ونفاخر مبا قدمته للعامل من منوذج
يحتذى يف النهضة والتنمية املستدامة وما رفدت به
البرشية من مثال يقتدى به يف التسامح والتعايش
واالنفتاح ونبذ الكراهية ،وما وفرته ألبنائها من
رفاهية وعدل ومساواة وأمن ورخاء» ،والربط
هنا واضح بني عنارص النموذج التنموي االمارايت
الفريد ،فالنهضة يف مختلف املجاالت والتنمية
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خليفة بن زايد:
االحتفاء بالتاريخ ،عنصر
هام في إدارة الحاضر
والبناء للمستقبل،
فالدول الناجحة
هي تلك التي تعتز
بهويتها ،وتزهو
بثقافتها ،وتفاخر
بعظماء رجالها
واملستدامة تقف جنباً إىل جنب مع قيم التسامح
والتعايش وقبول اآلخر ،وهو مكونات البناء القيمي
واالخالقي ،الذي يرتكز عليه النموذج .وتؤكد
الكلمة يف موضع آخر عىل أن «االحتفاء بالتاريخ،
عنرص هام يف إدارة الحارض والبناء للمستقبل،
فالدول الناجحة هي تلك التي تعتز بهويتها ،وتزهو
بثقافتها ،وتفاخر بعظامء رجالها» ،كام أشار سموه
يف الكلمة ذاتها إىل أن عام تفيش جائحة «كورونا»
(كوفيد ـ )19أو عام التحديات االستثنائية لكل
دول العامل ،مل يقف حائالً دون أن تظهر االمارات ـ

قيادة وشعباً ـ أصالة معدنها ورسوخ مبادئها ،حيث
قال سموه يف خضم الحديث عن جائحة «كورونا»
«وسط كل هذا عززنا من القيم اإلنسانية اإلماراتية
الراسخة ،فوقفنا إىل جانب األشقاء واألصدقاء
تعزيزا لقدرتهم عىل مواجهة الجائحة وتداعياتها،
مقدمني املساعدة دون متييز» .وهكذا ميكن فهم
أولوية القيم واملبادىء يف العمل الوطني االمارايت،
وأن هذا النهج هو موروث راسخ منذ عهد القائد
املؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وبات جزءا ً أصيالً
من مكونات الوعي الجمعي االمارايت.
ثانياً  :رسائل الحاضر :االطمئنان
واألمان
من الثابت أن شعور الشعوب باألمان واالطمئنان
عىل حارضها ومستقبلها ينبع من عوامل عدة ،بينها
تجارب املايض وشواهد الحارض وخطط املستقبل،
وهي يف مجملها عوامل لها صدى ايجايب لدى شعب
دولة االمارات ،فتجربة املايض قد اينعت وأمثرت بناء
اتحادياً مزدهرا ً ودولة منوذج تضع سعادة شعبها يف
صدارة أولوياتها ،والحارض كذلك ينبىء بكل أمان
واطمئنان ،ويزداد هذا الشعور رسوخاً يف ظل حرص
القيادة الرشيدة عىل التواصل مع شعبها يف إطار
روابط ثقة راسخة متبادلة ،ويف ذلك يقول صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
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الدولة ـ حفظه الله ـ يف كلمة اليوم الوطني التاسع
واألربعني «حرصا عىل مستوى رفاهية املجتمع و
استقراره نجحنا يف التأسيس لنظام صحي مبعايري
عاملية و نظام تعليمي رفيع املستوى و برامج تنمية
مجتمعية ورعاية اجتامعية متميزة ومرشوعات
إسكان عمت أرجاء الوطن ،وبنية تحتية متكاملة،
وبيئة مستدامة ملجتمع آمن متالحم ،محافظ عىل
هويته ،وإىل غري ذلك من اإلنجازات املشهودة،
التي مكنتنا وشعبنا من العبور بنجاح ،من مرحلة
التمكني ،إىل مرحلة صناعة الخمسني».
ويف اإلطار ذاته جاءت رسالة االطئمنان واألمان التي
تضمنتها كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ـ رعاه الله ـ يف هذه املناسبة
الوطنية ،حيث قال سموه قاصدا ً العام الفائت
والذي شهد تفىش جائحة “كورونا”“ :كان عام
االختبار الصعب للدول ،واالمتحان الكاشف لجدارة
حكوماتها ،وفاعلية مؤسساتها ،ونجاعة إجراءاتها،
وكفاءة استعدادها ملواجهة األوبئة والكوارث وما
يرتتب عليها .وأحمد الله سبحانه وتعاىل عىل نجاح
دولتنا يف هذا االختبار بامتياز ،وتفوق حكومتنا
ومؤسساتنا واستعداداتنا ملكافحة األوبئة
والكوارث ..وهو تفوق شهد له العامل
ومنظامته املتخصصة .ومل يأت هذا
النجاح صدفة أو برضبة حظ فهو االبن
الرشعي لنموذجنا اإلمارايت الذي يحسن
استرشاف املستقبل ويضعه يف قلب اسرتاتيجياته
وخططه ،ويعد لكل أمر عدته ،ويتحسب للطوارئ
وكل االحتامالت وأسوأها ..ويحرص عىل متتع
حكوماته ومؤسساته بالفاعلية واملرونة والقدرة
عىل اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب .لقد
ارتقى أداؤنا حكومة وشعبا إىل مستوى خطورة
الجائحة ..استجاب مجتمعنا إلجراءات الوقاية
كام يجب ..وخاضت مؤسساتنا املعنية حربا عىل
الجائحة ..ومكنتنا بنيتنا الصحية املتطورة مبنشآتها
وتجهيزاتها وكوادرها من احتواء الجائحة وكبح
انتشارها والحد من إصاباتها ،فتبوأت بالدنا املركز
األول عامليا يف عدد الفحوص قياسا لعدد السكان،
ونجحت يف تحقيق مستهدفات رصد اإلصابات
ومتابعتها ونسبة التعايف”.
ويقول سموه أيضاً “نجحنا يف تأمني احتياجات
مجتمعنا من الغذاء والدواء ،وعززنا مخزونهام

االسرتاتيجي ،وكنا أعددنا يف وقت مبكر منظومة
غذاء مستدامة ،واستحدثنا قبل ثالث سنوات وزارة
األمن الغذايئ وأنشأنا “مجلس اإلمارات لألمن
الغذايئ» ،ويظل هدفنا تحقيق االكتفاء الذايت
من الغذاء ،ونتطلع إىل مضاعفة إنتاجنا
الزراعي ،وقد أنشأنا “املنصة الوطنية
لالستدامة الزراعية” لخدمة
هذا القطاع الحيوي
وتوفري حلول تقنية

الحتياجاته..
كام نتطلع إىل
صناعاتنا
تعزيز
الغذائية املتطورة التي
تزيد استثامراتها عىل 62
مليار درهم لتستمر يف النمو
والتوسع” .وقد تضمنت كلمة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
رعاه الله ،عبارات قوية هادفة إىل ترسيخ الثقة
ونرش أجواء األمان واالطمئنان رغم هذه الجائحة
العاملية ،ومن ذلك قول سموه“ :نحن نعمل ونبادر
ونجتهد ونسترشف املستقبل ونعتمد التخطيط
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االسرتاتيجي ،وال نقدم عىل أمر إال بعد دراسة
وافية ،ومتحيص من كل الجوانب ،وتحسب لكل
محمد بن راشد:
االحتامالت” .كام حرص سموه أيضاً يف كلمته
عىل يفأن نريد أن يشهد العام 2021
يوضح بعض تفاصيل اسرتاتيجية أداء الحكومي
املرحلة املقبلة مبا يعزز الثقة ويحفز الجميع للعمل االنطالقة الكبرى لألعوام
واالنتاج ،حيث يقول سموه“ :نريد أن يشهد
العام الخمسين المقبلة ..نريد
 2021االنطالقة الكربى لألعوام الخمسني املقبلة..
نريد أن تكون دولتنا األكرث متيزا واألفضل يف نوعية أن تكون دولتنا األكثر
الحياة..وسنواصل تهيئة كل القطاعات ملرحلة
أساسهما تميزا واألفضل في
بعد النفط ،ببناء اقتصاد معريف حقيقي
االبتكار واإلبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة نوعية الحياة..وسنواصل
واالستثامر يف العقول والكفاءات النوعية،
وتعزيز تهيئة كل القطاعات
منظومة القيم الحضارية القامئة عىل التسامح
واالنفتاح والتعايش وقبول اآلخر ،والحفاظ عىل لمرحلة ما بعد النفط
تراثنا الوطني وعاداتنا وتقاليدنا األصيلة ،والتنافس
عامليا عىل الريادة ،وتشييد القواعد القوية الستدامة وتقوي االقتصاد وتفتح األبواب لقطاعات اقتصادية
التنمية لألجيال القادمة .ويف هذا السياق تتابع جديدة ،وتطور بيئة األعامل وتحفز االستثامر
اللجنة العليا لالستعداد للخمسني وفرق العمل املبارش وتشجع االبتكار وتجذب العقول املتميزة
املتخصصة العمل عىل مدار الساعة وقد انضم يف املجاالت الحيوية املرتكزة عىل العلوم املتقدمة
إليهم املجتمع والقطاع الخاص وكل من لديه فكرة والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
للمشاركة يف تصميم املستقبل ،وذلك تأكيدا لنهج ويف ظل غلبة الخوف والقلق عىل كافة الشعوب
املشاركة الراسخ يف دولتنا منذ تأسيسها .وقد أنجز واملجتمعات جراء التفيش املتسارع لجائحة
هذا الجهد الوطني املبارك مرئيات لكافة قطاعتنا “كورونا” (كوفيد ـ ،)19قامت اسرتاتيجية إدارة
الحيوية ،وأسهم يف تطوير الترشيعات ذات الصلة ،األزمة يف دولة االمارات عىل احتواء بواعث الخوف
مبا يف ذلك ترشيعات تدعم التنمية وتعزز محركاتها ،والقلق ليس فقط بالكلامت املستمدة من موروث

الثقة العميق بني القيادة الرشيدة والشعب،
ولكن أيضاً بوضع آليات وسياسات وخطط وفرت
للجميع القدر األكرب من الثقة واالطمئنان واألمان،
ومل تكتف القيادة الرشيدة بذلك ،بل ركزت عىل
تشجيع األطقم الطبية عىل الثبات يف مواجهة هذه
األزمة ،وقدمت لهم كل ما يحتاجون من دعم
وعون مادي وأديب؛ ويف ذلك يقول صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ
حفظه الله ـ يف كلمته “إن هذه الجائحة ،بالرغم
من فداحة تكلفتها البرشية واملادية ،إال أنها كشفت
عن كفاءة نظامنا الصحي ،والجاهزية العالية
لدولتنا يف مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات،
وأكدت تطور البنية التحتية لتقنيات املعلومات
واالتصاالت ،مبا مكن مؤسساتنا من التحول يف يرس
نحو العمل والتعليم عن بعد” ،كام حرص سموه
عىل أن تتضمن كلمته قضايا وموضوعات أخرى
تهم املجتمع ،حيث عرص لحصاد مسرية التمكني
السيايس التي متيض جنباً إىل جنب مع التنمية
باعتبار التنمية السياسية فرعاً ال غنى عنه للتنمية
املستدامة للمجتمعات والدول ،وقال سموه “لقد
نجحنا يف تحقيق منجزات مشهودة يف مسرية
التنمية السياسية متكينا ومشاركة وتعزيزا لدور
املجلس الوطني االتحادي ،رفعنا نسبة متثيل املرأة
بداخله ،ومتكني دور الشباب فيه ،وسيظل برنامج
التمكني السيايس نهجاً مستداماً ،يتخذ من املجتمع
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اإلمارايت وخصوصيته ،دليالً ومرجعاً ،أما اإلنجازات
االقتصادية فقد جسدتها جملة مؤرشات عاملية
تنافسية ،عكست صالبة اقتصادنا وقدرته العالية
عىل مواجهة الصدمات والتقلبات والتحديات
العاملية ،وهي قدرة يستمدها اقتصادنا من جملة
مقومات أبرزها سياسة تنويع اقتصادي ناجحة،
أصول استثامرية كبرية ،عالقات تجارية واسعة،
صادرات متنوعة ،وقبل هذا إنسان متمكن ،قادر
عىل العطاء واإلبداع” ،واملالحظ أن الفقرات
السابقة قد تضمنت مجمل عنارص التقدم والتطور
التي ترتكز عليها الشعوب ،وهي الصحة والتعليم
وفرص العمل واالقتصاد والتجارة والتنمية البرشية
واالهتامم باالنسان بشكل عام.
ثالثاً  :عين على المستقبل
(رؤية مابعد «كورونا»)
ال تكاد كلمة املستقبل تغيب عن مفردات الخطاب
السيايس للقيادة الرشيدة يف دولة االمارات يف
السنوات األخرية ،فصياغة املستقبل واالستعداد
له ،هو الشغل الشاغل للقيادة ،ولهذا نجد من
الطبيعي أن تتمحور كلامت أصحاب السمو
مبناسبة الذكرى التاسعة واألربعني إلعالن االتحاد،
حول عام االحتفال باليوبيل الذهبي لالتحاد،
والتخطيط وسبل االستعداد للخمسينية املقبلة
ومتطلبات املرحلة املستقبلية املقبلة ،ومدى
الحامس الذي يغلف نظرة القيادة تجاهها ،وهو
ماتعكسه كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
يف هذه املناسبة ،حيث حفلت الكلمة منذ
بدايتها مبا يشري إىل التفاؤل باملستقبل
«أنتم بعظيم التفاؤل تستقبلون سنة
جديدة ،تحـتـفلون يف خواتيمهـا
باليــوبيـــل الذهبـي إلعــالن
اتحــادنا ،وتسـتعدون يف
الوقــــت ذاته ،السـتقبال
الخمســـني ســـنة املقـبلة
املكملـــــــة للمئويــة األوىل
لتأســــيس دولتنــــــا ،بـــرؤى
مستقبلية تهيىء بالدنا لتحقيق
قفزات نوعية يف القطاعات كافة مبا
يؤهلها بحلول سنة  ،2071إىل تبوئ املركز
األول عامليا يف املؤرشات العاملية للرفاهية

جائحة كورونا
بالرغم من فداحة
تكلفتها البشرية
والمادية ،إال أنها
كشفت عن كفاءة
نظامنا الصحي،
والجاهزية العالية
لدولتنا في مواجهة
حاالت الطوارئ
واألزمات
والسعادة وجودة الحياة» ومييض سموه قائالً يف
كلمته «إن التطلع إىل املستقبل بتفاؤل ،استرشافا
آلفاقه ،وتخطيطا مسبقا ملساراته هو نهج إمارايت
أصيل ،أرىس مامرساته ـاملغفور له بإذن الله تعاىل
ـ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،وإخوانه اآلباء
البناة ،الذين بقوة اإلرادة صنعوا تجربة
وحدوية فريدة ،ووضعوا اللبنات األساس
لدولة اتحادية نحتفل اليوم بالذكرى
التاسعة واألربعني لتأسيسها،
ونفاخر مبا قدمته للعامل من

منوذج يحتذى يف النهضة والتنمية املستدامة ،وما
رفدت به البرشية من مثال يقتدى به يف التسامح
والتعايش واالنفتاح ونبذ الكراهية ،وما وفرته
ألبنائها من رفاهية وعدل ومساواة وأمن ورخاء».
كام حرص سموه عىل االشارة إىل متطلبات
املستقبل محفزا ً أبناء شعبه عىل استكامل مسرية
البناء والتنمية والتنافسية العاملية قائالً« :إن
صناعة املستقبل تتطلب رؤية واضحة ،واسترشافا
مبكرا للفرص والتحديات ،وشجاعة يف اتخاذ
القرارات املعززة لجاهزية الدولة ،وضمن مرشوعنا
لتصميم الخمسني سنة املقبلة ،كانت القرارات
التي اتخذناها بتغيري مسمى وزارات واستحداث
أخريات ،ودمج وزارات يف بعضها ،إىل جانب
تخصيص وزراء دولة معنيني مبلفات ذات أهمية
مستقبلية قصوى ،وعىل رأسها التطوير الحكومي
والبحث العلمي ،التكنولوجيا املتقدمة والذكاء
االصطناعي ،األنظمة الذكية واالقتصاد الرقمي،
تطبيقات العمل عن بعد ،الطاقة املتجددة،
األمن الغذايئ ،رعاية الشباب ،متكني املرأة ،إعداد
جيل جديد من الكوادر الوطنية املؤهلة ،وجذب
أفضل الكفاءات والعقول إىل الدولة ،كام أنشأنا
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مجلسا لعلامء اإلمارات ،ومجلسا لشبابها ،ومجلسا
أعىل للتعليم واملوارد البرشية ،وتقدمنا بخطوات
متسارعة نحو عرص الطاقة النووية واملتجددة
بتشغيل محطة «براكة» إلنتاج الطاقة النووية
السلمية ،ورسخنا من الدور الريادي لدولتنا يف
قطاع الفضاء بإطالق «مسبار األمل» إىل املريخ،
كام رشعنا يف بناء مناذج ملستقبل الصحة والتعليم
والبنية التحتية والطاقة والنقل واملواصالت
والخدمات وريادة األعامل واملرشوعات الصغرية
واملتوسطة ،ومستقبل العالقات الدولية».
ويف إطار أجواء التفاؤل والتحفيز وقوة الدفع التي
تحرص القيادة الرشيدة عىل منحها ألبناء شعبها يف
مناسبة وطنية غالية كذكرى اليوم الوطني التاسع
واألربعني ،يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن

ملف العدد

راشد آل مكتوم يف كلمته بهذه املناسبة “هذه
الثقة املتبادلة بني شعبنا وقيادته ،ورسوخ ثقافة
التغيري والتطوير ومواكبة الجديد يف مجتمعنا،
ستفتح لوطننا أبواب األعوام الخمسني املقبلة
عىل اتساعها ،وستمكن شبابنا وشاباتنا وأجيالنا
الصاعدة من تحقيق رؤيتنا ملئوية اإلمارات ،بأن
تكون دولتنا يف الصفوف األوىل بني دول العامل
األكرث تقدما وازدهارا ً” ،وبعد أن يحدد الهدف
بدقة شديدة ،وهو أن تكون الدولة يف الصفوف
األوىل بني دول العامل ،مييض سموه فيقول“ :نتطلع
إىل املستقبل بثقة وأمل ،مسلحني برؤيتنا وخرباتنا
وإنجازاتنا يف بناء االنسان والعمران ،مدركني أن
نجاحاتنا يف العقود املاضية تحققت بالجهد
والعرق والعزمية ..وسنحتاج يف العقود الخمسة

املقبلة إىل مضاعفة هذا الجهد وزيادة اإلنتاج
وتعزيز القدرات ،فالطموح أكرب ،والتحدي أصعب،
واملنافسة أشد ،والتحوالت حولنا أرسع وأعمق”؛
وهنا يالحظ اختيار الكلامت والجمل بعناية فائقة
لتعرب عام تريده القيادة من أبناء وبنات الوطن،
فالهدف واضح خالل التحدي املقبل ،الذي وصفته
باألصعب ،ويتطلب مضاعفة للجهد وتعزيزا ً
للقدرات وزيادة لالنتاج ،من أجل اثبات الذات
الوطنية يف مضامر التنافسية العاملية.
وقد كان املستقبل أيضاً أحد محاور كلمة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
مبناسبة اليوم الوطني التاسع واألربعني ،حيث
قال سموه (كانت حكومة دولة اإلمارات ،بقيادة
أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب  ،ورؤيته الثاقبة ،سباقة إىل وضع خطط
وإسرتاتيجيات التعامل مع مرحلة ما بعد “ كورونا”،
عىل أسس علمية وعرب حوار عميق واعتامدا ً عىل
الخرباء واملتخصصني ،ألن اإلمارات تؤمن بأن هذه
األزمة ستمر ،واملهم ليس فقط كفاءة إدارتها ،وإمنا
أيضاً االستعداد للتعامل مع نتائجها واملعطيات
التي أفرزتها وستفرزها فضالً عن الفرص التي
تتيحها ،ألن ما بعد كورونا لن يكون كام كان قبلها،
يف مجاالت كثرية ،واإلمارات دامئاً ال ترتك شيئاً
للمصادفات ،وإمنا تسترشف املستقبل وتستعد
له ،وترى يف كل محنة فرصة ومنحة ..وستكون
اإلمارات ،بإذن الله تعاىل ،يف مقدمة دول املنطقة
والعامل تغلباً عىل آثار “كورونا” ،وانطالقاً نحو
النمو واالزدهار ،بفضل اقتصادها القوي واملتنوع
واملرن ،وحزمة املحفزات التي قدمتها له ،والخطط
والرؤى واإلسرتاتيجيات التنموية الشاملة التي
تنوع الخيارات أمام االقتصاد الوطني يف الحارض
واملستقبل) ،وجاءت هذه الكلامت مبثابة رسالة
طأمنة قوية بشأن االستعداد والجاهزية للمستقبل
ومرحلة مابعد تفيش “كورونا” يف دولة االمارات
والعامل أجمع ،وهي كلامت تنسج متاماً مع بقية
رسائل الطأمنة التي بعث بها سموه منذ بدايات
األزمة يف مارس  ،2020وأهمها عبارة “ال تشلون
هم” ،التي كان لها مفعول وتأثري كبري يف نفوس
املاليني من مواطني دولة االمارات واملقيمني عىل
أرضها ،كونها جاءت يف ذروة األزمة وعربت عن ثقة

45
القائد يف فاعلية أدوات إدارة األزمة ،وكذلك عن
مستوى الثقة املتبادلة العميقة التي تربط الشعب
بقيادته الرشيدة.
وإذا كانت رسائل التفاؤل واالستعداد والجاهزية
للمستقبل جزءا ً ال يتجزأ من خطاب القيادة
الرشيدة ونحن عىل أعتاب الخمسينية الثانية ،فإن
هذه الرسائل مل تخل كذلك من رغبة القيادة يف
استنفار همم شعبها ،والسيام الشباب ،من أجل
خوص التحديات التنموية القادمة ،معتربة إياها
املرحلة األصعب ألنها تخص التنافسية العاملية،
وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه
الله ـ يف كلمته عىل أن الهدف الوطني القادم
هو تحقيق “قفزات نوعية يف القطاعات كافة
مبا يؤهلها (الدولة) بحلول سنة  ،2071إىل تبوئ
املركز األول عامليا يف املؤرشات العاملية للرفاهية
والسعادة وجودة الحياة”.
وقد تضمنت كلمة صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،جانباً مهامً من األمور
املتعلقة بالحارض واملستقبل معاً ،حيث يحسب
لسموه القدرة الفائقة عىل تحفيز شعبه ،وغرس
قيم الوفاء بني األجيال الشابة ،حيث كان الفتاً
حرص سموه يف كلمته مبناسبة اليوم الوطني
التاسع واألربعني عىل تضمني إشارة مطولة للدور
الذي قاقمت به الفرق الطبية واألمنية يف مواجهة
أزمة تفيش جائحة “كورونا” ،حيث نوه سموه
إىل أهمية دور “فرق الخط األمامي يف مواجهة
كورونا ،من أطباء وممرضني وأطقم إدارية ورجال
أمن وغريهم ،وتضحياتها الكبرية من أجل حامية
املجتمع ،هي محل اعتزازنا وفخرنا ،وستظل
محفورة يف سجالت تاريخنا وذاكرة شعبنا” ،وو ّجه
سموه التحية والشكر لهؤالء يف كلمته قائالً “يف
هذه املناسبة أوجه التحية والتقدير إىل عنارص
هذه الفرق ،وأشكرهم باسم كل مواطن ومقيم
عىل هذه األرض املعطاءة ..إن اإلمارات ال تنىس
أبدا ً من يضحون من أجلها ،أو يخلصون العمل لها،
خاصة يف أوقات الشدائد واملحن ،وقد كان إنشاء
“ مكتب فخر الوطن ” الذي يهتم بشؤون عنارص
خط الدفاع األول وأرسهم ويعمل عىل مساعدتهم
وتقديم الدعم لهم ،تجسيدا لذلك ،ومحاولة لرد
جزء ،ولو قليل ،من جميل هذه الفئة املخلصة”،
واملؤكد أن هذه اإلشارة متثل خري حافزا ً لكل

من يعمل يف ميادين العمل الوطني ،ألنها تقول يف أرجاء منطقتنا وعاملنا العريب ،حيث قال «يحتاج
ببساطة أن االمارات وقيادتها الرشيدة ال تنىس أبدا ً عاملنا العريب أن يفكر بلغة ومعطيات العقد الثالث
من القرن الحادي والعرشين ،وأن يدرك عمق
من يعمل ويضحى من أجل شعبها.
املتغريات السياسية واالقتصادية والقيمية التي
رابعاً  :األمن والسالم
اجتاحت عاملنا يف السنوات األخرية ،وأن يسترشف
واالستقرار أسس للتنمية
املستقبل ويتعرف عىل محركات التنمية فيه ،وأن
المستقبلية
يوقن يقيناً تاماً بأن الوسائل القدمية وأمناط العمل
تضمنت كلامت قيادتنا الرشيدة جوانب عديدة والتفكري القدمية لن تفيض إىل نتائج جديدة ،بل
تتعلق باملستقبل وأهدافه وطموحاته ،ولكنها ستعيد إنتاج القديم ومعظمه ال يرس و ال يبني
ركزت بشكل خاص عىل سعي اإلمارات لنرش األمن تنمية مستدامة ،وال يصنع سالما وال أمناً وال
والسالم واالستقرار كركيزة رضورية مل ّحة للميض استقرارا ً» ،وقد عدّد سموه يف كلمته مظاهر إسهام
عىل دروب التنمية والبناء ،ويف ذلك جاءت إشارة دولة االمارات يف تحقيق السالم واالستقرار االقليمي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إىل والدويل ،مشريا ً إىل مكافحة االرهاب والتطرف،
متطلبات تحقيق األمن والتقدم واالستقرار والسالم وإحباط مخططات تغيري هوية اليمن وانتامئه
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العريب ،وبناء قنوات الحوار بني الثقافات ،وإطالق
وثيقة األخوة اإلنسانية مبشاركة أكرب مرجعيتني
دينيتني يف اإلسالم واملسيحية ،.وكذلك اتفاق السالم
املوقع مع ارسائيل ،حيث قال سموه “حني أبرمنا
“االتفاق اإلبراهيمي” قدمنا إلقليمنا فرصة مثينة
الخرتاق الجمود ،وتحريك املياه الراكدة ،وشق
طرق تفيض إىل السالم واألمن والتعايش والتفرغ
للتنمية .لقد أوقف االتفاق قضم أرايض أشقائنا
الفلسطينية وذكر العامل بقضيتهم العادلة بعد
أن غيبتهام األحداث واملستجدات ،وفتح لهم
أفقا نحو حقوقهم املرشوعة يف دولتهم املستقلة
وعاصمتها القدس الرشقية .ويف اإلطار ذاته وتأكيدا ً
عىل أهمية اتفاق السالم مع ارسائيل يف تحقيق
األمن واالستقرار والسالم االقليمي ،يقول صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف
كلمته مبناسبة العيد الوطني التاسع واألربعني
“لقد فتحت دولة اإلمارات يف عام  2020باباً واسعاً
للسالم والتنمية واالستقرار واألمل يف منطقة الرشق
األوسط املشحونة بالتوترات والرصاعات ،من خالل
اتفاقية السالم التي وقعتها مع دولة إرسائيل
برعاية الواليات املتحدة األمريكية الصديقة ،وأكدت
شجاعتها يف اتخاذ القرارات الكبرية والتاريخية
عندما يتعلق األمر مببادئها وما تؤمن به وما ينسجم
مع نهجها الراسخ يف الدعوة اىل السالم والتسامح
والتعايش بني مختلف األمم والشعوب برصف
النظر عن اختالفات الدين والعرق واملذهب” .وكان
من املهم للغاية إشارة سموه إىل تطلع الشباب يف
منطقة الرشق األوسط إىل التنمية والتطور ،الذي
ال يتحقق بدوره إال “يف ظل
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محمد بن زايد:
فتحت دولة اإلمارات
في عام  2020باباً
واسعاً للسالم والتنمية
واالستقرار واألمل في
منطقة الشرق األوسط
المشحونة بالتوترات من
خالل اتفاقية السالم التي
وقعتها مع دولة إسرائيل
السالم وطي صفحة الرصاع الطويل يف املنطقة،
وفتح أبواب املستقبل أمام الشعوب لتغيري واقعها
إىل األفضل يف مختلف املجاالت ..ودولة اإلمارات
تعمل وستعمل من أجل السالم اإلقليمي الشامل
الذي يستفيد منه الجميع ويحقق مصالح الجميع
ويعزز أركان االستقرار واألمن يف املنطقة ،ويوجه
املوارد والطاقات لخدمة شعوبنا واالرتقاء بها،
ومتهيد الطريق أمام األجيال القادمة نحو غد
أفضل ،انطالقاً من توجهاتها الراسخة واملستقرة منذ
عهد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه” .وقدم سموه بعد ذلك رؤية دقيقة
واضحة لتوجهات لدولة االمارات يف التعاطي مع
األزمات والرصاعات ،حيث قال “عملت اإلمارات
وال تزال ،بصدق من أجل إيجاد تسويات مستقرة
لألزمات التي تعاين منها املنطقة العربية والرشق
ا أل و سط ،

بالتعاون مع أشقائها ورشكائها وأصدقائها ،ووقفت
وتقف دامئاً إىل جانب الحوار والوسائل الدبلوماسية
طريقا للتعامل مع هذه األزمات ،ألنها تؤمن بأن
هذا هو الطريق الوحيد لوضع حد لها وإيقاف
نزيف الدم واملوارد الذي تدفع مثنه الشعوب من
حارضها ومستقبلها ،وهو الطريق لتسوية كل
النزاعات واملشاكل التي يعاين منها العامل”.
خاتمة
جاءت كلامت قيادتنا الرشيدة ،وعىل رأسها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة ،يف ذكرى اليوم
الوطني التاسع واألربعني ،ذات طابع وطني مميز،
كون الذكرى متثل بداية للعام الخمسني من عمر
الدولة ،وحيث تطوي صفحة من كتاب انجازاتها
التنموية التاريخية وتستهل صفحة جديدة ،متثل
بداية لحقبة مغايرة ،تسعى االمارات خاللها لبناء
مجد يتامهى مع تطلعات الخمسينية املقبلة،
مبا يضعها يف مصاف الدول األكرث تقدماً وتطورا ً
يف العامل ،لذا جاءت الكلامت معربة ومتثل وثائق
تاريخية لهذه الحقبة من عمر االتحاد ،وتسجل
بدقة ماذا تم ،وإىل أي فضاء جديد تتطلع قيادتنا
الرشيدة يف سعيها املتواصل إلسعاد شعبها وتحويل
النموذج التنموي االمارايت امل ُلهم إىل أحد أهم
املتسابقني من أجل صدارة التنافسية العاملية يف
القرن الحادي والعرشين.
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تركيا ..الحليف المتمرد

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

ال يمكن وصف العقوبات األمريكية
على تركيا التي جاءت على خلفية
قرار الرئيس أردوغان بشأن شراء
أنظمة صواريخ (أس  )400روسية
الصنع بأنها عقوبات متعلقة برئيس
يختتم فترته الرئاسية في فبراير
القادم لتزامنها مع قرارين اثنين.
القرار األول :أن تلك العقوبات تأتي
متزامنة مع مشروع عقوبات أوروبية
ضد تركيا بسبب خالفاتها مع قبرص
واليونان .والقرار الثاني :أنه متعلق
بعقوبات من حلف شمال األطلسي
(الناتو) متعلق بشراء المنظومة
الصاروخية الروسية ،ألن ذلك يخالف
شروط العضوية في الحلف وأي
حلف عسكري آخر وألن التعامل
مع روسيا يعني تهديد للعقيدة
العسكرية ألعضاء الحلف.

مشكلة تركيا ليس يف االختالف مع األصدقاء
والحلفاء وإمنا يف العقلية التي تفكر يف إدارة
هذا االختالف واألزمات وهي نفس مشكلة
النظام اإليراين حيث يتصفان باملكابرة عىل الخطأ
والعناد يف املواقف ،فبدالً من القيام بسياسات
تعدل منها سلوكياتها القامئة عىل «االنتهازية»
السياسية يف التعامل بني الواليات املتحدة وروسيا
أو يف تهديد استقرار الدول املجاورة لها بعد أن
عاث نظام أردوغان فسادا ً باملرتزقة السورية
أو بتنظيم اإلخوان املسلمني تجد مسئويل نظام
أردوغان يصعدون من اللغة السياسية ويهددون
بأن الذين سيطبقون العقوبات االقتصادية عليها
سوف يندمون ويف أفضل الحاالت يرتقبون انتهاء
املدة املتبقية لرئاسة دونالد ترامب وبالتايل فإن
األمر سيعود إىل وضعه الطبيعي وكأن بايدن الذي
أكد أكرث من مرة عىل رفضه لسياسات أردوغان
سيتجاهل العقوبات.
يف الحقيقة يدرك املسئولون األتراك أن وضع
بالدهم صعباً وأنه يف مأزق ألن العامل األسايس
لقصة نجاحه التنموية قامئة عىل االقتصاد مع
املجتمع الدويل وخاصة جواره الجغرايف من
األوروبيني والعرب ،وهذا يعني الكثري يف مفهوم
نظرية «صفر مشاكل» حيث أن السياحة
والصادرات الرتكية لن تبقى كام هي ،هذا من
جانب.
أما من جانب آخر فإن اإلرصار عىل موقفها من
العقوبات لن يكون له تفسري إال أنه متوضع
اسرتاتيجي جديد يف العالقة بني املعسكر الغريب
واملعسكر الرشقي (روسيا والصني) وهذا يعني
إعادة ترتيب الدور الرتيك يف اإلقليم الذي امتد من
أيام الحرب الباردة حيث لعبت تركيا دورا ً متوازناً
بني الغرب والرشق.
مسألة إعادة تركيا إىل «بيت الطاعة» األمرييك
وكذلك مسألة «قصقصة أجنحة» نظام أردوغان
بغض النظر عمن سيكون يف البيت األبيض بايدن
أو ترامب سيكون هو الهدف األسايس خالل هذا
العام ،ويف حالة إرصار أردوغان عىل تقليد النظام

اإليراين يف التمرد عىل النظام الدويل فإن األمر
بالنسبة له ستكون أصعب يف مواجهة العقوبات
ألن املعارضة الداخلية لسياسات أردوغان ال تقل
غضباً من املوقف الدويل واإلقليمي واملجتمع
الدويل ال يريد تكرار النسخة اإليرانية مرة أخرى
يف تهديد االستقرار العاملي وبالتايل فالحل بيد
أردوغان وفريقه السيايس يف الحفاظ عىل التجربة
الرتكية.
املخرج الوحيد لنظام أردوغان إلنقاذ نفسه من
الوقوع يف العقوبات الدولية يكمن يف امتالك
الشجاعة السياسية لتصحيح أخطاءه التي دمرت
قصة النجاح الرتكية يف االستقرار السيايس والنمو
االقتصادي وفق نظرية «صفر مشاكل» التي
وضعها وزير الخارجية السابق أحمد أوغلو
ودمرتها مغامرات أردوغان بدءا ً من جواره العريب
بالتدخل يف سوريا واحتالل أراضيها مرورا ً بدعم
تنظيم اإلخوان املسلمني يف مرص وليبيا وصوالً إىل
أفريقيا من خالل دعم اإلرهابيني وتهديد الغرب
باملهاجرين الهاربني من مناطق األزمات يف الرشق
األوسط ،إىل أن خرب عالقته بحلفائه االسرتاتيجيني
ومل يعد حليف أمن ،بهذا فقط تنجو تركيا من
العقوبات.
غري هذا الخيار فإن عىل تركيا االستعداد للخروج
من حلف الناتو حتى لو كان يستضيف قاعدة
«أنجرليك» العسكرية فإرسائيل اليوم يف موقع
سيايس أفضل يف املنطقة من أي وقت مىض.
كام أن عىل تركيا أن يضع يف اعتباره أن الحليف
الجديد له وهو روسيا لن يكون متقبالً لتمرده
املتكرر يف مناطق نفوذه التقليدية مثل سوريا
ومنطقة آسيا الوسطى التي ما يزال بوتني يعتربها
الحديقة الخلفية لبالده.
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حوار

محمد الخميري الرئيس التنفيذي ( )GALالشركة
الوطنية الرائدة في تأمين األنظمة المتكاملة
المتعلقة بجاهزية الطائرات

تعتبر شركة (جال) ،التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها ،إحدى الشركات اإلقليمية الرائدة في مجال
تأمين األنظمة المتكاملة المتعلقة بدعم وجاهزية الطائرات لدى الشركات العسكرية وغير العسكرية.
طويال من التعاون مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع
سجال
وتمتلك الشركة
ً
ً
األجهزة والمعدات األصلية ،وتقديم الخدمات المتعلقة بصيانة وإصالح وتجديد الطائرات مثل شركات
«إيه إيه آر» و«إيرباص» و«بل» و«برات آند ويتني» و«ليوناردو».
حوار  :شاكا برامود

وتحرص الرشكة عىل مساعدة عمالئها يف الوصول
بأساطيلها إىل أعىل درجات الجاهزية واالستعداد.
تتبع رشكة (جال) لقطاع دعم املهام يف مجموعة
(ايدج) ،تج ّمع التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع
وغريه من املجاالت .وقد سنحت الفرصة ملجلة

«درع الوطن» يف إجراء مقابلة حرصية مع محمد
الخمريي ،الرئيس التنفيذي لرشكة (جال) ،من
أجل تسليط الضوء عىل خدمات الطريان الشاملة،
وأنظمة الصيانة التي تقدمها الرشكة .فيام ييل
مقتطفات من تلك املقابلة:

«درع الوطن» :ما هي مجاالت الخدمات الرئيسية
التي تقدمها رشكة (جال)؟
الخمريي :تعترب (جال) التي تأسست يف عام 2007
رشكة مملوكة لدولة اإلمارات بنسبة  ،%100ويعمل
لديها أكرث من  5000موظف ،وتقدم الدعم الالزم
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ألكرث من  500طائرة معظمها عسكرية .تقدم
الرشكة األنظمة املتكاملة املتعلقة بدعم وجاهزية
الطائرات لدى الرشكات العسكرية وغري
العسكرية ،باإلضافة إىل األيدي العاملة
املتخصصة وتقديم املساعدات الفنية.
وترتبط الرشكة باتفاقيات مع عدد
كبري من رشكات تصنيع األجهزة
األصلية ،وكربى رشكات التوريد
وكافة مراكز الصيانة واإلصالح
وإجراء َعمرات الطائرات.
تركز خدماتنا الرئيسية عىل صيانة
الطائرات ،وتقديم الخدمات الفنية
واللوجستية ،وخدمات سالسل
اإلمداد ،وتقديم االستشارات عىل
مستوى القيادات ،وتأمني األيدي العاملة
وحلول تعزيز وتنظيم الدورات التدريبية
املتخصصة وأنظمة الدعم الفني .كام تقوم الرشكة
بإجراء التعديالت وعمل التحديثات الالزمة ،وتنفيذ
اإلرشاف اإلداري ،وإدارة سالسل اإلمداد وتطبيق
املعايري الخاصة بالشحنات املعدة للتصدير.
«درع الوطن» :من هم الرشكاء والعمالء الرئيسيون
لرشكة (جال) عىل املستوى العاملي؟
الخمريي :لدينا قاعدة قوية من الرشاكات
واالتفاقيات مع معظم رشكات تصنيع األجهزة
واملعدات األصلية ،وكافة مراكز الصيانة واإلصالح
وإجراء َعمرات الطائرات ،وكبار الرشكات املتعاملة
معها مثل« :إيه إيه آر» و«إيرباص» و«بل» و«برات
آند ويتني» و«ليوناردو» و«بوينغ» و«لوكهيد
مارتن» و«جرنال إلكرتيك» و«سيكورسيك» ،وغريها،
باإلضافة إىل عدد كبري من رشكات التوريد ورشكات
تصنيع األجهزة األصلية .كام تتعاون الرشكة بشكل
وثيق مع رشكة (سند) لحلول الطريان (اململوكة
بالكامل لرشكة «مبادلة» لالستثامر) ورشكة (أمرك)
املتخصصة يف تقديم الخدمات العسكرية .وبالنسبة
إىل خدمات صيانة وإصالح و َعمرات الطائرات
فنحن نتعاون مع بعض الرشكات املحلية ،وينطبق
الوضع نفسه عندما يتعلق األمر بسالسل اإلمداد
وتقديم خدمات التدريب .وقد وقعت الرشكة عدة
اتفاقيات مع وزارة الدفاع الكينية من أجل تأمني
خدمات صيانة وإصالح و َعمرات الطائرات ،وتأمني
مهنديس الصيانة املتخصصني ،وقطع الغيار وإجراء
عمليات اإلصالح .كام وقعنا اتفاقية مع رشكة

نتعاون مع رشكة (أمرك) ورشكة (سند) لحلول
الطريان ورشكة «إيه إيه آر» ،وغريها من الرشكات
اإلماراتية.
يُشكل القطاع العسكري حالياً نسبة تقرتب
من  %95من قاعدة عمالئنا اإلجاملية،
فيام تذهب نسبة  %5املتبقية إىل
القطاع املدين ،وهي النسبة التي
نسعى لزيادتها حالياً لتصل إىل %30
للقطاع املدين ،وهي النسبة املثالية
التي نطمح إىل تحقيقها.
«درع الوطن» :تقوم رشكة (جال)
بتنفيذ عمليات صيانة وإصالح
و َعمرات الطائرات وتقديم خدمات
الدعم ،فهل تشمل هذه الخدمات كافة
مكونات الطائرة؟
الخمريي :تُشكل عمليات صيانة وإصالح
و َعمرات الطائرات العمود الفقري بالنسبة ألنشطتنا
التجارية ،ولكننا الحظنا وجود حاجة إىل تعديل
االسترياد والتصدير الوطنية الصينية التي ستمكن وتحديث الطائرات بسبب تقادم أعامرها ،وحاجتها
رشكة (جال) من إقامة مستودع يف أبوظبي يكون إىل مواكبة أحدث أساليب التكنولوجيا .لذلك ،تركز
مركزا ً لتوزيع كافة قطع الغيار التي توردها الرشكة الرشكة اليوم عىل تعديل وتحديث الطائرات ،كام
الصينية إىل منطقة الرشق األوسط .كام وقعنا عقودا ً تعمل حالياً عىل إنشاء مركز جديد للتدريب عىل
مع قيادة الطريان املشرتك لتقديم الدعم الخاص الطريان وإجراء االختبارات الجوية أيضاً .عالوة عىل
بالصيانة الشاملة ألسطولها ،وينص العقد ،الذي تصل ذلك ،أقمنا رشاكات قوية مع عدة رشكات هندسية
قيمته إىل  3,5مليار درهم إمارايت تقريباً ،عىل تأمني متخصصة .ونحن نتعاون مع رشكة
األيدي العاملة املتخصصة .كام تم توقيع عقد ثالث (أمرك) حالياً لالستفادة
لتقديم خدمات ودعم الصيانة اليومية .ومن شأن من تســــهيالت ورش
تلك الرشاكة أن تمُ كن قيادة الطريان املشرتكة من عملهـــا ،وقـــدراتها
املحافظة عىل تركيزها عىل عمليات ونرش الطائرات الهندســـية املتاحــة
اإلماراتية ،فيام ستتوىل رشكة (جال) مسؤولية تقديم يف السوق املحلية.
خدمات صيانة وإصالح وعمرات الطائرات .باإلضافة وتحظـــى (جــــال)
إىل ذلك ،وقعنا أيضاً عدة عقود مع قيادة الحرس بأطقم فنيـة مؤهلة
الرئايس اإلمارايت لتأمني األيدي العاملة املتخصصة ،علــى أعلــى
وخدمات الدعم الفنية واالستشارية .كام تسعى مســتوى
الرشكة حالياً إىل البحث عن فرص تجارية جديدة يف من
كل من رومانيا وباكستان والفلبني وإثيوبيا.
«درع الوطن» :هل تقوم الرشكة بدعم العمالء
العسكريني وغري العسكريني؟ إذا كانت اإلجابة بـ
«نعم» ،فام هي نسبة العمالء العسكريني مقارنة
بغري العسكريني؟
الخمريي :معظم عمالئنا من العسكريني ،ولكننا
نسعى لغزو القطاع غري العسكري أيضاً .ونحن
محمد الخمريي
الرئيس التنفيذي لرشكة (جال)
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املهارة قادرة عىل تنفــيذ عـدد كبري من التعديالت
والتحـــــــــديثات الخاصة بالطائرات ،باإلضافة إىل
تطبيق نظام صارم لتأمني الجودة ،وهو ما سيمكننا
من االنضمــــام إىل زمــرة الالعـــبني الرئيســــيني
يف مجال تعـــديل وتحـــديــــث الطائرات.
ً
«درع الوطن» :يعمل لدى رشكة (جال) حاليا حوايل
 5,000موظف ميثلون  71دولة مختلفة ،فهل يوجد
لدى الرشكة أي خطط مستقبلية لزيادة نسبة
األيدي العاملة املواطنة؟
الخمريي :تُعترب (جال) رشكة متعددة الجنسيات
ينصب تركيزها الرئييس عىل العاملة فائقة املهارة.
ّ
وتحرص الرشكة عىل استقطاب أفضل الكفاءات
الفنية واملهندسني من الداخل والخارج .وميثل
املواطنون يف (جال) نسبة تزيد عىل  %27من
األيدي العاملة اإلجاملية .يعمل معظمهم يف وظائف
هندسية وفنية ،ولدينا برنامج قوي للتوطني ،ونتوقع
أن تزداد نسبة املواطنني اإلماراتيني خالل العامني
املقبلني ،وسنعمل عىل متكينهم ليكونوا مهندسني
مؤهلني للعمل عىل طائراتنا .لذلك ،تعترب نسبة
 %27نسبة جيدة كبداية.
«درع الوطن» :هل ميكنكم تسليط مزيد من الضوء
عىل التعديالت والتحديثات التي تجريها الرشكة
عىل الطائرات؟
الخمريي :تتميز األطقم الفنية لدينا بأنها عىل
قدر عال من التدريب والتأهيل لتنفيذ عدد كبري
من خدمات التعديل والتحديث التي تحتاجها
الطائرات .وتحرص تلك األطقم عىل التعاون بشكل

حوار

وثيق مع عمالئنا ،ومع رشكات تصنيع األجهزة
األصلية ،والرشكات املسؤولة عن تأمني األنظمة
والحلول الالزمة لتنفيذ األعامل الهندسية ،وتأهيل
وترخيص الطائرة املعدلة القادرة فقط عىل تقديم
أفضل أداء .وقد فازت الرشكة بجائزة األيزو 45001
عام  2018وجائزة األيزو  14001لعام  ،2015كام
أنها مرخصة من قبل وزارة التجارة األمريكية.
وتؤمن األنظمة التي تنتجها الرشكة الدعم الفني
املتقدم ،وتقديم الخدمات االستشارية عىل مستوى
القيادات وتقديم التدريب املتخصص واالستشارات
املتعلقة بأعامل الصيانة وتنفيذ برنامج لنظام
اإلدارة الجوية وتقديم املساعدات الفنية .كام
نعمل أيضاً عىل تعزيز قدراتنا ومنشآتنا مثل أعامل
الصيانة املتوسطة وتصميم وتنفيذ الورش باإلضافة
إىل الحلول املتعلقة بتنفيذ نظام تخطيط موارد
املشاريع.
«درع الوطن» :كيف تدير الرشكة سلسلة اإلمداد
واللوجستيات املتعلقة بصيانة الطائرات؟
الخمريي :تتوىل الرشكة مسؤولية تقديم اإلمدادات
اللوجستية وسالسل اإلمداد املتكاملة عىل جناح
الرسعة ،سواء بصورة مستقلة أو يف إطار حلول
متكاملة .ومن الجدير بالذكر أن التعاون مع رشكات
تصنيع األجهزة األصلية ،ومراكز الصيانة واإلصالح
وإجراء َعمرات الطائرات ،واملوردين اإلقليميني
منصات للطائرات ذات
املتعاملني وأكرث من عرش ّ
األجنحة الدوارة والثابتة ،مينحنا قدرا ً هائالً من
املعلومات الهندسية ،واملعرفة بطرق التصنيع،

والخربة الالزمة لتقديم خدمة استثنائية مميزة
ودعم فني فائق ألصحاب ورشكات الطريان.
وتعترب سلسلة اإلمداد هي األساس يف هذه العملية.
فحتى لو كان لديك أفضل الفنيني الالزمني ألداء
العمل بصورة جيدة يف مجال الصيانة ،تظل سلسلة
اإلمداد وإدارة قطع الغيار يف غاية األهمية .ونحن
نتمتع بعالقات قوية مع رشكات تصنيع األجهزة
األصلية ومراكز الصيانة واإلصالح وإجراء َعمرات
الطائرات واملوردين الرئيسيني الذي يزودوننا بقطع
الغيار التي نحتاجها طبقاً لألسعار املتفق عليها.
ونحن نتعاون بشكل وثيق مع رشكة “إيه إيه آر”
كرشيك اسرتاتيجي لتحسني نظام سلسلة اإلمداد
لدينا وطرح خطط جديدة ملوارد املشاريع من أجل
ترسيع عملية اإلنتاج .ونحن عىل تواصل مستمر مع
بعض املوردين ملعرفة مدى أهمية سلسلة “بلوك
تشني” والبيانات الضخمة ،أو تحليالت البيانات يف
تقديم الدعم الالزم لنا عند وضع التوقعات الخاصة
بالصيانة والتوقعات املتعلقة بحجم الطلب عىل
قطع الغيار.
«درع الوطن» :ما هي الخطط املستقبلية لدى
رشكة (جال)؟
الخمريي :تحرص الرشكة عىل تقديم الدعم الالزم
للقوات املسلحة يف دولة اإلمارات ،وهو ما سيظل
دامئاً هدفاً رئيسياً بالنسبة لنا .ونحن نتطلع إىل
إيصال الرشكة لعتبة األسواق التجارية ،ولدينا أيضاً
بعض األهداف االسرتاتيجية الواعدة األخرى لالرتقاء
بأعامل (جال) عىل املستوى العاملي.
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مرتزقة أردوغان في ليبيا

بقلم  :د .نورا المطيري
روائية وباحثة سياسية
Noura_Almoteari@yahoo.com

يحق للشعب الليبي الشقيق
أن يقرر مصيره بنفسه من خالل
عملية سياسية محكمة ودون
دخول قوات أجنبية سواء للمراقبة
من األمم المتحدة أو القوات
التركية ومرتزقتها من اإلرهابيين،
فيصبح واجب المجتمع الدولي
دعم قرار الشعب الليبي ببذل
الجهود إلصالح ما أفسده أردوغان
واإلخوان وكل من يدعم اإلرهاب
في ليبيا.

لن تستقر ليبيا قبل وضع خطة شاملة
إلخراج جميع املرتزقة الذي تسللوا إىل يف
خضم الحرب وأصبحوا بطريقة أو بأخرى
ميليشيات منظمة تسيطر عىل بعض املدن
واملواقع الليبية الحيوية ،فهؤالء ،الذين جرى
متويل نقلهم إىل ليبيا ،عرب الطائرات والبواخر
الرتكية ،وبإرشاف وزارة الدفاع الرتكية ورغبة
أردوغان بتحقيق أحالمه الصغرية بإستعادة
اإلمرباطورية العثامنية البائدة ،هم اليوم يف
ليبيا كقنبلة موقوتة ،والبد من إيجاد حل
أممي أو ليبي يضمن إخراجهم من هناك،
بأي مثن.
قد تكون بداية العام  2021هي املناسبة
األفضل لدفع العملية السياسية يف ليبيا إىل
خطوات الحل واملصالحة النهائية بني الرشق
والغرب وتوحيد الجهود إلستعادة سلطة
رشعية لديها القدرة والكفاءة إلدارة البالد،
بعيدا عن املصالح الشخصية وبعيدا عن
اإلنتامءات الخارجية التي كانت متيل عىل
حكومة الوفاق أجندتها وأعاملها ،ولكن وجود
املرتزقة اإلرهابيني املسلحني ووجود القوات
الرتكية سواء العسكرية واإلستخبارية أو التي
تعمل تحت غطاء مدين يف الرشكات املختلفة،
سيبقة كشوكة يف حلق الليبيني لحني إنتزاعها،
مهام بلغ األمل الذي سيتسببه ذلك.
بشكل غري مفهوم ،وخالل األسبوع املايض،
يخرج العرشات من املرتزقة السوريني يف

طرابلس ،الذين نقلتهم تركيا إىل ليبيا،
احتجاجاً عىل تأخر رواتبهم التي وعدت
حكومة الوفاق بسدادها لهم خالل فرتة
قتالهم إىل جانب امليليشيات املسلحة منذ
ديسمرب  ،2019ما يدلل عىل وجود توجيهات
لهم سواء من تركيا أو الداخل الليبي ،مام
ييش أنه من املمكن إيجاد طرق سلمية
إلخراج هؤالء املرتزقة من ليبيا ،قد يتم ذلك
من خالل التشاور والتفاوض مع قيادات
هذه امليليشيات أو من ميولها ،والجميع
يعلم من هم هؤالء ،أو من خالل عمل منظم
ومدروس ترشف عليه األمم املتحدة أو حتى
من خالل محارصتهم وترحيلهم قرسا.
من غري املعقول أن تواجه األطراف الليبية
كل هذه املعوقات وتسعى لحلها سلميا،
وال تجد ضمن مخططاتها وبرامجها طريقة
واحدة إلنهاء اإلرتزاق يف ليبيا ،الذي سيهدد
أي محاولة للصلح واستعادة األمن واإلستقرار
بشكل دائم!

على الحدود
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استراتيجيات

مؤشر اإلرهاب العالمي  .. 2020خريطة
االنتشار واستراتيجيات المواجهة
بقلم :داليا السيد أحمد

ما يزال اإلرهاب
يشكل الخطر الرئيسي
الذي يهدد األمن والسلم
واالقتصاد الدولي ،فرغم أن جائحة
كورونا»كوفيد »19 -أدت إلى تراجع
جزئي في العمليات اإلرهابية في بعض
مناطق العالم ،إال أنها في المقابل شكلت
فرصة للعديد من التنظيمات المتطرفة واإلرهابية
إلعادة تنظيم صفوفها والتمركز مجدداً في مناطق األزمات
والصراعات ،خاصة مع انشغال الحكومات بالتصدي لهذه الجائحة،
وهذا ما خلص إليه مؤشر اإلرهاب العالمي للعام  ،2020والصادر
عن معهد االقتصاد والسالم ومقره في سيدني بأستراليا في
الخامس والعشرين من نوفمبر .2020

مؤشر اإلرهاب العالمي 2020
مؤرش اإلرهاب العاملي هو تقرير سنوي يصدر منذ
العام  2013عن معهد االقتصادات والسالم (،)IEP
وهو مؤسسة بحثية عاملية مستقلة متخصصة يف
دراسات وبحوث السالم واالقتصاد واألعامل ،ولها
أفرع يف الواليات املتحدة وأوروبا .ويعتمد التقرير
يف تصنيفه للدول ،عىل أربعة مؤرشات رئيسية،
تتمثل يف العدد اإلجاميل للحوادث اإلرهابية يف سنة
معينة ،ومجموع الوفيات الناجمة عن العمليات
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اإلرهابية يف سنة معينة ،ومجموع عدد اإلصابات
الناجمة عن العمليات اإلرهابية خالل سنة معينة،
واألرضار املادية التي خلفتها الحوادث اإلرهابية يف
سنة معينة .ويضع املؤرش لكل دولة درجة عىل سلم
درجات من  10إىل صفر ،بحيث تكون الدول األكرث
تعرضاً لإلرهاب أقرب لدرجة  10وأقلها أقرب لدرجة
صفر .ويأخذ التقرير يف االعتبار السياق الذي تم
تنفيذ فيه هذه الهجامت ،وعدد الضحايا ،وأسلوب
التنفيذ ،وغريها من التفاصيل املرتبطة بالهجامت
اإلرهابية.
وقد صدرت النسخة الثامنة من تقرير “مؤرش
اإلرهاب العاملي” يف نوفمرب  ، 2020ويرصد تطور
ظاهرة اإلرهاب يف العامل خالل العام ،2019
وتحليل االتجاهات واألمناط العاملية الرئيسية يف
مجال اإلرهاب .ويعتمد التقرير عىل بيانات من
قاعدة بيانات اإلرهاب العاملي يف جامعة مريالند
األمريكية ،والتي تحتوي عىل أكرث من 170 000
حادث إرهايب يف الفرتة من  1970إىل .2019
اتجاهات اإلرهاب العالمي في
العام 2020
تضمن مؤرش اإلرهاب العاملي لعام  2020عددا ً من
اإلحصائيات واملعطيات املهمة ،التي ترصد تطور
ظاهرة اإلرهاب ،وطبيعة األدوات والتكتيكات التي
تلجأ إليها التنظيامت املتطرفة واإلرهابية يف تنفيذ
عملياتها ،ولعل أبرز هذه الحقائق:
 - 1الرتاجع الجزيئ لعدد ضحايا اإلرهاب يف 103
دولة حول العامل يف العام  ،2019حيث يقدر هؤالء
الضحايا بـ  13826قتيال ً أي برتاجع نسبته 15
باملئة عىل عام  2018و 59باملئة عن العام .2014
وهذا الرتاجع وإن كان مؤرشا ً عىل تقلص العمليات
واألنشطة اإلرهابية يف العامل منذ صدور النسخة
األوىل من التقرير قبل مثاين سنوات ،إال أنه ال يعني
انتقاء خطر التطرف واإلرهاب بدرجة كبرية ،والذي
ال يزال يصنف باعتباره الخطر الرئييس الذي يهدد
األمن والسلم الدوليني.
 - 2خريطة االنتشار :حسب مؤرش اإلرهاب
العاملي للعام  ،2020فإن حوايل  % 95من ضحايا
العمليات اإلرهابية وقعت يف الدول التي تشهد
رصاعات وحروب ،فقد سجلت كل مناطق العامل
معدالت أقل يف ضحايا اإلرهاب ما عدا ثالثة مناطق
شهدت ارتفاعا يف عدد الضحايا ،هي أفريقيا جنوب

الصحراء ،وجنوب آسيا ،وأمريكا الشاملية.
وجاءت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي
تنترش فيها التنظيامت املتطرفة واإلرهابية املرتبطة
بتنظيمي «داعش» و»القاعدة» يف مقدمة هذه
املناطق ،حيث يوجد سبع من أكرث عرش دول يف
هذه املنطقة شهدت ارتفاعا يف عدد الضحايا.وجاءت
منطقة جنوب آسيا يف املرتبة الثانية من حيث التأثر
باإلرهاب يف العام  ،2019وبدرجة أقل منطقة
أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي،
فيام سجلت منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا أكرب
تحسن إقليمي يف اإلرهاب
للعام الثاين عىل التوايل،
حيث سجلت أقل عدد من
الوفيات منذ عام ،2003
رغم استمرار خطر اإلرهاب
وخاصة يف مناطق األزمات
والرصاعات كاليمن وليبيا
وسوريا.
 - 3أخطر العمليات
اإلرهابية من حيث عدد
الضحايا ،شهد العام 2019

ا لعـــد يد
من العمليات اإلرهابية التي
اتسمــت بارتفاع تكلفتها
البرشية من ضحايا ومصابني،
وتداعياتهـــا االقتصاديـــــة

واالجتامعية ،وجاءت العملية اإلرهابية يف رسيالنكا
يف أبريل  ،2019يف مقدمة هذه العمليات ،والتي
تبناها تنظيم داعش ،وسقط فيها  266ضحية .ثم
العملية اإلرهابية يف مايل يف مارس وتبناها تنظيم
«دانا أمباساجو» ،وسقط فيها  157ضحية.
والعمليــة اإلرهابيـــــة يف
أفغانستان
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والتي وقعت يف يناير  2019وتبنتها حركة طالبان،
وسقط فيها  129ضحية ،ثم العملية اإلرهابية يف
الكامريون يف  9يونيو  2019وتبناها تنظيم بوكو
حرام وسقط فيه  101ضحية .كام تم تصنيف حادثة
نيوزيالندا يف  15مارس ضد عدة مساجد يف املركز
الثالث عرش ألسوأ هجامت هذا العام ،وتبناها
متطرفون معادون للمسلمني وسقط فيها  51ضحية.
 - 4قامئة الدول العرش األوىل يف اإلرهاب وفقاً
ملؤرش اإلرهاب العاملي  2020تضمنت أفغانستان،
العراق ،نيجرييا ،سوريا ،الصومال ،اليمن ،باكستان،
الهند ،الكونغو ،الفلبني .وتصنف خمس من الدول
العرش عىل أنها يف حالة حرب ،وهي (أفغانستان
ونيجرييا وسوريا والصومال واليمن) ،أما الخمس
الباقية فقد تورطت يف رصاعات طفيفة.
 - 5قامئة الدول العرش األقل تأثراً باإلرهاب يف
مؤرش عام  2020فإنها تضم دولة اإلمارات العربية
املتحدة وتركامنستان وتيمور الرشقية وجاميبيا
وإيستونيا وسلوفينيا وسنغافورة ورومانيا والربتغال
وسلطنة عامن.
جدول يوضح قامئة الدول األكرث -األقل تأثرا ً
باإلرهاب يف مؤرش اإلرهاب العاملي 2020
 - 6تصاعد خطر اليمني املتطرف يف أمريكا
الشاملية وأوروبا الغربية ،حيث بات يصنف وفقاً

استراتيجيات

م

الدول الأكرث ت�أثر ًا

الدول الأقل ت�أثر ًا

1
2

أفغانستان
العراق

اإلمارات العربية املتحدة
تركامنستان

نيجرييا

تيمور الرشقية

سوريا

جاميبيا

الصومال

إيستوينا

اليمن

سلوفينيا

باكستان
الهند

سنغافورة
رومانيا

جمهورية الكونغو الدميوقراطية

الربتغال

الفلبني

سلطنة عامن

3
4
5
6
7
8
9
10

ملؤرش اإلرهاب العاملي  2020باعتباره أحد مصادر
اإلرهاب التي تهدد األمن واالستقرار يف هذه
املناطق.حيث تصاعد خطر اليمني املتطرف بشكل
الفت يف العام  ،2019فقد تزايدت أعداد ضحاياه
إىل  89قتيال أي بزيادة  250باملئة عن عام ،2014
ومن بني هؤالء الضحايا  51حالة وقعت يف هجامت

مسجد كرايستشريش يف نيوزيلندا يف مارس .2019
ويعترب إرهاب اليمني املتطرف أكرث خطرا ً من
إرهاب اليسار املتطرف عىل مدار العقدين املاضيني،
فحسب مؤرش اإلرهاب العاملي  2020فإن معدل
معدل اإلرهاب اليميني  0.86حالة وفاة ،وينخفض
املعدل يف هجامت إرهاب اليسار إىل  0.11حالة

55
وفاة ،وقد شهد الغرب بني عامي  2015و 2019نحو
 359حادثة إرهابية سياسية أدت إىل مقتل 190
شخصاً ،وتنسب  63%من الهجامت اإلرهابية و90%
من وفيات اإلرهاب يف الغرب عام  2019إىل اليمني
واليسار املتطرف ،حيث قام اليمني املتطرف بهجوم
واحد عىل األقل عام  2019يف  18دولة غربية.
وقد حازت الواليات املتحدة نصيب األسد من
إرهاب اليمني املتطرف ،فمن أصل  332حادثة
إرهابية لليمني املتطرف يف الغرب منذ  ،2002كان
نصيبها  167حادثة ،أدت إىل مقتل  113شخص،
وهو أكرب عدد من الوفيات بسبب اإلرهاب اليميني
املتطرف ،كام تعترب الواليات املتحدة الدولة الوحيدة
يف الغرب التي شهدت هجامت متعددة أسفرت عن
مقتل أكرث من  10أشخاص يف الفرتة ذاتها.
قائمة التنظيمات اإلرهابية
األكثر خطورة عام 2020
مل تختلف قامئة التنظيامت اإلرهابية يف مؤرش عام
 2020عن السنوات السابقة بدرجة كبرية ،حيث
تضمنت هذه القامئة حركة طالبان يف أفغانستان
وجامعة بوكو حرام يف نيجرييا ،وتنظيم داعش،
وحركة الشباب الصومالية ،حيث تسببت العمليات
املنسوبة إىل هذه التنظيامت يف وفاة  7578شخص،
مبا ميثل  55%من إجاميل وفيات  ،2019وميكن
توضيح ذلك عىل النحو التايل:
 - 1حركة طالبان  :تعد الجامعة اإلرهابية األكرث
حصدا لألرواح يف العام  2019مع أن الحصيلة
املنسوبة إليها تراجعت بنسبة  18يف املئة مقارنة الرهائن(.)36%
بالعام  ،2018لكنها تظل واحدة من أخطر  - 3تنظيم داعش :رغم تراجع قوته بعد هزميته
التنظيامت اإلرهابية التي تشكل تهديدا ً لألمن يف العراق وسوريا وانهيار دولته املزعومة ،إال أنه
واالستقرار ليس فقط يف أفغانستان وإمنا يف منطقة يظل من أخطر التنظيامت اإلرهابية يف العامل ،سواء
جنوب آسياً بوجه عام.
من خالل الهجامت التي قام بتنفيذها يف العديد
 - 2حركة بوكو حرام :جاءت يف املركز الثاين يف قامئة من دول العامل أو من خالل االستمرار يف نرش فكره
أخطر التنظيامت اإلرهابية ،حيث سجلت زيادة املتطرف .فقد نفذ تنظيم داعش حوايل 3000
يف النشاط اإلرهايب عام  . 2019وحسب مؤرش هجوماً منذ تأسيسه يف  48دولة حول العامل ،منها
اإلرهاب العاملي فإن هذه الحركة غريت يف تكتيكاتها  382هجوما يف  27دولة خالل عام  .2019وعقب
املستخدمة يف العمليات اإلرهابية ،فلم تعد تركز محارصة نفوذه يف سوريا والعراق ،انتقل «داعش»
–كام يف السابق -عىل التفجريات ،والتي شكلت لتنفيذ هجامته اإلرهابية من خالل األفرع التابعة
 7%فقط من هجامتها اإلرهابية لعام  ،2019بينام له ،سواء تحت ما يسمى «الواليات» ،أو مجرد
كانت تشكل  % 46من هجامتها عام  .2007أما عن املجموعات اإلرهابية الصغرية التي تنفذ هجامت
التكتيكات الجديدة لبوكو حرام فإنها باتت تركز متنقلة بني الدول .وجاءت فرنسا يف مقدمة الدول
عىل الهجوم املسلح( 40%من هجامتها) واحتجاز األكرث تأثرا بنشاط داعش يف الغرب ،تليها الواليات

املتحدة ،ثم بلجيكا ،ثم بريطانيا ،ثم إسبانيا ،ثم
أملانيا.
ويتم تصنيف تنظيامت وفروع داعش يف العامل
من حيث خطورتها استنادا ً إىل قدرتها عىل تنفيذ
هجامت عىل مدار سنوات نشاطها ،وجاء يف
املرتبة األوىل تنظيم داعش يف غرب أفريقيا (أسقط
بهجامته  4188ضحية ،والعدد التقريبي ألعضاء
التنظيم  3500إرهايب) ،ويستهدف الكامريون وتشاد
ونيجرييا والنيجر .ثم فرع خرسان (مسئول عن
سقوط  3134ضحية ،ويقدر حجمه بحوايل 2200
إرهايب) ،ويستهدف افغانستان والهند وباكستان.
ثم تنظيم ما يسمى «والية سيناء» (مسئول عن
سقوط  1240ضحية ،ويقدر حجمه بحوايل 1250
إرهايب) ،ثم والية طرابلس وبرقة وفزان ،وينشط يف
ليبيا وتونس (مسئول عن سقوط  725ضحية ،ويقدر

56

العــدد  588ينــاير 2021

استراتيجيات
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجنوب
الصحراء الكربى.
مخاطر اإلرهاب  ..تهديد متنامي
لألمن وتكلفة مرتفعة لالقتصاد

حجمه بحوايل  500إرهايب) ،يليه داعش يف الصحراء
الكربى يف بوركينا فاسو ومايل والنيجر (مسئول عن
سقوط  266ضحية ،ويقدر حجمه بحوايل 425
إرهايب).
 - 4حركة الشباب الصومالية :تصنف ضمن قامئة
أخطر التنظيامت رغم استمرار انخفاض الحوادث
اإلرهابية املنسوبة إليها والوفيات الناتجة عنها،
فقد انخفضت وفيات عمليات الحركة  %8يف
 2019عن العام الذي سبقه .ورغم انخفاض
هجامت الحركة ضد املدنيني يف  2019بنسبة ،%13
فإنها احتفظت بالنصيب األكرب من الهجامت ضد
األهداف الحكومية ،وقد شكلت الوفيات الناجمة
عن التفجريات التي قامت بها الحركة  ، %57مقابل
 15%للهجامت املسلحة ،و %11لالغتياالت.
جائحة كورونا وتأثيرها على
اإلرهاب العالمي
حذر مؤرش اإلرهاب العاملي  2020من خطورة أن
فرصا للتنظيامت اإلرهابية
توفر جائحة كوفيدً 19 -
لتوسيع عملياتها  ،بسبب انشغال الحكومات عىل
الصحة العامة أكرث من مكافحة اإلرهاب ،كام قد
تساعد الجائحة هذه التنظيامت أيضاً عىل تجنيد

املزيد من العنارص خاصة يف مناطق األزمات
والرصاعات من خالل تقديم املساعدات والخدمات
االجتامعية لها ،مستغلة يف ذلك األوضاع املعيشية
الصعبة التي يعيشها هؤالء نتيجة تداعيات وباء
كورونا.
كام كشف املؤرش يف الوقت ذاته أن تنظيمي
«داعش» و»القاعدة» عمال عىل توظيف جائحة
كورونا لتعزيز نفوذهام يف العديد من دول العامل،
فتنظيم القاعدة حث غري املسلمني يف الغرب عىل
إعالن إسالمهم ،كام حث «داعش» عىل استغالل
االنشغال الحكومي يف مواصلة الجهاد العاملي .يف
حني نظرت الجامعات اليمينية املتطرفة إىل وباء
كورونا عىل أنه فرصة لتأجيج خطاب الكراهية
العنرصي واإلسالموفوبيا والعداء للمهاجرين.
وأشار املؤرش أيضاً إىل أن الجائحة فرضت أيضً ا
تحديات للجامعات اإلرهابية املحلية ،فقد أدى
حظر التجول وقيود السفر إىل الحد من تحركات
العنارص اإلرهابية وهجامتها .وتوقع املؤرش أن
يكون لزيادة العجز الحكومي الناجم عن زيادة
اإلنفاق العام ملواجهة وباء كورونا تأثري سلبي
يف ميزانيات مكافحة اإلرهاب ،ما يعيق عمليات
مكافحة اإلرهاب املحلية أو الدولية ،خاصة يف

ال تقترص تداعيات اإلرهاب عىل زعزعة األمن
واالستقرار يف املنطقة والعامل ،وإمنا أيضاً متتد إىل
التكلفة االقتصادية املرتقعة التي تكلف العامل
مليارات الدوالرات سنوياً ،فقد بلغت اآلثار
االقتصادية لإلرهاب عام  2019نحو  26.4مليار
دوالر ،وذلك بانخفاض قدره  25%عن خسائر
العام املايض ،وهو العام الخامس عىل التوايل الذي
تنخفض فيه الخسائر بعد عام الذروة ()2014
الذي وصلت فيه الخسائر إىل حوايل  116مليار
دوالر ،لكن مع ذلك تظل هذه التكلفة مرتفعة،
ليس فقط ألن هذه املليارات من الدوالرات كان
ميكن تخصيصها ألغراض إمنائية ،وإمنا أيضاً ألن
انتشار اإلرهاب يؤثر بالسلب عىل خطط وجهود
التنمية يف مناطق انتشاره.
وكانت أفريقيا أكرث املناطق املتأثرة اقتصادياً بخطر
اإلرهاب يف العام  ،2019فتكبدت خسائر تقدر
بـ 13مليار دوالر يف سنة  ،2019وارتفع نصيبها من
 3.1%العام  2007إىل  49.2%سنة  2019بزيادة
مقدارها  15ضعفا منذ العام  .2007وحسب
املؤرش فإن افريقيا خرست خالل الفرتة من العام
 2007إىل العام  171,7 ،2019مليار دوالر بسبب
اإلرهاب.
وجاءت نيجرييا وليبيا والصومال ومايل يف مقدمة
الدول األكرث تأثرا بتداعيات اإلرهاب يف القارة
وتحملت وحدها  86.8%من الخسائر االقتصادية
لإلرهاب عىل القارة مقابل  8.3%لباقي دول
أفريقيا .وبلغت خسائر نيجرييا  142مليار دوالر
أمرييك خالل الفرتة من  2007إىل  ،2019تليها ليبيا
بخسائر بلغت حوايل  4.9مليار دوالر أمرييك ثم
الصومال بخسائر قدرت بنحو  1.16مليار دوالر
وأخريا مايل بخسائر بلغت نحو  1.13مليار دوالر.
وتشمل التكلفة االقتصادية لإلرهاب الخسائر
املبارشة  ،كـ(تدمري املمتلكات الخاصة ،واملرافق
العامة ...إلخ) والخسائر غري املبارشة الناجمة
عن الكساد املصاحب للهجامت اإلرهابية ،وعدم
انتظام سبل املعيشة ،وخسائر الناتج املحيل
اإلجاميل للدول املتأثرة بالهجامت اإلرهابية ...إلخ).

57

استراتيجيات مواجهة اإلرهاب
في العالم
رغم أن مؤرش اإلرهاب العاملي للعام  2020رصد
تراجعاً(جزئياً) يف العمليات اإلرهابية يف العامل ،إال أنه
كشف عن عدد من النقاط املهمة التي يبنغي أخذها
يف االعتبار من جانب الجهات املعنية بوضع سياسات
واسرتاتيجيات مكافحة اإلرهاب ،لعل أبرزها:
 - 1أن مناطق األزمات والرصاعات والحروب تشكل
بيئة خصبة للتنظيامت املتطرفة واإلرهابية ،والتي
تستغل تراجع سلطة الدولة  ،وتردي األوضاع
االقتصادية واالجتامعية يف هذه املناطق يف تعزيز
تواجدها ونفوذها بها ،واتخاذها مناطق متركز
لالنطالق إىل مامرسة أنشطتها اإلرهابية ،ولهذا جاءت
النسبة األكرب لضحايا اإلرهاب خالل العام  2019يف
مناطق الرصاعات والحروب ،لهذا فإن العمل عىل
تسوية هذه األزمات وإيجاد حلول لها من شأنه أن
يعزز من جهود مكافحة اإلرهاب .
 - 2ال يزال اإلرهاب يشكل التهديد الرئييس لألمن
والسلم اإلقليمي والدويل عىل حد سواء ،فرغم
الرتاجع يف عدد العمليات اإلرهابية ،إال أن  63دولة
كانت عرضة لإلرهاب خالل العام  2019وشهدت
حالة وفاة واحدة عىل األقل من هجوم إرهايب ،كام
سجلت  17دولة أكرث من  100حالة وفاة بسبب
اإلرهاب ،وهذا يعني أن اإلرهاب يأيت يف مقدمة
املخاطر التي تهدد حق البرش يف الحياة والعيش يف
أمان ،ويقتيض أن تكون مواجهته يف مقدمة أولويات

املجتمع الدويل.
 - 3الرتاجع الجزيئ يف العمليات اإلرهابية للعام
 2019ميكن تفسريه انطالقاً من عدة أسباب ،بعضها
يرجع إىل الرضبات األمنية املتعددة التي وجهت
إىل تنظيم القاعدة أو داعش يف العديد من املناطق،
والبعض اآلخر يرتبط بالحملة الفكرية التي تبنتها
الدول للتوعية من خطورة هذه الجامعات والتحذير
من االنضامم إليها ،والبعض الثالث يرتبط بضعف
التمويل نتيجة اإلجراءات املشددة التي اتخذتها
العديد من دول العامل لتجفيف منابع اإلرهاب يف
العامل ،وهذا يؤكد بوضوح أن أية اسرتاتيجية فاعلة
خاتمة
ملواجهة التطرف واإلرهاب ينبغي أن تأخذ يف االعتبار
هذه الجوانب مجتمعة ،األمنية واالقتصادية واملالية يف الوقت الذي خلص فيه مؤرش اإلرهاب العاملي
والفكرية والثقافية واالجتامعية.
 2020إىل أن مواجهة اإلرهاب والقضاء عليه تظل
 - 4تطورت أساليب التجنيد لدى التنظيامت املتطرفة التحدي الرئييس الذي سيتوجب عىل دول العامل
واإلرهابية ،فلم تعد تقترص عىل التجنيد املبارش من التعامل معه خالل العام املقبل  ،2021فإن هناك
خالل روابط العائلة والصداقة ،وإمنا باتت تتضمن رضورة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف الحرب
آليات جديدة مثل الدعاية ونرش الفكر املتطرف عرب ضد التطرف واإلرهاب ،من منطلق أنه تحدي كوين
وسائل ومنصات التواصل االجتامعي ،باعتبارها تسعى يستهدف البرش يف كل مكان بغض النظر عن دينهم
إىل مخاطبة النشء والشباب وإشعارهم باالنتامء إىل وجنسيتهم وثقافتهم ولغتهم ،وبالشكل الذي يأخذ
كيان أكرب يحقق أحالمهم .وهذا إمنا يشري بوضوح إىل يف االعتبار األدوات و التكتيكات الجديدة التي
أهمية مراقبة املحتوى الرقمي الذي يتم نرشه عىل تستخدمها التنظيامت املتطرفة واإلرهابية يف مامرسة
وسائل ومنصات التواصل االجتامعي املختلفة ،حتى أنشطتها ،من أجل قطع الطريق وتفويت الفرصة
ال يقع الشباب يف براثن هذه الجامعات والتنظيامت عليها ،ألن االنتصار يف الحرب ضد اإلرهاب هي
املتطرفة واإلرهابية واالنضامم إليها ،وهذا يجعل من األولوية التي ينبغي أن يتكاتف العامل حولها ،ألنها
املواجهة اإلعالمية أحد أهم محاور االسرتاتيجيات ترتبط بأمنه وسالمه وازدهاره.
الفاعلة ملواجهة التطرف واإلرهاب.

 - 5جاءت دولة اإلمارات ضمن قامئة الدول العرش
األقل تأثرا ً باإلرهاب يف مؤرش عام  ، 2020وهذا
ميكن تفسريه انطالقاً من رؤيتها الشاملة واملتكاملة
يف مواجهة اإلرهاب والتطرف الذي يقف ورائه،
وهي رؤية تأخذ يف اعتبارها كل األبعاد املرتبطة
بهذه الظاهرة ،سياسياً ومالياً وثقافياً وتربوياً وإعالمياً
وترشيعياً ،هذا فضالً عن مبادرات اإلمارات الرائدة
لتجفيف منابع التطرف واإلرهاب مالياً وفكرياً
وإعالمياً ،ولهذا فإنها متثل واحة لألمن واالستقرار
الشامل.
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.. 2021

عـــام الـتـراجــع اإليـرانــــــي
يتفاءل البعض بالضغوط األمريكية على النظام اإليراني والمتمثلة بالعقوبات اإلقتصادية الشديدة من
جهة  ،وباإلنسحاب األمريكي أيضاً من األتفاق النووي لعدم إلتزام طهران بروح هذا اإلتفاق وخرقها
له بتوسعها الكمي والنوعي في تطوير وإنتاج الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى  ،وأيضاً بتدخلها
سواء بطريق مباشر أم عن طريق وكالئها بالشؤون الداخلية لدول الجوار وبخاصة في العراق
الواضح
ً
وسوريا ولبنان واليمن والبحرين .
بقلم  :د .فارس الخطاب باحث استراتيجي

وإذا ما علمنا أن إيران ركزت بعد إنتهاء حربها مع
العراق ( )1988عىل مسألتني جوهريتني رأت فيهام
القيادة اإليرانية أنهام كانا من أكرب أسباب عدم
قدرتها عىل حسم الحرب لصالحها بالرغم من الزخم
العقائدي الهائل الذي كان نظام “والية الفقيه” قد
منحه للمقاتلني اإليرانيني وأيضاً الفارق الكبري بني
القدرات البرشية اإليرانية والعراقية ؛ فأما املسألة
األوىل  ،فكانت اإلهتامم املطلق واإلستثنايئ بتطوير

األقتصاد اإليراين  ،وأما الثانية  ،فكانت تطوير سالح
الصواريخ الذي يعتقد اإليرانيون أنه كان األداة
الحاسمة التي مكنت العراق من إنهاء الحرب دون
هزمية ؛ وهذان األمران بالتحديد ما أستهدفتها
الواليات املتحدة يف تصديها للتغول اإليراين .
البعض اآلخر من املتابعني يرى أن هذا العام
 2021ليس سوى إمتداد لألعوام التي سبقته  ،وأن
إيران ترى أنها صمدت أمام عقوبات إدارة الرئيس

األمرييك دونالد ترامب  ،وبالتايل فالرئيس الجديد
املنتخب  ،جو بايدن  ،سوف يكون أقل رصامة
تجاهها وأنه سيحاول العودة إىل األتفاق النووي
الذي أبرمته إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما عام
 ، 2015وبالتايل سرتخي إدارته قبضتها حول عنق
اإلقتصاد اإليراين لخلق أجواء تفاوضية توحي بالثقة
 .يضيف أصحاب هذا الرأي  ،أن إيران ما زالت
هي املتحكمة يف مشاهد كثري يف بعض دول اإلقليم
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بدليل وجود الكثري من املليشيات املوالية لها تتحكم
يف املشاهد األمنية هناك  ،كمليشيا الحشد الشعبي
يف العراق وحزب الله يف لبنان وجامعة الحويث يف
اليمن وغريها.
وضح الرئيس املنتخب جو بايدن أن طريقته
املفضلة يف التعامل مع إيران هي إيجاد طريقة
للعودة إىل االتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما
يف عام  ، 2015مع املساومة عىل متديد بعض بنودها
الرئيسية.
مخاوف مشروعة :
بعض املراقبني يرون ان العام الجديد  2021سيشهد
و بوجود إدارة جو بايدن والحزب الدميقراطي
تعزيزا ً للدور اإليراين وستشهد العالقات االمريكية
اإليرانية تطورا كبريا لصالح إيران .ويعتقد بعض
املتابعني أيضاً أنه وبغض النظر عن التجاذبات
اإلعالمية فان نتائج إدارة الرصاع االمرييك مع إيران
اليزال يقدم نتائج إيجابية كبرية إليران ولإلدارة
االمريكية منها وبالتعاون مع إيران ملشاغلة الدول
العربية الكربى يف املنطقة العربية وإجبارها عىل
تبديد ثرواتها النفطية والغاز والتي تبلغ حوايل %65
من االحتياطي العاملي  ،ويكفي القول أن الدول
التي تتحكم إيران بسياساتها وإداراتها تحولت إىل
دول فاسدة وهشة وفق املقاييس العاملية فيام
تستورد دول أخرى مبئات املليارات من الدوالرات
أنواع عديدة من األسلحة االمريكية (منطقة الرشق
األوسط استوردت ثلث مبيعات األسلحة لكل دول
العامل خالل العقد األخري وفق ما نرشه معهد سيربي
لدوافع برغامتية والسيام حيال اإلدارة االمريكية وكالة استخبارات الدفاع األمريكية (  )DIAوقالت
للسالم يف ستوكهومل).
هناك من يرى أن هذا العام سيكون إيرانياً عىل الجديدة .فاحتامل إنفتاح هذه اإلدارة عىل إيران الدراسة “ عىل الرغم من عقود من العقوبات
اآلرجح امتدادا ً ملعطيات العام السابق وال سيام سيفيض بإيران أىل الرد مبثله عليه .لذا من املتوقع املفروضة عىل برنامج إيران الصاروخي  ،فإن قوتها
عىل الصعيد الداخيل ؛ فمن غري املحتمل حدوث تحسن العالقات الثنائية بينهام .ولكن هذا التحسن الصاروخية تشمل صواريخ باليستية ميكن أن ترضب
تغيري جوهري داخل هيكلية النظام الثيوقراطي /لن يكون عىل حساب العرب يف الخليج العريب .أما أعداءها اإلقليميني عىل مدى  2000كيلومرت” .وقال
الطائفي اإليراين  ،وال يلغي ذلك حتى وفاة املرشد السياسة اإليرانية حيال العرب فستبقى كام كانت مدير وكالة استخبارات الدفاع األمريكية  ،الفريق
اإليراين الحايل  ،عيل خامنئي  ،وال إتساع النقمة متاثرة بعقد التاريخ والحلم التوسعي اإلمرباطوري  ,روبرت أشيل  ،إن إيران “تعترب نفسها أقرب من
أي وقت مىض لتحقيق أهدافها” ويضيف “من
الداخلية عىل سياسات النظام واشتداد حدتها؛ والنزوع نحو أحادية قيادتها لعموم املنطقة.
خالل تطبيق عملية صارمة للدروس املستفادة
فتجذر تاثري الجناح املحافظ الحاكم  ،مدعوما
 2021عام التراجع اإليراني ..
خالل عقود من الرصاع يف الرشق األوسط  ،قامت
مبامرسات مؤسسات قمعية متعددة  ،فضال عن
التشبت بشعارات تالمس سامت الشخصية اإليرانية يف دراسة نرشت يف  19نوفمرب  2019قالت وزارة إيران بتكييف قدراتها العسكرية وعقيدتها ملراعاة
سبيال لالستمرار يف كسب الرشعية السياسية .أما الدفاع األمريكية أن برنامج تطوير الصواريخ التطورات من قبل الواليات املتحدة وحلفائها .وعىل
عىل الصعيد الخارجي ,فمن املحتمل ان ال تتغري اإليراين “الواسع” يعد “أكرب قوة صاروخية يف الرشق الرغم من أنها ال تزال أدىن من الناحية التكنولوجية
عموم إتجاهات السياسة الخارجية اإليرانية إال األوسط”  ،وذلك إعتامدا ً عىل تقرير صادر عن من معظم منافسيها  ،لقد تقدم الجيش بشكل كبري
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خالل العقود القليلة املاضية “.
هذا مع وجود العقوبات فكيف إذا ما أرخت
الواليات املتحدة قبضتها بتخفيف العقوبات ؟ طبعاً
هذا ال يحدث أبدا ً عىل مستوى اإلدارات األمريكية،
وكالم الحمالت اإلنتخابية يختلف كثريا ً عن إدارة
مصالح البالد ومصالح الحلفاء  ،ومن هنا يجب
النظر إىل موضوع تكبيل إيران برضاها أو من خالل
القوة  ،مبنظار دقيق وغري عاطفي متاماً  ،هذه النظرة
تركز بشكل أساس عىل حالة اإلقتصاد اإليراين وتأثري
العقوبات عىل مستويات الفقر وتراجع الخدمات
يف البالد بسبب تخصيصات الحكومة اإليراين لجزء
كبري من واردتها (الشحيحة أصالً) لربامج الصواريخ
البالستية وكذلك لترسيع عمليات التخصيب ضمن
برنامجها النووي  ،وقد شهدت كل املدن اإليرانية
ارتفاعاً بأسعار املواد الغذائية  ،وازدياد الفقر  ،حيث
تم تحديد خط الفقر اآلن عند  100مليون ريال
( 385دوال ًرا) يف الشهر والحد األدىن لألجور أقل من

استراتيجيات

 20مليون ريال ( 77دوال ًرا) .وانخفض الدخل مبقدار
الثلث يف ثالث سنوات  ،يف حني ارتفع سعر رصف
الدوالر مثانية أضعاف  ،وسعر العملة الذهبية 18
مرة  ،واملمتلكات سبع مرات  ،والسيارات عرشة
أضعاف.
وبنا ًء عىل التضييق األمرييك والتزام دول العامل
والكثري من الرشكات بالعقوبات اإلقتصادية عىل
إيران وبالنظر إىل الحالة املزرية التي وصلها
إقتصادها  ،فسيتم إقناع طهران بالعودة إىل
املفاوضات وفق مالحقها املضافة والخاصة مبوضوع
الصواريخ البالستية والتدخل يف الشؤون الداخلية
لدول الجوار  ،مقابل التخفيف من صادرات النفط
 ،ومن املرجح أن تكون هذه هي أفضل اسرتاتيجية
تتبعها جميع األطراف ؛ انتقال بطيء إىل تفاهامت
جديدة مع حوافز لتهدئة التوترات اإلقليمية
واملساعدة يف التعايف االقتصادي  ،ولكن ليس
عودة إيران إىل أسواق النفط يأمن جريان العرب

نوايا طهران وتستعيد تدابري بناء الثقة معها من
خالل التنصل العلني عىل األقل من دعم املتمردين
الحوثيني يف اليمن  ،وإنهاء إمداداتها من األسلحة
والتدريب.
ويف حال رفضت طهران هذا الطريق فأغلب
املراقبني يرون أن الرئيس الجديد للواليات املتحدة
جو بايدن سوف لن يقدم تنازالت جوهرية  ،كام
أن إيران باملقابل املخاطر من ستدفع برنامجها
النووي إىل أقىص مستوى ممكن وفق اسرتاتيجية
النظام املتمثلة يف “مواجهة الضغط األقىص بأقىص
قدر من املقاومة”  .وبحسب قرار بايدن املسبق بـ
“التزامه الراسخ مبنع إيران من امتالك سالح نووي”
 ،وقال خالل مقابلة مع صحيفة “نيويورك تاميز” يف
يناير  ، 2019إنه سيفكر يف “استخدام القوة الستباق
تجربة نووية إيرانية”  ،وأضاف “ إين أرى عودة
إيران لطاولة املفاوضات كمقدمة ملحادثات أوسع
حول أنشطة إيران النووية وصواريخها الباليستية
وأنشطتها اإلقليمية” .
إيران يف مأزق كبري  ،ولعل دالالت هذا املأزق ليست
فقط عىل مستوى الداخل اإليراين  ،بل حتى عىل
املستوى الدويل ؛ فالعامل يرى ويستشعر ويقيم
الدور اإليراين السلبي يف دول عربية وغري عربية
عديدة يف اإلقليم ؛ كالعراق واليمن ولبنان واليمن
وأفغانستان  ،كام يراقب عن كثب ما يجري يف
منشأة (نطنز) النووية  ،حتى باتت دول عديدة
تطالب بضمها إىل أية مفاوضات مقبلة مع إيران
حول برنامجها النووي وسلوكها الدويل ()HCPOA
كالبحرين واململكة العربية السعودية واليابان
وإيطاليا وسواها .
األدوات الناعمة والدبلوماسية الذكية قد تستدرج
إيران إىل طاولة املفاوضات فهي ال متلك أي خيار
آخر سوى إستخدام السياسة والتفاوض إلعادة
برمجة وصياغة برامجها النووية والصاروخية
والتوسعية يف املنطقة  ،وإن حدث أي تهور يف حركة
غري محسوبة النتائج بدقة متناهية فإن هذا سيعني
توجيه رضبات غري تقليدية ملراكز إيران النووية
ومجمعات تصنيع وتخزين صواريخا البالستية
 ،وهو ما قد يفتح األبواب عىل مصاريعها لتغيري
دميوغرايف كبري داخل إيران التي لن تحتمل يف هذا
العام البقاء يف موقعها وليس أمامها سوى الرتاجع
سلامً أم عن طريق القوة .
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ورئيس قسم العلوم السياسية -
جامعة اإلمارات
binhuwaidin@hotmail.com

إنها القيم التي تحكم
عالقتنا نحن الخليجيون
ببعضنا البعض وليست
المصالح .في السياسة
نقول إن عالقات الدول
تقوم إما على المصالح أو
على القيم ،ولعل معظم
الدول تُ قيم عالقاتها على
المصالح في حين أن الدول
المتشاركة في المبادئ
والقيم تقيم عالقتها على
أسس من القيم الرابطة
فيما بينها .والتحالفات
تقوم أيضاً وفقاً لهذا
المنطق ،فهناك تحالفات
تقوم على أسس المصالح
وهناك تحالفات تقوم على
أسس القيم.

فالتحالف القائم بني الدول األوروبية هو تحالف
قيمي الشرتاكهم يف قيم مشرتكة يسعون لتحقيقها
واملحافظة عليها وكذلك نرشها ،لذلك نرى السلم
يسود بينهم.
أما التحالف القائم بني الواليات املتحدة والعديد من
دول املنطقة العربية مثالً فهو تحالف مصلحي ناتج
عن مصالح الدول املشرتكة التي أوصلتهام إىل رضورة
التحالف املشرتك .وهنا نقول إن العالقات القامئة عىل
القيم هي أكرث ثباتاً من العالقات القامئة عىل أسس
املصالح ،فاملصالح متغرية أم القيم فهي شبه ثابته،
وتغيريها يتطلب جهدا ً كبريا ً وعمالً طويال.
ونحن يف منطقة الخليج العريب دأبنا منذ القدم أن
تظل عالقاتنا قامئة عىل أسس من القيم التي تربطنا
ببعضنا البعض اجتامعياً ،وثقافياً ،وسياسياً ،واقتصادياً.
فجميعنا يتشابه مع بعضه البعض يف تلك الجوانب
الرئيسية .وهو ما خلق عالقة األرسة الواحدة بني
شعوب دول مجلس التعاون الخليجي .جميعنا نشعر
باننا أخوة تربطنا روابط وشيجة ال ميكن أن تنفك
بسهولة .هذا ما جعل الخليج العريب وحدة واحدة
متجانسة ومتكاملة مع بعضها البعض .وإن اختلفت
بعض الدول يف رؤيتها لبعض األمور إال أن ذلك
االختالف مل يأيت ليدمر تلك القيم الرابطة بيننا .بل
بقينا كام نحن أرسة واحدة تحكمها روابط وشيجة
من القيم الراسخة.
الكل يعلم أن دول الخليج العريب متر اليوم مبرحلة
خطرية ،حيث أنها أصبحت يف وسط خالف ليس كأي
خالف سابقٍ ٍ
ٍ
بعيد عن قيمنا الراسخة بل هو اليوم
يرضب يف عمق تلك القيم مسبباً رشخاً كبريا ً فيام
بني دول املنطقة .نعم ،خالفنا اليوم يرضب يف قيمنا
ألنه وألول مرة تعمل دول داخل املنظومة الخليجية
إلحداث ذلك الرشخ والرضب يف صميم قيمنا التي
تعودنا عليها السيام القيم السياسة التي تربينا عليها
جميعاً باننا قلب واحد بني شعوبنا وحكامنا؛ عق ُد
جميل ربط الشعوب بالقيادة قوامة الوالء
اجتامعي ُ
ُ
مقابل األمن واالستقرار والرخاء .وهو ما تحقق بشكل
مبهر ليرضب منوذجاً رائعا يف الحكم الرشيد .لكن أن
تأيت دولة ما وتعمل عىل رضب هذا النسيج يف داخل

هذه املنظومة فهو عمل خطري للغاية وال ميكن أن
يُقبل من أي شخص تربيره وخاصة ألولئك األشخاص
الذين هم جزء منا يف هذه املنظومة الخليجية .نعم
االختالف وارد وال ضري يف االختالف ،ولقد عشنا هذا
االختالف يف مراحل مختلفة ،ولكن هذا االختالف
مل يصل إىل رضب وحدة النسيج القيمي القائم
لدى دول املنطقة ،ومل يعمل يف السعي للتدخل يف
شؤون الدول األخرى .أما اليوم ولألسف شهدنا وبكل
وضوح كيف ان هناك من يتدخل لإلرضار بقيم اآلخر
ومنظومة كينونته السيادية .فهل يعقل أن يُقبل
ذلك؟! بالطبع ال.
لذلك فإن الحديث عن أية مصالحة تتم يف املنطقة
الخليجية هو امر رضوري ونتمنى أن يتم ولكن يجب
أن تنطلق املصالحة من العمل املشرتك للحفاظ عىل
القيم الخليجية املشرتكة وليس السري وراء املصالح.
فاملصالح آنية وفردية فيام القيم دامئة وجامعية.
ونحن يف منطقة الخليج نريد العودة إىل قيمنا
الناظمة لعالقتنا مع بعضنا البعض وليس السري يف
منظومة عالقات قامئة عىل املصالح قد ترض ببعضنا
وتنفع غرينا .نعم تكون املصالح موجودة ولكن يجب
أن ال تسيطر عىل منظومة عالقتنا نحن الخليجيون
مع بعضنا البعض .فام يربط اإلمارايت بالكويتي أو
العامين عىل سبيل املثال ليست مصالح بل قيم
ُمنظمة لتلك العالقة بشكل جميل ورائع .هذا ما
يجب أن نحافظ عليه فيام بني دولنا الخليجية ،وهو
الذي يجب ان يُعزز ،وهو الذي يجب ان يدور حوله
فكر املصالحة وليس الحديث عن قشور خارجية ال
متس لب وجوهر املوضوع.
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األمــــن الوقــائـــــي ()2
Protective security
يزداد العالم اليوم تعقيدا في ضوء التطور المذهل الذي نشهده في مجال االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات وما يسمى بالذكاء االصطناعي واشياء كثيرة من هذا القبيل  ،،كان العقل البشري منذ
 30عاما او اكثر او اقل ،كان يعتبرها ضربا من الجنون!!
يكفينا ان نتوقف عند تطبيقات جمع البيانات وتوجهاتهم وارائهم ومواقفهم املتوقعة تجاه اي ازمة
من خالل اجهزة املحمول عرب مواقع االتصال مستقبلية  ..والوصول من كل ذلك اىل توقعات
االجتامعي ((  LinkedIn – Twitter – whastAppسلوكية او ذهنية تفيد كثريا دولة ما يف وضع خططها
 )) - – Instagram – facebook – Tik Tokوبناء قدراتها وتوجهاتها السياسية وكثريا من قراراتها
وما تتيحه من معلومات بعد جمعها وتحليلها املستقبلية !! ،وكلها مسيّج ومحمي بالقانون مثل
والخروج بنتائج مذهلة ملعرفة املزاج العام للشعوب قانون  ))Patriot actوغريه.

بقلم  /ياسر عبد العزيز
كاتب مصري

كل ما سبق جعل من مهمة حامية االمن القومي
للدولة غاية يف الصعوبة والتعقيد مام خلق تحديات
اكرب وتفاصيل اكرث امام القائم يتحقيق الالمن الوقايئ.
قبل الخوض يف تفاصيل هذا املقال املطول  ،دعونا
نتذكر تعريف كلمة ( املخابرات) حيث ذكرنا يف
املقال السابق عدة تعريفات كلها تدور حول :جمع
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املعلومات عن خصم او حتى حليف احيانا او
عن دولة محايدة  ..وقلنا ايضا سابقا ان املخابرات
املضادة او االيجابية هي (تامني االرسار الخاصة
بالدولة ذاتها )...
وقلنا ان املخابرات تهتم باالساس بقضايا الحرب
والدفاع وقت السلم اال انها ايضا تستهدف جمع
املعلومات الديبلوماسية واالقتصادية واالجتامعية
والطبية وتامني هذه املغلومات .
ان مصطلح (  )intelligenceترجمته االدق من كلمة
مخابرات ،هي الرتجمة الحربية له وهي (اجهزة
ذكاء) وهنا البد من االشارة اىل مستويني من العمل
االستخبارايت :
•مستوى تكتييك Tactical
•مستوى اسرتتتيجي  ،، Strategicاذا كل
موضوع له مستويني من املعالجة املخابرتية
 ،تكتييك واسرتاتيجي ،فيام ينفرد العمل
العسمكري املبارش مبستوى ثالث بينهام وهو
املستوى التعبوي !
والهمية التخصص الدقيق يف العمل
االستخبارايت  ،كانت هناك عدة اجهزة
مخابراتية وبداخل كل جهاز منها قطاعات
او افرع اكرث تفصيال ،فمثال هناك املخابرات
العســـكـــــري Military intelligence
وبداخلها ادارات خاصة بالجيش والقوات
الجوية والقوات البحرية وغريها .
وهناك املخابرات الجغرافية Geographic
 intelligenceوالتي تهتم بعلوم االرض
والبحر والجو والرثوات والطبوغرافيا والنقل
والهايدروجرافيا .
وهــناك ايضــا نــوع اخـــر يسمــى بـ
Technological intelligence & Scientific
 intelligenceاو املخابرات العلمية والتي يتبعها
القنابل الذرية والصواريخ املوجهة والحرب
البيولوجية والكياموية والنووية وغريها ...
وهناك املخابرات االقتصادية والتي تلعب دورا كبريا
اليوم عرب الرشكات متعددة الجنسيات او عابرة
القارات وتستخدم من نشاطها االقتصادي ساترا
وذراعا طوىل للدولة املالكة.
مع ظهور االرهاب املنظم عىل يد القاعدة يف اواخر
القرن املنرصم افرد عدد من اجهزة املخابرات،
فرعا ملكافحة االرهاب داخل اجهزته ،وحسب

الثوابت القيمية لكل دولة يتبعها جهاز استخبارات،
كانت طبيعة التعامل مع ملف االرهاب فب هذا
الفرع ..وبدانا نالحظ تجسيدا عىل ارض الواقع ملا
يسمى بالحرب بالوكالة وكيف ميكن لدولة تصفية
حساباتها ممع دولة اخرى وتدمريها دون ان ترسل
جنديا واحدا من خالل دعم الحركات االنفصالية او
الراديكالية داخل الدولة املعادية او الهدف !
وبدا الحديث عن الجيل الرابع من الحروب ثم
الخامس ،،وملا كان االعالم احد تجليات هذا النوع
ظهرت مبكرا شبكات
من الحروب،
تليفــزيونيــــة
متخصصة
وموجهة ،تعلن
عـن هويتهــــا
وتستهـــــد ف
جمهـورا اكـــرب
بكثــــري مـــن
مواطنيها وعــرب
مضـامـني قــــد

يكون محتواها شديد
الخصوصية لشعب معني او
محدد ويقدم بلهجته ايضا.
وهذا النوع عند علامء
االتصال الجامهريي يسمى
(اعالمـــا موجهـــا) وعـنـد
املتخصصني يف العمليات
النفسيــة يسمـى (نشــاطا
موجهـا )  ،وبقــدر ما يكون

الهدف اسرتاتيجي بقدر ما تكون املضامني متنوعة
القوالب التلفزيونية ،شديدة الجاذبية عند الجمهور
املستهدف النها بلغته وتتناول قضاياه لكن بزاوية
مختلفة ومعالجة مغرضة تحقق الدولة املالكة لهذه
الوسيلة االعالمية او الشبكة التلفزيونية اهدافها
..كل ذلك اما ليمهد لفكرة ما او لخلق قاعدة مؤيدة
لحدث ما سيحدث عىل مستوى قومي كثورة مثال !!
وهنا ال يختلف عمل الجاسوس الذي يخرتق دولة
ما ليحصل عىل معلومات محددة وهامة عن فنان
مثال او اعالمي او صحفي او ريايض او سيايس او
رجل اعامل او طبيب مشهور او رجل دين ، ...
الجميع له هدف محدد ويحمل فكرا يروج له
باساليب مختلفة كلها تؤدي نفس
الضــرر والتاثـــري
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الذي يحدثه الجاسوس ،،لكن الفرق ان هذا االثر
للجاسوس ملموس وميكن معاقبته عليه  ،اما النامذج
االخرى فاثرها وجداين روحى ال ميكن ان يكون دليال
يعتد به ملحاكمته ،،وهنا يصدق قول الشاعر:
وقاتل النفس مقتول بفعلته ** وقاتل الروح ال تدري
به البرش
وهنا يكمن بعد جديد ونسق اخر من انساق
الحامية واملواجهة والدفاع عن الدولة يف مجاالت
اخرى كثرية!!
ونعود للحديث مرة اخرى عن التطبيقات التي تتيح
من خاللها معلومات مهمة عند تجميعها عن دولة
ما وشعبها وتفاصيل كثرية ،،يف عام  2007صادق
الكونجرسىاالمرييك عىل برنامج اسمه  Prismليتيح
استخدامه من جانب وكالة االمن القومي N.S.A
هذا الربنامج هو احد اشهر برامج التجسس حيث
يتيح مراقبة معمقة لالتصاالت الح ّية واملعلومات

استراتيجيات

املخزنة عىل االجهزة املحمولة كام يتيح الوصول الي
انسان يف اي مكان!!
ان مثل هذه الربامج تعطي صورة متكاملة عن
اي مجتمع مستهدف  /سلوكيات – افراده – مدى
تقبلهم الفكار معينة – ارائهم يف القضايا الوطنية
لبلدهم ...
وميكن الجهزة املخابرات املالكة لهذه الربامج ان
تعرف وان ترسم ازمة اقتصادية ما ومدى تاثريها
املتوقع عىل الشعب املستهدف ..
لكن وبرغم كل هذا التطور الرهيب يف عامل
التكنولوجيا واالتصاالت  ،وما استتبعه من برامج
تجسس وجمع معلومات وتحديد اماكن ومواقف
ستظل وظيفة التجسس باقية وقامئة ال ميكن لها
ان تستغني عن الفرد او العنرص االستخبارايت املبدع
والذيك والذي قد يصل الشياء ال ميكن حتى االن
لوسائل االتصال وال الربامج ان تصل اليها !

لدى ستبقى من اهم اجهزة االمن الوقايئ ،االجهزة
املعنية بالحدود والسواحل -دوائر الهجرة والجوازات
والجنسية -رشطة املواىنء -دائرة الجامرك – ادارة
االبحاث يف وزارة الخارجية ومثيلتها يف وزارة االقتصاد
والتجارة الخارجية ...
يف القديم منذ اربعة عقود او خمسة كانت اجهزة
التنصت والتجسس تدخل البالد عرب الجامرك مثال او
املواىنء الجوية او البحرية وتكون مخباة داخل اثاث
او هدايا او اشياء عادية ،هي هي االشياء التي ميكن
ان تخبأ فيها االفالم والخرائط والوثائق.
عىل مدار التاريخ فان الوثيقة التي كان لها عظيم
االثر يف حدث عظيم وجلل وعكست لنا اهمية
الحفاظ عىل الوثائق والخرائط واملعلومات القومية،،
هي تلك الوثيقة التي كانت يف عام  1940اثناء
معركة فرنسا وكانت موقعة من الجرنال Gerd Von
 Rundstedtحيث وقعت يف يد الربيطانيني وانقذت
بها بريطانيا جنوده يف الليلة السابقة النهيار فرنسا ،،
القصة باختصار كانت يف منطقة تسمى بـ (دنكرك)
والتي كانت تنتظر زحف االملان عليها بواسطة
الجرنال االملاين ( فون رون ستيد) املذكور انفا  ،حيث
كان يحتفظ يف حقيبته بوثيقة يأمر فيها هتلر جنوده
بالرتكيز يف الحرب عىل فرنسا ونقل املدرعات وقوتها
الضاربة اىل هناك ،وقد تعرض هذا الجرنال لهجوم
من الجنود الربيطانيني حينها واشتعلت سيارته
واستطاع الجنود الربيطانيون الوصول لحقيبته
ومن ثم اىل تلك الوثيقة ،،وبفضلها هادت القوات
الربيطانيا املوجودة هناك عرب البحر اىل انجلرتا بامان
وتم انقاذ  338الف جندى بريطاين ،مثلوا فيام بعد
عىل حد تعبري (تشريشل) جيش املستقبل البريطانيا .
لقد مثلثت هذه الواقعة اهمية كربى للوثائق
واملعلومات يف عامل املخابرات وملفهوم االمن الوقايئ،
ليكون هناك فيام بعد ما يسمى ( امن املعلومات
) كاحد ركائز العمل االمني الوقايئ اىل جانب امن
االفراد وامن املنشئات.
واخريا فكل االفكار السابقة عرب املقالني املطولني
عن االمن الوقايئ ،،ما هام اال نقالت رشيقة الفكار
ومعلومات مهمة لرجل الدولة والي مسئول ،عليه
ان يعرفها حتى من باب الثقافة االمنية وقد اخترص
اجدادنا العرب قدميا كلام قيل يف هذا املجال وهو
اساتذة علم الفراسة يف قولهم ( :درهم وقاية خري
من فنطار عالج).
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إضـــاءات حــول إســتراتيـجيـــة حـرب
المعلومـات من وجهـة النظـر العسكرية

بعد التطور السريع الذي إنتظم تقنية المعلومات إرتبطت غالبية الدول
العربية بالشبكة العالمية للمعلومات ( )Internetوهو أمر مطلوب بل صار
ضرورياً ولكن في الوقت نفسه إزدادت األخطار التي يمكن أن تتعرض
لها شبكات البيانات الحكومية في هذه الدول ،ولعل مكمن الخطر
يتجلى لنا في ضعف الجانب األمني لهذه الشبكات وإعتمادها على
أنظمة عالمية واسعة اإلنتشار ،يعرف معظم خبراء الشبكات والمعلومات
أدق جوانبها األمنية.
بقلم :اللواء الركن (م)  /خالد محمد عابدين

وهناك مواقع كثرية عىل اإلنرتنت ترشح وبإسهاب
طرق إخرتاق هذه النظم وإستغالل الثغرات األمنية
فيها للحصول عيل املعلومات املختلفة فتكون بذلك
سهلة اإلخرتاق نسبياً إذا مل تتوفر الحلول األمنية

املناسبة.
أثناء تنفيذ حرب املعلومات تختفي املدافع
والصواريخ وترتاجع إيل الخلف لتتقدم بدالُ عنها
الحاسبات إىل الخطوط األمامية لجبهات القتال ،

والبعض اآلخر من الحاسبات تكون يف أمان وعىل
مسافات بعيدة جدا ً من منطقة العمليات وال
مجال لإللتحام املبارش معها  ،ولكن بالرغم من بعد
هذه الحاسبات عن جبهات القتال إال أن تأثريها
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عىل العدو قد يكون أشد وأقوى من تأثري رضبات  ،غري أن التطور الهائل واملتسارع يف وسائل الرصاع
الطريان والصواريخ.
العسكري أدى إىل زيادة اإلهتامم بها لألسباب
مايحدث اآلن يف الواليات املتحدة االمريكية من اآلتية:
إخرتاق وقرصنة إلكرتونية عىل مؤسسات حكومية
أ -إزدياد مخاوف الدول املتقدمة تقنياً
إسرتاتيجية وبشكل واسع النطاق مل يحدد حتى اآلن
والتي تعتمد بنيتها التحتية كثريا ً عىل أنظمة
مدى التدمري اإللكرتوين الذي لحق بتلك املؤسسات
املعلومات من تعرض هذه األنظمة للتخريب
واملنشآت الحكومية يضعنا أمام تصور واحد ال ثاين
أو اإلتالف أو التجسس أو تزييفها أو تغيريها.
له هو أن الحرب السيربانية قد اقرتبت وبشكل
ب -إعتامد أنظمة التسليح واألجهزة
متسارع األمر الذي يتطلب تفعيل اإلسرتاتيجيات
اإللكرتونية يف كثري من الدول عىل انظمة
العسكرية املتعلقة بحرب املعلومات وكيفية
معلومات عاملية تسيطر عليها دول
املواجهة.
أخرى مثل نظام املالحة العاملي
( )GPSوأنظمة اإلستطالع
تعريف حرب المعلومات
واإلتصاالت الفضائية.
ال يوجد تعريف دويل محدد ومتفق عليه حتى
ج -ضعف السيطرة عىل إنتشار
اآلن لحرب املعلومات بل يتم تعريفها من وجهات
املعلومات
نظر مختلفة وفقا ًملستوى فهم هذا الطرف أو
د -إنتشار أنظمة األسلحة واألجهزة
ذاك لطبيعة املهام التي تنفذها حرب املعلومات
اإللكرتونية التي تعتمد فاعليتها عىل دقة
يف املجال املدين والعسكري عىل حد سواء .وبالتايل
وحداثة املعلومات املستخدمة لتشغيلها .
سرنكز عىل تعريف حرب املعلومات من وجهة
هـ -إستخدام حرب املعلومات كسالح ردع
النظر األمريكية عىل النحو التايل:
من قبل الدول التي متتلك املعلومات التقنية
•حرب املعلومات الشخصية يتم فيها الهجوم
وتسيطر عىل انظمة املعلومات العاملية.
عىل خصوصية األفراد يف الفضاء املعلومايت
العمليات املعلوماتية
بالتنصت عليهم ومراقبة شؤونهم اإللكرتونية  - 2العمليات املعلوماتية هي أي عملية
عرب الربيد اإللكرتوين والعبث بالسجالت عسكرية أو غري عسكرية تهدف اىل
الرقمية وتفيري مدخالتها املخزونة يف قواعد السيطرة عىل تفكري الخصم
البيانات.
ليتخذ القرار وينفذه
•حرب املعلومات هي تلك األعامل التي تتخذ بطريقة تخدم مصالحنا ،
لتحقيق تفوق املعلومات عن طريق التأثري ومنع الخصم من مامرسة مثل
عىل املعلومات املعادية والعمليات املبنية هذه العمليات ضدنا والخصم هذا
عىل هذه املعلومات ونظم هذه املعلومات قد يكون دولة معادية أو دولة صديقة
ويف نفس الوقت حامية معلوماتنا والعمليات أوتنظيامً منافساً أو شخصاً متطفالً.
املبنيه عليها وحامية نظمها.
 - 3تهدف العمليات املعلوماتية إىل تحقيق اآليت :
•حرب املعلومات هي نوع من الحروب حرمان العدو من الحصول عىل معلوماتنا عن طريق
اإللكرتونية بالغة التعقيد تنشب بني الدول اإلخفاء والتمويه ملختلف األنظمة اإللكرتونية
اإلقتصادية العاملية ضد دول محددة لرسقة الصديقة والعاملني عليها.
أرسارها وتوجيه هذه املعلومات ضدها يف
أ -تنفيذ إجراءات التأمني اإللكرتوين لألنظمة
حروب سياسية إقتصادية عسكرية جارية
اإللكرتونية الصديقة.
بالفعل بينهم.
ب -تنفيذ اإلجراءات األمنية عىل الوثائق
واإلتصاالت والحاسبات اإللكرتونية .
أهمية حرب المعلومات
ج -منع تــداول املعلومـــات بني
 - 1حرب املعلومات ال ينحرص إستخدامها يف
قادة العــدو ووحداتهـم عن
املجال العسكري بل تستخدم يف املجال املدين ايضاً
طريق اإلعاقة اإللكرتونية

لإلتصـــــاالت املعــاديـة
وتدمـــري أنظمــــــة
ا لقــــــــــيا د ة
وا لسيطرة

68

العــدد  588ينــاير 2021

استراتيجيات
املعادية.
د -تشويه املعلومات املعادية يف ميدان
املعركة عن طريق إخرتاق شبكات الحاسبات
اآللية املعادية وتغذيتها مبعلومات مزيفة.
خصائص حرب المعلومات
تتميز حرب املعلومات مبجموعة من الخصائص
أهمها :
أ -صعوبة اإلنذار عن حدوثها وينتج عن ذلك
عدم تنفيذ اإلجراءات املضادة لها يف الوقت
واملكان املناسب .
ب -ميكن تنفيذ حرب املعلومات يف السلم أو
الحرب عىل حد سواء.
ج -ميكن تنفيذها بواسطة العسكريني أو
املدنيني سواء كانوا هواة ومحرتفني أو
إرهابيني  ،أو مقاومني ألخ.
د -ليس لديها خط مواجهة .
هـ -ميكن تنفيذها ضد مؤسسات مدنية أو
عسكرية.
و -ميدان العمليات لحرب املعلومات غري
مرتبط بالحدود الجغرافية.
ذ -يؤدي إستخدامها اىل كرب أبعاد العمليات
العسكرية واتساع املواجهات واألعامق  ،وهذا
يعطي مؤرش عىل احتامل نشوب الرصاع
املسلح مستقبال بني دولتني التربطهام حدود
مشرتكة.
أنواع حرب المعلومات
هنالك طريقة جديدة ميكن أن نطلق عليها
القرصنة أو األخرتاق أو السطو من أجل إعادة
هيكلة جامعات املخابرات عىل مستوى العامل ،
ومحاولة التكيف بني الهجوم والدفاع  ،وعىل هذا
األساس فإن هذا النوع من الحروب ينقسم إىل
نوعني هجومي ودفاعي .
الحرب املعلوماتية الهجومية  .تستخدم ألهداف
سياسية وعسكرية أو ملجرد اإلثارة وإظهار القدرات
حيث يستحوذ املهاجم عىل املعلوماتية ونظمها ،
ويقوم بالتجسس ورسقة الربامج الحاسوبية  ،وقد
يقوم بتخريب وتعطيل نظم املعلوماتية  ،وتزداد
خطورة املهاجم (الجاسوس) يف هذه الحرب إذا كان
داخل الجهة التي يتجسس عليها  ،ألنه يكون عىل
دراية باملعلومات الهامة والحساسة .وتعمد الدول
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يف هذا النوع من الحروب عىل التشويش بغرض
منع املعلومات عن الطرف اآلخر وتسعى للوصول
اىل معلومات عسكرية وإسرتاتيجية لتحقيق
الهيمنة املعلوماتية.
الحرب املعلوماتية الدفاعية  .هذا النوع من الحروب
يعمل عىل الحد والوقاية من أعامل التخريب التي
قد تتعرض لها الدول واملؤسسات ،وتختلف الوسائل
الدفاعية باختالف أدوات التخريب وطبيعة اإلرضار
التي قد تحدثها  ،ومجاالت الدفاع عديدة منها
املنع والدعاية  ،والتحزير وكشف االخرتاقات
وكيفية التعامل معها  ،وتعتمد الحرب اإللكرتونية
عىل العمليات الرسية التي تستخدم التكنولوجيا
املتقدمة التي تزيد من قدرة اإليذاء والتدمري
وكذلك الحامية يف حالة الحرب الدفاعية  ،كام أن
العمليات الرسية يف وقت السلم تختلف عنها يف
وقت الحرب ألن التخطيط والتنفيذ يتم عىل مدى
شهور أو سنوات وليس خالل دقائق أو ساعات ،
ومتيل هذه العمليات عىل املسائل اإلسرتاتيجية أكرث
من التكتيكية.
أسلحة حرب المعلومات
كام هو معروف بأن حرب املعلومات ال تقترص عىل
الجانب العسكري فقط  ،كام ميكن إستخدامها ضد
أهداف مدنية سواء كانت أفرادا ً أو مؤسسات أو
دولة أوعدة دول  ،وبالتايل كان البد من التعرف
عىل هذه االسلحة والتي تتمثل يف اآليت :
أ  .فريوسات الكمبيوتر .وتستخدم لتخريب
وتعطيل شبكة الخدمات والبنية التحتية املعادية
لدولة ما إذا كانت هذه الدولة تعتمد بشكل كبري
يف بنيتها التحتية عىل شبكات الحاسبات اإللكرتونية.
ب  .حصان طروادة .هوعبارة عن برنامج صغري
داخل برنامج أكرب غالباً ما يكون واسع اإلنتشار
والشهرة ،وينفذ مهمة خفية كإطالق فريوس أو
دودة وهو يصعب إكتشافه إذ دامئاً ما ميسح آثاره
التخريبية ويعمل عىل إضعاف البنية اإللكرتونية
املعادية بارسال بيانات عن الشفرات املوجودة يف
الربنامج املستهدف.
ج  .القنابل املنطقية .هي نوع من أحصنة طروادة
يزرعها املربمج داخل النظام الذي يطوره وتستخدم
ألغراض التجسس والوقوف عىل حالة الدولة
املعادية.
د -الديدان  .الدودة عبارة عن برنامج مستقل
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ويتكاثر بنسخ نفسه عن طريق الشبكات وتقوم
بقطع اإلتصاالت وهي قادرة عىل تغيري شكلها
وغالباً ما تستخدم يف الشبكات املالية.
هـ  .األبواب الخلفية .هي عبارة عن شفرة يتم
تركها عن عمد من قبل مصمم النظام للتسلل عىل
النظام عند الحاجة  ،وهذا ما تطبقه الرشكات
األمريكية عيل برامجها بحيث تستطيع الدخول
والتجول الحر داخل أي نظام أو دولة أجنبية.
و .اإلختناق املروري  .ميكن سد وخنق قنوات
اإلتصال املعادية ومنع العدو من تبادل املعلومات
أو إستبدال املعلومات وهي يف الطريق بني املرسل
واملستقبل مبعلومات مضللة .
ذ .الرقائق .تنتج الواليات املتحدة األمريكية
بعض أنواع الرقائق اإللكرتونية التي يتم زراعتها
يف الحاسبات اإللكرتونية وهذه الرقائق قد تعلن
العصيان يف وقت معني باإلتصال بها عن بعد حيث
ميكن أن تستجيب لرتدد معني بواسطة موجات
السلكية وينتج عن ذلك شل الحياة يف مجتمع معني
أو دولة ما من الدول املستهدفة.
ح -أشعة (فان أيك) .إسم (فان إيك) هو اسم
مخرتع هذه األشعة وقد إستطاع هذا املخرتع أن
يلتقط أشعة فان أيك التي تصدر من شاشات
الحاسبات من مسافة (واحد كيلو مرت) وقراءتها من

استراتيجيات
هي عبارة عن ماكينات فائقة الصغر (أصغر من
صغار النمل) ميكن نرشها يف مبنى نظام معلومات
إستخدام
يف دولة ما معادية أو منافسة حيث تنترش يف املبنى
حرب المعلومات
حتى تجد حاسباً آليا تدخل إليه من خالل الفتحات
وتقوم بإتالف الدوائر اإللكرتونية للحاسبات
كسالح ردع من قبل
املستهدفة .
ك .امليكروبات .تتغذى بعض امليكروبات عىل
الدول التي تمتلك
الزيت فإذا تم تحويرها جينياً لتتغذى عىل عنرص
المعلومات التقنية
ال ( )Siliziumاملكون الهام يف الدوائر اإللكرتونية
فهذا يعني تدمري وإتالف الدوائر اإللكرتونية
وتسيطر على انظمة
للحاسبات اآللية املستهدفة الي مرفق أو مؤسسة
المعلومات العالمية.
عسكرية كانت أو مدنية أو حتى ملدينة بأرسها من
املدن التي تستخدم الحاسبات اآللية إلدارة مرافقها
خالل رؤيته للمعروض عيل شاشة الكمبيوتر وبهذا وبنياتها التحتية.
العمل فان أي معلومات يتم عرضها عىل الحاسبات
إستراتيجية مواجهة حرب
مل تعد رسيتها محفوظة ومصانة كام يعتقد البعض
المعلومات المعادية
بل إنها أصبحت ملك ملن ميتلك تقنيات أشعة فان
أيك أيضاً.
من أجل مواجهة حرب املعلومات املعادية القادمة
ط .التشفري وكرس التشفري  .يعترب من أسلحة حرب البد من وجود إسرتاتيجية حرب معلوماتية تشمل
املعلومات التي يتم إستخدامها إلخفاء معلوماتنا املحاور التالية :
وفك رموز ومصطلحات العدو وتحليلها ومعرفة أ .القدرة عىل إكتشاف الهجوم املعلومايت فور
املعلومات املعادية املتداولة.
وقوعه.
ي .املاكينات فائقة الصغر .))Nano Machinesب .القدرة عىل التغلب عىل الهجوم املعلومايت
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املعادي.
ج .القدرة عىل الرد للحرب املعلوماتية املعادية.
إجراءات الحامية الواجب تنفيذها لتأمني البنية
التحتية للمعلومات الصديقة .من أجل تحقيق
الحامية الالزمة للمنظومات اإللكرتونية وغريها
من عنارص البنية التحتية للمعلومات الصديقة يتم
تنفيذ مجموعة من اإلجراءات منها ما ييل:
أ .تحليل نقاط الضعف لألنظمة املتوفرة وتطويرها
حتى ال تكون هذه األنظمة فريسة سهلة لحرب
املعلومات املعادية.
ب .تكوين فرق برمجة من كوادر وطنية مدربة
تدريبا عالياً من أجل التأكد من عدم وجود أبواب
خلفية يف الحاسبات أو إعادة برمجتها مجددا ً مع
الحصول عىل ما يسمى باملصدر ()source code
ج .رضورة وجود إحتياطات أمنية وترددية .
د .التطوير املستمر لكلامت املرور والشفرات
الخاصة بالدخول .
ه .تنفيذ العقوبات الرادعة ضد املخالفني لقواعد
وأنظمة املستقبل.
و .حامية مراكز الحاسبات واألنظمة اإللكرتونية
اآلخرى وتحصينها ضد وسائل التدمري والقرصنة
املعادية.
ز .العمل واإلرساع عىل إمتالك تكنولوجيا اإلخفاء
والخداع والتمويه.
ح .إتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية األنظمة
اإللكرتونية والحاسوبية من الحرب اإللكرتونية
املعادية وأسلحة النبضة الكهرومغناطيسية.
ط .إتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية ملواجهة
فريوسات الحاسبات اإللكرتونية .
ي .عدم اإلعتامد عىل مصدر واحد بل اإلعتامد عىل
عدة مصادر عند إسترياد املنظومات اإللكرتونية
حتى ال تقع مؤسساتنا أو بالدنا تحت رحمة الدولة
أو املؤسسة املنتجة لهذه املنظومات والحاسبات
اإللكرتونية.
ك .تأهيل الكوادر الوطنية املتخصصة يف مختلف
جوانب حرب املعلومات حتى يستطيعون تحقيق
الحامية املطلوبة من حرب املعلومات املعادية.
الخاتمة
هنالك عدد من التجليات التي تجزم بأن الحرب
السيربانية أو حرب املعلومات هي حرب واقعية
وليست مجرد حرب إفرتاضية يرتتب عليها دمار

تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف
جوانب حرب المعلومات حتى يستطيعون تحقيق
الحماية المطلوبة من حرب المعلومات المعادية

مادي قد يتسبب يف وقوع ضحايا من البرش منها
إستهداف البنية التحتية الحرجة للدولة و السيطرة
عىل األنظمة العسكرية  ،ورسقة املعلومات
والبيانات العسكرية أو التالعب بها  ،وجمع
املعلومات اإلقتصادية واإلستخباراتية.
 .14إن مظاهر هذه الحرب السيربانية قامئة
ومستمرة ولكن لها طبيعتها الخاصة من حيث
الفاعلون فيها وميدان املعركة  ،نوعية الخسائر ،
توقيت املعركة  ،فالفواعل قد تكون من الدول أو

من غري الدول مثل جامعات القرصنة  ،كام أن هذه
الحرب ال تفرق بني املدين والعسكري وهو ما يهدد
األمن اإلنساين لألفراد  ،وأما ميدان املعركة فهو بيئة
صناعية وليست طبيعية تحكمها الطبيعة حيث ال
يستطيع القانون الدويل وقف التفاعالت التي تجرى
فيها ليس فقط لغياب مفهوم السيادة فيها ولكن
لصعوبة معرفة الفاعل الحقيقي الذي قام بشن
هذه الحرب وصعوبة إعرتاف الطرف املعتدى عليه
بشكل علني عن حجم الخسائر التي لحقت به.
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استراتيجيات

"عين الصقر"  ..ومقومات ريادة
اإلمارات في مجال صناعة الفضاء واألقمار
االصطناعية

جاء إطالق اإلمارات
للقمر االصطناعي «عين الصقر»
في الثاني من ديسمبر  ،2020ليعزز من ريادة
اإلمارات في مجال األقمار االصطناعية ،ويضعها على خارطة الدول
المتقدمة ،بعد أن أصبح امتالك برامج الفضاء والقدرة على االنخراط
في مجال تصنيع األقمار االصطناعية أهم مؤشرات قياس قوة الدول
وتطورها المعرفي والتقني في عالمنا المعاصر.

«عين الصقر»  ..مهام نوعية
متطورة
تدرك دولة اإلمارات األهمية املتزايدة لألقامر

بقلم  :يوسف جمعة الحداد

االصطناعية يف املجاالت كافة ،املدنية والعسكرية ،التي يتيحها ،خاصة بعد أن شهدت مهام األقامر
ولهذا فإنها تحرص عىل االستثامر يف هذا القطاع االصطناعية تطورا ً الفتاً يف اآلونة األخرية لتشمل
الحيوي ،لتحقيق االستفادة القصوى من املزايا النسبية كافة جوانب الحياة ،التعليمية والبيئية واملناخية
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واالقتصادية والطبية والصناعية.
وميثل «عني الصقر» إضافة نوعية لخربات اإلمارات
يف مجال األقامر االصطناعية ،حيث كان لها السبق
قبل سنوات يف إطالق مرشوع «الياه سات» ،والذي
يعد أول مرشوع من نوعه يخدم القطاعني العسكري
واملدين من خالل أقامره يف منطقة الرشق األوسط
حيث يركز عىل نقل املعرفة والخربة الفضائية ،إضافة
إىل رشاء األنظمة وصناعتها .كام يعد “عني الصقر»
منوذجاً لالستخدامات املدنية والعسكرية ،فقد تم
تصميمه لتوفري تغطية عاملية ملدة عرش سنوات
قادمة،ويتميز بأنه مزود بنظام تصوير عايل الوضوح
والدقة ومبجرد دخوله إىل مداره املنخفض حول األرض
سيبدأ عملية التقاط صور فضائية لألرض وإرسالها إىل
محطة التحكم األريض .كام يتميز مدار القمر بأنه
يكمل  15دورة عىل األرض بشكل يومي وسيتم
استالم الصور مبارشة عىل املحطة األرضية التابعة
ملركز االستطالع الفضايئ عن طريق محطات قطبية
تسهم يف رسعة وصول الصور .كام ميتلك «عني الصقر»
محطة متنقلة قادرة عىل إرسال واستقبال الصور من
أي منطقة يف العامل.
هذه الخصائص التقنية العالية تعزز من مهام القمر
االصطناعي «عني الصقر» يف املجاالت العسكرية
واملدنية ،حيث سيخدم القمر القوات املسلحة لدولة
اإلمارات يف توفري صور وخرائط عالية الدقة تساعدها
يف تحقيق مهامها بكل كفاءة واحرتافية .كام سيتم
استخدام صور القمر يف العديد من االستخدامات
املدنية ،وخاصة يف مجاالت املسح الخرائطي ،والرصد
الزراعي ،والتخطيط املدين ،والتنظيم الحرضي
والعمراين ،والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها،
ورصد التغريات يف البيئة والتصحر ،فضالً عن مراقبة
الحدود والسواحل ،وهذا ما يجعل من «عني الصقر»
إنجازا ً فريدا ً يرسخ من مكانة اإلمارات كمركز رائد
ومعرتف به عىل الصعيد العاملي يف مجال االستشعار
عن بعد ،واالبتكار التقني ،والتطبيقات الجغرافية
املكانية.
عين الصقر  ..تجسيد للتفوق
العلمي والتقني لدولة اإلمارات
ال شك أن نجاح اإلمارات يف إطالق القمر الصناعي
«عني الصقر» ينطوي عىل العديد من الدالالت املهمة،
لعل أبرزها:
 - 1امتالك اإلمارات ملنظومة متطورة يف العلوم

يعد “عين الصقر»
نموذجاً لالستخدامات
المدنية والعسكرية،
فقد تم تصميمه
لتوفير تغطية عالمية
لمدة عشر سنوات
قادمة،ويتميز بأنه
مزود بنظام تصوير
عالي الوضوح والدقة
والتكنولوجيا املتقدمة :فـ «عني الصقر» هو نتاج
منظومة علمية متطورة وكوادر متخصصة يف
صناعة الفضاء واألقامر االصطناعية ،فقد استثمرت

اإلمارات منذ وقت مبكر يف تطوير منظومة التعليم
يف الدولة لتواكب القطاعات الجديدة التي تخدم
اقتصاد املعرفة ،ويف مقدمتها قطاع الفضاء واألقامر
االصطناعية .يف الوقت ذاته ،فإن االستعدادات الفنية
والتقنية التي سبقت عملية إطالق «عني الصقر»
متت بنجاح منقطع النظري؛ المتالك اإلمارات خربات
علمية وتكنولوجية متطورة ،فعملية تصميم القمر
بدأت عن طريق تطوير التكنولوجيا املتوفرة و
تحليل األداء الشامل للمنظومة املصممة ،ومن ثم
تصنيع أجهزة وأجزاء القمر باملواصفات املطلوبة
والتأكد من جاهزيتها لرتكيبها ودمجها لبناء القمر
االصطناعي النهايئ ،وهي عملية شديدة التعقيد ملا
تتضمنه من اختبارات مالءمة القمر عىل حامل القمر،
ومرحلة اختبارات سالمة القمر ومرحلة تزويده بوقود
الهايدرازين ،ومرحلة األعامل املشرتكة بني القمر
والصاروخ ،ومرحلة تغليف القمر بغطاء الحمولة،
ومرحلة دمج القمر عىل الصاروخ ،ومرحلة الجاهزية

74

العــدد  588ينــاير 2021

النهائية لإلطالق ،وهي عمليات فنية نوعية دقيقة
تعكس املستوى العلمي والتكنولوجي املتقدم الذي
تتمتع به اإلمارات ،ومتكنها من إدارة وتشغيل هذه
النوعية من األقامر االصطناعية.
لقد أصبحت منظومة التعليم والبحث العلمي يف
اإلمارات تواكب صناعة الفضاء واألقامر االصطناعية،
وليس أدل عىل ذلك من الدور املهم الذي تقوم به
الجامعات ومراكز البحوث يف مجال األقامر الصناعية،
وخاصة» النانومرتية» ،وهي أقامر صغرية الحجم
تزيد قليالً عىل كيلوجرام واحد ،كالقمر الصناعي
النانوي «نايف  »1 -الذي تم تطويره من جانب
«مركز محمد بن راشد للفضاء» بإسهام من طالب
الهندسة اإللكرتونية وامليكانيكية وهندسة الحواسيب
اإلماراتيني املنتمني إىل مؤسسات تعليمية مختلفة،
أبرزها الجامعة األمريكية يف الشارقة .كام تم تصنيع
القمر الصناعي «ماي سات »-1بجهود طالب جامعة
خليفة للعلوم والتكنولوجيا ضمن «مخترب الياه سات
للفضاء» ،وغريها العديد من اإلسهامات التي تعكس
املستوى املتطور ملنظومة التعليم والبنية التقنية يف
اإلمارات.
 - 2نجاح سياسة اإلمارات يف االستثامر يف الرثوة
البرشية املواطنة :لقد كان االستثامر يف بناء الكوادر
املواطنة أهم مرتكزات مرشوع اإلمارات الستكشاف
الفضاء واالنخراط يف مجال األقامر االصطناعية.
وبالفعل متتلك اإلمارات قاعدة من الكوادر املواطنة
املتخصصة التي متتلك الخربات الكافية
إلدارة وتشغيل األقامر
االصطناعية،
فـ «عني
ا لصقر »
الذي استغرق
تصنيعه خمس
سنوات نفذه فريق
من الكوادر يضم خربات وكفاءات وطنية
عالية من القوات املسلحة يف مجال إدارة املشاريع
الضخمة وهندسة األنظمة العسكرية والفضائية
بالتعاون مع نخبة من املهندسني االماراتيني
الشباب ومبساعدة خرباء وفنيني وأجانب يف
مجال التصنيع الفضايئ .والواقع أن استثامر
اإلمارات يف الرثوة البرشية يف هذا القطاع
ينطلق من قناعتها بأهمية توطينه ،باعتباره
من القطاعات االسرتاتيجية التي تقتيض أن
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«عين الصقر»
الذي استغرق
تصنيعه خمس
سنوات نفذه فريق
من الكوادر يضم
خبرات وكفاءات
وطنية عالية من
القوات المسلحة
يكون العاملون فيها من الخربات املواطنة.
وال شك يف أن اإلنجازات التي حققتها اإلمارات
يف مجال األقامر االصطناعية يف السنوات القليلة
املاضية هي نتاج استثامرها يف بناء قاعدة كبرية من
الكوادر املواطنة املتخصصة يف هذا املجال الحيوي
الدقيق ،سواء من خالل تطوير منظومة التعليم
والبحث العلمي ملواكبة صناعة الفضاء أو من خالل
ابتعاث الطالب إىل الخارج وااللتحاق بأرقى
املعاهد والكليات
املتخصصة يف
مجال القضاء

واألقامر االصطناعية أو من خالل الرشاكات التي
أجرتها الدولة مع الدول الرائدة يف مجال األقامر
االصطناعية وأتاحت ألبناء الوطن الفرصة لالطالع عىل
تجارب هذه الدول عن قرب واالستفادة منها ،أو من
خالل إعداد الربامج التأهيلية والتدريبية املتخصصة
يف مجال الفضاء .ولعل من اإلحصائيات املهمة يف هذا
السياق أن عدد العاملني يف قطاع الفضاء اإلمارايت
يبلغ حالياً  3100موظف من مختلف التخصصات
ذات الصلة بالقطاع ،بينهم  %18من النساء ،فيام
يعمل  150إماراتياً من مهندسني وباحثني وعلامء
عىل مرشوع “مسبار األمل” .ووصل عدد الجهات
التي تعمل يف القطاع نحو  56جهة ،بينها  3مشغلني
رئيسيني ،و 3جامعات وطنية ،و 5مراكز للبحث
والتطوير.
 - 3نجاح اإلمارات يف توطني التكنولوجيا املتقدمة :ال
شك أن قمر «عني الصقر» ،وغريه العديد من األقامر
االصطناعية يجسد بوضوح نجاح اسرتاتيجية اإلمارات
يف توطني التكنولوجيا املتقدمة ،وتأهيل الكوادر
املواطنة المتالك أدواتها املختلفة ،ومبا ميكنهم يف إدارة
وتشغيل األقامر االصطناعية بكفاءة عالية .وليس أدل
عىل ذلك من نجاح فريق عمل «مسبار األمل» يف
تنفيذ  200تصميم تكنولوجي علمي جديد ،وتصنيع
 66قطعة من مكوناته يف اإلمارات ،األمر الذي يؤكد
أن اإلمارات باتت ضمن الكبار يف مجال امتالك
التكنولوجيا املتقدمة وتطويعها لخدمها مرشوعاتها
التنموية واقتصادها املعريف.
يف السياق ذاته ،فإن قطاع الفضاء يأيت ضمن
القطاعات االسرتاتيجية التي حددتها السياسة العليا
للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار فيام يتعلق بالقطاع
الفضايئ وخاصة يف مجاالت
تكنولوجيا
تطوير
االتصاالت واألقامر
الصناعية ،إضافة
إىل تطبيق أحدث ما
توصلت إليه تكنولوجيا
لالستخدامات
الفضاء
األرضية .يف الوقت ذاته ،تهدف
االسرتاتيجية الوطنية للفضاء
 2030إىل دعم تحقيق رؤية اإلمارات
يف مجال صناعة الفضاء مبختلف علومه وتقنياته
وتطبيقاته وخدماته ،وتحدد النتائج اإليجابية لتلك
الصناعة عىل الدولة خالل عرش سنوات من خالل
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جديدة سيتم إطالقها حتى .2021
ريادة اإلمارات في مجال صناعة
الفضاء واألقمار االصطناعية
جاء إطالق القمر االصطناعي «عني الصقر» ليجسد
ريادة اإلمارات يف مجال صناعة الفضاء واألقامر
االصطناعية ،فهذا القمر هو الرابع ألغراض الرصد
الذي متتلكه الدولة ،لريتفع عدد األقامر االصطناعية
لإلمارات إىل  12قمرا ً إضافة إىل عدد من األقامر
املكعبة الصغرية لألغراض التعليمية والبحث والتطوير
يف مجاالت تقنيات الفضاء.
والواقع أن دولة اإلمارات متتلك كافة املقومات التي
متكنها من قيادة املنطقة يف هذا املجال ،خاصة أنها
بدأت االنخراط يف هذا القطاع منذ عقدين من
الزمان ،وتحديدا ً يف أكتوبر من العام  ،2000حينام
أطلقت إىل الفضاء القمر الصناعي “الرثيا ،”-1عىل
منت الصاروخ الرويس “يس الونش زينت  ،”3 -وهو
القمر الذي أسهم يف تقديم نقلة كبرية لتطوير
االتصاالت يف املنطقة ،نظرا ً لتغطيته  99بلدا ً من
مناطق مختلفة من العامل ،وتوفري خدمات االتصاالت
الفضائية املتنقلة .وبلغ عدد املستفيدين من خدمات
القمر االصطناعي أكرث من ثلث سكان العامل ،عرب
الحصول عىل أرقى خدمات االتصاالت.
وعىل مدار هذين العقدين رسخت اإلمارات مكانتها يف
مجال الفضاء واألقامر االصطناعية ،وحققت إنجازات
مشهودة فيه مل تقترص مردوداتها اإليجابية عليها وإمنا
عىل املنطقة والعامل بوجه عام ،وأطلقت سلسلة من
األقامر االصطناعية متعددة املهام واالسـتخدامات،
أهمها “الرثيا ”2 -عام  ،2003و“الرثيا  ”3 -عام ،2008
و“ديب سات  ”1 -عام  ،2009و“الياه ”1 -عام ،2011
و“الياه  ”2 -عام  ،2012و“ديب سات  ”2 -عام ،2013
و“نايف  ”1 -عام  ،2017و“الياه ”3 -يف يناير ،2018
و“خليفة سات” يف أكتوبر  ،2018و“ماي سات ”1 -
يف نوفمرب  ،2018و“مسبار األمل” يف يوليو .2020
تويل دولة اإلمارات قطاع الفضاء واألقامر االصطناعية
اهتامماً استثنائياً ،وتنظر إليه باعتباره جزءا ً ال يتجزأ
من أمنها الوطني واقتصادها املعريف ،ألن االستخدامات
املدنية والعسكرية لألقامر االصطناعية ترتبط بشكل
وثيق مبسرية النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة يف
املجاالت كافة؛ فاالسرتاتيجية الوطنية لقطاع الفضاء
 2030تستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضايئ يف

تولي دولة
اإلمارات قطاع الفضاء
واألقمار االصطناعية
اهتماماً استثنائياً ،
وتنظر إليه باعتباره
جزءاً ال يتجزأ من أمنها
الوطني واقتصادها
المعرفي
االقتصاد الوطني ،ودعم االقتصاد القائم عىل املعرفة،
والعمل عىل تحقيق ستة أهداف رئيسية من بينها،
تشكيل رشاكات واستثامرات محلية وعاملية فاعلة يف
صناعة الفضاء  ،وتعزيز القدرات املحلية املتقدمة يف

البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء.
يف الوقت ذاته ،فإن تفوق اإلمارات يف هذا املجال
يعزز من مكانتها اإلقليمية والدولية ،خاصة أن العائد
واملردود من هذه األقامر االصطناعية يشمل أيضاً
دول املنطقة والعامل ،ولعل نظرة رسيعة إىل طبيعة
االستخدامات املختلفة لهذه األقامر االصطناعية يؤكد
ذلك بوضوح ،فالقمر االصطناعي “الرثيا  ،”3الذي
تم إطالقه عام  2008عىل سبيل املثال ،ساهم يف
مد تغطية االتصاالت إىل بلدان مثل الصني واليابان
وكوريا وماليزيا وفيتنام واندونيسيا والفلبني واسرتاليا،
مقدماً إضافة مهمة للخدمات يف آسيا واملحيط
الهادي .بينام يلبي قمر “الياه سات” املتطلبات
العسكرية العملياتية ،ويتميز مبواصفات عسكرية
تلبي احتياجات القوات املسلحة لدولة اإلمارات ودول
مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة ،فضالً عن
ربطه سفارات اإلمارات يف الخارج ،وتوفري وسيلة
اتصاالت مؤمنة متكنها من التواصل مع أجهزة الدولة،
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خاصة يف حاالت الطوارئ والكوارث التي قد تتعرض
لها الدول التي تتواجد فيها سفارات اإلمارات ،كام يوفر
حلول االتصاالت الصوتية واملرئية واتصاالت البيانات.
ويوفر للجانب العسكري كذلك حلول االتصاالت
الفضائية العسكرية املؤمنة التي يصعب التقاطها،
وتكون بياناتها مشفرة إىل حد ما ،وتتمتع مبواصفات
عسكرية أمنية يصعب اخرتاقها من أي جهة مضادة.
وقد استفادت القوات املسلحة لدولة اإلمارات من
خدمات “الياه سات” خالل مشاركاتها الخارجية يف
مهام حفظ السالم واإلغاثة اإلنسانية حيث وفرت
االتصاالت املرتبطة باألقامر الصناعية املرونة ورسعة
االتصال املأمون للقوات املتواجدة هناك بفضل
استخدام أجهزة االتصال الطرفية املحمولة عىل الظهر ،الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  27و 28سنة مام
أو التي يتم تركيبها عىل اآلليات .
يبرش بتحقيق املزيد من اإلنجازات يف هذا القطاع
ويعترب «خليفة سات» الذي تم إطالقه يف التاسع الفتي نوعا ما  .وتكمن أهمية «خليفة سات» ليس
والعرشين من أكتوبر  2018بنجاح كبري إىل الفضاء فقط يف كونه قد أسس قاعدة وطنية لتصنيع األقامر
أيقونة تقنية متطورة للغاية ،وهو أول قمر صناعي االصطناعية بكفاءات إماراتية بشكل كامل ،لتصبح
يتم تطويره داخل الغرف النظيفة يف مختربات تقنيات معه اإلمارات الدولة العربية األوىل التي متتلك تقنيات
الفضاء يف مركز محمد بن راشد للفضاء ،ويعترب القمر بناء أقامر اصطناعية يف شكل كامل ومستقل عن أي
الصناعي الثالث ألغراض الرصد الذي متتلكه اإلمارات دعم خارجي ،وإمنا أيضاً ألنه يشتمل عىل سبعة
يف املدار  .ويعترب «خليفة سات» أحدث األقامر ابتكارات فضائية ،هي ابتكار تقنية للتواصل مع القمر
الصناعية املتقدمة عىل مستوى العامل ،ملا يشتمل ذاته من أي مكان يف العامل ،إىل جانب تطوير تقنيات
عليه من تقنيات متطورة ومحدّثة تقدم خدمات ذات لتحريك القمر يف الفضاء الخارجي لتوفري صور ثالثية
جودة عالية للمستخدمني.
األبعاد بكميات أكرب ،إضافة إىل تطوير تقنية للتحكم
ودخلت اإلمارات بالقمر «خليفة سات» عرص التلقايئ بالقمر ،وتطوير تقنية تحديد مواقع التصوير،
التصنيع الفضايئ الكامل ،خاصة أن فريق تصنيع القمر ما يجعله من أفضل األقامر االصطناعية العاملية يف
املكون من  70مهندساً هم جميعاً من مواطني الدولة مجال تأمني الصور العالية الجودة ،فضالً عن إدخال

جاء إطالق
«مسبار األمل» في
يوليو  2020لتكون
اإلمارات واحدة من
بين تسع دول فقط
في العالم تمتلك
برامج استكشاف هذا
الكوكب

تحسينات عىل رسعة االستجابة.
وجاء إطالق «مسبار األمل» يف يوليو  2020من
قاعدة مركز «تانيغاشيام» الفضايئ يف اليابان ،ليؤسس
ملرحلة جديدة يف تاريخ اإلمارات ،لتكون واحدة من
بني تسع دول فقط يف العامل متتلك برامج استكشاف
هذا الكوكب ،واالنطالق من هذا اإلنجاز إىل الريادة
العاملية ،حيث تطمح اإلمارات إىل إيصال البرش إىل
الكوكب األحمر خالل العقود املقبلة ،من خالل
مرشوع (املريخ  ،)2117الذي يتضمن برنامجاً وطنياً
إلعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية يف مجال
استكشاف املريخ ،من أجل بناء أول مستوطنة برشية
عىل الكوكب األحمر.
يف الوقت ذاته ،فإن مردود مسبار األمل يشمل دول
العامل أجمع ،حيث تستهدف اإلمارات من ورائه خدمة
اإلنسانية جمعاء ،بصفته أول مهمة من نوعها يف العامل
توفر معلومات غري مسبوقة عن مناخ املريخ ،وتتيحها
للمجتمع العلمي العاملي مجاناً ،لتؤكد من جديد أنها
صاحبة رسالة حضارية وإنسانية عاملية تستهدف بث
قيم األمل وثقافة اإلنجاز وتحدي املستحيل واإلرصار
عىل تنفيذ الطموحات حتى لو كانت يف عناق السامء
مقومات ريادة اإلمارات يف مجال الفضاء واألقامر
االصطناعية
متتلك اإلمارات املقومات البرشية والتقنية
والتكنولوجية التي تؤهلها ألن مركزا ً رائدا ً يف مجال
الفضاء واألقامر االصطناعي خالل السنوات املقبلة،
وأهمها:
 - 1الرتكيز عىل االستثامر يف تطوير قطاع الفضاء
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اإلمارات هو األكرب من نوعه عىل مستوى املنطقة،
من حيث االستثامرات وحجم املشاريع ،فضالً عن
عدد الرشكات ،التي تشتغل بالقطاع ،ويقدر حجم
استثامرات اإلمارات يف هذا القطاع حوايل  22مليارا ً،
ويشمل ذلك املشاريع الفضائية املختلفة ،التي تتم
بجهود املؤسسات والجهات العاملة واملشغلة له
يف الدولة ،فيام بات من القطاعات االسرتاتيجية يف
اإلمارات ،خصوصاً يف ما يخص استكشاف الكواكب
وتطوير تكنولوجيا االتصاالت واألقامر الصناعية،
إضافة إىل تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا
الفضاء لالستخدامات األرضية.
 - 2تراكم خربات الرشكات الوطنية العاملة يف مجال
األقامر الصناعية ،والتي نجحت يف مواكبة التكنولوجيا
املرتبطة بهذا القطاع والعمل عىل توطينها سواء من
خالل الرشاكات مع الرشكات العاملية الكربى أو من
خالل السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية التي تركز
عىل تطوير هذا القطاع .فعىل سبيل املثال فإن
االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الفضاء  ،2030تتضمن
محورا ً خاصاً بتطوير القدرات املحلية املتقدمة يف
البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء ،من
خالل برنامج خاص لدعم وتعزيز القدرات التصنيعية
واألنشطة املتعلقة باألقامر االصطناعية والتقنيات ذات
الصلة بها ،عرب تخصيص ستة مبادرات لذلك وتتضمن
تطوير آلية فاعلة لنقل التقنيات يف مجال تصنيع
األقامر والتقنيات الفضائية إىل الدولة ،إضافة إىل
إجراء تجارب ومهامت لزيادة قدرات األقامر الصغرية،
مبا يف ذلك استخدامها يف مهامت استكشاف الفضاء.
ومن ضمن أهم املبادرات الربنامج الوطني لألقامر
الصغرية لتشجيع وتنسيق املشاريع ودعم األفكار
املبتكرة ،وتطوير مبادئ توجيهية لتعزيز الكفاءة
والسالمة يف استخدامات األقامر الصغرية ،إضافة إىل
توسيع املرافق واإلمكانيات والبدء يف استخدام قدرات
التصنيع الرتاكمي والتكامل واالختبار.
 - 3تطوير منظومة التعليم يف اإلمارات ،ومواكبتها
لصناعة الفضاء واألقامر االصطناعية ،فالربنامج
التعليمي لوكالة اإلمارات للفضاء يهدف إىل تأسيس
بنية تعليمية وعلمية متكاملة وذلك من خالل
إعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية لتشجيعهم
عىل العمل يف قطاع الفضاء يف الدولة مبا يتناسب
مع احتياجات القطاع الفضايئ الوطني ،حيث تقوم
الوكالة باستقطاب الطالب املتميزين من مواطني

يعد قطاع الفضاء
في اإلمارات هو
األكبر من نوعه على
مستوى المنطقة،
من حيث االستثمارات
وحجم المشاريع
والذي يقدر بحوالي
 22ملياراً
الدولة لتحصيل الدرجات العلمية يف مجال الفضاء
داخل وخارج الدولة .كام يسعى الربنامج إىل رعاية
املواهب الناشئة وتطوير مهارات الطلبة واملعلمني
وتنميتهم يف مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا
والرياضيات كام تعمل الوكالة عىل نرش
الوعي واملعرفة مبجال الفضاء إللهام
الطلبة لدراسة التخصصات الفضائية
املطلوبة .هذا فضالً عن قيام
العديد من الجامعات واملعاهد
باستحداث أقسام متخصصة يف قطاع
الفضاء واألقامر االصطناعية ،وتوفري برامج
تدريبية عالية املستوى لتدريب الطالب يف
هذا املجال.
 - 4امتالك اإلمارات لبنية تحتية وتقنية واتصالية
متطورة داعمة لقطاع الفضاء ليس فقط عىل
مستوى املنطقة  ،ولكن عىل مستوى العامل ككل،
وتتضمن املرافق الخاصة بتطوير األقامر االصطناعية
وأنظمة الستقبال ومعالجة البيانات واالستشعار
عن بعد  ،وتأسيس مراكز البحث والتطوير العلمي
الخاصة بعلوم ومشاريع الفضاء ،وذلك بالتعاون مع
العديد من املؤسسات األكادميية والبحثية يف الدولة.
فضالً عن امتالك شبكة اتصاالت متطورة ،حيث
جاءت اإلمارات يف املركز األول خليجياً وعربياً ويف
غرب آسيا ،والسابع عاملياً يف مؤرش البنية التحتية
لالتصاالت ،بحسب تقرير استبيان األمم املتحدة
للحكومة الذكية .2020
خاتمة
استطاعت اإلمارات خالل العام  2020أن ترسخ

مكانتها عىل خارطة الدول املتقدمة يف مجال
الفضاء واألقامر االصطناعية ،بتحقيقها
إنجازين نوعني ،األول «مسبار األمل»
والثاين «عني الصقر» ،وتطمح إىل
تحقيق إىل املزيد يف املستقبل،
ألنها تسعى إىل قيادة دول
املنطقة يف هذا املجال
الحيوي ،الذي بات
عنــواناً لنهضتهــا
الشـــــاملــــة
ومؤرشا ً عىل
تفوقهــا

ا لتكنو لو جي
ومتــيز منظومتها
التعليميـــة ،مرتكزة
يف ذلك عىل الدعــم
الالمحـــدود من جــانــب
القيادة الرشيدة ،ومتسلحة
بالكوادر البرشية املواطنة املؤهلة
لالنطالق بهذا القطاع إىل مرحلة أكرث
تقدماً يف السنوات املقبلة.
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تقنيات

الطائرة  U-2وشقيقتها الصغرى U-2S: 65
عاما من االستطالع المتطور

قطعت الطائرة  ،U-2 Dragon Ladyالتي تعتبر واحدة من
أكثر طائرات االستطالع الجوي سرية في الواليات المتحدة ،شوطا طويال منذ
قيام الطائرة برحلتها األولى في األول من أغسطس عام  .1955وتحتفل الطائرة هذا العام بمرور
 65عاما على دعم مهام سالح الجو األمريكي عن طريق االستطالع الفائق التطور .وما تزال الطائرة U-2
 Dragon Ladyالمتعددة الطوابق تنفذ بعضا من أكثر مهام التجسس لدى الجيش األمريكي حساسية على
مستوى العالم ولكن الطائرة  U-2S Dragon Ladyالمتعددة المهام التي ما تزال في صفوف الخدمة لدى
سالح الجو األمريكي حتى يومنا هذا تختلف تمام االختالف عن شقيقتها الكبرى.

من الواضح أن جهود التحديث قد أتت مثارها .فمنذ
عام  1994تم ضخ  1,7مليار دوالر من أجل تحديث
سمات خاصة
جسم الطائرة وأنظمة استشعارها .كام شملت تلك
التحديثات التحول إىل املحرك  ،GE F118-101وهو تعترب الطائرة  U-2Sطائرة ذات مقعد واحد ومحرك
ما استلزم تغيري اسم كافة الطائرات  U-2يف ترسانة واحد ،وهي طائرة استطالع قادرة عىل االستطالع
سالح الجو األمرييك إىل .U-2S
واملراقبة عىل ارتفاعات عالية/أو ارتفاعات قريبة من
وتتمتع الطائرة  U-2Sبتصميم معياري يتيح رسعة الغالف الجوي ،ومن ثم بث إشارات وصور وقياسات
إجراء التحديثات الالزمة عن طريق إدخال تقنيات إلكرتونية ومعلومات استخباراتية املعروفة اختصارا
جديدة يف غضون أسابيع قليلة – ال شهور -من أجل باسم  MASINTويأيت الجناحان الطويالن الضيقان
طرح جيل جديد من الطائرات العسكرية .وتتواجد ليمنحا الطائرة  U-2شكلها الرشاعي والقدرة عىل
الطائرة داخل رسب االستطالع التاسع يف قاعدة حمل أنظمة االستشعار الثقيلة إىل ارتفاعات غري
 Bealeالتابعة لسالح الجو يف كاليفورنيا جنبا إىل مسبوقة وإبقائها يف مواقعها لفرتات زمنية طويلة.
جنب األرساب العملياتية األخرى العاملة يف مسارح وتحلق الطائرة  U-2عىل ارتفاع يزيد عىل 70,000
العمليات الكربى يف جميع أنحاء العامل.

قدم ،ما يفرض عىل قائدها رضورة ارتداء بزة
الضغط الكامل الشبيهة بتلك التي يرتديها رواد
الفضاء .أما بالنسبة لكيفية التعامل مع الطائرة عىل
ارتفاعات منخفضة ومع وجود عجلة هبوط تشبه
عجلة الدراجة العادية ،فاألمر يحتاج إىل مهارات
كبرية للتحكم يف الطائرة عند الهبوط.
وعادة ما يقوم طيار ثان ب “مطاردة” كل عملية
هبوط باستخدام سيارة فائقة األداء من أجل
مساعدة الطيار عن طريق منحه املعلومات
الالسلكية املتعلقة باالرتفاع وحدود املدرج الجوي.
وال عجب أن الطائرة  U-2استحقت عن جدارة
لقبها الشائع كأصعب طائرة ميكن قيادتها عىل
مستوى العامل.
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وتستطيع الطائرة جمع مجموعة مختلفة من
الصور مثل الصور اإللكرتو – برصية ذات األطياف
املتعددة والصور باألشعة تحت الحمراء ومعلومات
أجهزة الرادار التي ميكن تخزينها أو إرسالها ملراكز
املعلومات األرضية .كام تستطيع الطائرة عمل
تغطية عالية الوضوح فوق مساحات شاسعة عن
طريق كامريا برصية قادرة عىل إنتاج منتجات
فيلمية تقليدية يتم تحميضها وتحليلها الحقا بعد
الهبوط.
سرعة النقل
تعترب الرسعة عنرصا مهام يف أي سيناريو عسكري.
وتحمل الطائرة  U-2جهاز املعلومات اإلشارية
 signals intelligence payloadحيث ميكن بث
كافة املعلومات االستخباراتية بطريقة شبه فورية إىل
أي مكان يف العامل عن طريق وصالت املعلومات من
الجو إىل األرض أو من الجو إىل األقامر االصطناعية،
ومن ثم تقديم معلومات مهمة للقادة العسكريني.
ومن أبرز املزايا هو أن الطائرة  U-2تستخدم محركا
خفيف الوزن من نوع  F118-101من إنتاج رشكة
جرنال إلكرتيك املعروف بقلة استهالكه للوقود
والذي تنتفي معه الحاجة إىل إعادة تزويد الطائرة
بالوقود اثناء الطريان خالل املهام التي تستغرق
وقتا طويال .وتحتوي الطائرة عىل أنظمة االستشعار
التالية :كامريا إلكرتو – برصية تعمل باألشعة
تحت الحمراء وكامريا برصية وجهاز رادار متطور
ومعلومات إشارية واتصاالت تعتمد عىل الشبكات.
اختراق الستار الحديدي
يف األول من مايو عام  1954وجد قادة األوساط
االستخباراتية يف العاصمة األمريكية واشنطن
أنفسهم يف موقف حرج للغاية .ففي سامء امليدان
األحمر يف موسكو حلقت أحدث طائرة قاذفة
سوفيتية Myasishchev M-4 :التي أطلق عليها
االسم املشؤوم “املطرقة” خالل احتفاالت عيد
العامل يف روسيا.
وبعد قيام االتحاد السوفيتي بتفجري قنبلة
هيدروجينية يف الصيف املايض ،جاء هذا االكتشاف
ليعزز املخاوف املتزايدة التي تؤكد أن روسيا مل
تسبق الغرب يف مجال األسلحة النووية والطائرات
تصميمات أولية
القاذفة فحسب ،بل وتستعد أيضا لشن هجوم
محتمل ضد الواليات املتحدة أيضا.
جاءت التصميامت األولية ملا سيصبح الطائرة U-2

وبدا جليا أن اخرتاق الستار الحديدي أصعب مام
تصورت وكاالت االستخبارات األمريكية .فاالتحاد
السوفيتي يتمتع مبساحات شاسعة يصعب مسحها،
وعندما جرى إرسال طائرات االستطالع إىل حدود
املجال الجوي الرويس غالبا ما تعرضت تلك الطائرات
للسقوط عىل يد القوات السوفيتية.
لذلك ،احتاج الرئيس األمرييك دوايت أيزنهاور إىل
عيون جديدة يف السامء تحققت من خالل طائرة
االستطالع  U-2القادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات
عالية والتي أنتجتها رشكة لوكهيد مارتن.

الحقا عىل يد املهندس املعلم كالرنس “كييل”
جونسون يف عام  .1953ووضع جونسون تصوره
لبناء طائرة استطالع خفيفة قادرة عىل التحليق
عىل ارتفاعات عالية وبعيدا عن نريان األسلحة
السوفيتية .واستمدت الطائرة  U-2تصميمها
األنيق من الطائرات الرشاعية التقليدية .فالجناحان
الطويالن الدقيقان يتيحان للطائرة تنفيذ املهام عىل
بُعد  3,000ميال وحمل  700رطال من أحدث أجهزة
االستطالع التصويري إىل ارتفاع غري مسبوق يصل إىل
 70,000قدم.
ومن سوء الطالع أنه يف الوقت الذي نجح فيه
جونسون يف تقديم تصور كامل للمسؤولني
األمريكيني يف صيف عام  ،1954كان الرئيس أيزنهاور
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ومدير وكالة املخابرات املركزية ،الن داالس ،قد
وقعا بالفعل عىل تصميمني تنافسيني لبناء طائرة
استطالع قادرة عىل التحليق عىل ارتفاعات عالية.
ولكن هذه الخطوة مل تردع جونسون عن امليض
قدما يف مرشوعه ،حيث عرض صفقة ال يستطيع أي
جرنال رفضها :أن يتوىل كامل املسؤولية عن الصيانة
والخدمة – وهو مفهوم جديد يف عامل الطريان-
وأن يرسل أول طائرة  U-2إىل السامء يف غضون
مثانية شهور فقط .ونجح جونسون تقريبا يف الوفاء
بوعده قبل انتهاء املهلة املحددة املستحيلة ،وهي
تسليم أول طائرة  U-2إلجراء اختبار جوي لها يف
 29يوليو عام  .1955وبذلك حصل الرئيس أيزنهاور
عىل سالحه الرسي ،وكان عازما عىل استخدامه ملنع
الحرب الباردة من التحول إىل حرب ملتهبة حمراء.
ويف مطلع عام  1956أعلن رئيس الوزراء نيكيتا
خروشوف أن بالده ستجعل “الصواريخ مثل املقانق”،
وأنها ستستحوذ قريبا عىل قنبلة هيدروجينية قادرة
عىل قصف “أي مكان يف العامل” .وحذر خروشوف
من أن بالده ستقوم بإسقاط أي زوار غري مرحب
بهم يحلقون فوق روسيا.
ومع بداية صيف عام  1956جاءت الطائرة  U-2من
إنتاج رشكة لوكهيد مارتن لتثبت خطأ خروشوف.
ففي الرابع من يوليو قاد هرييف ستوكامن طائرة من
طراز  U-2من مدينة “فيسبادن” يف أملانيا الغربية
يف عمق األرايض السوفيتية ،والتقط صورا تفصيلية
للمدارج الجوية واملصانع وترسانات بناء السفن مل
يسبق ألي طائرة أخرى التقاطها.
ومن الصحيح أن الرادارات السوفيتية نجحت يف
تعقب الطائرة ولكن طائرة ستوكامن حلقت بعيدا
عن أيدي الطائرات االعرتاضية السوفيتية ونريان
املدافع املضادة للطائرات ،ونجحت يف العودة إىل
أرض الوطن حاملة معلومات استخباراتية غريت
وجه التاريخ.
وبفضل الطائرة  U-2متكن أيزنهاور من الحصول
عىل املعلومات الالزمة التي يحتاجها للحيلولة دون
بناء ترسانة أسلحة سوفيتية ضخمة ونشوب حرب
محتملة.

تقنيات

صورة كاملة لساحات المعارك

المواصفات الفنية:
يتوقف املستقبل عىل الرسعة واملعلومات ،أي
الحصول عىل املعلومات الصحيحة وتسليمها
•الطائرة U-2S
للشخص املناسب يف الوقت املناسب .ووجود
•الطول 63 :قدما ( 19,2مرتا)
األنظمة املتطورة عىل منت الطائرة  U-2Sسيمكنها
•االرتفاع 16,6 :قدما ( 5,09أمتار)
من جمع وتحليل وتبادل املعلومات يف وقت واحد،
•طول الجناح 103 :أقدام (31,39
ومن ثم عرض صورة كاملة لساحات املعارك يف
مرتا)
املستقبل القريب.
•الوزن األقىص 40,000 :رطال
وتستطيع الطائرة  U-2Sالتحليق عىل ارتفاع 13
( 18,144كيلوجراما)
ميال وحمل ما يقرب من  2,5أطنان تقريبا من أكرث
•الرسعة 475 :ميال يف الساعة (764
األجهزة تطورا عىل مستوى العامل ،ما يجعل مهمتها
كيلومرتا يف الساعة)
األساسية جمع املعلومات الصحيحة من أجل دعم
•الحمولة 5,000 :رطال (2,268
الطائرات املقاتلة التكتيكية ،وإخطار مستشاري
كيلوجراما)
األمن الوطني االسرتاتيجي كل ساعة وكل يوم بنجاح
•أقىص ارتفاع :فوق  70,000قدما
املهام بنسبة .%97
( 21,336مرتا)
واليوم ،ال تقترص مهمة الطائرة U-2 Dragon
•املدى :أكرث من  6,000ميال (9,600
 Ladyعىل تحقيق األمن الدويل عىل مدار اليوم
كيلومرتا)
وعىل مدار األسبوع وعىل مدار العام كأكرث الطائرات
قوة وقدرة عىل تنفيذ مهام املراقبة واالستطالع ISR
عىل ارتفاعات عالية داخل األسطول ،بل تساهم
سقط صاروخ أرض – جو سوفيتي بالقرب من طائرة أيضا يف دعم رؤية سالح الجو األمرييك تجاه
من طراز  U-2يقودها فرانسيس جاري باورز أثناء “نظام إدارة املعارك املتقدم” Advanced Battle
مهمة استطالعية فوق روسيا .و ُحكم عىل باورز  )Management System (ABMSوهو عبارة عن
بالسجن عرش سنوات يف أحد معسكرات العمل برنامج يعيد الحياة إىل “إنرتنت األشياء” ‘Internet
السوفيتية يف السابع عرش من أغسطس  1960ولكن  ’of thingsلخدمة الجيش األمرييك.
تم إطالق رساحه بعد عامني فقط يف صفقة مبادلة
طائرات قوية
مع الجاسوس رودلف أبل.
ورغم هذا ،ظلت الطائرة  U-2محتفظة مبوقعها ال تقترص أي معركة عىل ساحة قتال واحدة.
كسالح قوي يف يد وكاالت االستخبارات األمريكية فالتواصل أمر حيوي .ويعني «نظام إدارة املعارك
السيام خالل أزمة الصواريخ الكوبية .فقد قامت املتقدم» فرض السيطرة التامة عىل ساحة العمليات،
طائرة من طراز  U-2بقيادة الرائد ريتشارد هيرس وقدرة كافة الطائرات واألنظمة املقاتلة – سواء
بالتقاط صور ملنشآت الصواريخ السوفيتية غريب كانت بحرية أو جوية أو برية أو فضائية أو سربانية
كوبا يف الرابع من أكتوبر  ،1962ما كشف قدرة (إلكرتونية) – عىل تبادل املعلومات الحساسة مع
الروس عىل شن هجوم نووي ضد الواليات املتحدة .بعضها البعض يف آن واحد.
وعىل مدار ال  13يوما التالية ،نجحت الطائرة تحمل الطائرة  U-2Sأنظمة استشعار قوية قادرة
 U-2يف متكني الرئيس كنيدي من متابعة التحركات عىل جمع املعلومات بغض النظر عن األحوال
السوفيتية يف كوبا ،ما نجح اإلدارة األمريكية الوقت الجوية ،ليال أو نهارا .ويتم توزيع املعلومات بصورة
مواجهة الجواسيس
الالزم إلبرام صفقة مع السوفييت :أن تقوم روسيا شبه فورية للمستخدمني العسكريني ووكاالت
ورغم هذا ،كانت املسألة مسألة وقت قبل أن تنجح بنزع أسلحتها يف كوبا مقابل تعهد الواليات املتحدة االستخبارات العاملية عن طريق وصالت رقمية فائقة
التقنيات الروسية املضادة للطائرات يف مجاراة طا{ة باالمتناع عن غزو الجزيرة ،األمر الذي منع كال القدرة.
التجسس األمريكية .ففي األول من مايو عام  1960الجانبني من السقوط يف حافة حرب نووية.
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العال  ..األيقونة التاريخية

malrashid@uob.edu.bh

بال شك ،احتضان محافظة العال
للقمة الخليجية ال  41للمرة
األولى في التاريخ هو رسالة
في غاية األهمية للعالم
مضمونها يحتوي على دالالت
تاريخية وقوية لمن يقرأها
جيدا .فالعال مكان استثنائي
له رمزية تاريخية كبيرة يعكس
البصمة السعودية التي تعمل
على جعل المكان مكانا ذا
صبغة عالمية مميزة وفريدة
بجمع بين األصالة والتاريخ
والحاضر ويعكس مستقبال تم
التخطيط له بعناية فائقة وكأن
القيادة السعودية تقول للعالم
انها تقف على تاريخ طويل
ممتد وتسهم في كتابة تاريخ
المنطقة الحديث.

السطر األخير

بقلم  :د .مها الراشد
أكاديمية وكاتبة بحرينية

العال ،محافظة تقع شاميل املدينة املنورة وتجمع
بني جامل الطبيعية من جبال ووديان وتاريخ
يعود آلالف السنني ،باإلضافة اىل اكتنازها بني
تضاريسها مجموعة من أهم املواقع األثرية يف
شبه الجزيرة العربية دفعت القيادة السعودية
حفظها الله اىل االتجاه نحو تطويرها لتعزيز
الرتاث الثقايف واملعرفة العلمية مبا يفتح طرقا
جديدة للسياحة املستدامة لهذا املوقع األثري
وذلك بإنشاء الهيئة امللكية ملحافظة العال يف
 2017وهدفها الرئييس تطوير محافظة العال
عىل نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية ومواقعها
األثرية ،وكذلك رؤية العال التي أطلقها صاحب
السمو املليك األمري محمد بن سلامن آل سعود
ويل عهد اململكة العربية السعودية يف عام
 2019وتتضمن مجموعة من املشاريع التنموية
التطويرية التي تتامىش مع أهداف رؤية اململكة
 2030بضخ  120مليار ريال للناتج املحيل
للسعودية واستهداف ما يقارب املليونني زائر،
وارشاك املجتمع املحيل بشكل كبري ليكون له دور
بارز يف املشاريع التنموية التي تهدف اىل حامية
الرتاث الطبيعي واإلنساين يف العال  ،وابتعاث
أبناء املنطقة للخارج لدراسة املجاالت املختلفة
املتعلقة بخطط التنمية مام يعد استثامرا
مهام وحقيقا يف االنسان وطاقاته لبناء وطنه.
ويف  2020ورغم ظروف وتحديات هذه السنة
االستثنائية ،أطلقت منظمة السياحة العاملية
مسمى (إطار العال لتنمية املجتمع الشاملة من
خالل السياحة) عىل اإلطار العام يف مامرسات
التنمية السياحية الشاملة للمجتمعات املحلية.
خالصة القول  ،نستطيع ان نجزم ان اختيار العال
الحتضان القمة الخليجية اختيار ذيك جدا ،ليس
فقط لكون العال منوذجا يف التطور الحضاري
املستدام ،بل أيضا لكونها محطة كانت تتالقى
فيها الحضارات والشعوب منذ أقدم األزمنة
بسبب موقعها االسرتاتيجي وما عرف عنها
تاريخيا بأنها لطاملا كانت مكانا للتسامح والتبادل
التجاري واالقتصادي والثقايف مام يذكرنا بأهمية

الجذور التاريخية ملجلس التعاون الخليجي
التي تأسست عليها وهي مواجهة التحديات يف
املنطقة منذ عام 1981واملحافظة عىل ثباتها
رغم ما متر به املنطقة من عواصف  ،باإلضافة اىل
ان تنظيم األحداث يف املواقع األثرية السياحية
يسهم يف الرتويج السياحي للمنطقة وتحقيق
العوائد االقتصادية عىل املدى البعيد واملشاركة
يف تحقيق الرؤى الطموحة للمملكة وخصوصا
بعد ما أحدثته جائحة كوفيد  19من أرضار عىل
قطاع السفر والسياحة.
السطر األخري ...
«نحن أمام قمة تاريخية بامتياز يف العال نعيد من
خاللها اللحمة الخليجية ونحرص عربها أن يكون
أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا األولوية
األوىل ،أمامنا املزيد من العمل ونحن يف االتجاه
الصحيح» د .أنور قرقاش – وزير الدولة للشؤون
الخارجية – االمارات العربية املتحدة
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استراحة العدد

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

المسؤولــــــــــية

كان من هدي النبي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم يوجه
الصحابة ريض الله عنهم إىل القيام باملسؤوليات عىل
الوجه األكمل ،وبينّ لهم النبي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم
أن كل فرد يف املجتمع مسؤول تجاه واجبه الذي تحمله
مهام اختلفت املسؤولية وذلك ألن تحمل املسؤولية
يضمن إتقان العمل والنجاح يف تحقيق األهداف
التي يطلب من كل شخص القيام بها بحسب مكانته
ووظيفته.
َع ْن َعبْ ِد اللَّ ِه بْنِ ُع َم َر َر َيِ
ض اللَّ ُه َع ْنهُماَ  ،أَنَّهَُ :س ِم َع َر ُس َول
اللَّ ِه َص ىَّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم يَق ُ
ُول« :كُلُّ ُك ْم َرا ٍع َو َم ْسئُ ٌول
َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه ،فَا ِإل َما ُم َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌول َع ْن َر ِعيَّ ِت ِهَ ،وال َّر ُج ُل

يِف أَ ْهلِ ِه َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌول َع ْن َر ِعيَّ ِت ِهَ ،وامل َ ْرأَ ُة يِف بَيْ ِت
َز ْو ِج َها َرا ِعيَ ٌة َو ِه َي َم ْسئُولَ ٌة َع ْن َر ِعيَّ ِت َهاَ ،والخَا ِد ُم يِف َما ِل
َسيِّ ِد ِه َرا ٍع َو ُه َو َم ْسئُ ٌول َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه» ،ق ََال :ف ََس ِمعْتُ َه ُؤالَ ِء
ِم ْن َر ُسو ِل اللَّ ِه َص ىَّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َمَ ،وأَ ْح ِس ُب ال َّنب َِّي
َص ىَّل الل ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم ق ََالَ « :وال َّر ُج ُل يِف َما ِل أَبِي ِه َرا ٍع َو ُه َو
َم ْسئُ ٌول َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه ،فَ ُكلُّ ُك ْم َرا ٍع َوكُلُّ ُك ْم َم ْسئُ ٌول َع ْن َر ِعيَّ ِت ِه»
رواه البخاري
ويف هذا الحديث الرشيف يوضح لنا النبي َص ىَّل الل ُهَّ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم أن املسؤولية هي مسؤولية مجتمعية
لجميع الناس رجاالً ونساءا ً يف جميع املراتب والوظائف
واألحوال واملناصب.
وهذه املسؤولية تكون أوالً أمام الله تعاىل ثم أمام
الرسول َص ىَّل اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ثم أمام ويل األمر وسائر
املسلمني.
قال الله تعاىل ( َوقُ ِل ا ْع َملُوا ف ََسيرَ َى اللَّ ُه َع َملَ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه
َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن َو َسترُ َدُّو َن إِلىَ َعالِمِ الْ َغيْ ِب َوالشَّ َها َد ِة فَيُ َنبِّئُ ُك ْم
بمِ َا كُ ْنتُ ْم تَ ْع َملُونَ) سورة التوبة اآلية (.)105
قال الطربي رحمه الله  (:فسريى الله إن عملتم عملكم،
ويراه رسوله واملؤمنون ،يف الدنيا وسرتدون ،يوم القيامة،

جامــــع الجزائـــــر
األعظـــــم
هو معلم حضاري بديع يتوسط العاصمة الجزائرية
ببهائه وروعته ،حيث بني هذا املسجد بطراز
معامري فريد،
مبانٍ
فقد تضمن املسجد عمرانية شاهقة و اشتمل
بناء هذا املعلم الحضاري عىل أعىل منارة يف العامل
من حيث االرتفاع بطول 265مرتا.
ويشتمل املسجد عىل  12بناية منفصلة يف موقع
ميتد عىل  20هكتارا ً مبساحة تزيد عىل  400ألف م.²
وتعلو املسجد قبة بديعة التصميم واسعة

الحجم ويبلغ قطرها  50وبارتفاع  70مرتا ً ،ويتبع
املسجد عدة خدمات إضافية منها مدرسة لتعليم
القرآن ومكتبة ومتحف للفن والتاريخ اإلسالمي،
إضافة إىل قاعة للمؤمترات وتزينت ساحات
املسجد بالحدائق الغناء املغروسة بأشجار الفاكهة
املتنوعة.

إىل من يعلم رسائركم وعالنيتكم ،فال يخفى عليه
يشء من باطن أموركم وظواهرها فيخربكم مبا
خالصا ،وما منه ريا ًء،
كنتم تعملون ،وما منه ً
وما منه طاعةً ،وما منه لله معصية ،فيجازيكم عىل
ذلك كله جزاءكم ،املحسن بإحسانه ،وامليسء بإساءته).
وقد كان النبي َص ىَّل اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َسلَّ َم وأصحابه
الكرام ريض الله عنهم يحرصون عىل أن ال يتهاون
أحد بالواجبات وأن يكونوا قدوة لغريهم يف االجتهاد
واإلخالص واألمانة .
فالواجب عىل املسلم أن يقوم مبا أوجب الله عليه
من مسؤولياته وأن ال يتهاون يف أداء وظيفته ودوره
املطلوب منه يف األرسة واملجتمع فحني يقوم كل شخص
مبا هو واجب عليه تحققت األهداف وتعززت قوة
املجتمع والدولة بالرفعة واألمان والرغاء ورغد العيش.
وتعظم املسؤولية بحسب أهمية العمل الذي يقوم به
اإلنسان ولهذا فإن املسؤولية للعسكريني تأيت يف مقام
ذي أهمية قصوى ،وذلك لعظم األمانة التي يتحملها
العسكريون يف الذود عن الوطن وحامية أرضه وشعبه
ومكتسباته.

ابتدأ بناء املسجد عام  2012م وتم افتتاحه يف
اكتوبرعام 2020م مبناسبة املولد اانبوي الرشيف
هذا وقد متيزت عامرة املسجد باالرتفاعات
الشاهقة املهيبة ،التي تفيض رونقا يلقي يف النفس
املهابة والخشوع.
كام تزينت جدران املسجد بالزخارف البديعة إضافة
لكتابة اآليات القرآنية بخطوط رائقة ترس الناظرين.
ويتسع املسجد ملا يزيد عىل مائة ألف من املصلني.
وتوسط املسجد ثريات هائلة الحجم إلضفاء الرونق
البهي يف إنارة املسجد بصورة تبهج نفوس الداخلني
إليه.
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من الذاكرة
ينايـــــــر

1981

العدد - 114 :يناير 1981

زايد في مؤتمر قمة عمان
توجه صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى العاصمة
األردنية ،حيث شارك في مؤتمر القمة العربي الحادي عشر ،وقد
صحب سموه وفد على مستوى عال ،وكان سموه موضع ترحيب
وتكريم من أخيه جاللة الملك حسين عاهل األردن.
وامتازت هذه الدورة من مؤتمر قمة العربي ،بما واكبها من
محادثات مسبقة ولكن اإلصرار لعربي  ،على مستوى القمة  ،أدى
الى انعقاده ،وبالتالي الى نجاحه حيث جرى الحوار في جو نقي
من الصراحة بقصد توحيد الكلمة العربية لمواجهة المشاكل التي
تحيط بعالمنا العربي نتيجة للصراع بين القوتين األعظم.
ووصفت كلمة الحسين في حفلة االفتتاح األوضاع المؤسفة التي
تسود العالم العربي ،وضرورة إعادتها إلى ما كانت قبل عقدين
من الزمان ،كما طرحت أوراق ودراسات على جانب كبير من األهمية
بالنسبة لقضايا العرب العامة ،وقضية فلسطين خاصة ،وجاءت
القرارات واضحة تنطوي على عزم صادق وإرادة موحدة في رفض

من ذاكرة
عدسة
درع الوطن

قطاعات
السعودي

الجيش

العربي

المعروف ان الجيوش ال تأتي من فراغ
وتنبثق  ،عادة  ،من تجميع غريزة المقاتلة
الكامنة في االنسان ،وتخرج من حدود
فرديتها الى الجماعة في تنظيم هرمي
من القاعدة الى القمة ،وتنطلق وفق
عقيدة معلومة األسباب واألهداف.
وإذا اخذنا بمنطق التاريخ المجرد نجد أن
القوات النظامية السعودية تبلورت في
عرض عسكري شهده الملك عبدالعزيز آل
سعود رحمه هللا  ،بالطائف ،واشتركت فيه
مختلف أسلحة القوات المسلحة ،وكان
رحمه هللا ،قد أولى القوات المسلحة عناية
فائقة بعد أن استقرت له االمور.

قرار مجلس االمن ،وعودة الحق الفلسطيني
إلى أهله وتأكيد مقررات الرياض وبغداد في
مواجهة ما يسمى باتفاقية كامب ديفيد.
ولعل القرار الهام الذي عبر عن أحالم كل العرب
في وضع استراتيجية العمل االقتصادي العربي
المشترك موضع التنفيذ يعتبر عالمة فارقة تميز
هذه الدورة ،الن انعاش االقتصاد العربي معناه
االرتقاء باإلنسان العربي وعندما يتحقق هذا
األمل الكبير سيكون الصراع متكافئاً مع العدو
حتى لو أصرت أمريكا على الوقوف وراءه.

رموز و مفاتيح
ك = كتيبة
ل = لواء
ف = فرقة
م = مشاة
ميكا = ميكانييك
د = دروع
م د = مقاومة درع
م ط = مقاومة طائرات
تك = تكتييك

رف هيل =  4طائرات هيلوكوبرت
كيام = كياموي
ك النس = ((كتيبة صواريخ ارض –
ارض النس كوبرل))
قيا = قيادة
ق = قائد
مظ = مظيل
مج = مجموعة
سطع = استطالع
م م = مدفع محمول
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Technical Specification
Length: 63 ft/19.2 m
Height: 16.7ft/5.09m
Wingspan: 103 ft/31.39 m
Maximum Weight :
40,000 lb/18,144 kg
Cruise Speed:
475 mph/764 km/hr
Payload: 5,000 lb/2,268 kg
Ceiling:
Above 70,000 ft/21,336 m
Range: Greater than 6,000
mi/9,600 km
nuclear strike against the U.S.
Over the next 13 days, U-2 flights
would keep President Kennedy
abreast of Soviet activity in Cuba,
buying the administration enough
time to broker a deal with the Soviets:
Russia would dismantle its weapons
in Cuba in exchange for a pledge by
the United States not to invade the
island, pulling both sides from the
brink of a nuclear war.
Complete Battlespace Picture
The future is all about speed and
data – getting the right information
to the right person at the right time.
Advancements to systems onboard
the U-2S will allow the aircraft to simultaneously collect, analyse and
share data, providing a complete battlespace picture in the not too distant
future.
Soaring 13 miles high and carrying
nearly 2.5 tonnes of the world’s most
sophisticated equipment, today’s U-2
is on duty collecting unique information to support tactical warfighters
and inform strategic national security
advisors every hour of every day with
a 97 per cent mission success rate.
Today, the U-2 Dragon Lady is not

U-2 borrowed
sleek looks
from a
traditional
sailplane
only ensuring global security 24/7/365
as the most capable, high-altitude
intelligence surveillance reconnaissance (ISR) system in the fleet, but it’s
also helping to bridge to the U.S Air
Force’s vision for the Advanced Battle
Management System (ABMS), a programme that will bring to life the ‘Internet of things’ for the military.
Effective High-flyers
No battle will be fought on a single
battlefield. Connectivity will be crucial.
ABMS means total battlespace dominance, with every warfighter and system operating across the sea, ground,

air, space and cyber domains sharing
critical information instantaneously.
The U-2S carries powerful sensors able
to collect information in all weather,
day and night. Data is distributed in
real time to combat users and global
intelligence agencies through highcapacity digital links.
Lockheed Martin is leading the design, integration and testing of the
new advanced aircraft components,
leveraging years of experience in rapid
systems integration and fielding capabilities.
The U-2 has morphed into everything
from a high-tech NASA platform for
conducting physics experiments to
a high-altitude tool for tracking the
migration of destructive spruce bark
beetles through Alaska forests.
Today, U-2S are used as aerial eavesdropping devices; U-2S survey dirt
patterns for signs of makeshift mines
and IEDs over Iraq and Afghanistan,
making these high-flyers as effective
today as they were nearly 65 years ago.
Reference Text/Photo:
www.lockheedmartin.com
www.army.mil
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kita Khrushchev had declared that his
country was making “missiles like sausages” and that he would soon have
a hydrogen bomb capable of striking
“any point in the world.” Any uninvited
guests flying over Russia, he warned,
would be shot down.
Beginning in the summer of 1956,
Lockheed’s U-2 would prove him
wrong. On July 4, Hervey Stockman
flew a U-2 from Wiesbaden, West Germany, deep into the heart of the
Soviet Union, capturing detailed
photos of airfields, factories and
shipyards previously unattainable by other aircraft.
It’s true that the plane was
tracked by Soviet radar, but
Stockman’s U-2 flew beyond the reach of Soviet
interceptors and antiaircraft fire, returning
home with historyaltering intelligence.
Thanks to the U-2,
Eisenhower had the information he needed to avert a massive
arms build-up — and a potential war.
Spy vs. Spy
Nonetheless, it was only a matter of
time before Russian anti-aircraft technology caught up with the spy plane.
On May 1, 1960, a Soviet surface-toair missile struck near a U-2 piloted by
Francis Gary Powers, while on a reconnaissance mission over Russia. Powers
was sentenced to 10 years in a Soviet
labour camp on August 17, 1960, but
got released two years later in exchange for spy Rudolph Abel.
The U-2, however, continued to be a
critical asset for U.S. intelligence agencies, especially during the Cuban Missile Crisis. It was a U-2 manned by Major
Richard Heyser that captured photos of
Soviet missile installations in western
Cuba on Oct. 14, 1962, revealing the
Russians were capable of launching a

Modularity of
U-2S enables
quick upgrades

The U-2 Dragon Lady was developed by Lockheed
Martin’s Skunk Works

U-2 is capable of
gathering a variety of
imagery
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Special Features
The U-2S is a single-seat, single-engine, high-altitude/near space reconnaissance and surveillance aircraft
providing signals, imagery, and electronic measurements and signature
intelligence, or MASINT. Long and
narrow wings offer the U-2 gliderlike characteristics and allow it to
swiftly lift heavy sensor payloads to
unmatched altitudes, keeping them
there for long periods of time.
Flown at altitudes over 70,000 feet, the
U-2 pilot must wear a full pressure suit
similar to those worn by astronauts.
The low-altitude handling characteristics of the aircraft and bicycle-type
landing gear call for precise control
inputs during landing.
A second U-2 pilot normally “chases”
each landing in a high-performance
vehicle, helping the pilot by providing
radio inputs for altitude and runway
alignment. Little wonder, the U-2 has
earned a widely-accepted title as the
most difficult aircraft in the world to
fly.
The U-2 is capable of gathering a
variety of imagery, including multispectral electro-optic, infrared, and
synthetic aperture radar products that
can be stored or sent to ground exploitation centres.
It supports high-resolution, broadarea synoptic coverage provided by
the optical bar camera producing traditional film products which are developed and analysed after landing.
Quick Transmission
Speed is critical in a combat scenario.
The U-2 carries a signals intelligence
payload. All intelligence products, except for wet film, can be transmitted in
near real-time anywhere in the world
via air-to-ground or air-to-satellite data
links, promptly providing critical information to combatant commanders.
One distinct advantage is also that

the U-2 is powered by a lightweight,
fuel efficient General Electric F118-101
engine, which negates the need for air
refuelling on long duration missions.
The aircraft has the following sensor
packages: electro-optical infrared
camera, optical bar camera, advanced synthetic aperture radar,
signals intelligence, and network-centric communication.
Penetrating the Iron Curtain
On May 1, 1954, leaders across Washington D.C.’s intelligence community
found themselves breaking out in a
cold, panicked sweat. Over the skies
of Red Square in Moscow, the Soviet Union had introduced its newest
bomber — the Myasishchev M-4, ominously nicknamed “Hammer” — during a Russian May Day celebration.
Coming on the heels of the Soviet
Union’s detonation of a hydrogen
bomb the previous summer, the unveiling fuelled a growing fear that
Russia had not only eclipsed the West
in terms of both nuclear weapons and
bomber production, but was gearing
up for a potential attack on the U.S. as
well.
Penetrating the Iron Curtain had
proven more challenging than U.S.
intelligence agencies had anticipated.
The vast size of Soviet Union made it
difficult to survey. When surveillance
aircraft were sent to the edges of Russian airspace, they were often shot
down by Soviet forces.
President Dwight Eisenhower needed a new set of eyes in the sky. He
would get them through the Lockheed U-2 high altitude reconnaissance aircraft.
Initial Designs
The initial designs for what would
become the U-2 were created by
Lockheed engineering guru Clarence
“Kelly” Johnson in 1953. Working in
the Skunk Works division, Johnson en-

US$1.7 billion
spent to
modernise
U-2 airframe,
sensors

visioned a light high-altitude reconnaissance aircraft
capable of flying above the reach of
Soviet anti-aircraft fire.
The U-2 borrowed its sleek looks
from a traditional sailplane. Its long,
tapered wing allowed it to fly missions covering a range of 3,000 miles
and carry up to 700 pounds of the
latest photoreconnaissance equipment to an unprecedented altitude
of 70,000 feet.
Unfortunately, by the time Johnson
could provide a complete proposal
to U.S. officials in the summer of
1954, President Eisenhower and CIA
Director Allen Dulles had already
signed off on two competing designs for a high-altitude reconnaissance aircraft.
Johnson was undeterred. He offered
up a deal that no general could refuse. Not only would he assume
complete responsibility for any
maintenance and service — an entirely new concept in aviation — but
he would also have a U-2 in the air in
merely eight months.
Johnson almost met his own impossible deadline, delivering the first
U-2 for a test flight on July 29, 1955.
President Eisenhower had his secret
weapon and was determined to use
it to prevent the Cold War from turning red hot.
By early 1956, Soviet Premier Ni-
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U-2, U-2S:

Sophisticated
Surveillance at 65

T

he U-2 Dragon Lady, one of the
United States’ most secret aerial reconnaissance platforms, has come a
long way since the aircraft took its first
flight on Aug. 1, 1955.
This year, the U-2 Dragon Lady celebrates 65 years of supporting the Air
Force’s mission with superior surveillance.
The storied U-2 Dragon Lady still flies
some of the U.S. military’s most sensi-

tive spy missions worldwide, but
the multi-role U-2S Dragon Lady
in service with the U.S. Air Force
(USAF) today is nothing similar to
its predecessor.
Relentless upgradation efforts
have clearly paid off. Since 1994,
as much as US$1.7 billion has been
pumped in to modernise the U-2
airframe and sensors. These upgrades also included the transition

to the GE F118-101 engine which resulted
in the re-designation of all U.S. Air Force
U-2 aircraft to the U-2S.
The modularity of the U-2S enables swift
upgrades to demonstrate new technologies in weeks, not years, providing next
generation capabilities to warfighters.
The aircraft is based at the 9th Reconnaissance Wing at Beale Air Force Base,
California with operational squadrons in
major theatres worldwide.
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Effective training
for teams across
the board is a
prerequisite

increases, security and assurance can
be eroded if steps are not taken to
mitigate the effects.
Aligning Ends, Ways, and Means
Ends
Army formations use RAS to maintain
overmatch in combined arms operations against capable enemies.
Ways
The Army accomplishes the capability objectives through prioritisation of
RAS capabilities through continuous
improvisation and adaption.
Prioritisation: To achieve the five capability objectives in this strategy (Increase situational awareness, Lighten
the Soldiers’ physical and cognitive
workloads, Sustain the force with increased distribution and efficiency,
Facilitate movement and manoeuvre
and Protect the force), the Army needs
to prioritise autonomy, AI, and common control as key efforts.
These technology advancements are
pervasive throughout this strategy.
Foremost is autonomy for ground vehicles because, as a land force, the
Army relies on ground combat vehicles and off-road mobility. It is the
most challenging, military-specific requirement.
Innovation: The RAS strategy encourages innovation via new or improved
products, processes, organisational
methods and internal practices. Innovation emerges from evolutionary
problem-solving directed at specific

Soldier transporting a Small Unmanned Ground Vehicle
in his back pack while not in use

operational and tactical issues.
Means
The means of the RAS Strategy are the
resources used to accomplish the objectives. The Army must analyse and
apply emerging technologies and new
organisational concepts and take advantage of existing material solutions.
The RAS strategy outlines this through
time, funding and organisations.
Time: The Army acquisition process
requires many time-consuming tasks
and processes. By working together,
the primary Army organisations in the
robotic community can expedite how
quickly warfighters receive RAS.
Funding: Funding is critical for the development and procurement of RAS
and the technology required to make
RAS effective. The Strategic Portfolio
Analysis Review (SPAR) is well postured to align priorities to achieve the
objectives within the RAS Strategy.
Reshaping future wars
The RAS Strategy is a call to commit
time, talent, and resources to position
the Army for victory in conflicts. In
pursuing RAS technologies, the Army
addresses three challenges in the future Operational Environment:

Accelerated speed of action on the
battlefield, increased use of RAS by
adversaries, and Amplified complexity
of contested environments.
To overcome these challenges, the
Army must seize technological opportunities for RAS development.
The future path is being altered by RAS
technology in a mind-blowing way.
RAS will facilitate mission command
by collecting, organising, and prioritising immense amounts of data to aid
decisions making.
RAS will lead the Army to accomplish
its technology advancements: autonomy, artificial intelligence, common
control, government-owned architecture, interoperability, common platforms, and modular payloads.
The RAS strategy aims to present enemies and adversaries with multiple
dilemmas and to defeat them.
By outlining a clear goal of how
the Army intends to exploit breakthroughs in RAS technology, the RAS
Strategy helps reshape the vision for
how the Army fights in the future.
Reference Text/Photo:
www.qinetiq.com
www.army.mil
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RAS Strategy is
a call to commit
time, talent and
resources to
position Army
for victory
Robotic surveillance and wearable control robot

tools to teammates will be incremental, evolving through three horizons:
human-controlled;
human-supervised; and human-instructed.
Human-controlled robots are already
an established feature of Land combat. Human-supervised robots will exercise degrees of autonomy, overseen
by an operator.
Human-instructed robots will be
tasked by a human, carry out the mission autonomously, and return to base
with no intervention. This will require
the highest level of trust, acquired
through rigorous experimentation
and combat experience and training
involving human psychological responses to RAS.
Concept to Capability
The extent to which RAS can be effective rests on exploring their incorporation into concepts and culture. This
goes beyond finding ways to simply
replicate existing concepts using robots instead of manned systems.
To make the progression from concept
to capability, the following steps will
be necessary:
1. Articulate the Concept
To secure the required funding for RAS
development, government defence
departments and industry will need to
make the operational and economic

case and articulate the national security advantages to policy-makers.
They should forcefully argue that RAS
generates additional combat mass
without increasing financial or human
capital costs.
2. R&D, Trials and Experimentation:
Presenting the economic case to treasuries about the benefits of RAS will
require strong supporting evidence,
amassed through progressive experimentation.
3. Cross-DLOD Consultation:
Requirements must be defined in
consultation with experts across all
defence lines of development (DLOD):
concepts and doctrine; equipment;
information; infrastructure; logistics;
organisation; personnel; training and
interoperability.
4. Drafting Requirement Documents:
R&D, trials and experimentation will
identify use cases and shape concepts
of operations. These will indicate the
requirements, enabling governments
to make proper procurement decisions
and build an acquisition portfolio.
RAS have clear utility for major conflict and for a range of sub-threshold
activity, including forward presence,
homeland security and assistance to
civil authorities. The benefits and limitations of RAS must be well articulated

and supported by credible evidence.
Time and Effort
Initial investments of time and effort
are essential to reap two significant
rewards: first, the effectiveness of the
fighting force will improve immediately; and secondly, efficiency will increase over time.
Establishing Interoperability
The widespread introduction of RAS
technologies into the battlespace is
just beginning. Prohibitive technologies and practices are not yet entrenched, but there is a shrinking window in which to build in interoperability. Below are three recommendations
for getting it right first time:
a. RAS capability must be international by design.
From the beginning it must be built
using the appropriate common standards and protocols, based on a mutual understanding of allies’ doctrines
and cultures.
b. Nations must state their proposed levels of interoperability.
To what extent are they willing to
share technology, tactics and intellectual property in order to benefit from
the advantages of interoperability.
c. Multinational experimentation is
critical in proving concepts and troubleshooting operational challenges.
Collaborative training is vital in exposing and bridging skill gaps, ensuring
interoperability of human teams, not
just technologies. As interoperability
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mands concerning training, skills, responsibilities and behaviours which
are explained below.
Trust Factor
The trust factor is foremost. While the
trust between humans is forged on
mutual understanding and a shared
sense of duty, a human’s trust in RAS
is based on the presumption that the
reality of the robot’s performance will
match the expectation. Live experimentation provides the conditions to
build that trust. The idea is to ensure
that users do not inadvertently trust
platforms to perform tasks which they
are unsuitable for.
There is also a psychological aspect
to teaming humans with machines.
Human teams are bonded through
reliance, respect and camaraderie. Assuming these qualities do not extend
to robotic teammates – what effect
does that have on decision-making?
Also, what if human soldiers do form
emotional bonds with robots?
Interestingly, in a 2015 study by researchers at Germany’s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, brain scans
revealed that human participants felt
empathy for robotic vacuum cleaners
that were kicked or verbally abused.
Could subconscious sentimentality
cloud judgement on the battlefield?
That is too serious an aspect to be

Next Generation Combat Vehicle’s
manned-unmanned teaming concept

There is a
psychological
aspect to
teaming humans
with machines
taken lightly.
The way in which information is presented to users is also important. It
must not become a distraction. A
soldier constantly looking at a screen
may lack sufficient awareness of physical threats developing around them,
like a mobile phone user who walks
into a lamppost. Data provision and
interfaces must be developed in such
a way that they do not demand too
much of a user’s attention.
Not only must humans understand
and trust their robotic teammates,
but the machines too must have some
level of ‘understanding’ of human behaviour. For example, if during battle
an UGV operating autonomously
gets stuck in a ditch, it may sound an
alarm to alert the supervisor. However,
freeing that specific UGV may not be
the supervisor’s priority in the wider
context of the battle, and repeatedly

Insect inspired robots

sounding an alarm may only add to
stress.
New Demands
The introduction of RAS will place other demands upon human skills. RAS
brings a new demand for software
developers, data scientists, and other
expertise not currently prevalent in
the military. The training and recruiting implications of this change are discussed below.
Training and Recruiting
Training for operating RAS assets can
be accelerated using virtual platforms
operated in synthetic environments,
reducing reliance on the availability of
physical platforms. It will equip operators with the skills to operate multiple
platform types.
Training will also be needed to support RAS technologies both in operation, and back at base. It will take
many years to foster new skills, build
career structures, and train recruits to
fill vacancies in the volumes required.
In the near term, armies will rely on
contractors, who will take up positions
within deployed formations to meet
requirements. Another possible avenue is to draw on the reserve forces
and launching reservist recruitment
campaigns.
From Augmentation to Teaming
The transition of RAS platforms from
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Incremental Steps
RAS architecture has the advantage
of being exceptionally scalable, so it
is feasible to begin at a modest scale
and gradually grow operations. The
first step may involve three small
UGVs, with a longer-term aspiration to
oversee a full-size tank with two UGV
wingmen and a heavy UAV for aerial
navigation and reconnaissance.
The smaller-scale systems are implementable today – we have seen singleuser, multi-platform control exercised
in live demonstrations, with a lone operator commanding three to four light
UGVs. This is enough to provide a solid
foundation on which to build a more
adaptable and powerful capability.
The focus should be on data. Who
owns it, how is it assured, what is the
optimum format, and is it secure?
These considerations should form part
of the parallel conversations on the
safety and interoperability challenges.
The most important activity is experimentation, where information flows
are prioritised. The first step is to take
existing data platforms and user interfaces proven in live demonstrations,
plug in new platforms, develop new
use cases and push the boundaries in
pursuit of longer-term aspirations.
It is true that this is already happening,
but the technology cannot remain on

Multipurpose unmanned tactical transport
armed with an M2 .50 caliber machine gun
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RAS architecture
has advantage
of being
exceptionally
scalable
the testing range forever. The next step
is to begin deploying the systems into
active service, taking incremental steps
in terms of complexity and risk. If the
right information can be delivered to
the right places, at the right times, in the
right formats, the power of the capability will certainly grow exponentially.
Brain, Most Sophisticated Computer
The human brain remains the most
sophisticated computer on the battlefield. Any decision regarding the use
of RAS should therefore focus on how
the technology can benefit human
soldiers. There is no point in forming
concepts of operations without first
considering the human need and subsequently assess how RAS could help
fulfil it.
While information is unquestionably
crucial, an excess of it may prove counter-productive. An excess of information can lead to cognitive fatigue and

may even lead to fatal errors.
To prevent human casualties, the focus should be on minimising soldiers’
exposure to dangerous environments.
Determining the different roles best
suited for humans and robots are
equally important. The optimum outcome is for soldiers to be committed
to roles that only they can perform,
while robots free up manpower by
conducting the missions that do not
require the human touch.
Change is the Only Constant
History has shown that any change is
resisted initially, but embraced subsequently.
The psychological effect of RASequipped battlespace should not be
underestimated. A tank commander
of 20 years may respond with a tribal
mentality, seeing unmanned combat
vehicles as a threat to the skills that
have come to define them. The unconscious reaction may prompt them
to fight back against the perceived
threat. Resisting change is not an option. Just as the tank superseded the
cavalry during World War I, RAS will
soon supersede the tank – and those
who have not adapted will find themselves at a severe disadvantage.
While RAS capability will be designed
around human requirements, it will
displace humans and create new de-

A Soldier uses remote control to operate a Kobra 710 in a
Manned Unmanned Initiative
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Human brain
remains
the most
sophisticated
computer on
battlefield

Understanding the behaviour of soldiers in their interactions with robots is critical

The power of RAS comes from leveraging information shared between multiple systems

comes from leveraging information
shared between multiple systems. Robots with no infrastructure can be likened to mobile phone handsets with
no network, no data architecture and
no operating system. Without connectivity and the ability to share and pro-

cess data, they just cannot operate. A
vibrant network holds the key.
Digital Backbone
A robotic autonomous system is a
collection of hardware and software
elements that consume and supply
information.
First comes the user interface – the
door through which the human accesses the capability. Through this interface, the user tasks platforms and
their subsystems (such as payloads,
sensors and effectors), and receives
information from those systems that
inform subsequent tasking decisions.
At the far end are the multiple RAS

carrying out their tasks. These systems
consist of robotic platforms, navigation
sensors, effectors, autonomy software,
and the mission execution controller
responsible for timing and sequencing. Every action, threat and attack is
logged at this end, processed and delivered back up the chain to the commander.
Linking the two ends is the scheduling
and tasking engine.
Without this important intermediary,
the operator would suffer cognitive
burnout trying to task and monitor multiple systems, while interpreting and
acting upon the incoming information.
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Prototype Warfare-Part 2

MAN, MIND & MACHINE
RAS to Reshape Nature of
Warfare
T

echnology has triggered a massive change in the nature of warfare.
The methods and techniques adopted
in a battlefield today are incredibly different from what it used to be in the
earlier decades.
The introduction of RAS (Robotic and
Autonomous Systems) technology has
brought into sharp focus varied challenges, including the psychological
aspect of teaming humans with machines.
Understanding the behaviour of soldiers in their interactions with robots
is critical in developing safe and effective capability.
From physical infrastructure to human
skills, the adoption of RAS is bound
to have several knock-on effects that
must be taken into account while
framing future RAS strategy.
Technology without a strong network
is like holding a gun sans bullets. Hence
a high-capacity, secure and resilient
network is an absolute necessity.
Additionally, lack of funds could derail any project and that’s precisely
why articulating the advantages of
RAS and making the economic case
to treasuries is of paramount importance. This will require supporting evidence, amassed through progressive
experimentation.
Effective training for teams across the

board is also a prerequisite for successful implementation of RAS technologies.
Implications of Developing RAS
Strategy
Taking it easy in the present moment
may leave the future tense. Creating an
effective RAS strategy not only calls for

a lucid understanding of what technology is available today, but also the
wisdom to anticipate the likely changes in future and initiate appropriate
measures accordingly.
Power of Data
Data is supreme. The power of RAS
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UAE has sought
to contain
fears through
development
of mechanisms,
policies and plans

As for the peace convention signed
with Israel, His Highness said: “When
we concluded the Abraham Accord,
we provided our region with a valuable opportunity to break the stalemate, move stagnant waters, and
forge paths that lead to peace, secu-

rity, coexistence, and devotion to development. The agreement stopped
eating up the lands of our Palestinian
brothers, reminded the world of their
just cause, and opened a horizon for
them towards their legitimate rights
in their independent state with East

Jerusalem as its capital.”
Conclusion
The speeches of our wise leadership, headed by His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His
Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, on the anniversary of the
49th National Day, have a distinctive national feature. The anniversary marks the inception of the 50th
year of the State’s life, folding up a
page of its historical developmental
achievements and rolling out a new
page of a different era in the 21st
century.
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Zayed Al Nahyan, addressed an important aspect related to both the present
and the future. His Highness is distinguished for his superior ability to motivate his people and instil the values
of loyalty in the younger generations.
It was impressive that he was keen in
his speech on the occasion to include
a reference to the role of the “frontline
teams in facing COVID-19, including
doctors, nurses, administrative staff,
security men and others.”
Moreover, the establishment of the
“Frontline Heroes Office” that takes
care of the affairs of the frontline workers and their families and provides
support to them, is an attempt to recognise their efforts and acknowledge
their sacrifices. This gesture is the best
incentive for everyone who works in
the fields of national action, because it

Issue File

simply says that the UAE and its wise
leadership never forget those who
work and sacrifice themselves for the
sake of its people
Fourth: Security, Peace and Stability
are Foundations for Future
Development
The words of our wise leadership included many aspects related to the
future, its goals and ambitions, but
it concentrated in particular on the
UAE’s endeavour to spread security,

peace and stability. In this context
came His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum’s reference to the requirements to achieve
security, progress, stability and peace
throughout our region and the Arab
world.
His Highness said: “Our Arab world
needs to think in terms of the language and data of the third decade of
the 21st century, to realise the depth
of the political, economic and value
changes that have swept our world in
recent years, to foresee the future, to
recognise the drivers of development
in it, and to be completely certain that
old methods and patterns of work
and thinking will not lead to new
results.”
His Highness mentioned in his
speech the aspects of the UAE’s
contribution to achieving regional and international peace
and stability. He pointed to combating terrorism and extremism,
thwarting plans to change Yemen’s
identity and its Arab belonging, building channels for intercultural dialogue,
and launching the Document on Human Fraternity with the participation
of the two largest religious authorities
in Islam and Christianity.
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anxiety over all peoples and societies
as a result of the accelerating spread
of the Coronavirus pandemic (COVID-19), the crisis management strategy in the UAE has sought to contain
fears and concerns, not only through
words, but also by the development of
mechanisms, policies and plans that
provided everyone with the greatest
level of confidence, reassurance and
security.
Third: An Eye on the Future (PostCOVID-19 Foresight)
The word ‘future’ has been hardly absent from the vocabulary of the political discourse of the wise leadership in
the UAE in recent years. Reimagining
the future and preparing for it have
been the leadership’s preoccupation.
Therefore, it is natural that the speeches of Their Highnesses on the occasion
of the 49th anniversary of the Union’s
declaration are centred around the
year of celebrating the Golden Jubilee
of the Union, planning and preparation for the next 50 years, as well as
the requirements of the coming future
stage.
This is reflected in the speech of His
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, which abounded with
manifestations of optimism
about the future: “You, with
great optimism, welcome
a new year, celebrating
in its end the Golden Jubilee of the foundation of our
Union, and at the same time preparing to receive the next 50 years
that complement the first centenary
of the founding of our state, with future visions that prepare our country
to achieve qualitative leaps in all sectors that qualify it by the year 2071
to assume the top position on global
indexes of well-being, happiness and
quality of life. Therefore, by 2071, the
UAE will become the first in the world

in global indicators for well-being,
happiness and quality of life.”
The future was also one of the themes
of the speech of His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan. He
said: “The government of the UAE, led
by my brother His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President and Prime Minister of
the UAE, and Ruler of Dubai, and
his insightful vision, is a forerunner to developing plans
and strategies for dealing
with the post-Coronavirus phase, on

scientific grounds and through deep
dialogue, depending on experts and
specialists. That is because the UAE
believes that this crisis will pass, and
what is important is not only the efficiency of its management, but also the
willingness to deal with its results and repercussions.”
The speech of His
Highness Sheikh
Mohamed bin
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sustainable environment... and other
remarkable achievements that have
enabled us and our people to successfully surpass the stage of empowering
to begin creating the next 50 [years].”
In the same context, a message of reassurance and security was contained
in the speech of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Referring to last year which witnessed
the outbreak of the Coronavirus pandemic, His Highness said: “This year
has been a test for countries, capabilities of governments, the efficiency
of their institutions and the level of
their readiness to face pandemics
and their repercussions. I thank Allah Almighty for the stellar success of
our nation during this difficult test, as
well as for the excellent performance
of our government and institutions,
and our readiness to face pandemics
and disasters in a way that has been
recognised by the entire world and
its specialist organisations. We have
succeeded in securing the food and
medicine needs of our community, increased our strategic reserves of these
two staple commodities, and established a sustainable food system.”
In light of the prevalence of fear and
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into a tangible reality, the elements
of the UAE Vision 2021 were divided
into six national themes representing
the main sectors that were focused on
government work:
First: Zayed Planted the Foundation
of the Building
Upholding the values and principles
on which the UAE federation was
founded on the 2 December 1971, by
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, is one of
the pillars of the unique development
experience embodied by the Emirati
model. Since the establishment of the
Union, the literature of the UAE political discourse always gives reference to
the influence of the founding leader
and his role in building a model state
based on ideal values and principles.
This has helped transform the UAE
into a fertile ground for the convergence of civilisations and coexistence
between people of different nationalities, religions and races. In this context, it would be noteworthy to refer
to the speech of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, delivered
on the 49th anniversary of the National Day through Nation Shield. At the
beginning of his speech, His Highness
said, “Looking to the future with optimism, anticipating its horizons, and
pre-planning its paths is an authentic
Emirati approach for which the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan
laid the foundations together with his
brothers, the Founding Fathers.”
President Khalifa expressed pride in
the achievements of the UAE as it
celebrates the 49th anniversary of its
establishment, saying that the country
serves as a “model” for progress and
sustainable development and sets an
example with its values of tolerance,
coexistence, openness and rejection
of hatred, as well as for justice, equality, security, well-being and prosperity.

UAE serves
as a model
with its values
of tolerance,
openness and
rejection of
hatred
Second: Messages of the Present –
Reassurance and Security
It is common knowledge that peoples’
sense of security and reassurance
about their present and future stems
from several factors, including past

experiences, present testimonials and
future plans, which are all factors that
have positive resonance with the people of the UAE. This feeling of security
and reassurance is becoming stronger
in light of the wise leadership’s keenness to communicate with its people
within the framework of strong mutual trust bonds. In this, His Highness
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan,
said in his speech: “We have succeeded in establishing a healthcare system
of global standards, a high-level educational system, community development programmes, distinguished
social care, nationwide housing projects, an integrated infrastructure, a
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An Eye on the Future
The Wise Leadership’s
Vision in the Year
of Preparation
for the Next 50
The

future had, and still has, its powerful presence in
the strategic vision of the UAE’s prudent leadership since the foundation
of the Union on 2 December 1971 by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan,
may God rest his soul. The celebration of the 49th National Day has been an occasion
that reflected the strong political will, which prepares the people of the UAE for the
conclusion of the first 50 years of the Union’s lifespan (the Golden Jubilee) and the
preparation for the second 50. Optimism about the future, sound planning, and mobilisation of national will and energies are an integral part of the political discourse of
leaders and rulers on that occasion. In this issue, Nation Shield provides an analytical
reading of the words of our wise leadership on this precious national occasion.

Being the year of completion of the
50th anniversary (Golden Jubilee) of
the UAE, the year 2021, and specifically the period from December 3, 2020
to December 2, 2021, is of utmost
exceptional importance. At the end
of the year, the UAE leadership and
its people will celebrate the golden
jubilee of declaring our union, and

the complete accomplishment of the
goals of the UAE Vision 2021.
This ambitious vision was launched
in 2010, embodying the dreams and
aspirations of our wise leadership
headed by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President
of the UAE, his brother His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid Al

Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the UAE and Ruler Dubai,
and His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces, to have
the UAE among the best countries in
the world by the golden jubilee of the
Union. In order to translate this vision
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with 4D-TBO
that is essential for better decisionmaking.
The result is more efficient and better coordinated management of optimised aircraft trajectories, which will
lead to increased safety of air traffic
operations in general.
Assisted by a system fed with this
knowledge, the controller in the previous two scenarios will thus be able
to request a precise adjustment in the
aircraft’s cruise speed to avoid diversion to a holding pattern in the airport
terminal area and to enable optimum
TOD—an action that will lead to reduced CO2 emissions. Specifically, fuel
savings could be up to 10 kg, or the
equivalent of approximately 32 kg of

CO2, if an aircraft descends from its
optimum TOD. When calculated over
an entire year for a European jet fleet of
about 5,500 aircraft, the savings could

4D-TBO reduces
inaccuracy of
current ATM
prediction models
by 30-40 per cent
In 2021, 4D-TBO
will enter
into service
across several
European
countries

be as high as 65,000 tonnes of fuel.
Dumont said: “Bottom line: improved
accuracy of four-dimensional trajectory predictions reduces margins when
detecting conflicting trajectories and
results in fewer alerts to controllers.
This reduces the need for controller
intervention and means we can fly as
close as possible to the initially identified optimum flight trajectory.”
In 2021, the 4D-TBO function is expected to be gradually entered into service
across several European countries (i.e.,
France, Switzerland, Hungary, Bulgaria,
Poland, Spain) as part of the future SESAR PJ38 ADSCENSIO project. This will
involve the development of a centralised shared trajectory data platform.
ATM is a constituent part of the Airbus “Decarbonisation” programme,
designed, in particular, to reduce CO2 emissions by 50 per cent
from now to 2050 and to develop the
first zero-emission commercial aircraft
by 2035.

64

ISSUE 588 January 2021

Reports

Sustainable Air Traffic

The

real-time transmission of
four-dimensional trajectory data has
the ability to improve an aircraft’s trajectory prediction. By reducing the inaccuracy of current air traffic management (ATM) prediction models by approximately 30-40 per cent, the Trajectory Based Operations in 4 Dimensions
(4D-TBO) project is helping to pave the
way to a more sustainable management of tomorrow’s air traffic.
Although some uncertainty exists
about the exact timeline for air traffic
recovery in the short term, global forecasts are clear: tomorrow’s air traffic
will be increasingly dense. In fact, this
outlook raises vital questions about the
aviation industry’s future environmental footprint. As a result, ATM is becoming an increasingly important—and
complex—focus area.
But a small revolution in ATM has just
taken place: after two years of experimental entry-into-service programmes
and more than 20,000 flights carried
out by about 90 A320 aircraft from
six airlines (Air France, British Airways,
EasyJet, Iberia, Novair and Wizzair), the
4D-TBO project led by Airbus alongside more than 15 partners in the
frame of the Single European Sky Air
Traffic Management Research (SESAR)
programme is coming to an end. The
project focused on analysing the realtime transmission of four-dimensional
trajectory data (latitude, longitude,
altitude, time) as a solution to better
inform ATM operations. And initial findings are very encouraging.
“High stakes are behind this project,”
explained Jean-Brice Dumont, Airbus
Executive Vice-President, Engineering. “Thanks to the transmission of

four-dimensional trajectory data, ATM
will be able to improve, optimise and
better predict an aircraft’s trajectory,
thereby enabling us to immediately
and concretely reduce our environmental footprint. It will also help us design the ATM system of the future, an
endeavour that Airbus has undertaken
alongside our other stakeholders in the
SESAR programme.”
Improved Predictions
Two modern-day air traffic control scenarios illustrate how improved trajectory prediction could make a positive
impact on an aircraft’s environmental
footprint. For example, during periods
of heavy airport traffic, such as summer
holidays, air traffic controllers often divert some aircraft to holding patterns
(i.e., an oval course flown by aircraft
awaiting further landing clearance) to
better organise arrivals queuing in the
terminal area.
In another example, ground control
often requests an aircraft begin its
descent before its optimum
Top of Descent (TOD)—

or the point at which the planned descent to approach is initiated—due to
a lack of accurate visibility of an aircraft’s optimum trajectory.
In these scenarios, the aircraft must
either fly additional time or must withdraw from its optimal trajectory, which
requires more fuel consumption and
consequently, increases CO2 emissions. In fact, if flying in a holding pattern at 10,000 feet and at 220 knots,
an A320 Neo consumes 25 kg of fuel
per minute, or 100 kg for a four-minute
holding. In addition, these scenarios
could result in delayed arrivals, disrupt
the departure flow, and increase workload for both controllers and pilots.
However, by transmitting complete,
up-to-date information about its trajectory, an aircraft can send air traffic
control invaluable data
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French Navy Gets

Milrem multiscope UGV

Additional CAMCOPTER S-100s
N

aval Group, on behalf of the
French Navy, has acquired for operational use two further CAMCOPTER
S-100 Unmanned Aerial Systems (UAS)
with a total of four Unmanned Air Vehicles. Over the next few months the
newly acquired CAMCOPTER S-100
UAS will be integrated on the French
Navy’s Mistral-class amphibious helicopter carriers (PorteHélicoptères
Amphibie – PHA) Tonnerre and Mistral,
significantly enhancing the helicopter
carrier’s Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance (ISR) capabilities.
The acquisition comes after the successful integration of the CAMCOPTER
S-100 on the French Navy Mistral-class
vessel Dixmude, which was finalised in
2019.
This was the first time in Europe that a
rotary wing UAS had been connected
to the combat system of an amphibious helicopter carrier.
The acceptance tests of the two systems took place last year with top representatives of the Naval Group and the
French Navy in attendance.

The CAMCOPTER S-100 Vertical Takeoff and Landing (VTOL) UAS operates
day and night and can carry multiple
payloads up to a combined weight of
50 kg. Due to its minimal footprint, reliability and airworthiness pedigree, it is
ideally suited for maritime operations
globally.
Hans Georg Schiebel, Chairman of the
Schiebel Group, said: “After the successful integration on the Dixmude,
we are very proud of the confidence
the French Navy has in the proven and
reliable CAMCOPTER S-100 and we are
looking forward to the integration on
the Tonnerre and Mistral and their operational deployment.”
LCDR Serge D., UAS programme officer, French Navy, stated: “The S-100 on
Mistral-class will be the first operational
tactical UAS for the French Navy and
this is a major step towards the Mercator plan.”
Porte Hélicoptère Amphibie Maintenance Architect at Naval Group,
Philippe V., added: “We participated in
the successful factory acceptance test,

which was an important milestone for
this acquisition, prior to the global integration onboard conducted by Naval
Group.”
Schiebel’s CAMCOPTER S-100 UAS is an
operationally proven capability for military and civilian applications. The VTOL
UAS requires no prepared area or supporting equipment to enable launch
and recovery.
Another huge advantage is that it operates under adverse weather conditions,
with a beyond line-of-sight capability out to 200 km / 108 nm, over land
and sea. Its carbon fibre and titanium
fuselage provides capacity for a wide
range of payload/endurance combinations up to a service ceiling of 5,500 m
/ 18,000 ft. The CAMCOPTER S-100 carries a 34-kg / 75-lbs payload up to 10
hours.
In addition to its standard GPS waypoint
or manual navigation, the S-100 can operate in environments where GPS is not
available, with missions planned and
controlled via a simple point-and-click
graphical user interface.

Multiscope
is ideal for
eliminating
physical risk

62

ISSUE 588 January 2021

Reports

Unmanned Mine Countermeasures
System to Protect French & UK Navies
F
rance and the UK marked the 10th
anniversary of the Lancaster House
treaties by signing a joint contract for
Thales to start the production phase
of Maritime Mine Counter Measures
(MMCM) to deliver eight unmanned
mine hunting systems (four for France
and four for the UK). This followed the
first phase of the programme in which
two demonstrators successfully proved
their operational performances at sea.
With 50 years of expertise, Thales develops technologies that enable the
transition from conventional solutions,
such as minehunters, to unmanned
solutions. The MMCM programme is
the first step in the renewal of the operational concept for mine warfare in
France and the UK, based on the use
of unmanned systems which could
potentially replace traditional minehunters.
This is a step change in capability, improving performances, productivity
and removing the need to place mem-

bers of the armed forces in harm’s way.
It strengthens the leadership of the
French Navy and the UK Royal Navy
as world leaders in both mine hunting
and unmanned systems in the maritime domain.
The subsystems developed for the
programme by Thales and its partners
include Unmanned Surface Vehicles
(USV) to transport and connect solutions and a cutting-edge sonar (SAMDIS) offering unique Single Path Multi
View capability to identify and classify threats. The SAMDIS sonar can be
carried by Autonomous Underwater
Vehicles (AUV) or by Towed Synthetic
Aperture Multiviews (TSAM) vehicle
operated from the USV.
The USV can also carry a Remotely Operated Vehicle (ROV) to neutralise the
threats. The entire system is remotely
supervised by operators working from
a Portable Operational Centre (POC)
capable of controlling up to three systems in parallel at sea.

MMCM is reportedly the only proven
system to offer advanced technologies, including autonomy, to improve
performance and productivity thanks
to the combination of unrivalled real
time user experience using big data
exchanges with trusted augmented
artificial intelligence (A2I) to provide
improvement of customer trust in
operation clearance and increase
the security of national interests. As
a result of Thales’s open-architecture
approach to MMCM, these new technologies can be easily integrated
into the overall system, providing the
navies with the opportunity to introduce new operational capabilities, in
a planned way, throughout the life of
the system.
After the success of the first configuration conducted under real operational
conditions with the complete system,
Thales is now committed to deliver the
first operational systems to French and
British navies by 2022.

The system has
been tested and
demonstrated
under real
operational
scenarios at sea
The USV can carry a Remotely Operated Vehicle
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Sustainable Fuels
but civil and commercial airlines in
the UK follow the defence standard as
there is no commercial equivalent.
UK suppliers are also more likely to offer the same standard for commercial
aircraft if they are already developing and importing sustainable fuel to
supply defence. The Compania Logistica de Hidrocarburos-Pipeline System
(CLH-PS), which is based in Madrid
and provides fuel to several military
airfields as well as Heathrow, Gatwick,
Manchester airports, has welcomed
the MOD’s new standards as an opportunity to pursue sustainable fuel use.
Transport Secretary, Grant Shapps
said: “From powering RAF Jets to the
passenger planes which get us from A
to B, sustainable fuels will play a huge
part in decarbonising aviation and I’m
excited to explore the possibilities as
we make transport cleaner and more
efficient.”
Additionally, Lieutenant General Rich-

ard Wardlaw OBE, Chief Defence Logistics and Support said: “The Defence
Strategic Fuels Authority has been
working tirelessly with industry partners to change the Defence Standard
for Aviation Fuel, allowing SAF deliveries to the MOD. This is a significant
change for Defence, enabling us to
take a step towards reducing our CO2
footprint, consistent with our wider
ambition for achieving NZ50. And this
is only the beginning.
“With the Defence Climate Change
and Sustainability Strategy, due for
release in 2021, we are at the start of
a journey to adopt a range of greener
policies and new greener technologies, so that we can reduce our environmental impact while enhancing
our operational capabilities.”
Adopting greener technology in the
MOD’s aircraft fleet is part of the department’s strategy to reduce its contributions to carbon and greenhouse

gas emissions. Measures like this will
be reflected in the department’s ongoing Climate Change and Sustainability Review, led by Lt Gen Richard
Nugee.
The review will focus on a range of
initiatives from the MOD’s NZ50 strategy to setting the right baseline for
defence’s emissions and carbon footprint, with findings set to be published
in early 2021.

30 per cent of
fuel with an
alternative source
could reduce CO2
emissions by 18
per cent
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Powering RAF Jets with

UK’s

Secretary of State for
Defence, Ben Wallace, recently announced that algae, spirits and household waste will power RAF fighter
jets under Ministry of Defence (MOD)
plans to slash carbon emissions.
Aircraft including F-35s, Typhoons
and Wildcat helicopters currently use
conventional fuel, but could use up to
50 per cent sustainable sources in the
future, after MOD’s changed aviation
fuel standards came into effect in November 2020.
Known as ‘drop-ins,’ sustainable fuel
sources include hydrogenated fats
and oils, wood waste, sugars, household waste, biomass and algae.
As aviation currently accounts for
nearly two thirds of fuel used across
defence, the new standards will lead to
a significant reduction in emissions and
improve defence’s carbon footprint.
It is estimated that by substituting 30
per cent of conventional fuel with an

alternative source in a jet travelling
1,000 nautical miles could reduce CO2
emissions by 18 per cent.
As well as cutting emissions, using diverse and readily available materials
such as household waste including
packaging, grass cuttings and food
scraps will prevent waste being sent
to landfill.
Wallace was quoted saying: “The UK
is leading the way in sustainability
and by refining our aviation fuel standards we are taking simple yet effective steps to reduce the environmental
footprint of defence.
“As we strive to meet this Government’s
Net Zero carbon emissions target by
2050, it is right that we step up to spearhead these positive changes across
both military and civilian sectors.”
UK co-hosted the Climate Ambition
Summit with the UN and France in
December 2020, where more than 70
world leaders made commitments to

cut emissions, fund climate finance
and adapt to climate change ahead of
COP26 in Glasgow in November 2021.
Greener Technologies
The MOD’s move to allow up to 50 per
cent sustainable fuel marks a shift in
global fuel consumption and opens
the door for thousands of civilian and
military aircraft to be fuelled with Sustainable Aviation Fuels (SAFs).
Not only do Australia and several
NATO countries rely on the UK’s standards to influence what fuel they use,

F-35s, Typhoons
and Wildcats
could use 50 per
cent sustainable
sources in future
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U.S. Air Force in Europe to
Use UK Training Facilities

The

U.S. Air Force in Europe
(USAFE) recently announced that it
will be using the Ministry of Defence
(MOD) facilities in the UK, through
the Long Term Partnering Agreement
(LTPA) with QinetiQ, for F-15E and F-35
5th generation fighter aircraft training
for the first time since 2015.
The five year framework contract with
QinetiQ, worth up to US$27m, provides USAFE a fully instrumented and
safe training location for the F-15E and
their flagship defence platform, the
F-35 5th generation fighter aircraft,
when it is fully deployed in the UK and
supported European bases. This contract will provide their front-line forces
with the best available environment in
which they can fully exercise their
equipment and people, offering challenging practice scenarios and unique
solutions to meet their overall operational goals.
The programme will reportedly open
the door for new weapons to be released in the UK for the first time. It will
include air-to-ground weapon launches and air–to-air engagements following various training doctrines against a
variety of challenging and realistic surface and airborne targets.
Steve Wadey, Chief Executive at QinetiQ, said: “The award of this contract
demonstrates how QinetiQ is enabling
international defence forces to benefit
from the world-class facilities we have
to offer in the UK, by attracting new international customers through the successful modernisation of the UK ranges
through the LTPA contract. It also
validates our vision to be the chosen

partner around the world for mission
critical solutions and innovating for
our customer’s advantage by meeting
the mission and requirements of major
military forces globally.”
The training will ensure that the operational readiness of the aircrew and their
equipment is maintained at a very high
level which enables USAFE goals to
be met; together the MOD Aberporth
Range and the MOD Hebrides Range
are able to facilitate these complex airto-air and air-to-surface trials requirements and provide state-of-the-art instrumentation, subject matter experts
and Combined Aerial Target Services,

making the warfighter experience relevant and realistic.
The contract will be utilised by the
48th Fighter Wing from RAF Lakenheath, 31st Fighter Wing from Aviano
Air Base in Italy and the 52nd Fighter
Wing from Spangdahlem Air Base in
Germany.

Five-year contract
signed with
QinetiQ for F-15E
and F-35 exercise
at UK MOD ranges
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Rostec Plans to Develop

Advanced Single-Engine Fighter Aircraft

R

ostec, Russia’s state hi-tech corporation, is working on a concept of
an advanced single-engine light- and
medium-class piloted and unmanned
combat plane, shared CEO Sergei
Chemezov.
“Work is underway to develop a combat aviation system of the future in its
light and medium classes. Under the
design, this may be a universal platform in the manned and unmanned
versions. The company is working on

the
concept
and the operational
requirements for such a
platform. We are doing this on
our own initiative so far, without [federal] budget funds,” Chemezov was
quoted saying.
The prospective aircraft is described
as being in the “light and medium
class,” and could possibly be indicative
of a fighter that’s smaller than the Russian Aerospace Forces’ current Flanker family, and probably smaller even
than the MiG-29/35 Fulcrum.
The concept of a light single-engine
new-generation fighter for the Russian Aerospace Forces is a relatively
new one, although there have been
long-standing efforts, spearheaded
by Russian Aircraft Corporation (RAC)
MiG, to develop a twin-engine newgeneration fighter as a lighter counterpart to the forthcoming Su-57
Felon.

Potential Partnerships
Russia’s Defense Ministry has not
placed any orders for this work so far.
However, Rostec believes in the suitability of developing the new fighter,
possibly, in cooperation with foreign
partners, Chemezov added. He said,
“This is an interesting theme from the
viewpoint of promoting such a plane
for exports.
“Especially, if this is a joint development with some state. However, the
Defense Ministry may purchase it for
its own needs as well. Naturally,
the plane will have to be
upgraded to the level
required by the
Defense

Ministry for
its interior, if a
decision is made.”
Russian Industry and Trade
Minister Denis Manturov announced
in 2017 that Russia was planning to
develop a fifth-generation light fighter in cooperation with other countries.
As Head of the United Aircraft Corporation (UAC) Yuri Slyusar said at the
time, Russia would be represented in
the project by the UAC as the parent
organisation and also by the Sukhoi
Company that has developments on
the fifth-generation fighter and the

Rostec believes
in developing the
new fighter in
cooperation with
foreign partners
MiG Aircraft Corporation that has developments on single-engine planes.
UEC-Klimov Company Executive Director Alexander Vatagin highlighted
that Russia had the potential to restart
the production of inexpensive singleengine fighter jets whose motor could
be developed on the basis of the

available RD-33 engine.
Russia’s Air Force Command
made a decision in the early 1990s to
give up the production of single-engine combat planes. At that time, the
Russian Air Force operated MiG-23,
MiG-27 and Su-17M aircraft of various
modifications.
Reference Text: TASS
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IAI and HENSOLDT

Team Up to Provide Radar
Systems to Germany
I

srael Aerospace Industries (IAI) and
HENSOLDT recently signed a joint strategic cooperation agreement to manufacture radar systems for ballistic missile defence and participate in air and
space surveillance projects.
In a first step, HENSOLDT and the IAI
subsidiary ELTA will offer a long-range
radar for use on the F124 frigates of the
German Navy. This radar operates in
the S-band, which allows much more
precise detection of targets in space
than other solutions.
IAI will contribute its technological know-how in the development
and manufacture of defence systems
against long-range ballistic missiles,
so that components already proven in
service will be used. The German sensor house HENSOLDT, which equips all
major ships of the German Navy with
radars, will manufacture the core components and completely assemble the
radar systems. These long-range radars
can be offered to the German customer
as well as to other NATO partners; service support for the entire lifetime of
the system can also be provided by
HENSOLDT.
Leveraging Expertise
The cooperation agreement was concluded with IAI's ELTA group, which
developed the Ultra and Spectra radar
family. These radars provide enhanced
search and detection capabilities of
ballistic missiles and satellites at longer
ranges. The radars are mature, field-

proven products that allow flexible design to support changes in operational
requirements for future threats.
Yoav Turgeman, IAI VP and CEO of ELTA,
said: "IAI sees the collaboration with
HENSOLDT as a step forward in advancing its radar operations in Europe and
leveraging its technological expertise
accumulated over decades in air defence and space missions. The proven
capabilities of radar systems for ballistic
missile defence in Israel and worldwide
will help Germany to achieve its operational goals."
Thomas Müller, CEO of HENSOLDT, said:
"We will contribute our technical knowhow in the field of radar systems in our
cooperation with IAI and are pleased to
make an important contribution to the
Bundeswehr's capability expansion.
Due to our manufacturing capacity in
Germany and our long-standing cooperation with the Bundeswehr, we offer
reliable, responsive logistics support

The combatproven systems
will allow for
superior detection
capability
and a wide range of options for mission-oriented further development".
The Ultra and Spectra systems involved
in the cooperation were designed to
function independently of each other
as detection systems. They support
all levels of air defence, ranging from
medium to long and very long ranges.
Both systems are mobile and offer up
to 500 km of surveillance and detection capabilities over fighter aircraft.
The systems provide early warnings via
satellites, ballistic missiles and other air
targets at much greater distances.

HENSOLDT and IAI-ELTA are offering a long-range radar for
the F124 frigates of the German Navy
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engineering trade-offs and manage
modifications. It enables advanced
approaches that are in place across
the company, including:
• Design for (X), which ensures designs
are optimised for both 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 varied
aspects of a system’s performance
– from thermal properties to aerodynamics and more. Those analyses used
to occur one at a time, but can now be
run simultaneously to dramatically cut
design time.
• It’s not just technology, but also a
culture change to make systems more
capable. That optimisation starts at
the big-picture system level and goes
down to the individual part, where
production experts can shave time
and costs from even the smallest part
by shaping the design towards more
easily-produced variations.
2) Gen-Next Software
“We’re transforming everything about
the way we develop and deliver soft-

ware — from tools and processes to
culture and training — to drive an unprecedented level of speed and quality,” said Dan Heller, vice president of
Corporate Engineering at Lockheed
Martin. “We’re applying more than
two decades of expertise in Agile to
DevSecOps, which links development,
security and operations groups in an
integrated and seamless team.”
More than two years in development,
a company-wide Software Factory combines a secure cloud infrastructure for coding with advanced tools,
processes, labs and experts. Engineers
can accelerate new project start-ups,
getting new environments stood up in
mere days.
Earlier this year, Lockheed Martin
launched Pony Express 1, a nanosat
designed to test a software-defined
architecture that will enable artificial
intelligence, data analytics, cloud networking and advanced satellite communications. Interestingly, Pony Express was built and integrated in just
nine months.
3) Modular, open-systems
architectures
It’s important that defence systems
evolve as technology changes. Modular, open-system architectures enable
rapid upgrades, the ability to swap
out sensors, and ensure systems in

Truly disruptive
innovation
calls for holistic
approach
operation today, as well as future,
work together and share information
to create a comprehensive view of the
battlespace.
Lockheed Martin is forging new partnerships to combine its mission expertise with commercial practices and
technology.
One of those commercial technologies is 5G. Imagine a network with 100
times the bandwidth and a fraction of
the delay of current cellular networks
— that’s the promise of 5G. For tactical
forces, connecting warfighters at the
edge has always been a tough communications challenge. Tomorrow’s
5G networks promise to deliver the
bandwidth, connectivity and data to
the edge.
Joint all-domain operations demand a
holistic view of the battlespace. Creating the technology that will enable that
future requires the same holistic view
of technology, culture and process
transformation, led
by a digital-ready
workforce.
And
that’s exactly what
Lockheed Martin is
accelerating today.
Reference Text credit:
Yvonne Hodge, Senior Vice President,
Enterprise Business
Transformation
at
Lockheed Martin
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DIGITAL DEFENCE
Lockheed Martin
Presses Right Keys
The

year 2020, challenged by
the COVID-19 pandemic, has literally
pushed the world into a tighter digital
embrace across almost all sectors. Defence hasn’t been an exception.
The Fourth Industrial Revolution is
reshaping manufacturing and production in several sectors. However, for
the defence systems, manufacturing is
merely the beginning. Lockheed Martin is accelerating its transformation
with cutting-edge technologies and
new ways of working. It’s looking at

the big picture.
A truly disruptive innovation calls
for a holistic approach. Customers’
missions matter most. Such missiondriven transformation looks not just at
internal operations, but at the way innovations enable the joint all-domain
operation capabilities customers need.
The U.S. Department of Defence is pursuing a holistic transformation strategy
and challenging industry to emulate it.
Dr. Will Roper, the Assistant Secretary
of the Air Force for Acquisition, Tech-

nology and Logistics, has outlined a
digital “trinity” of digital engineering,
advanced software development and
modular, open-systems architectures.
Lockheed Martin is aligning to those
priorities to accelerate its own transformation.
1) Digital, model-based
engineering
Lockheed Martin has revolutionised
its approach to digital, model-based
engineering, which assesses a system’s
design holistically and looks at the
complete lifecycle. This begins from
early design concepts to manufacturing all the way through maintenance
and operations.
That method ensures the delivered
system fully backs the mission, and
makes it easier to conduct strategic
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First Firing of MMP From

Sabre’s Special Forces Vehicle
M

field operation or urban warfare. It
BDA recently carried out the
(desert, tropical, mountainous and Arcis highly efficient against static and
first firing of an MMP missile from
tic areas). A valuable asset for Special
fast-moving targets. The missile ofan ARQUUS Sabre special forces veForces operating over long distances,
fers target engagement beyond
hicle, as part of a firing campaign
the MMP allows for the resupply of muan obstacle in ‘Stand Alone’ mode.
implemented with the support of
nitions by airdrop.
Also, ‘Beyond Line of Sight’ engagethe French Army and of the French
The multi-role missile provides maximent is possible with third party
Procurement Agency, Direction Gémum flexibility to the warfighter. This
designation. MMP is also deploynérale de l’Armement (DGA).
unique fifth generation land combat
able by mounted and dismounted
The firing was carried out at the Canmissile system is the ideal candidate
troops as well as from naval craft.
juers military camp in the south of
for combat vehicle integration and disMMP has that right firing mode,
France, using ‘lock-on-before-launch’
mounted deployment. It offers high
missile trajectory and lethal effect
mode against a tank 3,500 metres
level of day and night reconnaissance
selectable for any combat configuaway, with a rapid switchover to ‘fireand identification capability as well as
ration to provide high hit and kill
and-forget’ mode, making the vehicle
lethality against a wide target set includprobabilities in all configurations.
fully mobile after firing.
ing latest MBT’s, defended structure and
The MMP system demonstrated the
group of enemies in the open.
accuracy of its target acquisition and
It has ‘Fire-and-Forget’ or ‘Man-in-thethe quality of its guidance system by
Loop’ capabilities even at maximum
achieving a direct hit, without operarange. The two firing modes with ‘ManSwedish and Brazilian Gripen E flying
tor intervention.
in-the-Loop’,
Lock-on-Before-Launch
side-by-side
In addition to this firing, multiple en(LOBL)
and
Lock-on-After-Launch
gagements were simulated on the
(LOAL), allows retargeting, aim point sepost, against fixed or mobile targets,
lection and mission abort.
with the vehicle moving around the
Furthermore, MMP is designed for open
test range, thus crossing a further
milestone in the validation of the ergonomic, tactical and safety studies.
During the debriefing, the French
Army’s gunner said: “The firing installation is safe, its ergonomics make
for easy aiming, and the missile was
launched without any discomfort to
the gunner, and as stealthily as ever.”
Multi-role Missile
The MMP, the first fifth-generation
missile to be deployed in combat, has
been in service with the French Army
for two years. Flexible and versatile, it
has been battle-tested and deployed
MMP missile firing from Arquus Sabre vehicle
in various theatres around the world

Flexible and
versatile, MMP
has been
deployed in
various theatres
around the
world
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U.S. Army Gets More
Shadow TUAS
T

extron Systems Corporation, a
Textron Inc. company, recently announced the sale of 36 Shadow aircraft
in the latest Block III configuration to
the U.S. Army. The total contract award
value of US$66 million includes ongoing engineering services to continue
fielding and supporting the new Block
III system configuration.
“We are proud to maintain our strong
partnership of more than 20 years
with the U.S. Army on the Shadow
programme,” said Senior Vice President David Phillips of Textron Systems.
“The Shadow Block III will support the
customer with the enhanced capabilities soldiers need to fulfil today’s and
tomorrow’s missions.”
The Shadow Block III system builds on
the proven success of previous configurations. The upgraded system incorporates design improvements, allowing for increased availability to operate in adverse weather conditions, the
latest high-definition day-and-night
video payload, increased engine power and reliability with a reduced acous-

tic signature, enhanced mannedunmanned teaming with the Army’s
Apache assets and an advanced communications relay. The system is ready
and able to provide aerial support to
customers, even in the most challenging of environments.
With 1.2 million flight hours and
counting, the Shadow system’s proven
track record provides a solid foundation for continued development and
use around the world.
All-digital System
Textron Systems’ Shadow Tactical Unmanned Aircraft System (TUAS) has
been used by U.S. Army, U.S. Marine
Corps, U.S. Special Operations groups,
the Australian Defence Force, and
the Swedish and Italian armed forces.
More than 85 per cent of those hours
took place in combat, under some
of the most strenuous operational
and environmental conditions. Today’s Shadow Version 2 Block III is an
all-digital system, optimised for new
multi-mission, single-sortie profiles
and manned/unmanned teaming,

and paired with interoperable Universal Ground Control Station (UGCS)
and remote products for collaboration
across the battlespace.
The Shadow TUAS is reportedly the
only system of its size in the world
to have surpassed one million flight
hours. With increased endurance and
payload capacity over previous versions, the Shadow V2 Block III delivers
an in-field advantage with set up in
minutes.
Textron Systems supports the Shadow
TUAS with skilled operations, training,
supply chain management, sustainment and upgrades – all reflecting
more than 30 years of UAS experience.
Textron Systems is a world leader
in unmanned air, surface and land
products, services and support for
aerospace and defence customers.
Harnessing agility and a broad base
of expertise, the company’s innovative
businesses design, manufacture, field
and support comprehensive solutions
that expand customer capabilities and
deliver value.
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The first
UK flying is
expected to
commence in
July 2021

tlefield tasks that include Intelligence,
Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR), Escort/Force Protection and Command and Control (C2).
Added to this, the Apache can operate in
all weather conditions, day or night and
has significantly enhanced the Army’s
Air Manoeuvre capability.
The Apache has amazing capabilities.
Using its distinctive Longbow radar located above the main rotor blades, the
Apache can detect and classify up to 256
potential targets, display 128 of these
to the crew and prioritise the top 16
threats, all in a matter of seconds.
Besides, it carries a mix of weapons
that include a 30mm chain gun, 70mm
rockets and Hellfire missiles to provide
choice for the commander and flexibility
during the mission.
The aircraft is also equipped with optical and thermal imaging sights that

are used to visually identify potential
targets and pilot the aircraft at night
and in low visibility conditions. Range
and endurance can be increased using
wing-mounted fuel tanks to provide
a more persistent presence across a
wider area.
A-state-of-the-art, fully integrated Defensive Aid Suite helps protect the aircraft and crew.
Significant Enhancement
New engines, drivetrain, main rotor
blades and avionics will deliver a substantial boost to aircraft performance.
Embedded system-level diagnostics
will increase aircraft availability. Extended range Fire Control Radar with
maritime mode will ensure the aircraft
can operate in the maritime environment. Link 16, Mode 5 Identification
Friend or Foe and, in time, MannedUnmanned Teaming bring theatre en-

try-standard equipment fits and vastly
increase crew battle-space awareness.
Evidently, these Boeing-built new aircraft will enable the UK to maintain its
battle-winning Attack Helicopter capability for decades to come thanks to
its improved digital capability. The new
aircraft is already in service with the U.S.
Army and other defence forces.
Brigadier Steve Hussey, Head of Capability Air Manoeuvre, said: “The arrival
of the first Apache E Model in the UK
is a major programme milestone that
has been achieved despite the impact
of COVID-19.”
Artificer Sergeant Major Brian Slinn,
7 Avn Spt Bn REME, added: “Bringing
a new aircraft into service, especially
one as impressive as the AH-64E is an
exciting prospect that doesn’t happen
every day. The REME personnel from 7
Bn and 3 Regt AAC understandably are
chomping at the bit to finally get the
process under way.”
Brigadier Paul Tedman CBE, Commander 1 Aviation Brigade, stated: “As
the Aviation Brigade grows towards its
own Full Operating Capability in 2023,
AH-64E will team with Wildcat and provide the backbone of its capability. The
next few years represent hugely exciting times for the Joint Helicopter Command and the Brigade.”
The new aircraft will be easier to maintain and reliable.
In the words of Maj Gen Jez Bennett,
Director Capability: “From supporting
hostage rescue missions, to countering
an adversaries’ anti-access, area denial
platforms, the Apache E outstrips the
outgoing Mark 1 aircraft by increased
platform digitalisation, improved
weapons and avionics, and the ability
to use the latest and future technology
to enable teaming with semi-autonomous systems such as UASs.”
Reference Text/Photo:
www.boeing.com, www.army.mil
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Apache AH-64E
A Shot in the Arm for
British Army

The

British Army has got a
shot in the arm with the delivery of
the first two new Apache Attack Helicopters (AH-64E variant) by the U.S.
Government.
The Apache pair arrived at the Wattisham Flying Station on 26 November, 2020, with Aviation Technicians
from 7 Aviation Support Battalion, Royal Electrical and Mechanical Engineers
(7 Avn Spt Bn REME), who will maintain
and service the new aircraft.
The maiden UK flying is expected to
commence in July 2021.
Initially, this will be focussed on trial
activity and then on developing instructional techniques to safely manage aircrew transition from Mark 1 to
E-model. The focus will then shift to
the full rate conversion training of 3
Regiment Army Air Corps (3AAC).
Prior to commencement of flying, the

full Air System Safety Case will be rigorously tested to ensure it can support
safe flying. This will include Quality Assurance and airworthiness tasks by 7
Bn, plus certification by the UK Military
Aviation Authority, assurance of aircraft
documentation, simulators, training

and instructors.
With the Apache AH Mark 1 slated
to reach its ‘Out of Service Date’ in
2024, a fleet of AH-64E Version 6 aircraft, the most advanced variant of
Apache, have been procured from the
United States to replace it.
The Apache attack helicopter is designed to find and destroy air defence
units, tanks and armoured vehicles and
has utility beyond its primary role.
It’s capable of a wide range of vital bat-
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Elbit Systems

Wins US$338 M Swiss
Army Radio Contract

E

lbit Systems Ltd. was recently
awarded an approximately US$338
million contract by the Swiss Federal
Department of Defense, Civil Protection and Sport to provide the Swiss
Armed Forces with an army-wide tactical mobile Software Defined Radio
(SDR) network solution under the Telecommunications Armed Forces (TK A)
digitisation programme. The contract
will be performed over a period of six
years.
This contract award follows more than
three years of extensive and competitive technical as well as field evaluations conducted by the Federal Office
for Defense Procurement and the
Swiss Armed Forces. The digital mobile network solution to be provided is
based on the E-LynX family of open architecture SDR, enabling fast, reliable
and secure communication across the

The digital
mobile network
solution is
based on E-LynX
family of open
architecture SDR
Swiss Armed Forces. The army-wide
solution to be provided to the Swiss
Army under this contract incorporates
advanced waveforms and includes
the SMARTmr routing solution as well
as vehicular intercom.
Haim Delmar, General Manager of Elbit
Systems C4I and Cyber, said: “Switzerland is a strategic market for us, and we
will continue with our efforts to support
the Swiss Armed Forces and expand
our cooperation with the Swiss industry. This contract award underlines
the growing recognition by European

Armed Forces of the E-LynX mobile
SDR solution as the favoured enabler
for advanced military mobile networking and digitisation.”  	
Reliable Communication
The E-LynX family of mobile tactical
communications solutions is based on
some of the most advanced SoftwareDefined Radio technologies, supporting broadband data communications
across manoeuvring tactical joint
battle groups. These SDR offer a secure and reliable tactical communications solution right from the individual
soldier on the battlefield to deployed
headquarters.
The E-LynX tactical solution is a 4th
generation communication solution
that maintains compatibility with hundreds of thousands of Combat-net radios (CNR) sold worldwide.
Comprised of the latest generation of
multi band-channel-waveform tactical IP radio, the E-LynX family provides
combat-proven Mobile Ad Hoc Networks (MANET) capabilities to a variety
of platforms over any terrain type.
Strong error correction algorithms
eliminate the possibility of lost data
packets and a salf-healing, self-forming
ad-hoc networking capability ensures
robust data communications of several megabits per second at adaptable
bandwidths for an extensive range.
The E-LynX family support several wave
forms that can be easily optimised to
customers’ demands, while supporting
simultaneous voice and data transmission and distinctive automatic routing
and relay capability that dramatically
extends its reach even over harsh field
conditions.
The solution, based on an extensive
line of tactical radios, can be adapted
to various platforms covering a wide
range of mobile tactical needs in support of current and future battlefield
requirements.
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Oshkosh

Paves the Way for Innovation
O

shkosh Defense stands behind those who dedicate their lives
to protecting others. Every day, the
company strives to meet or exceed
customers’ ever-changing needs
with next generation defence technologies and advanced systems.

The company works with some of the
greatest engineering minds in the industry and collaborates with military
personnel to understand and analyse
the problems they face. Oshkosh thinks
about all the challenges, explores all
the possibilities, and creates solutions
by blending the art of invention and
the science of new product development. Some of these battle-proven
technologies include:
TAK-4 Independent Suspension System: The system is engineered for the
most extreme conditions and provides
higher manoeuvrability by increasing
vehicle mobility, ride quality, off-road
speeds and load-carrying capacity as
well as lowering life cycle costs.
Next Generation TAK-4 Independent
Suspension System: Every compo-

nent of this system is optimised
to take mobility and
safety to greater heights.
It’s lighter and more reactive
than its predecessor, but just as durable
and reliable. Oshkosh-developed shock
absorbers increase reaction, high-performance disc brakes maximise braking power and a full 20 inches of wheel
clearance allows extreme manoeuvrability while distancing occupants
from underbelly explosions.
ProPulse Hybrid Diesel-Electric System with Export Power: This system
improves fuel economy up to 20 per
cent and reduces overall life-cycle
costs. It can also deliver up to 120 kW of
military-grade export power, enough
to power an entire airfield or hospital.
TerraMax Unmanned Ground Vehicle Technology: The UGV technology integrates high-power computers, state-of-the-art sensing systems,
artificial intelligence and drive-by-wire
technology for complete robotic functionality. It can run with no driver and
limited supervision. It’s available in kit
form, so the original utility of the vehi-

cle, crew comfort and payload capacity remain unhindered. TerraMax technology is also capable of a full range of
operability – manned, tele-op, leaderfollower and full autonomy.
Command Zone Integrated Control
and Diagnostics System: An integrated diagnostics system, this computer-controlled electronics technology operates and diagnoses all major
vehicle networks. The backbone of the
Command Zone system is advanced
multiplexing technology that allows
vehicle components to work in concert,
streamlining diagnostics and troubleshooting efficiencies. Delivering both
local and remote diagnostics, the system allows real-time access to critical
vehicle information. Its performance
feedback is quick, so troubleshooting
time is reduced and vehicle servicing
is easier.
REMM Renewable Energy Mission
Module: A uniquely engineered wind
turbine with integrated solar modules,
REMM renewable energy mission units
generate power for forward operating
bases and remote locations. Optimised
for low to medium velocity winds, the
REMM unit is a completely self-contained energy system with a configuration that retracts easily for storm protection or rapid re-deployment.
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NASAMS comprises of Raytheon’s AMRAAM
missiles and Kongsberg’s FDC

fended area and enhances the total
fighting capability of the armed forces.
The air defence solution is comprised
of Raytheon Missiles & Defense’s AMRAAM and AMRAAM-ER missiles and
Sentinel radar, and Kongsberg’s Fire
Distribution Center (FDC) and canister
launcher. NASAMS offers air defenders the proven effectiveness of the
AMRAAM missile, which is in the inventory of 39 countries. Sentinel is a
proven air defence radar deployed by
more than 18 countries and has been
evolved to address the C-UAS threat.
The IAMD experts and engineers at
Raytheon and Kongsberg developed
AMRAAM-ER together, making a missile that extends the engagement
volume of NASAMS and proves the
flexibility of the architecture, and the
ability to introduce new capabilities to
counter current and future threats.
Flexible Configuration
A standard NASAMS unit has a modular design comprising a command
post FDC, an active 3D radar Raytheon
AN/MPQ-64F1 Sentinel, a passive electro-optical and infrared sensor and a
number of missile canister launchers

NASAMS
features
net centric
architecture and
BVR capabilities
with AMRAAM missiles. Normally, a
number of NASAMS fire units are netted together in a uniquely designed
hard-real time communication network to ensure minimum latency over
large distances for maximum system
performance utilising the unique capabilities of the AMRAAM missile.
NASAMS is a highly mobile system
designed with a focus on operational
flexibility for protection of air bases,
seaports, populated areas, other highvalue assets and army forces. It has
proven interoperability with higher
echelon units and longer-range systems, such as Patriot. The modular
design permits mission-oriented task
force organisation, allowing the op-

erators to maximise the effect of the
components and tailor the system to
the task.
NASAMS has been protecting Washington DC 24/7 since 2005 demonstrating extreme reliability and with
very high availability. It is designed for
operations in the artic, sub-tropic and
desert conditions.
Designed to Evolve
KONGSBERG/Raytheon offers a fielded
and proven NASAMS system with the
capability to protect several areas and
high-value assets separated by large
distances.
Unprecedented firepower, low manning requirements, redundancy and
flexibility are typical NASAMS characteristics enabled by the relatively small
and agile components comprising the
system. Its ability to protect static and
mobile assets opens for a range of
roles and missions.
Furthermore, the radar and launcher
elements can be deployed over a large
area separated by more than 20 kilometres from the FDC, providing extended coverage with few elements.
Dispersed elements increase their
survivability against enemy air and
ground attacks.
NASAMS can be delivered with a
complete communication suite from
KONGSBERG Communication Systems. It is designed to evolve with
the development of technology and
can integrate with or utilise future
technology when available. This can
be future active or passive radars and
sensors, Sense & Warn capability, and
a wide range of effectors, like C-RAM,
C-UAS and the Raytheon Family of
Missiles; Aim 9X Sidewinder Block II,
AIM-120 AMRAAM an AMRAAM-ER.
The evolution is enabled by the open
architecture in the FDC.
Reference Text/Photo:
www.kongsberg.com
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Hungary to Acquire

NASAMS for €410 M

R

ecently,
Hungary
awarded
Kongsberg and Raytheon Missiles &
Defense a €410 million contract for
the National Advanced Surface-to-Air
Missile System (NASAMS). This makes
Hungary the 6th NATO nation and the
12th country in the world to acquire
this adaptable medium-range solution for a variety of operational air
defence requirements.
Selecting NASAMS allows Hungary to
take advantage of the active production line, ensuring rapid delivery and
competitive pricing for Hungary’s
armed forces. The programme enables long term industrial cooperation between Hungarian and Norwegian industry.
“NASAMS’ modularity and open architecture enables a continuous in-

troduction of new technology ensuring that the
system can be adapted to
new threats and missions
throughout its lifetime. The
contract is a continued success
of our cooperation with Raytheon
Missiles & Defense in the air defence
market,” said Eirik Lie, President of
Kongsberg Defence & Aerospace AS.
Tom Laliberty, vice president of Land
Warfare & Air Defense at Raytheon
Missiles & Defense business, highlighted: “Upgrading Hungary’s layered
defence capabilities not only enhance
NATO commonality, but maximise the
Hungarian military’s ability to quickly
identify, engage and destroy current and evolving enemy aircraft, unmanned aerial vehicle and emerging

FDC is a true Multi-Domain Command
& Control component

cruise missile threats.”
NASAMS is reportedly the world’s first
operational Network Centric Short to
Medium Range Ground Based Air Defence System. It features net centric
architecture, multiple simultaneous
engagements, beyond visual range
(BVR) capabilities, closely integrated
and adapted to a country’s integrated
air and missile defence (IAMD). The
NASAMS network expands the de-
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CAE to

Support U.S.
Army on Flight
Training Services
CAE

recently announced
that CAE USA has been authorised to
proceed on the U.S. Army contract to
provide advanced helicopter flight
training support services.
Under terms of the contract, CAE USA
will provide classroom, simulator, and
live flying instructor support services
for Army aviators training to fly the
CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk,
and AH-64 Apache helicopters. The
flight training support services will be
provided at the U.S. Army’s Aviation
Center of Excellence (USAACE) at Fort
Rucker, Alabama.
The total value of the contract, including the one-year base contract and
six one-year options through 2027, is
expected to be approximately US$90
million. The initial base contract was
included as part of CAE’s first quarter
fiscal year 2021 order intake. The contract was protested and the contract
award to CAE USA was subsequently
upheld by the U.S. Court of Federal
Claims.
“We are honoured the U.S. Army selected CAE to provide flight training
services for aviators transitioning to fly
the Army’s frontline combat helicopters,” said Ray Duquette, President and

Expected
programme
value is US$90
million over
next 7 years

CAE will play
a pivotal role
supporting the
training of all
Army aviators
General Manager, CAE USA.
Once army aviators graduate from
the Initial-Entry Rotary-Wing training
programme, they are assigned to continue training on one of the frontline

combat helicopters or transition to
fixed-wing training on the C-12 Huron.
CAE USA will now provide the instructor pilots required to deliver the flight
training to approximately 900 Army
aviators annually transitioning to the
CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk,
or AH-64 Apache. The company will
also deliver additional flight training
support services by providing maintenance examiners and non-rated crewmember flight engineers.
“When combined with the fixed-wing
flight training programme we already
support at our Dothan Training Center, CAE will now play a pivotal role
supporting the training of all Army
aviators progressing to their assigned
operational aircraft,” said Dan Gelston,
Group President, Defense & Security,
CAE.
Several industry partners will support
CAE USA on delivering the Army’s Advanced Helicopter Flight Training Services, including Navigator Development Group, Pinnacle Solutions, and
MAG Aerospace.
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Russia’s Prima Radar to
Enter Foreign Markets
R

osoboronexport (part of the Rostec State Corporation) has started promoting the P-18-2 Prima high-mobility
2D surveillance and acquisition radar
to the foreign market. It has been developed and manufactured by PJSC
NITEL and PJSC NPO Almaz.
“Rosoboronexport adds dozens of
weapon and military equipment models to its export catalogue every year.
We are starting to promote the Prima
mobile radar, which offers a unique
capability to effectively detect current
and emerging low-visibility targets,
including any stealth aircraft,” said Alexander Mikheev, General Director of
Rosoboronexport and Deputy Chairman of the Russian Engineering Union.
The Prima solid-state radar is based on
modern hardware components and
digital signal processing and genera-

tion technology. It has been designed
to detect, track, locate and identify air
targets of various classes and types
as friend or foe in both jamming and
clutter environments, take the bearing of jammers, and feed radar data
to users’ automated command-andcontrol systems.
The P-18-2 is distinguished from most
other radars available on the market
by its high mobility achieved through
the installation of all equipment and
antenna post on one vehicle. Its crew
consists of only two people who can
operate both from the equipped cabin and remote workstations. The radar
also features a high level of automation and can be deployed and stowed
within five minutes.
Advanced Capabilities
The Prima radar operates in the Very
High Frequency (VHF) band and is

P-18-2 features
a high level of
automation
and can be
deployed within
five minutes
capable of detecting any aircraft, including stealth ones. Its range coverage exceeds 320 km and elevation
coverage is up to 45 degrees. The
minimum detection range is 500 metres. The developers have introduced
a number of technology solutions to
ensure the radar operates in a jamming environment, difficult terrain
and in adverse weather conditions. It
automatically detects and tracks lowspeed and low-visibility targets in a
clutter environment.
The radar is equipped with advanced
satellite navigation equipment exploiting GLONASS/GPS signals that provide
automatic positioning. It has a built-in
diesel power plant and a power takeoff generator and can also be connected to a three-phase general-purpose
electrical network. At the customer
request, the standard diesel generating set can be replaced with
a similar one. The radar’s
base vehicle chassis
can also be replaced.
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Radars and Guns
F125 class have reduced radar, infrared and acoustic signatures (stealth
technology), something that was introduced to the German Navy with the
Brandenburg-class frigate.
As survivability of the frigates is of paramount importance, vital systems are
laid out in the two island principle, i.e.
present at least twice at different places within the ship. This is also visible in
the superstructures, which are split in
two larger pyramidal deckhouses. The
aerials of the HENSOLDT TRS-4D Active electronically scanned array radar
are distributed over the two pyramids
so as to ensure that the ship remains
operational in case of severe damage,
such as accidents or enemy action.
It will also allow the frigates to keep
station if needed when something
breaks down and no replacement is
available.
Separately, Leonardo/Oto Melara
127/64 LW Vulcano main guns as well
as remote-controlled light gun turrets
are present in the vessel. The 127/64
LW – Vulcano is a medium calibre gun
suitable for installation on large and
medium size ships and intended for
surface fire and naval gunfire support
as main role and anti-aircraft fire as
secondary role.
Countering Asymmetric Threats
The Navy hugely gains the capabilities

Delivery
of practice
ammunition
scheduled to
start in 2021
for long-range tactical fire support of
army forces on land and for defence
against asymmetric threats with the
F125 class frigates.
With the four Buster boats and the
onboard helicopters, each frigate has
not only an extended reconnaissance
and weapon range but also extensive
means of transport to enable it to deploy its own special or specialised forces for rescue and evacuation, armed
repatriation and operations against
enemy forces.
With the naval helicopters on board,
they can be easily integrated into a

modern U-hunting network. Thanks
to their generous embarkation capacities, the ships are well suited for command and control.
The German Navy is setting new standards with the chambers for the crew.
Recognising the fact that connectivity holds the key, each chamber is
specially equipped with an adjoining
wet room and has an Internet connection that enables the soldiers to stay in
touch with their relatives even during
longer absences.
After delivery of the frigates BadenWürttemberg and the NordrheinWestfalen, the Sachsen-Anhalt and
the Rheinland-Pfalz will follow in 2021
according to current plans.
Reference Text/Photo:
www.diehl.com
www.thyssenkrupp-marinesystems.com
www.luerssen-defence.com
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Diehl Signs Pact on

Frigate F125 Ammunition

D

iehl Defence has signed a production and delivery agreement to
supply 127mm practice ammunition
for the German Navy’s frigates of the
type Baden-Württemberg (F125).
The signing of the basic accord allows
Diehl, one of the global technology
leaders in the development and production of guided missiles and ammunition for armies, air forces and navies,
to introduce a new naval ammunition
in the market.
The ammunition family comprises
high-explosive (HE) and illuminating
(ILL) projectiles, including appropriate
propellant charges.
The initial delivery of the practice ammunition is scheduled to start as of
2021, followed by several production
lots in 2022-2025, to reach a total of
7,000 projectiles.
The number could increase to 13,000
projectiles in the context of the agreement that runs until 2027.
The F125 Baden-Württemberg-class
frigates are built by ARGE F125, a joint

venture of Thyssenkrupp Marine Systems and Lürssen.
The Baden-Württemberg-class is officially classified as frigates but in size
they are comparable to destroyers,
since, with a displacement of more
than 7,200 tonnes, they are the biggest class of frigates worldwide. They
are to replace the Bremen class. The
initial batch of four ships costs around
2.2 billion Euros.
In contrast to the Bremen class, which
were built with Cold War-era scenarios
in mind, the Baden-Württemberg-class
frigates have much better land-attack
capabilities. This better suits the frigates in possible future peacekeeping
and peace-making missions. The highexplosive ammunition is still in qualification at the Bundeswehr technical
centre 91 in Meppen. The completion
of the performance proof is expected
by next year.
In conjunction with the use of an insensitive explosive, the design of the
service ammunition prevents unin-

tended reaction (detonation), e.g.
in case of enemy shelling or fire on
board. This contributes to the protection of the crew and provides on
board safety. The high-explosive ammunition will also be equipped with
a multi-functional fuze of the Italian
industry partner Leonardo.
A big advantage is that it is possible
to deploy Baden-Württemberg-class
frigates for up to two years away from
homeports with an average sea operation time of more than 5,000 hours
per year (nearly 60 per cent) which includes operation under tropical conditions.
A diesel-electric and gas arrangement
has been chosen for the machinery.
This allows the substitution of large
and powerful diesel engines for propulsion and sets of smaller diesel generators for electric power generation
with a pool of mid-sized diesel generators, reducing the number of different
engines.
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UK, French Air Forces
Hold Joint QRA Exercise

The

UK and French Air forces
recently carried out a joint intercept
exercise, scrambling both countries’ Quick Reaction Alerts (QRA).
The drill was the first arising from a
new agreement between the UK and
French Air Planning Groups to hold
two exercises each year.
It also follows the signing last month
of the joint Core Vision Statement by
the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal
Sir Mike Wigston, with his counterpart,
General Lavigne to reinforce historical
cooperation and pave for the way for
future and mutual benefit in the air
and space domains.
Typhoons from RAF Coningsby in Lincolnshire linked up with Armee de l’air
Rafale aircraft to intercept a simulated
non-NATO military aircraft entering
the UK Airspace.
The objective of the scramble was to
practice NATO Long Range Aviation
procedures within the UK and French
Flight Information Regions (FIR) and

Drill is part of
the agreement
to hold two
exercises each
year

develop the tactical co-ordination
involved with international cross-FIR
border operations.
Air Vice-Marshal Ian Duguid, Air Officer Commanding Number 11 Group,
explained: “This enhanced air security
training with France is a demonstration of our close co-operation and interoperability with our NATO partners.
The exercise is a timely demonstration

of the ever closer, effective partnership
between the RAF and French Air Force
who, as NATO allies, continue air policing tasks and operations in Mali and
in the Levant. It is not only about our
shared fast jet capability; the role of
enablers such as the Voyager air-to-air
refuelling plays a vital role supporting
the protection of our skies. We look
forward to repeating these exercises
twice each year in order to train with
our close allies and exercise the tactical co-ordination involved with international cross border operations.”
The scenario simulated the tracking
of aircraft crossing into the UK FIR and
the theoretical scramble of the UK’s
QRA North based at RAF Lossiemouth,
before conducting a fighter-to-fighter
handover with aircraft scrambled
from RAF Coningsby.
French QRA also scrambled to track
the aircraft, and a Voyager from RAF
Brize Norton supported the exercise
with air-to-air refuelling.
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Collins Aerospace Secures
Orders for 20 Griffin-2 VDS

C

ollins Aerospace Systems, a unit
of Raytheon Technologies Corp., has
secured orders for the supply of 20
new Griffin-2 visual display systems
(VDS) to be delivered over the next
five years.
The company has announced that its
new Griffin-2 VDS is set to launch with
two undisclosed fast-jet programmes
in the Asia-Pacific region.
Building on the success of its Griffin
rear-projected dome, the Griffin-2
offers ultra-high resolution, brightness and contrast for an unparalleled
360-degree immersive training experience for military fast-jets.
The VDS is designed in such a way that
customers can use multiple projector
types and easily modify and upgrade
the system to meet the needs for tailored exercises.
The innovative system offers a totally
integrated display and image generator at a lower acquisition cost and reduced life-cycle costs.
Combining the performance of the
original Griffin, along with the latest
technologies, the result is ultrahigh

Griffin-2 VDS is
set to launch
with 2 fast-jet
programmes

The open display
architecture of
Griffin-2 enables
use of multiple
projector types
resolution, brightness and contrast for
unsurpassed training realism.
In the words of Nick Gibbs, vice president and general manager, Simulation Solutions & Services, Collins

Aerospace: “With a 10-year legacy of
display-system experience, Collins
Aerospace knows the critical role that
the VDS plays in training fast-jet pilots
and we continued to enhance our offerings with the latest technology and
simplified design. The Griffin-2 takes
fast-jet training to the next level with
increased performance and provides
the warfighter the highest fidelity of
training in the market.”
Flexibility offers a huge advantage.
Griffin-2 is available as a complete,
stand-alone visual training solution or
it can retrofit the original Griffin system by replacing its projector package
and retaining the current dome and
support systems.
Griffin 2 builds on the decade-long
legacy of the 150 Griffin display systems and their proven excellence in
fast-jet training on F-35, F-16, M-346
and Typhoon trainers.
The open display architecture of Griffin 2 enables use of multiple projector
types. Griffin 2 can also be tailored for
customised training experiences like
display resolution, night vision goggles and head-up display.
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Saab Hands Over Upgraded
Submarine to Sweden
S

ubmarines are unique tools for
securing national interests. In a world
where any movement or asset is exposed, being able to act undetected
has never been more crucial. They play
a vital role in a wide range of naval operations and tasks, from peacekeeping
to warfare operations, in both offensive and defensive roles. Submarines
can perform national missions that no
other asset can.
Recently, Saab delivered HMS Uppland, to the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) after a midlife upgrade. It is the second submarine in the Gotland-class to have gone
through major changes and is now
operational again.
Taking necessary measures to ensure
the submarine’s operational availability, the upgrade includes new sensors
and navigation systems, giving the
vessel enhanced capabilities. The delivery of HMS Uppland was conducted
at a ceremony in Karlskrona, Sweden.

New Possibilities
“The Gotland-class submarines have
an international reputation that many
other submarines would wish for, with
a stealthy ability and endurance beyond the ordinary. Sweden’s ability
to develop world-class submarines is
a result of the close cooperation between industry, FMV and the Swedish
Royal Navy. We at Saab are proud that
the latest cutting-edge underwater
technology is now operational onboard both HMS Uppland and HMS
Gotland,” said Lars Tossman, head of
Saab business area Kockums.
HMS Uppland has had 50 new systems installed or modified, of which
20 are new systems that in the future
will be used in the next generation of
submarines, the Blekinge-class. This
means, for example, new possibilities
to analyse the boat’s surroundings
with a “Optronic Mast”, replacing the
traditional periscope and associated
management system.

HMS Uppland
has had 50 new
systems installed
or modified

The Gotland-class submarines were
built in 1990-1997. The submarine
class consists of three submarines, all
which have gone through minor modifications during the first part of their
lifetime. HMS Gotland was the first
boat to go through a mid-life upgrade.
The submarine was split into two parts
to be able to carry out larger changes.
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Nexter Gives New

Lease of Life to VBCIs

D

uring a recent visit to the Integrated Structure for Maintaining Land
Equipment in Operational Condition
(SIMMT) at the Roanne site, France,
Nexter teams presented the first four
regenerated armoured infantry fighting vehicles (VBCI). The meeting also
highlighted Nexter’s work in fleet
support.
Since 2013, the VBCI in-service support contract (MSS) has linked the
Nexter industrial prime contractor and
the French Army. It is one of the four
support contracts in place, alongside
the Leclerc, CAESAR and AMX 10RC
contracts.
Through the VBCI MSS, Nexter provides fixed-price spare parts, equipment repairs, obsolescence’s monitoring, long-term vehicle configuration
management, fixed-price support for
the VBCIs present in the training parks
(Champagne and Provence) and tech-

Nexter will
regenerate
around 50 VBCIs
for next two years

nical assistance.
At SIMMT’s request, Nexter has been
entrusted with a new regeneration service for around 50 VBCIs for the next
two years. All the vehicles concerned
have returned from external operations
or exercises abroad; they have been
used in extreme weather conditions,
on rough terrain and require numerous
interventions.
In-depth Repairs
As of November 2019, an industrial organisation has been set up. A technical

condition report will first make it possible to identify damage to the vehicles
stored in Gien (12th Material Support
Base) in order to draw up individual
estimates and identify the exhaustiveness of the spares to be replaced.
Customer orders then launch the start
of the work. The VBCIs are routed by
Nexter to the Roanne site for handling.
In a dedicated workshop, the fitters
replace the broken or worn-out components, carry out complete cleaning
and in-depth repair of the equipment,
at NTI level 3 (technical intervention
level), to give it a new lease of life. Then,
the machines are subjected to several
static and dynamic tests comparable to
those initially applied at the end of the
assembly line, before being presented
for verification operations. First of these
vehicles had arrivied in Roanne in June,
and were presented on time to the administration on November 23, according to the schedule set jointly with the
SIMMT.
Lilian Braylé, Director of Customer Services, said: “This represents an annual
workload of more than 20,000 hours,
the equivalent of 15 full-time jobs.
Moreover, meeting deadlines within a
tight time frame and despite the health
crisis is proof of the flexibility and excellence of Nexter’s know-how.”
While General Olivier Cornefert, deputy
operations manager for the SIMMT
central director, added: “In a context
of strong operational commitment by
VBCIs in the Sahel-Saharan band and in
the Baltic countries, Nexter’s industrial
response to the SIMMT’s requests has
been particularly effective. The regenerations carried out through this market enable infantry regiments to have
their major combat vehicles available
to continue their training.”
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MQ-25

Completes First Test Flight
with Aerial Refuelling Store

B

oeing and the U.S. Navy recently
flew the MQ-25 T1 test asset with an
aerial refuelling store (ARS) for the first
time. The successful 2.5-hour flight
with the Cobham ARS – the same ARS
currently used by F/A-18s for air-to-air
refuelling – was designed to test the
aircraft’s aerodynamics with the ARS
mounted under the wing.
The flight was conducted by Boeing
test pilots operating from a ground
control station at MidAmerica St. Louis
Airport in Mascoutah, Illinois, U.S.
“Having a test asset flying with an ARS
gets us closer in our evaluation of how
MQ-25 will fulfil its primary mission in
the fleet – aerial refuelling,” said Capt.
Chad Reed, the U.S. Navy’s Unmanned
Carrier Aviation programme manager.
“T1 will continue to yield valuable
early insights as we begin flying with
F/A-18s and conduct deck handling

testing aboard a carrier.”
Future flights will continue to test the
aerodynamics of the aircraft and the
ARS at various points of the flight envelope, progressing to extension and
retraction of the hose and drogue
used for refuelling.
“To see T1 fly with the hardware and
software that makes MQ-25 an aerial
refueler this early in the programme
is a reminder of the capability we’re
bringing to the carrier deck,” said Dave
Bujold, Boeing’s MQ-25 programme
director. “We’re ensuring the ARS and
the software operating it will be ready
to help MQ-25 extend the range of the
carrier air wing.”
Robust Refuelling
The Boeing-owned T1 test asset is a
predecessor to the engineering development model aircraft being produced under a 2018 contract award. T1

MQ-25 will
extend the
combat range
of F/A-18, EA18G and F-35C
fighters

is being used for early learning and discovery, laying the foundation for moving rapidly into development and test
of the MQ-25. Following its first flight
last year, T1 accumulated approximately 30 hours in the air before the planned
modification to install the ARS.
Earlier this year, the U.S. Navy exercised an option for three additional
MQ-25 air vehicles, bringing the total
aircraft Boeing is producing to seven.
The Navy intends to procure more
than 70 aircraft, which will assume the
tanking role currently performed by
F/A-18s, allowing for better use of the
combat strike fighters.
MQ-25 air vehicles will provide the
needed robust refuelling capability,
thereby extending the combat range
of deployed Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler, and Lockheed Martin F-35C fighters.
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Embraer & EDP Collaborate
on Electric Aircraft Research
E
mbraer and EDP, a company that
operates in all segments of the Brazilian energy sector, have signed a partnership for electric aircraft research.
Through its EDP Smart division, the
Portuguese-based firm announced a financial contribution for the acquisition
of energy storage and battery charging
technologies for Embraer’s all-electric
demonstrator aircraft project, whose
inaugural flight will take place in 2021.
The investment is part of the cooperation agreement signed by both companies to advance their shared knowledge of energy storage and battery
charging technologies for aviation –
one of the main challenges of the project. The partnership aims to investigate
the applicability of high voltage batteries for the electric propulsion systems
of small aircraft, in addition to evaluating the main operating characteristics,
such as weight, efficiency and power
quality, thermal control and management, cycling loading and unloading,
and operational safety.
“Embraer’s history of creating strategic
partnerships through agile cooperation makes us one of the most recog-

nised Brazilian companies for stimulating global knowledge networks, which
in turn significantly increases the country’s competitiveness,” said Luís Carlos
Affonso, Vice President of Engineering
and Corporate Strategy.
“Our partnership with Embraer in the
development of the company’s first
100 per cent electric demonstrator
aircraft represents a new frontier for
our investment in electric mobility,
which helps to position Brazil as a
leading player in this market,” added
Miguel Setas, President of EDP in Brazil.
Combining Know-how for Success
This proposal for the technological
development of aeronautical electrification was initially created as a cooperation between Embraer and WEG, in
May 2019. The project was developed
as an effective and efficient instrument
for training and for the maturation of
technologies prior to their application
in future products.
The scope of the partnership with
EDP is to develop shared research in
the storage of high voltage energy,
complementing Embraer’s ongoing
research. These research and develop-

Agreement
aims to advance
energy storage
and battery
charging tech for
aviation
ment initiatives seek to accelerate the combined knowledge of the technologies necessary
for the use and integration of batteries
and electric motors in order to increase
the energy efficiency of the propulsion
systems of aircraft.
For the evaluations, a small single-engine aircraft is being used as the test
bed to perform a primary assessment
of electrification technologies. Ground
tests have taken place at Embraer’s facilities in Botucatu.
Reference Text/Photo:
www.embraer.com
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pacting targets at ranges on both San
Nicolas Island and Naval Air Weapons
Station China Lake in California.
The biggest advantage of Tomahawk is that it is a highly accurate,
GPS-enabled missile that can fly into
heavily defended airspace and conduct precise strikes on high-value targets with minimal collateral damage.
Tests have proved its efficiency. U.S.
and allied militaries have flight-tested
the GPS-enabled Tomahawk as many
as 550 times and used it in combat
more than 2,300 times. Its most recent
use came in 2018, when U.S. Navy warships and submarines launched 66
Tomahawk missiles at Syrian chemical
weapon facilities.

for domestic production, it’s clear the
important role this missile will play for
the U.S. Navy.”
The company is building the Naval
Strike Missile’s U.S. supply chain, which
will provide parts and create jobs for
more than two dozen suppliers. The
early stages of production are already
underway. Missile launchers are set to
be produced in Louisville, Kentucky.
Power of Tomahawk Block V
The U.S. Navy and Raytheon Missiles
& Defense, a Raytheon Technologies
business, has successfully completed
two flight tests with the franchise’s
newest cruise missile variant, the Tomahawk Block V.
During the tests in the last quarter
of 2020 the USS Chafee (DDG 90)
launched two Block V missiles, im-

Raytheon
Technologies’
Tomahawk has
been used in
combat more
than 2,300
times
Kim Ernzen, vice president of Naval
Power at Raytheon Missiles & Defense,
said: “These tests keep the Navy on
schedule to introduce Block V into the
fleet next year. Our modernisation and
recertification efforts will extend the
missile’s service life by 15 years.”
Interestingly, during the tests, the
missiles were redirected mid-flight to
different targets using their new advanced communications architecture
systems.
Capt. John Red, the Navy’s Tomahawk
Weapons System programme manager, added: “The Block V capabilities re-

inforce Tomahawk’s unequivocal role
as the Navy’s long-range strike weapon far into the future. These tests are
tremendous milestones for our teams
that have been working on these improvements for several years.”
The Tomahawk cruise missile can also
launch from ships and submarines
and can strike targets precisely from
1,000 miles, circle on command, transmit photos of a target to commanders
and see through obscurants to hit a
moving target at sea.   
SM-6 Missile Capability
Protecting ships during war times
is a big challenge. The SM-6 missile
supports the Navy’s pursuit of sea
control. Anti-air warfare, the missile’s
original mission, enables the SM-6 to
defend ships against enemy aircraft,
unmanned aerial vehicles and even
cruise missiles.
Anti-air warfare:  SM-6 delivered on
its initial mission to provide anti-air
warfare support to the U.S. Navy by
engaging manned and unmanned aircraft attacks and cruise missiles.
Ballistic missile defence: In 2015, the
weapon protected ships against ballistic missiles in their final phase of flight,
furthering the layers of defence.
Anti-surface warfare: The SM-6 missile hit its first surface target in 2016,
making it the only missile to perform all three missions.
It has proved that it is the only weapon
that can perform anti-air warfare, ballistic missile defence and anti-surface
warfare missions. This supported the
Navy’s concept of distributed lethality,
or the ability to strike from any ship or
location.
The SM-6 is deployable on 60 surface
ships, and the company has supplied
more than 500 missiles to the Navy.
Reference Text/Photo:
www.rtx.com
www.army.mil
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U.S. Missile

Trio Proves its Mettle
W

hen it comes to protecting U.S. Navy sailors and defending the fleet,
Washington well knows that there can be absolutely no compromise.
This is where the powerful trio of advanced weapons — Raytheon
Technologies’ Naval Strike Missile (NSM), Tomahawk cruise missile and
SM-6 missile — steps in as a perfect shield.
While one missile skims the waves to avoid being seen, another can loiter
for hours, shift course on command and strike a moving target with pinpoint accuracy. The third has the capacity to strike targets in the air and
on the sea, including ballistic missiles.
NSM’s Reach
NSM is a long-range precision missile that possesses the ability to strike
heavily defended land and sea targets. The missile, with a range of up to
100 nautical miles, flies at low altitudes and uses cutting-edge seeker and
target-identification technology.
In 2018, the Navy selected the Naval Strike Missile for its over-the-horizon
defence of littoral combat ships and future frigates. Raytheon Technologies has teamed with Norway’s Kongsberg to bring the fifth-generation
missile stateside.
Randy Kempton, a programme director for Raytheon Missiles & Defense, a
business of Raytheon Technologies, stated: “As we take these initial steps
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Dassault Aviation

Rolls Out New Falcon 6X
The final assembly team at Dassault Aviation in Bordeaux-Merignac,
France, recently opened the doors of
the Charles Lindbergh Hall to showcase the company’s newest and most
advanced aircraft, the Falcon 6X.
Though COVID-19 forced the company
to stage a virtual unveiling, the event
had a global reach. Customers and operators from all over the world logged
on to see the aircraft make its first
public appearance. The live-streamed
world premiere was reportedly a great
success, attracting a record number of
visitors.
The rollout paves the way for completion of the ground test programme
and the extensive systems checks that
must be performed before the first
flight, which is scheduled to occur early next year.

In recent months, Pratt & Whitney Canada completed ground and flight tests
of the aircraft’s PW812D engine, clearing the path to first flight of the 6X.
With a 5,500 nm (10,186 km) range
and top speed of Mach .90, the Falcon
6X can connect passengers to major
business centres far and wide. It can

fly from London to Hong Kong or from
Los Angeles to Moscow nonstop.
The Falcon 6X can also perform safe
approaches as low as only 109 knots,
slower than other business jets. This
allows the 6X, like other Falcons, to
safely access small airports equipped
with ultra-short runways.

BAE Systems to Supply Advanced
Missile Seekers for LRASM

BAE Systems received a US$60 million contract from Lockheed Martin
to manufacture and deliver additional
advanced missile seekers for the Long

Range Anti-Ship Missile (LRASM). The seeker
comprises long-range
sensors and targeting
technology that help
the stealthy missile find
and engage protected
maritime targets in challenging electromagnetic
environments.
LRASM combines extended range with increased survivability
and lethality to deliver long-range precision strike capabilities. It is designed

to detect and destroy specific targets
within groups of ships by employing
advanced technologies that reduce
dependence on intelligence, surveillance and reconnaissance platforms,
network links, and GPS navigation in
contested environments.
This LRASM seeker contract continues
the transition of the programme from
Accelerated Acquisition to Low-Rate
Production. BAE Systems has delivered
more than 50 systems to date that
have demonstrated superior technical
performance over multiple test events.
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Saab to Equip Bulgarian
Navy’s New Patrol Vessels

Saab has signed a contract with the
German shipbuilding company Lürssen and received an order to provide
and integrate the combat system for
the Bulgarian Navy’s new Multipurpose Modular Patrol Vessels (MMPV).
Lürssen is the prime contractor to the
Bulgarian Ministry of Defence and will
build the two new patrol vessels at the
Bulgarian shipyard MTG Dolphin JSC
in Varna. The vessels are scheduled to
be delivered to the end customer between 2025 and 2026.
“We are proud to continue our successful cooperation with Lürssen.

We look forward to contributing to
strengthen Bulgaria’s defence and national security for years to come with
our proven technology and solid naval
combat system expertise,” said Anders
Carp, deputy CEO of Saab and head of
business area Surveillance.
MMPV will be a helicopter-capable
surface unit. Possible armament configurations include: Artillery: 76 mm
or 57 mm, plus two 20 mm guns; ShipShip-missiles: either four MM40 EXOCET, four RBS 15 or four Naval Strike
Missile. Air Defence weapons will be
either Vertical Launch System MK56 or

Rolling Airframe Missile.
The boats will cost 984M Lev (approximately €503M) including training.

U.S. Approves Weapon
Sales to Republic of Korea
The U.S. State Department has made
a determination approving a possible
Foreign Military Sale to the Republic
of Korea. The country has requested
to buy two MK 15 MOD 25 Phalanx
Close-In Weapons System (CIWS) Block
1B Baseline 2 (IB2) systems; and 4,000
rounds, 20MM cartridge API linked.
The request also includes spare parts;
other support equipment; ammunition; books and other publications;
software; training; engineering technical assistance and other technical assistance; and other related elements of
programme and logistical support. The
estimated total cost is US$39 million.
The Defense Security Cooperation

Agency delivered the required certification notifying the U.S. Congress of
this possible sale recently.
This proposed sale will support the
foreign policy goals and national security objectives of the U.S. by improving
the security of a non-NATO ally that is
a force for political stability and economic progress in the Pacific region.
The proposed sale will improve the
Republic of Korea’s capability to meet
current and future threats. Korea will
use the systems aboard its first KDX
III Batch II Class ship to provide it with
effective means of detecting and defending itself against incoming airborne threats.
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Bell’s EDAT Bags
“Best of What’s New in Aerospace”
Award
Bell Textron Inc., a Textron Inc. company, announced that Popular Science recognised Bell’s Electrically Distributed Anti-Torque (EDAT) innovation as the winner
of its “Best of What’s New Award” in the Aerospace category for 2020. This marks
the third consecutive year Bell has won in this category. Bell’s Autonomous Pod
Transport (APT) 70 was awarded in 2019 and the Bell V-280 Valor Joint Multi Role
technology demonstrator won in 2018. This continued recognition demonstrates
the company’s determined effort to pursue innovative solutions to push the
boundaries of vertical lift.
Bell’s EDAT is the company’s latest commercial innovation, unveiled in February
2020. The system is composed of four small fans within a tail rotor shroud in an
offset two-by-two pattern. Each of the rotors contains four blades, and they are
powered by four separate motors with the electrical energy provided through
generators driven by the turbine engines.
This innovation provides enhancements to reduction in noise pollution compared to an aircraft with a conventional tail rotor as well as lower operational and
maintenance costs. Throughout the year, Bell’s EDAT innovation has garnered interest as the first technology of its kind in the rotorcraft industry, challenging the
norms for aircraft noise output, safety and electrical distribution.

Spain Receives GA-ASI’s
Final MQ-9A Block 5 RPA
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) recently delivered
the final two MQ-9A Block 5 Remotely
Piloted Aircraft (RPA) and a Ground
Control Station (GCS) to the Spanish
Air Force (SpAF), completing a Foreign
Military Sales acquisition of four aircraft and three GCSs. The new MQ-9s
will be operated by the 233rd Squadron at Talavera la Real Air Base near
Badajoz, Spain.
The final delivery was preceded by acceptance test procedures (ATP) completed at GA-ASI's Gray Butte Flight

Operations Facility near Palmdale,
California on September 29, 2020.
The successful ATPs, in conjunction
with the integration of System 1
by the SpAF in Badajoz, resulted in
Spain’s issuance of an Airworthiness
Military Type Certificate for the aircraft, which is the first time this has
been done for the MQ-9A Block 5.
This measure certifies that the entire
system, including the maintenance,
is safe for personnel in the air and on
the ground. It is also a key hurdle to
clear to operate in national airspace.

Spain’s programme represents the first
MQ-9A Block 5 acquisition by an international partner. Other milestones for
the programme have included the
SpAF taking initial delivery of its MQ9A Block 5 aircraft at the end of 2019
and launching its first flight in January
2020.
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Rheinmetall’s MK82-EP
Wins Orders in France
and Germany
Rheinmetall’s advanced MK-82-EP (Enhanced Performance) general purpose aircraft bomb has recently scored major successes in France and Germany. France’s
procurement authority, the Direction Générale de l’Armement (DGA), has already
placed the first serial production orders for the MK82-EP, which are earmarked for
the Mirage 2000 and Rafale fighter jets.
In October 2020, France’s DGA successfully qualified the new MK82-EP 500-pound
bomb body. This follows a five-year programme of development and extensive
testing conducted by RWM Italia SpA, Rheinmetall's airborne ordnance centre of
excellence in Italy, in cooperation with explosives manufacturer EURENCO.
Furthermore, the German Air Force has selected the Rheinmetall MK82-EP to
serve as the warhead of the GBU-54 Laser Joint Direct Attack Munition system,
destined for its Tornado and Eurofighter platforms. Together, the orders encompass more than 2,000 MK82-bomb bodies, worth over €35 million in total.
Led by DIEHL Defence, the GBU-54 team includes RWM Italia SpA., Boeing for the
guidance kit, and Junghans Microtec for the fuse. DIEHL has recently been awarded a contract to supply several hundred of these systems between 2021 to 2024.
Engineered for maximum safety during storage, handling and operations, the
state-of-the-art MK82-EP warhead is an enhanced, fully interchangeable version
of the standard MK82 bomb body, delivering improved effectiveness.

Patria Delivers AMV
8x8 System Platform
Vehicle to Saab
Patria recently delivered the Patria AMV 8x8 System Platform vehicle
to Saab based on a contract signed last June. The vehicle will be used
as a test and development platform for the latest generation of Saab
vehicle electronics and video systems, but also for demonstration and
marketing purposes.
Saab will equip the vehicle with its latest video- and vehicle electronic
solutions, connected to C4I systems and other innovations. This AMV
8x8 System Platform vehicle combines the knowledge and experience
of two high-tech companies. Patria provides the performance and features of a multi-role armoured wheeled vehicles with a top-level mobility, survivability and and fire power, while Saab offers durable military
electronics that meet severe battlefield requirements. These state-of-

the-art features together provides unique added
value to the customers in a modern 8x8 vehicle
market.
Patria AMV is a global market leader in modern
8x8 vehicles, and over 1,600 vehicles have been
sold to eight nations.
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UN Women Join
Hands with Etihad
U

N Women, the United Nations
entity dedicated to advancing gender equality and the empowerment
of women, recently signed a partnership agreement with Etihad Aviation
Group. This established the UN entity’s first-ever airline partnership to
promote global efforts to empower
women.
The Etihad Aviation Group joins UN
Women in the Generation Equality campaign, committed to engaging passengers, employees, and the
public in this campaign that promotes
women’s rights for an equal future.
Beginning in January, Etihad Aviation
Group will provide global visibility to
the Generation Equality campaign
on flights through in-flight entertainment and broadcasting scripts
through flight attendants, inviting all
to get involved in this campaign with
the ambition of empowering the next
generation of advocates for women’s

empowerment.
This partnership follows the recent
launch of the UN Women-convened
‘Unstereotype Alliance UAE National
Chapter’, a thought and action platform that seeks to eradicate harmful
gender-based stereotypes in all media
and advertising content. Etihad Aviation Group serves as a Founding Member of this initiative.
Dr. Mouza Al Shehhi, Director, UN
Women Liaison Office for the GCC,
said: “UN Women is delighted with this
new partnership with Etihad Aviation
Group – our first-ever airline partnership as a global organisation. More
than 200 nationalities live in the UAE,
and Etihad’s employees come from
over 150 countries – in essence, their
focus on diversity, tolerance, sustainability, and inclusion is a microcosm of
the world and of the United Nations,
making this a synergetic partnership
for us.”

While Dr. Nadia Bastaki, Vice President Medical Services and Corporate
Social Responsibility, Etihad Aviation
Group, added: “Etihad is proud to be
the first airline to partner with UN
Women, the global champion for
women and the leading advocate for
gender equality and female empowerment. The airline takes an active
role in supporting and empowering
women throughout the organisation. In March 2020, Etihad pledged
to increase its female employees by
25 per cent by 2025 in the voluntary
“25/25” campaign launched by the
International Air Transport Association (IATA).”
Equal Future
This collaboration comes at the end
of a symbolic year for the global
women’s rights movement; in 2020
the global community celebrated
25 years since the adoption of the
Beijing Platform for Action, where
the most visionary agenda for the
empowerment of women and girls
everywhere was developed.
UN Women stands at the centre of
mobilising governments, the private sector and civil society to keep
the promises of the Beijing Platform
for Action to all of society, committed to making gender equality a
reality for all women and girls. UN
Women is bringing together the
next generations of those committed to women’s empowerment with
the gender equality advocates and
visionaries who were instrumental
in creating the Beijing Platform for
Action more than two decades ago.
Collectively, these change makers
can tackle the unfinished business of
empowering women through a new,
ground-breaking, multigenerational
campaign: “Generation Equality: Realising women’s rights for an equal
future.”

28

ISSUE 588 January 2021

Nation

NIMR Celebrates

20 Years of Excellence

N

IMR, the leading manufacturer
of combat-proven wheeled military
vehicles, marked its 20th anniversary
milestone in serving the defence sector in the UAE and beyond on December 21, 2020. Following investments in
building battle-proven platforms, the
company is recognised as the foremost
manufacturer of armoured vehicles in
its class, and offers end-to-end solutions including mission system integration and logistics support.
NIMR commenced operations in the
year 2000 with its first vehicle, NIMR1.
Since then, the company has delivered thousands of vehicles to regional
and international clients. Over the
past 20 years, the company’s business
has grown, with its vehicles building a
reputation for versatility, ruggedness
and exceptional performance in some
of the world’s harshest environments.
Highly customisable, NIMR platforms
are renowned for their plug-and-play
electronic architecture that allows for
seamless integration of multiple weapons and mission systems.
Today, NIMR has a portfolio of over 20
mission-proven military vehicles capable of addressing the demanding duty-cycle requirements across complex
scenarios and has the largest facility
among similar military vehicle manufacturers in the region. Over the years,
the firm has grown its global footprint
through joint ventures and partner-

ships with defence operators in countries including Algeria and the Visegrád
Group of nations (Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia).
Staying Ahead of the Curve
In its milestone year, a company statement highlighted that NIMR has a very
healthy order pipeline to enable it to
sustain and grow well into the future.
The company is currently preparing to
roll out second generation of its product portfolio that will reinforce its sophisticated technical and engineering
capabilities.
Dr. Fahad Al Yafei, President – EDGE
Platforms & Systems, said: “Through relying on its passion and determination
to succeed, NIMR has pioneered many
firsts in the region over 20 eventful
years. We now have our sights set firmly
on the next 20 years of growth.”
Abraham Du Plessis, Chief Executive Of-

ficer of NIMR, added: “NIMR has always
sought solutions that differentiate its
value proposition to stay ahead of the
curve and we are pleased and proud
to celebrate this milestone. We owe
our success to the competencies and
skills of our people and will continue to
leverage these to ensure our offerings
remain innovative and differentiated.”
NIMR offers complete end-to-end
solutions in its area of specialisation,
including mission systems integration
support. The company’s vehicles are
manufactured at its state-of-the-art
facilities that conform to international
quality and military standards and are
designed to endure a diverse scope of
mission requirements. NIMR is part of
the Platforms & Systems cluster within
EDGE, an advanced technology group
which ranks among the top 25 military
suppliers in the world.
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Strata Delivers First B787
Dreamliner Vertical Fin to Boeing
S
trata Manufacturing (Strata), the
advanced composite aero-structures
manufacturing facility wholly-owned
by Mubadala Investment Company
PJSC, has delivered its first Boeing 787
Dreamliner vertical fin shipset to Boeing, underpinning the Al Ain-based
manufacturer’s evolving industrial
and engineering capability.
The delivery, during an official ceremony held following the UAE’s 49th
National Day, marks the first 787 vertical fin completely assembled outside
of Boeing’s facilities in the U.S.
The vertical fin will be installed on 787
fuselages at Boeing’s North Charleston
facility in South Carolina beginning
early 2021.
Ismail Ali Abdulla, CEO of Strata, stated: “As a pioneer in the UAE’s manufacturing sphere, Strata’s growth strategy
is anchored in the continued expansion of our manufacturing capabilities,
so it is timely that we are celebrating
the delivery of this significant UAEassembled part on the occasion of our
nation’s anniversary.”
“This significant milestone highlights
Strata’s success in replicating Boeing’s
capabilities, reinforcing the strong
partnership between our respective entities, and enhances Strata’s
position as a trusted partner across
the global aerospace supply chain,”
he added. “The strength of our partnership has also enabled us to work
closely to expand our engineering and
manufacturing capabilities, and navigate through the challenges imposed
by the COVID-19 pandemic.”

In the words of Bernie Dunn, president
of Boeing Middle East, North Africa
and Turkey: “In 10 years, Strata went
from a concept on paper to a Tier One
composites supplier to Boeing, and
the first in the Middle East. Strata is
an important part of the UAE’s aerospace vision, in particular the country’s focus on establishing a sustainable manufacturing base. With each
success, Strata expands the country’s
aerospace capabilities and global positioning. Congratulations to them on
this great milestone.”
Strata Plus
Earlier this year, Strata had announced
the creation of Strata Plus, an expansion of its facility at Nibras Al Ain Aerospace Park dedicated to Boeing’s 787
vertical fin assembly operations.
The assembly has also commenced
on an additional five 787 vertical fin
shipsets.
A dedicated team is behind the success story. The Strata 787 vertical fin
production line is run by 47 techni-

cians, inspectors and engineers, of
which 40 per cent are UAE nationals.
Additional people are also expected to
be on boarded to boost future growth
plans. The stated goal is to have 75
full-time staff by the end of 2022.
Boeing and Strata’s relationship began
in 2011, when the U.S. aviation giant
contracted the UAE manufacturer as a
Tier 1 supplier to produce the parts for
Boeing’s 777 and 787 airplanes.
Strata remains Boeing’s first direct
composites supplier in the entire
Middle East region. Today, Strata is responsible for manufacturing Boeing
777 empennage ribs and Boeing 787
vertical fin ribs, in addition to manufacturing composite empennage ribs
for Boeing’s new 777X airplane.
Based at Nibras Al Ain Aerospace Park,
Strata supports the development of a
leading aerospace hub in Abu Dhabi
as part of the emirate’s economic diversification initiatives, and works
with leading OEMs including Airbus,
Boeing, Leonardo and Pilatus.
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UAE Launches Falcon
Eye into Space
T

o mark its 49th National Day on
December 2, 2020, the UAE launched
the satellite Falcon Eye 2 into space
from the French Guiana Space Centre,
in South America.
The Soyuz ST-A rocket lifted off from
the launch complex in French Guiana
and the earth-observation satellite
separated 58 minutes after burns by
the Fregat upper stage.
Equipped with a High-Resolution Imager, the 1,190 kg satellite is the fourth
reconnaissance satellite launched by
the UAE, bringing the total number to
12 satellites into orbit.
The data it transmits back to the
ground control station will be used
for mapping, agricultural monitoring, urban planning and monitoring
changes in the environment, helping
with response planning for natural disasters, and monitoring the UAE’s borders and coasts.
Fitted with an earth-observation payload, with high-resolution optical capabilities, the satellite will remain in
low Earth orbit for 10 years taking high
quality imagery of the ground below
to relay to the ground control station.
The project began five years ago and

The 1,190 kg Falcon
Eye is the fourth
reconnaissance satellite
launched by UAE
was implemented by experienced engineers and technicians from the UAE
Armed Forces specialising in military
and space systems project management as well as foreign experts.
Creating Hope
Commenting on the occasion, Matar
Salem Ali Al Dhaheri, Undersecretary
of the Ministry of Defense, noted that
the UAE’s success in launching the satellite, is a unique achievement, proving that it has the necessary capacities
to become an inspiring example of
creating hope for others.
He stressed the Falcon Eye reflects
the desire to achieve excellence that
differentiates the UAE from other
countries thanks to the vision of its
leadership, to engage in specialist sectors that were previously exclusive to
advanced countries, most notably the
space and satellite sector.
“This national achievement is worthy
of pride not only given the civil and
military importance of Falcon Eye, but
also because it has unique characteristics, including a mobile platform for re-

ceiving and sending photos from any
location in the world that will be used
for various purposes, such as map surveys, civil planning and preventing
natural disasters.
“Falcon Eye will reinforce the UAE’s
accumulated experience in the satellite sector, especially after a series of
consecutive successes in this field,” he
added.
While Lieutenant General Dr. Khalifa
Thani Al-Rumaithi, Chairman of the
Supreme Committee for the Falcon
Eye said that the National Space Programme aims to achieve excellence,
as part of the country’s development
experience.
“The satellite’s team are all Emirati citizens aged between 27 and 28, a fact
which confirms the country has the
human, knowledge and technology
resources that will make it an example
to follow for the space sector development,” he concluded.
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Nedaa

Showcases Missioncritical Solutions

N

edaa recently participated at Gitex Technology Week to showcase the
company’s latest mission-critical solutions, applications and devices available in the local market.
The company’s technology partners,
Esharah Etisalat Security Solutions, Airbus, and Nokia exhibited their smart
innovations and intelligent tools, being developed with Nedaa. These solutions operate through Nedaa’s 4G
network, an information and communications technology infrastructure
designed to speed up Dubai’s transition to a digital world.
The same technologies, which are
widely being utilised by first responders and health and safety personnel in
the Emirates, are designed to ensure
a fast response to emergencies and
crises, as well as maintain peace and
order in local communities.
Digital Acceleration
Nedaa demonstrated technologies
such as its artificial intelligence (AI)enabled drone system operating
through the secure Nedaa 4G network.
The system is designed to help analyse
accidents, locate injured people and
assist first responders.
Additionally, Airbus displayed its Tactilon Agnet 800, Tactilon Agnet 500 and
Dabat Hybrid Roaming solutions. Tactilon Agnet 800 allows smartphone users to communicate in TETRA groups
at the touch of a button, while Tactilon

Agnet 500 serves as secure and efficient group collaboration and communication platform. The Dabat Hybrid Roaming device is a smartphone
and a TETRA radio in one, operated
through Nedaa’s 4G network.
For Esharah’s part, the innovative features of its computer-aided dispatch,
SAGA (COMMAND & CONTROL),
which is being developed by Nedaa
and Dubai Police’s Transport Security
Department and records all incidents
and dispatches rescue teams in a record time, were on display. In addition,
Esharah’s ACOM, a complete missioncritical communication solution, was
highlighted along with Stashcat, a secure messenger application that helps
create communication groups for the
team.
Another solution on display was Esharah’s Epic Blue, a smart indoor tracking platform that brings the power of
location to places where GPS-based positioning is unavailable or unreliable.
Nokia, for its part, highlighted the
modern features of its vessel and truck
tracking solution, which offers realtime visibility and monitoring of containers, trucks and vessels.
H.E. Mansoor Bu Osaiba, Chief Executive Officer, Nedaa said: “This year’s
Gitex enabled us at Nedaa to emphasise the significance of deploying
critical communication devices, applications and solutions. Our pavilion

H.E. Mansoor Bu Osaiba

Latest
technologies will
help strengthen
Dubai’s
emergency and
security response

focused on the role of these products
in furthering the goals and objectives
of our public safety agencies. This
comes at an opportune time when
the world is in a most challenging
situation in which the raging coronavirus disease pandemic has forced
us to implement stronger community
safety and health protection protocols. At the crux of these measures
are relevant technologies that are
able to support secure team collaboration and communication for faster
response time to emergencies and
crises.”

24

ISSUE 588 January 2021

Nation

Abu Dhabi Aviation
Adds Two AW169 to its Fleet

Nader Ahmed Al Hammadi

Abu Dhabi

Aviation
(ADA) recently announced that it has
taken delivery of two state-of-the-art
International Association of Oil & Gas
Producers (IOGP) compliant Leonardo
AW169 helicopters further expanding
and modernising its fleet. This is in line
with ADA’s strategy to provide best-inclass helicopter services to customers
both within the UAE and globally.
The AW169, part of the AW family of
helicopters (AW169, AW139, AW189),
is the latest generation 4.5 tonne twin
engine helicopter designed by Leonardo with industry leading levels of performance, range, and safety to ensure
operational readiness in the most challenging environments. The AW family of helicopters adopt the same look
and feel in the cockpit and the same
maintenance approach that reduces
the workload of pilots and technicians

increasing safety and reliability while
also reducing operational costs.
Chairman of ADA, Nader Ahmed Al
Hammadi, said: “Taking delivery of
two AW169 helicopters is in line with
the Company’s strategy to expand its
fleet with modern next generation
aircraft in order to meet its customer’s
needs.”
ADA has been a centre of excellence for
Leonardo products introducing the AW
family of helicopters in the UAE in 2005
and forming the only joint venture between Leonardo and a helicopter operator globally (AgustaWestland Aviation Services LLC). The joint venture
is the exclusive agent providing parts
and maintenance and support services

AW169 is the
latest gen
4.5 tonne
twin engine
helicopter

in the UAE with access to over US$200
million of Leonardo spare parts.
ADA, a public joint stock company listed on the Abu Dhabi Exchange, is one
of the largest commercial helicopter
operators in the Middle East and the
first operator in the region that currently owns and operates a fleet of 53
helicopters and seven fixed wing aircraft. The company operates aircraft
globally and has been recognised
with numerous international awards
most recently achieving Stage 3 ISBAO Accreditation.
Furthermore, ADA provides aviation
offshore oil support for Abu Dhabi
National Oil Company, VVIP passenger transportation services, Search
& Rescue for the UAE, air ambulance
and medical evacuation services, aerial construction, seismic support, firefighting and third-party maintenance
support.
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IDEX and
NAVDEX will
discuss how
technology
adoption
can meet
shifting global
challenges
The two conferences are organised by
the Abu Dhabi National Exhibitions
Company (ADNEC), in cooperation
with the Ministry of Defence and the
General Command of the UAE Armed
Forces.
Commenting on the partnership, Humaid Matar Al Dhaheri, Managing Director and Group CEO of ADNEC, said:
“ADNEC has been working to further
the participation of all national institutions in the various events that it organises. These efforts have strengthened
ADNEC’s presence across various economic sectors through the development of strategic partnerships with
prominent international companies.”
Through these partnerships, he said,
ADNEC has supported the opening
of new markets for national products, enhancing the direct and indirect economic contribution of these
companies to the local economy and
transferring and localising knowledge
in the country.
Matar Ali Al Romaithi, Chief Economic
Development Officer, Economic Development Unit at Tawazun, added: “In
signing this agreement, we are following the strategic efforts of the Tawazun
Economic Council. We look to support
and enable the defence industries
in the UAE, looking to maintain pace
with rapid technological development
across the sector.”
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Tawazun Signed as
Principal Partner of
IDEX, NAVDEX
IDEX

and NAVDEX 2021 recently announced that they have
signed a strategic agreement with the
Tawazun Economic Council. Tawazun
will be the principal partner of the exhibitions in line with IDEX’s strategy of
fostering cooperation with national
companies specialised in vital sectors.
Both IDEX and NAVDEX are being held
under the patronage of President, His
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, from 21 – 25 February, at the
Abu Dhabi National Exhibition Centre.
The events will showcase the latest
developments in the defence sector.
Both will highlight the latest in military technology, helping develop the
national defence sector. Additionally,
the exhibitions forge new relationships
between entities attending the event,

and major international companies
specialising in these sectors.
The exhibitions anticipate drawing a
wide range of decision-makers, sector experts, and industry specialists
working in defence. Representatives
will discuss how technology adoption
can meet shifting global challenges, as
well as discussing strategic development that contributes toward world
peace.
The partnership between both exhibitions and Tawazun is cited as a model
for strategic cooperation in supporting the national defence sector. The
partnership will continue to develop
and modernise both national military
and civilian projects, in line with the
UAE’s sustainable development goals
and strategies.

The partnership
is a model for
cooperation
in supporting
national
defence sector
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discuss how technological adoption
can meet shifting global demand, as
well as understanding how to enable
further engagement that enables
greater international security.
Saeed Bin Khadim Al Mansoori, Executive Director of IDEX and NAVDEX

exhibitions, said: “At ADNEC, our success is based on the strength of the
partnerships which we form with a
range of distinguished institutions.
This strategic agreement is signed in
that spirit, as we look to bolster the
business tourism sector through IDEX
and NAVDEX. We look to hold ma-
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jor events at our centres in a manner
which befits both the reputation and
position of the emirate of Abu Dhabi
at the regional and international level.
“IDEX and NAVDEX are the only two
events of their kind in the MENA region. Governments, companies and
military forces are offered a unique
opportunity to strengthen future relations during the conference.
“IDEX and NAVDEX have become one
of the most important exhibitions for
the international defence community.
The exhibitions showcase modern
military technology which strengthens the UAE’s security infrastructure,
placing it as one of the most important industrialised nations and one of
the most advanced militaries globally.”
While Staff Colonel Yousef Juma Al
Haddad, Editor in Chief of Nation
Shield, highlighted: “Our continued
media partnership with the ADNEC is
a source of pride for Nation Shield. In
2021, we will cooperate once again to
build on the successes of the previous
editions of IDEX and NAVDEX. As ever,
we look to create an exceptional media experience for exhibitors, participants, and visitors.
“Exhibitors and participants will be
provided with media and advertising
space in our regular newsletters. We
will also prepare and publish specialised media articles and hold exclusive
interviews with officials from leading
national and international participants, experts, and decision makers.
We aim to produce creative and informative content that adds value to all
readers.
“We look to preserve Nation Shield’s
reputation which our publication has
achieved since its foundation in 1971.
Since that time, we have carefully covered the UAE Armed Forces, and monitored the wider developments of the
nation.”
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ADNEC Signs Strategic
Agreement with
Nation Shield

The magazine is the
Official Media Partner for
IDEX and NAVDEX 2021
The

Abu Dhabi National Exhibition Company (ADNEC) has signed a
strategic media partnership with Nation Shield. The magazine will issue the
daily newsletter for the International
Defence Exhibition (IDEX 2021) and
the Naval Defence Exhibition (NAVDEX
2021), and the International Defence
Conference, held under the patronage
of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE.
The two exhibitions will be held from
21 to 25 February at the Abu Dhabi
National Exhibition Centre and the In-

ternational Defence Conference will
be held on 20 February at the ADNOC
Business Centre.
IDEX and NAVDEX and the International Defence Conference are organised
by ADNEC, in cooperation with the
Ministry of Defence and the General
Command of the UAE Armed Forces.
Both events showcase the latest developments across the military sector,

demonstrate the latest in peacekeeping and defence technologies, and
forge new relationships between national, corporate, and academic entities attending the four-day event.
Both exhibitions will attract a wide
range of decision makers, sector experts, and industry specialists in the
defence sector. Representatives will

GHQ UAE

Armed Forces
Directorate
of Moral Guidanc
e

17 Feb, 2019

IDEXand
N
AV
Spotligh DEX

Developing
Hypersonics to Defend
Future Threats
COVID-19 Pandemic
and the Potential
Shift in the World
Power Order

to
Defence In n
novations

Suffren Starts
Sea Trials
The Impact
of Disruptive
Technologies
on Defence and
Security
The ‘Loyal
Wingman’
Rolls Out

Zayed’s Dream is So
into the Forefront o
Competitiveness

4 20 Feb, 2019

Mohamed bin Zayed

Meets With Defence Ministers

Jordan’s Rapid Inte
Brigade Dedicated
Mohamed bin Zay

Internation
al
concluded Defence Conference
yesterday
and serve (IDC) 2019
d as a precu
rsor to IDEX

Increasin
g in growth
year-on-y
panning
ear,
the last 25
years, IDEX
2019, hel IDEX
become one
has
of
NAVDEX
has incre
ised defence the largest specialthe patron d under
ased by
exhibition
to 168,000
age of His
26 per cent
and globally.
s regionally
square metr
Highness
The event
133,000 squa
es compare
is all set to
the world’s
Sheikh Kha
d to
re metres
attract
leading defe
lifa
in 2017. The
ber of exhib
bin Zayed
nce and secu
companies
numitors
that will
Al Nahyan,
to 1,310 com increased by six per
display their rity
innovatio
President
cent
pared to
ns, as well
latest
of the UA
the
nies in the
as feature
tional expe
previous editi 1,235 compaE and
internarts. Visito
Supreme
on. Internatio
companies
rs will also
the latest
Commande
will
witness
nal
developm
the total num account for 85 per
ents with
of the Arm
r
and regio
in the local
cent of
ber
nal
ed
of
defe
companies,
nce industrie
number of
Humaid Mata
set to celebr Forces, is
while the
s.
local ente
r Al Dhah
rprises exhib
reached 170,
ate its silv
eri, Group
ADNEC said
iting
represent
CEO of
jubilee wit
er
that this editi
ing 15 per
the exhib
NAVDEX will
on of IDEX
h the larg
itors.
cent of
and
showcase
est
The num
edition eve
the latest
developm
ber of parti
lead
ents in secu
r since
cipating
also incre
rity and defe ing
line with
expo’s inc
countries
ased by
the global
nce, in
nine per
eption in the
countries
technological
such
cent
as
compared
or 62
1993.
the Fourth
trends
with 57 in
Industrial
edition
The
2017

S

total area
dedicated

Revolutio
n.
to IDEX
and

is hosting
. This
33 national
an 18 per
pavilions,
cent incre
ase
28 in the
previous editi as compared to
on.

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces, met with a number of delegations
and defence ministers who are visiting the country to participate in the show, yesterday.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed met, separately,
with Ibrahim Kasuri Fofana, Prime Minister of the Republic
of Guinea; Pakistan’s Minister for Defence Production Zubaida Jalal, and Chairman of State Military Industrial Committee of Belarus Roman Golovchenko.
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EDGE Among World’s Top
25 Military Suppliers
W

ithin its first year of operation,
EDGE, the UAE’s advanced technology
group for defence and beyond, was
recently ranked among the top 25 military suppliers in the world by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). The think tank specialises
in data analysis of military expenditure
and arms trade among other peace
and security related matters.
With this being the first time that a
Middle East company has been named
among the biggest defence original
equipment manufacturers (OEMs) and
security exporters, EDGE’s presence is
a notable ranking for the UAE and the
region more broadly. Others on the
ranking included Lockheed Martin, the
Aviation Industry Corp of China (AVIC),
BAE Systems, Thales, Almaz-Antey, and
Rolls Royce.
SIPRI reported that the sales of arms
and military services by the largest 25
companies totalled US$361 billion in
2019, with EDGE accounting for 1.3 per
cent of this total arms sales.
H.E. Faisal Al Bannai, CEO and Managing Director, EDGE, said: “As EDGE
marks its one-year anniversary, we are
proud to be the first ever in the Middle
East that is ranked among the top 25
largest military companies in the world
by SIPRI.
“Advanced technologies have enabled
us to thrive, be bold, agile and disruptive in an era of hybrid warfare. As we
continue to build the UAE’s sovereign
capabilities and develop partnerships
for export growth, we remain excited
about what the future holds”.

With a priority on transforming the
country’s technology capabilities and
making it fit for an evolving digital era,
EDGE’s strategy will continue to focus
on addressing national security threats
that are adapting through new technological means, strengthening capabilities and industry R&D, and developing technology for export growth.
EDGE offers expertise in five clusters:
Platforms & Systems, Missiles & Weapons, Cyber Defence, Electronic Warfare
& Intelligence and Mission Support,
and was established on November 5,
2019.

UAE’s EDGE
is the first in
Middle East
to achieve the
ranking
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more locals joining our workforce. We
will enable them to be the authorised
engineers working on our aircraft. So,
27 per cent is a good start for us.
Can you give some details about the
aircraft modifications and upgrades
that GAL offers?
Our technical teams are trained and
certified to perform a range of aircraft
modification and upgrade services.
They work with customers, OEMs and
systems providers and solutions partners to engineer, implement, integrate,
and certify modified aircraft that deliver the highest performance. We have
ISO 45001:2018 and ISO 14001:2015
certifications and are also certified by
the U.S. Department of Commerce.
Our solutions enable advanced technical support, command advisory,
specialised training, maintenance consultancy, flight management system
programme consulting and technical
assistance. We also provide capability
and facility enhancements, including
intermediate maintenance, shop design and implementation, as well as

Interview

ERP integration solutions.
How do you manage the supply
chain and logistics connected with
aviation maintenance?
We provide agile, end-to-end logistics and supply chain services as a
stand-alone offering or as part of an
integrated lifecycle solution. Working
with OEMs, MRO service providers
and regional suppliers across a dozen
or more rotary wing and fixed-wing
platforms gives us access to extensive
engineering data, tooling and expertise to deliver exceptional service and
technical support to aircraft owners
and operators.

We are looking
forward to
taking GAL to
commercial
market

Supply chain is a key aspect here. Even
if you have good technicians to do a
great job when it comes to maintenance, supply chain and spare parts
management are very important. We
have a strong relationship with OEMs,
MROs and major suppliers. They provide spare parts as needed and when
needed for the price that we agreed.
We are working closely with AAR as
our strategic partner to improve our
supply chain system and to introduce
the new ERP that we are working on
to speed up the process. We are in
contact with some of the suppliers to
see how blockchain, big data or data
analytics can support us in predicting
maintenance and demand forecasting
for spare parts requirements.
What are GAL’s future plans?
We are committed to providing support to the UAE Armed Forces. That
will always remain our main objective.
Furthermore, we are looking forward to
taking GAL to the commercial market
and we have some promising strategic
objectives to elevate GAL globally.
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the operations and deployment of
the UAE’s aircraft, while GAL provides
MRO services. With the UAE Presidential Guard Command, we have several
contracts to provide specialised manpower and technical and consultancy
support services. In addition, currently
we are working towards expanding
our global footprint and are seeking
business opportunities in Romania,
Pakistan, Philippines, and Ethiopia.
Do you support both military and
civilian clients? If so, what is the client mix?
Our main client is the military, but we
are seeking to break into the commercial sector. We are working with
AMMROC, SANAD AERO, AAR and other companies here.
At present almost 95 per cent of our
business is from the military sector and
5 per cent from the commercial sector.
Today, we are working on bringing that
5 per cent up to 30 per cent, which we
believe, will be our ideal business mix.

You provide maintenance, repair,
overhaul, and support services.
Does it cover all segments of
aircraft?
Maintenance, repair and overhaul
is our core business, but we noticed
that there is a requirement for aircraft
modification and upgrade because of
the aging of the aircraft and to keep
up with the latest technology. Therefore, today we are also focusing on
aircraft modifications and upgrades.
We are working on establishing a new
flight training and flight-testing centre
too. Besides this, we have partnerships
with some specialised engineering

We have
a strong
relationship
with most major
OEMs and MRO
partners

companies. And we are also working
with AMMROC, utilising its workshop
facilities and the engineering capability available in the local market. GAL
has highly skilled technical teams that
are certified to perform a wide range
of aircraft modifications and upgrade
services and a good quality assurance
system that will allow us to be one of
the key players when it comes to aircraft modifications and upgrades.
GAL has around 5,000 employees
from 71 different nationalities. Do
you have any scheme to increase the
representation of UAE nationals?
GAL is a multinational company; and
we focus on highly skilled labour. We
employ the most talented technicians
and engineers both locally and internationally. Emiratis at GAL are over 27
per cent of the total workforce, and
most of them are in the engineering
and technical roles. We have a very
strong Emiratisation programme and
in the next two years, we will have
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GAL: The Leader in
Integrated Aviation
Readiness Solutions

By Sakha

H

clients achieve exceptional fleet readiness. GAL is part of the Mission Supeadquartered in Abu Dhabi, GAL
port cluster within EDGE, an advanced
is a leading regional provider of intetechnology company for defence and
grated aircraft sustainment solutions
beyond. Nation Shield spoke to Mofor military and civilian entities. Workhamed Al Khemairi, CEO of GAL, on
ing with the world’s largest original
the comprehensive aviation service
equipment manufacturers (OEMs)
and maintenance lifecycle solutions
and maintenance repair and overhaul
GAL provides.
(MRO) service providers, such as AAR,
What are GAL’s core areas of service?
Airbus, Bell, Pratt & Whitney, Boeing
GAL is a 100 per cent UAE-owned comand Leonardo, the company helps its
pany founded in 2007. We have more
than 5,000 employees and we support
more than 500 aircraft, most of them
in the military sector. We provide integrated aircraft sustainment solutions, specialised manpower and
technical assistance, and we have
agreements with all the original
equipment manufacturers, major
suppliers and all the major MRO
centres that provide maintenance,
repair and overhaul services.
Our core services are aircraft maintenance, technical services, logistic and supply chain services,
command
level
advisory support,
manpower outsourcing
and
augmentation
solutions, specialised training, and techMohamed Al Khemairi, nical support

CEO of GAL

solutions.
We also provide modifications, upgrade, management, supply chain
management and export compliance.
Who are your key partners and clients
internationally and domestically?
We have a strong relationship and
agreements with most of the major
OEMs and MRO partners such as AAR,
Airbus, Boeing, Lockheed Martin, GE,
Sikorsky, and many different suppliers and OEMs. We work closely with
SANAD AERO, and AMMROC. For typical MRO services, we work with some
local companies, also when it comes
to supply chain and training support.
We have signed agreements with the
Kenyan Ministry of Defence to provide
them MRO services, specialised maintenance engineers and spare parts and
repairs. We have signed an agreement
with China National Aero-Technology
Import & Export Corporation (CATIC),
which will allow GAL to establish a
warehouse in Abu Dhabi and be the
hub for all the spare parts distribution of CATIC in the Middle East. We
have contracts with the Joint Aviation
Command (JAC), one to provide comprehensive maintenance support for
its fleet, worth around 3.5 billion AED,
and a contract to provide specialised
manpower. A third contract is for providing day-to-day maintenance service
and support. The partnership enables
JAC to remain completely focused on
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to be part of the growing aerospace
market.
Emirates’ COVID-19 Response
Meanwhile, Dubai’s Emirates Airlines
sees a sharp recovery in demand for
air travel as coronavirus vaccines are
distributed around the world, meaning the carrier’s fleet of jumbo Airbus
SE A380 jets could return to the skies
by early 2022.
Progress on the production and transportation of inoculations should be
evident by the second quarter of the
year, President Tim Clark said in an interview with Bloomberg TV. That will
lead to a release in pent-up demand
“across all segments” led by those who
haven’t been able to travel during the
pandemic, according to him.
Clark added, “My own view, and it’s always an optimistic view, is by end of

Details of
new Advisory
Board to be
announced
soon

next calendar year or the first quarter
of 2022 we’ll have all our A380s flying.”
The outbreak of the coronavirus
forced governments around the world
to shutter borders or introduce stringent quarantine restrictions, leading
many carriers to seek state and investor support or face bankruptcy.
Emirates, the world’s biggest longhaul carrier, has also been badly affected as demand all but dried up
on its key routes. The carrier received
US$2 billion in support from Dubai’s
government, but recent positive
developments about
effective vac-

cines indicate little extra help will be
needed, as per Clark.
He had previously said the development of a vaccine would be key to the
A380’s return to wide use.
The introduction of vaccines will require airlines and governments to
set rules about whether proof of an
inoculation will be needed to fly, and
Qantas Airways Ltd. Chief Executive Officer Alan Joyce said his airline would
make it a “necessity”.
It’s still “early days” to take a position
on that, Clark said. “It is likely the
countries themselves will decide on
requirements.”
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impact of digital transformation and
the Fourth Industrial Revolution on
the sector has been profound and we
expect these elements to be key parts
of the industry’s future recovery.”
The event will take place at Dubai
World Central (DWC), Dubai Airshow
Site.
The 2021 edition will build on the
overwhelming success of the last

Events

event which drew 84,000 trade visitors from 148 countries, 1,200 exhibitors, over 1,400 international and
regional media and an order book in
excess of US$54.4 billion.
For the first time in 2019, a growing
focus on space exploration regionally was recognised with its own conference programme, opening with
Women in Space, hosted by the UAE
Space Agency and featuring speakers
from the UN and Boeing.
Aimed at examining the key role female scientists, researchers, engineers
and astronauts will play in the fu-

ture of the global space industry, the
conference proved a huge draw.
Former astronaut, the European Space
Agency’s Claudie Haigneré, stated she
found the level of engagement very
encouraging. “I felt that really something is going on here, and I’ve been
really impressed because this shows
a real possibility for change. The new
generation coming up here is so refreshing.”
One hundred new firms made their
Dubai Airshow debut in 2019, with
new arrivals on the defence, Air traffic control (ATC), maintenance and
supply fields all exhibiting for the first
time at the show.
The dedicated feature pavilions for
Space, Cargo and Global Air Traffic
Management (GATM) also attracted
new companies to the region keen

Increased
focus on
emerging
technologies
and aviation
startups
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Aviation to New Heights
The new Technology Showcase will
provide a platform to exhibit the latest
tech and will include key conference
programmes on topics such as 5G, cybersecurity, artificial intelligence (AI)
and blockchain.
According to PWC, Blockchain could
increase aviation industry revenue by
as much as US$40 billion.
Tim Hawes, Managing Director of Tarsus F & E commented: “The Dubai Airshow 2021 will demonstrate the evolution of the aerospace industry and the
fast acceleration of digitalisation as a
result of the pandemic. The industry
has been impacted significantly by COVID-19 and we are excited to use the
Airshow as a platform to demonstrate
the necessity of the aerospace and aviation industries and the potential for
future growth and development.”

Only airshow
of its kind to
take place in a
live format

There will be a new East-West Startup
Hub as part of the Airshow, called
VISTA, which will give startups access
to mentorship programmes and a
chance to meet decision makers and
globally ranked investors to launch,
grow and scale their startups. In 2019
alone, investment in aerospace startups reached nearly US$1 billion.
Dubai Airshow, in coordination with

the Defence Services Marketing
Council (DSMC), is launching a new
advisory board, which will not only
serve the Airshow but the regional industry in general.
The Board will focus on topics including instilling confidence in aviation
post-pandemic, development of talent and skills as well supporting the
next generation of women in aerospace.
More details on this are expected in
the coming months.
Badr Al Olama, Executive Director of
Mubadala Aerospace at Mubadala
Investment Company and a member
of the Advisory Board commented:
“Dubai Airshow is set to be one of
the most anticipated points of convergence for aerospace professionals
across all areas of the industry. The

12
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Dubai Airshow Will Propel

The

year 2020 may not have
offered a ‘Cloud Nine moment’ for the
aviation sector, but the New Year need
not see a repeat trend.
The Dubai Airshow, which is set to return for its 17th edition on 14-18 November 2021, is expected to be a landmark event for the aviation industry
preparing for post COVID-19 era.
It will serve as an ideal platform for
re-thinking strategies, navigating uncertainty and scaling up operations to
ensure the smooth re-establishment
of the industry in general.
To be held under the patronage of
His Highness Sheikh Mohammed Bin
Rashid Al Maktoum, Vice President,
Prime Minister of the UAE, Ruler of
Dubai and UAE Minister of Defence
– the Dubai Airshow is recognised as
one of the most successful air shows in

the world.
The event will be held with the support of the Dubai Civil Aviation Authority, Dubai Airports, UAE Ministry of
Defence and Dubai Aviation Engineering Projects and organised by Tarsus
F& E Middle East.
It will be the only airshow of its kind to
take place in a live format, highlighting Dubai’s leading response to the
COVID-19 pandemic and the worldclass safety measures implemented in
the emirate.
Turbulent times demand sober response. The Dubai Airshow will be the
most important point of convergence
in 2021 where the future of global
aerospace industry will be showcased
and analysed. The show will offer experts from commercial and business
aviation, defence and military, aircraft

interiors, air traffic management, maintenance, repair and overhaul (MRO),
space and air cargo, a perfect opportunity to exchange valuable ideas.
Optimistic Outlook
The sky is not all gloomy. According to
the latest IATA reports, the second half
of 2021 is expected to see improvements after a difficult 2021 first half.
Aggressive cost-cutting may combine
with increased travel demands during
2021, due to the re-opening of borders
with testing and/or widespread availability of a vaccine, to see the industry
turn cash-positive in the fourth quarter
of 2021, which is earlier than previously forecasted.
The Dubai Airshow will witness a range
of new features, which include a strong
focus on cutting-edge technologies
used in the aviation industry.

IDEX 2021_Chanakya 22x27.5cm.indd 1
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Precautionary
measures
planned;
registration
processes fully
digital
Conference
accompanying
IDEX, NAVDEX
will be hybrid
event
ber sectors, such as OSG, IWI, NSO
Group, Skylock, Elsight, and others,
displaying advanced technologies
and solutions including cybersecurity,
intelligence and IoT, mobile infrastructure, smart sensors, military and police
equipment, training, and more.
Al Dhaheri said: “At ADNEC, we are
happy to sign this partnership with
ISDEF to introduce a new pavilion to
IDEX and NAVDEX 2021. We look forward to working with our new part-

ners, who will help us increase the attendance of both delegates and visitors to this leading regional event. In
signing the peace accord between
the UAE and the State of Israel, our
two nations are opening a new chapter in the business tourism industry.”
Stacy Dotan, Chief Marketing Officer
and member of the Board of Directors of Avnon Group, commented:
“Following the recent historic peace
agreement, I believe that there will
be some amazing opportunities between the UAE and Israeli companies
in the business and security sectors.
I believe that IDEX will provide op-

portunities for both countries to gain
exposure and a deeper understanding of available technologies from
both Israel and the UAE, constituting
a significant step towards future cooperation between Israeli and Arab
industries.”
Matti Weinberg, CEO of ISDEF, said:
“This agreement reflects ISDEF’s professional and forward-thinking approach as a major marketing platform
for Israel’s innovative cyber security,
defence and HLS technologies. This is
an important step towards recognition of leading technologies and exports promotion.”
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ness tourism.”
The Higher Organising Committee is
working with a range of entities in the
UAE to develop this strategic event.
The Committee is studying a range of
measures to facilitate the welcoming
of international participants, exhibitors, and visitors.
Interestingly, the 2021 International
Defence Conference, accompanying
the IDEX and NAVDEX exhibitions will
be held for the first time as a hybrid
event, bringing together experts and
specialists from all over the world virtually and on-ground at the ADNOC

IDEX, NAVDEX
will be held from
February 21 – 25
IDEX remains
a strategically
important
tri-service
global defence
exhibition

Business Centre.
Participants will discuss the impact of
innovation on the defence sector, alongside exploring how to use technology in
the fourth industrial revolution.
The conference will demonstrate Abu
Dhabi’s leading role in advancing the
global defence sector. It will demonstrate how international cooperation
can lead to new ways for the global sector to face future challenges.
Agreement Signed
ADNEC earlier signed a strategic agreement with ISDEF, the largest Israeli Defence, Homeland Security (HLS), and Cyber Expo, and part of the Avnon Group,
as the exclusive promoter of IDEX to Is-

raeli defence, security, and technology
companies.
Since the inception of IDEX and NAVDEX, ADNEC has shown an impressive
track record in shaping the regional
business tourism landscape for the
industry.
ISDEF will be the event’s agent in the
State of Israel, preparing, organising,
and hosting the Israeli pavilion at the
exhibition. The agreement is aligned
with ADNEC’s strategy and promotes
IDEX by increasing partnerships and
collaborations with companies and
exhibitors globally.
Previously, ISDEF hosted major Israeli
companies from the defence and cy-

8
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“The UAE is well known as an attractive and safe destination, ready to welcome visitors from across the world.
We anticipate a large turnout at IDEX
and at NAVDEX. In spite of the ongoing challenging global conditions, we
are ready to welcome the world once
again to Abu Dhabi. The UAE has seen
a rapid pace of recovery from the COVID-19 pandemic. International participants and visitors will have the opportunity to explore the latest in defence
and military systems, as well as see
some of the most innovative developments in these industries, given the
participation of leading international
companies.”
Major General Staff Pilot Ishaq Saleh
Al-Balushi, Vice Chairman of the Higher Organising Committee for IDEX and
NAVDEX and the International Defence Conference 2021, commented:
“Our previous editions are indicative
of the success that IDEX and NAVDEX have had over their history. As
we make our final preparations, we
have doubled our efforts and we are
cooperating with a range of entities
in both the private and public sectors.

Events

Our work is proceeding according to
thorough strategies that will facilitate
the welcoming of VIPs, participants,
guests, and visitors of the exhibitions.
We look to ensure the safety and security of our participants, as well as
organising an event that befits the
international reputation and stature of
the UAE.”
Humaid Matar Al Dhaheri, Managing
Director and Group CEO of ADNEC,
added: “ADNEC’s preparations to host
the upcoming edition of IDEX 2021,

the Naval Defence Exhibition NAVDEX
2021, and the International Defence
Conference are well underway. We are
continuing to cooperate with a wide
range of relevant authorities, and have
implemented a range of precautionary
and preventative measures to ensure
the health and safety of both visitors
and participants. We want to set global benchmarks in the organisation and
hosting of international exhibitions,
demonstrating Abu Dhabi’s continued
status as the region’s capital for busi-
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global defence sector’s calendar.
Visitors will have an opportunity to
access an outstanding showcase of
the latest industry developments
and technologies alongside excellent
scope for networking with decision
makers, sector experts, and specialists.
The organisers have made it clear that
nothing would be left to chance when
it comes to health and safety.

The registration processes will be fully
digital and precautionary measures
will be in place across the venue, including thermal scanners at all entrances, sterilisation and disinfection
operations throughout the day, application of social distancing standards,
and the wearing of face masks.
IDEX 2021, NAVDEX 2021, and the International Defence Conference are

organised by the Abu Dhabi National
Exhibitions Company (ADNEC), in
cooperation with the Ministry of Defence and the General Command of
the UAE Armed Forces.
The events showcase the newest
developments in the defence sector. They will highlight the latest in
military technology, fast-tracking the
development of the national defence
sector. Additionally, the exhibitions
forge new strategic relationships between entities attending the event
and major international companies
specialised in these sectors.
Both the exhibitions and the conference will be discussing how technological adoption can meet shifting
global challenges, as well as discussing strategic development that can
contribute towards world peace.
Major General Staff Pilot Faris Khalaf
Al Mazrouei, Chairman of the Higher
Organising Committee for IDEX and
NAVDEX and the International Defence Conference 2021, elaborated:

6
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Five New
Nations Sign
Up for IDEX,
NAVDEX
The

Higher Organising Committee for the International Defence
Exhibition (IDEX 2021), the Naval Defence Exhibition (NAVDEX 2021), and
the International Defence Conference,
held under the patronage of President
His Highness Sheikh Khalifa Bin Zayed
Al Nahyan, have discussed preparations for the two exhibitions in their
fourth meeting.
IDEX and NAVDEX will be held from
February 21 – 25, 2021 at the Abu Dhabi National Exhibition Centre, and the
International Defence Conference will
be held on February 20 at the ADNOC
Business Centre.
The growing popularity of the events
could be gauged by the Committee’s
announcement that the exhibitions
will see the participation of five new
countries for the first time in their history: Israel, Luxembourg, Macedonia,
Portugal, and Azerbaijan.
These additions take the number of
countries participating in IDEX and
NAVDEX 2021 to over 60 nations.

Such huge participation demonstrates
Abu Dhabi’s international position and
its ability to attract a wide range of nations to participate in one of the globally leading events in the defence sector,
in spite of the challenging conditions
imposed by the COVID-19 pandemic.
IDEX has remained the most strategically important tri-service defence

exhibition in the world and is the only
international defence exhibition and
conference in the MENA region demonstrating the latest technology across
land, sea and air sectors of defence.
Over 1,300 companies from across the
land, air and marine defence sectors
are expected to exhibit in 2021, making the two events a key date in the
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he year 2020 was, no doubt, the
hardest humankind has faced in decades. During this year, the world suffered from the worst health crisis ever,
the Coronavirus pandemic, which has
caused substantial transformations in
all fields, and showed the absence of
international cooperation in facing crises and challenges.
While a state of optimism prevailed
about the imminent end of this pandemic, in view of the development of
many effective vaccines against this
virus, and the launch of several vaccination campaigns in different parts of
the world, the recent outbreak of new,
more contagious strains of the Coronavirus, have sparked a state of anxiety and fear around the world. This
has forced many countries to return to
complete and partial closure policies
in order to face the new wave of COVID-19, which means the continuation
of this pandemic and the associated
challenges into 2021.

Editorial
The COVID-19 pandemic has brought a number challenges and
risks that the world faced during 2020. Such challenges have revolved around the struggle of the major powers, especially Russia and
China, to reshape the international order so as to reflect their position
and influence in the post-Corona world, as well as around the continued
trade and technological war between Washington and Beijing, and the
escalated risks of cyberattacks that targeted the information infrastructure of countries.
The adverse economic and social conditions resulting from the repercussions of COVID-19, especially in crisis and conflict areas, also allowed
extremist and terrorist organisations to regroup and resume their terrorist activities, taking advantage of governments’ focus on confronting the
virus.
These challenges and risks are likely to continue into 2021. As evident
from the developments during the past days, COVID-19 is spreading at
an accelerating rate in many countries in light of its new, more mutated
and complex strains. Many effective vaccines are already available, and
vaccinations have started across the world. Yet it will be difficult to provide vaccines to the whole world during 2021, which means that this
pandemic and its negative repercussions will continue at all levels.
In light of these conditions, the stalemate in many regional and international crises and conflicts may continue through 2021, due to the international community’s preoccupation with facing the pandemic on the
one hand, and the continuing state of uncertainty regarding how to deal
with these crises on the other hand, especially in the Middle East.
Expectations also indicate that trade and economic wars and cyberattacks will be the focus of conflicts between major powers in 2021. Although most future scenarios indicate that 2021 will not differ much
from 2020, both in terms of risks and challenges, some forecasts predict
that the new year may bring about some positive opportunities, especially with the president-elect Joe Biden assuming the reins of power in
January 2021.
At the conclusion of 2020, hopes are increasing that security, peace and
stability will prevail throughout the world in the new year, that conflicts
and wars between countries will disappear, and that the feelings of human brotherhood that guarantee peaceful coexistence between all nations of the world will dominate, away from the tendencies of fanaticism,
extremism, hatred and selfishness, which are the most dangerous viruses
and whose repercussions are no less serious than Coronavirus.
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