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اإلفتتاحية

الصناعات الدفاعية وتعزيز
القوة الناعمة لالمارات

تعبر عن قوة اقتصادها وما يملكه من قدرات نوعية تتيح لها االستثمار في هذه النوعية
ً
ً
ومستمرا ،كما تتطلب في الوقت ذاته كوادر
كبيرا
تمويال
من الصناعات التي تتطلب
ً
بشرية مؤهلة تمتلك القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ،كما تتأثر هذه الصناعات

بدبلوماسية الدولة الفاعلة وقدرتها على نسج شبكة متكاملة من العالقات الخارجية تتيح

لها إقامة شراكات فاعلة مع الدول صاحبة الخبرات المتقدمة في الصناعات الدفاعية.

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

أدركت دولة اإلمارات
العربية المتحدة
منذ وقت مبكر
أن االستثمار في
الصناعات الدفاعية
والعسكرية ضرورة
وطنية واستراتيجية،
ليس فقط ألنها تندرج
ضمن تطوير وتحديث
القوات المسلحة
واالرتقاء بجاهزيتها
كي تؤدي المهام
التي توكل إليها بكل
كفاءة وفاعلية ،وإنما
ً
أيضا ألنها تعزز قوتها
الشاملة ،بالنظر إلى
أن هذه الصناعات
تجسد حالة التطور التي
تشهدها الدولة.

الصناعات الدفاعية ترتبط باألساس بالقوة العسكرية الخشنة ،كونها تسهم في تعزيز قوة

الردع للقوات المسلحة ألي دولة ،إال أن هناك من يذهب إلى أنها يمكن أن تعبر عن قوة
الدولة الناعمة ،حيث يتم استخدامها للجذب واالقناع والترويج لصورة الدولة االيجابية،
وما تمتلكه من قدرات مختلفة .وهذا ينطبق بصورة كبيرة على دولة االمارات العربية

المتحدة ،حيث تسهم صناعاتها الدفاعية والعسكرية في تعزيز قوتها الناعمة ،إنما تعبر
في جانب كبير منها عن قوة االمارات الناعمة ،وما تملكه من قدرات بشرية وفنية تمكنها

من تنظيم وصناعة هذه النوعية من المعارض المتخصصة بكل كفاءة واتقان ،كما تعكس
الثقة الكبيرة التي تمنحها الدول والشركات العالمية لدولة االمارات باختيارها وجهة مفضلة

لعرض آخر ما توصلت إليه في تقنياتها العسكرية واألمنية ،وبذلك تكون االمارات من
بين أفضل الدول الحاضنة لالبداع والساعية إلى تقديم أفضل المكاسب العلمية لخدمة

شعوب العالم.

لقد أصبحت هذه المعارض ومنها معرض دبي للطيران  2021والذي سيقام في الفترة ما

بين  14حتى  18نوفمبر القادم في مطار آل مكتوم بدبي ،واجهة مشرفة لدولة االمارات

ومرآة عاكسة للتطور والتقدم التنموي الحاصل فيها ،كما تشكل هذه المعارض في الوقت
ذاته منصة مثالية لتأسيس عالقات تعاون مستدامة مع الشركاء الدوليين ،والتي ال تقتصر
ً
أيضا
فقط على مجاالت الصناعات الدفاعية والتكنولوجية وعلوم الفضاء ،وإنما تشمل

الترويج للمعالم السياحية والثقافية التي تتمتع بها الدولة.

ويتمثل الجانب اإليجابي اآلخر للمعارض الدفاعية واألمنية المتخصصة في أنها تساهم في
تعزيز صورة دولة اإلمارات ،باعتبارها قوة إقليمية فاعلة في تثبيت أسس األمن واالستقرار

في المنطقة ،إذ أن القضايا المختلفة التي يتم طرحها في النقاش على هامش هذه

المعارض ،تمثل فرصة إلبراز مواقف دولة اإلمارات الهادئة والمتوازنة من قضايا المنطقة
والعالم ،األمر الذي يعزز الثقة بتوجهاتها السياسية ودبلوماسيتها الفاعلة ،ومن ثم يتيح لها
ً
ً
ً
ودوليا ،ولهذا كان من الطبيعي أن تنجح دولة االمارات
إقليميا
فرصا كبيرة للتأثير والنفوذ
ً
استقطابا لمنتجي ومطوري
خالل عقود قليلة في أن تكون في مقدمة الدول األكثر

الصناعات الدفاعية والتكنولوجية وعلوم الفضاء ،بفضل خططها التنموية وانفتاحها على

كل المؤسسات التي تكرس جهدها لإلبداع الصناعي العسكري.

ً
ً
محوريا في تعزيز القوة الشاملة لدولة
دورا
إن صناعاتنا الدفاعية والعسكرية واألمنية تؤدي

االمارات العربية المتحدة ،السياسية والعسكرية واالقتصادية والبشرية والتكنولوجية
والفضائية ،ألنها تتداخل مع العديد من القطاعات ،كقطاع الصناعات المدنية ،وخاصة

االستراتيجية منها ،وتتيح مدخالت جديدة لالقتصاد الوطني تسهم في انجاح سياسة تنويع
ً
أيضا في نقل التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في الداخل من
مصادر الدخل ،كما أنها تسهم
ً
أيضا مكانة دولة
خالل الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في هذا المجال ،وهي تعزز
اإلمارات اإلقليمية والدولية ،بعدما بات امتالك الصناعات الدفاعية والعسكرية يشكل أحد

أهم معايير قياس المكانة والنفوذ على الساحة الدولية.

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

المحتويات
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أحمد بن طحنون :يشهد تمرين الدفعة
الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة
في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،تمرين

الدفعة الثالثة من برنامج الخدمة الوطنية البديلة في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة /جافزا /التابعين لـ “دي بي

ورلد اإلمارات” ،والتي استمرت لمدة عام ونصفُ ،قسمت على ثالث مراحل ،شملت المرحلة التأسيسية والمرحلة
التخصصية والمرحلة الفعلية النهائية التي تم تنظيمها.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية دولة اإلمارات لتحقيق أفضل أنواع الجاهزية لتلك

تم تدريبهم عليها.

ماهية التعامل مع المنشآت الحيوية وطرق تشغيلها في أوقات الطوارئ

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ،أن برنامج الخدمة الوطنية البديلة يهدف

فضال عن اكتسابهم للمهارات والخبرات في
الفئة النوعية من شباب الوطن،
ً
واألزمات.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان ،رئيس

إلى تعزيز قدرات الدولة الدفاعية واألمنية ،وتعزيز القيم الوطنية في المجتمع

كان في استقبال رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية لدى وصوله

وتنمية العنصر البشري ،وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات األمنية في

وجافزا ،بعد ذلك تم تشغيل عرض تقديمي إلجراءات األمن والسالمة ،تبعه

تتلخص رسالة البرنامج في تأهيل الكوادر اإلماراتية من مجندي الخدمة

عبدالله بن دميثان ،المدير التنفيذي والمدير العام لـ “دي بي ورلد اإلمارات”

عرض للبرنامج التدريبي بمختلف مراحله ،كما شمل العرض أماكن توزيع
المجندين في ميناء جبل علي وجافزا على حسب أدوارهم ،وقاموا بعدها
بجولة ميدانية حيث استعرض خاللها مجندو الخدمة البديلة مهامهم التي

الدولة ،وتعزيز قدرة التعافي في حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ،حيث

الوطنية البديلة إلدارة وتشغيل المنشآت الحيوية لضمان تحقيق األمن في
كافة الظروف.

من جانبه ،قال عبد الله بن دميثان ،المدير التنفيذي والمدير العام لـ “دي بي

درع الوطن ...مسيرة وطن

7
ورلد اإلمارات” وجافزا  :نفخر بشراكتنا االستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية لتحقيق أهداف هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية،

والتي نسعى من خاللها إلى تحقيق تطلعات ورؤية حكومتنا الرشيدة في
تعزيز منظومة األمن الغذائي ،ودعم خطط استمرارية األعمال للمؤسسات

والقطاعات الحيوية للدولة في حاالت الطوارئ واألزمات.

وأضاف  :أسعدنا نجاح  32من مجندي الخدمة البديلة ووصولهم إلى

عال نضمن من خالله استمرارية العمليات في الميناء،
مستوى مهني
ٍ
وتشغيل معداتنا ورافعاتنا الضخمة بكل كفاءة ،والتأكد من جاهزيتنا وقدرتنا
على التعافي السريع من آثار أي أزمات أو كوارث  ..ومن خالل خطتنا

المستقبلية لتحقيق أهداف هيئة الخدمة الوطنية ،نسعى لتمكين كوادرنا

الوطنية وصقل مهاراتهم المهنية بما يضمن تأمين سالسل اإلمداد وتعزيز

مرونتها داخل الدولة وخارجها.

واستعرض مجندو الخدمة الوطنية البديلة أهم البرامج والتدريبات التي
تلقوها ،حيث تم تدريبهم بأشغال تتعلق بإدارة عمليات الميناء والمحافظة

على أمن وسالمة مرافقه ،بما في ذلك الوظائف اإلشرافية على العمليات
والتحكم في الرافعات الجسرية عن طريق غرفة التحكم ،والتدريب كفنيين
للصيانة في حال وجود عطل في المعدات أو الشاحنات أو الرافعات ،وغيرها

من المهن.

وأثنى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان على
جهود “دي بي ورلد اإلمارات” لتدريب وتأهيل المجندين للخدمة البديلة ،في
إدارة وتشغيل المنشآت الحيوية وقت األزمات والطوارئ ..مشيرا إلى أن

الخدمة الوطنية البديلة فرصة للشباب المواطنين الذين لم تنطبق عليهم

شروط االلتحاق بالخدمة العسكرية كي يلبوا نداء الوطن ويساهموا في
حماية مكتسباته في ميادين العمل المدني وإثبات الوالء للقيادة  ..وأكد أن

المحافظة على استمرارية عمل المنشآت الحيوية في وقت األزمات بسواعد
وطنية يمثل ركيزة مهمة ضمن استراتيجية األمن واالستقرار في حاالت
الطوارئ أو األزمات والكوارث.

تتلخص رسالة البرنامج في تأهيل
الكوادر اإلماراتية من مجندي الخدمة
الوطنية البديلة إلدارة وتشغيل
المنشآت الحيوية لضمان تحقيق
األمن في كافة الظروف
مسلحة لما قمتم به من عمل والتزام في مواقع عملكم النكم يجب أن
تكونوا قدوة إلخوانكم من الجيل الالحق الذين سيأتون من بعدكم .

وأضاف اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان  :أنه ال

وقال في ختام كلمته ،مخاطبا مجندي الخدمة الوطنية البديلة  :يجب علينا

فرق بينكم وبين مجندي الخدمة الوطنية العسكريين بالعكس أنتم تقومون

منا والجيل الذي يأتي من بعدكم أفضل منكم يجب أن نعمل من أجل رفعه

كافة المجاالت فالخدمة الوطنية شرف وتضحية ورجولة وانتماء إلى هذا

نحن المواطنين اليوم أن يكون لكل منا مهنة ويجب عليكم ان تكونوا أفضل
الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره  ..نحن فخورون بكم كقيادة وقوات

بأعمال أهم وهي إدارة وتشغيل المنشآت الحيوية لضمان تحقيق األمن في
الوطن الغالي.
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رئيس األركان يشارك
في اجتماع اللجنة

العسكرية العليا

لرؤساء األركان بدول

مجلس التعاون

شارك معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

واختتم االجتماع بحزمة من القرارات والتوصيات أهمها المساهمة في

رؤساء األركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر االتصال

الصعاب والتحديات لتحقيق األهداف المشتركة للقوات المسلحة في دول

المسلحة في إجتماع اللجنة العسكرية العليا ألصحاب المعالي والسعادة

المرئي بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة بدول مجلس التعاون
الخليجي .

وترأس الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي ،رئيس هيئة األركان لقوة دفاع

البحرين رئيس اللجنة العسكرية العليا في دورتها الحالية ،االجتماع ،وذلك
بحضور اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي األمين العام المساعد للشؤون
العسكرية وأعضاء الوفود المشاركة.

دفع مسيرة التعاون والتطوير لالرتقاء بالقدرات العسكرية وتسخير كافة
مجلس التعاون ،وبما يحقق مزيد من أوجه التعاون والمصالح المشتركة
لدول المجلس ،ويعزز التعاون العسكري المشترك ،حفاظا على األمن

واالستقرار في دول مجلس التعاون.

وأكد المجتمعون حرصهم ودعمهم الكبير لتعزيز مسيرة التعاون والمضي
ً
قدما بالتكامل العسكري الخليجي المشترك بين القوات المسلحة بدول

مجلس التعاون ،وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها

ويأتي هذا االجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات

الشؤون العسكرية باألمانة العامة في التحضير والتنسيق الجتماعات

العسكرية المشتركة على كافة الجوانب ذات العالقة بالقوات المسلحة

وذكرت األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،أن االجتماع

الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك والمرفوعة من قبل اللجان
بدول المجلس.

وناقش االجتماع خالل االتصال المرئي أهم اإلنجازات التي تمت خالل

المرحلة السابقة ،كما تم استعراض وبحث المسائل والموضوعات
المتعلقة بالجانب العسكري الخليجي المشترك وأهم ما جاء في جدول

أعمال اللجنة العسكرية العليا من مواضيع عسكرية خاصة بالمجال الدفاعي.

العمل العسكري الخليجي المشترك.

ناقش العديد من الموضوعات الهامة التي تحظى باالهتمام المشترك
والتي من شأنها تعزيز المصالح والتطلعات العسكرية المشتركة بين

القوات المسلحة في دول المجلس ،وبما يحقق متطلبات منظومة دول
مجلس التعاون في شتى المجاالت العسكرية.

الرميثي يستقبل
قائد القيادة المركزية
األميركية
استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات

المسلحه بمكتبه الفريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية األمريكية.

وبحث معاليه والمسؤول األميركي خالل اللقاء ..العالقات الثنائية بين
دولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية الصديقة
وخاصة في الجوانب الدفاعية والعسكرية.

كما تم خالل اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.
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ما بين كواد وأوكس

كواد هو تنظيم رباعي بين كل من الواليات المتحدة وأستراليا والهند واليابان ،بدأت انطالقته

منذ عام  2007مع اجتماعات منظمة أسيان في الفلبين ،وبدأ يحصل على االهتمام األكبر
ً
وحاليا مع الرئيس جو بايدن .المشترك
من الواليات المتحدة منذ عهد الرئيس دونالد ترامب،
بين هذه الدول األربع هو أنها جميعها دول ديمقراطية ،وتسعى من خالل كواد إلى تقوية

التعاون بينها في منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي من أجل إدارة التعامل مع تنامي
الطموح والنفوذ الصيني في المنطقة .فهو تجمع سياسي لمناقشة االهتمامات المشتركة

بقلم :د.محمد بن هويدن

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

أثارت الواليات المتحدة
ً
مؤخرا بتحركاتها حول
إنشاء ما يعرف بتنظيم
كواد  QUADوتنظيم
أوكس AUKUS
االهتمام الدولي
على مختلف الصعد
السياسية والفكرية.
فهذين التحركين
لهما دالالتهما
الكبيرة حول
المسعى األمريكي
في إدارة العالقات
الدولية.

بين هذه الدول حول منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي ،وإيجاد فرص للتعاون بينهم

لتنمية نفوذها في مواجهة النفوذ الصيني.

أما عن أوكس والذي يضم كل من الواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وأستراليا والذي تم

اإلعالن عنه في سبتمبر  ،2021فهو شراكة عسكرية في منطقة أسيا الباسيفيكية بين هذه

الدول الثالث ،وهو أهم تحالف عسكري بين هذه الدول منذ الحرب العالمية الثانية .حيث
ً
وفقا لهذا التحالف غواصات نووية ألستراليا ،وستعمل كل من
ستقدم الواليات المتحدة
الواليات المتحدة وبريطانيا لمساعدة استراليا لبناء قوة عسكرية نووية في مجال الغواصات.

هذا التطور هو تطور هام في مجال الدعم العسكري ،ولقي العديد من ردة الفعل السيما من
الصين وفرنسا .ففرنسا أصيبت بصدمة من توجه استراليا لشراء غواصات نووية أمريكية بعد

أن كانت استراليا قد عقدت صفقة لشراء غواصات تقليدية فرنسية بمبلغ يصل إلى  50مليار

دوالر .الغضب الفرنسي ناتج عن الخسارة الكبيرة التي ستتكبدها فرنسا من جراء ذهاب هذه
ً
بعيدا عن دعم اقتصادها الصناعي .أما عن الصين فردة فعلها تأتي بسبب
األموال الطائلة
االختالل في ميزان القوة العسكرية البحرية الذي لن يصب لصالحها في منطقة المحيط

الباسيفيكي ،حيث استثمرت الصين في العديد من األعمال لفرض نفوذها عن طريق زيادة
تواجدها العسكري في منطقة بحر الصين الجنوبي.

المشترك بين هذين التنظيمين هو الصين .فالصين هي المرتكز األساسي ،وتنامي دورها
في منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي هو الشغل الشاغل للدول األعضاء في هذين
التنظيمين .فهذه الدول تستهدف من وراء تعاونها إلى منع الصين من خلق نفوذ مسيطر

لها في منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي من خالل ما ُيعتقد بأنه دعم صيني لألنظمة
الدكتاتورية واالستبدادية في المنطقة من أجل إضعاف الديمقراطية والوجود األمريكي

هناك ،ومحاولتها السيطرة على التجارة واالستثمار في المنطقة عن طريق ربط دول المنطقة
بمشروع الصين العمالق المسمى بمبادرة الحزام والطريق .فهذين التنظيمين يعمالن على

تحقيق هدف احتواء النفوذ الصيني في المنطقة عن طريق التعاون السياسي ،واالقتصادي،

والتكنولوجي ،واالجتماعي.
ً
بايدن اتجه إلى الدول األكثر رغبة في التعاون الحتواء الصين ،وهي الدول أألكثر تضررا ،واألكثر
مواجهة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والباسيفيكي .فأستراليا تعاني من الهجوم

السياسي واالقتصادي المستمر من الصين عبر التصريحات السياسية الصينية الالذعة
للتحركات الدبلوماسية االسترالية ،وعبر كذلك فرضها لعقوبات اقتصادية على استراليا بسبب
ً
دائما ما تتنمر على استراليا .والهند في حالة توتر عسكري دائم
مواقفها السياسية .فالصين
مع الصين نظر للخالفات السياسية والحدودية بين البلدين وكان أخرها المواجهة العسكرية
على الحدود في منطقة الهماليا المتنازع عليها بين الطرفين العام الماضي ،والتي أودت

بحياة عشرين جندي من الجانب الهندي .فهذا التحرك األمريكي موجه من دون أدنى شك
إلى الصين وتنامي نفوذها في المنطقة .فماذا عسى على الصين فعله لمواجهة هذا العمل

االحتوائي الموجه ضدها؟
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الموسيقى العسكرية وفريق الفرسان
يشاركان في “إكسبو  2020دبي”
شاركت فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وفريق الفرسان

مساعد رئيس األركان للقدرات المشتركة.

التعاون لدول الخليج العربية في “إكسبو  2020دبي” ،الحدث العالمي

ومقطوعات عالمية متنوعة كما قدمت جانبا من معزوفات الفنون الشعبية

اإلماراتي لالستعراضات الجوية من خالل جناح األمانة العامة لمجلس
التاريخي الذي تستضيفه دولة اإلمارات ،كما شارك في العرض الجوي فريق

الصقور الجوي من المملكة العربية السعودية والفرقة الكويتية للعروض

الشعبية.

ومثل وزارة الدفاع في االحتفالية سعادة اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري

وقدمت الموسيقى العسكرية اإلماراتية مقطوعات موسيقية عسكرية
اإلماراتية من خالل لوحات وتشكيالت فنية رائعة.

من جانب أخر قدم فريق الفرسان التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي عروضا

وتشكيالت فريدة ورسم الطيارون في سماء دبي مجموعة من األشكال
واللوحات الجمالية والفنية باأللوان.
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ﻫﻞ أﻧﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ
ﻟﻠﺘﺤﺪي؟
اﺧﺘﺒــﺮ روﺑﻮﺗﺎﺗــﻚ اﻟﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤــﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ
اﻟﻌﺎﻟﻤــﻲ ﻟﻠﺮوﺑﻮﺗﺎت .2023

23

20

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2023وﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﺳﺘﺤﻠﻖ أﺳﺮاب ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ،وﺗﺘﻮاﺻﻞ وﺗﻨﺴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ دون
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻓﺴﻴﻨﻄﻠﻘﻮن ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻣﻌ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻋﺪاء وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ إﻧﻘﺎذ ﺟﺮﻳﺌﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ أﻧﺖ أﻳﻀ أن
ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺮوﺑﻮﺗﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ.
اﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺪي وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ راﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  3ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر.
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﺳﺠﻞ ا±ن ﻋﻠﻰ mbzirc.com
ﺳﺠﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ان
 1أﻛﺘﻮﺑﺮ  - 2021دﻋﻮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
 30دﻳﺴﻤﺒﺮ  - 2021اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل وفد كلية الدفاع
الوطني بجمهورية الهند
استقبل سعادة مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع وفد كلية الدفاع الوطني

بجمهورية الهند برئاسة اللواء ركن مانوج كومار  ،والذي يزور الدولة حاليا ضمن
مخطط الزيارات الخارجية للكلية .

ورحب وكيل الوزارة بالوفد ،متمنيا أن تحقق زيارته للدولة أهدافها المرجوة.

وتم خالل اللقاء تبادل اآلراء حول المستجدات على الساحة اإلقليمية والدولية،
ووجهات النظر بخصوص المواضيع ذات االهتمام المشترك .

و أعرب الوفد العسكري الهندي في نهاية اللقاء عن سعادته بما شاهده من
تقدم وتطور في دولة اإلمارات في جميع القطاعات والمجاالت .

اللجنة العليا المنظمة
لـ”يومكس” و”سيمتكس”

تبحث استعداداتها إلطالق
النسخة الخامسة فبراير 2022

بحثت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي ومؤتمر األنظمة غير المأهولة

“يومكس  ”2022والمحاكاة والتدريب “سيمتكس  ”2022في أبوظبي،

استعداداتها إلطالق النسخة الخامسة من المعرضين والمؤتمر المصاحب
لهما تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

متعدد االستخدامات في القطاعات الدفاعية والمدنية.

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة في الفترة ما بين  20و 22

و قال سعادة اللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي ،رئيس اللجنة العليا

تنظم فعاليات معرضي و مؤتمر يومكس وسيمتكس  2022شركة أبوظبي

وسيمتكس من المعارض االستراتيجية العالمية التي تسهم في االرتقاء

من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاعات األنظمة غير المأهولة

أهمية متزايدة وبات أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها االستراتيجيات

فبراير  2022في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

الوطنية للمعارض “أدنيك” بالتعاون مع وزارة الدفاع وتعد الفعاليات الوحيدة

والمحاكاة والتدريب والذكاء االصطناعي باإلضافة إلى الروبوتات واألنظمة

المنظمة لمعرضي “يومكس” و”سيمتكس” “ :2022يعد معرضا يومكس
بقطاع األنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب ،الذي لطالما اكتسب
الدفاعية واألمنية للعديد من الدول باإلضافة إلى طيف واسع من القطاعات
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وفد من وزارة الدفاع يشارك في معرض البحر
االدارياتيكي للدفاع والفضاء  2021بكرواتيا
شارك وفد من وزارة الدفاع في معرض البحر االدارياتيكي للدفاع والفضاء /

 ASDS/ 2021والمقام في مدينة سبليت بجمهورية كرواتيا والذي اختتمت
فعالياته.

واطلع الوفد برئاسة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد عافان الجابري الوكيل

المساعد لإلسناد والصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع خالل جولته في
المعرض على عدد من األجنحة والمنصات المشاركة في المعرض حيث
تعرف على أهم األنظمة الدفاعية والعسكرية والمدنية التي يعرضونها بجانب
أهم الحلول اإلبتكارية والمشاريع المستقبلية التي يتم تنفيذها في أنظمة

الدفاع المتعددة البرية والجوية و البحرية والفضائية .

وتمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الدفاع اإلماراتية،

والشركات العارضة ،من أجل بناء عالقات الشراكة والتكامل بين الطرفين ،بما
يحقق األهداف االستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغالل القدرات المرتبطة

بقطاع الصناعات العسكرية ،وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات

كما اجتمع رئيس الوفد بمعالي االدميرال روبرت هانج رئيس هيئة األركان
العامة للقوات المسلحة الكرواتية و جرى خالل اللقاءات بحث عالقات التعاون
المشترك بينهما وسبل تطويرها في مختلف المجاالت الدفاعية الى جانب

العسكرية واألمنية والفضائية ..
ً
والتقى وفد الدولة المشارك في المعرض عددا من كبار المسؤولين

وعبر الجانبان خالل اللقاءات عن التزامهما باستكشاف فرص التعاون الجديدة

الكرواتي ناقش خاللها عددا من مجاالت التعاون المشتركة ومستقبل

احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثه في مجال الصناعات الدفاعية.

العسكريين حيث التقى بمعالي زدافكو جاكوب وزير الدولة بوزارة الدفاع
الصناعات الدفاعية في ظل جائحة كوفيد  19والفرص المتاحة خالل مرحلة
التعافي.

عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

المتاحة في قطاع الدفاع بين البلدين من اجل تبادل الخبرات والتعرف على

ودعا الوفد خالل جولته الشركات الدفاعية العالمية للمشاركة في المعارض

العسكرية التي تقام في دولة اإلمارات.

على الصعيدين اإلقليمي والعالمي”.

من جانبه ،قال حميد مطر الظاهري ،العضو المنتدب الرئيس التنفيذي
لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” ومجموعة الشركات التابعة لها“ :

يتمتع معرضا يومكس وسيمتكس بأهمية استراتيجية على أجندة الفعاليات
التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض ،وقد عملت أدنيك بالتعاون
مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص ،على إنجاح هذه الفعاليات
وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة الدولة ،وذلك وفق تطلعات

ورؤية قيادتنا الرشيدة لألعوام الخمسين المقبلة”.

و كشف الظاهري عن أن النسخة الخامسة للمعرضين ستقام للمرة األولى

بالتزامن مع الدورة التاسعة للمعرض الدولي لألمن الوطني ودرء المخاطر
“آيسنار  ”2022الذي ينظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض
بالتعاون مع وزارة الداخلية األمر الذي سيسهم في تعزيز تنافسية هذه

األخرى والمنظومات الحكومية والصناعية والمدنية على حد سواء”.

الفعاليات وقدرتها على استقطاب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في
هذه القطاعات باإلضافة إلى كبار صناع القرار والوفود الرسمية المشاركة.

و أشار سعادته إلى أن دولة اإلمارات لعبت دورا محوريا في تطوير هذه

جرى خالل االجتماع مناقشة خطط العمل واالستراتيجيات المعتمدة بهدف

الدولية تحت مظلتها ،فضال عن استقطابها للعديد من الشركاء اإلقليميين

الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية ،وذلك ضمن

القطاعات الهامة من خالل توفير منصة دولية واسعة تجمع كبرى الشركات
والعالميين من القطاعين العام والخاص ،لبحث آخر ما توصلت إليه التقنيات

العالمية والحلول المتطورة لمجابهة التحديات األمنية باإلضافة إلى أحدث
االبتكارات الخاصة بقطاعات االعمال التي تشهد تغييرات وتطورات متسارعة

االرتقاء بمكانة المعرضين من حيث التنظيم ومحاور العمل واستقطاب كبرى
تطلعات الدولة للنهوض بواقع ومستقبل هذه القطاعات وتوظيف مفاهيم
الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز مدخالت االنتاج الصناعي وإيجاد الشراكات

التجارية.
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جمعية العسكريين المتقاعدين

تفتتح

“أركان للتدريب والبحوث واالستشارات اإلدارية”

أعلنت جمعية العسكريين المتقاعدين افتتاح «أركان للتدريب والبحوث واالستشارات اإلدارية» لتقوية منظومتها
الخدمية وأنشطتها للمساهمة في دعم وتأهيل وتطوير برامج وخطط المؤسسات الحكومية اإلتحادية والمحلية
وكافة قطاعات المجتمع دعما لتوجهات الحكومة الرشيدة للـ  50عاما المقبلة .
وقال سعادة اللواء الركن (م) مبارك سالم عويضه الخييلي رئيس مجلس

واالستشارات اإلدارية لدعم وتأهيل وتطوير برامج وخطط المؤسسات

إطالق أنشطة أركان للتدريب واالستشارات اإلدارية أن هذه الخطوة

معدالت اإلنتاجية ومؤشرات التنافسية العالمية والتميز .وأكد اللواء الركن

إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين في كلمته خالل حفل اإلعالن عن

تأتي في إطار برامج الجمعية وخططها التطويرية تماشيا مع المبادئ
االستراتيجية العشرة للخمسين عاما القادمة وتوجهات الحكومة الرشيدة
باالهتمام بالعنصر البشري باعتباره رهان المستقبل لجميع الحكومات

الناجحة والمتميزة.

منظومة

الحكومية اإلتحادية والمحلية وقطاعات المجتمع المختلفة لتحقيق أعلى
(م) مبارك سالم عويضه الخييلي أن جمعية العسكريين المتقاعدين وضعت

نصب أعين قادتها أن تجعل من أركان للتدريب والبحوث واالستشارات
ً
ً
وإقليميا في مجال التدريب ،ويساهم في بناء وتطوير
محليا
مركزا متميزا
قدرات العسكريين والمتقاعدين والباحثين عن العمل والعاملين في
مؤسسات المجتمع  .وقال سعادة اللواء الركن عبدالله خميس السماحي

وأضاف أن أركان للتدريب والبحوث واالستشارات اإلدارية تعد منظومة

مدير عام جمعية العسكريين المتقاعدين إن الجمعية تسعى من خالل
ً
ً
وإقليميا في مجال
محليا
مركز التدريب والتطوير أن يكون مركزا متميزا

متميزة من المحاضرين والمدربين من حملة الشهادات العلمية العليا

الماجستير والدكتوراه والشهادات العلمية لنقلها لمختلف الموظفين في

متكاملة من البرامج التدريبية العلمية والعملية المتنوعة ،وتضم كوادر

والخبراء من العسكريين المتقاعدين من الجنسين سواء من القوات
المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وقيادات الشرطة والمؤسسات
األمنية األخرى مما يمكنها من تقديم أفضل وأجود الخدمات التدريبية

التدريب ،ويساهم في نقل خبرات األساتذة المحاضرين من حملة شهادات
المؤسسات الحكومية والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني  .وأوضح
سعادة المستشار عميد م  /خليفة محمد الزعابي المدير التنفيذي للمركز إن

المركز سيوفر برامج واستشارات تدريبية متميزة وفقا للمقاييس العالمية
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اللواء متقاعد
عبداهلل خميس السماحي

املستشار
عميد متقاعد خليفة محمد الزعابي

املستشار
عميد متقاعد عبداهلل علي احلوسني

للجودة ،والتي تلبي احتياجات الوزارات والهيئات اإلتحادية والمحلية بالدولة

إحدى الركائز األساسية في خدماتنا لوجود نخبة من القيادات ذات الكفاءة

المؤسسي.

عمالئنا ويفوق توقعاتهم .ونوه إلى أن مركز التدريب سيقدم برامج التدريب

بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على رفع كفاءة العاملين والتميز

المهارات القيادية

والمؤهلة لتقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة وبما يالئم
التخصصية في المهارات القيادية والقيادة في ظل األزمات وإعداد القادة

وإدارة الصراعات والتخطيط اإلستراتيجي واستشراف المستقبل والذكاء

وأشار سعادة المستشار عميد م  /عبدالله علي الحوسني نائب المدير

اإلصطناعي والحوكمة والقوة الناعمة ..مشيرا إلى أن المركز سيقدم عددا

عدد من الضباط العسكريين المتقاعدين من الكفاءات القيادية وحملة

والمعلومات وخدمات األعمال والنظم اإلدارية واإلعالم والتسويق

التنفيذي والعمليات االدارية إلى أن المركز سيقوم باإلستفادة من
الماجستير والدكتوراة في تقديم الدورات التخصصية والبرامج التدريبية
األخرى حيث سيقومون بإعداد برامج تدريبية وفق االحتياجات المطلوبة

لتنمية المهارات والقدرات ألفراد القطاعين العام والخاص تلبي حاجة
السوق والمجتمع مع تقديم المقترحات التدريبية واالستشارية للجهات

ذات العالقة وفق األنظمة المعمول بها والعمل على التطوير الدائم

والمستمر للبرامج التدريبية في ضوء احتياجات الجهات والمؤسسات
المستهدفة .ونوه الحوسني إلى أن خدمات التدريب بالجمعية ستشكل

من الدورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا اإلتصاالت
والمبيعات وخدمات االستشارات والتطوير اإلداري وجوائز التميز .جدير

بالذكر أن المركز سيقدم العديد من البرامج منها برامج الهندسة وإدارة

المشاريع وبرامج الصحة والسالمة والبيئة وبرامج دورية في تعلم اللغات
للتميز واأليزو وبرامج مدراء المكاتب والسكرتارية وبرامج العالقات العامة
واإلعالم وبرامج تطوير الذات وبرامج مالية ومحاسبة ومشتريات ومخازن

باالضافة إلى برامج اإلدارة والقيادة وبرامج جاهزية المؤسسات للمستقبل
وبرامج الموارد البشرية
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أحمد بن سعيد :

معرض دبي للطيران 2021
منصة دولية تجمع قطاعات
الطيران والفضاء والدفاع
شدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة
دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس
األعلى الرئيس التنفيذي لطيران اإلمارات والمجموعة ،على
أهمية معرض دبي للطيران  2021بصفته منصة عالمية
تجمع قادة القطاع الدوليين.
إعداد :حسين المناعي
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي ُعقد في دبي لإلعالن عن فعاليات الدورة

واضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم انه من المتوقع أن
ً
تميزا من الدورات السابقة،
تكون دورة هذا العام من المعرض أكبر وأكثر

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”  ،ضمن دبي ورلد

المعرض هذا العام يتميز بطابعه العصري واإلبداعي ،ويركز على مواضيع

الـ 17لمعرض دبي للطيران التي تقام في الفترة من  14إلى  18نوفمبر

الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
سنترال في موقع معرض دبي للطيران بمشاركة  1200عارض من 148

دولة ،و  160طائرة في منطقة العرض و  20جناحا مخصصا للشركات.

ً
استنادا إلى عدد الدول والجهات العارضة الجديدة المشاركة  ..الفتا إلى أن

مستقبل النقل الجوي واستكشاف الفضاء ومجاالت الدفاع ،إضافة إلى
الذكاء االصطناعي والتحول الرقمي.
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معرض دبي للطيران
يستعرض آخر ما توصلت
إليه من تكنولوجيا ومعدات
متطورة ومبتكرة ،بما ينسجم
مع التوجهات العالمية
نحو اعتماد تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أنه سيتم افتتاح مبنى الكونكورس A
في مطار دبي الدولي خالل األسبوعين المقبلين وسيكون مطار دبي جاهزا

للعمل بكامل طاقته التشغيلية.

وتحدث عن الدور البارز الذي يلعبه المعرض كمنصة مثالية تجمع قطاعات
ّ
ً
موضحا أنه من المتوقع أن تكون دورة هذا العام
الطيران والفضاء والدفاع،
ً
ً
استنادا إلى عدد الدول
تميزا من الدورات السابقة،
من المعرض أكبر وأكثر

والجهات العارضة الجديدة المشاركة.

وأشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحقيق تواصل قطاعات
الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمي إذ يعتبر منصة تجمع

القادة والخبراء حول العالم ،لشراكات جديدة وتمهد الطريق نحو تعافي

مع���رض دبي للطيران  ،2021منص���ة إلعادة إطالق القطاع
ورسم مالمحه في المستقبل.

القطاع وتحقيق النمو في المستقبل.
ً
واضحا
دليال
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم“ :تعد الفعالية
ً

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

حيث تصدرت حماية صحة وسالمة الجميع قائمة األولويات في خطة

العربية المتحدة الدورة السابعة عشر من معرض دبي للطيران خالل الفترة

على كفاءة دبي ودولة اإلمارات في االستجابة لألزمة الصحية العالمية،
استجابة الحكومة لألزمة الصحية العالمية باإلضافة إلى تقليل أثرها على
االقتصاد وها نحن اليوم نستضيف من جديد فعاليات بارزة وبحضور

شخصي ،ونعود إلى أعمالنا بشكل طبيعي بفضل نجاح منهجيتنا وجهوزيتنا
التامة”.

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله تستظيف دولة اإلمارات
 18-14نوفمبر 2021في مطار آل مكتوم بأعتبارها دورة استثنائية كونها
تتزامن مع احتضان الدولة ل «معرض إكسبو  2020دبي» ،واالستعداد
لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة «عام الخمسين» ،ونجاح الدولة في

التغلب على التحديات التي فرضتها األزمة العالمية بسبب «كوفيد »19

وتركز دورة هذا العام من المعرض على التقنيات الجديدة وأحدث االبتكارات

ومضيها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران ليكون في صدارة
ّ

الضوء على مساهمة التقنيات الناشئة في تعافي قطاع الطيران وتطوير

من خالل بناء القدرات التكنولوجية ونقل المعرفة وااللتزام بأعلى المعايير

والحلول التي يقدمها المشاركون .وستسلط مرحلة تيك إكسبلور الجديدة
تجربة الطيران بأكملها.

كما ستنعقد مؤتمرات جديدة لمعالجة أهم المواضيع المتعلقة بالطيران،

مثل التنقل الجوي المتطور واالستدامة والفضاء وحركة الطيران والشحن.
بشكل خاص إلى دور الشركات الناشئة ورجال
وسيتطرق المشاركون
ٍ
األعمال في القطاع ،مع فعالية فيستا الخاصة بالشركات الناشئة .ويساهم
معرض دبي للطيران من خالل تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات

الجديدة في تشجيع ألمع العقول البتكار أفكار جديدة تثري القطاع.
ً
واحدا من أبرز الفعاليات المتخصصة في
ويحظى المعرض ،الذي ُيعد
قطاع الطيران حول العالم ،بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة
مطارات دبي ووزارة الدفاع ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية،
ّ
وتنظمه شركة تارسوس الشرق األوسط.

المعارض العالمية المماثلة من كافة الجوانب التنظيمية والتكنولوجية

والقيم.

الجهات المنظمة

ويعد المعرض الذي يشارك في تنظيمه هيئة دبي للطيران المدني،
ومطارات دبي ،ووزارة الدفاع اإلماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران

الهندسية ،ومؤسسة «تارسوس إف أند إي» ،الحدث األضخم من نوعه
ً
نجاحا على مستوى العالم ،وسيكون
في المنطقة وواحد من أكثر المعارض

الحدث الوحيد من نوعه الذي ينظم بشكل مباشر وبحضور شخصي،
وسيسلط الضوء على الدور الريادي إلمارة دبي في التصدي لجائحة

(كوفيد )-19من خالل تطبيقها ألعلى معايير السالمة العالمية والمتبعة
في اإلمارة.
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الحدث األبرز

يعتبر معرض دبي للطيران الحدث األهم في العام  ،2021حيث سيجمع
أبرز الخبراء من الطيران التجاري وطيران األعمال وقطاع الدفاع والعسكري
والخبراء المتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات وإدارة الحركة الجوية
والصيانة واإلصالح ( )MROوالشحن الجوي والفضائي ،وذلك لعرض

وتحـليل مسـتقبل صنـاعـة الطـيران العالمـيـة ،كما يعـد المعـرض منصة
مـثاليــة لوضـع االســتراتيجيات الجديدة الخاصـة بالتصدي لفـترات عدم
اليقين وتوسـيع نطاق العمليات لضمان إعادة إطالق السلس للقطـاع

بشكل عام.

عرض أحدث التقنيات واالبتكارات

وتعد الدورة السابعة عشر من المعرض والمؤتمر ،منصة عالمية متميزة

تسلط الضوء على قطاع الطيران والفضاء الوطنية في الدولة وبنيتها
التحتية المتطورة ،وتستعرض آخر ما توصلت إليه هذه الصناعات من

تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة ،بما ينسجم مع التوجهات العالمية
نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

يجمع المعرض أبرز الخبراء من
الطيران التجاري وطيران األعمال
وقطاع الدفاع والعسكري
والخبراء المتخصصين في
التصميم الداخلي للطائرات
وإدارة الحركة الجوية والصيانة
واإلصالح ( )MROوالشحن
الجوي والفضائي

وتتميز الدورة من معرض دبي للطيران  2021بعرضها ألخر التطورات

إطالق مجلس استشاري جديد

والتي طالت تداعياته القطاع بأكمله ،حيث يجمع الحدث الدولي منظومة

الدفاع ( ،)DSMCإلى إطالق مجلس استشاري جديد ،يهدف إلى دعم

التي شهدها قطاع صناعة الطيران والتسارع للرقمنة الناجمة عن الوباء

الفضاء بأكملها ،ويعرض أحدث التقنيات واالبتكارات ،وهو المنصة
الشاملة والمثلى للتأكيد على ضرورة قطاعات الطيران والفضاء بالنسبة

فضال عن فرص النمو والتنمية التي يمكن تحقيقها
القتصادات العالم
ً
في المستقبل».

مركز “فيزتا”

يعمل معرض دبي للطيران وبالتنسيق مع مجلس تسويق خدمات

المعرض والصناعة بشكل عام في المنطقة .وسيركز المجلس االستشاري
على مجموعة من الموضوعات ،بما في ذلك غرس الثقة في مجال الطيران
خالل فترة ما بعد الوباء ،وتطوير المواهب والمهارات ودعم الجيل القادم

من النساء في مجال الطيران.

«يعد معرض دبي للطيران منصة رئيسية يبحث من خالله خبراء الطيران

كافة مجاالت الصناعة ،وذلك بهدف تسهيل التجارة العالمية وتحليل

وسيكون هناك مركز «فيزتا» الجديد الخاص بالشركات الناشئة من الدول

مستقبل الصناعة ،ويلعب التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دور

الناشئة إمكانية الوصول إلى برامج اإلرشاد وفرص للقاء مع العديد من

التعافي المستقبلي للصناعة.

الشرقية والغربية كجزء من معرض الطيران ،والذي سيمنح الشركات

عالميا إلطالق شركاتهم الناشئة
صناع القرار والمستثمرين المصنفين
ً
وتنميتها وتوسيع عملياتها .ففي عام  ،2019بلغ االستثمار في الشركات
الناشئة ضمن صناعة الطيران ما يقرب من مليار دوالر.

أساسي في القطاع ،حيث نتوقع أن تساهم بشكل مباشر في عملية

توجيه الدعوات  98دولة

تم توجيه الدعوة ل  98دولة من وزراء الدفاع والصناعة والطيران ورؤساء
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األركان وكبار القادة العسكريين من مختلف دول العالم للحضور والمشاركة

في المعرض والمؤتمر

مشاركة دول ألول مره

تشارك دول جديدة وللمرة األولى في المعرض ،مما يرسخ المكانة الدولية
لدولة اإلمارات ودبي ،وقدرتها على استقطاب مختلف دول العالم للمشاركة

في واحد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة بقطاع الطيران والفضاء،

وذلك رغم الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد  »19 -على
ً
مشيرا إلى مشاركة فرق استعراضات طيران عالمية وألول
مستوى العالم..
مرة في المنطقة

المشاركة السعودية

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات في قطاع الطيران السعودي عن مشاركتها
في معرض دبي للطيران  ،2021الذي سيقام خالل الفترة  14إلى 18

مسابقة الشركات الناشئة من برنامج VISTA

نوفمبر ،وسيجمع كبرى الهيئات العالمية في قطاعي الطيران والدفاع ،حيث

بالتزامن مع معرض دبي للطيران ،ستجري أحداث برنامج  VISTAالذي

كال من ،الهيئة العامة
وتتضمن الجهات السعودية المشاركة في المعرض ً

عليها منذ اآلن لترسل الشركات الناشئة طلبات ترشحها الستعراض حلولها

للطيران والشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة التابعة لها شركة

يقام الحدث بالشراكة مع جهات حكومية باإلضافة لبعض من أهم وأكبر

ستستعرض الشركات السعودية منتجاتها المبتكرة وخدماتها المتطورة،

فضال عن عقد شراكات مهمة لدعم قطاعي الطيران والدفاع.
ً

للصناعات العسكرية والهيئة العامة للطيران المدني ،والشركة السعودية

اإللكترونيات المتقدمة ،إضافة إلى الخطوط الجوية العربية السعودية ،مع
أكاديمية أكسفورد السعودية للطيران والشركة السعودية لتهيئة وصيانة

الطائرات.

الحلول التقنية

ٍ
مجموعة واسعة من الحلول التقنية الكفيلة
«ستُ ركز أجندة المعرض على
ً
ً
محوريا في دعم
دورا
بتعزيز السالمة ورفع سوية الكفاءة ،والتي ستلعب
تعافي قطاعات الطيران والفضاء والدفاع في أعقاب األزمة ،كما يعد المعرض

منصة شاملة تزخر بالكثير من فرص التواصل والنقاش وتطوير األعمال خالل
ً
كبيرا لممثلي
إقباال
فعاليات المعرض المتنوعة ،ومن المتوقع أن نشهد
ً

قطاعات الطيران والدفاع وغيرهم من األطراف المعنية والمستثمرين».

والمبدعين الستعراض أحدث التقنيات والحلول
المبتكرين
يستهدف
ُ
ُ
في مجال الطيران والدفاع .وسيتضمن البرنامج مسابقة تم فتح التقديم

وتقنياتها.

الشركات في مجال الطيران مثل طيران االتحاد ،ومركز محمد بن راشد

للفضاء ( ،)MBRSCوإيرباص ،وبوينغ وسواها .مما يجعله فرصة فريدة من
نوعها إليصال األفكار الجديدة والثورية إلى أعلى المستويات والحصول على

صفقات كبرى ألصحاب األفكار األهم في المجال.

التقنية في مجال الطيران ضمن حدث Tech Xplore

سيتضمن معرض دبي للطيران مؤتمرات وأحداث فرعية عديدة تتعلق
ببعض أهم تقنيات العصر الثورية وسريعة النمو مثل اتصاالت الجيل

الخامس والذكاء االصطناعي وأمن المعلومات وسواها ،وستكون هذه
األحداث تحت اسم  Tech Xploreكاستعراض لدور التقنيات الحديثة في
مجال الطيران والمالحة .كما سيتناول الحدث التحديات الجديدة الناتجة عن
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يمثل « مؤتمر قاده القوات الجوية والدفاع
الجوي « فرصة فريدة للمجتمع اإلقليمي
والدولي من صناع القرار والقاده في
القوات الجوية والدفاع الجوي
تبني التقنيات الحديثة باإلضافة للمشاكل التي تحلها هذه التقنيات.

فعالية «فيستا»

وتمثل الفعالية التي أطلقها معرض دبي للطيران 2021

بالتعاون مع بوينغ أباليد إنوفيشن فرصة استثنائية لرواد

األعمال للتواصل مع المستثمرين والشركاء والمدربين

إلطالق شركاتهم الناشئة وتنميتها وتوسيع نطاق عملها
باإلضافة إلى تعزيز نمو قطاعي الطيران والدفاع.

منص����ة إلعادة إطالق القطاع ورس����م مالمحه
في المستقبل

يسعى معرض دبي للطيران  ،2021إلى أن يكون منصة

إلعادة إطالق القطاع ورسم مالمحه في المستقبل وذلك من خالل عرض

أبرز مالمح المعرض .

كشف معرض دبي للطيران  2021عن انضمام جهات محلية وعالمية كبرى

1.1يعد معرض دبي للطيران الحدث األول من نوعه على مستوى القطاع

وأمازون ويب سيرفيسز وبوينغ أباليد إنوفيشن كشركاء في فعالية «فيستا»

(كوفيد ،)19 -ويسعى المؤتمر لوضع استراتيجيات جديدة للعام 2021

في قطاع الطيران بما فيها االتحاد للطيران ومركز محمد بن راشد للفضاء
التي تهدف إلى استعراض الشركات الناشئة تقنياتها المبتكرة وأفكارها

اإلبداعية مما يدعم المبادرات التي أطلقتها الجهات الرائدة في قطاع الطيران.

وتنطلق المسابقات ضمن ثالث فئات تغطي مجاالت أساسية تساهم في

مواصلة نمو القطاع وهي االستدامة والفضاء واالبتكار مما يتيح للشركات

الذي سيجرى تنظيمه بحضور شخصي وبشكل آمن خالل جائحة

ً
مدعومة من حكومة دولة اإلمارات.

2.2المعرض يناقش مجموعة متنوعة من القضايا المهمة ،التي تواجه
قطاعي الطيران المدني والدفاع ،وتشمل التدابير الوقائية بفيروس
ً
تماشيا مع
كورونا ،إلى جانب مواضيع االستدامة وسالسل التوريد

حلول رائدة للمستثمرين والجهات المعنية بقطاع الطيران
الناشئة تقديم
ٍ
وقادة قطاع التكنولوجيا من خالل عروض حية تستمر ليومين وتوفر فرصة

والتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات.

وتقام مسابقة فيستا بالتعاون مع نخبة من الشركات في قطاع الطيران

أبرمها مجلس التوازن االقتصادي «توازن» مع وزارة الدفاع والقوى

والتعلم منها كما يحظى رواد األعمال بفرصة المشاركة في دعم المشاريع

نحو توجهات الطاقة المستقبلية واالستثمارات في «الهيدروجين

االلتقاء بصناع القرار في القطاع والعمل معهم.

ً
فرصة فريدة للشركات الناشئة لاللتقاء بالجهات الرائدة في القطاع
وتوفر
التي أطلقتها أبرز الشركات العالمية في قطاع الطيران والمساهمة في صياغة

مستقبل القطاع وتمهيد الطريق أمام تحقيق االزدهار لشركاتهم الناشئة”
وتضم لجنة تحكيم المسابقات نخبة من الخبراء العالميين في القطاع.

وتعد فيستا الفعالية الوحيدة المخصصة للشركات الناشئة في مجال الطيران

في المنطقة وتقام بالتزامن مع معرض دبي للطيران .2021

استراتيجية «صنع في اإلمارات» الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة
3.3المعرض يهدف لبحث شراكة التطوير واألبحاث الجديدة التي
المسلحة ،والتي تنسجم مع مستهدفات دولة اإلمارات والرامية
األخضر» للطائرات عديمة االنبعاثات ،وكذلك أنشطة الجيل القادم
المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في عام 2021

والتي سيتم دعمها من خالل الفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة

خالل المعرض.

4.4كما يناقش المعرض ،التقدم الملحوظ لدولة اإلمارات في قطاع
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الفضاء ،بما في ذلك مشروع اإلمارات إلستكشاف المريخ (مسبار

األمل) وبرنامج اإلمارات لرواد الفضاء ،وغيرها من البرامج التي
ساهمت في تحول العديد من القطاعات األساسية لدفع عجلة التنمية

االقتصادية في الدولة ،كما يهدف المعرض لتسريع مرحلة التعافي
وتمهيد الطريق لمستقبل قطاع الطيران والفضاء  .

5.5سيضع معرض دبي للطيران خارطة طريق ،لمجموعة من القضايا
الرئيسية ،بما في ذلك اإلستدامة والتحول الرقمي ومشاركة الشباب
واإلبتكار ،ومستقبل التجارة في فترة ما بعد الوباء ،وذلك من خالل

برنامج التفاعل مع القادة ،والذي سيستمر حتى تاريخ بدء المعرض،

وسيعمل المشاركون والمنطمون للمعرض مع قادة القطاع لغرس

الثقة في قطاع الطيران وتسريع مرحلة التعافي

مؤتمر قاده القوات الجوية والدفاع الجوي «2021

وقعت اللجنة العسكرية العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران  2021اتفاقية
تعاون وشراكة مع شركة « »SPPSتتولى بموجبها الشركة مسؤولية إدارة
مؤتمر قاده القوات الجوية والدفاع الجوي “ ،»DIACC 2021الذي يقام في

 13نوفمبر المقبل بالتزامن مع المعرض

اإلقليمي و الدولي من صناع القرار والقاده في القوات الجوية والدفاع

وسيعقد المؤتمر المصاحب لمعرض دبي للطيران بعنوان «الدور المتنامي

الجوي لاللتقاء ومناقشة أحدث التطورات الناشئة في مجال اإلستراتيجية

 13نوفمبر في إمارة دبي ،وسيجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء

الجوية والدفاع الجوي على أن يخصص جزءا كبيرا منه لنظم الجيل الجديد من

للجو والفضاء والفضاء السيبراني في العمليات متعددة المجاالت» ،بتاريخ
العالم

يمثل « مؤتمر قاده القوات الجوية والدفاع الجوي « فرصة فريدة للمجتمع

والذكاء االصطناعي والتكنولوجيا ..وسيركز على آخر التطورات في القوات

التقنيات الدفاعية الجوية.

اللجنة العسكرية لدبي للطيران تطلع البعثات
الدبلوماسية على االستعدادات والتحضيرات
ً
اجتماعا مع
عقدت اللجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران 2021

السفراء والملحقين العسكريين من البعثات الدبلوماسية لدى الدولة
إلطالعهم على التحضيرات واالستعدادات الستضافة المعرض

بدورته السابعة عشر في الفترة ما بين  14حتى  18نوفمبر المقبل

في مطار آل مكتوم بدبي ،ومؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع

الجوي المصاحب للمعرض والذي سيعقد بتاريخ  13نوفمبر الجاري.

وشهد االجتماع الذي جرى تنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض،
ً
ً
ً
واسعا يعكس المكانة العالمية المرموقة التي يحظى بها
دبلوماسيا
حضورا

باستضافة ضيوف الدولة .وأكد أن الدورة الـ  17من معرض دبي للطيران

استثنائية كونها تتزامن مع احتضان الدولة لـ “معرض إكسبو  2020دبي”،

المعرض بفضل رؤية القيادة الرشيدة ،حيث أشادوا بالجهود الكبيرة المبذولة
ً
عالميا .وفي الكلمة الترحيبية ،نقل
والتي تعكس حجم معرض دبي للطيران

في التغلب على التحديات التي فرضتها األزمة العالمية بسبب “كوفيد ”19

الدولة لشؤون الدفاع المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض

المعارض العالمية المماثلة من كافة الجوانب التنظيمية والتكنولوجية

سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي المستشار العسكري لوزير

دبي للطيران  2021تحيات سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس

هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس األعلى
التنفيذي لطيران االمارات رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران وتطلعاته

واالستعداد لالحتفال باليوبيل الذهبي للدولة “عام الخمسين” ،ونجاح الدولة
ومضيها نحو تحقيق التعافي الكامل في قطاع الطيران ليكون في صدارة
ّ
من خالل بناء القدرات التكنولوجية ونقل المعرفة وااللتزام بأعلى المعايير
والقيم ،الفتا إلى أنه تم توجيه الدعوة لـ  98دولة من وزراء الدفاع والصناعة

والطيران ورؤساء األركان وكبار القادة العسكريين من مختلف دول العالم .
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ألمانيا تطلب شراء خمس طائرات
من طراز Boeing P-8A
أرسى سالح البحرية األمريكية

والبحث واإلنقاذ».

لبيع خمس طائرات من صنع

المذكور تصبح ألمانيا ثامن

وبعد

مؤخرا عقدا على شركة بوينج

واشنطن من طراز Boeing

تقديم

الشراء

طلب

عميل يتقدم بطلب لشراء طائرة

 P-8Aأللمانيا .ومن المقرر

المراقبة البحرية ذات المهام

الخمس اعتبارا من عام 2024

والهند

البدء

عندما

في

تسليم

تحل

الطائرات

طائرات

المتعددة،

لتلحق

والمملكة

المتحدة

المتحدة

P-8A

 Poseidonمحل أسطول سالح

وأستراليا

وكوريا ونيوزيلندا.

البحرية األلمانية المتقادم من

بالواليات
والنرويج

وقد بدأ اهتمام ألمانيا بشراء

طائرات .P-8A Poseidon

الطائرة  P-8A Poseidonفي شهر يونيو  2020عقب إجراء دراسة للجدوى

وصرح  ،Stu Voborilنائب رئيس ومدير مشروع الطائرة  ،P-8بأن «قرار

االقتصادية حول تحديث أسطول ألمانيا الحالي من طائرات P-3C Orion

تتمتع بها الطائرة التي نعتز ببنائها هنا في واشنطن» .وقال إن شركة بوينج

تلك الدراسة الحكومة األلمانية إلى وقف مشروح تحديث الطائرة P-3C

ألمانيا لشراء الطائرة  P-8A Poseidonيؤكد القدرات االستثنائية التي
«تعتز ببناء الطائرة  P-8A Poseidonالتي ستحدث تغييرا دراميا في قدرة
ألمانيا على خوض الحرب المضادة للغواصات والحرب المضادة للسفن
وجمع المعلومات االستخباراتية وتنفيذ عمليات المراقبة واالستطالع

التي تكبدت تكاليف باهظة وعانت من فترات تأخير طويلة .وقد دفعت

 Orionوالبحث عن حل سريع متمثال في الطائرة  P-8A Poseidonمن
إنتاج شركة بوينج التي قامت حتى اآلن بتسليم أكثر من  135طائرة من

طراز  P-8المصنوعة في واشنطن.

اليونان توقع مذكرة تفاهم مع شركتي
 Naval Groupو MBDA
قام  ،Nikólaos Panayotópoulosوزير الدفاع اليوناني اليوناني،

و  ،Pierre Eric Pommelletالرئيس التنفيذ لشركة

 ،Naval Groupو  ،Eric Bérangerالرئيس
التنفيذي لشركة

 ،MBDAمؤخرا بالتوقيع

على مذكرة تفاهم لبدء المفاوضات حول
تزويد

سالح

البحرية

اليوناني

بثالث

فرقاطات للدفاع والتدخل Defence
)and Intervention frigates (FDI HN

بأسلحتها الكاملة ،باإلضافة إلى إمكانية
إضافة فرقاطة أخرى.

وسيتم بناء الفرقاطات المذكورة داخل

الترسانة التابعة لشركة Naval Group

في مدينة  Lorientالفرنسية حيث كانت

الفرقاطة الثانية للبحرية الفرنسية قد دخلت

مرحلة اإلنتاج لتوها.

ويرى خبراء أن الفرقاطات المذكورة ستمنح اليونان

سالحا لتحقيق القوة وفرض السيادة ،وستمنح سالح البحرية
اليونانية أحدث أسطول من الفرقاطات الفائقة األداء.

وكفرقاطة مصنفة من الفئة األولى ،تضم فرقاطة
الدفاع والتدخل أحدث التقنيات المقدمة من

شركات  Naval Groupو  Thalesو MBDA
لتأمين صواريخ  ASTER 30 B1وصواريخ
 .Exocet MM40 Block 3Cوتتميز
الفرقاطة المذكورة بإمكانية تشغيلها
تبادليا مع األسطول األوربي واألسطول

التابع لحلف شمال األطلسي (الناتو).

وستصبح اليونان ثاني عميل يتقدم

بطلب

لشراء

هذه

الفرقاطة

ذات

المهام المتعددة ،ليرتفع العدد اإلجمالي

للفرقاطات المنتجة للبحرية الفرنسية من

خمس إلى ثماني فرقاطات ،باإلضافة إلى

إمكانية إضافة فرقاطة واحدة.
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ترسية عقود على شركة  Vardلبناء سفن الرياح الساحلية

حصلت شركة  ،Vardإحدى الشركات التابعة لشركة  ،Fincantieriالتي تعتبر

النرويج خالل الربع الثاني من عام  ،2023على أن يتم بناء هيكلها في مدينة

على عقود لتصميم وبناء سفينتي عمليات ،مع إمكانية الحصول على

الفيتنامية والمقرر تسليمها خالل الربع الثاني من عام .2024

إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصميم وبناء السفة المتخصصة،

سفينتين إضافيتين ،وبيع وتحويل “سفينة إمداد المنصات” Platform
 Supply Vesselالتي ستتحول إلى «سفينة عمليات خدمية» Service
 Operation Vesselلصالح الشركة النرويجية  .Norwind Offshoreوتصل

قيمة عقود السفن الثالث إلى  140مليون يورو.

 Brailaالرمانية .وسيتم بناء السفينة الثانية وتسليمها في مدينة Vung Tau

أما بالنسبة إلى السفينة الثالثة ،التي تعتبر إحدى سفن إلمداد المنصات

التابعة لشركة  ،Vardفتعمل في آسيا وأستراليا ،وستبحر إلى Brattvaag
النرويجية حيث ستخضع لعمليات تحويل وإعادة تجهيز مكثفة .وسيتم تسليم

السفينة خالل الربع الثاني من عام  2022باعتبارها سفينة عمليات خدمية.

وتستمد سفينتا العمليات تصميمهما من التصميم الذي وضعته شركة

ومن الجدير بالذكر أن شركة  Norwind Offshoreهي شركة جرى تأسيسها

الساحلية على مستوى العالم .وسيتم تجهيز السفينة األولى وتسليمها إلى

بهدف تطوير وخدمة قطاع الرياح الساحلية.

 ،Vardوتم إعدادهما لتنفيذ عمليات الخدمات والصيانة في مزارع الرياح

مؤخرا إلنتاج سفن مصممة خصيصا لتنفيذ العمليات البحرية المتقدمة

تجربة ناجحة للمنطاد الجوي  Stratobusالتابع لشركة
Thales Alenia Space
أجرت شركة  ،Thales Alenia Spaceوهي عبارة عن شركة مشتركة بين

شركتي  Thales Alenia Spaceو  ،Leonardoرحلة تجريبية لفحص نظام
االستعادة االضطراري لدى المنطاد الجوي  Stratobusالمصمم للتحليق
في طبقة االستراتوسفير ،وذلك في إطار مشروع  HEMERA 2020التابع

للمفوضية األوربية.

والمنطاد الجوي  Stratobusعبارة عن منطاد جوي مستقل يصل طوله
إلى  140مترا ويعمل داخل طبقة االستراتوسفير على ارتفاع  20كيلومترا،

مما يعني أنه يتبع عائلة «أنظمة المنصات ذات االرتفاعات العالية»
 )HAPS (High Altitude Platform Systemويحمل المنطاد غالفا لينا

يستمد هيئته وشكله من غاز الهليوم المضغوط بكثافة أعلى من كثافة

الغالف الجوي المحيط .وقد جرت الرحلة التجريبية ألحد المناطيد العاملة
في طبقة االستراتوسفير المفتوحة فوق مدينة  Kirunaالسويدية مؤخرا،
وكان الهدف منها هو قياس قدرة المنطاد الجوي على االستعادة الطارئة.

وتطلبت التجربة ضرورة قطع الغالف الخارجي للمنطاد على ارتفاع 20
كيلومترا عن طريق استخدام نظام رقمي مشع digital-pyrotechnic

 systemلدفع المنطاد نحو الهبوط على األرض بطريقة يمكن التحكم فيها.

وقد أثبتت التجربة ،التي استمرت على مدى ثماني ساعات ونفذتها شركة

الفضاء السويدية  ،Swedish Space Corporationأثبتت نجاحها حيث تم

التأكد من فعالية نظام االستعادة في حاالت الطوارئ .عالوة على ذلك ،أكد
شريط فيديوي حي فعالية النظام ،السيما وصالت االتصاالت المرتبطة

باألرض واألجهزة اإللكترونية المتعلقة بالقيادة والتحكم والنظام الرقمي

المشع ومفاتيح بدء النظام  initiatorsوجهاز التشغيل (المحفز) المشع

 pyrotechnic actuatorوبقية األدوات والمعدات األخرى.
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شركة  Diehl Defenceتؤمن رؤوسا حربية خارقة
الخارق

تلقت شركة  Diehl Defenceأمر

شراء من الهيئة االتحادية لألجهزة

والمعلومات

والتكنولوجيا

على تنفيذ عمليات القصف جو

والدعم

– أرض الهجومية عن طريق ليس

Federal Office of Bundeswehr
Information

In-Service

(BAAINBw

رؤوس
)(TIP

حربي

point

Technology

خارقة

Penetrator

االشتباك مع إحدى النقاط المحصنة

Equipment,

)Support

GBU-48

لالستخدام في كافة األجواء والقادر

أثناء الخدمة التابعة للجيش األلماني

and

TIP

الصالح

الموجودة

hardened
داخل

نطاق

واألهداف
المنطقة

لتأمين

فحسب ،بل وفي العمليات التي تتم

Improved

الدعم الجوي القريب close air

متطورة

 warheadsمن نوع Mk-83 Trojan

داخل المناطق الحضرية أيضا لتقديم

 supportللقوات الصديقة .وخالل

ومن الجدير بالذكر أنه يتم شراء الرؤوس الحربية الخارقة Mk-83 TIP

العمليات من هذا النوع ،يقل مستوى الخطورة الناتجة عن األضرار الثانوية

المقاتلة  Eurofighterوالتي دخلت إلى سالح الجو بالفعــل .وتتكــون

ويمكن رفع مستوى كفاءة الرأس الحربي الخارق  GBU-48 TIPبعدة طرق

كرؤوس حربية بديلة للذخيرة الدقيقة  GBU-48المستخدمة مع الطائرة
الرؤوس الحــربيـــة من جهـــاز التوجيـــه  Mk-83 effectorالمجهــــز بجـهــاز
توجـــيــه معـــزز  Enhanced Paveway II guidance kitللتحكم عن طريق

الليزر شبه النشط Enhanced Paveway II guidance kit

وخالفا للرأس الحربي  Mk-83األصلي ،يأتي الرأس الحربي الخارق TIP

ليتفوق بفضل أثره التدميري المحدود .ويتم رفع مستوى الرأس الحربي

(غير المقصودة) بفضل دقة الرأس الحربي وقلة قوته التدميرية.

أثناء اختبار الصالحية (الجدارة) داخل مضمار االختبار في مدينة ,Vidsel
السويدية .ويتوقع المحللون أن يبدأ تسليم أول وحدة تسلسلية في عام

 .2023وبعيدا عن تسليم الرؤوس الحربية ،تعتبر وسائل التدريب الضرورية

ومدى فعالية االختبارات التفجيرية ودعم إجراءات الموافقة جزءا ال يتجزأ
من نطاق الخدمات.

تكليف شركة  Senop Oyبتطوير حساسات الرؤية الليلية
لدى مركبات المشاة القتالية
تلقت شركة  Senop Oyأمرا يقضي بتطوير أنظمة استشعار الرؤية الليلية

الفنية وقدرتنا على تطوير وتصنيع أنظمة االستشعار الالزمة للمركبات

مطلع العام الجاري أعلنت الحكومة الفنلندية أنه سيتم تحديث أسطولها

وأكد  Korhonenأنه سيتم تنفيذ أعمال التطوير المذكورة بالتعاون الوثيق

 night vision sensorsالخاصة بمركبات المشاة القتالية الفنلندية .ففي
من مركبات المشاة القتالية  CV9030خالل السنوات المقبلة .ويأتي

األمر المذكور في إطار التمديد نصف العمري mid-life extension
لهذه المركبات .وأفادت تقارير أن قيمة أمر الشراء قيمة كبيرة ،وأن

تسليم المركبات سيتم على مدى عدة سنوات .وستتولى شركة Senop
 Oyمسؤولية تطوير المناظير االحتياطية وآالت التصوير

األسطوانية.

وقال  ،Aki Korhonenمدير عام شركة Senop

 ،Oyإن «أمر الشراء المذكور سيساهم في زيادة
حصيلة منتجات الشركة عن طريق إضافة
منجين جديدين ،األمر الذي سيساهم

بدوره في فتح فرص تجارية جديدة في

المستقبل” .وأوضح  Korhonenأن
«أمر الشراء المذكور يعكس ويؤكد خبرتنا

العسكرية الثقيلة مثل دبابات القتال الرئيسي ومركبات المشاة القتالية».
مع المستخدمين النهائيين للمركبات .CV9030 FIN

ومن الجدير بالذكر أن شركة  Senop Oyتسعى لبناء أنظمة جديدة عن
طريق تصميم األنظمة تبعا لالحتياجات والمتطلبات النوعية لدى كل
عميل .وتضم قائمة المنتجات الدفاعية واألمنية التي تنتجها

الشركة مكثفات الصورة image intensifiers
العالية األداء ونظارات الرؤية الليلية ونظارات
الرؤية الحرارية الذكية واألنظمة المحمولة
باليد الخاصة باالستحواذ على الهدف
ومراقبته وأنظمة كاميرات المركبات
والكاميرات ذات التصوير الطيفي

الفائق hyperspectral cameras
وأنظمة

المنصات

المتعددة

األغراض المحفوظة داخل حاويات.
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بدء أعمال تطوير هيكل محرك الطائرة CV-22 Osprey
التابعة لسالح الجو األمريكي
وصلت أول طائرة من طراز  CV-22 Ospreyتابعة لسالح الجو األمريكي
التي من المقرر تطوير هيكل محركها إلى مركز  Amarilloللتجميع التابع

لشركة  .Bell Textron Incمؤخرا .وتعتبر هذه الطائرة جزءا من العمليات التي
تجريها شركة  ،.Bell Textron Incإحدى الشركات التابعة لشركة Textron

 Inc. companyوشركة بوينج (اللتين تحمالن معا اسم )Bell Boeing
بهدف رفع مستوى اعتمادية الطائرة وإمكانية صيانتها لخدمة وزارة الدفاع

األمريكية.

وقد أرست قيادة األنظمة الجوية التابعة لسالح البحرية Naval Air

 )Systems Command (NAVAIRعقدا بقيمة  81مليون دوالر على شركة

 Bell Boeingفي شهر ديسمبر عام  2020الستكمال عمليات تطوير هياكل
محركات الطائرات  .CV-22ويشمل العقد استكمال األجزاء غير المتكررة

 non-recurring elementsوتصنيع تسعة أجزاء وتركيب عنصر واحد.

وتتمتع القيادة بفترة يمكن خاللها التقدم بطلب للتغطية عمليات التصنيع
والتركيب حتى عام .2025

تكاليف الصيانة» .وأضاف فولر أن «مهندسي شركة  Bell Boeingنجحوا
في تطوير أنظمة مبتكرة لدعم احتياجات األسطول وتعزيز صيانة الطائرة

وقال كيرت فولر ،مدير مشروع الطائرة  V-22ونائب رئيس مجلس إدارة شركة

 V-22عن طريق االستفادة من الردود المباشرة للعمالء».

والمجندات القائمين على صيانة هذه الطائرات التحويلية وإجراء التحسينات

 Bell Boeingبوالية تكساس ،ومن المتوقع أن تنتهي من كافة تحديثات

« ،Bellلقد تعاوننا بشكل مباشر مع شركائنا في وزارة الدفاع مثل المجندين
المستهدفة داخل هيكل المحرك من أجل رفع معدالت االستعداد وخفض

وستقوم شركة  Bell Boeingبتنفيذ التعديالت الخاصة بالطائرة في شركة

الطائرة  CV-22بحلول عام .2025

شركة  HENSOLDTتطلق جهاز
التشويش Kalaetron Attack
حققت شركة  HENSOLDTنقلة تكنولوجية نوعية في مجال تطوير
التقنيات الالزمة للتحكم في الطيف الكهرومغناطيسي electromagnetic

 .spectrumوتعتمد الشركة على الجمع بين الذكاء االصطناعي والرقمنة

 digitisationومصفوفة المسح اإللكتروني النشط Active Electronically
 )Scanning Array (AESAوتقنيات الطباعة باألبعاد الثالثية في تطوير
نظام تشويش متعدد الوظائف ُيطلق عليه اسم  Kalaetron Attackيمكنه

التشويش بنجاح على أنظمة الرادار المعادية باستخدام نطاق تردد عريض
للغاية ،كمما يمكن استخدامه أيضا بطريقة سلبية كنظام استشعار للمراقبة.
وتضم العناصر األساسية للنظام نظام استشعار رقميا بصورة تامة وجهاز

توجيه  effectorوجهاز تشويش قابل لالستقطاب  polarisableوقابل للتحكم
فيه إلكترونيا وتصميما محدودا من األجزاء اإللكترونية ال يمكن الحصول عليه
إال عن طريق الطباعة المعدنية (الميتاليك) باألبعاد الثالثية .وسهل ذلك

إمكانية دمج جهاز التشويش العامل بمصفوفة المسح اإللكتروني النشط
( )AESAمع نظام جوال  pod systemصغير الحجم يمكن دمجه بكل سهولة

مع المنصات الطائرة ولكنه يتمتع أيضا بنظام مفتوح قابل للتطوير لخدمة

التطبيقات البحرية والبرية .وتتمثل خطوة التطوير التالية في تركيب الجهاز

على الطائرة

من أجل تأكيد النتائج المختبرية

الموضوعة تحت الدراسة عن

طريق اختبارات جوية حقيقية
وواقعية.

ويعتبر الجهاز Kalaetron Attack

ضمن عائلة منتجات  Kalaetronالرقمية بالكامل التي أنتجتها شركة
 ،HENSOLDTويمكن استخدامه بفئاته المختلفة على منصات مختلفة

ومتنوعة من أجل تحقيق الحماية الشخصية ومهام جمع المعلومات

االستخباراتية اإلشارية .كما نجحت شركة  HENSOLDTأيضا في تطوير
نظامي االستشعار  COMINTو  ELINTلخدمة قوات حلف شمال األطلسي
(الناتو) وقوات التحالف ،ودمجهما معا مع أنظمة الحرب اإللكترونية لخدمة

أسلحة الجو والبر والبحر.
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“روس أوبورون إكسبورت” تزيح
الستار عن قدراتها في معرض
الدفاع الدولي PARTNER 2021
قامت شركة “روس أوبورن إكسبورت”

(( )Rosoboronexport JSCوهي جزء من شركة

“روستك ستيت كوربوريشن” Rostec State -

 )Corporationبتنظيم أول عرض روسي من نوعه

في معرض الدفاع الدولي  Partner 2021في

دورته العاشرة ،الذي عقد في بلغراد بصربيا في
الفترة  14-11أكتوبر .2021

بهذه

المناسبة

قال

ألكساندر

ميخيف،

المدير

العام

لشركة

“ :Rosoboronexportأود أن أتقدم بالشكر إلى منظمي معرض

 Partner 2021على دعوتهم شركة  Rosoboronexportللمشاركة في

المعرض ،وهذه المرة األولى التي نشارك فيها هنا بمعروضاتنا ،وقد
ً
حافزا للتعاون الروسي الصربي في المجال التكنولوجي
منح هذا الحدث
العسكري الثنائي ،وهذا يمثل الذكرى السنوية الخامسة عشرة هذا العام
ً
ً
ملحوظا في
نموا
لهذا التعاون؛ حيث شهد مستوى التعاون بين بلدينا

األعوام السابقة ،وذلك بفضل جهود ومركز رئيس جمهورية صربيا،
ألكساندر فوشي”.

عرضت شركة  Rosoboronexportنماذج مصغرة من منظومة صواريخ

 Vikingأرض-جو المتقدمة ( ،)SAMوطائرة  Orlan-10Eبدون طيار،
ً
مرارا من روسيا
والطائرة البرمائية متعددة المهام  ،Be-200والتي طارت

إلطفاء حرائق الغابات في دول أوروبية ،ومنها صربيا.

ً
أيضا طائرة بدون طيار استطالعية  /هجومية من
تضمنت منصة العرض

المعدة
طراز  ،Orion-Eوهي إحدى المنتجات الجديدة الرئيسية لروسيا
ّ

للتصدير هذا العام ،باإلضافة إلى ناقلة األفراد البرمائية المدرعة من طراز
 ،BT-3Fوناقلة الجند المدرعة من طراز  ،K-16ومركبة المشاة القتالية
من طرااز  ،K-17المبني تصميمها على أحدث منصة قتالية موحدة من

طراز  ،Boomerangودبابة  Sprut-SDM1البرمائية الخفيفة والفريدة
من نوعها في سوق األسلحة العالمية ،وقاذفة الصواريخ المتعددة من

طراز  ،Tornado-Gومركبة  MRAPالمدرعة من طراز ،Typhoon-K
فضال عن قوارب  Project 03160Eو .BK-16E
ً

عالوة على ذلك ،عرضت عدة شركات روسية منتجاتها في منصة عرض

 .Rosoboronexportعلى سبيل المثال ،عرضت شركة Argus-NV
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مجموعة من مشاهد التصوير الحراري المختلفة ،واستعرضت شركة

 Dedal-NVمشاهد التصوير البصري والحراري ،وعرضت مجموعة Stilsoft

والصربيين.

وكجزء من المعروضات الروسية ،نظمت شركة Rosoboronexport

نظام ْي المراقبة بالفيديو والتصوير الحراري القائمين بذاتهما
Group
َ
 AVANPOSTو  ،MUROMباإلضافة إلى نظام أمان المحيط الخطي

لشركة  .Rostecوقد عرضت الشركات التابعة لـ Technodinamika

 Polyus-STنماذج باألحجام الطبيعية لنظام اإلنذار ضد التسلل المحمول

ّ
مصنعة في إطار برنامج التنويع.
عرضت شركة  Shvabeمنتجات مدنية

والمراقبة بالفيديو  .VIDEOZASLONوباإلضافة إلى ذلك ،عرضت شركة

 KAYMANونظام أمن محيط الحاجز الراديوي .Radiobarrier

قدم معهد  Burevestnikالمركزي لألبحاث نماذج لمحطة األسلحة ذات

التحكم عن بعد  32V01عيار  30مم ،ومحطة األسلحة اآللية AU-220M
عيار  57مم ،المثبتين على المركبات المدرعة الصربية .وقد تم تسليط
ّ
مصنعي الدفاع الروسيين
الضوء على هذا كمثال على إمكانية التعاون بين

منصات عرض لشركتي  Technodinamikaو  Shvabeالقابضتين التابعتين

مجموعة واسعة من الذخيرة لمختلف األسلحة والمعدات العسكرية ،بينما
عالوة على ذلك ،قامت شركة  ،Rosoboronexportأثناء مشاركتها

بمعرض  ،PARTNER 2021بعقد اجتماعات ومفاوضات مع شركائها من

مختلف وكاالت إنفاذ القانون والكيانات التجارية في صربيا ودول أوروبية
أخرى.
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عرض نظام توجيه الذخيرة
الجوية DAGGER

من إنتاج  Mac Jee Groupفي
معرض دبي للطيران

تواجه الصناعات الدفاعية في الوقت الراهن سلسلة من التحديات المستمرة
الصعبة ،األمر الذي يفرض على الشركات العاملة في هذا القطاع ضرورة
مواكبة هذا الوضع عن طريق االبتكارات التكنولوجية حتى تكون أسلحتها
وأجهزتها على أحدث طراز بما يكفل توفير الحماية الكافية للدول.
وقد نجحت مجموعة  ،Mac Jee Groupوهي عبارة عن كونسورتيوم

لتحقيق أعلى مستويات الدقة عند استخدام األسلحة في بيئات التشغيل

مع الذخيرة الجوية من نوع  GPB MKلخدمة األسواق الدفاعية واألمنية

بالقدرة على إصابة الهدف بطريقة آلية ،ويضم هوائيا مضادا للخداع

يضم عددا من الشركات البرازيلية ،في تطوير نظام الوجيه الذكي للتعامل
الوطنية والعالمية على حد سواء .ويحمل هذا النظام الذكي اسم

( DAGGERالسكين) وهو عبارة عن نظام توجيه نشط تم تصميمه بحيث

يلبي متطلبات القوات الجوية الحديثة في سيناريوهات التشغيل الصعبة
والمحفوفة بالمخاطر.

الصعبة وعند تدني الرؤية ليال أو نهارا .ويتميز النظام المذكور DAGGER
 anti-spoofing antennaونظاما ذا نوعية عالية يعمل بالقصور الذاتي

 ،inertial systemما يساعد النظام على رصد وتصنيف وعمل تحليل

موفولوجي (بنيوي) للمشهد من أجل تحديد موقع الهدف والتغلب
على أنظمة التشويش المعتمدة على نظام تحديد المواقع عالميا GPS

ويمثل نظام توجيه الذخيرة الجوية المذكور نقلة نوعية من حيث زيادة

 jammingأو األنظمة الخداعية والمالحة واألخطاء المتعلقة بموقع

النظام ،باإلضافة إلى تقليل األضرار غير المقصودة بدرجة كبيرة ،ومن

وتتولى مجموعة  Mac Jee Groupمسؤولية األعمال الهندسية واإلنتاج

معدالت إصابة الهدف ،مقارنة بالعمليات التي يتم تنفيذها بدون هذا
ثم رفع معدالت سالمة الطائرات .عالوة على ذلك ،يساهم نظام التوجيه

المذكور في تعزيز توجهات الصناعات الدفاعية واألمنية العالمية التي
تميل بشكل متزايد نحو االعتماد على المركبات الجوية غير المأهولة

 )UAVs (Unmanned Aerial Vehiclesفي تنفيذ عمليات المراقبة.

الهدف.

المتعلقة بنظام التوجيه طبقا ألحدث المواصفات العسكرية مثل القنبلة

مجموعة  Mac Jee Groupالمخصصة لألغراض العامة والمنصهرات
(الفيوزات) الميكانيكية واإللكترونية واألنظمة المضمنة embedded

 systemsوأنظمة االستشعار والمكونات والمواد النشطة ،األمر الذي

ويرى محللون أن نظام توجيه الذخيرة الجوية  DAGGERيضم أنظمة

يساهم في طرح حل متكامل.

على  120كيلومترا) ،وجرى تطوير النظام بحيث يكون قادرا على إصابة

 DAGGERسيكون واحدا من أهم اللقطات في معرض دبي للطيران.

استشعار إلكترونية ورؤية تعتمد على الحاسب اآللي ومدى أطول (يزيد

األهداف الثابتة والمتحركة مثل األهداف البرية والبحرية واألهداف
البعيدة المدى بدقة متناهية .باإلضافة على ذلك ،وممن أجل الحفاظ
على سالمة الطائرة وطاقمها ،يتميز النظام بسهولة تشغيله وقدرته على
إصابة الهدف خارج نطاق الرؤية  )beyond the visual range (BVRمن

أجل تعزيز الحماية الالزمة للعملية.

ويعتبر نظام البحث المتقدم غير المسبوق هذا نظاما هجوميا مستقال

ويرى مراقبون أن حرص مجموعة  Mac Jee Groupعلى طرح النظام
وقال  ،Simon Jeannotرئيس المجموعة ،إن “المجموعة الحظت وجود
توجهات متزايدة نحو االعتماد على المركبات الجوية غير المأهولة وعدم

وجود نظام توجيه للذخيرة الجوية .لذلك ،اختارت المجموعة معرض دبي
للطيران إلطالق هذا المنتج الجديد نظرا لألهمية الكبرى للمعرض ونجاحه
في استقطاب أعلى مستوى من الخبراء والمتخصصين والشخصيات
ذات التأثير القوي العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية”.
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منظومتان رادرايتان من «ريثيون» ()Raytheon
توفران الحماية من الصواريخ الباليستية

ً
هجوما
تستدعي التهديدات المتنامية من الصواريخ توافر دفاع أقوى من خالل الرادارات؛ ذلك أن
ً
عشوائيا؛ ففي سيناريو إلحدى الغارات ،يمكن أن تتساقط عشرات
بالصواريخ الباليستية يمكن أن يكون
الصواريخ من جميع االتجاهات وبسرعات فوق صوتية أو حتى فرط صوتية .كما يمكن لألعداء تمويه هذه
ً
تهديدا ،وذلك عبر خداع دفاعات
الصواريخ ،مما يضاعف التحدي ،وذلك بجعلها تبدو وكأنها ال تشكل
الهدف باستخدام التقنيات الحربية اإللكترونية.

ً
بداية على توافر
إن صد تلك الهجمات ليس بالمهمة السهلة ،وهو يعتمد
رادار قوي ،أو  -في مثل هذه الحالة – على رادارين :رادار اإلنذار المبكر

المطور ( )Upgraded Early Warning Radarمن نوع ،AN/FPS-132
ً
ً
واسعا؛ ومنظومة المراقبة والتحكم الرادارية المتنقلة
نطاقا
والذي يغطي
لقوات الجيش والبحرية ( ،)AN/TPY-2التي تضمن أعلى دقة ممكنة في
تمييز هوية األهداف .وكال المنظومتين من صنع شركة «ريثيون ميسلز

آند ديفينس» ( )Raytheon Missiles & Defenseالتابعة لشركة “ريثيون

تكنولوجيز” (.)Raytheon Technologies

من جانبه قال جو بريس ،المدير التقني لقسم الدفاع الصاروخي
االستراتيجي لدى “ريثيون ميسلز آند ديفينس”« :يمكن لكال المنظومتين

القوة الجوية لدى “ريثيون ميسلز آند ديفينس” بقوله« :تتزايد أعداد
ً
تطورا؛ لذا فإنكم بحاجة إلى رادارات
الصواريخ بشكل ملحوظ وتغدو أكثر

قادرة على العمل واالستشعار طوال الوقت ،إلى جانب القدرة على

التعامل مع مسارات تهديد عديدة وفي نطاقات مختلفة».

وتزداد أهمية ربط المنظومتين عندما يكون األعداء قادرين على تمويه
ً
تهديدا ،وفي الوقت نفسه
صواريخهم أو جعلها تبدو وكأنها ال تشكل

يحاولون التشويش على راداراتكم باستخدام التقنيات الحربية اإللكترونية.
يشن العدو غارة ضخمة بالصواريخ الباليستية نحوكم،
وفوق ذلك كله،
ّ
فكيف يمكنكم صد هذه التهديدات على اختالف مساراتها بأقصى سرعة
ودقة ممكنتين؟

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

على مدار الساعة

في كل منهما من حيث مكان وكيفية رصد األهداف .ويضمن هذا الربط

والجو ،والبحر وحتى من الغواصات -أحد أكبر التحديات؛ حيث يبقى بعض

وسيثمر استخدام كال المنظومتني االستفادة الكاملة من المزايا المختلفة
تعزيز قدرات الرصد والمرونة وال سيما في البيئات التي يصعب فيها رؤية

التهديدات وتحديدها».

وبدروه أكد بيل ماركلي ،مدير أول أجهزة االستشعار واألنظمة في قسم

تعتبر إمكانية إطالق الصواريخ الباليستية من أي مكان – من األرض،
هذه الصواريخ ضمن حدود الغالف الجوي لألرض ،بينما ينطلق بعضها

اآلخر عبر الفضاء ،وهذا كله يحتّ م بقاء الرادارات الدفاعية في وضعية

مراقبة دائمة في جميع االتجاهات بزاوية  360درجة على مدار الساعة.
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يمكن لمنظومتي  AN/FPS-132و AN/TPY-2إتمام المهمة على أكمل

ً
حاليا .وثمة
اللذين تم نشرهما في الميدان ووضعهما قيد التشغيل

كالهما حاضر ومتأهب لمنع الخصم من التقدم.

واحد ،مما يؤكد أهمية تشغيل رادارين للدفاع ضد الصواريخ الباليستية،
ً
نادرا ما تؤدي الغرض
ألن منظومة واحدة – حتى لو كانت األفضل –

وجه بتغطية الميدان بكامله ،وهما أشبه بالعبين في مباراة كرة قدم؛

يستخدم رادار اإلنذار المبكر المطور نطاق الترددات فوق العالية (،)UHF

ويتميز بتفوق مداه على مدى منظومة الرادار اآلخر ،كما يتميز بقدرته على
تتبع الصواريخ البالستية إلى مسافة تزيد عن  5,000كلم ،إلى خارج نطاق

الغالف الجوي ،بل ،واألهم من ذلك ،أبعد من المسافة التي يستهدفها

الهجوم ،أي قبل وصولها إلى هدفها بمسافة كبيرة .ويضمن هذا الرادار
ً
ً
ً
ً
ً
أيضاا تصنيف
دقيقا للهجمات القادمة ،كما يمكنه
وتعقبا
مبكرا
كشفا
ً
سريعا بين التهديدات
األجسام الطائرة الفضائية ،أي أنه يمكنه التمييز
الحقيقية والخاطئة؛ ولهذا يسمى “العين الكبيرة التي ال تنام”.
ويعمل

رادار

AN/TPY-2

باستخدام

موجة

X-band

خيارات محتملة أخرى ما تزال قيد التطوير وهي مصممة الستخدام تردد

المنشود منها.

ومن جهته أوضح كريس ساليني ،المدير التقني ألنظمة االستشعار

االستراتيجية في “ريثيون ميسلز آند ديفينس ،أن مقاربة االكتفاء برادار
واحد تنطوي على مشاكل عديدة؛ «فعندما تفكر في منتج واحد يسعى

عال لتحسين
لتحقيق األهداف ذاتها لرادار  ،AN/TPY-2المصمم بتردد ٍ
مستوى التعقب والتمييز ،ورادار اإلنذار المبكر المطور الذي يستخدم
التردد المنخفض لتحسين المراقبة واإلنذار المبكر ،ستجد لدينا منظومة

للطيف

رادار واحدة تستخدم الموجة المتوسطة وتجمع بين مزايا المنظومتين

الباليستية الصاعدة أو الهابطة وتعقبها وتمييزها .ومع استخدام الرادار

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

الكهرومغنطيسي ويقوم ،على نطاق أقصر ،باكتشاف الصواريخ

لنطاق  ،X-bandبأطوال موجاته األقصر ،فإنه يضمن الدقة في التعقب

والتمييز.

السابقتين من حيث األداء العام”.

رئيسيين في منظومة الدفاع لدى وكالة الدفاع الصاروخية ،حيث أضاف
ماركلي« :يتم جمع بيانات هذين الرادارين عبر نظام القيادة والتحكم وإدارة

ثمة عامل حاسم آخر وهو أن المنظومتين تمتازان على السواء بمقاومتهما

المعارك واالتصاالت في وكالة الدفاع الصاروخية ،التي تستفيد من

عال” ( )THAADو”حلول باتريوت العالمية” .وفي
الصاروخي على ارتفاع ٍ
هذا السياق قالت جينيفر ويرتز ،مديرة عقود البرنامج في شركة «ريثيون

معها .وقد أجرت الوكالة اختبارات أرضية وجوية متكاملة وعديدة لهذه

للتشويش وسهولة تكاملهما مع باقي القدرات ،مثل منظومة “الدفاع

ميسلز آند ديفينس»« :يشكل هذا االبتكار منظومتين في واحدة ،أي
ً
دوما
أكثر من مجرد منظومة واحدة مؤلفة من رادارين؛ ما يجعلها جاهزة
لمساعدة المنظومات األخرى على معرفة موضع الخطر».

قوة مزدوجة

يعتبر رادارا اإلنذار المبكر المطور و AN/TPY-2الوحيدين من نوعهما

هذه المعلومات وتزود بها المستجيبات العتراض األهداف واالشتباك
المنظومات التي تم نشرها في الميدان منذ عشرات السنين ،مما أفضى
إلى تحقيق سجل حافل بالنجاحات في مواجهة جميع أصناف الصواريخ

الباليستية».

ً
دوما على أفضل مستوى
واختتمت ويرتز بقولها« :األهم هو أن تحصل
ً
حال
من المراقبة وتمييز األهداف في آن
معا ،وكل ما عدا ذلك يعتبر ً

غير مجدٍ ».

يتيح رادار اإلنذار المبكر
المطور الكشف المبكر
والتتبع الدقيق للصواريخ
الباليستية المقتربة،
باإلضافة إلى تحديد ما إذا
كان الجسم المقترب يشكل
تهديداً أم ال بسرعة ودقة
متناهيتين.
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النظام الصاروخي  RBS15المضاد
للسفن مصمم لمواجهة معظم أشكال
التدابير اإللكترونية المضادة
أصبح امتالك القدرة على حرمان العدو من إمكانية استخدام أنظمة المالحة المعتمدة على األقمار

االصطناعية مثل أجهزة تحديد المواقع عالميا ووصالت البيانات داخل المناطق المتنازع عليها ،أصبح اليوم
أسهل من أي وقت مضى ،حيث تستطيع العناصر المعادية غير المتقدمة نسبيا تشغيل أجهزة الحرب

اإللكترونية البسيطة التي تشكل تهديدا عملياتيا للوحدات المعتمدة على أجهزة تحديد المواقع عالميا
ووصالت البيانات.

وقد نجحت بعض الدول بالفعل في إطالق برامج بهدف استنباط

الصاروخي  RBS15المضاد للسفن بشركة  ،Saabفإن حجم منطقة

لهذا السبب بالتحديد .ورغم هذا ،وعند مواجهة عناصر معادية متقدمة،

بحث راداري نشط عن األهداف .وأوضح سفينسون أنه “بما أن تخفيف

التقنيات التي يمكن أن تأتي مكملة لنظام البحث عن المواقع عالميا
يجب أن تكون األسلحة قادرة على العمل بصورة مستقلة وبغض النظر
عن قوة الحرب اإللكترونية التي تؤدي ليس إلى إيقاف أو تعطيل نظام

البحث عن المواقع عالميا فحسب ،بل وإيقاف وتعطيل قنوات االتصال
األخرى أيضا.

وطبقا لميجيل سفينسون ،مدير إدارة المشاريع المتعلقة بالنظام

البحث المستهدفة يظل أحد األسباب الرئيسية الداعية إلى استخدام نظام

اإلشارة  signal attenuationبسبب امتصاص الغالف الجوي أقل بكثير
بالنسبة للرادار من أطوال الموجات ،نجد أن مداها أكبر بكثير من أي نظام
لالستشعار يعمل باألشعة تحت الحمراء على سبيل المثال ،األمر الذي

يتيح إمكانية رصد واالستحواذ على األهداف المتحركة على سرعات عالية
من على مسافات بعيدة دون الحاجة إلى تحديث وقع الهدف عن طريق
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وصلة البيانات أو االعتماد على تموقع نظام البحث عن المواقع عالميا».

ويتميز نظام البحث الراداري النشط عن األهداف الذي يستخدمه النظام

الصاروخي  RBS15المضاد للسفن بالقوة التي بما يكفي للتغلب على

أجهزة التشويش المحتملة .كما يتميز بثه أيضا بصعوبة التنبؤ به سواء من
حيث التردد أو التوقيت ،األمر الذي يجعل من الصعب على العدو استهداف

عملية التشويش بطريقة فعالة .وتأتي تلك المواصفات وغيرها لتمكن
النظام الصاروخي  RBS15المضاد للسفن من مواجهة معظم أشكال
التدابير اإللكترونية المضادة سواء كانت سلبية أو نشطة.

السيطرة على المناطق الساحلية

تؤمن عائلة النظام الصاروخي  RBS15المضاد للسفن جاهزية القوات

وقدرتها على التعامل مع أي سيناريو داخل ساحة العمليات .أحدث إضافة
إلى تلك العائلة هو النظام الصاروخي  RBS15 Gungnirالبعيد المدى.
وذكر مسؤولون أن هذا النظام ،الذي تم تصميمه للسيطرة على المناطق

الساحلية ،متاح كنظام متكامل تام لخدمة المنصات الجوية أو البحرية أو

المنصوبة على األرض.

يتميز النظام الصاروخي
RBS15 Gungnir
البعيد المدى بسهولة
إلحاقه بالطائرات والسفن
والشاحنات لتأمين نظام
متكامل
دورته الحياتية ،باإلضافة إلى قدرته على التكيف.

ويضمن النظام الصاروخي  RBS15 Gungnirالبعيد المدى إصابة الهدف
بدقة متناهية بفضل التكنولوجيا المستقلة الذاتية ،كما يقدم الدعم

ويمثل النظام الصاروخي  RBS15 Gungnirالبعيد المدى ،الذي يعتمد

المتقدم التخاذ القرار والقدرة على تمييز األهداف واالشتباك معها ضمن

المذكورة ،وهو أكثر من مجرد صاروخ مضاد للسفن ،حيث يمكن إلحاقه

ويؤمن النظام الصاروخي  RBS15 Gungnirالبعيد المدى القدرات

على الصاروخ  RBS15 Mk4المضاد للسفن ،الجيل التالي من العائلة

بالطائرات والسفن والشاحنات لتأمين نظام متكامل.

سيناريوهات أصعب بكثير من أي وقت مضى في ظل الظروف المعاكسة.

واإلمكانيات الالزمة لتلبية متطلبات المستقبل ،حيث يتمتع بمدى بعيد

ويعتبر النظام الصاروخي  RBS15 Gungnirالبعيد المدى أكثر من مجرد

كبير يزيد على  300كيلومترا من الطيران فوق األسطح المائية ،وهو قادر

القادمة من أجل تلبية متطلبات المستقبل .كما يحمل النظام أيضا ميزة

محسنا للبحث الراداري عن األهداف.

صاروخ مضاد للسفن ،حيث من السهل إلحاقه بالمنصات الحالية أو
إضافية باالعتماد على خبرة شركة  Saabوتوفر الدعم الالزم للنظام طوال

على الطيران بغض النظر عن ظروف األحوال الجوية ،كمما يضم نظام
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أنظمة شرك ة �L3Harris Technolo
 giesالنقالة لجمع المعلومات والمراقبة
واالستطالع تساهم في ربط الشبكات

تطرح شركة L3Harris Technologies
أنظمة متعددة المستويات لتقارب

الشبكات المتعددة وأنظمة “أساسية” و
“تبادلية” و”طارئة” واحتياطية” PACE

(Primary, Alternate, Contingency

 & Emergency) capabilitiesمن خالل

مجموعة األنظمة النقالة المسؤولة عن جمع

المعلومات والمراقبة واالستطالع لخدمة

جميع الدول على مستوى العالم.

وتتيح األنظمة المتكاملة التي تنتجها شركة L3Harris Technologies

أنظمة معززة لالتصاالت وجمع المعلومات والمراقبة واالستطالع
 )intelligence, surveillance and reconnaissance (ISRلخدمة األمن

القومي وتأمين وصلة بيانات صوتية عالية السرعة دون انقطاع وربط
الشبكات االستراتيجية والتكتيكية مع بعضها البعض.

وقال كريس إيبلي ،رئيس مجلس إدارة شركة L3Harris Technologies

ألنظمة االتصاالت العالمية ،إن “الشركة تحرص على طرح أنظمة المهام

التي تسمح للمستخدمين بإتمام مهامهم بطريقة أكثر فعالية .فأنظمتنا
النقالة المخصصة لجمع المعلومات والمراقبة واالستطالع تساهم في

ربط الشبكات الصوتية والموقعية  situational networksوشبكات جمع

المعلومات والمراقبة واالستطالع لدى عمالئنا في جميع القطاعات داخل

منظومة بيئية  ecosystemيمكن الوصول إليها بسهولة ،وهو ما يمنح
الدول قدرات تكتيكية تسليحية عالية السرعة معتمدة على القيادة والتحكم
واالتصاالت والحواسب اآللية وجمع المعلومات والمراقبة واالستطالع

 C4ISR foundationتتميز باألداء العالي والقدرة على التشفير وتقفيز
(سرعة تغيير) الترددات  frequency-hoppingالتي تحتاجها جيوش العالم

في الوقت الحاضر.

وفي صفقة مبيعات عسكرية خارجية تمت مؤخرا بقيمة  23مليون دوالر
لصالح أحد العمالء في منطقة الشرق األوسط ،ستضع األنظمة المباعة

كافة األنظمة التي أنتجتها شركة  L3Harris Technologiesمثل “أنظمة

اتصاالت المناطق التكتيكية المتكاملة” Integrated Tactical Area
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 )Communications Systems (ITACSوأنظمة  ROVERلإلرسال

واالستقبال والنهايات الطرفية  Hawkeye III VSATوأنظمة اإلرسال
التكتيكية  Falconضمن شبكة آمنة واحدة.

ويتيح تصميم «أنظمة اتصاالت المناطق التكتيكية المتكاملة» ()ITACS

سهولة وسرعة نشر عدة أنظمة عملياتية مختلفة المعدلة سلفا بأنظمة
تواصل صناعية قياسية أو أنظمة مرنة ألداء مهام معينة مثل أمن الحدود
والمراقبة الجوية وتمديد شبكة االتصاالت.

وتمثل أنظمة شركة  L3Harris Technologiesاألساس بالنسبة

للقيادة والتحكم والذي تستطيع الدول االعتماد عليه عند بناء مستويات
إضافية من التواصل عبر “أنظمة اتصاالت المناطق التكتيكية المتكاملة”

( )ITACSمن أجل تحقيق أهدافها االستراتيجية.

تعمل األنظمة المتكاملة
التي أنتجتها شركة 3Harris
 Technologiesعلى تشهيل
االتصاالت المعززة وعمليات
جمع المعلومات والمراقبة
واالستطالع
ويتميز النظام المذكور بسهولة دمجه مع شبكات اإلرسال التكتيكية
وشبكات األمن العام والشبكات التجارية والعمل مع كافة االبتكارات

التكنولوجية بصورة تبادلية بكل سهولة ،األمر الذي يساهم في زيادة

مدى اتصاالت الشبكات العسكرية عبر مسافات طويلة وإمكانية تبادل

المعلومات المهمة بصورة فورية.

نظام البرمجيات hC2

يمكن وضع برمجيات إدارة المعارك مثل أنظمة  hC2و hManager
التي أنتجتها شركة  L3Harris Technologiesعلى رأس العمود الفقري
لالتصاالت من أجل منح القادة العسكريين الميدانيين صورة كاملة عن

تطورات ساحة العمليات.

وتمثل منظومة برمجيات  hC2التي أنتجتها شركة L3Harris
 Technologiesنظاما متكامال للقيادة والتحكم يعمل على تحقيق

التواصل بين كافة المستويات المختلفة .وتتبع هذه المنظومة عائلة
أنظمة االتصاالت التكتيكية المتكاملة التابعة التي أنتجتها الشركة،

وتقوم بتسهيل الدخول على الشبكة عن طريق وصلة سهلة االستخدام.
وتقوم التطبيقات المتكاملة لمنظومة برمجيات  hC2بدعم المنصات

المختلفة مثل أندرويد والكمبيوتر الشخصي والشبكة العنكبوتية .وتقوم

تلك التطبيقات بتبادل المعلومات باستخدام صيغة مشترة common
 formatحتى يمكن إدخال المعلومات لمرة واحدة داخل الشبكة ،وممن
ثم إمكانية الحصول عليها من أي مكان .والنتيجة هي الحصول على نظرة
عملياتية عامة قائمة على جمع المعلومات االستخباراتية من أجل التوصل

إلى عدد أكبر من القرارات المدروسة.

تضمن منظومة برمجيات  hManagerالتي أنتجتها شركة L3Harris

 Technologiesتمتع المهام المختلفة بالتغطية الالسلكية التي تحتاجها

ألي سيناريو من السيناريوهات التكتيكية .وتتميز تلك البرمجيات القوية

بقدرتها االستباقية العالية على اختبار ونشر ومراقبة كافة المنصات
المرتبطة بالشبكة ،كما تساهم في تبسيط العمليات المعقدة واختصار
زمن التدريب والوقت الحيوي الضائع دون الحاجة إلى االستعانة بأي فرق

متخصصة.
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الطائرة MQ-9B SkyGuardian
المتقدمة هي الطائرة المثلى لدول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تتوقف عمليات جمع المعلومات والمراقبة واالستطالع )Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR

أمن الحدود والوعي بالقطاع البحري وعدد كبير من المهام الضرورية األخرى على شيء واحد ،أال وهي الدراية الفورية بما

يحدث داخل المواقع الرئيسية أوال بأول .ورغم صعوبة التحديات المصاحبة لتحقيق الوعي الميداني إال أن الخبر الجيد هو
أن وسائل التعامل مع تلك التحديات تتطور يوما بعد يوم.

وتعتبر الطائرة  MQ-9B SkyGuardiaالتي أنتجتها شركة General

الطيران المتواصل من أي طائرة أخرى (قد تصل إلى  40ساعة) وأنظمة

 )Atomics Aeronautical Systems’ (GA-ASIوشقيقتها البحرية

استشعار أفضل .تلك هي البداية فقط.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتتميز هذه الطائرة بقدرتها العالية على

 SkyGuardianقدرا أكبر من المرونة أكثر من شقيقاتها السابقة.

 SeaGuardianالحل األمثل بالنسبة لمتطلبات المهام في منطقة
الطيران لساعات طويلة متواصلة واعتمادها على عدد متزايد من األنظمة

المجوقلة وسجل إنجازاتها الرائع ،األمر الذي يجعلها قادرة على أداء كافة
األدوار والمهام السابق ذكرها ،بل وغيرها من المهام أيضا.

كما تساهم مجموعة متزايدة من األسلحة أيضا في منح الطائرة

وتستطيع الطائرة تنفيذ عمليات البحث عن الغواصات المغمورة بالمياه
والعمل كمحطة لبث االتصاالت واالنضمام إلى العمليات المتعددة
المهام لدعم العمليات المشتركة وغيرها .عالوة على ذلك ،يعني وجود

أدت األنظمة الجوية غير المأهولة إلى حدوث طفرة في العمليات

نظام جديد لتحقيق الحماية الذاتية قدرة الطائرة على الطيران بقدرتها

يمكن أن تفعله الطائرات المأهولة ،وهو التحليق عاليا ساعة بعد ساعة

مقاتلة من الجيل الرابع.

العسكرية واألمنية والحكومية األخرى بفضل قدرتها على فعل ما ال
وأكثر مما يمكن أن تفعله الطائرات التقليدية األخرى وتعقب أهداف

محددة وأداء المراقبة على مساحات شاسعة أو كلتي المهمتين معا.
وتعتمد الطائرة  MQ-9Bعلى هذا األساس ،وتتمتع بقدرة أكبر على

الكاملة لرصد التهديدات الجوية المضادة وتفعيل التدابير المضادة كطائرة
وتأتي طبيعة مجاالت التشغيل في منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا لتُ كسب هذه المرونة أهمية خاصة .فالطائرة  MQ-9Bقد تقلع
«خالية» من أي أجهزة ،وقد تنفذ إحدى مهامها يوما ما فوق اليابسة لدعم
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أمن الحدود .وفي اليوم التالي ،قد تقلع وهي مجهزة بنظام رادار للبحث

السطحي في إطار مهمة لزيادة الوعي الميداني البحري فوق مياه المحيط
المفتوحة .وفي يوم آخر ،قد يتم تكليف الطائرة بالتحليق ذهابا وإيابا فوق

المناطق الساحلية أو أحد الممرات المائية الحيوية.

ومن المعلوم أن المراقبة شبه الدائمة تؤدي إلى حرمان القوى المعادية
من قدرتها على مركزة قواتها بمحاذاة المناطق الحدودية أو داخل المياه

اإلقليمية دون أن تتعرض لالنكشاف منذ اللحظة األولى لبدء عملياتها.

ُيطلق على هذا المفهوم اسم «الردع عن طريق الرصد» .وغالبا ما تستطيع
القوات المعادية نفسها رصد العمليات التي تستهدف مراقبتها ،ويمكن

لخطواتها التالية أن تشكل دليال قويا على طبيعة نواياها.

وقد حاولت القوات البحرية غير النظامية في منطقة الخليج العربي

في مراحل سابقة ،على سبيل المثال ،إسقاط طائرة من طراز MQ-9

 Reaperيشرف على توجيهها سالح الجو األمريكي وهي تحاول مراقبة
تلك القوات أثناء استعدادها لعرقلة حركة المالحة في تلك المنطقة.

ولكن الهجوم لم ينجح ،ولكنه منح دول التحالف في المنطقة دليال عاجال
حول األنشطة المشبوهة التي كانت تجري في الخفاء ،وحول موقعها

والقوات المشاركة فيها.

تستطيع الطائرة تنفيذ
عمليات البحث عن
الغواصات المغمورة
بالمياه والعمل كمحطة لبث
االتصاالت
مهمة للواليات المتحدة من أجل تحقيق االستقرار السياسي والنمو
االقتصادي في الشرق األوسط».

ومضت وكالة التعاون األمني األمريكي تقول إن االتفاق «سيرفع قدرة
هذه الدولة الشرق أوسطية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية

عن طريق إمدادها بأجهزة جمع المعلومات والمراقبة واالستطالع ISR

واالستحواذ على الهدف وتحديد مواقع الغواصات واألسلحة البحرية

وحتى لو نجحت القوات المعادية في تدمير إحدى المركبات الجوية

المضادة لألسلحة البرية والقطع البحرية السطحية من أجل تحقيق أمنها

المسؤول عن تشغيل أنظمة استشعارها اللذين يتمركزان على ُبعد مئات

تعزيز قدرة تلك الدول على الدفاع عن نفسها .وقد أعلنت تلك الدولة

غير المأهولة ،فإن هذا التدمير لن يطال حياة قائد الطائرة والشخص

أو آالف األميال.

ودفاعها .وتمثل تلك األجهزة رادعا ضد التهديدات اإلقليمية وتساهم في

التزامها بتحديث جيشها ،ولن تجد أي صعوبة في استيعاب تلك األجهزة

وتحتاج الجيوش المتقدمة في أكثر المواقع االستراتيجية على مستوى

داخل صفوف قواتها المسلحة».

من الدول الختيار الطائرة  MQ-9Bلتكون مركبتها الجوية غير المأهولة

عن طريق إضافة الطائرة  MQ-9Bإلى اساطيلها ،وهي الخطوة التي

العالم إلى امتالك أحدث األسلحة والمعدات ،وهذا ما دفع عددا متزايدا

الكبيرة الجديدة .ومن بين تلك الدول بلجيكا والمملكة المتحدة وأستراليا،
باإلضافة إلى إحدى الدول البارزة في الشرق األوسط .وال تهدف

االتفاقيات المتعلقة بصفقات التسلح تلك إلى مساعدة الدول حليفة
على رفع قدراتها فحسب ،بل وتكريس المصالح األمنية المشتركة أيضا.

عالوة على ذلك ،ستستفيد الدول اإلقليمية األخرى من تلك األسلحة
ستساهم ليس في إطالة ذراع كل دولة على حدها ورفع مستوى الدقة
إلصابة الهدف فحسب ،بل ويمكنها أن تستفيد أيضا من أوجه الشبه بين
أساطيلها اإلقليمية أيضا لتحسين الصورة العامة للتشغيل فيما بينها.

وفيما تبحث دول المنطقة أفضل السبل للتعامل مع الديناميكيات

على سبيل المثال ،أكدت وكالة التعاون األمني العسكري أن طلب

األمنية السريعة التقلب بسبب التطورات الداخلية واألحداث الخارجية

دعم السياسة الخارجية واألمن القومي في الواليات المتحدة عن طريق

امتالك أحدث األنظمة واألسلحة المتاحة حتى تبلور رؤيتها وتحدد خياراتها

شراء األسلحة الذي تقدمت به الدولة الشرق أوسطية «سيساهم قي
المساعدة في تحسين الوضع األمني لدى أحد الشركاء المهمين في

المنطقة» .وأضافت الوكالة أن «تلك الدولة ظلت ،وستظل ،شريكة

فإن واحدة ممن أهم الخطوات التي يتعين على تلك الدول اتخاذها هي

حول ماهية الخطوة القادمة .وهذا هو ما تفعله الطائرة  MQ-9Bتحديدا.
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Saab

تضع الذكاء
االصطناعي
نصب عينيها
يشمل اعتماد شركة  Saabالمتزايد على الذكاء االصطناعي القدرة على الحصول على
توقعات فورية حول السلوك الفعلي لألفراد أو السفن أو الطائرات.
وقد شهدت السنوات األخيرة تحول الذكاء االصطناعي Artificial

 Fusionلدى شركة ٍ Saabإحدى األمثال الدالة على التقنيات المتقدمة

 )Intelligence (AIإلى عنصر أساسي في معظم المنتجات األمنية

التي يمكن أن يطرحها الذكاء االصطناعي .وهذه الحلول عبارة عن بحيرة

للمراقبة أو التقنيات الذكية المتعلقة بمقصورة القيادة أو أنظمة

حيث يمكن انتشال البيانات ووضعها في سياق زمني ومكاني محدد.

والدفاعية التي أنتجتها شركة  ،Saabسواء كانت أنظمة استشعار

اإلنقاذ البحري الذاتية.

وتعتبر شركة  Saabالذكاء االصطناعي ميزة أساسية تمتد من الصيانة
الوقائية  predictive maintenanceإلى رصد السلوكيات ،وتلعب
دورا مهما بالنسبة إلى أنظمتها الذاتية autonomous systems

المستقبلية .ويعتبر الذكاء االصطناعي ،في نهاية المطاف ،وسيلة

للتحري  pathfinderوأداة ال تنقصها الكفاءة .ويتوقع المسؤولون أن
تتزايد أهمية الذكاء االصطناعي بالنسبة للشركة خالل السنوات القادمة.

ضخمة من البيانات المستندة إلى السحابة cloud-based data lake

وتتيح هذه التقنية للمستخدمين إمكانية وضع توقعات فورية حول
السلوك الفعلي الذي سيتخذه األشخاص أو السفن أو الطائرات والتنبؤ
بالسلوكيات السياقية  contextual behavioursالتي سيقدم عليها

هؤالء األشخاص أو السفن أو الطائرات بالفعل.

وفي حالة السماوات المكتظة بالطائرات يمكن استخدام هذه التقنية

في فلترة الطائرات التي تبدي سلوكا طبيعيا ،والتركيز على األشياء

مثل الطائرات والطائرات اآللية (الدرون) التي تبدو تحركاتها غير طبيعية

ويساعد الذكاء االصطناعي شركة  Saabعند إضافة وظائف محددة

على شاشة الرادار .ويمكن استخالص تلك المعلومات دون الحاجة إلى

للمستخدمين إمكانية اتخاذ قرارات مدروسة حول عشرات اآلالف من

المطار ،،،إلخ مثلما هو الحال في الوقت الراهن .فالذكاء االصطناعي

إلى المنتجات بما يجعلها أكثر ذكاء وقدرة .ويتيح الذكاء االصطناعي
األشياء وحل أعقد المشكالت بسرعة وإيجاد أفضل الخيارات المتاحة

ساعتها.

حلول جديدة للدمج الكلي للبيانات

وتعتبر الحلول المتعلقة بالدمج الكلي للبيانات Massive Data

كمية ضخمة من المعلومات حول االرتفاع ومدى اقتراب الطائرة من
المستخدم في الحلول المتعلقة بالدمج الكلي للبيانات Massive Data

 Fusionلدى شركة ٍ Saabيستطيع أن يتنبأ بما يمكن أن تفعله الطائرة

بصورة شبه فورية.

وتزداد البيئة اإلشارية  signal environmentكثافة وصعوبة يوما بعد
يوم .لذلك ،تعتبر االستعانة بالقدرة التنبؤية  predictive powerعند

فهم التحوالت في األنماط السلوكية مهمة وضرورية على المدى
الطويل.

وتواصل تقنية الحلول المتعلقة بالدمج الكلي للبيانات رحلة تطورها

مع أنظمة االستشعار التي تنتجها شركة  Saabوأنظمة االستشعار

المتمركزة في الفضاء والمعلومات ذات المصادر المفتوحة open-
 ،)source intelligence (OSINTوهو ما يعني أن هذا النوع من
التقنيات أصبح مهما بصورة متزايدة بالنسبة لألنظمة المراقبة التي

تنتجها الشركة.
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 PAL Aerospaceتستعد لتطوير
طائرة المهام الخاصة Dash 8 P-4

أعلنت شركة  PAL Aerospaceخالل معرض دبي
للطيران عن تطوير طائرة المهام الخاصة Dash-8 400
التي ُيطلق عليها اسم  Dash 8 P-4لتنفيذ عمليات
جمع المعلومات والمراقبة واالستطالع Intelligence,
 Surveillance, and Reconnaissance (ISRوغيرها
من العمليات األخرى التابعة ل “الداوريات البحرية”
 ،Maritime Patrol (MPAوسيتم تعديل الطائرة Dash
 8 P-4عن طريق إضافة خزانات وقود احتياطية لتغطية
المسافات البعيدة وزيادة قدرة الطائرة على التحليق في
الجو لساعات طويلة متواصلة وتمكينها من الوصول إلى
محطتها في الموعد المحدد.

وتعتبر الطائرة المذكورة ثمرة اتفاقية حصرية بين شركة PAL Aerospac

الطائرة  Dash 8 P-4ستكون لها الريادة في سوق طائرات الداوريات

وصرح جيك ترينر ،رئيس المديرين التنفيذيين لمجموعة شركات ،PAL

وصرح كيث ستودلي ،رئيس المديرين التنفيذيين لشركة

PAL

 Canadaفي تنفيذ هذا المشروع الهام الذي تتبناه الشركة” .وقال إن

لدولة اإلمارات والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها ،بأن “شركتي PAL

وشركة  De Havilland Aircraftالكندية ()De Havilland Canada

بأنه “يسر شركة  PAL Aerospaceأن تتعاون مع شركة De Havilland
مقصورة الركاب الواسعة وقدرة الطائرة على حمل األجهزة والمعدات
وسرعتها الجوية التي تُ عد األفضل بالنسبة للطائرات األخرى من نفس
الفئة وقلة التكاليف التشغيلية للطائرة

 ،Dash-8 400إضافة إلى تاريخ شركة
 De Havilland Canadaالطويل الذي
يمتد إلى  92عاما في مجال االبتكار

والريادة في مجال تصميم وصناعة

الطائرات ،يشكالن قاعدة مثالية يمكن
االنطالق منها الطالق مشروع الطائرة

.»Dash 8 P-4

البحرية وطائرات جمع المعلومات والمراقبة واالستطالع”.

( Aerospace LLCشركة ذات مسؤولية محدودة) المملوكة
 Aerospaceو  De Havilland Canadaعلى يقين تام بوجود سوق
عالمية كبيرة للطائرات ذات المحركات المروحية التوربينية المكلفة

سيتم تعديل الطائرة Dash 8 P-4
عن طريق إضافة خزانات وقود
احتياطية لتغطية المسافات البعيدة
وزيادة قدرة الطائرة على التحليق في
الجو لساعات طويلة متواصلة

بأداء المهام الخاصة ،السيما سوق

طائرات الداوريات البحرية وطائرات جمع
المعلومات والمراقبة واالستطالع”.
وأردف أن “القدرات غير المسبوقة

التي تتمتع بها الطائرة ،Dash 8-400
باإلضافة إلى القدرات العالمية التي

تتمتع بها شركة PAL Aerospace

كشركة رائدة متخصصة في مجال

وعند الحديث عن الشراكة التي تجمع بين الشركتين ،قال ديفيد كيرتس،

تعديل الطائرات المتخصصة واستخدام التكنولوجيا وتنفيذ المهام

التي تمثل الشركة األم لشركة  ،De Havilland Canadaإن “الخبرات

الداوريات البحرية وطائرات جمع المعلومات والمراقبة واالستطالع.

رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي للشركة Longview Aviation Capital
النادرة التي تتمتع بها شركة  PAL Aerospaceفي مجال تصميم
وتعديل طائرات “الداوريات البحرية”  Maritime Patrol (MPAوطائرات
جمع المعلومات والمراقبة واالستطالع ،وتعاملها مع الطائرة Dash

 8كطائرة مسؤولة عن تشغيل هذه الطائرة في الوقت الحالي ،وخبرة

الشركة الطويلة التي تمتد إلى أكثر من  50عاما في مجال عمليات
المهام الخاصة تعتبر غير مسبوقة سواء في كندا أو على مستوى العالم.

ويسرنا أن نتعاون معا في تنفيذ هذا المشروع ،ونحن نؤمن بشدة بأن

الخاصة ،يضيفان قيمة كبيرة للعمالء الراغبين في امتالك أحدث طائرات
ونحن نعمل حاليا من أجل طرح حلول شاملة لطائرة الداوريات البحرية

 Dash 8 P-4التي تلبي احتياجات عدد كبير من عمالئنا ،ومن بينهم دولة
اإلمارات وسالح الجو الملكي الماليزي.

ومن الجدير بالذكر أن شركة  PAL Aerospaceتتبع مجموعة شركات
 PALالتي تقدم حلوال متكاملة ل “طائرات المهام الخاصة” Special

 )Mission Aircraft (SMAمثل تصميم وتعديل ودمج وتشغيل ودعم

وتدريب األطقم الجوية للعمالء.
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 BAE Systemsحريصة على دعم
مكانتها في المنطقة
تؤمن شركة  BAE Systemsبعضا من أكثر األنظمة

الدفاعية والفضائية واألمنية تطورا على مستوى العالم

وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية ،وتتمتع بسجل حافل

ونشط في دولة اإلمارات يربو على  25عاما.
وتعتز الشركة بالتعاون مع

عمالئها وشركائها المحليين،
كما

تفخر

بتطوير

وتصميم

وتصنيع ودعم المنتجات واألنظمة

القادرة على تأمين القدرات العسكرية

وحماية األمن القومي وأبناء الشع ،عالوة على
تأمين المعلومات والمنشآت والمرافق الحساسة.

وقد قامت شركة  BAE Systemsمؤخرا بتعيين السيد /ستيف

كيلي مديرا عاما إقليميا جديدا لها ،وهو ينحدر من الواليات المتحدة ويقيم

في مدينة أبوظبي حاليا.

وقد أجرت مجلة “درع الوطن” مقابلة حصرية مع السيد/كيلي لتسليط

الضوء على خططه الرامية إلى وضع بصمة قوية لألنظمة التي تنتجها
الشركة في دولة اإلمارات وفي منطقة الخليج العربي ،والحديث عن

األنظمة والمنتجات التي عرضتها في معرض دبي للطيران.
فيما يلي مقتطفات من تلك المقابلة:

وتتلخص مهمة «تطوير مشاريع

المجموعة» في سد الفجوة بين العميل والمشاريع

المختلفة التابعة للشركة والتي يوجد أغلبها في المملكة

المتحدة والواليات المتحدة .ونحن نمثل ،في حقيقة األمر ،وجهة شركة

«درع الوطن» :تم تعيينكم مؤخرا مديرا عاما إقليميا جديدا للشركة ،فهل

 ،BAE Systemsونقوم بعض منتجاتنا وأنظمتنا على العمالء .وتحرص

كيلي :وصلت إلى دولة اإلمارات في شهر سبتمبر الماضي لبدء مهمتي

«درع الوطن» :دأبت شركة  BAE Systemsعلى عرض أنظمتها وأسلحتها

حيث سأتولى مسؤولية «تطوير مشاريع المجموعة» Group Business

المنتجات التي ستعرضها الشركة في نسخة العام الحالي؟

لكم أن تحدثونا عن خلفيتكم والدور الذي تتطلعون للعبة في منطقة الخليج
العربي عموما ودولة اإلمارات خصوصا؟

كمدير عام إقليمي جديد للشركة ،وتولي مهام منصبي في أبوظبي

 )Development (GBDفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا .وتلك

الشركة على تلبية متطلبات العمالء ،وهو ما نحرص على إبرازه دائما.

الجوية العسكرية بصورة منظمة خالل معرض دبي للطيران ،فما هي أبرز
كيلي :تمتلك الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات التي سيتم عرضها

مهمة كبيرة ومسؤولية جسيمة .ويساعدني في أداء هذا الدور فريق رائع

في نسخة معرض دبي للطيران هذا العام ،وممن المنتظر أن يحضر ها

دولة اإلمارات.

الواليات المتحدة .وتحرص الشركة على التركيز على األجهزة واألسلحة

من المديرين األمريكيين مثل جوناثان بيرد الذي سيتولى قيادة فريقنا في

ويجب أن أنوه باعتزازي بالعمل في شركة  BAE Systemsوإداراتها

المعرض فريق دولي متميز يمثل فرع «األنظمة اإللكترونية» لدينا في
التي يمكن إضافتها إلى الطائرات ،وهو ما يشمل التدابير الرادارية المضادة

المختلفة ومشاريعها المتنوعة لمدة تقارب العشرين عاما توليت خاللها

القابلة للمواءمة ،وهي تقنية مهمة للغاية ألنها تسمح للطائرة بالتسلل

التطوير التجاري لمشروع “المنصات والخدمات” Platforms & Services

كما ستعرض الشركة أيضا “نظام التسلح الفتاك الدقيق المتقدم”

عدة مناصب تنفيذية .وقد أمضيت السنوات العشر األخيرة مسؤوال عن

 )(P&Sالذي كان يحتم علي ضرورة قضاء وقت طويل في دولة اإلمارات

وفي منطقة الخليج عموما.

واإلفالت من الرادارات المعادية.

 ،)APKWS (Advanced Precision Kill Weapon Systemوهو سالح

فريد من نوعه ويلقى قبوال شديدا بفضل قلة ثمنه وقدرته على إضافة

درع الوطن ...مسيرة وطن

41

مزيد من الدقة عند استهداف وتدمير األهداف المعادية .ويمكن إضافة هذا

النظام إلى الطائرات أو السفن أو المركبات البرية.

كما ستعرض الشركة أيضا مجموعة من أجهزة التشويش المضادة لنظام

تحديد المواقع عالميا ،وهي مصممة لمواجهة التهديدات الناشئة من
أجل تلبية المتطلبات الحيوية التي تحتاجها كافة المنصات المجوقلة مثل
الطائرات ذات األجنحة الثابتة والطائرات ذات األجنحة الدوارة والمركبات

يعتبر «نظام التسلح الفتاك
الدقيق المتقدم» APKWS
Advanced Precision Kill
 ،Weapon Systemسالحا قليل

الجوية غير المأهولة .فالتهديدات تحمل الجديد كل يوم ،وال يتوقف العدو

التكلفة ويتميز بقدرته على إضافة
مزيد من الدقة عند استهداف وتدمير
األهداف المعادية

مع أي شركة أخرى في هذا المجال؟ وماذا يمكن أن نشاهد أيضا في

وفي الختام ،ستقوم الشركة بعرض المنتجات الواردة من الشعبة البحرية

عن تشويش اإلشارات الصادرة عن أجهزة تحديد المواقع عالميا ،وهي

اإلشارات التي تهدد فعالية المهام الحساسة.

«درع الوطن» :هل يمكنكم أن تحدثونا باستفاضة عن أجهزة التشويش

المضادة لنظام تحديد المواقع عالميا؟ هل تتعاون شركة BAE Systems

معرض دبي للطيران؟

التي ستعرض تشكيلة واسعة من األنظمة والمنتجات مثل منصات السفن

كيلي :غالبا ما نتعاون مع شركائنا في إنتاج األنظمة األخرى ،السيما في

والخدمات وأنظمة الرادار.

دعم أو تركيب أو إضافة المكونات أو األجزاء األخرى ،ولكن يجب أال ننسى

«درع الوطن» :هل يمكنكم أن تحدثونا عن المشاريع الجوية التي تنفذها

منطقة الشرق األوسط ،حيث يقوم هؤالء الشركاء بالمساعدة عن طريق

أن شركة  BAE Systemsهي التي قامت بتطوير األنظمة وطرحها في
األسواق.

شركة  BAE Systemsفي دولة اإلمارات؟

كيلي :دأبت الشركة على دعم الطائرة  Hawkمنذ عشرين عاما ،وتتواجد

يعمل جهاز االستقبال الرقمي المضاد للتشويش المعتمد على نظام تحديد

طائرة التدريب  Hawkفي اإلمارات اليوم .وفي مطلع شهر أكتوبر الحالي

أفضل حماية مجوقلة متاحة ضد التشويش ،وهو يحتوي على خيارين

الطائرة  Hawkاألشهر على اإلطالق -بزيارة اإلمارات بمناسبة إطالق

المواقع عالميا  )Digital GPS Anti-jam Receiver (DIGARعلى تأمين
الستبدال األجزاء القديمة واستيعاب التطبيقات الجديدة.

قام فريق االستعراضات الجوية البريطاني “السهام الحمراء” – الذي يستخدم

معرض إكسبو  2020في دبي وحلول الذكرى الخمسين لتأسيس دولة

كما أن لدينا أيضا نظاما ُيدعى “التفوق المعلوماتي”Information

اإلمارات ،وهما المناسبتان اللتان جددتا االهتمام بطائرة التدريب الشهيرة.

 )(AIالذي يمنح العميل القدرة على استقبال وتجهيز المعلومات بسرعة فائقة

ونحن نعتز باستعدادنا لتقديم الدعم الالزم على المدى الطويل.

 Advantageالذي أنتجه قطاع “الذكاء التطبيقي” Applied Intelligence
للغاية وعلى نحو سريع .ويمكن تعديل هذا النظام لخدمة األمن السيبراني

عن طريق استقبال المعلومات من األقمار االصطناعية والطائرات اآللية

(الدرون) المخصصة لعمليات المراقبة ،ومن ثم تجهيز المعلومات بسرعة،
األمر الذي يمنح العميل معلومات حقيقية قابلة للتنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن طائرة التدريب  Hawkتعتبر منصتنا الجوية األولى هنا،

«درع الوطن» :ما هي حصة شركة  BAE Systemsالحالية ،وما هي بؤرة

تركيزها؟

كيلي :ممن المعروف أن شركة  BAE Systemsتتواجد في المنطقة
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منذ عدة عقود ،ونحن نعتز بشدة بالشراكات التي أسسناها في المنطقة.

«درع الوطن» :تعتبر شركة  BAE Systemsعضوا في مجلس األعمال

اإلمارات واالحتفال بنفس الذكرى في الدول الخليجية األخرى ،ستنتهز

المشترك بين الدولتين؟

فباإلضافة إلى االحتفال بذكرى مرور خمسين عاما على تأسيس دولة

الشركة الفرصة في عام  2022لالحتفال بذكرى مرور  25عاما على تواجدها

في دولة اإلمارات .وتعكس تلك المعالم واإلنجازات عمق ومتانة العالقات

التي أقمناها مع عمالئنا في منطقة الشرق األوسط.

اإلماراتي-البريطاني ،فإلي أي حد ساهم هذا األمر في تكريس التعاون
كيلي :يعد مجلس األعمال اإلماراتي-البريطاني منظمة عظيمة تساعدنا في

إقامة عالقات قوية ،السيما في الوقت الحاضر الذي تستعد فيه المملكة
المتحدة واإلمارات لخوض مرحلة جديدة من العالقات المتطورة .ويعتبر

وستحرص الشركة على أن منح عمالئها قصب السبق دائما عندما

جوناثان بيرد ،مدير الشركة في اإلمارات ،هو ممثلنا داخل المجلس المذكور.

والمرافق الحساسة وحماية المعلومات الحساسة .كما ستواصل الشركة

للغاية بالنسبة لنا.

يتعلق األمر بحماية شعوبهم والدفاع عن أمنها القومي وحماية المنشآت

تعاونها الوثيق مع شركائها من أجل دعم التنمية االقتصادية عن طريق نقل
التكنولوجيا وتنمية المهارات وتكريس التكنولوجيا.

«درع الوطن» :ماهي نوعية برامج التدريب المعروضة على شباب اإلمارات؟

وما مدى أهمية تلك البرامج بالنسبة للشركة؟

كيلي :لدينا اهتمام قوي بتطوير القدرات الخاصة بتخصصات العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات  ،BAE Systemsوتقوم شركة BAE

وهذا يعني أن لدينا وجوها جديدة ،وإحساس جديد بالطاقة ،وهو أمر مفيد

وستحرص شركة  BAE Systemsعلى طرق كل األبواب والسبل الممكنة
كي تلعب دورا مؤثرا في المليارات العشرة التي تعتزم دولة اإلمارات
استثمارها داخل المملكة المتحدة ،وهو ما أعلنه سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،وبوريس

جونسونـ رئيس وزراء بريطانيا مؤخرا.

«درع الوطن» :ما هي الخطط والمشاريع الكبرى األخرى التي تعتزم شركة

 Systemsبتطوير المنتجات التكنولوجية المتقدمة وتقديمها للعمالء ،ولكن

 BAE Systemsتنفيذها في دولة اإلمارات؟

وتحرص الشركة داخل اإلمارات على التعاون مع شركة “مبادلة” وإيفاد

تجري الشركة حاليا سلسلة من المناقشات مع عدد من المؤسسات

عمل حقيقية دون تكليفهم بعمل نسخ ضوئية أو تكليفهم بأعمال مكتبية.

ستواصل الشركة أيضا جهودها الستنباط طرق ووسائل جديدة لمنح

تلك الخطوة تحتاج إلى عنصر الشباب المتخصص في العلوم المذكورة.

المتدربين إلى مصانعنا وفروعنا داخل المملكة المتحدة حيث نمنحهم فرص

وهذا ما سيساعد اإلمارات على تنمية قدراتها وإمكانياتها الذاتية ،وهو ما
يصب في مصلحة الجميع.

كما تحرص الشركة أيضا على إقامة شراكات مع الشركات المحلية ،وأفضل

مثال على ذلك هو الدعم المقدم للطائرة  Hawkحيث نعمل بشكل

وثيق من أجل تقديم المنتجات إلى شركة  – GALإحدى الشركات التابعة
لمجموعة  -EDGEاإلماراتية العاملة في مجال الطيران.

كيلي :باإلضافة إلى الدعم المقدم للطائرة  Hawkوبرامج التدريب المختلفة،
والهيئات اإلماراتية ،وتتطلع إلى الحديث عنها خالل الشهور القادمة .كما

عمالئنا في منطقة الخليج ،تفوقا تنافسيا في المجاالت الجوية والبحرية

والبرية والسيبرانية.

ومن الجدير بالذكر أن شركة  BAE Systemsتعرض منتجاتها داخل منصة

العرض رقم  1355داخل الجناح األمريكي في معرض دبي للطيران .2021

NOVEMBER 29
TO DECEMBER 1

th
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معرض الدفاع العالمي  2022يتصدى
الملحة التي تواجه صناعة الدفاع
للتحديات
ّ

َ
يتبق على انطالق معرض الدفاع العالمي ( )WDSسوى ستة شهور ،حيث أوشكت مساحة
لم
ً
جاهزا الفتتاحه ،وهو الحدث األول من نوعه الذي
المعرض على البيع بالكامل ،وأصبح المعرض
يتم استضافته في المملكة العربية السعودية.
ً
تماما  -والذي يتم
ومن المتوقع أن يستقبل معرض الدفاع المتكامل

الحكومية في المملكة

والبر والبحر واألمن والفضاء  -أكثر من  30ألف زائر و  800جهة عارضة

العالمي :الشركة السعودية للصناعات العسكرية  -أكثر من  100شركة

فيه استعراض عمليات التوافق العملياتية العسكرية بين مجاالت الجو
في مارس .2022

مشاركة عالمية

سوف يشارك في المعرض  -إلى جانب رواد الصناعة والهيئات

العربية السعودية ،بما في ذلك الشريك االستراتيجي لمعرض الدفاع
دفاع محلية ،باإلضافة إلى كبار الالعبين العالميين ،مثل «لوكهيد مارتن»
( ،)Lockheed Martinو”إمبراير” ( )Embraerو”جنرال دايناميكس”

( )General Dynamicsو”رولز رويس” (.)Rolls-Royce

وقد تم تسجيل اهتمام كبير من منطقة الشرق األقصى ،التي تعتبر

المملكة العربية السعودية – بموقعها الجغرافي الذي يصل ما بين ثالث
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ً
ً
نظرا لبيئة االستثمار المواتية ،وسهولة ممارسة
سوقا مهمة؛
قارات -

أحدث المعدات واألصول عبر أنظمة الدفاع البرية والجوية والبحرية

المشاركين المؤكدين من هذه المنطقة شركة “نورينكو” ()NORINCO

المهام الحرجة.
ً
أيضا توزيع المعالم المميزة والجديرة بالمشاهدة عبر منطقة
وسيتم

األعمال التجارية ،والدعم الحكومي لالستثمارات األجنبية .ومن بين

والرابطة الكورية لصناعة الدفاع.

برامج الشبكات المخصصة

سوف يستضيف المعرض سلسلة من البرامج لتعزيز التواصل الشبكي
الصناعي عبر جميع القطاعات واألسواق .وكذلك ستتم استضافة

االجتماعات الفردية المباشرة التي تجمع بين الموردين الذين جرى
ً
مسبقا والمشترين العالميين عبر جميع مستويات سالسل
تقييمهم

والفضائية واألمنية ،وذلك من خالل عرض محاكاة حية لسيناريوهات

العرض الداخلية ،ومسارح الريادة الفكرية ،ومنصة العرض الثابتة

للمعدات األرضية ،وعشرات أجنحة الضيافة مع إطالالت على منطقة
العرض الثابتة والمدرج.
من جهته ّ
علق الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي السيد شون
قائال“ :لقد بدأنا من صفحة بيضاء عند تصميم المكان ،ومن
أورمرود،
ً
ثم تم بناء كل شيء بالكامل بما يتماشى مع متطلبات حدث دفاعي

ُّ
«الشراة المعتمدين» ()Meet the Buyer
اإلمداد ،من خالل برنامج
ً
خصيصا .وسيوفر نظام المواءمة المتطور للمشاركين في
المصمم

وتسهيل موضوع عرض عمليات التوافق العملياتي “.

سيستضيف «برنامج التعرف على المملكة وتوجهاتها االستراتيجية

تسجيل الزوار التجاريين مفتوح

مخصصة تهدف إلى تعريف الجهات الحكومية الدفاعية الرئيسية في

المختصة
للصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية ،هي
ّ

ً
فرصا ثمينة لفتح أبواب صناعة الدفاع الدولية وتكاملها.
المعرض

في قطاع الدفاع واألمن» في معرض الدفاع العالمي ورشة عمل

عصري .وقد تم إنشاء مساحات مخصصة لتلبية احتياجات العارضين

تعتبر الجهة المؤسسة لمعرض الدفاع العالمي ،وهو الهيئة العامة

المملكة العربية السعودية وممثليها بالمشاركين الدوليين واإلقليميين.
ً
أفكارا ورؤى ثاقبة حول استراتيجية الصناعة في المملكة
وتوفر الجلسة

المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد

ً
خصيصا ،سيتمكن حاملو تصاريح
وعالوة على البرامج المصممة

المملكة العربية السعودية.
ً
تماشيا مع اإلصالح الذي ترسمه خطة التنويع االقتصادي في رؤية

وأهدافها ،وتوجيهات عامة حول المناقصات والمشتريات ،باإلضافة
إلى متطلبات الشراكة للشركات التي تتطلع إلى دخول السوق المحلية.

الدخول إلى معرض الدفاع العالمي من حضور جلسات الريادة الفكرية
في معرض الدفاع العالمي والعروض التقديمية الرئيسية من قبل

خبراء الصناعة المشهورين ،التي تغطي موضوعات الصناعة الدفاعية
المهمة ،بما في ذلك االبتكار في العمل ،والتقنيات الناشئة والخالقة،

ودفع عجلة التحول الدفاعي من خالل االبتكار.

ً
خصيصا لهذا الغرض
مكان مبني

يضم موقع معرض الدفاع العالمي ،الذي يمتد على مساحة 800,000
ً
خصيصا لمعرض دفاعي .وسيضم
متر مربع ،أول مدرج في العالم مبني

ً
مترا،
هذا المدرج المخصص ،البالغ طوله  3كيلومترات وعرضه 50

برنامج «عروض الطيران» ( )WDS Flying Displayلمعرض الدفاع

العالمي ،الذي تم إعداده لتقديم عروض يومية حية فريدة من نوعها،
وعروض ثابتة ألحدث الطائرات طوال أيام العرض األربعة .وبجوار

قاعتي المعرض الرئيسيتين ،ستستضيف منطقة العرض التوضيحي

المخصصة والبالغة مساحتها  23,200متر مربع برنامج عرض عمليات

التوافق العملياتي ،الذي يعرض حلول التوافق العملياتي ،باستخدام

ويعقد
بتنظيم الصناعة العسكرية وتمكينها وترخيصها في المملكةُ .
العزيز آل سعود ،في الفترة من  6إلى  9مارس  2022في الرياض -

المملكة  ،2030تعيد المملكة العربية السعودية التوازن إلى اإلنفاق

الدفاعي من خالل زيادة التوطين إلى  50٪على مدار األعوام العشرة

المقبلة؛ حيث سيتيح معرض الدفاع العالمي الفرصة للعارضين
ً
جزءا من مرحلة النمو القادمة.
والحضور ليكونوا
ً
إلحاحا في صناعة
وسوف يتناول هذا الحدث الضخم التحديات األكثر

حلوال مبتكرة رائدة في جميع قاعات المعرض ،ويتيح
الدفاع ،ويعرض
ً

للحضور إمكانية دخول شبكة التواصل مع خبراء من جميع أنحاء العالم.

لقد وضع معرض الدفاع العالمي األسس للنهوض بصناعة الدفاع،

وذلك من خالل الربط بين جهات االتصال الدفاعية الرئيسية ،والشركات
الكبرى والمتوسطة والصغيرة ( ،)SMEsوالمشترين.
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شركة رافال تثبت أنها عامل
مضاعف للقوة
في الحادي والعشرين من يوليو

 2021نظم إريك ترابييه ،رئيس

مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

لشركة ،Dassault Aviation

احتفاال في مركز اختبارات الطيران

التابع للشركة في  Istresبمناسبة

تسليم أول طائرة من طراز رافال
لسالح الجو اليوناني Hellenic

 )Air Force (HAFبحضور معالي

وزير الدفاع الوطني اليوناني،

.Nikolaos Panagiotopoulos
وبهذه الخطوة تكون اليونان قد انضمت إلى زمرة

الدول األخرى مثل الهند ومصر وقطر وكرواتيا
التي اشترت هذه الطائرة المقاتلة النفاثة التي
أنتجتها شركة صناعة الطائرات الفرنسية Dassault

.Aviation

وقد تمت عملية تسليم هذه الطائرة األولى بنجاح
بعد ستة شهور من توقيع عقد لشراء  18طائرة
رافال .وستقوم الطائرة األولى ،والطائرات الخمس
التالية التي ستتبع سالح الفضاء والجو الفرنسي،

بتدريب أطقم الطيارين والفنيين التابعين لسالح
الجو اليوناني في فرنسا قبل إرسال الطائرات إلى

قاعدة  Tanagraالتابعة لسالح الجو.

وذكر مسؤولون أن من المقرر أن تنضم المجوعة
األولى من طياري سالح الجو اليوناني ،الذين خضعوا

لتدريب مسبق منذ عدة شهور على يد سالح الفضاء
والجو الفرنسي ،باإلضافة إلى  50عنصر فني تابع
لسالح الجو اليوناني ،إلى مركز التدريب التحويلي

 )Conversion Training Center (CTCالتابع

لشركة  Dassault Aviationفي مدينة Mérignac

الفرنسية من أجل استئناف تدريباتهم.

وستزود الطائرة رافال سالح الجو اليوناني بأحدث
جيل من هذه الطائرة المقاتلة المتعددة المهام،
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األمر الذي سيمكن اليونان من الحفاظ على سيادتها الكاملة على موقعها

إلى أكثر من  65عاما.

ويأتي تسليم أول طائرة من طراز رافال لسالح الجو اليوناني ليعكس إصرار

طائرات رافال تم إنتاجها خصيصا لسالح الجو الهندي من مدينة Mérignac

الحفاظ على سيادة اليونان.

 Squadronالجوي السابع عشر .وتلقى الطيارون والفنيون الهنود تدريبا

الجيواستراتيجي.

فرنسا على تحقيق رغبة الحكومة اليونانية والمساهمة بصورة فعالة في

وفي نهاية شهر يوليو عام  2020قام الطيارون الهنود بقيادة أول خمس

الفرنسية إلى قاعدة  Ambalaلتدخل صفوف الخدمة ضمن سرب Arrows

وعلق ترابييه على تلك المناسبة بقوله “بعد إنتاج الطائرة Mirage F1

مكثفا على يد خبرائنا في فرنسا بالتعاون مع سالح الجو والفضاء الفرنسي.

 2000-5في عام  ،2000تعتز الطائرة رافال اليوم باالنضمام إلى سالح

شركة  ،Dassault Aviationإلى الهند عام  ،1953أعقبتها الطائرة Mystere

في عام  1974والطائرة  Mirage 2000في عام  1985والطائرة Mirage
الجو اليوناني التي تعتبر عامال مضاعفا للقوة االستراتيجية بالنسبة للسالح.

وستلعب الطائرة دورا فعاال عن طريق تعزيز ريادة اليونان كقوة إقليمية
كبرى .وأود بهذه المناسبة أن أؤكد مجددا التزامنا التام بنجاح الطائرة رافال

في اليونان”.

الطائرة رافال في خدمة سالح الجو الهندي

ومن الجدير بالذكر أنه قد جرى تسليم الطائرة  ،Toofaniأول طائرة من إنتاج
 ،IVوالطائرة البحرية  ،Alizeوالطائرة ( Jaguarالتي تم تصنيعها بترخيص

من شركة  )Hindustan Aeronautics Limited (HALوالطائرة Mirage

.2000

العقد مع مصر

في الرابع من مايو عام  2021أعلنت جمهورية مصر العربية قرارها بشراء 30

في الثامن من أكتوبر عام  2019نظام إيريك ترابييه حفال بمناسبة تسليم أول

طائرة رافال إضافية لتجهيز سالح الجو المصري .وجاء طلب الشراء إضافة

مصنع التجميع النهائي للطائرة رافال التابع لشركة .Dassault Aviation

 .2015وبوجود  54طائرة رافال سيصبح سالح الجو المصري صاحب ثاني

طائرة من طراز رافال لسالح الجو الهندي في مدينة  Mérignacحيث يوجد
وجرى تنظيم تلك المناسبة تحت رعاية وزير الدفاع الهندي ،راجنات سينج،
ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية ،فلورانس بارلي.

إلى صفقة مبدئية أخرى تضم  24طائرة رافال والتي تم توقيعها في عام
أكبر أسطول من طائرات رفال في العالم بعد سالح الجو والفضاء الفرنسي.

الخيار الكرواتي

وجاءت تلك المناسبة بعد ثالث سنوات من التوقيع على العقد في عام

في مطلع العام الجاري وقع اختيار كرواتيا على الطائرة رافال لتجهيز سالحها

التي ساهمت في تعزيز العالقات االستراتيجية بين الهند وفرنسا ،واالحتفال

«الطائرات المقاتلة المتعددة األدوار» Multi Role Fighter Aircraft

 2006لشراء  36طائرة رافال لتجهيز سالح الجو الهندي ،وهي المناسبة
بتاريخ طويل من الثقة المتبادلة بين الهند وشركة  Dassault Aviationيمتد

الجوي ،وذلك عقب إلجراء مناقصة عالمية لتلقي العطاءات في إطار مشروع
 .)(MRFAوسينص العقد الموقع بين الحكومتين الفرنسية والكرواتية على

العـدد  | 598نوفمبر 2021

تقارير

48
سجلت هذه الطائرة أكثر من  30,000ساعة طيران تشغيلية ،ونجحت في
إثبات جدارتها في العمليات القتالية لدى عدد كبير من الدول.

ومن المقرر أن تصبح الطائرة رافال النوع الوحيد من الطائرات المقاتلة التي

يقوم سالح الجو الفرنسي والبحرية الفرنسية بتشغيلها.

ومنذ عام  2013جرى تسليم كافة الطائرات المقاتلة رافال “القادرة على أداء

كافة األدوار” “ ”Omniroleبعد تجهيزها بالرادار  RBE2المجهز بمصفوفة

المسح اإللكتروني النشط “”Active Electronically Scanned Array

 ،)(AESAوهي مجهزة أيضا براصد جديد إلطالق الصواريخ missile launch

 detectorووحدة محدثة من “األجهزة البصرية الخاصة بالجزء األمامي”
 ،)Front Sector Optronics” updated unit (FSO-ITاألمر الذي يساهم
في تحسين القدرة على رصد األهداف وتعزيز القدرة على تمييزها.

وفي الوقت نفسه ،يجري حاليا تنفيذ األعمال الهندسية الرامية إلى زيادة

مدى الصواريخ جو – جو والصواريخ جو – أرض ،وتعزيز االتصال مع الطائرة
رافال طوال سنوات العقد القادم.

مزايا الربط

تحتوي الطائرة رافال على جناح مثلث الشكل  delta wingمجهزة بقوارير
متقاربة  .close-coupled canardsوقد أثبتت البحوث التي أجرتها الشركة

في مجال ديناميكا السوائل الحسابية computational fluid dynamics

المزايا النوعية للربط المباشر بين الجناحين والقوارير مثل اتخاذ عدد كبير من

أوضاع مركز الجاذبية بما يناسب كافة ظروف الطيران ،عالوة على سهولة
التعامل ع الطائرة بامتياز طوال غالف الطيران .flight envelope

ويرى الخبراء أن القوارير المتقاربة والجناح المثلث الشكل من أهم العوامل

التي تساعد على تحقيق األداء القتالي للطائرة رافال .فحتى عندما تكون
زاوية الهجوم  angle-of-attackعالية ،تظل الطائرة محتفظة برشاقتها
وخفة حركتها ،كما أن أداءها من حيث المدى أثناء العمليات الهجومية
المجهزة بأسلحة ثقيلة يعتبر غير مسبوق بالنسبة لتصميم الطائرة المدمج

إلى هذا الحد.

ويعمل “نظام رقمي متقدم للتحكم في الطيران” Flight Control System

شراء  12طائرة رافال الموجودة بالفعل ضمن صفوف الخدمة لدى سالح

 )(FCSعبر استخدام األسالك “ )Fly-by-Wire” (FBWعلى تحقيق

الكرواتي .ومن الجدير بالذكر أن تلك هي المرة األولى التي تستخدم فيها

الطائرة .والنظام المذكور مكرر أربع مرات  quadruple redundantويحتوي

الجو الفرنسي ،باإلضافة إلى تقديم خدمات الدعم والتدريب لألسطول
كرواتيا طائرات شركة  ،Dassault Aviationوهي العميل الخامس الذي

يحصل على طائرات رافال المعدة للتصدير.

طائرة مقاتلة ذات محركين نفاثيين

االستقرار الطولي  longitudinal stabilityواألداء الفائق عند التعامل مع
على ثالث قنوات رقمية وقناة واحدة غير رقمية مصممة خصيصا ،وبال أي

دعم ميكانيكي حيث يعتبر التصميم المستقل بين القنوات عنصرا أساسيا

لتفادي أي خلل متزامن قد تتعرض له كل القنوات.

تعتبر الطائرة رافال طائرة مقاتلة ذات محركين نفاثيين تتميز بقدرتها على

خبرة شركة Dassault Aviation

الساحلية .ويؤكد مسؤولو الشركة أن الطائرة رافال قادرة على تنفيذ كافة

طائرة عسكرية ومدنية (بما فيها  2,500طائرة فالكون) ألكثر من  90دولة

العمل ،سواء من على سطح حامالت الطائرات أو من إحدى القواعد
المهام القتالية الجوية مثل تحقيق التفوق الجوي وتنفيذ الدفاع الجوي

وتقديم الدعم الجوي المباشر  close air supportوتوجيه ضربات هجومية

في العمق وتنفيذ عمليات المراقبة واالستطالع وتوجيه الضربات المضادة
للسفن وتحقيق الردع النووي.

وقد دخلت الطائرة رافال الخدمة ضمن ضفوف سالح البحرية الفرنسية

في عام  ،2004وضمن صفوف سالح الجو الفرنسية في عام  .2006وقد

تعتز شركة  Dassault Aviationبنجاحها في تسليم أكثر من 10,000

على مدار سنوات القرن الماضي ،ما منحها خبرة كبيرة في مجال تصميم
وتطوير وبيع ودعم كافة أنواع الطائرات التي تراوحت بين الطائرة المقاتلة

“رافال” وعائلة الطائرات التجارية النفاثة “فالكون” المتطورة والطائرات
اآللية (الدرون) واألنظمة الفضائية .وفي عام  2020وصلت إيرادات شركة

 Dassault Aviationإلى  5,5مليار يورو.
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مجموعة ايدج :جاهزية تامة لتحويل
المستقبل إلى حقيقة

تعد ايدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره .تعمل ايدج على
تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق ،بسرعة وكفاءة أكبر .تولي ايدج
ً
استراتيجيا .كما تضم المجموعة أكثر من
أهمية قصوى لألمن الوطني عبر االضطالع باالبتكارات في قطاع الدفاع المهم
 25شركة يعمل لديها ما يزيد عن  13000موظف من ألمع العقول .وتتمحور خبرات الشركة في خمسة قطاعات أساسية:
المنصات واألنظمة ،والصواريخ واألسلحة ،والدفاع السيبراني ،والحرب واالستخبارات اإللكترونية ،ودعم المهام.
ّ
تتمتع ايدج بعقلية تعاونية ،كما حرصت على تعزيز العالقات مع مختلف

خدمات الطيران ،والتصنيع الدقيق في قطاع الطيران ،والقدرات المستقلة،

لالضطالع بابتكارات جديدة في المجاالت الدفاعية واألمنية .تركز المجموعة

والروبوتات والمواد الذكية ،إضافة إلى دمج تقنيات الذكاء االصطناعي في

الجهات في القطاعات وتسخير التكنولوجيا الحديثة من القطاعات التجارية

بشدة على المستقبل وهي منفتحة على إقامة الشراكات وعالقات
التعاون لتكوين تقنيات المستقبل في عالمنا الحالي .وقد أبرمت “ايدج”
حتى اآلن شراكات مع عدة شركات عالمية رائدة في دول مختلفة بهدف

تصميم وتطوير ونشر حلول ضمن مجاالت متعددة مثل تكنولوجيا الطيران،

وتكنولوجيا الليزر والتقنيات البصرية ،والدفاع السبراني ،وفتح المجال أمام
فرص النمو واستثمارات تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات.

والطاقة الموجهة ،واألنظمة السيبرانية الفيزيائية ،وأنظمة الدفع المتقدمة،

أيضا الستخدام تقنياتها المتطورة
منتجاتها وخدماتها .وتخطط “ايدج” ً
إلحداث تحول في قطاع الطيران والدفاع .تغطي “ايدج” مجموعة شاملة
ومتكاملة من الخدمات والمنتجاتً ،
بدءا من الطائرات المسيرة المتقدمة،

ووصوال إلى المكونات الدقيقة ،وأنظمة الدفاع الجوي الكاملة ،وتكنولوجيا
ً
الحرب اإللكترونية ،ودورات التدريب لالستعداد للمستقبل ،وخدمات

والعمرة ،لتساهم بذلك في تحويل المستقبل إلى واقع
الصيانة واإلصالح َ

وكونها شريك التكنولوجيا الدفاعية لمعرض دبي للطيران هذا العام ،تعتزم

ملموس.

فضال عن دعمها
التكنولوجية أمام الشركات الدولية الرائدة في القطاع،
ً

بزيارة الجناح رقم  630في معرض دبي للطيران  2021الذي يقام بين 14

ايدج استعراض مجموعتها الواسعة من خدمات الطيران والدفاع والخدمات

لحملة “اصنع في اإلمارات” .كما تركز المجموعة على خلق الفرص في

لمعرفة المزيد حول جهود ايدج في تحويل المستقبل إلى حقيقة ،تفضلوا

–  18نوفمبر ،أو يمكن زيارة الموقع اإللكتروني www.edgegroup.ae
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تستضيف أول اكسبو دولي يقام في الشرق األوسط وافريقيا وجنوب آسيا

اكسبو  :2020االمارات منارة ابداع
عالمي في صناعة المعارض

يمثل وجود معرض «اكسبو  »2020على أرض االمارات نقلة نوعية هائلة لدور ومكانة الدولة ليس في
ً
أيضا باعتبارها أيقونة عالمية ومنصة حيوية الستعراض مستويات
مجال صناعة المعارض فقط ،ولكن
التطور واالبتكارات التي ستقود ركب التطور في القرن الحادي والعشرين ،باعتبار أن المسيرة التاريخية
ً
عاما ،كانت وال تزال منصة تنطلق منها أبرز االبتكارات في
لمعارض «اكسبو» الدولية التي تمتد لنحو 170
العالم ،وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» الضوء على أبرز دالالت ومعاني أول اكسبو دولي يقام في
منطقة الشرق األوسط وافريقيا وجنوب آسيا.
إعداد :هيئة التحرير

في السابع والعشرين من نوفمبر  ،2013احتفلت دولة االمارات العربية

 ،2021تابع العالم أجمع بانبهار شديد حفل االفتتاح الرسمي لمعرض

األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،وفي مساء يوم الثالثين من سبتمبر عام

دولة ،حيث حضر االفتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل

المتحدة بالفوز باستضافة أول اكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق

«اكسبو  2020دبي» ،الذي تستضيفه دولة اإلمارات بمشاركة 192

درع الوطن ...مسيرة وطن

53
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 ،ويمتد المعرض ،األكبر واألعرق من
نوعه في العالم ،على مدار ستة أشهر تحت شعار «تواصل العقول

وصنع المستقبل وبالتركيز على ثالثة محاور أساسية هي «االستدامة»

و«التنقل» و«الفرص» من أجل رسم مالمح مستقبل العالم عبر حوار

ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول واالبتكارات واألفكار التي تعين
على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل
المشترك نحو غد أفضل للجميع .ويستهدف “إكسبو  ”2020في دبي

جذب  25مليون زائر خالل فترة انعقاده التي تنتهي في  31من مارس
.2022

وقد أقيم المعرض العالمي األول في لندن في عام  1851في كريستال

باالس الذي بني خصيصا لهذا الغرض ،ومنذ أول معرض اكسبو في
العام  1851والذي ُعرف باسم “المعرض العظيم” ،ال تزال معارض
اكسبو من أكبر وأهم األحداث الدولية .وفي االمارات ،تم بناء موقع

“إكسبو” من الصفر على مساحة تتجاوز أربعة كيلومترات مربعة ،أي
ً
تتويجا لجهود
ما يوازي نحو  600ملعب لكرة القدم .ويشكل المعرض
نحو عشر سنوات من التخطيط واإلعداد الستضافة أول إكسبو دولي

في المنطقة (سبق اختيار ملف دبي جهود دؤوبة ومكثفة للدراسة
ً
تنوعا على اإلطالق في تاريخ هذا
والتخطيط واالعداد) ،وهو األكثر

ويقام «إكسبو  »2020في الفترة من  1أكتوبر 2021
الحدث الدوليُ .
إلى  31مارس  ،2022ليتزامن انعقاده مع الذكرى الـ 50لتأسيس دولة

اإلمارات العربية المتحدة ،ويسلط الضوء على دور الدولة بوصفها
ً
عالميا لألفراد واألفكار واالبتكارات.
ملتقى
ً
ً
حيويا على مدى
دورا
ويمتلك معرض «اكسبو» تاريخ عريق ،حيث لعب
ً
عاما كحاضنة عالمية للتعاون وتوطيد العالقات بين الدول
نحو 170
في المجاالت العلمية والتجارية والثقافية ،حيث ظل طيلة هذه العقود

الطويلة منصة عالمية بارزة للتعرف على أهم ابداعات العقل االنساني
في المجاالت كافة ،حيث تعرض أكثر من  190دولة ثقافاتها وابتكاراتها،
ً
جميعا
داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية .ويسعى المشاركون
لالسهام في صنع عالم جديد خالل  6أشهر من االحتفال باإلبداع

واالبتكار والتقدم والثقافة.

رؤية القيادة الرشيدة

مثلما اعتادت القيادة الرشيدة في دولة االمارات ،يمثل النجاح والتفوق

والتميز عناصر رئيسية في انجاز أي تحد تسعى الدولة إلى تحقيقه ،وفي
سبيل تحقيق ذلك هناك رهان أساسي وثقة مطلقة في قدرة الكفاءات

المواطنة على تحقيق ماتطمح إليه وتخطط له القيادة ،وهذا يفسر

هذه الثقة الواضحة في تأكيد 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 ،أن معرض إكسبو  2020دبي سيبقى
ً
نموذجا
في ذاكرة العالم ،مؤكدين سموهما أن اإلمارات ستقدم للعالم
ً
تفقد خاللها صاحب
ملهما في اإلرادة والعزيمة واإلنجاز .وفي جولة
ّ
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع إكسبو  2020دبي قبل

يمتلك معرض «اكسبو»
تاريخ عريق ،حيث لعب
دوراً حيوياً على مدى
نحو  170عاماً كحاضنة
عالمية للتعاون وتوطيد
العالقات بين الدول في
المجاالت العلمية والتجارية
والثقافية
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شهر واحد من انطالق الحدث الكبير ،أشاد
سموه ،بجهود كافة فرق العمل في إكسبو
 2020دبي ،وبالدعم الذي تقدمه مختلف
الجهات الحكومية المحلية واالتحادية إلنجاح

حدث هو األهم من نوعه في الدولة والمنطقة
بشكل عام ،وتقديم دورة استثنائية ستمثل
عالمة فارقة في تاريخ المعرض العريق ،وبما
يليق بمكانة دولة اإلمارات كشريك في صنع

المستقبل .وقال سموه وقتذاك« :نتطلع

محمد بن راشد :إكسبو منصة ملهمة
تدعم تبادل األفكار الخالقة والرؤى
المبدعة من أجل تمهيد الطريق أمام
العالم ليستأنف مسيرة التقدم
ً
عددا من المعالم الرئيسية في مقر إكسبو ومنها
كما تفقد سموه

الستقبال وفود  191دولة ومنظمات ومؤسسات دولية وشركات
ً
معا لغد أفضل لإلنسانية ..إكسبو منصة ملهمة تدعم
عالمية للعمل

“ساحة الوصل” ،التي تمثل قلب إكسبو وتصل بين مناطق

العالم ليستأنف مسيرة التقدم ..الحدث سيمنح الطاقات المبدعة

واالستدامة ،بتصميمها المميز الذي يغطيه قبة فوالذية ضخمة

تبادل األفكار الخالقة والرؤى المبدعة من أجل تمهيد الطريق أمام

فرصة المشاركة في اكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للنمو واالزدهار..

والهدف صياغة مستقبل ّ
يمكن الشعوب من بلوغ ما تنشده من رقي

ورخاء بأسلوب يعالج التحديات القائمة والمحتملة .واطلع سموه

على معلمين رئيسيين جديدين تم تشييدهما في إطار البنية التحتية
ً
إيذانا بانضمامهما إلى مجموعة المعالم
رفيعة المستوى لمقر إكسبو،
الحضارية الفريدة في دبي ودولة اإلمارات ،وشمال «شالالت إكسبو»،
التي تقدم للزائرين تجربة إبداعية بالغة التميز من خالل تكوين مبتكر يمزج

بين تدفق مياه الشالالت وتشكيالت تتم باستخدام النار ومقطوعات
ً
خصيصا للشالالت مجموعة من
موسيقية مصاحبة ،قام بتأليفها

الموضوعات الثالثة التي يركز عليها الحدث وهي :الفرص والتنقل
تصل مساحتها إلى  724ألف متر مكعب والمزود بأحدث أجهزة

العرض لتصبح أكبر شاشة في العالم بزاوية  360درجة .وقال صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،على “تويتر”“ :بعد شهر تبدأ
دولة اإلمارات باستضافة أحد أكبر األحداث الثقافية والحضارية على

مستوى العالم “إكسبو  2020دبي” ..قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم،
ً
ً
ملهما في اإلرادة
نموذجا
بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم
والعزيمة واإلنجاز ،مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل
الثقافي” .والمؤكد أن القيادة الرشيدة تخطط لمستقبل االمارات بشكل

شمولي متكامل ،وهذا يفسر أهداف أكسبو المرتبطة بشكل واضح

المؤلفين الموسيقيين العالميين ،و»حديقة الثريا» بتصميمها الخاص
ً
مترا
المشيد على برج للمراقبة يرفع الحديقة إلى ارتفاع يصل إلى 55

العقول وصنع المستقبل” يتضمن محورين رئيسيين لتنافسية االمارات

يضمه من أجنحه ،وكذلك المناطق المحيطة بمقر الحدث.

الرشيدة لحشد الجهود ،الرسمية والشعبية ،وراء تحقيق هذين الهدفين

ليمكن الزوار من مشاهدة إطالله بانورامية لكافة معالم إكسبو بما

بجهود االمارات في نشر ثقافة التسامح والتعايش ،فشعار “تواصل

ورؤيتها االستراتيجية ،وهما التواصل والمستقبل ،حيث سعت القيادة
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ً
انطالقا من ان الحدث
المتراطبين خالل فعاليات “اكسبو  2020دبي”
العالمي الفريد يوفر دفعة قوية لجهود االمارات إلكمال مسيرة ازدهارها
ً
عاما المقبلة ،وقد ال تتوافر فرصة إلظهار قيم االمارات
للخمسين
ومبادئها للعالم أكثر من مشاركة نحو  192دولة في المعرض على أرض

االمارات طيلة ستة أشهر ،كما يتيح “اكسبو  2020دبي” أجواء مثالية
النطالق الجهود االماراتية نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية في إطار
ً
وصوال لتحقيق أهداف
مؤخرا،
مبادىء وثيقة الخمسين التي تم اعالنها
ً

مئوية االمارات .2071

والشك أن “اكسبو  2020دبي” يحقق أحد أهم أهداف القيادة الرشيدة،

وهو إبراز قدرة االمارات على تنظيم الفعاليات واألحداث الدولية الكبرى،
ً
عالميا للتسامح والتعايش
والتأكيد على قدرتها على أن تكون ملتقى

من خالل إبراز قدرتها على جمع العالم على أرض االمارات في توقيت
واحد ومكان واحد وفي إطار شعار واحد وأهداف واحدة ،بما يعزز فرص
تعزيز القيم االنسانية المشتركة ودعم التعاون بين الدول والشعوب في

مواجهة التحديات.

اكسبو  :2020رسائل ودالالت مهمة

	•الشك أن انعقاد اكسبو  2020في دولة االمارات يكتسب أهمية
استثنائية ليس فقط من أهمية الحدث ودوره الحيوي الكبير
ً
ً
أيضا ألنه الحدث العالمي
عالميا ،ولكن
كونه المعرض األبرز

األول الذي ينعقد في شكل عادي منذ تفشي جائحة «كورونا»
ً
تقريبا ،حيث كان أكبر حدث تم تنظيمه خالل
قبل عام ونصف
جائحة «كوفيد ،»-19هو دورة األلعاب األولمبية التي اقيمت في

طوكيو الصيف الماضي ،إنما من دون متفرجين للحد من انتقال
الفيروس.

	•تتوج استضافة “اكسبو  ”2020مسيرة تفوق دولة االمارات بقيادة
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه

الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء ـ وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
ً
اقليميا في مجال تنظيم المعارض ،فاالمارات
المسلحة ،وريادتها
التي فازت بتنظيم معرض “اكسبو  ”2020الذي تم في فرنسا في

إطار منافسة مع دول كبرى عديدة وتفوقت على عروض ساوباولو
البرازيلية وإيكاترنبزغ الروسية وإزمير التركية (حصلت االمارات على

تأييد  116من أصوات أعضاء المكتب الذين لهم حق التصويت،

والبالغ عددهم  164في جولة إعادة نهائية أمام يكاترينبرغ) تؤكد
ً
مجددا كفاءة قدراتها البشرية والتنظيمية الهائلة وخبراتها
للعالم

ً
عالميا
التراكمية الكبيرة ،من خالل تنظيم الحدث األضخم
في مجال المعارض بكفاءة تفوق الكثير من الدورات السابقة

للمعرض ،وتبعث برسالة قوية تعكس ثقلها وتثبت جدارتها بالثقة
التي حظيت بها في استضافة هذا المعرض.

حصلت االمارات على تأييد
 116من أصوات أعضاء
المكتب الذين لهم حق
التصويت ،والبالغ عددهم
 164في جولة إعادة نهائية
أمام يكاترينبرغ لتؤكد للعالم
ً
مجددا كفاءة قدراتها البشرية
والتنظيمية الهائلة
واعية تدرك قيمة التماسك والتعاون والتنسيق وتضافر الجهود

في مواجهة مثل هذه األزمات؛ فاألزمة العالمية الناجمة عن
جائحة»كورونا» تعد أكبر من كونها أزمة صحية لما لها من تأثيرات

ممتدة وعميقة في كافة القطاعات والمجاالت ،حتى أن األزمة

	•كان أساس نجاح دولة االمارات في انجاز افتتاح معرض “اكسبو

قد سيطرت على أولويات اهتمام العالم ابتداء منذ بدايتها وحتى
اآلن ،وتراجعت أمامها كل األحداث والقضايا والموضوعات ً
أيا

الدولة مع تفشي الجائحة؛ فمنذ بدايات التفشي العالمي لجائحة

مجاالت السياسة واالقتصاد والرياضة قد تأجلت بسبب الخوف

 ”2020رغم استمرار تفشي جائحة “كورونا” وقيود السفر
واالجراءات االحترازية المرتبطة بذلك ،هو في نجاح خطط تعامل

فيروس “كوفيد ـ  ”19في شهر فبراير  ،2020تجلى بوضوح دور

كان حجمها وأولويتها ،حتى أن استحقاقات عالمية مهمة في
من تفشي الفيروس الخطير ،ويكفي للبرهنة على حجم تداعيات

القيادة الرشيدة في دولة االمارات في إدارة األزمة ليس على
ً
أيضا في تعزيز التعاون والتضامن
الصعيد الوطني فقط ،بل

لم يواجه أزمة اقتصادية ،أسوأ منها منذ الكساد الكبير ،الذي وقع

لتداعيات الوباء على مختلف األصعدة ،وذلك من خالل رؤية

فرضتها الحكومات ،العديد من الشركات على اإلغالق وتسريح

العالمي والسعي لتوحيد الجهود الدولية من أجل التصدي

األزمة ،اإلشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قد اعتبر أن العالم

في ثالثينيات القرن الماضي ،إذ أجبرت اإلجراءات االحترازية ،التي
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يلفت نجاح دولة االمارات
في تنظيم معرض اكسبو
 2020رغم التحديات العالمية
المتعلقة بتفشي فيروس
“كورونا” ،عمق التصميم الذي
ً
علما بأن جميع
تتمتع به الدولة،
المعارض الدولية قد الغيت خالل
الفترة السابقة
الموظفين .وفي هذا اإلطار ،قالت دراسة لألمم المتحدة إن

القيادة الرشيدة والشعب ،والمخزون الكبير والرصيد المتراكم من
الثقة الشعبية الجارفة في حكمة القيادة ورشادة قرارها.

	• وقد اتسمت سياسة دولة االمارات منذ بداية تسجيل إصابات
بالفيروس التاجي في البالد بالجدية والصرامة ومن خالل

تطبيق خطط جاهزة إلدارة األزمات والطوارىء والكوارث ،فجاء
ً
ً
وسريعا واالستجابة واعية ومدروسة ووفق خطط
سلسا
التحرك
مدروسة استطاعت بث الثقة والطمأنية بسرعة بين السكان

والمقيمين،األمر الذي أسهم بقوة في احتواء خطر الوباء في
دولة االمارات وسرعة خروجها من دائرة هذا التهديد الصحي

العالمي ،فعل اإلدارة الفاعلة لألزمة والمبادرة بطرح اللقاحات
بوتيرة سريعة ،إذ تم تلقيح أكثر من  62٪من السكان ،حيث تحتل
االمارات المرتبة الثانية عالميا بعد إسرائيل من حيث الجرعات التي

تُ عطى لكل مئة شخص.

تقدر بنحو
 81في المئة من القوى العاملة في العالم ،التي
ّ
 3.3مليارات شخص ،قد ُأغلقت أماكن عملهم ،بشكل كامل أو

	•يلفت نجاح دولة االمارات في تنظيم معرض اكسبو  2020رغم

وهي إحدى الوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،من أن الوباء يمثل

التصميم الذي تتمتع به الدولة ،فالمعروف أن جميع المعارض

جزئي ،بسبب تفشي الوباء ،كما حذرت منظمة العمل الدولية،

«أشد أزمة» منذ الحرب العالمية الثانية .وفي مواجهة هذا الخطر
والتحدي العالمي ،برز بقوة دولة االمارات من خالل ما اتسم به

من سرعة استجابة وقرارات مدروسة وحرص على التمسك بالقيم
والمبادىء االنسانية والحضارية األصيلة رغم ما يشهده العالم
من انحسار للقيم االنسانية في التعاطي مع هذه األزمة المعقدة،

كما تجلت كفاءة القيادة وفاعلية دورها في وضوح الرؤية والوعي

الشديد بأهمية دورها في بناء إجماع وطني حول استراتيجيات
التصدي لألزمة ،كما برز بقوة التأثير االيجابي للتالحم والترابط بين

التحديات العالمية المتعلقة بتفشي فيروس “كورونا” ،عمق

الدولية قد الغيت خالل الفترة السابقة ،وكانت البداية في أكبر
معرض لوسائل االتصال في برشلونة ثم لحقت به معارض السفر

والسياحة مثل “معرض السياحة الدولي في برلين” ،ومعارض

السيارات مثل “معرض السيارات في جنيف” ومعارض للكتب

في بولونيا وباريس ثم اليبزغ وغيرها .وفي بداية مارس الماضي
وصل عدد المعارض التي ُألغيت في مختلف أنحاء العالم إلى نحو

 400معرض ،وكان اكسبو  2020دبي من بين معارض قالئل تم

تأجيله انعقادها ،والحفاظ على دوريتها .وقد بلغ عدد المعارض
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التي تم الغائها في أوروبا أكثر من مائة ،وفي ألمانيا التي تحتل
المرتبة الثانية في مجال استضافة المؤتمرات بعد الواليات
ً
ً
متخصصا  ،تم الغاء الكثير
معرضا
المتحدة ويوجد فيها نحو 185
من المعارض ،وهذا يعني خسائرة باهظة والسيما على صعيد

العائدات المتوقعة ،ففي عام  2019على سبيل المثال تم إبرام
صفقات بحجم  7مليارات يورو في معرض السياحة الدولي في

برلين الذي ألغي العام الماضي.

	•الشك أن نجاح دولة االمارات في استضافة “اكسبو ”2020
وسط هذه الظروف العالمية الصعبة لالقتصادات كافة ،يمثل
رسالة أمل مهمة يحتاجها العالم لتحفيزه على سرعة الخروج من

آثار وباء “كورونا” ،حيث تعتبر صناعة المعارض والمؤتمرات
ً
ً
تأثيرا على أعمال وتجارة الدول ،وتكاد
عالميا من أكثر القطاعات

تكون الصناعة الوحيدة ذات التأثير المباشر وغير المباشر على
جميع قطاعات االقتصاد العالمي.

	•يأتي “اكسبو  2020دبي” في توقيت مهم للغاية للعالم أجمع
ً
ً
رئيسيا الستئناف مسيرة االقتصاد العالمي
محركا
حيث يمثل
والخروج من أزمة “كورونا” وتوابعها التي تسببت في خسائر
باهظة للكثير من االقتصادات،

ويعزز هذه القناعة أن المعرض

ينعقد في دولة االمارات بما
تمتلك

من

مكانة

اقتصادية

وتجارية واستثمارية عالمية ،وبما
لديها من قدرة على القيام بدور
حيوي في تحفيز حركة التجارة

واالستثمارات العالمية ،السيما
أن مشاركة أكثر من  190دولة
رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ

يأتي “اكسبو  2020دبي” في توقيت مهم
ً
ً
رئيسيا
محركا
للغاية للعالم أجمع حيث يمثل
الستئناف مسيرة االقتصاد العالمي والخروج من
أزمة “كورونا” وتوابعها التي تسببت في خسائر
باهظة للكثير من االقتصادات

إكسبو الدولي منذ انطالقه ألول مرة في لندن عام .1851

	•على الرغم من أن اكسبو حدث عالمي يمتد تاريخه على مدار 169
ً
عاما ،فإن تنظيمه في اإلمارات هو محطة استثنائية ،العتبارات
متنوعة ،أهمها حرص اإلمارات على دعوة كل دول العالم بال

استثناء ،وذلك بما ينسجم مع توجهات السياسية اإلماراتية،
التي تسعى إلى تحويل المعرض إلى منصة إنسانية تتالقى فيها

الثقافات على اختالف توجهاتها واتجاهاتها ،لترسيخ سياسة
التعايش والتسامح ،التي تمثل ركيزة أساسية في صلب السياسة

اإلماراتية ،حيث سيتم االحتفال ألول مرة في المعرض بعيد
الحب ،والهالوين ،ويوم اللغة العربية ،ويوم الشعر العالمي ،وعيد

األم ،وستتمكن كل دولة مشاركة في المعرض من االحتفال

بيومها الوطني -أو يوم شرف -خالل الحدث ،الذي يستمر ستة
أشهر.

ً
عالميا
أهمية صناعة المعارض

ً
عالميا ما
تشير االحصاءات إلى أن حجم صناعة المعارض والمؤتمرات
ً
تقريبا على  10آالف معرض عالمي
يقارب من تريليوني دوالر موزعة
متفاوت الحجم واألهمية ،ويبلغ عدد الجهات المنظمة لها في العالم

حوالي  2863جهة منظمة ،كما يشير تنامي عدد هذه المعارض الى

أهميتها.

وتقوم هذه الصناعة بدور كبير في اقتصادات العديد من الدول .فتنظيم

المعارض يوجد استثمارات جديدة ،كما هو الحال بالنسبة أللمانيا التي
ً
اقتصاديا على تنظيم المعارض والقطاعات المرتبطة
تعتمد بشكل كبير

بها بشكل مباشر وغير مباشر .وتشير تقارير متخصصة إلى أن صناعة

المعارض قد أصبحت من القطاعات الحيوية في الصين ،حيث سجل
ً
سنويا ،والنسبة كذلك في
معدل نمو قطاع المعارض أكثر من %15
تزايد واضح في كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة.
ً
ً
مهما في إطار خطط التنمية الشاملة
دورا
وتلعب صناعة المعارض
للدول وزيادة االستثمارات كونها تنطوي على رسالة ذات مصداقية عالية

المستثمرين على أن الدول المستضيفة للمعارض الكبرى تنعم باألمن
واالستقرار ،وتمتلك بنية تحتية متطورة تؤهلها الستضافة مثل هذه

األحداث العالمية الكبرى ،لذا فقد أصبحت صناعة استراتيجية مهمة
ألنها قناة وصل بين السوق المحلية ألي دولة تستضيف معارض كبرى

والشركات المشاركة ،بما يجعل الدولة المنظمة على تواصل اتصال

مع مسيرة التطورات العالمية في مختلف مجاالت العلم والمعرفة
والتقنيات واالقتصاد والزراعة وغيرها.
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وتنبع أهمية صناعة المعارض من تأثيرها القوى على باقى القطاعات،
مثل السياحة والخدمات بشكل عام ،التى قد تصل ألقصى طاقاتها
ً
ً
محفزا
أيضا من كونها
التشغيلية بفضل تلك الصناعة ،كما تنبع أهميتها
ً
ووفقا لتقارير جمعية المؤتمرات الدولية ،بلغ
ال يستهان به لالقتصاد،
ً
سنويا على مستوى العالم
عدد المؤتمرات والمعارض التى يتم تنظيمها

نحو  400ألف مؤتمر ومعرض ،بإجمالى نفقات نحو  280مليار دوالر.

خالصة

قد يكون من باب المفارقة أن ينعقد الحدث العالمي األهم «اكسبو
 »2020على أرض االمارات بالتزامن مع احتفاالت الدولي بيومها

الوطني الخمسين ،ولكنه تزامن ال يخلو من دالالت وأبعاد تؤكد على
ً
مركزا لإلبداع العالمي
أن االمارات في غضون خمسة عقود قد أصبحت
وملتقى لألفكار وحاضنة للعالم أجمع على أرض التسامح والتعايش،

حيث يتحقق حلم القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد
ً
دوما منذ تأسيس دولة
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،حيث حلم
ً
جسرا للتواصل
االتحاد على أن تتبوأ االمارات مكانة متميزة ،وأن تكون
ً
معتبرا أن «أفضل استثمار للمال هو
والتقارب بين األمم والشعوب،
استثماره في بناء أجيال من المتعلمين والمثقفين ،علينا أن نسابق

الزمن وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم والتزود بالمعرفة أسرع من
خطانا في أي مجال آخر» .وإلى جانب ماسبق ينطوي «اكسبو »2020

إلى جانب أهميته االقتصادية والدفاعية ،على أبعاد سياسية مهمة،
إذ يعد التصويت لمصلحة استضافة االمارات للحدث العالمي األكبر
ً
ً
وتقديرا لسياساتها ودبلوماسيتها الفاعلة،
انعكاسا للثقة في قدراتها

ودورها في تعزيز أسس األمن والسالم على الصعيدين اإلقليمي
قوتها الناعمة.
والدولي ،كما يعد في الوقت ذاته
مظهرا من مظاهر ّ
ً
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عرض نظام توجيه الذخيرة الجوية
 DAGGERمن إنتاج Mac Jee Group
في معرض دبي للطيران
تواجه الصناعات الدفاعية في الوقت الراهن سلسلة من التحديات المستمرة الصعبة ،األمر الذي يفرض على الشركات
العاملة في هذا القطاع ضرورة مواكبة هذا الوضع عن طريق االبتكارات التكنولوجية حتى تكون أسلحتها وأجهزتها على

أحدث طراز بما يكفل توفير الحماية الكافية للدول.

وقد نجحت مجموعة  ،Mac Jee Groupوهي عبارة عن كونسورتيوم
يضم عددا من الشركات البرازيلية ،في تطوير نظام الوجيه الذكي

للتعامل مع الذخيرة الجوية من نوع  GPB MKلخدمة األسواق الدفاعية
واألمنية الوطنية والعالمية على حد سواء .ويحمل هذا النظام الذكي

اسم ( DAGGERالسكين) وهو عبارة عن نظام توجيه نشط تم تصميمه
بحيث يلبي متطلبات القوات الجوية الحديثة في سيناريوهات التشغيل

الصعبة والمحفوفة بالمخاطر.

ويمثل نظام توجيه الذخيرة الجوية المذكور نقلة نوعية من حيث زيادة

معدالت إصابة الهدف ،مقارنة بالعمليات التي يتم تنفيذها بدون

هذا النظام ،باإلضافة إلى تقليل األضرار غير المقصودة بدرجة كبيرة،

ومن ثم رفع معدالت سالمة الطائرات .عالوة على ذلك ،يساهم نظام
التوجيه المذكور في تعزيز توجهات الصناعات الدفاعية واألمنية العالمية
التي تميل بشكل متزايد نحو االعتماد على المركبات الجوية غير المأهولة

 )UAVs (Unmanned Aerial Vehiclesفي تنفيذ عمليات المراقبة.

الرؤية ليال أو نهارا .ويتميز النظام المذكور  DAGGERبالقدرة على

إصابة الهدف بطريقة آلية ،ويضم هوائيا مضادا للخداع anti-spoofing

 antennaونظاما ذا نوعية عالية يعمل بالقصور الذاتي ،inertial system

ويرى محللون أن نظام توجيه الذخيرة الجوية  DAGGERيضم

ما يساعد النظام على رصد وتصنيف وعمل تحليل موفولوجي (بنيوي)

ومدى أطول (يزيد على  120كيلومترا) ،وجرى تطوير

المعتمدة على نظام تحديد المواقع عالميا  GPS jammingأو األنظمة

أنظمة استشعار إلكترونية ورؤية تعتمد على الحاسب اآللي
النظام بحيث يكون قادرا على إصابة األهداف الثابتة

والمتحركة مثل األهداف البرية والبحرية واألهداف

البعيدة المدى بدقة متناهية .باإلضافة على ذلك،
وممن أجل الحفاظ على سالمة الطائرة وطاقمها ،يتميز
النظام بسهولة تشغيله وقدرته على إصابة الهدف
خارج نطاق الرؤية beyond the visual

 )range (BVRمن أجل تعزيز الحماية
الالزمة للعملية.

للمشهد من أجل تحديد موقع الهدف والتغلب على أنظمة التشويش
الخداعية والمالحة واألخطاء المتعلقة بموقع الهدف.

وتتولى مجموعة  Mac Jee Groupمسؤولية األعمال الهندسية واإلنتاج
المتعلقة بنظام التوجيه طبقا ألحدث المواصفات العسكرية مثل القنبلة

مجموعة  Mac Jee Groupالمخصصة لألغراض العامة والمنصهرات

(الفيوزات) الميكانيكية واإللكترونية واألنظمة المضمنة embedded

 systemsوأنظمة االستشعار والمكونات والمواد النشطة ،األمر الذي

يساهم في طرح حل متكامل.

ويرى مراقبون أن حرص مجموعة  Mac Jee Groupعلى طرح النظام

ويعتبر نظام البحث المتقدم

 DAGGERسيكون واحدا من أهم اللقطات في معرض دبي للطيران.

هجوميا مستقال لتحقيق

وجود توجهات متزايدة نحو االعتماد على المركبات الجوية غير المأهولة

غير المسبوق هذا نظاما
أعلى مستويات الدقة
عند استخدام األسلحة
في بيئات التشغيل
الصعبة وعند تدني

وقال  ،Simon Jeannotرئيس المجموعة ،إن “المجموعة الحظت

وعدم وجود نظام توجيه للذخيرة الجوية .لذلك ،اختارت المجموعة
معرض دبي للطيران إلطالق هذا المنتج الجديد نظرا لألهمية الكبرى
للمعرض ونجاحه في استقطاب أعلى مستوى من الخبراء والمتخصصين

والشخصيات ذات التأثير القوي العاملين في قطاع الصناعات الدفاعية”.

HELD UNDER THE PATRONAGE OF HIS EXCELLENCY, PRESIDENT ABDEL FATTAH EL-SISI
THE PRESIDENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, THE SUPREME COMMANDER OF THE EGYPTIAN ARMED FORCES
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في اإلمارات
تتواجد شركة  Northrop Grummanفي

دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ أكثر من
 30عاما .وتعتبر الشركة المذكورة إحدى
الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة

في صناعة أنظمة رادار المراقبة المتقدمة
البعيدة المدى وأنظمة رادار المراقبة

البحرية لرصد األهداف على ارتفاعات
منخفضة وأنظمة القيادة والتحكم

المتكاملة وأنظمة التسلح وأجهزة الطيران

اإللكترونية.

ففي مقابلة حصرية مع مجلة «درع الوطن» ،تناولت السيدة /نتاليا دين،

تعتبر من أكبر برامج «المبيعات العسكرية الخارجية» بقيمة  35مليار دوالر

القضايا والموضوعات المختلفة ،وحرصت على تسليط الضوء على مراحل

وقد اختتمت مسيرتي المهنية التي تجاوزت  22عاما بالعمل لدى الحكومة

الرئيس التنفيذي لشركة  Northrop Grummanفي اإلمارات ،عددا من
تطور العالقة بين الشركة ودولة اإلمارات على مدى السنين.
فيما يلي مقتطفات من تلك المقابلة:

«درع الوطن» :من المعروف أنك التحقت بشركة Northrop Grumman

مؤخرا ،فهل يمكنك إلقاء الضوء على مسيرتك المهنية والدور الذي
ينتظرك في دولة اإلمارات؟

لتطوير الحرس الوطني السعودي.

حيث خدمت في السفارة األمريكية في أبوظبي حيث عملت كمديرة

المساعدات األمنية في مكتب الشراكة الدفاعية التابع للسفارة األمريكية
في دولة اإلمارات .وجرى تكليفي بإدارة «المبيعات العسكرية الخارجية»

واإلشراف عليها عن طريق تقديم االستشارات الفنية واالستراتيجية
لسعادة السفير األمريكي لدى اإلمارات وكبار المسؤولين العسكريين

دين :التحقت بالشركة في شهر سبتمبر  2020كمديرة لفريق التطوير

ورئاسة أركان وزارة الدفاع اإلماراتية والخدمات العسكرية المتعلقة

قضيت السنوات األولى من مسيرتي المهنية مع الجيش األمريكي حيث

بهدف دعم المصالح األمريكية وعمليات التشغيل التبادلي في البيئات

التجاري اإلقليمي والرئيس التنفيذي لفرع الشركة في اإلمارات .وقد

قضيت فترات مختلفة ي وزارة الدفاع (البنتاجون) و «الحرس القديم» الذي
يعتبر أقدم وحدة مشاة عاملة ،وهي أيضا وحدة الجيش المسؤولة عن
توفير الحراسة الالزمة للرئيس األمريكي.

وقد أشرفت على تنفيذ برامج المساعدات األمنية التابعة للجيش األمريكي

في  39دولة أوربية ،وتتجاوز قيمة تلك المساعدات  18مليار دوالر والتي

بتطوير األسلحة واستراتيجيات االستحواذ ونقل التكنولوجيا والمعلومات
العملياتية المشتركة.

«درع الوطن» :شهدت شركة  Northrop Grummanسلسلة من

التحوالت خالل العام أو العامين الماضيين ،فهل يمكنك تسليط الضوء
على تلك التحوالت؟

دين :لنبدأ باالستحواذ على شركة  Orbital ATKفي عام  2018الذي جلب
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معه عددا من التقنيات واألنظمة والخدمات
التكميلية الرئيسية ،وساهم في تعزيز مكانتنا

كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا تركز على

األمن العالمي واالكتشافات اإلنسانية.

وفي عام  2020بدأنا في تطبيق هيكل جديد
بما يناسب قدراتنا وإمكانياتنا في مجال
أنظمة الطيران واألنظمة الدفاعية وأنظمة
المهام واألنظمة الفضائية .ويعكس قطاع

أنظمة الطيران خبرتنا المعترف بها عالميا
في مجال األنظمة الجوية المأهولة وغير

المأهولة وأنظمة إدارة المعارك المجوقلة.

جرى إطالق القمر االصطناعي “ظبي
سات” إلى محطة الفضاء الدولية
على متن المركبة الفضائية (سيغنوس
إن جي  )15 -التي صممتها شركة
Northrop Grumman

ويحتل قطاع أنظمة المهام مكانة رائدة

في مجال األنظمة المفتوحة المعتمدة على البرمجيات والمؤمنة ضد

المأهولة لخدمة المدارات األرضية ومهام استكشاف الفضاء السحيق.

القطاعات المختلفة المتعددة .وتضم األنظمة الدفاعية مجموعة كبيرة

مع اإلمارات كشركة عالمية رائدة في مجال بيع األسلحة والتقنيات في

الهجمات السيبرانية لخدمة التطبيقات الدفاعية وجمع المعلومات من
من األسلحة والخدمات المؤثرة المتعلقة بخوض المعارك مثل الصواريخ
المتقدمة واألسلحة والقيادة والتحكم وإدارة المعارك ،باإلضافة إلى

التركيز على كافة األنظمة التخصصية ،بدءا من مرحلة التطوير وانتهاء
باالستدامة والتحديث .ويقدم قطاع األنظمة الفضائية أنظمة اإلطالق

التي تخدم األمن القومي والعمالء المدنيين والتجاريين ،وفي مقدمتها

القمر االصطناعي “الياه  ”3لخدمة اإلمارات .كما يعتبر هذا القطاع قطاعا
رائدا في مجال تصميم وتطوير وتصنيع واستخدام أنظمة المركبات

الفضائية وأنظمة االستشعار واألجهزة واألنظمة األرضية لتعزيز قدرات
المهام الالزمة لخدمة األمن القومي والعلوم والبيئة واالتصاالت وصيانة

األقمار االصطناعية في مداراتها  on-orbit servicingواألنظمة الفضائية

«درع الوطن» :تشتهر شركة  Northrop Grummanبعالقتها الطويلة
مجال الدفاع واألمن واالتصاالت ،فكيف تطورت تلك العالقات على مدار
السنين؟

دين :تعمل شركة  Northrop Grummanفي اإلمارات منذ أكثر من 30

عاما ،وتستمد تلك العالقة قوتها من المصالح والقيم المشتركة السيما
في مجال التعاون الدفاعي واألمني.

وتقوم العالقات التجارية على إقامة نوع من التوازن بين برنامج المبيعات

العسكرية الخارجية التابع للحكومة

األمريكية و “المبيعات التجارية

المباشرة”  )Direct Commercial Sales (DCSلدى القوات المسلحة
اإلماراتية ،ومن ثم شركة “توازن” .وتسعى الشركة إلى إقامة شراكة مع

شركة  ،)Direct Commercial Sales (DCSباإلضافة إلى شراكاتها
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ال يمكن إغفاله أو المرور عليه مر الكرام حيث تمثل الرحلة التي تعكف

دولة اإلمارات على تنفيذها لخدمة برنامجها الفضائي نوعا من اإللهام.
ويعمل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام إدارة األنظمة الفضائية

التكتيكية ،فرانك ديمورو ،كمستشار فني وكمرشد للفريق المسؤول عن
القمر االصطناعي «ظبي سات» ،كما يتابع بشكل وثيق تطورات تلك

البحوث.

«درع الوطن» :قامت شركة  Northrop Grummanمنذ عدة سنوات
بعرض الفيلم الوثائقي “نحو المجهول” في كافة مدارس وجامعات

اإلمارات ،وهو الفيلم الذي تطرق إلى بناء التلسكوب الفضائي جيمس

ويب ،فهل تخطط الشركة لتنفيذ برامج مشابهة؟

دين :لقي هذا الفيلم الوثائقي ردود أفعال هائلة ،وأنصح بتخصيص 40

دقيقة من وقتكم لمشاهدته .ورغم أنه ليس لدينا أي خطط آنية لتنفيذ
برامج مشابهة حتى اآلن إال أن المؤكد أنها خيار مطروح بكل تأكيد.

«درع الوطن» :حرصت شركة  Northrop Grummanعلى المشاركة في

القائمة بالفعل مع الشركات اإلماراتية األخرى.

معرض الدفاع الدولي (أيدكس) أبوظبي والمعارض المشابهة له ،فكيف
تقيمون هذه التجربة؟

«درع الوطن» :تعتبر شركة  Northrop Grummanمقاوال رئيسيا من

دين :يعتبر معرض أيدكس واحدا من أهم المعارض الدولية إذا ما وضعنا

النجاحات التي حققها هذا البرنامج؟

الرسمية المشاركة.

الباطن لمشروع الطائرة  ،F-16 Block 60 Desert Falconفما هي أبرز

دين :تعتز شركة  Northrop Grummanبكونها واحدة من أبرز الشركات

في االعتبار عدد الشركات العارضة المشاركة ومستوى تمثيل الوفود
“درع الوطن” :أعربت شركة  Northrop Grummanدعمها لألهداف التي

الموردة لشركة  Lockheed Martinفي برنامج الطائرة F-16 Block 60

طرحتها رؤية أبوظبي االقتصادية حتى عام  ،2030فما هي الخطوات التي

«درع الوطن» :جاء إطالق القمر االصطناعي «ظبي سات» ليمثل إنجازا

دين :تحرص شركة  Northrop Grummanعلى تأكيد التزامها بالشراكة

المتعاونة األخرى مثل شركة  ،Northrop Grummanفهل أنتم راضون

أنشطتها االقتصادية.

.Desert Falcon

حضاريا آخر بالنسبة لدولة اإلمارات وجامعة خليفة وبقية الشركات
عن نتائج البحوث التي أجراها هذا القمر االصطناعي؟

دين :لقد كان أمرا مثيرا أن نشهد إطالق القمر االصطناعي «ظبي سات»

إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية (سيغنوس إن جي-
 )15التي صممتها شركة  .Northrop Grummanورغم أنه من السابق

ألوانه بعض الشيء أن نعلق على نتائج البحوث التي سيجريها القمر
االصطناعي إال أن اإلنجاز الذي تحقق حتى اآلن

تم اتخاذها لدفع تلك الرؤية إلى األمام؟

مع شركات التصنيع المحلية للتأكيد على رغبة اإلمارات في تنويع قاعدة
«درع الوطن» :ما هي أهم المشاريع والخطط الرئيسية المطروحة على

اإلمارات؟

دين :لدينا فرص سانحة إلقامة شراكات مع شركات التصنيع المحلية ،وهي

شراكات ما زالت في مراحلها األولى ،ونأمل أن نتمكن من الحديث عنها
بشكل مستفيض في مطلع العام المقبل.
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وطن ال يعرف المستحيل
ً
متأكدا بأن مجموعة القصص التنموية الناجحة التي تُ حكى
لدي أكثر من سبب ألن أجزم

لألجيال بدأت تبث رسائل للكثير من القيادات في العالم ،وهناك من بدأ يحاكي ما تفعله
قياداتها في التعامل مع شعوبها بل هناك من يحاول أن يستوعب دروسها والعبر التي تؤكد

بأن الناس بدأت تركز على اإلنجاز أكثر من الشعارات التي ال تخاطب الحاجات.

قد يطول تعداد تلك القصص لمن أراد أن يجتهد في إحصائها بل سيحتاج إلى مجلدات

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

الرؤية
الواضحة
والبعيدة
المدى للقيادة
اإلماراتية
منذ تأسيس
االتحاد قبل
ً
عاما
خمسين

والمستمرة إلى يومنا،
هي التي تقف وراء
قصص النجاح التنموية
المتكررة والمثيرة
للمراقبين الدوليين.

وكتب كثيرة ألن يجردها ،وقد ال ينتهي به المطاف أن يعدها كلها ،والفكرة هنا ليست

اإلحصاء أو التعداد وإنما المهم هو الوقوف والتفكير العميق فيما يحدث هنا في اإلمارات
فهذا الذي ينبغي أن يشغلنا أكثر كمراقبين وليس كمواطني هذه الدولة التي من حقنا أن

نفرح ونحتفل مع كل قصة تنموية جديدة ألن ما تفعله قيادة هذا البلد ينطلق من شعار..

وطن ال يعرف المستحيل.

الواضح عند البعض أن وفرة الموارد ومنها الدخل النفطي هي أساس كل شيء ،لكن
دون البحث والحديث عن الرؤية الحقيقية التي تدير هذه الوفرة والمنطق السياسي الذي

يقف وراءه وهو االستثمار في اإلنسان يكون األمر كأن فيه شيء ناقص وغائب فهذا هم
المتغير الذي وضعته قيادة اإلمارات باعتباره الطفرة الحقيقية في كل عمل تنموي ولتحقيق

اإلنجازات التي نراها وبالتالي فتعمل على تنويع مصادر تلك الوفرة خالل األعوام الخمسين
القادمة.

ً
عاما الماضية في العديد من المشروعات لها
لقد دخلت اإلمارات خالل مسيرتها الخمسين

عالقة باإلنسان وصناعته باعتباره أساس كل الحضارات المتقدمة ونجحت أن تقدم نفسها

باعتبارها راعية لإلنسان في الداخل والخارج لحين تم تكريمها خالل االنتخابات األخيرة لجمعية

حقوق اإلنسان كعضو فيها ،باعتبارها أحد الركائز األساسية في دعم اإلنسانية في العالم.

هذا لو أردنا أن نختصر ما تفعله اإلمارات ما جعل تأثيرها ومكانتها في اإلقليم والعالم
ً
كبيرا بعد تحقيق العديد من المكاسب االقتصادية مثل السياحة ،واستقطاب االستثمارات

وصناعة المهرجانات ،وبعد االستحواذ على القوة المعنوية من خالل بناء الصورة الذهنية
ً
عالميا.
للدولة
ً
مهما بأنه بجانب عدم التوقف أمام حدود
مدخال
أعتقد ما يتم في اإلمارات يصلح ألن يكون
ً
تنموية معينة وكسر نظرية «مستحيل» التي تسببت في الكثير من تراجع المجتمعات في

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وبالتالي االنطالق نحو التفكير في المستقبل بما يتوافق
مع المجتمعات الصف األول في التقسيمات التنموية هناك رؤية سياسية ممتدة لصناعة

المجتمعات والدول.

يتفق الكثيرون أن تجربة دولة اإلمارات لها أهمية خاصة في دراسات التنمية الشاملة
والنهضة االقتصادية ،وقد كنت أحد المدعوين قبل أيام إلى إحدى الفعاليات الثقافية الكبرى

في العاصمة أبوظبي ،عندما تطرق أحد الباحثين الغربيين بالحديث إلى أن دولة اإلمارات
لديها عبقرية االستفادة من مواردها النفطية الحالية لالستثمار في مرحلة ما بعد النفط
وكأنه بذلك يذكرنا بالمقولة الخالدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،عندما قال في القمة الحكومية عام :2015
ً
عاما سنحتفل بآخر برميل للنفط» في إشارة أن اإلمارات تخطط لمرحلة ما
«بعد مرور 50
بعد النفط وليس اآلن.

إن رسالة هذه الكلمات تقول بوضوح إن وجود رؤية واضحة وفكر استراتيجي حقيقي يجعل

من المجتمعات تسير بثقة نحو المستقبل.
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شارون بيتون ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية لعمليات التسويق

شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية
تعزز حضورها في معرض دبي للطيران
ُيعد معرض دبي للطيران واحدا من

أهم المعارض الفضائية في العالم،
وهو أول معرض جوي دولي يتم

تنظيمه حيا على الهواء منذ تفشي

وباء كورونا (كوفيد  )19 -المستجد.

فبعد عامين من التوقف واالنقطاع

تأمل الشركات العارضة والزوار على حد

سواء أن ينجح معرض دبي للطيران في
إعادة سوق الفضاء إلى سابق طبيعتها
وعهدها .وتأتي نسخة المعرض هذا

العام لتواكب معرض إكسبو الدولي
في نسخته األولى في إمارة دبي.

شارون بيتون

ويأتي حضور شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية القوى في معرض

إمكانية الحصول على بعض من أكثر األسلحة الدفاعية تقدما مثل أقمار

شعار «لقد جئنا إلى هنا لنبقى» ،وهو ما يعكس تركيزها على توسيع رقعة

والدفاعات الجوية والصاروخية وطائرات المهام الخاصة والصواريخ الحوامة

دبي للطيران ليؤكد حرصها على إقامة شركة «على المدى الطويل» تحمل

عملياتها وأنشطتها التجارية في المنطقة .وفي إطار تلك االستراتيجية،

يتوقع الخبراء أن تبادر شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية بفتح فرع لها

في مدينة أبوظبي بهدف إدارة أنشطتها التجارية المتزايدة باعتبارها مركزا
لمنطقة الخليج وبقية المناطق األخرى.

التجسس االصطناعية واألمن السيبراني ومنظومة الدفاع عن الحدود

loitering missiles

ورغم تمتع شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية بكافة القدرات

واإلمكانيات التكنولوجية القادرة على تطوير وإنتاج ودعم تلك األنظمة
على مدار دوراتها الحياتية ،ثمة دول تطلب أو تفضل االعتماد على مواردها

وقال شارون بيتون ،نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الفضائية

المحلية بهدف تشجيع مؤسسات البحوث والتطوير األكاديمية وتعزيز النمو

تجاه األسواق األخرى ،تسعى الشركة نحو إقامة سلسلة من المشاريع

الفضائية اإلسرائيلية تشجع التعاون عن طريق إقامة عالقات عمل مع

اإلسرائيلية لعمليات التسويق ،إنه «في إطار استراتيجيتنا التجارية

المشتركة بالتعاون مع الشركات والمؤسسات والهيئات التي يمكن أن
تساهم في تطوير الفرص التجارية والتسويق ودعم البرامج والمشاريع
الحالية .وتأتي تلك المشاريع المشتركة تمشيا مع استراتيجيتنا التجارية

التي ال تقوم على طرح عدد كبير للغاية ممن المنتجات فحسب ،بل

وطرح أنظمة متكاملة قادرة على تلبية احتياجات العمالء» .وتعتمد تلك
االستراتيجية على الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الشركة عبر سنوات طويلة
في مجال تطوير وتسويق ودعم األنظمة الدفاعية الحديثة ودمج األنظمة
والتقنيات المختلفة مع األنظمة والحلول المتكاملة التي تلبي المتطلبات
واالحتياجات النوعية لدى كل عميل .وقد منحت تلك االستراتيجية عمالءنا

الصناعي .وأضاف بيتون أن “االستراتيجية التي تتبناها شركة الصناعات
الشركاء المحليين ونقل التكنولوجيا بما يضمن قدرة الشركات المحلية

على الوفاء بجداولها الزمنية المحددة ومراعاة الشروط الفنية ومستوى

البرامج” .هذا ،وقد قطعت دولة اإلمارات شوطا طويال على طريق امتالك
قوة عسكرية حديثة ،ويتطلع جيشها الذي يتمتع بخبرة قتالية ال ُيستهان بها
نحو امتالك أحدث التقنيات المتاحة من جانب شركات التصنيع العسكري

المحلية واألجنبية.

ً
ً
ممتازا بالنسبة الحتياجات شركة
نموذجا
وهذا ما يجعل دولة اإلمارات
الصناعات الفضائية اإلسرائيلية عند استكشاف المهارات الفنية العالية
ومراكز البحوث والمؤسسات والهيئات العلمية المرموقة داخل الدولة.
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كما تمتد مظلة التعاون المشترك بين دولة اإلمارات وشركة الصناعات

الفضائية اإلسرائيلية لتطال عدة أنشطة قيد التنفيذ حاليا في مجال
األمن الداخلي والحماية السيبرانية .وتدعم شركة فكرة إقامة مركز وطني

للدفاع السيبراني في دولة اإلمارات واالستفادة من النماذج المشابهة

الناجحة التي جرى تنفيذها في الدول األخرى .وفي مطلع عام 2021

من المقرر أن تدخل الطائرة
 777-300ERSFالخدمة في
عام  ،2022وهي طائرة أكثر كفاءة

وقعت شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية مذكرة تفاهم مع مجموعة

من طائرة الشحن  747-400من حيث
التشغيل ،حيث تستهلك وقودا أقل
بنسبة  %21وتحمل حمولة أكبر بنسبة
 %25من طائرة الشحن 777-200F

استكشاف القوى العاملة ذات المهارة العالية داخل الدولة .وأردف

الفرصة لعرض عدد كبير من األنظمة والحلول المعروضة على دولة

 EDGEاإلماراتية لتطوير أنظمة متقدمة مضادة للطائرات غير المأهولة
 Counter-Unmanned Aircraft Systems - C-UASتلبي احتياجات

سوق اإلمارات وتعود بفوائد عديدة على بقية دول المنطقة.

وتتفق شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية مع رغبة اإلمارات في وضع
صناعاتها الدفاعية المحلية على أعلى مستوى من التكنولوجيا الدفاعية،

مدعومة بالخبرة الفنية وجهود البحوث والتطوير المشتركة القادرة على
بيتون أنه “في ظل هذه االستراتيجية ،قامت شركة الصناعات الفضائية

اإلسرائيلية في شهر أغسطس من العام الجاري بتوقيع مشروع مشترك مع
شركة االتحاد للهندسة في دولة اإلمارات بهدف إقامة مرفق لتحويل طائرة

الركاب  Boeing 777-300ERإلى طائرة شحن داخل أبوظبي .وسيتولى

مركز التحويل الجديد في أبوظبي مسؤولية التشغيل ،باإلضافة إلى مرفق
تحويل الشحن الدولي التابع لشركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية في
مطار بن جوريون الدولي .وسيلحق المركز الجديد بمرافق تحويل الطائرات

األخرى التي أقامتها الشركة في عدد من الدول األجنبية نظرا للطلب
المتزايد على الشحن الجوي .وتتولى شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية
مسؤولية تشغيل هذه المرافق في كل من الصين والمكسيك وإثيوبيا.

وسيتولى المركز في دبي مسؤولية التعامل مع الطائرات الجديدة ذات

اإلمارات وعدد من دول المنطقة والعالم .ويعتبر معرض دبي للطيران

منصة مثالية لعرض أنظمة الدفاع الصاروخي الجوية والبحرية Barak MX
الحديثة التي أنتجتها الشركة ،وهي الخطوة التي تدشن دخولها إلى المنطقة
للمرة األولى .وتضم األنظمة األخرى المعروضة هنا للمرة األولى أقمار
التجسس االصطناعية التي أنتجتها الشركة والمركبات الجوية غير المأهولة

الجديدة المصممة بحيث تكون قادرة على اإلقالع والهبوط بشكل عمودي،
باإلضافة إلى أحدث المركبات القتالية ضمن عائلة  Z-seriesالصالحة
للسير فوق كافة أنواع الطرق.

وسيتسنى لزوار المعرض مشاهدة تلك األنظمة في مواقعها وعبر
مشاهدتها باألبعاد الثالثية التي تعكس قدراتها وإمكانياتها المتقدمة ،األمر
الذي سيشجع السادة الزوار على المشاركة والتفاعل مع هذا البيان العملي.

الجسم العريض التابعة للشركة .ومن المقرر أن تدخل الطائرة 777-

كما سيتمكن الزوار من إلقاء نظرة على طائرة المهام الخاصة المتقدمة

الشحن  747-400من حيث التشغيل ،حيث تستهلك وقودا أقل بنسبة

تحويل الطائرتين التوأمتين من طراز  B777ERSFومشاهدة أحدث تصميم

 300ERSFالخدمة في عام  ،2022وهي طائرة أكثر كفاءة من طائرة
 %21وتحمل حمولة أكبر بنسبة  %25من طائرة الشحن .777-200F

وخالل معرض دبي للطيران ستنتهز شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية

للغاية التي أنتجتها شركة الصناعات الفضائية اإلسرائيلية ،ومتابعة عملية
لمقصورة قيادة الطائرة المروحية الذي يعكس قدرة الشركة على تحديث

الطائرات العسكرية.

العـدد  | 598نوفمبر 2021

حوار

68
كولين ماهوني ،الذي يرأس إدارة العمالء والحسابات في Collins Aerospace

مستقبل قائم على التواصل واالستدامة

تنشط شركة «كولينز أيروسبيس» ( ،)Collins Aerospaceالرائدة
تقني ًا لصناعة الطيران والدفاع
في مجال الحلول الذكية والمتقدمة
ّ
العالمية ،في  300موقع و  30دولة في جميع أنحاء العالم .في

أبريل  ،2020وفي أعقاب االندماج بين شركتَ ْي “يونايتد تكنولوجيز”
( )United Technologiesو “ريثيون” ( ،)Raytheonأصبحت

“كولينز أيروسبيس” ( ،)Collins Aerospaceإحدى أربع شركات
تابعة لشركة “ريثيون تكنولوجيز” ()Raytheon Technologies
ً
حديثا.
التي تم تأسيسها
رسخت شركة  Collinsحضورها في منطقة الشرق األوسط على
وقد ّ
ً
عاما ،وذلك من خالل مجموعة متنوعة من المحافظ
مدى أكثر من 20
فضال عن أعمال قطع الغيار
العسكرية والفضائية والطيران التجاري،
ً
والمعدات اإلضافية.
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ً
مؤخرا مع كولين ماهوني ،الذي
وقد تواصلت مجلة “درع الوطن»

يرأس إدارة العمالء والحسابات في  ،Collins Aerospaceلمناقشة ما

ستسلط الشركة عليه الضوء في معرض دبي للطيران  ،2021وعالقاتها
االستراتيجية في المنطقة ،والتزامها باالستدامة؛ في الوقت الذي تتطلع
فيه الصناعة نحو االنتعاش االقتصادي بعد الجائحة .وفيما يلي مقتطفات

من المقابلة:

م���ا أكثر م���ا تتطلعون إليه في معرض دب���ي للطيران هذا
العام؟
ً
شخصيا حتى نستطيع العودة لالتصال
أن نتمكن من حضور المعرض
ً
جميعا
ببعض شركائنا الرئيسيين في المنطقة .وعلى الرغم من أننا وجدنا

ً
ً
يعد
وجها لوجه
طرقا جديدة إلدارة األعمال أثناء الجائحة ،فإن التواصل
ّ
ً
ً
ً
دائما أمرا مثاليا؛ إذْ يمكننا أن نوضح للعمالء كيفية عمل حلولنا وأنظمتنا،

ثم نقوم بقياس االهتمام والمسائل الميدانية في الوقت الفعلي؛ حيث
ً
غالبا بأكبر قدر من التعرف والتبصر حول بعضكم من خالل
تحظون
المحادثات العفوية.

هل هناك محور معين ستركزون عليه؟

سوف نعمل كذلك على تسليط
الضوء على الحلول التي تركز
على أنظمة الطائرات؛ بما في

ذلك حل مستشعر الرؤية المعزز ()EVS
للمساعدة على تحسين قدرة الطيار
على الرؤية

عبر الصناعة وداخل مجتمعات العلوم والتكنولوجيا والصحة العامة

للمساعدة على استعادة ثقة أصحاب المصلحة في السفر من جديد،
ً
وفقا الستراتيجيات يمكن أن تساهم في رفع القيود عبر الحدود
والعمل
ً
أيضا لإلسراع بتنفيذ هذه التقنيات في خضم أزمة الصحة
الدولية ،وإنما
العامة.

سوف نعمل كذلك على تسليط الضوء على الحلول التي تركز على أنظمة

الطائرات؛ بما في ذلك حل مستشعر الرؤية المعزز ( )EVSللمساعدة على
تحسين قدرة الطيار على الرؤية .يستخدم هذا النظام كاميرات متعددة

تعمل باألشعة تحت الحمراء والضوء المرئي “للرؤية خالل” ظروف الرؤية

أتينا إلى دبي بعروض رئيسية من خطوط أعمالنا ،التي يشتمل معظمها

السيئة على نحو أفضل من رؤية العين البشرية المجردة؛ بحيث يتيح ذلك

ألجل األسواق التجارية وساحة المعركة المتصلة في قطاع الدفاع .ويتميز

الظروف الجوية.

على قدرات اتصال مطورة ،أو ما نسميه النظام البيئي المتصل للطيران
كالهما بأنظمة رقمية تتسم بالمرونة الكافية للعمل عبر المنصات،

وخطوط اإلنتاج المتكاملة التي تحول العمليات المعقدة إلى حلول

ترجم إلى تجربة
متكاملة .وبالنظر إلى اختالف األسواق المختلفة ،فإن هذا ُي َ
ومشغلي الرحالت الجوية ،أو إلى
سفر أكثر بساطة وسالسة للمسافرين
ّ

وثراء بالبيانات ألجل المهام العسكرية.
بيئة أكثر كفاءة
ً
باإلضافة إلى ذلك ،سنركز على ما تفعله شركة  Collinsمع العمالء

وألجلهم إلقامة صناعة طيران أكثر استدامة .ولطالما كانت هذه أولوية
لديناّ ،أما اآلن فإن االستدامة غدت ضرورة حتمية لألعمال بالنسبة إلينا
ً
جميعا؛ إذْ ال يمكننا إنتاج حلول مبتكرة دون أخذ تأثيرها على البيئة في
االعتبار.

ما هي المنتجات التي س���تقومون بعرضها لعمالئكم في
مجال الطيران التجاري؟

إن االتصاالت في مجال الطيران التجاري وطيران األعمال لدينا يعني تقديم
مجموعة من الحلول الرقمية الشاملة للعمالء ،الستخدامها داخل الطائرات

وخارجها .ومرة أخرى ،يتلخص هدفنا في جعل عمليات الطيران أكثر كفاءة

وقابلية للتنبؤ ،وتجربة سفر أكثر سالسة ومتعة للركاب.

على سبيل المثال ،سوف نتحدث إلى العمالء حول حلولنا الخاصة
بالمطارات ،بما في ذلك أجهزتنا التي تعمل بدون لمس وأنظمة تجهيز

الركاب الداعمة للقياس الحيوي؛ كتلك الموجودة في مطار دبي الدولي،
والتي تجعل تجربة السفر أكثر كفاءة.

تم حتى اآلن وعلى مدى فترة من الزمن تطوير بعض الحلول للمطارات
وعلى متن الطائرات .لكننا قمنا ،أثناء الجائحة ،بتشكيل فريق عمل إلعادة
تعريف السفر الجوي ،بحيث لم نتمكن فقط من العمل بمزيد من التعاون

كافة
للطيارين إمكانية رؤية البيئة المحيطة بالمدرج بشكل أفضل في ّ
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م���ا ال���ذي س���تركزون عل���ى عرض���ه لعمالئكم ف���ي قطاع
الدفاع؟
ً
ً
أيضا ،ومن ثم فإننا نهدف إلى توفير
مهم ًا للغاية هنا
أمرا
يعد االتصال
ّ
حلول قابلة للتطوير ذات نظام مفتوح لتمكين القيادة والسيطرة في جميع
المجاالت في ساحة المعركة في بيئة متزايدة التعقيد ومألى بالتحديات.

تواصال ،كانت القرارات التي يمكنهم
فكلما كان أعضاء الخدمة لدينا أكثر
ً
اتخاذها أفضل؛ سواء كان مصدر التهديدات من الجو أو األرض أو البحر

أو الفضاء.

سنركز على هذه األمور وعلى مجموعة من الحلول األخرى في دبي:

	•كيف يمكن لمستشعر الرؤية المعزز ( )EVSأن يوفر للطيارين
العسكريين نفس النوع من الرؤية المحسنة المتاحة لنظرائهم
التجاريين.

	•حلول االستخبارات والمراقبة واالستطالع ،بما في ذلك نظامنا
من طراز  ،MS-110الذي يوفر تقنية التصوير متعدد األطياف في

نطاقات بصرية متعددة ونطاقات األشعة تحت الحمراء.

	• ،ACES 5وهو كرسي نجاة من الجيل القادم لدينا ،متوافق مع
العديد من المنصات.

	•التطورات في مواد وتصميمات هياكل الطائرات التي تساعد على

ما هو مدى مشاركتكم مع مختبر الطيران التجريبي( (�Avi
)ation X-Lab؟

ما هو مدى التزام شركة  Collinsتجاه الشرق األوسط؟

بالتعاون مع شركات إقليمية رائدة ومع شركة طيران اإلمارات وشركات

شركاتنا السابقة ،فقد كان لدينا حضور قوي في المنطقة ،ألكثر من 20
ً
عاما ،في القطاعين التجاري والعسكري على حد سواء .وقد قدمنا الدعم

وذلك كوسيلة لكي تتعاون الصناعة في إيجاد حلول لتحسين تجربة السفر
جو ًا ،ومع مرور الوقت ،سيكون للمهمة آثار إيجابية في حياة مليار شخص.
ّ

المنطقة .وعالوة على ذلك ،قمنا ببناء عالقات مستديمة مع شركات

حول أحد المحاور؛ وأول هذه المحاور إيجاد حلول أكثر استدامة للطيران.

والس ْحب مع تعزيز القدرة والحمولة.
تخفيف الوزن
ّ

ّ
لعل اسمنا قد تغير على مر السنين ،ولكن إذا أخذت في االعتبار مشاركة

ً
ووفرناحماية البنية التحتية والمرافق الحيوية في
أيضا ألنظمة المطارات ّ
الطيران الخليجية وشركات التشغيل كجزء من خدمات ما بعد البيع التي

نقدمها في منشأتنا في دبي.
ً
ثابتا بتعزيز العالقات في دبي ،وكذلك مع الشركاء اآلخرين
ال يزال التزامنا
في منطقة الشرق األوسط.

شاركت «كولينز إيروسبيس» ( )Collins Aerospaceفي عام ،2019

طيران كبرى أخرى ،في إنشاء مختبر الطيران التجريبي (،)Aviation X-Lab

ويسهم المختبر  - X-Labبوصفه حاضنة لألفكار  -في إطالق تحديات
وسيتم إطالق تحدٍ جديد في معرض دبي للطيران  ،2021الذي نتطلع

إلى دعمه.

ما مدى توافق االستدامة مع استراتيجية نمو أعمالكم؟

إننا نعمل في جميع مجاالت صناعتنا على إزالة انبعاثات الكربون من الطيران

وداخل شركتنا للحد من بصمتنا البيئية .فقد قمنا في أكتوبر باالنضمام إلى
أصحاب المصلحة اآلخرين في مجال الطيران لدعم التزام مجموعة العمل
ً
تماما (تحقيق صافي
للنقل الجوي ( )ATAGبالقضاء على انبعاثات الكربون

انبعاثات غاز االحتباس الحراري صفر “ )”Fly Net Zeroبحلول عام .2050
ً
ً
طموحا ،ولكن يجب علينا السعي لتحقيقه و التعاون إذا
هدفا
ويعد هذا
ّ

أردنا ضمان الصحة والسالمة المستقبلية لصناعتنا وكوكبنا.

تقوم شركة  Collinsبأداء دورها على العديد من الجبهاتً ،
بدءا من اإلسهام

في تمكين المزيد من رحالت الطيران الكهربائي والكهربائي الهجين،
واستكشاف مصادر طاقة بديلة ،مثل الهيدروجين وأنواع وقود الطيران

وصوال إلى المبادرات الداخلية التي تقلل من استهالك المياه
المستدام،
ً

وكمية المواد التي يتم إرسالها إلى مكب النفايات.

إننا نرى في االستدامة  -وكذلك إعادة تعريف النظام اإليكولوجي للسفر،
ً
جزءا ال يتجزأ من استراتيجية أعمالنا؛ حيث يسير
وربط ساحة المعركة -
ً
جنبا إلى جنب.
االبتكار واالستدامة
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مؤشرات التعافي !
وكذلك نجاح العديد من الدول في الوصول الى النسبة المطلوبة من تطعيم األفراد
باللقاحات الالزمة لرفع مستوى المناعة المجتمعية والتغلب على الموجات أو التحورات
الجديدة للفيروس مما يسرع من عودة الحياة الطبيعية .

كما ال يمكن تجاهل مؤشر مهم جدا أهتمت به وكالة بلومبيرغ من خالل “ تصنيف مرونة
التعامل مع أزمة كوفيد ”-19والتي حاولت من خاللها تصنيف الدول من حيث مدى

نجاحها في إدارة واحتواء الفيروس بأقل قدر من االضطراب االجتماعي واالقتصادي ،

مضيفة الى المؤشرات السابقة التي ذكرتها الجانب االجتماعي لألفراد والذي تأثر بإختالف

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

بحسب نتائج مقارنات
المؤشر الياباني “ نيكاي”
للتعافي من فيروس
كورونا من حيث إدارة
العدوى وإطالق اللقاحات
وعودة األنشطة  ،والتي
شملت أكثر من  120دولة
ومنطقة في إدارة العدوى
وإطالق اللقاحات والتنقل
االجتماعي ،أصبحت مسألة
التعافي من أزمة كورونا
(كوفيد )19 -هي مسألة
وقت تدعمها أيضا مؤشرات
أخرى مرتبطة بالقطاع
االقتصادي والتوقعات
اإليجابية الصادرة من صندوق
النقد الدولي والتي بدأت
من الحزم التحفيزية التي
أطلقتها العديد من الدول
ً
مرورا بالتحسن الملحوظ في
حجم الناتج القومي وحجم
الناتج المحلي اإلجمالي
لالقتصادات الكبرى.

طبيعة الحياة نتيجة وجود الفيروس كما أدى إحداث تغييرات كبيرة في سلوكيات العديد

منهم .يعتمد “ تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كوفيد ”-19في تقييمه للدول على

عدة عوامل هامة ثم يحسب المعدل اإلجمالي ،ومن هذه العوامل :معدالت الحاالت
الشهرية لإلصابة بالفيروس لكل  100ألف نسمة  ،ومعدالت الوفيات شهريا من إجمالي
اإلصابات  ،وإجمالي الوفيات لكل مليون فرد  ،ومعدل النتائج اإليجابية للفحوصات.

والعامل الثاني مرتبط بحرية تنقل أفراد المجتمع  ،ومعدل دخل الفرد المتوقع لعام
 ، 2021والتغطية الصحية الشاملة باإلضافة الى التنمية البشرية ،أما العامل الثالث ،

يقيس عدد األفراد الذين تلقوا اللقاح ،ومدة حدة إجراءات الغلق  ،ومعدل الرحالت الجوية
المجدولة مقارنة بالفترة ذاتها في  ، 2019وعدد طرق السفر المسموح بها لألشخاص

الملقحين.

ان اعتبار قياس االضطراب االجتماعي من المؤشرات المهمة لقياس نسبة تعافي الدول
من فيروس كورونا يأتي من حقيقة ان الجميع مع بداية ظهور الفيروس أدرك ان الحياة
على وشك ان تتغير وبأساليب قد تجعل من عودتها لما كانت عليه في السابق أمر

من الصعب تحقيقه على الصعيد االجتماعي ،خصوصا مع اإلجراءات االحترازية وفترات
اإلقفال والتباعد االجتماعي الذي أدخل الكثير في حالة من الرهاب االجتماعي بعد

محاولة العودة الى الحياة الطبيعية  ،وهو ما تؤكده نتائج الدراسات في هذا المجال وآراء
المختصين الذين يرون انه من الطبيعي ان تؤدي العودة الى الروتين االجتماعي الى نوع

من القلق والرهاب !

خالصة القول ،ان التعافي من فيروس كورونا على مستوى الدول مرتبط بتصنيفات

ومؤشرات محددة تبني نتائجها على التدقيق في عوامل محددة ذات عالقة بصحة

األفراد وتعافيهم من الفيروس ومن ثم تربطها بالجوانب الصحية واالقتصادية وكذلك

االجتماعية  ،وقد أثبتت ان العالم بإتجاه التعافي ولله الحمد  ،إال اننا في الوقت ذاته
بحاجة لمن ينظر الى تأثير الرهاب االجتماعي او مايعرف باسم “ األنثروبوفوبيا” على

األفراد على المدى البعيد ومعالجة األمر خصوصا في مجال العمل!
السطر األخير ...

أكاد أجزم ان هناك من تعافى من كل تأثيرات كورونا بمجرد سماعه إمام الحرم المكي

وهو يقول “استوا ..اعتدلوا..اقيموا صفوفكم وتراصوا وسدو الخلل”..فالله الحمد كم
قبل ومن بعد.

السطر األخير
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السيد وليد المسماري ،نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب اإللكترونية واالستخبارات بشركة ()EDGE

بناء مستقبل الحرب اإللكترونية
مع بروز أنظمة الحرب

اإللكترونية واالستخبارات
كعنصرين أساسيين من
مكونات ساحة المعركة
الحديثة ،تستكشف
«سيجنال» تقنيات

متقدمة لضمان الطيف
اإللكترومغنطيسيُ ،
وتطور

حلوال خلاّ قة لتحقيق التفوق
ً

على الخصوم.

وفي مقابلة مع السيد وليد المسماري ،نائب رئيس إدارة البرامج في

قطاع الحرب اإللكترونية واالستخبارات بشركة «ايدج» ( )EDGEيسلط

الضوء على مشاركة الشركة في معرض دبي للطيران  2021وقدراتها
في مجال االستخبارات .وفيما يلي مقتطفات من المقابلة:

تحيي س���يجنال ذكرى تأسيس���ها السنوية الثانية في شهر
نوفمبر الجاري .ماهي أهم إنجازات الشركة خالل العامين
المنصرمين ،وماهي الخطط المستقبلية العاجلة؟

لعمالئها الموثوقين ،وبحيث تضمن
االستفادة من مزايا القدرات الذاتية

التحكم،

مثل

الذكاء

االصطناعي

والتعلم العميق وتكنولوجيا الحرب
اإللكترونية -السيبرانية.،

تحتفل سيجنال بالذكرى السنوية الثانية لتأسيسها ،بمناسبة مرور عامين

م���ا ه���ي أن���واع الخدم���ات
واإلمكاني���ات الت���ي تخط���ط
س���يجنال لعرضه���ا خ�ل�ال
مش���اركتها في مع���رض دبي
للطيران 2021؟

ومؤسسات األمن الداخلي والحكومة وشركات األمن الخاصة.

البـالغــة المشـــاركـــة فـي

على كونها الشركة الرائدة في البالد في تطوير حلول الحرب اإللكترونية

واالستخبارات .وإلى جانب التركيز على تسريع قدرات الحرب اإللكترونية
واألمن الداخلي في البالد ،فإننا نركز على تطوير حلول لقوات الدفاع
ومن بين إنجازاتها الرئيسية ،أطلقت سيجنال أول أربعة حلول لها،

شملت  ،V-Protectوهو نظام تشويش لالتصاالت الراديوية ،و
 ،NavControl-Gوهو نظام تضليل متطور ،تم الكشف عنهما في
ً
أيضا ببناء عالقات مع كبار
وقت سابق من هذا العام .وقامت الشركة

مزودي التكنولوجيا العالميين والشركات الناشئة على حد سواء.

وسيكون من دواعي سعادتنا

معــرض دبي للطيـــــــران

تعد
هــذا العــام حيث
ّ
مجمـــوعـــة ايــــــــــــدج
ً
شــــريكا في مجـــال
تكنولوجيا الدفاع.

تتضمن خارطة الطريق المستقبلية خطة مخصصة ألحدث الحلول

وســوف نعــرض

فضال عن مجموعة واسعة من
المنطقة ،وأنظمة الطاقة الموجهة،
ً

التـــي حققـتهــــــا

المتطورة المضادة للطائرات بدون طيار ،والتي تلبي احتياجات

الحلول االستخباراتية .وتهدف سيجنال إلى تطوير أنظمة معرفية نمطية
وقابلة للتكيف والتعديل ،بحيث تلبي المتطلبات التشغيلية المستقبلية

اإلنجازات الكـبرى

ســــــــيجــنال فـــــي

مـــياديـــــن البحـــــــث
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والتطوير وصنع المنتجات والقدرات الحديثة المتطورة في مجاالت

الحرب اإللكتـرونية واالستخبارات.

كان أحد مجاالت تركيزنا األساسـية هـذا العام هـو اختبـار وتطـوير حل

شامل ومتكامل وقوي مضاد للطائرات بدون طيار .تم اختبار األنظمة
التي نقوم بتطويرها في مناطق تهديد متعددة ويسعدنا اإلبالغ عن

أدائها الجيد للغاية .نتطلع إلى اإلعالن عما حققناه من تطورات في هذا
المجال في معرض دبي للطيران هذا العام.

م���ا مدى فاعلية  NavControl-Gفي منع الطائرات دون
طيار من التعدي على مواقع محددة؟

تم تطوير نظام  NavControl-Gلحماية األصول والمناطق الحساسة

من هجمات الطائرات بدون طيار المعادية .وقد خضع النظام لسلسلة
من االختبارات منذ إطالقه بهدف ضمان تلبيته لالحتياجات التشغيلية

والبيئية المتنوعة لدولة اإلمارات.

خالل التجارب ،أثبت نظام  NavControl-Gقدرته على التالعب بنقاط
فضال
الضعف في جميع بروتوكوالت المالحة عبر األقمار الصناعية،
ً
عن تنفيذ استراتيجيات اكتشاف وتخفيف متطورة ومؤتمتة تعمل على

إيقــاف الطـائرات بـدون طيار أو إعادة توجيهها أو هبوطها أو السيطرة
عليهــــا ضمــن مجمـــوعـــة مـن الســــيناريوهـــات .وقــد أثبــت النظــام

فعاليتــه في تحييد الخطر وتأمين المنطقة المستهدفة على نطاق

ديناميكي واسع.

تم تصميم نظام سيجنال لتلبية المتطلبات البيئية المحددة للمنطقة،
والمغبر.
حيث يعمل على النحو األمثل في الطقس الحار والرطب
ّ

وقع���ت س���يجنال ف���ي وق���ت س���ابق مذك���رة تفاهم مع
شركتَ ي  MBDA Missile Systemsو ،CILASالشركة
الفرنس���ية التابع���ة لمجموع���ة  ،Ariane Groupوكذلك
مدى
ش���ركة صناعات الفضاء اإلس���رائيلية ( .)IAIإلى أي
ً
ساعدت هذه الشراكات حتى اآلن؟

َ
ّ
شركة سيجنال من تصميم
تمكن مذكرة التفاهم الموقعة مع MBDA
حل متكامل مضاد للطائرات بدون طيار المعادية .والمنتج النهائي عبارة

عن نظام تركيبي يتكون من أجهزة استشعار إلكترونية للكشف والتعرف
وأجهزة ليزر عالي الطاقة لتحييد التهديدات الناجمة عن الطائرات بدون

طيار الصغيرة والمتناهية الصغر.

يشمل التعاون مراحل متنوعة؛ مما ّ
يمكن دولة اإلمارات العربية المتحدة

من االستفادة من الخبرات الدولية لدى شركتَ ْي  MBDAو .CILASإننا
حالي ًا طفرة تكنولوجية ،ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع
نشهد
ّ
شركائنا ليؤتي مشروعنا المشترك ثماره.

يتبع تعاوننا مع شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية ( )IAIخارطة طريق
واسعة النطاق ومفصلة .وقد تم اختبار المكونات الرئيسية للنظام
المضاد للطائرات بدون طيار على مدار العام ،ونتطلع ُق ً
دما الستكمال

العمل على الحل المتكامل هذا العام.

نتيجة لشراكاتنا مع كبار مزودي التكنولوجيا العالميين ،يمكننا أن
ً
تقدما في السوق
نضمن حصول عمالئنا على التقنيات والحلول األكثر
واستعمالها.

ه���ل يمكنك تس���ليط بعض الضوء على قدرات س���يجنال
ف���ي مج���ال الح���رب اإللكتروني���ة واالس���تخبارات؟ ما هي
الس ُبل لالستفادة من أحدث االتجاهات في الحرب
أفضل ُّ
اإللكترونية؟
ً
ميدانيا لدعم جميع أنواع أنشطة إنفاذ
توفر سيجنال تكنولوجيا مثبتة
القانون واألنشطة الحكومية .كذلك توفر أنظمتنا االستخباراتية

المتقدمة والمتكاملة أعلى مستوى من الحماية والوعي بالموقف
والتفوق المعلوماتي في بيئة متزايدة التعقيد لتعزيز أمن المجتمع

واألفراد.

تشمل عروض سيجنال حلول االعتراض القانوني اإليجابي والسلبي

التي تتميز بقدرات جمع البيانات والمراقبة والتحليل لألجهزة الثابتة

المتطورة للحماية من
والمتنقلة ،باإلضافة إلى أنظمة التشويش
ّ
العبوات الناسفة والطائرات بدون طيار المعادية.

كيف تغلبت س���يجنال على التحديات التي فرضتها جائحة
كوفيد19 -؟

على الرغم من أزمة كوفيد  19 -التي ظهرت بعد األشهر األربعة األولى
ً
ً
ثابتا ومرونة في دعم عمالئها والبالد
التزاما
من العمل ،أظهرت سيجنال
في هذا القطاع الحيوي -قطاع األمن القومي.

أجبرتنا جائحة كوفيد  19 -على التكيف مع واقع جديد وتغيير الطريقة

التي نعمل بها .فنحن نعتمد في سيجنال على التغيير لتحقيق النجاح،
كما نسعى إلى تطوير حلول مرنة وجريئة وخالقة للتغلب على التحديات

المستقبلية .لقد كنا استباقيين في مجموعة ايدج  -حيث استفدنا من
قدراتنا التكنولوجية المتقدمة لضمان حصول موظفينا على الوسائل
الالزمة ألداء واجباتهم بأمان وكفاءة ،مع الحفاظ في الوقت ذاته على

استمرارية األعمال ودعم تدابير األمن القومي على أفضل وجه ممكن.
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“اكسبو ”2020
مكاسب استراتيجية إماراتية

ال تقتصر عوائد استضافة معرض «اكسبو  »2020العالمي في دبي على
الجانب االقتصادي ،بل تتعداه لتشمل الجوانب الثقافية والسياحية والعلمية
واالعالمية ،حيث أن هذه المعارض العالمية ذات الموروث التاريخي الكبير
ً
علميا
واآلثار الممتدة ،تمثل منصة مهمة تتالقى فيها جميع النخب المؤثرة،
ً
ً
ً
ً
ً
وفكريا ،على الصعيد العالمي ،السيما أن
وسياسيا
وتجاريا
واقتصاديا
وصناعيا
هذا المعرض ال يقام سوى كل خمسة أعوام.

بقلم :العقيد الركن /يوسف جمعه الحداد
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وتشارك فيه مئات الدول التي تستعرض أحدث قدراتها المعمارية

فضال عن أن استضافة دولة االمارات
والتكنولوجية واالبتكارية،
ً
العربية المتحدة بكل ماتمتلك من خصائص وسمات ترويجية وسياحية

عالمية لهذه الدورة من «اكسبو» تضفي عليها خصوصية فريدة ألن
دولة االمارات تمثل وجهة عالمية مثالية في هذا التوقيت الذي تعاني
فيها معظم دول العالم تبعات تفشي فيروس «كورونا» ،ومن خالل

النقاط التالية يمكن أن نرصد أبرز المكاسب االستراتيجية االماراتية في
استضافة «اكسبو  2020دبي»:

انتعاش االقتصاد الوطني

تسهم استضافة هذا المعرض العالمي في دولة االمارات في تسريع
ً
محليا
وتيرة انعاش االقتصاد الوطني ،ومعالجة آثار تفشي وباء «كورونا»
ً
وعالميا ،حيث ال تخفى انعكاسات الجائحة وما رافقها من قيود على

السفر والسياحة وتراجعات كبيرة في حركة السياحة والنقل والتجارة
ً
عالميا ،حيث تعاني اقتصادات الدول كافة آثار هذه الجائحة ،التي تسببت

في انكماش االقتصادات؛ وفي هذا اإلطار تشير التوقعات إلى أن
مشاركة هذا العدد الضخم من الدول في أول حدث من نوعه في الشرق
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ،يمكن أن يعزز اقتصاد دبي بمقدار 33

مليار دوالر ،حيث تتوقع دبي استقبال  25مليون زائر للمعرض ،وبالتالي
يتوقع أن يعيد «اكسبو  »2020االقتصاد االماراتي إلى معدالت نمو

ماقبل الوباء.

السياحة واالستمار

تعزز استضافة «اكسبو  2020دبي» مكانة الدولة على خارطة السياحة
ً
اقليميا في
واالستثمارات في العالم؛ فعلى الرغم من ريادة االمارات
جميع مؤشرات التنافسية العالمية ،فإن هذا المعرض الذي حظي

باهتمام كبير من القيادة الرشيدة ،سيرتقي بمكانة االمارات بما

سيشهده من استعراض لتقنيات متطورة على صعيد االستدامة والتنقل
والفرص ،مثل اختبار شركة «أوبر» للسيارات الطائرة خالل الحدث،

وكذلك استشراف مستقبل النقل الجوي والذكاء االصطناعي والرعاية
المسيرة لنقل االمدادات الطبية العاجلة
الصحية مثل استخدام الطائرات
ّ
للمجتمعات النائية وفي أوقات األزمات والطوارىء .ومن المعروف أن
معارض «اكسبو» تشهد طيلة تاريخها االعالن عن طفرات نوعية في

العلم والتقنيات والمجاالت كافة ،ومن ذلك نقل البث التلفزيوني

الحي األول في معرض نيويورك الدولي في العام  ،1939كما ُكشف
النقاب عن مسرح مزود بشاشة عرض ضخمة عالية الدقة ،المعروفة

أيضا بجهاز التلفزيون الفائق الدقة ،في إكسبو  2005آيشي في اليابان.

ّ
وتمكن ألكسندر جراهام بيل من عرض أول هاتف في العالم في عام
 1876في معرض فيالدلفيا المئوي للفنون والمصنوعات ومنتجات
التربة والمناجم ،كما أتاح معرض أوساكا العالمي في اليابان 1970

للزائرين أول فرصة للتعرف على تقنية االتصال عبر الهاتف المتحرك،

كما شهدت معارض إكسبو الدولية ابتكارات غذائية كثيرة تشمل الفشار
وصلصة الطماطم الشهيرة “هاينز” .وشاهد زوار معرض القرن الحادي

والعشرين في سياتل للعام  1962أول جهاز للتعرف على الصوت الذي

ابتكرته شركة “آي.بي.إم” والذي ُيعرف باسم “شو بوكس» ،كما شهد

تعزز استضافة «اكسبو 2020
دبي» من مكانة الدولة على
خارطة السياحة واالستثمارات
في العالم بما سيشهده من
استعراض لتقنيات متطورة
على صعيد االستدامة والتنقل
والفرص
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يعتبر «اكسبو  2020دبي»
الطموح العالمي األكبر لدولة
ً
رمزا لتوجه الدولة
االمارات ويمثل
بشكل جاد نحو تنويع االقتصاد
واالحتفال بتصدير آخر برميل
ً
عاما
للنفط بعد خمسين

سيقود االمارات إلى هذه اللحظة االحتفالية التاريخية؛ ومن هنا يمكن
فهم مغزى دعم القيادة الرشيدة وتشجيعها للقطاعات غير النفطية على

القيام بدور قاطرة التنمية في االمارات ،والسيما المجاالت التقنية
والتكنولوجية والسياحة والنقل والمعارض وغيرها.

التسامح والتعايش

ً
عالميا كأرض
قد ال تكون هناك مناسبة مثالية لتسويق االمارات

للتسامح والتعايش بين البشر من مختلف الجنسيات واألديان واألعراق
والمذاهب ،حيث يمثل «اكسبو  2020دبي» تجمع عالمي مهم للبحث
في حلول للتحديات العالمية على قاعدة التعاون الدولي الذي تحتاجه

معرض شيكاغو العالمي في عام  1893تركيب عجلة فيريس الترفيهية

البشرية بشدة في مرحلة مابعد «كورونا» ،فوجود ماليين الزائرين فرصة

تجربة ممتعة لزائري المعرض وقتذاك.

«اكسبو» أكبر حدث دولي من حيث الشمول واستقطاب الزائرين.

الدوارة األولى من نوعها في العالم ،التي ابتكرها جورج فيريس ،لتقديم
ّ

منصة لتقارب البشر

من خالل جهد هائل وتخطيط محكم وانفاق حكومة دبي أكثر من 7

مثالية للتعرف إلى نموذج االمارات القيمي واألخالقي الفريد ،حيث يعد

الثقة واالهتمام

الشك أن حصول اإلمارات على أعلى عدد من األصوات في تاريخ المكتب

مليارات دوالر ،نجحت االمارات في تقديم نموذج قيادة مثالي من خالل

الدولي للمعارض خالل التصويت الختيار المدينة التي ستستضيف هذه
ً
ً
عالميا بالثقة ،ويجسد االهتمام
تصويتا
الدورة من إكسبو الدولي ،يمثل

يمكن للعالم أن يتحرك وفي أي اتجاهات ،حيث وعد صاحب السمو

إقرار بمكانة اإلمارات المرموقة على الساحة الدولية ،وشهادة فخر بما

توفير منصة عالمية للتقارب بين البشر من جميع انحاء العالم بما يعيد
أجواء الحياة العادية للعالم ،ومناقشة مرحلة مابعد «كورونا» وكيف
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء

حاكم دبي ،رعاه الله ،بتنظيم «حدث استثنائي يطبع في ذاكرة البشرية».

تنويع االقتصاد

يعتبر «اكسبو  2020دبي» الطموح العالمي األكبر لدولة االمارات ويمثل
ً
رمزا لتوجه الدولة بشكل جاد نحو تنويع االقتصاد واالحتفال بتصدير آخر
ً
عاما ،كما قال صاحب السمو الشيخ محمد
برميل للنفط بعد خمسين

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
ً
مشيرا سموه إلى أن االستثمار الصحيح هو الذي
في عام ،2015

ً
أيضا
الدولي الكبير بتعزيز التعاون والتواصل مع شعوب منطقتنا .وهو
حققته الدولة على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية في جميع
مؤشرات التنمية ،والصعود الالفت في المكانة والنفوذ والعالقات

الدولية والعمل اإلنساني العالمي.

التجارة غير النفطية

من المتوقع أن يصل التأثير االقتصادي المباشر وغير المباشر الناتج

عن اكسبو  2020إلى نحو  145مليار درهم ،وأن يرفع المعرض قيمة

التجارة غير النفطية لدبي إلى  4.5تريليونات درهم ،خاصة في قطاع

االستثمار في الضيافة والطيران ،وأن تسهم تحسينات البنية التحية
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والمواصالت والرفاهية والحداثة ،نتيجة لتنظيم معرض اكسبو 2020

دبي ،في دعم موقع دبي والدولة ككل على الخارطة العالمية كواجهة

سياحية واستثمارية رائدة.

حضارة إماراتية

يبعث «اكسبو  »2020برسالة اماراتية للعالم من خالل الشعار الخاص
بالمعرض ،وهو عبارة عن تجميع ألنماط من نقوش ومشغوالت ذهبية

أبدعتها حضارة إماراتية قبل  4000عام ،ونسجت خيوط تواصلها مع
حضارة دلمون والفراعنة والرافدين إلى حضارة ما وراء النهرين والسند

والهند .ويدل الشعار على أن اإلماراتيين أبناء حضارة ،ويحملون اليوم
قيم الحضارة للعالم ،كما أنهم سيبقون أهل انفتاح وتجارة وتواصل

مع بقية الحضارات .كما يعزز دور اإلمارات كحلقة تواصل مع حضارات
قديمة ،واستمرارها في كونها نقطة التقاء وتواصل حضاري عبر إكسبو

يعكس حالة التماهي التي تجعل من المعرض منصة عالمية استثنائية

الكتشاف الحلول المبتكرة والرائدة للمواضيع الفرعية الثالثة التي تم

تحديدها كعوامل رئيسة للتنمية العالمية ،وهي االستدامة والتنقل
والفرص؛ ففي أعقاب األزمة المالية العالمية ،ومع انضمام المزيد من

ً
ملحة إلى
االقتصادات الصاعدة إلى االقتصاد العالمي ،تبدو الحاجة

نماذج عالمية جديدة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة واالستقرار
المالي ،لذا سيشكل معرض «إكسبو الدولي  »2020منصة مميزة

وبعد إكسبو .وعند إطالقه الشعار الجديد ،قال صاحب السمو الشيخ
ً
ً
إماراتيا إلكسبو عمره 4000
شعارا
محمد بن راشد آل مكتوم“ :اعتمدنا

روح ريادة األعمال واالبتكار .كما سيركز على اكتشاف سبل الترابط

وانتهاء بجبال رأس الخيمة والفجيرة،
بدبي ،إلى وادي المليحة بالشارقة،
ً

إرث من االبتكارات الجديدة التي تفيد االمارات في تحقيق تطلعاتها

عام ...لدينا عمق تاريخي إماراتي من بينونة بأبوظبي ،إلى ساروق الحديد
عمق تاريخي عمره أكثر من  4000عام ،كنا حلقة تواصل مع حضارات

قديمة ،وسنبقى نقطة التقاء وتواصل حضاري عبر إكسبو وبعد إكسبو
بإذن الله” .وأضاف سموه“ :شعار إكسبو الجديد هو رسالة لشعبنا
بأننا أهل حضارة ضاربة في التاريخ ،ورسالة للعالم بأننا كنا وسنبقى
أهل تواصل ومحطة اللتقاء الحضارات وعاصمة لإلبداع .كان هنا في

منطقتنا أيادٍ مبدعة رسمت وصنعت الذهب قبل  4000عام ،واليوم

معنا ٍ
أياد مباركة تبني مستقبل اإلمارات لمئات السنين القادمة”.

الهوية اإلماراتية

يمثل «اكسبو  »2020فرصة مثالية للجمع بين أهداف هذا الحدث
ً
ً
وثيقا باالبتكار
ارتباطا
العالمي الفريد وهوية االمارات التي ترتبط
والتجديد واالنشغال بالمستقبل والبحث عن األفكار الرائدة الجديدة ،ما

لتكريس نماذج جديدة لتدفق المقدرات المالية والفكرية الكفيلة بتعزيز
وتحديد الشراكات المحتملة ،مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنتاج
التنموية من ناحية ،وتفيد دول العالم أجمع وشعوبه من ناحية ثانية.

مركز االبداع واالبتكار العالمي

يعزز «اكسبو  »2020قوة االمارات الناعمة على الساحة الدولية،
ً
ايجابا
ويضيف إلى مكانتها وسمعتها العالمية المرموقة ،بما ينعكس
ً
عالميا في مختلف مؤشرات
على سعيها للوصول إلى الرقم ()1
فضال عن تعزيز قدرتها على استقطاب
التنمية والتنافسية العالمية،
ً

وتوطين التكنولوجيا ،ويجعل اإلمارات منصة رئيسية النطالق التقنيات
ً
ومركزا
التكنولوجية الحديثة ،ونقطة انطالق كذلك للشركات األجنبية،
لإلبداع واالبتكار العالمي ،خاصة أن اإلمارات توفر بيئة حاضنة لإلبداع،
ً
نظرا لما تتسم به من مناخات الحرية والشفافية واالستثمار في
العقول والمواهب.
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إكسبو

 2020دبى واالستثمار
فى مستقبل البشرية

شكل معرض إكسبو الذى أقيم على مدار  170عاما منذ بدايتها فى إكسبو لندن عام 1951

وحتى إكسبو 2020دبى ،أحد الروافع الرئيسية للتقدم البشرى والقاطرة التى عززت مسيرة الحضارة

والتقدم العلمى والتكنولوجى ،بما قدمه من أفكار ورؤى وابتكارات واختراعات أحدثت نقلة نوعية فى

مسيرة التقدم اإلنسانى ،حيث شهدت معارض إكسبو المختلفة ظهور الثورات الصناعية ومعظم

االختراعات المهمة مثل البث التليفزيونى واإلذاعى واختراع التليفون والمصعد ،كما انبثقت عن

معارض إكسبو مبانى ومنشآت تعد تحفة معمارية مثل برج أيفل بباريس واألبرة الفضائية بسياتل
وصاروخ الفضاء ومحطة الطاقة النووية ،والتقنيات الجديدة للحاسوب غيرها من االختراعات التى
أنارت طريق العالم صوب التقدم واالزدهار.

بقلم :د .أحمد سيد أحمد

خبير العالقات الدولية والشؤون األمريكية بمركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية
وعلى خالف معارض إكسبو الـ 34السابقة ،يكتسب معرض إكسبو

المغزى والداللة:

والتداعيات المحلية واإلقليمية والدولية.

عربية وشرق أوسط وأول دولة فى جنوب أسيا وأفريقيا ،المكانة والقيمة

دبى خصوصية كبيرة سواء من حيث التوقيت أو من حيث المخرجات

يعكس استضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة إلكسبو دبى ،كأول دولة
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الكبيرة لها من حيث كونها تمثل نموذجا حقيقيا

للتقدم والتنمية واالزدهار والتسامح والتعايش،

فدولة اإلمارات العربية المتحدة لديها تجربة متفردة
ومتميزة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،

حيث حققت معدالت نمو مرتفعة فى ظل اقتصاد
قوى ينمو بشكل مطرد ويرتكز على نموذج تنموى

يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وريادة األعمال

واألفكار ،كما يعتمد على التنمية المستدامة وضمان
حقوق األجيال المقبلة ،كذلك االعتماد على الموارد
الطبيعية والبشرية وتقليل االنبعاثات الكربونية من

يعكس استضافة دولة اإلمارات
العربية المتحدة إلكسبو دبى ،كأول
دولة عربية وشرق أوسط وأول دولة فى
جنوب أسيا وأفريقيا ،المكانة والقيمة الكبيرة

لها من حيث كونها تمثل نموذجا حقيقيا للتقدم

والتنمية واالزدهار والتسامح والتعايش

أجل مواجهة التغيرات المناخية ،وقد أصبحت دبى
ً
نموذجا فى
مدينة عالمية بكل معنى الكلمة ،حيث تعد منطقة جبل على

اإلسالم السياسى المتطرفة فى الشرق ،وبالتالى تقود دولة اإلمارات

ً
ً
ً
فريدا فى نشر ثقافة التسامح
عالميا
نموذجا
كما أن دولة اإلمارات تقدم

بين البشر والتعايش والتفاعل بين الحضارات والثقافات.

يتمتعون بكافة الحقوق والمزايا فى كل المجاالت بما فيها الصحة،

هذا الحدث العالمى األبرز ،وهو ما انعكس فى حفل االفتتاح يوم 30

التنمية والتجارة واالستثمار تسعى دول العالم المختلفة الستنساخه.

والتعايش واالنفتاح على األخر ،حيث يعيش بها جنسيات من  200دولة،
حيث تم تلقيح معظم سكان اإلمارات من المواطنين والوافدين ،كما

كانت اإلمارات أول دولة فى شبه الجزيرة العربية تستضيف قداس للبابا
فرانسيس فى عام  ،2019كما تم توقيع وثيقة اإلخوة اإلنسانية على

أرضها بين شيخ األزهر الشريف األمام األكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا
ً
ً
قويا للتسامح والتعايش وقبول األخر
تيارا
فرنسيس ،وهو ما شكل
فى مواجهة تيارات الكراهية والتعصب والتهميش واإلقصاء ونفى األخر
وتصاعد موجات التطرف التى تشهدها العديد من دول العالم سواء

المتقدم والنامى ،حيث اليمين المتطرف فى الغرب مقابل تنظيمات

نموذج التسامح والتعايش فى العالم بما يساهم فى تحقيق التقارب

تحظى اإلمارات بقدرات بشرية وتكنولوجية هائلة مكنتها من استضافة
سبتمبر والذى أبهر العالم ،الذى شاهد ملحمة أسطورية من اإلبداع

واإلبهار فى القبة الفوالذية وحى الوصل المسرح األساسى إلكسبو
دبى ،وكيف نجحت اإلمارات فى إثبات أنها قادرة بفضل اإلرادة السياسية

والقدرات البشرية والتكنولوجية على تنظيم هذا الحدث المهم .حيث
تمتلك القيادة اإلماراتية الرؤية الشاملة والنظرة الثاقبة والمستقبلية

والتى أدت إلى وصول اإلمارات إلى هذه المكانة العالمية الرائدة.
كما قدمت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عبر إكسبو دبى ،نموذجاً
ً
رائدا للعالم العربى واإلسالمى حيث غيرت من الصورة الذهنية للعرب
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والمسلمين والتى شوهت بفعل اإلرهاب والتنظيمات المتطرفة،

وأثبتت اإلمارات أن العرب كانوا ومازالوا أحد روافد التقدم اإلنسانى
والحضارة البشرية ،وأن هذه التنظيمات المتطرفة ال تمثل العرب أو

المسلمين .لهذا كله استطاعت اإلمارات العربية عن جدارة وحق أن
تستضيف وتنظم معرض إكسبو  2020دبى ،وأن تثبت للعالم كله

إسهامها الكبير والمتميز فى تعزيز التقدم اإلنسانى وصنع المستقبل.

األهمية والتوقيت

يكتسب معرض إكسبو دبى الذى يأتى تحت عنوان :تواصل العقول

وصنع المستقبل ،ويضم محاور االستدامة والتنقل والفرص ،أهمية

كبيرة خاصة من حيث التوقيت أو من حيث النتائج ،فالمعرض يأتى
فى توقيت مهم يعانى فيه العالم من جائحة كورونا والتى ألقت
بظاللها االقتصادية واالجتماعية والسياسية على كل دول العالم وعلى
االقتصاد العالمى الذى تأثر سلبا بالجائحة نتيجة إلجراءات اإلغالق وهو

ما أدى إلى تراجع معدالت النمو العالمية وتراجع التجارة الدولية وحركة
ً
سلبا على
االستثمارات ورؤوس األموال وكذلك األفراد ،وهذا بدوره أثر
ً
سلبا
كثير من الدول ،خاصة النامية والفقيرة فى أسيا وأفريقيا ،كما أثر

على قطاعات كبيرة من السكان داخل الدول ،وبالتالى يستهدف إكسبو

دبى استعادة التعافى االقتصادى العالمى ،وهو ما أكد عليه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس

مجلس الوزراء حاكم دبى ،فى أثناء ترحيبه بوفود الدول والمنظمات
الدولية ضمن استعدادات انطالق إكسبو  2020دبى ،حيث قال :أن
العالم يستعد الستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافى فى العالم.

كما أن المعرض الذى يستمر لستة أشهر يأتى فى توقيت مهم بالنسبة

لمنطقة الشرق األوسط التى تعانى بعض دولها من ويالت الحروب
األهلية والنزعات واألزمات السياسية وانتشار التنظيمات والمليشيات

المسلحة وتصاعد خطر اإلرهاب وتراجع معدالت التنمية وزيادة معدالت

الفقر والبطالة والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ،إضافة إلى هشاشة

الدولة الوطنية فى العديد من الدول العربية ،وبالتالى يساهم اكسبو
دبى فى تحويل منطقة الشرق األوسط من منطقة صراعات وتوترات

إلى منطقة مزدهرة اقتصاديا ويساعد فى تحقيق التنمية والتقدم بما

يوفره من فرص هائلة للمنطقة العربية.

كما يأتى إكسبو دبى فى توقيت مهم بالنسبة للعالم الذى يشهد

فيه العديد من األزمات والتحديات ،مثل التداعيات السلبية للتغيرات

المناخية وزيادة االنبعاث الحرارية وما نتج عنها من ارتفاع حرارة األرض
وبالتالى زيادة ظاهرة التصحر والمجاعة ،وزيادة األعاصير والبراكين
والحرائق التى شهدها العالم فى السنوات األخيرة ،كما يأتى فى سياق

تصاعد األزمات االقتصادية وزيادة الصراعات والحروب فى العديد من

مناطق العالم المختلفة.

تداعيات محلية وإقليمية ودولية:

وتداعيات ومخرجات مهمة على كافة المستويات:

مكتسبات محلية:

يحقق إكسبو دبى العديد من الفوائد والمكتسبات المهمة لدولة

اإلمارات العربية المتحدة ،فعلى المستوى االقتصادى والتنموى وبلغة
األرقام ،فإن من أبرز الثمار التى تجنيها اإلمارات خالل المعرض هى

استقبال استثمارات بمقدار  43مليار دوالر منذ اإلعالن عن استضافة

الحدث ومتوقعة خالل المعرض .زيادة فى تجارة التجزئة بقيمة 10

مليارات دوالر خالل المعرض .أكثر من  25مليون زائر لإلمارات من
 190دولة خالل فترة المعرض .توفير  90ألف وظيفة جديدة لها

كما ساهمت معارض اكسبو السابقة فى تحقيق طفرات كبيرة فى

عالقة بالمعرض .إضافة إلى االستثمارات التي أعلنتها الدولة لتنفيذ

فإن معرض إكسبو دبى سيساهم أيضا فى إضافة لبنات جديدة فى

نحو  8مليارات دوالر .تعزيز قطاع السياحة حيث تم إنشاء حوالى 99
ً
ً
سواء
جديدا في اإلمارات ،بطاقة تبلغ  45ألف غرفة فندقية،
فندقا
ً

كافة المجاالت التكنولوجية وفى مجال التنمية واالختراعات وغيرها،
جدار التقدم البشرى على كافة المستويات لما يحققه من إسهامات

مشروعات إنشاء المرافق الخاصة باستضافة المعرض ،والتي بلغت
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والسياسية واإلعالمية العالمية ،حيث يشكل فرصة مهمة لتعرف

الماليين من سكان العالم سواء الذين يزورون اإلمارات خالل المعرض
أو الذين يتابعون الحدث إعالميا ،وهو ما يبرز النموذج اإلماراتى التنموى
ً
ً
ً
وملهما لكثير من دول
رائدا
نموذجا
الحداثى والتجربة المزدهرة التى تشكل
العالم ،خاصة مع االقتراب باالحتفال باليوبيل الذهبى لدولة اإلمارات

فى ديسمبر المقبل ومسيرة خمسين عاما من العطاء واالزدهار والتقدم.
كما أنه يعزز من مكانة اإلمارات إقليميا وعالميا ودورها الفاعل فى تعزيز
األمن واالستقرار العالم وتسوية الصراعات والحروب واألزمات ومواجهة

اإلرهاب والتطرف ،خاصة مع حصول اإلمارات على عضوية مجلس األمن
كدولة غير دائمة العضوية لمدة عامين ،وكذلك حصولها على عضوية

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

تعزيز التنمية فى المنطقة:

يساهم إكسبو دبى فى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة فى منطقة

الشرق األوسط ،وفى الدول العربية وزيادة االستثمارات األجنبية إلى
دول المنطقة ،وهو ما يساعد فى تجفيف بيئة الصراع والتوتر والعنف

والتطرف ،حيث يعد المدخل التنموى اإلماراتى إلى جانب مدخلها الثقافى
االنفتاحى ،إستراتيجية شاملة لتحقيق التقدم ومواجهة الصراعات
واإلرهاب .كما انه يضع المنطقة العربية على الخريطة العالمية ويزيد من

معدالت التجارة بينها وبين الدول األخرى.

حلول لألزمات والتحديات العالمية:

يعد إكسبو  2020دبى أحد المحطات األساسية فى مسيرة التقدم البشرى

والنهضة اإلنسانية ،حيث يساهم فى تعزيز التجارة العالمية والتعافى
االقتصادى العالمى بعد جائحة كورونا ،كما انه يوفر العديد من الفرص

المهمة فى مجال االبتكارات واالختراعات المختلفة من كافة دول العالم

المشاركة فى المعرض ،وهو ما يساهم فى تدعيم التقدم اإلنسانى.

كما أن المعرض يعزز دور اإلمارات فى مواجهة تداعيات التغيرات

المناخية حيث تعقد العديد من اللقاءات والندوات حول كيفية تخفيض
االنبعاثات الحرارية،خاصة أن اإلمارات شاركت بفاعلية فى قمة المناخ

التى استضافها البيت األبيض فى أبريل الماضى ،كما أن المعرض

في مدينة دبي أو المناطق المجاورة في اإلمارات األخرى ،لخدمة زوار

يساهم فى رسم خريطة طريق إللهام تحرك إيجابى قبل انعقاد الدورة

برج خليفة ،أكبر برج فى العالم .كما أن إكسبو دبى سيساعد على رفع

بشهر واحد في مدينة جالسكو اإلسكتلندية.

المعرض ،كما ان القبة الفوالذية تمثل أيقونة مهمة للسائحين إلى جانب

معدل النمو االقتصادى للدولة بنحو  1.5نقطة مئوية ،وذلك فى سنوات
ما بعد انتهاء المعرض .رفع قيمة التجارة غير النفطية لدبى إلى 4.5
تريليون درهم ،خاصة فى قطاع الضيافة والطيران إلى جانب تحسينات

البنية التحية والمواصالت والرفاهية والحداثة وجودة الحياة ..كما أنه يعزز
من مكانة دبى كواحدة من أهم المدن الذكية فى القرن الحادي والعشرين.

وعلى مستوى التنمية المستدامة فإن كل أعمال المعرض تهدف إلى
إحداث آثار بيئية إيجابية على النطاق الوطني واإلقليمى والعالمى ،ودعم

خطة دبى  2021ورؤية اإلمارات  2021وأجندة األمم المتحدة 2030

للتنمية المستدامة.

وعلى المستوى السياسى والثقافى فإن إكسبو دبى يضع دولة اإلمارات

العربية المتحدة فى مكانة متميزة ومتقدمة على الخريطة االقتصادية

الـ 26لمؤتمر األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن المناخ
كذلك يعزز المعرض العولمة اإلنسانية الحقيقية والتفاعل بين الثقافات

المختلفة حيث تشارك  191فى المعرض ويقدم كل منها فى جناحه تراثه
وتاريخه وإسهامه الحضارى ويعرض لمنجزاته التنموية والفرص المتاحة
لديه ،وهو ما يعزز من مفهوم التضامن العالمى فى مواجهة األزمات

والتحديات.

الشك أن إكسبو دبى يقدم خريطة طريق شاملة لالستثمار فى مستقبل
البشرية بما يوفره من فرص واعدة ومن رؤى وإبداعات مختلفة وتقديم

الحلول لمواجهة التحديات واألزمات العالمية ،والتحرك نحو بناء عالم

أفضل للجميع يقوم على المسئولية المشتركة وتعزيز وتدعيم ثقافة
التعاون والتضامن ونبذ الصراعات والتناحر والتطرف وثقافة الكراهية،
ولهذا فإن العالم بعد إكسبو  2020دبى سيكون مختلفا بعده.
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قمة غالسكو البشرية بين الدمار
اإليكولوجي واالستعالء التكنولوجي

قمة غالسكو ،أو مؤتمر األمم المتّ حدة
مع ظهور هذه السطور للنور ،تكون أعمال ّ
انطلقت في مدينة غالسكو بأسكتلندا ،وتستمر أعمالها
المناخي  2021قد
للتغير
ْ
ّ
ّ
حتى الثاني عشر من شهر نوفمبر تشرين الثاني.
بقلم :إميل أمين

كاتب وباحث في الشؤون الدولية

استثنائية
قمة
ما هو الهدف من تلك
ّ
القمة؟ ولماذا هي ّ
ّ
اإلنسانية؟
في حياة
ّ

ّ
البشرية الغارقة
تتعلق بها
يمكن القطع ّأنها آخر خشبة خالص ،يمكن أن
ّ
البشري ُبر ّمته،
يهدد بفناء الجنس
المناخي ،والذي
التغير
في هاوية
ّ
ّ
ّ
ّ
استثنائية مشحونة بالمخاطر،
ودمار الكوكب األزرق ،ولذلك فهي قمة
ّ

وباتت تداعياتها تتجاوز حدود المناخ ّ
لتمس مناحي
الكارثية،
تطوراته
بكل
ّ
ّ
ّ
أهم ّية خروج
واالقتصادية وغيرهما ،ما يستدعي
السياسية
الحياة
ّ
ّ
ّ
حتمية ّ
زعماء
توقع أن يشارك فيها
الم َّ
المؤتمر بنتائج فاعلة خالل ّ
األيام التي من ُ
ُ
من مختلف دول العالم.

العام لألمم
والشاهد أنّ ه في شهر مايو الماضي ،ارتفع صوت األمين
ّ
الحالي،
األممي
المناخي
المتّ حدة أنطونيو غوتيريسُ ،محذّ ًرا من المشهد
ُ
ّ
ّ
ّ
يتعين على جميع الدول االلتزام بخفض االنبعاثات
ومشيرا إلى أنّ ه
ّ
ً
ّ
الكربونية إلى درجة صفر بحلول عام  ،2050إذا أراد العالم أن يتجنب
ّ
مئوية بحلول نهاية القرن.
كارثيا في درجة الحرارة بمقدار  2.4درجة
ارتفاعا
ًّ
ً
ّ

قمة العظماء السبعة في
غير ّ
أن ما جرى في يوليو المنصرم ،وغداةَ ّ
بريطانيا ،أحبط غوتيريس ما جعله يبدو ّ
أي
أقل
ً
تفاؤال بكثير من حدوث ّ

للمؤسسة
العام
ألن السكرتير
تغيرات
ّ
حقيقية في هذا المجال؛ ذلك ّ
ّ
ّ
ّ
ً
المتقدم في تغيير
حقيقية عند سادة العالم
رغبة
الدولية ،لم يلمس
ّ
ّ
ّ
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المناخية ،إن جاز التعبير ،وفي وقت يحتاج العالم
األوضاع وتبديل الطباع
ّ
فيه بشكل عاجل إلى التزام واضح ال َل ْبس فيه بتحقيق أهداف اتّ فاق
وخاصة من ِق َبل دول العشرين ،والتي هي بالدرجة األولى
باريس للمناخ
ّ
مسؤولة بشكل شبه مطلق عن كارثة ارتفاع درجة حرارة األرض ،وما

ِ
مناخ ّية كارثِ ّية تشمل الحجر والبشر دفعة
يستتبعها من مظاهر وظواهر
واحدة.

ما الذي يحتاجه كوكب األرض بش���كل عاجل ،ويس���تدعي
جراحية عاجلة من المجتمعين في غالس���كو هذه
ق���رارات
ّ
األيام؟
ّ

ّ
المسطح المتاح للكتابة ،غير ّأنه وبدون
ّربما يتّ سع الشرح والطرح على
َ
ّ
ّ
مخل ،يمكن القطع ّأول األمر بوقف إنتاج
ممل أو اختصار
تطويل
سبب الرئيس في زيادة نسبة غاز الدفيئة ،ثاني
الم ّ
الفحم ،ال ِس ّيما وأنّ ه ُ
الجوي ،األمر الذي أنتج ظاهرة االحتباس
أكسيد الكربون في الغالف
ّ

الحراري ،وما يستتبعها من ظواهر مثل األعاصير والعواصف ،التصحر
ّ

ِ
الشرع ّية،
وصوال إلى الهجرة غير
والنحر ،الجفاف وندرة المحاصيل،
ً
ّ
ِ
وكل من تلك العناصر ّربما نعود إليه
توقعة،
والحروب
الم ّ
الديموغراف ّية ُ
مرة بالتفصيل والتدقيق.
ذات ّ
فإن العظماء السبعة في بريطانيا ،بدا وكأنّ هم تراجعوا
ذلك،
على
عطفا
ً
ّ
عن التزاماتهم ،بتقديم حزمة من المساعدات إلى الدول الفقيرة والنامية
حول العالم ،تصل إلى مائة مليار دوالر ،لدعم موازاناتهم الساعية في

تلوث البيئة.
طريق تقليص ّ

ألف ّ
ّ
ِ
ح���قَ :م ْن
الح���ق ُّ
���ن للق���ارئ أن يتس���اءل ول���ه في
يع ّ
الح���راري وارتفاع درجة
المس���ؤول ع���ن ظاهرة االحتب���اس
ّ
ِ
األرض ّية إلى هذا المستوى غير المسبوق؟
حرارة الكرة

دور ّية Frontiers in Sustainable
في أواخر الربيع الماضي ،نشرت
ِ
علمية
تهتم بشؤون المناخ والبيئة حول العالم ،دراسة
 ،Citiesوالتي
ّ
ّ
ِ
العالم ّية هي المسؤولة
أن  25مدينة من ُك َبريات المدن
َق ّيمةّ ،أكدت فيها ّ

الحضر ّية.
عن  52%من إجمالِ ّي انبعاثات غاز الدفيئة في المناطق
ِ
بت فيه الصين
دمر للبيئة التي
تسب ْ
ّ
ال يغيب عن األذهان الدور ُ
الم ّ
وكبريات مدنها ،من َج ّراء استخدام الفحم ،ويبدو من الجلِ ّي للعيان كذلك

ِ
األمريك ّية ،قد ساهمت في تدمير الكوكب األزرق
المتّ حدة
ّ
أن الواليات ُ
ً
أن األخير له لوبي مصالح يدافع
عبر ما هو أكثر
فداحة من الفحم ،رغم ّ

األمريكي.
عنه في قلب الكونجرس
ّ

ما الذي سيحدث حال أخفق المجتمعون في غالسكو في
دولية ملزمة ُّ
تجن ًبا لكارثة نهاية النوع
التوصل إلى قرارات
ّ
ّ
جراء غضب الطبيعة؟
اإلنساني من ّ
ّ

كمقدمة للهول
سلبيا الصيف األخير،
البشرية عربونً ا
حكما ،شهدت
ًّ
ّ
ّ
ً
يتس ّيد على العالم ،فقد انتشرت
الذي يتوارى خلف األبواب،
أن َ
مشتهيا ْ
ً

الحرائق في الغابات من َج ّراء ارتفاع درجة الحرارة في مواقع الغرب

والكندي ،بينما الفيضانات كادت أن تغمر ألمانيا وغيرها من
األمريكي
ّ
ّ
األوربية.
دول القارة
ّ
إن القادم مخيفّ ،
نتحدث عن قرون بعيدة ،بل خالل
فإننا ال
حين نقول ّ
ّ

بضعة عقود ال تزيد عن أصابع اليد الواحدة ،أي بحلول  ،2070سوف

ِ
األرض ّية إلى
تصل درجة الحرارة في مناطق واسعة وشاسعة حول الكرة
ستتحول حياتُ هم
أن  3.5مليار نسمة
 70درجة
مئوية ،األمر الذي يعني ّ
ّ
ّ
شد الرحال إلى دول
إلى جحيم مقيم ،وساعتها لن يجدوا أممهم سوى ّ
إقليمية
حروبا تبدأ
أن ذلك سيخلق
حدة
وربما قارات،
ّ
مناخية ،غير ّ
ً
ّ
ّ
أخف ّ
ّ

اإلنساني إلى حالة أقرب لإلنسان
عالميا؛ إذ سيعود المشهد
وتمتد
ًّ
ّ
ّ
ّ
األول ،فذاك كان يسعى وراء الماء والعشب ،واألخير يتطلع إلى
البدائي ّ
ّ

الهروب من القيظ القاتل.

تغير المناخ في أغلب األحيان
والثابت ّ
ثمة ما يدعو إلى َو ْصف ّ
أن ّ
أن خفض ثاني أكسيد الكربون بالكامل
ذلك
الشريرة”؛
بـ”المسألة
ّ
َ
ِ
العالم ّية ُبر ّمتها
يتط ّلب تغيير البنية التحتِ ّية للطاقة
من االقتصاد لن
فحسب ،والذي ستبلغ تكلفتُ ه تريليونات الدوالرات ،بل تعديل ّ
كل
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ِ
الزراع ّية على كوكب األرض.
المنشآت في العالم ،وتجديد الممارسات
بأحادية
التفكير
مة
المتقد
أو
ة
ي
في هذا السياق ال
ّ
ّ
يتوجب على الدول الغنِ ّ
ّ
ِ
نرجس ّية غير مستنيرة؛ ذلك أنّ هم بدون التعاون مع الدول النامية
أو

َ
يتمك ّنوا من النجاة.
والفقيرة ،لن

هنا تبدو االقتصادات النامية في حاجة وعلى نحو ُملِ ّح إلى االستثمار
التغير
في أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والبنية التحتِ ّية لمقاومة
ّ

فإن هذا لن يحدث ما لم تبادر الواليات المتّ حدة
المناخي ،وبالقطع
ّ
ّ
ِ
الرئيسيين في أوربا وآسيا إلى
جنب مع حلفائها
جنبا إلى
ٍ
األمريك ّيةً ،
ّ

الدولي،
الدولية كالبنك
المالية
المؤسسات
استقطاب تحالف من
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
اإلقليم ّية ،مثل البنك اآلسيوي
الدولي وبنوك التنمية
وصندوق النقد
ّ
التحتية واالنضمام إليه ،وكذا تشجيع الواليات
الستثمارات البنية
ّ
المتّ حدة على اإلقراض بطريقة تتماشى مع هدف الصافي صفر من
غاز ثاني أكسيد الكربون ،واالتّ جاه المباشر نحو استثمار مستدام من أجل

حقيقية.
تحتية وتنمية مستدامة
بنية
ّ
ّ
ِ
البشرية أمام تجربة وجود ّية وعليها
قمة غالسكو ،تبدو
ّ
على عتبات ّ

التكنولوجي.
اإليكولوج ّي واالستعالء
االختيار بين الدمار
ِ
ّ

البيئية والصناعية
ولكي تتفادى الكارثة عليها تغيير النظم
ّ
التقنية ،وفي
والزراعية بش���كل غير مس���بوق من الناحي���ة
ّ
الوقت ذاته بحجم كبير وغير مسبوق .ماذا يعني ذلك؟

حيا.
في السياسة ويجعل إزالة الكربون بشكل شامل
واقعا ًّ
ً

مما يرغب فيه العلماء والناشطونّ ،
لكنه سيتسارع
سيكون
التغيير أبطأ ّ
ُ

ً
ف القادةُ
المناخي عن الوعظ،
التغير
رغبة في مواجهة
األشد
توق َ
إذا ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
هندس ّية.
قضية
أن إزالة الكربون الشاملة هي
وبدؤوا برؤية ّ
ّ

قضية المناخ ليست ِ
قضية
قض ّية الحكومات فحسبّ ،إنها كذلك
ّ
ّ
ّ
ستؤثر على عوائد
حكما
ة
المناخي
ة
السلبي
رات
فالتغي
؛
الخاص
القطاع
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
األرضية.
إستثماراتهم حول الكرة
ّ

الدينيين حول العالم ،من األديان
قضية القادة
وفي الوقت عينهّ ،إنها
ّ
ّ

ٍّ
الجوهري
اإلنسانية إلى أوج الخطر
مخل ،لقد وصلت
باختصار غير
ّ
ّ
ّ
العالمية الثانية ،مثل التحشيد
الحرب
مجهود
عن
يقل
ال
جهد
وبحاجة إلى
ّ

ألجل المناخ ،وذلك من خالل بذل جهد أكبر لتثقيف أتباع دياناتهم

ّ
التحتية ُبر ّمتها كما
البنى
التحوالت
أن
ظهر
ُ
صفحات التاريخ ّ
المؤثرة في ُ
ّ
ّ
تُ ِ

الدينيين للعمل على
فضال عن دعم القادة
العام حول القضايا البيئِ ّية،
ً
ّ
ّ
تحفيز أصول مجتمعاتِ هم كالممتلكات واالستثمارات على العمل بما

ِ
العالم ّية.
العريض وبمقاييس االلتزام والتركيز والموارد والتغطية
هل األمل ضعيف في استنقاذ كوكب األرض؟

هي الحاجة اليوم تستغرق ً
زمنا أطول بكثير ،وبتعبير آخر حتّ ى استثمارات
َّ
ومنظمات وأصحاب مليارات ال تستطيع تحويل
متحمسة
فورية لبلدان
ّ
ّ

وضحاها.
عشية ُ
الصناعي بين
النظام
ّ
ّ
ٍ
يغير من األوضاع
من هنا ،يبدو الصراخ بأعلى صوت غير
مجد ،ولن ّ

الحالِ ّية ،وانما وضع أهداف جريئة يمكن أن يساعد.

مستقبل األرض والبشر بات مرهونً ا بوقائع تقنِ ّية جديدة على األرض،

تحوال
دولي ،هي ما سيحدث
فعالة وتعاون
تسرع بها سياسة
ً
صناعية ّ
ّ
ّ

مدعوون إلى المزيد من العمل
الوضعية .جميعهم
التوحيدية والمذاهب
ّ
ّ
ّ

بفعالية في النقاش
الروحية ،بل والتأثير عليهم والمشاركة
وتقاليدهم
ّ
ّ

يتوافق وخدمة البيئة.

“إن لدينا
مرةٍ  ،قال الرئيس
َ
الفرنسي السابق فرانسوا هوالندّ :
ّ
ذات ّ
نقيا لألجيال
مهمة واحدة فقط ،وهي حماية كوكب األرض وتسليمه ًّ
ّ

القادمة”.

ِ
قمة غالس���كو في تحقيق
هل س���ينجح
المجتمع���ون في ّ
ّ
يتطلع إليها ّ
كل البشر؟
األمنية التي
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كلما اقتربت ذكرى تأسيس
االتحاد ،في الثاني
من ديسمبر ،وتقترب
رائحتها الزكية العطرة،
يقترب معها ذكريات أخرى
تاريخية ،ترافقت مع ذلك
الحدث التاريخي الذي
غير حياة أمة بأكملها،
ّ
وكان عنوانا لنهضة لم
يشهد العالم مثلها،
ومن بين تلك الذكريات
التي تستوقفني ذكرى
تأسيس «مجلة درع الوطن
العسكرية االستراتيجية»،
التي تحتفل بعيدها
الخمسيني ،مع احتفال
دولة اإلمارات العربية
المتحدة وقيادتها
وشعبها والمقيمين على
أرضها باليوبيل الذهبي
الخمسيني المشرق.

تحية مدنية لدرع
الوطن
الصحافة عموما مهنة المخاطر ،ولكن الملفت أن اإلعالم العسكري

واألمني ،هو أشد خطورة ،ليس ألنه يضطر أحيانا أن يكون في
قلب المعارك تحت صوت الرصاص ،أو يدخل مناطق تعم فيها

النزاعات المسلحة فحسب ،فيتعرض االعالميون العسكريون ألعلى
درجات المخاطر على اإلطالق ،بل ألن اإلعالم العسكري عليه أن

يستوعب القارئ المدني ،ويقدم موضوعات استثنائية ،سياسية
واجتماعية وثقافية ،في نماذج غير اعتيادية وال تقليدية ،تفتح األفق

وتمد الجسور بين الفئات المختلفة ،وتنقل صورة حية للمجتمع
والمجتمعات القريبة اإلقليمية وفي كل مكان آخر في العالم.

هكذا بدأت وانطلقت درع الوطن ،كان عليها أن تكون مجلة عسكرية

من طراز رفيع ،لكنها تعلم أنها تصل القارئ المدني ،الذي يتطلع
بشوق لمعرفة األخبار والمعلومات والدراسات االستراتيجية ،وأن
تحافظ أيضا على خصوصية وهوية إماراتية خالصة ،وترافق القوات

المسلحة اإلماراتية ،منذ تأسيس االتحاد وبعد أن اتخذ المجلس

األعلى للدفاع برئاسة ،المغفور له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ً
ً
تاريخيا بدمج
قرارا
طيب الله ثراه ،ومعه إخوانه حكام اإلمارات آنذاك،

القوات المسلحة اإلماراتية تحت علم واحد وقيادة واحدة؛ وذلك
من أجل دعم الكيان االتحادي وتوطيد أركانه وتعزيز أمنه واستقراره

لتحقيق آمال الشعب اإلماراتي وتطلعاته.

تحتفل درع الوطن بعيدها الخمسين ،ونحتفل معها بمهمتها

التاريخية التي ابدعت فيها العطاء ،زمالء كثيرون عملوا في اصداراتها
األولى ،أعداد كثيرة منتظمة تم طباعتها وشجرة اإلتحاد تنمو وتثمر

ظالال وارفة ،موضوعات شيقة ودراسات ومقاالت عملية وسياسية

وثقافية وعسكرية تبحر في عوالم المعرفة كانت تصدر بحلتها
األنيقة ،خطابات القادة والقيادات العسكرية المؤثرة والتاريخية كانت

تنشر عبر درع الوطن والوطن يزداد تألقا ونموا وازدهارا ،وكما شاركت

في الحروب والمعارك شاركت أيضا في بث روح السلم والتآخي
والمحبة والتسامح والقيم النبيلة ،عبر صفحاتها وتغطياتها.

لدولة اإلمارات في عيدها الخمسين ،الزاهي البهي ،ترفع القبعات
احتراما وتقديرا وتثمينا لمكانتها ودورها وإنجازاتها ،ولدرع الوطن،

المجلة العسكرية االستراتيجية ،رفيق الدرب المؤهل المخضرم،
ومؤسسيها ومن عملوا فيها ،ولكل الذين ما زالوا يحملون رايتها،

تحية مدنية ،إلى جانب التحية العسكرية.

العـدد  | 598نوفمبر 2021

استراتيجيات

86

أزمة “الغواصات النووية”..
ترامبية في ثوب جديد

جلي؛ فاألولى
ما بين إدارة «دونالد ترامب» و»جو بايدن» ،تباينت الشعارات بشكل
ّ
قد رفعت شعار «أمريكا أولاً » ( )America Firstبينما رفعت إدارة «بايدن»
شعارات من قبيل «أمريكا عائدة» ( )America is backو»عودة الدبلوماسية»
( .)Diplomacy is Backودرج «بايدن» منذ اللحظة األولى لتنصيبه على طمأنة
الحلفاء األوروبيين بأن عهد «ترامب» الذي فعل فعلته في تقويض العالقات عبر
األطلسي قد َّ
ولى ،وأن «الترامبية» ( – )Trumpismوهو المفهوم الذي يشير إلى
النسق القيمي والعقائدي لترامب  -لم ُيعد لها مكان في السياسات األمريكية.
إعداد :جهاد عمر الخطيب
باحثة في العالقات الدولية

ْبي َد أن الرياح أتت بما ال تشتيه السفن ،فلم تكد تمضي بضعة شهور على

وكانت الثمرة األولى لذلك التحالف هي التوقيع على اتفاق «أوكوس»

العالقات مع الشركاء األوروبيين ،ومحاولة استعادة الثقة عبر األطلسي
مجددا حتى بزغ للوجود تحالف دفاعي جديد َّ
كل من الواليات
ً
يتألف من ٍ

النووي ،األمر الذي حدا بالبعض إلى طرح التساؤل التالي أال وهو :هل
الترامبية التي تدور في فلك سياسة «أمريكا أولاً » قد َّ
ولت فعلاً بغير

الوعود التي ساقها «بايدن» ببذل الجهود من أجل رأب الصدع الذي اعترى

المتحدة ،وبريطانيا ،وأستراليا ،في تهميش واضح للدور األوروبي.

( ،)AUKUSوبمقتضاه ،تحصل أستراليا على غواصات تعمل بالدفع

رجعة؟
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خطوة للوراء:

المتأمل لخطابات الرئيس األمريكي «جو بايدن» منذ لحظات
إن
َّ
ِّ
مباشرةً
وتحديدا
التنصيب،
لحفل
التالية
واأليام
األولى
التنصيب
ً
خطابه حول موقع ومكانة الواليات المتحدة في العالم في فبراير/

يتبين أن «بايدن» رسم في هذا الخطاب مالمح سياسته
شباط الفائتَّ ،

اهتماما
وإبان الخطاب ،أولى «بايدن»
الخارجية وأهدافها ومرتكزاتهاَّ .
ً
كبيرا بتصحيح مسار العالقات مع الحلفاء األوروبيين ورأب الصدع الذي
ً
اعترى تلك العالقات على مدار أربع سنوات عجاف من الترامبية التي

قوضت الثقة عبر األطلسي.
َّ
واعتبر «بايدن» أن التحالفات األمريكية الدولية – وفي القلب منها
العالقات عبر األطلسي -ركيزة أساسية ال حياد عنها إذا ما أرادت
واشنطن وحلفاؤها مجابهة التحديات العالمية على كافة األصعدة؛

ً
إضافة إلى االنتشار
والتغير المناخي
لعل في طليعتها جائحة كورونا،
ُّ
النووي ،واستشراء السلطوية ومحاوالت تقويض القيم الديمقراطية.
َّ
جماعيا ،وليس
نهجا
تتطلب
وهي تحديات َّأكد «بايدن» على كونها
ً
ً
لزاما استعادة الثقة
بإمكان بالده التصدي لها بمفردها .ومن هنا ،كان ً
عبر األطلسي ،باعتبار أن التحالفات الدولية عامل رئيس لتعزيز مكانة

الواليات المتحدة على الساحة الدولية.

واتساقا مع مضمون خطابات «بايدن» بين الفنية واألخرى ،والذي
ً

استهدف طمأنة الحلفاء األوروبيين ،أجرى «بايدن» اتصاالته األولى
كل من فرنسا ،وبريطانيا ،وألمانيا ،وغيرها من
بعد التنصيب مع زعماء ٍ
المقربين» بغية إعادة تشكيل
الدول التي نعتها «بايدن» بـ «األصدقاء
َّ
التحالفات ،وترسيخ فكرة مفادها أن واشنطن قائدة «العالم الحر»

( ،)Free Worldوكانت أولى الخطوات التي

اتخذتها اإلدارة األمريكية الجديدة في هذا الصدد
إلغاء قرار إدارة «دونالد ترامب» بشأن تقليص
أعداد القوات األمريكية المتمركزة في ألمانيا

في إطار حلف شمال األطلسي «الناتو» ،وهي
تحركات كانت بمثابة خطوة جيدة على طريق

استعادة متانة العالقات عبر األطلسي.

ْبي َد أن األمور لم تستمر على هذه الشاكلة؛
كل
فاإلعالن المفاجئ عن اتفاق «أوكوس» بين ٍ

من الواليات المتحدة ،وبريطانيا ،وأستراليا -
في منتصف سبتمبر /أيلول المنصرم  -بشأن

اعتبر «بايدن» أن التحالفات
األمريكية الدولية – وفي القلب منها
العالقات عبر األطلسي -ركيزة أساسية
ال حياد عنها إذا ما أرادت واشنطن
وحلفاؤها مجابهة التحديات العالمية

إمداد األخيرة بغواصات تعمل بالدفع النووي.

واعتُ بر هذا التحالف االستراتيجي الثالثي الجديد محاولة لتهميش الدور
ْ

دفع البعض إلى اعتبارها بمثابة «صفقة القرن» للصناعات الدفاعية

هذا التحالف قد بزغ للوجود دونما التشاور مع الحلفاء األوروبيين أو

خصوصا أن باريس لم تقف مكتوفة األيدي إزاء هذا التطور بالغ األهمية
ً

األوروبي بشكل عام ،والدور الفرنسي على وجه الخصوص السيما أن

ستتكبدها باريس إثر إدخال االتفاق حيز
األخذ بعين االعتبار الخسائر التي
َّ

التأزم
جديدا من فصول ُّ
الفرنسية ،لتدخل العالقات عبر األطلسي فصلاً
ً
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ،والتي تعتبرها فرنسا منطقة

التنفيذ الفعلي.
أيضا بمثابة نقطة تحول استراتيجي ،وخطوة تُ ِّ
خروجا
مثل
ويعتبر االتفاق ً
ً
ُ

وتأسيسا على ما سبق ،باإلمكان القول إجمالاً أن اتفاق «أوكوس» ُي َعد
ً

بخالف بريطانيا .وبالتبعية ،قاد االتفاق إلى إلغاء صفقة ضخمة بين

في محاولة إلظهار صدق نواياها بشأن استعادة الثقة عبر األطلسي،

على التقاليد األمريكية بشأن مشاركة التقنية النووية مع دول أخرى

فرنسا وأستراليا تقضي بحصول األخيرة على غواصات فرنسية تقليدية،
وهي صفقة تراوحت قيمتها بين  66و 90مليار دوالر للحد الذي

نفوذ تقليدي لها.

خطوة للوراء بعد بضعة تحركات أولية اتخذتها اإلدارة األمريكية الجديدة
ونكوصا عن التعهدات التي قطعتها إدارة «بايدن» على نفسها بشأن
ً

رددتها
المضي
قدما إلصالح العالقات عبر األطلسي ،والشعارات التي َّ
ً
ُ
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«التصرف بسذاجة» حينما يتعلق األمر بالدفاع عن مصالحها أو بناء

يتعين على الدول األوروبية
منظومتها الدفاعية .وارتأى «ماكرون» أنه
َّ
أن تُ ْ
ظ ِهر لآلخرين أن لديها ما يكفي من القدرات العسكرية للدفاع عن
نفسها.
فضلاً

عن ذلك ،استخدم رئيس الوزراء اليوناني «كيرياكوس

ميتسوتاكيس» ذات المفردات التي اعتاد «ماكرون» على استخدامها في
فترات التوتر بين الحلفاء عبر األطلسي ،وتتمحور حول فكرة «االستقالل

عقب
االستراتيجي األوروبي» ()European strategic autonomy؛ إذ َّ

واسعا
معتبرا أنها تفتح المجال
«ميتسوتاكيس» على صفقة الفرقاطات
ً
ً

أمام الدول األوروبية لبناء مستقبل أكثر قوة ،واستقاللية ،وقدرة على
الدفاع عن مصالحها.

تفهم الموقف الفرنسي من اتفاق «أوكوس» في ضوء
وباإلمكان ُّ
تكبدتها الصناعة
رئيسين؛ أولهما ،الخسائر المالية
عاملين
الجمة التي َّ
ْ
ْ
َّ

من قبيل «عودة الدبلوماسية» ،وجعلها أداة رئيسة للسياسة الخارجية

الدفاعية الفرنسية بإلغاء اتفاق الغواصات مع أستراليا ،وهي صفقة

تماما مع
لها ،وفي مقدمتها الصين وروسيا ،لكنها تجاهلت هذه األداة
ً

قيمتها اإلجمالية حتى اآلن ،وسيضطر لدفع  288مليون دوالر – على

األمريكية حتى مع القوى التي تنظر لها واشنطن باعتبارها مصدر تهديد

حلفائها األوروبيين في المراحل السابقة على توقيع االتفاق.

تحركات فرنسية مضادة:

ضخمة ،دفع الجانب األسترالي ما يربو على  900مليون دوالر من

األقل – كشرط جزائي لفسخ التعاقد ،وبالنظر إلى قيمة الصفقة

ً
مقارنة
الجديدة مع اليونان ( 3.5مليار دوالر) ،فإنها تُ عتبر قيمة زهيدة

بالصفقة الفرنسية األسترالية.

منذ اللحظات األولى إلعالنه ،أثار اتفاق «أوكوس» حفيظة الجانب

أما العامل الثاني ،فهو يتجاوز فكرة الخسارة المالية الباهظة لباريس إلى

االتفاق وإدانته له؛ وتكفي اإلشارة في هذا السياق إلى تصريحات وزير

أخذً ا في االعتبار األهمية االستراتيجية لما ُيعرف بأقاليم أو إدارات ما

الفرنسي؛ الذي استخدم تعبيرات شديدة القسوة للتعبير عن رفضه لذلك
الخارجية الفرنسي «جان إيف لودريان» ،والتي َّأكد خاللها أن «أوكوس»

ً
«سلوكا غير مقبول بين الحلفاء
معتبرا إياه
بمثابة «طعنة في الظهر»
ً

ِ
تكتف باريس بتصعيد نبرة الخطاب الرسمي فحسب،
والشركاء» .ولم

بل ترجمت هذا التصعيد لواقع ملموس؛ إذ أقدم الرئيس الفرنسي

«إيمانويل ماكرون» – في خطوة غير مسبوقة – على استدعاء سفيري
كل من الواليات المتحدة وأستراليا ،عالوةً على إلغاء وزارة
بالده في ٍ
الدفاع الفرنسية مباحثات عسكرية مع الجانب البريطاني بعد أيام قليلة
من رفع الستار عن «أوكوس».

ولم يتوقف األمر عند هذا الحد فحسب ،إذ لم يكد يمضي أسبوعان على
إعالن اتفاق «أوكوس» حتى أماط «ماكرون» اللثام عن صفقة عسكرية
مع اليونان تقضي بحصول األخيرة على ثالث فرقاطات (وربما ُيمنح

الجانب اليوناني غواصة رابعة في الفترة المقبلة) بقيمة  3.5مليار دوالر.
جزءا من «شراكة استراتيجية» أعمق بين
وهي صفقة اعتبرها «ماكرون» ً

البلدين.
ْ
موجهة ضد
ورغم التأكيدات على كون الصفقة سالفة الذكر ليست
َّ

الموقعة على اتفاق «أوكوس»،
الواليات المتحدة أو أي من األطراف
ِّ
َّ
تتجلى أمامه النبرة ذاتها التي درج
لكن المتابع لتصريحات «ماكرون»
الرئيس الفرنسي على استخدامها َّإبان عهد الرئيس األمريكي السابق

«دونالد ترامب» حينما انتقد األخير الحلفاء األوروبيين في الناتو لعدم

وفائهم بالتزاماتهم المالية للدفاع عن أنفسهم واالتكالية على واشنطن
كبيرا للعالقات عبر األطلسي.
تأز ًما
في هذا الشأن ،وهي فترة شهدت ُّ
ً

وإبان المؤتمر الصحفي المشترك مع الجانب اليوناني عقب إتمام
َّ
صفقة الفرقاطاتَّ ،أكد الرئيس الفرنسي ضرورة أن تتوقف أوروبا عن

تهميش دورها في النقاشات السابقة للتوقيع على اتفاق «أوكوس»
وراء البحار الفرنسية ،وهي عدد من األقاليم حول العالم كانت تخضع

للحكم الفرنسي َّإبان الحقبة االستعمارية ،وال تزال تلك األقاليم/
اإلدارات تحظى بذات الوضعية القانونية والدستورية ألقاليم الجمهورية

الفرنسية األم.

ومن ثم ،فإن اإلندو – باسفيك هي منطقة نفوذ تقليدي لفرنسا؛

امتدادا للتراب الفرنسي ،وهي موطن
ثمة أقاليم بها تُ عد
ً
ذلك ألنه َّ
لنحو  1.65مليون مواطن فرنسي ،أال وهي :جزيرة ال ريونيون ،وجزيرة
مايوت ،وسلسلة جزر كاليدونيا الجديدة ،وكذا جزر بولينيزيا الفرنسية.

شبعة بالرغبة في تحقيق «االستقالل
الم َّ
وباإلمكان القول إن فرنسا ُ
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االستراتيجي األوروبي» أو باألحرى الخروج من العباءة األمريكية ،تنظر

يتعين إشراكه في أية تدابير أو ترتيبات
رئيسا
العبا
لنفسها باعتبارها
ً
َّ
ً

تخص موازين القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كثيرا بمحاوالت
السابقين جعال باريس ال تعبأ
العاملين
وجدير بالذكر أن
ْ
ْ
ً

إقصائيا ،وال يستهدف
أطراف «أوكوس» التأكيد على كون االتفاق ليس
ً
َّ
ثمة دافع لقلق
البتة أن يكون هناك طرف خاسر وآخر رابح ،وأنه ليس َّ
باريس من هذا االتفاق باعتبارها شريك رئيس لجميع أطراف االتفاق؛

ذلك ألن القيادة الفرنسية تدرك تمام اإلدراك  -بالورقة والقلم – أنها
قدما في تحركات
الخاسر األكبر من اتفاق «أوكوس»؛ ولذا مضت
ً
مضادة.

ال صوت يعلو فوق صوت «التهديد الصيني»:

إن اإلعالن المفاجئ عن اتفاق «أوكوس»  -وما تال ذلك

من تحركات جاءت للرد على ما اعتبرته باريس «طعنة في الظهر»  -دفع
نحو إثارة جملة من التسؤالت بشأن مستقبل العالقات عبر األطلسي،

عاما
ً
عما إذا كان بإمكان الناتو الصمود على مدار الخمسين ً
وتحديدا َّ

المقبلة ،أم إن هذه التحركات ستُ فضي إلى تقويضه.

وفي هذا الصدد ،تشير أغلب التوقعات إلى إمكانية صمود

عاما المقبلة؛ ذلك ألن المصالح
حلف شمال األطلسي خالل الخمسين ً
فرقهم .ومن ثم ،أظهر الناتو طيلة
التي تجمع أعضاؤه أكبر بكثير مما ُي ِّ
التكيف مع التغيرات التي تطرأ
العقود السبعة المنصرمة قدرة هائلة على
ُّ
توجهات اإلدارات
على الساحة الدولية بين الحين واآلخر ،وكذا اختالف ُّ

األمريكية المتعاقبة بصفة خاصة .وكل ما هنالك أن أعضاء الناتو قد
يميلون لتأسيس تحالفات جزئية في إطار الحلف أو خارجه ،وهي تحالفات

ذات طبيعة مؤقتة تحكمها مصالح محددة.

ورغم التوقعات المتفائلة بشأن صمود الناتو ،فإنه بمتابعة

وفي هذا اإلطار ،يصبح باإلمكان فهم أولوية منطقة اإلندو – باسفيك
على أجندة «جو بايدن» ووزير خارجيته «أنتوني بلينكن» ،األمر الذي اعتبره

امتدادا لما ُع ِرف َّإبان فترة حكم الرئيس األمريكي السابق «باراك
البعض
ً
«التوجه نحو آسيا» ( .)Pivot to Asiaوهذا ُيفسر
أوباما» من تعميق
ُّ

اتجاه «بايدن» لتوقيع اتفاق «أوكوس» مع أستراليا وبريطانيا عالوة على
اهتمامه بتعزيز دور الحوار األمني الرباعي «كواد» ( )QUADالذي يضم كلاً
من الواليات المتحدة ،والهند ،وأستراليا ،واليابان.

ولعل قمة كواد في نهاية سبتمبر /أيلول الماضي بعد أيام قليلة من
إعالن اتفاق «أوكوس» ،وهي القمة األولى من نوعها حيث التقى زعماء
وجها لوجه تُ ِّ
دلل على وجود إرادة جادة لدى
تلك الدول بالبيت األبيض
ً

القيادة السياسية لتلك الدول على توسيع نطاق مهام التحالف لتشمل
قضايا األمن التقليدي ،وفي صدارتها الصعود الصيني واتخاذ ما يلزم من
تدابير أمنية ودفاعية الحتوائه ،وكذا قضايا األمن غير التقليدي من قبيل

جليا أنها تميل إلعطاء األولوية
تحركات اإلدارة األمريكية الجديدة ،يتضح ًّ
لكل ما من شأنه احتواء التهديد الصيني .وال نبالغ إذا ما قلنا أنه في

ليس هذا التحرك سريع الوتيرة باالتجاه نحو تعزيز االنخراط األمريكي

واشنطن من «الحرب على اإلرهاب العالمي» إلى «الصعود الصيني»،

التصعيد مع روسيا إذ لزم األمر – وبحدود معينة ُّ -
لتجنب تشتيت الجهود

تحول هاجس
الفترة اآلنية ال صوت يعلو فوق صوت التهديد الصيني؛ إذ َّ
وأخذ زمام قيادة «العالم الحر» في مواجهة موجات السلطوية حول العالم.

الفعال مع تداعيات جائحة كورونا.
تغير المناخ والتعاطي َّ
ُّ

في منطقة اإلندو -باسفيك فحسب ،بل يبدو أن األمر يتجه نحو احتواء
األمريكية على أكثر من جبهة ،ولعل الشاهد على ذلك ،مباركة «بايدن»

لمشروع خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا «نورد – ستريم  ،»2ورفع
العقوبات التي ُفرضت في السابق على القائمين على هذا المشروع،

مهما للكرملين خالل السنة األولى من حكم بايدن.
انتصارا
وهو ما ْاعتُ بر
ً
ً
وصفوة القول إن المصلحة هي المحرك الرئيس للسياسة الخارجية
األمريكية تجاه قضية الشراكة عبر األطلسي أو غيرها من القضايا ،وهذا
هو منطق األشياء؛ فالمصلحة الوطنية هي جوهر سياسات الدول كافة.
تحول الهاجس األمريكي من الحرب على اإلرهاب العالمي إلى احتواء
ولعل ُّ

الصعود الصيني قد ُي ِّرتب تحركات وتدابير تُ عطي األولوية والزخم لمنطقة

اإلندو – باسفيك فيما قد تتراجع أهمية الشراكة عبر األطلسي قليلاً .

ويبدو أن الفارق الوحيد بين سياسات «بايدن» وسلفه «ترامب» هو
التخلي عن النبرة العدائية ،وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والوعود
ً
الوردية .وفيما عدا ذلك ،فالجوهر واحد ،والمبدأ واحد وهو
«أمريكا أولاً

وأخيرا».
ً
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هل بات العالم على
أعتاب حوكمة بحرية صينية؟

أصبحت المحيطات والبحار ساحة رئيسية في الصراع الدولي ،خاصة بين القوة المهيمنة

على النظام العالمي ،ممثلة في الواليات المتحدة ،والقوة الصاعدة الرئيسية داخل

النظام ،ممثلة في الصين .وقد عبر عن هذا التحول المهم ظهور مفهوم «اإلندوباسيفيك»

(المحيطين الهادئ والهندي) كساحة رئيسية للتفاعالت الدولية التي تجري على قمة النظام

العالمي ،وما تبع ذلك من ظهور تحالفات جديدة ،أبرزها «الحوار األمني الرباعي» المعروف

بـ»كواد» (في  ،)2017والذي يضم الواليات المتحدة والهند واليابان وأستراليا ،ثم «أوكوس»

( AUKUSفي  )2021الذي يضم الواليات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.

بقلم :د .محمد فايز فرحات

مدير مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
عوامل كثيرة تفسر عودة البحار والمحيطات كساحة للتفاعالت الدولية،

للقدرات العسكرية البحرية كعنصر رئيسي في بناء الجيوش ،ما أدى

األهمية النسبية للمسطحات المائية كقنوات ربط connectivity

العامل يفسر لنا لماذا يتجه الصراع األمريكي -الصيني إلى التركز في

يتعلق بعضها بتزايد معدل وفرص اكتشاف الثروات االقتصادية وتزايد
بين أقاليم العالم ،لكن العامل األهم يتعلق بتنامي األهمية النسبية

بدوره إلى تزايد األهمية النسبية للمحيطات والبحار كساحة للصراع .هذا
منطقة المحيطين الهادئ والهندي ،وظهور مفهوم “اإلندوباسيفيك.
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في هذا السياق يجب أيضا فهم السعي الصيني الحثيث إلى بناء “حوكمة
بحرية” بديلة أو موازية للحوكمة البحرية القائمة .والمقصود بالحوكمة
البحرية هي مجموعة القواعد والمؤسسات والنظم الحاكمة للتفاعالت
الدولية في المجال البحري .وهنا يجب االلتفات إلى الوثيقة المهمة

التي أصدرتها الحكومة الصينية ،من خالل “اللجنة الوطنية للتنمية
واإلصالح” بالتعاون مع “المصلحة الوطنية للبحار والمحيطات” ،في
يونيو  ،2017حول التعاون البحري تحت عنوان “رؤية للتعاون البحري في

بناء الحزام والطريق” “Vision for Maritime Cooperation under

.”the Belt and Road Initiative

وثيقة الخطط األمنية

وقد جاء اإلعالن عن هذه الوثيقة المهمة في سياق الخطط الصينية في

إدارة التعاون الصيني مع الدول واألقاليم الواقعة على مسار المكون

البحري لمبادرة الحزام والطريق ،لكنها تعكس في حقيقة األمر توجها
صينيا في المجال البحري .وتضمنت الوثيقة قائمة واسعة من األفكار،

توزعت على خمسة مجاالت أساسية.

المجال األول ،يتعلق بحماية البيئة البحرية ،أو ما اسمته الوثيقة
«سلوك طريق التنمية الخضراء معا» ،ويشمل حماية البيئات البحرية

وإعادة تأهيلها ،وتوسيع نطاق الخدمات البيئية البحرية ،وضمان

سالمة النظام البيئي البحري والتنوع الحيوي ،والتشارك في بناء
ممرات إيكولوجية بحرية عابرة للحدود ،وبناء أنظمة مشتركة لمراقبة

ورصد النظم األيكولوجية البحرية ،وإصدار تقارير دولية مشتركة حول
أوضاع البيئة البحرية ،وحماية النظم البيئية للجزر واألراضي الساحلية

الرطبة ،ومكافحة تلوث البيئة البحرية ،ومعالجة النفايات البحرية ،وتعزيز
التعاون في مواجهة تغير المناخ في المجال البحري من خالل تقديم

الدعم (الصيني) للدول الجزر الصغيرة على طول طريق الحرير البحري
لمساعدتها على مواجهة تحديات تغير المناخ العالمي والكوارث البحرية،

ومشكالت ارتفاع سطح البحر وتآكل السواحل ،وتدهور النظام البيئي
البحري ،وتقييم أوضاع الجزر واألحزمة الساحلية ،وتنظيم منتدى دولي
لألراضي الرطبة الساحلية ،باإلضافة إلى إطالق «خطة الكربون لطريق

الحرير البحري» بهدف مراقبة النظام البيئي للكربون األزرق في البحار
واألحزمة الساحلية ومعايرة مواصفاته وإصدار التقارير المشتركة حول
هذا الموضوع ،وعقد منتدى دولي للكربون األزرق ،ووضع آلية لمكافحة

التلوث البحري.

بين الموانئ الواقعة على مسار الطريق ،وتشكيل اتحاد للموانئ البحرية،
وتقديم الدعم الصيني للدول الواقعة على مسار الطريق في مجال بناء

وإدارة الموانئ ،والتوسع في مشروعات كابالت األلياف الضوئية تحت
البحار بهدف رفع مستوى التواصل والترابط بين الدول الواقعة على

مسار الطريق.

المجال الثاني ،يتعلق بتوسيع نطاق التنمية المشتركة المستندة إلى

أضف إلى ذلك االرتقاء بمستوى تسهيل النقل البحري من خالل توسيع

طريق الحرير البحري ،بدءا من مسح هذه الموارد وإنشاء دليل وبنك

المتبادل بنتائج اإلشراف على الموانئ ،والمساعدة المتبادلة في تنفيذ

البحار ،من خالل التعاون في تنمية واستغالل الموارد البحرية على طول
للمعلومات حولها ،ومساعدة الدول النامية الواقعة على مسار الطريق

لوضع خطط الستثمار الموارد البحرية وتقديم المساعدات الفنية الالزمة

لها ،واالرتقاء بمستوى التعاون في مجال الصناعة البحرية من خالل
بناء الحدائق الصناعية البحرية ومناطق للتعاون االقتصادي والتجاري،

وتشجيع السياحة البحرية وإنشاء آلية لتبادل وتقاسم المعلومات
السياحية ،وتشجيع الترابط البحري من خالل تعزيز التعاون في مجال
النقل البحري وبناء شبكات خدمات الشحن البحري بين البلدان الواقعة

على مسار الطريق ،وبناء مراكز مالحية دولية وإقليمية ،وتقوية التعاون

نطاق التعاون في مجاالت معايرة سوق النقل الدولي ،وتوسيع االعتراف
القانون ،وبناء منظومة لنقل المعلومات ومعالجتها وإدارتها وتطبيقها،

وبناء نظام للمواصفات القياسية للمعلومات ،وبناء نظام لضمان األمن
المعلوماتي ،وتوفير منصة عامة لتحقيق التواصل والترابط الشبكي

وتقاسم المعلومات .كذلك كان ملحوظا تضمين الوثيقة بندا مهما

في هذا المجال حول االستثمار المشترك للقطب الشمالي ،من خالل

تشجيع التعاون متعدد األطراف إلجراء استطالعات علمية شاملة حول
الممرات المالحية بالقطب ،وإنشاء محطة لرصد أساس الشواطئ،
ودراسة تغيرات المناخ والبيئة وتأثيراتها ،وتقديم خدمات التنبؤ بأحوال
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الممرات المالحية هناك .وأكدت الوثيقة في هذا اإلطار استعداد

الحكومة الصينية لتقديم الدعم للدول المطلة على المحيط المتجمد

الشمالي لتحسين ظروف النقل بالممرات المالحية بالقطب وتقييم
الطاقة الكامنة للموارد بالمنطقة ،وتشجيع المؤسسات الصينية على

االشتراك في االستخدام التجاري لهذه الممرات المالحية ،وإسهام هذه
المؤسسات في االستثمار المستدام للموارد بمنطقة القطب.

المجال الثالث ،يتعلق باألمن البحري المشترك ،المستند –وفقا لما

جاء بالوثيقة -إلى مفاهيم المنفعة المتبادلة والفوز المشترك ،وذلك
من خالل تعزيز التعاون البحري عبر التشارك في بناء “الخدمات العامة

البحرية” على طول طريق الحرير البحري ،وبناء شبكة لرصد ومراقبة

البحار ،ومساعدة الدول النامية الواقعة على مسار الطريق في الحصول

على التقنيات والمعدات الالزمة لرصد ومراقبة البحار ،وتعزيز التعاون
الدولي بشأن التوسع في تطبيق النظام الصيني لخدمات «المالحة عبر

األقمار االصطناعية» (بيدو)  ،BeiDouوغيرها من األنظمة المهمة في

هذا الشأن ،وتطوير التعاون في مجال أمن وسالمة المالحة البحرية من
خالل وضع آلية لإلدارة والسيطرة -الثنائية ومتعددة األطراف -ألمن

وسالمة المالحة البحرية ،والمكافحة المشتركة للجرائم المرتكبة بالبحار،
والعمل على حماية أمن وسالمة المالحة البحرية ،مع تأكيد الوثيقة

استعداد الصين لتحملها االلتزامات الدولية «المناسبة» في هذا المجال.
أضف إلى ذلك تعزيز التعاون في مجاالت تبادل المعلومات وأعمال

التفتيش واإلنقاذ المشتركة بين الدول الواقعة على مسار الطريق،
وإنشاء آلية لتبادل الزيارات بين وحدات التفتيش واإلنقاذ البحري

وتقاسم المعلومات وتنظيم الدورات التأهيلية والتدريبية في هذا
المجال ،ورفع القدرة المشتركة على مواجهة الطوارئ ومعالجة الكوارث

واألمن السياحي ،وبناء نظام لإلنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث البحرية في

بحر الصين الجنوبي وبحر العرب وخليج عدن وغيرها .فضال عن التعاون
في مجال تنفيذ قانون البحار ،على المستويين الثنائي ومتعدد األطراف،
في مجاالت صيد األسماك ومكافحة اإلرهاب وأنشطة العنف بالبحار،

وإنشاء آلية للتعاون في هذا المجال.

المجال الرابع ،يتعلق بتشجيع المعرفة واالبتكار في مجاالت بحوث

العلوم البحرية ،من خالل تطبيق برامج للتعاون العلمي البحري بين

التوجه الصيني في التعامل مع

مجموعة الدول واألقاليم الواقعة
على مسار طريق الحرير البحري
سيكون له تأثيره غير المباشر في

تحقيق األمن البحري وفقا للحسابات

والمصالح والرؤي الصينية

الدول الواقعة على مسار الطريق ،وتنفيذ المسوح البحرية ،وبناء
منشآت للبنية التحتية ذات الصلة بالبحوث البحرية ،وتشجيع التعاون
عبر المؤسسات البحثية المشتركة ذات الصلة بالعلوم البحرية بين

الصين وعدد من الدول الواقعة على مسار الطريق ،وتطوير التبادالت

التعليمية والثقافية البحرية من خالل تنفيذ برامج للمنح الدراسية مع
الدول الواقعة على مسار المبادرة ،وإقامة الفعاليات السنوية الثقافية
البحرية والمهرجانات الفنية البحرية ،والتعاون في مجال نشر الثقافة

ذات الصلة بالشئون البحرية ،وتعزيز التعاون اإلعالمي في هذا المجال.

المجال الخامس ،يتعلق بالتشارك فيما أسمته الوثيقة «الحوكمة

البحرية” وتوسيع مجاالتها ،من خالل إنشاء آلية حوار رفيع المستوى
للتعاون البحري بين الدول الواقعة على مسار الطريق ،وتوقيع سلسلة
من وثائق التعاون البحري بين الحكومات ،والتشارك في وضع خطط

للتعاون وتنفيذ المشروعات ومجاالت التعاون المختلفة .واقترحت
الوثيقة في هذا اإلطار إنشاء “المائدة المستديرة لوزراء الشئون البحرية

للصين والدول الجزر الصغيرة” ،و”منتدى التعاون البحري بين الصين

ودول جنوب أوروبا” ،و”منتدى شراكة االقتصاد األزرق العالمي”،
و”المنتدى الدولي لتخطيط الحيز البحري” ،باإلضافة إلى التأكيد على
إصدار التقارير الدورية حول «االقتصاد األزرق».

وتشير قراءة الوثيقة إلى استنتاج مهم؛ إذ أنه رغم أهمية الدوافع األمنية

للصين والمتعلقة بأمن الممرات والمضايق البحرية ،إال أن الوثيقة
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 networkingفيما بينها ،األمر الذي يؤدي في النهاية إلى نمو وعي
بهذه “الجماعة” وتمايزها عن باقي أعضاء المجتمع الدولي ،أو على

األقل اعتمادها على الصين كمركز رئيسي.

هذا التوجه الصيني في التعامل مع مجموعة الدول واألقاليم الواقعة

على مسار طريق الحرير البحري ،سواء فيما يتعلق بتعميق التعاون الفني
الوظيفي أو العمل على بناء ما يمكن وصفه بـ”الجماعة الدولية حول

طريق الحرير البحري”  ،Maritime Silk Road Communityسيكون له
تأثيره غير المباشر في تحقيق األمن البحري وفقا للحسابات والمصالح

والرؤي الصينية.

الهدف الصيني بعيد المدى هنا هو خلق حالة من االعتماد الدولي

المتبادل في اإلندوباسيفيك (حول المكون البحري لمبادرة الحزام
والطريق) وتحويل الصين إلى مركز لهذا “االعتماد” ،أو ما يمكن

أفردت مساحة محدودة نسبيا لمجال األمن البحري (المجال الثالث

وصفه بالحوكمة الموازية للحوكمة القائمة التي تمركزت خالل العقود

على المساحة األكبر من الوثيقة ،ويرجع ذلك إلى حرص الصين

واالتصاالت والتعاون الفني الوظيفي أو القطاعي البحري ،وهي مداخل

ضمن مجاالت التعاون) بالمقارنة بباقي المجاالت التي استحوذت
التأكيد على الطابع االقتصادي التنموي للسلوك البحري الصيني في

اإلندوباسيفيك ،خاصة في ظل وجود نزاعات حدودية بحرية بين الصين

وعدد من الدول الواقعة على مسار طريق الحرير البحري في منطقة
جنوب شرقي آسيا (النزاع في بحر الصين الجنوبي) ،فضال عن التنافس
الصيني -الهندي في هذا المجال .وفي المقابل ،أعلت الوثيقة من

أهمية المنهج “الفني” “الوظيفي” في بناء تعاون بحري بين الصين

والدول الواقعة على مسار الطريق البحري ،من خالل خلق وتعظيم
المصالح المشتركة لدى الحكومات والفاعلين في الدول الواقعة على

مسار الطريق للتعاون الوظيفي في عدد كبير من المجاالت على النحو
السابق اإلشارة إليه.

السابقة حول الواليات المتحدة ،وذلك اعتمادا على تكثيف المعامالت
نالحظ حضورها بقوة في الوثيقة ،سواء فيما يتعلق بالمبادئ الحاكمة

للتعاون ،أو مجاالت هذا التعاون ،أو األطر الوظيفية المقترح استحداثها
لتنظيم هذا التعاون ،بهدف الوصول إلى حالة “مجتمع األمن” -وفقا
لمقوالت كارل دويتش -أو الوصول إلى حالة التكامل الوظيفي من

خالل بناء شبكة من المؤسسات الوظيفية ،وفقا لمقوالت النظرية
الوظيفية في التكامل ،وخلق نخب وقوى سياسية وجماعات مصلحة
تقف وراء هذا االعتماد المتبادل الجاري تشكيله حول الصين ،حسبما

يذهب الوظيفيون الجدد.

وفي جميع الحاالت ،فإن نجاح الصين في تحقيق هذه األهداف

سيحجم من ناحية قدرة الواليات المتحدة وشبكة التحالفات الجديدة

وال يمكن فصل األهداف النهائية للتعاون البحري ،على النحو السابق

في اإلندوباسيفيك على مواجهة الصين أو احتوائها .كما سيؤدي ،من

 communityحول مسار طريق الحرير البحري ،من خالل العمل على

“حوكمة بحرية» جديدة أو موازية ،ستؤدي في التحليل األخير إلى تراجع

مناقشته ،عن سعي الصين إلى تطوير الوعي بوجود “جماعة دولية”
تعظيم مفهوم “الخدمات العامة البحرية” ،Maritime Public Service
والعمل على إيجاد مصالح وآليات عمل مشتركة بين هذه الدول تميزها

عن غيرها ،وزيادة معدل الترابط و”التشبيك” connectivity and

ناحية أخرى ،إلي تعزيز قدرة الصين على إدارة تعاون بحري عالمي وفق

األهمية النسبية للنزاعات الحدودية البحرية في اإلندوباسيفيك بشكل
عام ،وفي منطقة بحر الصين الجنوبي ذات األهمية الكبيرة بالنسبة

للصين ،بشكل خاص.
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الطائرة المروحية HH-60W Jolly Green II

تحلق عاليا بفضل أنظمتها المتقدمة

انتهت طائرة البحث واإلنقاذ
العسكري combat search
and rescue - CSAR
المروحية HH-60W Jolly
 Green IIالجديدة التابعة لسالح
الجو األمريكي من برنامجها
التطويري االختباري في قاعدة
 Eglinالجوية التابعة للسالح
في والية فلوريدا في شهر إبريل
الماضي.
وقد اعتمدت المروحية  HH-60W Jolly Green IIالمعدلة في

ومن المقرر إدخال بعض التعديالت على طائرة االختبار بما يالئم

بما يالئم مهام البحث واإلنقاذ التي ينفذها السالح وتم تطويرها لتكون

سالح الجو األمريكي الذي يمتلك ثماني طائرات من طراز HH-60W

تصميمها على الطائرة  UH-60M Black Hawkالحديثة ،وجرى تعديلها

أكثر قدرة على تقديم الدعم الالزم لعدد كبير من مهام البحث واإلنقاذ
والمهام الخاصة األخرى.

االستخدامات العملياتية قبل نقلها إلى وحدة اإلنقاذ المعنية داخل

قيد التشغيل الفعلي حاليا.

ومن المقرر أيضا نقل مهمة االختبارات التطويرية للمروحية Jolly

وقد أشرف فريق مشترك تابع لشركة  Sikorskyوسالح الجو األمريكي

 Green IIإلى الفريق المشترك المكلف باختبارات طائرة البحث واإلنقاذ

 Green IIبهدف التأكد من أداء أسلحتها ورفع مستوى أنظمة التسلح

التابعة لسالح الجو في والية نيفادا اعتبارا من عام .2022

على إجراء االختبار النهائي ألنظمة التسلح الملحقة بالمروحية Jolly
إلى أقصى حد ممكن.

العسكري بهدف مواصلة ومتابعة االختبارات في قاعدة Jolly Green II

وقد أوضح جو ويتيكر ،رئيس طياري اختبار المروحية  HH-60Wبسرب

المهمة الرئيسية

االختبار المذكور في الموعد المحدد يمثل إنجازا هائال بالنسبة لفريق

 HH-60G Pave Hawkالسريعة التقادم التي كانت مكلفة بتنفيذ

اختبارات الطيران رقم  ،413أن “نجاح الفريق في االنتهاء من برنامج
االختبارات المتكاملة الخاصة بالطائرة  HH-60Wبالنظر إلى نجاحه في

التغلب على الصعوبات الكبيرة اعتمادا على االبتكار واإلرادة الحديدية”.

من المقرر أن تحل المروحية  HH-60W Jolly Green IIمحل المروحية
عمليات البحث واإلنقاذ العسكري  CSARوعمليات انتشال األفراد دون

توقف على مستوى كافة األفرع المختلفة للقوات المسلحة منذ عام

وجاءت نتائج تلك االختبارات لتؤكد أن صناع القرار الخاص بالطائرة

 .1993ومن الجدير بالذكر أن المروحية  HH-60G Pave Hawkاألصلية

 .IIومن الجدير بالذكر أن االختبارات المذكورة بدأت في شهر مايو 2019

وما تزال المروحيات  Pave Hawksتواصل مهامها لدعم العمليات

العسكرية وبرنامجها كانوا على دراية تامة بأداء المروحية Jolly Green
مع انطالقة أول رحلة للطائرة .HH-60W

دخلت صفوف الخدمة ألول مرة في مطلع ثمانينيات القرن الماضي.

في جميع أنحاء العالم ولكن أسطول المروحيات المذكورة تعرض

وشملت أهم اختبارات التطوير التأكد من أداء الطائرة وأنظمة اتصاالتها

لالستهالك والتقادم الشديدين بسبب اإلفراط في استخدام المروحيات

من قدرتها على التزود بالوقود أثناء الطيران والتأكد من وصالت

المستمر في أكثر المناطق المعادية خطورة وتحديا .وهنا يأتي دور

وإجراء االختبارات البيئية داخل مختبر  McKinley Climatic Labوالتأكد

معلوماتها وأنظمتها الدفاعية وأنظمة مقصورتها وونش اإلنقاذ
والنيران الحية لثالثة أنظمة من أنظمة التسلح.

أكثر من التصميم الذي صممت من أجله وبسبب االعتماد على تشغيلها
المروحية الجديدة  HH-60W Jolly Green IIلتكون مهمتها األولى هي
تنفيذ العمليات داخل المناطق المعادية ليال أو نهارا من أجل انتشال
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 Martinلتنفيذ األعمال الهندسية وعمليات التصنيع والتطوير الرامية

إلى تشكيل أسطول من طائرات اإلنقاذ العسكري المروحية من الجيل
الجديد .وتعتبر المروحيات الثالث  Jolly Green IIأولى المروحيات التي

وافق سالح الجو على دخولها ضمن العقد المذكور ،األمر الذي رفع عدد
الطائرات المبدئية على  10طائرات.

وفي شهر سبتمبر عام  2019قام سالح الجوي بمنح شركة Jolly

 Green IIعقد اإلنتاج المبدئي المنخفض Low Rate Initial

 Production (LRIP) Lot 1إلنتاج  10طائرات إنقاذ عسكري ،يتبعه

عقد اإلنتاج المبدئي المنخفض  LRIP Lot 2مقابل  500مليون دوالر
في شهر فبراير عام  2020إلنتاج  12طائرة مروحية إضافية من طراز

 HH-60Wلإلنقاذ العسكري.

األفراد المعزولين أثناء الحرب .كما سيتم تكليف المروحية أيضا بأداء

وقال جريج هيمز ،مدير برنامج اإلنقاذ العسكري التابع لشركة

البحث واإلنقاذ المدنية واإلخالء الطبي والتعامل مع الكوارث وتقديم

األمريكي في قدرة الشركة على تنفيذ ودعم الجيل الثاني من مروحية

عمليات عسكرية أخرى خارج نطاق مسارح العمليات الحربية مثل مهام

المساعدات اإلنسانية والتعاون األمني وتقديم االستشارات المتعلقة

بالطيران وتقديم الدعم الالزم للرحالت الفضائية التابعة لوكالة “ناسا”

والقيادة والتحكم في عمليات اإلنقاذ.

المحافظة على المسار الصحيح

 ،Sikorskyإن “ترسية العقد الثاني المذكور تعكس ثقة سالح الجو

البحث واإلنقاذ العسكري” .وأضاف أن “الفريق التابع للشركة يعمل
بشكل يومي متواصل ،وبالتعاون الوثيق مع عمالئنا ،من أجل إنتاج
هذه المروحية المتقدمة التي يحتاجها سالح الجو بشدة ،وضمها إلى

أسطول السالح”.

ومن الجدير بالذكر أن مروحية اإلنقاذ العسكري  HH-60Wنجحت

بدأت قصة الطائرة المروحية  HH-60W Jolly Green IIفي شهر يونيو

في أداء االختبارات المختلفة المتعلقة بإمكانية تزويدها بالوقود أثناء

دوالر على فريق مشترك مكون من شركتي  Sikorskyو Lockheed

الطيران واستيفاء كافة الشروط والمواصفات الفنية.

عام  2014عندما أرسى سالح الجو األمريكي عقدا بقيمة  1,2مليار

الطيران في شهر أغسطس  ،2020ومن ثم استيفاء متطلبات اختبارات
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خطة لوضع تصميم غير مسبوق

 .60Gوتؤمن الطائرة المروحية مزيجا غير مسبوق يجمع بين طول

يصل الحد األقصى لوزن الطائرة المروحية  Jolly Green IIإلى 22,500

المدى والقدرة على التحليق في الجو لساعات طويلة متواصلة.

وقود رئيسي سعة  660جالونا ونظام لتزويد الطائرة بالوقود أثناء

في المناطق ذات الخطورة العالية بمستويات أعلى من السالمة

رطال ،األمر الذي يمنحها القدرة على حمل أوزان أكبر مثل وضع خزان

الطيران/نظام للتخلص من الوقود air refuelling/fuel dump
 .systemوتعتمد الطائرة المروحية تصميما متطورا للهيكل ،ومن

الممكن نقلها أو شحنها على متن السفن البحرية.

ولكن ما مدى أهمية المواصفات السابقة؟ من الممكن إجراء العمليات

والحسم .وتصل نسبة القواسم المشتركة  commonalityلدى الطائرة

 HH-60Wمع محركات الطائرة  UH-60Mوكافة أنظمتها الديناميكية
إلى  ، 100%ما يمنح األولى أكثر المحركات الدوارة تطورا على مستوى

ويؤكد مسؤولو شركة  Sikorskyقدرة الطائرة المروحية Jolly Green

العالم وبأسعار منخفضة وتكاليف ملكية إجمالية على مدار الدورة

األمريكي – طائرة يصل مداها القتالي إلى  195ميال بحريا وتستطيع

والمنتج النهائي عبارة عن طائرة بحث وإنقاذ عسكري صالحة ألداء كافة

 IIعلى استيفاء كافة الشروط والمتطلبات التي وضعها سالح الجو
التحليق في األجواء الحارة على ارتفاع  4,000قدما (ارتفاع الضغط)
 )PA (pressure altitudeودرجة حرارة  95درجة فهرنهيت ،وتستطيع

االعتماد بصورة غير مسبوقة على الشبكات – net-centric capability
طائرة تعتبر األفضل من حيث القدرة على البقاء في الجو لساعات طويلة

متواصلة وتتمتع بقدرة فائقة على تدمير أهدافها .وتتميز أماكن وضع
نقاالت المصابين لدى الطائرة المروحية  Jolly Green IIبمالئمتها
لمهام البحث واإلنقاذ العسكري .ويمكن تعديل الطائرة بحيث تكون

قادرة على نقل المزيد من أفراد اإلنقاذ/القوات.

الحياتية كاملة.

المهام وقابلة للتكليف بعمليات خارجية في جميع أنحاء العالم ،ويهدف

هذا المنتج إلى العمل وسط مصادر الخطورة الشديدة التي يشهدها

عالم اليوم – طائرة قادرة على استيعاب طيارين اثنين وفردي مدفع
رشاش ومسؤولي اسعاف ونقالتين للمرضى الطبيين أو المصابين من
الجنود.

محركان مجهزان بعمودين توربينين

تضم محطة الطاقة لدى الطائرة  HH-60Wمحركين من طراز General

وتعتبر مروحية اإلنقاذ العسكري  HH-60Wأكثر قدرة واعتمادية من

 Electric T700-GE-701Dمجهزين بعمودين توربينيين يولد كل منهما

التي تتمتع بها الطائرة  UH-60Mعن طريق مضاعفة حجم الوقود

ويؤمن أداء معزز في الظروف واألحوال الجوية المعاكسة.

شقيقتها الكبرى  ،HH-60G Pave Hawkوهي تستفيد من المرونة

الداخلي دون الحاجة إلى استخدام أي خزانات وقود إضافية ،وهو ما
يمنح طاقم سالح الجو األمريكي مدى أطول وقدرة أكبر على إنقاذ أي

مصابين في ساحات العمليات.

طاقة متواصلة بقوة  1,716حصانا ( 1,279كيلو وات) كحد أقصى،

وقد اكتسبت األعمدة التوربينية العسكرية  T700سمعة طيبة بفضل
أدائها االستثنائي في ساحات العمليات وفي ظل األحوال البيئية األشد
سوءا .وتم تصميم تلك األعمدة بحيث تكون قوية ويمكن االعتماد

وتتميز الطائرة المروحية  HH-60Wبأنظمتها الدفاعية المتقدمة

عليها ،فضال عن سهولة صيانتها .وتعتمد نماذج األعمدة  T700الحالية

الجو ،باإلضافة إلى قدرتها الكهربائية وأجهزتها اإللكترونية وأجهزة

مليون ساعة تشغيل.

والمتطورة وقلة تعرضها لإلصابة وأدائها الفائق عند التحليق في
التبريد واألسلحة واألمن السيبراني وقدرة أكبر لدى أنظمة االستشعار
على التعامل مع األحوال الجوية المعاكسة ،عالوة على أن مواصفاتها
الشاملة المرتبطة بالشبكات أكثر من المواصفات لدى الطائرة HH-

على التكنولوجيا المتقدمة ،وتتمتع بخبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 50

ثالثة أسلحة رئيسية

تمتلك الطائرة المروحية  T700ثالثة أسلحة رئيسية ،ويمكن تركيب
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تلك األسلحة في الخارج لزيادة مساحة المقصورة المخصصة للركاب

وتعظيم مجال الرؤية ومجال النيران .وتحمل الطائرة مدفعا رشاشا عيار

 7,62ملليمترا ومدفعا عيار  50.مثبتا في الجزء األمامي للطائرة وأسلحة

مخصصة لحماية أفراد الطاقم.

وتم إجراء اختبار أرضي في شهر سبتمبر  2020للتأكد من عمل أنظمة

التسلح ودقتها ،والتأكد من سالمة األفراد عند تشغيلها.

وتضم األسلحة الثالثة التي جرى اختبارها المدفع  GAU-2وهو عبارة
عن مدفع رشاش عيار  7,62ملليمترا القادر على إطالق  3,000طلقة
في الدقيقة الواحدة ،والمدفع  ،GAU-18وهو عبارة عن مدفع رشاش

قديم عيار  50.ملليمترا قادر على إطالق  650-800طلقة في الدقيقة،
والمدفع  ،GAU-21وهو عبارة عن مدفع رشاش جرى تطويره حديثا عيار
 50.ملليمترا قادر على إطالق  950-1100طلقة في الدقيقة.

وبالنسبة ألول طائرة تم بناؤها من طراز  HH-60Wالتي ُيطلق عليها

الدراسة إلى خفض نسبة اإلصابات على الجنود المسؤولين عن تشغيل

األرضية .وتحتوي هذه الطائرة على أدوات اختبار متخصصة تسمح

عالوة على ذلك ،تعتبر حماية الطائرة ضد البيئات المحفوفة بالمخاطر

اسم  Whiskey 1داخل الوحدة فقد تم استخدامها ألجل االختبارات
للشركة المصنعة للطائرة – شركة  -Sikorskyبمراقبة مئات اإلحداثيات

أثناء الطيران واختبار تمديد الغالف .envelope expansion testing
وقد مكنت تلك األجهزة المتخصصة المسؤولين عن االختبار من تسجيل

الضغوط التي تتعرض لها الطائرة بسبب نيران األسلحة المعادية.

تلك األسلحة.

الشديدة النظام الدفاعي المتكامل المتقدم الذي يضم جهاز االستقبال

الرقمي  suiteللتحذير ضد الرادارات Digital Radar Warning
 Receiverوجهاز التحذير الليزري AVR-2B Laser Warning System
ونظام التحذير  AAR-57ضد الصواريخ والنيران المعادية Missile and

وتستطيع مدافع الطائرة المروحية الدوران بطريقة مستقلة ،وهو ما

.Hostile Fire Warning System

بالنسبة إلى مهندسي السرب الجوي لوضع االختبارات وخطط السالمة

مزايا النظام

يؤمن قوسا نيرانيا بزاوية  360درجة تقريبا ،وهو ما شكل تحديا فريدا

التي لم يسبق تعاطيها عند التعامل مع الطائرات ذات األجنحة الثابتة.
وجرى فحص بعض التفاصيل الدقيقة ،مثل دوران أنصال المروحة

 blade rotationوالعوامل البشرية واألجهزة ،والتحكم فيها قبل بدء

االختبار الفعلي طبقا ل .Hull

تشمل أحدث أنظمة المهام لدى الطائرة المروحية  HH-60Wوصلة

المعلومات  HH-60Wوجهاز استقبال البث المتكامل Integrated
 Broadcast Receiverوجهاز تتبع القوات الزرقاء Blue Forces

 Trackerومقصورة متكاملة تحتوي على أربع شاشات وثالث شاشات

ولم يقم الطاقم الجوي للطائرة المروحية  Jolly Greenبتشغيل األسلحة

عرض لمقصورة الركاب .وممن شأن تلك األنظمة أن تخفف أعباء العمل

األجهزة المسؤولة عن قياس مدى تأثير انطالق السالح على أجسامهم.

المحفوفة بالمخاطر.

فحسب ،بل كانوا جزءا من عملية التقييم أيضا .وقد ارتدى أفراد الطاقم
وتعتبر تلك المعلومات جزءا من دراسة أوسع وأشمل أدرتها وزارة الدفاع
األمريكية من أجل فهم مدى تأثير عمل السالح على جسم اإلنسان

بصورة أفضل ،خاصة إذا أدى هذا االنفجار إلى إصابة الدماغ .وتهدف

عن كاهل الطاقم الجوي وأن تزيد فعالية الطائرة أثناء المهام الخاصة

وتطبق الشاشات ذات الوظائف المتعددة multi-function displays

 )(MFDsالموجودة داخل مقصورة القيادة أحدث معايير أجهزة التصوير

أثناء الرؤية الليلية.

المواصفات الفنية
	•الوزن اإلجمالي للطائرة 22,500 :رطال
	•سعة خزان الوقود 660 :جالونا

	•أنظمة التسلح :تم وضع األسلحة على الجسم الخارجي
للطائرة لزيادة المساحة المخصصة لمقصورة الركاب،
وتحقيق أفضل مجال للرؤية ومجال النيران .وتحمل الطائرة

مدفعا رشاشا عيار  7,62ملليمترا ومدفعا رشاشا عيار 50.

مثبت على الجزء األمامي للطائرة وأسلحة شخصية لحماية
أفراد الطاقم الجوي.
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النافذة الدينية

سنن نبوية
عيادة
المريض
إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

كان من هدي النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم عيادة
المريض وكان ُّ
يحث أصحابه على عيادة المريض

وبين األجر والثواب العظيم في عيادة المريض.
ّ
َّ
َع ْن َعائِ َش َةَ ،أ َّن َر ُس َ
ِ
الله َع َل ْي ِه َو َسل َم،
الله َصَّلى
ول
ُ
ولَ :
يضا َي ُق ُ
اسَ ،ر َّب َّ
اس،
ان ِإذَ ا َع َاد َم ِر ً
«أذْ ِه ِب ْال َب َ
َك َ
الن ِ
اش ِف ِه َأنْ َت َّ
ْ
الش ِافي ،لاَ ِش َف َاء إِلاَّ ِش َف ُاؤ َكِ ،ش َف ًاء لاَ
ُي َغادِ ُر َس َق ًما» رواه مسلم.
وهذا الحديث فيه بيان الدعاء للمريض بالشفاء وهو

من ثمرات زيارة المريض.

ول ِ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم،
الله َصَّلى ُ
َع ْن َث ْو َب َ
انَ ،م ْو َلى َر ُس ِ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
َق َ
ِ
ِ
«م ْن
:
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
الله
ى
ل
ص
الله
ول
س
ر
ال
ُ
َ
ُ
َ ْ َ
َ
َ
َ
الَ :ق َ
يضاَ ،ل ْم َيزَ ْل ِفي ُخ ْر َف ِة ْال َجَّن ِة َحَّتى َي ْر ِج َع» رواه
َع َاد َم ِر ً
مسلم.
ول ِ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َم،
الله َصَّلى ُ
َع ْن َث ْو َب َ
انَ ،م ْو َلى َر ُس ِ

الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ول ِ
«م ْن َع َاد
الله َصَّلى ُ
الَ :
َع ْن َر ُس ِ
يل َيا َر ُس َ
يضا َل ْم َيزَ ْل ِفي ُخ ْر َف ِة ْال َجَّن ِة»ِ ،ق َ
ول اللهِ
َم ِر ً
َو َما ُخ ْر َف ُة ْال َجَّن ِة؟ َق َ
اها» رواه مسلم.
«ج َن َ
الَ :
وقد اشتمل الحديث على فضل زيارة المريض وأنه

في ثواب الجنة وثمارها .
َّ
َّ
ُ
الَ :ق َ
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َ ،ق َ
الله َع َل ْيهِ
ِ
ال َر ُسول الله َصلى ُ
الس َماءِ :
َو َسَّل َمَ “ :م ْن َع َاد َم ِر ً
يضا ،نَ َادى ُم َنادٍ ِم َن َّ
ْ
ِط ْب َتَ ،و َ
اب َم ْم َش َ
اكَ ،وتَ َب َّوأ َت ِم َن ْال َجَّن ِة َم ْن ِزلاً “رواه
ط َ

معلم
إسالمي

ابن ماجة بسند صحيح.

وهذا يدل على عظم أجر ومكانة زيارة المريض عند الله

تعالى لمن زار المريض.
َّ
َ
َّ
َ
ِ
اسَ ،ع ِن َّ
الله َعل ْيه َو َسل َمَ ،قال:
الن ِب ِّي َصلى ُ
عن ْاب ِن َعَّب ٍ
ِ
َ
ُ
يضاَ ،ل ْم َي ْح ُض ْر أ َجل ُه َف َق َ
ال ِع ْن َد ُه َس ْب َع ِم َر ٍار:
“ َم ْن َع َاد َم ِر ً
َأ ْس َأ ُل َّ
يم َأ ْن َي ْش ِف َي َك ،إِلاَّ
يم َر َّب ْال َع ْر ِ
الل َه ْال َع ِظ َ
ش ْال َع ِظ ِ
َع َاف ُاه َّ
ض “ رواه أبو داود بسند صحيح
الل ُه ِم ْن ذَ لِ َك ْال َم َر ِ
ومن ثمرات هذا الحديث أن الزائر للمريض يكون عونا
للمريض بالدعاء فيكون سببا في شفائه بإذن الله تعالى
ال َر ُس ُ
الَ :ق َ
َع ْن َأ ِبي ُه َر ْي َرةَ َ ،ق َ
ِ
الله َع َل ْي ِه
الله َصَّلى
ول
ُ
«م ْن َأ ْص َب َح ِم ْن ُك ُم ْال َي ْو َم َصائِ ًما؟» َق َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍر
َو َسَّل َمَ :
َ
ْ
َ
ُ
َ
تَ
نَ
ِ
ةً
ْ
ْ
«ف َم ْن ِب َع منك ُم ال َي ْو َم َجنازَ ؟»
الله َعن ُه :أ اَ ،قالَ :
َر ِض َي ُ
َ
َ
ْ
الله َع ْن ُه :أنَ اَ ،ق َ
َق َ
«ف َم ْن أط َع َم ِم ْن ُك ُم
الَ :
ال َأ ُبو َب ْك ٍر َر ِض َي ُ
َ
َ
الله َع ْن ُه :أ َناَ ،ق َ
ْال َي ْو َم ِم ْس ِك ًينا؟» َق َ
ال:
ال أ ُبو َب ْك ٍر َر ِض َي ُ
يضا؟» َق َ
الله
«ف َم ْن َع َاد ِم ْن ُك ُم ْال َي ْو َم َم ِر ً
َ
ال َأ ُبو َب ْك ٍر َر ِض َي ُ
َ
َّ
َ
َّ
ُ
َ
ِ
ِ
نَ
«ما
َع ْن ُه :أ اَ ،ف َقال َر ُسول الله َصلى ُ
الله َعل ْيه َو َسل َمَ :
اجتَ َم ْع َن ِفي ْام ِر ٍئ ،إِلاَّ َد َخ َل ْال َجَّن َة» رواه مسلم.
ْ
ومن آداب زيارة المريض الدعاء له بالشفاء وطمأنته

ورفع الروح المعنوية له وكذلك اختيار الكالم المناسب

ويهون عليه المرض.
الذي يفرح المريض
ّ
ومن اآلداب أن ال يطيل الجلوس كي ال يسبب االرهاق
والتعب للمريض

هو معلم اسالمي حضاري في
أعرق العواصم األوروبية لندن،

عاصمة بريطانيا ،ويعتبر هذا
المسجد من أقدم المساجد
ً
تأسيسا حيث بني في عام 1889م
بتمويل من أميرة مسلمة من

الهند كانت تحكم إحدى ممالك

مسجد
شاه جهان
في لندن

الهند خالل القرن التاسع عشر
الميالدي وهذه األميرة تسمى

شاه جهان ولهذا سمي المسجد
ً
أيضا باسم المنطقة
على اسمها ،ويسمى المسجد

ويمثل هذا المسجد األقدم في بريطانيا عالمة حضارية

وكانت هذه األميرة المسلمة تحكم في والية بوهبال

الشعوب واألمم.

(ووكينج) أيضا.

في الهند واشتهرت بقوة شخصيتها وذكائها ومحبتها

إلعمال الخير وبناء المساجد وكان هذا المسجد إحدى

ترمز إلى التسامح بين األديان وتبادل الثقافات بين

وبعد مرور ما يزيد على مائة عام على بناء هذا المسجد
ً
مكانا للعبادة وذكر الله تعالى.
فال يزال

مبادراتها لخدمة الدين اإلسالمي ونشر تعاليمه

ومع كثرة المساجد اليوم في بريطانيا التي تربو على

وقد تميز هذا المعلم الحضاري بالطابع المعماري

الرمزية التاريخية لتالقي الحضارات والتسامح بين

السمحة.

العربي اإلسالمي حيث أشتمل على قبة بديعة و زينته
المنارات البديعة التصميم،

واشتملت الزخارف في تزيين جدرانه ومبانيه ،كما
اشتمل على األقواس الجميلة والمقرنصات الرائعة.

األلف مسجد في وقتنا الحاضر لكن يبقى لهذا المسجد

الشعوب واألمم واألديان.

حيث مثل بذرة لبدء تعايش الغرب األوروبي مع الدين

اإلسالمي والحضارة اإلسالمية في عاصمة الضباب
األوروبية لندن.
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ً
ضيفا
الحسين
على زايـــــــــــــد
استقبل صاحب السمو الشيخ زايد بن سـلطان آل نهیان أخاه جاللة الملك

من الذاكرة

نوفمبر
العدد124 :
نوفمبر 1981

حسين عاهل االردن في مطار أبوظبي الدولي ،وعقـدا إجتماع تدارسا

فيه دعم اإلتصـاالت لتنقية الجو العــربي من الخالفات القائمة  ،وتوحيد
الصف العربي  ،والتحضـير لمؤتمر القمه العـربي القادم الذي سيعقد في

المغرب  ،كما تناولت المحادثات الزيارة التي يعتزم جاللة الحسين القيام بها
للواليات المتحدة في غضون هذا الشهر من أجل تغيير سياسة الواليات

المتحدة األمريكية تجاه القضية العربية .واستغرق اإلجتماع ساعتين في

قصر المشرف  ،توجه بعدها جاللة الملك حسين بالطائرة إلى مسقط  ،وقد
تناولت جولته ست دول خليجية.

من ذاكرة عدسة درع الوطن

دورة
المظليين
الخاصة

سمو القائد العام للقوات المسلحة يرعى حفل تخريج دورة جديدة من دورات

المظليين الخاصة بمرشحي كلية زايد الثاني العسكرية.

فنان مقاتل
يحمل البندقية
والريشة

الفن الواقعي واضح وغير معقد ويخاطب قاعدة عريضة من الجماهير
ً
ً
رفيعا بل الفن ضرورة
لهوا أو مجرد ترف مهما يكن هذا الترف
ليس الفن
ملحة من ضرورات النفس في حوارها الشاق المستمر مع الكون المحيط

احتفلت قواتنا المسلحة بتخريج دورة جديدة من دورات المظليين الخاصة

بها .فإذا صح القول  :ال فن بال إنسان قينبغي القول كذلك :ال إنسان بال فن
ً
غريبا أن يحمل اإلنسان البندقية والريشة بيد واحدة.
وليس

العام للقوات المسلحة وحضره عدد من كبار ضباط القيادة العامة وقادة

الفنان التشكيلي الموهوب الرائد أحمد عبدالله األنصاري .

بمرشحي كلية زايد الثاني العسكرية.وجرى اإلحتفال بمركز تدريب الصاعقة

بمدينة العين تحت رعاية سمو العميد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان القائد
األسلحة المختلفة.

يقولون أن الفنان هو قائد الفكر األنساني علي مر العصور  ..ولقاؤنا مع
أحببت فن الرسم وأنا طالب بالمدرسة االبتدائية واعجبت بأعمال بعض

وعن طبيعة هذه الدورة قال قائد مدرسة الصاعقة والمظليين في كلمته :إن
ً
شهرا تدرب خاللها الخريجون على عدة مواضيع
هذه الدورة استمرت حوالي

متقدمة ولهم مدارسهم الخاصة من واقع البيئة العربية ومنهم الفنان

بالسالح وبدون سالح.

عدج جوائز فكانت الحافز والدافع ألشق طريقي.

أهمها :التعرف على المظلة وأخطائها ،التدريبات األرضية ،القفز من الطائرة

الفنانين من دول الخليج من الكويت والبحرين ألنه توجد هناك حركة فنية

الكويتي خليفة القطان فسرتعلي نهجهم واشتركت في عدة معارض ونلت
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enhanced performance in adverse weather conditions.
The T700 military turboshafts have earned a reputation for exceptional performance in combat and under the worst environmental conditions. Designed to be rugged, reliable and
easily maintainable, current T700 models apply advanced
technology to an experience base of more than 50 million
hours of operation.
Three Primary Weapons
Jolly Green II has three primary weapons. The weapons can be
externally mounted for improved cabin space, maximum field
of view and field of fire. It supports 7.62mm and .50 calibre
fixed-forward and crew-served weapons.
A ground testing was done in September 2020, to verify the
weapons systems functionality, accuracy, and to demonstrate
the guns are safe to employ operationally.
The three weapons tested were: the GAU-2, a 7.62mm gatling
gun with a 3,000 rounds per minute fire rate, the GAU-18, a .50
calibre legacy machine gun with a 650-800 round fire rate,
and the GAU-21, a .50 calibre newly-designed machine gun
with a 950-1100 round fire rate.
The first HH-60W built, commonly referred to as Whiskey 1
within the unit, was used for the ground testing. Whiskey 1
contains specialised test instrumentation that allows, aircraft
manufacturer, Sikorsky, to monitor hundreds of parameters
during the flights and envelope expansion testing. That specialised instrumentation allowed the testers to record the
stress and strains in the aircraft caused by firing the weapons.
The helicopter’s guns can rotate independently providing an
almost 360-degree firing arc. This created a unique challenge
for the squadron’s engineers to develop test and safety plans
not typically encountered with fixed wing aircraft. Details
such as blade rotation, human factors and instrumentation

The goal is to replace
USAF’s rapidly ageing
HH-60G Pave Hawk
helicopters
were examined and controlled for before the actual testing
could begin according to Hull.
The Jolly Green’s aircrew not only operated the weapons,
they were part of the evaluation as well. The crew wore special instrumentation that measured the weapon’s blast effects on their bodies. That data is part of a larger Department
of Defense (DOD) study to better understand the effects of
weapon blast on the human body, specifically as it relates to
traumatic brain injury. The goal is to reduce injuries to service
members who operate such weapons.
Also protecting the aircraft against the densest threat environments is the advanced integrated defensive suite which
includes APR-52 Digital Radar Warning Receiver, AVR-2B Laser Warning System and the AAR-57 Missile and Hostile Fire
Warning System.
System Advantage
State-of-the-art mission systems of HH-60W include Link-16,
Integrated Broadcast Receiver, Blue Forces Tracker, Integrated cockpit (4) and Cabin (3) displays. These systems reduce
aircrew workload and improve effectiveness during highly
demanding special missions. The multi-function displays
(MFDs) on board the cockpit comply with the latest nightvision imaging system standards.

Jolly Green II has
three primary
weapons that
can be externally
mounted

A new HH-60W combat rescue helicopter
taxies in to its new home
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The primary mission of Jolly Green II will be conducting day or
night operations in hostile environments

capacity, avionics, cooling, weapons, cyber-security, expanded adverse weather sensor capabilities, and more comprehensive net-centric requirements than held by the HH-60G. It
provides unprecedented combination of range and survivability.
Why is the above important? Operations in high-risk areas can
be conducted with a higher degree of safety and certainty. By
retaining 100 per cent commonality with all UH-60M engine
and dynamic systems, HH-60W provides the most sophisticated rotorcraft in the world at an affordable price and total
ownership cost over the entire life cycle.

The powerplant
of HH-60W
integrates two
GE T700-GE-701D
turbo-shaft engines

Technical
Specification
Gross weight: 22,500 lb
Fuel Tank capacity: 660 gallon
Weapons: Externally mounted
weapons for improved cabin
space, maximum field of view
and field of fire. Supports
7.62mm and .50 calibre fixedforward and crew-served weapons

The final product is a purpose-built, world-wide deployable,
CSAR platform, designed to execute within today’s high
threat and can accommodate two pilots, two gunners, two
paramedics and two litters for medical patients or injured service members.
Turbo-shaft Engines
The powerplant of HH-60W integrates two General Electric
T700-GE-701D turbo-shaft engines, each developing a maximum continuous power of 1,716shp (1,279kW) and offering
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treme wear and tear on the Pave Hawk fleet.
Enter the new HH-60W Jolly Green II.
The primary mission of the HH-60W Jolly Green II will be conducting day or night operations in hostile environments to
recover isolated personnel during war. The platform will also
be tasked to perform military operations other than war, including civil search and rescue, medical evacuation, disaster
response, humanitarian assistance, security cooperation/aviation advisory, National Aeronautics and Space Administration (NASA) space flight support, and rescue command and
control.
Keeping on Track
It all started in June 2014, when the USAF awarded a US$1.2
billion engineering, manufacturing, and development contract to the Sikorsky-Lockheed Martin team to provide the
next-generation combat rescue helicopter fleet. The three
Jolly Green IIs are the first aircraft accepted by the USAF as
part of the contract, resulting in 10 initial aircraft.
In September 2019, the Air Force awarded Sikorsky the Low
Rate Initial Production (LRIP) Lot 1 contract for 10 Combat Rescue Helicopter (CRH) aircraft, followed by the LRIP Lot 2 contract award worth US$500m in February 2020 for 12 more HH60W Combat Rescue Helicopters.
“This second contract award demonstrates the confidence
the U.S. Air Force has in Sikorsky’s ability to deliver and support the next generation combat search and rescue helicopter,” stated Greg Hames, Sikorsky’s CRH Programme Director.
“Our team works daily – and in close collaboration with our
customer – to ensure we build and deliver this highly capable
and much-needed helicopter to the warfighter.”
The HH-60W Combat Rescue Helicopter successfully per-

The HH-60W Jolly Green II
completed its developmental
test programme in April
formed various aerial refuelling tests in August 2020, completing flight test requirements and meeting all specifications.
Unique Design Approach
The 22,500 lb max gross weight of Jolly Green II allows for
greater payload with a 660 gallon main fuel tank and air refuelling/fuel dump system. The helicopter incorporates improved structural design and is Shipboard compatible.
According to Sikorsky, it meets all USAF requirements, with a
combat radius of 195 nautical miles; hot and high altitude
hover at 4,000 feet PA (pressure altitude) and 95°F; unprecedented net-centric capability; and best-in class survivability
and lethality. Jolly Green II’s litter stations are compliant to
combat search and rescue mission. It is configurable for additional pararescue/troop transport.
The HH-60W Combat Rescue Helicopter is more capable and
reliable than its predecessor, the HH-60G Pave Hawk. It
builds upon the UH-60M’s versatility by doubling the internal
fuel capacity without the use of space hungry auxiliary fuel
tanks, giving the USAF crew extended range and more capability to rescue those injured in the battle space.
The HH-60W features advanced and improved defensive systems, vulnerability reduction, hover performance, electrical

Protecting the aircraft against the densest threat environments
is the advanced integrated defensive suite
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The United States Air Force’s (USAF) new combat
search and rescue (CSAR) helicopter, the HH-60W
Jolly Green II, completed its developmental test
programme at Eglin Air Force Base, Florida, in
April this year.
Building on the state-of-the-art UH-60M Black Hawk,
the highly modified HH-60W Jolly Green II has been
customised for the USAF’s rescue mission and adds
capability advancements to better support the full
range of combat rescue and other special missions.
The final test by the Sikorsky and USAF team was on
the Jolly Green II’s weapon systems. The goal of that
test was to both demonstrate the performance of the
weapons while optimising weapon system configurations.
Joe Whiteaker, the 413th Flight Test Squadron HH60W flight chief, explained: “The timely completion of
this test programme represents an amazing accomplishment by the HH-60W Integrated Test Team. The
team consistently overcame tremendous adversity
through a mix of innovation and sheer determination.”
The result of those labours ensured both the warfighter and the programme’s decision-makers were wellinformed on the Jolly Green II’s performance.
The test efforts began in May 2019 with the first HH60W flight.
Some of the notable developmental tests were aircraft performance, communications systems, environmental test at McKinley Climatic Lab, aerial refuelling, data links, defensive systems, cabin systems, rescue hoist and live-fire of three weapon systems.
The test aircraft will be modified for operational use
before being transferred to their respective USAF rescue unit. The USAF has a total of 8 HH-60W in flight
now.
The Jolly Green II’s developmental test mission will
move to the Combat Search and Rescue Combined
Test Force for follow-on testing at Nellis USAF Base,
Nevada in 2022.
Primary Mission
The HH-60W Jolly Green II will replace the USAF’s rapidly aging HH-60G Pave Hawk helicopters which have
performed non-stop CSAR and personnel recovery
operations for all services since 1993. The original MH60G first entered service in the early 1980’s.
Pave Hawks continue to deploy in support operations
globally. With utilisation well beyond the aircraft’s
original design and due to continuous operation in
the most hostile environments, there has been ex-
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HH-60W

Jolly Green II Flies
High with Advanced
Capabilities
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Space systems are
increasingly vulnerable to
cyber disruption

A critical infrastructure designation would enable the industry to consolidate and amplify efforts to build collaboration
among manufacturers, suppliers, owners, and operators
while driving global consensus regarding best practices and
information sharing, building on the work of the Space Information Sharing and Analysis Center (Space ISAC) and its
Threat Intelligence Watch Center.
Collaboration would drive consensus on prioritising defencein-depth (DiD) risk management postures to harden space
systems. All systems, hardware, firmware, and software —
whether developed through traditional or agile engineering— should feature cyber-hardened designs with risk-based
DiD cyber protections applied across all segments to detect,
deter, and attribute attacks and overcome the risk of adversaries breaching systems and operating unhindered inside
them.
Additionally, space system owners and operators would be
empowered to adopt baseline, threat-informed, risk-based
engineering and design cybersecurity postures because they
would have better ability to document and identify threats.
With such knowledge, owners and operators can adopt ap-

propriate risk tolerances and tailored controls and requirements for mission duration, spacecraft size, and manoeuvrability in space while minimising undue burden.
Promising Policy Developments
There is a global momentum to prioritise the security of space
infrastructure. Last year, the European Commission — the European Union’s (EU) executive body — authored legislation to
revise governance of Union-wide cybersecurity standards for
critical economic and societal sectors; space systems have
been added to the EU’s list of critical sectors.
Recently, U.S. Reps. Ted Lieu (D-California) and Ken Calvert (RCalifornia) introduced bipartisan legislation to establish
space as a 17th sector of critical infrastructure as classified by
the Department of Homeland Security (DHS). “Space is infrastructure,” Lieu argued in a joint press release, noting the pivotal role space plays in daily life. “We have to ensure that we’re
protecting these critical systems by directing the right minds
and resources towards them.”
The Space Infrastructure Act as introduced in the House of
Representatives ensures that U.S. assets in space — including
orbiting satellites, space vehicles, launch systems and infrastructure, manufacturing facilities, supply chains, and associated communications and information technology — receive
thorough security scrutiny and analysis.
If passed, the bill would direct the DHS to partner with other
federal agencies and departments and the Space ISAC to issue guidance about space infrastructure’s scope. This would
designate the U.S. government’s leadership team on this issue, including a Sector Risk Management Agency to oversee
space infrastructure and appropriate entities to support this
oversight.
The UN has already expressed its deep conviction of the common interest of mankind in promoting and expanding the
exploration and use of outer space, as the province of all mankind, for peaceful purposes and in continuing efforts to extend to all states the benefits derived there from.
By designating the space systems as critical national infrastructure, the U.S. can secure these pivotal capabilities to assume and maintain a stronger space position within the international community, today and in the future.
Reference Text:
https://s-isac.org
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best practices for ground systems, and diminished situational
awareness.
Previous attempts to protect space systems assumed that
safeguarding ground segments meant protecting the whole
system. However, modern attack vectors are more diverse
and dispersed, with global exposure to user, on-orbit, and
link segments.
Ground systems, which are connected to public information
networks, are built from commoditised parts and technologies that lack uniform cyber resiliency. Modern satellites —
while subject to equal physical, power, and cost constraints
— are built from disparate parts with varying cyber protections. There is a dire need to ensure that cybersecurity is built
into all of these systems.
Satellites are beholden to orbital mechanics and cannot simply be told to avoid threats. They must be active to do their
jobs. Bad actors can always see and reach out to the central
nodes of the system. There is no uniform approach to “zero
trust” for space systems that is now a standard of modern IT
systems. If a threat breaches the communications link between physical ground and space segments or compromises
any component within a segment, the entire system is compromised.
Open-source and commercial solutions available today are
insufficient to fully inoculate space systems from cyber
threats. Legacy space systems are particularly at risk.
While the Communications Critical Infrastructure sector protects communications satellites, the question remains who is
coordinating policy, strategies, programmes, and resources to
protect the systems that launch and operate them, along with
GPS and other satellites? What about the companies that

As per Bank of America,
space industry could triple to
US$1.4 trillion by 2030
manufacture, launch, or operate space vehicles or the supply
chains that sustain all these space systems?
No government entity currently coordinates this important
national responsibility. It is vital to designate this responsibility to help foster consensus on standards and best practices
among spacefaring governments and commercial entities.
Ignoring these vulnerabilities could lead to graver, longerterm security risks to the entire space domain. A critical infrastructure designation would help alleviate these vulnerabilities.
Critical Infrastructure Designation
Taking the deliberate policy action to designate space systems as critical infrastructure would accomplish much towards securing space and ensuring a robust space economy.
A critical infrastructure designation would add protections
to manufacturing and supply chains for other satellites,
space vehicles, and components while extending the protections already in place for communications satellites to their
launch and mission systems.
The U.S. would make clear that space systems security and
resilience are national priorities through such a declaration,
which would send a caution signal to those who would harm
its systems.
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disruptions and cyberattacks on critical infrastructure like fuel
pipelines could wreak havoc on the lifeblood of domestic
communities and global trade alike. Such an attack on key
technology in the space domain could have similarly devastating effects.
As leaders in the White House and Congress discuss how to
shore up America’s terrestrial infrastructure, they are also turning their eyes skyward to consider a specific, crucial, and feasible policy action for securing space.
A bipartisan bill recently introduced in Congress would designate space systems as critical infrastructure in the national interest — a concept that has wide support within the space
enterprise. Doing so is an imperative to ensure the resiliency
of space assets.
Bolstering Space Resiliency
This discussion is not merely about space as a place; otherwise, the argument could be made for oceans and airspace
likewise being critical sectors. This is, rather, a discussion about
space systems — and the data they gather, distribute, and
process.
Just two decades ago, space operations were limited to large,
specialised, and expensive systems. These systems were managed by a small group of space operators and featured their
own dedicated networks. Today, there are more than 4,000 active satellites — and far more in prospect — operating in a
complex, emerging space ecosystem that comprises assets of

the U.S. government, commercial, and foreign-government
and foreign-owned nongovernmental space operators and
systems.
The dramatically decreasing cost of access to low Earth orbit
and the swiftly increasing capability of small satellites to do
big things have altered the name of the game.
The degree to which space systems impact our society is the
result of such a rapidly evolving space ecosystem.
Need to Tackle Vulnerabilities
While the benefits offered by outer space for the betterment
of humankind are numerous, one cannot afford to shut eyes
to the risks that tag along.
Space systems are increasingly vulnerable to cyber disruption. Going as far back as 1998, a U.S.-German ROSAT X-Ray
satellite reportedly was compromised, causing its power systems to fail. In a more recent incident, the command and control of NASA satellites were compromised, and other efforts
to compromise space systems have also been observed.
Lt. Gen. Stephen Whiting, commander of Space Operations
Command, said last year while serving as U.S. Space Force
deputy commander: “We know that cyberattack is where we
are most likely to face the enemy in space.”
Inadequate cybersecurity requirements and governance
have led to major cybersecurity vulnerabilities throughout
space system infrastructure, including insider threats, supply
chain vulnerabilities, communications cryptography, cyber
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No Scope
for’ Laxity
in Space
Infrastructure
Security
The knowledge gap between space and humans has been
shrinking by the day with space exploration becoming an
indispensable part of humanity.
The important contribution of space science and technology
in achieving sustainable development goals and increasing
the well-being of sates and peoples is now well recognised by
countries across the globe.
The human dependence on space is greater than ever before,
and it will continue to deepen at a near-exponential rate.
In the United States — and arguably all industrialised nations
— the lifestyle, economy, and national security depend upon
thousands of space systems in orbit.
Take the example of the Global Positioning System (GPS). It
makes daily activities for individual citizens easier and enables
global shipping and transportation, including ground, air traffic, and marine navigation.
Much of the activity enabling modern communications networks and information processing leverages space-based infrastructure, which will be connected, in turn, to global cloud
networks.
The U.S. Armed Forces have long relied upon satellite capabilities for command and control, missile guidance, early warning, and intelligence capabilities.
According to the Bank of America, the space industry could
triple to US$1.4 trillion by 2030. By then an estimated 50,000
satellites could be in orbit, many connected to public communication networks.

Human dependence on
space will deepen at a nearexponential rate
With the commercial space sector maturing rapidly and introducing ever more potential targets into a cyber-contested domain, it’s vital to bolster space system resiliency now to
foster continuing growth and innovation into the future.
It is pertinent to note, in this background, that Edward Swallow and Samuel Visner, founding members of the Space Information Sharing and Analysis Center (Space ISAC), are calling on U.S. Congress to support a recent proposal to include
space assets as crucial to national security and economic
well-being.
The U.S. space enterprise is in the midst of a transformative
policy era that will significantly shape the future of its society, the robustness of economy, and America’s role within
the global community.
The public and private sectors are on the right track collaborating to conceptualise and invest in the development of a
vibrant, near-future space economy and the engineering,
manufacturing, and infrastructural commitments that will
underpin it.
The world recently witnessed at great cost how supply chain
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The success of the
UAE in organising
Expo 2020 Dubai
draws attention
to the steadfast
determination of
the country

Expo 2020 Dubai takes place at a very critical time for the
whole world, as it represents a major driver for resuming the
activities of the global economy and getting out of the COVID-19 crisis and its consequences that caused heavy losses to
many economies. This conviction is reinforced by the fact
that the exhibition is being held in the UAE, which is known
for its global economic, commercial and investment status
and prestige.
Although Expo is a global event with a history spanning 170
years, its organisation in the UAE is an exceptional event for
various considerations, the most important of which is the
UAE’s keenness to invite all countries of the world without exception, in line with the directions of the UAE policy, which
seeks to transform the exhibition to a humanitarian platform
where cultures of different orientations and trends converge,
to consolidate the policy of coexistence and tolerance, which
is a fundamental pillar at the heart of the UAE policy.
The Importance of the Exhibition Industry Globally
Statistics indicate that the size of the exhibitions and conferences industry globally is approximately two trillion dollars,
distributed over approximately 10,000 international exhibitions of varying size and importance. The number of organising bodies in the world is about 2863, and the growing number of these exhibitions indicates their importance.
This industry plays a major role in the economies of many
countries. Organising exhibitions creates new investments,
as is the case for Germany, whose economy relies heavily on
organising exhibitions and related sectors directly and indirectly. Specialised reports indicate that the exhibition indus-

try has become one of the vital sectors in China. The exhibition sector’s growth rate there has recorded more than 15 per
cent annually, and the percentage is clearly increasing in
South Korea, Japan, and Singapore.
The exhibition industry plays an important role within the
framework of the comprehensive development plans of
countries and the increase of investments, as this entails a
highly credible message to investors that the countries hosting major exhibitions enjoy security and stability, and have a
developed infrastructure that qualifies them to host such
major global events. Therefore, it has become an important
strategic industry because it is a linking channel between the
local market of any country hosting major exhibitions and
the participating companies, thus keeping the organising
country in touch with the progress of global developments in
various fields of science, knowledge, technologies, economy,
agriculture, and elsewhere.
The importance of the exhibition industry stems from its
strong influence on the rest of the sectors, such as tourism
and services in general, as well as being an important stimulus for the economy.
Conclusion
It may be paradoxical that the key global event, Expo 2020
Dubai, will be held in the UAE in conjunction with the celebrations of its 50th National Day. But it is a coincidence that is
not without implications and dimensions that confirm that
the UAE, within five decades, has become a centre for global
creativity, a forum for ideas, and an embracer of the whole
world on the land of tolerance and coexistence. Thus the
dream of the founding leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul in peace, has come true.
His recurrent dream was for the UAE to have an outstanding
position, and to be a bridge for communication and rapprochement between nations and peoples.
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event organised during the COVID-19 pandemic was the
Olympic Games, which were held in Tokyo last summer, but
without spectators in order to limit the transmission of the
virus.
Hosting Expo 2020 Dubai culminates a march of the UAE supremacy and its regional leadership in the field of organising
exhibitions, led by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, President of the UAE - may God protect him - and His
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice
President and Prime Minister of the UAE, and his brother, His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan the Crown
Prince of Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the
Armed Forces.
The UAE’s success in launching the Expo 2020 Dubai exhibi-

tion, despite the continuing outbreak of the COVID-19 pandemic, as well as travel restrictions and related precautionary
measures, owes much to the success of the country’s plans to
deal with the outbreak of the pandemic. Since the beginning
of the global outbreak of the COVID-19 pandemic in February 2020, the role of the UAE’s wise leadership has been evident in the crisis management, not only at the national level,
but also in strengthening global cooperation and solidarity
and seeking to unify international efforts to address the repercussions of the pandemic.
The success of the UAE in organising Expo 2020 Dubai despite the global challenges related to the outbreak of the
Coronavirus, draws attention to the steadfast determination
of the UAE. Previously, all international exhibitions were canceled due to the pandemic. But earlier this year, physical
events started making a comeback with one of largest communication exhibitions being held in Barcelona, followed by
the International Tourism Fair in Berlin, car exhibitions such
as the Auto Show in Geneva, and book fairs in Bologna, Paris,
and Leipzig, among others.
Undoubtedly, the success of the UAE in hosting Expo 2020
Dubai, amid these difficult global conditions for all economies, constitutes an important message of hope that the
world needs to be motivated to quickly get out of the effects
of the Coronavirus pandemic. The exhibitions and conferences industry is considered one of the most influential sectors of business and trade in world countries; it is almost the
only industry that has a direct and indirect impact on all sectors of the global economy.
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The Expo has played
a vital role for nearly
170 years
tour during which His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum visited the Expo 2020 Dubai venue one
month prior to the launch of the big event, His Highness
lauded the efforts of all the work teams at Expo 2020 Dubai,
and the support provided by various local and federal government agencies to deliver a successful mega-event that
befits the status and reputation of the UAE. His Highness said
at the time: “We look forward to receiving delegations from
191 countries as well as businesses, multilateral organisations and educational institutions, who will join in the making of a better tomorrow for humanity. Expo is an inspiring
platform that supports the exchange of creative ideas and
innovative visions in order to pave the way for the world to
resume the march of progress. The event will provide creative energies with the opportunity to participate in discovering and activating new paths of growth and prosperity. The
goal is to forge a future that enables people to achieve their
desired progress and prosperity in a manner that addresses
existing and potential challenges.” His Highness was briefed
on two new major landmarks that were built within the
framework of the high-level infrastructure of the Expo head-

quarters, namely: the Expo 2020 Water Feature and the Garden
in the Sky observation tower.
His Highness also visited the iconic structures of Al Wasl Plaza,
which represents the heart of the Expo and connects the three
thematic areas on which the event focuses: Opportunities, Mobility and Sustainability, with their distinctive design covered
by a 724,000-cubic-metre steel dome and state-of-the-art projectors to become the world’s largest 360-degree screen.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan said on
Twitter: “A month from now, the UAE will start hosting one of
the largest cultural and civilizational events in the world, “Expo
2020 Dubai”. The capabilities and competence of our national
team, led by my brother Mohammed bin Rashid, will present
the world with an inspiring model in terms of will, determination and achievement, reflecting our ancient heritage in communication and cultural exchange.”
Expo 2020 Dubai, undoubtedly, achieves one of the most important goals of the wise leadership, by highlighting the UAE’s
ability to organise major international events, and to be a global forum for tolerance and coexistence, as well as to bring together the whole globe on the land of the UAE, at one time and
place and under one slogan and common goals.
Expo 2020 Dubai: Important Messages and Implications
There is no doubt that the holding of Expo 2020 Dubai in the
UAE is of exceptional importance, not only due to the importance of the event and its great vital role as the most prominent
exhibition in the world, but also because it is the first global
event that is taking place normally since the outbreak of the
COVID-19 pandemic about a year and a half ago. The largest
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Expo 2020 DUBAI
The largest event in history that
will boost UAE’s economy
World Expos have a great impact on host economy
The UAE will have the opportunity to grow in several sectors

Investments
US$43 billion since
the announcement of winning the bid and expected
during the event

Tourism and Travel

25 million visitors
from 190 countries

Retail
US$10 billion increase
in consumer spending during
the event

Employment

90,000 new jobs generated

largest and most important international events. In the UAE,
the Expo venue was built from scratch on an area of m
 ore than
four square kilometres, equivalent to about 600 football fields.
The exhibition is the culmination of the efforts of nearly 10
years of planning and preparation for hosting the first World
Expo in the region. It is the most diverse ever in the history of
this international event. Expo 2020 will coincide with the 50th
anniversary of the founding of the United Arab Emirates, and
will highlight the country's role as a global forum for individuals, ideas, and innovations.
The Expo has a long history, since it has played a vital role for
nearly 170 years as a global incubator for cooperation and
consolidation of relations between countries in the scientific,
commercial, and cultural fields. Over 190 countries showcase
their cultures and innovations inside architecturally stunning
pavilions. All participants seek to contribute to creating a new
world during six months of celebrating creativity, innovation,
progress, and culture.
The Wise Leadership’s Vision
According to the UAE prudent leadership’s vision, success, excellence, and distinction are key elements for coping with any
challenges. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and
Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme
Commander of the Armed Forces, affirmed that Expo 2020
Dubai would remain in the memory of the world. Their Highnesses stressed that the UAE will present to the world an inspiring model of will, determination, and achievement. On a
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The Expo Dubai 2020
slogan is “Connecting
Minds… Creating the
Future”

On November 27, 2013, the United Arab Emirates celebrated the
winning of the bid to host the first World Expo to be held in the
Middle East, Africa, and South Asia (MEASA) region. On the eve of
September 30, 2021, the whole world watched with great astonishment the official opening ceremony of Expo 2020 Dubai, hosted by the UAE with participants from 192 nations. The opening
ceremony was attended by His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Vice President, and Prime Minister of the UAE
and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces. Expo 2020 Dubai, the largest of its
kind in the world, will last for six months under the slogan "Connecting Minds… Creating the Future", embracing three themes,
namely: Opportunity, Mobility, and Sustainability. Expo 2020
Dubai aims to attract 25 million visitors during its holding period,
which ends on March 31, 2022.
The first world Expo, known as the Great Exhibition, was inaugurated in London's Crystal Palace in 1851. Expos are still among the
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Expo 2020 Dubai:
UAE is a Beacon of
Global Innovation
The UAE is hosting the first international
Expo organised in the Middle East, Africa and
South Asia

The existence of Expo 2020 Dubai on the UAE land marks a quantum leap in the role and status of the country, not only
in terms of the exhibition industry, but also as a global icon and vital platform demonstrating the levels of development
and innovations leading the cavalcade of development in the 21st century. Expo world exhibitions have constituted,
for over 170 years, and still constitute, a platform from which the most prominent innovations in the world are launched.
In this issue, Nation Shield sheds light on the most prominent implications and meanings of the first international expo
being held in the Middle East, Africa, and South Asia.
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to Counter Most Forms of
Electronic Countermeasures
The ability to deny the availability of satellitebased navigation systems, like GPS and datalinks within a conflict area is becoming easier
than ever to obtain. Today, relatively unsophisticated opponents can operate basic Electronic Warfare (EW) equipment that presents
an operational threat to units relying on GPS
and datalinks.
Some countries have already launched programmes aimed at finding technologies that can
supplement GPS for that very reason. However,
against a sophisticated adversary, weapons will
RBS15 missile is powerful enough to overwhelm potential jammers
need to be able to operate autonomously and be
insensitive to powerful EW that disables or disrupts not only GPS but other communication
channels as well.
According to Miguel Svensson, Director of Business Management for Saab’s anti-ship missile system RBS15, one of the
main reasons to use an active radar target seeker is the size of
the target seeker area.
“Since signal attenuation due to absorption by the atmosphere
is much lower for radar than other wavelengths, its range is
much greater than, for example, an IR sensor. This allows for deRBS15 Gungnir, utilising the RBS15 Mk4 anti-ship missile, is
tection and acquisition of targets moving at high speed at long
the next generation of the family. More than just an anti-ship
ranges, without requiring target position updates via a data link
missile, Gungnir can integrate with aircraft, ships, and trucks
or relying on GPS positioning,” says Svensson.
to provide a complete system solution.
The active radar target seeker used by the RBS15 missile is
More than an anti-ship missile, Gungnir is a solution that efpowerful enough to overwhelm potential jammers. Its transfortlessly integrates with pre-existing infrastructure to fulfil
missions are also unpredictable in frequency and time, maktomorrow’s requirements. It also comes with the added bening it difficult for the adversary to effectively target the jamefit of Saab’s expertise, through-life support, and adaptability.
ming. These and other features allow the RBS15 to counter
With smart autonomous technology, RBS15 Gungnir guarmost existing forms of active and passive electronic counterantees precision. The solution also offers advanced decision
measures.
support and the ability to discriminate and engage targets
Dominating the Littoral Environment
in more complex scenarios than ever before in adverse
The RBS15 missile family ensures forces are ready and able to
weather.
address any conflict scenario. The most recent addition to the
RBS15 Gungnir offers the capabilities for future needs. It proroster is the long-range missile solution, RBS15 Gungnir. Devides an impressive range of over 300 km of sea-skimming
signed to dominate the littoral environment, it is available as a
flight, all-weather capability, and an improved radar target
complete turn-key solution for air, sea, or land-based platforms.
seeker.

Gungnir can integrate with
aircraft, ships, and trucks to
provide a complete system
solution
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Naval Group

to Design French Navy’s
Future Ocean Patrol Vessels
The French Defence Procurement Agency (DGA) recently
awarded Naval Group the contract for the preliminary and
detailed design of the Ocean Patrol Vessel programme.
This award follows on from the signature of the framework
agreement carried by the DGA on October 23, 2020, for the
study, development, production, and initial operational maintenance of 10 ocean patrol vessels for the French Navy.
A first contract had been awarded to Naval Group for the design and value analysis and was approved by the DGA on June
23. The company has now been awarded a second contract for
the preliminary and detailed design of the Ocean Patrol Vessels. Another contract will then be awarded to Naval Group for
a ship construction monitoring service.
The Ocean Patrol Vessels programme aims at the renewal of
the patrol vessels stationed in mainland France, namely the
high seas patrol vessels (ex-avisos A69) based in Brest and Toulon and the public service patrol vessels based in Cherbourg.
The mission of these ocean patrol vessels will include support to deterrence, autonomous situation assessment in areas of sovereignty or interest, escort, evacuation of nationals, sovereignty, and protection of national interests in the
maritime approaches.
This programme is part of an innovative industrial scheme involving collaboration between civil and military entities. Naval Group, as overall project architect, oversees the design of
these ships. The DGA will then entrust the construction to all

The innovative industrial
scheme involves
collaboration between civil
and military entities
or part of the production shipyards that were awarded the
framework agreement for deliveries between 2025 and
2029.
An official statement from Naval Group highlighted: “Faced
with the increase in maritime traffic and the proliferation of
threats at sea, Naval Group is proud to contribute to the renewal of France’s naval capabilities by designing multi-mission vessels that offer the French Navy genuine operational
superiority with a situational awareness capability superior
to that of the patrol vessels currently in service.”
Naval Group is a European leader in naval defence and uses
its know-how, resources, and capacity to arrange strategic
partnerships. As a system-integrator and prime contractor,
the Group designs, produces and supports submarines and
surface ships. It also supplies services to shipyards and naval
bases. As part of its corporate social responsibility, Naval
Group adheres to the United Nations Global Compact, to
adopt sustainable and socially responsible policies.
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Exalto Emirates

Demos Sophisticated
Tech at ADIBS 2021
Exalto Emirates recently showcased its
the pandemic as travel was limited. The public
product offerings at the third edition of
looked for other ways of spending their leithe Abu Dhabi International Boat
sure time and invested in purchasing
Show (ADIBS). Held under the paboats and upgrading existing ones. We
tronage of His Highness Sheikh
expect better results in the years to
Nahyan bin Zayed Al Nahyan,
come as the government is heavily
Chairman of the Board of Trustinvesting in marine infrastructure,
ees of the Zayed Bin Sultan Al
and the boating and yachting inNahyan Charitable & Humanidustry is seen as a key element in
tarian Foundation and Chairthe development of the region.
man of the Abu Dhabi Sports
“The recently established Leisure
Council, the event took place in
Marine Industry, which looks after
October at the ADNEC marina.
the interests of the local and regional
John W.R. Paul, GM,
Exalto Emirates utilised this event as a
marine industry, coordinates with govExalto Emirates
unique platform to exhibit latest products,
ernment and semi-government authorities
sophisticated technologies, and
and generally promotes boating
equipment suitable for commercial
while encouraging safe boating
and leisure boats. The show also
practices and creating environmenhelped the company strike valuable
tal awareness of which Exalto Emirdeals, discuss cooperation, and find
ates is a founder and member. It will
partnerships to help enhance busiplay a significant role in the years to
ness prospects and promote the
come having kicked off with the
growth of the sector.
hosting of the ICOMIA World MariExalto Emirates’ diverse product
nas Conference in Dubai.”
range provides high efficiency and
Additionally, supporting the UAE
has played an integral role in cegovernment’s efforts to promote
menting the brand’s position as a
the country as a global hub for the
leading supplier of electrical and
fourth industrial revolution and
mechanical marine parts and
contributing to the national agenequipment in the UAE and several countries from the Middle
das that focus on innovation and technology, Exalto Emirates
East, Africa, and the Indian Subcontinent. To date, its ever-inhad on display several technologically advanced products
creasing portfolio includes over 15,000 products that intelike underwater LED boat lights from Lumishore, and marine
grate pioneering technologies.
speakers from JL Audio.
John Paul, General Manager of Exalto Emirates, emphasised:
Paul added, “To stay on-trend, we are constantly exploring
“With Expo 2020 Dubai and other events taking place, the
products that will revolutionise the boating experience of
country’s economic growth is picking up pace again. The
our customers. This approach has prompted us to distribute
boating industry has witnessed an enormous surge during
tech-savvy marine products that are unique to the market.”

The company’s
portfolio includes over
15,000 products that
integrate pioneering
technologies

ISSUE 598 NOVEMBER 2021

Reports

88

Supacat and
Marell Partner

on M15 Patrol Boat for
Military Operations
UK’s Supacat recently signed an MOU with Marell Boats
of Sweden to offer Marell’s high-speed aluminium M15
patrol boat to meet police and military requirements for
intercept, patrol, and support boats.
Supacat and Marell Boats are bidding the Marell M15, which
has set new standards for high-speed vessels and is proven in
service with the Stockholm Sea Police, for the UK Metropolitan Police’s requirement for a vessel to operate on the
Thames Estuary and Inshore Waters. Further procurement
opportunities will be targeted with the UK MoD and other UK
Police Forces with access to waterways, as well as requirements in other countries.
The partnership is offering the latest Marell M15 powered by
three Volvo Penta D6-440 DPI engines. The addition of a third
engine increases the Marell M15’s acceleration and its top
speed from 40 to 50 knots while maintaining low fuel consumption at 40 knots. It has
exceptional manoeuvrability
both at high and low speed
and runs completely dry with
sea spray directed to the side
of the boat at all speeds. The
additional absence of a hump
ensures the helmsman main-

tains a clear view in front.
The high forward deck and low aft deck provide an ideal platform for patrolling, surveillance, interception, and boarding.
In addition, the aft deck can carry extra loads or watercraft or
serve as a helicopter launch platform.
Marell Boats is known for building its boats upright in a jig,
making the production of the hulls highly accurate. Quality is
further increased by the transvers and longitudinal frames
being keyed into each other so that the vessels are built to
very tight tolerances.
Phil Applegarth, Director of Supacat, said: “Supacat’s experience of military, government and non-defence applications
combined with Marell’s expertise in high-speed aluminium
boats make a perfect match to grow a common business in
the UK defence and security market, as well as in other markets such as the Commonwealth.”
Gerard Törneman, Global Sales,
Marell Boats Sweden AB, added: “We
are thrilled to work with all the experienced people at Supacat. They are
easy to work with and have a great
market attitude in supporting the
customer from initial project phase
to aftermarket services.”

The boats are built
upright in a jig, making
production of the hulls
highly accurate
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to 10x10 and commerciality to reduce development, lifecycle, and obsolescence
costs.
The HX3 displayed on the Rheinmetall booth showcased the 10x10 mobile-howitzer
system, equipped with a protected cab and a fully automatic, remote-controlled artillery turret, featuring an L60 cannon currently under development by Rheinmetall.
The U.S. Army is currently exploring a critical truck modernisation programme, the
Common Tactical Truck (CTT), for which the HX3 series could be a natural fit.
Lynx OMFV Digital Design Concept
In July, Rheinmetall’s U.S. subsidiary, American Rheinmetall Vehicles and its “Team
Lynx” partners – Raytheon Technologies, L3 Harris Technologies, Textron Systems
and Allison Transmission – received a contract award based on their concept solution for the digital design phase of the U.S. Army’s Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV) Program.
At this year’s AUSA annual meeting, visitors were witness to a first-hand view of some
of the new design concepts shown on a large-scale model. Visitors were also able to
dive into elements of the design through an interactive digital experience.
The Lynx OMFV concept uses as its departure point the next-generation Lynx KF41,
in production with a NATO partner and undergoing extensive field testing in Australia as part of the Australian Land 400 Phase 3 programme. Team Lynx is offering to
the U.S. Army a fully U.S.-specific and next-generation lethal, survivable, and advanced platform from this highly mature baseline. The solution also provides exceptional capacity for growth, recognising the rapid development and proliferation of
new advanced technologies.
StrikeShield Active Protection System
During AUSA, Rheinmetall demonstrated its expertise in vehicle survivability with an
exhibit of StrikeShield, a next-generation Hardkill Active Protection System (APS)
that integrates APS components within a modular armour package. StrikeShield’s
hybrid design provides optimal performance while minimising system weight and
power consumption. In addition, StrikeShield offers superior protection when engaged by multiple or simultaneous threats, even from very close range. The system
emits a very low electronic signature that reduces the risk of detection by adversaries, and its defeat of threats in close proximity to the platform make StrikeShield
much safer for dismounts.
Visitors to Rheinmetall’s booth also learnt about the company’s Rapid Obscuring
System (ROSY), a 40mm non-lethal grenade launcher currently fielded on both vehicle and naval platforms. ROSY produces an instantaneous smokescreen for effective obscuration across the visual and IR spectrum, and the system’s lightweight
modular design is suitable for virtually all ground vehicles.
Airburst Lethality
On display at AUSA, visitors saw the improved MK93 heavy weapons mount – designed and produced by American Rheinmetall Systems – that not only reduces recoil and improves accuracy but also enables the integration of Rheinmetall’s airburst
munition and lethality capabilities.
For example, Rheinmetall is making critical contributions to the Army’s 40mm
XM1176 and XM1166 airburst munitions to produce lethal effects against personnel
in open and defilade positions and defeat unarmoured/lightly armoured vehicles.
As part of the 40mm airburst munition programmes, Rheinmetall is leveraging its
extensive systems expertise, providing high-performance programmers that increase first-round hit probability.
Mission Master Armed Reconnaissance
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Rheinmetall

Showcases its Strength
at AUSA 2021
At the recently concluded AUSA Annual Meeting & Exposition in Washington, DC,
Rheinmetall showcased some of its most recent activities, achievements and innovative solutions aimed at providing the U.S. Army with critical, next-generation technologies.
Products and personnel from Rheinmetall’s U.S. and global business, including U.S. parent American Rheinmetall Defense, were present to engage customers and partners.
Some of the products highlighted included:
HX3 Tactical Truck
The next-generation HX3 tactical truck stands out due to its improved crew protection,
increased mobility, enhanced driving comfort and digital interface architecture. This
results in greater operational flexibility, safety, survivability, and operator enhancements, as well as providing substantial capacity for future performance upgrades.
The HX3 builds upon the core strengths and family concept of the Rheinmetall HX2
truck series predecessor. For example, the HX3 delivers an even more advanced mobile
platform for carrying complex weapon and radar systems and has the capacity to integrate future developments such as leader-follower, optionally manned and autonomous driving configuration.
Technologies such as Rheinmetall’s Automated Load Handling System are standard in
the HX3 series of trucks. HX3 variants planned include 8x8 cargo, load handling system,
tanker, tractor, wrecker, and system carrier. In a 10x10 configuration, the HX3 can deliver even greater carrying capacities to include a platform to support a mobile howitzer.
Like the HX2, the HX3 series of vehicles carries a high degree of commonality from 4x4

Lynx OMFV concept uses as its departure point the next-generation Lynx KF41
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Oshkosh and Rafael
completed a live firing of
Rafael’s SPIKE NLOS missile
from JLTV
ogies and missions evolve.
Moreover, in June, the U.S. Army selected the Oshkosh Defense team, which includes Pratt Miller Defense and Rafael
Advanced Defense Systems, to integrate the 30 mm Medium
Caliber Weapon System (MCWS) onto the Stryker Double V
Hull Infantry Carrier Vehicle (ICVVA1). This upgrade will provide increased lethality, accuracy and range while maintaining the mobility and survivability of the Stryker ICVVA1. The
contract calls for the integration of the Oshkosh MCWS onto
three Stryker Brigade Combat Teams (SBCTs) and a full spectrum of system technical support, interim contractor logistics
support, and integrated product support.
The Oshkosh Defense Stryker MCWS is based on Rafael’s proven SAMSON family of turrets, customised to meet the stringent mission requirements of the U.S. Army’s SBCTs.
Additionally, in July, the U.S. Army selected the Oshkosh Defense consortium, which includes Pratt Miller Defense,
Hanwha Defense USA, Rafael Advanced Defense Systems, QinetiQ Inc., and Plasan, to participate in the Concept Design
Phase for the Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV)

The contract calls for the integration of the Oshkosh
MCWS onto three Stryker Brigade Combat Teams

programme. This vehicle will replace the Bradley Infantry
Fighting Vehicle (IFV), which has been in service since 1981
and bring transformational multi-domain operations to the
fleet.
The Oshkosh Defense OMFV is designed to defeat emerging
threats with the flexibility to accommodate evolving requirements. This modular solution will bring transformational
multi-domain operations to the IFV fleet.
Lastly, in April 2021, the National Advanced Mobility Consortium (NAMC) selected Oshkosh Defense and partner, ST Engineering, to participate in the prototype phase for the U.S. Army’s Cold Weather All-Terrain Vehicle (CATV). This new programme is for a tracked vehicle that operates in extreme cold
weather or arctic conditions, which will replace the Small Unit
Support Vehicles (SUSVs) that have been in service since the
early 1980s.
The Oshkosh CATV is derived from the Bronco 3, a member of
the proven, highly effective, and reliable Bronco family of vehicles (FoV) by ST Engineering, which have been in service in
various countries. The Bronco FoV has undergone more than
1,860 miles of performance testing in arctic conditions and
over 200,000 miles in a theatre of operations on harsh desert
terrain.
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Oshkosh Defense
Highlights Expanded
Portfolio at AUSA 2021

Live firing of Rafael’s SPIKE NLOS missile

Oshkosh Defense, LLC, an Oshkosh Corporation company,
displayed its 2-door Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) and
trailer with SPIKE NLOS (Non-Line-Of-Sight) system and the Stryker Medium Caliber Weapon System
(MCWS) at AUSA 2021. The vehicles were part of Oshkosh
Defense’s exhibit at the Walter E. Washington Convention
Centre in Washington, DC, from October 11-13.
A globally recognised leader in the design and production of
military vehicle systems, Oshkosh Defense participated at
AUSA 2021 with several recent contract awards highlighting
its leadership in the tactical wheeled vehicle market and its
expansion into other sectors, including combat vehicles.
“As we grow our portfolio, our top priority is to listen to our
customers and deliver against their requirements for purpose-built solutions designed for current and future missions,”
said John Bryant, Executive Vice President, Oshkosh Corporation and President of Oshkosh Defense. “Every vehicle and system we design, build and deliver is backed by our proven
manufacturing capabilities, robust supply chain, and an experienced workforce made up of military vehicle experts who
understand the complexities of the modern battlefield.”
Recent Milestones
Firstly, international momentum surrounding the Oshkosh
JLTV, which provides unprecedented levels of off-road mobility, survivability, and integrated firepower on a light tactical
vehicle platform, is continuing with orders or commitments

At AUSA 2021,
Oshkosh showcased its
leadership in the tactical
wheeled vehicle market
from eight NATO, Allied and Coalition partners including,
Belgium, Montenegro, Slovenia, Lithuania, Brazil, Romania,
North Macedonia, and the UK.
Oshkosh Defense and Rafael Advanced Defense Systems
also recently completed a successful live firing of Rafael’s
SPIKE NLOS missile from an Oshkosh JLTV. In addition, Oshkosh Defense demonstrated the JLTV-based Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary (ROGUE) Fires as part
of the U.S. Navy’s large-scale exercise in which the vehicle
launched a Naval Strike Missile and scored a direct hit on a
target at sea. To date, Oshkosh has built more than 13,500
JLTVs, and they’ve been fielded to over 40 locations around
the globe.
The JLTV achieves the level of protected mobility required to
improve survivability in missions with scalable crew protection installed or removed in the field. Purpose-built with
plug and play access for the complete range of modern battlefield technologies and aftermarket kits, the JLTV keeps
forces connected. It can also be easily upgraded as technol-
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Mbombe 4 blast tests
included two 10 kg
TNT explosions under
wheels and hull
survivability and mission efficiency is a cornerstone of
our land systems division. We are dedicated to continually researching and developing highly-customised solutions to meeting the asymmetrical security challenges of
2021 and beyond. This is a mission imperative to our
business and one that has ensured steady growth in our
partnerships worldwide.”
The key features of Mbombe 4 include Paramount
Group-pioneered flat-floor mine protection technoloThe Mbombe family enables Paramount Group to provide
gies and a distinct, rear-door ramp design. The ease of accustomers with a comprehensive family of 4 x 4, 6 x 6 and 8 x 8 IFVs
cess provided by the rear-door ensures the rapid deployment of the crew while the vehicle is static or on the
move.
ernments across the globe.
The Mbombe 4 performs with a burst speed of 140km/hr, an
The company specialises in the creation of portable manufac800km operating range and sports an independent suspenturing facilities through technology and skills transfer, resultsion system designed to optimally meet the increasing deing in new local capabilities and sustainable jobs, proven to
mand for outstanding protection with versatility.
not only benefit local defence industrial capabilities but ecoThe vehicle has an ‘in-line’ automotive driveline configuration,
nomic diversification and growth.
positioning the powerpack at the front of the vehicle and
The Group has been responsible for the development and
along its centre line, resulting in greater efficiency in the
production of a broad range of highly advanced armoured
transfer of power from the powerpack to the wheels.
and mine protected vehicles that are in operation around the
Paramount Group’s mine resistant carrier is both affordable
world. The family of armoured personnel carrier (APC) and
and adaptable over challenging terrains; the vehicle is equally
combat vehicles developed from clean-sheet design are at
well suited to engage in counter-terrorism, border patrol,
the vanguard of armoured vehicle technologies.
counter-insurgency, internal security and peacekeeping misThese vehicles have been developed to meet the increasing
sions.
demand for multi-role, high mobility, and mine hardened
African-based Paramount Group is a leader in defence and seplatforms, providing a solution to the changing demands of
curity innovation and is a trusted partner to sovereign govthe global battlefield.
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Paramount

Bolsters Protection
Levels of Mbombe 4
Armoured Vehicle
Global aerospace and technology company, Paramount Group, has developed a new add-on armour for its next generation Mbombe 4 Infantry Fighting Vehicle (IFV), resulting in some of the
highest levels of protection that can be achieved globally by an armoured vehicle in its class.

Designed and developed specifically for local manufacturing
from within customer countries, in response to the increasing requirement from governments for the development of
their own defence industrial capabilities, the Mbombe 4
was originally launched onto the global market in 2019.
Meeting the growing demands of modern warfare, the Mbombe 4 has successfully completed a series of extreme trials
with several armed forces around the world, securing orders
from a Middle Eastern country and a partnership with India’s
industrial giant, Bharat Forge, for the in-country production
of its localised variant, the Kalyani, for the Indian Army.
Recognised as one of the best protected armoured vehicles
in the world, the newly tested and certified add-on armour
increases the Mbombe 4’s protection to cover all Level 3
threats within NATO STANAG 4569, a North Atlantic Treaty
Organisation (NATO) standardisation agreement that institutes world-leading benchmarks for occupant protection.
Designed to be quickly replaceable in the field, the add-on
armour provides a lightweight shielding system that adds
the least possible weight to the vehicle while providing maximum security against multi-hit ballistic threats, artillery shell
fragments, and close proximity improvised explosive device
(IED) explosions, as examples.
Final Certification
The Mbombe 4 received its final certification after successfully completing a series of independently conducted blast
tests designed and executed by the Landward Sciences division of the Council for Scientific and Industrial Research

Add-On Armour Package
strengthens protection to
NATO STANAG 4569 Full
Level 3
(CSIR), South Africa’s leading and independent scientific research body.
In the case of Mbombe 4, blast tests included two 10 kg TNT
explosions under the wheels and the hull, and one 50kg side
blast test carried out at a five metre distance, to simulate an
IED.
This development of enhanced add-on armour is the latest in
a series of announcements regarding the exceptional performance of the Mbombe 4 and its rollout across strategic partner countries globally.
The latter has been made possible through Paramount
Group’s 27-year history of championing portable manufacturing and co-operation in establishing indigenous production capabilities.
Paramount Group Land Systems Executive Chairman, John
Craig, elaborated: “The Mbombe 4 is the result of decades of
real-world battlefield experience and the company’s commitment to perpetual innovation. Providing next-generation
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Join Hands to Electrify
U.S. Military Vehicles
Jankel, which specialises in the design and manufacture
of high-specification defence, security and NGO protection systems, has tied up with Williams Advanced Engineering (WAE) to provide services and technologies to
prime contractors in the U.S. defence market.
The partnership will see Jankel and WAE working on joint projects to electrify legacy and new military vehicle fleets across
the U.S. Department of Defense (US DoD).
Jankel’s South Carolina-based company Jankel Tactical Systems takes the lead in the U.S. with extensive experience in
designing, manufacturing and delivering vehicle related technology and integration solutions in the U.S. defence market.
The WAE is renowned for providing technical innovation, engineering and specialist electric vehicle solutions across multiple applications.
Proven out in the Formula E and Extreme E arena, WAE is a pioneer in battery systems, battery management and electric vehicle (EV) drivetrain solutions across a wide range of sectors
including motorsport, transport, mining and defence.
The partnership will combine complementary technologies
and capabilities to help progress military hybrid and electrification projects no matter what the size, from a light tactical
vehicle to a main battle tank. The experience and engineering
expertise of both companies will be combined to leverage the
integration, problem solving, and tailored approach required
to solve the military problem set, essential to help meet the
military engineering challenges of the 21st century - mobility,
sustainability and efficiency.
Craig Wilson, CEO, Williams Advanced Engineering, stated:
“This partnership is well placed to support the integration and
delivery of EV solutions and we look forward to working with

The tie-up will combine
technologies for military
hybrid and electrification
projects
the team at Jankel, combining our individual areas of expertise to
deliver innovative and advanced solutions for the U.S. defence
market.”
Andrew Jankel, Chairman of the Jankel Group, pointed out: “Jankel
is known around the world for providing outstanding vehicle survivability conversions and complex systems integrations. In line
with our new company strategy, we are also expanding our expertise to incorporate advanced technologies including remote autonomous systems, cyber security and platform electrification.”
He added: “We are delighted to announce this collaboration with
Williams Advanced Engineering to capitalise on some world leading technologies and bring the very best to the U.S. military by delivering potential EV solutions across its whole range of vehicles
both old and new – driving mission success.”
Jankel specialises in protection systems. It undertakes design, development, prototyping and production of armoured vehicles,
light tactical vehicles, counter terrorism vehicles and equipment,
and customised occupant survivability solutions for military, security, government, aid agencies and NGOs throughout the world.
With secure manufacturing facilities in the UK and U.S., Jankel is
able to provide high volume production, whilst still offering a flexible approach to exacting customer requirements.

Extreme E series tests WAE battery tech to the limits
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Galvion
to Supply U.S.
Army with
Scalable Power
and Data
Solutions

Galvion’s Squad Power Manager intelligently manages available
power to keep mission-critical equipment running

Galvion recently announced that its Squad Power Manager (SPM) kit will be included in the U.S. Army EOD
Tools and Equipment Kit (ETEK). A US$5.8 million contract from Program Manager Close Combat Systems (PM
CCS) was awarded to supply an Explosive Ordnance Disposal (EOD)-tailored SPM system to all active EOD units
starting in December. The SPM is a core element of
Galvion’s Nerv Centr Active Systems range, which provides scalable power and data solutions to the dismounted soldier.
EOD teams use specialised equipment that requires sustainable and lightweight power when off-grid. The U.S. DoD
were seeking to upgrade their EOD dismounted kit and
needed a single, customisable solution that could recharge
the batteries for EOD tools and scavenge power from multiple sources such as solar, vehicle power or AC mains. The
SPM ETEK Kit includes multiple cables and accessories that
offer operational flexibility, allowing EOD units to harvest
and provide power to mission-critical equipment. It requires
no special configuration or programming, converting and
managing power as efficiently as possible depending on
power sources and equipment needs. This allows teams to
minimise weight and logistical burden by carrying fewer
batteries while increasing operational efficiency through active monitoring and management of power usage.
Kristen Lomastro, President of Active Systems, said: “We are a
company that is dedicated to delivering mission success by

SPM ETEK Kit allows EOD
units to harvest and provide
power to mission-critical
equipment
fully understanding not just the military requirement, but
the environment, the conditions and the additional circumstances that the dismounted soldier may encounter. We
pride ourselves on providing the very best technical and
engineering solutions possible, and by reducing the physical, cognitive and logistical burden for the warfighter, we
increase their agility, lethality and survivability.”
Galvion’s modular and scalable power management systems are battle-ready, flexible, and easily integrated with
commonly fielded equipment. The SPM is a field-proven
system with customised kits in use across all U.S. DoD
branches, including units of the U.S. Army, Navy, Marines,
Air Force, and United States Special Operations Command
(SOCOM). In addition, Galvion’s power management systems are being used by allied forces in Canada, the UK, Australia, France, Denmark, and Sweden, among others.
Galvion designs, develops, and delivers mission-critical
head, face, and torso protective solutions, as well as power
and data management systems and advanced solutions.
Providing high levels of protection, durability, functionality,
equipment compatibility and overall value, the company
delivers a suite of protective and performance-enhancing
products with the capabilities, comfort, and style that modern soldiers need today. The company’s Armor, Active Systems and Vehicle Platform Power divisions work independently as well as collaboratively to offer purpose-built solutions that enhance lethality and survivability.
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SPREOS live demo

SPREOS successfully forced all
missiles to miss the aircraft

gate and confirm the incoming threat, ensuring a zero False
Alarm Rate.
Concurrently, the doppler radar provided information on the
incoming threat such as its Radar Cross Section (RCS), Distance,
and Velocity, enabling a real-time assessment of the threat’s
nature and automatic calculation of the “Time-to-Impact”, a vital indication that was used by the AMPS system to ensure optimal protection tailored to defeat each specific threat that was
fired on the aircraft.
Ronen Factor, Co-Chief Executive Officer and Founder at BIRD
Aerosystems, explained: “Our unique and patented concept of
using a Doppler radar to confirm and track the threat that was
introduced to the market by BIRD has proved itself, as the
SPREOS defeated 100 per cent of the missiles, demonstrating
its efficiency and the strong operational added value it brings
to our customers.”
Advanced System
SPREOS is an advanced DIRCM system that provides enhanced
protection against MANPADS for a wide range of airborne platforms ranging from small helicopters to large transport aircraft.

It offers threat confirmation, tracking and jamming for IRguided missiles within a single line replaceable unit (LRU).
SPREOS receives a pre-alarm, slews towards the direction of
the threat, activates its semi-active radar to confirm and track
the threat while analysing its unique characteristics (velocity,
distance, position, and radar cross section) to enable the
most effective jamming response.
Following the confirmation and tracking, SPREOS deploys its
dual-band counter-measure laser to jam the threat while
continually performing kill assessment by monitoring the
threat and a real-time assessment whether it has been defeated and confirming the effectiveness of the laser and flare
protection.
Recently, BIRD Aerosystems signed a new contract for SPREOS DIRCM delivery and AMPS certification on Airbus 320.
The complete AMPS-MD system, including the SPREOS, will
be installed into BIRD’s all-in-one AeroShield POD, which is
an all-in-one Pod solution that supports the installation of
BIRD’s AMPS on narrow and wide-body aircraft.
It will be certified on the customer A-320 aircraft in collaboration with Airbus France, the aircraft Original Equipment Manufacturer (OEM), achieving a supplemental type certificate
(STC) for the system installation on the aircraft.
The AeroShield pod offers comprehensive anti-missile protection by uniquely using both BIRD’s SPREOS DIRCM and
Flares, and enabling customers to fly fully protected in the
most challenging theatres.
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BIRD Aerosystems

Successfully Concludes
SPREOS Demonstration

BIRD Aerosystems, a global provider of innovative defence technology and solutions that protect the air, sea,
and land fleets of governments and related agencies, recently conducted a live firing demonstration of Self Protection Radar Electro-Optic System’s (SPREOS) Directional Infrared Counter Measures (DIRCM) protection against
diverse man-portable air-defence systems (MANPADS),
proving to defeat 100 per cent of the missiles.
Self-protection for airborne platforms means quickly and reliably knowing whether anyone is targeting the platform for a
potential attack. This requires keeping a constant lookout for
possible threats while being able to conclusively rule out all
false alarms and providing the most enhanced protection
against the real threats.
BIRD’s field-proven Airborne Missile Protection System
(AMPS) family of solutions is designed to provide total protection in dense and diverse threat environments by protecting
crews and aircraft against all known Surface-to-Air Missiles
(SAMs), including MANPADS, laser beam rider (LBR) and radarguided missiles.
Integrated with BIRD’s patented Confirmation and Tracking
Sensors, AMPS ensures an unprecedented Zero False Alarm
Rate (FAR) along with enhanced protection based on each
real threat’s unique characteristics.
With hundreds of aircraft installations, AMPS has been selected to protect a wide range of civil and military platforms used
by the U.S. Government, North Atlantic Treaty Organisation

MANPADS from different
types were shot at a simulated
aircraft
(NATO) members, United Nations Air Operations and other
Air Forces around the world.
As part of the demonstration that was conducted according
to a specific customer request, the company had set up a
complete test range that included a command and control
room, a shooting post, and a simulated aircraft installed with
BIRD’s AMPS-MD system including the SPREOS DIRCM.
During the demonstration, MANPADS from different types,
including the most advanced ones available today, were shot
at the simulated aircraft. The AMPS detection sensors identified the missiles and alerted the Multi-Function Control and
Display Unit (MCDU) mission computer, which activated the
SPREOS DIRCM. SPREOS then rotated towards the threat and
conducted threat confirmation and tracking followed by the
deployment of the dual-band countermeasure laser, causing
all missiles to miss the simulated aircraft.
Targeting the challenging scenarios of short-range shoots,
BIRD’s patented SPREOS DIRCM was activated upon a prealarm signal, which caused the SPREOS to rotate towards the
threat and activate its Semi-Active Doppler Radar to interro-
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Arnold Defense

Displays Trident, Other Rocket
Launchers at AUSA 2021
A prototype of ‘Trident’ 3-round air launcher currently under development was among a number of variants of
rocket launchers displayed by the St. Louis-based manufacturer Arnold Defense at this year’s Association of the
United States Army (AUSA) exhibition that took place on
October 11-13 in Washington DC.
The Land-LGR4 ‘Fletcher’ land-based launcher was displayed
in the Kongsberg booth, mounted on Protector RWS. The
23-round Multiple Launch Hydra System (MLHS) was displayed at the BAE Systems booth mounted on a ‘common
deck’ platform from MSI Defense Solutions.
When coupled with the Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), the most accurate precision guided weapon in
its class, the MLHS is set to transform the surface defence
world by delivering a low-cost, high-capacity surgical strike
capability.
Being shown in public for the first time was the “Trident” which
could be seen in the Moog booth mounted on the Lightweight Dual Rail Launcher (DRL).
The Trident launcher is in development, but following a
planned future test programme, it is expected to deliver the
following capability benefits: utilises existing missile launcher
interface for mounting and system control of Laser Guided
Rockets (LGRs); significant weight saving over other launcher
variants; no software changes to existing Fire Control required; Modular Open Systems Approach (MOSA) adaptation
for digital control of analogue rockets (Moog Trident Interface
Unit- TIU); common missile interface across multiple platforms for maximum LGR strike capability; each Trident carries
up to three LGRs, providing a lethal weapons load of guided
rockets.

Mounted on Lightweight DRL,
Trident was shown in public
for the first time
Arnold Defense supplies rocket launchers for military aircraft,
vessels and vehicles and has manufactured more than 1.2
million 2.75-inch (70mm) rocket launchers since 1961 for the
U.S. Armed Forces and a number of North Atlantic Treaty Organisation (NATO) customers.
The company designs and manufactures rocket launchers
that can be customised for any size, weight, capacity, or form
factor for platforms in the air, on the ground or at sea.
Arnold’s core products include the 7-round M260 and
19-round M261 commonly used by U.S. Army helicopters; the
thermal coated 7-round LAU-68 variants and LAU-61 Digital
Rocket Launcher used by the U.S. Navy; and the 7-round LAU131 and SUU-25 flare dispenser used by the U.S. Air Force.
For land or sea-based operations, Arnold offers the Fletcher, a
4-round laser target designated rocket launcher and the
MLHS 23-round launcher.
Arnold Defense first launched the revolutionary Fletcher system at DSEI in 2017 and announced a new capability development programme for Fletcher at DSEI in September 2021.
Doug Wallace, President at Arnold Defense, stated: “We’re
pleased to have displayed a number of variants of our air and
land-based launchers at AUSA, working in collaboration with
our partners BAE Systems, Kongsberg, Moog and MSI Defense Solutions.”
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Airbus, GCC Sign

Critical Communication
Pact at Expo 2020 Dubai

The Secretariat General of the Gulf Cooperation Council
(GCC) and Airbus recently signed a Memorandum of Understanding (MoU) at the ongoing Expo 2020 Dubai to
boost cross-border security coordination and communication between the GCC nations, starting with a first
“proof of concept” implementation between two of the
members.
The proof of concept (PoC) agreement, signed on October 3
at the GCC’s exhibition stand at the Expo, will allow Airbus to
test the interconnection of Public Safety Critical networks on,
and between the territories of two Gulf nations.
Airbus already has a significant presence throughout the region, employing thousands of people across Morocco, Tunisia, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar and Oman.
Airbus’ regional headquarters is in Dubai, also home to Emirates airlines, the largest customer of the flagship A380 jetliner.
Airbus sold its first aircraft in the Middle East in 1970; as of
early 2018, more than 700 Airbus aircraft operate here. Airbus
has signed orders for over 1,300 aircraft bound for Middle
Eastern carriers over the next decade.
The MoU was signed by Maj. Gen. Hazaa Ben Mbarek El Hajri,
Assistant Secretary of Security Affairs, Secretariat General of
the Gulf Cooperation Council, and Selim Bouri, Head of Middle East, Africa and Asia Pacific for Secure Land Communications at Airbus.
Selim Bouri explained: “We will use the Inter-System Interface

The pact will allow Airbus to
test interconnection of public
safety critical networks
to connect the two Critical Communication networks and
pave the way for better, faster, and more effective collaboration between border security forces from the GCC nations.
We will leverage the modern features of our Tetra systems to
strengthen cross-border communication between Public
Safety agencies, which is crucial at a time when we are facing
numerous border security challenges.”
According to him, under the agreement, a team of experts
from Airbus will test the key technical and operational aspects of this endeavour while deploying the highest levels of
availability, privacy, and security.
Bouri added: “We welcome our partnership with the Secretariat General of the GCC and we thank them for their trust in
our technology. Airbus is working towards supporting the
digital transformation objectives of the GCC. We are developing a detailed strategy to best address all mission- and
business-critical requirements of GCC markets by building
secure and seamless communication and collaboration networks. This latest MoU is a testament to this commitment.”
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Graduate receiving the Marcel Dassault Class Badge

Dassault Class Graduating
Pilots Receive Badges
Eleven pilots, including nine from the Marcel Dassault class, received their “badges” during a military
ceremony, presided over by the Chief of Staff of
the French Air Force, General Mille, and attended
by Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault
Aviation.
The event was held on October 6, 2021, at the BA
709 base in Cognac, under the command of Colonel Nicolas Lyautey.
It may be recalled that on July 1, 2016, the 2015
class of French Air Force cadets received the name
“Marcel Dassault”. This date marked both the
Group’s 100th anniversary and the 30th anniversary of Marcel Dassault’s disappearance.
Five years later, the initial training cycle for the pilots of the Marcel Dassault class came to an end.
operated by the French Air Force and French Navy.
Since 2013, all Rafale Omnirole fighters have been delivered
with the Active Electronically Scanned Array (AESA) RBE2 radar. They are also fitted with a new missile launch detector
and the Front Sector Optronics updated unit (FSO-IT), offering improved target detection and identification performance.
Meanwhile, engineering work is already being done to further extend the air-to-air and air-to-ground capabilities and
the connectivity of the Rafale well into the next decade.

Rafale is slated to become the sole type of combat aircraft operated
by the French Air Force and French Navy. Pic credit: S. Randé

The Rafale entered service
with French Navy in 2004,
French Air Force in 2006
Coupling Benefits
The Rafale features a delta wing with close-coupled canards.
In-house research in computational fluid dynamics has
shown the specific benefits of close coupling between the
wings and the canards: it ensures a wide range of centre of
gravity positions for all flight conditions, as well as excellent
handling throughout the flight envelope.
The close-coupled canards / delta wing configuration is key
to the combat performance of the Rafale: even at high angleof-attack, it remains agile, and its range performance in strike
missions with heavy weapon loads is unmatched for such a
compact design.
An advanced digital Fly-by-Wire (FBW) Flight Control System
(FCS) provides for longitudinal stability and superior handling performance. The FCS is quadruple redundant with
three digital channels and one separately designed analogue channel, with no mechanical back-up: design independence between channels is key to avoiding simultaneous anomalies on all channels.
Dassault Expertise
With over 10,000 military and civil aircraft (including 2,500
Falcons) delivered in more than 90 countries over the last
century, Dassault Aviation has built up expertise in the design, development, sale and support of all types of aircraft,
ranging from the Rafale fighter, to the high-end Falcon family
of business jets, military drones and space systems.
In 2020, Dassault Aviation reported revenues of €5.5 billion.
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Rafale DM in flight. Pic credit: A. Pecchi

Twin-jet fighter aircraft
can operate from both an
aircraft carrier and a shore
base
the Armed Forces of France.
The ceremony, three years after the signature of the contract
in 2016 for the acquisition of 36 Rafale to equip the Indian Air
Force, marked the concretisation of the strategic relationship
between India and France and the celebration of the history of
mutual trust between India and Dassault Aviation for more
than 65 years.
At the end of July 2020 first five Rafales produced for the Indian Air Force were flown by Indian pilots from Mérignac to the
Ambala base to enter service with No. 17 Arrows Squadron.
Indian pilots and mechanics underwent extensive training
with Dassault teams in France, in partnership with the French
Air and Space Force.
The first Dassault Aviation aircraft, Toofani was supplied to India in 1953, followed by the Mystere IV, the naval Alize, the Jaguar (manufactured under licence by HAL), and the Mirage
2000.
Egyptian Contract
On May 4, 2021, the Arab Republic of Egypt announced its decision to acquire an additional 30 Rafales for its air force. The
order came on top of an initial deal for 24 Rafales, which was
signed in 2015. With 54 aircraft, the Egyptian Air Force will
have the second-largest Rafale fleet in the world, after the
French Air and Space Force.
Croatian Choice
Earlier this year, Croatia selected the Rafale for its Air Force, following an international call for tenders as part of its Multi Role
Fighter Aircraft (MRFA) programme.

Visual inspection of an auxiliary landing gear of a
Rafale M in hangar. Pic credit: S. Randé

The contract between the French and Croatian authorities
will cover the acquisition of 12 Rafale previously in service
with the French Air Force, as well as fleet support and
training.
Croatia is a first-time user of a “Dassault aircraft” and the fifth
Rafale export customer.
Twin-Jet Fighter
The Rafale is a twin-jet fighter aircraft able to operate from
both an aircraft carrier and a shore base. According to the
company, Rafale is able to carry out all combat aviation missions: air superiority and air defence, close air support, indepth strikes, reconnaissance, anti-ship strikes and nuclear
deterrence.
The Rafale entered service with the French Navy in 2004
and with the French Air Force in 2006. With more than
30,000 flight hours in operations, it has proven its worth in
combat in many countries.
Rafale is slated to become the sole type of combat aircraft
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Rafale Proves True
‘Force Multiplier’

The Rafale will provide the
HAF with a latest-generation
multirole fighter

Rafale Greece-Pic credit: C. Cosmao

On July 21, Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, hosted at the Dassault Aviation Flight Test Center in Istres,
the ceremony of the delivery of the first Rafale for the Hellenic
Air Force (HAF), in the presence of Nikolaos Panagiotopoulos,
Greek Minister of National Defence.
With that, Greece joined other countries like India, Egypt, Qatar,
and Croatia in procuring the French aerospace company’s fighter jets.
That first delivery came successfully after six months following
the signature of the contract for the acquisition of 18 Rafale. The
first aircraft, as well as the next five to come from the French

Space and Air Force, will train the HAF Pilots and Technicians in France before deploying to Tanagra Air Force
Base.
A first group of HAF pilots, already trained for several
months by the French Space and Air Force, and 50 HAF
technicians will join the Dassault Aviation Conversion
Training Center (CTC) in Mérignac, France to continue
their training.
The Rafale will provide the HAF with a latest-generation
multirole fighter, enabling the Hellenic Republic to ensure
its geostrategic stance in full sovereignty.
The delivery of the first Rafale is a demonstration of
France’s determination to meet the government of the
Hellenic Republic expectations and to participate actively
to the sovereignty of the country.
“Following the Mirage F1 in 1974, the Mirage 2000 in 1985
and the Mirage 2000-5 in 2000, the Rafale is now proudly
flying with the Hellenic Air Force colours. The Rafale is a
Strategic Game Changer for the HAF. It will play an active
role by securing Greece’s leadership as a major regional
power. I would like to reaffirm our total commitment to
the success of the Rafale in Greece,” stated Trappier.
Rafale for IAF
On October 8, 2019, Trappier hosted the handover ceremony of the first Indian Air Force Rafale in Mérignac, Dassault Aviation’s Rafale final assembly facility. The event
took place under the patronage of Rajnath Singh, Minister of Defence of India and the Florence Parly, Minister of
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PAL Aerospace

to Develop Dash 8 P-4
Special Mission Aircraft
derstanding of the Dash 8 as a
current operator of the platform, and their more than 40
years’ experience in special
mission operations are unique
in Canada and around the
world. We are excited to collaborate on this initiative and believe strongly that the Dash 8
P-4 will prove to be a market-leading MPA and ISR solution.”
Keith Stoodley, Chief Executive Officer of Abu Dhabi-based
and Emirati-owned PAL Aerospace LLC, stated, “PAL Aerospace and De Havilland Canada believe there exists a significant global market for missionised turboprop aircraft, especially in the MPA and ISR market. The unique capabilities of the
Dash 8-400 platform, in combination with PAL Aerospace’s
demonstrated global capability as a full-service provider of
specialised aircraft modification, technology integration, and
special mission operation, delivers a unique value proposition
for clients looking for leading edge MPA and ISR programmes.
We are currently working to offer comprehensive Dash 8 P-4
MPA solutions for several clients, including the UAE and the
Royal Malaysian Air Force.”
PAL Aerospace is part of the PAL Group of Companies that delivers a complete Special Mission Aircraft (SMA) solution that
includes design, modification, integration, operations, in-service support, and training of customer aircrews.

Dash 8 P-4 will be modified
with auxiliary fuel tanks for
superior range, endurance

At the Dubai Airshow 2021,
PAL Aerospace is announcing the development of a
fully missionised Dash-8
400 aircraft, called the Dash
8 P-4, for Maritime Patrol
(MPA), Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance
(ISR), as well as other applications.
The Dash 8 P-4 will be modified with auxiliary fuel tanks for
superior range, endurance, and time-on-station. The product
is part of an exclusive agreement between PAL Aerospace and
De Havilland Aircraft of Canada (De Havilland Canada).
“PAL Aerospace is thrilled to work with De Havilland Canada
on this important initiative for our company,” said Jake Trainor,
Chief Executive Officer of PAL Group of Companies. “The considerable cabin space, payload capacity, best-in-class airspeed
profile and advantageous operating economics of the Dash
8-400 platform, combined with De Havilland Canada’s proud
92-year history of innovation and leadership in aircraft design
and manufacturing, provide an ideal foundation from which
to launch the Dash 8 P-4 programme.”
Speaking of the partnership, David Curtis, Executive Chairman of Longview Aviation Capital, De Havilland Canada’s parent company said: “PAL Aerospace’s unmatched credentials in
the design and modification of MPA and ISR aircraft, their un-
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MBDA to Equip Greece
FDI HNS with Latest
Missiles
Recently, Nikólaos Panayotópoulos, the Greek Minister
of Defence, Pierre Eric Pommellet, CEO of Naval Group,
and Eric Béranger, CEO of MBDA, signed a Memorandum
of Understanding (MoU) to open negotiations to provide
the Hellenic Navy (HN) with three Defence and Intervention frigates (FDI HN) and their equipment as well as an
optional additional frigate.
The FDI HN frigates will be built in the Naval Group shipyard
in Lorient, France, where the second in the series for the
French Navy has just entered production. The frigates will be
an asset of power and sovereignty for Greece and provide
them with a state-of-the-art, high-performance surface fleet.
The FDI HN is a combination of the best technologies of
MBDA, Naval Group and Thales. MBDA will notably supply
the ASTER 30 B1 and Exocet MM40 Block 3C missiles. It will be
fully interoperable with European and NATO fleets.
MBDA’s ASTER 30 SAMP/T is the 21st century’s main, mobile
anti-aircraft defence weapon for theatre protection. It protects sensitive sites and deployed forces against missile
threats (TBM, stand-off, cruise missiles, ARM) and aircraft, replacing all existing medium-range ground-to-air systems.
The system is designed to meet medium and long-range air
defence needs (force projection, protection of high-value areas and area protection). It can operate in stand-alone mode
or can be integrated in a coordinated network.
ASTER is a two-stage missile, a concept that leads to the maximum effectiveness of the interceptor stage. The solid propellant booster ensures the optimum shaping of the missile’s
trajectory in the direction of the target and separates a few
seconds after the vertical launch. Up to its mid-course, the
weapon is inertially guided, using refreshed target data
transmitted by the engagement module through the multifunction radar. During the homing phase, guidance is
achieved by an electromagnetic active seeker providing a
highly accurate capability in all weathers.
While the Exocet MM40 Block 3 weapon system is the latest
generation ship-borne version of the Exocet family and is in
operational service with several navies. It provides enhanced

MBDA will supply Greece
FDI HNS with ASTER 30 B1
and Exocet MM40 Block 3C
missiles
operational performance and technology upgrades while
minimising the impact on procurement and logistic support
costs.
Greece will become the second customer of this multi-mission frigate, bringing the number of units produced from five
for the French Navy to eight in total, plus one as an option.

Aster-30-©-MBDA
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AW609 tiltrotor is one
of the most significant
technological innovations in
the current global aviation
landscape
aircraft as it gets closer to its civil certification.
The AW609 tiltrotor is one of the most significant technological innovations in the current global aviation landscape. Technically, the tiltrotor is an aircraft designed and built to synthesise the helicopter’s operational versatility and the aeroplane’s
performance advantages. The helicopter and the aeroplane
will remain faithful to their present formula with the requirements that have made them successful: hovering and vertical
take-off/landing for the former; high speed, high altitude and
long-range flight for the latter.
Leonardo is currently developing configurations for different
uses of the AW609 tiltrotor. The unique performance, particularly speed, range, agility, and flexibility are ideal in passenger
transport missions, offshore transport in support of the energy supply industry, patrol and surveillance, search and rescue,
medical transport, disaster relief and other government tasks.
Where a helicopter cannot remain for extended periods at
high altitudes or high speeds, the tiltrotor provides better performance in terms of altitude. It can cover greater distances in

a unit of time while retaining the ability to take-off and land vertically. For passenger transport (up to nine plus pilot and co-pilot), the AW609 can connect the centre of two cities heralding a
revolution in point-to-point connections in a context of innovative inter-urban mobility.
In addition, it makes it possible to reach remote areas and localities that do not have efficient or constant connections, such as
the most isolated small islands. The AW609 is the perfect vehicle
to support and supplement search and rescue (SAR) operations,
maritime patrols, and other public utility tasks. The AW609 covers distances that are currently not possible by helicopter while
retaining the helicopter’s ability to help shipwreck survivors.
In SAR operations, the AW609 can locate and recover shipwrecks
at distances of almost 500 km from the coast much faster. At
present, these missions involve both aircraft and helicopters. In
some cases, using a single vehicle would offer clear cost savings
and greater operational flexibility and a significant reduction in
time and, consequently, a higher probability of mission success.
In medical rescue, the pressurised cabin and reduced vibrations
in forward flight make it easier to stabilise the patient before arrival at the hospital.
The AW609 programme development has recently moved significantly closer to U.S. FAA certification, after which deliveries to
customers will begin. The prototypes used in development activities, particularly in the U.S. and Italy, have clocked over 1,700
flight hours to date. The final assembly line is based at Leonardo’s U.S. plant in Philadelphia, where manufacturing of the production models has already started, and a comprehensive set of
training and support solutions have already been established.
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Leonardo
Pioneers Sustainable
Air Mobility
At Expo 2020 Dubai, Leonardo announced the launch of a
new initiative to reinforce its leading position in the
world’s VIP/corporate helicopter market, as it pioneers
new advanced and sustainable air mobility solutions in
the vertical flight domain. Agusta became the brand that
embodies the company’s distinctive design, technology
and service philosophy and values in the executive transport rotorcraft sphere.

The announcement took place at the grand opening of the
new rotorcraft terminal by Leonardo and Falcon Aviation Services in Dubai, designated Casa Agusta. The terminal will facilitate the mobility to and from the Expo 2020 site in Dubai.
An AW609 TiltRotor and an AW609 full scale VIP/corporate
cabin mock-up have been put on static display close to Casa
Agusta for a limited period. The first appearance of the AW609
TiltRotor in the Middle East with its official presentation in
Dubai marks the global commercial launch of the multirole

Nation Shield ... A Nation’s Journey

67

elt-roma.com

NATION SHIELD 205x270_Group.indd 1

cy4gate.com

elettronica.de

03/11/2021 10:57:13

ISSUE 598 NOVEMBER 2021

Reports

66

Elettronica
Celebrates 70th
Anniversary
with an Eye to
the Future

Elettronica SpA, a leader in the electronic defence sector
and a strategic player in international security, recently
celebrated their 70th anniversary in Rome. The Italian
company has been pioneering innovation in military platforms for 30 governments all over the world.
In the presence of distinguished representatives from the sector, the anniversary of the company was celebrated with an
event devoted to the vision of the future. The event put the
spotlight on new technological frontiers such as cybersecurity,
drones, and big data, that intertwine with the unforeseeable
and changing geopolitical dynamics.
Starting from a laboratory at the Tiburtina district of Rome with
25 employees, it presently employs over 1,000 staff with five
offices worldwide, from Asia to the Middle East, and two subsidiary companies, the German Elt GmbH specialising in
Homeland Security and Cy4Gate, an Italian company with excellence in cyber intelligence and cyber security.
In the current climate, where technology impacts on geopolitics, Europe needs to reaffirm its role by finding a new strategic
position, redefining the global alliances, and asserting its own
technological sovereignty.
Chairman Enzo Benigni said, “The sector of defence is about to
face a huge change from a social, geopolitical and technological point of view, that will change the old rules; an epoch-making turning point, a Great Future. The concurrence of political
stability, the lively debate on the European defence and the
new financial resources introduced by the Italian PNRR have
laid the bases for an ideal condition to face and govern this
great change. We feel that our company is the protagonist of
this moment in consideration of its distinctive skills and for
showing the existence of a European defence both in its shareholding and through the participation in the main European
defence programmes”.
The world in which we live, and that includes the new scenario

Enzo Benigni, Chairman and Chief Executive Officer (centre),
Domitilla Benigni, CEO (Left), and Lorenzo Benigni, Senior
Vice President, Governmental & Institutional Relations

Elettronica has been
pioneering innovation in
military platforms for 30
governments
of the defence, is a network full of connected smart devices.
The connective tissue of this network is the electromagnetic spectrum, where Elettronica have been studying and innovating for the last 70 years.
Domitilla Benigni added: “The conflicts we need to be ready
to face are silent and invisible. We see this clearly in the socalled “super systems”, the interconnected platforms of the
future that work on the electromagnetic spectrum, and we
from Elettronica have been focusing our attention for 70
years on the dominance of this environment.”

N
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Precisely Calibrated to
Make your Future Possible
EDGE is an advanced technology group established to develop agile, bold, and disruptive solutions for defence and
beyond. Enabling a secure future, it is dedicated to bringing innovative technologies and services to market with
greater speed and efficiency. Starting with breakthrough
innovations in the strategically important sector of defence, EDGE places a priority on national security.
Consolidating over 25 entities and employing more than
13,000 brilliant minds, it offers expertise across five core clusters: Platforms & Systems, Missiles & Weapons, Mission Support,
Electronic Warfare & Intelligence and Cyber Defence.
With a collaborative mindset, EDGE has fostered relationships
across industries, leveraging technology from the commercial
world to create fresh innovations in defence and security. Firmly focused on the future, EDGE is open to partnerships and collaborations to pioneer future technologies in today’s world. To
date, EDGE has partnered with leading global corporations in
several countries to design, develop and deploy solutions in areas such as aerospace technology, laser and optics technology,
cybersecurity and unlocking multibillion-dollar investments
and growth opportunities.
As this year’s Defence Technology Partner at Dubai Airshow,
EDGE will showcase its wide range of aviation, defence, and
technology services to international industry leaders, whilst
supporting the ‘Make it in the Emirates’ campaign.
EDGE is creating opportunities in aviation services, aviation
precision manufacturing, autonomous capabilities, directed
energy, cyber-physical systems, advanced propulsion systems,
robotics, and smart materials, with artificial intelligence (AI) embedded across its products and services. EDGE also plans to utilise its disruptive technologies to transform the aerospace and
defence industry. From families of advanced UAVs to precision
components, complete air defence systems, electronic warfare
technology and future-ready training and MRO, EDGE covers it
all, making tomorrow possible and turning it into reality.
For more info visit Stand 630 at Dubai Airshow 2021 or log on to
www.edgegroup.ae

GAL engineers deliver world-class aviation
MRO services, ensuring flight readiness

EDGE is leveraging
technology to create fresh
innovations in defence and
security
At Dubai Airshow, EDGE
will showcase its range of
aviation, defence, and tech
services
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Nexter Makes
a Splash in Czech
Republic

Nexter Group presented its product
catalogue at the IDET exhibition in
Brno, Czech Republic, from 6 to 8
October. A week after the Czech
Ministry of Defence signed a contract to purchase 52 CAESAR 8x8
artillery guns, Nexter exhibited a
sample of the CAESAR and an overview of its artillery ammunition
range on its stand.
On 30 September, Czech Defence
Minister Lubomír Metnar signed a
contract to procure 52 CAESAR 8x8
guns, in the presence of French Minis- Czech Defence Ministry signed a contract to procure 52 CAESAR 8x8 guns
ter of Defence Florence Parly and Nexter CEO Nicolas Chamussy. By placing
In addition, demonstrations of the
this order, the Czech Republic beNERVA XX robot were organised
comes the third European customer
on the stand. This multi-purpose
and the seventh user of the CAESAR in
microrobot, developed with ECA
the world.
Group, specialises in mine clearWith more than 350 units ordered in
ance and has a large autonomy
France and for export, the CAESAR has
and a manipulator arm.
become the benchmark in the
Finally, on the Czechoslovak Group
wheeled artillery systems market. The
(CSG) stand, Nexter unveiled a new
CAESAR 8x8 installed on the stand corresponded to the version
variant of the TITUS armoured vehicle dedicated to route
already acquired by the Danish army. The configuration of the
clearing. In addition, another version of TITUS – a mockup
Czech version is still under discussion with the operational
installed on Nexter’s stand, was equipped with a 120mm
staff.
mortar.
Alongside the CAESAR 8x8, Nexter’s ammunition unit offered a
Furthermore, Nexter Group recently signed an agreement
wide range of products with the highest levels of performance
with the Czech manufacturer STV Group for the local supply
and reliability, covering 80 per cent of the NATO ammunition
and certification of shells and modular charges.
range. The stand included the range of conventional (shells,
Nexter undertakes to support the certification of artillery
fuses, modular charges) and smart (BONUS, KATANA) 155mm
ammunition manufactured locally by the manufacturer STV
ammunition, and protection solutions, in particular the reacGroup for use on the CAESAR artillery system. The agreetive modules. In addition, Nexter presented its medium-calibre
ment also provides for the acquisition from Nexter of specifammunition, from 20mm to 30mm, as well as the 40 CT range,
ic 155mm ammunition such as flare (LU 215), smoke (LU 217)
echoing the presentation of the RapidFire in its land version.
and anti-tank (BONUS) rounds.

CAESAR has become
the benchmark in
the wheeled artillery
systems market

Visit us at Dubai Air Show 2021 Booth 1160
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DELI V ERI N G
O N TARGET

New technology for more capable,
high-performance weapons guidance
Our Atlantic Inertial Systems’ ultra-reliable Micro-Electro
Mechanical Systems (MEMS) inertial measurement units
extend the range and performance of many weapons types.
And now, they deliver fibre-optic gyro levels of performance
without the added size, weight and cost.
collinsaerospace.com/gnc
© 2021 Collins Aerospace
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Precision Navigation
It’s All About MEMS
Accurately measuring motion, in every direction and axis, is
vital to so many tasks in almost every arena today. In the
high-pressured aerospace and defence environments, operators drive for ever-increasing precision from inertial sensing
products that must be both more compact and more rugged
- suited to platforms that reduce in size and weight with each
generation and are required to function in the ever-more extreme environments.
Inertial sensors and systems based on micro electro-mechanical
systems (MEMS) have traditionally been perceived to deliver a
compact and reliable product with good performance, but less
precise than high-end technology such as fibre optic gyro (FOG)based devices.
At Collins Aerospace, the Atlantic Inertial Systems (AIS) business is
challenging this perception. AIS specialises in all-silicon MEMS,
supplying some of the world’s most precise and rugged MEMS inertial sensors and systems. All are based on a unique, patented
‘vibrating ring’ silicon gyro sensor design. Many products are field
proven and have been delivered in high volumes for commercial
and defence programmes in the UAE.
Their product range is non-ITAR restricted and includes one, two
and three axis gyros and inertial measurement units (IMUs), as
well as full inertial navigation systems that integrate the IMU with
GPS.
Some of the inertial systems and sensors from Collins Aerospace
include:
SiIMU02 - an all-digital MEMS inertial measurement unit: This is
an all-digital, second-generation MEMS IMU. It delivers excellent
angular and linear inertial measurement performance in a compact and lightweight package and is gun-hardened to 20,000g.
LITIS - a tactical grade, FOG-level performance in an all-digital
IMU: The IMU offers near fibre optic gyro (FOG) levels of performance in a compact, lightweight, rugged device.
IMU25 - a non-ITAR, FOG performance MEMS IMU: Small and
lightweight, this tactical grade MEMS IMU is designed for high
performance aerospace, industrial and commercial use. Also,
with a modular architecture, this unit is easily retrofitted and simply modified to specific requirements.
IMU20 - a high end IMU for industrial and commercial use: It is a
six degrees of freedom (DoF) IMU that has been developed specifically for high-end commercial use. The compact unit, weighs
just 200g and delivers precise 3-axis outputs of angular rate, ac-

Testing inertial measurement units at Collins Aerospace (AIS)
Some of the inertial systems
and sensors from Collins
Aerospace

celeration and temperature with excellent bias instability
and angle random walk.
IMU15 – a mid-range, compact and lightweight MEMS
IMU: The IMU15 combines proven capacitive gyroscopes
and accelerometers in a compact, 6 DoF MEMS IMU. The
unit weighs only 70g and measures 32mm x 32mm x
42mm, making it ideal for many applications.
OptIM - a miniature, two axis rate sensor: It is a miniature, two degrees of freedom (DoF) rate sensor. The unit is
just 19mm x 19mm x 36.5mm high and uses the latest capacitive and PZT technology to provide precise two axis
outputs of angular rate and temperature.
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WESCAM MX™ Airborne Systems

MISSION-READY SYSTEMS
DECADES OF EXPERIENCE
L3Harris’ WESCAM MX™-Series systems are the eyes of more than 220 different platforms
operating across more than 80 countries. That’s over 6,000 powerful EO/IR surveillance and
targeting systems deployed in support of advanced intelligence, surveillance, reconnaissance
and targeting missions worldwide. Platform- and mission-proven with 24/7 global support, our
WESCAM MX systems provide exceptional range performance, stability and reliability. Fully
equipped to support today’s advanced platforms, WESCAM MX systems allow mission teams
to see first and act first.

Image courtesy GA-ASI.
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L3Harris’ ISR Solutions
Enable Network Convergence
L3Harris Technologies delivers multi-tier, multi-network
convergence and PACE (Primary, Alternate, Contingency
& Emergency) capabilities via its suite of mobile Intelligence, Surveillance and Reconnaissance solutions to nations around the world.
The company’s integrated systems enable enhanced communications and intelligence, surveillance and reconnaissance
(ISR) capability for national security, providing uninterrupted
voice and high-speed data connectivity and bridging strategic and tactical networks together.
Chris Aebli, President, Global Communications Systems,
L3Harris, explained: “We at L3Harris deliver mission capabilities that allow end users to complete their missions more effectively. Our mobile ISR solutions converge our customer’s
ISR, voice, situational networks across all domains into one accessible ecosystem, giving nations a tactical military-grade
high-speed C4ISR foundation with the high performance, encryption and frequency-hopping capabilities today’s militaries require.”
In a recent US$23 million Foreign Military Sales order to a Middle East customer, deployed systems will integrate L3Harris
solutions—including Integrated Tactical Area Communications Systems (ITACS), ROVER transceivers, Hawkeye III VSAT
terminals, and Falcon tactical radios—into a secure network.
ITACS’ design allows for quick and easy deployment in a variety of operational settings, pre-configured with the industrystandard or flexible networking kits for specific missions, including border security, aerial surveillance and communications network extension.
L3Harris’ solution provides a command-and-control backbone on which nations can build additional layers of C4ISR
networking to meet their strategic goals.
The system seamlessly integrates into tactical, public security
and commercial radio networks and interoperates easily with
existing technology investments. This quickly expands combat network communication reach with uninterrupted voice
and high-speed data connectivity bridging strategic networks across great distances and permit instantaneous sharing of vital common-operating data.
hC2 Software Suite
Battle management software, such as L3Harris’ hC2 and
hManager solutions, can be layered on top of the communications backbone to provide battlefield commanders a full pic-

L3Harris’ integrated
systems facilitate
enhanced communications,
ISR capability
ture of battlefield progress.
The L3Harris hC2 Software Suite is a complete Command
and Control solution that connects all echelons. As part of
the Integrated Tactical Communication Systems family, hC2
streamlines network access through an easy-to-use interface. The integrated applications of the hC2 Software Suite
support various platforms including Android, PC and Web.
They share data in a common format so information can be
entered once in the network and then accessed from anywhere. The result is a common operational view with realtime intelligence for more informed decision making.
L3Harris hManager Software Suite tools deliver highly predictive testing, deployment and monitoring of all networked assets. They simplify complex processes, reducing
training time and critical downtime without the need for
specialised teams.
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The Boeing-built seeker
detects and tracks the
target during the terminal
phase of an engagement

newest addition to the Patriot family of missiles. The
prime contractor for the PAC-3 Missile is Lockheed-Martin in Dallas, Texas.
The Boeing-built seeker detects and tracks the target
during the terminal phase of an engagement, providing data to the missile’s on-board guidance system.
The PAC-3 family of missiles are combat proven Hit-toKill interceptors that defend against incoming threats,
including tactical ballistic missiles, cruise missiles and
aircraft - using direct body-to-body contact that delivers exponentially more kinetic energy on the target
than can be achieved with blast-fragmentation kill
mechanisms.
The combat element of the PATRIOT missile system is
the fire unit, which consists of the following: a phased
array radar set; an engagement control station; a battery command post; an electric power plant; an antenna mast group; a communications relay group; and
launching stations with missiles.
Building on the combat-proven PAC-3 Cost Reduction
Initiative (CRI), the PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) expands the lethal battlespace with a twopulse solid rocket motor, providing increased performance in altitude and range.
The PAC-3 MSE’s two-pulse solid rocket motor provides
increased performance in both altitude and range while
employing the same proven Hit-to-Kill technology that
the PAC-3 CRI missile brings to the Patriot system.
The two-pulse solid rocket motor and enhanced airframe gives the interceptor more manoeuvrability
against faster and more sophisticated tactical ballistic
missiles and cruise missiles.

New President for Boeing ME,
Turkey and Africa
The Boeing Company has
named Kuljit Ghata-Aura as
the new president of Boeing
Middle East, Turkey and Africa (META), excluding the
Kingdom of Saudi Arabia, effective September 30.
Ghata-Aura, who is returning
to the META region, will be
based in Dubai. He will be responsible for leading all comKuljit Ghata-Aura, president of
pany-wide activities and deBoeing Middle East, Turkey and
Africa (META)
veloping and implementing
strategies for a region that is
home to some of Boeing’s largest commercial, defence and
services customers.
Ghata-Aura will oversee the company’s new business and
industrial partnership opportunities, safety and sustainability efforts, government affairs, corporate citizenship, and
expand Boeing’s presence and strengthen the company’s
relationships with customers and other stakeholders in the
region.
He succeeds Bernie Dunn, who is leaving Boeing after more
than nine years in the region.
Boeing’s presence in META goes back several decades. Boeing has offices in the United Arab Emirates, Turkey, South Africa, Egypt, Kuwait and the Kingdom of Saudi Arabia.
“I am delighted to return to the Middle East, Turkey and Africa
region in this significant leadership role and rejoin my colleagues as we continue to focus on partnering with all stakeholders in one of the fastest-growing and important markets
for the company. We continue to be committed to working
closely with the civil aviation and defence authorities and our
customers to help achieve the region’s aerospace ambitions
and objectives,” said Ghata-Aura.
Ghata-Aura joined Boeing in 2010 and has held several leadership roles in Europe, Russia, Israel, India and the META region. In addition to being the regional counsel for Boeing India, META for almost six years, Ghata-Aura also held the role
of Director of Market Development for UAE from 2015-16.
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Boeing Wins
US$1.1 Billion

to Extend Seeker
Production
Boeing has been awarded a US$1.1 billion contract
to extend seeker production for the U.S. Army’s
PAC-3 missile into 2026.
Under the contract, Boeing will produce approximately 1,500 additional seekers in Huntsville, Alabama, as a
subcontractor to Lockheed Martin beginning in 2023.
The seeker provides guidance data to the PAC-3 interceptor, which has protected warfighters, allies and international partners from a variety of air and missile
threats for 20 years and counting.
Robert Green, director of Boeing Integrated Air and
Missile Defence, explained: “Our battle-tested, precision seeker is the product of decades of world-class
engineering, research and development. None of this
would be possible without the dedication and hard
work of our entire PAC-3 team. As air and missile defence needs increase worldwide, we’re proud to be en-

trusted with continuing to deliver this critical capability to protect those who serve in uniform.”
Last year, Boeing was awarded US$974 million in contracts to extend PAC-3 missile seeker production into
2022, as well as develop the next-generation of the
seeker. Boeing has produced more than 4,300 PAC-3
missile seekers since 2000 and recently completed a
facilities expansion in Huntsville to accommodate future production growth.
PAC-3 Programme
The Phased Array Tracking to Intercept of Target (PATRIOT) Advanced Capability-Three (PAC-3) programme is an air-defence, guided missile system with
long-range, medium- to high-altitude, all-weather
capabilities.
The PAC-3 Missile, which the U.S. Army has deployed
overseas, is a high-velocity, hit-to-kill missile and the
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Unparalleled Aerial
Targeting Flexibility
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Realistic aerial threat simulation is critical for the qualification of weapon
systems and training.
Mirach 40 is an aerial targeting system, designed for flexibility, unrivalled
reliability and cost-effectiveness.
The system enables mission planning and re-tasking during operations,
is adaptable to complex engagement scenarios, provides rehearsal and
playback options for training activities and can be equipped with large set
of optional payload configurations.
Inspired by the vision, curiosity and creativity of the great master inventor –
Leonardo is designing the technology of tomorrow.

leonardocompany.com
Helicopters | Aeronautics | Electronics, Defence & Security Systems | Space

Scan code to learn more
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AIDTSEC 2021

First AI Defence Tech and
Cyber Security Exhibition
and Conference Launched
Under the patronage of His Royal Highness Prince Hussein bin Abdullah II, Crown Prince, and in the presence of the
Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Major General Yousef
Ahmed Al-Hnaity, and the Minister of Digital Economy
and Entrepreneurship, Ahmed Al-Hanandah, and the Artificial Intelligence Defence Technology & Cyber Security
Exhibition & Conference (AIDTSEC 2021) recently took
place at the King Hussain Bin Talal Convention Center,
Dead Sea, Jordan.
The conference aims at bringing together leading AI defence
and cyber security technology experts with decision-makers
to exchange expertise on the most important AI developments, tackling related challenges.
AIDTSEC includes an exhibition containing the latest technologies and advancements in artificial intelligence to create vital solutions for day-to-day operations in the defence industry, digital transformation and infrastructure, big data and
data analytics, cyber security, and data protection.
The Minister of the Digital Economy and Entrepreneurship addressed the importance of highlighting the role of cybersecurity in protecting individuals, businesses, information, and infrastructure. Ahmed Al- Hanandah pointed out that artificial
intelligence is concerned with the study and development of
all techniques, theories, and applications to simulate human
intelligence through machines, programmes, and computers.
He added that it deals with many other sciences, such as data
science, linguistics, computer, mathematics, statistics, and
that its importance stems from the ability to recognise texts,
speech, and patterns in order to predict and compile.
“Artificial intelligence contributes to reducing cost, creating
new jobs, automating processes, increasing business efficiency, productivity, and innovation across all sectors, and provides
technologies that assist in data analysis processes, reducing
time and costs used in typical analysis processes, to provide a
rapid and effective response in a crisis situation,” he stated.
Brigadier General Engineer Ayman Al-Batran, General Direc-

AIDTSEC 2021 highlighted
Jordan as an incubator for
business and investments
tor of SOFEX Jordan, commented: “The significant development in the telecommunications and information technology sector in Jordan, and through the sponsorship and guidance of his Majesty the Supreme leader and his Highness the
Crown Prince, has led Jordan to launch various digital initiatives, to find solutions for smart applications, and electronic
payment options.”
Al-Batran stressed the importance of national platforms that
have been designed and developed over the past years in
providing and facilitating access to information, especially in
the areas of digital education and open government data.
“We are looking forward to the development of new skills for
the digital future through specialised training in artificial intelligence, cyber security, fifth-generation mobile communication technologies, the Internet of things, blockchains and
other areas required by digital transformation, which contributes to new job opportunities and enhances entrepreneurship,” he added.
The conference aims to be the platform for AI defence technology and cyber security lead experts, innovators, and
start-ups to exchange expertise, strategies, and knowledge
in finding solutions for current problems.
The opening ceremony was attended by several ministers,
directors of security services, heads of participating delegations, heads of staff and official delegations from various
countries, ambassadors and military attachés, accredited
heads of missions in the Kingdom and senior civil and military officials.
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AN/TPY-2 has a record of flawless performance against all classes of ballistic missiles

AN/TPY-2 Radar delivers the
most precise discrimination
possible
the longer range of the two, with the ability to track missiles
beyond 5,000 km—outside the atmosphere and, importantly,
far from wherever the attack is headed. It provides early detection and precise tracking of incoming attacks, and it also classifies space objects, meaning it can distinguish quickly between a threat and a non-threat. That’s why it’s known as “the
big eye, always watching.”
AN/TPY-2 operates in the X-band of the electromagnetic
spectrum and, at closer range, it detects, tracks and discriminates ballistic missiles as they rise and descend. This radar’s
use of the X-band, with its shorter wavelengths, allows for precision tracking and discrimination.
Another crucial factor is that both the radars are resistant to
jamming and integrate well with other capabilities, such as
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) and Global
Patriot Solutions systems. “They are more of a system of systems than one system with two radars: always there, always
helping other systems know where to look,” outlined Jennifer Woertz, manager of programme contracts for Raytheon
Missiles & Defense.

Double Power
The AN/TPY-2 and UEWR are the only systems that have been
fielded and are in operation right now. Other potential options
are still in the development phase and are designed to run on a
single frequency. So, another reason it’s a good idea to have
two radars for ballistic missile defence is that one radar—even
the best out there—is rarely enough.
According to Chris Salini, technical director of strategic sensor
systems at Raytheon Missiles & Defense, a lone radar approach
is inherently problematic. “When you think of just one product
trying to achieve the same goals as AN/TPY-2, which is designed with high frequency to optimise track and discrimination, and UEWR, on the low frequency to optimise early warning surveillance, you find a single mid-band radar falling somewhere in the middle in terms of overall performance.”
AN/TPY-2 and UEWR are key sensors in the Missile Defense
Agency’s (MDA) Missile Defense System. “Data from these radars is collected through the MDA’s Command and Control,
Battle Management and Communications system,” Marcley
explained. “The MDA uses that information, providing it to effectors to intercept and engage targets. The agency has done
many integrated ground and flight tests of these systems that
have been fielded over several decades, resulting in successful
track records against all classes of ballistic missiles.”
The bottom line, said Woertz, “is that you’re always getting the
best surveillance and the best discrimination working together. Anything else is a compromise.”
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Raytheon Radars
Keep Missiles at Bay

The Upgraded Early Warning Radar provides early detection and precise tracking of incoming ballistic missiles

Growing threats from missiles call for stronger defence
through radars. A ballistic missile attack, for example, can
be chaotic. In a raid scenario, dozens of these weapons can
approach from all directions, travelling at supersonic and
even hypersonic speeds. Compounding the challenge, adversaries can mask them, making them look like something else, even while using electronic warfare to trick the
target’s defences.
Stopping those attacks is no easy task, and it all starts with a
powerful radar. Or, in this case, two: the AN/FPS-132 Upgraded
Early Warning Radar (UEWR), which casts a wide-area net, and
the Army Navy/ Transportable Radar Surveillance and Control
Model 2 (AN/TPY-2) Radar, which delivers the most precise discrimination possible. Both are built by Raytheon Missiles & Defense, a Raytheon Technologies business.
Joe Preiss, technical director for the Strategic Missile Defense
area of Raytheon Missiles & Defense, a business of Raytheon
Technologies, explained: “They work very well independently.
That’s been proven over many years. What we’re talking about
now is a tight coupling of these two radars. Using both radars
takes full advantage of the differences in them in terms of
where and how they detect objects. That combination delivers
robust detection and resilience, particularly in environments
where there may be issues in seeing and identifying the threat.”
“The numbers of missiles are increasing substantially and are
becoming more sophisticated,” asserted Bill Marcley, senior director of sensors and systems in the Air Power area of Raytheon

AN/FPS-132 Upgraded Early
Warning Radar casts a widearea net
Missiles & Defense. “So, you need radars that are operational
and sensing all the time, capable of handling many threatening tracks at various ranges.”
That’s especially critical when an adversary can mask missiles
or make them look like something else at the same time as
they’re trying to desensitise your radar with electronic warfare. All this, even as the attacker is sending a large raid size of
ballistic missiles your way. How do you stop these threats in
their tracks promptly and accurately?
All Day, Every Day
One of the biggest challenges posed by ballistic missile attacks is that they can come from anywhere—from land, air,
sea and even from submarines. Some stay within Earth’s atmosphere. Others hurtle through space. What it all means is
that defensive radars must keep 360-degree watch all day,
every day.
UEWR and AN/TPY-2 cover the entire field. These radars are
like teammates in a soccer match, both available and ready
to stop the opponent from advancing.
UEWR uses the ultra-high frequency band, or UHF, and has
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Rosoboronexport

Reveals its Capabilities
at PARTNER 2021
Rosoboronexport JSC (part of the Rostec
State Corporation) organised the first-ever
Russian exhibit at the 10th PARTNER 2021
Defenсe Exhibition, held in Belgrade, Serbia, from October 11-14.
“I would like to thank the organisers of PARTNER 2021 for inviting Rosoboronexport to the
exhibition. It’s our first time exhibiting here.
This event gave a new impetus to Russian-Serbian bilateral military-technical cooperation,
which marks its 15th anniversary this year,” said
Alexander Mikheev, Director General of Rosoboronexport. “In recent years, thanks to the efforts and position of the President of the Republic of Serbia, Alexandar Vucic, the level of
interaction between our countries has grown significantly.”
Rosoboronexport exhibited scale models of the advanced
Viking surface-to-air missile (SAM) system, the Orlan-10E
unmanned aerial vehicle (UAV) and the Be-200 multifunctional amphibious aircraft, which has repeatedly flown out
of Russia to extinguish wildfires in European countries, including Serbia.
The stand also featured the Orion-E reconnaissance/strike unmanned aerial vehicle, one of Russia’s main export novelties
this year, as well as the BT-3F amphibious armoured personnel carrier, K-16 armoured personnel carrier and K-17 infantry
fighting vehicle based on the newest Boomerang unified
combat platform, Sprut-SDM1 light amphibious tank unique
for the global arms market, Tornado-G multiple rocket launcher, Typhoon-K armoured MRAP vehicle, as well as the Project
03160E and BK-16E boats.
In addition, several Russian enterprises showcased their products at the Rosoboronexport stand. For example, Argus-NV
exhibited a line of various thermal imaging sights, Dedal-NV
demonstrated optical and thermal imaging sights, Stilsoft
Group presented the AVANPOST and MUROM stand-alone
video and thermal imaging surveillance systems, as well as
the VIDEOZASLON linear perimeter security and video sur-

On display were models of
Viking surface-to-air missile
system and Orlan-10E UAV
veillance system. Furthermore, the Polyus-ST company
showcased mock-ups of the KAYMAN mobile intrusion alarm
system and the Radiobarrier perimeter security system.
The Burevestnik Central Research Institute provided mockups of the 30mm 32V01 remotely controlled weapon station
and the 57mm AU-220M automatic weapon station, installed
on Serbian armoured vehicles. This was highlighted as an example of the possibility of cooperation between Russian and
Serbian Defenсe manufacturers.
As part of the Russian exhibit, Rosoboronexport organised
stands for Rostec’s Technodinamika and Shvabe holding
companies.
Companies affiliated with Technodinamika showcased a
wide range of ammunition for various weapons and military equipment, while Shvabe exhibited civilian products
manufactured under the diversification programme.
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tion pod means it can fly with the same abilities to detect anti-air threats and release countermeasures as a fourth-generation fighter.
The nature of operating areas in the Middle East and North
Africa means this flexibility is especially valuable: an MQ-9B
might take off “clean,” with no payload, and fly a mission one
day overland supporting its government’s border security.
The next, it might take off equipped with a surface search radar for a maritime domain awareness mission over the open
ocean. Another day, the aircraft might be tasked with crossing back and forth over coastal areas or watching a strategic
waterway.
Near-constant overwatch denies hostile powers the ability to
position forces along border regions or in certain territorial
waters without being seen from the moment their activity
begins; it’s a concept called deterrence by detection. Those
same hostile forces often can detect that they’re being observed, and their next actions can provide a powerful clue
about their intentions.
Irregular maritime forces in the Persian Gulf, for example, attempted to shoot down an earlier-model MQ-9 Reaper operated by the U.S. Air Force as it monitored them, preparing to
harass shipping in the area. The attack didn’t succeed, and it
also provided allied governments in the region an urgent
clue as to what malign activities were underway, in what location, and involving which forces.
Even if hostile actors succeed in destroying a UAS, doing so
cannot harm the aircraft pilot and sensor operator, who can
be stationed hundreds or thousands of miles away.
The advanced militaries of the world’s most strategically important regions need the most advanced equipment. This
has prompted a growing number of nations to select the
MQ-9B as their new flagship large UAS, including Belgium,
the UK, Australia, and a prominent Middle Eastern country.
Such military sales agreements serve to not only help expand the capabilities of allies but also contribute to mutual
security interests.

MQ-9B can fly with the same abilities to detect anti-air threats
and release countermeasures as a fourth-generation fighter

The aircraft can search for
submerged submarines or
serve as a communications
relay
For example, the order by the Middle Eastern country “will
support the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of an important
regional partner,” the Defense Security Cooperation Agency
said in the authorising the deal. “The country has been, and
continues to be, a vital U.S. partner for political stability and
economic progress in the Middle East.”
The U.S. security cooperation agency continued, stating
that the agreement “will improve the Middle Eastern country’s capability to meet current and future threats by providing timely ISR, target acquisition, locate submarines and
counter-land and counter-surface sea capabilities for its security and defence. The capability is a deterrent to regional
threats and strengthens its self-defence. The country has
demonstrated a commitment to modernising its military
and will have no difficulty absorbing these articles into its
armed forces.”
Other regional governments would also benefit from these
capabilities by adding the MQ-9B to their fleets. Thus, each
user not only would add greater reach and better precision
on its own but could also take advantage of the commonalities of a larger regional fleet to improve the collective common operating picture.
As governments across the region contemplate how best to
address the always-changing security dynamics brought
both by internal developments and external events, one of
the surest steps they can take is to ensure they have the best
systems available to provide them with insights and create
options for action. That’s what the MQ-9B represents.
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Advanced MQ-9B

is the Right System for
MENA Governments
Intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR), border security, maritime domain awareness and many other
essential missions depend on the same thing – real-time
insight about what’s transpiring in key locations right now.
Although the challenges associated with maintaining realtime situational awareness aren’t getting any simpler, the
good news is that the tools for handling them are improving all the time.
General Atomics Aeronautical Systems’ (GA-ASI) MQ-9B SkyGuardian, and its maritime-focused sibling, the SeaGuardian,
are the right solution for mission needs across the Middle East
and North Africa. The transformational endurance of the aircraft, growing suite of payloads and proven record of accomplishment mean they can accommodate all these roles and
missions and more.
Unmanned aerial systems have revolutionised military, security, and other government operations because they do what
human-crewed aircraft cannot: spend hour after hour aloft –
longer than conventional aircraft ever could – tracking specific

A growing library of payloads
enables SkyGuardian to
be more versatile than its
predecessors
targets, conducting wide-area surveillance or both. The MQ9B builds on this foundation with more endurance than ever
– around 40 hours – and better sensors. And that is just the
start.
A growing library of payloads also enables the SkyGuardian
to be more versatile than any of its predecessors. The aircraft
can search for submerged submarines, serve as a communications relay, join a networked operation in support of multidomain operations, and more. In addition, a new self-protec-
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Making awareness
a key national asset

In an increasingly complex and fast changing world, it is extremely difficult
to predict the nature and scope of future conflicts and security challenges.
When new threats occur and increase the level of risk to expose national
security concerns and operations to additional pressure, GlobalEye will
rise to the occasion and provide the situational awareness required to
safeguard the people, integrity, security and economy of the nation.
GlobalEye – performance beyond limits.
Learn more at saab.com
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SAAB Sets its
Sights on AI
Saab’s growing embrace of AI technology includes the
capability to obtain real-time predictions about the
physical behaviours of people, ships, or planes.
In recent years, we have seen Artificial Intelligence (AI) become a key element in much of Saab’s security and defence
product portfolio, be it for surveillance sensors, smart cockpit technology or autonomous sea rescue systems.
To Saab, AI is an asset that ranges from predictive maintenance to behavioural detection, and it plays an important
role in its future autonomous systems. Ultimately, AI is both a
pathfinder and an efficiency tool, and its importance to Saab
and its customers will only increase in the years
to come.
AI enables Saab to put certain functionalities in products for things
to become smarter. It allows
users to make reasoned decisions about tens of thousands of things and solve
very complex situations
quickly, finding the best
possible choice available
at the time.

AI is an asset that ranges
from predictive maintenance
to behavioural detection

New Solution for Massive Data Fusion
One example of the high-end technologies that AI can bring
is Saab’s massive data fusion solution. The solution is a cloudbased data lake where data is taken and put into the context
of time and space.
The technology allows users to make real-time predictions
about the physical behaviours of where people, ships
or planes are going and predict the contextual
behaviours of what these people, ships or
planes are actually doing.
In crowded skies, the technology can be
used to filter out planes showing normal behaviours and focus on objects,
including aircraft and drones, whose
movements on the radar are abnormal. That information can be abstracted without the need of a whole load of
information on altitude, proximity to an
airport, and so on, as it has been up until
now. The AI in Saab’s massive data fusion
Saab’s Signals
intelligence operators
solution can almost instantly reason to
what the plane is doing.
The signal environment is getting more
and complex. Therefore, having the predictive power to understand changes in
behavioural patterns is crucial in the
long run.
As it continues to develop in work with
Saab’s sensor offerings along with
space-based sensors and open-source
intelligence (OSINT), the massive data
fusion technology will become increasingly important to Saab’s surveillance
offering.

AI enables Saab to put certain functionalities in products for things to become smarter
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AERIAL AMMUNITION GUIDANCE KIT

DAGGER is an aerial ammunition guidance kit with
electronic sensors, computer vision and range
extension developed to hit fixed and moving
targets including land, sea, and long-range targets
with high accuracy.

+120KM
DAGGER can fly more than
120 km and has three phases
of operation (navigation,
detection and final approach).

BRAZILIAN
TECHNOLOGY
Mac Jee is responsible for the
engineering and production of
the guidance kit, including the
BGB 82 (MK-type).

READY FOR ANY
CONDITION
DAGGER’s technology provides
high precision in day, night, bad
weather, poor visibility caused
by smoke or dust.

T. +55 12 2012-4100 | macjee@macjee.com.br | www.macjee.com.br
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Mac Jee’s
DAGGER
to Appear
at Dubai
Airshow
Today, the defence industry is facing constant challenges. Companies in the sector need to keep up with technological innovations and ensure that their equipment is
state-of-the-art for the adequate protection of nations.
The Mac Jee Group, formed by Brazilian companies, developed an intelligent guidance system for GPB MK-type aerial
ammunition for the national and international defence and
security market. DAGGER is an active guidance kit designed
to meet the requirements of modern air forces operating in
complex operating scenarios.
The aerial ammunition guidance system is a game-changer.
It increases the percentage of hits on the target in comparison with activities carried out without the equipment.
There is also a massive reduction in collateral damage, increasing the safety of the aircraft. Furthermore, the guidance kit reinforces the trend in the global defence and security industry, which has increasingly adopted UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) for reconnaissance operations.
DAGGER is an aerial ammunition guidance kit with electronic sensors, computer vision, and range extension (over
120 km) developed to hit fixed and moving targets, including land, sea, and long-range targets, with high accuracy. In
addition, to preserve the safety of the aircraft and its crew, it
has features such as fire and forget and beyond the visual
range (BVR) that increase the protection of the operation.
The unique advanced seeker provides autonomous standoff capability for high precision weapon employment in
harsh environments, poor visibility, day and night. Combined with the automatic target acquisition, anti-spoofing

DAGGER provides
autonomous stand-off
capability for high precision
weapon employment
antenna, and high-grade inertial system, DAGGER detects,
classifies, and provides a morphological analysis of the
scene to locate and overcomes GPS jamming or spoofing,
navigation, and target location errors.
Mac Jee is responsible for the engineering and production
of the guidance kit in accordance with the latest military
specification, including the general-purpose-bomb BGB
82 (MK-type), mechanical and electronic fuses, embedded
systems, sensors, components, and energetic material,
providing a turn-key solution.
The introduction of DAGGER by Mac Jee Group will be one
of the highlights of Dubai Airshow 2021. “We have noticed
that there is an increasing trend in the adoption of UAVs
and a lack of guidance kits for aerial ammunitions. So, we
chose Dubai Airshow to launch our newest product as the
show has a great importance and gathers high-level professionals and strong influencers from the defence industry,” said Simon Jeannot, Chairman of the group.
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Nacelle Improvement Work Starts on
U.S. Air Force CV-22
The first U.S. Air Force CV-22
Osprey designated for nacelle improvement modifications arrived at Bell’s Amarillo Assembly Center recently. The aircraft is part of an
ongoing process by Bell Textron Inc., a Textron Inc. company, and Boeing (together
referred to as Bell Boeing) to
further increase the Osprey’s
reliability and maintainability for the Department of Defense (DoD).
Naval Air Systems Command
(NAVAIR) awarded Bell Boeing a US$81 million contract in
December 2020 to complete Nacelle Improvements on the
CV-22 fleet. The contract covers the completion of non-recurring elements, fabrication of nine kits, and installation of one
kit. NAVAIR has an option period to cover fabrication and in-

stallation through 2025.
“We worked directly with our
DoD partners, including servicemen and women who
maintain these transformational aircraft, in the development of the targeted improvements within the nacelle to increase readiness rates while
driving down sustainment
costs,” said Kurt Fuller, V-22
programme director and Bell
vice president. “Bell Boeing engineers developed innovative
solutions to support fleet
needs and enhance the maintainability of the V-22 using direct customer feedback.”
Bell Boeing will perform the CV modifications in Amarillo, Fort
Worth, Texas, and is expected to complete the upgrades on all
CV-22 aircraft by 2025.

HENSOLDT Launches Kalaetron
Attack Jammer
HENSOLDT has achieved a technological
leap in the advancement of technologies
to control the electromagnetic spectrum. Combining AI, digitisation, Active Electronically Scanning Array
(AESA) and 3D printing technologies, the company has developed
a multi-function jamming system
called Kalaetron Attack that can
actively jam enemy radars in an
extremely wide frequency band
but can also be used passively as a
reconnaissance sensor.
Core elements of the system are a fully
digitised broadband sensor and effector, a
fully polarisable, electronically controllable
jammer and a condensed design of the electronic
components only made possible by metallic 3D printing. This

has made it possible to integrate the AESA
jammer into a small pod system that can
be easily integrated into flying platforms but also scaled for sea and
land applications. The next step in
development is to fit it into an aircraft to confirm the already outstanding laboratory results in realistic flight tests.
Kalaetron Attack is part of HENSOLDT’s all-digital Kalaetron product family. It can be deployed in
various configurations on diverse
platforms for self-protection and signal
intelligence tasks. The company has also
developed COMINT and ELINT sensors for
NATO and partner forces and integrates them into
EW systems for the Air Force, Army and Navy.
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Diehl Provides Penetrator Warheads
Diehl Defence has received an order from Germany’s Federal
Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology
and In-Service Support (BAAINBw) to deliver Mk-83 Trojan Improved Penetrator (TIP) warheads.
The Mk-83 TIP are procured as alternative warheads for the
precision ammunition GBU-48 integrated into the Eurofighter
fighter aircraft and already introduced into the air force. It
consists of the Mk-83 effector,
equipped with an Enhanced
Paveway II guidance kit for precise control by means of a semiactive laser.
In contrast to the original Mk-83
warhead, the TIP version stands
out due to its lower demolition
effect. The all-weather and
standoff capable air-to-surface
effector GBU-48 TIP is not only

optimised for the engagement of hardened point and area targets but also for operations in urban areas for close air support
of own troops. During operations of this kind, the risk of collateral damage for the air force is reduced thanks to the combination of precision and low explosive power.
The effectiveness of GBU-48 TIP could be proven, among others, during the operational suitability test on the test range in
Vidsel, Sweden. The delivery of the first serial
units is envisaged to
start in 2023. Aside from
the delivery of the warheads, necessary training tools, performance
of explosion tests, and
the support of approval
procedures are part of
the scope of services.

Senop to Develop Night Vision
Sensors for IFV
Senop Oy has received an order to develop night
vision sensors for the Finnish CV9030 Infantry Fighting Vehicles (IFV). Earlier this
year, the Finnish Ministry of Defence
announced that the CV9030 fleet
will be upgraded in the coming
years, and this order is part of the
CV9030 mid-life extension. The
value of the order is significant,
and the deliveries will take place
over several years. Senop is responsible for the development
of the reserve sight and barrel
camera.
“With the order, Senop’s product
portfolio will grow with two new
products, which will also open up new
business opportunities in the future. This
order shows that we have the know-how and
competence to develop and manufacture sensors for
heavy military vehicles, such as main battle tanks and infan-

try fighting vehicles,” says Aki Korhonen,
Managing Director, Senop. Korhonen emphasises that this development work will be done in
close cooperation with the
CV9030 FIN end-users.
Senop builds new capabilities by tailoring solutions according to customers’ specific needs
and requirements. The
company’s defence and
security portfolio consists of high-performance
image intensifiers, night
sights, intelligent thermal
sights, handheld target acquisition and observation systems, vehicle camera systems, hyperspectral
cameras, and multipurpose containerbased platform solutions.
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Vard Awarded Contracts for Offshore
Wind Vessels
Fincantieri’s subsidiary Vard, one of the
global designers and
shipbuilders of specialised vessels, has
secured contracts for
the design and construction of two
Commissioning Service Operations Vessels, with options for
two additional vessels, and the sales and conversion of one
Platform Supply Vessel, which will become a Service Operation Vessel, for Norwegian company Norwind Offshore. The
contracts for the firm three vessels have an indicative total
value of euro 140 million.
The two Commissioning Service Operations Vessels are
based on Vard 4 19 design and tailor-made for worldwide
services and maintenance operations at offshore wind farms.
The first vessel will be outfitted and delivered in Norway in

the second quarter
of 2023, with the
hull to be built in
Braila, Romania.
The second one will
be built and delivered in Vung Tau,
Vietnam, scheduled
for delivery in the
third quarter of
2024.
The third vessel, one of Vard’s Platform Supply Vessel, has
been in operation in Asia and Australia and will sail to Brattvaag, Norway, for an extensive conversion and outfitting. The
ship will be delivered in the second quarter of 2022 as a Service Operation Vessel.
Norwind Offshore is a newly established ship owning company that will offer vessels designed for advanced maritime
operations in the development and service of the offshore
wind sector.

Thales Alenia Space’s Stratobus
Passes Milestone
Thales Alenia Space, the joint company between Thales and Leonardo, has carried out
a demonstration flight designed to validate the emergency recovery system
for the Stratobus stratospheric airship
as part of the European Commission’s
HEMERA 2020 project.
Stratobus is an autonomous 140-metre-long airship, operating in the
stratosphere at an altitude of 20 kilometres, which means that it belongs to
the HAPS (High Altitude Platform System) family. It features a non-rigid envelope whose shape is maintained by helium at
a higher pressure than the surrounding atmosphere. The demonstration flight of an open stratospheric balloon was carried out recently at Kiruna, Sweden. It was

designed to test the emergency recovery capacity of the airship. The test entailed cutting the envelope at an altitude of 20 kilometres, using a digital-pyrotechnic
system, to trigger the airship’s controlled descent to the ground.
Conducted by the Swedish Space
Corporation, this eight-hour test
flight was a success, as it validated
the airship’s emergency recovery
concept. In addition, a live video feed
confirmed the system’s effectiveness,
particularly communications links with
the ground, the command-and-control
electronics, the digital-pyrotechnic system, and
its initiators, the pyrotechnic actuator, and all instrumentation.
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Germany Orders Five Boeing P-8A
Recently, the U.S. Navy
awarded Boeing a contract
for five Washington-built
P-8A Poseidon aircraft for
Germany. First deliveries to
the country are slated to begin in 2024 when the P-8A
Poseidon will replace the
German Navy’s ageing P-3C
Orion aircraft fleet.
“Germany’s decision to acquire the P-8A Poseidon is a
confirmation of the game-changing capabilities of the P-8
that we proudly build right here in Washington,” said P-8 vice
president and programme manager, Stu Voboril. “Boeing is
proud to build the P-8, which will dramatically improve Germany’s anti-submarine warfare; anti-surface warfare; intelligence, surveillance and reconnaissance; and search-and-res-

cue missions.”
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.
Germany’s interest in the
P-8A Poseidon started in
June 2020, following an
economic feasibility study
on modernising the country’s current P-3C Orion fleet, which
found significant cost overruns and delays. That study led the
German government to stop the P-3 modernisation programme and look for a quick solution – Boeing’s P-8A Poseidon. To date, the company has delivered more than 135
Washington-built P-8s.

Greece Signs MoU with Naval Group
and MBDA
Nikólaos Panayotópoulos, the Greek Minister of Defence, Pierre Eric Pommellet, CEO
of Naval Group, and Eric Béranger, CEO of MBDA, recently signed a Memorandum of
Understanding (MoU) to open negotiations to provide the Hellenic Navy (HN) with
three Defence and Intervention frigates (FDI HN) and their equipment as well as
an optional additional frigate.
The FDI HN frigates will be built in the Naval Group shipyard in Lorient,
France, where the second in the series for the French Navy has just entered
production.
The FDI HN will be an asset of power and sovereignty for Greece. With
the frigates, the Hellenic Navy will have a state-of-the-art, high-performance surface fleet.
As a first-rank frigate, the FDI HN is a compendium of the best
technologies of Naval Group, Thales and MBDA, which will notably supply the ASTER 30 B1 and Exocet MM40 Block 3C missiles. It will be fully interoperable with European and NATO
fleets.
Greece will become the second customer of this multimission frigate, bringing the number of units produced from five for the French Navy to eight in total,
plus one as an option.
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ing of the five finalist teams.
Teams will also need to submit proof-of-concept videos on
the different sub-components of their system and demonstrate the feasibility of the approach used. The proof videos
should cover the critical components of the Challenge, including multi-UAV search and inspection of large representative structures; intra-swarm communication and collective
decision-making; and collective transportation of objects
between the large structure and the home location.
In the demonstration phase that takes place in June 2023,
teams will prove their system capabilities. Evaluation will be
based on the total time required to complete the inspection
and intervention tasks. This phase includes inspection, ID,
and manipulation subtasks, with a maximum mission completion time and the fewest errors as the scoring criteria.
What are some of the challenges faced by the maritime
industry that innovation can solve?
The maritime industry faces a multitude of challenges that
have far-reaching consequences. Foremost of these challenges are piracy, illegal fishing, smuggling and coastline security.
Smuggling and piracy have a devasting impact on the maritime economy, causing serve disruption to the transportation of goods, tourism, and fishing, as well as spiking insurance premiums and shipping costs. Until now, there are very
few measures that can be taken unilaterally by shipping
companies apart from having armed private security on
board, which is nevertheless a costly affair and not without
dangers.

Likewise, illegal fishing has wide-ranging economic and social costs as it diverts revenue from legitimate, often developing, regions driving the fisherman to alternative means,
such as piracy. It also diminishes a food source for dependent coastal societies and threatens the sustainability of fish
stocks.
However, policing our waters is a challenge in itself, with the
ocean vast and the resources often limited. This is where innovation comes into its own. The smart deployment of technology has made seemingly insurmountable challenges
achievable, enhancing all kinds of safety and security. Yet,
there are areas in which technology has fallen short, such as
autonomous identification, where the authorities are still
one step behind the criminals.
The MBZIRC Maritime Grand Challenge aims to address this
gap in technology. The challenge will involve heterogeneous collaboration between unmanned aerial and surface
vehicles, requiring them to perform complex navigation,
identification, and manipulation tasks in a global navigation
satellite system (GNSS)-denied environment. Such innovation can not only help reduce operational costs through enhanced speed and efficiency but also effectively handle
some of the often-dangerous tasks performed by humans
minimising the risk to life.
Are there any specific technologies that could be a
game-changer in maritime operations?
The future of unmanned systems is exciting; however, marine robotics is yet to achieve full autonomy. It continues to
rely on the GNSS to communicate location, which limits its
ability as an autonomous system.
The MBZIRC Maritime Grand Challenge seeks to address this
gap in technology with entrants required to create a heterogeneous collaboration between UAVs and USVs, requiring
them to perform complex navigation and manipulation
tasks in a GNSS-denied marine environment. Smart technology such as this one could be a gamechanger.
Why have you chosen to focus on the maritime industry?
The shipping industry is the engine of the global economy,
with about 90 per cent of traded goods transported on
ships. Without maritime security, the open seas would look
more like the Wild West. Global economies would be handicapped, workers would be unable to do their jobs, livelihoods of those reliant on fishing will be jeopardised, and
the shipping industry would be chronically unable to operate at full capacity.
For countries with long coastlines, ensuring maritime safety
can be additionally challenging as it requires significant investment in sophisticated equipment and highly trained
personnel. The MBZIRC is looking to change that and develop innovative solutions to some of the shipping industry’s
biggest challenges.
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MBZIRC

Encourages Innovation in
Maritime Industry
The Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge (MBZIRC) aims to be one of the world’s largest international robotics competitions, says Dr Arthur Morrish,
Chief Executive of ASPIRE. In an interview with Nation
Shield, he highlights how the Challenge aims to inspire
the development of solutions in autonomous robotic aerial and surface vehicle technologies, especially in the
maritime industry. Excerpts:
What is the focus of the MBZIRC Maritime Grand
Challenge?
The MBZIRC Maritime Grand Challenge seeks to push the
boundaries of autonomous systems
to find real-time solutions to maritime-security challenges facing
the world, including piracy,
smuggling and illegal fishing.
The competition also aims to
explore unchartered territory
in maritime robotics by involving a first-of-its-kind heteroge-

Dr Arthur Morrish,
Chief Executive of ASPIRE

neous collaboration among unmanned surface and aerial
vehicles in a GNSS-denied environment.
The MBZIRC Maritime Grand Challenge seeks to stimulate
the UAE’s knowledge economy while reinforcing Abu Dhabi
and the UAE’s role as an emerging hub of advanced technological innovation, including in the field of safety and security, and in pioneering innovative solutions in a collaborative
manner to solve some of the world’s critical challenges.
What will be the criteria for selecting the winners?
The MBZIRC Maritime Grand Challenge will follow a threephase selection process. First, in the white paper phase, each
participating team is required to submit a white paper by 30
December, describing the team; the background in swarm
robotics; computer vision; simultaneous localisation and
mapping; marine vehicle expertise, communications capabilities, and the technical approach to be used in solving the
Challenge.
Next, in the simulation phase, the participating teams will be
required to complete inspection and intervention tasks in
simulation. In August 2022, this phase will see the shortlist-
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The most famous Hawks of all – the UK’s Red Arrows

We have a strong interest
in developing STEM
capabilities
depth of our relationships with customers in the Middle East.
We will ensure our customers can stay a step ahead when protecting their people and national security, critical infrastructure and vital information. We will also continue to work closely
with partners to support economic development through the
transfer of knowledge, skills and technology.
What kinds of training programmes are offered to Emirati
interns? Why is this important to the company?
We have a strong interest in developing STEM capabilities –
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. BAE Systems develops advanced technology products and delivers
them to customers, and - in order to do that - we need young
people educated in STEM.
In the UAE we collaborate with Mubadala and bring interns to
our factories and offices in the UK. We put them in a real job –
not just making copies or doing clerical work. This builds capability in the country which is in everyone’s interest.
We also partner with UAE companies and the best example of
that is for Hawk support where we work closely providing

products to GAL, which is part of EDGE.
BAE Systems is a member of the UAE-UK Business Council. How has this helped?
The UUBC is a great organisation which allows us to build
contacts and relationships, particularly now as the UK and
UAE are set to embark upon a new period of enhanced relations. Our representative on the Council is Jonathan Bird, our
UAE Director. So we have new faces and a new sense of energy which is very exciting for the company here.
BAE Systems will look at where it can play a part in the £10
billion investment, in the UK by the UAE, which was recently
announced by HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, and British Prime Minister
Boris Johnson.
What are the other major initiatives and projects in the
UAE for BAE Systems?
In addition to Hawk support and the various internship programmes, we are in discussions with a number of UAE entities and look forward to speaking about them more in the
coming months. We will also continue to explore new ways
to provide our customer, in the UAE and across the region,
with a competitive edge across the air, maritime, land and cyber domains.
BAE Systems is located on stand 1355 in the U.S Pavilion at the
Dubai Airshow 2021.

18
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BAE Systems, Inc. is providing Lockheed Martin with additional EW systems,
retrofit kits, and spares for the F-35 Lightning II aircraft

An APKWS laser-guided rocket destroys an airborne
drone in the distance

The flexibility and
affordability of APKWS
rockets make them a good
choice

DIGAR offers the best
available airborne GPS
jamming protection

concentrating on capabilities that can be added into aircraft.
This includes adaptive radar counter-measures - a really interesting technology that allows aircraft to defeat enemy radar.
We will also showcase the APKWS (Advanced Precision Kill
Weapon System) - a unique and popular product that is low
cost and adds precision to targeting and defeating enemy targets. It can be added to aircraft, ships, or land vehicles.
We will also exhibit our range of counter-GPS jamming products. These are designed to meet evolving threats for missioncritical needs of all airborne platforms – fixed-wing, rotarywing, and UAV. Threats are evolving and adversaries are jamming GPS signals which jeopardises critical mission effectiveness.
Tell us more about the counter-GPS jamming capability. Is
BAE Systems working with anyone else on this? Moreover,
what else will we see at the Dubai Airshow?
We often work with partners on other capabilities – especially
in the Middle East – who assist with support, installation or
adding additional capabilities, however, this is one that BAE
Systems has developed and brought to market.
The Digital GPS Anti-jam Receiver (DIGAR) offers the best available airborne GPS jamming protection, featuring two form factor options for legacy retrofit and forward fit applications.
We also have a capability called Information Advantage – presented by our Applied Intelligence (AI) sector. It gives the cus-

tomer the ability to take in and process information at a very
high and rapid level. It can be adapted for cyber security – taking in data from satellites and surveillance drones – and processing information quickly, providing real actionable data to
customers.
Finally, we will exhibit products from our Maritime division,
which will showcase a broad variety of capabilities including
ships platforms, services, and radars.
Can you tell us about BAE Systems Air programmes in the
UAE?
We have been supporting Hawk here for 20 years, with Hawk
training aircraft in operation in the UAE, today. In early October,
probably the most famous Hawks of all – the UK’s Red Arrows –
aerobic team visited the UAE to mark the launch of Expo 2020
Dubai and the UAE’s 50th anniversary, which brought renewed
interest in the famous training aircraft. The Hawk has been our
primary air platform here and we are proud to offer our longterm support.
What are BAE Systems current focus areas in the Middle
East?
BAE Systems has been present in the region for many decades
and we are enormously proud of the partnerships we have
across the region. In addition to celebrating the UAE’s 50th, and
that of other Gulf nations, we will mark our 25th anniversary of
being in the UAE in 2022. These milestones demonstrate the
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BAE Systems
Keen to
Strengthen
Position
Across the
Region

Steve Kelly, Regional Managing Director,
BAE Systems Middle East

By: Sakha Pramod
BAE Systems provides some of the world’s most advanced, technology-led defence, aerospace and security
solutions, and has been active in the UAE for 25 years.
Working with customers and local partners, the company is
proud to develop, engineer, manufacture, and support products and systems which deliver military capability, protect national security and people, and keep critical information and
infrastructure secure.
The company recently appointed a new Regional Managing
Director, Steve Kelly, who hails from the United States and is in
the process of moving to Abu Dhabi.
Nation Shield spoke to him about his plans to build the BAE
Systems footprint in the UAE and across the region as well as
what the company has lined up at the Dubai Airshow.
You’ve recently arrived as RMD, could you tell us a little
about your background and your role here in the UAE
and across the region?
That’s right, I arrived at the end of September to start my role
as Regional Managing Director. I’m transitioning to my role
which will be based in Abu Dhabi and I will lead Group Business Development (GBD) across the MENA region. It’s a tremendous role and responsibility, and I have a great team of
country directors – including Jonathan Bird, who leads our
team in the UAE.

We have a great range of
products on display at
Dubai Air Show
I’m proud to have worked with BAE Systems and its various entities and legacy businesses for nearly 20 years, many of them
in executive roles. I’ve spent the last decade responsible for
business development for the Platforms & Services (P&S) business which has meant I’ve spent a lot of time in the UAE and
across the region.
GBD’s role is to be the bridge between the customer and the
BAE Systems lines of business – which are predominantly
based in the UK and U.S. In essence we are the face of BAE Systems and we present our products and capabilities to the customer. We look to ensure we match the customers’ requirements and our capabilities.
BAE Systems has been regularly showcasing its military
air capabilities at the Dubai Airshow. What are the special
highlights for this year?
We have a great range of products on display this year with a
strong international team coming to the show, particularly
from our Electronic Systems (ES) business in the U.S. We are
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IAI TecSAR Satellite (credit: IAI)

al growth. “IAI’s strategy encourages
cooperation by teaming with local
partners and transferring technology
to ensure the local capabilities meet
schedules, technical requirements, and
programme quality,” says Biton. The
UAE has come a long way in acquiring a
modern defence force, and its combatexperienced military is eager to seek
the most advanced technologies available by the local defence industry and foreign suppliers. This
makes the UAE an excellent match to IAI’s needs, tapping the
country’s excellent technical skills, research centres, and highly
acclaimed academic establishments.
Cooperation is also undergoing several activities related to
homeland security and cyber. IAI supports establishing a national cyberdefence capability in the UAE, building on the
proven model implemented in other countries. Earlier in 2021,
IAI signed a Memorandum of Understanding with UAE’s EDGE
group to develop advanced Counter-Unmanned Aircraft Systems (C-UAS) tailored to the UAE market, with wide-ranging
benefits for the region.
IAI is aligned with the UAE’s thrust to position its local defence
industry at the cutting-edge of defence technology, supported by know-how and joint R&D that taps the country’s highly
skilled workforce. “IAI is ready and willing to join forces and
share the technology to meet such goals,” says Biton. Under
this strategy, in August of this year, IAI signed a JV with UAE’s
Etihad Engineering to establish a Passenger-to-Freighter Conversion Site for Boeing 777-300ER in Abu Dhabi. The new conversion centre in Abu Dhabi will operate in addition to IAI’s

global cargo conversion site at
Ben Gurion International Airport. The new centre will join
other aircraft conversion sites IAI
has established in several countries, tapping the growing demand for air cargo.
IAI operates such facilities in China, Mexico, and Ethiopia. The
centre in Dubai will handle the
company’s new wide-body aircraft. Due to enter service in
2022, the 777-300ERSF offers a more efficient operation
than 747-400 freighters, burning 21 per cent less fuel and
carrying 25 per cent more volume than production 777200F freighters.
At the Dubai Airshow, IAI will showcase many of the solutions it offers to the UAE, to countries in the region, and
worldwide. Dubai Airshow will provide the venue for introducing IAI’s new Barak MX air and naval missile defence systems, making its debut in the region. Other systems shown
here for the first time are IAI’s reconnaissance satellites, new
unmanned aerial vehicles designed for vertical takeoff and
landing, and the latest Z-series all-terrain combat vehicles.
Visitors will view these systems on-site and through an impressive 3D experience depicting the advanced capabilities,
attracting visitors to engage and interact with the presentation. Visitors will be able to peek into IAI’s highly advanced
special mission aircraft, witness the conversion of a
B777ERSF Big-Twin, and experience the latest helicopter
cockpit design representing IAI’s military aircraft modernisation offering.

The UAE is an excellent
match to IAI’s needs
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IAI

Is Here to
Stay
The Dubai Airshow, one of the world’s leading aerospace
events, is the first international airshow happening live since
the outbreak of the COVID-19 pandemic. After two years of no
shows, exhibitors and visitors alike anticipate the Dubai Airshow to launch the aerospace market back to normality. This
year, the event coincides with the World Expo taking place in
Dubai for the first time. IAI’s strong presence at the airshow
emphasises its commitment to a “long-term” company: ‘We
Are Here To Stay,’ manifesting its focus to expand its activity in
the region.

Sharon Biton, VP of Marketing at IAI, says, “As part of our business
strategy in other markets, IAI seeks to establish joint ventures with
companies and organisations that could contribute to developing market opportunities, marketing, and support ongoing programmes. Such joint ventures align with the company’s business
strategy, offering much more than products but holistic solutions
that meet customer needs.” This approach is based on extensive
experience gained over decades of developing, marketing, and
supporting modern defence systems for Israel and foreign countries. This strategy has led to the development of cutting-edge
defence solutions, integrating different systems and technologies
into complete solutions tailored to meet each customer’s specific
requirements and needs. This strategy has provided customers
access to some of the world’s most advanced defense capabilities,
including spy satellites, cyber security, border defence network,
air and missile defences, special mission aircraft, and loitering
missiles.
While IAI has all the technological capabilities to develop, produce
and support those systems throughout their life cycles, some
countries require or prefer to rely on the local resources to encourage academic research and development (R&D) and spur industri-

Sharon Biton, VP Marketing of IAI
(Credit: IAI)

IAI seeks to establish joint
ventures with companies
and organisations that could
contribute to developing
market opportunities,
marketing, and support
ongoing programmes

Join us at the Dubai Airshow, booth 1160.
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W E HAV E OUR
SI G H T S ON A N
E N V IRONME NTALLY
SU STA IN A B L E FUTURE.
AN D WE ’RE ON
O U R WAY T HERE.
At Collins Aerospace, we bring an elevated perspective to the industry and our
world. And today, we’re using our unique position to drive innovations that will
sustainably grow aerospace – from lighter materials and more efficient, electric
systems to technologies that optimize flight paths and fuel burn. Because the way
we see it, with the right commitment and collaboration, the global challenges we
face today can drive opportunities to create a better tomorrow.
Collins Aerospace is a Raytheon Technologies Business.

collinsaerospace.com
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Touchless airport check-in is one of many solutions Collins
offers to ease passenger processing and create a more
seamless travel experience

The ACES 5 Collins’ next-generation ejection seat is compatible
with multiple platforms

Collins Aerospace co-created
the Aviation X-Lab in 2019
as a way for the industry
to collaborate on solutions
to improve the air travel
experience
What is Collins’ commitment to the Middle East?
Our name may have changed over the years, but if you factor
in the involvement of our heritage companies, we have had
a strong presence in the region for more than 20 years – for
both the commercial and military sectors. We have also supported airport systems and offered critical infrastructure
protection in the region. In addition, we have built enduring
relationships with gulf airlines and operators as part of the
aftermarket services we provide at our facility in Dubai.
Our commitment to strengthening ties in Dubai – and with
other partners in the Middle East remains steadfast.
What is your involvement with the Aviation X-Lab?
In partnership with regional leaders, Emirates Airlines and
other key aviation companies, Collins Aerospace co-created
the Aviation X-Lab in 2019 as a way for the industry to collaborate on solutions to improve the air travel experience
and, over time, the mission is to positively impact the lives of
one billion people. As an idea incubator, the X-Lab issues
challenges around a theme – the first of which was creating
more sustainable solutions for aviation. A new challenge will
be issued at the 2021 Dubai Airshow, which we look forward
to supporting.

Sourcing relevant flight data from on- and off-aircraft systems,
then delivering that data across the aviation ecosystem create
operational efficiencies

How does sustainability align with your business
growth strategy?
We are working across our industry to decarbonise aviation
and within our own company to reduce our environmental
footprint. In October, we joined other aviation stakeholders
in support of the Air Transport Action Group (ATAG)’s commitment to eliminate carbon emissions entirely (to Fly Net
Zero) by 2050. It is an ambitious goal, but one we must pursue and collaborate on if we are to ensure the future health
of our industry and our planet.
Collins is doing its part on many fronts, from enabling more
electric and hybrid-electric flight and exploring alternative
power sources, such as hydrogen and sustainable aviation
fuels, to in-house initiatives that reduce water consumption and the amount of material we send to the landfill.
Again, we see sustainability – as well as redefining the travel ecosystem and connecting the battlespace – as integral
parts of our business strategy. Innovation and sustainability go hand in hand.
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The Collins MS-110 system offers multispectral imaging in multiple visual and IR bands

lined travel experience for passengers and flight operators – or
a more efficient, data-rich environment for military missions.
Moreover, we will focus on what Collins is doing with – and
for – customers to create a more sustainable aviation industry. That has always been a priority, but now – for all of us –
sustainability is a critical business imperative. We cannot
bring innovative solutions to life without considering their
environmental impact.
What products will you highlight for your commercial
aviation customers?
Connectivity on the commercial and business aviation side
of our business means offering customers a range of end-toend, digital solutions – for use both on and off the aircraft.
Again, our objective is to enable more predictable, efficient
flight operations and a smoother, enhanced passenger travel experience.
For example, we will talk to customers about our airport solutions, including our touch-free kiosks and biometric-enabled passenger processing systems – like the ones in place
at Dubai International Airport – that make for a more efficient travel experience.
Some solutions for the airports and on the aircraft have been
in development for a while now. However, during the pandemic, we formed a Redefining Air Travel task force so we
could not only work more collaboratively across the industry
and within the science, technology and public health communities to help restore stakeholder confidence in travel
again – and to work on strategies that could help lift international border restrictions – but also to accelerate implementation of these technologies amid the public health crisis.
We will highlight solutions that focus on aircraft systems, as
well, including our Enhanced Vision Sensor (EVS) solution to

help improve pilot visibility. This system uses multiple infrared and visible light cameras to “see through” poor visibility
conditions better than the human eye – allowing pilots to
better see the runway environment in all weather conditions.
What will you highlight for your defence customers?
Connectivity is vitally important here, as well, and we are focused on providing open-system, scalable solutions to enable all-domain command and control of the battlespace in
an increasingly complex threat environment. The more connected our service members are, the better decisions they
can make – whether threats originate from the air, ground,
sea, or space.

Collins Aerospace will focus on these and a
range of solutions in Dubai:

1
2

How their EVS sensor can provide military
pilots with the same kind of enhanced visibility as their commercial counterparts.
Intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions, including the MS-110 system, offering multispectral imaging in multiple visual, and IR bands.

3

ACES 5, the next generation ejection
seat, with multi-platform compatibility.

4

Advancements in aerostructure materials
and design that help reduce weight and
drag while enhancing power and payload.
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A Future Focused on

Connectivity, Sustainability
Collins Aerospace, a leader in technologically
advanced and intelligent solutions for the
global aerospace and defence industry,
operates in 300 locations and 30 countries
worldwide. In April 2020, following the
merger of United Technologies and Raytheon,
Collins Aerospace became one of four
businesses of the newly formed Raytheon
Technologies. Through diverse commercial
aviation, military and space portfolios, as well
as its aftermarket business, Collins has had a
well-established presence in the Middle East
for more than 20 years.
Nation Shield recently connected with Colin Mahoney, who
leads Customer & Account Management for Collins Aerospace, to discuss what the company will highlight at the 2021
Dubai Airshow, its strategic relationships in the region, and its
commitment to sustainability as the industry works towards
post-pandemic economic recovery.
Excerpts from the interview:
What are you most looking forward to about this year’s
Dubai Airshow?
Being able to attend the show in person so we can reconnect
with some of our key partners in the region. While we have all
found new ways to conduct business during the pandemic,
face-to-face interaction is always ideal. We can show customers
how our solutions and systems work, then gauge interest and
field questions in real time. It is often in the spontaneous conversations where you gain the most insight about one another.
Is there a particular theme you will focus on?
We are coming to Dubai with key offerings from our business
lines, most of which involve enhanced connectivity capabilities, or what we call the Connected Aviation Ecosystem for
the commercial markets and the Connected Battlespace for
the defence sector. Both feature digital systems that are flexible enough to work across platforms, and integrated product
lines that turn complex operations into turnkey solutions.
Given the different markets, this translates to a more stream-

Colin Mahoney leads the Customer & Account
Management business for Collins Aerospace

“We are coming to Dubai
with key offerings from
our business lines, most of
which involve enhanced
connectivity capabilities or
what we call the Connected
Aviation Ecosystem”
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NavControl-G can manipulate weaknesses in
all GNSS protocols

What kinds of services and capabilities is SIGN4L planning to showcase during its participation at Dubai Airshow 2021?
We are very excited to be participating at the Dubai Airshow
this year with EDGE Group as the Defence Technology Partner.
We will be showcasing the major strides SIGN4L is making in
the research, development, and production of cutting-edge
products and capabilities across the fields of electronic warfare and intelligence.
One of our core focuses this year has been testing and developing an end-to-end, integrated, and robust C-UAS solution.
The systems we are developing have been tested across multiple threat landscapes, and we are pleased to report that they
performed very well. We look forward to announcing our developments in this area at the Dubai Airshow this year.
How effective has NavControl-G been in preventing unmanned aerial vehicles (UAVs) from trespassing into specific locations?
NavControl-G has been developed to safeguard assets and
sensitive areas from rogue UAVs. Aimed at ensuring the system meets the diverse operational and environmental needs
of the UAE, it has undergone a series of tests since it was
launched.
During the trials, NavControl-G demonstrated its ability to
manipulate weaknesses in all GNSS protocols, as well as execute sophisticated and automated detection and mitigation
strategies that stop, redirect, land or take control of drones
across a range of scenarios. The system effectively neutralised
the threat and secured the intended area of interest at a broad
dynamic range.
Built to meet the specific environmental requirements of the
region, SIGN4L’s system performs optimally in hot, humid, and
dusty weather.
SIGN4L had earlier signed a Memorandum of Understanding (MoU) with MBDA Missile Systems, CILAS, the

French subsidiary of Ariane Group, and Israel Aerospace
Industries (IAI). How have these partnerships helped so
far?
The MoU signed with MBDA enables SIGN4L to tailor an endto-end C-UAS solution against hostile UAVs. The end product
is a modular system that will comprise electronic sensors for
detection and identification and high-energy lasers to neutralise micro- and mini-UAV threats.
The cooperation spans diverse phases, enabling the UAE to
benefit from the international expertise of MBDA and CILAS.
We are witnessing a technology breakthrough and are excited to continue working with our partners to bring our shared
project to fruition.
Our collaboration with IAI follows an extensive and detailed
roadmap. Key components of the C-UAV system have been
tested throughout the year, and we are looking to complete
work on the integrated solution this year.
As a result of our partnerships with leading global technology providers, we can ensure that our clients can access and
deploy the most advanced technologies and solutions in the
market.
Could you please shed some light on SIGN4L’s EW and intelligence capabilities? What are the best ways to leverage the latest EW trends?
SIGN4L supplies field-proven technology to support all types
of law enforcement and government activities. Our advanced and integrated intelligence systems provide the
highest level of protection, situational awareness, and information superiority in an increasingly complex environment
to reinforce the security of the community and personnel.
SIGN4L’s offerings include active and passive lawful interception solutions that feature data collection, monitoring and
analysis capabilities for fixed and mobile devices, as well as
advanced jammer systems to protect against improvised explosive devices (IEDs) and hostile drones.
How did SIGN4L overcome the challenges posed by the
COVID-19 pandemic?
Despite the COVID-19 crisis that emerged after the first four
months of business, SIGN4L has shown unwavering commitment and resilience in supporting its customers and the
country in this vital sector – the national security space.
The COVID-19 pandemic compelled us to adapt to a new reality and alter the way we work and operate. At SIGN4L, we
thrive on change and seek to develop agile, bold, and disruptive solutions to overcome the challenges of the future.
Across EDGE Group, we have been proactive – leveraging our
advanced technology capabilities to ensure that our employees have the means to perform their duties safely and
efficiently while maintaining business continuity and upholding national security measures as best as possible.
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Building the Future of
Electronic Warfare

Waleid Al Mesmari,
Vice President of Program
Management, EW&I, EDGE

As Electronic Warfare and Intelligence (EW&I) systems emerge as essential elements of the modern battlefield, SIGN4L pioneers advanced technologies to secure the electromagnetic spectrum and develops disruptive solutions to outpace adversaries.
In an interview with Nation Shield, Waleid Al Mesmari, Vice President of Program Management, EW&I, EDGE, sheds light on the company’s participation at Dubai Airshow
2021 and its intelligence capabilities. Excerpts:
SIGN4L is marking its second anniversary this November. What have been the
major achievements over the past two years, and what are the immediate future
plans?
SIGN4L celebrates its second anniversary, marking two years as the country’s flagship
leader in developing EW&I solutions. With a focus on accelerating the country’s electronic warfare (EW) and homeland security capabilities, we are focused on developing solutions for defence forces, government, homeland security organisations and
private security companies.
Among its key achievements, SIGN4L launched its first four solutions. These include
V-Protect, a radio-frequency communication jamming system, and NavControl-G, a
sophisticated spoofing system, unveiled earlier this year. The company has also been
building relationships with leading global technology providers and start-ups alike.
The future roadmap outlines a dedicated plan for a state-of-the-art counter-UAS solution that meets the needs of the region, directed energy systems, as well as a wide
range of intelligence solutions. Set to leverage the benefits of autonomous capabilities, such as AI and deep learning, and cyber-EW technology, SIGN4L aims to develop
modular, adaptive, and cognitive systems that meet the future operational requirements of its trusted clients.

THE

FUTURE
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DhabiSat was deployed
into its orbital slot from
Northrop’s Cygnus resupply
spacecraft

The AN/TPS-78 Advanced Capability (ADCAP) radar

M230LF Bushmaster on an EOS R400 RWS and Nimr 4x4

Your company is a key subcontractor for F-16 Block 60
Desert Falcon. Could you explain the key successes on
that programme?
We take pride in being one of the suppliers to Lockheed Martin on the F-16 Block 60 Desert Falcon programme. The platform provides the UAE with cutting-edge capability.
The launch of DhabiSat marked another milestone event
for the UAE, Khalifa University, as well as for collaboration partners like Northrop Grumman. Are you satisfied
with the results of the attitude control research carried
out by the satellite?
It was exciting to see the deployment of DhabiSat into its orbital slot from Northrop Grumman’s Cygnus resupply spacecraft earlier this year. Whilst it is a little early to pass comment
on the results of the attitude control research that will be carried out by the satellite, the achievement thus far should not
be understated. The journey that the UAE is undertaking
with its space programme is truly inspirational. Our Vice-

President and General Manager for Tactical Space Systems,
Frank DeMauro acts as a technical advisor and student mentor
to the DhabiSat team and is monitoring closely the developments on what we hope will be a significant piece of research.
Northrop Grumman had some years ago screened the
documentary film Into the Unknown” at schools and universities across the UAE. The documentary looked at the
people building NASA’s James Webb Space Telescope. Do
you plan more such programmes?
The feedback we received on the documentary was outstanding and I strongly recommend giving up 40 minutes of your
time to watch the film.
One quote in the film is particularly moving when one
Northrop Grumman systems engineer who is working on the
design states, “what else would you want to do with your life?”
The impact of such dedication and passion to a career in this
field is quite impressive and inspirational.
Whilst we have no immediate plans for further programmes,
it’s certainly something we will consider.
Your company has been a keen participant in the International Defence Exhibition and Conference (IDEX), and other such events. How has the experience been?
IDEX is an important exhibition. The volume of exhibitors and
the seniority of the official delegations continue to define this
as a significant exhibition in our industry.
The commitment shown by the UAE in delivering an event
where the safety and wellbeing of the participants was of paramount importance should be commended and set the
benchmark for events of this nature.
Northrop Grumman has expressed support for the Abu
Dhabi Economic Vision 2030 goals. What steps have been
initiated to take the vision forward?
In addition to the details of our company today which we covered here, our commitment to partnership with local industry
underpins the government’s desire to diversify its economic
activity.
What are the other major projects and plans lined up for
the UAE?
We have partnership opportunities that we are currently developing with local industry which are still somewhat embryonic in their development. I am hopeful that we will be able to
share some of the detail early next year.
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The Model 437 is Northrop Grumman’s loyal wingman concept

In 2020, we began operating with a new sector structure that
aligned our capabilities in Aeronautics Systems, Defence Systems, Mission Systems and Space Systems.
The Aeronautics Systems sector encompasses our world recognised expertise in manned and unmanned air systems as
well as airborne battle management systems. Mission Systems sector is a leader in open, cyber-secure, software-defined systems for defense and intelligence applications
across multiple domains. Defence Systems draws together a
broad spectrum of critical warfighting capabilities and services including advanced missiles, weapons, command and
control, and battle management in addition to focusing on
all domain solutions from development through sustainment and modernisation. Our Space Systems sector offers
launch systems serving national security, civil and commercial customers most notably the Al Yah 3 satellite for the
UAE. It is also a leader in the design, development, manufacture and integration of spacecraft systems, sensors, payloads and ground systems to deliver mission capability to
national security, science and environmental, communications, on-orbit servicing, and human-rated space systems
for earth orbit and deep-space exploration missions.
Northrop Grumman is known to have strong decadeslong connection with the UAE as a leading provider of
capabilities and technologies in defence, security, and
communications. How has the relationship grown over
the years?

Our commitment to
partnership with local
industry underpins the
government’s desire to
diversify its economic activity
Northrop Grumman has been active in the UAE for over 30
years. The strength of the relationship is built on common interests and values particularly in the field of defence and security cooperation. This requires the two countries’ to seek
capabilities that are both state-of-the-art and provide for interoperability. This has led to Northrop Grumman being a
leading supplier for a range of capabilities such as advanced
long range surveillance radars, low altitude maritime surveillance radars, integrated command and control, weapon systems and avionics.
The profile of the business is a balance between the United
States Government’s Foreign Military Sales (FMS) programme and Direct Commercial Sales (DCS) with the Armed
Forces and latterly Tawazun. We are seeking to develop partnerships with EDGE and are also partnered with other UAE
companies.
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in the UAE
By Sakha Pramod
Northrop Grumman has been active in the UAE for over 30
years. The company is a leading supplier for a range of capabilities such as advanced long range surveillance radars,
low altitude maritime surveillance radars, integrated command and control, weapon systems and avionics.
In an exclusive interview with Nation Shield, Natalya Dean, UAE
Country Executive, Northrop Grumman, touched on a variety
of topics and highlighted how the relationship between her
organisation and the UAE has
turned vibrant over the years.
Excerpts from the
interview:
You’ve recently
joined Northrop
Grumman. Could
you tell us a little
about your background and your
role here in the
UAE?
I joined Northrop
Grumman in September 2020 as
head of the company’s regional
business development team

Natalya Dean,
UAE Country Executive,
Northrop Grumman

The journey that the UAE is
undertaking with its space
programme is inspirational
and Country Executive for the UAE. The early part of my career was spent with the United States Army with tours at the
Pentagon and The Old Guard, which is America’s oldest active infantry unit. This is also the Army’s official ceremonial
unit providing escort to the President of the United States.
I have covered U.S. Army security assistance programmes in
39 European countries, valued at more than US$18B and
one of the largest Foreign Military Sales (FMS) programmes
valued at US$35B for the Saudi Arabia National Guard.
I concluded my 22+ year career in the government with a
tour at the U.S. Embassy, Abu Dhabi, where I served as the
Director of Security Assistance in the Office of Defense Partnership at the Embassy of the United States in the UAE. I
managed and supervised a FMS portfolio by delivering
comprehensive advice and strategic guidance to the U.S.
Ambassador to the UAE, Senior Defence Officials, the UAE
Ministry of Defence General Staff, and military services on
capabilities development, acquisition strategies, and technology and information disclosure in support of advancing
U.S. interests and interoperability in the combined operational environment.
There have been a number of changes in Northrop
Grumman over the past year or two. Kindly explain
some of the highlights?
Let’s start with the acquisition of Orbital ATK in 2018, which
brought with it a number of complementary leading technologies, capabilities and services. This has further strengthened our position as a leading technology company focused
on global security and human discovery.
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Together We Have a Brighter Future

ش
ش
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Join Us Today To Meet
The Challenges Of Tomorrow

Meet us at

Dubai Airshow 2021
Stand 300

As a trailblazer of Israeli innovation, IAI is a leading global provider
of state-of-the-art technologies, with a long tradition of excellence
in high-end solutions for commercial and defense markets worldwide.
Whether air, land, naval, space, or cyber - together, we can rise above and beyond
the challenges of tomorrow and ensure a brighter future for the benefit of our countries.
www.iai.co.il • corpmkg@iai.co.il
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Award for EMM Campaign
The ‘Double Moon’ campaign, which was organised in the run-up to Hope Probe’s arrival to Mars, earlier bagged an Outdoor Silver Lion at the prestigious Cannes Lions International Festival of Creativity.
The campaign, which brought Mars’ twin moons Phobos and Deimos to the skies of Dubai in February using new technologies for the first time in the Middle East, was selected from 29,000 entries across 90 countries by a jury panel of leading advertising and media professionals.
Organised by the UAE Government Media Office, the campaign aimed to engage UAE citizens and residents and generate
excitement a few days ahead of Hope Probe’s historic entry to the Red Planet’s orbit. The sight of rare two moons in Dubai’s
skies was widely shared on social media by onlookers.
The two moons that lit up Dubai’s skies, particularly in Al Qudra region. It utilised a 40-metre screen and two 100-metre
cranes to create the illusion of Deimos and Phobos. Established in 1954, Cannes Lions International Festival of Creativity is a
global annual event that recognises creative communications, advertising and related fields.

Findings confound
scientist’s preconceptions
of the distribution of
ultraviolet light
New data sets to be
released every three
months without embargo
ti youth in achieving Zayed’s ambition to explore space. We
are certain that our talented local engineers, academic and
research institutions, which have so far made quantum leaps
in developing our space sector, are well equipped to take on
this daring new challenge.”
The spacecraft will undertake a 3.6 billion-kilometre, fiveyear journey, which will see it perform gravity assist manoeuvres by orbiting Venus first, then Earth in order to build
the velocity required in order to reach the main asteroid
belt, located beyond Mars. Its trajectory around Venus will
see it reaching a solar proximity of 109 million kilometres,
requiring substantial thermal protection and a furthest dis-

tance from the sun of 448 million kilometres, requiring
high levels of insulation and spacecraft operation with
minimal levels of available solar energy.
Through its journey, it will study seven main belt asteroids.
The mission will make its first close planetary approach orbiting Venus in mid-2028, followed by a close orbit of Earth
in mid-2029. It will make its first fly-by of a main asteroid
belt object in 2030, going on to observe a total of seven
main belt asteroids before its final landing on an asteroid
560 million kilometres from Earth in 2033. This will make
the Emirates the fourth nation to land a spacecraft on an
asteroid.
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1

A fully funded programme to establish
Emirati space sector businesses.

Four Initiatives
Four initiatives are being
launched around the new
mission by the UAE Space
Agency to accelerate the
development of the UAE’s
space sector:

4

2

3

Priority access to contracts and procurement for the mission by Emirati
companies.
A vocational training programme to
train young Emiratis on component
assembly and space subsystems
engineering.
A programme to bring local and international
universities and research centres together to
work on the mission, including LASP and
Emirates University.

sion’s lifetime and have major implications for our understanding
of the Martian atmosphere and its interaction with solar radiation.
The observations confound scientist’s preconceptions of the distribution of ultraviolet light emitted from the upper atmosphere of
Mars, showing vast structures at a range of wavelengths suggesting a higher than expected variation in the density of atomic oxygen and pointing to unusual levels of atmospheric turbulence.
Taken at a time when Mars was near the aphelion of its orbit (furthest from the Sun) and when solar activity was low, the images are

at their most striking and remarkable in emissions from
oxygen at the 130.4 nm wavelength.
EMM Deputy Science Lead Justin Deighan stated, “It
was so unexpected that we initially thought the structures might be artefacts in the image, caused by contaminating light from longer wavelengths that the instrument is designed to reject. We had expected to observe a relatively uniform emission from oxygen at
130.4 nm across the planet and yet here we are, faced
with unpredicted variations of 50 per cent or more in
the brightness. The science team is currently refining
the models to come up with a robust interpretation of
these findings. It’s exciting to be challenged this way.”
EMUS’ goal is the measurement of oxygen and carbon
monoxide in Mars’ upper atmosphere and the variability of hydrogen and oxygen in the exosphere.
“We have been refining our processing pipeline, readying for our first science data release to the global science community, which took place as scheduled on the
first of October,” commented Al Matroushi. “These observations, and our previously announced observations
of Mars’ discrete aurora, will form part of that initial data
release, which includes observations made by Hope between February 9 to May 22. We will be releasing new
data sets every three months without embargo which
will be free for use to the community.”
New Interplanetary Mission
The UAE Space Agency recently announced the commencement of a new Emirati interplanetary mission,
designed to accelerate space engineering, scientific research and exploration capabilities and drive innovation and opportunity in the country’s private sector.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and
Ruler of Dubai, stated: “We have set our eyes to the stars
because our journey to development and progress has
no boundaries, no borders and no limitations. Today, we
are investing in the generations to come. With each new
advancement we make in space, we create opportunities for young people here on earth.”
Built on the knowledge and experience gained from
EMM, the new mission will involve significant participation from Emirati private sector companies. It is scheduled for launch in 2028, with the goal of exploring the
asteroid belt between Mars and Jupiter, the source of
most meteorites that impact earth.
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and the Deputy Supreme
Commander of the UAE Armed Forces, said: “This
new mission tests and extends the capabilities of Emira-
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Emirates Mars Mission
Unveils New Insights
into Turbulent Martian
Atmosphere
Observations
have significant
implications for our
understanding of
Martian atmosphere

The Emirates Mars Mission (EMM), the first interplanetary exploration
undertaken by an Arab nation, recently released unique new images
of Mars that challenge our existing conception of how the planet’s atmospheric gases behave and interact.

Taken by the Mars Hope probe’s Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) instrument, the
observations show dramatic variations in the concentrations of both atomic oxygen and carbon
monoxide in the dayside atmosphere of Mars.
The Hope Probe is primarily tasked to provide
the first ever complete picture of the Martian
atmosphere.
Emirates Mars Mission Science Lead, Hessa Al
Matroushi explained: “These observations contain features that were completely unexpected
and we believe will have far-reaching consequences for our existing models of the Martian
atmosphere and our understanding of its behaviour. We simply hadn’t anticipated structures of this magnitude and complexity.”
The new findings are included in the first data
release from the Mission, which was opened up
to public access on October 1, and follow on
from the Mission’s revolutionary observations
of the Martian discrete aurora.
Both new observations come early in the Mis-
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Saudi Arabia is
rebalancing defence
spending by increasing
localisation to 50 per
cent over the next
decade
WDS CEO (extreme right) seen viewing the venue model

have access to daily Though Leadership panel discussions
and keynote presentations by renowned industry experts,
covering critical defense industry themes, including innovation in action, emerging and disruptive technologies, and
driving defense transformation through innovation.
Purpose-built venue
The World Defense Show venue, spanning 800,000 square
metres, boasts the world’s first purpose-built runway dedicated to a defense event. The 3km-long and 50m-wide dedicated runway will feature the WDS Flying Display Program
set to deliver daily unique live demonstrations and static displays of latest aircraft throughout all four show days. Adjacent to the two major exhibition halls, a dedicated 23,200
sqm demonstration area will host the Interoperability Demonstration Program. Featuring live simulations of missioncritical scenarios, the Interoperability Demonstration Program will showcase interoperable solutions using the latest
equipment and assets across land, air, naval, space and security systems.

The must-see features of the venue will also be spread across
the indoor exhibition space, thought leadership theatres, hard
standing for ground equipment and dozens of hospitality
suites with views over the static display area and runway.
Shaun Ormrod, Chief Executive Officer of World Defense
Show, commented: “We started from a blank slate when designing the venue, so everything is completely purpose-built
in line with the requirements of a modern defence event. Dedicated spaces have been specifically created to meet the
needs of our exhibitors and facilitate the show theme of interoperability.”
Unlocking Opportunities
The founder of World Defense Show, Saudi Arabia’s General
Authority for Military Industries, is the regulator, enabler
and licensor for the kingdom’s military industry. Held under
the Patronage of the Custodian of the Two Holy Mosques,
King Salman bin Abdulaziz Al-Saud, the inaugural show will
take place from 6th through 9th March 2022 in Riyadh - Saudi Arabia.
In line with the reform that the Kingdom’s Vision 2030 economic diversification plan outlines, Saudi Arabia is rebalancing defence spending by increasing localisation to 50 per cent
over the next decade – with WDS unlocking the opportunity
for exhibitors and attendees to be part of the next phase of
growth.
The mega event will address the defence industry’s most
pressing challenges, showcase pioneering innovative solutions on display throughout the exhibition halls and offer attendees access to network with experts from around the
globe.
By connecting key defence contacts, primes, small and medium-sized enterprises (SMEs), and buyers, World Defense Show
has laid the foundation to advance the defence industry.
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World Defense Show 2022

will Address Defence Industry’s
Pressing Challenges
With exhibition space close to sold out and less than six
months to go, the stage is well set for the inaugural World
Defense Show (WDS), the first-ever event of its kind to be
hosted in Saudi Arabia. The fully integrated defense event
demonstrating military interoperability across air, land,
sea, security and space is expected to welcome more than
30,000 visitors and 800 exhibitors in March 2022.
Global Participation
Saudi Arabia’s industry champions and government bodies
including WDS Strategic Partner, Saudi Arabian Military Industries will be joined by over 100 local industry players as well as
major global players, like Lockheed Martin, Embraer, General
Dynamics and Rolls-Royce.
Significant interest has also been recorded from the Far East,
which considers Saudi Arabia – located at the crossroads of
three continents – to be a critical market given its welcoming
investment environment, ease of doing business and government support to foreign investments. Confirmed participants
from this region include NORINCO and the Korea Defense Industry Association.
Dedicated Networking Programs
The Show will host a series of Programs to promote industry

The event is expected to
welcome more than 30,000
visitors and 800 exhibitors
networking across all sectors and markets. One-on-one
meetings, bringing together pre-vetted suppliers with global buyers at all levels of the supply chain, will be hosted
through a tailored Meet the Buyer Program. The cuttingedge matchmaking system offers WDS attendees valuable
opportunities to unlock and integrate the international defense industry.
World Defense Show’s Meet the KSA Government Programme
will host a dedicated workshop designed to introduce key KSA
defense government entities and representatives to international and regional attendees. The session offers insights into
the Kingdom’s industry strategy, objectives, tendering and
procurement guidelines as well as partnership requirements
for businesses looking to enter the local market.
In addition to tailored Programs, WDS badge holders will

The World Defense Show venue boasts the world’s first purpose-built runway dedicated to a defence event
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tage in Falconry.
“Women in Falconry” was the main topic during a conference at ADIHEX, which was organised in cooperation with
UNESCO and organised by the Emirates Falconers’ Club
(EFC) and the IAF.
Bahrain’s Participation
The Bahrain Inherited Traditional Sports Committee (BITSC)
participated for the first time at ADIHEX 2021 reflecting the
deep and warm relations between the UAE and Bahrain.
The established and developed companies and official institutions from Gulf Cooperation Council (GCC) countries
have been actively participating in ADIHEX since 2004 as
part of a shared interest in preserving the authentic values
of Arab heritage and ensuring the sustainable use of wildlife resources.
Tareq Juma Salem, Director of Public Relations for BITSC,
said: “The people of the GCC have been known for their passion for falconry, equestrian, saluki, and camel racing which
form the common cultural heritage. We were here in ADIHEX
for the first time and amazed by UAE’s hospitality.”
B360 Watch, the new exhibitor
Feras al Hussni, Managing Director of B360 Watch, a new exhibitor, said, “We create exceptional luxurious watches with
unique hand-painted designs that tell stories. As an exhibitor, this was an opportunity to expand business internationally, garner extensive international media coverage.”
“We received several inquiries about Equusir Best Box, the
innovative product from Equusir that maintains the horse’s
physical health in the long term and sustainably increases
sporting performance. ADIHEX was the right place to meet

Bahrain Inherited
Traditional Sports
Committee participated for
the first time
the potential buyers, and easy to promote our brand to the
global audience,” revealed Dalia Qaragholi, its sales representative.
Japanese Connection
Japanese traditional falconry aimed at enhancing the cordial relationship by building a bridge for cultural exchange
between the UAE and Japan.
Tomomi Yoshida, the representative of the Japanese Pavilion, said: “ADIHEX is an excellent platform to connect and
showcase our culture to UAE visitors. Unfortunately, due to
the COVID-19 pandemic, our falconers were unable to participate this time. To sustain our traditional culture, we were
carrying out various activities like Yabusame (Horseback
Archery), Chado (Tradition of Tea), Wadiko (Drums), Koto &
Nikon (Harps), Judo”.
Key Platform
In the right words of Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy
Supreme Commander of the UAE Armed Forces His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan: “ADIHEX has
become a key platform for promoting awareness on the importance of preserving heritage, especially among the
youth.”

Corp
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Several women artists
enthusiastically participated
for the first time

Hunting Guns
Bynuna Military & Hunting Equipment Trading LLC, the prestigious Emirati company in the field of hunting, outdoor shooting and trading of ammunitions, hunting guns, and relevant
accessories, participated in the Hunting Guns sector.
Bynuna offered products and equipment for hunting and
shooting enthusiasts in the UAE, having excellent commercial networks with leading weaponry manufacturers from
around the world, mainly in the United States and UK.
The company became the favourite one-stop-shop destination for enthusiasts in this sector and continued to successfully offer its services to fans of these exciting sports in the
UAE and the region.
Saeed Al Ghfeli, General Manager of Bynuna Military & Hunting Equipment Trading LLC stated that the company had
been participating in ADIHEX since 2012, and being in the
2021 edition represented its ninth consecutive participation.
He continued, “We witnessed an increase of about 15 to 25

per cent in the number of our visitors and sales, in addition to
making deals during ADIHEX.”
MP3, established in 2004, was another reputed Emirati company from the hunting guns sector that participated in ADIHEX. MP3 specialised in innovating and providing best military devices, equipment, and hunting guns.
From Kuwait, Al Khudary for Hunting Equipment, participated for the first time in the Hunting Guns sector, exhibiting
hunting rifles and their accessories.
Participating again from Kuwait was Rammai Company for
Weapons & Ammunitions the authorised agent in the Arabian Gulf for leading Italian and European brands such as, Beretta and Benelli for hunting rifles, Fiocchi and Nobel Sport
for Ammunitions.
Fausti, was presented again in the Hunting Guns sector, as it
has always been since the first edition of ADIHEX in 2003.
‘The Game Fair’
Gemma Payne, Head of Marketing for The Game Fair, expressed her happiness about participating in ADIHEX. “We
were looking forward to growing our partnership with ADIHEX and invited British companies to participate in the exhibition with the support of the British Government,” stated
Gemma.
She termed the response as “terrific,” adding companies were
happy to be part of this year’s exhibition.
Arabian Falconry
Nicola Dixon, who represented The Mohamed Bin Zayed Falconry Desert Physiognomy School, Al Ain, conducted a series
of online workshops and sessions for Abu Dhabi and Magnolia school students during ADIHEX. She presented a session
on “Traditional Arabian Falconry in the UAE.”
Students of various age groups enthusiastically participated
in the session. The spotlight was about the importance of the
falcons and Falconry in Arabian tradition, sustainable Falconry, and some online games related to heritage.
Nicola said, “Mongolia schools were amazed to attend the
session and hence we added several such online sessions.”
The International Association for Falconry and Conservation of Birds of Prey (IAF) has 110 associations from 90 countries and more than 75,000 falconers worldwide.
“Falconry around the world” by IAF was a one-stop pavilion
in ADIHEX to know where to explore the channels of European and Latin American falconers and interact more with participating falconers and learn about their culture and heri-
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There was focus on
traditional Emirati activities
such as falconry and
equestrianism
Several women artists also enthusiastically participated for
the first time at the exhibition.
Amani Mohammad, an artist from the UAE representing Pencil Lab Inks, displayed two of her paintings and was excited to
see her work as it was her first exhibition.
Her painting “Re: Visions” showcased Late Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan’s hand drawing in the sand with a background simulation of more extraordinary things to come
with a simple beginning. The second painting, “Equine Equinox,” marked a play on words describing the horses separating light and dark clouds.
EAD’s Innovative Portal
The Environment Agency – Abu Dhabi (EAD) launched an innovative web portal and mobile phone application, Daleelah,
the region’s first for the preservation of Abu Dhabi’s cultural
and natural heritage. The app was launched during the second day of ADIHEX.
Abu Dhabi has a rich, natural, and cultural heritage that
needs to be preserved for current and future generations. To
achieve this, EAD has compiled all the relevant information
and has made it accessible through a dedicated website
portal and mobile phone application. As part of individual
efforts, several entities had captured the heritage of Abu
Dhabi, making the information available in one place for users who wish to access it.
Daleelah, which in Arabic means the guide who points to
the right path, is a one-stop-shop where information related to thousands of cultural and heritage sites, located
around islands, can be easily researched, and identified under one umbrella – either from the portal or via the mobile
phone application.
New Coaching Programme
In a unique method of human development coaching,
Monica Kubik, a German national who has been living in
Dubai since 2006, together with a team of other facilitators
offered private and corporate sessions in Horse Guided Empowerment during the show.
Working with horses in coaching and therapy offers a sustainable, new way of income for retired or rehabilitated horses, a
topic which was discussed during a conference by Yasmin
Sayyed, Founder of Ride to Rescue.
In this new modality focused on mental health, coaching

takes place mostly from the ground, not mounted on the
horse, and with a group of free roaming horses who can
choose to interact or not. It is hence suitable for clients who
have no prior horse experience or are slightly nervous
around these big animals.
Designer Firearm
There was focus on traditional Emirati activities such as falconry and equestrianism; visitors were able to attend equestrian shows, buy equipment and art and learn about Emirati
heritage and crafts.
ADIHEX provided an excellent platform for several international exhibitors, such as Fausti, an Italian based company.
The firearms company founded by Cavalier Stefano Fausti is
now run by his three daughters Elena, Giovanna, and Barbara.
Fausti has been manufacturing hunting and competition
shotguns since 1948. The “gun sisters,” as they are known,
took over the company management after their father retired in the early 1990s.
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The 18th edition
coincided with the
Golden Jubilee of the
nation

international participations.
Its halls, corners and lobbies were embellished with paintings, sculptures, photographs and craft that vibe with the
event.
ADIHEX featured 319 local exhibitors; as well as 32 governmental and official entities, and over 20 local and international falconry clubs, associations and institutions, across 11
sections.
The exhibition’s popularity could be gauged by the fact that
its past editions witnessed a total of over 1.6 million visitors,
including over 110,000 visitors from 120 nationalities in the
2019 edition, in addition to being covered by over 600 media
professionals annually in more than 12 languages.
This year too, it attracted thousands of falconers, hunting and
equestrian enthusiasts, end users, traders, major buyers,
VVIPS and dignitaries from around the world.
The richness and comprehensiveness of ADIHEX was well
represented through 11 different sectors, including arts and

crafts, equestrian, falconry, hunting and safari trips, hunting and camping equipment, hunting weapons, projects to
enhance and preserve cultural heritage, outdoor recreational vehicles and equipment, veterinary products and
services, fishing and marine sports equipment, and professional media.
‘Arts and Crafts’ Sector
A total of 125 Emirati, Arab and International artists displayed
their creations.
The Arts and Crafts sector showcased the art pieces made by
talented Emirati, Arab and foreign artists and provided a genuine opportunity for them to connect with art enthusiasts
who were fond of arts related to cultural heritage and human
civilisation.
The show saw the participation of 80 painters, visual artists
and craftsmen from the UAE, various Arab countries and different parts of the world, exhibiting in their stands and pavilions in the arts and crafts sector.
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ADIHEX

Shines Spotlight
on Heritage,
Sustainability

Through a wide range of events, activities and attractions,
the recently-concluded Abu Dhabi International Hunting
and Equestrian Exhibition (ADIHEX) 2021 powerfully
highlighted the UAE’s authentic heritage and traditions
and proved to be a perfect platform for cultural exchange.
Adding a special tinge to the 18th edition was the fact that it
coincided with the Golden Jubilee of the nation and was hosted on an area 50,000 square metres – the largest area in the
event’s history. Also, the largest exhibition of its kind in the
Middle East and North Africa (MENA) region took place over
seven successive days for the first time.
The new edition was organised under the patronage of
Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, the Ruler’s Representative in Al Dhafra Region and Chairman of the Emirates Falconers’ Club, from September 27 to October 3, 2021 under the

theme “Sustainability and Heritage…A Reborn Aspiration.”
It was held under the official sponsorship of the Environment
Agency - Abu Dhabi, the International Fund for Houbara Conservation and the Abu Dhabi National Exhibition Centre, in
addition to the sector sponsor Bynuna Military & Hunting
Equipment Trading LLC and the feature sponsors Smart Design LLC, Al Fares International Tents and Dhabian Equestrian
Club, as well as ARB- Emirates as the branding automotive
partner.
Majid Ali Al Mansouri, Chairman of the Higher Organising
Committee of ADIHEX and Secretary General of the Emirates
Falconers’ Club, stressed that ADIHEX was not only limited to
being a forum for the manufacturers of hunting equipment
and hunting guns, the fans of Safari and marine trips, and
the lovers of falconry and equestrian but also hosted many
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EDGE Group to present wide
range of aviation, defence
and technology services

The multidisciplinary contest will create exciting opportunities for the country’s youth who are interested in science,
technology, engineering and mathematics through a twomonth contest to build, code and design robots for deep
space exploration.
Emirates Mars Mission’s Planet X challenge kicked off with a
prequalification round in September, followed by a week of
training in October. The main challenge takes place during
the Dubai Airshow 2021, where high school and university
students will be required to create ground and aerial robots
for reconnaissance missions on Planet X. Up to AED 50,000 is
available for the winning team.
Omran Sharaf, Project Manager of the Emirates Mars Mission
– Hope Probe, said, “Empowering youth is an important part
our long-term vision to enhance the nation’s global position
in all space-related fields and create a new cadre of leaders
that can push the boundaries of science and technology.
Planet X aims to inspire young people with skills in science,
engineering, technology and maths. By building and coding
robots to successfully carry out complex reconnaissance missions on Mars, we will demonstrate how exciting and rewarding a career in space science can be.”

To complete their mission successfully, students will have to
complete a number of complex challenges: First, build an unnamed ground vehicle to study the surface of Planet X and
seek out a specific location to collect samples using Lego
Mindstorms EV3, a third-generation robotics kit. Where there
will be different programming complexities for high-school
and university students. All robots will have to feature builtin sensors and actuators. Student teams will also have five
minutes to complete a simulated mission without any support or assistance.
The second challenge will involve designing an unmanned
aerial vehicle to glide above the Martian planet for reconnaissance missions. Students will be required to use CAD Fusion 360 modelling software to design and 3D print the aircraft, as well as share a technical presentation on its design.
“Symbol of Resilience”
The mega event is set to serve as a key indicator of Dubai’s
success in overcoming the challenges that the pandemic has
posed.
As Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman of Dubai
Civil Aviation Authority, Chairman of Dubai Airports and
Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Group
put it: “We have crossed many significant milestones this year
despite the difficult period. Dubai has been a symbol of resilience and agility in responding to the challenges that the
pandemic brought, and we are confident that the collaborative work done by the sector’s key players to restore consumer confidence and boost travel operations will pave the way
for a thriving aviation industry. Dubai Airshow 2021 will serve
as the ultimate testament to the industry’s steady recovery
and growth and firmly establish Dubai as the leading global
aerospace hub.”
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Startups will get opportunity
to showcase innovative
technologies and creative
ideas
nology services to international industry leaders, whilst supporting the ‘Make it in the Emirates’ campaign.
As part of the second meeting of Dubai Airshow’s Advisory
Board 2021, Khalid Al Breiki, President of Mission Support at
EDGE Group, and member of Dubai Airshow’s Advisory
Board 2021, said: “We are confident that Dubai Airshow 2021
will serve as a major platform from which to support the
UAE’s ‘Make it in the Emirates’ campaign. It brings key international entities to the UAE, and brilliantly showcases the giant strides the UAE is making in the research, development,
and production of superior cutting-edge products and capabilities across the fields of aviation, aerospace, and defence, and EDGE Group is proud to be leading the way.’’
EDGE Group is creating opportunities in aviation services,

aviation precision manufacturing, autonomous capabilities,
directed energy, cyber-physical systems, advanced propulsion systems, robotics and smart materials, with artificial intelligence embedded across its products and services. EDGE
also plans to utilise its disruptive technologies to transform
the aerospace and defence industry.
Planet X Challenge
Emirates Mars Mission, in partnership with the Dubai Airshow
2021, has launched Planet X – a new nationwide competition
designed to inspire a new generation of talent to build careers in global space and aviation industries.

Emirates Mars Mission, in
partnership with the Dubai
Airshow 2021, has launched
Planet X – a new nationwide
competition
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isers of Dubai Airshow 2021, stated: “We look forward to hosting key Saudi exhibitors this year at Dubai Airshow, who will
be presenting their new products and showcasing their innovative technologies. The Saudi aerospace players will serve as
a major addition to the show, with their forward-looking vision for aerospace and defence, which supports the regional
growth of the industry.”
Packed Sessions
The Airshow will take thought-leadership to new heights as it
introduces nine tracks packed with sessions covering the full
spectrum of aviation, technology, and space. The conferences
will cover an array of themes, including the role of new technologies in revolutionising air travel, major changes happening in the cargo sector, global advancements in sustainability
and autonomous transportation, in addition to new space
services and satellite connectivity.
Global industry leaders will take part in Dubai Airshow’s
conferences, including Dr. Mohammed Al Kuwaiti, Head
of Cyber Security for the UAE Government; Javed Malik,
Group Chief Operations Officer at AirAsia; Stacy Malphur, Vice President of Environmental Sustainability
and Supply Chain at Southwest Airlines; Brian
Cobb, Chief Innovation Officer at CVG Airport;
Ashish Vikram, Chief Technology and Innovation Officer at SpiceJet, and Brian Yutko, Chief
Engineer of Sustainability and Future Mobility at Boeing.
The conferences will be split into different stages: The Hub Stage, Aerospace
2050 Forum, and Tech Xplore. The
Hub stage will host Global Air Traffic Management and Cargo Connect, exploring how these criti-

1,200 exhibitors, 20 country
pavilions, 180 speakers to be
part of the event
cal services supported the industry during the pandemic.
The Aerospace 2050 Forum will feature a series of tracks
dedicated to key growth areas in aerospace including advanced aerial mobility, sustainability and space.
Tech Xplore, the brand new stage, will explore cyber security
strategies alongside emerging technologies helping reboot
the aviation industry including AI, 5G and automation. Major
entities in the fields of technology, aviation, and cargo, will
participate in the conferences, including Boeing, Accenture, G42, Air BP, Intelsat, FedEx, Kuehne + Nagel, SmartKargo, NAVPASS and Lilium.
One of the key sessions in Tech Xplore, “Touchless
Travel: Leveraging mobile technology to overcome the challenges posed by the pandemic”,
will show how leading airlines are using advanced mobile technology to make travel
safe.
EDGE’s Presence
EDGE Group, the UAE’s advanced technology group for defence and beyond,
which is a part of the Dubai Airshow
Advisory Board, will have a major
presence at the show. The Group
is set to showcase its wide range
of aviation, defence and tech-
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including Etihad Airways, Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC), Amazon Web Services (AWS) and Boeing Applied
Innovation.
The partnerships aim to provide disruptive startups with an
opportunity to showcase their innovative technologies and
creative ideas, in support of initiatives launched by the aerospace entities.
The VISTA pitch competitions will run across three categories covering areas that are key for the continued growth of
the industry: sustainability, space, and innovation. Startups
will be offered the opportunity to present their solutions to
the aerospace ecosystem, tech leaders and investors, across
two days of live pitches, in a bid to work with the industry’s
leaders.
The sustainability challenge, held in conjunction with Etihad
Airways, targets startups that can provide solutions leading to
the reduction of indirect emissions, which occur throughout
the entire supply chain of Etihad Airway’s ground and air operations, including cargo.
The winner will be given an exclusive opportunity to pilot
their idea live on Etihad’s Ecoflights plus three return business class tickets to any destination served by the Etihad
Greenliner.
The space challenge held in conjunction with MBRSC and
AWS, invites startups to develop an end-to-end deep learning
or machine learning model to automatically detect all the
palm trees from RGB aerial imagery, with efficient computational time.

Dubai Airshow 2021
is set to take place from
November 14 to 18

The winners of the space challenge will be given AWS credits
starting from the value of US$2,500 up to US$25,000. In addition, the VISTA Innovation Cup invites ground-breaking startups from across the globe to pitch their product or solution
to have a chance to win the title of the most Innovative Startup at Vista 2021.
VISTA, co-located within Dubai Airshow 2021, is the region’s
only event dedicated to aerospace startups.
Saudi Aerospace Players
The event will witness a major presence of Saudi aerospace
players. The Saudi exhibitors will showcase their innovative
products and services and take part in key partnerships.
Exhibitors from the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) participating at the upcoming Dubai Airshow include the General
Authority for Military Industries (GAMI); General Authority of
Civil Aviation (GACA); Saudi Aerospace Company; Saudi Arabian Military Industries (SAMI); Advanced Electronics Company (AEC), a subsidiary of SAMI; Saudi Arabian Airlines, OxfordSaudia Flight Academy and GDC Middle East.
Timothy Hawes, Managing Director at Tarsus F&E LLC, organ-
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Excitement in the Air!

Dubai Airshow
Set to Take Off
The global turbulence caused by the COVID-19 pandemic will take a back seat when the skies will
buzz with activity as the Dubai Airshow 2021 takes off from November 14 for five days.
Held under the patronage of His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of
the UAE, the Ruler of Dubai and the UAE Minister of Defence,
the event will bring the aerospace and defence industry together for what promises to be an extraordinary experience.
The only global airshow to take place since 2019 will feature
world-class products from market leaders and disruptors, enhanced networking opportunities and state-of-the-art aircraft

display along with major industry announcements.
The organisers are also introducing a host of free-to-attend
conferences featuring 150+ industry experts that will share
invaluable insights and trends across nine tracks including
cargo, sustainability, technology, and space.
Support for Startups
The Dubai Airshow 2021 is set to host pitch competitions in
partnership with major local and global aerospace entities,
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Defence Industries
and Reinforcement of
UAE’s Soft Power
By:
Staff Colonel /
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The UAE has
realised quite early
that investing
in defence and
military industries
is a national and
strategic imperative.
This not only serves
the development
and modernisation
of the Armed Forces
but enhances their
readiness to perform
the tasks entrusted
to them efficiently
and effectively
and boosts their
comprehensive
strength.

Moreover, these industries embody the development witnessed by the country
and reflect the strength and capacity of its economy, which allows it to invest in
industries that require large and continuous financing. At the same time, they require qualified manpower that have the ability to deal with modern technology.
Defence industries are mainly related to hard military power, for they strengthen
the power of deterrence owned by the armed forces of any country. However,
some think that these industries may reflect the soft power of the state, as they are
employed to attract, persuade, and promote the positive image and various capabilities of the state. This applies largely to the UAE, whose defence and military industries help to enhance its soft power.
The defence and security exhibitions the UAE hosts and, which enjoy wide participation, such as the International Defence Exhibition (IDEX), Dubai Airshow, the
Naval Defence Exhibition (NAVDEX), the Unmanned Systems Exhibition (UMEX),
Simulation Training Exhibition (SimTEX), and many others, reflect the soft power
of the UAE. They also highlight the human and technical capabilities that enable it
to organise and create these types of specialised exhibitions efficiently. They also
reflect the confidence of countries and international companies in the UAE by
choosing it as a preferred destination to display the latest developments in their
military and security technologies.
These exhibitions, including the Dubai Airshow 2021, which will be held from 14
to 18 November at Al Maktoum Airport in Dubai, have become a mirror of the
UAE’s development and progress. These exhibitions constitute an ideal platform
for establishing sustainable cooperation relations with international partners,
which is not limited to the defence and technological industries and space sciences but includes the promotion of the country’s tourist and cultural attractions as
well.
The other positive aspect of specialised defence and security exhibitions is that
they contribute to enhancing the image of the UAE as a regional player in establishing the foundations of security and stability in the region. The different issues
that are discussed on the sidelines of these exhibitions, including the conference
that will be held on November 13, on the sidelines of the Dubai Airshow 2021, under the title “The Growing Role of Air and Cyberspace in Multi-Domain Operations,” represent an opportunity to highlight the UAE’s balanced attitudes toward
regional and global issues. This enhances confidence in the UAE’s political orientations and effective diplomacy and thus provides it with great opportunities to
have regional and international influence.
Our defence, military and security industries play a pivotal role in enhancing the
comprehensive political, military, economic, human, technological and aerospace
power of the UAE because they overlap with many other sectors, such as the civil
(especially strategic) industries sector. They provide the national economy with
new inputs that contribute to the success of the income source diversification
policy. They also contribute to the transfer, naturalisation, and localisation of advanced technology at home through partnerships with major international companies in this domain.
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