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اإلفتتاحية

استراتيجية الخندق الواحد
وكادت مؤامرات هذا االئتالف أن تنجح في تخريب بعض الدول العربية ،ولكن يقظة ومبادرة

التحالف االماراتي السعودي قد أسهمت بقوة في تجنيب الدول العربية المزيد من الفوضى
ً
حاليا على دعم الجهود الدولية الرامية الستعادة
والدمار والخراب ،حيث تعمل الدولتان الشقيقتان
األمن والسلم في جميع الدول العربية.

الواقع يؤكد أن التحالف يزداد قوة ومناعة ويتحصن كل يوم باكتساب قوة إضافية بالتنسيق

والحوار والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين حول أي أحداث أو ظروف أو تطورات عابرة؛

فهناك بالفعل قناعة مشتركة وراسخة لدى قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بأن التحالف خيار

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

تطفو على السطح بين
الفينة واألخرى مزاعم
تروج لحدوث خالف
أو أزمة أو توتر بين
دولة االمارات العربية
المتحدة والمملكة
العربية السعودية ،إذ
يدرك أي متابع للشؤون
الخليجية والعربية أن
هناك متربصين كثر
بالتحالف االماراتي
السعودي ،فهذا التحالف
يقف حجر عثرة في
وجه تنفيذ المشروعات
التوسعية والمخططات
التآمرية لألنظمة والدول
والتنظيمات اإلرهابية
ً
ائتالفا غير
التي تشمل
معلن للشر يستهدف
الدول والشعوب العربية.

استراتيجي حتمي يفرضه التاريخ والمبادئ والمصير المشترك وروابط األخوة والدين والمصالح
المشتركة والتحديات الواحدة ،ومن ثم فهو بديل استراتيجي ال غنى عنه لتحقيق تطلعات

الشعبين الشقيقين في استدامة األمن واالستقرار والرخاء ،وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة خالل زيارته يوم

األثنين الماضي للرياض حيث قال أن «الشراكة بين االمارات والسعودية قوية ومستمرة لما
فيه خير البلدين والمنطقة» .

لكن رغم هذه الحقائق الراسخة كرسوخ التحالف االماراتي السعودي وأسسه وركائزه ،فال يعني

ذلك أن محاوالت المتآمرين والمتربصين إلثارة الشكوك وخلط األوراق ستتوقف ،بل ستتواصل

ولكنها لن تحقق هدفها ولن تنال مرادها وستتحطم على صخرة اليقين المتبادل بأهمية تحالف
الخير المصيري بين الدولتين الشقيقتين ،وستبقى استراتيجية «الخندق الواحد» التي أشار

إليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بمنزلة خارطة طريق للعالقات اإلماراتية السعودية خالل
السنوات والعقود المقبلة من القرن الحادي والعشرين بإذن الله.

فالعالقات االستراتيجية المتنامية بين االمارات والسعودية تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة

تتنوع بين األخوة والتضامن والمصير المشترك واالحترام والتقدير المتبادل؛ حيث تدرك االمارات

أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الركيزة األساسية ألمن المنطقة واستقرارها وصمام
أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها ،لما تمثله من ثِ قل وتأثير كبيرين على
الشريفين
الساحتين اإلقليمية والدولية ،وما تتسم به سياستها في ظل قيادة خادم الحرمين
َ
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت نفسه.

لذا فإن عالقات البلدين الشقيقين كانت ،وال تزال وستظل عالقات متينة وصلبة؛ ألنها تستند
إلى أسس راسخة ومتجذرة ،إضافة إلى اإلرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين ،وما يجمع
األخوة ووشائج المحبة والتقدير،
بين شعبيهما من روابط
فضال عن أن الواقع يؤكد بالفعل أن
ً
ّ
اإلمارات والسعودية تقفان ً
معا ،بقوة وإصرار ،في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن

دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء .فاإلمارات التي تأسست على مبادئ
وقيم تقوم على احترام األدوار وبناء التوازنات وتوقير الكبير تقدر دور المملكة الشقيقة بقيادة

خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين ،وتدرك أن تنازع األدوار يتسبب في فشل منظومات
العمل المشترك وال يمنح المتنازعين أي فاعلية أو قدرة على التأثير في األزمات والمواقف

المختلفة .ومن الضروري هنا اإلشارة إلى أن هذا االحترام والتقدير االماراتي ليس من طرف واحد
ً
قدرا ومكانة ،وهو ما يمكن مالحظته
فقط ،بل يقابله الجانب السعودي بتقدير واحترام ال يقل
وفهمه بدقة من كلمات األمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ،مستشار خادم الحرمين

الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ،في وقت سابق كرد على سؤال وجه له في مؤتمر صحفي

حول مزاعم بشأن وجود خالفات تخيم على فضاء العالقات السعودية اإلماراتية ،حيث قال
“السعودي إماراتي واإلماراتي سعودي” ،ليحسم أي جدل وينهي أي أقاويل ومزاعم حول هذا

األمر ،ويجسد معان عميقة مشاعر فياضة تحمل من األخوة أكبر مما تعبر عن التحالف ،وتظهر
جوهر وطبيعة العالقة األخوية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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

غالف العدد 595

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن /سالم بن غافان الجابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الركن /غانم علي غانم آل علي

المحتويات
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دشنها عبد الفتاح السيسي في منطقة جرجوب المصرية ..

محمد بن زايد يشهد افتتاح “قاعدة
 3يوليو “ العسكرية البحرية في مصر

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

افتتاح « قاعدة  3يوليو « العسكرية البحرية في منطقة جرجوب المطلة على البحر األبيض المتوسط والتي
دشنها فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أخاه فخامة عبدالفتاح
ً
وشعبا بمناسبة تدشين القاعدة
السيسي وجمهورية مصر العربية حكومة

الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطيب تمنيات سموه لجمهورية مصر العربية
الشقيقة دوام التقدم والرفعة والرخاء.

ومواصلة اإلنجازات والمشاريع الحيوية النوعية التي تحققها بالدهم في
ً
ً
مزيدا من
متمنيا لمصر الشقيقة
مسيرتها نحو التقدم والبناء والتنمية ..

مراسم االفتتاح

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه الله” إلى

قاعدة  3يوليو البحرية بمنطقة جرجوب بالساحل الشمالي الغربي .وسلم

التطور واالزدهار في ظل قيادة الرئيس السيسي .كما نقل سموه تحيات

وشهدت مراسم االفتتاح  ..توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة إنشاء

7
الرئيس المصري  ..قائد “قاعدة  3يوليو” البحرية وقادة الوحدات المنضمة

حديثا أعالم وحداتهم البحرية إيذانا بدخولها الخدمة .كما رفع الرئيس السيسي

العلم على القاعدة البحرية الجديدة إيذانا بافتتاحها ..وأطلقت المدفعية عقب
االفتتاح  21طلقة.

الفرقاطة “الجاللة

وتفقد الرئيس المصري يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان وعدد من ضيوف مصر  ..الوحدات البحرية في القاعدة الجديدة .كما

تفقدوا الفرقاطة “الجاللة” متعددة المهام والتي تبلغ مساحة سطحها
 500متر وتتمتع بقدرات قتالية في المجالين الجوي والسطحي والقدرة
على االشتباك مع األهداف السطحية والساحلية والجوية باستخدام الذخائر
الذكية التي يصل مداها إلى  86كيلو مترا أثناء تنفيذ مهمة دعم أعمال قتال

القوات البرية العاملة بالساحل.

“قاعدة  3يوليو” البحرية
تضم  74منشأة عسكرية

إضافة إلى مهبط طائرات

ورصيف حربي بطول 1000

متر وعمق  14مترا

بتقديم الدعم للجماعات اإلرهابية  ..وصدرت األوامر باقتحام السفينة

حضر مراسم االفتتاح سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبالن

بواسطة القوات الخاصة بتنفيذ اقتحام “رأسي وأفقي” على السفينة

سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.

الخاصة؛ لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بأسلحة

المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن بحري طيار الشيخ

قاعدة  3يوليو” البحرية

وتضم “قاعدة  3يوليو” البحرية  74منشأة عسكرية إضافة إلى مهبط
طائرات ملحق به قاعة الستقبال كبار الزوار بجانب عدد من ميادين التدريب

ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات وآخر للتدريبات المشتركة ،فضال
عن رصيف حربي بطول  1000متر وعمق  14مترا ،وعدد من األرصفة
التجارية بطول  2200متر ،وعمق  17مترا ،وبرج لمراقبة الميناء بارتفاع 29

مترا وحاجزين لألمواج بطول  3650مترا.

وفي ختام مراسم افتتاح القاعدة ..شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان وفخامة الرئيس المصري  ..مناورات “ قادر  ”2021اإلستراتيجية

التي انطلقت بتقدم تشكيل جوي بقوة رفع من طائرات متعددة المهام “إف
 “ 16لتنفيذ أعمال االستطالع الجوي لمنافذ القيادة والسيطرة ومنطقة

العمليات ،حيث بدا لهم اكتشاف سفينة مشتبه بها “غير منصاعة” ،تقوم

المتواجدة..كما تقدم تشكيل من اللنشات القتالية محملة بعناصر القوات
مختلفة  ..وظهر تشكيل جوي محمل بعناصر من القوات البحرية لتنفيذ
االقتحام الرأسي للسفينة المشتبه بها.
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سيف بن زايد

يشهد حفل
تخريج دورة الحرب
الثانية لكبار القادة
والضباط

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل

تخريج دورة الحرب الثانية لكبار القادة والضباط من
كوادر قواتنا المسلحة والتي عقدت بكلية القيادة

واألركان المشتركة وذلك باتخاذ جميع اإلجراءات
الوقائية والتدابير الصحية.

متابعة  :مالزم أول /حسن الزعابي

الحضور

تصوير :وكيل أول /علي الجنيبي

حضر االحتفال معالي الفريق الركن حمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات
المسلحة وسعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار

ضباط وزاره الدفاع والقوات المسلحة.

كلمة قائد الكلية

ثم ألقى بعد ذلك العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة
واألركان المشتركة كلمة في الحفل رحب فيها بسمو الشيخ سيف بن
ً
مثم ً
الحرب الثانية،
مشيرا إلى
نـا تشريفه حفل تَ خريج دورة َ
زايد آل نهيـان ّ
األكاديمي الواعد
للكلية ،هذا الصرح
أن هذا التخريج يشكل إضافة جديدة
ّ
ّ
ً
ً
ً
راسخة وجدارةً
عالية
مكانة
والمتميز ،والذي أثبت في غضون سنوات عديدة
ّ

العمل
لما ُيقدمه من مخرجات تعليمية وتثقيفية عسكرية ومدنيةْ ،أث َرت َ
ّ
التميز
المسلحة بكوادر وخريجين على َقدر عال من
ورفدت قواتنـا
َ
ّ
طني َ
الو ّ
والمهنية .

سجل اإلمارات الحافل والمتميز

وحب ّ
الش ْعب للقيادة
حكمة قيادتِ ها ُ
وأكد إن دولة اإلمارات العربية المتحدة ِب َ

وحققت الكثير من اإلنجازات خالل ِحقبة زمنية
 ،سبقت الكثير من الدول َ
همة الرجال ،وأثبتت للعالم َأجمع وفي كل
ب
عظيمة
قصيرة بقياس الزمن
ِ ّ
ً
ً
ً
سجل حضورا مؤثرا وعلى مدى َخمسين عاما ،وفي الوقت
محفل  ،وهي تُ ّ

الذي نَ حن فيه على َمشارف االحتفال باليوبيل الذهبي لقيام االتّ حادَ ،س ّجل
ً
ً
ً
ِ
حاضرا في
كافة الصعدِ  ،فكان
متميزا وعلى
حضورا
فيها ابن اإلمارات
تم
النووية
الفضاء ،ومسبار األمل وصل المريخ ،ومحطة الطاقة
ّ
ّ
السلمية َّ

9

ُ
الدولي إكسبـو قـادم ،إنجاز يتلو اآلخر يأتي ضمن خريطة
والمعرض
تفعيلها،
َ
ّ

العربية المتحدة ورؤية مستقبلية طموحة.
طريق بعيدة المدى لدولة اإلمارات
ّ

مناهج وأساليب

وأشار قائد كلية القيادة واألركان المشتركة أن كل هذه العوامل والمعطيات
َ
تطلبت منظومة أمن وطني متكامل لحماية هذه المكتسبات ،وتأتي وزارة
ِ
المكون
مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الرؤية  ،والذي ُيعتبر
الدفاع بالتكامل مع
ّ
ِ
ً
تنفذ دورات الحرب ودورات القيادة واألركان
البشري أساسها  ،مؤكدا أن
الكلية ّ
ّ

المناهج واألساليب والطرائق  ،والتي تؤدي هذا الدور
المشتركة من خالل
ِ
ّ
النوعية
ومتسل ٍح بالعلم والمهارات
وواع لحاضره
درك
م
لبناء قائد وضابط
ّ
ُ
ٍ
ومهيئ لتحديات المستقبل واضع ًا نصب عينيه خدمة الوطن وتطلعاته وأمنه
ومستقبله.

جميع
كلية القيادة واألركان المشتركة حظيت باهتمام القيادة وعلى
وأوضح بان ّ
ِ
ِ
للكلية الذي ساهم بأعضائه
المستويات ومن خالل توجيهات المجلس األعلى
ّ

ِ
ِ
وأنشطتها،
ومنهاج الدورة
لجناح الحرب
االستراتيجية
في التِ أسيس ورسم
ِ
ِ
وكبار القادة
ولقد َحظيت الدورة بتوجيه ومساهمة أصحاب المعالي والسعادة
ِ
ِ
القوات المسلحة ومؤسسات الدولــة في المحاضرات والخبرات التي
في

ُ
ِ
التطوير والتنفيذِ
الحرب في
جناح
التوجيه في
هيئة
وساهمت
تقديمها ،
تم
ْ
ِ
ِ
ُ
ّ
ِ
ّ
لالستمرار بها في المستقبل.
ع
ونتطل
اليوم،
ها
نتائج
نشهد
عالية
بمهنية
ُ
َ
ِ

توزيع الشهادات والجوائز

ثم قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه وإلى جانبه قائد كليه القياده واالركان المشتركه بعد ذلك بتوزيع
الشهادات والجوائز على الخريجين والتقط سموه معهم صورة جماعية.

سعيد سالمين العلوي

تنفذ دورات الحرب ودورات
الكلية ّ
ّ
القيادة واألركان المشتركة من

المناهج واألساليب لبناء
خالل
ِ

قائد وضابط ُمدرك وواع لحاضره
ّ
النوعية
ومتسلح بالعلم والمهارات
ّ

ومهيئ لتحديات المستقبل
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األخبار

منصور بن زايد

يشهد حفل تخريج
دورة الدفاع الوطني
الثامنة 2021-2020

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حفل تخريج
دورة الدفاع الوطني الثامنة  2021 - 2020الذي
أقيم في قصر الوطن في الثالث من يوليو الماضي.
وأكد سموه خالل الحفل أن الكلية تحظى باهتمام
قيادة الدولة الرشيدة ودعمها لدورها الهام في
تأهيل وإعداد نخبة من الكوادر الذين يسهمون في
مسيرة بناء أوطانهم وتقدمها في مختلف ميادين
العمل الوطني والحفاظ على مكتسباتها.
حضر حفل التخريج ،معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون
الدفاع ،ومعالي علي بن قناص الكتبي رئيس دائرة اإلسناد الحكومي،
ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع ،واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر

محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي ،واللواء الركن بحري طيار

الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.
وأضاف سموه أن القوات المسلحة ّ
تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي
خالل مسيرتها المشرفة والزاخرة باإلنجازات واإلخالص في أداء الواجب

الوطني ،ودعم النجاحات التنموية واالقتصادية إضافة إلى دورها المحوري

في جميع المراحل بما فيها المحطات المستقبلية الواعدة التي تستشرفها
الدولة تزامنا مع احتفائها بالذكرى الخمسين لتأسيسها .وهنأ سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان خريجي دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020-2021

وحثهم سموه على توظيف ما اكتسبوه من معارف متخصصة ومهارات
عالية وخبرات أكاديمية في تعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة

منصور بن زايد:

القوات المسلحة تمثل مصدر فخر

واعتزاز لكل إماراتي خالل مسيرتها
المشرفة والزاخرة باإلنجازات

واإلخالص في أداء الواجب الوطني
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد

ً
ومؤسسات الدولة،
خدمة ألوطانهم  ..متمنيا سموه لهم مزيدا من
ِّ
التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية .وبدأ الحفل  -الذي ُنظم باتخاذ

كلية الدفاع الوطني ،مما أتاح لها مواكبة أرقى المعايير الدولية وأحدث

ّبينات من القرآن الكريم ،وإلقاء الكلمات االفتتاحية والترحيبية.

الركن عقاب شاهين العلي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور

جميع اإلجراءات الوقائية والتدابير الصحية  -بالسالم الوطني ثم تالوة آيات

كلمة قائد الكلية

من جهته رفع سعادة اللواء الركن عقاب شاهين العلي قائد كلية الدفاع

الوطني ،في كلمته خالل الحفل ،أسمى آيات الشكر والوالء إلى صاحب

األعلى للقوات المسلحة لرعاية سموهم المستمرة واهتمامهم بدعم

التقنيات في التكوين العسكري واألمني الشامل .كما تقدم سعادة اللواء
بن زايد آل نهيان لرعايته حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020

ً
كوكبة
 .-2021وقال اللواء العلي  “ :إن الكلية تفخر بأن تقدم للوطن
جديدة من قيادات واعدة حظيت بإعداد وتأهيل عملي وأكاديمي متميز
وفق أرقى المعايير المعتمدة عالميا ،مما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني

11

عقاب العلي:

كوكبة
ً
الكلية تفخر بأن تقدم للوطن

جديدة من قيادات واعدة حظيت بإعداد

وتأهيل عملي وأكاديمي متميز وفق
أرقى المعايير المعتمدة عالميا

ومهماتهم العسكرية واألمنية بكفاءة عالية حفاظا على إنجازات الدولة

اإلسهام في رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار اإلستراتيجي حول

التي بذلها المحاضرون والهيئتان التوجيهية واإلدارية في الكلية ،وجميع

مواصلة لمسيرة بناء أجيال جديدة مدركة ألبعاد األمن الوطني والعوامل

وثمن الجهود الحثيثة
ودعما لمسيرتها الناجحة في جميع القطاعات ».
ّ
من أسهم في إنجاز برنامج دورة الدفاع الوطني الثامنة ،متمنيا للخريجين

مزيدا من التوفيق والنجاح.

كلمة الخريجين

القضايا الوطنية » وأضاف «أن االحتفاء اليوم بتخريج هذه الدفعة هو
المؤثرة فيه في ظل عالم متشابك ومعقد تتداخل فيه المؤثرات على
ً
هائال لتصبح
قدرا
األمـــن الوطني للــــدول ،وعولمة تمتلك من التأثير
ً
ً
فاعال في تشكيل الهوية الوطنية ».
عنصرا
ً

من جانبه قال العقيد ركن مهندس /جاسم محمد الرشيد في كلمة الخريجين

الختام

كلية الدفاع الوطني وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية للجهود التي

للخريجين ،والتقطت لسموه مع جميع الخريجين الصور التذكارية بهذه

منتسبي الدورة الثامنة “ أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى

بذلوها لتأهيل الدارسين وتطوير قدراتهم في البحث والتحليل والنقد

والتقييم ،ومهارات الحوار ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تمكنهم من

وفي ختام الحفل ّ
سلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهادات

المناسبة.
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حامد بن زايد يشهد حفل تخريج الدورة
المشتركة الـ15لكلية القيادة واألركان

شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي حفل تخريج الدورة المشتركة الـ  30لكلية
القيادة واألركان المشتركة والذي أقيم في مقر الكلية .وبدأت مراسم حفل التخريج بتالوة آيات من الذكر

الحكيم  ،ثم ألقى العميد الركن سعيد سالمين العلوي قائد كلية القيادة واألركان المشتركة كلمة رحب
ً
..مثمنا حرص قيادة الدولة على مشاركة أبناء الوطن
فيها براعي الحفل والحضور وشكر رعاية سموه للحفل
فرحتهم واالحتفاء بإنجازاتهم مع زمالئهم من الدول الشقيقة والصديقة.

متابعة  :مالزم أول /سالم الزحمي
تصوير :وكيل أول/علي الجنيبي

الحضور

وضمت الدورة الــ  /30/ضباطا من مختلف وحدات القوات المسلحة من دولة

وحفظ السالم والقيادة واإلدارة .حضر حفل التكريم  ..معالي الفريق الركن

حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وسعادة مطر سالم

اإلمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بجانب األردن ومصر

الظاهري وكيل وزارة الدفاع واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان

عسكرية في عمليات الحروب وموضوعات تتعلق باإلستراتيجية العسكرية

المسلحة.

والسودان واليمن والجزائر وباكستان  ..وتلقى المنتسبون دراسات وتدريبات

بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية وعدد من كبار ضباط الوزارة والقوات
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سعيد سالمين العلوي
الكلية سجلت إنجازين أولهما
االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية
(البكالوريوس والماجستير)
واآلخر حصولها على جوائز البحث
العلمي ضمن جائزة التميز
واالبتكار
(البكالوريوس والماجستير) واآلخر حصول الكلية على جوائز البحث العلمي ضمن
ً
قدما
جائزة التميز واالبتكار للقوات المسلحة في دورتها الرابعة مؤكدة المضي
ً
ومتوافقة مع المتغيرات والمتطلبات في بيئة العمليات
في التطوير والتمز
المعقدة وسريعة التغير .وأعرب قائد كلية القيادة واألركان المشتركة عن شكره
وتقديره لجميع الشركاء من الوزارات ومؤسسات الدولة على ما قدموه من

إسهامات ومشاركات لتعزيز منهاج الدورة وإثرائه وإلى هيئة التوجيه ومرتب
ً
مثنيا على عملهم
الكلية إلنجازهم ودعمهم للدورة .وهنأ قائد الكلية الخريجين
المتميز والنوعي وحسن أدائهم في إنجاز متطلبات منهاج الدورة  .وختم قائد

كلية القيادة واألركان كلمته بالقول  :باألصالة عن نفسي واإلنابة عن هيئة
التوجيه وجميع منتسبي الكلية نعاهدكم أن نظل الجنود األوفياء لدولتنا وقيادتنا
الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

القائد األعلى للقوات المسلحة “ حفظه الله “ وصاحب السمو الشيخ محمد بن

كلمة القائد

وقال  :إنه رغم الظروف الصحية االستثنائية ،تحرص القيادة على مشاركة َأبناء
ً
فهنيئا للوطن بإنجاز أبنائه وزمالئهم من الدول الشقيقة
الوطن فرحتهم ..

والصديقة ،تخرجهم من الدورة الثالثين المشتركة بجدارة واقتدار ،في منارة العلم
العسكري وعرين القادة ،كلية القيادة واألركان المشتركة  ..فمنذ نشأتها وهي

ترفد قواتنا المسلحة ِبدماء جديدة كل عام وبقادة متسلحين بالعلم والمعرفة.

أولوية

وأضاف  :ان دولة اإلمارات وبمبادرة قيادتها وطموحها ،جعلت التنمية البشرية

على رأس أولوياتها من خالل تطوير التعليم ومخرجاته وقد وضعت وزارة الدفاع
ً
مسارا
ضمن إستراتيجيتها التعليم العسكري المهني والمحترف وجعلت له

ً
واضحا تسعى إلى تطوير منتسبيها في االرتقاء بالمستوى الذي يليق بسمعة

دولتنا ومكانتها المرموقة بين الدول .وأشار إلى أن كلية القيادة واألركان
ً
المشتركة لعبت خالل العقود الثالثة المنصرمة ً
تطوير منظومة
حيويا في
دورا
ِ
متكامال مع كليات ومعاهد القوات المسلحة ،حيث رؤيتها
التعليم العسكري،
ً
أن تكون مواكبة وتفوق مثيالتها من الكليات العسكرية على مستوى العالم.

وقال قائد كلية القيادة واألركان المشتركة  :إننا على العهد ماضون مع فريق

استثمار ما تم الوصول
عملنا من خالل خطة إستراتيجية واضحة أهم مالمحها
ُ

إليه والعمل على تطوير مجاالت التعليم من ِخالل إدخال الذكاء االصطناعي

وتطوير أساليب التقويم والبحث العلمي وترسيخ الثوابت واألسس في
العلوم العسكرية .وأشار إلى أن الكلية سجلت إنجازين مهمين يضافان إلى

َ
خالل هذا العام  ..أولهما االعتماد األكاديمي لبرامج الكلية
اإلنجازات السابقة

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس
ً
جميعا إلى الخير والسداد والسالم
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وفقنا الله
عليكم ورحمة الله وبركاته .بعد ذلك أعلنت نتائج الدورة الـ . 30

توزيع الشهادات

وقام سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بتوزيع الجوائز والشهادات على الضباط
المتفوقين والخريجين من الدول الشقيقة والصديقة  ..وهنأ سموه الخريجين
ً
من دولة اإلمارات والدول الشقيقة والصديقة
..متمنيا لهم التوفيق والنجاح
في أداء مهامهم القيادية خالل مسيرة عملهم العسكري .بعدها التقطت الصور
التذكارية بهذه المناسبة التي جمعت سمو راعي الحفل وهيئة قيادة الكلية

وكوادر التدريس والخريجين.
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البواردي والرميثي
يبحثان عالقات التعاون الدفاعي
والعسكري مع السودان
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير
الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه الفريق أول ركن
محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات
المسلحة السودانية والوفد المرافق له وذلك
بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني
الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ،وسعادة
مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع ،وعدد من
كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

متابعة /حسين المناعي

تصوير :رقيب /عمر البلوشي

وأكد معاليه خالل اللقاء متانة وعمق وتميز العالقات مع جمهورية

السودان الشقيقة القائمة على البعد التاريخي والمصالح األخوية المتبادلة
والشراكات العسكرية واالقتصادية والتنموية ،التي تخدم التنمية الشاملة
في كال البلدين،
فضال على تعاونهما في القضايا ،التي تهم المنطقة
ً

العربية.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع برئيس هيئة أركان القوات المسلحة
ً
معربا عن سعادته بتطور مسار العالقات
السودانية ،والوفد المرافق له،
األخوية ،التي تجمع البلدين ،في ظل اهتمام وحرص صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ،وصاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة على دعم جهود السودان في
ً
انطالقا من إيمانهم بأن استقرار السودان
تعزيز السالم واالستقرار والتنمية

15

محمد عثمان الحسين:
نقدر دور اإلمارات الكبير

في دعم القضايا العربية
والمحافظة على أمن
واستقرار وهوية المنطقة

وجرى خالل اللقاء بحث العالقات األخوية الثنائية التاريخية واالستراتيجية

من جانبه أعرب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية عن
ً
مؤكدا حرص بالده على تعزيز عالقاتها
سعادته بزيارة دولة اإلمارات ،

وأمنه وسالمته يمثل ركيزة مهمة في أمن المنطقة.

المشتركة للبلدين ،وسعيهما لتطوير التعاون في المجاالت كافة  ،خاصة

عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به دولة اإلمارات في دعم القضايا

بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح

في المجال العسكري والدفاعي كما تبادال وجهات النظر بشأن عدد من
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

ً
معربا
األخوية مع دولة اإلمارات  ،لما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين،

العربية والمحافظة على أمن واستقرار وهوية المنطقة.

وأشاد رئيس هيئه أركان القوات المسلحة السودانيه خالل اللقاء
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بين دولة اإلمارات وجمهورية السودان الشقيقة وسبل تعزيزها ،وما

تشهده من تطور على مختلف الصعد ،خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق

العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

وجاء اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين األشقاء والذي
يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعالقات متطورة في مجاالت
التعاون العسكري

زيارة قائد العمليات المشتركة

كما التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات
المشتركة بوزارة الدفاع ،الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس

هيئة أركان القوات المسلحة السودانية حيث استعرض الجانبان عالقات

التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية

بالعالقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة ،مشيدا باألدوار

الرائدة والمشرفة التي ظلت تضطلع بها اإلمارات في المنطقة
واإلقليم ودعمها ومساندتها لجمهورية السودان في مختلف المجاالت

منوها بمبادرات اإلمارات اإلنسانية العاجلة واإلمدادات الطبية التي
تواصل تقديمها إلى الشعب السوداني لدعم جهود مؤسسات السودان

في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

زيارة قيادة القوات البرية

وقام بعد ذلك الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان

القوات المسلحة السودانية بزيارة قيادة القوات البرية حيث كان في
استقباله اللواء الركن سعيد الشحي قائد القوات البرية ،وعدد من كبار

ضباط قيادة القوات البرية.

وأكد الجانبان سعي البلدين المتواصل لتعزيز عالقات التعاون بينهما

بعدها زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية نصب الشهيد
ً
تخليدا لذكرى
إكليال من الزهور أمام نصب الشهيد،
التذكاري ووضع
ً

الدول العربية وبناء مؤسساتها الوطنية ورفع المعاناة عن شعوبها

في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على أمنه واستقراره.

وتطويرها في كل الجوانب كما أكدا أهمية تضافر الجهود العربية

والتنسيق مع المجتمع الدولي ،إلعادة األمن واالستقرار في عدد من

ومحاربة العنف والتطرف ،الذي تمارسه وتنفذه التنظيمات اإلرهابية.

كما استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ،الفريق أول ركن
محمد عثمان الحسين رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السودانية.

ورحب رئيس أركان القوات المسلحة برئيس هيئة أركان القوات
المسلحة السودانية واستعرض معه عالقات التعاون األخوية القائمة

شهداء القوات البرية البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء

وتجول الضيف في متحف القوات البرية ،الذي يهدف الى التعريف
ً
أقساما عدة ،منها ما يحكي
بتاريخها ونشأتها وتطورها ،والذي يضم
عن الماضي ،ويشمل بدايات نشأتها ،ما قبل توحيد قواتنا المسلحة،
ويحتوي مختلف اآلليات والمعدات واألسلحة والمالبس واألوسمة

والميداليات والشعارات التي استخدمت في تلك المراحل.
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البواردى يزور شركة كالدس للصناعات العسكرية
قام معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة شركة

كالدس للصناعات العسكرية المتخصصة في تصنيع االليات القتالية

بأنواعها رافقه خاللها اللواء الركن دكتور مبارك سعيد غافان الجابري الوكيل
المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية مع وفد رفيع من كبار ضباط وزارة

الدفاع لمقر شركة “كالدس” للصناعات العسكرية  ،وكان في استقباله
لدى وصوله لمقر الشركة بأبوظبي معالي فارس محمد المزروعي الرئيس

التنفيذي لشركة “كالدس” وعدد من كبار المسؤولين والعاملين في الشركة.
واطلع معاليه خالل الزيارة على منتجات الشركة من المعدات الدفاعية ذات

المستوى العالي في التصميم والتصنيع .حيث أطلع معاليه على عروض

تفصيلية إلستراتيجية العمل و خطوط اإلنتاج لكل من آلية وحش  8x8وآلية
 MCAV-20 4x4و آلية LRV-20 4x4والمراحل المختلفة لإلنتاج باإلضافة

إلى الخطط المستقبلية والتطويرية للشركة والتي تهدف لتعزيز مكانة
ً
وعالميا.
وإقليميا
محليا
الشركة والصناعات الدفاعية الوطنية
ً
ً
وعبر معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع عن إعجابه الشديد بما شاهده من

تطور في تصميم وتصنيع االليات العسكرية المتنوعة ،والحرفية العالية في

تنفيذ مراحل اإلنتاج والتي تضاهي مثيالتها في الشركات العالمية .وأبدى
معاليه دعم القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه دعم الصناعات الدفاعية

الوطنية.

وأعرب معاليه عن اعتزازه وسعادته برؤية الكوادر المواطنة سواء اإلدارية
أو الفنية وهي تساهم بفاعلية في رفع جودة الصناعة الوطنية والمنتج

المحلي والمشاركة في دفع عجلة التصنيع واإلنتاج في الشركات الوطنية
وصوال إلى تنافسية المنتج اإلماراتي في األسواق الخارجية.

ومن جانبه أشاد الوكيل المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية بما وصلت

وأكد معاليه بأن وزارة الدفاع تضع الصناعات الوطنية ونموها وازدهارها

إليه الصناعة الوطنية الدفاعية من تطور سمح لها بأن تكون دعامة حقيقية

القطاع الحيوي للوصول به لتحقيق األهداف االستراتيجية الطموحة

الدفاعية الوطنية في دولة اإلمارات.

موضع اهتمام وتعمل مع جميع الشركاء المحليين والعالميين لدعم هذا
لحكومة دولة االمارات العربية المتحدة.

لقواتنا المسلحة وأعرب عن فخره واعتزازه لما وصل إليه قطاع الصناعات

قائد العمليات المشتركة يلتقى قائد القوات المشتركة
السعودي
التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد
العمليات المشتركة بوزارة الدفاع  ،الفريق الركن مطلق

بن سالم األزيمع المطيري قائد القوات المشتركة نائب
رئيس االركان بالمملكة العربية السعودية خالل زيارته

لقيادة قوات التحالف العربي في الرياض  .تأتي هذه
الزيارة في إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين
الشقيقين ،حيث اطلع قائد العمليات المشتركة والوفد

المرافق على آخر مستجدات العمليات العسكرية وعمليات
اإلغاثة االنسانية .وأكد اللواء صالح العامري على الموقف

الثابت لدولة اإلمارات مع المملكة العربية السعودية
الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
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البواردي يلتقي سفيرة استراليا

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون

الدفاع في مكتبه بوزارة الدفاع سعادة هايدي فينامور

سفيرة كومنولث استراليا لدى الدولة والوفد المرافق

بحضور سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد
من كبار ضباطها ومسؤوليها.

ورحب معاليه بالسفيرة االسترالية وأكد عمق العالقات بين

اإلمارات وأستراليا في مختلف المجاالت وأهمية الدفع بها

نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية واالزدهار للبلدين.

جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون العسكري وسبل
تطويرها بما يخدم أمن وإستقرار المنطقة وتبادل الجانبان
وجهات النظر بشأن عدد من القضايا اإلقليمية والدولية

ذات االهتمام المشترك.

من جانبها أشادت سفيرة استراليا لدى الدولة بما حققته
ً
ً
رائدا
نموذجا
دولة اإلمارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد
ومتقدما بالنسبة لدول المنطقة وأكدت حرص بالدها على
تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة اإلمارات بما يخدم

المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

البواردي
يلتقي سفير
طاجيكستان

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع في

و جمهورية طاجكستان في مختلف المجاالت و السعي نحو تعزيز التعاون

طاجيكستان لدى الدولة بحضور سعاده مطر سالم الظاهري وكيل وزارة

وجهات النظر حول عدد من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام

مكتبه بوزارة الدفاع سعادة شريفي بهادور محمود زاده سفير جمهورية
الدفاع ،وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

و رحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير الطاجيكي و أكد عمق العالقات بين

اإلمارات و طاجيكستان في مختلف المجاالت و أهمية الدفع بها نحو آفاق
أرحب وأوسع بما يحقق التنمية واالزدهار للبلدين.

جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون والصداقة التي تربط دولة اإلمارات

العسكري وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين و تبادل
المشترك.

من جانبه أشاد سفير طاجيكستان بما حققته دولة اإلمارات من تقدم و تطور
ملحوظ يعد نموذجا رائدا ومتقدما بالنسبة لدول المنطقة وأكد حرص بالده
على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة اإلمارات بما يخدم المصالح

المشتركة للبلدين الصديقين.
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اإلمارات تشارك في
اجتماع مجموعة التنين
السنوي بلندن
ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات
المسلحة وفد وزارة الدفاع في اجتماع مجموعة التنين السنوي الذي عقد

في مبنى النكستر هاوس الشهير بالعاصمة البريطانية لندن بدعوة من
الجنرال السير نيك كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني وبمشاركة رؤساء

أركان وممثلين عن كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية العراق

واألمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المشتركة لألمن اإلقليمي والعالمي.

جرى خالل االجتماع بحث سبل التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي

ورحب الجنرال السير نيك كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني بالحضور وقال

المشترك بين الدول المشاركة للتصدي لمختلف التحديات والتهديدات

أفضل الممارسات وإلقاء نظرة على كيفية رسم نهج مشترك للمستقبل

الذي يسهم في عمليات مكافحة اإلرهاب والقرصنة والتهريب للمحافظة

إن االجتماع يعد فرصة مهمة لمناقشة التحديات المشتركة ،ومشاركة

إلى جانب توطيد شراكاتنا العميقة مع حلفائنا لمواجهة التهديدات

التي تحيط بالمنطقة من خالل توحيد مفاهيم العمل المشترك الموحد

على أمن واستقرار المنطقة.

قائد العمليات المشتركة يزور قوة الواجب الجوية
المشاركة في “عاصفة الحزم” بالسعودية
قام اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة

العربية السعودية .وأشاد سعادة اللواء صالح العامري بما وصلت إليه

بزيارة تفقدية لقوة الواجب الجوية المشاركة في عمليات “عاصفة الحزم”

العربي بالمملكة العربية السعودية من جاهزية وكفاءة قتالية عالية .ونقل

بوزارة الدفاع برفقة وفد رفيع المستوى من كبار ضباط القوات المسلحة،

ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية

الشقيقة .واطلع قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق له على المهام
والواجبات التي تنفذها القوة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة

قوات العمليات المشتركة لدولة االمارات المشاركة ضمن التحالف
قائد العمليات المشتركة لقوة الواجب تحيات القيادة الرشيدة ..متمنيا لها

كل التوفيق والسداد في مهامهم وواجباتهم.
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أحمد بن طحنون يشهد تخريج
الدورات التخصصية

15

الــ

لدورة الخدمة الوطنية
أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية أن وزارة الدفاع والقوات
المسلحة تحرصان على تدريب وتأهيل أبناء الوطن تأهيال فنيا وتخصصيا رفيعا للعمل بمستوى احترافي في القوات المسلحة

عبر المهن والتخصصات المختلفة وفق مناهج تعليمية وتدريبية فنية عالية المستوى تمكن مجندي الخدمة الوطنية من اكتساب

المهارات الالزمة والمتقدمة لممارسة أعمال اإلصالح والصيانة بكفاءة واقتدار.

متابعة /مالزم أول /سالم الزحمي

جاء ذلك خالل حفل تخريج الدورات التخصصية لدورة الخدمة الوطنية

مركزا إلعداد األجيال الفنية

معهد اإلدارة واإلمداد المشترك.

معهد اإلدارة واإلمداد المشترك ومدرسة الشؤون الفنية مركزا رئيسيا

الخامسة عشرة في المجاالت االدارية والفنية والصحية والتي أقيمت في

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان“ :سيظل
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إلعداد األجيال الفنية للوحدات والتشكيالت في القوات المسلحة” ..وتمنى
للخريجين التوفيق والسداد في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه
الله» .بدأ االحتفال بالسالم الوطني ثم تالوة آيات عطرة من القرآن الكريم ثم

ألقى بعد ذلك قائد معهد اإلمداد المشترك كلمة أكد فيها أن وزارة الدفاع
أولت جل اهتمامها لتأهيل مجندي الخدمة الوطنية على مختلف المهن

ومنها المهن اإلدارية والفنية والصحية إيمانا منها بالدور التخصصي ليكون
مجاال لالبتكار واالبداع و رافدا للوحدات في هذه المهن الحيوية لتشكل مع
قريناتها في الوحدات منظومة قادرة على القيام بالواجبات المنوطة بها

بكل كفاءة واقتدار .وقال إن الدعم الذي يحظى به هذا المعهد ومدارسه

التخصصية من وزارة الدفاع وقيادة اإلمداد المشترك مكنته من تطوير

العملية التدريبية واالرتقاء بها إلى أفضل المستويات التدريبية ومواكبة
التطور الذي يشهده العالم في تدريب المهن اللوجستية .وأضاف إن التدريب

عصب الجيوش والعنصر األكثر أهمية في تحديد كفاءتها القتالية وبقدر

القوات المسلحة تحرصان على
تدريب وتأهيل أبناء الوطن تأهيال
فنيا وتخصصيا رفيعا للعمل
بمستوى احترافي في القوات
المسلحة عبر المهن والتخصصات
المختلفة وفق مناهج تعليمية
وتدريبية فنية عالية المستوى

ما يكون وافيا وشامال واحترافيا بقدر ما يؤدي دوره في توظيف القدرات

والطاقات والوسائل في االتجاه الذي يقود إلى تحقيق أفضل انتاجية ممكنة.
وفي ختام كلمتة خاطب الخريجين قائال« :نهنئكم بتخرجكم وهذه ثمرة

جهدكم ونؤكد أن العلوم التي تحصلتم عليها في هذه الدورات تمثل خبرات
وتجربة متميزة لن تتحقق الفائدة منها ما لم يتم تطبيقها في وحداتكم» .

جولة

والمختبرات التي يضمها المعهد و تشمل مختبرات اإللكترونيات المتقدمة

والحاسب اآللي وورش آليات وورشة تشكيل المعادن واللحام وغيرها.

توزيع الشهادات

ثم قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس

وفي ختام االحتفال وزع اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن

التطبيقية التي ينفذها المتدربون الملتحقون بمختلف الدورات ومنها دورة

والشهادات على الخريجين ،مهنئا ومباركا لهم تخرجهم ومتمنيا لهم كل

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بجولة اطلع خاللها على نماذج من األعمال

إصالح وصيانة األسلحة والمركبات العسكرية إضافة إلى نوعية الورش

محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية على المتفوقين
التوفيق والسداد في خدمة الوطن.
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وزارة الدفاع تكرم الفائزين بالدورة الرابعة
من جائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار

كرمت وزارة الدفاع كوكبة من الضباط وضباط الصف والجنود والمدنيين والمتقاعدين ومجندي الخدمة

الوطنية من الذكور واإلناث من مختلف التخصصات الفائزين بالدورة الرابعة من «جائزة القوات المسلحة
للتميز واالبتكار» التي تأتي لتقدير وتحفيز األداء المتميز وتشجيع التنافس اإليجابي .

متابعة  :مالزم أول /حسن الزعابي ،مالزم أول /سالم الزحمي
تصوير :محمود الشرفا
جاء ذلك خالل الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

والتكنولوجيا المتقدمة وسعادة اللواء الركن عبدالرحمن المري ،مساعد

ً
نموذجا في التطبيقات التكنولوجية
قواتنا المسلحة

صباح اليوم برعاية معالي الدكتور سلطان بن احمد الجابر وزير الصناعة
رئيس األركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط وزارة

الدفاع والقوات المسلحة.

جائزة القوات المسلحة إمتداد لمسيرة اإلمارات

ً
ً
ملهما في تطبيقات
نموذجا
وقال معاليه إن قواتنا المسلحة قدمت

التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع واالمن لتلبية االحتياجات الحالية

والمستقبلية وبما يسهم في توطين الصناعات العسكرية وتطبيقاتها
ً
مشيرا إلى أن الجائزة
العلمية القائمة على الحلول المبتكرة واالبداعية،

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا

تجسد أهداف الدولة نحو ترسيخ ثقافة االبتكار واالستثمار المستدام في

استراتيجية واضحة للعمل المؤسسي تواكب تطلعات الخمسين عاما

اإلمارات وتحويل مفهوم االبتكار والتميز إلى ثقافة مؤسسية مستدامة

المتقدمة أن القيادة الرشيدة أرست نهجا راسخا للتميز واالبتكار من خالل
المقبلة في مختلف المجاالت ال سيما في القوات المسلحة التي تأسست
على ثقافة االبتكار والتميز حتى باتت تشكل قيمة مضافة في المجاالت
كافة .وأضاف معاليه أن جائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار تأتي امتدادا
لمسيرة اإلمارات الرائدة في التميز الحكومي والتي تجسدت بتوجيهات

ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه

الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد

الطاقات البشرية والذي من شأنه تعزيز القدرات التنافسية العالمية لدولة
في مختلف مجاالت العمل الحكومي.

كلمة اللجنة المنظمة

وألقى سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك الجابري الوكيل المساعد لإلسناد

والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع رئيس اللجنة العليا للجائزة كلمة قال

فيها “ نلتقـي اليـوم لإلحتفـاء بمـن عمـل وأجتهـد وتميز وأبدع لينال شرف
الفوز بجائزة القوات المسلحة للتميز واإلبتكار في دورتها الرابعة ،هـذه

23
الجائزة التي أرسى قواعدهـا وأمـر بإنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن
ً
إيمانا
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

من سموه بقدرة أبنائه منتسبي القوات المسلحة على التميز واإلبتكار».

أهداف الجائزة

واضاف ان جائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار تهدف إلى تحقيق رؤية

القيادة العسكريـة فـي مواصلة العمل لتعزيز دور القوات المسلحة من
أجل تحقيق االهداف االستراتيجية المحددة لبنـاء قـوة رادعـة مجهزة بأحدث

المعدات واألنظمة العسكرية وتقنياتها ،والذي يتطلب إعداد وتنفيذ برامج

سلطان الجابر

تحديث دفاعية شاملة تؤهل القوات المسلحة للقيام بواجباتها المنوطة بها.
واوضح ان «جائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار» أصبحت األساس لخلق

مناخ تنافسي شريف بين ضباط وأفراد وحـدات القـوات المسلحـة ممن

إقباال
تنطبق عليهم شروط المشاركة ،لتمثيل وحداتهم حيث شهـدت الجائزة
ً
ً
ً
خصبا الكتشاف المبتكريـن وتقديـم
مجاال
كبيرا منذ بدء تأسيسها وأضحت
ً
الحلـول للعديـد مـن التحديات واكتشاف المواهب والطاقات البشريـة

واستثمارها بما يحقق المردود اإليجابي للقوات المسلحة .واشار الى ان التميز
واالبتكار اصبح من أهم المعايير الرئيسية في مدى تطور القوات المسلحة،

ألنهما يرتبطان بشكل وثيـق بجوانب التطوير والتحديث المختلفة في هذه

المؤسسة ،مرتكزة على العنصر البشري والعمل على تأهيله وتدريبـه وفـق
ً
قـادرا على التميز واالبتكـار واالبداع .وقال
برامـج عاليـة المستوى ،حتى يكـون
“ لقد شكلت جائزة القوات المسلحة للتميز واالبتكار إضافة حيوية لمسيرة

قواتنا المسلحة منذ انطالقتها في العام  2018حيث نجحت الجائزة في

نشر وترسيخ ثقافة التميز واالبتكار واكتشاف المبدعين من مختلف وحدات
القوات المسلحة وفتح آفاق الريادة أمامهم لتدشين مبادرات ومشاريع تعزز
من القدرات العسكريه وترفد القطاع الصناعي الدفاعي بمشاريع وافكار نابعه
ً
ً
وإبداعا على
تميزا
من متطلبات عملياتية واضحة والذي من شانه ان ينعكس

مسيرة قواتنا المسلحة داخل الدولة وخارجها» .

جيل قادر على التصميم والتصنيع

ً
نموذجا
إن قواتنا المسلحة قدمت
ً
ملهما في تطبيقات التكنولوجيا
المتقدمة في مجال الدفاع

واالمن لتلبية االحتياجات الحالية
والمستقبلية

القوات المسلحه في تمكين هذا الجيل واالجيال القادمة من التكنولوجيا
المتقدمة وتقدم لهم الدعم الالزم للتميز واالبتكار .وتوجه في ختام كلمته

بالشكر واالمتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد

ابوظبي نائب القائد االعلى للقوات المسلحة وذلك لدعم سموه للجائزة
ً
ً
تميزا على مستوى وزارة
سنويا لتكون من أكثر الجوائز
وحرصه على تطورها

الدفاع والقوات المسلحة والى أعضاء المجلس األعلى للجائزة وقادة القوات
المسلحة وإلى جميع اللجان العاملة على الجائزة من عسكريين ومدنيين
على الجهود المبذولة التي لوالها ما وصلنا إلى هذا المستوى من التميز

واكد اننا اليوم نمتلك جيال من شباب الوطن من ابناء القوات المسلحة

واالبتكار  .ثم شاهد الحضور عرضا تعريفيا عن جائزة القوات المسلحة للتميز

االتصاالت واألنظمة اإللكترونية والمركبات غير المأهولة بما في ذلك

الركن الدكتور مبارك الجابري بتكريم الفائزين بجائزة القوات المسلحة للتميز

قادرين على تصميم وتصنيع وتحديث المركبات العسكرية وانظمة
الطائرات بدون طيار والتميز في أعمال الصيانة واإلصالح وتمضي جائزة

واإلبتكار  .بعد ذلك قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر يرافقه اللواء

واالبتكار في دورتها الرابعة
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كبار ضباط وزارة الدفاع يقدمون تهاني العيد
لضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة

تصوير  :وكيل أول  /علي الجنيبي  ،أحمد الشامسي
تبادل عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات بمناسبة عيد

و قام اللواء الركن جمعه الكعبي رئيس اإلدارة التنفيذية للتعليم والتدريب

المسلحة من المناوبين في مختلف الوحدات الرئيسية ،وذلك في إطار

نقل تحيات وتهاني القيادة الرشيدة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات

األضحى المبارك مع مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد قواتنا

حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد
ً
وتحقيقا لمزيد
والمناسبات الدينية والوطنية ،و االطمئنان على سير العمل

من التالقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لذلك من أثر في رفع الروح
المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.
ً
تأكيدا لنهج قيادة دولة اإلمارات القائم على ترسيخ
وتأتي هذه الزيارات

التالحم والتماسك المجتمعي والتفاف الشعب مع قيادته الرشيدة ،والتقدير
الكبير للدور الهام لجنود قواتنا المسلحة الذين شكلوا الدرع الحصين الذي
يحافظ على أمن االمارات ومكتسباته ،وقدموا التضحيات لينعم الجميع

باألمن واألمان.

بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بقاعدة الظفرة الجوية حيث
المسلحة بمناسبة عيد األضحى المبارك.

كما قام اللواء الركن طيار مبارك النيادي رئيس االدارة التنفيذية لسياسات

الدفاع والشؤون االستراتيجية بزيارة مماثلة إلى قيادة القوات البحرية ونقل
خاللها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة المباركة.

وقام اللواء الركن عبدالله الحمودي من وزارة الدفاع بزيارة إلى قيادة القوات
البرية حيث هنأهم بعيد األضحى المبارك ،ونقل تهاني القيادة الرشيدة
ً
لضباط وضباط صف وأفراد القوات البريه بمناسبة حلول العيد،
راجيا من

الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات ،وتمنى لهم
كل التوفيق في أداء مهامهم.

25

كبار قادة القوات المسلحة يهنئون قوات
الواجب المتواجدة بالسعودية بعيد األضحى

تصوير  :رقيب /عيسى الزعابي

جندي أول /محمد خضر

قام عدد من كبار قادة القوات المسلحة
بزيارات لوحدات قوات الواجب من قواتنا
المسلحة

المتواجدة

بالمملكة

العربية

السعودية بمناسبة عيد األضحى المبارك.

فقد قام كل من اللواء الركن سعيد الشحي

قائد القوات البرية واللواء الركن طيار سعيد
آل علي قائد الطيران المشترك واللواء الركن

خليفة الهاملي قائد قوة االحتياط بزيارات
لقوات الواجب من قواتنا المسلحة العاملة

ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة
العربية السعودية.

وتبادل قادة القوات المسلحة مع ضباط

وضباط صف وأفراد قواتنا المسلحة التهاني
والتبريكات بمناسبة عيد األضحي المبارك،
سائلين الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

ونقل قادة القوات المسلحة تهاني القيادة
الرشيدة وتمنياتها لقوات الواجب التوفيق
والسداد في مهامهم وواجباتهم.
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قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يرأس وفد وزارة الدفاع في

المعرض الدولي للدفاع واألمن  DEFEA 2021في اليونان

قام وفد من وزارة الدفاع برئاسة سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد

ً
عددا من أجنحة ومنصات عرض الشركات
بجولة في المعرض شملت

واألمن  DEFEA 2021في العاصمة اليونانية أثينا ،واالطالع على أحدث

واطلع الوفد خالل لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات المشاركة

انعقاد المعرض الذي انطلق في يوليو الماضي .وحضر الوفد فعاليات االفتتاح

أنتجته التكنولوجيا العسكرية الحديثة والذكاء االصطناعي في مجال الدفاع.

العلوي ،قائد القوات الجوية والدفاع الجوي بزيارة المعرض الدولي للدفاع

األنظمة الدفاعية واألمنية التي تعرضها شركات الدفاع العالمية خالل فترة

التي تمت تحت رعاية وزير الدفاع اليوناني معالي نيكوالس بانايوتوبولوس
وبحضور سعادة سليمان حامد المزروعي سفير الدولة لدى جمهورية اليونان.

لقاء

والتقى سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي بمعالي الفريق
أول «كوستاندينوس فلوروس» ،رئيس هيئة األركان العامة للدفاع الوطني
اليوناني .وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون والعمل المشترك بين

البلدين الصديقين ،في الجوانب والشؤون العسكرية ،إلى جانب تبادل

وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

جولة

وقام سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي والوفد المرافق

اليونانية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية واألمنية.

على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من األنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما
والتقى وفد الوزارة مع عدد من رؤساء الشركات اليونانية المشاركة في
المعرض ،حيث تمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزاره

الدفاع والشركات العارضه لبناء عالقات شراكة وتكامل تحقق األهداف
االستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغالل القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات

الدفاعية ،وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية واألمنية،
إلى جانب مناقشة العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

زيارة مركز التدريب والتأهيل الفني

كما قام سعادة قائد القوات الجوية والدفاع الجوي على هامش زيارته

للعاصمة اليونانية أثينا بزيارة مركز التدريب والتأهيل الفني حيث اطلع على
موقف المشروع والتقى بالطلبة اإلماراتيين الدارسين به.
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ثوابت البناء الخليجي
فإذا كان التاريخ المشترك ومعه الجغرافيا السياسية الذي يجمعهم في إقليم واحد فإن وحدة
الثقافة والتراث اإلنساني والتداخل القبلي تشكل عوامل تجانس ألبناء هذه المنطقة ،فإن
طبيعة التحديات التي تواجهها هذه الدول الست تدفع بها ألن تعمل تنمية وتطوير آليات

التعاون وتوثيقه بحيث يكون التناغم والتجانس بينها بمثابة «فرض سياسي» ما يعني أن
المصلحة والمنفعة االقتصادية برغم أهميتها في العالقات الدولية إال أنها بين دول الخليج

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

بين دول مجلس
التعاون الخليجي
هناك العديد
من القواسم
المشتركة التي
تجعل من المراقب
الموضوعي أن
يحكم عليها بأن
عالقاتها مرتبطة
ومصيرية فهي
أبعد من نسميها
عالقات استراتيجية

وبما يمكنها من الوقوف
أمام أي اختالفات في
وجهات النظر تجاه مصلحة
معينة فالصورة األكبر
لتلك العالقة تعطي فهما
ومعنى أعمق.

هي عنصر واحد ضمن العديد من المصالح التي تتوسع فيها دائرة التفسير.

على مدى أربعة عقود حدث تطوير في العالقات الخليجية البينية كنتيجة لنمو المجتمعات
اإلنسانية في العالم كله بسبب تعدد وتشابك المصالح والتهديدات .وقد جاء هذا التطوير

أو النمو الخليجي البيني لزيادة التنسيق بما يتناسب والتغيرات الدولية على مستويين.

المستوى األول :العمل الجماعي في تكتل إقليمي يجمع الدول الست تحت مسمى مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،وقد أثبت هذا التجمع فعاليته في صد االعتداءات على بعض

ً
جزءا
أعضاءه وما يزال حتى اليوم يتجاوز اختبارات قوته وبات هذا العمل الخليجي المشترك
ً
ً
وعسكريا وسياسيا.
اقتصاديا
من التراث الخليجي بعد أن تشعبت أدوات ربطه

أما المستوى الثاني :وهو تنمية العالقات الثنائية بينها بما ال يخل بالصورة الخليجية الكبيرة

بل تعمل ألن تكون داعم للكتلة الخليجية بأكملها ،وربما التحالف العربي إلعادة الشرعية في
اليمن بين السعودية واإلمارات أفضل األمثلة في كيفية تطوير العالقات الثنائية وتوسعت

ً
ً
واقتصاديا وبدت العالقة بينهما أكثر من تكون
إداريا
ألن تشمل العديد من المجاالت الثنائية

عالقات تتم بين دولتين بعد تعمق التنسيق بينمها.

أما التطوير الخليجي الثاني فكان مع سلطنة عمان خالل شهر يوليو الماضي عندما قرر

ً
انطالقا من
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان تدشين أولى جوالته الخارجية
السعودية هي بداية يدرك معناها مكانة السعودية في اللحظة الحالية من الزمن العربي وقد
نتج عن هذه الزيارة إنشاء المجلس التنسيقي العماني -السعودي.

مجمل القول إن العالقات الخليجية -الخليجية هي أقدم بكثير من قيام منظومة مجلس

التعاون الخليجي وأقدم من التطورات األخيرة في العالقات بينهما ،ما يعني أنه مهما
تعرضت هذه العالقات ألي اهتزازات نتيجة الختالفات تحتمها الطبيعة الوظيفية للدول من

واقع الحرص على المصلحة الوطنية لها فإن األساسات التي قامت عليها كفيلة إلزالة أي
شوائب ألنها صلبة ومتينة ومن الصعب التخيل تجاوزها أو انتهاءها ألن المعيار الذي تقاس
عليه أنها كتلة جغرافية وسياسية وإنسانية واحدة تتعرض لنفس التهديدات والتحديات.

االتجاه إلى االستثمارات البينية في هذه الدول ال يعني غياب التحدي األمني وال يعني
ً
بعيدا عن التكتل وإنما هو تحرك نحو مواجهة التحدي الجديد في
البحث عن المصلحة الثنائية

النظام الدولي خاصة وأن المنطقة بقدر ما أنها األكثر سخونة في السياسة الدولية إال أنها
ً
جذبا لرؤوس األموال نتيجة لحالة الهدوء واالستقرار وبالتالي يكون أبناء المنطقة
تبقى األكثر

هم األولى لالستفادة منها وربما هذا هو المحرك األساسي للعالقات الثنائية الخليجية
وهذا من شأنه أن يدفع بدماء جديدة في شرايين العالقات بين هذه الدول.

علينا كأبناء الخليج أن نجد العذر لمن يجتهدون في تقديم تحليالت أو ما يلمزون ويهمسون
عن التحركات الخليجية الثنائية بأنها نتيجة ألحداث يومية تحدث هنا أو هناك دون أن يدركوا

الخصوصية الخليجية.
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تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»

ً
ً
جنبا
درعا للوطن
المرأة اإلمارتية
إلى جنب مع الرجل

حظيت المرأة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة بثقة واهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،لتثبت أنها أهل لهذه الثقة والمكانة على مدى أعوام من العمل الجاد المثمر
ً
رقما ال يستهان به ،سواء من العسكريات أو المدنيات ،من خالل ما وصلت له من مناصب ورتب ومساهمتها
حيث أصبحت
في المسيرة المظفرة لإلنجازات المهمة والمتطورة في التحديث والجاهزية والكفاءة واالقتدار ،التي شهدتها القوات المسلحة
للدولة ومشاركتها بتميز وتفوق في الدورات التدريبية ،وكذلك تفوقها في اإلدارة ومختلف أنواع العمل العسكري ،كما أنها

انخرطت في مهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم ،ومدت أيادي

العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.

كتب /حسين علي المناعي

29
وتتيح القوات المسلحة المجال للمرأة لالنخراط في المجال المدني لتتولى

الوظائف اإلدارية المتنوعة التي تزخر بها أقسام وشعب ومديريات القوات
المسلحة وفي مختلف التخصصات العلمية والمهنية وقد استقبلت
مدرسة خولة بنت األزور العديد من الدورات

شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»

وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام،
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة ،الرئيسة األعلى لمؤسسة

التنمية األسرية «أم اإلمارات» ..بإطالق شعار االحتفال بيوم المرأة اإلماراتية
ً
تماشيا مع
لعام  2021ليكون «المرأة طموح وإشراقة للخمسين» ،وذلك
إعالن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه

الله ،عام « 2021عام الخمسين» في الدولة.

ويأتي شعار االحتفال بيوم المرأة اإلماراتية هذا العام الذي يصادف يوم
ً
تجسيدا لطموح المرأة اإلماراتية الذي ال حدود له
 28أغسطس المقبل،
ً
ً
وتقدما ،في ظل رعاية القيادة
ازدهارا
بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر
ً
ً
كبيرا بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها الريادي
اهتماما
الرشيدة التي أولت

في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح ،ووفرت البيئة الداعمة
ً
حافزا لها إلطالق طاقاتها الخالقة والمبدعة ،ولتتبوأ
وبرامج التمكين لتكون
أعلى المناصب القيادية في الدولة التي وضعت التشريعات والقوانين
الداعمة لحقوق المرأة ،وتعزز مساهمتها في كل المجاالت التشريعية منها

والتنفيذية والقيادية ،للقيام بمسؤولياتها بجدارة وفعالية ،محققة الكثير من
اإلنجازات والنجاحات على مدار العقود الماضية من عمر الدولة.

تمكين المرأه

إن نموذج دولة اإلمارات الرائد في دعم مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية
ً
خصوصا في القطاع
والفعالة في جميع المجاالت الحيوية والتنموية
ّ

كل الدعم لتصبح شريكا للرجل في مسيرة التنمية الشاملة للوطن،
ممهدة الطريق أمامها لسلك العمل الوطني والمهني على أوسع أبوابه،

العسكري واألمني ،إنما هو تجسيد حي لجهود القيادة الرشيدة برئاسة

ولتسجل حضورا فاعال ومتميزا في جميع القطاعات التعليمية واالقتصادية

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

الوطني االتحادي والمناصب الوزارية ،عالوة على حضورها في السلك

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،

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

وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات،
التي تحرص على توظيف كافة طاقات الوطن ،في إطار سعي اإلمارات إلى
تحقيق التفوق والريادة ،فإنها تتيح لجميع أبنائها،
رجاال ونساء ،المشاركة
ً
الفعالة في كل مجاالت العمل الوطني ،بما فيها العمل العسكري وتحقيقا
للرؤية الثاقبة للراحل المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان

آل نهيان ،لالرتقاء بطموحات وتطلعات المرأة اإلماراتية.التي كانت وراء
النجاحات التي حققتها ابنة اإلمارات في مختلف المجاالت سواء في

المؤشرات العالمية للتوازن بين الجنسين أم المشاركة في سوق العمل

أم تبوؤ المناصب القيادية وغيرها من النجاحات والمكتسبات في مختلف
القطاعات

نموذجا في الطموح واإلبداع والعطاء

أثبتت المرأة اإلماراتية للعالم قدرتها على المنافسة وتحقيق اإلنجازات

االستثنائية ،حتى غدت نموذجا في الطموح واإلبداع والعطاء ،بفضل
توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،التي وفرت للمرأة اإلماراتية

والصحية والسياسية إذ تقلدت أعلى المناصب بما في ذلك رئاسة المجلس

الدبلوماسي وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية،
وكذلك قطاعات الطيران ،والطاقة المتجددة والنظيفة ،وعلوم الفضاء،

والتكنولوجيا ،والهندسة والطب ،األمر الذي أصل من مكانة دولة اإلمارات

في ملف دعم وتمكين المرأة.

وقد عبرت سموها عن رؤيتها لدور المرأة في الخدمة العسكرية في أول
احتفال بيوم المرأة اإلماراتية حينما أكدت سموها «أن النجاح منقطع النظير
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الذي حققته المرأة اإلماراتية في مجاالت عديدة لم يقف عند حد وكما كانت
ً
ً
لزاما عليها أن تدافع عن هذا النجاح،
شريكا للرجل في كل المجاالت فأصبح
وأن تنضوي تحت لواء الخدمة العسكرية للذود عن حياض الوطن الذي وفر

لها كل شيء».

مدرسة خولة بنت األزور

أثبتت المرأة اإلماراتية القدرة على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع

العمل الوطني ،حققت إنجازات وأظهرت كفاءة عالية وقدرة كبيرة على أداء
المهام ،ليس في العمل المكتبي أو المدني فحسب بل في صفوف وزارة

الدفاع والقوات المسلحة حيث انخرطت المرأة اإلماراتية منذ وقت مبكر في
العمل العسكري ،وأصبحت تقوم بدور متميز ورائد في القوات المسلحة،

حيث كانت بداية مشاركتها في المجال العسكري من مدرسة خولة بنت
األزور العسكرية ،التي تأسست عام  ،1990بالتزامن مع حرب الخليج الثانية،

لتنتشر ثقافة التطوع فيما بعد وتفتح مجاالت كثيرة للمرأة في مجال العمل
العسكري ،في ظل دعم القيادة الرشيدة الالمحدود.

ووفرت وزارة الدفاع والقوات المسلحة كادر تدريبي كفوء في المدرسة والذي

يتمتع بأفضل الطاقات وأكثرها خبرة ومهارة في مجال التدريب والقيادة ..إذ
تمتد خبرة المدربات في خولة بنت األزور إلى ما يزيد على عشرين سنة في
عال ليكن
هذا المجال باإلضافة إلى كونهن من الحاصالت على تأهيل علمي ٍ

قدوة للمنتسبات تشجيعا لهن على التعلم واألداء التنافسي.

وتعد مدرسة خولة بنت األزور العسكرية أول مدرسة عسكرية لتدريب اإلناث
في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ثقة ودعم

وحظيت المرأة في وزارة الدفاع والقوات المسلحة بثقة واهتمام ودعم
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،لتثبت أنها أهل لهذه الثقة والمكانة على مدى

أعوام من العمل الجاد المثمر.

ً
رقما ال يستهان به ،سواء من العسكريات أو المدنيات ،من خالل ما
وأصبحت
وصلت له من مناصب ورتب ومساهمتها في المسيرة المظفرة لإلنجازات

المهمة والمتطورة في التحديث والجاهزية والكفاءة واالقتدار ،التي شهدتها
القوات المسلحة للدول ومشاركتها بتميز وتفوق في الدورات التدريبية،

وكذلك تفوقها في اإلدارة ومختلف أنواع العمل العسكري ،كما أنها انخرطت
في مهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في
بقاع مختلفة من العالم ،ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.

وتتيح القوات المسلحة المجال للمرأة لالنخراط في المجال المدني لتتولى
الوظائف اإلدارية المتنوعة التي تزخر بها أقسام وشعب ومديريات القوات

المسلحة وفي مختلف التخصصات العلمية والمهنية.

الخدمة الوطنية

تتوالى نجاحات المرأة اإلماراتية والتي لم تتوقف عند مجال معين بل كانت

سابقة لالنخراط في الخدمة الوطنية برغبتها على الرغم من أن االنضمام
ً
اختياريا ،إال أنهن حرصن على االنضمام للخدمة الوطنية واالحتياطية،
لها

ليضربن أروع األمثلة في االنتماء والتضحية والوالء للوطن.
ً
واعترافا
وإشراك المرأة اإلماراتية في مشروع الخدمة الوطنية هو تقدير لها،
ً
فعاال في عملية الخدمة المجتمعية ،كما أنه يعطي
شريكا
بدورها باعتبارها
ً

إشراك المرأة اإلماراتية
في مشروع الخدمة
ً
واعترافا
الوطنية هو تقدير لها

ً
فعاال في
شريكا
بدورها باعتبارها
ً

عملية الخدمة المجتمعية ويعطي
المرأة مكانة متميزة وال يفرقها

عن الرجل في الحقوق والواجبات
المرأة مكانة متميزة وال يفرقها عن الرجل في الحقوق والواجبات.

فأحد أهداف الخدمة المدنية هو العمل على إعداد كادر وطني نسائي ذي
كفاءة لالنضمام في صفوف القوات المسلحة وغـرس مبـادئ المواطنـة
والتفانـي فــي حب الوطن والدفاع عنه ،إضافة إلى توفير البيئــة اآلمنـة

للتدريــب وتذليــل الصعاب ووضع مصلحة الفرد من أجل المصلحة العامة.

أمهات الشهداء

ً
ً
كبيرا في تربية أبنائهم الشهداء األبطال على
دورا
لقد لعبن أمهات الشهداء

حب الوطن واالنضمام للقوات المسلحة ،التي تتيح لهم خدمة الوطن
ً
أيضا ،ترسخت ثقافة الشهادة لدى
بشكل مباشر ،وبفضل هؤالء األمهات
ً
ً
ً
جميعا على
واضحا على تنافس أبناء الوطن
جميعا ،وهذا يبدو
أبناء الوطن
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أبرز الوظائف التي
سلمت للعنصر النسائي

خالل مراحل بناء القمر الصناعي
عين الصقر هو العمل على

متابعة جميع خطوات التصنيع و

البناء و االختبارات الدقيقة التي

تحتاج الى تركيز و اهتمام بشكل
كبير جدا

القائد األعلى للقوات المسلحة حفظه الله ،والتوجيهات المستمرة لصاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
االنضمام إلى صفوف القوات المسلحة ،ورفع علم الدولة في ميادين الحق
والواجب ،إعالء لمبادئ اإلمارات.

مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسالم واألمن

للقوات المسلحة حيث نراها اليوم شامخة تعمل من خالل منهج علمي
مبني على ترسيخ قواعد اإلبتكار و الريادة العسكرية و ذلك من خالل رؤيتها

بأن تصبح رائدة تنافس أرقی الكليات الجوية في العالم .

المرأة العاملة في مستشفى زايد العسكري

وكان للمرأة العاملة في مستشفى زايد العسكري الدور األكبر واألهم في

يأتي تدشين مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسالم واألمن ،عقب إطالق

مواجهة كوفيد  19 -من خالل عملها في مختلف المجاالت ،إذ عملت:

على االضطالع بجهودها في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كسياسة

جانب ،ولتقوم بدورها في رعاية المرضى.

الخطة الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لتنفيذ القرار ( )1325الصادر
ً
انطالقا من حرص دولة اإلمارات
عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،
أساسية للدولة وإطالق العنان للدور المهم الذي تلعبه المرأة في قطاعي
السالم واألمن.

ويهدف المركز إلى تبادل خبرات قطاعات متعددة لمواجهة التحديات
المستمرة والناشئة ،وتقديم المناهج التشغيلية الالزمة إلدماج النوع

االجتماعي في مختلف القطاعات ،بما في ذلك الدول الشريكة وبعثات

حفظ السالم،
فضال عن تعزيز التحليل والبحث واالبتكار في القضايا
ً

المتعلقة بالمرأة والسالم واألمن ،بما يجسد الجهود التي يبذلها االتحاد
النسائي العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ،بالتعاون مع

هيئة األمم المتحدة للمرأة ،بشأن أجندة المرأة والسالم واألمن.

نجاح المرأة اإلماراتية في عالم الطيران

طبيبة ،وممرضة ،وصيدالنية ،وفنية ،وإدارية ،فسهرت الليالي إلى جانب
ً
حرصا على سالمتهم من
المرضى بعيدة عن بيتها وأهلها وزوجها وأوالدها،

العنصر النسائي في مشروع عين الصقر
ً
حاليا نحو  % 66من وظائف القطاع الحكومي ،من
تشغل المرأة اإلماراتية

بينها  % 30في الوظائف القيادية المؤثرة وفي مواقع اتخاذ القرار في

المؤسسات التي يعملن بها ،وأصبحت المرأة اإلماراتية قادرة على المشاركة
في األنشطة التي تتضمن اتفاقيات حكومية على مستوى الدول ,حيث لم
يخلوا برنامج مشروع أقمار عين الصقر من العنصر النسائي حيث كانت المرأة
االماراتية أحد أبرز العناصر التي عملت يدا بيد مع الجانب الفرنسي و لمدة 5
سنوات في مدينة تولوز في الجمهورية الفرنسية .و من أبرز الوظائف التي

فتحت اإلمارات ذراعيها لبناتها الراغبات في خوض هذا التحدي من دون

سلمت للعنصر النسائي خالل مراحل بناء القمر الصناعي عين الصقر هو

العتماده على السعي الحثيث والكفاءة والمعرفة العلمية التي تؤهل

تحتاج الى تركيز و اهتمام بشكل كبير جدا.

تفرقة بين ذكر وأنثى ،إلدراكها أن مثل هذا المجال ال يحتمل هذا التمييز

وتحمل هذه المسؤولية ،فأصبحت اإلماراتيات
الشخص لشغل هذا الشاغر
ّ
في مقدمة هذه الميادين ،سواء على المستوى المدني أو العسكري حيث
تشهد كلية خليفة بن زايد الجوية التي نهجت منذ تأسيسها مسارا للتميز

والنجاح ومواكبة التطورات والتكنولوجيا في مجاالت الطيران المختلفة
بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

العمل على متابعة جميع خطوات التصنيع و البناء و االختبارات الدقيقة التي
في الوقت نفس ,تضمن مركز االستطالع الفضائي في أبوظبي عددا من

المهندسات االماراتيات و كانوا جزءا ال يتجزء من الفريق الذي أشرف على
تشغيل و تطوير منظومات العمل في مركز االستطالع الفضائي ,شاكرين
قيادة الدولة الرشيدة على ايمانها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن

في جهود التنمية ونهضة البالد في مجال الفضاء.
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حضور قوي و ُمبهر

المرأة العسكريـــة في اإلمــــــــــ
نموذج يحتذى به
بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة اإلمارات العربية المتحدة الكثير من القواسم المشتركة في كافة المجاالت تقريبا ثقافيا

وأدبيا وبيئيا وجغرافيا وفي الفكر وممارسة التطور واالزدهار حقبة أثر حقبة ،لكن هناك جانب من هذه الجوانب المهمة لم يجد
نصيبه في التناول الصحفي واالعالمي والتوثيقي ،المتمثل في ايمان ُحكام البلدين بقدرات المرأة وما تزخر به من إمكانيات

وطاقات ذهنية وفكرية جبارة في العديد من المناحي التي تسهم في جودة الحياة ،باعتبار أن المرأة هي الجزء العزيز والجميل

المكمل للرجل.

بقلم /عهدية احمد السيد

إذا تأملنا في وضعية المرأة البحرينية واإلماراتية سنجد أن لها اسهامات

وكانت على قدر التحدي والطموحات الكبيرة التي عقدت عليها ،ربما أن االنفتاح

والرياضية وفي المجاالت الطبية والصحية على وجه الخصوص نجدها تبذل

األسر تشجع بناتها على االنخراط في سلك الخدمة الوطنية العسكرية ،فكانن

كبيرة وفاعلة في حركة الحياة اليومية اإلجتماعية واإلقتصادية واالعالمية

الجهد الكبير الذي ال تخطئه العين ،وتلك التي تتعلق بتطور المفاهيم التي

ترتكز عليها اي ما دولة في العالم إال وتعتمد على جهود المرأة ،ومن أجل
ذلك فإن منظمة األمم المتحدة في كل خططها الرامية إلزدهار المجتمعات
البشرية تعول على المرأة بشكل كبير ،بل تعتقد أن عملية التطور وتحقيق

أهداف التنمية المستدامة مرهون بمشاركة المرأة في المقام األول.

ومن هنا تتجلى لنا ِحكمة قيادتنا الرشيدة في البحرين واإلمارات ونظرتهم

بعيدة األمد عندما فتحوا اآلفاق للمرأة في أن تقدم دورها مع اخيها الرجل
فكان النهوض والتقدم والتتنمية عنوان بارز لبلدينا ،فكانت السياسيات
الحضارية التي أشادت بها الدول المتقدمة وأصبحت بالدنا قبلة لمن يريد أن

يحدث تغييرا في بالده وفي شعبه.

المجال العسكري

من أبرز وأصعب المجاالت التي ارتادتها المرأة في البحرين واإلمارات غير
مجاالت اإلعالم المختلفة ،فضال عن الصحة والطب والرياضة والتعليم كان
المجال العسكري الذي يشهد عليه الجميع بأنه من أصعب المهن واألعمال

التي يشتغلها االنسان ،ابدعت فيه المرأة وقدمت فيه مساهمات وابداعات
لم تكن يوما في حسابات الذين يتابعون ويرصدون مراحل مسيرة المرأة

العربية بشكل عام ،هذا المجال اثبتت فيه المرأة كفاءتها وحضورها الواسع

الحضاري لكل من البحرين واالمارات على الحضارات والثقافات األخرى جعل

نجوما المعات في سماء اإلبداع.
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ــــــــــارات والبحرين

المرأة العسكرية بقوة دفاع البحرين

مسيرة قوة دفاع البحرين إلى جانب الرجل في حمل السالح ،وعلى طول

بفضل التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى

المسيرة التاريخية لمملكة البحرين كانت وال زالت المرأة هي مكان احترام

المرأة العسكرية حظيت بكافة حقوقها في ظل تكافؤ الفرص،واعتلت مناصب

الملقاة على عاتقها على كل الصعد ،وقبل أكثر من  40عاما فتحت قوة

القائد األعلى حفظه الله ورعاه،وتوجيهات القيادة العامة بقوة دفاع البحرين،

قيادية وإدارية،ونالت الرتب العسكرية العليا،التي تتوجت مسيرتها في ركب

القيادة والدولة والمجتمع بكل شرائحه كونها تتصدى للمسؤوليات الكبيرة
دفاع البحرين باب العمل للمرأة في عدد من المهن وفي العديد من المواقع
العسكرية،فتؤدي المرأة العسكرية مهامها وأعمالها بمقدرة كبيرة وإحتراف
عالي،فأثبتت كفاءتها في القيام بواجباتها الوظيفية في جميع المجاالت

العسكرية و اإلدارية والطيبة وغيرها.

دعم األميرة سبيكة

من الطبيعي أن المرأة العسكرية في مملكة البحرين تحظى بدعم
متواصل،وإهتمام بالغ من صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت

إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس األعلى للمرأة

التي تقف دائما مشجعة للمرأة ودافعة لها معنويا ونفسيا مشيدة على
الدوام بما تحققه المرأة البحرينية من انجاز في السلك العسكري بمختلف

قطاعاته الخدمية والمتنوعة التي تعكس كفاءتها على الدخول في جميع
مجاالت العمل ومساهمتها الفاعلة في مسيرة البناء الوطني.

فمنذ الضوء األول لتأسيس قوة دفاع البحرين ،والمرأة تساهم بكل ما
تملك من طاقة وجهد في دفع مسيرة العمل العسكري واإلداري والفني

سباقة دائما لمشاركة
بمختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ،فهي ّ

أخينا الرجل في شتى المجاالت بما فيه المجال العسكري ،قوة دفاع البحرين
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األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة

“المرأة العسكرية أصبحت اليوم
مثاال ً
حيا يحتذى به ،حيث استطاعت
ً
أن تضع بصمتها الواضحة في كافة
ميادين العمل العسكري ،وأن تحظى
بكامل حقوقها لتصل بذلك الى
ً
مناصب قيادية وإدارية
ورتبا عسكرية
عالية”
ً
ً
خاصا بالمرأة،وذلك من خالل توجيهات صاحب
إهتماما
من جانبها فقد أولت

المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين،ومن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة
وزير الدولة لشؤون الدفاع،ومعالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان

آل خليفة رئيس هيئة األركان،وإستمرارهم في دعمها والتشجيع بتفعيل
دورها داخل المؤسسة العسكرية الوطنية،األمر الذي ساهم في إعطاءها

الفرصة إلثبات وجودها وكينونتها فتقلدت مناصب عسكرية رفيعة عن جدارة
واستحقاق.

زيادة الوعي الوطني

إن اإلنجازات التي حققتها المرأة في كافة الميادين بقوة دفاع البحرين كانت
ّ

نتاجا طبيعيا للبرامج والخطط المدروسة بأهدافها الواضحة،والدراسات
المتكاملة ؛مما بلور شخصية المرأة كعسكرية ومدنية،وزاد من وعيها

الوطني واإلداري،والمعرفي والثقافي،فحصلت على العديد من الشهادات
التخصصية وأسهمت في بناء المشاريع الصحية والوقائية والتطوير

اإلداري،واألبحاث العلمية واالرتقاء بالخدمات ،والمشاركة في المؤتمرات
ِ

ّ
العلمية ،والمحاضرات والدورات اإلقليمية والعالمية ،مما
أهل الكثير منهن
للوصول إلى المراكز القيادية والرتب العسكرية المختلفة.
ً
ً
رئيسيا،يرفد المؤسسات العسكرية في
رافدا
اليوم أصبحت المرأة البحرينية

الوطن بالكوادر المؤهلة والطاقات المتجددة في شتى مجاالت وأوجهة

العمل العسكري حتى أضحت مساهماتها وأعمالها واجهة حضارية صادقة

تعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت اليه المرأة البحرينية.

المرأة اإلماراتية تاريخ في خدمة الوطن

يحكي تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة أن المرأة صالت وجالت في

كل ميادين البناء والتعمير والتحديث منذ عهد بعيد قبل تأسيس الدولة،
وكانت هي السند الحقيقي لآلباء الذين وضعوا اللبنات األولى لهذه الدولة
الفتية التي أصبحت قبلة للذين ينشدون االرتقاء بدولهم وتقدمها في

جميع المجاالت،فتحملت المسؤولية بكل اقتدار وتبوأت مختلف المناصب
ً
سندا للوطن
وعملت في جميع الميادين بل ساهمت بتطويرها ،لتصبح
ً
ً
ً
استراتيجيا في بناء الدولة والنهوض
وشريكا
وعضدا ألخيها الرجل اإلماراتي
بمؤسساتها.

إن ما وصلت إليه المرأة اإلماراتية من تطور وتقدم هو نتاج الرؤية
ّ
االستشرافية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه
لقيمة ودور المرأة في إنجاح المجتمع حين أصر على ضرورة إتاحة تعليم
ً
ً
محدودا وشاركته في ذلك سمو الشيخة فاطمة
دعما ال
اإلناث وقدم لهن

بنت مبارك (أم اإلمارات) حفظها الله ورعاها ،حيث كان وال يزال لسموها

دورها البارز في دعم المرأة لتبدع في جميع القطاعات خاصة األمن والدفاع.

في صفوف القوات المسلحة
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سمو الشيخة فاطمة بنت
مبارك:

“إن المرأة في بالدنا يجب أن تفتخر
بأن أصبح لها دور فاعل في خدمة
هذا الوطن والنهوض بمجتمعنا،
إن المرأة هي شريكة الكفاح في
الماضي والحاضر والمستقبل”
إن ثقة المرأة في نفسها وفي قيادتها ووطنها العزيز ّ
مكنها من تجاوز كل

القوات المسلحة للدولة ومشاركتها بتميز وتفوق في الدورات التدريبية،

قبل حوالي الثالثة عقود من الزمان،بفضل الرؤية الثاقبة للراحل المؤسس

في مهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في

الحواجز النفسية وغيرها لتنخرط في صفوف القوات المسلحة اإلماراتية
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،ورعاية ودعم

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،والمتابعه المستمره من صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة في إطار االستراتيجيات التي تم تنفيذها لبناء القوات المسلحة
وتطويرها وتحديثها ،لتكون اإلمارات في طليعة الدول الحديثة المتقدمة في

العالم ،وقد حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على متابعة مجندات
القوات المسلحة وتوجيههن وتشجيعهن ،مؤكدة في مقولة لسموها “أن

المرأة في بالدنا يجب أن تفتخر بأن أصبح لها دور فاعل في خدمة هذا الوطن
والنهوض بمجتمعنا ،إن المرأة هي شريكة الكفاح في الماضي والحاضر

والمستقبل” ،إن كلمات سموها هذه مثلت للمرأة اإلماراتية الحافز الكبير
في خدمة الوطن العزيز من خالل أشرف ميادين العزة والكرامة.

الحفاظ على السلم العالمي

وكذلك تفوقها في اإلدارة ومختلف أنواع العمل العسكري ،كما أنها انخرطت
بقاع مختلفة من العالم ،ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة

القوات المسلحة بدولة االمارات العربية المتحدة تتيح المجال للمرأة لالنخراط

في المجال المدني لتتولى الوظائف اإلدارية المتنوعة التي تزخر بها أقسام
وشعب ومديريات القوات المسلحة وفي مختلف التخصصات العلمية

والمهنية ،فضال عن مشاركتها القوية في مجاالت إزكاء المعرفة التقنية

والقيام بكتابة البحوث االستراتيجية في أهم المجاالت التي تتعلق بحماية
األمن الوطني للدولة ،لذلك فالمرأة اإلماراتية شريك استراتيجي بكل ما

تحمل هذه الكلمات من معان في بناء الدولة واستشراف المستقبل ورسم
مالمحه.

البحرينية واالماراتية..نموذج يحتذى به

إن أدبيات األمم المتحدة تحفل بالكثير من المناشدات والدعوات بإتاحة
الفرصة للنساء ليسهمن بدورهن في حركة الحياة ألن الخبراء والمختصين

يدركون جيدا حجم الطاقة لدى النساء عموما إذا ما أعطين الفرصة للمشاركة،

ً
رقما ال يستهان به ،سواء من العسكريات أو المدنيات ،من خالل ما
وأصبحت

ال محالة فإن النتائج ستكون مبهرة للجميع وهذا ما حدث بالفعل في كل من

المهمة والمتطورة في التحديث والجاهزية والكفاءة واالقتدار ،التي شهدتها

باالمكانيات التي تزخر بها النساء.

وصلت له من مناصب ورتب ومساهمتها في المسيرة المظفرة لإلنجازات

مملكة البحرين ودولة االمارات العربية المتحدة ،والكثير من الدول التي آمنت
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 Uran-9مركبة قتال
برية غير مأهولة

التصنيف :المنظومات المسيرة

الدولـــــــــة :روسيا

الشركــــــة JSC 766 UPTK :الشركة المصنعة
نبذة عامة:

 .Uran-9هي مركبة مدرعة غير مأهولة مجنزرة ومصممة لدعم المهام القتالية .تم
تصميم المركبة األرضية غير المأهولة ( )UGVلمهام الدعم القتالي مثل االستطالع
و الدعم الناري لقوات المشاة والعمليات الخاصة .الهدف هو تقليل تعرض القوات

Uran-9يدويا
الصديقة للبيئات الخطرة ،ال سيما في المناطق الحضرية .يمكن تشغيل
ً
من موقع قيادة متحرك موجود في شاحنة عسكرية .يمكن للمحطة التحكم فيما يصل

إلى أربع وحدات من طراز  Uran-9في وقت واحد .يمكن أن تعمل ً Uran-9
أيضا

ً
بناء على مسار مبرمج
مسبقا حدده المشغل .يتم تشغيل  UGVبواسطة
بشكل مستقل ً
محرك ديزل كهربائي .تحتوي المركبة المدرعة على هيكل مجنزر بستة عجالت وعجلة دفع
خلفية وعجلة تباطؤ أمامية .تتميز  Uran-9ببرج يتم تشغيله عن ُبعد ويمكن تسليح

بناء على متطلبات المهمة.
مجموعة متنوعة من األسلحة ً

المواصفات:

1.1عدد الطاقم1 :

2.2مدى التحكم 3000 :متر.

التحليل ومقترح االستخدامات والجهات المستخدمة:
.1

3.3الوزن 10 :طن.

4.4الطول 5.12 :متر.

صدر
في ديسمبر  2015أعلنت شركة
Rosoboronexportالم ِّ
ُ

الرسمي لألسلحة في روسيا وجزئا من شركة  Rostecالحكومية
 -أنها ستبدأ التسويق العالمي لـ  ،-9Uranخالل معرض Army

 2016تم كشف النقاب عن المركبة .Uran-9

5.5العرض 2.53 :متر.

.2

في  6مايو  ، 2018أكدت وزارة الدفاع الروسية أن  Uran-9قد

7.7المحرك :محرك ديزل.

.3

في  18يونيو  ، 2018أفاد موقع مدونة الدفاع الروسية عن

6.6االرتفاع 2.5 :متر.

8.8السرعة :معبد  35كم  /ساعة غير معبد  10كم  /ساعة

9.9التسليح:

أ .عدد ( )1مدفع  30ملم (.)2A72 autocannon

ب .عدد ( )1رشاش عيار  7.62ملم .

.4

جـ .عدد ( )4صاروخ مضاد للدروع

(.)M120 Ataka anti-tank guided missiles

د .عدد ( )2قاذفات حرارية سداسية الخاليا من نوع .Shmel

1010المستشعرات:

أ .منظومة كهروبصرية نوع ( )OCH-4المدى ( نهارا 6 :كم /
ليال 3 :كم).

ب .نظام إنذار التعرض بالليزر

1111التدريع :الحماية من األسلحة الصغيرة والقذائف.

خضعت لالختبار في سوريا.

قائمة بأوجه القصور الحرجة في  Uran-9التي تم اكتشافها
خالل عملياتها في سوريا.

ذكرت  Jane’s International Defense Reviewفي 21

سبتمبر  ، 2018أنه تم ترقية  ، Uran-9بالتركيز علي زيادة المدى

للمركبة وشملت التحسينات األخرى  12قذيفة صاروخية من

طراز. Shmel

.5

ذكرت C4ISRNETفي  25سبتمبر  2018أن  Uran-9قد

.6

ذكرت  Task & Purposeفي ( 24يناير)  ، 2019أن الجيش

شاركت في تمرين  Vostok 2018متعدد الجنسيات.

رسميا  Uran-9للخدمة على الرغم من أدائها
الروسي قد تبنى
ً
الضعيف الذي تم اكتشافه أثناء االختبار التشغيلي في سوريا.
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الطائرة بدون طيار
()Leleka-100

التصنيف :المنظومات المسيرة
الدولـــــــــة :أوكرانيا
الشركــــــةProduction-Innovative Company :
Deviro
نبذة عامة:
طائرة مسيرة ألغراض االستطالع التعبوي تم تصميمها
المواصفات:

وتصنيعها من قبل شركة (Production-Innovative
 )Company “DEVIROالمصنعة للمركبات الجوية غير
المأهولة ( )UAVومقرها أوكرانيا ،للقيام بمهام االستخبارات
والمراقبة واالستطالع ( )ISRلتخدم المتطلبات على
المستوى التعبوي وقادرة على العمل في البحر واألرض .

 .2نظام اإلقالعCatapult / VTOL :

وافقت القوات المسلحة األوكرانية على استخدام النظام الجوي الجديد

 .3نظام الهبوطParachute / VTOL/ belly landing :

يتميزبتوفيربمهام المراقبة واإلستطالع ( )ISRفي أكثر الظروف قساوة.

التحليل ومقترح االستخدامات والجهات المستخدمة:

بدون طيار ( )Leleka-100والمسمى سابقا ب ( ، )CICONIAوالذي

حيث يعمل النظام بمحرك كهربائي و يتميز بمعايير مقاومة كبيرة للرياح
تصل إلى ( )20م/ث ،ومدى عملياتي يصل إلى مسافة ( )100كم بسرعة
اقتصادية  60-70كم /ساعة وقدرة طيران من ( )1.5ساعة إلى ( )4ساعة

كحد أقصى وبمدى التحكم  55كم .يمكن نشر الطائرات من منصات
محمولة على األرض أو من على البحر لدعم العمليات المدنية والعسكرية.
كما يتميز النظام بسهولة النقل واإلطالق وإحتوائه على محطة تحكم أرضية.

 .1األبعــــــــــــــاد :الطول  1.135م – عرض الجناحين  2.460م – الوزن عند
اإلقالع  8.7كج – أقصى ارتفاع  1500متر

 .1دأبت أوكرانيا في تعزيز منظومتها الدفاعية ،وخير مثال على ذلك
قدرتها على تطوير نظام جوي جديد من دون طيار خاص بها أطلق عليه

( )Leleka-100ليخدم المتطلبات من الناحية التكتيكية.
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«قمة تريندز األولى للحوار بين مراكز الفكر واإلعالم»

توصي بتبني استراتيجية بحثية -
إعالمية مشتركة لتعزيز دور الشباب

الجلسة الثانية

أكدت «قمة تريندز األولى للحوار بين مراكز الفكر واإلعالم» ،التي نظمها مركز تريندز للبحوث واالستشارات ،في مركز دبي

التجاري العالمي ،يوم اإلثنين الموافق  26يوليو  ،2021على أهمية خلق الفرص أمام الشباب لتعزيز فرص مشاركتهم في

جميع المجاالت التنموية ،والسيما مجالي البحث العلمي واإلعالم ،وإيجاد اآلليات المناسبة لتحقيق هذا الهدف ،بما يحفز
الشباب على القيام بدورهم الفاعل والمنشود في صناعة المستقبل.

إعداد ومتابعة /مالزم أول /حسن حميد الزعابي

انطلقت فعاليات «قمة تريندز األولى للحوار بين مراكز الفكر واإلعالم»،

التعاون اإلعالمي والبحثي لتمكين الشباب وحمايتهم وتعزيز وعيهم؛

للنقاش؛ هما :أهمية التعاون اإلعالمي والبحثي لتمكين الشباب

والبحثية ،ودورها المحوري في عملية التنمية المستدامة.

حيث تضمنت أطروحات ورؤى وآراء المشاركين حول محورين رئيسيين

وحمايتهم وتعزيز وعيهم ،ومستقبل دور الشباب في المؤسسات
اإلعالمية والبحثية.

والثاني يركز على مستقبل دور الشباب في المؤسسات اإلعالمية

المحور األول :أهمية التعاون اإلعالمي والبحثي لتمكين الشباب

وحمايتهم وتعزيز وعيهم

شارك في مناقشات هذا المحور كل من :حمد الكعبي رئيس تحرير

حيث أكد الدكتور محمد العلي رئيس مركز ترنيدز في كلمته االفتتاحية
ً
على أنه لم يعد
خافيا على أحد األهمية الكبيرة التي يحظى بها الشباب،

صحيفة االتحاد ،ومحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين،

ومن ثم بناء األوطان وتعزيز ريادتها المستقبلية ،فهم الذين يمتلكون

محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز للبحوث واالستشارات».

باعتبارهم القوة الدافعة لتحقيق التنمية واالزدهار في المجتمعات،

وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة اإلمارات اليوم ،وأدارها الدكتور

اإلبداع واإلمكانيات والقدرة على إحداث التغيير اإليجابي في مجتمعاتهم
ً
ً
ً
عرضة لالستهداف من
أيضا الفئة األكثر
مضيفا أنهم هم
وأوطانهم،

حيث قال إن إحدى المشاكل التي تواجه الباحث هي الوصول إلى

واالستشارات على أن تسلط قمته األولى للحوار بين مراكز الفكر

اإلعالم ومراكز البحث؛ فإذا كان دور اإلعالم هو نقل المعلومة ،فيجب أن

الجماعات المتطرفة والقوى المتربصة.
ً
انطالقا من هذا المبدأ ،حرص مركز تريندز للبحوث
وذكر العلي أنه

واإلعالم الضوء على الشباب من خالل محورين رئيسيين :األول هو

واستهل النقاش محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين،

المعلومة الموثوقة والعلمية ،ومثال على ذلك المعلومات التي انتشرت
ً
مضيفا« :نحن بحاجة ماسة لتعاون أكبر بين
خالل جائحة كوفيد،19 -
تتصف المعلومة بالعلمية؛ وعليه فإن دور مراكز البحوث مهم للغاية».
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الجلسة األولى
من جانبه ،أوضح حمد الكعبي رئيس تحرير صحيفة االتحاد،
أن هناك عوامل مشتركة بين المؤسسات اإلعالمية

ومراكز األبحاث ،حيث يشترك كل منها في صناعة
المحتوى بهدف توضيح المعلومات واستقطاب

الجمهور والتعريف بالظواهر واألزمات.

وشدد سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة
اإلمارات اليوم على ضرورة العمل المشترك

لترسيخ الوعي بدور مراكز األبحاث والدراسات

للتعريف بالقضايا الداخلية والخارجية والتعريف

بالظواهر واالحتياجات الوطنية ،لتبيان الرأي

الرشيد حيال أي قضية أو أزمة مهمة أو إجراء

استطالع للرأي بما يفيد في عمليات اتخاذ القرار.
المحور الثاني :مستقبل دور
الشباب

في

المؤسسات

اإلعالمية والبحثية

وقد شارك في مناقشات

المحور الثاني كل من :سعادة
مقصود

االتصال

كروز

مستشار

االستراتيجي

في

وزارة شؤون الرئاسة ،وسعادة

ً
مبينا أن المستقبل صناعة ،وأن الشباب هم
إلحداث التغيير،
َمن يشاركون في هذه الصناعة ويتولون قيادتها.

وشدد كروز على ضرورة توفير مساحات إعالمية
متنوعة تشجع الباحثين الشباب على اإلبداع،
وتفتح لهم المجال لالبتكار وإحداث التغيير
المطلوب وتدفعهم لتحقيق التقدم في مجال

البحث العلمي ،بالنظر إلى أنهم فئة تمتلك
القدرات التي تؤهلهم لصناعة المستقبل.

بدوره ،أكد سعادة محمد جالل الريسي،

المدير العام لوكالة أنباء اإلمارات (وام) ،على

أهمية القمة اإلعالمية وعلى أهمية موضوعها،
ً
معتبرا أنها تمثل خطوة رائدة للجمع بين القطاعين

محمد العلي :تنمية قدرات
ً
ً
محوريا
أمرا
ومواهب الشباب يعتبر
يتحقق عبر االستماع ألصواتهم

محمد جالل المدير العام لوكالة أنباء اإلمارات (وام) ،ومصطفى الزرعوني
رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز ،ونسرين فاخر نائب رئيس تحرير صحيفة

الرؤية ،وأدارها الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز
للبحوث واالستشارات».

وتحدث سعادة مقصود كروز مستشار االتصال االستراتيجي في وزارة
ً
شؤون الرئاسة عن الفعل االتصالي الذي يقوم على ركيزة التأثير،
موضحا

ً
ً
ً
مشيرا إلى ثالث
مهما في تحقيق هذا التأثير،
دورا
أن الشباب يلعب

مقاربات من أجل تعظيم الدور الذي يقوم به الشباب :أولها ،أهمية عملية
الكشف عن المواهب الشابة؛ وثانيها ،البرامج المعتمدة لتطويرهم

وإعدادهم؛ وثالثها ،الفرص السانحة وكيف يمكن البناء على إسهاماتهم

ً
مضيفا
البحثي واإلعالمي،

أن القطاع اإلعالمي يحتاج
للقطاع

لتوصيل

البحثي

المعلومة العلمية الدقيقة
التي يوفرها البحث العلمي.
وذكر

الريسي

منظورين

القطاعين:

أن

للتعاون
أولها

هناك
بين

قيام

المؤسسات اإلعالمية بنشر المضمون البحثي بطريقة مبسطة،

وثانيها قيام مراكز الفكر والبحث العلمي بعمل دراسات وأبحاث تساعد
ً
في تطوير اإلعالم واالرتقاء به،
مشيرا إلى أن التواصل والتشابك بين

المؤسسات اإلعالمية والبحثية يمثل شراكة استراتيجية للمستقبل لبناء
جيل جديد من الشباب قادر على بناء المستقبل.

من جانبه ،أكد مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز أن

هناك تحديات تواجه التعاون بين مراكز الفكر واإلعالم؛ فبعض الدراسات
تكون ركيكة أو طويلة ال تناسب النشر الصحفي ،كما أن بعض الباحثين

في المنطقة ال يعطون االهتمام الكافي لما تنشره وسائل اإلعالم،
ً
على عكس الباحثين في الخارج،
مشيرا أنه الحظ ،على سبيل المثال ،أن
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الوطني ومراكز البحوث في دولة اإلمارات كانوا متفاعلين بامتياز مع
القضايا الوطنية ،وفي نفس الوقت لم يتجاهلوا القضايا اإلقليمية

التي تهم أمن اإلمارات .وشدد على ضرورة التعاون بين مراكز البحوث
والوسائل اإلعالمية في بناء استراتيجية إعالمية للسنوات العشر
ً
متمنيا أن يكون «تريندز» بين َمن يصنعون هذه االستراتيجية
المقبلة،

باالعتماد على الشباب.

شابة :الشباب قادر على اإلبداع واالبتكار
كوادر بحثية ّ
وقد شهدت «قمة تريندز األولى للحوار بين مراكز الفكر واإلعالم»،
مداخالت متنوعة لمجموعة من الكوادر البحثية الشابة لدى «تريندز

للبحوث واالستشارات» الذين طرحوا آراءهم ووجهات نظرهم في

محوري النقاش ،حيث ذكرت إحدى الباحثات في مداخلتها أن الشباب
قادر على اإلبداع واالبتكار ،لكنه يحتاج إلى دعم إعالمي أكبر ،مشيدة

يوسف الحداد :ضرورة تبني
استراتيجية بحثية  -إعالمية مشتركة
من قبل مراكز الفكر والمؤسسات
اإلعالمية مبنية على المشاركة الفاعلة
وموجهة لهم
من قبل الشباب
ّ

بتجربة مركز تريندز للبحوث واالستشارات الذي يؤمن

بقدرات الشباب ويساعدهم على تنمية مواهبهم
وقدراتهم البحثية والعملية.

وأكد أحد الباحثين الشباب أن الدول التي ال تستثمر

في شبابها ستموت في المستقبل؛ ما يحتم عليها
ً
موضحا أن الشباب
سرعة تأهيل الكفاءات الشبابية،

يحتاج إلى توجيه ،ومساحة رحبة لكي تؤسس الدول
ً
قادرا على حمل لواء البحث العلمي.
جيال
ً

وأوصوا بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مراكز

البحوث ووسائل اإلعالم لتحقيق األهداف المشتركة،
والسيما في مجال تمكين الشباب وتعزيز دورهم

في مسيرة التنمية الشاملة ،كما شددوا على أهمية

أكثر من يتابع صحيفة الخليج تايمز هم من الواليات المتحدة األمريكية؛

إتاحة مساحة أكبر في وسائل اإلعالم المختلفة إلبراز المساهمات

واختتمت نسرين فاخر ،نائب رئيس تحرير صحيفة الرؤية ،المحور الثاني

والمتخصصة منهم للظهور والتعبير عن أفكارهم في مختلف البرامج

وإمكاناته ،وهذا دور اإلعالم والمراكز البحثية ،وكذلك أصحاب الخبرات

كما طالبوا بإيالء اهتمام أكبر للجهود والبرامج التي تهدف إلى تأهيل

لتحليل ما يحدث في اإلمارات.

من القمة اإلعالمية بالقول ،إن الشباب يحتاج ألن يكتشف ذاته
والتجارب ،مشددة على أهمية مساعدة الشباب على استكشاف
قدراتهم وميولهم في المراحل الدراسية المبكرة ،وهذا يطرح
تساؤال
ً
حول إمكانية أن يكون اإلعالم وإعداد البحوث والدراسات ضمن المناهج

الدراسية في المراحل األولى ،حيث يسهل حينها اكتشاف المواهب في

هذين المجالين واالهتمام بها.

رئيس تحرير مجلة درع الوطن

أما يوسف جمعة الحداد رئيس تحرير مجلة درع الوطن فيرى أن اإلعالم

الفكرية والبحثية من ِقبل الباحثين الشباب ،واجتذاب الكوادر المتميزة
والمنصات اإلعالمية.

الكوادر الوطنية الشابة العاملة في مراكز الفكر وفي وسائل اإلعالم

المختلفة وتدريبها ،ووضع معايير واضحة ومحددة لضمان فاعلية هذه
البرامج ونجاحها في تحقيق األهداف المرجوة منها.

وأشاروا إلى أهمية تكثيف الجهود من أجل التنسيق والتواصل بين
المراكز البحثية ووسائل اإلعالم في مجال دعم الباحثين الشباب ،من

خالل إبراز إسهاماتهم البحثية والفكرية في وسائل اإلعالم المختلفة،
وكذلك في مجال تعزيز مهارات اإلعالميين الشباب وقدراتهم المعرفية،
ً
من خالل تنمية الجانب المعرفي والبحثي لديهم؛ ليكونوا أكثر
وعيا
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بقضايا وطنهم ومجتمعهم ،وطرحها بالشكل الذي يخدم مصالحه.

الباحث محمد الصوافي

من جانبه ،تطرق الكاتب والمحلل السياسي اإلماراتي محمد خلفان
الصوافي إلى نقطتين مهمتين :األولى ،هي التأكيد على أن التعاون

بين وسائل اإلعالم ومراكز البحوث هو شيء مفروغ منه ،لكنه ينبغي

تحديد آلية وكيفية تحقيق هذا التعاون؛ والنقطة الثانية هي أن وسائل
اإلعالم تعتبر قنوات وسيطة بين مراكز البحوث التي هي بطبيعتها

نخبوية وبين الجمهور ،حيث تعمل وسائل اإلعالم على تبسيط ما تنتجه
مراكز البحوث من دراسات وأبحاث ونشره للجمهور.

دقيقة
صمت
وقبيل أن تنطلق فعاليات

القمة ،وقف الحضور
ً
حدادا على روح صاحب فكرة
دقيقة صمت،

انعقاد القمة ،وهو المرحوم الدكتور أشرف
سعد العيسوي ،المستشار اإلعالمي لتريندز

للبحوث واالستشارات ،الذي وافته المنية في

 16يوليو الماضي ،داعين المولى العلي القدير
أن يتغمده برحمته ويتقبله مع الصالحين.

محمد الصوافي :ينبغي تحديد
آلية وكيفية تحقيق التعاون بين وسائل
اإلعالم ومراكز البحوث والدراسات
حيث تعمل وسائل اإلعالم على
تبسيط ما تنتجه مراكز الفكر
التوصيات

تبني استراتيجية بحثية إعالمية مشتركة

إيالء أهتمام أكبر للجهود والبرامج
لتأهيل الكوادر البحثية اإلماراتية الشابة

إيجاد الفرص أمام الشباب لتعزيز
مشاركتهم في جميع المجاالت التنموية

العمل على توفير بيئة داعمة ومحفزة
للتعاون بين مراكز الفكر ووسائل اإلعالم

تعزيز التنسيق والتعاون بين مراكز الفكر
ووسائل اإلعالم

تدريس مادة اإلعالم في مراحل
دراسية مبكرة

تكثيف الجهود المشتركة من أجل
التنسيق لدعم الباحثين الشباب

إهتمام أكبر بتدريب الطالب في
المدارس على كتابة األبحاث
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 HENSOLDTتفوز بعقد بمليارات
الدوالرات تأمين نظام PEGASUS
وقد تم اإلعالن عن عقد تطوير وإنتاج

حصلت شركة  HENSOLDTمؤخرا على عقد

وتنفيذ نظام  PEGASUSلمراقبة

من المكتب الفيدرالي األلماني لدعم األجهزة

اإلشارات الملتقطة مثل ،محطات

والمعلومات والتكنولوجيا والدعم الخدماتي
التابع للجيش األلماني  HENSOLDTلتأمين

نظام

PEGASUS

المجوقل

الطائرة Bombardier Global 6000

لإلشارات

ومحطات التقييم الخاصة بها ،خالل

الرئيس التنفيذي ل  ،PEGASUSإن «هذا

المفروضة بسبب فيروس كوفيد.-19

مناسبة محدودة على خلفية القيود

اإللكترونية والمعلومات .وقال توماس مولر،

ومن

النظام يمثل أهمية صناعية كبرى بالنسبة
أللمانيا كجهاز ذي قيمة فنية عالية» .وأضاف

عاتق الشركات المحلية إلى حد كبير».

بالذكر

HENSOLDT

أن «المسؤولية الكاملة عن النظام المذكور تقع
على عاتق ألمانيا فيما يقع تنفيذ النظام على

الجدير

أن

تعمل

شركة

بوصفها

المقاول العالم للمشروع والمسؤولة
أيضا عن إنتاج كافة التقنيات المتعلقة

بالمراقبة .وتتولى شركة  ،Lufthansa Technikالتي تتخذ من مدينة هامبورج

وأضافت سيليا بيالز ،مديرة إدارة االستراتيجية ورئيسة شعبة السيطرة

األلمانية مقرا لها ،مسؤولية شراء الطائرة من شركة  Bombardierالمصنعة

من أي شبكة قومية للمراقبة ،ويمثل حجر الزاوية بالنسبة عند تطوير أي نظام

شركة ،معظمها متوسطة الحجم ،من كافة المقاطعات األلمانية كموردين

الطيفية واألنظمة المجوقلة ،أن «النظام  PEGASUSيحتل موقع القلب

مشابه في المستقبل في مجال الحماية الشخصية والحرب اإللكترونية».

باإلضافة إلى إدخال التعديالت الالزمة عليها .ويشارك في المشروع نحو 30

وكشركاء.

الفلبين تضع عينها على
الطائرة F-16
وافقت وزارة الخارجية األمريكية على بيع طائرات  F-16المقاتلة النفاثة
وصواريخ  F-16و  Harpoonللفلبين عبر ثالث صفقات منفصلة تتجاوز
قيمتها اإلجمالية  2,5مليار دوالر طبقا للبيان الصادر عن البنتاجون
مؤخرا.

ةقال البنتاجون إن الحكومة الفلبينية طلبت
شراء  10طائرات من طراز F-16C
 Block 70/72وطائرتين من طراز
 F-16D Block 70/72من إنتاج

شركة Lockheed Martin
 .Coوتقدر قيمة الصفقة،

التي تشمل قطع الغيار
والتدريب أيضا ،ب 2,43

مليار دوالر .كما أخطر

البنتاجون

الكونجرس

صفقتين

للصواريخ

األمريكي بإمكانية بيع
للفلبين ،إحداها تضم 12

صاروخا  Block IIمن طراز  Harpoonالتي يتم إطالقها من الجو ،وصاروخين

للتدريب وقطع غيار وأجهزة من إنتاج شركة بوينج وتتجاوز قيمة الصفقة 120
مليون دوالر .وتضم الصفقة األخرى  24صاروخا تكتيكيا من طراز
 AIM-9X Sidewinder Block IIو  24صاروخا للتدريب
وقطع غيار من إنتاج شركة Raytheon

 Technologiesوتتجاوز قيمة الصفقة
 42,4مليون دوالر.
وقالت

Lockheed

شركة

 Martinإن طائرات F-16
ستلعب

دورا

محوريا

في تعزيز شراكة مانيال
االستراتيجية مع واشنطن
وحلفائها،

وتمكين

الفلبين من االنضمام

إلى مجموعة دول جنوب

شرق آسيا التي تستخدم

طائرات .F-16

43

 Kratosتتولى تطوير مركبة اختبار التجارب الجوية
األسرع من الصوت
أعلنت شركة Kratos Defense & Security
 .Solutions, Incمؤخرا شعبة الخدمات

الدفاعية والصاروخية Defense & Rocket

وأنظمة البرامج الليزرية .وسيتم تنفيذ األعمال

المنصوص عليها في العقد داخل أحد المرافق
اآلمنة التابعة للشركة في Glen Burnie

Support Services (DRSS) Division

والمواقع األخرى التابعة للبائعين اآلخرين ،ومن

 Hueneme Divisionالتابع ل «مركز الحرب

وقال ديف كارتر ،رئيس الخدمات الدفاعية

التابع للبحرية األمريكية في White Sands

مركبتنا المخصصة الختبار التجارب الجوية

التابعة لها فازت بعقد من شعبة ميناء Port
السطحية»

Center

Warfare

Surface

 Detachmentلتطوير مركبة اختبار تجريبية

أسرع من الصوت ألداء االختبارات الجوية الالزمة إلنضاج التقنيات الجوية
العالية السرعة الالزمة للبحوث المتعلقة بالدفاع الصاروخي والمركبات األسرع

من الصوت.

ثم خلق فرص عمل جديدة في والية ميرالند.

والصاروخية التابعة لشركة  ،Kratosإن «
األسرع من الصوت عبارة عن مركبة من الجيل

التالي تعتمد على تقنية الصواريخ المسبارية التي ستتيح إجراء التجارب الجوية

الالزمة للتقنيات األسرع من الصوت مثل قوة الدفع  propulsionوأنظمة

الحماية الحرارية  thermal protection systemsونوافذ البحث seeker

ومن الجدير بالذكر أن شعبة الخدمات الدفاعية والصاروخية التابعة لشركة

 windowsوأنظمة التحكم وغيرها».

الصاروخية الباليستية واألنظمة األسرع من الصوت والبحوث sub-orbital

تطوير التقنيات اإلبداعية الالزمة لتلبية المتطلبات الملحة عن طريق إجراء

 Kratosواحدة من أكبر الموردين للمنتجات واألنظمة الالزمة لدعم األهداف
 researchوالصواريخ المسبارية  sounding rocketsوالطاقة الموجهة

وستكون مهمة هذه المركبة المخصصة للتجارب الجوية هي دعم عملية

التجارب الجوية والبيانات العملية في المجاالت ذات العالقة.

 MBDAتتولى تحديث المدمرات من طراز Type 45
التابعة للبحرية البريطانية

فازت شركة  MBDAبعدة عقود لتحديث قدرات الدفاع الجوي
والصاروخي لدى ست مدمرات من طراز  Type 45التابعة لسالح

البحرية الملكي البريطاني .وستشمل أعمال التحديث دمج
«الصاروخ المعياري المشترك المضاد للطائرات» CAMM

 )(Common Anti-air Modular Missileمع نظام Sea
 Viperمحدث للقيادة والتحكم ألول مرة .ويؤمن هذا
الصاروخ دفاعا جويا هجوميا ومحليا ،وسيأتي كصاروخ

مكمل للصاروخ  ،Aster 30ما يساهم في تعزيز قدرات
الدفاع الجوي المضاد للطائرات لدى سالح البحرية

الملكي البريطاني.

ويرى خبراء أن تثبيت «الصاروخ المعياري
المشترك المضاد للطائرات» على المدمرة

 Type 45سيرفع قدرتها بنسبة  50%من
حيث عدد صواريخ الدفاع الجوي لديها.

وسيتم التركيب عن طريق  24خلية
قاذفة إضافية ،وسيتم تحديث
تقنيات نظام  Sea Viperللقيادة

والتحكم ،وهو ما سيضاعف قدرته على تجهيز المعلومات.

وقد تم بالفعل تسليم «الصاروخ المعياري المشترك المضاد
للطائرات» للجيش البريطاني والبحرية البريطانية ليكون صاروخا
اعتراضيا بالنسبة ألنظمة الدفاع الجوي المنصوب على األرض

( )GBADوالدفاع الجوي المنصوب في البحر ( ،)NBADما

يمكن الجيش والبحرية من استخدام الصواريخ من إحدى
الترسانات المشتركة.

وباإلضافة إلى تواجد «الصاروخ المعياري المشترك
المضاد للطائرات» على المدمرات Type 23
المحدثة التابعة للبحرية الملكية البريطانية سيتم
وضع الصاروخ نفسه على المدمرات Type
 26و  Type 31في المستقبل .وقد حققت
هذه العائلة من الصواريخ نجاحا سريعا
مع العمالء الخارجيين ومن بينهم كندا
والبرازيل اللتين انضمتا إلى قائمة

العمالء الجدد الذين طلبوا شراء هذا
الصاروخ هذا العام.
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برامج شركة  Collins Aerospaceتحقق خطوة مهمة
بالحصول على الموافقات الالزمة
حصلت شركة  Collins Aerospaceمؤخرا على شهادات المطابقة الجديدة

من «المجموعة الجديدة» المعروفة باسم Open Group Future Airborne
 )Capability Environment (FACETMفيما يتعلق ببرنامجين من إنتاج
الشركة .وتعد شركة  Collins Aerospaceوحدة تابعة لشركة Raytheon
 ،.Technologies Corpوتعكس هذه الموافقات حرص الشركة على تطبيق

المعايير القياسية المفتوحة السائدة.

ويعتبر «برنامج اإلدارة الجوية للمهام» Mission Flight Management

 )Software (MFMS-1000وبرنامج «حاسب األداء والتوجيه العمودي»

Localizer Performance and Vertical Guidance Calculator
 ،)(LPVC-1000اللذين يؤمنان حلوال مركزية متكاملة على متن أنوع عديدة

من الطائرات ،برنامجين ضمن ثالث تطبيقات برمجية انتجتها الشركة
وتنتظر الحصول على الموافقة الالزمة ،وهو ما يرى الخبراء أنه واحد من
أعلى معدالت التنفيذ في صناعة البرمجيات .وفي عام  2017كان برنامج

 )Avoidance Re-router (ARR-7000الذي أنتجته الشركة أوب برنامج
يحصل على الموافقة الالزمة.

وقال ديف شريك ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام إلكترونيات

الطيران العسكرية والطائرات المروحية بشركة  ،Collins Aerospaceإن

«تلك الموافقات تعد إنجازا مهما بالنسبة لنا من حيث كونها شهادة تثبت

التزامنا بالمعايير القياسية التي حددتها وزارة الدفاع األمريكية .وقد حرصت

الشركة على االلتزام بتلك المعايير حتى تضمن نجاح منتجاتها في تقليل

الوقت الالزم للتطبيق ،ومن ثم ضمان نشر تلك االبتكارات بسرعة وبأسعار
منخفضة».

 GE Digitalتنضم إلى «التحالف الرقمي» الجوي
الذي يضم شركتي  Airbusو Delta TechOps
الصيانة توفيرا للنفقات وزيادة كفاءة الشبكات ورفع معدل جاهزية األسطول

إلى  140شركة طيران تجاري على مستوى العالم المرتبطة بشبكة digital

analytics

وستقدم شركة  GE Digitalخبراتها الهندسية العريضة في مجال البرامج
التحليلية التنبؤية واألنظمة الفضائية لمنصة البيانات المفتوحة Skywise

لدى شركة  Airbusوالجودة العملياتية وجودة الصيانة لدى شركة Delta

والموديالت التنبؤية األخرى ذات العالقة .وسيفيد هذا الدمج شركات

الطيران من المراقبة وتشخيص األعطال المزدوجين لحالة األسطول وتحليل
االعتمادية وتحليل الصيانة االستباقية ،األمر الذي سيمكن شركات الطيران

من تغادي األعطال العملياتية وتسريع القرارات المتعلقة بالصيانة.

كما سيؤدي هذا الدمج إلى إحداث نوع من التحول الرقمي في عمليات
شركات الطيران بفضل تعزيز التعاون المشترك بين مراكز مراقبة الصيانة

( )MCCلدى شركات الطيران والفرق الهندسية ،مع تحليل مراكز المعلومات

أعلنت شركة  GE Digitalانضمامها إلى  Digital Allianceالجوي الذي

الحالية في الوقت نفسه .وعلق آندرو كولمان ،نائب رئيس مجلس اإلدارة

عام  .2019وستعمل هاتان الشركتان على دمج خبراتهما الصناعية في مجال

بقوله إن «األنظمة المدمجة والمعتمدة على التحليالت تقود صناعة الطيران

يعتمد على شراكة موسعة أسستها شركتا  Airbusو  Delta TechOpsفي
التحليالت الرقمية وأنظمة الطائرات وعمليات شركات الطيران وعمليات

األقدم ومدير عام برمجيات الطيران بشركة  ،GE Digitalعلى هذا األمر

في تحركاتها نحو عصر أكثر كفاءة واستدامة وأشد اعتمادا على الرقمية».
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 Lufthansa Technik Middle Eastو Joramco
توقعان مذكرة تفاهم
وقعت شركة  Joramcoوشركة

“ ،Middle Eastإننا سعداء للغاية وتشعر

واإلصالح والعمليات  MROوالذراع

 Joramcoمن خالل مذكرة التفاهم الجديدة

 ،Joramcoالتي تعتبر ذراع الصيانة

الهندسية -التي تتخذ من العاصمة
األردنية عملن مقرا لها -لشركة

دبي

لصناعات

الطيران

Dubai

،)Aerospace Enterprise (DAE

وقعتا مذكرة تفاهم لتقديم المشورة
الفنية وأنظمة الصيانة واإلصالح

والعمليات المتعددة لشركة الصيانة
واإلصالح

والعمليات.

وستمنح

باالمتنان

بفضل

تعزيز

عالقتنا

بشركة

هذه .وأود أن أشكر شركة  Joramcoعلى
الثقة الكبيرة التي وضعتها في خدماتنا وفي

اختيارنا كأفضل شركة موردة لخدمات الصيانة

واإلصالح والعمليات”.

وجرت مناسبة التوقيع الرسمي على مذكرة
التفاهم خالل معرض الشرق األوسط 2021

لصيانة واإلصالح والعمليات الذي جرى هذا

العام بجناح شركة  Joramcoحيث قام رئيسها

هذه المذكرة شركة  Joramcoالفرصة لتعزيز قدراتها الذاتية بمساعدة

التنفيذي السيد /جيف ويلكنسون ،والرئيس التنفيذي لشركة  LTMEالسيد/

أيضا لنقل عدد من قطع غيارها إلى مقر شركة  Joramcoبهدف تأسيس

وقال الرئيس التنفيذي لشركة  ،Joramcoجيق ويلكنسون“ ،إن هذه

وقال زياد الحازمي ،رئيس المدراء التنفيذيين بشركة Lufthansa Technik

مثمرة ومفيدة للغاية بالنسبة لشركتينا”.

 )Lufthansa Technik Middle East (LTMEالتي ستسنح الفرصة أمامها

وحدة لتخزين الشحنات واإلصالح.

زياد الحازمي ،بالتوقيع على االتفاقية.

االتفاقية تعد خطوة مهمة وتمثل البداية الحقيقية لما أعتقد أنها شراكة

شركتا  Elettronicaو  Rohde & Schwarzتتعاونان
إلنتاج وتسليم األساليب اإللكترونية المضادة أللمانيا
وقعت شركتا  )Elettronica (ELTو  Rohde & Schwarzعلى اتفاقية

للتعاون المشترك في مجال تصميم وإنتاج وتسليم أنظمة الدعم اإللكتروني
الخاص بالرادار واالتصاالت /Rohde & Schwarzاألساليب اإللكترونية
المضادة الخاصة بالرادار  Rohde & Schwarzفي ألمانيا ،مع التركيز على
البرامج البحرية األلمانية بصورة خاصة .وتتمتع تلك األنظمة بدرجة عالية من

االعتمادية ،فضال عن التركيز على تعزيز وزيادة الوعي الميداني.

وذكرت تقارير أن شركتي  )Elettronica (ELTو Rohde & Schwarz

ستواصالن خططهما لإلنفاق على البحوث والتطوير في هذا المجال بهدف
منح عمالئهما تقنيات حديثة يمكن االعتماد عليها في المستقبل .وتنص

اتفاقية التعاون المشترك على موافقة الشركتين على ضرورة تبادل خبراتهما

الطويلة في هذا المجال.

وقال بوسكو نوفاك ،نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي بشركة

 ،Rohde & Schwarzإنه «من دواعي سرورنا توقيع هذه االتفاقية للتعاون
مع شركة  ،)Elettronica (ELTونحن نتوقع أن يحقق هذا التعاون فوائد

إضافية لخدمة عمالئنا» .وأضافت دوميتيال بينيني ،الرئيس التنفيذي
لمجموعة  ،Elettronica Groupأن شركتي  )Elettronica (ELTو Rohde

 & Schwarzحققتا بالفعل خطوات واسعة في الماضي على طريق التعاون

المشترك ،وتستعدان حاليا التخاذ الخطوة المنطقية التالية عن طريق
االنضمام إلى التحالف الثنائي بغية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا
التعاون المشترك .ونحن نؤمن بشدة بهذا التعاون بين شركتينا اللتين تعتبران

عنوانين للجودة واالمتياز في مجال التقنيات األوروبية .وسيجعلنا هذا التعاون
المشترك أكثر قدرة على المنافسة ورفع مستوى مهاراتنا الهندسية».
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التعاقد مع شركتي HENSOLDT
و  THEON SENSORSلتأمين
نظارات الرؤية الليلية
تعاقدت الهيئة المشتركة لمهمات التسلح

( ،)OCCARوهي هيئة متعددة الجنسيات
للمشتريات ،مع تحالف ثنائي مكون من

شركة  HENSOLDTوشركة THEON

 SENSORSإلنتاج وتسليم نظارات الرؤية

الليلية ( )BNVGفي إطار برنامج أجهزة الرؤية الليلية.
وينص العقد على توريد  4,550نظارة لتجهيز للجيش

البلجيكي و  5000نظارة للجيش األلماني ،مع وجود خيار لتوريد

 20,000نظارة أخرى .كما ينص العقد أيضا على تقديم خدمات

الصيانة واإلصالح لمدة  15عاما ،باإلضافة إلى سلسلة من الملحقات

(االكسسوارات) الالزمة لخدمة المستخدمين .ومن المقرر أن تبدأ عملية
التسليم في وقت الحق من العام الجاري.

نظارة الرؤية الليلية

ونجح تحالف شركتي  HENSOLDTو  THEON SENSORSفي الفوز

وقت قياسي .وسيساهم نقل التكنولوجيا من أثينا إلى  Wetzlarفي

تمكين شركة  HENSOLDT tمن تجميع نظارة الرؤية الليلية محليا ،ما

بالمناقصة العالمية المفتوحة بعد أن عرض تقديم نظارة الرؤية الليلية

يساهم في تحقيق عوائد وإيرادات سريعة.

وهي النظارة المشتقة من العائلة  NYXالمعروفة التي أنتجتها الشركة

 ،Optronics GmbHإن «التعاون الناجح بين شركتي  HENSOLDTو

 Mikronمقاس  16ملليمترا من إنتاج شركة ،THEON SENSORS

من قبل .ويقول خبراء إن استخدام النظارة مقاس  16ملليمترا يؤدي إلى
تقليل حجم ووزن النظارة بنسبة تزيد على  %20دون أن يأتي ذلك على

حساب األداء .ومن الجدير بالذكر أن عددا من المستخدمين األوروبيين
يستخدمون نظارة الرؤية الليلية  Mikronبالفعل ،ويعتبر هذا العقد أول
عقد رئيسي تحصل عليه شركة  THEON SENSORSمن خالل تحالفها
مع شركة  HENSOLDTالستخدام هذه النظارة التي تعتبر األحدث
واألكثر تطورا على اإلطالق.

ويعتبر تحالف شركتي  HENSOLDTو  THEON SENSORSحال مثاليا
بالنسبة لكلتي الدولتين المشاركتين حاليا في «برنامج نظارات الرؤية

الليلية» ،حيث تتمتع الشركتان بسجل طويل في مجال التقنية المتعلقة
بمكثفات الصورة .وبفضل دمج القدرات اإلنتاجية في Wetzlar
األلمانية وأثينا اليونانية يمكن إنتاج كميات كبيرة في زمن قصير وفي

وقال  ،Andreas Hülleالعضو المنتدب لشركة HENSOLDT

 THEON SENSORSيعتبر مكسبا لبلجيكا وألمانيا والشركات التابعة

لهما ،كما يساهم أيضا في فتح آفاق جديدة لتحقيق مزيد من التناغم
والتعاون في مجاالت أخرى داخل القارة األوروبية .ونحن نفخر بكوننا

من كبار الشركات الموردة للجيش األلماني من خالل رؤيتنا التي تخدم
«برنامج جندي المستقبل»  ،Future Soldier Programme IdZونحن

سعداء بفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا من خالل نظارات الرؤية الليلية ونتطلع
إلى االستمرار في تجهيز الجيش البلجيكي».

العقد األضخم

وأضاف  ،Christian Hadjminasالرئيس التنفيذي لشركة THEON

 SENSORSورئيس مجلس إدارة مجموعة  ،EFA GROUPإن
«التحالف بين شركتي  HENSOLDTو  THEON SENSORSيأتي
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لكل جسم بصمة حرارية خاصة
به تميزه عن غيره مما يعني أن

تصوير سالح بجهاز الرؤية الليلية وتحليل
الصورة يمكّننا من معرفة خصائص ونوعية
السالح المستخدم

ومن الجدير بالذكر أن برنامج أجهزة الرؤية الليلية

التابع لهيئة المشتركة لمهمات التسلح ()OCCAR
يمنح دول االتحاد األوروبي وغيرها الفرصة إلبرام

تحالفات مماثلة عبر خطط موضوعة ومدروسة

بعناية ،األمر الذي يؤدي إلى توسيع قاعدة
الصناعات األوروبية رأسيا وأفقيا ورفع نسبة

مساهمتها في األسواق العالمية ،السيما وأنها

ال تفتقر على الجودة والدقة والمتانة والقدرة على
التطور لمواكبة متطلبات الحرب الحديثة.

وتتميز أجهزة الرؤية الليلية بعدة مزايا ،من أهمها

تمشيا مع رؤيتنا التي تهدف إلى تأسيس صناعة عسكرية أوروبية

خفة الوزن والقة والمتانة وتلبية المعايير البيئية ،والتحكم المدمج

على أرض الواقع .ويأتي هذا العقد الضخم تتويجا للجهود الشاقة التي

وتشغيل/إيقاف األشعة تحت الحمراء المؤقتة/المستمرة لقراءة الخرائط

مشتركة ،وسنواصل جهودنا الرامية إلى تطوير هذه الرؤية وتطبيقها

بذلتها شركة  THEON SENSORSفي مجال الرؤية الليلية .ونظرا لكون

هذا العقد هو األضخم على اإلطالق بالنسبة لنظارات الرؤية الليلية
على مستوى السوق األوروبية ،ونظرا لكونه أكبر طلبية للشراء المباشر

بالنسبة للصناعات العسكرية اليونانية ،فنحن على يقين من أن هذا العقد

سيكون نقلة نوعية ليس بالنسبة للصناعات العسكرية اليونانية وقدراتها
فحسب ،وإنما لليونان نفسها أيضا.

والتلقائي في درجة السطوع واإلضاءة باألشعة تحت الحمراء المدمجة

وتشغيل األشعة تحت الحمراء ووجود مؤشر بطارية منخفض وتغيير

وضع النظارة لألعلى أو األسفل ووجود مخرج واسع لحدقة العين من
أجل رؤية مريحة ووجود جهاز استشعار مدمج لإلغالق التلقائي لإلضاءة

الساطعة وتلبية النظارة للمواصفات العسكرية.

استخدامات أجهزة الرؤية الليلية

وأردف  Hadjminasقائال إن «هذا العقد ،في نفس الوقت ،ال يمثل

ويرى الخبراء أن ألجهزة الرؤية الليلية عدة استخدامات مهمة مثل

صعيد تطور شركة  THEON SENSORSمن مجرد شركة رائدة في

أثناء الليل .وتجدر اإلشارة إلي أن لكل جسم بصمة حرارية خاصة به تميزه

نقطة تحول فارقة بالنسبة لتاريخنا فحسب ،بل نقطة تحول أيضا على
مجال أنظمة الرؤية الليلية المحمولة والمنتجات الحرارية إلى شركة
منتجة أيضا لألنظمة والمنصات المتكاملة التي تتيح ميزة التشغيل

التبادلي وتبادل المعلومات فوريا بطريقة سريعة وآمنة ،.وهي األنظمة
التي يتوقع الخبراء أن تساهم بشدة في رفع مستوى المرونة عند اتخاذ
أي قرار متعلق بإجراء العمليات العسكرية ،وهذا ما ستحققه سياسة
 THEON SENSORSالمتواصلة نحو بناء تحالفات استراتيجية ،السيما

داخل أوروبا».

االستخدامات العسكرية في مجال التجسس على تحركات العدو ومعداته
عن غيره .مما يعني أن تصوير سالح بجهاز الرؤية الليلية وتحليل الصورة

ّ
يمكننا من معرفة خصائص ونوعية السالح المستخدم .كما يستخدم في
المراقبة الليل ،كما يستخدمه رجال التحريات الجنائية في معرفة تحركات
اللصوص اعتمادا على اآلثار الحرارية التي تركتها أقدامهم على األرض.
وبتحليل البصمة الحرارية يمكن الوصول للجاني .كما يستخدم جهاز

الرؤية الليلية في رحالت الصيد الليلية ،والبحث عن األشياء المفقودة

في األماكن المظلمة.
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 ENAVتتولى تنفيذ إجراءات المالحة عبر
األقمار الصناعية ألنظمة الطائرات بدون طيار

ً
مؤخرا حملة التجارب والعروض لمشروع ( ECAROخارطة طريق الطيران المدني للخدمة المالحية التكميلية
اختُ تمت
األوربية الثابتة بالنسبة لألرض “إغنوس”  ،)EGNOSوالتي أجريت في مطار جروتاجلي بإيطاليا .وقد نوقشت نتائجها في
المؤتمر االفتراضي عبر اإلنترنت “الطيران الذاتي القيادة بدون طيار باالعتماد على أنظمة المالحة العالمية عبر األقمار
الصناعية – يوم العروض” ،والذي شارك فيه ممثلون من وكالة االتحاد األوروبي لبرامج الفضاء ( ،)EUSPAهيئة الطيران
المدني اإليطالية ( ،)ENACوشركة ( ،)Aeroporti di Pugliaومنطقة تكنولوجيا الطيران ( ، )DTAووكالة الفضاء
اإليطالية ( ،)ASIو  ،D-Flightإلى جانب شركاء اتحاد شركات  ،ECAROبتنسيق من قبل شركة .ENAV
ً
مشروعا متعدد التخصصات ،يتمثل هدفه األساسي في
يعتبر ECARO

الطيران ،مع الحفاظ على سالمة وأمن جميع المشغلين.

المالحية التكميلية األوربية الثابتة بالنسبة لألرض (إغنوس) EGNOS

باإلضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي ( ،)GPSتتمتع بالقدرة على

اعتماد أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعية األوروبية ( )GNSSوالخدمة

 )،و  ،Galileoلجميع تطبيقات الطيران المدني؛ مثل عمليات األجنحة
الثابتة ،والطائرات بدون طيار ،وعمليات الطوارئ للطائرات العمودية.

ويتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل وكالة االتحاد األوروبي
لبرامج الفضاء(.)EUSPA

بفضل مشروع  ،ECAROتم إثبات أن أنظمة  GNSSاألوروبية،
ضمان قدرة الطائرات بدون طيار على تنفيذ إجراءات المقاربة اآلمنة عبر
األقمار الصناعية ،وهي القدرة المطلوبة لدخول وإدماج الطائرات بدون

طيار في المجال الجوي الخاضع للتحكم.

ولمراقبة جودة إشارة  ،GNSSقامت شركة  Planetek Italiaباختبار

تشارك شركة  ،ENAVإلى جانب الشركاء في االتحاد DTA :و Planetek

نظام مراقبة طيف الترددات الالسلكية في المطارات ،مما قد يعزز

بينما تشارك شركة  Airgreen Helicoptersفي أعمال التحقق من

نتائج المشروع في تحديد خارطة الطريق للتنقل الجوي المتقدم لـهيئة

 Italiaو  ،UMS Skeldarفي أنشطة التجارب على الطائرات بدون طيار،

صحة تطبيقات المالحة عبر األقمار الصناعية للطائرات المروحية.
ً
قامت حملة اختبار الطيران
اعتمادا على تدابير عبر األقمار الصناعية

فرص سالمة وأمن عمليات الطائرات بدون طيار .وسوف تساهم

الطيران المدني اإليطالية ( ،)ENACوستدعم تطوير مركز أبحاث تجريبي
وطني للتنقل الجوي في المناطق الحضرية.

باختبار تطبيق إجراءات الطيران المدني باستخدام طائرة UMS Skeldar

يتمثل النشاط االستراتيجي اآلخر لمشروع  ECAROفي التخطيط

المطارات وعلى الفوائد التي تم الحصول عليها من استغالل أنظمة

األوروبية ( ،)GNSSلرحالت اإلنقاذ بالمروحيات التي تطير على ارتفاعات

بدون طيار ،موديل رقم  ،V-150للتدليل على اندماجها في بيئة
 GNSSاألوروبية.

والتحقق من سالمة مسارات أنظمة المالحة عبر األقمار الصناعية
منخفضة .وقد تم لهذا الغرض استخدام نظام فحص الطيران IFP

تم إجراء التجربة في مطار  ،Grottaglieمع االختبارات المتوقعة من

القابل إلعادة التموضع ( ،)RIFISوهو عبارة عن منصة متنقلة مطورة
ً
داخليا من شركة  ،ENAVوهي قادرة على التسجيل والتحقق من

كل من  Aeroporti di Pugliaو  ENAVفي إعداد وتنفيذ حملة اختبار

حددتها منظمة الطيران المدني الدولي (االيكاو).

خالل عملية التصريح للرحلة ،حيث تم إعدادها بواسطة هيئة الطيران
ً
وفقا للوائح األوروبية الجديدة .وقد شارك
المدني اإليطالية (،)ENAC

ً
وفقا للمعايير التي
المسارات ومقاييس الطيران ،وهو هدف التجارب
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 Patriaتقود المشروع األوربي
لتطوير عربات مدرعة من الجيل التالي

ً
اتحادا للصناعات الدفاعية تم اختياره اآلن كجزء من برنامج
تفيد التقارير بأن شركة باتريا  Patriaتقود
التنمية الصناعية الدفاعية األوروبية ( ،)EDIDPوهو برنامج صناعي تابع لالتحاد األوروبي .وسيتم
التركيز في هذا البرنامج على قدرات القتال األرضي ( )GCCلتطوير الجيل التالي من المنصات
المدرعة وتحديث المنصات الحالية.
وتعمل شركة  Patriaكمنسق صناعي لبرنامج ،EDIDP-GCC-2020
ً
اتحادا يسمى “األنظمة المدرعة المستقبلية األوروبية عالية
وقد شكلت
الحركة” ( )FAMOUSلتنفيذ البرنامج .ويضم االتحاد  20شركة دفاعية

من جانبه قال إيسا راوتالينكو ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باتريا
(“ :)Patriaإن باتريا ،بوصفها شركة دولية تتمتع بخبرات متميزة في
مجال الدفاع البري والبحري والجوي ،هي منسق االتحاد من خالل قيادة

وتنسيق برنامج  .FAMOUSوسوف تقوم جميع الشركات ،بما في ذلك

رائدة من دول االتحاد األوروبي المختلفة.
ً
يعتبرEDIDP
برنامجا لتطوير صناعة الدفاع ،تم تصميمه لدعم القدرة

شركات تكامل أنظمة القتال األرضي ،وكذلك الشركات ذات التقنية

وهو أول برنامج يموله االتحاد األوروبي لتطوير القدرات الدفاعية،

خبرات وتقنيات ودراية متكاملة للغاية للمشروع”.

التنافسية واالبتكار في مجال الصناعات الدفاعية في االتحاد األوربي.

بميزانية قدرها  500مليون يورو .وقد تم اختيار برنامج  EDIDPفي نهاية
يونيو ،وسيتم إطالق المشروع في وقت الحق من هذا العام .وسوف

يستغرق مشروع القدرات القتالية البرية بقيادة شركة  Patriaمدة عامين.

العالية والمتوسطة ،والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،بتوفير

وفي هذا السياق ،أضاف جوسي يارفينن ،رئيس وحدة األعمال البري

في شركة “ :Patria Landيعتبر برنامج التطوير هذا ذا قيمة ليس فقط

بسبب تطوير المنصات ،بل كذلك ألنه نهج فريد ومبتكر لتطوير مجاالت

يهدف برنامج “األنظمة المدرعة المستقبلية األوروبية عالية الحركة”

تقنية الجيل التالي .يمكن توفير هذه المفاهيم بسرعة وتنفيذها بالفعل

القتالية األرضية في مجاالت التنقل والتشغيل الهجين وتوليد الطاقة

المستقبلية ،وكذلك استخدامها في أنظمة العربات المدرعة األوروبية

()FAMOUS

إلى تطوير تقنيات وعروض مستقبلية تعزز القدرات

وتخزين الطاقة ،باإلضافة إلى أنظمة األمان والوعي الظرفي والروبوتات

وحلول أنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات

وإدارة المعركة ( )C4Iومنظومات األسلحة ،حلول دعم الدورة الحياتية
الحديثة.

أثناء اإلطار المالي متعدد السنوات الحالي ( )MFFضمن هياكل األنظمة
المستقبلية .ال يقتصر األمر على تمويل أعمال التطوير فحسب ،بل
يستمر إلى أن تصل المنتجات في النهاية إلى مرحلة االستخدام الفعلي.

وسيؤدي هذا النهج إلى وحدة العمل وبالتالي زيادة التماسك والتوحيد
القياسي والتوافق بين مختلف المنصات في االتحاد األوروبي”.
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اإلفراج عن صورة
تقريبية للطائرة

B-21 Raider

أطلق سالح الجو األمريكي مؤخرا صورة تقريبية

للطائرة  B-21 Raiderالجديدة مرفق بها الئحة

البيانات ،ليميط اللثام عن الطائرة الجديدة وتفاصيلها
المهمة التي طالما انتظرها الخبراء والمحللون

العسكريون .وبدت قاعدة إدواردز التابعة لسالح الجو

األمريكي في كاليفورنيا في خلفية صورة الطائرة

القاذفة الشبح  B-21الجديدة التي صممت لتنفيذ

المهام التقليدية والنووية البعيدة المدى والعمل
في المناطق العالية الخطورة في المستقبل.

وستكون الطائرة إحدى األسلحة القوية والمرنة داخل

وستشكل الطائرة العمود الفقري بالنسبة ألسطول الطائرات القاذفة

لدى سالح الجو األمريكي في المستقبل ،وهو األسطول المكون من

طائرات  B-21و  .B-52وستلعب الطائرة  B-21دورا محوريا من حيث وضع

الواليات المتحدة على الطريق الصحيح نحو تحقيق التفوق الجوي والقوة
الجوية الكاسحة.

مواصفات خاصة

يرى خبراء أن الطائرة  B-21 Raiderستكون عضوا مهما داخل عائلة
الطائرة األكثر شمولية المتخصصة في قذف األهداف التقليدية البعيدة
المدى مثل جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة والهجوم اإللكتروني

واالتصاالت وغيرها .وستكون الطائرة مزودة بأسلحة نووية ،وستكون

مصممة بحيث تكون قادرة على تنفيذ العمليات المأهولة وغير المأهولة
على حد سواء .كما ستكون قادرة أيضا على حمل تشكيلة واسعة األسلحة
الهجومية والقادرة على تنفيذ عمليات القذف المباشر.

ويجري تصميم الطائرة حاليا بحيث تعتمد أنظمتها على التصميم المفتوح
القابل للتوسع مستقبال من أجل تقليل المخاطر المصاحبة لعمليات الدمج

المنظومة النووية األمريكية.

وتأكيد قدرتها المنافسة من حيث إمكانية التحديث مستقبال لتمكين الطائرة

ويواصــل برنامـج الطائرة  B-21تنفـــيذ مرحــلة التطـــوير الهـــندسي

خلفية

لبناء قاعدة إمداد صناعية قوية تمهيدا لبدء مرحلة اإلنتاج المبدئي على

الطائرة  B-21 Raiderتحت إشراف مسؤول وزارة الدفاع لشؤون المشتريات

والتصنيعي ،ويركز على تطوير قدرات التصنيع وزيادة القدرة االستيعابية
نطاق محدود.

من النمو والتطور تبعا لتغير البيئات المشحونة بالخطورة.

تقود دائرة «هيئة األسلحة السريعة» التابعة لسالح الجو عملية تطوير
واالستدامة وسكرتير سالح الجو .ومنح سالح الجو عقد التطوير الهندسي

وذكرت دراسة مهمة جرت في عام  2018أن الطائرة تتمتع بتصميم

والتصنيعي للطائرة  B-21 Raiderلشركة  Northrop Grummanفي 27

الجو ،إن «التطوير النووي يأتي على رأس قائمة أولويات وزارة الدفاع

كال من Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace,

متكامل .وقال راندال وولدن ،مدير هيئة األسلحة السريعة التابعة لسالح

وسالح الجو ،وتشكل الطائرة  B-21جزءا أصيال ومهما من هذه الخطة.
وتعتمد الطائرة في تصميم أنظمتها على النظام المفتوح القابل للتطوير

مستقبال وهو ما يمنح الطائرة القاذفة B-21

ذات فعالية كبيرة مع

تزايد مسارح العمليات المشحونة بالخطورة .ويأتي تصميم تلك الطائرة

ليضع الواليات المتحدة على الطريق الصحيح نحو تحقيق التفوق الجوي
والقوة الجوية الكاسحة”.

طائرة هجومية قاذفة قادرة على التسلل

من المقرر أن تكون الطائرة  B-21قاذفة قادرة على التسلل وذات قدرات

مزدوجة تمكنها من تنفيذ المهام التقليدية والنووية البعيدة المدى،

أكتوبر عام  .2015وشملت قائمة شركاء شركة Northrop Grumman
 GKN Aerospace, BAE Systemsو  .Spirit Aerosystemsوفي عام

 2018أجرى البرنامج دراسة مهمة حول تصميم أنظمة التسلح ،وهي عبارة
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ستلعب الطائرة  B-21دورا
محوريا من حيث وضع الواليات
المتحدة على الطريق الصحيح

نحو تحقيق التفوق الجوي والقوة
الجوية الكاسحة

عن تقييم شامل للتصميم ومستوى النضوج واالتزان والمخاطر.

وفي عام  2019أكمل سالح الجو عملية تكليف الطائرة االستراتيجي
 Strategic Basing Processفي قاعدة  Ellsworthالتابعة لسالح الجو
بوالية ساوث داكوتا وقاعدة  Whitemanبوالية ميزوري وقاعدة Dyess

 Test Centerبقاعدة إدواردز الجوية بوالية كاليفورنيا سالح االختبارات

المشتركة  Combined Test Forceللطائرة  B-21وأن يكون مركز الدعم
التابع لسالح الجو في قاعدة  Tinkerالجوية بوالية أوكالهوما موقعا
لتخطيط مستودعات الذخيرة.

وجرى تسمية الطائرة B-21 Raider

الجوية بوالية تكساس ،وهي المواقع المفضلة لقواعد التشغيل الرئيسية

تخليدا لجنود  Doolittle Raidersالتاريخيين وهم رجال سالح الجو التابع

وبعد االنتهاء من عملية «تحديد األثر البيئي» Environmental Impact

العالمية الثانية في  18إبريل عام  1942الذي أجبر اليابانيين على استدعاء

للطائرة .B-21

 Statementحسب متطلبات “قانون السياسة البيئية الوطنية” National

 Environmental Policy Actواللوائح الحاكمة األخرى في عام 2021

وقع اختيار سالح الجو على قاعدة  Ellsworthالتابعة لسالح الجو بوالية

ساوث داكوتا لتكون أول قاعدة تشغيل رئيسية للطائرة  B-21وموقع
“وحدة التدريب الرسمية” Formal Training Unit

ومن المقرر أن يستضيف مركز سالح الجو لالختبارات Air Force

للجيش األمريكي المعروفين بهجومهم المفاجئ ضد اليابان أثناء الحرب

قواتهم المقاتلة دفاعا عن الوطن ،والذي رفع الروح المعنوية لدى القوات

األمريكية وحلفائها في الخارج .وتأتي تسمية الطائرة  B-21اعترافا بمهمتها

كأول طائرة قاذفة في القرن الحادي والعشرين.

ويخطط سالح الجو األمريكي الستبدال الطائرتين القاذفتين B-1 Lancer

و  B-2 Spiritلتشكيل أسطول يعتمد على طرازين اثنين ،هما الطائرة

 B-21والطائرة  B-52المعدلة.
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القـوات الجـويـة اإليطاليــة تستلم
طائرة  HH-139Bمن Leonardo

ً
مؤخرا حفل استالم
حضر وزير الدفاع اإليطالي لورينزو غويريني ورئيس أركان القوات الجوية اإليطالية الجنرال ألبرتو روسو
طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية اإليطالية من طراز  HH139Bخالل زيارة رسمية لمصنع مروحيات شركة ليوناردو
ً
أيضا الرئيس التنفيذي لشركة ليوناردو أليساندرو بروفومو ،ومدير عام
 Leonardoفي فيرجيات بإيطاليا .وحضر الحفل
الشركة لوسيو فاليريو سيوفي ،والعضو المنتدب لشركة  Leonardo Helicoptersجيان بييرو كاتيلو.
تم في أثناء زيارة المنشأة إطالع السلطات على القدرات الصناعية

متميزة في صناعة الطائرات العمودية من حيث المنتجات وعمليات

 Leonardoفي مجال الطيران العمودي ،وتحافظ على القدرات التقنية

ليوناردو وإيطاليا في طليعة االبتكار في قطاع استراتيجي على نحو متزايد

والمنتجات والتقنيات المتقدمة للشركة ،التي تمثل ريادة شركة
االستراتيجية داخل الدولة.

المهام

التصنيع والمهارات المهنية ،وهي قادرة على المساهمة في بقاء شركة
وتنافسي للغاية “.

المبيعات

تعد مروحية  HH-139Bنسخة مطورة عن النوع  AW139مصممة
ّ
للقوات الجوية .وسيتم استخدام المروحية في مجموعة واسعة من

في أكثر من  70دولة ،بما في ذلك أكثر من  80من مشغلي مؤسسات

الطائرات منخفضة األداء(.)Slow Mover Interceptor

 ،Guardia di Finanzaوالشرطة اإليطالية ،وخفر السواحل ،وإدارة

المهام؛ بما في ذلك البحث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق واعتراض

من جانبه قال وزير الدفاع غويريني“ :يسهم هذا المستوى من التميز
والتآزر بين المؤسسات والدفاع والصناعة في المحافظة على السيادة
ً
الوطنية ،من منظور عسكري وتقني
أيضا .وبينما تتمتع إيطاليا بقدرات
صناعية ممتازة ،فإن شركة  Leonardoترمز إلى أمة تستطيع االستفادة
من صناعة الطيران والدفاع واألمن بمستويات عالمية”.

عميال
تم بيع أكثر من  1200طائرة من طراز  AW139إلى أكثر من 280
ً

الحكومة اإليطالية (القوات الجوية ،وهيئة الرقابة المالية اإليطالية

مكافحة الحرائق الوطنية وقوات الدرك الوطني اإليطالية ،)Carabinieri
باإلضافة إلى مشغلي خدمات الطوارئ الطبية .

يستفيد هذا النوع من المروحيات من الحلول التقنية الرقمية المتطورة،
في أنشطة الطيران والمهام على حد سواء ،وكذلك التدريب (الطيارين

وفنيي الصيانة) والدعم .يحتوي نظام المالحة عبر األقمار الصناعية

ومن جهته أضاف بروفومو“ :إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نقوم بتقديم

المتطور ونظام الرؤية االصطناعية على تمثيل ثالثي األبعاد للبيئة

في ذلك دعم المجتمع الوطني واألمن الداخلي .وتعتبر طائرة HH-
ً
رمزا للتميز التقني للصناعة الوطنية وقدرتها التنافسية الدولية.
139B

وأنظمة متطورة لتفادي االصطدام والقرب ،وأجهزة استشعار للمهام،

قدراتنا للمساهمة في المهام الرئيسية للقوات الجوية اإليطالية ،بما

ويمثل المصنع في فيرجيات  -الذي يعتبر أكبر خط تجميع نهائي

لمروحيات شركة  ،Leonardoويضم أكثر من  1000موظف  -قدرات

الخارجية على شاشات قمرة القيادة حتى في ظروف الرؤية السيئة،
ونظام آلي للتحكم في الطيران (الطيار اآللي) ،الذي يساعد الطاقم أثناء

عمليات البحث واإلنقاذ ( )SARوالرفع في الظروف البيئية والجوية

القاسية.
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ماذا يعني االنسحاب األمريكي

من أفغانستان لدول الخليج العربي ؟
ً
ً
ً
ملحوظا في العديد من المجاالت التنموية بفضل
نوعيا
تطورا
والحق ُيقال ،شهدت أفغانستان
الوجود الغربي العسكري هناك ،وتم الحد من قوة طالبان بدرجة كبيرة .ولكن اليوم وبعد االنسحاب
ثار العديد من األسئلة والتكهنات حول ما هو قادم
األمريكي ومعها حلفائها الغربيون وقوات الناتو تُ ُ
ألفغانستان في الوقت الذي لم يتحقق النصر المرجو في ذلك البلد ولم يتم التوصل إلى اتفاق
فعلي ملزم لجميع األطراف.

بالطبع الكاسب األكبر من هذا االنسحاب هو الخصم األبرز واللدود للوجود الغربي العسكري هناك

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

بدأت الواليات
المتحدة ومعها حلفائها
األوربيون بسحب
قواتهم العسكرية
من أفغانستان وإنهاء
مهمتهم هناك بعد
نحو عقدين من الزمن

منذ أن اجتاحت
الواليات المتحدة
أفغانستان في
عام  2001وأطاحت
بحكم طالبان في
ذلك البلد .ومنذ
ذلك التاريخ والقوات
األجنبية تسعى
لتحقيق األمن
واالستقرار هناك.

أال وهي حركة طالبان .فهذا االنسحاب ُيعطي االنطباع بأن طالبان كسبت الرهان وحققت ما كانت
دائما تقوله بأنها باقية في أرض أفغانستان رغم تراجع قوتها في مرحلة من المراحل وأن الغرب

سيخرج منها تماما كما خرج السوفييت من قبل .لذلك تستطيع طالبان اآلن تجميع قوتها للعب
دور أبرز في مجريات األحداث السياسية والعسكرية في ذلك البلد .فماذا يعني ذلك لدول الخليج

العربي؟

أوال ،ازدهار طالبان يعني وبكل بساطة فرصة ثمينة إلعادة إحياء قوة تنظيم القاعدة اإلرهابي من
ً
جديد .فالقاعدة ازدهرت في فترة ازدهار حركة طالبان في أفغانستان ،لذلك فعودة طالبان ستعني

عودة تنظيم القاعدة من جديد للعمل وإيجاد أرضية جديدة يعمل من خاللها في أفغانستان .وباعتبار
أن القاعدة تنظيم إرهابي يستهدف بمشروعه منطقة الخليج العربي فذلك سيعني فرصة النتعاش

عمل القاعدة في دول منطقة الخليج وفي الدول التي تعيش فترة من عدم االستقرار األمني مثل
ً
علما بأن طالبان لم تنهي ارتباطها مع القاعدة ،وظل التعاون بينهما
اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

قائما طوال هذه السنين.
ً
ثانيا ،إن التركيبة الموزاييكية للمجتمع األفغاني الذي يتكون من أعراق وإثنيات ومذاهب مختلفة

تجعل من قدرة هذا البلد على خلق مجتمع واحد متجانس غاية في الصعوبة .ومما يزيد من الطين
بلة هو تدخل األطراف الخارجية في الساحة الداخلية األفغانية ودعم أطراف موالية لها على حساب

أطراف أخرى .هذا التدخل األجنبي في الشأن األفغاني يخلق وضعية غاية في الصعوبة لخلق بيئة
قادرة على العمل بشكل منفرد لصالح أفغانستان .فاألجندة اإليرانية واألجندة الباكستانية وأجندات
ً
أيضا تعمل في الداخل األفغاني بطريقة تؤجج روح االنقسام األفغاني .ولطالما
أخرى لدول عديدة

أن المنطقة العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص تتجاذبها تدخالت من أجندات إقليمية وخاصة
من إيران وتركيا فإن أفغانستان ستُ ستخدم لربما من بعض تلك الدول الستثمارها في دعم تدخالتها
في المنطقة العربية والخليجية .ولعل االستثمار الكبير الذي استثمرته إيران في دعم الشيعة األفغان

وتكوين نواه عسكرية لهم تتحرك في النطاق العربي يمكن أن يكون لها تأثير كبير في دعم النفوذ

اإليراني في أفغانستان وخارجه .واالستثمار الكبير اآلخر الذي قدمته تركيا في دعم التنظيمات
ً
السنية المسلحة كالقاعدة من شأنه
أيضا أن يخلق تأثير تركي جديد على أفغانستان والسيما أن

تركيا تقدم نفسها على أنها يمكن أن تعمل على مساعدة الحكومة األفغانية لدعم االستقرار هناك.
كل ذلك يعني أن أفغانستان ستدخل مرحلة جديدة من التنافس الداخلي (الحكومة وطالبان)
والخارجي (أجندات أجنبية) .فال نتوقع أن تنهار الحكومة األفغانية لصالح طالبان وإنما نتوقع تنامي
نفوذ طالبان ومعها القاعدة في أفغانستان مما يضعف من قوة الحكومة ،وتزايد نفوذ قوى أجنبية

في الداخل األفغاني بين من يدعم الحكومة األفغانية لمنع سقوطها ،ومن يدعم أجنداته الخارجية
ً
حربا أهلية
لرفع من قوة أطرافه التي يدعمها في الداخل األفغاني .وليس من المستبعد حدوث
ً
ً
محددا بشكل جماعي
موقفا
أفغانية جديدة .من هنا فإن على دول الخليج العربي أن يكون لديها
قوامه دعم الحكومة األفغانية ودعم المساعي التفاوضية لجلب طالبان إلى طاولة الحوار وأبعادها
عن شبح المواجهة مع دول الخليج .ففي النهاية دول الخليج العربي تريد حماية أمنها وسالمتها من

أنشطة القاعدة ،وهذا ال يمكن ان يتم إال من خالل تحييد طالبان بالعمل الدبلوماسي.
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 Collinsتبدأ في تصنيع محرك كهربائي
ألجل طائرة Airlander 10

تسارعت وتيرة العمل في شركة “كولينز إيروسبيس” ( ،)Collins Aerospaceالتابعة لشركة Raytheon
 ،Technologiesلجعل طائرة  Airlander 10خالية من االنبعاثات الكربونية ،وقد أعلنت الشركة أنها أكملت مرحلة
مراجعة التصميم المهمة ،وبدأت في تصنيع محرك كهربائي بقدرة  500كيلو واط للطائرة في إطار شراكة مع شركة
 Hybrid Air Vehiclesوجامعة نوتنجهام.

ومن المتوقع أن تجمع طائرة  Airlander 10على نحو غير مسبوق بين

ميزة انخفاض االنبعاثات والحد من حرق الوقود والضوضاء وتكاليف
التشغيل.

أختبارات تأهيل المحرك

تتم عملية التحضير بشكل سلس .ومن المتوقع أن يتم إجراء اختبارات

التأهيل للمحرك أثناء الطيران في عام  ،2023يلي ذلك تشغيل كهربائي-

هجين لـطائرة  Airlander 10بحلول عام  ،2025ثم تشغيل كهربائي
بالكامل بدون انبعاثات بحلول عام .2030

وسوف تتم االستعاضة عن محركات الطائرة األربعة التي تعمل بالوقود
ً
بدءا من المحركين
بمحركات كولينز الكهربائية بقدرة  500كيلو واط،
األماميين في عام  2025والمحركين الخلفيين في عام .2030

تقوم كولينز بتصميم واختبار المحرك في مركز التميز الخاص بالتحكم
اإللكتروني وأنظمة المحركات في سوليهول ،بالمملكة المتحدة ،حيث
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تتمتع الطائرة بالقدرة
على حمل البطاريات
المستقبلية وتكنولوجيا الخاليا
الشمسية لتنفيذ عمليات على
مستويات منخفضة للغاية وبدون
انبعاثات كربونية

تنتج الطائرة  Airlander 10في تصميم شكلها الحالي انبعاثات أقل
ً
تقريبا من الطائرات المماثلة في المهام المماثلة.
بنسبة ٪ 75

يستعد برنامج  Airlanderللتعامل مع األهداف الرئيسية الستراتيجية
المملكة المتحدة لتكنولوجيا الفضاء؛ وتتلخص في تعزيز قدرات المملكة

المتحدة في مجال الطيران ،واتخاذ وضع يمكنها من تطوير األجيال

المستقبلية من الطائرات المدنية ،وتطوير جيل جديد من تقنيات الدفع
الفعالة.

ً
مؤخرا  18مليون دوالر في توسعة الحرم الجامعي وتعزيز
استثمرت

إلكترونيات الطاقة وقدرات تطوير المحركات.

مميزات الطائرة

خال من االنبعاثات الكربونية
مستقبل طيران ٍ

خال من
تلتزم شركة  )Hybrid Air Vehicles (HAVبمستقبل طيران
ٍ
االنبعاثات الكربونية ،وتعتبر طائرة  Airlanderمناسبة لتحقيق هذا
الهدف؛ حيث تتمتع الطائرة بالقدرة على حمل البطاريات المستقبلية

وتكنولوجيا الخاليا الشمسية حسب النطاق المطلوب لتنفيذ عمليات

من جانبه ،صرح مارك هولمي ،مدير أول انظمة التحكم اإللكتروني

على مستويات منخفضة للغاية وبدون انبعاثات كربونية .وقد دخلت

 Airlander 10بإمكانية أن تكون أول طائرة عديمة االنبعاثات في العالم،

مناسبة لـطائرة .Airlander 10

والمحركات في شركة  ،Collins Aerospaceبقوله“ :تتميز طائرة

في الوقت الذي تحقق فيه الريادة في تقنيات الطيران الكهربائية التي

تغير قواعد اللعبة في هذه العملية .ومع مواصلة البحث في صناعة
حل
الطيران عن طرق للحد من البصمة الكربونية ،يوفر الدفع الكهربائي ًّ
مستقبال أكثر استدامة لصناعتنا وكوكبنا”.
مهم ًا من شأنه أن يخلق
ً
ّ

شركة  HAVفي شراكة مع الصناعة والبحث لتطوير محركات كهربائية

تم تمويل المشروع البحثي لتطوير المحرك الكهربائي ( )E-HAV1من
قبل برنامج معهد تكنولوجيا الفضاء ،وهو استثمار مشترك بين الحكومة

البريطانية والصناعة ،يتم تقديمه من خالل شراكة بين معهد تكنولوجيا

الفضاء ،وإدارة األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية ،وإنوفيت المملكة

يتعلق األمر برؤية مستدامة للطيران؛ فطائرة  Airlanderتستخدم

المتحدة ،ويتعامل مع تحديات التكنولوجيا والقدرات وسلسلة التوريد.
ً
ً
أوليا كامل الحجم من محرك
نموذجا
سوف يقدم مشروع E-HAV1

المركبة ،والمحركات ،وإلكترونيات الطيران) ،والطائرات المروحية (الدفع

لإلنتاج في المستقبل ،وستكون هذه التقنيات قابلة للتطبيق مباشرة

مجموعة من تقنيات الفضاء
المثبتة والمكونة من مزيج من المناطيد
َ
(نسيج الهيكل والهيليوم) ،والطائرات ذات األجنحة الثابتة (الهياكل

التوجيهي) .هذه هي الصيغة التي تجعل من  Airlanderطائرة متطورة

ذات قدرة على تغيير قواعد اللعبة.

المعبأ بالهيليوم وسرعة الطيران المنخفضة في
يسهم بدن Airlander
ّ

التقليل من اهتزاز الطائرة ومن حالة انخفاض التسارع ()low-G aircraft
ً
مؤقتا)؛ مما يحسن الموثوقية.
(حالة يتم فيها تفريغ هيكل الطائرة
ً
ً
أمانا من
أيضا على ميزات تجعلها بطبيعتها أكثر
وتشتمل Airlander

الطائرات األخرى ،وهذا صحيح بصورة خاصة إذا ّ
قارناها مع المروحيات؛
ألنها ال تعتمد على أي محرك واحد.

تسهم قوة الرفع الطفوية للهيليوم في تقليل احتراق الوقود المطلوب

فقط للحفاظ على الطائرة في الجو؛ إذْ يتم مواجهة معظم وزن هيكل
الطائرة من خالل طفو الهيليوم.

الدفع الكهربائي  500كيلو واط لالختبار األرضي والتقنيات الجاهزة
على  Airlander 10في المستقبل.
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AeroVironment
تطلق ،Crystalis
نظام التحكم األرضي من
الجيل التالي

ً
مؤخرا
أطلقت شركة AeroVironment, Inc

حل الشركة للتحكم األرضي من الجيل التالي،

وهو نظام تحكم أرضي ( )GCSمتكامل مكون

من أجهزة وبرمجيات ،يوفر القيادة والسيطرة

على الطائرات بدون طيار المتوافقة مع

 AeroVironmentوحموالتها ،من خالل تجربة

مستخدم تلقائية

تم بناء تصميم  Crystalisعلى ثالثة عناصر أساسية  -البرمجيات
واألجهزة والهوائيات  -لتسهيل تشغيل األنظمة الروبوتية .وهو يوفر

قابلية كاملة للتبادلية ،سواء كعناصر معيارية أو كأنظمة تسليم مفتاح،
وكالهما قابل للتكيف لتلبية متطلبات المهمة المحددة .ويعد نظام

 Crysalisعبارة عن منصة مشتركة ومتوافقة مع أنظمة تشغيل أندرويد
 Androidومايكروسوفت ويندوز  Microsoft Windowsولينوكس

 .Linuxيتوافر نظام التحكم األرضي ( )GCSالجديد في تكوينات

متعددة تتراوح من الوزن الخفيف والقابل لالرتداء إلى األنظمة المتنقلة
وأنظمة مركز القيادة التي تكون معيارية وقابلة للتطوير.

ّ
والنتيجة هي حل  GCSقابل للتكيف وسهل التشغيل
يمكن
المستخدمين من خالل مجموعة متقدمة من الميزات والقدرات

لمساعدتهم على النجاح.

تم تصميم  Crysalisمع أخذ المشغل في االعتبار ،كما أن تجربة

المستخدم الخاصة به تخفف العبء المعرفي وعبء التدريب ،مع
تعزيز الوعي الظرفي والتعاون في ساحة المعركة .كما يسهم تطبيق

 Crysalis Controlسهل االستخدام في تمكين المستخدمين من
تخطيط مهام الطيران وتنفيذها ،باإلضافة إلى التنقل والتحكم في

أصول وحموالت أنظمة الطائرات بدون طيار من خالل الدخول بنقرة
واحدة إلى المعلومات المهمة والوضعيات وبيانات التعريف عن ُبعد.
كذلك يمكن للمشاركين التشغيليين اإلضافيين اكتساب وعي ظرفي

معزز ،ومشاركة المعلومات ،والتعاون في اتخاذ القرارات التكتيكية

عن طريق الوصول إلى بيانات القياس عن بعد ورابط االتصال عن
ً
أيضا بالتقاط
بعد من خالل محطات الفيديو البعيدة ،مع السماح لهم

البيانات مباشرة على أجهزتهم .ويعمل نظام  GCSعلى توحيد تجربة
المستخدم عبر جميع منصات الطائرات بدون طيار الصغيرة والتابعة

لشركة  ،AeroVironmentمما يبسط متطلبات التدريب وتشغيل
الطائرات المسيرة الصغيرة  Pumaو  Ravenو .Wasp

قال وحيد نوابي ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
“ :AeroVironmentمع إطالق  ،Crysalisنقوم بتبسيط القيادة
والسيطرة على الطائرات بدون طيار الصغيرة لدينا ،وتمكين مقاتلي

الحرب من خالل معلومات استخباراتية عملية بوتيرة الحرب ،لتعزيز
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عملية اتخاذهم لقراراتهم التكتيكية .ويمكن إدماج  Crystalisضمن

محفظتنا من األنظمة الروبوتية الذكية ومتعددة المجاالت ،وتقديم

إمكانات جديدة سهلة االستخدام لكنها قوية ،بحيث تمكن عمالءنا من
النجاح في جميع عملياتهم”.

يتوافر نظام التحكم األرضي  Crysalis GCSعلى شكل أجهزة قابلة
للتطوير ،مع تكوين جميع مكونات البرمجيات الضرورية المسبقة

التهيئة لالنتشار السريع في المهام .وتتراوح هذه المكونات من
ً
كامال في الطائرات بدون
تحكما
 Crysalis Ultralight GCSالتي توفر
ً
طيار والحموالت ،من خالل التحكم االفتراضي أو أذرع التحكم اللمسية
على كل هاتف ذكي قابل لالرتداء أو الحمل .وسيكون جهاز Ultralight

ومحمول قدر اإلمكان؛ حيث يزن
 Crysalis GCSخفيف الوزن
ً
ثالثة أرطال فقط ،بما في ذلك Crysalis Controller Pro

والبطاريات والكابالت وجهاز اإلرسال واالستقبال الرقمي
شكال يمكن
 ،Data Link (DDL) Digitalمما يوفر
ً
ً
وانخفاضا في الوزن بنسبة  66%بالمقارنة مع
ارتداؤه

نظام التحكم األرضي  GCSالقديم.

في حين يعد تكوين نظام التحكم Crysalis Command
ً
ً
ً
متينا ،فإن
حاسوبا
مناسبا لمركز القيادة ويضم
GCS

أصال مع
كل تكوين من تكوينات  Crysalis GCSمتوافق
ً

أجهزة الالسلكي والهوائيات  DDLمن  ،AeroVironmentوهو

مصمم للتوافق مع التوصيل والتشغيل مع  Nett Warriorويمكن
إدماجه وتكامله مع كل من تطبيقات القيادة والسيطرة وإدارة

ساحة المعركة من طرف ثالث.

من جانبه ،قال توم فانيك ،نائب رئيس شركة AeroVironment
ً
ً
ً
بيئيا
نظاما
الستراتيجية الحلول“ :إن  ،Crystalisبوصفه
قائما على

بناء على احتياجات العمالء
البرمجيات ،سيستمر في التطوير والتطور ً
وتعليقات مستخدمي الخطوط األمامية ،مع إمكانات التحكم والسيطرة
الموسعة بالطائرة ،وميزات البرامج والوظائف المتوافقة مع برنامج

.”IoBT
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 CFMتقدم
تفاصيل
خطة المروحة
المفتوحة
لمحرك الجيل
التالي

يحتاج الطيران ،في سعيه المتسارع لتحقيق االستدامة ،إلى إجراء تغيير جذري في كفاءة استهالك الوقود.
ً
مؤخرا لتطوير محرك من
وعلى الرغم من المخاطر ،ترى شركة  CFMأن خطتها  -التي تم الكشف عنها
الجيل التالي مفتوح المروحة ألجل الثالثينيات من القرن الحالي  -يمكن أن تساعد في َجسر هذه الفجوة.

يستهدف هذا التحرك الجريء تطوير مروحة ذات مرحلة واحدة ،تعمل

حول االستدامة إلى قطع هذا االرتباط بشكل فعال .ويتجه مستقبل
ً
حتما نحو تحقيق انبعاثات صافية صفرية
الدفع الفعال اآلن بشكل متزايد

 CFM (GE Aviationو  )Safran Enginesعلى مروحة مفتوحة طموحة

على الصعيد التقني ،يرى مشروع المحرك أن المفهوم أوشك على بلوغ

بالتروس ،مقترنة بعناصر ثابتة نشطة ،في شكل ساحبة أو جرار؛ وهو
ً
سابقا على نطاق كامل .فلماذا سيراهن شركاء
تصميم لم يتم اختباره

من الناحية التقنية؟

اإلجابة ،كما تقول شركة  ،CFMهو التوقيت والتكنولوجيا .منذ أن تم

تصميم الدوارات المفتوحة ألول مرة في سبعينيات القرن الماضي،
ً
مرتبطا بسعر النفط .وعندما انخفضت
كان مصير مفهوم هذا التصميم
ً
أيضا
تكلفة وقود الطائرات في أواخر الثمانينيات ،انخفض االهتمام
ً
مؤخرا
بالدوارات المفتوحة .وقد أدى تمحور صناعة الطيران االستراتيجي

للكربون ،ولم يعد رهينة لتكاليف الطاقة وحدها.

ذروته؛ ألنه بعد أكثر من عقد من البحث والتطوير على جانبي المحيط

األطلسي ،أفاد أنه يمكن التغلب على التحديات الرئيسية للضوضاء

وتكامل هيكل الطائرة .وتتراوح عمليات التطوير الصوتية الهوائية من
المحسنة القائمة على استخدام الكمبيوتر ،إلى التباعد
تصاميم الشفرات
ّ
األمثل بين المراحل ،األمر الذي جعل الدوارات المفتوحة في متناول
ً
حدود الضوضاء المستقبلية ،وال يزال إحراز المزيد من التقدم ً
ممكنا،
أمرا
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حسبما أفادت به شركة .CFM

ً
على الرغم من أن محرك  Leap 1ذا الدفع المباشر ّ
تحسينا بنسبة
مثل

لكن ال تزال هناك تحديات كبيرة .ومن أجل تسريع الخطة مع تقليل المخاطر،

 15٪في حرق الوقود واالنبعاثات مقارنة بـمحرك  CFM56في أواخر عام

ً
حديثا .ويهدف برنامج  RISEإلى
بـ ( )RISEوالذي تم كشف الغطاء عنه

الطائرات ذات الممر الواحد في ثالثينيات القرن الحالي .من جانبه ،يقول

الخلقة في إطار
سيتم تطوير المحرك الجديد ضمن مجموعة من التقنيات
ّ
ً
اختصارا
برنامج  CFMلالبتكار الجذري للمحركات المستدامة ،والمعروف

 ،2010فإن شركة  CFMتقول إن فرص تحقيق وفورات إضافية بنسبة
ً
 20٪يجعل مفهوم المروحة المفتوحة
جذابا لتصاميم الجيل التالي من

تحقيق خفض بنسبة  20٪في استهالك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد

جون سالتري ،الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك للطيران

المحرك التوربيني المروحي من نوع  Leap 1الحالي في فئة قوة الدفع

بالحماس .إنهم متحمسون لتعلم المزيد .لقد عملنا على هذه التقنية منذ

الكربون مقارنة بالمحركات الحالية ،كما يهدف إلى إيجاد بديل يخلف

التي تبلغ  20,000-35,000رطل.

(“ :)GE Aviationمن الصعب على أي صانع لهيكل الطائرة أال يشعر
عام  ،2019وأبقينا شركاءنا في مجال تصنيع هيكل الطائرة على اطالع

تعتقد شركة  CFMأن االنتقال إلى الدوار المفتوح سيبقي محطات توليد

بالمجاالت الواسعة”.
ً
أيضا
كجزء من التركيز األوسع على االستدامة ،سيشمل برنامج RISE

عام  .2050وعلى الرغم من أن أبحاث الصناعة تركز بشكل رئيسي على

المستقبلي مع أنواع وقود الطيران المستدامة ( )SAFوالهيدروجين
ً
أيضا تهيئة محركات المروحة المفتوحة التجريبية
السائل .كما سيتم

الطاقة من الجيل التالي على المسار الصحيح لتحقيق األهداف المتفق
ً
دوليا لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف بحلول
عليها

تطوير واختبار تصميمات جديدة متعددة لحجرة االحتراق لضمان التوافق

األنظمة الكهربائية والهجينة للطائرات الصغيرة ،فإن احتياجات الطاقة
ً
حجما تستدعي تحسينات مستمرة للمحركات القائمة على
للطائرات األكبر

بمولدات للمحركات لتمكينها من التكيف مع التشغيل الكهربائي الهجين.

التوربينات الغازية  -والتي تعد المروحة المفتوحة واحدة منها.
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الكم ّية
ثورة في الشؤون العسكرية ّ

تأثير التقنيات الناشئة في االستراتيجية
الدفاعية في القرن الحادي والعشرين

«اتصاالت آمنة في ساحة المعركة غير معرضة لمخاطر المتسللين» .و «تحديد األنظمة الدقيق لألهداف
المدرعة بنسبة  98أو  99بالمئة في تمرين حديث العهد» (كوكس  .)2021و «أسراب من الطائرات بدون
ً
كال
هجوما
طيار تشن
منسقا على القوات المعادية في النزاع الروسي األوكراني دون تدخل بشري» .إن ً
ً
ً
مزيجا يجمع بين
من هذه السيناريوهات متاح في متناول الدول القومية التي تستخدم أنظمة تستخدم
الحوسبة الكمومية والتعلم اآللي المشار إليه باسم الذكاء االصطناعي الكمي (.)QAI
كذلك يكشف كل من هذه السيناريوهات عن تأثير التقنيات المتطورة
ً
وتحديدا ،يتعين
في استراتيجية الدفاع في القرن الحادي والعشرين.
مراجعة استراتيجيات الدفاع لمعالجة ثالثة مجاالت يمكن اإلشارة إليها

ً
مجتمعة باسم “الحرب الكمية أو الكمومية” (كريلينا)2021؛ حيث

تنطوي هذه المجاالت على قدرات جديدة ،ومزيد من الفاعلية والدقة.
ً
دوما إلى تحسين هذه
على الرغم من أن التكنولوجيا كانت تسعى

المجاالت الثالثة ،فإن التقنيات المتطورة في القرن الحادي والعشرين
ًّ
نوعيا باحتوائها على مالمح الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث يؤدي
تختلف
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“اندماج التقنيات إلى زوال الخطوط الفاصلة بين المجاالت الفيزيائية

يمكن بالفعل لمس آثار التكنولوجيا الناشئة في االستراتيجية العسكرية

والبيولوجية والتقنية” (شواب  .)2012ال يتجلى هذا االتجاه في الحوسبة
ً
أيضا في مجاالت أخرى تشمل األسلحة الفتاكة ذاتية
وحدها ،بل يوجد

في حفل تغيير قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ ()INDOPAC

عمـــا يمكـــن تسميتـــــه “ثــــورة في
أسفرت هذه التقنيات مجتمعة ّ

«يعني ذلك تطوير مفاهيم تشغيلية جديدة ألشياء لدينا بالفعل .وهذا

التشغيل (شار  )2018والبيولوجيا التركيبية (غرونفال .)2018وقد
الشــــؤون العسكـــريــة الكمــيــــــــــة” (ويـنـــــدت .)2020

هذه

الشبحي

عن

بعد”

يكمـــن المفتاح

لفهـــم كل من
السيناريوهات

في فهــم مكـونـات “الفعل

()spooky action at a distance

الذي تم بدأ البحث فيـــه

منذ عشرينيات القرن الماضي

 .ومـــن وجهـــة نظــــر

اســـتراتيجيــــة ،وعلى وجـــه

بواســـطـة علمــــاء مثل

ألبرت أينشتاين (ويندت )2020

التحديــد ،ال بــد أن تأخذ

في االعتبار الحجم المتزايد

التهديدات الناشئة عن هذه الثورة

عملية صنع القرار البشري
والسرعة

العسكرية.

وتنوع

األخيرة في الشؤون

ولمعالجة آثار هذه الثورة األخيرة،

يتعين على صانعي القرار االستراتيجي

أوال أن الوقت بين اتخاذ القرار
أن يفهموا
ً

والعمل ينقضي بسرعة؛ وبالتالي فإن لدى
ً
وقتا أقل التخاذ قرار ،لكن يوجد
صانعي القرار

أمامهم المزيد من البيانات لتحليلها؛ لذا ال بد من

برمجة هذه البيانات ،وكذلك البرامج المستخدمة
ً
تفاديا للتحيزات المتأصلة ،حيث يغدو الوقت
لتحليلها،
الالزم التخاذ القرار أقصر.

االستخدام المزدوج للتكنولوجيا

يجب أن يضع صانعو القرار االستراتيجي القادمون في اعتبارهم

من خالل بيان وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن في التصريحات األخيرة
في  30أبريل :2021

يعني االستثمار في الحوسبة الكمومية والقدرات المتطورة األخرى ألجل
مثال في الذكاء االصطناعي الذي
المستقبل في كافة المجاالت .فكروا
ً
سيساعدنا في اتخاذ القرارات بمزيد من السرعة والدقة»( .أوستن .)2021

التكنولوجيا الناشئة

يمكن رؤية النمط نفسه في مجاالت أخرى من التكنولوجيا الناشئة ،حيث

يتم تطبيق تقنيات حرب المعلومات على وسائل التواصل االجتماعي في

شكل ليزرة اجتماعية .يشير مصطلح الليزر أو الليزرة االجتماعية «Social
مثال) من خالل توزيع
 ”Lasingإلى تضخيم عمل اجتماعي (كاالحتجاجات،
ً

محتوى محدد على الشبكات االجتماعية؛ حيث يتفاعل األفراد بشكل
كبير في تبادل الرسائل حول موضوع تم تصميمه للترويج لرواية معينة.

وتستطيع الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية إحداث االسـتقطاب
في المجتمـــــع

المستهــــــدف عــن طـــريــق تقديـــم
روايـــــــات محـــــددة مــــن خــــــالل
الرســـائل على شـــبكـة تواصــــل
اجتمــــاعي ،وبالتــــالي زعزعــــة

اســـــتقــرار بيئـــة المعلـومــــات

الخاصــة بالخصــــوم أو األعــــداء.

(تســـاريف وتروفيمــوفـا وخرينيكوف

 .)2019ويعتمد تطبيق هذه التقنية
على مبادئ نظريـة المعلومات
الكمــيــــــــة التـي تســـتخــدم
ميكــــانيكـــــــــــا الكــــــم
لنمذجــــــــة كيفــــيـــــة
تـدفــــق المعلومـات

أن التحديات والتهديدات آخذة في االندماج والتشابك ،وأن الظواهر
ً
الناشئة عنها أصبحت أوسع
انتشارا .نجد أحد األمثلة على ذلك في

( خــــر ينـيكـــــــــــو ف

التقنية المستخدمة نفسها إلنشاء اتصاالت آمنة وغير قابلة

رؤيــــــــــــة مـــــــثـال

“طبيعة االستخدام المزدوج” لتكنولوجيا الكم .يمكن استخدام
لالختراق لفك تشفير المفتاح العام التقليدي الذي ترتكز عليه

معظم االتصاالت العسكرية .إن استخدام السرعة المتزايدة بشكل

تصاعدي لتقنيات التشفير الحالية ألجهزة الحاسوب الكمومية،

مثل تشفير المفتاح العام ،سيكون عرضة للخطر ،مما يستلزم
إنشاء التشفير الكمي.

عـــــبر الشـــــبكـــــــــة
.)2020

يمكـــن

علــــــى ذلك فـــــــي

االنتخــابات الرئاســية

األمـــريكـــيــــــة لعامـــي

 2016و .2020
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ً
ثالثــــا ،هــــناك احتمـــــال عودة نشوء تهديدات بيولوجية ناجمة عن

إســـــاءة اســــتخدام البيــــــولـــــوجـــــــيا التركيبيــــة .وقــــــد وصل التقدم
في هذا المجال إلى النقطة التي لم يعد من الضروري عندها الحصول
على مسببات األمــــــراض مثل الجدري من المختبر؛ إذ يمكن إنشاؤه “من

الصفر” 2018( .غرونفال).

ما يوضحه كل من هذه التهديدات الناشئة هو أن هناك حاجة لعقلية

جديدة في التعامل مع تفاعالت هذه التحديات والتهديدات .ثمة
انعكاسات رئيسية من بينها أن االستراتيجية العسكرية يجب أن تطور

طريقة جديدة لتقييم المخاطر تأخذ في االعتبار المكونات الرئيسية لهذه
التهديدات الناشئة .لكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟ تكمن هذه الخطوة
األولى في تطبيق نموذج قائم على ما يسمى بـ “تحليل المخاطر
الكمومية” (  2019ويرنر) على المراحل األربع التقليدية لتقييم المخاطر؛

وهي :التعرف على المخاطر ،وتحديد المخاطر ،وتحليل المخاطر ،وتقييم
المخاطر .وقد جرى بالفعل تطبيق ما يسمى “تحليل المخاطر الكمومية”
على النظام المالي الدولي ،ويمكن تعديله ليتكيف مع آثار التقنيات

الناشئة في االستراتيجية العسكرية .أضف إلى ذلك أن تطبيق نموذج
لتقييم المخاطر الكمومية على سياسة األمن القومي سيعزز من دقة

حساب المخاطر؛ ألنه يسمح بتحديث ديناميكي الحتماالت المخاطر.
وبالتالي  ،يمكن األخذ في االعتبار سلسلة كاملة من األحداث المحتملة

(مثل :االمتثال واإلجبار والردع) عند اتخاذ قرار بشأن مستوى الخطر

الذي تمثله إحدى الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية .ومن خالل
االستفادة من هذه التقنيات الناشئة ،يمكن أن يكون صنع القرار أكثر

سرعة ومرونة ،بحيث يتحول التحدي الذي تنطوي عليه هذه التقنيات
الناشئة إلى فرصة.
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إماطة اللثام عن المدرعة VBCI Philoctetes
من شركة  Nexterفي المعرض الدولي
للدفاع واألمن «»DEFEA 2021

بمناسبة النسخة األولى من المعرض الدولي للدفاع واألمن ( ،)DEFEAالذي أقيم في أثينا في الفترة

من  13إلى  15يوليو  ،2021قامت شركة  Nexterبعض مدرعتها  VBCI Philoctetesألول مرة.
ً
ً
كامال للمشاة ،مسلحة ببرج عليه مدفع
قتاليا
نظاما
وتعد هذه المدرعة
ً

البحرية ،باإلضافة إلى قنابل دخان واقية.

 ،CTAiوقاذفة صواريخ متوسطة المدى ( )MMPمن شركة .MBDA

 40CTالرشاش على المدرعة  ،VBCI Philoctetesوالذي اختاره الجيش

 )CT (cased telescopedعيار  40مم يتم تشغيله عن بعد من شركة
وهي تلبي متطلبات الجيش اليوناني فيم يتعلق بالتنقل والحماية

والنمطية والقوة النارية .وقد سميت المدرعة  ،Philoctetesفي إشارة

إلى البطل األسطوري لحرب طروادة ،وتم عرض المدرعة على منصة

العرض في كسوة اآلالت العسكرية اليونانية.
ً
ً
مدفعا من طراز  LGعيار  105مم ،وهو مناسبة
أيضا
عرضت Nexter
ً
تماما لالستخدام الخفيف الذي يتطلب قدرة دعم نيران قابلة للنشر

بشكل كبير .من أجل تلبية متطلبات ذخيرة المدفعية للجيش اليوناني ،
كذلك عرضت  Nexterمجموعتها من الذخيرة التقليدية عيار  105ملم
و  155ملم  ،والذخيرة الذكية ( BONUSو  ، )KATANAباإلضافة إلى

أما فيما يتعلق بالمدفعية متوسطة العيار ،فقد عرضت  Nexterمدفع

الفرنسي ( )RapidFire ، JAGUARوالجيش البريطاني ( )Ajaxوالجيش
ً
ً
تفوقا
البلجيكي ( .)JAGUAR CaMoيوفر عيار  40ملم
حقيقيا لهذا
ً
نطاقا أوسع من األهداف (الطائرات
العيار مقارنة بعيار  30ملم ،ويغطي
بدون طيار والطائرات والمركبات الخفيفة) .كذلك تم تسليط الضوء على

المدفع عيار  30ملم؛ ألنه يجهز الطائرات المقاتلة ميراج × 30( 2000
 )113ورافال ( )150 × 30في اليونان .باإلضافة إلى ذلك ،تم عرض نظام
 P20 pintle-mountالمعروف بأدائه وسهولة صيانته وموثوقيته على

منصة العرض.
ً
أخيرا ،قامت منشأة الروبوتات التابعة لشركة  Nexterبعرض مجموعة

شحنات الدفع والفيوزات (المصاهر) ،وذلك من أجل تلبية لوازم مدفعية

 Nervaمن الروبوتات األرضية المجهزة بوحدات مهام متنوعة ،باإلضافة

الذخيرة على المنصة :ذخيرة متوسطة العيار  20و  25و  30و  40ملم

بصرية أو شحنة متفجرة للتعامل مع هدف فردي.

الجيش اليوناني .وباإلضافة إلى ذلك ،تم عرض عينة كبيرة من كتالوج

للطراز  ،CTإلى جانب العيارات  40و  76و  100و  127ملم من الذخيرة

إلى الطائرة بدون طيار متعددة المهام  ،IXOSوالتي يمكن تجهيزها بكرة
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ترتكز على قناعات ورؤى مشتركة ال تنال منها المزاعم ومحاوالت الوقيعة

العالقات

االماراتية ـ
السعودية:

شراكة استراتيجية
مستدامة

ترتكز عالقات التحالف االستراتيجي الراسخة بين دولة االمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

على مرتكزات قوية وثوابت استراتيجية ومصالح مشتركة يصعب أن تنال منها أي مواقف عابرة ،أو أن ينجح

البعض في زعزعة استقرارها وتطورها ،وفي هذا الملف تسلط “درع الوطن” الضوء على الواقع الحقيقي
ً
نموذجا يحتذى به بين األشقاء.
لهذه العالقات التي تعد
إعداد :هيئة التحرير

تتسم العالقات الدولية المعاصرة بقدر كبير من التشابك والتعقيد ،حيث

تتقاطع المصالح بين الدول الحليفة والصديقة والشقيقة تارة وتتضارب
تارة أخرى ،ولكن تبقى القدرة على إدارة أي تباينات عابرة في وجهات النظر

والمصالح ،واإلرادة السياسية القادرة على توفير سبل التطور والنماء
لعالقات التحالف والشراكة القائمة بين األشقاء ،هي المحرك الرئيس

القادر على توجيه بوصلة هذه العالقات نحو وجهتها السليمة ،بحيث

تمضي كما ُيخطط لها ،وبما يحقق مصالح الدول والشعوب الشقيقة

ً
ً
ً
خاليا من
مثاليا
عالما
والصديقة .والثابت أن العالقات بين الدول ليست
ً
بعيدا عن التمنيات ،وبالتالي
المنغصات والتباينات ،التي يفرضها الواقع
يبقى من الوارد حدوث اختالف في الرؤى ووجهات النظر وحتى المصالح
ً
دوليا
بين أقرب الحلفاء االستراتيجيين ،والنماذج واألمثلة الدالة على ذلك
عديدة وكثيرة ،ألن العالقات الدولية لم تعتمد على األيديولوجيا وتحالفاتها
وقوالبها الجامدة ،بل باتت تعلي شأن المصالح ومدى توافقها ،وكذلك

القدرة على إحداث هذا التوافق في أوقات معينة بما يتماهي مع إرادة
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القادة والشعوب .وفي ضوء ماسبق ،يمكن االنطالق نحو دراسة الواقع
الحقيقي للعالقات االستراتيجية القوية بين دولة االمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية الشقيقة ،وفيما يلي يمكن االشارة إلى

القضايا والموضوعات التي تبدو محور اهتمام الجانبين:

الطموحات النووية االيرانية :الخالف على أن التهديدات الناجمة عن

الطموحات االيرانية سواء في تطوير برنامج نووي ذي صبغة عسكرية ،أو

في تطوير برنامج لألسلحة الباليسيتية ،وكذلك فيما يتعلق باالنتهاكات
االيرانية لسيادة دول الجوار ،كلها مشتركات تمثل مصادر قلق لصانعي

القرار في دولة االمارات والمملكة العربية السعودية على حد سواء.
وقد شهد هذا الملف بعض التطورات الملحوظة في اآلونة األخيرة

بعقد محادثات «استكشافية» بين المملكة والجانب االيراني ،وهو أمر
يتماشى مع توجهات السياسة الخارجية االماراتية التي تسعى بدورها

لتحقيق األمن واالستقرار وتوفير بيئة اقليمية أمنية مالئمة لمواصلة
خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الدولة ،وبالتالي فإن التوافق حول

هذا الملف الجوهري قائم ومستمر .ولعل الجميع يتذكر كيف أن البعض
ً
قد نشط
أيضا منذ نحو عامين في الحديث عن خالفات اماراتية سعودية

بمجرد توارد أنباء عن زيارة وفد عسكري إماراتي إلى إيران إلجراء مباحثات

محمد بن زايد:
اإلمارات والسعودية
تربطهما عالقات
صداقة تاريخية وتحالف
استراتيجي قوي،
وسنواصل تعزيزها
خالل المرحلة المقبلة
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بالتمني واالستغراق في الخيال واالوهام ،وقد رد د .أنورقرقاش،

المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة (كان يشغل في حينه
منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية) على هذه المزاعم بتغريدة قال فيها

إن موقف االمارات حيال الملف اإليراني ،جاء بالتنسيق مع السعودية

بهدف تفادي المواجهة ،وتغليب العمل السياسي ،وأضاف د .قرقاش،
« في الملف اإليراني موقفنا المشترك (مع المملكة الشقيقة) تفادي

المواجهة وتغليب العمل السياسي» ،.وتابع إن “الموقف اإلماراتي ثابت،

والتنسيق مع السعودية الشقيقة في أفضل حاالته».

الملف اليمني :رغم كل ما يثار من مزاعم وشائعات حول وجود خالف
بين دولة االمارات والمملكة العربية السعودية حول اليمن ،وأن األمر

يتعلق بتضارب المصالح االستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين هناك،
فإن الثابت في ذلك أن االمارات ال تزال تدعم جهود التحالف العربي

بقيادة المملكة العربية السعودية ،وال تزال تحرص على مساندة جهود
المملكة الشقيقة في تحقيق األمن واالستقرار وإحالل السالم في

هذا البلد العربي ،السيما أن الهدف األساسي من تشاركهما في انقاذ
اليمن من هيمنة جماعة «الحوثي» هو االستجابة لنداء الشعب اليمني
والحيلولة دون وقوع الدول اليمنية في قبضة جماعة موالية إليران
ً
استراتيجيا ،والضغط
وتنفذ أجندة تستهدف تطويق دول مجلس التعاون
عليها لمصلحة الجانب االيراني .ورغم كل مايثار في تفسير عودة القوات

المسلحة لدولة االمارات من اليمن ،فإن ما يجب التأكيد عليه في هذا
الصدد أن الشق األهم الذي اضطلعت به الدولة منذ بداية عمليات
التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ،وهو الشق

االنساني واالغاثي ال يزال يمثل أولوية بالنسبة للجهات المعنية في دولة

االمارات ،حيث تعهدت الدولة في فبراير الماضي بتقدير  230مليون

حول شؤون حدودية وأمن الخليج ،حيث تبارى المغرضون في تحليل

دوالر كدعم إضافي للشعب اليمني ،وذلك للمساهمة في تمويل البرامج

التحليل السياسي السليم قائم على المعلومات وليس على التحليل

انحاء البالد ،واستمرار اللتزام دولة االمارات بعيد المدى تجاه األشقاء في

الزيارة والقفز إلى نتائج من وحي الخيال ،وتجاهل الحقيقة القائلة بأن

الدولية التي تلبي االحتياجات الطبية والغذائية واألمن الغذائي في جميع

67
اليمن .وفي هذا اإلطار يمكن االشارة

إلى أن دولة االمارات قدمت لليمن منذ

عام  2015مساعدات تجاوزت قيمتها 6

مليارات دوالر أمريكي ،مع التركيز بشكل
أساسي على دعم الوضع االنساني ،كما

كانت االمارات من أكبر المساهمين
الدوليين في دعم الشعب اليمني في
مواجهة جائحة «كورونا» (كوفيد ـ )19
حيث قامت الدولة منذ بدء انتشاء

الجائحة بإرسال مساعدات بلغت 122
طن من المستلزمات واالمدادات الطبية
إلى جانب تقديم الغذاء والمكمالت

الغذائية المعززة للصحة من خالل
برنامج األغذية العالمي ،عالوة على

دعم القطاعات الخدمية األخرى كالتعليم
والصحة والمياه .وكل ذلك يشير إلى

استمرارية االلتزام االماراتي في اليمن

عبدالله بن زايد:

سنستمر في دعم
القضية الفلسطينية
على خطى الدعم
التاريخي الذي قدمته
اإلمارات وهو موقف
نابع من قناعة متجذرة
ال تغيره أية اعتبارات

لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية
وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا،

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام
دولة اإلمارات التام بالوقوف إلى جانب
الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة

في التنمية واالزدهار والسالم واالستقرار.

دعم القضية والشعب الفلسطيني:

رغم توقيع اتفاقية سالم تاريخية بين
دولة االمارات واسرائيل ،وقيام تمثيل

دبلوماسي كامل واتفاقات تعاون في
مختلف المجاالت االقتصادية والعلمية

واالستثمارية ،فإن دولة االمارات تحرص

على استمرارية وثبات موقفها التاريخي
الداعم

والمساند

الفلسطينية،

وفي

للشعب
ذلك

والقضية

أكد

سمو

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والتعاون الدولي ،أن موقف

حيث تدعم الدولة بقوة جهود المملكة إلحالل السالم واالستقرار هناك؛

بالده ثابت في دعمه للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية

والتعاون الدولي ،في مارس الماضي ،عن تأييد دولة اإلمارات لمبادرة

الفلسطينية على خطى الدعم التاريخي الذي قدمته اإلمارات وهو

وفي هذا اإلطار أعرب سموالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية

المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى حل سياسي شامل في
اليمن ،وأكد سموه أن دولة اإلمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة ،التي

شامل إلطالق النار في اليمن ،ولتمهيد الطريق
تعد فرصة ثمينة لوقف
ٍ

نحو حل سياسي دائم ،وحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،المجتمع
الدولي على تضافر الجهود اللتزام كافة األطراف بهذه المبادرة ووقف

إطالق النار ،وأشاد سموه بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في

تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل

سياسي وتسريع جهود إنهاء األزمة اليمنية ،مشددا على ضرورة االستجابة

مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ،قائال« :سنستمر في دعم القضية
موقف نابع من قناعة متجذرة ال تغيره أية اعتبارات» .وأكد سموه أن

اتفاق السالم بين اإلمارات وإسرائيل لن يكون على حساب دعم القضية
ً
وشعبا ،تجاه
الفلسطينية .والخالف على أن موقف دولة االمارات ،قيادة

القضية والشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة االتحاد في الثاني من
ديسمبر عام  1971على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن

تتبدل أو تتغير،
سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ ثابتة وراسخة ولم
ّ
ً
دوما في صدارة الدول العربية الداعمة للشعب
فاالمارات كانت وستبقى
ً
ً
الفلسطيني ،حيث كان القائد المؤسس يؤمن إيمانا راسخا بترابط
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ترحيب فلسطيني بإرسال اإلمارات لقاحات كورونا إلى قطاع غزة
المصالح وحدة المصير وبضرورة وقوف
االمارات إلى جانب الشعوب العربية من

أجل تحقيق األمن واالستقرار والتنمية
ً
واضعا األساس القوي الذي
والتقدم،
تمضي عليها الدولة ـ حتى اآلن ـ في

بناء مواقفها واتجاهاتها وسياساتها
حيال الدول والشعوب العربية .وال تزال

دولة االمارات تضع القضية الفلسطينية
ً
انطالقا من
في صدارة اهتماماتها

التزامها بواجباتها القومية تجاه أمن
ومصالح األشقاء العرب ،وتضطلع

الدولة بدورها تجاه هذه المسؤوليات
ً
من دون تردد،
انطالقا من قناعة راسخة
بأن أمن االمارات جزء ال يتجزأ من األمن
عبر صاحب السمو
القومي العربي ،وقد َّ
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد

فلسطين كانت
وما زالت في قلب
اهتمام القيادة
اإلماراتية منذ عهد

المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان

أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات

الشعب الفلسطيني يمثل الوجهة األولى
للمساعدات التي تقدمها اإلمارات على

مدار أعوام وعقود عدة ،بما يشير بوضوح
إلى أن فلسطين كانت وما زالت في

قلب اهتمام القيادة اإلماراتية منذ عهد
المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد

بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
واستمر هذا االهتمام من القيادة الرشيدة

لدولة اإلمارات برئاسة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس

الدولة ،حفظه الله ،وأخيه صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
وحيث تؤكد التقارير الرسمية الفلسطينية

المسلحة في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع واألربعين ،عن هذا

أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تشغل المرتبة الرابعة بين أكبر  10دول
ً
ماليا لدولة فلسطين منذ قيام السلطة الفلسطينية عام .1994
داعمة

متغيرات المنطقة وتحوالتها هو السبيل للحفاظ على
قوي للتعامل مع
ِّ
ً
مشيرا
المصالح العربية العليا ،وتحصين المنطقة ضد التدخالت الخارجية»

“بكدار” ،فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة قدمت مساعدات بقيمة 2

المبدأ الثابت ،حينما أكد سموه أن «دولة اإلمارات العربية المتحدة تؤمن

بأن أمنها الوطني جزء من األمن القومي العربي ،وأن بناء موقف عربي

ً
واستنادا إلى معطيات المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار

مليار و 104ماليين دوالر أمريكي للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة

سموه إلى أن هذه القناعة تفسر «حرص اإلمارات على التنسيق والتعاون
َ
الكاملين مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والدول العربية

الفلسطينية ومشاريع بنية تحتية دون أن تشمل هذه المعطيات مئات

تعيش حالة من التحول الكبير ،وتعاني مصادر خطر متعددة» .وقد ظل

خالل وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (أونروا)

األخرى؛ من أجل تعزيز قدرة العرب على حفظ أمنهم القومي في منطقة

الفلسطينية .وتتفاوت هذه المساعدات ما بين دعم لميزانية السلطة

ماليين الدوالرات التي قدمتها اإلمارات العربية المتحدة للفلسطينيين من
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حيث تعد اإلمارات من أكبر الجهات
المانحة لألونروا ،بأكثر من 828.2
مليون دوالر أمريكي في الفترة من عام

 2013إلى أبريل  2020لتمويل مختلف

القطاعات في األراضي الفلسطينية
ً
واستنادا إلى معطيات المجلس
المحتلة.
االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار
ً
تقديما
«بكدار» فإن الدول العشر األكثر
للمساعدات إلى الفلسطينيين هي:
االتحاد األوروبي ومؤسساته ،والواليات

المتحدة األمريكية ،والمملكة العربية
السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة،
وألمانيا ،والنرويج ،والبنك الدولي،
والمملكة المتحدة ،واليابان ،وفرنسا .أن
اقامة عالقات رسمية بين دولة االمارات

واسرائيل ال يمثل نقطة خالف لإلمارات

التحالف االماراتي
ـ السعودي هو بكل
المقاييس صمام
أمان لالستقرار في
منطقة الخليج العربي
والمنطقة العربية بشكل
عام

مع المملكة العربية السعودية ،وذلك

بالنظر إلى أن قيادة المملكة الشقيقة تمتلك رؤية استراتيجية واعية
تقوم على عدم التدخل في السياسات الخارجية والقرارات السيادية للدول

األخرى،
فضال عن أن المملكة ال تعارض مبدأ قيام عالقات رسمية مع
ً

سيحقق فائدة هائلة للمنطقة ككل”.
وتابع أن التطبيع المحتمل”سيكون مفيدا
للغاية اقتصاديا ولكن أيضا اجتماعيا ومن

منظور أمني” ،وبالتالي يمكن القطع

بأنه ال تباين في وجهات النظر االماراتية
ـ السعودية حول مسألة تطبيع العالقات

مع اسرائيل ،ولكن األمر يتوقف على
رؤى قيادتي البلدين بشان توقيت هذه

الخطوة وشروطها ومتطلبات تنفيذها،
إذ أنه في الوقت الذي ارتأت فيه االمارات
ً
محفزا للتوصل إلى
ان التطبيع قد يكون

حلحلة في الجمود الذي يخيم على فرص
السالم في المنطقة ،فإن المملكة

الشقيقة ترتهن هذه الخطوة بحدوث
تقدم في مسار السالم الفلسطيني

االسرائيلي ،ولكل طرف بطبيعة الحال أن
ً
يحدد خطواته
وفقا لقناعاته الذاتية من

دون أن يخل ذلك بالتوافق الحاصل حول الموضوع بشكل عام.

حصص االنتاج النفطي في منظمة “أوبك» :يعد التباين الذي طفا على
سطح األحداث في الموقفين االماراتي والسعودي بالنسبة لحصص

اسرائيل من األساس ،ولكنها ترتهن ذلك بالتوصل إلى تسوية للقضية

انتاج البلدين من النفط في إطار اتفاق خفض االنتاج داخل منظمة

قال إن تطبيع العالقات مع إسرائيل سيعود بـ”فائدة هائلة” على المنطقة،

االعالم للمسارعة إلى التكهن بأن ثمة خالف يطفو على سطح العالقات
ً
ً
كبيرا حدث في هذه
صدعا
االماراتية ـ السعودية ،وأن هذا الخالف يكشف

الفلسطينية ،وهذا ما أكده وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان حين

لكنه اعتبر أن إبرام اتفاق مماثل مع المملكة يعتمد على التقدم في مسار
السالم اإلسرائيلي الفلسطيني ،وخالل مقابلة مع شبكة “سي إن إن”

األمريكية قال معاليه إنه يعتقد “أن تطبيع وضعية إسرائيل في المنطقة

«أوبك» ،يعد هذا التباين من أبرز الموضوعات التي دفعت بعض وسائل

العالقات ،ورغم أن هذا التباين قد حدث بالفعل ولكنه يأتي في إطار عمل
مؤسسي تنظيمي داخل «أوبك» ،وأن المسألة ال تتعلق بقرار اماراتي
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استراتيجية «الخندق
ً
عنوانا للتحالف
الواحد» التي تمثل

االستراتيجي بينهما ال تزال تتعمق
وتتعزز ،السيما أن هذا التحالف يتوج
ً
ً
مشتركا للبلدين منذ عام 2011
جهدا

بل للمنطقة بأكملها ،حيث تقوم على البناء والتنمية

والتطوير واالنجاز والتنافسية العالمية ،وهي في مجملها
أهداف يتشاركها الجانبان ،ويسعيان إلى تحقيقها وبالتالي

فالحديث عن قلق طرف دون آخر حول مثل هذه األمور
ينطوي على جهل تام بتوجهات البلدين والقيادتين

الرشيدتين في هذه المرحلة التاريخية.

ثوابت وأسس استراتيجية مستدامة

في ضوء التناول السابق لمجمل المزاعم التي ترددها

بعض وسائل االعالم والتقارير العربية والغربية باعتبارها

محاور خالف تسبب في حدوث تصدعات وشروخ بالشراكة

ـ سعودي في إطار ثنائي ،بل جاءت في سياق مؤسسي أشمل ،وهذا

االستراتيجية القوية بين دولة االمارات والمملكة العربية السعودية ،يمكن

الثنائية بين البلدين في أمور أخرى ،والمؤكد أنه سيحدث تفاهم ثنائي

رسوخ استراتيجية “الخندق الواحد» :يؤكد تحليل مجمل الملفات المشتركة

األمر وارد ويحدث ألسباب واعتبارات تقنية بحتة ال عالقة لها بالتوافقات
حول هذا الموضوع.

مزاعم أخرى :تحاول بعض التقارير ووسائل االعالم التي تسعى إما لبناء
قضة اخبارية مشوقة ،أو بعض االقالم المحسوبة على تيارات وجماعات

وتنظيمات معادية للتحالف االماراتي ـ السعودي ،وتحاول الصيد في

االشارة إلى أسانيد ودالئل قوة التحالف بين البلدين فيما يلي:

في العالقات االماراتية ـ السعودية أن استراتيجية «الخندق الواحد» التي
ً
تمثل
عنوانا للتحالف االستراتيجي بينهما ال تزال تتعمق وتتعزز ،السيما
ً
ً
ً
لعبا
مشتركا للبلدين منذ عام  ،2011حيث
جهدا
أن هذا التحالف يتوج

بكفاءة واقتدار دور االطفائي النقاذ بقية الدول العربية من االنهيار في

مواجهة عاصفة الفوضى واالضطرابات التي سميت وقتذاك بـ»الربيع

المياه العكرة ،واألخذ بنظرية «جوبلز» في الدعاية الكاذبة ،تحاول اقناع
ً
البعض بصحة مزاعمها
اقتناعا منها بتهافت موقفها ،ومن ذلك الحديث

العربي» التي اقتلعت أسس االستقرار في دول عربية محورية مثل سوريا،

أو تبانيات حول الطموحات التنموية السعودية وأهدافها وتأثيراتها ،وذلك

عربية اقليمية كبرى مثل مصر ،لوال ثورة الشعب المصري ضد حكم

عن قلق اماراتي مزعوم من شركة طيران جديدة تنوي المملكة انشائها،
كله يبدو من تخرصات القول ألن مثل هذه األمور ال يمكن أن تسبب

أي توترات في عالقات البلدين الشقيقين ،ألن الطموحات التنموية
ً
ً
طارئا بل تحكمها خطة طموحة هي رؤية
أمرا
السعودية الواعدة ليست
المملكة  ،2030وهي رؤية تحمل نقلة نوعية هائلة ليس للمملكة فقط

وعصفت بدول وشعوب أخرى مثل اليمن وليبيا ،بل وكادت تطال قوى
تنظيم «اإلخوان المسلمين» في يونيو عام  ،2013ومساندة ودعم دولة

االمارات لتطلعات الشعب المصري ورغبته في الفكاك من قبضة هذا
التنظيم وبناء مستقبل يحقق طموحات أبنائه .ومن ثم فإن التحالف
االماراتي ـ السعودي هو بكل المقاييس صمام أمان لالستقرار في
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منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية بشكل عام .ومنذ

تمت مأسسة الشراكة االستراتيجية بين البلدين الشقيقين
خالل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة إلى
المملكة العربية السعودية في الثاني عشر من أغسطس
 ،2019إلى المملكة الشقيقة ،حيث التقى سموه خادم

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحضور

ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،فإن هذه العالقات
ً
ً
مستمرا ،وجددت تلك الزيارة المهمة التأكيد
تطورا
تشهد
على قوة ومتانة التحالف وقدرته على مجابهة التحديات

والتصدي لمؤامرات المغرضين والحاقدين ،وأنه ينطلق

جاء اختالط دماء الشهداء
وتضحياتهم الخالدة على أرض

اليمن الشقيق ليؤكد أن هذه الدماء إنما
ً
ً
جديدا لعالقات تحالف أبدية
تاريخا
تكتب
ارتوت بدماء الشهداء من أبناء البلدين

من ثوابت تاريخية ورؤية راسخة تستلهم القناعات المشتركة لدى قادة

الدولتين .والشك أن الشراكة االستراتيجية بين البلدين لم تكن وليدة

األمس القريب ،بل تأتي في إطار عمل مؤسسي تنظيمي يؤطر عالقات
البلدين ويضمن لها السير على خطى اآلباء المؤسسين وفق نهج عروبي

أسس دعائمه المغفور لهما ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان مع أخيه الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ،طيب الله ثراهما،
واللذين غرسا بذور هذا التحالف القائم على التعاون والخير منذ أن قالها
زايد الخير حين وقف بمالبس اإلحرام ،ليعلن أبدية وأخوية العالقة بين
االمارات والمملكة «المفروض علينا أن نقف وقفة رجل واحد وأن نتآزر

في عالقات البلدين الشقيقين ،فإن الواقع يدحض وينفي هذه األقاويل
ً
تماما ،فكل متطلبات ومرتكزات التحالف االماراتي السعودي ال تزال

قائمة وبقوة ،واستمراره ضرورة حيوية سواء للمصالح االستراتيجية
الذاتية للجانبين االماراتي والسعودي كل على حد أو لكالهما ً
معا ،ولألمن
واالستقرار الخليجي واألمن القومي العربي بحكم ما للدولتين من ثقل
فضال عن أهمية تعاونهما
ودبلوماسية فاعلة على الصعيد الدولي،
ً

االستراتيجي على صعيد منظمة “أوبك” ،وكذلك على صعيد مكافحة
االرهاب ،الذي ال يزال ينخر في جذور بعض المجتمعات ويحتاج إلى استمرار

تضافر جهود الدولتين باعتبارهما األبرز في مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة
ً
سياسيا؛ فمنطقة الشرق
والتصدي لمصادر تمويلها وتسليحها وتوظيفها

فيما بيننا» ،ثم جاء اختالط دماء الشهداء وتضحياتهم الخالدة على أرض
ً
ً
تاريخا
اليمن الشقيق ليؤكد أن هذه الدماء إنما تكتب
جديدا لعالقات
ً
دفاعا عن شعب عربي
تحالف أبدية ارتوت بدماء الشهداء من أبناء البلدين

الملف النووي االيراني ،أو بسبب المواجهات االيرانية األمريكية بالوكالة

استمرارية الحاجة المشتركة للتعاون والتنسيق والتحالف :رغم كل

األمور إلى حرب مياه ال تحمد عقباها في حال فشل محاوالت التوصل

شقيق.

الدعاوى والمزاعم المثارة بشأن انتهاء ما يصفه المغرضون بشهر العسل

األوسط تعيش مخاض تغيرات استراتيجية مهمة سواء بسبب تطورات

على األراضي العراقية ،أوبسبب أزمة “سد النهضة” واحتمالية انزالق
إلى اتفاق يرضي جميع أطراف هذه األزمة الخطيرة ،مصر والسودان
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على عكس ما تذهب إليه التحليالت بالتمنى التي يصنعها بعض
المغرضين وتتلقفها أبواق التنظيمات االرهابية وتروج لها ،حيث يتذكر

الجميع أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،إلى الرياض في عام 2019

قد جاءت في ذروة توقعات مماثلة بانفصام عرى التحالف بين البلدين

الشقيقين وتوتر العالقات بينهما ،ومحاوالت التشكيك في استمرارية
التحالف السعودي ـ االماراتي ،حيث جاءت الزيارة وقتذاك بمنزلة رد قوي

مزلزل على جميع التكهنات واألقاويل التي زعمت بوجود خالف سعودي
ـ إماراتي حول األوضاع في اليمن ،فجاء الرد غير مباشر وبشكل واضح
ودقيق على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،الذي

أكد عقب المحادثات التي جرت في مكة المكرمة أن “المملكة العربية
السعودية هي الركيزة األساسية ألمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها

في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها ،لما تمثله المملكة من
ً
مشيرا سموه إلى
ثقل وتأثير كبيرين على الساحتين اإلقليمية والدولية”،

أن اإلمارات والسعودية تقفان معا ،بقوة وإصرار ،في خندق واحد في
مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق شعوبها في التنمية
والتقدم والرخاء .وهنا البد من التأكيد على أن دولة االمارات تتبنى رؤية

على أن التحالف مع المملكة مسألة مصيرية قائمة على “أسس راسخة
من المحبة واالحترام والثقة والرؤية الواحدة تجاه المتغيرات والتحديات

على الساحتين اإلقليمية والدولية من منطلق اإليمان المشترك بالمصير

الواحد للبلدين والشعبين الشقيقين” كما قال صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان .وقد حدد سموه هدفين رئيسيين للتحالف

والشراكة االستراتيجية القائمة بين البلدين ،هما مواجهة التحديات والعبور
للمستقبل ،وهما هدفان ثابتان وبعيدي المدى ،ويعكسان وضوح الرؤية
وعمق الوعي االستراتيجي لدى قيادتي البلدين ،فالعبور للمستقبل

يتطلب ضرورة التصدي لتحديات الحاضر ،وما يرتبط بها من مصادر تهديد
ً
ضغوطا على البيئة االستراتيجية اإلقليمية،
تؤرق األمن واالستقرار وتفرز
وتحول دون تهيئة األجواء بالشكل المطلوب للمستقبل .ويجب هنا

االشارة إلى أن إشارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن
ً
ً
ودوليا لم تكن عابرة وال طارئة،
اقليميا
أهمية ومحورية الدور السعودي
بل تجسد قناعة راسخة لدى االمارات منذ تأسيسها .ولذا فإن تأكيدات

سموه بأن االمارات ستظل في “خندق واحد” مع أشقائها السعوديين
ً
انطالقا من إيمان راسخ بوحدة الهدف والمصير،
فضال عن ثقة مطلقة
ً
بحكمة القيادة السعودية وشجاعتها وحزمها وقوة عزمها وإرادتها الصلبة

في التعامل مع مصادر الخطر والتهديد االستراتيجي ،فالحكمة التي تميز

واثيوبيا ،ناهيك عن استمرار التأزم في اليمن وسوريا وليبيا ،وغير ذلك من

الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤاه الثاقبة ومواقفه الشجاعة تمثل صمام

وكذلك مع القوى الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك ،من أجل

هي المرجعية األساسية للتعامل مع التحديات والمخاطر القائمة ،وتلك

التحديات التي تتطلب من الدولتين الشقيقتين مواصلة التنسيق بينهما

الحفاظ على ماتبقى من دعائم األمن واالستقرار اإلقليمي والحيلولة دون
مزيد من المعاناة الناجمة عن تفاقم األزمات في كثير من أرجاء عالمنا

العربي.

األمان لالستقرار في المملكة والمنطقة برمتها ،باعتبار أن هذه الحكمة
مسألة تتعلق بقناعة االمارات بأن األمن القومي الخليجي بشكل خاص
واألمن القومي العربي بشكل عام ،يحتاج إلى ضرورة التالحم بين القوى

العربية الفاعلة بقيادة المملكة العربية السعودية للتصدي للتحديات التي

قناعات اماراتية بدور المملكة وثقلها االستراتيجي :تدرك دولة االمارات

تهدد المنطقة.

الصعيدين االقليمي والدولي ،وتتعامل مع مثل هذه المعطيات بالشكل

السعودية ودور قيادتها ضمن منظومة األمن القومي الخليجي والعربي:
ً
انطالقا من قاعدة استراتيجية مهمة أعلنها صاحب السمو الشيخ

حجم المملكة العربية السعودية وتأثيرها االستراتيجي العميق على
الذي يستحق من االهتمام والتقدير ،لذلك نلحظ أن هذ التحالف يستمر

االحترام والتقدير االماراتي الكبير للدور التاريخي للمملكة العربية
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محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب

القائد األعلى للقوات المسلحة ،وهي أن «أمن

المملكة جزء ال يتجزأ من أمن دولة اإلمارات
العربية المتحدة» يمكن النظر إلى كافة أبعاد هذا

التحالف وفهم أركانه وأسسه ومقوماته وركائزه،

وأهمها هذا االحترام والتقدير والثقة في حكمة
القيادة السعودية ممثلة في الملك سلمان بن
عبد العزيز ،وهو مبدأ يعد أحد أهم ركائز التحالف
ً
فدائما ما يعبر صاحب
االماراتي ـ السعودي،

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

يمثل التعاون االماراتي ـ
ً
نموذجا في
السعودي المشترك

مجال دعم الشعوب العربية الشقيقة منذ
انتشار موجات الفوضى واالضطرابات في
المنطقة العربية عام 2011

خالل لقاءات سموه مع القيادة السعودية عن
تقديره الكبير للحكمة التي تبديها المملكة في

معالجة األزمات.

اإلقليمية والدولية.

حماية وصون مصالح الدول والشعوب العربية :إن عالقة شعبي االمارات

التوافق االستراتيجي :تقوم التحالفات االستراتيجية القوية عادة على

والسعودية ال تقتصر على وحدة التاريخ والجغرافيا والدين والموروث

وثقافية وإعالمية ،ويمثل التوافق والتفاهم االستراتيجي األساس األهم

التقاء مصالحهما االستراتيجية المشتركة ،السياسية واالقتصادية
ً
والعسكرية واألمنية ،وإنما تنطلق
أيضا من إرادة سياسية قوية تتالقى

أسس عدة :سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وتجارية واستثمارية

ألي شراكة أو تحالف ناجح ،فبلورة الرؤى المشتركة حيال التحديات

ومصادر التهديد والمخاطر االستراتيجية المختلفة مسألة في غاية األهمية

تفتح الطريق أمام بقية قطاعات ومجاالت التعاون والتحالف بين الدول،
وهذه نقطة هي عماد التحالف االماراتي السعودي ،فهناك اتفاق في
وجهات نظر البلدين حول مجمل القضايا والملفات والموضوعات ذات

االهتمام المشترك ،وهناك إدراك مشترك لحجم التحديات وما تتطلبه
من خطوات وإجراءات مشتركة ،وهناك تغليب لصيغ التعاون وغياب تام

لصيغ التنافس االستراتيجي بين الدولتين ،وهي عوامل مهمة تكتسب
ميزة نوعية إضافية في ظل العالقات األخوية القوية التي تربط قيادتي

البلدين ،والتي تنعكس من خالل التفاهم القوي والزيارات المتبادلة
والتنسيق المتواصل والحوار المستمر حول مجمل القضايا والموضوعات

الثقافي والعادات والتقاليد والمصير المشترك ،وال تتوقف فقط عند

على أهداف موحدة ،ورؤية إنسانية مشتركة ،هدفها صون مصالح

الشعوب العربية وضمان أمنها واستقرارها ،ودعمها ومساندتها السيما

في في األوقات التي تبرز فيها مظاهر معاناة وظروف إنسانية قاسية
تستدعي التدخل والمساندة من األشقاء .ويمثل التعاون االماراتي ـ
ً
نموذجا في مجال دعم الشعوب العربية الشقيقة
السعودي المشترك
منذ انتشار موجات الفوضى واالضطرابات في المنطقة العربية عام
ً
ً
نموذجا يحتذى به في هذا المجال،
جهدا يمثل
 ،2011حيث بذل البلدان

سواء في دعم الشعب المصري الشقيق من أجل تجاوز الصعوبات
االقتصادية التي أعقبت انهيار نظام الرئيس األسبق حسني مبارك
وسعي تنظيم “اإلخوان المسلمين” اإلرهابي للسيطرة على مفاصل

74

العـدد  | 595أغسطس 2021

ملف العدد
الدولة المصرية ،ثم تقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق .ومجمل

الشواهد تؤكد أن وحدة المصير والهدف ،تجمع أبوظبي والرياض،
ً
سويا في التحالف العربي الستعادة الشرعية في اليمن،
اللتان وقفتا
ً
عسكريا
ومنعتا بجهودهما ودعمهما للشرعية اختطاف اليمن ،بالتصدي
للمتآمرين بموازاة تقديم شتى صنوف المساعدات لدعم الشعب

اليمني  .وتشير التقديرات االستراتيجية إلى أن جهود التحالف االماراتي
ً
أسس حالة من الثقة والطمأنينة
السعودي ودورهما المشترك
اقليميا قد ّ
لدى الشعوب العربية والخليجية ،التي تنظر بتقدير واحترام بالغين ،إلى

المبادرات البناءة التي تقوم بها الدولتان بهدف تعزيز التضامن العربي،

وإعالء مصالح شعوب المنطقة ،والحفاظ على مكتسبات شعوبها.وتدرك
االمارات أن خبرة السنوات الماضية والدروس المستفادة من المتغيرات

والتطورات االستراتيجية المتسارعة في منطقتنا تؤكد أن تعزيز التضامن
العربي هو الخيار األمثل لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحدق بالدول

العربية ،ليس فقط ألن مثل هذا التضامن يؤكد وحدة الموقف العربي،
ً
يفوت الفرصة على محاوالت األطراف الخارجية التي
أيضا ألنه
وإنما
ّ

تعمل على إذكاء الخالفات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
والشك أن هذا النهج هو استمرار لنهج تاريخي وموروث راسخ في

السياسة الخارجية للدولة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له ،بإذن

الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،حيث كانت
وال تزال السياسة الخارجية لدولة االمارات تعلي قيم التضامن العربي،

والتعاون المشترك في مواجهة التحديات والمخاطر التي تنال من أمن
واستقرار الدول العربية ،وهي السياسة التي ترسخت في ظل قيادة

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،حيث تنظر دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى استقرار الدول العربية

75
جميعها باعتباره ضمانة لتحقيق األمن واالستقرار اإلقليمي ،وضرورة في

الوقت ذاته لتحقيق التنمية والرفاه واالزدهار لجميع شعوب المنطقة،
ً
انطالقا من أن األمن واالستقرار هما أساس التنمية وتقدم األوطان

والشعوب ،والحفاظ على مكتسباتها في مختلف المجاالت.

الحفاظ على منظومة األمن واالستقرار اإلقليمي :في ظل انحسار

وتراجع دور القوى العربية التقليدية المؤثرة ألسباب وظروف متباينة تلت
اضطرابات عام  ،2011لم يكن هناك بديل استراتيجي لحماية ماتبقى
من النظام اإلقليمي العربي وحماية بقية الدول العربية من مخططات

الفوضى واالضطرابات الداخلية التي تسببت في تدخالت خارجية من قوى

ذات أطماع تاريخية وقومية في العالم العربي مثل إيران وتركيا ،سوى أن
تتقدم دول مؤثرة مثل المملكة العربية السعودية ودولة االمارات لتحمل

أعباء هذه المرحلة والتصدي لمصادر التهديد والخطر والتحديات التي
ً
قوميا يعبر
تواجه األمن القومي العربي ،حيث رفعت دولة االمارات شعار
عن ايمانها بقيم ومبادئ القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وهو شعار « األمن

القومي العربي كل ال يتجزأ» ،وما تتعرض له أي دولة عربية من تهديدات
ً
تهديدا لباقي الدول العربية مجتمعة ،وهو شعار يمثل
أو مخاطر يمثل
أحد أركان الرؤية االستراتيجية التي يؤمن بها

صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،وأعلنها وأكدها أكثر من مرة وفي

أكثر من مناسبة .والشك أن استشعار القيادتين

اإلماراتية والسعودية لحجم التحديات والمطامع

والتهديدات التي تحيط باألمن الخليجي والعربي

قد عزز دافعية البلدين لبناء رؤية استراتيجية
مشتركة للتحالف من أجل التصدي لهذه التحديات

والتهديدات والتعاطي مع مصادرها ومسبباتها،
حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان أن منظور دولة االمارات العربية المتحدة
ً
مترابطا ال
لألمن القومي العربي باعتباره «أمنا

يتجزأ» ،ودعا منذ سنوات إلى «بناء إطار سياسي

وعسكري وتنموي متقدم من أجل عزة العرب

ومكانتهم في المنطقة والعالم» ،كما ينظر إلى

يقظة ومبادرة التحالف االماراتي
السعودي قد أسهمت بقوة في
تجنيب الدول العربية المزيد من
الفوضى والدمار والخراب ،وتعمل الدولتان
ً
حاليا على دعم الجهود الدولية
الشقيقتان
الرامية الستعادة األمن والسلم في جميع
الدول العربية

كل مصدر تهديد لهذه الرؤية باعتباره مصدر خطر يهدد الجميع.

االعتماد على أسس قوية للشراكة والتحالف :ففي ظل تطور العالقات
ً
الدولية وتشابكها وتعقيدها ،كان
لزاما بناء شراكة حقيقية قائمة على

أسس ومصالح مشتركة واقعية واالبتعاد عن الشعارات ،فالعالقات
اإلماراتية ـ السعودية تقوم في شقها االقتصادي على تبادل تجاري متزايد
ً
مليارا
حيث وصل إلى نحو  85مليار درهم العام 2018مقارنة بنحو 79
في 2017بارتفاع قدره  6مليارات درهم ،في مؤشر على قوة وتنامي
العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين الشقيقين لتصبح األكبر
واألقوى بين مثيالتها في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد

العربي ،كما ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خالل  7سنوات
بنسبة  43.7%من  55.14مليار درهم عام  .2011وتلعب االستثمارات

ً
ً
حيويا في تقوية شبكة المصالح
دورا
المشتركة بين اإلمارات والسعودية

المشتركة بين البلدين ،وتطمحان ،كأكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة

في الوصول إلى الشراكة االقتصادية بينهما من أجل خدمة شعبي
البلدين الشقيقين والمنطقة،حيث يبلغ رصيد االستثمارات السعودية في
ً
قطاعا .وارتفع عدد العالمات
اإلمارات  4.4مليارات دوالر تتواجد في 14

التجارية المسجلة في اإلمارات إلى  4004عالمات والوكاالت التجارية إلى

 73والشركات إلى  26بإجمالي  4103عالمات ووكاالت وشركات .كما

تبلغ االستثمارات اإلماراتية في السعودية نحو  30مليار درهم وتنتشر في
ً
ً
استثماريا.
قطاعا
13

مأسسة التحالف االماراتي ـ السعودي :منذ اإلعالن عن قيام التحالف

االماراتي ـ السعودي ،اتجهت إرادة البلدين إلى بناء مرتكزات قوية
وتحصنه ويوفر له سبل المناعة
لهذا التحالف بما يضمن استمراره
ّ
االستراتيجية له في مواجهة التحديات المتفاقمة التي تموج بها منطقة
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روافد الشراكة االستراتيجية وقدراتهما المتنامية في مختلف المجاالت.

والمقصود بالمأسسة في ضوء ماسبق هو تحويل المشتركات والروابط
التاريخية واإلنسانية والمصالح االستراتيجية المشتركة إلى أطر عمل
تنظيمية ومؤسسية تعمل بشكل منهجي مدروس بما يضمن استمرارية

التعاون وترجمته بما يخدم الشعبين الشقيقين ،وقد ُشيدت هذه
المأسسة من خالل تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين دولة اإلمارات

والسعودية في مايو عام  2014حيث بدأت العالقات بين البلدين تتخذ
ً
ً
وآفاقا رحبة على كافة المستويات ،وتولت هذه اللجنة تنفيذ
أبعادا جديدة
الرؤى االستراتيجية لقيادتي البلدين ودعم الخطط االستراتيجية ومواجهة
ً
ً
ورسوخا بتأسيس مجلس
عمقا
التحديات ،ثم اعقب ذلك الخطوة األكثر
التنسيق اإلماراتي السعودي ( مايو  )2016ثم قرار تشكيل لجنة للتعاون

والتنسيق المشترك بين اإلمارات والسعودية في  5ديسمبر 2017
وانعقاد «خلوة الرياض» ابريل  2016وبحث اطالق مبادرات وتطوير
سياسات وأوجه تعاون وتوفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل،

ثم انعقاد «خلوة العزم»( )2017بمشاركة أكثر من  150مسؤوال وخبيرا
لوضع خارطة طريق للتعاون والتنسيق ودعم العمل الخليجي المشترك.

وتكمن أهمية مأسسة عالقات التحالف االستراتيجية في كونها توظف

البنية المتوافرة في هياكل العالقات الثنائية من مصالح مشتركة وتدمجها

تدرك االمارات أن المملكة العربية
السعودية الشقيقة هي الركيزة

األساسية ألمن المنطقة واستقرارها وصمام
أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي
تتعرض لها ،لما تمثله من ثِقل وتأثير كبيرين
على الساحتين اإلقليمية والدولية

مع الموروث التاريخي والقيم والمبادئ التي
تشكل في مجملها القوة الناعمة للبلدين

باإلضافة لمجمل القوة الصلبة والخشنة

(العسكرية) النتاج قوة ذكية مشتركة تعزز

قدرة البلدان على تحقيق أهداف تحالف
الخير .ومن مظاهر هذه المأسسة النقلة

النوعية التي شهدتها العالقات اإلماراتية -
السعودية «استراتيجية العزم» التي أعلنت

في يونيو من عام  ،2018والتي تعبر عن
منظور شامل ومتكامل لالرتقاء بمسار

العالقات الثنائية في المجاالت المختلفة،
ً
ً
ً
ً
ً
ومعرفيا
وبشريا
وتنمويا
وسياسيا
اقتصاديا

ً
ً
ً
ً
واضحا
زمنيا
إطارا
وعسكريا ،وتتضمن
ً
ومحددا لتنفيذها خالل السنوات المقبلة.

الخليج العربي والشرق األوسط ،وجاء ذلك عبر مأسسة مدروسة ودقيقة

وهي استراتيجية ال يقتصر أثرها اإليجابي على الدولتين الحليفتين فقط،
ً
أيضا إلى الدول الخليجية والعربية مجتمعة ،بالنظر إلى ما
وإنما سيمتد

تقتصر على جوانب معينة بل تطال مجمل عالقات البلدين أو القوتين

التأثير الفاعل واإليجابي في أمن واستقرار المنطقة برمتها.

لنموذج التحالف بين البلدين ،لضمان أن هذه الشراكة الثنائية ليست ككل
الصيغ المتعارف عليها ،بل تمضي وتتطور على أسس وركائز واضحة ،ال

المؤثرتين في محطيهما اإلقليمي والعالمي ،فهناك صيغة تكامل
تمضي بثبات من خالل مجلس التنسيق السعودي ـ االماراتي ،الذي تعقد
لجنته التنفيذية اجتماعات منتظمة وتثمر عن مشروعات واتفاقات ونتائج

إيجابية تقوي هذا التحالف وتعمق روابطه ،ومنها لجان تكاملية عدة في
مجاالت المال واالستثمار والبيئة واإلسكان والتنمية البشرية ،وهناك

مشروعات كبرى قادرة على أن تلعب دور القاطرة االستراتيجية لعالقات
الشراكة والتكامل على المدى البعيد ،فهناك مشروع للسوق المفتوحة

بين البلدين ،وهو مشروع طموح وتشير تفاصيله المعلنة إلى توجه نحو
تعزيز القدرات التنافسية العالمية القتصادي البلدين عبر االستفادة من

تشكله الدولتان من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري كبير ،وقدرة على

التحالف االماراتي السعودي ومحاوالت الوقيعة

تطفو على السطح بين الفينة واألخرى مزاعم تروج لحدوث خالف أو أزمة
أو توتر بين دولة االمارات والمملكة العربية السعودية ،إذ يدرك أي متابع
للشؤون الخليجية والعربية أن هناك متربصين كثر بالتحالف االماراتي
ـ السعودي ،فهذا التحالف يقف حجر عثرة في وجه تنفيذ المشروعات

التوسعية والمخططات التآمرية لألنظمة والدول والتنظيمات اإلرهابية
ً
ائتالفا غير معلن للشر يستهدف الدول والشعوب العربية،
التي تشمل

وكادت مؤامرات هذا االئتالف ان تنجح في تخريب بعض الدول العربية،
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ولكن يقظة ومبادرة التحالف االماراتي السعودي قد أسهمت بقوة

المملكة العربية السعودية الشقيقة هي الركيزة األساسية ألمن المنطقة

واستقرارها وصمام أمانها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض

في تجنيب الدول العربية المزيد من الفوضى والدمار والخراب ،وتعمل
ً
حاليا على دعم الجهود الدولية الرامية الستعادة
الدولتان الشقيقتان

لها ،لما تمثله من ثِ قل وتأثير كبيرين على الساحتين اإلقليمية والدولية،

قبول فكرة وجود شرخ في جدار التحالف اإلماراتي السعودي العتبارات

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،من حكمة واتزان وحسم وعزم في الوقت

وإجماال يبدو من غير الواقعي
األمن والسلم في جميع الدول العربية.
ً

تكمن باألساس في العوامل التي ذكرناها كأسس قوية متينة لهذا

التحالف ،فالواقع يؤكد أن التحالف يزداد قوة ومناعة ويتحصن كل يوم
باكتساب قوة إضافية بالتنسيق والحوار والتشاور المستمر بين قيادتي
البلدين حول أي أحداث أو ظروف او تطورات عابرة؛ فهناك بالفعل قناعة

مشتركة وراسخة لدى قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين بأن التحالف

خيار استراتيجي حتمي يفرضه التاريخ والمبادئ والمصير المشترك وروابط
األخوة والدين والمصالح المشتركة والتحديات الواحدة ،ومن ثم فهو

بديل استراتيجي ال غنى عنه لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في
استدامة االمن واالستقرار والرخاء .ورغم هذه الحقائق الراسخة كرسوخ

التحالف االماراتي السعودي وأسسه وركائزه ،فال يعني ذلك أن محاوالت

المتآمرين والمتربصين إلثارة الشكوك والخلط األوراق ستتوقف ،بل
ستتواصل ولكنها لن تحقق هدفها ولن تنال مرادها وستتحطم على
صخرة اليقين المتبادل بأهمية تحالف الخير المصيري بين الدولتين

الشقيقتين ،وستبقى استراتيجية «الخندق الواحد» التي أشار إليها صاحب

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،بمنزلة خارطة طريق للعالقات اإلماراتية ـ السعودية
خالل السنوات والعقود المقبلة من القرن الحادي والعشرين بإذن الله.

خاتمة

الشريفين الملك
وما تتسم به سياستها في ظل قيادة خادم الحرمين
َ

نفسه .لذا فإن عالقات البلدين الشقيقين كانت ،وال تزال وستظل –

بإذن الله تعالى – عالقات متينة وصلبة؛ ألنها تستند إلى أسس راسخة
ومتجذرة ،إضافة إلى اإلرادة السياسية لقيادتي البلدين الشقيقين ،وما

فضال عن
األخوة ووشائج المحبة والتقدير،
يجمع بين شعبيهما من روابط
ً
ّ
أن الواقع يؤكد بالفعل أن اإلمارات والسعودية تقفان ً
معا ،بقوة وإصرار،
في خندق واحد في مواجهة القوى التي تهدد أمن دول المنطقة وحق
شعوبها في التنمية والتقدم والرخاء .فاإلمارات التي تأسست على مبادئ

وقيم تقوم على احترام األدوار وبناء التوازنات وتوقير الكبير تقدر دور
المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ،وتدرك أن تنازع األدوار

يتسبب في فشل منظومات العمل المشترك وال يمنح المتنازعين

أي فاعلية أو قدرة على التأثير في األزمات والمواقف المختلفة .ومن

الضروري هنا اإلشارة إلى أن هذا االحترام والتقدير االماراتي ليس من
ً
طرف واحد فقط ،بل يقابله الجانب السعودي بتقدير واحترام ال يقل
قدرا
ومكانة ،وهو ما يمكن مالحظته وفهمه بدقة من كلمات األمير خالد بن
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ،مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير

منطقة مكة المكرمة ،في وقت سابق كرد على سؤال وجه له في مؤتمر
صحفي حول مزاعم بشأن وجود خالفات تخيم على فضاء العالقات

السعودية اإلماراتية ،حيث قال “السعودي إماراتي واإلماراتي سعودي”،
ليحسم أي جدل وينهي أي أقاويل ومزاعم حول هذا األمر ،ويجسد معان

العالقات االستراتيجية المتنامية بين دولة االمارات والمملكة العربية

عميقة مشاعر فياضة تحمل من األخوة أكبر مما تعبر عن التحالف ،وتظهر

والمصير المشترك واالحترام والتقدير المتبادل؛ حيث تدرك االمارات أن

اإلمارات العربية المتحدة.

السعودية تستند إلى أسس راسخة ومتجذرة تتنوع بين األخوة والتضامن

جوهر وطبيعة العالقة األخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة
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مهندسة طيران شما زعل الحميري
في توازن للتكنولوجيا واالبتكار

المرأة اإلماراتية

لديها قدرات
إبداعية في تطوير
الصناعات الدفاعية
والعسكرية

استطاعت المرأة اإلماراتية أن تثبت تفوقها وريادتها في

المجاالت كافة ال سيما الصناعات الدفاعية والعسكرية
حتى أصبحت مصدر إلهام للكفاءات الوطنية في

هذا المجال الحيوي بعد أن أظهرت قدرة عالية على

اإلبداع واالبتكار وتحقيق اإلنجازات في جميع المواقع
والمسؤوليات الموكلة إليها.

وحققت ابنة اإلماراتية نقلة نوعية على كل المستويات

لتصبح عنصرا أساسيا في منظومة الصناعات الدفاعية

والعسكرية المعتمدة على التقنيات المتقدمة والمتطورة.
أجرى الحوار :شاكا برامود

الهندســة مهنة يهيمــن عليهــا الرجال بصورة عامــة .ما هي
ِ
واجهتك للدخول في هذه المهنة؟
بعض التحديات التي

في الحقيقة أنا لم أواجه تحديات عند دخولي هذه المهنة لسبب بسيط
جدا وهو أن المرأة اإلماراتية استطاعت دخول هذا المجال منذ فترة طويلة

بسبب التطورات االجتماعية واالكاديمية المتالحقة التي شهدتها دولة
اإلمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها قبل  50عام ،ولكن هناك بعض

التحديات المتمثلة في طبيعة المشاريع نفسها وهذا نستطيع التغلب عليه

والتقت درع الوطن بمناسبة يوم المرأة اإلماراتية بإحدى نماذج ملهمة من

من خالل العمل كفريق واحد متكامل.

الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة ،حيث التقت مع المهندسة شما زعل

ما الذي جعلك تختارين مهنة هندسة الطيران؟

بنات اإلمارات الرائدات الالتي أظهرن حضورا فاعال في أحد أهم القطاعات
الحميري  ،مهندسة طيران في توازن للتكنولوجياواإلبتكار والتي أكدت أن
العمل في هذه المجاالت ما هي إال فرصة وفرتها لنا الدولة بتوجيهات

قيادتنا الرشيدة التي عملت على توفير النظم التعليمية واالكاديمية

المتطورة ووفرت لنا كل الظروف للنجاح والتميز واليوم نحن نقوم برد جزء

صغير جدا من هذا الجميل للوطن.

وأشارت إلى أن توازن للتكنولوجيا واالبتكار التابع لمجلس التوازن

االقتصادي من أكثر الجهات الداعمة للمرأة حيث يسعى دوما لتمكنها
وتوفير البيئة المالئمة لها لإلبداع والتميز.
وفيمايلي نص الحوار:

منذ طفولتي كان تفكيري يتجه اتجاها علميا أكثر من االتجاه االدبي وقد
تعزز ذلك مع مرور الوقت وما أن أنهيت الثانوية حتى وجدت في تخصص

هندسة الطيران ما يحقق طموحي ويلبي تطلعاتي نحو مستقبل متميز
ومهنة أستطيع من خاللها أن أجد نفسي وأن أبدع فيها أكثر من غيرها

ولذلك يمكن القول إن الدافع الختيار التخصص كان الشغف.

قطعــت دولــة اإلمارات شــوط كبير في مجــال تمكين المرأة
في مختلف المجاالت كيف ســاهمت السياسات الحكومية
وتشجيع القيادة في قيامك باختيار هذا التخصص والدخول
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مما ال شك فيه أن دولة اإلمارات العربية المتحدة نهجت نهجا واضحا

كيف تســتطيع النساء المساهمة بشــكل إيجابي في تطوير
دولة اإلمارات العربية المتحدة؟

في هذه المهنة؟

منطلقين من حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

تستطيع أن تضيف في مجالها وأن تخدم وطنها في تخصصها .لدينا وزيرات

وراسخا في دعم المرأة وتمكينها واتخذت لذلك كل السبل والوسائل،

طيب الله ثراه بان المرأة نصف المجتمع وشريك الرجل في كل مراحل
التنمية.

لقد فتحت لنا السياسات الحكومية في تمكين المرأة على مدى  50عاما

المجال للدخول في كل القطاعات منذ زمن طويل وليس من فترة قريبة
وهذا كله رسخ في المرأة اإلماراتية حب التحدي واإلنجاز والتميز.

إلــى أي مدى تشــعرين بالفخر وأنت تقوميــن بخدمة الوطن
في قطاع حساس مثل القطاع الهندسي؟

إن العمل في هذه المجاالت ما هي إال فرصة وفرتها لنا الدولة بتوجيهات

قيادتنا الرشيدة لقد عملت الدولة على توفير النظم التعليمية واالكاديمية

المتطورة ووفرت لنا كل الظروف للنجاح والتميز واليوم نحن نقوم برد
جزء صغير جدا من هذا الجميل للوطن .كل شباب الوطن يشعرون بالفخر

والتميز وهم يقومون بالمساهمة الفعالة والمهمة في إكمال مسيرة
التنمية ودعمها كل في مجاله وتحقيق آمال وتطلعات القيادة الرشيدة

بسواعد وعقول مواطنة.

كيف ســاهم توازن للتكنولوجيــا واالبتكار في دعم مهاراتك
وتشــجيعك علــى المضي فــي تطوير قدراتــك والدخول في
مجال العمل الهندسي؟

يعتبر توازن للتكنولوجيا واالبتكار التابع لمجلس التوازن االقتصادي من أكثر

الجهات الداعمة للمرأة حيث يسعى دوما لتمكنها وتوفير البيئة المالئمة
لها لإلبداع والتميز فقد تم توفير فرصة العمل في هذه المؤسسة المميزة

وما تضمه من مشاريع نوعية متقدمة وفتحت المجال امامنا لتطوير

خبراتنا ومعارفنا ومهاراتنا في التخصصات األكاديمية التي درسناها.

لقد عملنا وانجزنا في العديد من المشاريع وهذا بحد ذاته كان حافزا لنا

للمضي في تنفيذ مشاريع اخرى أكثر تطورا.

لقد أتيحت لي فرصة كبيرة خاصة من ناحية المشاريع النوعية المميزة

ومن ناحية البيئة المثالية للعمل كذلك من ناحية االطالع على التقنيات
المتقدمة واخر نتائج االبحاث على المستوى المحلي والعالمي.

كذلك ال بد من االشارة إلى ان اهتمام اإلدارة بالموظفين والعمل على

تلبية احتياجاتهم على الصعيد العملي او حتى على الصعيد الشخصي

ساهم في خلق بيئة مثالية إلطالق الطاقات وتنفيذ المبادرات على
المستوى الفردي.

المرأة نصف المجتمع وسواء كانت امرأة عاملة أو ربة منزل فكل امرأة
ومهندسات رائدات ومتميزات وكذلك طبيبات ومعلمات وقياديات رائعات

تمكن بفضل القيادة الرشيدة ودعمها من تبوء أعلى المناصب القيادة
واألهم من ذلك من وجهة نظري لدينا تلك األم العظيمة التي تقوم بتربية

االجيال ليخدموا الوطن بإخالص.

ما هــي نصيحتــك للشــابات اللواتــي يتطلعــن إلــى الحيــاة
المهنية في مجال الهندسة؟

أنصح كل فتاة أن تسعى لتحقيق أهدافها مهما كانت وان تعمل بجد إلثبات

ذاتها فالفرص موجودة والنجاح ممكن والمنافسة متاحة على ارضية مهيأة

بشكل متزن ومستقر ليتمكن كل فرد من افراد المجتمع من تحقيق أحالمه

شــعار يــوم المــرأة االماراتية لهــذا العام هو (المــرأة طموح
وإشراقة للخمسين) ماذا يعني لك هذا الشعار؟

من وجهة نظري يجسد هذا الشعار طموح المرأة اإلماراتية الذي ال حدود
له بإشراقة وتفاؤل لمستقبل أفضل وأكثر ازدهارا وتقدما ،في ظل رعاية
القيادة الرشيدة التي أولت اهتماما كبيرا بدعم وتمكين المرأة للقيام بدورها

الريادي في خدمة المجتمع وهيأت لها كل مقومات النجاح ،ووفرت البيئة
الداعمة وبرامج التمكين لتكون حافزا لها إلطالق طاقاتها الخالقة والمبدعة.
فمن جانبها قالت شما النقبي مهندس كهرباء اول بشركة الطيف إن سمو

الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس
األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة التنمية األسرية هي
ً
جهودا
النموذج والقدوة و مصدر إلهامي منذ صغري فقد بذلت سموها

كبيرة في دعم ورعاية المرأة اإلماراتية ومساعدتها على تحقيق النجاحات في

القطاعات كافة ال سيما الصناعات الدفاعية والعسكرية.
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أنظمة تلبي المتطلبات الدفاعية
في القرن الحادي والعشرين
إعداد :جاكسون شنايدر ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لشركة Embraer Defense & Security

ولتلبية تلك المتطلبات والتحديات الجديدة حرصت شركة  Embraerعلى ضخ
االستثمارات الالزمة لطرح أفضل الحلول المتكاملة التي تتجاوز الطائرات عن

طريق طرح أنظمة خاصة لخدمة المجاالت الجوية والبرية والبحرية والفضائية
والسيبرانية .وقد اكتسبت الشركة اسمها من خالل طائراتها المختلفة مثل
الطائرة  C-390 Millenniumذات المهام المتعددة والطائرة الهجومية

الخفيفة  .A-29 Super Tucanoوتواصل الشركة التركيز على مجالي الفضاء
والدفاع ولكنها تظل منفتحة على الفرص التي تمنحها مزيدا من التنويع

والشراكاتـ بل والشركات الجديدة أيضا.

جاكسون شنايدر
في عالم يموج بالتحوالت والتغيرات المستمرة

يتعين على كل شركة أن تتكيف وأن تتعامل بسرعة
مع السيناريوهات السريعة التغير .وتشمل تلك

السيناريوهات التقنيات الحديثة وأساليب التواصل

والعالقات والتدفقات االقتصادية والمخاطر البيئية

والتوجهات الجيوبوليتيكية ،وكلها عوامل تساهم في

إعادة صياغة العالم وتشكيله .ويتوجب على الشركات أن

تكون مستعدة لتلبية متطلبات العمالء ،وال يختلف قطاع

الدفاع عن غيره من بقية القطاعات األخرى.

وتتطلع شركة  Embraerإلى المشاريع المستقبلية ،األمر الذي دفعها لتوقيع
مذكرتي تفاهم مع سالح الجو البرازيلي ( ،)FABحيث نصت المذكرة األولى

على إمكانية تطوير طائرة نقل خدمية قادرة على اإلقالع من مدارج جوية
قصيرة  )short take-off utility transport (STOUTتعتمد على محركات

كهربائية هجينة .وتنص المذكرة الثانية على التعاون المشترك من أجل دراسة
القدرات واإلمكانيات الالزمة لتصميم وتطوير مركبة جوية قتالية متقدمة غير

مأهولة  .)advanced unmanned combat aerial vehicle (UCAVكما
وقعت الشركة اتفاقية مع شركة  )ELTA Systems Ltd (ELTAإلنتاج الطائرة
 P600 AEW&Cالمصممة لتأمين قدرات اإلنذار المبكر المجوقل عن طريق

استخدام طائرة تجارية نفاثة متوسطة الحجم من طراز .Praetor 600

وفيما يتعلق بالتوجهات الجديدة يمكننا القول بأن القطاع الدفاعي يواجه
سلسلة من التحديات الجديدة مثل التقنيات السيبرانية والفضائية ،التي
أصبحت أكثر استخداما ،والتطبيقات الذاتية والذكاء االصطناعي لمهاجمة
الدول والشركات واألفراد أو التأثير عليهم أو الدفاع عنهم .وتفرض تلك

التحديات الجديدة حاجة متزايدة ألنظمة األمن السيبراني.

لذلك ،وإدراكا لمدى الحاجة إلى أنظمة أمن سيبراني متطورة لخدمة مجال
الدفاع ،عمدت شركة  Embraerإلى االستحواذ على شركة Tempest

ومن الجدير بالذكر أن االستثمارات في مجال االبتكارات الدفاعية كانت

 – Security Intelligenceومقرها البرازيل -التي تقدم األنظمة المتكاملة

وهي الفوائد التي حققت نتائج ملموسة وبادية للعيان ،وهو ما يمكن

التي تتمتع بخبرة طويلة تتجاوز  50عاما في مجال الصناعات الفضائية“ ،حصن

مثمرة للغاية في تحقيق عدة فوائد للقطاع الخاص في الدول المختلفة،
رصده من خالل تجربة العمال من أصحاب الكفاءات والمهارات العالية،

وهي التجربة التي تم اكتسابها ممن الكليات العسكرية أو المعاهد البحثية
المسؤولة عن تنفيذ أحدث المشاريع لخدمة القطاع الخاص.

الالزمة لحماية الشركات في العالم الرقمي .وقد أصبحت شركة ،Embraer
البرازيل الدفاعي”  Defense House of Brazilوالعبة أساسية في السوق.

وتنتج شركة  Embraerأنظمة مبتكرة وفريدة تؤهلها ألن تكون في وضع
أفضل يمكنها من تلبية متطلبات األسواق الدفاعية العالمية بصورة أفضل.
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الصفوف األمامية والحرب التي
بدأت تضع أوزارها!
وهي في معطياتها اشبه بالحرب الوقائية التي تقوم من خاللها الدول بالدفاع عن أراضيها من
الغزوات المحتمل حدوثها من خالل دراسة الوضع اآلني للفيروس والتنبؤ بالوضع القادم ووضع

التدابير واإلجراءات الالزمة للتصدي ألي موجة قد تلوح في األفق! أنها حرب حقيقة استنزفت
الموارد والطاقات والصحة واالعصاب وحتى األرواح.

وكحال أي حرب ،هناك صفوف أمامية تتصدر الجيوش المدافعة لمواجهة اندفاع الجيش اآلخر

واحتدام القتال ،لتتحمل بذلك الصفوف األمامية التعرض المباشر لفتيل القتال والضربات
القوية ،فهي الدروع الحصينة إليقاف تفشي الوباء واحتوائه وفق خطط استراتيجية وتقييم
مستمر للوضع ..ومع استمرار الحرب مع فيروس كورونا ،تفاوتت المسميات التي أطلقتها الدول

على عناصر الصفوف األمامية ،اال انها اتفقت على ان األطقم الطبية من أطباء وممرضين
ومسعفين هم أبطال الحرب ،يشترك معهم في تحمل المسؤولية عناصر أخرى مساندة وداعمة

ومضحية مثل وزارات الداخلية والدفاع واالعالم وكل موظف ينتج رغم ظروف التباعد والعمل

من المنزل التي تقتضيها بعض مراحل الحرب! باإلضافة الى كل مواطن ومقيم ،فجميعنا في

خندق واحد نؤدي أدوار متكاملة لهزيمة الفيروس العدو واالنتصار عليه لتعود قريبا بإذن الله الحياة
الطبيعية مع وصول المعركة مع الفيروس الى نهايتها.

هذا يعني أنه وان احتدم القتال وتنوعت الحروب التي نخوضها ضد فيروس كورونا موفيد ،-19اال
ان كم ونوع الجيوش التي تخوض الحرب لمواجهته قادرة بإذن الله على هزيمته بدءا من الجيش

األبيض طواقمنا الطبية ،وجيش الكلمة من كتاب وإعالميون يسخرون اقالمهم للتحفيز على اتباع

التعليمات والبروتوكوالت الصحية لضمان األمن النفسي والصحي ،وتهدئة النفوس وطمأنتها بنشر
الحقائق ومواجهة الشائعات وتفنيدها ،وجيش المواطنين واالنتماء الحقيقي الذي يدفع الى الشعور

بالمسؤولية واتباع التوجيهات الالزمة حسب كل مرحلة لتجاوز األزمة واالنتصار في الحرب.

خالصة القول ،ما زالت دول العالم في معركة ضد كوفيد ،-19وقد تتفاوت حدة وشراسة الحرب

التي تخوضها تلك الدول ضد الفيروس اال انها بالتأكيد عانت األمرين على مختلف األصعدة وأولها
انهيار األنظمة الصحية للعديد منها ،باإلضافة الى الخسائر البشرية التي حصدها الفيروس ونسبة

اإلصابات .اختلفت استراتيجيات وخطط الدول في اعداد وتنفيذ التكتيكات لمواجهة الفيروس
وتحديد نوع العتاد الالزم للمواجهة المطولة ،اال ان هناك أيضا نجاحات لدول أخرى تمثلت في دراسة
الفيروس وتقييم المراحل المختلفة التي مرت بها تلك الدول إلعداد خطط مرنة تتناسب وكل مرحلة

وتحديد عتاد مختلف يتناسب أيضا مع نتائج التقييم وقراءات كل مرحلة ،وكذلك تحديد الجيوش

المناط بها مسؤولية المواجهة بطريقة تكاملية تشكل قوة حقيقية قادرة على الظفر بنتائج واقعية.

لن أستعرض هذه الدول ،فيكفي ما تستعرضه وسائل االعالم المختلفة عن قدرتها على إدارة األزمة
بشكل فعال وصحيح ،وباالعتماد من بعد الله عز وجل على صفوف أمامية قدمت الكثير والكثير

حتى تخرج أوطانها من هذه المرحلة-ونحسبها بإذن الله المرحلة األخيرة -بأقل الخسائر الممكنة
لتسطر قصصا رائعة من التضحيات والعمل المضني يسجله التاريخ ويحفظه لألجيال القادمة،

ومنها – وبكل فخر -وطني الحبيب مملكة البحرين بتوجيهات سديدة من ملكنا المفدى حفظه الله
وسدد خطاه ،وقيادة حكيمة لفريق البحرين من ولي عهدنا ورئيس وزراءنا حفظه الله ووفقه.
السطر األخير ...

«عدونا اليوم هو فيروس كورونا (كوفيد... )19وكلنا جنود في ساحة المواجهة للحد من انتشاره...

وطن واحد” صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
قوتنا في وحدتنا قوة
ٍ
العهد رئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

عرف الحرب
في اللغة ،تُ ّ
على انها قتال بين
طرفين ،وجمعها حروب
وعكسها سلم ،وإذا
قيل استعرت الحرب
أي أنها اشتدت ،أما
إذا قيل وضعت الحرب
أوزارها ،فهذا يعني أن
القتال انتهى .وبطبيعة
الحال ،انشغلنا عن كل
حرب دائرة اال عن حرب
كورونا! فقد شكلت
جائحة كورونا أزمة ال
مثيل لها ووجودها
ينقل شعورا بوجود
حرب ،العدو فيها
الفيروس والطرف
اآلخر كل دولة يصل لها
هذا الفيروس مهددا
باالنتشار!
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قاعدة  3يوليو  ..رسالة سالم
وتنمية واستقرار

ان الحق يحتاج دائما لقوة تفرضه,,واألمة بدون جيش وطني قوي
ومخلص ،فان األمم تتداعى عليها مهما ادعى العالم العدالة

والديموقراطية .

بقلم /عبدالله يسري إعالمي وكاتب

زميل كلية الدفاع الوطني /أكاديمية ناصر العسكرية العليا
في الثالث من شهر يوليو الجاري صباحا,قام فخامة الرئيس عبدالفتاح

في منطقة جرجوب على ساحل البحر المتوسط شمال غرب ،،على

بن زايد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي وعدد من وزراء

والمنطقة كلها ،لتمثل قيمة مضافة كبيرة للقوات المسلحة المصرية

السيسي,,يرافقه ضيوف مصر الكبار في مقدمتهم سمو الشيخ محمد

الدفاع للدول الشقيقة والصديقة ,قام بافتتاح “قاعدة  3يوليو” البحرية

مساحة  10ماليين متر مربع وهي االكبر على على االطالق في مصر
ولقواتها البحرية بهدف تأمين المصالح المصرية واألمن القومي
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القدرات الذاتية لقاعدة
 3يوليو تتيح لها القيام

بكافة المهام العملياتية
والتدريبية واللوجستية ،،اضافة
لتنفيذ التدريبات المشتركة مع
الدول الشقيقة والصديقة

المصري على االتجاه االستراتيجي الشمالي الغربي وهي تأتي في اطار

رؤية استراتيجية للقيادة السياسية للدولة المصرية ..كما انها تحمل

رسالة طمئنة وتعاون لجيران مصر المشاطئين لها والذين تربطهم بمصر
اتفاقيات وتعاون ومصالح مشتركة ..فهم حلفاء مصر .

تشتمل القاعدة على  74منشئة عسكرية باالضافة لمهبط طائرات وعدد

من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات و اخر
للتدريبات المشتركة ،ورصيف حربي بطول  1000متر وعمق  14متر

وعدد من االرصفة التجارية  2200وعمق  17متر  ،وبرج مراقبة للميناء

بارتفاع  29متر وحاجزين لالمواج بطول  3650متر ،وعدد من المنشات

االدارية والخدمية والصحية والتعليمية ومجمع لالنشطة الرياضية،،

باالضافةالى انشاء بوابات للقاعدة بموانع قوية لحمايتها وأسوار مزودة

بكاميرات للمراقبة التلفزيونية .

مراسم االفتتاح

وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،القائد
األعلى للقوات المسلحة بتسليم قائد القاعدة وقادة الوحدات المنضمة
حديثا أعالم وحداتهم البحرية وشاركه في تسليم االعالم ضيوفه الكبار

ثم أطلقت المدفعية  21طلقة ثم قام الريس عبدالفتاح السيسي
بالتوقيع على وثيقة افتتاح القاعدة .

تم رفع العلم المصري على  47وحدة بحرية جديدة ايذانا بدخولها الخدمة

والتي شاركت فيما بعد ضمن القوات في مناورات “قادر”2021
االستراتيجية التعبوية للقوات المسلحة المصرية .

وفي كلمته أمام الضيوف  ،،قال الفريق أحمد خالد،قائد القوات البحرية
“انه مع ايالء الدولة المصرية اهتماما ملموسا بالبحر حيث فتح الله

علينا من خيراته بعد ثورة  30يونيو ،،فان هذه القاعدة بحق رسالة سالم

وتنمية لمنطقتنا بالكامل ”.

الهدف االستراتيجي

ان القدرات الذاتية لقاعدة  3يوليو تتيح لها القيام بكافة المهام

ان الهدف االستراتيجي لهذه القاعدة يكم في خلق كيان عسكري ومركر

العملياتية والتدريبية واللوجستية ،،اضافة لتنفيذ التدريبات المشتركة

الغربي وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الغربية للدولة وحماية مقدراتها

تكون النهاية بل انها نقطة انطالق جديدة نحو تعزيز أمن مصر البحري

نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على االتجاه االستراتيجي
المتمثلة في خطوط المواصالت البحرية وحركة النقل البحري الصديق
القادم من والى الغرب .

مع الدول الشقيقة والصديقة “ كما أكد قائد القوات البحرية” انها لن

واقتصادها األزرق”.

لقد أكد الرئيس السيسي على حرص الدولة للوصول لمنظومة قتاالية
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متكاملة وتكثيف اجراءات التأمين لكل القطر المصري  ،،وتطوير نظم
التسليح في مختلف االفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية و ردع

كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها!!!

وفي تغريدته عبر تويتر قال سمو الشيخ محمد بن زايد “سعدت بحضور
افتتاح قاعدة  3يوليو البحرية المصرية في منطقة جرجوب ..مصر بقيادة
أخي عبد الفتاح السيسي تشهد انجازات بارزة في مختلف القطاعات

الحيوية  ..كل التوفيق للشعب المصري الشقيق في مسيرته نحو البناء
والتنمية ” ،،ويرى مراقبون سياسيون حرص الرئيس السيسي على

دعوة أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد لحضور هذا الحدث الهام وفي
يوم تمثل ذكراه عام  2013ميالدا جديدا للدولة المصريةوانتصار الرادتها
الحرة وارادة شعبها وثوابته الحضارية  ،،يمثل أعلى درجات التفاهم
واالنسجام في الرؤى بين القيادتين لما فيه صالح الشعبين الشقيقين

بل واألمة العربية ومنطقة الخليج العربي .

قادر 2021

كما يرى مراقبون ومحللون سياسيون وعسكريون أن تنفيذ المناورة
العسكرية “قادر ”2021بالذخيرة الحية لكل االسلحة المشاركة في حضور
فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل ضيوف مصر الكبار ووزراء دفاع

عدد من الدول الصديقة والشقيقة ،،أنه تجسيد لمنتهى الثقة والقوة
واالطمئنان للدولة المصرية وكافة أركانها وقواتها
المسلحة الباسلة .

حيث حملت المناورة قادر 2021عدد من المفاجات في ظهور عدد

من االسلحة الجديدة  ،،مثل طائرات القط المتوحش & AW149
وكذلك

الفرقاطة

برجاميني

والفرقاطة

ميكو
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خاصة واسقاط عامودي لتأمين المنشات الحيوية  ..وتم تأمين أعمال

القوات باستخدام كافة أنواع األسلحة المنضمة حديثا للقوات المسلحة وفي
هذا رسالة قوية وواضحة تعكس مدي استيعاب العنصر البشري المقاتل

لطرارزات مختلفة التقنيات سواء فرنسية او ايطالية او روسية او أمريكية او
صينية أو غيرها ..وفي وقت زمني قياسي وأيضا مدى االتقان وصوال ألعلى

معدالت االستخدام .

لقد جسدت تفاصيل المناورة بمراحلها المختلفة مجموعة من المشاهد
الرائعة عكست معركة االسلحة المشتركة في أوج قوتها وانسجامها ،،كمـا ان

اصابة االهــداف المعـادية سـواء كان جوا او بحرا أو برا بالذخيرة الحية خلقت
أجواء معركة عسكرية حقيقية أمام جمهور الحاضرين في المنصــة والمتابعين
على الهــواء مباشرة عبر شــاشـات التلفزيون المختلفة ،،،

وبعد  ،،فان القوات المسلحة المصرية درع وسيف لمصر الشقيقة الكبرى
لألمة العربية ،تذود عن أمنها القومي وقد أعلنت مرارا وتكرارا على لسان

القائد األعلى لها ،فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أمن الخليج جزء

ال يتجزأ من األمن القومي المصري بمجاالته الحيوية على كافة االتجاهات
االستراتيجية للدولة المصرية وأن كل المتغيرات السياسية األخيرة في
المنطقة عكست مدى صدق الرؤية المبكرة لدولة  30/6في أهمية امتالك

االلمانية الصنع ،،ولنشات المرور األلماني السريع ولنشات “ربات

القدرة للدفاع والتنمية .

كماتم في هذه المناورة استخدام جميع أنواع صور المعركة وتم تنفيذ

أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات

الشـتراك جميـع أنـواع القـوات الخاصـة (صاعقة  -مظالت  -ضفادع

األشقاء ووحدة الصف في مواجهة العدائيات القائمة والمحتملة !!

القوات الخاصة “السريعة .

جميــع الرمايات لكل األفــرع الرئيسيــة للقـوات المسلحة ،باألضافـة

بشرية ).

كما تم تنفيذ الرمايةالفاعلية بالذخائرالصاروخية ألنظمة الدفاع الجوي
الحديثة ،،كماتم اسقاط قوات خاصة بالمظالت وابرار بحري لقوات

كما ان المشهد الرائع الذي ظهر فيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعه
المسلحة االماراتية وباقي الضيوف يعكس قوة ومتانة العالقة االخوية بين
وال يغيب عن العارفين بعلوم االستراتيجيات أن من يملك قوة بحرية تصل

هائال.
للمياه الزرقاء فانه يملك قدرة وثقال استراتيجيا
ً
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اإلنسحاب من أفغانستان ..

مناورات تكتيكية أم إستراتيجية ؟

ما الذي يستدعي اإلنسحابات األميركية األخيرة من مواقع ومواضع
مختلفة حول العالم ،على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها

واشنطن للوصول إلى تلك النقاط ،وها هي ترحل عنها ،مخلفة من وراءها
تساؤالت حائرة عما يجري ؟

بقلم /إميل أمين

كاتب وباحث في الشؤون الدولية

لعل الدافع الرئيس لعالمة اإلستفهام المتقدمة القرار الذي أتخذ

من قبل مرات عديدة ،فهي أميركا الحائرة بين المثالية والواقعية،

أفغانستان ،وها هي إدارة بايدن ال تكمل الطريق فحسب ،بل تبدو

أمريكا التي تمضي في طريق أفغانستان بهدف تخليصها من إرهاب

من قبل إدارة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب باإلنسحاب من

إرهاصات اإلنسحاب من العراق ظاهرة للعيان ،مهما حاول البعض

تجميل الحقيقة .

في اإلنسحابات األمريكية مسحة من روح أميركا الثنائية ،تلك التي

أشرنا إليها

أميركا المضطربة روحها في داخلها بين الويلسنية والجيفرسونية،
طالبان ،وأميركا التي تترك األفغان اليوم وبعد عقدين من وجودها
المسلح ،نهبا لصعود طالبان الشرس مرة جديدة ،مع ما يعني ذلك

من خسارة أي مكتسبات متعلقة بالحرية أو الديموقراطية .
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وثيقة الدليل االستراتيجي
المؤقت لألمن القومي
األميركي تعرض أهم وأبرز

التحديات التي تواجه األمن
القومي األميركي على
المستوى العالمي
تضاد استراتيجي

الحيرة ال تتوقف عند الشأن األفغاني ،بل تمتد أيضا إلى الشرق

األوسط ،ال سيما أن واشنطن قد سحبت مؤخرا بطاريات صواريخ من
بعض دول المنطقة ،حكما كان لها أهمية وحضور عسكريين ،وتدخل
ضمن إطار الدفاع عن المصالح األميركية في المنطقة ،بشرا وحجرا،

عطفا على دعم الحلفاء ،أولئك الذين يتعرضون لهجمات ال تخطئها
العين من قوى إقليمية ال تغيب عن أحد .

أن يقتنص فرائسه ،ويجعل قسمها من نصيبه ،وفي أول السلم تبدو
روسيا المتشهية اإلنتقام مما جرى لها قبل ثالثة عقود ،والصين التنين

القادم ال محالة .

وثيقة الدليل االستراتيجي

ربما يكون من المفيد اإلطالع على ،وثيقة الدليل اإلستراتيجي المؤقت

لألمن القومي األميركي ،والتي أعلنتها إدارة الرئيس بايدن في  3مارس

تبدو فكرة اإلنسحاب أول األمر ،في حالة تضاد إستراتيجي ،لرؤية

 ،2021وتعرض ألهم وأبرز التحديات ،ومصادر الخطر التي تواجه األمن

نهاية تسعينات القرن الماضي ،وفلسفته تقوم على الحتمية الجبرية أو

إحدى النقاط التوجيهية المثيرة في الوثيقة تتعلق بالصين ،الجار األقرب

مشروع القرن األميركي ،ذلك الذي وضع لبناته المحافظون الجدد في

القدرية ،التي تكفل هيمنة الواليات المتحدة على المسكونة وساكنيها،
من شرقها إلى غربها ،ومن شمالها إلى جنوبها .

يبدو اإلنسحاب بمثابة إخالء مربعات نفوذ وقوة أميركية ،وليس سرا

أن هناك خلف الباب من يتربص بالحضور األميركي العالمي ،ويريد

القومي األميركي على المستوى العالمي .

مع روسيا اإلتحادية ألفغانستان،وفيها نجد التناقض التكتوني األميركي

باديا للعيان ال يدانيه الشك ،ذلك أن واشنطن تنظر لبكين على أنها
األختبار الجيوسياسي األكثر أهمية بالنسبة إليها،

وينطر إلى هذه

العالقة بأنها عالقة تنافسية بشكل عام وتعاونية عندما يتطلب األمر
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ذلك ،وعدائية في أحيان أخر ،ويشدد بايدن على ضرورة التعامل مع

الصين من موقع قوة .

الهدف من اإلنسحاب

تحليل البند المتقدم يدفعنا إلى تساؤل أكثر قربا من دائرة التفكير أو
التفسير التآمري للتاريخ،والسؤال الجوهري هنا  ”:هل اإلنسحاب من

أفغانستان ،مع العلم بأن هناك رفض كبير من مجمع اإلستخبارات

األمريكية ،وجنراالت البنتاغون ،لمثل هذا الهروب الكبير في جنح الظالم،

كما جرى من عند قاعدة باغرام ،هل هذا اإلنسحاب هدفه الرئيس إيقاع

الصين في فخ أفغانستان ،ومن ثم تعطيل مسارها ومساقها القطبي ؟

القراءات المعمقة
للمشهد األفغاني يدرك المرء
أن القوات المسلحة األمريكية لم تعد
في حاجة إلى البقاء على األرض
طويال إذ يكفي حضورها بحرا وجوا
كي تتسيد العالم

لم يوفر بعض المحللين الصينيين الثقات اإلشارة قبل بضعة أعوام إلى

أن الصين مدينة ألسامة بن الدن ،ولجماعة طالبان ،ذلك أنهم عطلوا
األمريكيين لعقدين من الزمن ،وأوقعوهم في مستنقع ال يقل ضراوة عن

نظيره الفيتنامي ،وإن تجاوزه من حيث تريليونات الدوالرات التي تكبدها

اإلقتصاد األميركي ،في حين كانت بكين تستبق العالم وبخاصة أميركا،
وتتهدها بقوة الردع النقدي في الحال ،وتتجهز لها بدرع نووي تحت األرض

في اإلستقبال .

عبر إغتيال كبار قادتها في اليمن ،بدون كلفة بشرية من على بعد آالف
األميال ،ودون تحمل عناء الحصول على إذن رسمي إلختراق األجواء .

من ناحية أخرى يتحدث المؤيدون لإلنسحاب من أفغانستان عن فاعلية
الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والتي يمكنها أن تصيب أهداف

أصحاب هذا السيناريو يدركون أنه ليس من السهولة وقوع الصين في

بعيدة على األراضي األفغانية ،وبخاصة إذا تصاعد المد الطالباني ،وهو

وأن موسكو قد تفكر بصورة أو بأخرى في ذات السيناريو ،إذ ليس الذي

عطفا على ذلك ال تبدو واشنطن في حاجة إلى تحريك جنود باآلالف،

الفخ ،لكنهم غير قادرين على نفي اإلحتمالية بحال من األحوال ،ال سيما
بين موسكو وبكين هو تآخي أو صداقة عميقة جذرية وتحالف سياسي

وثيق ،بل عالقة براجماتية بهدف مواجهة العدو المشترك ،والذي هو
واشنطن وليس أحد أخر .

ولعله من القراءات المعمقة للمشهد األفغاني يدرك المرء أن القوات

المسلحة األمريكية ،لم تعد في حاجة إلى البقاء على األرض طويال ،إذ
يكفي حضورها بحرا وجوا ،كي تتسيد العالم .

خذ إليك في هذا

السيناريو المرجح في كل األحوال .

كما كان الحال قبل عقدين وقت غزو أفغانستان بنوع خاص ،ذلك أن

حامالت طائراتها باتت اليوم جيوش متحركة ،يمكن تنقلها من محيط
إلى أخر ،ومن بحر إلى سواه ،ما يحقق ألمريكا السيادة والهيمنة على

 % 79من مساحة الكرة األرضية ،وعلى غير المصدق النظر إلى حاملة
الطائرات األميركية األولى ،جيرالد فورد ،واألولى أيضا من نوعها ،بطول

يصل إلى  335مترا ،ووزن يبلغ مائة ألف طن ،وهي التي أنطلقت منها

السياق ،عالم الطائرات المسيرة ،الدرونز ،والتي

صواريخ توماهوك البحرية على مطار الشعيرات في سوريا قبل بضعة

وقد أحرزت واشنطن تقدما غير مسبوق في هذا المجال العسكري،

تبدو الواليات المتحدة في مرحلة مراجعة لكثير من ثوابت المرحلة

ستضحى عما قريب األداة الفاعلة في الصراعات المسلحة حول العالم،

وقد حققت بالفعل نجاحات على صعيد عمليات عسكرية عديدة ،وكثير

منها جرى في أفغانستان نفسها ،فمن خاللها تم إصطياد كبار قيادات
تنظيم القاعدة

المركزي في باكستان وأفغانستان ،وتم تمهيد الطريق

أيضا إلنهاء فرع التنظيم األكبر “ تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب”،

أعوام .

الممتدة من الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الحرب الباردة ،وفي
هذا السياق يمكن أن تكون اإلنسحابات بمثابة الرجوع إلى

الوراء

خطوة،لإلنطالق إلى األمام خطوات ،وهي نظرية مكر التاريخ ،كما نظر

لها الفيلسوف األلماني االشهر جورج هيجل ....فأنظر ماذا ترى؟.
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يستحق الرئيس
التونسي قيس سعيد
هذا التأييد الكبير سواء
من الشعب ومؤسسة
الجيش والشرطة
التونسي أو من الدول
والشعوب العربية
واألجنبية لقراراته
اإلصالحية الجذرية التي
ستنتشل تونس من
براثن حزب النهضة
اإلخواني الذي جر تونس
خالل السنوات الماضية
إلى حافة الهاوية.

ً
هنيئا لتونس
الخضراء
يقف الشعب التونسي خلف قيادته الحكيمة في إزاحة عصابات ومافيات
اإلخوان التي جرجت تونس إلى حالة من الفشل السياسي واالقتصادي
ال يمكن القبول بها بعد اآلن ،وال يمكن أن يتصور أحد أن يقبل الشعب

التونسي أن تدار تونس بأجندة خارجية تتبع دول معينة وتنطلق من منهج

مرشد اإلخوان الذي اثبت فشله في معظم الدول العربية ،وكذلك الفشل
االقتصادي بانهيار العملة التونسية وزيادة البطالة وأخطاء أخرى فادحة
تسبب البرلمان التونسي والحكومة المقالة بها والتي استوجبت التحرك

المثالي في التوقيت المالئم لتدخل الرئيس التونسي بقرارات حاسمة
ستنقذ تونس وشعبها من ضياع كان محتما.

يراهن اإلخوان بمظلوميتهم القديمة المتلونة على تدخالت تعيد لهم
سلطتهم أو القيام باحتجاجات تعكس وجهة نظر ضيقة وفئة محدودة من

الشعب التونسي ،ولكن استطالعات الرأي أثبتت أن السواد األعظم من
الشعب التونسي ومؤسسات المجتمع فيه تؤيد الرئيس التونسي وحركته
التصحيحية ،ولن تترك مجاال لإلخوان للعبث بأمن تونس أو التسلل مرة

أخرى إلى برلمانه ومؤسساته ،وقد تكون هذه هي النهاية الوشيكة لحزب
النهضة االخواني الذي عاث فسادا منذ العام .2013

من وجهة نظري فإن الرئيس التونسي الجريء سوف يضع مخططا شامال

يوضح مستقبل تونس وسيكون بمشاركة الهيئات المختلفة وسيتضمن
ذلك تعيين حكومة جديدة وإجراء محاكمات للفاسدين وألصحاب الصفقات
المشبوهة وقد يتعدى ذلك لمحاكمة كل من كان يعمل لتنفيذ أجندات

خارجية ،أي قد يكون هناك محاكمات سياسية جريئة تستأصل الخبيث

من الطيب ،وتعيد تصحيح األوضاع المضطربة التي أججها حزب النهضة
اإلخواني بقيادة الغنوشي ،وسيتبع ذلك النظر في أمر البرلمان سواء بإعادته

بدون الفاسدين أو بإجراء انتخابات تشريعية جديدة ،حسب ما يتيح الدستور

للرئيس التونسي.

قضي األمر ،وأصبحت أوراق اإلخوان المسلمين مكشوفة ،وأصبح الشعب
التونسي وجميع الشعوب العربية يعلمون أن اإلسالم السياسي ليس أكثر

من طريق رسمه البعض للحصول على المراكز واالمتيازات والصفقات،

ولم يعد هناك مجال واحد ،إلعادة تسويق هذا المنتج بأي حال من األحوال،
فهنيئا لتونس الخضراء برئيسها الشجاع وشعبها الحر المعطاء.

90

العـدد  | 595أغسطس 2021

تقنيات

االستخدامات المختلفة
والفئات المتعددة تضعان
الطائرة  C295على القمة

عندما يأتي الحديث عن المهام الجوية يتبادر إلى الذهن الطائرة  ،C295التي تعتبر جزءا من عائلة

 Airbus Defence and Spaceمن طائرات النقل الخفيفة والمتوسطة التي تضم الطائرة C212

القديمة والطائرة  CN235األصغر حجما ،كأفضل نموذج .وسواء تعلقت المهام بالعمليات اإلنسانية

أو األمن الداخلي أو مراقبة البيئة ،فقد نجح الجيل الجديد من الطائرة  C295في إثبات وجوده كطائرة

مثالية لتنفيذ المهام الدفاعية والمهام التي تفيد المجتمع.

91
والطائرة  C295مرخصة بالكامل وتنفذ عملياتها القتالية الروتينية ليال أو

نهارا بغض النظر عن األحوال الجوية ،بدءا من المناطق الصحراوية وانتهاء
بالمناطق البحرية ،ومن الطقس الشديد الحرارة إلى الطقس الشديد

البرودة .وتتميز طائرة النقل الجوي التكتيكية المتوسط الحجم بقوتها
واعتماديتها ،وتتميز أنظمتها بالبساطة ومقصورتها باالتساع ،األمر الذي

يمنحها القدرة على تنفيذ مجموعة كبيرة من االستخدامات المتعددة
الالزمة لنقل األفراد والقوات ومواد الشحن السائبة أو المعبأة في باالت

وإخالء الجرحى والمصابين وإجراء االتصاالت وتنفيذ المهام اللوجستية

وعمليات اإلسقاط الجوي.

وتتمتع الطائرة  C295بتصميم مرن وقدرة عالية على الطيران لساعات

تتمتع الطائرة  C295بتصميم
مرن وقدرة عالية على
الطيران لساعات طويلة،
عالوة على أنظمتها الحديثة،
وهي المواصفات التي تجعل منها منصة
استثنائية لتنفيذ عدة مهام كثيرة ومتنوعة
تتعلق بجمع المعلومات االستخباراتية

طويلة ،عالوة على أنظمتها الحديثة ،وهي المواصفات التي تجعل منها

والمراقبة واالستطالع

منصة استثنائية لتنفيذ عدة مهام كثيرة ومتنوعة تتعلق بجمع المعلومات

االستخباراتية والمراقبة واالستطالع Intelligence, Surveillance,
 ،)Reconnaissance (ISRوتشمل تلك المهام الحرب المضادة

للغواصات وحرب السفن واإلنذار المجوقل المبكر والمراقبة البحرية.

الخدمة حاليا داخل المناطق المعادية مثل العراق وأفغانستان مثل مقصورة

القيادة المصفحة والتحذير الراداري  )radar warning (RWRواإلنذار

وتطرح شركة  Airbus Defence and Spaceحاليا الطائرة  C295بجناحيها

الصاروخي  )missile warning (MAWSواإلنذار الليزري laser warning

الطيران المختلفة ،عالوة على قلة استهالكها للوقود .ويضل طول الطائرة

القدرة على اإلقالع والهبوط فوق المدارج الجوية القصيرة

المعروفين ومحركاتها ذات القدرة العالية ،ما يرفع أداءها خالل كافة مراحل
إلى  24,45مترا ،وطول جناحها إلى  25,8مترا ،وارتفاعها إلى  8,6أمتار .وقد

حصلت الطائرة على طلبات شراء من شركات الطيران العسكرية والمدنية
في جميع أنحاء العالم ،بدءا من كندا ومصر وانتهاء بإسبانيا وإندونيسيا.

كفاءة قتالية

 )(LWSوأجهزة إطالق الطلقات الكاشفة .chaff/flares dispensers

تتميز الطائرة  C295بقدرتها على اإلقالع والهبوط فوق المدارج الجوية

القصيرة  ،)short take-off and landing (STOLباإلضافة إلى وجود

عجالت هبوط قوية تمكنها من العمل في أشد المناطق وعورة وصعوبة

التي تعيق عمليات اإلقالع والهبوط.

وتتضاعف أهمية الطائرة  C295كطائرة نقل عسكري تكتيكي يصعب

تتميز الطائرة  C295بكفاءتها القتالية التي تؤهلها لتنفيذ عملياتها الروتينية

رصدها ،وهو ما يسهل عملية إقالعها من المدارج الجوية القصيرة غير

كولومبيا أو في المناطق الصحراوية المتربة والشديدة الحرارة في الجزائر

أو صلبة  ,)soft and rough (CBR 2وقد تم تصميم الطائرة بحيث تتمتع

سواء في المناطق الحارة والمشبعة بالرطوبة داخل أدغال البرازيل وجبال
واألردن ،وفي األجواء الشتوية الشديدة البرودة والمغطاة بالثلوج في بولندا
وفنلندا .وجرى استخدام الطائرة بنجاح في المهام الخارجية الطويلة (التي

قد تصل إلى عامين ،وقد تصل ساعات طيران الطائرة الواحدة إلى أكثر من

 90ساعة شهريا) في المناطق النائية مثل تشاد والعراق وأفغانستان .كما
أن قدرة الطائرة على العمل كطائرة للنقل الجوي تأتي لتمنحها مرونة أكبر

كطائرة نقل تكتيكي ،وهو ما يضاعف مميزاتها ويفتح أمامها فرصا جديدة

أكبر لتنفيذ المهام.

الممهدة (التي ال يتجاوز طولها  670ومترا 2,200/قدما) سواء كانت رخوة
بقدرة كبيرة على الطيران المنخفض لتنفيذ المهام التكتيكية والطيران

بسرعات قليلة قد تصل إلى  110عقدة.

معيار جديد إللكترونيات الطيران

تتمثل أهم ميزة تتمتع بها الطائرة  C295على مستوى مهام الدوريات

والمراقبة في “النظام التكتيكي المتكامل” Fully Integrated Tactical
 )System (FITSالمسؤول عن استخدام أنظمة االستشعار والتحكم فيها

وتأتي الطائرة  C295في عدة فئات خاصة مثل الطائرة الحربية Gunship

وعرضها ،ما يساهم في زيادة الوعي الخاص بالمهام ويسهل عملية اتخاذ

والمنشآت،،،إلخ) ونقل أجهزة الحماية الشخصية االختيارية الموجودة في

ويأتي نظام  Collins Aerospace Pro Line Fusionليساهم في

(التي تقدم اإلسناد الجوي القريب للقوات البرية والقوافل والمرافق

القرار السليم.
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ونظام التحكم في الطائرة مرخصان طبقا لمتطلبات  FAR-25المحددة
لعمليات االقتراب  ILS Cat I and Cat IIوعمليات االقتراب  GPSغير

الدقيقة بالنسبة للعمليات اآللية أو اليدوية.

فئات مجهزة باألسلحة

تطرح شركة إيرباص حاليا فئتين مسلحتين من الطائرة  :C295فئة مسلحة
بتسليح خفيف ،وفئة مزودة بأسلحة جمع المعلومات االستخباراتية

والمراقبة واالستطالع ( )ISRوتحتوي الفئة األولى على صندوق مجهز

بمدفعي رشاش يتم ضبطهما يدويا ومجهزين بوضعي إطالق قابلين
لإلغالق ومثبتين بصفائح معدنية فوق قضبان الشحن الحالية .ويمكن

تركيب هذه الفئة داخل أي طائرة  C295بأقل التعديالت الممكنة ،وتحتوي
هذه الفئة على صندوق حالي يمكن وضعه بكل سهولة ،وهو ما يمثل

إضافة حقيقية بالنسبة لتلك الفئة.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق األسلحة الخفيفة يعمل حاليا لدى عميل لم

تحسين قدرة الطائرة  C295على تنفيذ مهامها التكتيكية ،األنمر الذي

يتم اإلفصاح عنه ،وهو يحتوي على مدفعي رشاش خفيفين من عيار 12,7

لمقصورة القيادة الزجاجية التي تحتوي على أنظمة مالحية رقمية فتضم

فعالية هذا الصندوق المتعدد الوظائف نجد أن هذا الصندوق قابل للفك

يسمح لمسؤول التشغيل بأداء مهمته بأكبر قدر من الفاعلية .وبالنسبة
أربع شاشات مصفوفة فعالة كبيرة (مقاس  6بوصات  x 8بوصات) تعمل

بالكريستال السائل وتتمشى مع نظارات رؤية ليلية .ويأتي نظام المالحة

المتكامل المتطور المزود بشاشات متعددة الوظائف ليساهم في زيادة
الوعي الميداني وتعزيز السالمة الجوية وتخفيف أعباء العمل عن كاهل قائد

الطائرة وزيادة فعالية المهمة.

ملليمترا يتم تركيبهما داخل الباب المخصص ألفراد المظالت .ولزيادة

أيضا ،ما يمنح مسؤولي التشغيل مرونة كاملة لتركيبهما عند الضرورة

فقط ،وال تستغرق عملية تركيب الصندوق سوى  30دقيقة تقريبا.

أما بالنسبة إلى فئة الطائرة  C295المزودة بأسلحة جمع المعلومات

االستخباراتية والمراقبة واالستطالع ،فهي عبارة عن طائرة خاصة بهذا
الغرض وهي مزودة بصواريخ دقيق موجهة بالليزر جاهزة لإلطالق

وتساهم وظائف الطائرة في دعم المتطلبات الالزمة للبيئات التكتيكية

والتعامل مع الموقف في أصعب السيناريوهات .وقد طرحت شركة

( HARPلإلسقاط الجوي الدقيق) وضبط األداء والمالحة العمودية VNAV

 ،SOFINS 2021وهذه النسخة مجهزة برادار متعدد الوظائف يمكن

المدنية والعسكرية على حد سواء ،مثل المساعدات الحسابية CARP/
وضبط الالسلكي وقواعد البيانات التكتيكية،،،إلخ .كما أن الطيار اآللي

 Airbus Defence and Spaceنسخة محدثة من هذه الفئة خالل معرض
تسليحه أيضا لتنفيذ عمليات اإلسناد الجوي القريب Close Air Support
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 .)(CASوتضم هذه الفئة مجموعة متكاملة من أنظمة االستشعار
المخصصة للمراقبة وأحدث نظام  FITSللمهام ،باإلضافة إلى مجموعة

كاملة من األسلحة ،األمر الذي يمنح مسؤول التشغيل القدرة على أداء
مهام جمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع لساعات
طويلة وتوفير اإلسناد الجوي القريب عند الضرورة.

الطائرة المجهزة لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة واالستطالع

من ناحية أخرى ،نجد الطائرة  C295المجهزة لجمع المعلومات االستخباراتية

والمراقبة واالستطالع مزودة بنقطتين صلبتين  hard pointsأسفل
الجناحين لوضع القاذفات والصواريخ والقنابل المضادة للسفن وأنظمة

االستطالع/التشويش .reconnaissance/jamming pods

وتشمل قائمة األسلحة التي يمكن للطائرة  C295استيعابها أسفل جناحيها

الصاروخ  L-UMTASالمضاد للدبابات الذي أنتجته شركة Roketsan
والصواريخ  Ciritالموجهة بالليزر وصندوق توجيه القنابل الليزرية Cirit

المواصفات الفنية

والصواريخ  Mk 82ذات الرؤوس الحربية والصواريخ  CAT-70غير الموجهة
التي أنتجتها شركة  Expalباإلضافة إلى قاذف الصواريخ المتعددة.

ويتميز الصاروخ  L-UMTASشبه الفعال الموجه بالليزر semi-active

	•الطول 24,46 :مترا

 laser (SAL)-guidedبقدرته على الهجوم ليال أو نهارا ،ويمكنه قصف

	•طول الجناح 25,81 :مترا

كما تضم هذه الفئة أيضا المدفع اآللي  BK 27من إنتاج شركة

	•الحد األقصى للوزن عند اإلقالع 21,000 :كيلوجرام

أهداف ثابتة أو متحركة على مسافة تتراوح بين  500مترا و  8,000مترا.

 Rheinmetallونظام التسلح  Escribanoالذي يمكن تشغيله عن ُبعد
 )remotely operated weapon system (RCWSويتم دمج كافة
األسلحة مع نظام  FITSحتى يتمكن مسؤولو التشغيل من إصابة أهدافهن
بدقة .ويصل معدل إطالق النار لدى المدفع اآللي  BK 27حوالي 1,700

طلقة في الدقيقة.

	•االرتفاع 8,88 :أمتار

(الطبيعي) أو  23,200كيلوجرام ( 51,147رطال) في حالة
الحمولة الزائدة

	•العناوين:

	•تستطيع الطائرة  C295أداء عدة عمليات متعددة المهام
بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية

ويمكن تسليح البابين الجانبيين المخصصين ألفراد المظالت بمدفعي

	•تساهم القدرة على اإلقالع والهبوط فوق المدارج الجوية

الحماية الشخصية مثل جهاز استقبال التحذيرات الرادارية radar warning

في المناطق التي يصعب فيها تنفيذ عمليات اإلقالع

 )warning system (MAWSونظام التحذير الليزري laser warning

	•قامت الطائرة  C295المجهزة بأنظمة جمع المعلومات

رشاش عيار  12,7ملليمترا ،ويمكن تجهيز الطائرة اختياريا بأجهزة وأنظمة

 )receiver (RWRونظام التحذير عند اقتراب الصواريخ missile approach
 )system (LWSوموزع الطلقات الكاشفة .chaff/flares dispensers

محركات متكاملة

القصيرة ( )STOLفي تمكين الطائرة  C295من العمل

والهبوط

االستخباراتية والمراقبة واالستطالع ( )ISRبرحلتها
األولى وهي مسلحة بثمانية صواريخ موجهة بالليزر

تضم محطة الطاقة الكهربائية محركين توربينيين من طراز & Pratt

وصاروخين وهميين مجهزين بقنابل موجهة بالليزر مثبتة على أربع نقاط

واحدة منهما من ستة أنصال .ويضمن هذان المحركان قدرة فائقة على

تأثير أحجام الصواريخ المختلفة على انسيابية حركة الطائرة ووظائفها

 Whitney Canada PW127Gمسؤولين عن دفع مروحتين تتكون كل
المناورة ،ويتميزان بالقدرة على العمل بكفاءة عالية وقال استهالكهما
للوقود .وتضمن محطة الطاقة الكهربائية الحصول على سرعة تصل إلى
 480كيلومترا في الساعة كحد أدنى ،كما تضمن قدرة الطائرة على الطيران

لساعات طويلة تصل إلى  11ساعة متواصلة .وال تحتاج الطائرة إلى مدارج
جوية طويلة لتنفيذ عمليات اإلقالع والهبوط فوق المدارج الجوية القصيرة

الرخوة والصلبة وغير الممهدة والمدارج الجوية التي ال يتجاوز طولها .670

تطورات جديدة

نفذت الطائرة  C295المجهزة لجمع المعلومات االستخباراتية والمراقبة

واالستطالع رحلتها األولى وهي مسلحة بثمانية صواريخ موجهة بالليزر

صلبة أسفل الجناحين .وقامت مجموعة أولى من الرحالت باختبار مدى
الميكانيكية.

وقد وقعت شركة إيرباص خالل معرض دبي للطيران  2017توقيع سلسلة

من االتفاقيات مع الشركات المسؤولة عن تأمين الصواريخ جو – أرض،
األمر الذي يمهد الطريق أمام مزيد من االختبارات الجوية من أجل تأهيل

منتجاتها لتسليح الطائرة  .C295وتشمل تلك االتفاقيات مذكرة تفاهم
مع شركة  Roketsanالتركية ،باإلضافة إلى توقيع سلسلة من االتفاقيات

األخرى مع شركات  Expal, Escribano and Equipaerاإلسبانية
وشركة  Rheinmetallاأللمانية وشركتي Nobles Worldwide and US

 Ordnanceاألمريكيتين.
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النافذة الدينية

سنن نبوية
الســـــواك

من السنن النبوية الثابتة في هدي النبي صلى الله

فرضا واجبا كي ال يشق على أمته.

ومن ذلك الحرص على نظافة الفم وتطييب رائحته

أن يبدأ بالسواك ،وإذا استيقظ من نومه يسوك فمه

عليه وسلم الحرص على نظافة البدن وطيب الرائحة،
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه
بالسواك ويرغبهم فيه  ،عن أم المؤمنين َعائِ َش ُة
رضي الله عنها قالت َ :ع ِن َّ
الله َع َل ْي ِه
الن ِب ِّي َصَّلى
ُ
اك َم ْ
«الس َو ُ
م َم ْر َض ٌاة لِ َّلر ِّب»رواه
َو َسَّل َم
ِّ
ط َه َر ٌة لِ ْل َف ِ
البخاري.

والمقصود ان السواك سبب في طهارة الفن وطيب

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

رائحته ،وكذلك هو سبب لنيل رضا الله تعالى.
ول َّ
وع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي َّ
الل ُه َع ْن ُهَ :أ َّن َر ُس َ
الل ِه َصَّلى
َ
الَ :
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َق َ
«ل ْو َال َأ ْن َأ ُش َّق َع َلى ُأ َّمتِ ي َأ ْو َع َلى
ُ
َّ
الس َو ِ
اك َم َع ُك ِّل َص َالةٍ ».
اس َل َم ْرتُ ُه ْم ِب ِّ
الن ِ
رواه البخاري ومسلم.

ومعنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم
ً
أمرا مندوبا مستحبا ولم يجعله
جعل السواك

معلم
إسالمي

وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته

بالسواكَ ،ع ْن ُحذَ ْي َف َة رضي الله عنه َ ،ق َ
ان َّ
الن ِب ُّي
الَ :ك َ
«إذَ ا َق َام ِم َن َّ
ُ
وص َف ُاه
َصَّلى ُ
الل ْي ِلَ ،يش ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم ِ

الس َو ِ
اك» رواه البخاري.
ِب ِّ
َع ْن ْاب ِن ُع َم َرَ « ،أ َّن َر ُس َ
ول ِ
ان
الله َصَّلى ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم َك َ
استَ ْي َق َ
الس َو ُ
ــو ِ
اك »
ظ َب َد َأ ِب ِّ
َل َي َن ُام ِإلَّ َو ِّ
اك ِع ْن َد ُهَ ،ف ِإذَ ا ْ
الس َ
رواه أحمد بسند صحيح.

ويجوز استعمال السواك من شجر األراك وهو األفضل
وال حرج في استعمال غيره ويأخذ حكم السواك

التنظيف بالفرشاة والمعجون الخاص للعناية باألسنان

والفم ألن المقصود هو طهارة الفم وذلك يحصل
باستعمال الفرشاة والمعجون كما يحصل بالسواك.

امتدت األيادي البيضاء للوالد المؤسس المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله حتى بلغت
أقاصي أوروبا ،وفي شمالها البعيد يقف شامخا معلم
ً
منيرا بشمس اإلسالم القلوب
حضاري إسالمي

والعقول ذلكم هو مسجد الشيخ زايد في ستوكهولم

حيث بني هذا المسجد ليلبي حاجة المسلمين في هذا

البلد األوروبي إلى مكان للعبادة والهداية واإلطمئنان،
فكان هذا المسجد بصمة لحضارة اإلسالم في ربوع

مسجد
الشيخ زايد في
ستوكهوام

أوروبا.

ويتسع هذا المسجد لما يزيد عن 2500
مصل وهذا
ٍ
يؤكد أهمية هذا المعلم الحضاري في هذه المدينة

األوروبية.

التسامح في هذا البلد حيث حرية اإلعتقاد والعبادة

تم بناء المسجد عام  2000م بتمويل من دولة اإلمارات

مكفولة للجميع ،ومن هنا انتشرت المساجد في

يشتمل بناء المسجد على قبة واسعة تعلو حرم

ً
هدفا ألهل السويد
ولهذا جاء بناء هذا المسجد ليحقق

ً
مناديا
ويعلو المسجد منارة شاهقة يصدح منها اآلذان

اإلسالم وحضارته وتعاليمه.

حيث يشهد إقبال غير المسلمبن للتعرف على اإلسالم

وسطية اإلسالم وتعاليمه السمحة في أوروبا .

العربية المتحدة وعلى نفقة الشيخ زايد طيب الله ثراه

الصالة ،وقد تزينت بالزخارف البديعة الفائقة.

إلى العبادة وذكر الله تعالى.
ً
ً
مهما للتعريف باإلسالم
دورا
أصبح لهذا المسجد
وفهم تعاليمه وبث روح التسامح والتعايش بين

األديان في راحة واطمئنان ومحبة.

وتوجد في السويد جالية إسالمية واسعة وذلك لوجود

السويد.

المسلمين للعبادة ولغير المسلمين للتعرف على

ً
ً
ً
بديعا
حضاريا
معلما
ويبقى هذا المسجد المبارك
ً
ً
ومنبرا لبث
شاهدا على التعايش والتسامح بين األديان
فرحم الله الباني المؤسس الشيخ زايد رحمة واسعة

من عنده وجزاه خير الجزاء عن اإلسالم والمسلمين

واإلنسانية جمعاء.
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ً
عاما
15
من الرخاء والتقدم

من الذاكرة

أغسطس

ً
عاما من الرخاء والرفاهية والتقدم نحقق خاللها من المنجزات ما يستغرق
15

في معظم دول العالم الثالث نصف قرن من الزمان أو ما يزيد.

وكل هذا حين يذكر يقترن باسم زايد الخير .رجل آمن بربه وبشعبه ،وجعل

العدد121 :
أغسطس 1981

هدفه في الحياة ومن الحياة  ،اسعاد مواطنيه ،ثم جعل شعاره “ال فائدة
للمال إذا لم يسخر في خدمة الشعب” .من هنا كانت مسيرته على طريق
الخير واضحة المعالم.

علي الصعيد المحلي :

 -إيجاد السكن المناسب لكل مواطن مع التعويضات العادلة المجزية لكل

تهزنا منجزات  ،وعلى سبيل المثال:

من أنضم جزء من بيته إلي طريق عام أو للمصلحة العامة.

 -دعم مستمر لمسيرة اإلتحاد بإلحاح الوطني الغيور المؤمن بأن قوتنا في

 -بناء المدن الحديثة ،وتحديث القرى ،وتوطين الرحال  ،وتعمير الصحراء،

 -بناء اإلنسان على أساس من تكافؤ الفرص بين كل المواطنين على حد سواء

وعلى الصعيد العربي :

 فتح باب التجنيد للمواطن فينضم إلى قواته المسلحة بدفع ضريبة الوطن.ً
ً
وضمانا ألمن
تحقيقا لعدالة السماء
 -تطبيق الشريعة السمحاء في القضاء

حين تقسو عليهم الطبيعة بالكوارث أو الزالزل  ،يسبق عونه المعنوي

تطوعه السخي بما يخفف من آالم بني جنسه .

 -توفير العالج والدواء بالمجان للجميع -وعلى أرقى المستويات العالمية.

المحتلة.

وحدتنا.

وبإتاحة الفرصة لكل راغب في تلقي العلم ،بحيث أصبح العلم كالماء والهواء.

وحقوق المواطنين دونما اهدار لحقوق الوافدين.

وتوفير الماء الصالح للشرب.

مواقف للرجل زايد  ،في كل محفل عربي  ،فهو السباق الى عون االشقاء

وشغله المشاغل قضايا العرب وعلى راسها قضية العرب االولى :فلسطين

من ذاكرة عدسة درع الوطن

درع الوطن
تطفىء
الشمعة
العاشرة
في العيد الخامس عشر لتولى زايد مقاليد الحكم نحتفل بشجرة موروقة مثمرة

عمرها عشر سنوات وأسمها «درع الوطن»
ً
ً
اصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد بوصفه وزيرا للدفاع أمرا بإنشاء مجلة «درع

حديث من
القلب إلي
حماة الوطن

انها لسعادة كبرى  ،ان التقي بكم من علی منبر مجلتكم «درع الوطن»

 .واذا كان لدي ما أقوله لكم هنا  ،فهو حديث القلب الذي تعودناه معا
في كل المناسبات.

حديث العهد الصادق  ،بأن نكون كتلة متراصة تحمي بلدنا العزيز  ،وتوفر

لشعبنا الطيب  ،األمان واإلطمئنان لتمكينه من اإلستمرار في مسيرته

الرائدة  ،نحو مانتمناه له من رقي وتقدم ؛ خلف قائد المسيرة  ،صاحب
العظمة الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم البالد المفدى.

الوطن» لتكون بمثابة خدمة ثقافية إعالمية لجنودنا البواسل ،وصدر العدد

وانني لواثق من خالل ما عهدته فيكم  ،من انضباطية مشرفة  ،ومناقبية

السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد األعلى مقاليد الحكم.

للديار  ،تضحون بحمية وحماس رائعين في سبیل إعالء راية الوطن ،

األول في أغسطس  1971هدية من سموه في العيد السادس لتولي صاحب
وتواكبت المسيرة حتى قطعت مجلة «درع الوطن» عشر سنوات من عمرها

المديد.

تحتذى  ،أنكم لن تكونوا  ،إال كما أردتم أنفسكم  ،وكما أردناكم حماة
وحماية األرض التي شببتم على حب فدا ئها  ،وعلى التفاني في الذود
عنها  ،واإلستشهاد في سبيلها.

خليفة بن زايد

ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع والمالية
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Armed C295 version is an ISR version with a multi-mission radar that can
also be weaponised to conduct persistent CAS operations

sensors and Airbus’s latest iteration of its
FITS mission system with a full set of
weapons, giving the operators the capability to perform long endurance ISR missions and to provide Close Air Support
when needed.
Armed ISR Aircraft
On another front, the C295 Armed ISR aircraft is provided with underwing hard
points for the installation of anti-surface missiles, rockets,
bombs and reconnaissance/jamming pods.
The weaponry that the C295 can incorporate with its efficient under-wing carriage includes Roketsan’s L-UMTAS antitank missile, Cirit laser-guided rockets, the Teber-82 laser
bomb-guidance kit and Mk 82 warhead and Expal’s CAT-70
un-guided rockets with its multiple rocket launcher.
The semi-active laser (SAL)-guided L-UMTAS has both day
and night attack capability and can strike stationary and
moving targets within a range of 500m and 8,000m.
This variant also features Rheinmetall’s BK 27 autocannon
and Escribano’s remotely operated weapon system (RCWS).
All the weaponry is integrated with the FITS system so that
the operators can accurately perform the targetting. The BK
27 has a high rate of fire of 1,700 rounds a minute.
The para-troop side doors can be mounted with two 12.7mm
light machine guns and associated mounts.
The aircraft can be optionally equipped with self-protection
equipment and systems such as a radar warning receiver
(RWR), a missile approach warning system (MAWS), a laser
warning system (LWS) and chaff/flares dispensers.
Integrated Engines
The power-plant integrates two Pratt & Whitney Canada
PW127G turboprop engines driving a pair of six-bladed propellers. It ensures superior manoeuvrability, hot and high
performance, and low fuel consumption. The power-plant
enables a maximum speed of 480km/h and a long endurance of up to 11 hours.

The aircraft has a smaller operational footprint to enable operations from soft, rough and unprepared runways, as well as short
airstrips with a length of less than
670m.
New Developments
The C295 Armed ISR recently
conducted its maiden flight equipped with eight laser guided missiles and two laser guided bomb dummies, located on
four underwing hardpoints.
A first set of flights were testing the impact of the different
weapons configurations on the aerodynamical and mechanical integration.
With the quality and safety of the modification ensured by
Airbus as Original Equipment Manufacturer (OEM), the C295
Armed ISR provides persistent surveillance with a diverse set
of weapons for defensive and attack capabilities.
It is able to carry out special operations missions, support to
ground troops and neutralisation of targets detected during
surveillance and patrol missions, with the longest endurance
in it class.
The Armed ISR incorporates different weaponry options
available in kits that allow the operator to select the most appropriate option for their requirements: from machine guns,
27 mm autocannon, guided and unguided rockets, laser
guided missiles to laser guided bombs.
As announced at Dubai Airshow 2017, the company signed a
series of agreements with air-to-surface weapon suppliers
paving the way for flight-trials to qualify their products to
equip the C295.
These agreements include a memorandum of understanding with Roketsan of Turkey and similar arrangements have
been signed with Expal, Escribano and Equipaer of Spain, as
well as Rheinmetall of Germany, and the U.S. suppliers Nobles Worldwide and U.S. Ordnance.

C295 Armed ISR
conducted its maiden
flight with 8 laserguided missiles

Reference Text/Photo: www.airbus.com

92

ISSUE 595 AUGUST 2021

in hostile environments like Iraq and Afghanistan: cockpit armour, radar warning (RWR), missile warning (MAWS), laser
warning (LWS), and chaff/flares dispensers.
STOL Capability
The C295’s short take-off and landing (STOL) capability combined with a strong landing gear enables it to operate in the
most austere locations with the worst conditions for take-off
and landings.
The C295 doubles up as a tactical military transport aircraft
with a light footprint to enable operations from short (no longer than 670 m/2,200 ft), soft and rough (CBR 2) unprepared
airstrips. It is designed to provide outstanding low-level
flight characteristics for tactical missions, flying at speeds
down to 110 knots.
New Standard in Avionics
A key to C295’s unique patrol and surveillance capabilities is
its Fully Integrated Tactical System (FITS), which integrates,
controls and displays the sensors – enhancing mission
awareness and facilitating informed decision-making.
With the Collins Aerospace Pro Line Fusion, the C295 improves upon its strong tactical capabilities. This allows operators to fulfil their mission with maximum effectiveness.
The glass cockpit with digital avionics includes four large active matrix liquid crystal displays (6 in. x 8 in.), fully compatible with night vision goggles. The advanced integrated avionics system with multifunctional displays provides improved situational awareness and flight safety, lower pilot
workload and enhanced mission effectiveness.
The system functionalities support the requirements for
both civil and military tactical environments: CARP/HARP
computational aids (for precision airdrops), performance
management, VNAV, radio management, tactical databases,
etc. The autopilot and flight director system are certified un-

The C295 Armed ISR aircraft is provided with underwing hard
points for the installation of anti-surface missiles, rockets, bombs
and reconnaissance/jamming pods

Technology
der FAR-25 requirements for ILS Cat I and Cat II approaches
and GPS non-precision approaches for automatic or manual
operations.
Weaponised Variants
Airbus now offers two weaponised C295 variants: the Light
Weaponised Variant and the Armed ISR.
The C295 Light Weaponised variant features a kit with two
manually aimed Machine Guns with lockable firing positions
that are secured to the aircraft’s existing cargo rails by metal
plates. This solution can be installed in any C295 with minimum aircraft modifications, and is an existing kit that can be
easily incorporated adding a valuable capability.
The Light Weapons kit is already in operation with an undisclosed customer, featuring two 12.7mm light machine guns
which are installed in the rear paratroop doors. To provide a
more multi-role solution, this kit is also removable, giving
the operators full flexibility to install them whenever needed, taking only around 30 minutes to perform the full
mounting. On the other hand, the C295 Armed ISR is a persistent ISR aircraft with precision laser-guided munitions
that is fully equipped and prepared to respond in the most
difficult scenarios.
Airbus Defence and Space has presented an update of its
armed C295 version at the recently concluded Special Operations Forces Innovation Network Seminar (SOFINS) 2021
held in France. This is an ISR version with a multi-mission radar that can also be weaponised to conduct persistent Close
Air Support (CAS) operations.
This variant combines a comprehensive set of surveillance
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p
C295 conducts multi-role
operations under allweather conditions
The aircraft has a length of 24.45m, wingspan of 25.8m and a
height of 8.6m.
The aircraft has received orders from military and civil operators across the globe, from Canada and Egypt to Spain and
Indonesia.
Combat-proven
The combat-proven C295 routinely operates in the hot and
humid environments of the Brazilian jungle and Colombian
mountains, in the dusty and very hot deserts of Algeria and
Jordan, and in the extremely cold winters and icy conditions

STOL capability enables
it to operate in locations
tough for take-off,
landings
of Poland and Finland.
It has been successfully used during long deployments (up to
two years, flying up to 90 hours per plane per month) in remote areas, such as Chad, Iraq and Afghanistan.
Its ability to serve as an aerial tanker brings extra flexibility to
this tactical transport – increasing its resourcefulness and
opening new mission opportunities.
The C295 also offers special versions such as Gunship (close
air support to ground troops, convoys, facilities, etc.) and optional self-protection equipment, which are already in service
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Versatility,
Variants Keep

C295 on Top
When it comes to air missions, the C295, which is a part of
the Airbus Defence and Space family of light and medium airlifters that includes the earlier C212 and smaller
CN235 platforms, stands out as a superior model.

Be it humanitarian actions, homeland security or environmental surveillance, the new generation C295 has proved to be an
ideal aircraft for defence and missions that benefit the society.
It is fully certified and routinely operates day and night in combat missions in all weather extremes, from desert to maritime
environments, from extremely hot to severely cold temperatures.
Robust and reliable, this medium-sized tactical airlifter comes
with simple systems and optimal cabin, providing wide versatility, necessary for personnel, troop and bulky/palletised cargo

transportation, casualty evacuation, communication and
logistic duties, and air-dropping.
Its flexible design, long endurance and modern systems
have made it an exceptional platform for a wide range of Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) roles, including anti-submarine and ship warfare, airborne early warning, and maritime surveillance.
Airbus Defence and Space now offers the C295, featuring as
standard winglets and higher engine power ratings, giving increased performance in all flight phases and lower fuel burn.
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A joint, flexible approach to a fluid environment is essential
to protect the Alliance’s integrity against all threats

readiness to fight if necessary.
It sets out five Warfare Development Imperatives:
Cognitive superiority: The adversary and the Alliance’s goals
entails cohesive and shared political-military understanding
of the threats, adversaries and environment NATO operates in,
from tech and doctrine, to Joint Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance (JISR) and big data. Equally, it will focus on
providing the right tools for the political-military level to operate effectively (rapidly and dynamically) and safeguard decision-making in the modern age.
Layered resilience: Underpinning deterrence, the Alliance
needs to be able to withstand immediate shocks to supply
lines and communications, as well as effects in the cognitive
dimension. It must be prepared to persevere in challenging
situations over long periods and be ready from day zero.
Influence and power projection: To shape the environment
to its strengths, including generating options and imposing
dilemmas on adversaries, the Alliance must be proactive in
taking initiatives.
Integrated multi-domain defence: A joint, flexible approach
to a fluid environment is essential to protect the Alliance’s integrity against all threats.
Cross-domain command: Command insight at the blink of
an eye, the hallmark of great generals, may be out of reach in a
multi-domain and integrated battlespace. Investing in people, the art of command, critical thinking and audacious action will underpin success.
Effective Delivery Path
The NWCC addresses the challenge of threats from multiple
domains by setting a realistic path to deliver the level of ambition for warfare development that it sets out. It offers a
framework that will allow for a coordinated approach, which

comprises:
A number of “jump starters”: sprints that will begin immediately and will support the ongoing work across the Alliance
and by Allies;
A number of priorities: long-distance runs that are critical for
future success and will require dedicated effort over time;
A number of military-strategic conversations: the ‘marathon’ issues that require serious discussion that cut to the core
of the Alliance’s strategic thinking.
This combination of an ambitious aspiration and a realistic
path forward will help balance the realities of warfare development today, with the warfighting needs of tomorrow. Developed collaboratively across the Alliance, the NWCC provides the roadmap to maintain a decisive military advantage
while optimising strategic options for political authorities.
The NATO Military Strategy and its two implementing concepts, the NWCC and the DDA, set a new baseline for militarystrategic advice on the employment and development of the
Alliance’s military instrument. It sets a direction for NATO and
Allies to focus, cohere and synchronise efforts.
The NWCC endeavours to put NATO and the Allies ahead of
potential adversaries and to be resilient to strategic shocks
and wider challenges.
With the required agility to deliver warfare development at
the right pace, NWCC will position the Alliance’s military instrument of power to build and maintain decisive military advantage to ensure continued success in the unpredictable security environment of the coming decades.
Reference Text/Photo:
www.nato.int
Pictures are for illustration purpose only
www.lockheedmartin.com
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NATO needs to reconfigure its thinking and approach towards a simultaneous, non-linear paradigm in which it balances efforts across the operational contexts of shaping,
contesting and fighting.
Potential adversaries are shaping NATO. Crises in recent
years, such as the Sea of Azov blockade and persistent information campaigns against Allies, have shown how other
states can act creatively to challenge the Alliance.
It is incumbent on the Alliance to proactively shape the security environment to its own designs and strengths – its
ideas, values, partnerships, and integrated military structures – while contesting competitors’ attempts to undermine NATO’s objectives.
The Alliance is in an ongoing struggle in the cyber domain
and information environment against a variety of actors. It
will persist, and Allies must coordinate, develop and act
accordingly.
Military structures: rethink command and control, and
force structures.
NATO may need to radically rethink the industrial-era ways
of command and control (C2), and of structuring forces into
divisions, brigades, and their equivalents.
With persistent competition and simultaneous activity, how
to configure a relevant fighting force today that is effective
tomorrow? What does the multi-domain force of the future
look like across the whole spectrum of military activity –
from C2 through to planning, capabilities, exercises and enablers? How should commanders, leaders, forces and specialists train and prepare for the future fight? What should be
the right mix of advanced capabilities, legacy platforms and
new and expendable technologies, such as swarms of
drones?

Persistent
Preparation
Influence
and Power
Projection

These questions require a reinvigorated approach to warfare
development.
Enter the NWCC.
A Concept for the Future
The NWCC provides the Alliance and Allies with a ‘North Star’
and organising principle for warfare development for the
next 20 years. It focuses on building advantage and ‘pulling
forward’ the most important work towards an ambitious
view of the future military instrument of power.
It has identified novel lines of delivery that will enhance the
ability of the NATO military instrument of power to achieve
the Alliance’s goals effectively.
The adversary and the Alliance’s own goals entail cohesive
and shared political-military understanding of the threats,
adversaries and environment NATO operates in, from tech
and doctrine to big data. It is threat-informed but primarily
driven by the Alliance’s ambition for success. It seeks to put
the Alliance in a position to out-think, out-excel, out-fight,
out-pace, out-partner, and out-last any threat or challenge.
Being able to understand the security environment, take initiative, operate decisively, and foster external relationships,
while acting at speed and ensuring resilience, is the ultimate
goal for NATO.
It is through these ‘six-out’ design functions that the Alliance
can identify what work to pull forward, while pointing to
those innovative approaches that can further maintain military advantage.
The NWCC offers an organising principle to turn the vision
into reality, and a guiding rationale to inform the alignment
of Alliance warfare development efforts. It provides a construct by which to proactively shape the security environment, enable the Alliance to contest threats, and maintain
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The environment NATO
faces is fluid, global and
complex

Losing control of satellites and the electromagnetic spectrum could
degrade Alliance capabilities

Soldiers on the battlefield may order resupply and then receive
those supplies from an autonomous unmanned aerial vehicle

However, defensive does not need to equate to passive. In
light of the increasingly boundless, simultaneous and persistent challenges, the Alliance needs to become more anticipatory and proactive. It needs to get ahead of the ever more
complex anticipated threat curve, or risk losing freedom of
decision and action.
NATO needs to start thinking, organising and acting differently, so that it can offer better military advice while expanding
the operating and decision space for political authorities.
NATO has already started down this path. In 2019, Allied
Chiefs of Defence agreed a NATO Military Strategy. In 2020,
General Tod Wolters presented to Allies the Concept for the
Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area (DDA).
In early 2021, NATO leadership adopted the NATO Warfighting
Capstone Concept (NWCC) produced by Allied Command
Transformation (ACT) to serve as the Military North Star of the
Alliance towards 2040. Together, this package of the best and
most forward-looking, forward-leaning military-strategic
thinking is a progressive approach for a new generation.
New Ways of Thinking
This new thinking addresses temporal, spatial, functional and

Major shifts in warfare
are associated with
technological innovation

structural aspects of the Alliance’s approach to warfare development and warfighting.
The NATO 2030 reflection process and the NWCC’s 20-year
horizon attest to this.
Time: stop thinking about near-peer competitors as a short
to medium-term problem.
NATO faces long-term, dynamic and persistent competition
from multiple directions. The belligerent nature of Russia is
likely to persist. Non-state actors, terrorist groups and organisations, such as Al Qaeda, have proven their longevity and
adaptability, and new ones are likely to emerge. China is setting its ambition to develop the world’s leading military by
2050, including expeditionary capabilities.
NATO has to think and plan long-term, after decades of discretionary operations and crises ‘of the day’.
The spatial element: stop thinking about near-peer competitors in geographical terms.
NATO is starting to make headway towards thinking and acting in a multi-domain, -regional and -instrumental context,
while adjusting to the convergence of physical and nonphysical domains. Transposing non-physical domains, like
cyber and space, and the pervasive information environment onto traditional warfighting domains (air, land and
maritime) leads to a multi-dimensional battlespace: physical,
virtual, and cognitive. Developing cohesive strategy in all operational domains in order to be effective within the multidimensional battlespace is the key to maintaining a decisive
advantage.
The functional element: stop thinking in linear and binary
ways, and accept the challenge of simultaneity.
The traditional peace, crisis and conflict paradigm will constrain the ability to out-think and out-perform an adversary.
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Major shifts in warfare are often associated with technological innovation – from arrows to black powder to battle tanks
to nuclear weapons to cyber and space systems today. A multitude of other underlying factors – political economic, social,
cultural, scientific, and industrial – also drive the way nations
and alliances think about war, prepare for war and fight.
Use of lethal autonomous weapons systems (LAWS) could
challenge longstanding ethical and legal norms. LAWS are
weapons that can identify, target, and fire, without human
intervention.
The environment NATO faces is fluid, global and complex. The
boundaries between peace and conflict, political and military,
strategic and tactical, kinetic and non-kinetic are blurring. In
such a scenario, the NATO Alliance no longer has any real
sanctuaries or ‘rear areas’ that some form of threat, attack or
malign activity cannot penetrate.
The Alliance has to cope with state and non-state actors that
fundamentally oppose, seek to alter or even destroy the rulesbased international order and the system of values that NATO

was established to protect. Potential strategic competitors
seek to undermine the Alliance’s political and military-strategic objectives by deploying sophisticated strategies, often
through coordinated political, military, economic, and information efforts.
Disruptive technologies are altering the name of the game.
Quantum sensing could make oceans ‘transparent’. High-end
decryption capacities could make secure communications as
open as the front page of a newspaper. Losing control of satellites and the electromagnetic spectrum could degrade Alliance capabilities. Lethal autonomous weapons systems are
likely to challenge longstanding ethical and legal norms.
These developments are becoming feasible operational realities of warfare and must be considered as NATO shapes its future strategy.
Since the end of the Cold War, the NATO Alliance has been
successfully adapting to changes in the strategic environment. It has adopted an unambiguously defensive approach,
for good reason, and will continue to maintain this approach.
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NATO Warfighting
Capstone Concept Maps
Out Path for Allies

When it comes to modern warfare, new technologies and capabilities are already
beginning to turn speculative fiction into reality.
In an increasingly fluid, connected and complex global security environment, how
can an Alliance stay ahead of the competition? The North Atlantic Treaty Organisation’s (NATO) Warfighting Capstone Concept has mapped out a comprehensive
path for Allies to focus, synchronise and cohere efforts.
The fundamental nature of war does not change. It always involves a clash of wills,
violence, friction, fog, manoeuvres or deception. However, the character of warfare continues to evolve and become more pervasive with NATO’s competitors
conducting activities that sit outside the ‘normal’ peace-crisis-conflict dynamic.
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Sky-X during flight testing at the Vidsel,
Sweden test range

standing results having very low development costs.
“Thanks to the experience developed
with the Sky-X and with the later Sky-Y
(having a totally different aerodynamic
configuration, designed for surveillance
roles only, with a piston engine and propeller propulsion), Alenia Aeronautica
earned the credibility necessary to take
part in the major international UAV programmes as a competent and reliable
partner. Those programmes include the UCAV nEUROn
demonstrator developed with Dassault Aviation in France
and other European companies and, recently, the European MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely
Piloted Aerial System) that Leonardo developed in collaboration with Airbus and Dassault Aviation.
The European MALE RPAS is a joint industrial-government
initiative to answer future European requirements and
backed by the governments of France, Germany, Spain and
Italy.
“However, the Sky-X experience also offers us the possibility of having all the credentials to continue developing the
future new frontier of unmanned aircraft: the so-called ‘Loyal Wingman’, next-generation autonomous UAV supporting
combat aircraft as ‘followers’ and used for special missions.
The Loyal Wingman will join a mixed team of manned and
unmanned aircraft, interoperable according to MannedUnmanned Team (MUM-T) logics, and are designed as actual ‘force multipliers’ that increase the effectiveness of the
mission and support the survival of the manned aircraft in
highly contested scenarios, meaning those with a very high
threat level.”

The Sky-X demonstrator at the Leonardo Aeronautical
Industry Museum in Caselle Sud (Turin), Italy

Organisational Unit
In 2018, Leonardo created a central
organisational unit called Unmanned Systems to focus attention
on all the skills within the group,
and create synergies between the
various players involved. Today,
while the Electronics and Helicopters Divisions are operationally experimenting with MUM-T technologies on existing platforms, the Aircraft Division is exploring the aspects of the design process
and of the preliminary operational effectiveness evaluation
of some Loyal Wingman classes.
Application of artificial intelligence technologies will contribute to increasing their level of autonomy in completing
the missions assigned to them, while interoperability will
guarantee their integration in a network with all the platforms - manned fighter or surveillance aircraft, ground
command and control centres, naval and land forces and
other cooperating assets - forming the so-called “system of
the systems”, which will be assigned the task of carrying out
complex operational missions in the near future.
Today, the only built airframe of the Sky-X is on display at
the Leonardo Aeronautical Industry Museum, inside the Caselle Sud plant in Turin, Italy. Here, it has found its proper
place as prime witness to the history of the progress of Italian, and Leonardo’s, aeronautical technology, together with
the Ansaldo SVA 9 biplane, the FIAT G.91, the AMX International, the Panavia Tornado and the Eurofighter Typhoon.

The only built
airframe of Sky-X
is on display at the
Leonardo Museum

Reference Text/Photo:
www.leonardocompany.com
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The Sky-X as precursor of the modern Loyal
Wingman, “followers” of the combat aircraft

configuration with jet propulsion; flight
authorisation process with a foreign authority (Swedish FMV) of an aircraft remotely controlled from a test range
dedicated to these operations.
This was only the first step of the testing
of the Sky-X, which was completed in
2008 with the testing of the automatic
flight refuelling procedure carried out
over the Adriatic Sea, north of the Apulia
region of Italy, with another one of
Leonardo aircraft, a C-27J acting as an air-to-air refuelling
tanker.
The C-27J Spartan Next Generation is one of the most effective multi-mission medium turboprop airlifter available on
the market today. It is able to operate from the most rudimentary airstrips and in extreme environmental conditions.
World’s First
The testing of the automatic flight refuelling with Sky-X and
C-27J was a world’s first. In fact, it was the first time that a UAV
performed all approach manoeuvres up to (simulated) linkup with the refuelling aircraft totally independently using an
automatic recognition and guidance system.
An unmanned combat aerial vehicle (UCAV) Lab was set up
at the Corso Francia plant in Turin, Italy to support Sky-X activities. It provided the opportunity to explore the UAV aircraft management and mission technologies in a realistic artificial environment with a human operator remaining in the
loop.
The success of the Sky-X would not have been possible without the commitment of many. This is why it is right to give
voice to one of them, who represents all those who have
made this achievement possible. Geremia Pepicelli, Chief En-

MALE RPAS will perform civil and defence
ISTAR missions

gineer of Sky-X at that stage talked
about his memories of the project, and
in particular those tied to the first flight
on that day in Vidsel in 2005:
“The most meaningful memories are
those associated with the technological aspects and with the human and
professional experience. From the
technological viewpoint, what we
achieved in 18 months was unmatched, not only in our company,
but also amongst our competitors. A jet aircraft with a maximum take-off weight of 1,450kg, a standard aerodynamic
configuration in terms of low observability characteristics,
with V tail and payload bays that could be reconfigured to
accomplish different types of missions, from reconnaissance to ground attack. It was a highly complex machine
that we arrived at starting from a clean sheet of paper.
“Still today, more than 15 years later, many of the tested solutions are relevant. One outstanding example is the inflight testing called ‘join-up’. It is an Integrated System (on
board-ground) that lets the unmanned aircraft perform
highly complex missions, from take-off to landing, totally
independently. It ranges from in-flight refuelling to formation flying. The system is even now covered by an international patent. All this starting from the arctic Polar Circle, at
the test range in Vidsel, Sweden, with the first tests up to the
auto take-off & landing, to then return to Italy, to the Amendola Air Force base, for the “dry” In-Flight Refuelling manoeuvre simulation (namely without actual fuel transfer).
“The company had the capability to focus on a highly innovative field by putting together people with great enthusiasm and professional qualities and was paid back with out-

UCAV Lab was set
up at Corso Francia
plant in Turin to
support activities
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The Sky-X together with the Sky-Y, another unmanned
platform built by Alenia Aeronautica

With this first flight, the then Alenia Aeronautica - the company that later merged
into what is today the Leonardo Aircraft
Division - found itself at the height of
world aeronautic testing and entered
into the future of unmanned aircraft.
Meanwhile, the actual Leonardo Electronics Division consolidated the Mirach systems, a radio-guided aerial target launched in 1959 with its ancestor
Meteor P1 and the Falcon XN, an unmanned surveillance system in the
600kg class.
Commander Enrico Scarabotto, presently the head of the Aircraft Division’s Flight
Operations, remotely piloted the Sky-X
during its first flight from a ground control station connected to the aircraft via
datalink. The main system components,
and specifically the flight characteristics,
were tested during the flight.
Virtual Testing Sessions
Remote aircraft control is particularly
challenging since the pilot does not have
much of the information or physical sensations that they would have if they were
actually on board. This is precisely why
the preparation for this first flight demanded a considerable
undertaking of the team, including virtual testing sessions
on a flight simulator developed specially for this purpose.
The company announced its decision to develop a UAV demonstrator like the Sky-X two years earlier, with the presentation of the UAV mock-up at Caselle, Italy in May 2003.
The idea was to develop a technological demonstrator for a

Simulation of a “dry” in-flight refueling manoeuvre (without
fuel transfer) by a C-27J in 2008

new generation unmanned aircraft
entirely developed by Alenia Aeronautica and designed to test a wide
range of missions for defence and
civil protection, including territory
observation, surveillance and reconnaissance capabilities.
The task of developing and carrying
out this project was given to the visionary Riccardo Barzan, to whom the
world owes acknowledgement and
due remembrance. The configuration
chosen was that of a swept wing jet
aircraft with a ‘V’ tail, and the engine
placed at the rear of the fuselage to
guarantee low observability, and a
ventral bay for the payload. The trial
was a qualified success with the validation of the concept aircraft demonstrator for operational use above and
beyond surveillance of the territory.
As they say a journey of a thousand
miles begins with a single step. With
the first flight of the Sky-X, Alenia
Aeronautica consolidated its leadership position in several important
technological fields: adaptation/redefinition of the integration processes, flight testing and
qualification of a type of aircraft never tested before; remote
piloting via Ground Control Station with totally proprietary
Data Link and dedicated human-machine interface (HMI);
flight control system (FCS) for UAV with electric actuation; integration of general systems with remote control; integration of the emergency flight termination system; advanced

Sky-X conducted
first flight on May
29, 2005 at Vidsel

It was a demo of first
UAV with jet engine
weighing 1,000kg to
fly in Europe
Sky-X exhibited
the capabilities of
automatic refuelling
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Sky-X,
Precursor of Future
Loyal Wingman

When the Sky-X demonstrator conducted the first flight
on 29 May 2005 at the Vidsel, Sweden test range, it was a
demonstration of the first Unmanned Air Vehicle (UAV, today commonly known as drone) with a jet engine weighing over 1,000kg to fly in Europe.

That historic event took place without clamour in an area
near the arctic Polar Circle, far away from people and air
traffic.
It was also the first to be equipped with an internal payload
bay, and the first to be designed for operational roles. The
testing activity culminated in 2008 with a “world first” when
the Sky-X demonstrated the capabilities of automatic refuelling and formation flight with another aircraft.
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news of conflict, crisis or tension between the UAE and the
Kingdom of Saudi Arabia. Any observer of Gulf and Arab affairs recognises that there are many haters of the Emirati-Saudi coalition. This coalition stands as a stumbling block in the
face of the implementation of expansionist projects and conspiratorial plots of regimes, states, and terrorist organisations,
including an undeclared evil coalition targeting Arab countries and people. The conspiracies of this evil coalition almost succeeded in sabotaging some
Arab countries, but the vigilance and initiative of the UAE-Saudi Coalition
have helped to spare the Arab
countries more chaos, destruction, and ruin. The two brotherly
countries are currently supporting international efforts
aimed at restoring peace and
security in all Arab countries.
However, despite these wellestablished facts, it doesn’t
mean that the attempts of the
conspirators to raise doubts will
stop. They will persist, but they will
not achieve their goals. The “One
Trench” strategy referred to by Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serves as a
road map for the Emirati-Saudi relations during the
coming years and decades of the 21st century.
Conclusion
The growing strategic relations between the UAE and Saudi
Arabia are based on solid and deep-rooted foundations that
range from brotherhood, solidarity, common destiny, to respect and mutual appreciation. The UAE believes that the KSA

The growing strategic
relations between the UAE
and Saudi Arabia are based
on solid and deep-rooted
foundations
is the essential mainstay of the region’s
security and stability. It is a safety
valve against the risks and threats
to the region in view of its wise,
balanced, and firm policy under
the leadership of the Custodian
of the Two Holy Mosques, King
Salman bin Abdulaziz Al Saud.
The relations of the two brotherly
countries were, are and will remain
strong and solid. Reality confirms
that the UAE and Saudi Arabia stand
together, with strength and determination, in one ‘trench,’ in the face of forces that
threaten the security of the countries of the region and the right of their people to development, progress and prosperity. We may cite in this context the words of
Prince Khalid Al-Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud, advisor to the
Custodian of the Two Holy Mosques and Governor of Makkah
Region, who said, “A Saudi is an Emirati, and an Emirati is a Saudi,”
which shows the essence and nature of the brotherly relations
between the two countries.
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As the two largest
economic powers in the
region, the UAE and Saudi
Arabia aspire to reach an
economic partnership
Strategic agreement: Strong strategic alliances are usually based on
several foundations: political,
security, military, economic,
commercial, investment, cultural and media. Strategic
agreement and understanding represent the
most important basis for any
successful partnership. This
includes continuous coordination and continuous dialogue on all regional and international issues and topics.
Protecting and safeguarding the interests of Arab countries and people:
The relationship of the people of the UAE and
Saudi Arabia is not limited to the unity of history, geography,
religion, cultural heritage, customs, traditions, and a common
destiny. It also stems from a strong political will that converges on unified goals and a common humanitarian vision aimed
at safeguarding the interests of the Arab people.
Preserving the system of regional security and stability:

Issue File

In light of the decline in the role of the influential traditional
Arab powers for various reasons and circumstances that followed the disturbances of 2011, there remained only the
role of influential countries, such as the KSA and UAE to
come forward and address the sources of threat, danger and
challenges facing Arab national security.
Relying on strong foundations for partnership and alliance: Considering the development and complexity of international relations, it was necessary to build a
real partnership based on realistic common
foundations and interests. As the two
largest economic powers in the region, the UAE and Saudi Arabia aspire to reach an economic partnership between them to serve the
people of the two brotherly
countries and the region.
Institutionalising the UAESaudi Alliance: Since the establishment of the UAE-Saudi alliance, the will of the two countries
has been to build strong foundations for this alliance to ensure its
continuity and fortification and provide
it with means of strategic immunity to face
the exacerbating challenges that swirl in the
Arab Gulf region and the Middle East. This has been
bolstered through a deliberate and meticulous institutionalisation of the alliance between the two countries, to ensure that this bilateral partnership proceeds and develops
on clear foundations and pillars.
The Saudi-UAE Alliance and Attempts to Wreak Havoc
From time to time, allegations surface, propagandising the
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Other allegations: To build an interesting news story, some
reports, and media outlets affiliated with groups and organisations hostile to the UAE-Saudi alliance, try to fish in turbulent waters. Examples include talk about an alleged Emirati
concern about a new airline that the Kingdom intends to establish, or statements about Saudi development ambitions,
goals, and effects, which all seem to be mere fabrications because such matters cannot cause any tensions in the relations
of the two brotherly countries.
Sustainable Strategic Constants and Principles
We may refer here to proofs of the firm alliance between the
two countries as follows:
A firm “one trench” strategy: An analysis of the overall joint
UAE-Saudi relations confirms that the “one trench” strategy is
still deepening and strengthening. Such alliance crowns a
joint effort of the two countries since 2011, as they have
played efficiently a firefighter’s role
to save the rest of the Arab countries from collapsing in the face of
the storm of chaos and turmoil that
was called at the time of the Arab
Spring. The strategic partnership
between the two countries has not
been a product of the recent past.
Rather, it comes within an institutional and organisational framework that frames the relations of
the two countries and ensures that
they follow in the footsteps of the
founding fathers according to an
Arab approach that was estab-

lished by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan with his
brother King Faisal bin Abdulaziz Al Saud, may God rest their
souls.
A continuous common need for cooperation, coordination, and alliance: Despite all the claims and allegations
raised about the end of what malicious people describe as the
honeymoon in the relations of the two brotherly countries, reality refutes and denies these rumours completely. All the prerequisites and pillars of the UAE-Saudi alliance are still firm
and strong, and its continuation is a vital necessity for strategic interests of both sides.
Emirati convictions on the role and strategic weight of the
Kingdom: The UAE is aware of the size of the KSA and its deep
strategic impact on the regional and international levels. It
deals with such data in a manner that is worth attention and
appreciation. Therefore, we note that this alliance continues
contrary to the wishes of conspirators and terrorist organisations.
The great Emirati respect and appreciation for the historical role
of the KSA and its leadership
within the Gulf and Arab national
security system: An important
strategic statement announced by
His Highness Sheikh Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed
Forces, recently was, “the Kingdom’s security is an integral part of
the security of the UAE.”

An analysis of the
overall joint UAESaudi relations
confirms that the
“one trench” strategy
is still deepening and
strengthening
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UAE & Saudi Arabia
Strong trade relations between the two
largest Arab economies
147% growth of trade exchange in the past 10 years

US$ 28.13
Billion

US$11.58
Billion

Saudi imports
from UAE
Precious Metals
Cars
Auto Parts
Metal Products

Commercial
Exchange

US$ 11.39
Billion

US$16.55
Billion

Saudi exports to UAE
Metal Products
Plastics
Chemicals
Devices

Israel, and the establishment of full diplomatic representation
and cooperation agreements in various economic, scientific
and investment fields, the UAE is keen on the continuity of its
historical position in support of the Palestinian people and
their cause. HH Sheikh Abdulla bin Zayed Al Nahyan, Minister
of Foreign Affairs and International Cooperation, said that the
UAE supports the Arab position calling for the establishment

of an independent Palestinian state with East Jerusalem as its
capital. The attitude of the UAE leadership and people towards
the Palestinian cause and people is evident since the foundation of the Union State on December 2, 1971, by the late Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, and has not
changed. The UAE has provided aid worth US$2 billion and
US$104 million to the Palestinian people since the establishment of the Palestinian Authority. In fact, there has been no
change in the UAE’s position regarding providing support for
the Palestinian cause following the agreement to establish relations with Israel. While the UAE considered that normalisation might be a catalyst for reaching a solution to the stalemate
that hangs over the chances of peace in the region, the KSA
considers that such a step is contingent on achieving progress
in the Palestinian-Israeli peace track. Either party, of course, has
to determine its steps according to its own convictions, without prejudice to the consensus on the subject in general.
Oil production quotas in OPEC: The discrepancy that surfaced in the UAE and Saudi positions regarding the two countries’ oil production quotas within the framework of the production cut agreement within the OPEC (The Organization of
the Petroleum Exporting Countries) has prompted some media to speculate that there is a dispute floating on the surface of
the UAE-Saudi relations. Although this discrepancy has already
occurred, it comes within the framework of an institutional and
organisational work within OPEC, and it is not related to an
Emirati -Saudi decision within a bilateral framework and has
occurred within a more comprehensive institutional context.
Such a thing may occur for purely technical reasons and considerations that have nothing to do with bilateral agreements
between the two countries.
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in the development of a ballistic weapons programme, as
well as the Iranian violations of the sovereignty of neighbouring countries, are all common sources of concern for
decision-makers both in the UAE and the Kingdom of Saudi
Arabia. There have been some notable developments recently, with the holding of “exploratory” talks between KSA
and Iran, which is in line with the directions of the UAE foreign policy, which in turn seeks to achieve security and stability and provide an appropriate regional security environment to continue the ambitious development plans implemented by the State.
The Yemen situation: There have been several allegations
and rumours that have been raised about a dispute between
the UAE and Saudi Arabia over Yemen, and that it is related to
a conflict of strategic interests between the two countries in
Yemen. However, the fact is that the UAE continues to support the efforts of the Arab coalition led by KSA. It is still keen
to support the efforts of the KSA to achieve security and stability and bring peace to this Arab country. Their common
objective has been to save Yemen from the hegemony of the

The UAE is keen on the
continuity of its historical
position in support of the
Palestinian people and
their cause
Houthi group, which is loyal to Iran. Despite the rumours
raised about the return of the UAE Armed Forces from Yemen,
what must be emphasised is UAE’s humanitarian and relief
role, which the country has undertaken since the beginning
of the operations of the Arab coalition led by KSA. This role is
still a priority for the concerned authorities in the UAE.
Support of the Palestinian cause and people: Despite the
signing of a historic peace agreement between the UAE and
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UAE-Saudi
Relations:

A Sustainable,
Strategic Partnership
Based on common visions and
convictions that cannot be
affected by allegations and
conspiracies.
The deep-rooted strategic coalition relations between the UAE and the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) are built on firm mainstays, strategic constant values, and common interests that no ephemeral attitudes can affect. This
month’s issue of Nation Shield highlights the real status of these relations that
constitute an exemplary model among bothers.
Prepared by: Editorial Board
Contemporary international relations are characterised by a
great deal of entanglement and complexity. Interests of allied
and friendly countries can intersect and contradict each other
at times. However, there is always the ability to manage any
transient differences in viewpoints and interests. The political
will that ensures the development and growth of the coalition
and partnership relations between brothers is the main driver

capable of directing the compass of these relations towards
their proper destination. The following are some of the issues
and topics that seem to be the focus of attention for the two
countries:
Iranian nuclear ambitions: There is no dispute about the fact
that the threats arising from Iranian ambitions, whether in the
development of a nuclear programme of a military nature, or
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mains. Think of AI, which will help us make decisions with
more speed and rigour.” (Austin 2021).
The same pattern can be seen in other areas of emerging
technology, where information warfare techniques are applied to social media in the form of social lasing. “Social Lasing” refers to the amplification of social action ( i.e. protests)
through distribution of specific content on social networks
where individuals interact heavily in exchanging messages
on a topic that is designed to promote a specific narrative. By
introducing specific narratives through messaging on a social
network, a state or non-state actors can induce polarisation in
the target community thus destabilising their adversary or
enemies information environment. (Tsarev, Trofimova and
Khrennikov 2019). The application of this technique is based
on the principles of quantum information theory which uses
quantum mechanics to model how information flows
through a network (Khrennikov 2020). An example of this can
be seen in 2016 and 2020 U.S. Presidential Elections.
Thirdly, there is the re-emerging possibility of biological
threats brought about by the misuse of synthetic biology. Advances in this area have progressed to the point where it is no
longer necessary to acquire a pathogen such as small pox
from a lab. It can be created can be made ‘from scratch’ (Gron-

Reports

vall 2018).
What each of these emerging threats reveals is that a new
mind set is required to deal with the interactions of these
challenges and threats. Among the key implications is that
military strategy must develop a new method for assessing
risk that takes into account the key components of these
emergent threats. But how can this be accomplished? This
first step lies in applying a model based on so called “Quantum Risk Analysis” (Woerner 2019) to the four traditional stages of risk assessment. Risk recognition, risk identification, risk
analysis, and risk evaluation. Application of this so called
“Quantum Risk Analysis” has already been applied to international financial systems and could be adapted to the impact
of emerging technologies on military strategy. Moreover, applying a model of quantum risk evaluation to national security policy will make risk calculation more precise since it allows
for a dynamic updating of risk probabilities. Thus an entire series of possible events (i.e. compliance, compellence, deterrence) can be considered when making a decision as to the
level of risk presented by a state or non-state actors. By leveraging these emerging technologies decision making can be
more agile and flexible and turn the challenge of these
emerging technologies into an opportunity.
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Each of these scenarios also reveals the impact of cuttingedge technologies on 21st Century Defense Strategy. Specifically, that defense strategies will have to be revised to address three areas that taken together can be referred to as
“quantum warfare” (Krelina 2021). These areas include new
capabilities, and increased effectiveness and precision.
Though technology has always sought to improve these
three areas, cutting-edge technologies in the 21st century
are qualitatively different in that they incorporate aspects of
the fourth industrial revolution. Where there is a “Fusion of
technologies that is blurring the lines between the physical,
biological and technical spheres” (Schwab 2012) . This trend
can be seen not just in computing but also in other areas including lethal autonomous weapons (Scharre 2018) and synthetic biology (Gronvall 2018) . Together these technologies
have ushered in what may be called a “Revolution in Quantum Military Affairs (Wendt 2020).
The key to understanding each of these scenarios lies in understanding the components of the “spooky action at a distance” investigated beginning in the 1920s by scientists such
as Albert Einstein (Wendt 2020). Specifically, from a strategic
standpoint, human decision making must take into account
the increasing volume, velocity and variety of threats emergent from this latest revolution in military affairs.
To address the impact of this latest revolution, strategic decision makers must understand first that the time between decision and action is rapidly closing. Decision makers have less
time to make a decision and yet have more data to analyse.
This data as well as the programmes used to analyse it must
be programed to avoid inherent biases as the time to make a

decision becomes shorter.
Next strategic decision makers must take into account that
challenges and threats are merging and emergent phenomena are becoming more prevalent. One example of this in the
“dual use nature” of quantum technology. The same technology that can be used to create secure, unhackable communications can be used to break the traditional public key encryption that underlies most military communications. Using
the exponentially increasing speed of a quantum computers,
current cryptographic techniques like public key encryption
will be vulnerable thus necessitating the creation of Quantum cryptography.
The impact of emerging technology on military strategy can
already be seen in the statement of the U.S. Defense Secretary
Lloyd Austin in recent statements at the Indo-Pacific Command (INDOPAC) change of command ceremony on 30 April
2021:
“It means developing new operational concepts for things we
already have. And it means investing in quantum computing
and other cutting-edge capabilities for the future, all do-

Strategic decision makers
must understand first that
the time between decision
and action is rapidly closing
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Reports

DRONES
A Revolution in Quantum
Military Affairs?
The Impact of Emerging Technologies
on 21st Century Defense Strategy

By: Patrick Bell
Secure battlefield communications invulnerable to hackers. Systems correctly identifying armoured targets with 98
or 99 per cent efficiency at a recent exercise. (Cox 2021). Swarms of drones launching a coordinated attack on opposing forces in the Russo-Ukrainian conflict without human intervention.
Each of these scenarios are within reach for nation-states employing systems using a combination of quantum computing and machine learning referred to as Quantum Artificial Intelligence (QAI).
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French Air Force
Reinforces Training with
Order of 9 PC-21
In 2017, the French Air and Space Force (Armée de l’Air et
de l’Espace) purchased 17 PC-21s and has successfully
trained its future military pilots on the modern training
system since then. The Air Force has now ordered a further
nine PC-21s to reinforce its training programme with additional Pilatus training aircraft.
The new French Air Force order highlights the efficiency of the
Pilatus training system. The PC-21s will be deployed to train future military pilots who will subsequently step up to the nation’s multi-role lead-fighter. The PC-21s all are set to replace
the twin-engine jet trainers, which were previously used for
pilot training.
The French procurement authority, the Direction générale
de l’armement (DGA), signed the agreement with F-AIR 21
(Cognac Formation Aero SAS France), with Pilatus acting as
the exclusive subcontractor for the supply of the nine PC-21s
and other ground-based training systems and spare parts.
The order will secure jobs in Switzerland, where the PC-21s
are produced.
Markus Bucher, CEO, Pilatus said: “French evaluations are highly professional, which again proves to us that we offer one of
the world’s best training systems in this market. I am delighted
that the Armée de l’air et de l’espace has opted for further PC21s.”
The PC-21s will be stationed at the Cognac-Châteaubernard

air base from 2023, where PC-21s have been in use since 2018.
The first pilots concluded their training in 2020. With the latest
order, the PC-21 fleet will increase to a total of 26.
Besides Switzerland and Spain, France is the third European
nation to adopt the PC-21. Over 230 PC-21s are now in service
with nine air forces worldwide. The PC-21 is also used to train
future test pilots at the Empire Test Pilots’ School in Boscombe
Down, England.
Efficient Training System
To train the next generation of military pilots, Pilatus developed the next generation trainer – the PC-21, designed and
built specifically with student pilots in mind. Given the evertighter cost pressure on air force budgets, the completely
newly developed PC-21 offers a highly efficient, smart platform for training jet pilots. The PC-21 has extremely high
equipment and performance features to meet this need. The
system provides the single-engine turboprop with a mission
spectrum that was previously reserved exclusively for jets.
Furthermore, the PC-21 is more cost-effective to operate
than a conventional jet trainer. Feedback from existing PC-21
customers confirms that the Pilatus training system delivers
a reduction of over 50 per cent in the cost of training a prospective military pilot. Flight simulators and other groundbased learning materials also contribute to this integrated
concept.

Over 230 PC-21s
are now in service
with nine air forces
worldwide
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Nexter
Displays Philoctetes
for the First Time
At the first edition of the DEFEA (Defence Exhibition Athens), that was held in Athens, Greece from July 13 to 15,
Nexter presented the VBCI (Véhicule Blindé de Combat
d’Infanterie) Philoctetes for the first time. A complete infantry combat system, it is armed with a remotely operated 40mm CT (cased telescoped) turret from CTAI and a
medium-range missile launcher (MMP) from MBDA. CTAI
is a 50/50 joint venture company between BAE Systems
and Nexter.
The system meets the Greek army’s requirements for mobility,
protection, modularity and firepower. Named Philoctetes, in
reference to the mythological hero of the Trojan War, the vehicle was displayed at Nexter’s stand in the livery of Greek military machines.
The company also presented the 105 LG artillery gun, which is
perfectly suited to simple use requiring a highly deployable
fire support capability. In order to meet the Greek Army’s artillery ammunition requirements, Nexter exhibited its range of
105mm and 155mm conventional ammunition, its smart ammunition (BONUS and KATANA), as well as propellant charges
and fuses. In addition, a large sample of the ammunition catalogue was seen on the stand: 20, 25, 30 and 40mm CT medi-

Philoctetes meets
Greek army’s
requirements for
mobility, protection,
modularity and
firepower

um-calibre ammunition alongside 40, 76, 100 and 127mm naval
ammunition, as well as protective smoke grenades.
In the field of medium-calibre guns, Nexter presented the 40CT
gun on the VBCI Philoctetes, chosen by the French (RapidFire,
JAGUAR), British (Ajax) and Belgian (JAGUAR CaMo) armies. The
40mm gives a real superiority of calibre compared to the 30mm
and covers a wider range of targets (UAVs, aircrafts, light vehicles).
The 30mm gun was also highlighted, since it equips the Mirage
2000 (30x113) and Rafale (30x150) combat aircraft in Greece. In
addition, the P20 pintle-mount system, known for its performance, ease of maintenance and reliability, was also highlighted
at the stand.
Finally, Nexter’s Robotics entity exhibited its Nerva range of
ground robots equipped with various mission modules, as well as
the IXOS multi-mission aerial drone, which can be equipped with
an optronic ball or an explosive charge to treat an individual target. The purpose of Nexter Robotics is to design, develop, industrialise, produce, market and support (directly or indirectly) terrestrial and air-land robots, all associated mission components
and modules, as well as contract engineering and licensing, in the
military and civilian public security domains.
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F-35’s ability to collect,
analyse and share data, is a
powerful force multiplier
F-35s recently demonstrated
JADO capabilities by
integrating with fourth-gen
NATO assets
vides pilots with unmatched situational awareness in diverse conditions.
Strengthening Global Security
NATO members in the F-35 programme of record include
Belgium, Canada, Denmark, Italy, the Netherlands, Norway,
Poland, the UK and U.S. By 2035, more than 500 F-35s will be
stationed on the European continent across NATO member
bases, including 48 U.S. Air Force F-35s (two squadrons) stationed at Royal Air Force Lakenheath in the UK.
With more than 200 F-35s now delivered to international
operators, the impact of the global fleet is substantial –
both in size and significance. The growth of the international F-35 fleet serves as a beacon of allied capability and partnership, bringing nations together to collaborate and
strengthen global security for generations to come.
The collective fleet of F-35s across NATO countries are able
to share information seamlessly amongst one another and
with fourth-generation aircraft, naval systems or ground assets, serving as a key node in the Joint All Domain Operations (JADO) battlespace. In addition, the F-35’s ability to
enter contested battlespace undetected will ensure that
NATO forces can evade modern air defence systems.
With users learning new, transformational, fifth-generation
tactics from each other, the F-35 is increasing NATO’s deterrent capability. Several recent multinational exercises have
demonstrated the transformative effect of a multi-country
fifth-generation fleet for NATO.
In March, Norwegian F-35s demonstrated “cross-platform
data-sharing capabilities” with U.S. Air Force B-2 bombers
off the coast of Iceland, where Royal Norwegian Air Force F35As subsequently concluded a three-week NATO Icelandic
Air Policing mission.
That same month, the F-35 Joint Programme Office delivered a flight clearance recommendation to the Italian Navy

for the safe operation of F-35Bs on the upgraded Italian Navy
flagship aircraft carrier ITS Cavour.
The UK’s Carrier Strike Group 21 deployment will offer multiple opportunities to F-35s to demonstrate interoperability
between not only the U.S. and UK., but also with nations
across the NATO alliance.
In May, during exercise Astral Knight 21 – a joint, multinational U.S. Air Force-led exercise – American and Italian F-35s
demonstrated the F-35’s JADO capabilities by integrating
with fourth-generation NATO assets and providing situational awareness. During the exercise, U.S. Air Force maintainers
conducted hot-pit operations and cross-servicing with Italian F-35s.
F-35s have also begun supporting NATO’s Air Policing mission in both Iceland and Estonia. Italian and Norwegian F-35s
have already completed missions providing 24/7 intercept
capabilities to safeguard the skies in the High North and preserve the security of Allied air space, with specific operations
operating out of Keflavik Air Base, Iceland.
In May, four Italian Air Force F-35As took over NATO’s Baltic
Air Policing mission – the first time Italian F-35s have deployed to Estonia, and the first-time fifth-generation aircraft
have supported NATO’s mission in the Baltic States. Shortly
thereafter, Italian Air Force pilots supporting NATO’s Baltic Air
Policing mission executed the first ever intercept by an F-35
under NATO orders in the Baltic Sea.
Focus on Interoperability
The F-35 is also strengthening NATO partnerships beyond
the battlespace. Through joint training and shared production and sustainment of the aircraft, NATO allies work sideby-side every step of the way.
The focus on interoperability begins with F-35 pilot training.
In the centralised training programme at Luke Air Force Base,
Arizona, F-35 pilots develop and hone their skills in partnership with their allies. This allows the F-35 user community to
work side-by-side to establish common tactic, techniques,
and procedures that are driving common concepts of operations across nations and services.
This partnership can also be seen in the global production
and sustainment of the F-35. Components from NATO countries are on every F-35 built for customers around the world.
In fact, nearly 26 per cent of all F-35 content by value is provided by European companies alone.
From horizontal tails and the B variant’s Rolls-Royce LiftSystem from the UK., to landing gears parts from the Netherlands to radar components and machined parts from Denmark, NATO partners contribute significantly to the F-35
global supply chain.
Reference Text/Photo:
www.lockheedmartin.coM
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Switzerland
Selects F-35A,
Backbone of Allied
Airpower
Lockheed Martin recently won the fighter competition to replace Switzerland’s ageing F-5E/F Tiger IIs and F/A-18C/Ds.
The contract is for 36 of the company’s F-35As for nearly
US$5.5 billion. The deal adds a 15th nation to one of the
world’s largest weapons projects – a family of interconnected single-engine jets that will be used by the U.S. and its allies and partners.
The deal comes alongside a US$2.1 billion contract to purchase
the Patriot surface-to-air missile system from Raytheon.
Other contenders were Boeing’s F/A-18 Super Hornet, French
Dassault’s Rafale and the four-nation Eurofighter built by Germany, and Spain, backed by Airbus, Italy’s Leonardo and Britain’s BAE Systems.
F-35’s fifth-generation capability is defined by the combination of Very Low Observable stealth, advanced sensors, information fusion and network connectivity – all packaged within
in a supersonic, long range, highly manoeuvrable fighter.
With this advanced technology, the F-35 multi-role fighter is
capable of successfully executing various missions, including
new scenarios not traditionally fulfilled by legacy fighters.
Where fourth generation fighters are forced to adapt to this advancing battlespace, the F-35 shifts the power dynamic and is
able to define the battlespace that adversaries will need to
adapt to. More than a fighter jet, the F-35’s ability to collect,

analyse and share data, is a powerful force multiplier that enhances all airborne, surface and ground-based assets in the
battlespace.
The F-35 carries weapons internally in stealth configuration,
or externally in permissible environments with greater than
18,000 pounds of total ordinance. The Pratt & Whitney F135
engine’s fifth-generation propulsion capabilities provide the
F-35 the technological edge to fight and win.
The aircraft reportedly has one of the most advanced sensor
suites of any fighter in history, including the Active Electronically Scanned Arrays (AESA) radar that provides long-range
intelligence, Distributed Aperture System (DAS) that sends
high resolution real-time imagery to the pilot’s helmet from
six infrared cameras mounted around the aircraft, Electro
Optical Targeting System (EOTS), which combines forwardlooking infrared and infrared search and track functionality.
Moreover, the Helmet Mounted Display System (HMD) pro-
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SVS –
A Key Priority

Saipem-Drass Deep Rescue Vehicle

tions) model, recently selected by the Italian Navy as a SRV for
the new SDO-SuRS (Special & Diving Operations – Submarine
Rescue Ship, the new vessel for the rescue of submarines), is
equipped with a new variable inclination skirt to mate with
the DISSUB if pitched and/or rolled, and allowing faster adjustment to better pair on the DISSUB. This system can transport
up to 19 people (with the possibility to increase the capacity
up to 25 in emergency conditions) per trip and can operate
with significant wave up to sea state 6.
The use of a standard Working Remotely Operated Vehicle
(WROV), not integrated with the rescue capsule, allows an
easy plug and play connection. In addition, there is the possibility to use the WROV as a stand-alone unit for other purposes
thanks to the dual use capacity of the system especially for the
first subsea intervention phases in a DISSUB Scenario.
As the WROV is an industrial and well proven technology, there
is the possibility to train also the end-user personnel on industrial simulators and on Industrial and Offshore applications,
without the need to operate in real submarine rescue scenarios. This allows keeping the WROV pilots trained and updated
at all times, with unlimited possibility for personal growth and
reducing associated costs at the same time. In addition, there
are many subsea activities that could be performed by a WROV
keeping the operators trained in real scenarios, sharing costs
between different Government Branches for various activities
not only SMER (SubMarine Escape & Rescue) if any.
Regarding the endurance, the use of the umbilical cable gives
unlimited mission duration; the mission will reportedly never
end due to limits of the battery. In addition, the use of an “umbilical” guarantee power to use more powerful thrusters to effectively contrast underwater current. Furthermore, the possibility to connect many different payloads to the docking plate
of the WROV makes the SRV a real dual-use system, allowing
alternative payloads not only for defence applications but also
industrial and offshore ones, with major benefits for the final
user’s country.

One of the first actions to do after locating a DISSUB
(identification of the DATUM) is to provide fresh air
and heat to the survivors. A state-of-the-art SVS system is designed to provide sufficient ventilation to a
DISSUB even in the most challenging and distressed
emergency situations.
Compared to onboard traditional systems, a modern
SVS is based on the utilisation of an underwater ventilation capsule, containing a suction compressor,
which is, therefore, positioned immediately adjacent
to the DISSUB (around 15 metres). A ROV extracts
the suction and supply hoses from the dedicated
pods installed in the capsule, and these cables are
connected to the air ventilation and signal ports on
the external surface of the DISSUB.
Thanks to the minimal size and length of the suction
line, the compressor can satisfy the requirement of
air recirculation without any pressure build-up inside the DISSUB, thereby operating at atmospheric
pressure. By maintaining the atmospheric pressure
in the submarine, the evacuation of the DISSUB is
achieved with a simpler, safer and faster procedure
at every depth, avoiding complex and long decompression procedures or transfer under pressure to a
hyperbaric chamber after the rescue from the submarine.
In the event of distressed submarine, it is of utmost
importance to put in place all the actions to guarantee the highest level of success in the search and rescue operation. The submarine’s crew, the support
ship’s crew and the DISSUB Support Team must be
trained and have access to the most modern, efficient equipment available on the market. It is an investment that cannot be waived and must be a priority for all the Navies with a Submarines Fleet in
service.
Submarine Ventilation System (SVS)
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The SEIE MK-10 on the surface after escape

situation.
The most common areas of training are firefighting, water
leakage, blackout and lack of power, emergency rise, rudder
problems, emergency torpedo launch, gas or smoke presence onboard.
Drills are periodically executed taking advantages of the
training centres onshore also, where it is possible to simulate
a real emergency situation, like fire onboard or water leakages from pipes or valves.
Most of the Navies have dedicated training centres, where all
the submariners follow the individual or team training courses in operative and safety topics.
The most developed have premises with hydraulic simulators
of the submarine’s control room, that replicates the equipment and consoles of a real submarine and managed by a
software that can simulate any operative situation to the limit,
and analyse at a later time the crew’s reactions, decisions and
response to simulated emergencies.
Escape Training
In case of submarine distress, depending on the depths, there
are some methods and procedures that can be used to leave
the submarine. There is the individual escape, and the groups
escape.
The individual escape consists in leaving the submarine from
the hatch, with a special designed suit (e.g., the series Submarine Escape Immersion Equipment, SEIE) designed to allow a
free ascent from a distressed submarine, providing protection
against the cold and due the bright colour easy to localise
when reaching the surface waiting to be rescued.
This escape’s system can be employed usually up to 150, maximum 180 metres depth, at a rate of 7/8 persons per each exit
trunk per hour. Consider that possible health consequences
or diseases increase with the escape depth, so a quick surface
support for the escapers is needed.
Training on this escape technique is carried out periodically in
dedicated “escape trunk” ground facilities, where it is possible
to simulate all the procedure to leave the submarine.

In the escape trunk, the lower hatch is opened to allow the
access of the trainer and then shut. It is filled with water and
brought to the same outside pressure with HP air. This allows
the opening of the outside hatch, leaving the trainer free to
rise up to the surface thanks to the expansion of the air in the
hood, that provides buoyancy and a bubble of air to breathe.
Submarine Rescue Bell
This is a mechanic rescue system derived from the Mc Cann
Bell and needs the support of a ship.
Modern Submarine Rescue bell are designed for the rescue of
up to nine DISSUB (DIStressed SUBmarine) personnel,
throughout the escape hatch and crewed by two operators.
The cylinder capsule is composed of three independent subsystems: the upper lock, the lower trunk and the ballast water
tanks. The maximum allowable internal pressure is 5 bar / 6ATA and the maximum depth
rating of a SR is 300 msw.
Escape drills are carried out necessarily
with the participation of a support
ship, and a submarine bottoming at a safe depth (e.g., 60/80
metres). The system suffers
due to strong underwater
current and submarine
pitch/roll on the seabed.
However, the reduced
acquisition costs and
easiness of management (and maintenance) make the new
updated version of this
system a very good solution for small Navies.
SRV to the Rescue
The most modern Submarine Rescue Vehicle
(SRV) is an underwater
remotely operated system,
launched from a moon pool
(it offers the highest reliability and safety standards
even in extreme sea conditions thanks to the rail
guides and protection of a
passive cursor) or from
fixed/portable Launch and
Recovery System (LARS) AFrame type.
The “Ciro” (Core Installation for Rescue OperaThe Submarine Escape Immersion
Equipment suit (SEIE)
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Deep Dive into the
World of Submarines
By: Caio Mussolini, ITN former Submarine Officer
The recent accident of the Indonesian submarine Nanggala-402 brought the attention to the intrinsic sailing risks
of submarines and, notwithstanding the Hollywood movies, still remain a quite unknown reality for the majority of
the people. Even visiting a submarine is more complex
and difficult than visiting a ship, so let’s explore the submarine world further.
As anticipated in a previous article, it is more appropriate to
consider a submarine like an airplane, instead of a ship, with
all the risks deriving from moving in a three-dimension environment and associated dangers. This peculiarity is one of the
reasons why the submarines’ crews are usually trained more
than other navy crews, before and during the period on board
mainly focusing on safety and emergency that is considered
paramount.
Technical Skills
Contrary to ships, the entire submarine’s crew (enlisted, pettyofficer and officers) is made of volunteer. Before joining the
submarine training process usually, they must pass medical
and psychological selection tests, in addition to assessments
and oral examinations.
Being a submariner is highly demanding from a technical
point of view, and each member of the crew must have a deep
knowledge of the submarine and all the systems and circuits
existing onboard. The training programme for new submariners is usually divided in two parts: a basic course on-ground
premises (where the engineering and submarine fundamentals are taught) that last from three up to six months, and a

Navigation and Emergency Submarine Trainer, Ph. Marina
Militare Maricosom

further period of apprenticeship at sea.
I will not explore the warfare or engineering specific operative
training courses, instead I’ll focus on emergency training,
which gives to the crewmates all the skills to respond to any
dangerous event in a correct way or to leave a distressed submarine. Skills are the result of drills and procedures – improved
after any event or experience – that should increase the probability of success after any event that can jeopardise the submarines or crew safety.
Instinctive Damage Control
The whole submarine’s crew is trained to fight any casualty in
an “instinctive” way developing, through continuous drills during the sailing, all the skills required to contrast any emergency
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USSPS Project to Improve
Maritime Surveillance

USSPS system will combine
innovative solutions for
integration of C5ISTAR
capabilities
Antonios Peppas, CEO, ETME & Alain Guillou, Naval Group

The European Commission through the European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) recently selected the USSPS solution, developed by the
European consortium led by the Greek company ETME
with defence manufacturers Naval Group and Navantia. USSPS will develop a system to improve maritime
surveillance by exploiting unmanned semi-fixed platforms at sea. The results were announced at the end of
a highly contested competition.
The project ‘Development of Unmanned Semi-fixed Sea
Platforms for Maritime Surveillance’ (USSPS) will develop
the backbone of an advance (C5ISTAR) federated system of
systems. It will integrate legacy assets and systems with innovative solutions, aiming to improve maritime surveillance capabilities, reduce high value asset utilisation and
mission related costs, and provide cross-domain persistent
and permanent maritime situational awareness.
Emerging from the original patented concept of platforms
developed by ETME, the USSPS system will combine innovative solutions for the integration and coordination of
C5ISTAR capabilities to generate maritime surveillance
networks of sensors based on semi fixed unmanned platforms.
The project will develop an unmanned highly autonomous, energy efficient and miniaturised oil rig technologybased platform capable to integrate a wide range of air,
surface and underwater sensors. The platforms will enable
deployment in any geographical region, including all types
of sea-beds and deep-sea regions, and operation under
adverse environmental conditions.

With ETME, as leader of the consortium, and Naval Group as
Technical coordinator, the consortium brings together several European industrial actors (Navantia, Applied Intelligence Analytics Limited, Prolexia, Multimedia Workshop,
Sener Aeroespacial, SIGNALGENERIX, SMST Designer &
Constructors, Techlam, Tecnobit Slu, Unmanned Teknologies Applications) as well as research centres (CY.R.I.C Cyprus Research and Innovation Center, Foundation For Research And Technology Hellas (FORTH) and Stichting Maritiem Research Instituut Nederland).
Together, they will create an innovative and high-value solution to secure and protect various maritime areas allowing to cover both air, surface and underwater dimensions
thanks to suitable sensors.
Naval Innovation
Naval Group has been present in Greece since 2008. As a
bidder in the frigates programme, the company designed a
robust Hellenic Industry Participation plan to develop new
capacities in the Greek industry, sustaining several hundreds of highly qualified jobs and generating long-term
economic spin-offs in Greece. According to a company
statement, Naval Group’s objective is to further develop its
local footprint through partnerships with industry, research and academic partner. Beyond the frigates programme, it seeks to support the development of the future
Hellenic naval warfare capabilities through R&D projects
with Hellenic companies, universities and research institutes in cutting-edge technologies such as additive manufacturing, predictive maintenance, drones or naval mission
systems.
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Diehl Delivers
Recertification, Repair Kits
for Anti-Ship Missiles

Diehl Defence received an order on
July 1, from the Federal Office of
Bundeswehr Equipment, Information
Technology and In-Service Support
(BAAINBw) for the delivery of recertification and repair equipment for the
heavy anti-ship missile RBS15 Mk3 to
the ammunition supply centre North
in Laboe, Germany.
Diehl Defence is one of the global technology leaders in the
development and production of guided missiles and ammunition for armies, air forces and navies. The company
also offers advanced system solutions for ground-based air
defence.
The German Navy will now be enabled to carry out repairs
and recertifications as well as inspections of the main armament of their new Braunschweig corvettes on its own. This
will simplify logic processes and increase the functional capability of the weapon system for operation.
Besides the set-up and putting into operation of respective
system in the ammunition depot, the contract covers the
training of Bundeswehr personnel on site.
The scope of delivery includes test and inspection equipment, workplace equipment, auxiliary means and operating resources as well as basic service of spare parts for missile repair.
This offer is a further opportunity for Diehl Defence to sup-

port the navy in setting up an independent logistic for primary weapon
systems.
High Manoeuvrability
With a range of more than 200 kilometres, the guided missile RBS15 Mk3,
jointly developed with the Swedish industry partner Saab, not only allows
the engagement of sea target at a safe
distance but also the precise engagement of land targets.
The all-weather capable fire-and-forget missile disposes of a
high manoeuvrability and is particularly ruggedised against
electronic countermeasures and is difficult to detect due to
its low radar and infrared radiation signature rendering an engagement almost impossible.
The Mk3 version is based on the proven predecessor RBS15
Mk2 in service with the Swedish Navy and other naval forces.
RBS15 Mk3’s state-of-the-art tracking and targeting technology ensures an all-terrain advantage, giving armed forces the
ability to coordinate attacks from sea and land.
With advanced decision support and smart autonomous
technology, one can be confident of hitting the target from
any area.
In early 2017, the two industrial partners decided to continue
development of the missile family. In addition to the shipbased version, the new generation is to be made available for
fighter aircraft as well.

Contract covers
training of
Bundeswehr
personnel on site
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CAE UK to Provide
Poseidon MRA1
Training Services
CAE recently announced that CAE UK plc has been
awarded a contract by Boeing to provide Poseidon MRA1
training support services to the UK’s Royal Air Force
(RAF).
The initial five-year contract, awarded during CAE’s fourth
quarter of fiscal year 2021, will see CAE UK plc provide a
range of instructors and console operators to support the
delivery of training at the Boeing-built Poseidon Strategic Facility located at RAF Lossiemouth in Scotland. The Boeing
P-8A, designated the Poseidon MRA1 for the RAF, is a multirole Maritime Patrol Aircraft designed for Anti-Submarine
Warfare, Anti-Surface Unit Warfare, surveillance and search
and rescue missions.
“We are pleased to partner with Boeing to deliver this critical
training to the Royal Air Force,” said Andrew Naismith, Managing Director, CAE UK plc. “The Poseidon will play a key role
in the intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance capabilities for the UK and it requires highly
trained aircrew to fully maximise these capabilities. We look
forward to playing a key role in the preparation and readiness of the aircrew who will operate the Poseidon for the RAF.”
As part of the contract, CAE UK will provide a
range of rear crew and engineering instructors.
Rear crew instructors will deliver training on
acoustics, electronic warfare and other sensor
and mission systems on the Poseidon. While engineering instructors will deliver training on avionics and other systems required for the maintenance and operation of the aircraft. In addition, CAE UK will provide console operators and
controllers who will perform role playing and
support functions during training and mission
rehearsal exercises.
Boeing will provide the flight instructors to train
Poseidon pilots. A significant portion of the pilot training will take place in the two Poseidon

Operational Flight Trainers (OFTs) jointly developed by CAE
and Boeing. CAE designs and manufactures the Poseidon
OFT hardware to Level D standards, reportedly the highest
qualification for flight simulators.
CAE’s Defence & Security business unit focuses on helping
prepare customers to develop and maintain the highest levels of mission readiness. It is a world-class training and mission systems integrator offering a comprehensive portfolio
of training and operational support solutions across multidomain operations – air, land, sea, space and cyber. The company serves the global defence and security customers
through regional operations in Canada; U.S./Latin America;
Europe/Middle East; and Asia-Pacific.

CAE UK will provide a range
of rear crew and engineering
instructors
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Flight qualification testing
of motor is expected to
occur in 2023

Using the buoyant lift of helium lessens the fuel burn required
just to keep the aircraft airborne – most of the airframe’s
weight is countered by the helium’s buoyancy. In its current
configuration, Airlander 10 produces nearly 75 per cent fewer emissions than comparable aircraft in similar roles.
The Airlander programme is poised to address key goals of
the UK Aerospace Technology Strategy: strengthening the
UK’s aerospace capabilities, positioning the country for developing future generations of civil aircraft, and advancing a new
generation of efficient propulsion technologies.
Research Project
Hybrid Air Vehicles (HAV) is committed to the zero-carbon
aviation future, and Airlander is suited to achieving this goal.
The aircraft has the potential to carry future battery and solar
cell technology at the scale required to achieve ultra-low and
zero-carbon operations. HAV has partnered with industry and
research to develop electric engines suitable for Airlander 10.
The research project to develop the electric motor, E-HAV1,
was co-funded by the Aerospace Technology Institute Programme, a joint UK government and industry investment. It is
delivered through a partnership between the Aerospace
Technology Institute, Department for Business, Energy & Industrial Strategy and Innovate UK, and addresses technology,
capability and supply chain challenges.
E-HAV1 project, will deliver a full-sized prototype 500kW elec-

tric propulsor for ground testing and technologies
ready for future production. These technologies
will be directly applicable to a future Airlander
10.
Airlander 10’s ability to support a broad
range of activities from passenger travel
to fisheries protection makes it the ideal
platform for pioneering electric propulsion in civil aircraft.
Mark Scully, the Aerospace Technology Institute’s Head of Technology –
Advanced Systems & Propulsion,
elaborated: “The Aerospace Technology Institute has clearly identified the
importance of technology developments to support sustainable aviation
through the UK Aerospace Technology
Strategy, Accelerating Ambition. The Hybrid Air Vehicles Airlander 10 offers a
unique opportunity to deploy innovative,
high performance motor technology from
Collins Aerospace initially in hybrid propulsion
and, in the future, all electric propulsion configurations. These technology developments will enable
economic growth and jobs in the UK aerospace sector.”
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Collins Begins
Electric Motor Fabrication
for Airlander 10

The path to a zero-carbon Airlander 10
has picked up pace with Collins Aerospace, a Raytheon Technologies
business, announcing it has completed critical design review and
started fabrication of a 500 kilowatt electric motor for the aircraft under a partnership with
Hybrid Air Vehicles and the University of Nottingham.
Airlander 10 is poised to offer a
unique combination of low
emissions, fuel burn, noise and
operating costs. The preparation
process is visibly on a smooth
track. The flight qualification testing of the motor is expected to occur in 2023, followed by hybrid-electric operation of Airlander 10 by 2025
and all-electric, zero-emission operation by 2030.
The aircraft’s four fuel-burning engines will
be replaced by Collins’ 500 kilowatt electric motors—beginning with the two forward engines in
2025 and the two rear engines in 2030.

Collins is designing and testing the motor at its Electronic
Controls and Motor Systems Center of Excellence in Solihull,
UK, where it recently invested US$18 million to expand the
campus and strengthen power electronics and motor development capabilities.
Marc Holme, senior director, Electronic Controls and Motor
Systems for Collins Aerospace, explained: “Airlander 10 has the
potential to be the world’s first zero-emission aircraft, while pioneering game-changing electric flight technologies in the
process. As the aerospace industry continues to look for ways
to reduce its carbon footprint, electric propulsion offers a significant solution that will create a more sustainable future for
our industry and our planet.”
It is all about a sustainable vision for aviation. Airlander uses a
combination of proven aerospace technologies from a mixture of airships (hull fabric and helium), fixed-wing aircraft
(composite structures, engines, and avionics), and helicopters
(vectored thrust). It is this formula that makes Airlander a cutting edge aircraft with game changing capability.
Airlander’s helium-filled hull and low flight speed make it a
low-vibration and low-G aircraft (a condition where the airframe is temporarily unloaded), which improves reliability.
Airlander also has features that make it inherently safer than
other aircraft. This is particularly true in comparison to helicopters, as it is not reliant on any single engine.
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Rohde & Schwarz
Plays Key Role in
Modernising Brazilian Navy
Rohde & Schwarz was recently awarded a contract
from the Águas Azuis Consortium to supply communications and intelligence suites for the Brazilian Navy’s Tamandaré Frigates Class programme.
Rohde & Schwarz will be responsible for the development, design, production, integration and acceptance of the external and internal communication suite and will supply communication electronic support measures (C-ESM).

The Águas Azuis Consortium, formed by
thyssenkrupp Marine Systems, Embraer Defense & Security and Atech, has been selected by the Brazilian Navy to construct four
surface combatants based on the MEKO
A100 design as part of the Tamandaré Frigates Class programme.
The Tamandaré class frigates will feature
high combat power and be capable of countering multiple threats and protect maritime
traffic and deny the use of the sea. The vessels will carry out defence missions of the
Brazilian coast. In addition, they will be employed in the patrol of Brazilian Jurisdictional Waters, with an
emphasis on the inspection and protection of economic activities, mainly oil and fisheries. All vessels will be built in Brazil
with delivery scheduled between 2024 and 2029.
Rohde & Schwarz will provide the external communications
architecture, the modern and fully IP-based integrated communications system (NAVICS) of the frigates, and cuttingedge antenna systems.
“Rohde & Schwarz already has systems installed onboard naval vessels (Baroso class) and with the air force. This means the
current solution will extend joint interoperability in the Brazil-

ian armed forces,” said Hansjörg
Herrbold, Vice President Market
Segment Navy Rohde & Schwarz.
“An added value is that with Rohde
& Schwarz Do Brazil we have a
strong local base for engineering
support, integration, services and
maintenance – a solid footprint that
enables local industrial partners to
provide naval communications and
intelligence system support.”
As a system integrator and manufacturer of all core components, Rohde & Schwarz delivers turnkey solutions. This leads to higher
reliability, performance and efficiency. In addition to external
communications, NAVICS provides onboard communications
and ensures a multilevel security architecture that allows secure, trusted and tamper-proof communications, i.e., third
parties will not be able to interfere with information exchange.
The company’s naval C-ESM passive sensor and antenna solutions enable the frigate to exploit the electromagnetic spectrum and adversary communications in order to counter conventional and asymmetric threats against their coastlines, national borders and logistics channels.

NAVICS ensures a
multilevel security
architecture that
allows secure
comms
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Blackcloud
International’s OSINT Fosters
Data-driven Decisions
Blackcloud International, a leading Open-Source Intelligence
(OSINT) company, provides enterprise solutions that foster
data-driven decisions and advance national security
interests in the Gulf Cooperation Council (GCC) and around
the world. The ownership group, with over 70 years
combined experience directing large, disperse multinational
initiatives across Africa, South/Southeast Asia and the
Middle East, are recognised experts in the fields of OSINT,
Web Intelligence (WEBINT), Signals Intelligence,
Counterterrorism, and Information Technology.

The company employs data
analytics and AI to produce
objective analyses
In serving as the end-to-end OSINT service provider, Blackcloud
International strives to pre-empt threats through monitoring
and collecting relevant data from the deep, dark and open web.
The company employs data analytics and artificial intelligence
(AI) to produce objective analyses and reports and offer state-ofthe-art infrastructure environments that enhance cybersecurity
and protect communications.
Moving forward, and through the consistent delivery of timely,
value-added solutions, Blackcloud aspires to serve as the region’s trusted OSINT partners. Specifically, it can build, staff and
manage world-class data analytics and training centres that enable global coverage; support indications and warning intelligence; and promote OSINT, WEBINT and cybersecurity capacity
building.
The firm’s CEO, Keith E. Noble, Ph.D., said: “We enhance our client’s ability to further their domestic security/foreign policy
objectives through the collection and exploitation of actionable, timely data from classified reporting and publicly available information.”
With access to an extensive global network of award-winning
technology companies and prime open-source data providers,
Blackcloud provides the following tailored services: analyses and

Dr Keith Noble
reporting; social media network analysis; deep/dark web
monitoring; social engineering and campaign design/execution; anonymous web browsing; social listening and population engagement; custom natural language processing (NLP),
machine learning and AI algorithms; illicit finance, sanctions
and export control monitoring; and data centre management.
Additionally, Blackcloud’s Analyst Training Programme—certified by the International Association for Intelligence Education—offers an interactive learning and skills development
experience that combines focused, task-oriented training
workshops with subsequent phases of live, hands-on utilisation to convert theoretical knowledge into practical skills.
Upon completion, graduates are well positioned to operate at
full performance in support of disparate mission sets.
Dr Noble added: “Despite recent advancements in AI and NLP,
there will always be a need for data-literate analysts with critical thinking skills.”
At present, Blackcloud maintains an active presence in over 30
countries, covering more than 45 major languages. Likewise,
their sophisticated open-source tools are capable of collecting and analysing structured and unstructured data in multiple languages and dialects.
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The contract enables
adding new capabilities
and technologies on
AMPVs

AMPV is known for
delivering enhanced
underbody protection
from the ground up for the U.S. Army in more than two decades. The survivable and mobile family of vehicles addresses the critical need to replace the Vietnam War-era M113s
and provides improvements in power, mobility, interoperability, and survivability for the Armoured Brigade Combat
Team over the legacy family of vehicles.
Different Variants
The U.S. Army received the first Medical Treatment AMPV last
December, marking the delivery of at least one of each variant to the Army. The first production AMPV was a Mission
Command variant delivered last year. The other variants in

the AMPV family include:
The General Purpose (GP) vehicle: It operates throughout
the battle space for the purpose of conducting resupply,
maintenance, alternate casualty evacuation (CASEVAC) from
point of injury and first sergeants’ vehicle for the Combined
Arms Battalion. The GP accommodates a driver, commander
and four soldiers. For CASEVAC, the vehicle can be reconfigured to accommodate a supine litter casualty without interference or displacement of crew or equipment.
The Mortar Carrier (MC): This vehicle provides immediate,
responsive, heavy mortar fire support to the Armoured Brigade Combat Team (ABCT) in the conduct of fast-paced offensive operations by utilising the M121 Mortar System and
the M95 Mortar Fire Control System. The MC provides logistical resupply, casualty evacuation and treatment, command
post operations, and heavy mortar fire support for the ABCT.
Equipped with a springboard to modernisation and increased capability, the MC variant provides the agility soldiers need to support a variety of missions.
The Medical Evacuation variant: The vehicle provides immediate treatment or evacuation at the point of injury to either ambulatory or litter casualties. Ambulatory patients are
able to walk into the vehicle on their own and sit upright for
treatment, while carrying on the fight when necessary. The
Medical Evacuation vehicle’s proven medical capabilities include a medical treatment area, reconfigurable ambulatory
capacity of six and an evacuation medical equipment set. It
can accommodate up to six ambulatory patients or four litter
patients. It employs equipment common to civilian ambulances. Furthermore, the vehicle is capable of manoeuvring
with the ABCT in the toughest terrain.
The AMPV is ready to integrate the technology and capabilities required to complete any mission on the battlefield.
This includes the ability to enhance power generation capability to enable future electronic and network connectivity upgrades.Moreover, the vehicle’s enhanced armour protection utilise reactive armour tiles and common spall liner
and applique to increase defence against threats. The AMPV
features enhanced underbelly protection and automatic fire
suppression systems in crew and engine compartments. Improved network connectivity and Beyond Line-of-Sight capability through the addition of digital satellite communications hardware and software also help the ABCT connect
with their entire team in every scenario.
Work on the AMPV programme takes place across BAE Systems’ industrial network, which includes facilities in Aiken,
South Carolina, Anniston, Alabama, Phoenix, Arizona, Sterling Heights, Michigan, and York, Pennsylvania.
Reference Text/Photo:
www.baesystems.com
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BAE Systems
Bags US$600 M for AMPV
Programme
BAE Systems won a contract worth up to US$600 million
from the U.S. Army for the sustainment and support of the
Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) over the next five
years. The vehicle comes in five variants that have been
designed to execute several different missions while operating on the front lines.
The AMPV design leverages Bradley and M109A7 Self Propelled Howitzer modernisation and risk reduction investment
to optimise mobility, vehicle electronics, and integrated mission equipment performance. The vehicles are known for delivering enhanced underbody protection.
BAE Systems is currently in low-rate production for the AMPV

programme and has delivered at least one of each of the five
variants designed for the family of vehicles. The sustainment
contract enables adding new capabilities and technologies
on AMPVs throughout their time in service.
“The AMPV family of vehicles will bring unmatched capability
to the battlefield and has demonstrated outstanding survivability and force protection as well as flexibility and growth for
the future,” said Bill Sheehy, the AMPV programme director at
BAE Systems. “This contract will allow for future upgrades
through the development and integration of new capability
sets onto existing variants.”
The all-new AMPV is the first tracked combat vehicle built
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“With the introduction of Crysalis, we are streamlining command and control of our small UAS and empowering warfighters with actionable intelligence at the speed of war to increase their tactical decision making,” said Wahid Nawabi,
AeroVironment chairman and chief executive officer. “Crysalis can be integrated into our portfolio of intelligent, multidomain robotic systems and deliver easy-to-use, yet powerful new capabilities that enable our customers to succeed in
full spectrum operations.”
The Crysalis GCS is available in scalable hardware configurations with all necessary software components pre-configured for quick mission deployment. These range from the
Crysalis Ultralight GCS that provides full control of UAS and
payloads through virtual control or tactile joysticks on a
wearable smartphone configuration. The Ultralight Crysalis
GCS will be as lightweight and portable as possible – weighing in at just three lbs including the Crysalis Controller Pro,
batteries, cabling and Digital Data Link (DDL) transceiver,
providing a wearable configuration and a 66 per cent reduction in weight versus its legacy GCS.
While the Crysalis Command GCS is a command centre configuration featuring a ruggedised laptop. Every Crysalis GCS
configuration is natively compatible with AeroVironment’s
DDL radios and antennas, is designed for plug-and-play compatibility with Nett Warrior and can integrate with both thirdparty command and control and battlefield management
applications.
“As a software-based ecosystem, Crysalis will continue to develop and evolve based on customer needs and front-line
user feedback with expanded aircraft command and control
capabilities, software features and IoBT compatible functionality,” said Tom Vaneck, AeroVironment vice president of solution strategy.
Dynamic Mission Management
Furthermore, with a built-in, pre-flight checklist, mission
planning wizard, and touch-screen waypoint controls, operators are able to initiate flight operations quickly and safely while dynamic mission management enables them to
adjust mission objectives on the fly. Additional operational
participants can gain enhanced situational awareness,
share information and collaborate on tactical decisions by
accessing telemetry and downlink data through remote
video terminals, while also allowing them to capture data
directly on their devices.
Backwards compatible with AeroVironment tactical UAS, antennas and DDL radios, current customers will be able to upgrade their GCS capabilities by adding the Crysalis Controller
Pro with nominal retraining required. For new customers, the

Crysalis Ultralight

Crysalis provides command
and control of UAS, through
an intuitive UX

Improves battlefield comms
by enabling users to share
real-time information

Crysalis software-based platform provides peace of mind because it’s future proofed – allowing for future software upgrades,
feature improvements and expanded capabilities.
Moreover, the new GCS improves battlefield communication
and collaboration by enabling users to easily share real-time information and coordinate mission-critical decisions. It also builds
upon AeroVironment’s legacy GCS and adapts to today’s network-centric battlefield environment.
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AeroVironment

Launches Crysalis, Next-gen
Ground Control Solution
AeroVironment, Inc, recently introduced Crysalis, the company’s next-generation ground control solution. It is an integrated hardware and software-based ground control system (GCS)
that provides command and control of compatible AeroVironment unmanned aircraft systems (UAS) and their payloads,
through an intuitive user experience (UX).

Built around three core elements – software, hardware, and antennas – Crysalis has been designed to make operating robotic
systems easier. It offers complete interchangeability, either as
modular elements or turnkey systems, both adaptable to meet
specific mission requirements. Crysalis is cross-platform and
compatible with Android, Microsoft Windows and Linux operating systems. The new GCS is available in multiple configurations
ranging from lightweight and wearable to mobile and command centre systems that are modular and scalable.
The result is an adaptable, operationally simplified GCS solution that empowers users with an advanced suite of features
and capabilities to help them succeed in the full spectrum.
Crysalis was designed with the operator in mind and its UX re-

duces cognitive load and training burden while enhancing
situational awareness and battlefield collaboration. Through
the easy-to-use Crysalis Control app, users can plan and execute flight missions as well as navigate and control UAS assets
and payloads with one-click access to critical information,
modes and telemetry meta data. Additional operational participants can gain enhanced situational awareness, share information and collaborate on tactical decisions by accessing
telemetry and downlink data through remote video terminals,
while also allowing them to capture data directly on their devices. The GCS standardises the user experience across all
AeroVironment small UAS platforms, simplifying the training
requirements and operation of Puma, Raven and Wasp.
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the middle of this decade and flight test soon thereafter.
The Future of Flight
Travis Harper is the GE product manager on the CFM RISE
programme.
Harper’s life has always been full of planes. Growing up two
blocks away from Midway Airport in Chicago, there always
seemed to be a jet landing over his family home. “Throughout my childhood, I was fascinated with aviation,” he says. “I
would watch the planes take off and land and imagine having the opportunity to travel and experience the world.”
It was that same fascination that helped set the course of
Harper’s life. He pursued engineering degrees from Northwestern University and Ohio State and earned a spot on a
team at GE Aviation designing and manufacturing the
world’s most advanced commercial jet engines.
The fascination with flight took him to Dubai, where he
helped Emirates Airline maintain its fleet of airplanes using
GE technology, and to Seattle, where he supported Boeing’s
efforts to bring the plane-maker’s 777X aircraft, powered by
the GE9X engine, into service.
Now it has brought him to the latest chapter in his career — a
leadership role on a team reinventing the future of flight. He
and his colleagues are developing the technology that
could ultimately lead to an engine that would use 20 per cent
less fuel and produce 20 per cent fewer CO2 emissions than
the most efficient jet engines today.
CFM was founded nearly 50 years ago, and the partners
agreed to extend the joint venture until the year 2050. The
company has delivered more than 35,000 engines to more
than 600 operators worldwide. This fleet has logged more
than 1 billion engine flight hours
Since the first CFM engines entered service in the early 1980s,
the company has reduced its fuel consumption and
CO2 emissions by 40 per cent compared with the engines it
The open fan can help provide
significant improvement in
propulsive efficiency

CFM RISE programme targets
20 per cent lower emissions
replaced. Harper and a team of some of the world’s best aerospace engineers intend to slash those numbers by another 20
per cent, which would represent the greatest decarbonisation
gain it has ever achieved.
Their ambitious vision depends on big advancements in engine architecture and technology. But the team is up to it. “I
spend a lot of time with Safran, airframers and airlines,” Harper
says.
The fan at the front of this architecture is “open” because, unlike other turbofan engines, it isn’t surrounded by a case. This
open fan can help provide significant improvement in propulsive efficiency, a key contributor to reduced emissions and
fuel consumption. “Our most sustainable solutions — the
ones that provide the greatest benefit — require an open-fan
architecture, as a matter of physics,” Harper says.
That fan is the most eye-popping feature. The team plans to
make it from a special carbon fibre woven in three dimensions
and injected with resin. Light and tough, the material allows
engineers to go big and build rotors as large as 13 feet in diameter, which, increases propulsive efficiency and bypass ratio. The bypass ratio is an extremely important number that
describes the relationship between the thrust the rotor (fan)
generates and how much energy it takes to drive the rotor.
CFM engines have grown from an initial bypass ratio of 5:1 in
the 1980s to the LEAP engine, which has a bypass ratio of 11:1.
An open fan could achieve a bypass ratio above 70:1. Building
a bigger fan isn’t the only way to make an engine more efficient. Another approach involves improving the core of the
engine that holds the compressor, combustor, turbine and
other components that convert the fuel’s energy into efficient
rotary motion.
The RISE team is doing that by using another revolutionary
material already tested in the LEAP engine and the GE9X. This
material — called ceramic matrix composites, or CMCs — is
one-third the weight of steel but can withstand temperatures
as high as 2,400 degrees Fahrenheit, beyond the melting
point of many advanced metallic superalloys. That increase in
temperature improves an engine’s thermal efficiency.
“As a child watching planes take off and land on the south
side, I would never have dreamt that I would be leading our
efforts to develop technologies that will make flying even
more sustainable and available for generations to come,” says
Harper.
Reinventing the future of flight gives him that opportunity.
Credit: GE Reports.
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GE,Safran
to Develop
Sustainable
Jet Engine
GE Aviation and Safran have jointly launched a technology development programme targeting more than 20
per cent lower fuel consumption and CO2 emissions
compared to today’s engines.
The CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) programme will demonstrate a range of new, disruptive technologies for future engines that could enter service
by the mid-2030s.
The companies have also signed an agreement extending
the CFM International 50/50 partnership to the year 2050,
declaring their intent to lead the way for more sustainable
aviation in line with the industry’s commitment to halve
CO2 emissions by 2050.
John Slattery, President and CEO of GE Aviation, explained:
“The relationship between GE and Safran today is the strongest it has ever been. Together, through the RISE technology
demonstration programme, we are reinventing the future of
flight, bringing an advanced suite of revolutionary technolo-

gies to market that will take the next generation of single-aisle
aircraft to a new level of fuel efficiency and reduced emissions.”
Olivier Andriès, CEO of Safran, added: “Our industry is in the
midst of the most challenging times we have ever faced. We
have to act now to accelerate our efforts to reduce our impact
on the environment. Since the early 1970s, breakthrough engine efficiency and reliability have been the hallmark of our
historic partnership and our LEAP engine already reduces
emissions by 15 per cent compared to previous generation
engines.”
The programme goals include reducing fuel consumption and
CO2 emissions by more than 20 per cent compared to today’s
most efficient engines, as well as ensuring 100 per cent compatibility with alternative energy sources such as Sustainable
Aviation Fuels and hydrogen.
Central to the programme is propulsive efficiency for the engine, including developing an open fan architecture. This is a
key enabler to achieving significantly improved fuel efficiency
while delivering the same speed and cabin experience as current single-aisle aircraft.
Technology Roadmap
The programme’s joint engineering team has laid out a comprehensive technology roadmap including composite fan
blades, heat resistant metal alloys, ceramic matrix composites
(CMCs), hybrid electric capability and additive manufacturing.
The RISE programme includes more than 300 separate component, module and full engine builds. A demonstrator engine is
scheduled to begin testing at GE and Safran facilities around
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thyssenkrupp Marine
Systems to Build Submarines
for Germany and Norway
Order comprises delivery
of 2 submarines to German
Navy and 4 to Norwegian
Navy

thyssenkrupp Marine Systems has been commissioned
to build six identical Type 212CD submarines. The procurement organisations of Norway and Germany signed
the corresponding contracts recently. Due to the pandemic, the ceremony took place on a small scale and virtually; the customers were connected via video conference in Kiel, Germany.
Post the event, thyssenkrupp Marine Systems CEO Dr Rolf
Wirtz said: “The 212CD order is a major milestone. The Norwegian and German navies are getting the most modern submarines in the world. International and industrial teamwork
will permanently shape cooperation in the maritime sector,
and we have created capacity utilisation for our company.”
Worth approximately 5.5 billion Euro, the order comprises
the delivery of two submarines to the German Navy and four
to the Norwegian Navy.
Also recently, thyssenkrupp Marine Systems and its Norwegian industrial partner Kongsberg signed a cooperation
agreement. Industrial cooperation between Germany and
Norway is a cornerstone of the 212CD project – thyssenkrupp
Marine Systems relies on Kongsberg for this and other projects on the world market.
After signing the contract with Kongsberg, thyssenkrupp
Marine Systems CFO Paul Glaser commented: “With Kongsberg, we have a strong partner with whom we will continue
to realise many projects together in the future. The contract

with Kongsberg is by far the largest part of the 212CD project
– a sign of how close the connection between Norway and
Germany really is.”
Norway and Germany had already entered into a cooperation
in 2017 that goes beyond the construction of six new HDW
Type 212CD submarines, as a new generation of the Type
212A. The design of the Type 212A submarine, which has
proven itself in service with the German and Italian navies,
will be further developed with the integration of advanced
technologies to expand the U212 family in Europe. This project is another important step towards deepening and expanding European cooperation in the field of defence.
Construction of the first boat will begin in 2023. Delivery of
the first submarine for the Norwegian Navy is expected for
2029, while delivery of the two boats for the German Navy is
scheduled for 2032 and 2034. In preparation for the order,
thyssenkrupp has already initiated investments of around
€250 million in 2019. The aim is to further develop thyssenkrupp Marine Systems at the Kiel location into an international
centre of competence for the construction of conventional
submarines. Construction of a new shipbuilding hall has already begun, and progress is visible at the shipyard site.

Type 212CD Features
Displacement (surface): ~ 2,500 m³
Length overall: ~ 73 m
Beam: ~ 10 m
Height: ~ 13 m
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Indra’s VR Simulation
System Halves Training Time
of Pilots
Indra has recently developed the SIMCUI,
a new multi-purpose and interoperable
simulation system that’s easy to transport and install anywhere. It can halve
the time required to train a civilian or
military pilot of any type of plane, whether it be a fixed-wing, rotary-wing or remotely piloted aircraft.
The company has developed a high-quality
and cost-effective system that’s easy to maintain and operate. It’s been designed to enable every two or three students to have their
own simulator so that they can complete all
their training on it.
The number of flight hours is thus multiplied, and the theory
is learned directly in the simulator. The system incorporates
virtual reality glasses that increase the realism but also allow
the students to connect from home to continue with their
training. They can also help the pilots prepare for higher-risk
flights and, in the military sphere, training and tactical flights.
The solution also incorporates Artificial Intelligence algorithms to measure the performance of each of the pilots and
analyse their strengths and any room for improvement.
The development of this system uses flight models fully
adapted to the needs and degree of realism required by each
customer, whether it be a small flight academy, an airline, or
an entire air force.
It currently has 18 simplified models ranging from a Boeing
737 and the F18 fighter jet to Beechcraft and Tecnam light aircraft models and Sikorsky and Airbus civil and military helicopters, among many others.
In order to multiply the number of simulators that a customer
can acquire, Indra has reduced the simulator’s structure to the
minimum while maintaining the highest possible visual quality with the Invis4 system and employing touch panels that
replicate the aircraft’s flight instrumentation in different configurations, depending on the type of aircraft.

The SIMCUI system
simulates 18 different types
of aircraft
The controls and throttle levers are quickly and easily interchanged, depending on the type of aircraft in which the exercise is to be performed. A motion platform can optionally
be added.
Indra has also prepared this system to train pilots of remotely
operated aircraft. More specifically, the SIMCUI incorporates
the flight model of the Targus, an optionally manned MALE
(medium-altitude long-endurance) aircraft, which Indra has
developed in partnership with the Government of Galicia as
part of the Civil UAVs Initiative.
The reduced weight of the SIMCUI’s structure makes it easy
to move and install quickly wherever it’s required. In the military field, this means that it can be transported to the area of
operations to enable the pilots to prepare their missions before conducting them.
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P-8 is a maritime patrol aircraft, excelling at anti-submarine warfare

P-8A is designed to meet
the full range of maritime
challenges

multi-mission maritime patrol aircraft.
More than 100 P-8 are in service worldwide and have flown
over 300,000 hours. All were assembled in Puget Sound, U.S.
The P-8 has two variants: The P-8I, flown by the Indian Navy,
and the P-8A Poseidon, flown by the U.S. Navy, the Royal Australian Air Force, and the United Kingdom’s Royal Air Force.
The aircraft shares 86 per cent commonality with the commercial 737NG, providing supply chain economies of scale in
production and support. Boeing’s expertise in commercial
fleet management and derivative aircraft sustainment provides customers with greater availability at a lower operational cost. The P-8 is engineered for 25 years/25,000 hours in the
harshest maritime flight regimes, including extended operations in icing environments.
As a leading global aerospace company, Boeing develops,
manufactures, and services commercial airplanes, defence
products and space systems for customers in more than 150
countries. As a top U.S. exporter, the company leverages the
to the warfighter.
The P-8 is a military derivative of the Boeing 737 Next-Genera- talents of a global supplier base to advance economic opportion airplane, which means assembly begins in a Boing Com- tunity, sustainability, and community impact. Furthermore, in
mercial Airplanes factory. After the P-8 receives a new coat of a company statement, Boeing has stressed that its diverse
paint, it heads from the commercial factory to a defence factory. team is committed to innovating for the future and fulfilling
That’s where the P-8 receives the defence systems that make it a the company’s core values of safety, quality, and integrity.

The P-8 is a military derivative
of the Boeing 737 NextGeneration airplane

44

Reports

ISSUE 595 AUGUST 2021

Germany
Adds P-8A Poseidon
to its Fleet
Recently, the German Ministry of Defense signed a letter
of offer and acceptance for five Boeing P-8A Poseidon aircraft under the U.S. government’s Foreign Military Sales
(FMS) process. With this order, Germany becomes the
eighth customer of the multi-mission maritime surveillance aircraft, joining the U.S., Australia, India, UK, Norway, Korea, and New Zealand.
“Boeing is honoured to provide Germany with the world’s
most capable maritime surveillance aircraft,” said Michael
Hostetter, Boeing Defense, Space & Security vice president in
Germany. “We will continue to work with the U.S. government,
the German government and industry to establish a robust
sustainment package that will ensure the German Navy’s P-8A
fleet is mission ready.”
The P-8A Poseidon is designed to meet the full range of maritime challenges faced by European nations. Deployed around
the world with more than 130 aircraft in service, and over
300,000 collective flight hours, the P-8A is vital for global antisubmarine warfare, intelligence, surveillance and reconnaissance and search-and-rescue operations.
“Bringing this capability to Germany is not possible without
the contributions of German industry,” said Dr Michael Haidinger, president of Boeing Germany, Central & Eastern Europe,
Benelux, and the Nordics. “With the P-8A, we will expand our
collaboration with German companies, create new jobs and
contribute to long-term local economic growth.”
German companies that already supply parts for the P-8A include Aljo Aluminum-Bau Jonischeit GmbH and Nord-Micro
GmbH. Recently, Boeing signed agreements with ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH and Lufthansa Technik to
collaborate in systems integration, training, support, and sustainment work. By working with local suppliers, Boeing will
provide support, training and maintenance solutions that will
bring the highest operational availability to fulfil the German
Navy’s missions.

P-8: A Proven System
The Boeing P-8 is a maritime patrol aircraft, excelling at antisubmarine warfare; anti-surface warfare; intelligence, surveillance and reconnaissance and search and rescue. The P-8 can
fly higher (up to 41,000 ft) and get to the fight faster (490
knots). Shorter transit times reduce the size of the Area of
Probability when searching for submarines, surface vessels or
search and rescue survivors. P-8 is also designed for low altitude missions and has supported several humanitarian and
search and rescue missions. The P-8’s performance and reliability deliver confidence in an uncertain world — in any condition, anywhere, anytime.
The P-8 is a collaboration between Boeing Commercial Airplanes and Boeing Defense, Space & Security. The Boeing
teams work together from start to finish to bring this aircraft

Germany has become the
eighth customer of P8-A
Poseidon
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Senop’s new NVG is a
lightweight night vision device
night and bad weather conditions.
Key Requirements
The trust on Senop products
prompted Finnish Defence Forces
Logistic Command to place the order. Senop considers that night
fighting gear shall be simple to
use, light and robust to stand the
stress on military environments.
Image performance and energy
consumption are also key requirements for night vision devises. Senop’s stated mission is to support
the end users (soldiers and units)
in harsh and extreme conditions,
to make them see the unseen.
The Finnish order consists of Solbeen excellent.”
dier’s Lasers, Tactical Lasers, and additional purchase of NVG
Senop builds new capabilities by tailoring solutions accordM40 Monocular image intensifiers.
ing to customer’s specific needs and requirements. Senop’s
Additionally, the Senop Soldier’s Laser Sight M20 is light,
Defence & Security portfolio consists of high-performance
simple and robust laser sight to withstand high recoils and
image intensifiers, night sights, intelligent thermal sights,
extremely demanding use in military conditions. Senop
handheld target acquisition and observation systems, vehicle
Tactical Laser M20 is a multi-functional laser sight with a viscamera systems, hyperspectral cameras, and multi-purpose
ible laser, an IR laser, and an IR illuminator. It’s easy to use
container-based platform solutions.
and has long operating hours and can be used in both day
and night-time.
Senop NVG M40 Monocular is one of the lightest high-performance NVGs on the market. M40 utilises cutting-edge
aspheric high-precision glass optics combined with composite materials to provide a high level of usability and performance.
Senop laser sights and image intensifiers are developed in
close co-operation with the Finnish Defence Forces. Intensive field tests have been conducted in demanding conditions since 2019. Energy management is a key requirement
especially in Arctic conditions. All these devices
(laser sights and NVGs) can operate both AA- and
CCR123 batteries. NVG M40 Monocular can be
equipped with external power supply to increase
the operating hours.
Aki Korhonen, Managing Director of Senop, stated: “In this programme, the end user of the
equipment, the soldier, has been at the centre.
For this reason, field tests and feedback from the
test team have played a major role in the development. Our engineers have supported operations on the field, thus completing ergonomics
and durability. The co-operation with FDF has

The value of the contract is
more than 13.6 M€

Senop will deliver the systems
by end of October 2022

Senop’s laser aiming devices are developed to be used as a soldier’s
weapon sight and as a target designator for troop leaders
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Senop to Supply

Laser Sights, Image
Intensifiers to Finland
Senop, a part of Patria Group, has secured a contract
worth more than 13.6 M€ (excluding VAT) to deliver laser
sights and additional NVG M40 image intensifiers to the
Finnish Defence Forces Logistic Command.
Senop is expected to deliver the systems by the end of October 2022.
The proliferation of night vision technology on today’s battlefield has essentially turned the night into day. Superior advances have been made in night vision technology. Modern
armies can and will fight effectively at night, and the force that
cannot cope with darkness will lose the battle.
When one considers operating at night, psychological and
physiological considerations must be considered. Man is not
nocturnal by nature. Our instinctive reaction to darkness is to
find a secure place, rest, and wait for daylight. An enemy felt
but unseen is more sinister than one whose presence and activity can be observed. The proliferation of night-vision equipment and modern weaponry has increased the advantages
gained from night operations, but it has not substantially reduced the psychological effect of darkness on humans.

Successful night operation depends on training and leadership and should include both individual and unit skills. Capable night vision devices will help, but if the skills of soldiers and
units are not at a high level, even the best equipment does not
guarantee victory. Night training and constant rehearsals are
essential to a unit’s success.
When a commander/leader is developing the scheme of offensive manoeuvre, a simple concept, but a detailed plan is
required. In night operations, the objective must be easily
identifiable, limited in size, and singular. The size of the objective and the strength of the enemy should be directly proportionate to the size of the assault echelon. Secrecy in preparation relates directly to the degree of surprise one will achieve
in executing a night attack.
Attacking units must be judicious in the selection of the terrain, maximising cover and concealment and not relying on
the straight-line approach from the line of departure to the
objective. A “business as usual” attitude should prevail and
nothing out of the ordinary should be done to reveal intentions. A well-trained and capable unit will benefit from the
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B-21 is designed to perform
long range conventional and
nuclear missions
In 2018, the programme conducted the weapon systems
Critical Design Review, a comprehensive programme-wide
evaluation of design maturity, stability and risk.
In 2019, the Air Force completed the Strategic Basing Process announcing Ellsworth Air Force Base, South Dakota;
Whiteman Air Force Base, Missouri; and Dyess Air Force Base,
Texas are the preferred locations for B-21 main operating
bases.
After completing the Environmental Impact Statement process as obligatory by the National Environmental Policy Act
and other regulatory processes, in 2021, the Air Force named
Ellsworth Air Force Base, South Dakota as the first B-21 main
operating base and location of the Formal Training Unit.
The Air Force Test Center at Edwards Air Force Base, California will host the B-21 Combined Test Force and the Air Force
Sustainment Center at Tinker Air Force Base, Oklahoma is the
site for depot planning.
The B-21 Raider is named in honour of the historic Doolittle
Raiders, U.S. Army Air Force men who are known for their
surprise attack against Japan during World War II on April 18,
1942, which forced the Japanese to recall combat forces for
home defence, and boosted morale among Americans and
U.S. allies abroad.
The designation B-21 recognises the Raider as the first
bomber of the 21st century.
The Air Force plans to incrementally replace the B-1 Lancer

The B-21 will form the
backbone of the future Air
Force bomber force consisting
of B-21s and B-52s
and the B-2 Spirit bombers to form a two-bomber fleet of B21s and modified B-52s.
General Characteristics
Primary Function: Nuclear-capable, penetrating strike stealth
bomber.
Lead Command: Air Force Global Strike Command
Inventory: Minimum of 100 aircraft
Average Unit Procurement Cost*: US$550 million (base year
2010 dollars) /US$639 million (base year 2019 dollars)
*Former Secretary of Defence Robert Gates directed B-21 Average Procurement Unit Cost as a key performance parameter
as the best means to control costs.
Munitions: Nuclear and conventional
Operational: Mid-2020s
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New B-21
Raider
Artist
Rendering
Released
Unveiling new, important details about the much-anticipated plane, the U.S. Air Force has released a new B-21
Raider artist rendering graphic with an accompanying fact sheet.
The rendering highlights the future stealth bomber with Edwards Air Force Base, California, as the backdrop.
Designed to perform long range conventional and nuclear
missions and to operate in tomorrow’s high end threat environment, the B-21 will be a visible and flexible component of
the nuclear triad.
The 420th Flight Test Squadron based at Edwards AFB will
plan, test, analyse and report on all flight and ground testing
of the B-21 Raider.
The B-21 programme continues to execute the Engineering
and Manufacturing Development phase and is focused on
scaling the manufacturing infrastructure and capacity
across the industrial supply base to prepare for low rate initial production.
A critical review conducted in 2018 concluded the aircraft has
a mature and stable design.
Randall Walden, Air Force Rapid Capabilities Office director,
explained: “Nuclear modernisation is a top priority for the
Department of Defense and the Air Force, and B-21 is key to
that plan. The built-in feature of open systems architecture
on the B-21 makes the bomber effective as the threat environment evolves. This aircraft design approach sets the nation on the right path to ensuring America’s enduring airpower capability.”

Strike Stealth Bomber
The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber
force consisting of B-21s and B-52s. The B-21 will play a critical
role in ensuring America’s enduring airpower capability.
The B-21 Raider will be a component of a larger family of systems for conventional Long Range Strike, including Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, electronic attack,
communication and other capabilities. It will be nuclear capable and designed to accommodate manned or unmanned operations. It will also be able to employ a broad mix of stand-off
and direct-attack munitions.
The B-Raider is being designed with open systems architecture
to reduce integration risk and enable competition for future
modernisation efforts to allow for the aircraft to evolve as the
threat environment changes.
Background
The Department of the Air Force Rapid Capabilities Office leads
the development of the B-21 Raider under the direction of the
Under Secretary of Defence for Acquisition and Sustainment
and the Secretary of the Air Force.
The Air Force awarded the B-21 Engineering and Manufacturing Development contract to Northrop Grumman on October 27th, 2015. Northrop Grumman’s partners on the B-21
programme include Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems and Spirit Aerosystems.
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HiDRON over New Mexico

from a flight recorder,” explained UAVOS lead autopilot developer and CEO, Aliaksei Stratsilatau. “The high-altitude aerodynamics data is proving invaluable for processing payload data
as well as for analysing atmospheric phenomena in the stratosphere in general.”
Examining the Data
The flight campaign participants included HiDRON avionics
system developer, UAVOS, researchers from the UKY and NASA’s Langley Research Centre, HiDRON inventor and flight services provider, Stratodynamics Inc., as well as scientists from
the Physical Sciences Lab at New Mexico State University’s
Physical Sciences Lab who assisted with balloon launch logistics. This multi-member collaboration converged at Spaceport
America to combine the novel, high-altitude aerial platform
with multi-hole wind probe and infrasonic microphone sensors to advance forward detection of turbulence systems.
UKY researchers will spend the next several months analysing
the sensor data to identify turbulent events and their proximity to the airborne sensors.
Dr Sean Bailey of the University of Kentucky added, “The HiDRON aircraft was an ideal platform for these investigations.
Its controlled descent provided us with many hours of data
and increased our ability to observe randomly occurring
events. We look forward to examining the data more closely
to see what we can learn about turbulence in the atmosphere.”
“This mission represents a major milestone for Stratodynamics in achieving controlled, autonomous flight at record-set-

Researchers will analyse
the sensor data to identify
turbulent events
ting altitudes and with aircraft’s aerodynamically efficient
airframe capable of utilising available natural energy. The HiDRON also performs as an extremely sensitive instrument
that can detect turbulence and correlate data collected from
payload sensors. This campaign will contribute to Stratodynamics’ turbulence detection systems currently in development for multiple aviation-based applications,” said Gary
Pundsack, CEO Stratodynamics.
Scott McLaughlin, Executive Director of Spaceport America,
noted: “This truly is exciting science and technology. It combines UAV’s, balloons, and infrasonics to measure turbulence
in the atmosphere in a way no one else has done. We are very
happy to have had their team testing at Spaceport America.”
While UAVOS’ lead autopilot developer and CEO Aliaksei
Stratsilatau, concluded: “The HiDRON successfully completed all of the missions proving that UAVOS’ scalable, fully integrated avionics system, as well as flight-proven hardware
continue to ensure HiDRON is at the forefront of stratospheric missions for the long-term.”
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UAVOS and
Stratodynamics
See Success in
Stratospheric Flights
UAVOS Inc. and Stratodynamics
Inc. have recently performed a series of successful stratospheric
flights with the balloon launched
HiDRON, an autonomous aircraft,
at Spaceport America, New Mexico, U.S.
The mission objectives were to advance new systems for forward sensing turbulence detection onboard
aircraft at near-space and commercial
flight altitudes. The early June campaign was supported by the NASA
Flight Opportunities Programme to
advance turbulence detection sensors developed by the University of
Kentucky (UKY) and NASA’s Langley
Research Center. The results will cross
validate data from multiple probes
with flight data from the HiDRON.
During the campaign, the HiDRON
glider was released from the balloon
at an altitude of 82,000 ft. (25 km) on
the first two launches, and at 98,000
ft. (30 km) on the final launch and
was gliding successfully at 92,000 ft
(28 km). It was released from the balloon in zero-gravity conditions and
accelerated rapidly, approaching 300 mph ground speed (480
kph) in the first 15 seconds of flight.
The HiDRON then glided in a controlled flight path back toward
Spaceport America’s runway for approximately 4.5 hours while record-

UAVOS’ autopilot
sensors were able
to record wind
velocity, direction,
low-frequency sound
waves

ing flight and payload data.
UAVOS Co. is a leading developer of
innovative solutions for unmanned
air, ground and marine applications
and specialises in autopilots
and UAV accessories. The UAVOS
designed avionics system demonstrated stable performance in extreme temperatures from -85°F
(-65°C) to +95°F (+30 °C) as well as a
breakthrough in autonomous control during the critical ‘pull-out
phase’ following balloon release.
UAVOS’ avionics system assists the
HiDRON glider in ensuring safe Beyond Visual Line of Sight (BVLOS)
flight profiles throughout the various phases of lift-off, ascent and
landing.
During the mission, UAVOS’ autopilot took measurements and recorded navigation data on a flight recorder with a frequency of up to 400
Hz. UAVOS’ autopilot sensors (onboard acceleration sensors, angular
velocity sensors, GNSS, magnetometer, air data sensors, temperature
sensors) allowed it to record wind
velocity, direction, magnitude, and
low-frequency sound waves.
“For example, the air fluctuations
with a frequency of 1 Hz and a very
small amplitude (0.1 m/s²) at an altitude of 23 km were detected by our
specialists while analysing data

37

From left to right – Andreas Hülle, Managing Director Hensoldt Optronics, Joachim Sucker, German member Board of Supervisors
(BoS), Matteo Bisceglia, OCCAR-EA Director, Rudy Debaene, Belgian member BoS, and Christian Hadjiminas, CEO Theon Sensors.
(© OCCAR-EA)

The contract includes
4,550 BNVG for Belgian
Defence and 5,000 for the
German Bundeswehr
The consortium is in
line with the vision of a
strong and joint European
defence industry
the culmination of THEON SENSORS’ hard work and effort in
the field of Night Vision. Given that it is the largest contract
ever signed for night vision equipment in the European market and, in general, the largest direct order to a Greek defence
industry, we believe that this contract is a turning point for
the Greek defence industry and its potential, but also for the
country itself.
“At the same time, this contract is not only an important
turning point for us in our history, but also a starting point
for evolving THEON SENSORS from being a leading company in man portable night vision systems and thermal prod-

ucts, to a company also for integrated systems and platforms that enable interoperability and real-time information exchange with speed and security. Systems that drastically improve flexibility in decision-making in conducting
military operations. This will be achieved through THEON
SENSORS’ consistent policy of building strategic alliances,
especially in Europe.”
OCCAR’s Night Vision Capability Programme offers the possibility for other EU and non-EU countries to join via an established process.
Strong Partnership
THEON SENSORS is a world-renowned and recognised manufacturer of electro-optical night vision and thermal imaging
systems used by military and law enforcement customers in
more than 55 countries around the world. The development
and production of the systems is made in Athens, Greece,
whereas its worldwide business activities are supported by
five subsidiaries, in Germany, U.S., UAE, Saudi Arabia and Singapore, with co-productions facilities in Middle and Far East.
HENSOLDT is a German champion in the defence industry
with a leading market position in Europe and a global
reach. Headquartered in Taufkirchen near Munich, Germany, the company develops sensor solutions for defence and
security applications. As a technology leader, HENSOLDT
also continuously expands its Cyber portfolio and develops
new products to combat a wide range of threats based on
innovative approaches to data management, robotics, and
cybersecurity.
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THEON SENSORS
and HENSOLDT
Contracted for Night Vision
Capability Programme
The multinational procurement organisation
nisation Organisation Conjointe de Cooperation en matière
d’Armement (OCCAR) has contracted the
he consortium of HENSOLDT and THEON SENSORS
RS for the
production and delivery of Binocular Night Vision Goggles (BNVG) under the Night Vision Capability Programme.
The contract includes 4,550 BNVG for Belgian Defence and 5,000 for the German Bundeswehr,
wehr, as
well as an option for another 20,000 for Germany. A full maintenance and repair service
vice
for up to 15 years is also included, as well as a
series of accessories that will be delivered
d to
the users. The deliveries will start this year.r.
Offering THEON SENSORS’ Mikron 16 mm
BNVG, the consortium prevailed in an internanternational open tender process. Mikron is a spin-off
n-off from
the well-known NYX family of THEON SENSORS.
SORS. Using 16
mm tubes, the size and weight of this binocular
ocular is reduced by
up to 20 per cent without any major reduction
eduction in performance. Mikron is already in operation with
th various European
end-users. This is the first major contract
ct that THEON SENSORS has received, through the consortium with HENSOLDT,
for this new state-of-the-art system.
The consortium of HENSOLDT and THEON SENSORS offers an
ideal solution for the two states currently participating in the
Night Vision Capability Programme, as both companies have
proven track records in the field of image intensifier technology. With the combined production capacities in Wetzlar, Germany, and Athens, Greece, large lot sizes can be produced in
short time and on short notice. A transfer of technology from
Athens to Wetzlar will enable HENSOLDT to assemble the
BNVG locally, ensuring quick turnaround times.
Andreas Hülle, Managing Director HENSOLDT Optronics

THEON SENSORS Mikron
16 mm Binocular Night
Vision Goggle

said: “The successful
GmbH,
cooperation between HENSOLDT and
THEON SENSORS is a
win-win situation
for Belgium, Germany and our
two companies. This also opens the doors for synergies and
co-operation in other areas within Europe. As a proud supplier to the German Bundeswehr with our sights and scopes
for the Future Soldier Programme IdZ, we are happy to extend our portfolio with Binocular Night Vision Goggles and
to continue to supply the Belgian Defence.”
Christian Hadjminas, CEO of THEON SENSORS and President
of EFA GROUP, added: “THEON SENSORS’ consortium with
HENSOLDT is in line with the vision of a strong and joint European defence industry and we will continue to work towards
its development and implementation. This large contract is
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ENAV Carries Out Satellitebased Procedures for UAS

The experimentation and demonstration campaign of the
ECARO (EGNOS Civil Aviation Roadmap) project, performed at Grottaglie Airport, Italy, concluded recently. Its
results were discussed at the online conference GNSSBASED AUTONOMOUS UAS FLIGHT – DEMO DAY, in which
representatives of EUSPA (European Union Agency for
the Space Programmes), ENAC, Aeroporti di Puglia, DTA
(Distretto Tecnologico Aerospaziale), ASI (Italian Space
Agency), D-Flight participated along with the ECARO Consortium Partners, coordinated by ENAV.
ECARO is a multidisciplinary project whose primary objective
is the adoption of European satellite navigation systems GNSS
(Global Navigation Satellite Systems), EGNOS and Galileo, for
all civil aviation applications like fixed wing operations,
drones, and rotorcraft emergency operations. The project is
co-financed by EUSPA.
ENAV, together with the Consortium Partners DTA (Aerospace
Technological District of Puglia), Planetek Italia and UMS Skeldar, is engaged in the experimentation activities with drones
while Airgreen Helicopters support the validation of satellite
navigation applications for helicopters.
The flight test campaign on satellite procedures tested the application of civil aviation flight procedures by using UMS Skeldar’ drone the V-150, to demonstrate its integration into an
airport environment and the benefits obtained from the exploitation of the European GNSS systems.
The trial was carried out at Grottaglie airport, with tests anticipated by the flight clearance process as set up by ENAC (the
Italian Civil Aviation Authority) in accordance with new European regulations.
Aeroporti di Puglia and ENAV participated in the preparation

The flight test campaign
used UMS Skeldar drone
V-150
and implementation of the flight test campaign, upholding the
safety and security of all the operators.
Thanks to the ECARO project, it was demonstrated that the European GNSS systems, in addition to GPS, are capable of ensuring drones can perform safe satellite-based approach procedures, a capability required to include and integrate drones in
controlled airspace.
To monitor GNSS signal quality, Planetek Italia has tested a radiofrequency spectrum monitoring system at airports, which
could improve the safety and security of UAS operations.
The results of the project will contribute to defining the roadmap for ENAC’s advanced air mobility and will support the development of a national experimental research centre for urban air mobility.
Another strategic activity of the ECARO project is the planning
and validation of GNSS routes for low-altitude helicopter rescue flights. For such validation, RIFIS (Repositionable IFP Flight
Inspection System) was utilised, an ENAV in-house developed
mobile platform innovation, capable of recording and validating trajectories and flight standards, an objective of the trial according to the standards set by the International Civil Aviation
Organization (ICAO). The first validations for the Tyrrhenian
side were successfully performed in June by ENAV personnel
with the support of the pilots of Airgreen Helicopters and
Leonardo Helicopters.
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Germany to Revamp
Puma IFV
The German Bundeswehr recently placed an order to upgrade the first lot of its Puma infantry fighting vehicle
(IFV), bringing them up to a uniform enhanced design status. The order was issued through the joint venture company PSM GmbH, co-owned by Rheinmetall and KraussMaffei Wegmann, each of which holds a 50 per cent share
in the company.
The contract for modernising Germany’s fleet of Puma IFVs
was signed on 28 June at the Federal Office for Bundeswehr
Equipment, Information Technology and In-Service Support
(BAAINBw) in Koblenz. In awarding this contract, the
Bundeswehr remains on track toward an operationally ready,
fully digitised fleet of infantry fighting vehicles. Work is slated
to begin immediately and is expected to be complete in 2029.
The initial phase of the order encompasses 154 vehicles,
generating sales for the consortium of €1.04 billion. The contract also contains an option for modernisation of a further
143 Puma infantry fighting vehicles, which for the PSM consortium would mean additional sales volume totalling €820
million.
The major refit being embarked on is intended to bring the
majority of the first lot of the Bundeswehr’s existing fleet of
350 Puma vehicles up to S1 enhanced design status. In preparation for the NATO High Readiness Joint Task Force VJTF 2023,
which will be furnished by the Bundeswehr, 40 Puma IFVs

New S1 version of
Puma is characterised
by standoff-capable
effectors

have already been upgraded to S1 status. Of Germany’s 350
Pumas, the only ones not included in the modernisation programme are the 13 driver training vehicles.
Among other things, the new S1 version of the Puma is characterised by standoff-capable effectors like the MELLS multirole lightweight guided missile system.
Other features include additional sensors such as the new
driver’s vision system and an improved command-and-control architecture. The parabolic and driver vision system heralds the end of the periscope era. For the first time, the entire
crew will be able to “see through” the armour, day and night.
The fusion mode combines daylight vision with a high-quality
thermal image, enabling early detection of camouflage targets around the clock. The S1 version of the Puma version is
the first western combat vehicle that includes a system of this
type as a standard feature.
Teamed with the VJTF 2023 version of Rheinmetall’s Future
Soldier – Expanded System infantry (IdZ-ES) system, the S1
version of the Puma forms the System Panzergrenadier.
For the first time in Germany, the System Panzergrenadier
links a digitised platform – the advanced S1 version of the
Puma IFV – to a soldier system featuring digital radio technology. On 18 March, speaking on behalf of the Bundeswehr,
Lieutenant General Alfons Mais, the German Army chief, declared the system “ready for action”.
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Rheinmetall
Unveils Stun Grenade
Spectac
Rheinmetall recently introduced Spectac, its innovative new non-lethal effector. This rectangular stun
grenade has been designed for use by military and
law enforcement special operators. One of the most
striking features of the easy-to-use Spectac is its
smartphone-like design. It has a locking ring and
rocker arm ignitor built into a rectangular housing the
size of a mobile phone.

The stun grenade’s novel design offers several advantages.
Weighing approximately 350 grams, 110 mm long, 63 mm
wide and 20 mm thick, this ergonomic one-bang stun grenade slips easily into the tactical kit of the special operator,
making it convenient to carry. In addition, its compact design means that it can be discretely taken along on undercover and bodyguard operations.
Moreover, its rectangular
shape offers other tactical benefits. Unlike traditional round
grenades, the Spectac does
not roll away in an uncontrolled way after landing, but
instead comes quickly to a
halt, which makes it ideal for
the use on stairways. Its maximum movement radius comes to just 35 cm at most. As a
result, the desired effect reliably takes place in the intended
target zone.
Waterproof at depths of up to 20 metres, the Spectac produces a blinding flash and deafening bang. It is currently
available in versions with acoustic pressure levels of 170
and 180 decibels and two delay times, 0.5 and 1.5 seconds.
In order to make it even safer to handle, Rheinmetall engineers opted for a tried-and-tested bottom top venting
(BTV) design. This way, in the event of an inadvertent detonation, the explosive effect blows out of the top and the

bottom of the grenade, reliably
protecting the user’s throwing
hand.
Furthermore, the Spectac does
not produce dangerous fragments. Each Spectac grenade is Xrayed prior to shipment, thus assuring maximum functional reliability and safety. The X-ray images are stored for 10 years. Neither the percussion cap nor the
ignition delay mechanism contains lead compounds. Additionally, the grenades are compliant with REACH, the European
Chemicals Directive.
Successfully qualified at the end of 2020, the Spectac is available immediately. This innovative product confirms Rheinmetall’s role as a leading supplier of pyrotechnic effectors for
law enforcement and military applications. The company is a
leading European systems supplier for defence and security
technology and a reliable partner to the armed forces of Germany, its NATO allies and friendly nations.

The compact design can
be discretely taken along
on undercover operations
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Patria Leads European

Project to Develop Next-gen
Armoured Vehicles
According to reports, Patria is leading a defence industry
consortium that has now been selected as part of the European Defence Industrial Development Programme
(EDIDP), an industrial programme of the EU. As part of
the EDIDP, the focus will be on Ground Combat Capabilities (GCC) to develop next generation armoured platforms and upgrade existing ones.
Patria is acting as the industrial coordinator of the EDIDPGCC-2020 and has formed a consortium called FAMOUS (European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems) to carry out the programme. The consortium includes
20 leading defence companies from different EU countries.
The EDIDP is a defence industry development programme
designed to support the competitiveness and innovation capacity of the union’s defence industry. It is the first EU-funded
programme to develop defence capabilities, with a budget
of €500 million. The selection for the EDIDP programme was
made at the end of June and the start of the project will take
place later this year. The Ground Combat Capabilities project
led by Patria will last two years.
The FAMOUS programme aims to develop future technologies and performances that enhance ground combat capabilities in the areas of mobility, hybrid operation, power generation and energy storage, as well as security systems, situational awareness, robotics, C4I solutions, weapons systems,
and modern life cycle support solutions.
“Patria, as an international company with unique expertise in

FAMOUS aims to enhance
ground combat capabilities
in areas of mobility, hybrid
operations
defence on land, sea and in air, is the consortium coordinator
by leading and coordinating the FAMOUS programme. All
companies, including ground combat system integrators as
well as high-tech midcap and small and medium-sized enterprise companies, will bring highly complementary expertise,
technologies, and know-how to the project,” said Esa Rautalinko, President and CEO of Patria.
“This development programme is valuable not only because
of platform development, but also because it is a unique and
innovative approach to develop areas of next generation
technology. These concepts can be made rapidly available
and implemented already during the current Multiannual Financial Framework (MFF) in future system architectures as
well as utilised in future European armoured vehicle systems.
Development work is not only funded, but that the products
eventually reach their actual use. This approach will lead to
unity and thus increase coherence, standardisation and compatibility between different platforms in the EU,” added Jussi
Järvinen, President of Patria’s Land business unit.
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How Can
AI be Used
Ethically in
Defence?
A report by the U.S. National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) highlights emerging consensus
on the principles for using AI ethically and responsibly for
defence and intelligence applications.
As the report states, if artificial intelligence (AI) systems do not
work as designed or are unpredictable, “leaders will not adopt
them, operators will not use them, U.S. Congress will not fund
them, and the American people will not support them.”
That is why justified confidence is so important for AI-enabled
systems. Justified confidence in AI is about developing systems that are robust, reliable, and accountable, and ensuring
these attributes can be verified and validated.
AI is already ubiquitous in everyday lives, from streaming services to navigation apps to secure banking. But it is also playing a role in defence, such as way-finding for unmanned vehicles, automated target recognition, and many other applications that focus on speed, scale and efficiency.
The power of AI is its ability to learn and adapt to changing
situations. The battlefield is a dynamic environment and the
side that adapts fastest gains the advantage.
But like with all systems, AI is vulnerable to attack and failure. To
truly harness the power of AI technology, developers must
align with the ethical principles adopted by the U.S. Department of Defense. However, delivering on the promise of robust,
reliable, and accountable AI systems requires a team effort – industry, government and academia all have roles to play.
Integrated Approach
To achieve this, companies such as Northrop Grumman are
working on developing a cohesive policy and governance
processes for AI, spanning from development to testing and
operations.
One of Northrop Grumman’s partners are a Silicon Valley startup, Credo AI. They are sharing their governance tools to apply

Delivering on the promise
of robust and reliable AI
systems requires team effort
comprehensive, relevant ethical AI policies to guide AI development. The company is also working with universities like
Carnegie Mellon to develop new secure and ethical AI best
practices, in addition to collaborating with leading commercial companies to advance AI technology.
Another step the company is taking is to extend its DevSecOps process to automate and document best practices in the
development, testing, deployment, and monitoring of AI
software systems.
Critical to success is Northrop Grumman’s AI workforce. The
company continues to invest in a mission-focused AI workforce through formal training, mentoring and apprenticeship programmes.
According to a company statement, Northrop Grumman
strives for equitable algorithms and minimises the potential
for unintended bias by leveraging a diverse engineering
team and testing for data bias using commercial best practices, among other monitoring techniques.
The company has developed tools to provide a log of data
provenance, ensuring traceable, transparent, and auditable
development processes. Leveraging best practices, its work
in AI governance enables robust risk assessment, algorithmic
transparency and graceful termination when required.
This integrated approach from development to operation is
essential to achieving justified confidence in AI-enabled
systems.
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Oshkosh
Defense
Receives
US$152 M
Order to
Supply JLTVs
Recently, the U.S. Army Contracting Command – Detroit
Arsenal (ACC-DTA) announced that it has awarded Oshkosh Defense, a wholly owned subsidiary of Oshkosh
Corporation, a US$152 Million order for Joint Light Tactical Wheeled Vehicles (JLTV), companion trailers, and associated kits.
The order includes Oshkosh JLTVs, trailers and kits for the
U.S. Army, U.S. Marine Corps, U.S. Air Force, and U.S. Navy, as
well as NATO allies Lithuania, North Macedonia, Slovenia,
and Romania.
Oshkosh has built over 12,500 JLTVs, fielded vehicles to over
40 U.S. and international military installations, and received
commitments from eight NATO, Allied, and Coalition partners, since winning the competitive JLTV contract in 2015.
“We’ve spent over 10 years developing our vehicle, followed
by nearly six years of manufacturing the vehicle in both low
rate and full rate production,” said George Mansfield, Vice
President and General Manager of Joint Programmes, Oshkosh Defense. “We’ve refined the manufacturing process,
matured our robust supply chain, and fulfilled the light tactical vehicle capability gap in eight additional countries with
our proven platform. We have no plans to stop building the
Oshkosh JLTV anytime soon.”
The U.S. Army recently increased Oshkosh’s option ceiling
under the current contract from 18,170 to 23,163 vehicles to
support critical missions worldwide.
John Lazar, Vice President and General Manager of International Programs, Oshkosh Defense, said: “The JLTV provides
unprecedented levels of off-road mobility, survivability, and

U.S. Army increased
Oshkosh’s current contract
from 18,170 to 23,163 vehicles

hosted firepower on a light tactical vehicle platform. We had
a busy Spring and the momentum surrounding the platform
continues to grow.”
In May, the North Macedonia Minister of Defense, Radmila
Sekerinska, was able to ride in the JLTV for the first time.
Sekerinska later tweeted, “These new American-made light
armoured vehicles will become part of the Army facilities. Today at Krivolak, we were convinced of their exceptional performance. This is what our Army looks like in #NATO.”
Later in June, the Slovenian Deputy Prime Minister and Minister of Defense Matej Tonin remarked at a JLTV acceptance
ceremony, “Modernisation of the Slovenian Army has finally
begun. With the new light armoured vehicles Oshkosh 4×4,
our Soldiers will be more successful and safer in tasks at
home and abroad.”
To date, Oshkosh has received orders or commitments from
the following NATO, Allied, and Coalition partners including
the UK, Belgium, Montenegro, Slovenia, Lithuania, Brazil, Romania, and North Macedonia.
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From left to right: Leonardo Helicopters Managing Director Gian Piero Cutillo, Italian Air Force Chief of Staff Gen. Alberto Rosso,
Italian Minister of Defence Lorenzo Guerini, Leonardo CEO Alessandro Profumo, Leonardo General Manager Lucio Valerio Cioffi.

than 1,000 employees, shows outstanding rotorcraft capabilities in terms of products, manufacturing processes, and professional skills, and is able to maintain Leonardo and Italy at
the forefront of innovation in an increasingly strategic and
highly competitive sector.”
Bringing Greater Safety to Operations
In September 2019, Leonardo celebrated a historic achievement: the delivery of the 1000th AW139. The helicopter can
perform a large number of missions thanks to its superior performance, proven technologies and safety features. The platform accommodates up to 15 passengers at the highest
speed, in a spacious cabin, with reportedly the best power reserve of any helicopter in its class.
Over 1,200 AW139s have been sold to more than 280 customers in over 70 countries, including more than 80 for Italian government operators (Air Force, Guardia di Finanza, State Police,
Coast Guard, National Firefighting Department and Carabinieri), plus emergency medical service operators.
This helicopter model benefits from advanced digital technology solutions, for both flight and missions as well as training
(pilots and maintenance technicians) and support. Its stateof-the-art satellite navigation and synthetic vision system has
3D representations of the external environment on cockpit
displays even in poor visibility conditions, advanced collision
avoidance and proximity systems, mission sensors and an automatic flight control system, which is able to assist the crew
during SAR and hoisting in harsh environmental and weather
conditions.
The AW139 also features modern predictive maintenance and
diagnostics solutions allowing accurate, rapid assessment
and data processing on the health and usage of aircraft components. This allows more efficient maintenance activities in-

HH-139B will be used for
a wide range of missions
including SAR, firefighting,
and Slow Mover Interceptor
creasing operational effectiveness and safety. Both flight and
maintenance training are delivered in virtual environments
and simulation. Crews can, therefore, maximise their ability to
use equipment and leverage the best performance of the
product during missions. Maintenance technicians can leverage virtual training increasing technical assistance quality
and reliability. All of these capabilities bring greater safety to
operations.
Most Leonardo helicopters that are manufactured, and the
largest number of its helicopter types in the product portfolio, are assembled at Vergiate facility. Components from Leonardo’s Centres of Excellence in Italy and abroad (airframes,
dynamics, avionics, equipment), in addition to the wider supply chain, are gathered and then enter the production process to build the complete helicopter. This is customised,
tested, and delivered to Italian and international customers.
A logistics centre is also based in Vergiate for spare parts storage and management and for technical support assisting
Leonardo’s helicopter global fleet, which comprise more than
5,000 units that are used by over 1,200 operators in more than
150 countries.
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Italian Air Force Welcomes

Leonardo’s HH-139B

Lorenzo Guerini, Italian Minister of Defence

The Italian Minister of Defence Lorenzo Guerini and Italian Air Force Chief of Staff Gen. Alberto Rosso recently attended the acceptance ceremony of an Italian Air Force
HH139B helicopter during an official visit to Leonardo’s
helicopter facility in Vergiate, Italy. Leonardo’s CEO Alessandro Profumo, General Manager Lucio Valerio Cioffi,
and Leonardo Helicopters’ MD Gian Piero Cutillo were
also in attendance. During the visit to the facility, the Authorities were shown the company’s industrial capabilities, products, and advanced technologies, which are representative of Leonardo’s leadership in the vertical flight
domain and preserve in-country strategic technological
capabilities.
The HH-139B is a dedicated Air Force variant of the AW139
type. The aircraft will be used for a wide range of missions including SAR – Search and Rescue, firefighting, and Slow Mover Interceptor.
Guerini said: “National sovereignty, from a military and technological point of view, is preserved today also thanks to this
level of excellence and to the synergies among institutions,

HH-139B is a dedicated
Air Force variant of the
AW139
defence, and industry. Italy has prime industrial capabilities
and Leonardo symbolises a nation, which can leverage a top
world-class Aerospace, Defence and Security industry.”
While Profumo added: “We are proud to provide our capability so that the Italian Air Force’s major duties such as supporting the national community and homeland security are
guaranteed. The HH-139B is an iconic product fully representative of national industry’s technology excellence and
international competitiveness. The facility in Vergiate, the
largest Leonardo helicopter final assembly line with more
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Galvion’s i6T Li-ion vehicle
battery meets demanding
military standards

Lithium type batteries are
maintenance free across a
multi-year service lifespan
with significantly less weight
product gases i.e., poisonous hydrogen sulphide. They in
turn lose acid levels and need to be topped up on a regular
basis, particularly in hot conditions, as the batteries can ‘cook
off’ their levels.
Even under ideal conditions, with regular maintenance, fluid
top-ups and usage, Lead Acid batteries can have as little as 50
recharge cycles, and are often replaced every three months,
‘just to be safe’, meaning additional supplies, disposal, logistics, etc.
In comparison, the benefits of lithium type batteries are massive. They are maintenance free across a multi-year service
lifespan with significantly less weight than a traditional Lead
Acid battery.
Minimal Risk
Able to provide power for long periods, lithium-ion batteries
are ideal in a silent watch scenario when the engine cannot
be running for tactical reasons. In some cases, a one-hour
charge can provide a full day of power, delivering the perfect
power source for reconnaissance missions with minimal risk
of being compromised and drastically reduced fuel consumption.
Galvion has developed a military optimised Li-ion battery,
the Symbasys SwitchPack i6T Li-ion vehicle battery. From a
user perspective, Galvion’s i6T battery offers considerable capability enhancements and through-life efficiencies. While
the up-front cost cannot be compared to that of the traditional Lead Acid alternative; however, it is the cost over life
that makes Li-ion the choice for the future. The maintenance
is free across a 10-year service lifespan, delivering as much as
8,000 recharge cycles; over twice that offered by any alternative 6T Li-ion unit. Compared to a traditional lead-acid 6T battery, Galvion’s SwitchPack delivers three times the useable
capacity and energy at 24Volts (78Ah) and is 38 per cent

Galvion’s i6T battery offers
considerable capability
enhancements and through-life
efficiencies

lighter in weight. Because of the reliability, through-life cost
savings are 87 per cent compared to lead-acid 6T alternatives
and 43 per cent compared to other 6T Li-ion brands.
Galvion’s i6T Li-ion vehicle battery meets demanding military standards including MIL-STD-1275, MIL-STD-810 and
the performance of MIL-PRF-32565, as well as stringent UN
38.3 commercial safety standards.
Some have questioned the auto shut down functionality of
most lithium batteries given that most lithium batteries have
a Battery Management System (BMS). To address this concern, Galvion have developed a battlefield override to
squeeze every ounce of energy on a critical mission if required, in all battlefield temperature scenarios. The inclusion
of a BMS allows the crew to better monitor power usage and
remaining capacity, avoiding the surprises often associated
with lead-acid batteries that have been allowed to run down
a little too-far to restart the vehicle’s engine.
Despite the advantages offered when selecting Li-ion over
Lead Acid, there are some integration challenges to ensure
the new battery technology can be installed safely in a demanding military environment. Recent programmes with international partners included the design, manufacture, and
delivery of ballistic enclosures to house the Li-Ion batteries.
The custom-built enclosure, containing three i6T batteries
for 234Ah, is mounted on or in vehicles with minimal vehicle
modifications required.
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Lithium-ion

Vehicle Batteries to
Power the Future
In one form or another, batteries
have existed for over 200 years. They
have been used to power everything from modern phones to
electric vehicle propulsion systems. Moreover, batteries are set to
be the key enabler for future renewable energy sources. The demand for energy storage cells
will only continue to grow with
the increasing demand for electrical systems, particularly in
the case of large-scale military platform applications.

The Lead Acid battery, invented by Gaston Planté in 1859,
is commonly found in vehicles off today due to the economies
of production. As the name suggests,
gests, Lead Acid batteries require acid: normally Sulfuric Acid (H2SO4) to produce a voltage,
blended with distilled water and immersing lead plates. There
are drawbacks with these batteries
es especially in a military environment. Most military vehicles, when not on operations,
spend long periods of time parked and unused, often in hot
environments, which is not an ideal usage cycle for Lead Acid
batteries. Battery shops within units are set up to store, service
and maintain batteries, taking up valuable man-hours. When
inactive, the batteries suffer from de-sulphation/stratification
if incorrectly managed and can require seven to 10 days to
trickle charge in order to recover the battery. Often, the battery
is unrecoverable and must be replaced, adding significant
costs for the fleet manager.
Many military vehicles are built around a hull, a similar principle to a boat. Lead Acid batteries need ventilation to expel by-

Lithium-ion batteries are
ideal when the engine
cannot be running for tactical
reasons
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Arquus Mission Extender is a robotic module designed to accompany the Scarabee

Scarabee is a mature
vehicle, ready for
industrialisation

Scarabee was presented at
Technoday as a platform
designed to accommodate
numerous plug-and-play
systems
In addition to these technological building blocks, the Scarabee was presented at Technoday as a platform designed
to accommodate numerous plug-and-play systems, thanks
to Arquus’ Battlenet vetronics suite. This Battle Management System (BMS) aggregates the various data from the
vehicle’s different systems, sensors, and effectors, presenting all the information on the vehicle’s status and tactical

situation on a single screen and lightening the mental load
of the commander.
As part of Technoday, the Scarabee was equipped with a remotely operated turret combining optronics, an effector and
a self-protection solution thanks to an independent smokelaunching crown, as well as an aerial drone that can be piloted from Battlenet, which reminds us of the importance of the
problem of autonomous or semi-autonomous objects and
the relevance of their association with land vehicles. Arquus
is also continuing to work on the Mission Extender, a robotic
module designed to accompany the Scarabee and increase
its tactical capabilities.
Launched commercially at IDEX 2021 in Abu Dhabi, the Scarabee is a mature vehicle, ready for industrialisation, but also a
technology demonstrator, some of whose building blocks
could be used in the design of future armoured, light, or medium vehicles. In this respect, Arquus is part of the FAMOUS
(European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems) group, which was set up to strengthen links between
European partners and optimise synergies, standardisation,
and interoperability in the field of land armoured vehicles.
Additionally, in the context of anti-drone warfare, Arquus is
considering the development of new capabilities by integrating detection, jamming and specific effector functions.

24

Reports

ISSUE 595 AUGUST 2021

Technoday 2021:
Arquus Emphasises
Innovation
Recently, Arquus organised the third edition of the Technoday, a conference dedicated to innovation in the field
of land defence. The company presented the results of
the work carried out over the last two years in future-oriented areas ranging from power generation in operations to innovative support and maintenance solutions.
The event provided the company an opportunity to present the progress of work in several fields, and to look
ahead to the land mobility programmes of tomorrow. The
two days also offered the chance to exchange ideas, compare points of view, answer questions and guide the work
of Arquus engineers.

At the event, Arquus welcomed several military and civilian
personalities, who discussed the evolution of land combat
and the answers to the challenges facing Armies. This year,
Arquus focused on six major themes: energy transition, robotisation, digitalisation, survivability, support, but also on
innovations in the industrial field through a workshop dedicated to the innovative factory. Moreover, Arquus presented
its everyday innovations, developed in its factories or in the
field close to the forces.
The event saw conferences being led by Philippe Divry, SVP
Group Trucks Strategy of the Volvo Group, and General Bertrand Boyard, Special Advisor to the President Emmanuel Levacher, in charge of European Affairs.
For the first time, Arquus opened its doors to partner companies, with whom the company works hand-in-hand to ensure
the improvement of its solutions and the development of
breakthrough innovations. The company welcomed Cerbair,
Internest, Robotics Industrie, Prévision IO, Squadrone and Air
Captif, as well as the VEDECOM Institute.
To build its innovation, Arquus also works with leading engineering schools such as ENSTA Bretagne, France. These partnerships are intended to create new perspectives on the future of land defence applications and meet the growing demand from students who want to broaden their skills by

training in the technologies and major challenges of land
systems engineering in highly technical fields. In this context, Arquus created in 2018 a teaching chair dedicated to
defence innovation at ENSTA ParisTech.
Displaying Progress
Arquus presented electric equipment on loan from Volvo
Construction Equipment: an electric compact excavator, a
wheel loader and a fast loader. The company exhibited a 100
per cent electric D ZE truck on loan from Renault Trucks. This
new generation industrial vehicle has a GVW of 16 tonnes
and a maximum range of 400km.
These vehicles illustrate the technological and industrial
strength of the Volvo Group, from which Arquus benefits beyond its own research and expertise centres, but also the
practical nature of the solutions Arquus offers for military applications. Based on civilian technologies that have already
been proven under difficult conditions, they are well suited
to the specific uses of the battlefield.
Furthermore, a synthesis of all the company’s historical
know-how in vehicle design, robust and relevant technology
development, and systems integration, the Scarabee was at
the heart of Arquus’ presentations during Technoday. It embeds the company’s latest advances in survivability, digitalisation, robotisation and energy.
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AIDTSEC 2021
to Spotlight AI in Defence
Technology
The Special Operations Forces Exhibition and Conference (SOFEX) Jordan recently launched AIDTSEC 2021
(The Artificial Intelligence in Defence Technologies and
Cyber Security Exhibition and Conference). The first
edition of AIDTSEC will be held on 27 and 28 October at
the King Hussein bin Talal Convention Centre. AIDTSEC
2021 is all set to welcome more than 500 attendees
right from international investors and decision makers
to military officials, and over 65 official delegates from
34 countries.
Established to be one of the region’s most significant AI
conferences, AIDTSEC is a one-of-its-kind event that aims
to be the platform for AI in Defence Technology and Cyber
Security. It will bring together lead experts, innovators, and
start-ups to exchange expertise, strategies, and knowledge
in driving forward real-world use of AI. The goal is to establish AIDTSEC as the place to be for all AI-related meetings,
conferences, and exhibitions.
Through the mechanism of matchmaking, a group of over
100 international and national exhibiting companies will
be interacting with each other under one roof. The scientific exhibition will set the stage for exhibitors to demonstrate
and communicate their latest innovations and technologies to respond to future threats.
Counterparts of Cyber Security officials from leading countries in Artificial Intelligence as well as international IT experts and professionals will shed light on how the emerging trends in the fields of AI in Defence Technologies and
Cyber Security will assist in securing a safer environment
for day-to-day, technology-related operations.
Over 50 speakers will make this evident through four main
scientific themes, 43 technical tracks and a series of com-

AIDTSEC 2021 will welcome more
than 500 attendees from 34
countries

AIDTSEC will highlight insights
that result from integrating
intelligent solutions to defence
technologies
prehensive and topical keynote speeches, panel discussions
and concurrent sessions.
AIDTSEC will emphasise on the insights that result from integrating intelligent solutions to defence technologies.
Through the deployment of technologies such as machine
learning to defence machinery and equipment, the prediction of possible threat is more reliable, recognising unauthorised intrusions are more precise and the time to counterattack becomes more efficient and effective.
Moreover, Jordanian start-ups and students’ university projects in the field of Information Technology and Cyber Security will also be in the spotlight. AIDTSEC 2021 will provide an
opportunity for these students to exhibit and demonstrate
their achievements to investors and decision-makers attending the event.
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Abu Dhabi Aviation
Leases 2 AW139
Abu Dhabi Aviation (ADA) recently
signed a five-year contract for two
AW139 helicopters with Bestfly Aircraft Management in Luanda, Angola.
The aircraft will be used to support operations in oil & gas, and transport in
Angola. The contact signed with Best
Fly Aircraft Management took place in
Luanda, Angola, and the delivery and hand over of the aircraft took place in Leonardo’s factory in Italy.
Ashraf Fahmy, CFO of Abu Dhabi Aviation said: “Abu Dhabi
Aviation carefully selects its overseas partners based on professionalism, honesty, integrity, ambition and drive for expansion and growth. I had the pleasure of meeting Bestfly’s
owners and directors in person in the UAE and I am pleased
to say that the meeting was a testimony of these qualities. At
ADA, we focus on long term relationships with our partners
for the mutual success of our companies. I look forward to
witnessing the success of our partnership with Bestfly and to
our expansion in Angola and elsewhere.”
The signing for this contract is a part of ADA’s strategy to expand its presence on the global arena. “60 per cent of the
company’s operations is with the oil & gas companies in and
outside the UAE, yet a part of ADA’s strategy is intended to
launch its operations in many regions around the world, especially the Mediterranean, Africa, Asia, and South America,”

said Dr Mark Pierotti, Director of
Commercial Department, Abu
Dhabi Aviation.
Over the years, ADA has been buying additional aircraft and expanding the size of its fleet. The company has also been increasing foreign
operations in many regions around
the world. ADA is currently operating in Zambia, Spain, Malaysia, and Nigeria. It has had past operations in Brazil, Cyprus,
Afghanistan, Kenya, Cameroon, among others. Further,
Pierotti added, “Subsidiaries of Abu Dhabi Aviation, such as
Royal Jet for private aviation, Maximus for air cargo, and the
Abu Dhabi Aviation Training Center (ADTC) are working in
clear harmony to achieve the company’s strategic goals.”
Furthermore, Lee Pace Senior Manager Airworthiness & Fleet
at Abu Dhabi Aviation said: “The addition of these two aircraft
takes the total number of aircraft in the ADA fleet to over 64
aircraft now in over seven countries.”
Nuno Pereira, CEO and Managing Director of BestFly commented: “Bestfly is very proud of this great achievement in
such a short time. We must truly thank ADA’s team for its
prompt and efficient response to our need. Bestfly is very
proud of this achievement and believes that it is the first
step for the sustainable growth of its Oil and Gas Support
operations.”

The aircraft will be used
to support operations in
oil & gas, and transport
in Angola
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Tailor-made Solutions
for Defence in 21st Century
By Jackson Schneider, President and CEO,
Embraer Defense and Security
In a world that is in constant transformation,
every company must quickly adapt and
respond to rapidly changing scenarios. These
scenarios include new technologies,
communication formats, relationships,
economic flows, environmental concerns, and
geopolitical trends, all of which are re-shaping
the world. Companies must be ready to attend
customer’s needs, and in the defence
segment, it is no different.
Investments in defence innovation have been extremely
fruitful in generating benefits for the private sector in several
countries, with visible and tangible effects. This can be seen in
the experience of highly qualified workers originating from
military academies or research institutes that work on cutting-edge projects for private companies.
To meet these new demands and challenges, Embraer has
made investments to offer the best market solutions that go
well beyond the aircraft, with customised solutions for air,
land, sea, space, and cyber. Known worldwide by our aircraft,
such as the multi-mission C-390 Millennium and the lightattack A-29 Super Tucano, Embraer continues to focus on the
aeronautic and defence sectors, but is also open to opportunities for more diversification, partnerships, and even new
businesses.
Looking forward to future projects, we have signed two
memorandums of understanding (MoU) with the Brazilian Air
Force (FAB). The first was established for a study of the potential development of a short take-off utility transport (STOUT)
powered by hybrid-electric propulsion. The second is a cooperation for the study of the necessary capabilities for the conceptual design and development of advanced unmanned
combat aerial vehicle (UCAV). Embraer has also signed an
agreement with ELTA Systems Ltd (ELTA) to introduce the
P600 AEW&C, designed to provide airborne early warning
capabilities using the super-midsize Praetor 600 business jet
platform.
In terms of new trends, we are seeing the defence sector fac-

Jackson Schneider

Embraer has become the
“Defence House of Brazil” and a
relevant player in the market
ing new threats, such as the even more intensive use of cyber and space technology, autonomous applications, and
artificial intelligence to attack, influence, or defend countries, companies, and citizens. These new threats create a
growing need for cybersecurity solutions.
Therefore, recognising the demand for sophisticated cybersecurity solutions for defence, Embraer acquired Brazilbased Tempest Security Intelligence, a complete solution
provider for business protection in the digital world. With
more than 50 years in the aerospace industry, Embraer has
become the “Defence House of Brazil” and a relevant player
in the market. With unique and innovative solutions, Embraer is ready to better meet the needs of the global defence
market.
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Rosoboronexport
Inks Deals Worth €1 B
at MAKS-2021
Rosoboronexport JSC (part of the Rostec State Corporation) recently participated at the MAKS-2021 International Air Show, held in Zhukovsky, Russia, where it
signed 13 export contracts worth over €1 billion for the
supply of Russian military products.
Alexander Mikheev, Director General of Rosoboronexport,
said: “Following the results of MAKS-2021, the Su30SME fighters, Mi-35M and Mi-17V-5 helicopters, the Protivnik-GE radar, Verba MANPADS, as well as advanced air
weapons, a number of armoured and automotive vehicles
have been added to the company’s order book and Russian
defence manufacturers’ production plans.”
The Su-30SME aircraft ensures effective Air Defence Missile
System (ADMS) penetration. It demonstrates great combat
capabilities due to significant delivered combat payload.
Moreover, it has a super maneuvrability feature that gives Su30SME an advantage over enemy aircraft.
While Verba MANPADS is the latest Russian Man-Portable AirDefence System (MANPADS) with enhanced capabilities
when firing at targets with low levels of thermal radiation and
a reduced consumption of missiles when destroying various
targets.
At the show, Rosoboronexport held presentations of aircraft,
helicopters, air defence and electronic warfare systems for
more than 30 delegations from 20 countries. During the negotiations at MAKS-2021, the company’s foreign partners
also expressed interest in acquiring MiG-35D fighters, IL-

76MD-90A(E) military transport aircraft, IL-78MK-90A tanker
aircraft, Mi-28NE and Ka-52 attack helicopters, Mi-171Sh military transport and Ka-226T multi-purpose helicopters, as
well as air defence systems, including the Pantsir-S1
SPAAGM system.
During talks on the sidelines of the air show, Rosoboronexport discussed industrial partnership in the field of joint and
licensed production of Russian combat aircraft and helicopters, as well as modernisation of previously delivered aircraft
equipment with customers from the Asia-Pacific region, the
Middle East, Latin America, Africa, and the CIS.
“Rosoboronexport’s partners became interested in the newest Checkmate light tactical aircraft unveiled by Rostec at
MAKS-2021. Several customers were shown its prototype
and even given the opportunity to sit in its cockpit. They
praised its characteristics,” Mikheev added.
In addition, Rosoboronexport and Technodinamika signed
joint programmes to promote parachute equipment and research and development services in the external market.
The signing ceremony was attended by Russia’s Deputy
Prime Minister Yuri Borisov, Minister of Industry and Trade,
Denis Manturov, and Rostec CEO Sergey Chemezov.

Rosoboronexport held
presentations for more than 30
delegations from 20 countries
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MBDA to Upgrade UK Royal Navy
Type 45 Destroyers
MBDA has been awarded several contracts to upgrade the air
and missile defence capabilities of the UK Royal Navy’s six
Type 45 destroyers.
The work will see CAMM (Common Anti-air Modular Missile)
paired with an upgraded Sea Viper command and control (C2)
system for the first time. CAMM offers close-in and local-area
air defence, and will complement Aster 30, strengthening the anti-air defence
capability of the Royal
Navy.
Fitting CAMM onto the
Type 45s will give the destroyers a 50 per cent increase in the number of its
air defence missiles. Installation will be via 24 additional launcher cells, and

the Sea Viper C2 will get a technology upgrade, giving it an increase in processing power.
CAMM has already been delivered to both the British Army
and the Royal Navy, where it is the interceptor in both groundbased air defence (GBAD) and naval-based air defence (NBAD)
systems, enabling these services to equip missiles from a
shared stockpile.
In service on upgraded
Royal Navy Type 23 frigates, CAMM will also be
fitted to Type 26 and Type
31 in the future. The
CAMM family has proven
a rapid success with international customers, with
Canada and Brazil among
the new users ordering
the missile this year.

Elettronica and Rohde & Schwarz
Cooperate for German RCESM/RECM Systems
Elettronica (ELT) and Rohde & Schwarz have signed a cooperation agreement for the conception and delivery of radar
and communication electronic support measures (RCESM)/
radar electronic countermeasures (RECM) in Germany, with a
focus on German naval programmes. The RCESM/RECM
technology solution bring high reliability and strong situa-

tional awareness to the fore.
ELT and Rohde & Schwarz will continue their R&D spending
in this area to offer customers modern and reliable technology in the future. Under the cooperation agreement, both
companies have agreed to seek complementing contributions based on their existing solutions within their portfolios.
“We are delighted to strengthen our cooperation with
ELT,” explained Bosco Novak, Executive Vice President,
Technology Systems, Rohde & Schwarz. “We expect
that this cooperation will bring additional benefits to
our customers.”
“ELT and Rohde & Schwarz have already successfully
co-operated in the past and are now taking the next
logical step by joining forces to take full advantage of
our joint capacities,” added Domitilla Benigni CEO/
COO, Elettronica Group. “We strongly believe in this
collaboration between two companies that are an expression of European technological excellence. Collaborating makes us more competitive and improves
our respective engineering skills.”
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HENSOLDT Wins Billion-dollar
PEGASUS Contract
HENSOLDT was recently awarded a contract by the German
Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) to supply the airborne electronic signals intelligence system PEGASUS.
“PEGASUS is of great industrial policy importance for Germany as a high-tech location. The overall responsibility for the
system lies in Germany and the value creation largely takes
place through national companies,” said HENSOLDT CEO
Thomas Müller.
“PEGASUS forms the core for a sovereign reconnaissance network and the basis for future capability development in the
field of self-protection and electronic warfare,” added Celia
Pelaz, HENSOLDT’s head of strategy and head of the Spectrum
Dominance and Airborne Solutions Division.
The contract for the development, production, and integration of the signal-capturing reconnaissance system PEGASUS,
including the three Bombardier Global 6000 aircraft and associated evaluation stations, was announced in a scaled down
ceremony due to COVID-19 restrictions.

HENSOLDT acts as general contractor and is also responsible
for the production of the entire reconnaissance technology.
Lufthansa Technik, based in Hamburg, is responsible for the
procurement of the aircraft from the manufacturer Bombardier and their modification. Altogether, almost 30 companies,
many of them medium-sized, from all over Germany are involved in the project as suppliers and partners.

Kratos to Develop Hypersonic Flight
Experiment Test Vehicle
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. recently announced that its Defense & Rocket Support Services
(DRSS) Division has received a contract from the U.S.
Navy Surface Warfare Center Port Hueneme Division, White Sands Detachment, to develop a
hypersonic, experimental test vehicle to perform flight tests for the maturation of highspeed flight technology for missile defence and hypersonics research.
Kratos DRSS is a leading provider of
products and solutions in support
of ballistic missile targets, hypersonic systems, sub-orbital research, sounding rockets, directed energy and laser
programme
systems.
Work under this contract will be per-

formed at a secure Kratos facility in Glen Burnie and other vendor locations, bringing new jobs to Maryland.
Dave Carter, President of DRSS, said: “Our Hypersonic
Flight Experiment Test Vehicle is a next generation
solution based on proven sounding rocket technology that will allow for the conduct of rapidly
fielded flight experiments for hypersonic
technologies such as propulsion, thermal
protection systems, seeker windows,
control systems, and more.”
The mission of this flight experiment
vehicle will be to support the development of innovative and enabling technologies for urgent
requirements by providing
flight tests and demonstration opportunities in relevant environments.
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BlueBird Wander B UAV

long-lasting strategic partnership with our neighbouring
nations.
The IAI booth will be located in a central location of the
expo, alongside other Israeli companies in the Israeli pavilion. IAI will present some of the latest and most advanced
defence solutions, featuring the latest technologies in military aviation, air defence and missiles systems, unmanned
systems, special mission aircraft, radars, and cyber technology. The systems on display will include elctro-optics payloads, VTOL UAS by Blue Bird Aero Systems, and a Multi-Mission Aircraft. In addition, we will display various satellites,
MRO and passenger to freighter conversions capabilities,
cyber abilities, and many more systems.
How does IAI see the future of the partnership with the
UAE?
IAI is excited to build and deepen cooperation with UAE
partners and other local defence vendors and use the momentum of the Abraham Accords to broaden the levels of
co-development and co-production of systems that will cater to the needs of our Emirati costumers and give them
added value when facing the challenges posed by the
modern battlefield and world of aviation. IAI sees in the
UAE a strategic partner, and our cooperation will help build
a safer and stronger Middle East.
The 2021 Dubai Airshow is a harbinger of long-term activity
in the UAE and in the region as a whole. IAI sees our activity
in the region as an opportunity to promote cooperation
within the regional eco-system and is open to promoting
defence as well as civilian endeavours on a range of topics,
including space and satellites, air defence and rocketry, intelligence, robotics, UAVs, cyber, etc.
IAI’s advantages over other companies are first and fore-

Oron multi-mission intelligence-gathering aircraft

most its ability to be flexible and tailor its system of systems
to different customers according to their differing needs.
Secondly, IAI’s systems are combat-proven. Finally, we have
experience in cooperating with local vendors and bringing
added value to a local ecosystem. IAI sees the UAE as a leader among the Gulf states and is ready to partner with the
UAE and other partners to create new solutions to the everchanging environment. Together, we have a brighter future.
The relationship IAI shares with Nation Shield and UAE
has been progressively strengthening. Kindly comment.
IAI is looking forward to participating in the 2021 Dubai Airshow and strengthening our relations and cooperation with
local entities. One of the new partnerships we are developing is with Nation Shield – a high-quality publication which
has given us a platform to showcase our products and advancements to various markets across the region, and to
connect with new partners. As security threats evolve and
we find ourselves faced with similar challenges to the UAE,
we are excited to bring our minds and abilities together to
create new solutions. IAI sees Nation Shield as supporting
the region’s defence community, and we look forward to future presence in the magazine.
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Interview

Building
a Stronger
and Safer
Middle
East
Israel Aerospace Industries (IAI) is looking forward to
build and deepen cooperation with UAE partners and local defence vendors to broaden the levels of co-development and co-production of systems and provide added
value when facing challenges posed by the modern battlefield and world of aviation. Excerpts from an interview
with Sharon Biton, Vice President Marketing, IAI.
What are IAI’s major products relevant to the UAE?
IAI is Israel’s largest and leading company in the fields of defence, aviation, aerospace, intelligence, and cyber, with combat-proven systems among the most advanced in the world.
IAI stands in line with world leaders in these fields and has a
wide portfolio of products. IAI will showcase a wide variety
of strategic defence systems using interactive scenarios at
the 2021 Dubai Airshow including Multi-Mission Aircraft
System, VTOL UAS by Blue Bird Aero Systems, various satellites electrical optics payloads and missiles. In addition, IAI
will present new cyber systems, and MRO and passenger to
freighter conversions capabilities.
IAI participated in a big way at the CyberTech exhibition
in Dubai. How was the experience?
CyberTech Dubai was one of the first in-person exhibitions
held since the start of the COVID-19 pandemic. As such, it
was an exhilarating experience for us to attend the event. IAI
invested a lot of effort in participating in CyberTech, including hosting a large booth and sending a delegation of leading experts headed by me. We also participated in several
events at the conference, including a lecture by our VP and
General Manager of the Cyber Division at IAI’s ELTA, Esti

Sharon Biton, Vice President Marketing, IAI

IAI applauds the
normalisation agreements
signed by Israel, UAE, and
other countries in the region
Peshin. Overall, we believe that CyberTech was an excellent
opportunity to engage with stakeholders in Dubai, and to
further promote the collaboration and relationship between our two countries. We consequently also participated in the GISEC conference and exhibition and are looking
forward to many more events in the UAE in the near future.
What are IAI’s plans for Dubai Airshow 2021?
The 2021 Dubai Airshow will provide an excellent opportunity for IAI to showcase comprehensive technologies and
integrated solutions at all arenas in aerospace, military, naval, homeland security, cybersecurity, and civil aviation solutions. IAI applauds the normalisation agreements signed
by Israel, UAE, and other countries in the region, agreements that open a window for extended cooperation, sharing of knowledge, promoting investment, development,
and localisation of joint technology. The 2021 Dubai Airshow will serve as an opportunity to build and expand a
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you in developing your skills as an engineer?
Tawazun Technology & Innovation is a champion of women’s empowerment. They provide the perfect environment
for us to innovate and stand out. At TTI, we are very fortunate to work on unique and advanced projects, providing us
with an opportunity to further enhance our knowledge,
skills, and experiences.
It is an absolute honour and source of great personal pride to
be part of such projects. It is unique and rare to get the exposure to the latest disruptive technology. I find it hugely encouraging and motivating that the management at TTI is so
dedicated to helping Emirati talent. They are committed to
developing and supporting all Emirati youth in the organisation as they see that we are an integral part of the business
growth and development.
How can women further grow their role in the country’s
development?
I think we are already doing it. Women are half the society,
and whether we are working in the marketplace or at home,
we are daily adding value and serving our country.
In the UAE, we have female ministers, doctors, teachers, and
astronauts, we are present in every role across every industry.
These are women who have worked hard to be where they
are, and they are occupying high-ranking positions.
I do not think you can underestimate the value either of
those women who are at home raising the future generation
of achievers who will ensure our countries future prosperity.
That is equally important.
What advice you can give to the young women who aspire to make a career in engineering?

In the UAE, we have female
ministers, doctors, teachers,
and astronauts, we are
present in every role across
every industry

I would advise them to work hard to reach their goals, to utilise the opportunities available, to aim for success with every
step they take and to always remember; where there is a will
there is a way.
The theme of this year Emirati Women’s Day is “Women:
Ambitions & Inspiration for Next 50 Years.” What does it
mean to you?
I think the theme embodies Emirati women’s unlimited ambitions and their positive outlook for a prosperous and progressive future. Looking forward for the next 50 years really
allows us to look back at the same time and see where we
have come from and be grateful for the changes that have
been made by those in positions of power, that allow Emirati
women to stand here today, and look forward to another 50
years of excellence, growth, and achievement.
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Engineering
a Progressive Future

In an interview, Shamma Za’al Al Hemeiri, Aerospace
Engineer – Tawazun Technology & Innovation (TTI), discusses career choices and how Emirati women’s unlimited ambitions and positive outlook is paving the way
for a prosperous and progressive future. Excerpts:
As a female engineer, what challenges did you face
when you joined this traditionally male-dominated
profession?
None. 50 years ago, things would have been very different for
a woman entering this profession, but since the creation of
the UAE, Emirati women have opportunities that were just
not possible before. We have come a long way. Yes, there are
some challenges, but these are mainly related to the project
itself, and we usually work as a team to find solutions and
overcome them.
Why did you choose aerospace engineering?
Ever since I was a little child, I have been fascinated and excited by science. After graduating high school, I chose to
study aerospace engineering as I saw it as a field that I could
be passionate and excited about. It has given me the opportunity to have a fulfilling and successful career in an area in
which I excel.
The UAE has made great strides in women’s empowerment. How has this influenced your choice to pursue a
career in engineering?
It has had a huge influence. Without the recognition of women as being a valuable and equal part of society, the choice of
aerospace engineer would not have been available to me. I
think this is a direct result of the legacy passed down from

Shamma Za’al Al Hemeiri
Aerospace Engineer – TTI
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who recognised
that women are as essential to our country’s growth and development as men. It is a legacy that our leadership cherishes, recognises and encourages.
The government’s policies and strategies have opened
doors of opportunity for women and instilled a spirit of responsibility, achievement, and a desire for excellence. It is an
exciting to be a woman in the UAE.
How proud are you when serving your country through
this unique field?
Thanks to our leadership, we can benefit from our education
system, which is ranked as one of the world’s best. The Emirati youth are eager to serve their country and to contribute to
realising the vision and aspirations of our leadership.
How is Tawazun Technology & Innovation supporting

POWERING PROGRESS
DEFINING YOUR FUTURE
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‘Space in 2040’ series looks
at space domain in 20 years’
time

A group of UK space tech companies are
developing a new beam-hopping satellite

Seraphim Space Camp Accelerator Director Claudia Mendzil,
who can see funds in the future being led by breakthroughs
in space transportation and investing in space tourism and
the lunar economy.
“Seraphim has been investing in space companies for a number of years now. There is great opportunity and we think the
trend will continue as space becomes better known and
technology improves,” she says.
Seraphim Space Camp is the UK’s first dedicated accelerator
programme for start-ups in the SpaceTech industry.
Launched by Seraphim Capital, one of the world’s leading
venture capital funds specialising exclusively in SpaceTech
investment, Space Camp is backed by both the UK and European Space Agencies as well as by corporate partners.
The Space Camp value proposition is designed to attract the
‘best of breed‘ high growth technology companies that are
best addressing the biggest challenges facing corporates
and the wider SpaceTech industry, and to support them in

SpaceX has completed
5 test flights of Starship
interplanetary transporter

achieving commercial scale by creating tangible outcomes
beyond simply funding.
The DSEI panel also explores the potential risks caused by dual
use of space technology.
Dr Broadhead highlights the need to understand the role of
space operations such as Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) and satellite communications for forces on
the ground to fully comprehend the risks. He suggests that
“the risk needs to carry over to the users of those services and
how they then prosecute their military missions based on
them.”
On the subject of regulations and norms in space, experts discuss the likeliness of an event driven future that would affect
other domains and generate public interest and political will
for change to happen.
Policy is not keeping up with the operating environment, according to Dr Malcolm Macdonald, Director of Applied Space
Technology Laboratory at Strathclyde University, who argues
that complete agreement on rules is very challenging given
current circumstances.
The university’s Strathclyde Space Institute (SSI) is a cross-faculty, multi-disciplinary institute developing frontier research
on innovative concepts and solutions for present and future
space systems, aerospace transport, satellite applications, the
sustainable exploitation and exploration of space and physics
in space and from space.
The mandate of the SSI is to foster and coordinate the development of space science and engineering at Strathclyde and
support the growth of the space sector in Scotland and the
UK.
Reference Text/Photo: www.dsei.co.uk
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defence enterprise. The interesting future trend is the diversity
of access to space. Earlier large space agencies were involved,
now we see universities and classrooms within schools getting
access to the space capabilities. Over the next 20 years why not
smartphone-enabled access of satellites at an individual level?” comments Dr Broadhead.
The DSTL, which celebrated its 20th anniversary on 2 July
2021, is an executive agency of the UK’s Ministry of Defence
(MOD) providing expertise and delivering cutting-edge science and technology.
DSTL’s research in space will enable the UK to monitor, direct
and protect UK interests through increasing space domain
awareness and the establishment of UK-built Intelligence, Surveillance and Reconnaissance satellite constellation and a supporting digital backbone.
On the topic of space travel, SpaceX VP of Commercial Sales,
Tom Ochinero, talks about the company’s ambition to enable
space travel and ultimately help build a sustainable city on
Mars.
“It is tough to predict 20 years. We look forward to sustainable
city on Mars, big presence on the Moon and all economies entail to sustain people on both locations. SpaceX focuses on
building transportation. Lots of interesting opportunities are
awaited,” he says.
SpaceX designs, manufactures and launches the world’s most
advanced rockets and spacecraft. The company was founded
in 2002 by Elon Musk to revolutionise space transportation,
with the ultimate goal of making life multiplanetary.
SpaceX has gained worldwide attention for a series of historic
milestones. It is the only private company ever to return a
spacecraft from low-Earth orbit, which it first accomplished in
December 2010. The company made history again in May
2012 when its Dragon spacecraft attached to the International

DSEI 2021 is scheduled to
take place from Sept. 14-17

Panel explores potential risks
caused by dual use of space
technology

Space Station, exchanged cargo payloads, and returned safely to Earth — a technically challenging feat previously accomplished only by governments.
Since then Dragon has delivered cargo to and from the space
station multiple times, providing regular cargo resupply missions for NASA.
SpaceX completed five test flights of its Starship interplanetary transporter this year and has scheduled to go orbital in
the next couple of months.
On the lines of Elon Musk’s vision to make humankind a multiplanetary species, SpaceX aims to operate in a regular flight
schedule where passengers can catch a morning or afternoon flight.
Increased Funding
Success in this sector has also inspired venture capitalists who
have increased funding in the last 18 months, according to
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Panel Discusses Space
Travel, Commercialisation
What will the space landscape look like in 2040? How is the importance of space to a country’s
prosperity likely to change by 2040 and beyond? What scenarios are most likely and what will
influence which scenarios prevail?

These are among several key topics covered in the fourth episode of the DSEI Integrated Space series “Space in 2040,”
which looks at the space domain in twenty years’ time through
the lens of current trends and the educated predictions of industry, academic and defence subject experts.
DSEI is the world leading event that brings together the global defence and security sector to innovate and share knowledge. DSEI represents the entire supply chain.
Hosted by DSEI Space Adviser Dr Michael Holden, the panel
discusses the commercialisation of space, the use of defence

capabilities such as surveillance and satellite tracking for civil
use and the accessibility to knowledge and technology.
Individual Level
As new actors continue to enter and operate in the space domain, Dr Mathew Broadhead, Space Programme Senior Principal Adviser at the Defence Science and Technology Laboratory (DSTL), expects that in the future access to space technology will be available on an individual level.
“It is a big area. In the last 20 years the commercial arena in
space has made money out of parts of what was uniquely a
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Furthermore, the base includes 74 facilities and contains
several combat units, operations centre, joint exercise centre, seven training fields and a military pier at a length of
1,000 metres and a depth of 14 metres.
The base includes several commercial piers at a length of
2,200 metres and a depth of 17 metres and a watchtower for
the port at a height of 29 metres. It also features two breakwaters at a length of 3,650 metres, a medical point, fences
with monitoring cameras and gates with tough barriers.
The July 3 Naval Base is an integrated military facility that
forms a launching base to protect the security interests of
Egypt.
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Mohamed bin Zayed
Attends Launch of Egypt’s
New Naval Base
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of
the UAE Armed Forces, attended the inauguration of the ‘July 3 Naval Base’, located in Gargoub area in Egypt’s northwest coast. The facility was inaugurated by Egypt’s President Abdel-Fattah El-Sisi on July 3.

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed congratulated
President El-Sisi, the government and people of Egypt on
the inauguration of the vital military base, wishing the country further progress and prosperity.
Sheikh Mohamed also conveyed the greetings and congratulations of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan to the Egyptian president.
“The inauguration of the ‘July 3 Naval Base’ in Egypt is an
achievement that reflects progress in vital sectors in the
country, under the leadership of my brother Abdel Fattah ElSisi,” Mohamed bin Zayed wrote on Twitter. “I was pleased to

witness this milestone and I’m confident in Egypt’s continued development.”
A video published by the military said the July 3 Naval Base is
the latest to fulfil the combat missions of the Egyptian Northern Fleet to confront security challenges and to protect
Egyptian resources along the country’s regional water in the
Mediterranean Sea.
The base extends over an area of over 10 million square metres and has a unique geographic location that achieves more
additional capabilities for securing the northern coasts. Its facilities conform to the code of the global military bases.
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One Trench Strategy

By:
Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

From time to time,
allegations surface,
propagandising the
news of conflict,
crisis or tension
between the UAE
and the Kingdom
of Saudi Arabia.
Any observer of
Gulf and Arab
affairs recognises
that there are
many haters of
the Emirati-Saudi
coalition.

This coalition stands as a stumbling block in the face of the implementation of expansionist projects and conspiratorial plots of regimes, states, and terrorist organisations, including an undeclared evil coalition targeting Arab countries and people.
The conspiracies of this evil coalition almost succeeded in sabotaging some Arab
countries, but the vigilance and initiative of the UAE-Saudi Coalition have helped to
spare the Arab countries more chaos, destruction, and ruin. The two brotherly countries are currently supporting international efforts aimed at restoring peace and security in all Arab countries.
The UAE-Saudi Coalition is getting stronger and more immune every day by gaining
additional strength through continuous coordination, dialogue, and consultation
between the leadership of the two countries on any transient events, circumstances,
or developments. The leadership and people of the two brotherly countries believe
that the coalition is an inevitable strategic choice imposed by history, principles,
common destiny, ties of brotherhood and religion, common interests, and challenges. Therefore, it is an indispensable strategic alternative to achieve the aspirations of
the two brotherly people for sustainable security, stability, and prosperity. This was
confirmed by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, during his
recent visit to Riyadh, where he said that “the partnership between the UAE and Saudi Arabia is strong and continuous in the interest of both countries and the whole
region.”
However, these well-established facts don’t mean that the attempts of the conspirators to raise doubts will stop. They will persist, but they will not achieve their goals.
The “One Trench” strategy referred to by Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
serves as a road map for the Emirati-Saudi relations during the coming years and
decades of the 21st century.
The growing strategic relations between the UAE and Saudi Arabia are based on
solid and deep-rooted foundations that range from brotherhood, solidarity, common destiny, to respect and mutual appreciation. The UAE believes that the Kingdom of Saudi Arabia is the essential mainstay of the region’s security and stability. It
is a safety valve against the risks and threats to the region in view of its wise, balanced, and firm policy under the leadership of the Custodian of the Two Holy
Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud.
The relations of the two brotherly countries were, are and will remain strong and
solid. The UAE and Saudi Arabia stand together, with strength and determination, in
one ‘trench,’ in the face of forces that threaten the security of the countries of the region and the right of their people to development, progress and prosperity. We may
cite in this context the words of Prince Khalid Al-Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud, advisor to the Custodian of the Two Holy Mosques and Governor of Makkah Region, who
said, “A Saudi is an Emirati, and an Emirati is a Saudi,” which shows the essence and
nature of the brotherly relations between the two countries.
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