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مفهوم الصناعات الدفاعية
ووفقًا لهذا التعريف فإن الثورة التكنولوجية انعكست على نوعية األسلحة وأشكالها “البرية، 
عام،  بوجه  األسلحة  صناعة  وتعد  الهجومية،  أو  منها  الدفاعية  سواء  والجوية”  والبحرية، 
بشقيها الدفاعي والهجومي، سوقًا تجارية عالمية متخصصة في تصنيع األسلحة والتقنية 

والمعدات العسكرية.

ويشهد العالم اآلن تطورات مذهلة في الصناعات الدفاعية والعسكرية، وبدأت الدول تتجه 
إلى إنتاج أجيال متطورة من األسلحة بأشكالها كافة، كما دخلت حرب المعلومات ووسائل 
حرب الفضاء ضمن هذه الصناعات، وأصبحت الدول تركز على النوع المميز، وليس على 
الذخائر  إنتاج  والتوسع في  اإللكترونية،  للحرب  الموسع  االستخدام  الهائل من حيث  الكم 
الذكية، ووسائل وقاية األفراد والمنشآت، فضاًل عن االهتمام بمجاالت البحث والتطوير 

والعمل على نقل التكنولوجيا.

نظرًا لطبيعة الصناعات الدفاعية والعسكرية التي تتسم بالتعقيد والتداخل مع الصناعات 
األخرى، فقد ظهر العديد من االتجاهات التحليلية التي تتناول مفهوم الصناعات الدفاعية، 
الدفاعية يبقى جزءًا  وما تنطوي عليه من أهمية، فهناك من يرى بأن مفهوم الصناعات 
تستهدف  وإنما  واالعتداء،  الهجوم  إلى  تهدف  دولة، ال  الردع ألي  مهمًا ضمن منظومة 
إيصال رسالة ألي طرف ينوي االعتداء عليها أو مهاجمتها أن هناك ردًا، ومن ثم يرتدع وال 
يقوم بذلك االعتداء. ومنهم من ينظر إلى الصناعات الدفاعية من منظور شامل باعتبارها 
وإنما  فقط،  الثقيلة  العسكرية  والمعدات  األسلحة  مجال  في  االختراعات  على  تقتصر  ال 
والتسويق،  واالنتاج  العسكرية  التكنولوجيا  نقل  على  القائمة  الصناعات  كذلك  تتضمن 
ووفقًا لهذا االتجاه فإن الصناعات الدفاعية ال تقتصر فقط على المنتجات العسكرية، وإنما 
التكنولوجيا. وهناك  البحوث والتطوير والتصميم وتطوير  تتضمن أيضًا القدرة على إجراء 
من يرى بأن الصناعات الدفاعية تعد أحد أهم عناصر تحديث القوات المسلحة في أي دولة، 
بل أنها تشكل العامل األساسي والرئيسي في تحديد قوتها العسكرية، باعتبارها أحد أهم 
مرتكزات االستراتيجية الدفاعية واألمنية الشاملة ألي دولة، والتي تسعى من خاللها إلى 
ضمان االستقاللية الوطنية في مجال الدفاع. وهناك من يربط نجاح الصناعات الدفاعية 
والعسكرية بامتالك التكنولوجيا المتطورة والقدرة على االبداع واالبتكار، حتى تستمر هذه 
تكنولوجيا  وتحديث  العسكري  االبتكار  فعملية  المنافسة،  على  قادرة  وتكون  الصناعات 

السالح وتقنيات التدريب يجب أن تكون مستدامة في أوقات السلم والحرب.

واالبتكار  المعلومات  وأمن  التقنية  القدرات  يجعل من االستثمار في  الذي  اآلخر،  العامل 
بين  الصراعات  طبيعة  تغير  في  يتمثل  والعسكرية،  الدفاعية  بالصناعات  لالرتقاء  ضرورة 
الدول، وتزايد الهجمات السيبرانية، أي المرتبطة بالفضاء االلكتروني، والتي سوف تصبح 
إلى  تسعى  التي  الدول  تلجأ  أن  الخبراء  يستبعد  وال  المستقبل،  متزايد في  بشكل  سائدة 
متابعة تفوقها التكنولوجي ألسباب اقتصادية وعسكرية، إلى تعزيز قداراتها في مجال األمن 
واإللكتروني، وسوف تسعى الجيوش على عمل تطويرات في مجال المعلومات وتكنولوجيا 
االتصاالت، إذ من المتوقع أن يكون لهذه التكنولوجيا تأثير كبير على المستوى العالمي في 

صناعة األسلحة بأشكالها المختلفة.

اإلفتتاحية

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

   ال يوجد تعريف محدد 
للصناعات الدفاعية 
والعسكرية، ربما ألنها 
تشهد تطورًا مستمرًا نتيجة 
الرتباطها بالثورة التي 
يشهدها العالم اليوم في 
مجال العلوم والتكنولوجيا 
والذكاء االصطناعي، لكن 
مع ذلك فإن ثمة اتفاقًا 
بين الباحثين والخبراء على 
أن الصناعات الدفاعية 
والعسكرية تستخدم 
لإلشارة إلى قاعدة الصناعة 
الدفاعية، أو “قاعدة 
الصناعة والتكنولوجيا 
الدفاعية”، وذلك لإلشارة 
إلى أصول الحكومات 
الصناعية ذات األهمية 
المباشرة وغير المباشرة 
إلنتاج معدات القوات 
المسلحة.



اآلراء المتضمنة في المقاالت المنشورة   •
تعبر عن وجهة نظر كتابها وال تمثل بأي حال 

من األحوال رأي المجلة تحديدًا.

ال تتحمل المجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه   •
من االعالنات المنشورة على صفحاتها.

حقوق النشر محفوظة للمجلة.  •

نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات   •
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق مع 

أهداف المجلة وتوجهاتها.

رئيس التحرير
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل خميس السعدي

التحرير
النقيب/  سالم سيف الزحمي
المالزم/1  عبيد خليفة الكعبي

اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد

اإلعالنات والتوزيع
ندى الشاطري
شـــاكا برامــود

منصور بن زايد: »آيدكس« منصة عالمية
برعاية رئيس الدولة.. افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي
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حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج الـدورة 
الـ23 من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ اإلمارات العربية المتحدة

تأسست في أغسطس عام 1971
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منصور بن زايد: »آيدكس« منصة عالمية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعلى للقوات المسلحة )حفظه الله( 
افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ديوان الرئاسة، معرض الدفاع الدولي 

»آيدكس 2023« بدورته السادسة 
عشرة وتستمر 5 أيام في مركز أبوظبي 

الوطني للمعارض.

برعاية رئيس الدولة.. افتتاح فعاليات معرض الدفاع الدولي
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درع الوطن... مسيرة وطن 

أبرز  كأحد  مكانته  يرسخ  أن  استطاع  »آيدكس«  معرض  »إن  سموه:  وقال 
على  والعالمي  اإلقليمي  الصعيدين  على  تأثيرا  وأكثرها  الدفاعية  المعارض 
الرشيدة لدولة اإلمارات وعلى  القيادة  الماضية، مؤكدا حرص  العقود  مدى 
الدولة »حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  رأسها صاحب 

في  الدولة  ريادة  وتحقيق  الدفاعية،  الصناعات  قطاع  تطوير  على  الله«، 
مختلف مجاالت اإلنتاج الدفاعي واألمني، وتعزيز دورها في صياغة مستقبل 
هذا القطاع وتصميم استراتيجياته واكتشاف حلوله وتقنياته، واالستفادة من 

عائداته االقتصادية الوفيرة.
وأشار سموه إلى أن مستوى المشاركة الدولية الكبير في فعاليات المعرض 
هذا العام، يظهر بجالء تحوله إلى منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات وأكثر 
الحلول واألنظمة الدفاعية تطوًرا، فضاًل عن دوره المحوري في توفير فضاء 
مفتوح للتالقي وتبادل الخبرات وإبرام الصفقات بين كبرى الشركات ونخبة 
المتخصصين في القطاع الدفاعي من جميع أنحاء العالم، متمنًيا للقائمين 
على تنظيم المعرض والوفود المشاركة فيه النجاح والتوفيق في مهامهم 

وأعمالهم.
كما استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤساء الوفود المشاركة 
الوطنية  الشركات  أجنحة  من  عدد  في  بجولة  وقام  »أيدكس«  معرض  في 
والدولية المشاركة في المعرض اطلع خاللها على أهم المنتجات والمعدات 

العسكرية وأحدث األنظمة الدفاعية المعروضة.
و شملت جولة سموه معرض »نافدكس«، الذي قدم العارضون فيه أحدث 

ما توصلت إليه الصناعة من حلول وتقنيات في قطاع الدفاع البحري.
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حامد بن زايد: مشاركات وطنية متميزة 
في »نافدكس«

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي فعاليات النسخة السابعة من معرض 
الدفاع البحري »نافدكس 2023« في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«، والذي يعقد تزامنًا مع معرض ومؤتمر 

الدفاع الدولي »آيدكس 2023« في دورته الــ  16 .

افتتح فعاليات المعرض
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درع الوطن... مسيرة وطن 

وتفقد سموه - يرافقه اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 
البحرية  القطع  من  عددًا   - المسلحة  القوات  أركان  رئيس  نائب  نهيان  آل 
إليه  توصل  ما  أحدث  تعرض  التي  المشاركة  والدولية  الوطنية  واألجنحة 

قطاع الصناعات الدفاعية البحرية من تكنولوجيا وأنظمة.
وأهم  معروضاتهم  أحدث  بشأن  المشاركين  مع  األحاديث  سموه  وتبادل 
أنظمة  من  البحرية  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات  مجال  من  ابتكاراتهم 

وآليات وقطع متطورة.
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن معرض »نافدكس« يقدم منصة 

عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية العاملة في مجال صناعات 
بجانب  المجال،  هذا  في  وخدماتها  تقنياتها  أحدث  لعرض  البحري  الدفاع 
توفيره فرص عقد شراكات بين كبريات الشركات العالمية المتخصصة في 

قطاع الصناعات الدفاعية البحرية واألمن البحري.
وأشاد سموه بمستوى المشاركات الوطنية وحضورها المتميز في نسختي 
لجميع  التوفيق  متمنيًا  وآيدكس«،  »نافدكس  معرضي  من  العام  هذا 

المشاركين في المعرضين.
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حمـدان بن محمـد يشهـــــــد حفــل تخـريـج الـدورة الـ23 
من كلية راشد بن سعــــــــــــــيد آل مكتــوم البحريـة

جديدة  مرحلة  مقتبل  في  التوفيق  كل  لهم  متمنيًا  الخريجين  سموه  وهّنأ 
ينتقلون إليها لمواصلة جهودهم في خدمة الوطن والعمل على إعالء شأنه، 

من خالل انضمامهم إلى صفوف القوات المسلحة الباسلة.
البحرية  وأكد سمو ولي عهد دبي أن صرح كلية راشد بن سعيد آل مكتوم 
قّدم على مدار العقود الماضية رجااًل حملوا بكل اإلخالص والوفاء والتفاني 
مسؤولية الذود عن مقدرات الوطن، والتباري في رفع اسمه ورايته عاليًا في 
كافة والميادين، ضاربين أروع أمثلة الوالء واالنتماء لدولة اإلمارات وقيادتها 
والعدل  الحق  جانب  إلى  الدائم  اإلمارات  اصطفاف  ومؤكدين  الرشيدة، 

ومبادرتها لمساعدة كل من يحتاج يد العون في كل األوقات.
رئيس  المزروعي،  الركن مهندس عيسى سيف  الفريق  الحفل معالي  حضر 
وزارة  وكيل  الظاهري،  علي  سالم  مطر  وسعادة  المسلحة،  القوات  أركان 
الدفاع، وسعادة اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد 
آل نهيان قائد القوات البحرية، إلى جانب عدد من قادة وكبار ضباط القوات 

الشقيقة  الدول  سفارات  في  العسكريين  والُملحقين  والشرطة  المسلحة 
والصديقة لدى الدولة وأولياء أمور الخريجين.

راشد  بن  الشيخ حمدان بن محمد  الحفل سمو  راعي  االحتفال بوصول  بدأ 
من  الخريجين  طابور  مرور  ليعقبه  الوطني،  السالم  ُعزف  حيث  مكتوم  آل 
البدنية  الخريجين  لياقة  أبرز  عسكري  استعراض  في  الرئيسية  المنصة  أمام 

وانضباطهم ومهاراتهم التدريبية والعسكرية.
وألقى العميد الركن بحري سعيد سالم القايدي، قائد كلية راشد بن سعيد 
آل مكتوم البحرية، كلمة بهذه المناسبة توجه فيها بالشكر إلى سمو الشيخ 
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لرعايته وحضوره حفل تخريج كوكبة من 
وتدريب  أكاديميا إلعداد  تعد صرحا  والتي  البحرية  الكلية  الوطن في  شباب 
وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة القادرة بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس على 

القيام بواجبهم ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة على أكمل وجه.
البحرية حملت على عاتقها دورًا  وقال: “إن كلية راشد بن سعيد آل مكتوم 

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم حفل تخريج الدورة الثالثة 
والعشرين من كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية الذي جرى في ميدان الكلية بمنطقة الطويلة بأبوظبي.
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تشهده  وما  اإلمارات  دولة  تعيشها  التي  المعاصرة  النهضة  لتواكب  بارزًا 
لتظل  والتسليح،  والتدريب  التنظيم  في  تطور  من  العسكرية  مؤسساتها 
الجودة  معايير  كافة  وباستيفائها  والتدريبية  التعليمية  منظومتها  من خالل 
الطاقات  لصناعة  مستدامة  ومنصة  فريدًا  نموذجًا  والعسكرية،  األكاديمية 

الوطنية والكفاءات العسكرية البحرية المؤهلة«.
رجال  من  سبقهم  بمن  يلتحقون  جديد  جيل  ميالد  اليوم  “نشهد  وأضاف: 
ونبارك  فرحتهم  نشاطرهم  والكرامة،  العز  ميدان  في  المسلحة  القوات 
للوطن تخريجهم ونُشد على أيديهم بأن يكونوا للوطن المعطاء ثروة وأبناء 

بررة، محافظين على قسمهم ومخلصين لوطنهم ورئيسهم«.
ورفع قائد الكلية أسمى آيات الشكر والعرفان لقيادة دولة اإلمارات لما توليه 
من رعاية واهتمام بشؤون القوات المسلحة، ودعم مسيرة نجاح كلية راشد 

بن سعيد آل مكتوم البحرية.
وكّرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أوائل الدورة وهّنأهم 
لهم  متمنيًا  األولى  المراتب  على  وحصولهم  والتدريبي  التعليمي  بإنجازهم 
خدمة  في  اإلبداعية  وطاقاتهم  قدراتهم  وتوظيف  والنجاح  التفوق  دوام 

الوطن وإعالء شأنه.
وأقسم الخريجون أمام سمو راعي الحفل والحضور اليمين بأن يحافظوا على 
سيادة دولة اإلمارات ويكونوا مخلصين لرئيسها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ومطيعين لجميع األوامر التي 
تصدر عن رؤسائهم في البر والبحر والجو، معاهدين الله عّز وجّل أن يذودوا 
واستقالل  مكتسبات  عن  ويدافعوا  الوطن  حياض  عن  ودمائهم  بأرواحهم 
م الَعَلم  وأمن دولتنا الحبيبة.وشهد سمو ولي عهد دبي مراسم تسليم وتسلُّ
التذكارية مع  24، بعدها التقطت لسموه الصور  23 إلى الدورة  من الدورة 

الخريجين الذين بارك لهم سموه انتقالهم إلى مرحلة جديدة في مسيرتهم من 
خالل التحاقهم بصفوف القوات المسلحة اإلماراتية، داعيا سموه الخريجين 
على  والحفاظ  الوطن  عن  للدفاع  العالية  جهوزيتهم  على  المحافظة  إلى 

منجزاته، لتظل دولة اإلمارات عزيزة شامخة في كل وقت وحين.

حمـدان بن محمـد يشهـــــــد حفــل تخـريـج الـدورة الـ23 
من كلية راشد بن سعــــــــــــــيد آل مكتــوم البحريـة
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قائد القوات البحرية يستقبل نظيره األمريكي

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان 
براد  الفريق بحري  البحرية سعادة  أبوظبي  البحرية في قاعدة  القوات  قائد 

كوبر قائد القوات البحرية المركزية األمريكية.
المرافق  والوفد  بالضيف  اللقاء  بداية  في  البحرية  القوات  قائد  ورحب 

البلدين  بين  القائمة  والصداقة  التعاون  عالقات  ونمو  بتطور  له.. مشيدًا 
جميع  في  المشترك  التعاون  آفاق  تعزيز  على  وحرصهما  الصديقين 

المجاالت خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

اإلمارات والجزائر تبحثان التعاون 
في مجال الصناعات الدفاعية

المشتركة  الجزائرية  اللجنة اإلماراتية  أعمال  العاصمة  الجزائر  اختتمت في 
الدكتور مبارك  الركن  اللواء  الدفاع،  الحادية عشرة، حيث ترأس وفد وزارة 
الدفاعية  والصناعات  لإلسناد  المساعد  الوكيل  الجابري  غافان  بن  سعيد 
الذي التقى خالل زيارته الرسمية لجمهورية الجزائر الشقيقة بقائد الجيش 

الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة.
والعسكرية  الدفاعية  العالقات  تعزيز  سبل  اللقاء  خالل  الجانبان  وتباحث 
بين البلدين الشقيقين، كما أكد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون ورفع 

مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين وزارتي الدفاع.

وشهد اللقاء أيضًا بحث فرص جديدة لتعزيز العالقات بين دولة اإلمارات 

مجال  في  والسيما  المجاالت  مختلف  في  وجمهورية_الجزائر_الشقيقة 

الصناعات الدفاعية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية إقامة 

مشاريع مشتركة بين الشركات #اإلماراتية والشركات الجزائرية للصناعات 

اكتسبها  التي  الخبرات  تبادل  على  المشترك  الدفاعية، مؤكدين حرصهما 

الجانبان في هذا المجال.
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التمرين العسكري المشترك “تعاون 3” بين 
اإلمـارات وسلطنة عمان

التمرين  البرية ختام  القوات  الشحي قائد  راشد  الركن سعيد  اللواء   شهد 
العسكري المشترك “تعـاون 3” الذي أقيم على أرض الدولة بين القوات 
المسلحة  السلطان  وقوات  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  المسلحة 
وتبادل  والتنسيق  التعـاون  إطـار  فـي  وذلـك  الشقيقة  عمان  في سلطنة 

الخبـرات ورفـع الجاهزية القتالية للجانبين.
ويهـدف تمـرين “تعـاون 3”، الذي اشتمل على عددًا من الفعاليات والتمارين 
خطة  ضمن  المبنية  العمليات  بيئة  في  المشتركة  والتدريبات  العسكرية 
التعاون بين البلدين، الى تعزيز اإلمكانيـات العسكرية للمشـاركين ويؤكـد 

علـى العالقـة التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

المشـترك  الخليجـي  للتعاون  المشتركة  التمارين  ضمن  التمرين  ويأتي 
ويهدف الى تعزيز اإلمكانيـات العسكرية للمشـاركين ويؤكـد علـى العالقـة 

التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ويهدف تمرين “ تعاون 3 “ إلـى االستفادة من الخبـرات وتوحيـد المفاهيم 
مـن  المكتسـبـة  الحديثـة  العسكرية  والتكتيكـات  النظريــات  مجـال  فـي 
تعزيـز  شـأنها  مـن  التـي  والتطبيقيـة  النظريـة  والـدروس  التـدريبات  خـالل 
باإلضـافة  فيهـا  للمشـاركين  الفنيـة  والقدرات  العسكرية  اإلمكانيات 
في  الحديثة  للمستجدات  وفقـا  والجماعيـة  الفرديـة  المهـارات  تعزيـز  إلى 

التدريبات العسكرية.

تمرين درع اإلمارات المشترك 51
درع  تمارين  لسلسلة  امتدادا   51 المشترك  اإلمارات  درع  تمرين  يعتبر 
رفع  بهدف  المشتركة  العمليات  قيادة  تنفذها  التي  المشترك  اإلمارات 
وتنفيذ  تخطيط  في  المسلحة  القوات  ووحدات  قيادات  وجاهزية  كفاءة 
التمرين  في  وشارك  واألوقات.  الظروف  جميع  في  المشتركة  العمليات 
الذي ُنفذ داخل مياه وأجواء وأراضي دولة االمارات العربية المتحدة قوات 
واجب مشتركة من القوات البرية وحرس الرئاسة والقوات البحرية والقوات 

الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك.
وُنفذ التمرين على 3 مراحل وبدأ التمرين بتنفيذ قوة الواجب المشتركة )زايد( 
المشتركة  الواجب  قوة  نفذت  وثم  لياًل،  جوًا  المحمولة  القوات  عمليات 

األهداف  على  للسيطرة  واسعة  جوًا  محمولة  قوات  عمليات  “خليفة” 
“محمد”  المشتركة  الواجب  قوة  نفذت  وبعدها  لها.  المحددة  العملياتية 
عمليات قوات منقولة جوًا لتعزيز قوة الواجب المشتركة “خليفة” للدفاع 
عمليات  ذلك  وتبع  عليها.  السيطرة  تمت  التي  العملياتية  األهداف  عن 
تعزيز إضافية بتنفيذ وحدات من القوات البرية لعمليات اتصال مع القوات 

المحمولة والمنقولة جوًا.
وأشاد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة 
بمستوى العمل المشترك بين وحدات القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية 

للدفاع عن الدولة ومصالحها
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  NAVDEX و IDEX معرضي
يحققـان نجاحـًا ساحقـًا

حقق معرض ومؤتمر الدفاع الدولي )آيدكس( ومعرض الدفاع البحري )نافدكس( 2023، أكبر معرضين دفاعيين 
من نوعهما على مستوى العالم، نجاًحا هائاًل. وشهد معرض )آيدكس( عقد صفقات بقيمة 23,34 مليار درهم، 

أي بزيادة تتجاوز 12 في المائة مقارنة بالنسخة السابقة. وقد تجاوز عدد الزوار 132,500 زائر. كما زاد عدد 
الشركات العارضة ليبلغ 1,353 شركة تمثل 65 دولة و 41 جناًحا دولًيا. وبلغ عدد الشركات الوطنية العارضة 

216 شركة، بزيادة قدرها 50 في المائة عن الدورة السابقة.

فتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه 
الله(، نظمت مجموعة ADNEC بالتعاون مع الوزارة الدورة السادسة عشر من 
معرض ومؤتمر الدفاع الدولي )آيدكس 2023( والدورة السابعة من معرض 

الدفاع البحري )نافدكس 2023(. 
التي امتدت من 20 إلى 24 فبراير في مركز  وجاء نجاح نسخة العام الحالي، 
أبوظبي الوطني للمعارض )ADNEC(، ليعزز المكانة العالمية لمعرضي أيدكس 
ونافدكس كأكبر حدثين دفاعي في العالم، مما يمثل قصة نجاح أخرى في رحلة 

المعرض الذي بدأ منذ ما يقرب من 30 عاًما.

اهتمام عالمي
وقال اللواء الدكتور/ مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا 
الحدث  هذا  خالل  اإلمارات  “كانت  ونافدكس،  آيدكس  لمعرضي  المنظمة 
الدفاعية.  الصناعات  في  والمتخصصين  الخبراء  ووجهة  العالم  أنظار  محط 
وشهدت النسخة األخيرة زيادة عدد المشاركين والعارضين والزوار، فضال عن 
عدد الشراكات وحجم الصفقات المعلنة خالل هذا الحدث العالمي، باإلضافة 
إلى مشاركة قياسية من جانب القادة وصناع القرار، حيث تجاوز عدد الوفود 

الرسمية المشاركة 367 وفدا من جميع أنحاء العالم«.
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المعرفة  وتوطين  نقل  في  المعرضان  ساهم  »لقد  قائال  الجابري  وأضاف 
المتقدمة في الدولة، وتعزيز قدرات الموارد البشرية الوطنية. كما تجلى ذلك 
من خالل الندوات وورش العمل التي أقيمت خالل المعرضين ومؤتمر الدفاع 
الدولي الذي استقطب أكثر من 1,800 مشارك من جميع أنحاء العالم. إلى جانب 
 ،Worthiness & Safety Conference ذلك، شهد مؤتمر الجدارة والسالمة
الذي عقد ألول مرة على هامش المعرضين، مشاركة واسعة النطاق من جانب 

صناع القرار وخبراء الصناعات الدفاعية”.
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  الظاهري،  مطر  حميد  وصرح 
جاء متزامنا مع  النسخة  المشاركة في هذه  ارتفاع مستوى   “ بأن   ،ADNEC
الذكرى الثالثين لمعرض آيدكس، الذي انطلق في عام 1993، مما عزز وضع 

الدفاعية على  الصناعات  كأكبر حدثين في مجال  ونافدكس  أيدكس  معرضي 
مستوى العالم”.

وأضاف “عكست النسخة األخيرة النمو الملحوظ لقطاع الدفاع الوطني، حيث 
ارتفع عدد الشركات الوطنية إلى 216 شركة عارضة، بمعدل نمو 50 في المائة 
العربية  اإلمارات  دولة  جناح  كان  ذلك،  جانب  وإلى  السابقة.  بالدورة  مقارنة 
المتحدة هو األكبر بين األجنحة العارضة بمساحة إجمالية تزيد عن 23,700 مترا 

مربعا، مسجاًل معدل نمو قدره ٪16 مقارنة بالنسخة السابقة”.
العديد  اإلعالن عن  ونافدكس  آيدكس  أيام، شهد معرضا  وعلى مدار خمسة 
الوطنية  الشركات  كبرى  بين  االستراتيجية  الشراكة  واتفاقيات  الصفقات  من 
المعرفة  ونقل  الوطنية،  الصناعات  دعم  في  دورهما  أثبت  مما  والدولية، 

شاركت في المعرض 216 
شركة وطنية حققت زيادة 

بنسبة 50 في المائة

بلغ عدد الشركات العارضة 
1,353 شركة
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وتوطينها، والمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية في األسواق الجديدة.
 ،Startups Platform وتابع الظاهري قائال “شهدت منصة الشركات الناشئة
الخبراء  جانب  من  كبيًرا  إقبااًل  دولة،   25 تمثل  شركة   83 فيها  شاركت  التي 

المهتمين بمعرفة أبرز االبتكارات في مجال الصناعات الدفاعية”.

جلسات مؤتمر الدفاع الدولي
 IDC( International Defense Conference( استقطب مؤتمر الدفاع الدولي
هذا العام أكثر من 1,800 مشارك، بمعدل نمو يزيد عن 25 في المائة مقارنة 

بالدورة السابقة.
وتضمن المؤتمر أربع جلسات نقاشية تناولت اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
ومخاطر تبني التقنيات الجديدة على نطاق واسع، وتنمية المواهب وإدارة رأس 
المال البشري، وتأثير التقنيات الناشئة على العمليات الدفاعية الحديثة، وأحدث 

توجهات التكنولوجيا.
وكبار  ووزراء  قادة  بينهم  من  متحدًثا،   17 من  أكثر  مشاركة  المؤتمر  وشهد 

المسؤولين في مجال الدفاع من جميع أنحاء العالم.
وشهدت نسخة هذا العام فعاليات ومبادرات أقيمت ألول مرة ساهمت في 

تعزيز مكانة أبرز حدث عالمي في مجال الصناعات الدفاعية.
مرة، من  المعرض ألول  جديدة في  دول  تسع  ذلك، شاركت  إلى  باإلضافة 
بينها أوزبكستان وأيرلندا ونيجيريا والجبل األسود والكويت وليتوانيا وبنغالديش 

وموناكو.
الناشئة،  للشركات  مخصصة  منطقة  تضم  إضافية  قاعة  تدشين  تم  كما 
بمساحة تزيد عن 1,500 مترا مربعا الستضافة أكثر من 83 شركة ناشئة تمثل 

25 دولة حول العالم، مما يمنحها الفرصة لعرض أبرز تقنياته ومهاراتها.

السفن المعروضة
شهد معرض نافدكس مشاركة عدد من السفن البحرية التي تمثل ثماني دول 
هي باكستان والبحرين وبريطانيا وإيطاليا والصين والكويت والهند واإلمارات 
زايد،  وميناء   ADNEC ميناء  السفن في  وجرى عرض هذه  المتحدة.  العربية 

والتي تضمنت مجموعة من السفن البحرية المشاركة في المعرض.
الوطني  أبوظبي  مركز  داخل   Grandstand area العرض  منطقة  وشهدت 

عرضت شركة Diehl المستجيب 
HPEM SkyWolf C-UAS

تجاوز عدد الزوار 132,500 زائر
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 ADNEC Marina “أدنيك”   مرسى  في  المائية  القناة  ومنطقة  للمعارض 
والتي  العسكرية،  والمركبات  المعدات  ألحدث  الحية  العروض  من  العديد 
البحرية  والسفن  المركبات  قدرات  يعكس  مما  مرة،  بعضها ألول  عرض  تم 

المستخدمة عبر المجاالت المختلفة.
وتضمن المعرضان، ألول مرة في تاريخهما،  نظرة عامة على المعرض، والتي 
منحت الزوار رؤًى مختلفة حول المزايا الجديدة والمحّسنة للمعارض وعرفتهم 

على المتحدثين األكثر إلهاًما وآخر التحديثات حول الشركات العارضة.
وقدمت “رحلة االبتكار” Innovation Journey مجموعة مختارة من المنتجات 
المبتكرة المعروضة، مما يسهل على الزوار التعرف على أفضل المنتجات من 

بين آالف االبتكارات المعروضة خالل المعرضين.

محادثات أيدكس ونافدكس
اختتمت محادثات IDEX و NAVDEX، التي عقدت على مدى ثالثة أيام ألول 
مرة في معرضي IDEX و NAVDEX 2023 ، بأخبار سارة وناجحة، حيث تضمن 
اليوم األخير ست جلسات جمعت بين قادة الفكر وواضعي السياسات والخبراء 

ذوي الشهرة العالمية.
الدولة لشؤون  آيدكس ونافدكس األخيرة وزير  حضر إحدى جلسات محادثات 
الشخصيات  كبار  من  عدد  إلى  إضافة  البواردي،  أحمد  بن  محمد  الدفاع، 

والمسؤولين رفيعي المستوى.
أبعاد جديدة والمعلومات  الجلسة األولى تحت عنوان “األمن وظهور  وخالل 
 Security and the Web3.0, Metaverse,“ وراءها”   وما  المضللة 
 Martinالبروفيسور قال   ،”Deepfakes, Misinformation, and beyond
و   Web 3.0 تطبيقات  إن  األبرز،  والمؤلف  الرئيسي  المتحدث   ،Spraggon
Metaverse تعطل العالم بشكل كبير، مما يدفعنا إلى ضرورة االستعداد لما 

هو قادم.
وشهدت الجلسة الثانية، التي حملت عنوان “التجربة اإلنسانية لساحة معارك 
مساعد   ،John Hardy الدكتور  جانب  من  نقاًشا  متزايدة”،  بصورة  رقمية 
العميد للدراسات العليا في أكاديمية “ربدان”، الذي سلط الضوء على العناصر 

األساسية للتجربة اإلنسانية في ساحة المعركة.
مبتكرة  حلول  أجل  من  الشراكات  “بناء  عنوان  تحت  الثالثة  الجلسة  وخالل 

عرضت شركة Otokar  ست 
مركبات رئيسية

إطالق “منصة واحة شركاء توازن”
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مستدامة”، تحدث Matt Martin، مدير إستراتيجية التكنولوجيا والحلول بشركة 
المؤسس   ،Bentzion Levinson و  األمريكية؛  المتحدة  الواليات  CAE في 
والرئيس التنفيذي لشركة Heven Drones ؛ و Ioseba )Joe( Tena، المدير 
التجاري لشركة Forcys، عن أهمية الشراكات والتقنيات في العمل العسكري.

وخالل الجلسة الرابعة، بعنوان “صياغة استراتيجية لألمن القومي باستخدام 
المساعد  األستاذ   ،Patrick Bell الدكتور  قال  والتكنولوجيا”،  الكمية  العلوم 
التي تظهر  التحديات  الدول مواجهة  إنه يجب على  الوطني،  الدفاع  كلية  في 
بشكل متزايد والتي ال يمكن التخطيط لها بشكل فعال اعتمادا على إستراتيجية 

تقليدية.
القوات  لتعزيز  األشياء  “إنترنت  عنوان  حملت  التي  الخامسة،  الجلسة  وفي 
العسكرية في عصر الكل للكل”، أشار Jay Edwards، الشريك الدفاعي للشرق 
األوسط في برايس ووترهاوس كوبرز في برايس ووترهاوس كوبرز، إلى الفرص 

المتاحة ألتمتة العمليات وتحسينها في عدد من القطاعات.
فيما يلي بعض الشركات البارزة المشاركة:

Group EDGE
المتقدمة  والدفاع  التكنولوجيا  مجموعات  إحدى   ،EDGE مجموعة  اختتمت 
األسرع نمًوا والرائدة على مستوى العالم، مشاركتها الناجحة، حيث أطلقت 14 
منتًجا جديًدا، بما في ذلك 11 منتًجا وأنظمة مستقلة وغير مأهولة. وشملت 
الصفقات الرئيسية التي تم توقيعها في هذا المعرض توقيع صفقة تصدير 
تاريخية بقيمة مليار يورو مع سالح البحرية األنجولي لبناء وتصدير أسطول من 
أفضل طرادات كورفيت ضمن فئتها بطول 71 مترًا، وعقودا ضخمة تتجاوز 
قيمتها 9 مليارات درهم مع القوات المسلحة اإلماراتية إلنتاج الذخيرة الموجهة 

Edge التابعة لمجموعة Thunder and Desert Sting 25 الدقيقة لعملية

Nexter أنظمة شركة
العربية  اإلمارات  لدولة  استراتيجية  شريكة  بصفتها   ،Nexter شركة  تعمل 
المتحدة ألكثر من 30 عاًما، على تطوير عملية اندماجها القوي مع الدولة، ال 
سيما فيما يتعلق بتحديث دبابات Leclerc التابعة للقوات المسلحة اإلماراتية. 
وجرى عرض المركبتين، Jaguar و Titus للمرة األولى على منصة عرض شركة 
الصناعات  في  الرئيسيين  الالعبين  أحد  تعتبر  التي   ،Resource Industries

الدفاعية في اإلمارات العربية المتحدة.

وتجمع المركبة Jaguar بين أحدث جيل من القدرات البصرية والقوة النيرانية 
ملم   40 عيار  تلسكوبية  ذخيرة  أحدث  باستخدام  للتطوير،  والقابلة  المتعددة 
وصواريخ مضادة للدبابات المؤهلة تماًما للعمليات القتالية العالية الكثافة. 
توفير  مع  متعددة  بأشكال  المهام  المتعددة  المدرعة   Titus المركبة  وتتوفر 
مستوى عاٍل من الحماية وخفة الحركة. وتعتبر المركبة محل نقاش بين شركة 

Nexter والنظام البيئي العسكري في دولة اإلمارات.

 Collins Aerospace شركة
 Raytheon شركة  تتبع  التي   ،Collins Aerospace شركة  أثبتت 
شركائها  أولويات  تلبية  على  وأنظمتها  منتجاتها  قدرة   ،Technologies
العسكريين في اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة بالكفاءة والسرعة الالزمتين. 
كما عرضت الشركة عدًدا من األنظمة لتمكين العمليات متعددة المجاالت، بما 
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في ذلك أنظمة الطائرات بدون طيار، واالتصاالت والمالحة اآلمنة، والقيادة 
والتحكم، وإلكترونيات الطيران المتكاملة، وأنظمة المراوح لتحديث أسطول 

الطائرات C-130H في المنطقة وغيرها.

Diehl Defense شركة
تعتبرشركة Diehl Defense المورد الرئيسي ألنظمة الدفاع الجوي والصواريخ 
الموجهة عالية التقنية وأنظمة الذخيرة المبتكرة باإلضافة إلى أنظمة االستطالع 

والحماية الخاصة، وعرضت منتجاتها خالل هذا المعرض.
وكان نظام الدفاع الجوي IRIS-T SLM للدفاع الجوي المنصوب على األرض 
المعروضة.  القتالية جزءا من تشكيلة منتجاتها  أثبتت كفاءته  الذي   )GBAD(
ويتألف النظام من مكونات قاذفة الصواريخ ورادار متعدد الوظائف و “مركز 
الذي يعمل حالًيا داخل  المعياري،  النظام  التكتيكية” TOC. ويوفر  العمليات 

إحدى المناطق المتنازع عليها، الحماية بزاوية 360 درجة للمناطق باإلضافة 
إلى األهداف البالغة الحيوية، مثل المدن ومحطات الطاقة والمنصات البحرية 
وغيرها من البنية التحتية الحيوية، والتي تغطي مسافات قصيرة إلى متوسطة.

 .HPEM SkyWolf C-UAS المستجيب Diehl Defense كما عرضت شركة
إنتاج  من   )HPEM( الطاقة  عالية  الكهرومغناطيسية  األنظمة  تصميم  وتم 
على  التشويش  طريق  عن  الجوية،  التهديدات  لمواجهة   Diehl Defense
نبضات  خالل  من  المأهولة  غير  الجوية  األنظمة  داخل  التحكم  إلكترونيات 

كهرومغناطيسية قصيرة.

GA-ASI شركة
 MQ-9B الطائرة  ذلك  في  بما  أنظمتها،  أحدث   GA-ASI شركة  عرضت 
الطائرة األكثر تقدًما من نوعها. ثمة مزايا عديدة  التي تعتبر   SeaGuardian
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تجعلها طائرة فريدة، مثل قدرتها على الطيران لمسافات أطول وأبعد من أي 
طائرة أخرى ضمن هذه الفئة، ونقل حموالت أثقل، وتنفيذ المزيد من المهام 
ليست  أنها  أيًضا هو  بالمالحظة  الجدير  األمر  ولكن  ذلك.  إلى  وما  المختلفة، 
طائرة جديدة تماًما، حيث تستخدم الطائرة MQ-9B تصميمات وأنظمة مجربة 
من أنظمة النماذج السابقة، بما في ذلك الطائرة MQ-9A Reaper، لكنها أكبر 
حجما. وتضم الطائرة العديد من التحسينات، وهي أكثر قدرة من جميع النواحي 

عموًما.
البحري بزاوية 360  راداًرا قوًيا للبحث   SeaGuardian وغالًبا ما تحمل الطائرة

درجة. إنها ستغير تماًما ما هو ممكن في المجال البحري.

أنظمــــة الحماية المتقدمــــة للقتل غير الفتاك من إنتاج شــــركة 
 Lacroix

استفادت شركة Lacroix من معرض IDEX للترويج ألنظمة الحماية المتقدمة 
 )SKAPS )Soft Kill Advanced Protection Suite ـ  الفتاك  غير  للقتل 

وقدرتها على االندماج مع جميع أنواع المركبات.
وقد عملت الشركة لسنوات عديدة في اإلمارات العربية المتحدة ، مع شريكتها 

.)EDGE التابعة لمجموعة( NIMR شركة
وعرضت شركة Lacroix منتجاتها وأنظمتها داخل الجناح الفرنسي تحت رئاسة   
COGES-GICAT حيث عرضت أحدث مجموعة من أنظمة الحماية المتقدمة 
عنها  الكشف  وتم  مرة.  التصدير ألول  SKAPS في سوق  الفتاك  غير  للقتل 
أثناء معرض Eurosatory 2022 وهي مخصصة لتوفير الحماية الذاتية للمركبة.
كما ركزت فرق شركة Lacroix أيًضا على أحدث االبتكارات في مجاالت التدريب 

الواقعية واإلجراءات المضادة المجوقلة.

Yugoimport – SDPR شركة
شركة  شاركت  الصربية،  الدفاعية  الصناعات  تكامل  عن  مسؤولة  كشركة 
هذه  قدرات  عرض  بهدف   IDEX 2023 معرض  في   Jugoimport-SDPR
الصناعات، وتعتبر مركبة المشاة القتالية Lazanski ذات الدفع الثماني المجهزة 
بمحطة التحكم في األسلحة عن ُبعد RCWS من عيار 57 ملم أكثر المركبات 

.Yugoimport – SDPR المدرعة الثقيلة تقدمًا، التي طورتها شركة

 Milkor UAEشركة
بعض  جانب  إلى  قدراتها،  من  كاملة  مجموعة    Milkor UAEشركة عرضت 
األنظمة الجديدة المطورة محلًيا. وسيطرت الطائرة Milkor UCAV على جناح 
وطويلة  االرتفاع  متوسطة  طيار  بدون  جوية  مركبة  عن  عبارة  وهي  الشركة، 
التحمل مع قدرة تحمل تصل إلى 30 ساعة وسعة حمولة تصل إلى 210 كجم. 
 Desert Sting-25 وخالل معرض آيدكس، تم تزويدها بذخائر موجهة من طراز

مصنوعة في اإلمارات.

Embraer Defense & Security شركة
وأنظمتها  منتجاتها  مجموعة   Embraer Defense & Security شركة  عززت 
المبتكرة للدفاع واألمن المتواجدة في أكثر من 60 دولة، وطائرات النقل متعددة 
المهام C-390 Millennium والطائرة A-29 Super Tucano للهجوم الخفيف 
والتدريب، باإلضافة إلى أنظمة أوسع وأشمل للمجاالت الجوية والبرية والبحرية 

والفضائية والسيبرانية.

منذ دخولها الخدمة مع القوات الجوية البرازيلية )FAB( في عام 2019، أثبتت 
الطائرة C-390 قدرتها وموثوقيتها وأداءها عبر مجموعة من المهام المتنوعة. 
وقد سجل أسطول القوات الجوية البرازيلية المكون من خمس طائرات أكثر من 
7,500 ساعة طيران، وأظهرت األرقام األخيرة معدل إنجاز المهمة بنسبة 99 في 

المائة، مما يدل على اإلنتاجية المتميزة ضمن فئتها.

Otokar شركة
عرضت شركة Otokar، الشركة العالمية المنتجة لألنظمة البرية في تركيا، ست 
مركبات رئيسية بدءا من تشكيلتها الواسعة من المركباتها المدرعة مثل المركبة 
بـالنظام  المزودة  التسلح  ومنصة  والمراقبة  لالستطالع   AKREP II المدرعة 
البرجي Cockerill CSE 90LP عيار 90 ملم، ومركبة المشاة القتالية المصفحة 
Arma ذات الدفع الثماني المزودة بالنظام البرجي Mizrak عيار 30 ملم، ومركبة 
المشاة القتالية المصفحة المجنزرة Tulpar المزودة بالنظام البرجي Mizrak  عيار 
30 ملم، وحاملة األفراد المصفحة Cobra II المحمية ضد الكمائن والمضادة 

لأللغام، وحاملة األفراد المدرعة Arma  ذات الدفع السداسي.

CAE MME شركة
 CAE MME شركة  تعتبر  المهام،  ودعم  والتدريب  المحاكاة  ألنظمة  كمزود 
شركة محلية مقرها أبو ظبي وتعتمد على قدرات وخبرات شركة CAE العالمية 
التعلم  بحلول مبتكرة عن طريق  األوسط  الشرق  العمالء في  لتزويد  الواسعة 
التكيفي المرتكز على الطالب باستخدام البيئات واألدوات التركيبية التي تعمل 
على تحسين األداء البشري. وتجمع شركة CAE بين التقنيات الرقمية وهندسة 
البيئات  لتحويل  االصطناعي  والذكاء  اآللي  والتعلم  الضخمة  البيانات  تأمين 

التشغيلية.

مجلس »توازن«
لتسجيل شركة  توازن«  واحة شركاء  »منصة  إطالق  عن  »توازن«  أعلن مجلس 
الدفاع واألمن الوطنية والدولية والتي تتيح للشركات الدولية والمحلية تسجيل 
وتحديث معلوماتها في قاعدة بيانات مركزية عن طريق إنشاء ملف تعريف إلدارة 

البيانات لكل شركة.

قصة نجاح
ال شيء يلخص النجاح الباهر للحدث أفضل من كلمات اللواء الركن طيار/ فارس 
ونافدكس  آيدكس  لمعرضي  المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  المزروعي،  خلف 
لدولة  المرموقة  المكانة  للمعارض  الكبير  اإلقبال  »يعكس  قال  الذي   ،2023

اإلمارات العربية المتحدة على المستوىين اإلقليمي والدولي«. 

عروض وفيرة ل »توازن«
وقع مجلس »توازن« 11 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم مع شركات 
محلية وعالمية نيابة عن وزارة الدفاع في اليوم الخامس واألخير من 
)نافدكس(  البحري  الدفاع  ومعرض  )آيدكس(  الدولي  الدفاع  معرض 
2023. وبذلك بلغت القيمة التراكمية للصفقات التي وقعها مجلس 
درهم  مليار   23.34 أبوظبي  الدفاع وشرطة  وزارة  عن  نيابة  »توازن« 

مقابل 56 صفقة.
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نستطيع القول بأنه لم تحظى السياسة الخارجية للرئيس بايدن بتغطية كبيرة في خطابه هذا، 
وارتفاع  والمديونية  البطالة  كمواضيع  باالقتصاد  والمرتبط  الداخلي  الشأن  على  التركيز  وكان 
األساسية  التحتية  والبنية  الحيوية  الصناعات  في  واالستثمار  والتضخم  المعيشية  التكاليف 
والطاقة النظيفة والضرائب، والمرتبط بالقضايا االجتماعية كاألسرة وحقوق المثليين والمرأة 
الصدع  ردء  ومحاولة  المشاكل  بمواجهة  والمرتبط  االجتماعي،  والضمان  الصحية  والرعاية 
التشريع  مركز  أروقة  داخل  في  وباألخص  والجمهوريين  الديمقراطيين  بين  المنقسم  الداخلي 
األمريكي. بمعنى آخر أن الرجل حاول أن يتطرق إلى كل ما يمكن أن يرضي الداخل األمريكي، حتى 
أنه تطرق إلى مسألة فرض رسوم مالية من قبل شركات الطيران األمريكية على المسافرين 
السياسة  أين  لكن  الجوية!  رحالتهم  أثناء  البعض  بعضهم  من  بالقرب  الجلوس  في  الراغبين 

الخارجية من كل ذلك؟
الخارجية  بالسياسة  إلى مسألتين في خطابه مرتبطة  بايدن  الرئيس  الموضوع تطرق  في هذا 
هذين  أن  يبدو  الصين.  موضوع  وكذلك  البلد،   ذلك  على  الروسية  والحرب  أوكرانيا  وهما 
الموضوعين هما أهم ما يمكن للشعب األمريكي تقبل الحديث عنه في الوقت الراهن. لذلك 
لم نجده يتطرق إلى قضايا العالم األخرى، وباألخص قضايا منطقة الشرق األوسط وبالذات 
التعامل مع إيران وملفها النووي، وال حتى مكافحة اإلرهاب أو حتى اإلشارة إلسرائيل وااللتزام 
بأمنها! هل هذه المواضيع أصبحت بال أهمية كبيرة للناخب األمريكي ام أن الرئيس بايدن ليس 
لديه من اإلنجازات ما يمكن أن يقدمه للشعب األمريكي كي يتفاخر بها في خطابه حول حال 
االتحاد في فترة السنتين األولى من عهده؟! في اعتقادنا أن التفسير الثاني هو األقرب لسبب 
األمريكان بضرورة مواجهة  لدى  قيمية  ينطلق من مصلحة  ودعمها  فأوكرانيا  التهميش.  هذا 
األنظمة االستبدادية التي ال تحترم الديمقراطيات في الدول األخرى، لذلك نجده يتطرق إليها 
وبشكل سريع وغير مفصل، ألنه يعلم بانه ال يود أن يؤجج الداخل األمريكي كثيرًا حول حجم 
األموال التي تقدمها الواليات المتحدة ألوكرانيا في حين أن الداخل األمريكي يهمه دعم مستواه 
المعيشي وحياته االقتصادية أكثر من دعم أطراف أخرى دولية. وعن الصين فإن الرئيس بايدن ال 
يمكن أن يتجاهل ذكر الصين ألن الجمهوريين مهتمين بهذا الموضوع كثيرًا، وعليه فإنه ال يود 
ان يبرز كرئيس ضعيف لم يتطرق إلى التحدي الصيني للواليات المتحدة، وما يمكن ان يفعله 
لمواجهتها. ولكن ظل ذلك التطرق لروسيا والصين خجواًل في خطابه حول حال االتحاد. ليكون 

هذا الخطاب خطابًا للقضايا الداخلية بامتياز. 
غابت منطقة الشرق األوسط وقضاياها عن خطاب الرئيس بايدن، ومعه زادت الشكوك حول 
لم  المنطقة  وكأن  المنطقة.  على فعل شي حول قضايا  األمريكية  اإلدارة  فاعلية هذه  مدى 
تعد من أولويات اإلدارة األمريكية، بل أن الداخل هو صاحب األولوية، وهذا أمر مفهوم كما 
ذكرنا في بداية المقال، ألن ما يهم الداخل في مسار السياسة الخارجية هو ما تم التطرق إليه 
دون غيره. لذلك نعتقد بأن هذا الخطاب كان ضعيفًا في مسار توجيه الرأي العام العالمي حول 
أن  وباعتبار  األولى.  بالدرجة  الداخلي  بالشأن  ترتبط  قوته  وكانت  بالعالم،  األمريكي  االهتمام 
خطاب حال االتحاد هو تتويج لمسيرة سنتين من اإلنجازات للرئيس األمريكي، فلربما أن غياب 
النجاحات على المستوى الدولي )باستثناء ربما أوكرانيا إلى درجة( خالل هاتين السنتين أفقد بريق 
اإلنجازات  أن  باعتبار  الداخل  التركيز على  الخطاب، وكان  الخارجية في هذا  بالسياسة  االهتمام 

لربما كانت أكثر وضوحًا في المجاالت المرتبطة بالسياسة الداخلية. 

خطاب الرئيس جو بايدن 
ومنطقة الشرق األوسط

كما يقول السياسيون إن كل 
السياسات هي محلية، أي أن 
المستهدف من السياسات التي 
تتخذها حكومات الدول مهما كانت 
تحمل في طياتها من غطاء للسياسة 
الخارجية هو الداخل المحلي في 
الدول بشكل أساسي. هذا ال يعني 
أن منظري علم السياسة وباألخص 
المهتمين في تنظير العالقات 
الدولية يتفقون بشكل كامل مع 
هذه المقولة، ولكن بالشكل العام 
يمكن أن يقال بأن هذه المقولة لها 
درجة كبيرة من الصحة، وباألخص في 
الدول التي يهتم السياسيون فيها 
بصوت الناخب المحلي. وهذا ربما 
هو ما يمكن أن يفسر لنا خطاب 
الرئيس األمريكي جو بايدن األول 
له أمام الكونغرس األمريكي 
حول حال االتحاد. خطاب كان 
مفعمًا بالقضايا التي تهم الداخل 
األمريكي، وأن تلك القضايا 
المرتبطة بالسياسة الخارجية التي 
تم التطرق لها في الخطاب كانت 
موجهة أساسًا للداخل األمريكي 
بالدرجة األولى.

بقلم: د.محمد بن هويدن
أستاذ العالقات الدولية المشارك - جامعة 
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com
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 Spike NLOS لوكهيد مارتن تجري تجارب على إدماج نظام
على متن طائرة أباتشي

بي إيه إي سيستمز تنافس على عقد »التوريد غير 
المحدود بكميات غير محدودة« لمدة عشر سنوات

من  صاروخين  مؤخرًا  الدقيقة  الضربات  فريق  أطلق 
 Apache( أباتشي  طائرة  من   Spike NLOS طراز 

 Yuma Proving في موقع )Echo Model V6
ويؤكد  أريزونا.  بوالية   Ground in Arizona

صالحية  الحية  الذخيرة  إطالق  عملية  نجاح 
نظام Spike NLOS لدمج ذخيرته دقيقة 
التوجيه للمدى البعيد في مروحية أباتشي، 
اختبارات  في  الدخول  فرصة  لها  ويتيح 

التأهيل.
صاروخين  إطالق  العملي  البيان  أظهر 

من طراز Spike NLOS AUR من منصة 
سيناريوهين  في  ثابت  هدف  على  أباتشي 

 Spike NLOS نظام  سيبدأ  منفصلين. 
شهادة  إلصدار  التصميم  لتأهيل  االختبارات 

صالحية الطيران )AWR(. وبمجرد منح شهادة الصالحية 
أباتشي  مروحية  متن  على  ميدانيًا  المنظومة  استخدام  يتم 

األمريكي  للجيش  التابعة   )Apache Echo Model V6(
بحلول عام 2024.

األول  المدير  بارجنيسي،  توم  قال  جانبه  من 
الدقيقة”  “الضربات  فريق  في  البرامج  إلدارة 
التحكم  قسم  في   )Precision Strike(
بالصواريخ وإطالق النار لدى شركة لوكهيد 
 Lockheed Martin Missiles( مارتن 
اإلدماج  “إن   ”)and Fire Control
الناجح لصاروخ Spike NLOS على متن 
مروحيات األباتشي يدلل على التزام لوكهيد 
القرن  في  األمنية  بالحلول  المستمر  مارتن 
التي تساعد عمالءنا على  الحادي والعشرين، 
النظام ليشمل  تنفيذ مهامهم، كما أن توسيع 
منصات إضافية،  إضافًة إلى قدراته الدفاعية التي 
تركز على المهام، يضمن مساعدة الجيش األمريكي على 

البقاء جاهزًا في بيئة تهديد متغيرة ومتطورة باستمرار”.

المعلومات  قيادة  قامت 
الحربية  واألنظمة  البحرية 
)NAVWAR( بترسية عقد على 
سيستمز”  إي  إيه  “بي  شركة 
ألجل   )BAE Systems(
للشبكات  الموحد  البرنامج 
المشاريع  وخدمات  المتطفلة 
القيمة  وتبلغ   .)CANES(
غير  التوريد  لعقد  اإلجمالية 
المحدود لكميات غير محدودة 
دوالر  مليار   IDIQ( 4.1(
 BAE شركة  وتعتبر  أمريكي. 

Systems إحدى ثماني شركات تتنافس على العمل في برنامج هذا العقد.
األمريكية،  للبحرية  القادم  الجيل  من  تكتيكية  شبكة   CANES برنامج  ويعتبر 
وتمثل جانبًا رئيسيًا من تخطيط تحديث الخدمة من خالل ترقية األمن السيبراني، 
واستبدال  البحرية،  االستخبارات  وأنظمة  واالتصاالت،  والسيطرة،  والقيادة 
الشبكات التي ال يمكن تحمل تكاليفها والتي عفا عليها الزمن. وبموجب شروط 

شركة  ستكون  العقد،  هذا 
مسؤولة   BAE Systems
عن شراء وإنتاج أجهزة الشبكة 
العائمة وقطع الغيار ومعدات 
األولية  والبرامج  المختبرات 
وخدمات  البرامج  وتجديد 
السطحية  للمنصات  الصيانة 

والشاطئية والغواصات.
 BAE Systems وفرت شركة
 CANES لبرنامج  الدعم 
الثماني  السنوات  مدار  على 
توفير  خالل  من  الماضية 
وحدات إنتاج CANES وتجميعها واختبارها وتسليمها للسفن السطحية الكبيرة 

في سمرفيل، بوالية كارولينا الجنوبية.
 BAE Systems من جهتها قالت ليزا هاند، نائب الرئيس والمدير العام لشركة
 CANES نتطلع إلى مواصلة دعم مهمة“ :Integrated Defense Solutions

التابعة للبحرية لتحديث شبكات السفن لتحسين عمليات األسطول”.
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درع الوطن... مسيرة وطن 

تاليس تزود البرازيل بـ 66 محطة مراقبة أرضية

اختبار نظام LEO SATCOM على متن الطائرة 
GA-ASI من MQ-9A

أعلنت شركة »تاليس« )Thales( مؤخرًا عن إبرام شراكة مع إدارة مراقبة المجال 
الجوي البرازيلية )DECEA(، وهي وكالة القوات الجوية البرازيلية المسؤولة 
 ADS-B عن إدارة الحركة الجوية. وستقوم تاليس بتوريد وتركيب مستشعرات
لتعزيز سالمة الطيران المدني التجاري. وتعد هذه المستشعرات من أحدث 
التي نشرتها تاليس في  الجوية، واألولى من نوعها  الحركة  الحلول لمراقبة 
أمريكا الجنوبية. وستقوم الشركة بتثبيت مستشعرات ADS-B في مواقع 

عبر أكثر من 20 والية برازيلية.
يتلقى نظام ADS-B المعلومات من الطائرة، مثل الموقع والسرعة وتحديد 
الهوية، عبر جهاز إرسال مستجيب، تكمياًل للمراقبة التي تم تنفيذها بالفعل 
البيانات لفرق  الثانوية، مع توفير نطاق أكثر شمواًل من  الرادارات  بواسطة 

التحكم في الطيران الموجودة في المطارات.
بالنظر إلى وجود أكثر من 130 رادارًا للمراقبة الجوية، وأكثر من 200 نظام 
للمساعدة المالحية )Navaids( قيد التشغيل في البرازيل، وامتالك عالقة 
مدتها 20 عامًا بين Thales ودائرة المراقبة الجوية )DECEA(، فإن المجموعة 

تفخر بمشاركة رقم 1000 من رادار مراقبة الحركة الجوية في البرازيل.
شركة  وهي   ،Sutech وستشارك  محطة.   66 تاليس  ستوفر  إجمااًل، 
متخصصة في نشر أنظمة الطيران والبنية التحتية، مع تاليس في االتفاقية 

وستكون مسؤولة عن تركيب المستشعرات تدريجيًا على أربع مراحل.

 )GA-ASI(سيستمز آيروناتيكال  أتوميكس  جنرال  شركة  مؤخرًا  قامت 
والحرس الوطني الجوي، بإسناد مشترك من سالح مشاة البحرية األمريكي 
بعد  عن  الموجهة  للطائرة  الطيران  باختبار  األمريكية،  الجوية  والقوات 
الفضائية  االتصاالت  خالل  من  وسيطرة  قيادة  بنظام  المجهزة   MQ-9A

)SATCOM( في مدار أرضي منخفض )LEO(. تسهم 
هذه القدرات في توفير تغطية واتصال عالميين يتيحان 
الكرة  يغطي  نطاق  في  بالعمليات  القيام  إمكانية 

األرضية كلها لعائلة الطائرات الموجهة عن بعد التي 
MQ- :وتشمل هذه الطائرات ،GA-ASI تنتجها شركة

MQ- 9 وB SkyGuardian / SeaGuardian
.Gray Eagle 25M 9 وA Reaper

تشير االختبارات األولية إلى أن 
 LEO SATCOM نظام القيادة والسيطرة
يمكن أن يسهم في تقليل تكاليف التشغيل، كما 
وتقليل  المرونة  زيادة  إلى  األجهزة  بصمة  انخفاض  يؤدي 

الحموالت  وإدماج  تكامل  تكاليف 
المستقبلية.

للطائرة  الطيران  اختبار  تم 
منشأة  خارج   MQ-9A المسيرة 
عمليات الطيران Gray Butte التابعة 
لشركة GA-ASI، قرب بالمديل بوالية 
كاليفورنيا، وجاء ذلك بعد عدة أسابيع 

من االختبارات على األرض.
GA-( شركة  رئيس  قال  جانبه  من 

بالنسبة  تحول  نقطة  الواقع  في  هذا  “يمثل  أليكساندر:  ر.  ديفيد   ،)ASI
إلى منصاتنا؛ فاستخدام نظام LEO SATCOM ال يكتفي بتوفير تغطية 
القطب  إلى  الشمالي  القطب  GA-ASI من  الشركة  لطائرات  االتصاالت 
الجنوبي للسماح بالعمليات في أقسى البيئات، بل يوفر أيضًا مرونة وثباتًا 
الطائرات  من  البيانات  من  المزيد  بنقل  للمشغلين  يسمح  االتصال  في 

وإليها”.



أخبار الشركات
24

العـدد 614 | مارس 2023

 Aerosonde انطالق أول رحلة تشغيلية لطائرة
 Textron بدون طيار من شركة

لشركة  التابع   DATUM فريق  قام 
الدفعات األولى  QinetiQ بتسليم 
نظام  من  واألوربية  البريطانية 
للتحكم  المباشر  الجوي  التبادل 
 )UAS( طيار  بدون  الطائرات  في 
طائرات  في  المشغلين  بين 
أثبت  وقد  منفصلة.  مأهولة 
العرض التوضيحي كيف يمكن بناء 
وتشغيل الفرق الفعالة المكونة من 
البشر واآلالت بشكل ديناميكي في 

الوقت الفعلي، ما يمهد الطريق الستخدامها من قبل الجيوش مستقباًل.
المشغلون في سيناريوهات  هذه خطوة متقدمة ومهمة؛ حيث سيحتاج 
العالم الفعلي إلى تبادل التحكم في القدرات المتاحة بشكل آمن أثناء المهام. 
العمليات،  أثناء  طيار  بدون  الطائرات  قوة  مضاعفة  في  ذلك  وسيسهم 
بحيث يتيح ذلك ألنسب المشغلين إمكانية استخدامها في مرحلة الحاجة 

يتم  الذي  التأثير  وزيادة  القصوى 
التكتيكية  المواقف  في  تحقيقه 

سريعة التطور.
التوضيحي  العرض  إجراء  تم 
التركيبية  والتجربة  المباشر 
باستخدام  على حد سواء  الموازية 
برمجيات إدارة السياسات والحركة 
إنتاج  من   )ACCSIOM( الذاتية 
تدير  والتي   ،QinetiQ شركة 
المنصات  متعددة  المهمة  نفس 
تم  التي  البيانات  تحليل  اآلن  ويجري  واالفتراضي.  الحقيقي  العالمين  في 
لبحث  الحية،  التجربة  ببيانات  ومقارنتها  التركيبية،  التجربة  أثناء  التقاطها 
وإثراء متطلبات االختبار والتقييم الرقمية. تم تسليم DATUM بدعم من 
البحري  الجوي  السرب  744 طاقمًا جويًا من  أعارت  التي  الملكية،  البحرية 

للمشاركة في العروض التجريبية.

لشركة  التابعة   ،)Textron Systems( سيستمز«  »تكسترون  شركة  أعلنت 
متن سفينة  على  طيار  بدون    Aerosonde طائرة  أن  مؤخرًا   ،Textron Inc

USS Miguel Keith، المسماة ESB 5، قامت بأول رحلة تشغيلية لها.
تأتي المهمة األولى في أعقاب ترسية عقد في أكتوبر 2022 من جانب قيادة 
دعم  لتوفير   )NAVAIR( األمريكية  للبحرية  التابعة  البحرية  الجوية  األنظمة 

الطيران غير المأهول على متن السفينة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
والجوية،  العسكرية  العمليات  من  واسعة  مجموعة   ESB 5 سفينة  تساند 
 Textron ضمن القوة البحرية المنتشرة في مواقع متقدمة. وقد تم تكليف
خدمات  لتوفير   Aerosonde UAS نوع  من  أنظمتها  بنشر   Systems

 )ISR( استخباراتية ومراقبة واستطالع واسعة النطاق
 ESB مع حموالت مهمة محّسنة على متن سفينة

5. وسيعمل ممثلو الخدمة الميدانية للشركة )FSR( جنبًا إلى جنب مع البحارة 
الموجودين على متن السفينة لتوفير مجموعة متنوعة من المهام البحرية.

وجود  “إن  الجوية:  لألنظمة  األول  الرئيس  نائب  بريندر،  واين  قال  جانبه  من 
بعد،  عن  مستشعر  دور  يوفر  السفينة  متن  على  عاملة  طيار  بدون  طائرات 
المهام. كما يوفر  البحري ويضمن نجاح  بالمجال  العام  الوعي  ويساهم في 

نظام Aerosonde مدى إضافيًا إلى ما وراء األفق، وقدرة على تشغيل 
أنظمة االستخبارات والمراقبة واالستطالع )ISR( متعددة المعلومات 
رائعان  مثاالن  وكالهما  باستمرار،   )multi-INT ISR( االستخباراتية 

على مزايا التعاون بين الطائرات بدون طيار والسفن المأهولة”.

تقود شركة »كنيتك« )QinetiQ( تقدم 
التعاون اإلنساني واآللي
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 شركة Cubic تفوز بعقد تحديث مركز التدريب القتالي

تم اختيار شركة »بوينغ« )Boeing( من قبل القوات الجوية األمريكية كمقاول 
 .)ICBM( للقارات  العابرة  الباليستية  الصواريخ  توجيه  أنظمة  لدعم  رئيسي 
وتبلغ قيمة العقد 1.6 مليار دوالر أمريكي على مدى 16 عامًا، وسيتم تنفيذه 
بشكل أساسي في أوغدن ويوتا وهيث بوالية أوهايو، ومن المتوقع أن يوفر 

عددًا كبيرًا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.
التوجيه  ألنظمة  الساعة  مدار  على  والدقة  الجاهزية  على  بوينغ  ستحافظ 
Minuteman ICBM، التي سجلت أكثر من 40 مليون ساعة من التشغيل 
أواخر  والفعال في  والمضمون  اآلمن  االستراتيجي  للردع  المستمر، ضمانًا 

ثالثينيات القرن الحالي.
في هذا السياق قال تيد كيرزي، مدير برنامج أنظمة الردع االستراتيجي: “لقد 
بنينا نظام التوجيه Minuteman ، ولذلك ال أحد يعرفه مثل معرفته بطائرة 
بوينغ. وتسهم منشآتنا المتخصصة ومهندسو الطيران المتميزون لدينا في 
تمكيننا من الحفاظ عليه في حال من الجودة والدقة ال مثيل لها. ونتطلع 
البالغة  المهمة  هذه  في  الجوية  القوات  مع  شراكتنا  مواصلة  إلى  قدمًا 

األهمية”.

الذي تصنعه شركة   )ICBM( للقارات  العابرة  البالستية  األسلحة  نظام  كان 
بداية  منذ  المتحدة  للواليات  النووي  للثالوث  الفقري  العمود  بمثابة  بوينغ 
الردع االستراتيجي. وبوينغ هي إحدى الشركات الوحيدة التي دعمت باستمرار 
واألرض  التوجيه   - للقارات  العابرة  البالستية  للصواريخ  فرعي  نظام  كل 

والدفع والعودة - على مدار عمر النظام.

 Cubic Mission and Performance كوربوريشن«  »كيوبيك  شركة  فازت 
Solutions )CMPS( بعقد رئيسي ثابت السعر )FFP( لتحديث مركز التدريب 
للمحاكاة  األمريكي  الجيش  لبرنامج  التنفيذي  المكتب  من   )CTC( القتالي 

.) )PEO STRI( والتدريب واألجهزة
ستقوم شركة CMPS بموجب العقد بتنفيذ إدارة أنظمة دورة الحياة الكاملة، 
بما في ذلك منتجات االستدامة والتدريب المباشر المتعددة للجنود والمركبات 
 CTC واألسلحة المضادة للدبابات وشبكات مركز التدريب القتالي
)OC(. وتضمن  الصوتية  واألنظمة  المتنقلة،   / الثابتة 
للشركة  المتطورة  التكامل  وقدرات  البرامج 
متعدد  تدريب  إجراء  على  القدرة  للقتال 

المجاالت عبر المواقع الفيدرالية.
قال جوناس فوروكرونا، نائب الرئيس والمدير العام للتدريب المباشر واالفتراضي 
والبّناء لشركة CMPS: “تواصل منتجاتنا المتطورة، ومنشأة اإلنتاج ذات الحجم 
الكبير، وسلسلة التوريد العريقة، فضاًل عن القوى العاملة العالمية لدينا، تزويد 
عمالئنا في جميع أنحاء العالم بالقدرة على إجراء التدريبات وتعزيز الجاهزية. إن 
الصحيح  الوضع  وفي  المناسبين  والمكان  الوقت  في  التدريب  فرص  توفير 

سيفيد شركاءنا األجانب في الحاضر والمستقبل”.
التدريب المباشر )LTS( للواليات  تعتبر شركة Cubic من أكبر مزودي أنظمة 
المتحدة وحلف شمال األطلسي وحلفائها، وقد قدمت أكثر من ربع مليون نظام 

في أكثر من 25 نطاق تدريب قتالي ثابت ومتحرك في 33 دولة.

بوينغ تفوز بعقد قيمته 1.6 مليار دوالر أمريكي 
للصواريخ الباليستية العابرة للقارات
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شركة Avon Protection تدعم 
أهداف الصناعات الدفاعية اإلماراتية

وحرصت شركة Avon Protection، التي أكدت التزامها بدعم نمو قطاع 
2023، على خلق فرص  آيدكس  اإلمارات خالل معرض  دولة  الدفاع في 
مع  بالتعاون  الجنود  حماية  في  المتخصصة  المعدات  لتسويق  جديدة 
 International شريكتها الحصرية داخل الدولة - المجموعة الذهبية الدولية
تعتبر  التي   – لها  مقرًا  أبوظبي  من  تتخذ  التي    )Golden Group )IGG

شريكة رئيسية للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وسلطات الدفاع واألمن 
األخرى في دولة اإلمارات.

من  أكثر   Avon Protection شركة  قدمت   ،IGG شركة  مع  وبالتعاون 
منذ  اإلمارات  حكومة  إلى   )APRs( الهواء  لتنقية  تنفس  قناع   100,000

عام 2017.

خالل معرض ومؤتمرالدفاع الدولي )أيدكس( 2023 
عرضت شركة Avon Protection، المتخصصة 

في تصميم وتطوير واختبار وتصنيع أنظمة الحماية 
المتكاملة، مجموعتها الكاملة من أقنعة التنفس لكامل 

الوجه full-face respirators، والخوذات البالستية 
 escape وقلنسوات النجاة ،ballistic helmets

hoods، وأجهزة التنفس الصناعي التي تعمل بالطاقة 
 modular powered air-purifying المعيارية

respirator )PAPR( units وأجهزة الحماية ضد 
األسلحة الكيماوية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

 chemical, biological, radiological and
  )nuclear )CBRN
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الرئيسي  المورد  هي   Avon Protection شركة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
من  أكثر  زودت  حيث  األوسط،  الشرق  في  الهواء  لتنقية  التنفس  ألقنعة 
إنفاذ  عن  المسؤولين  واألفراد  العسكريين  للمستخدمين  قناع   300,000
الماضية. وجرى توسيع   13 الـ  السنوات  المنطقة على مدى  القانون في 
محفظة الشركة من أقنعة التنفس لتنقية الهواء وأجهزة التنفس الصناعي 

الكيماوية  األسلحة  النجاة ضد  وقلنسوات  المعيارية  بالطاقة  تعمل  التي 
السوق  احتياجات  لتلبية  المخصصة  والنووية  واإلشعاعية  والبيولوجية 
 Team بحيث تشمل الخوذات الباليستية عن طريق االستحواذ على شركة

Wendy في عام 2020.

شراكة حصرية
قدراتها  تعزيز  إلى  الرامية  اإلمارات  لدولة  المعلنة  المهمة  مع  تماشيًا 
السيادية في مجال المعدات الدفاعية، تحرص شركتا Avon Protection و 
IGG على تعميق شراكتهما الحصرية لدعم اإلنتاج المحلي وتجميع معدات 

شركة Avon Protection عبر نقل التكنولوجيا.
وجنوب  األوسط  الشرق  في  المبيعات  مدير   ،John Hodges وأوضح 
ووسط آسيا  لدى شركة Avon Protection، “أننا كنا سعداء الحظ ألننا 
مدار  على  اإلمارات  دولة  في  والداخلية  الدفاع  لوزارتي  به  موثوق  مورد 
العقدين الماضيين، وهي عالقة قامت إلى حد كبير بفضل التمكين والدعم 
اللذين حصلت عليهما بفضل شراكتها مع شركة IGG. ونرى اليوم فرصا 
حتى  اإلماراتية  الصناعات  تطوير  ودعم  العالقة  هذه  لتعزيز  سانحة  كبيرة 

يمكن أن تصبح مورًدا عالمًيا رائًدا للمعدات الدفاعية “.
تكوين  مجال  في  واسعة  بخبرة  تتمتع  “الشركة  أن   Hodges وأضاف 
مهارات وكوادر وطنية استراتيجية وتطوير قدرات تصنيع دفاعية، ونتطلع 
إلى االستمرار في تقديم هذه الخبرة من خالل عملنا مع شركة IGG لدعم 

األهداف االقتصادية لدولة اإلمارات”.
تكمن  النظام،  تكامل  لتحسين عملية  االبتكار  على عنصر  التركيز  وبفضل 
مع  متقدمة  حماية  بأنظمة  العسكريين  األفراد  تزويد  في  الشركة  خبرة 

الحفاظ على خفة الحركة في هذا المجال.
أنحاء  جميع  في  المدني  الدفاع  لقوات  الحماية  حلول  الشركة  وتقدم 
العالم، وأدت قدرتها على تطوير قدرات الحماية لتلبية االحتياجات الصعبة 
للمشغلين التكتيكيين إلى تعزيز وضع Avon كشركة رائدة في مجال إنفاذ 

القانون وقوات االنتشار السريع S.W.A.T ورجال اإلطفاء.

 Avon Protection قامت شركة
بتوريد أكثر من 100,000 قناع 

تنفس لتنقية الهواء إلى دولة 
اإلمارات العربية 

تضم محفظة شركة
Avon  Protection الخوذات 

الباليستية الواقية ضد الرصاص
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الطائرة Bell 505 تسجل رقما 
قياسيا في مجال الوقود الجوي المستدام
 Bell مؤخًرا أن الطائرة ،Textron Inc إحدى الشركات التابعة لشركة ،Bell Textron Inc أعلنت شركة

 )Sustainable Aviation Fuel )SAF 505 أكملت رحلتها األولى اعتمادا على الوقود الجوي المستدام
بنسبة 100 في المائة، ما يجعلها أول طائرة مروحية ذات محرك واحد تحقق هذا اإلنجاز على اإلطالق.

وقال Michael Thacker، نائب الرئيس التنفيذي لألعمال التجارية، إن شركة 
إنجاًزا هائاًل لالستدامة والتخلص من  الرحلة  Bell Textron Inc “تعد هذه 
القدرات  “استعراض  أن  وأضاف  العمودية”.  الطائرات  الكربون في صناعة 

الجوية لطائرة ذات محرك واحد اعتمادا على الوقود الجوي المستدام بنسبة 
100 في المائة يعكس التزام شركة Bell باستخدام الوقود البديل ويبني على 

ممارسات االستدامة في عملياتها الجوية”.



 Safran تعاونت شركة Bell Textron Inc مع شركة  الرحلة،  وإلنجاز هذه 
 Arrius 2R المسؤولة عن تصنيع محرك  الشركة   ،Helicopter Engines
 GKN شركة  مع  تعاونت  كما  ؛   Bell 505 الطائرة  تشغيل  عن  المسؤول 
Aerospace – الشركة المسؤولة عن تأمين مكونات نظام الوقود- وشركة 
Neste ، الشركة المسؤولة عن تأمين الوقود الجوي المستدام -  وشركة 
  .Marathon Petroleum Corp لشركة  تابعة  شركة  وهي   ،.Virent، Inc
وأجرت  الكيميائية.  والمواد  المتجددة  الوقود  أنواع  تصنيع  عن  المسؤولة 
اختبارات   GKN Aerospace و   Safran Helicopter Engines شركتا 

شاملة على مكونات المحرك ونظام الوقود.
وعلق Valentin Safir، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون البرامج ، لدى شركة 
Safran Helicopter Engines، قائاًل “ُيعبر الوقود الجوي المستدام هي 
الطائرات  الكربون من صناعة  استراتيجيتنا إلزالة  األساسية في  الركائز  أحد 
المروحية. وتم اعتماد محركاتنا للعمل على ما يصل إلى 50 في المائة من 
الوقود الجوي المستدام، وهدفنا هو التصديق على استخدام الوقود الجوي 
المستدام بنسبة %100 خالل السنوات القادمة، ما قد يؤدي إلى خفض 

انبعاثات دورة حياة الكربون بنسبة تصل إلى 80 في المائة “.
وقد تعاونت شركتا Neste و Virent من أجل مزج واختبار وتسليم الوقود 
الجوي المستدام الالزم لهذا المشروع كوقود بنسبة 100 في المائة. وعادة 
ما يجب مزج الوقود الجوي المستدام، المصنوع من زيت الطهي المستخدم 
أو غيره من المواد األولية الحيوية، مع المنتجات البترولية نظرا الحتوائه على 
مكون ُيسمى “العطريات”“aromatics” ، وهو مطلوب لتلبية المواصفات 
المحددة لوقود الطائرات اليوم. وتصنع شركة Virent مكوًنا عطرًيا مصنوًعا 
الجوي  الوقود  إلى  إضافتها  تمت  والتي  المتجددة،  النباتية  السكريات  من 
إلى مزج  الحاجة  ينفي  Neste، مما  أنتجته شركة  الذي  الخالص  المستدام 
الوقود الجوي المستدام مع الوقود البترولي. ولذلك، ُيعتبر الوقود الجوي 
التجريبية بديال  الرحلة  Virent لهذه  Neste و  المستدام الذي وفرته شركتا 
“بنسبة 100 في المائة” لوقود الطائرات النفطي، وال يتطلب إدخال أي نوع 

من التعديالت على المحرك.
 Bell 505 وتأتي التقنيات المتطورة وتعدد االستخدامات ليجعال من الطائرة
منصة مثالية لتدريب الطيارين العسكريين المنتظرين في جميع أنحاء العالم 
التجريبية  والطائرة  التدريب  أسطول  ويستخدم  الصعبة.  للمهام  وإعدادهم 
لدى شركة Bell حالًيا الوقود الجوي المستدام في عملياتهما. ووفًقا لبيان 
التنفيذ ويراقب  آلية  العمالء حول  الفريق توجيه محادثات  الشركة، يواصل 
اختبار الوقود الجوي المستدام مع الطائرة Bell 505 المخصص من جانب 

.Safran Helicopter Engines شركة
  Sustainable Footprint المستدام”   “التأثير  هدف  لتدعم  الرحلة  وتأتي 
انبعاثات  لخفض   Textron شركة  تنفذها  التي   Achieve 2025 خطة  في 
هذا  ضمن  المائة  في   20 بنسبة  الحراري  االحتباس  عن  الناتجة  الغازات 

المشروع وبقية خطط االستدامة األخرى.

التكنولوجيا المتقدمة
تعتبر الطائرة 505، سواء كانت تنقل األشخاص أو البضائع، أحدث طائرة في 
السوق في الوقت الحالي. ويأتي تصميم المقصورة المفتوح المزود بأربطة 
الوظائف  من  متنوعة  أداء مجموعة  على  والقدرة  متحركة  ومقاعد  مدمجة 
ليجعل هذه الطائرة مطلوبة. وتتميز الطائرة بتصميم انسيابي متقدم ومجهز 

بمكونات ديناميكية مجربة، وتأتي مزودة بقمرة قيادة زجاجية وأنظمة تحكم 
مزدوجة حسب رغبة العميل.

Bell 505  عبارة عن طائرة ذات خمسة مقاعد مصممة لتحقيق  والطائرة 
الطائرة  وتستخدم  المتقدمة.  التكنولوجيا  استخدام  أثناء  والكفاءة  السالمة 
 Garmin G1000H NXi نوع  من  المتكاملة  الطيران  إلكترونيات  أنظمة 
القناة  ثنائي  السيطرة  كامل  رقمي  نظام  Safran Arrius 2R مع  ومحرك 

FADEC لمراقبة المحرك
وتمنح المقاعد األمامية للمروحية الركاب مناظر أفضل أثناء الرحلة وتسمح 
وتجعل  المقصورة،  تشكيل  خيارات  بمزيد من  بالكامل  المسطحة  األرضية 
أبوابها الكبيرة الصعود أكثر سهولة، وتوفر رؤية أفضل، ومن ثم زيادة الوعي 
الميداني. باإلضافة إلى ذلك، يلبي النظام األكثر هدوًءا متطلبات المرحلة 
الدولي )ICAO(، مما يجعل  المدني  الطيران  Stage 3 من منظمة  الثالثة 

تجربة الطيران أكثر متعة.
ويأتي أعلى خطاف شحن في فئته واألداء المذهل على التحليق عاليا ليجعال 
الطيارين  تزويد  المثلى. إن  الخارجي  التحميل  Bell 505 وسيلة  الطائرة  من 
تشغيل  يجعالن  العمل  أعباء  وتقليل  الميداني  الوعي  من  أعلى  بمستوى 

الطائرة Bell 505 أكثر سهولة ويسرا, ويضمنان نجاح المهمة.
وعلى مدار أكثر من 85 عاًما، أعادت شركة Bell Textron Inc تشكيل تجربة 
والحصول    sound barrier الصوت  حاجز  كسر  من  أول  وكانت  الطيران، 
على الترخيص الالزم لطائرة مروحية تجارية. كما كانت جزًءا من أول مهمة 
قمرية تنفذها شركة “ناسا” وأول من طرح أنظمة المراوح المائلة المتقدمة 
الجوي  النقل  لترسم مالمح مستقبل  الشركة  تأتي  واليوم،  األسواق.  في 

المتقدم.
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يستخدم أسطول 
التدريب وطائرة العرض 
 Bell التجريبية لدى شركة
حالًيا الوقود الجوي المستدام 
في عملياتهما

 Neste تعاونت شركتا
و Virent لمزج واختبار 
وتسليم الوقود الجوي 
المستدام لهذا المشروع



تقارير
30

العـدد 614 | مارس 2023

لتحسين  بنشاط  تعمل  المنطقة  في  المسلحة  القوات  ألن  ونظًرا  واليوم، 
تماسًكا،  أكثر  مشتركة  عمليات  وتمكين  المختلفة  األسلحة  بين  التكامل 
تشكل  تلك    stove-piped المبرشمة  المبطنة  األنابيب  شبكات  أصبحت 
عبئا. كما أشار Richard Jerome، مدير تطوير األعمال وأنظمة المهام لدى 
المعلومات،  وتبادل  االتصال  “تعيق  أنها  إلى   ،Collins Aerospace شركة 
والمراقبة  المعلومات  بيانات  على  الحصول  من  القادة  كبار  تمنع  حيث 
  )Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance )ISR واالستطالع

ذات الصلة في الوقت المناسب للمساعدة في صنع القرار”.
بعض  ذلك  في  بما   - المتباينة  الشبكات  هذه  لجعل  حاجة  هناك  لذلك، 
 – التكلفة  أو  القدرة  بسبب  استبدالها  يمكن  ال  التي  المتقادمة  التقنيات 

مرتبطة ببعضها البعض. وأكد Jerome أن “هنا يأتي دورأنظمتنا”.
لشركة  التابعة  الشركات  إحدى   ،Collins Aerospace شركة  وتوفر 
الترددات  على  تعمل  آمنة  السلكية  أجهزة   ،Raytheon Technologies
األقمار  عبر  وبيانات  اتصاالت صوتية  وأنظمة   UHF و  VHF و   HF الثالث 
الصناعية وروابط بيانات مضادة للتشويش، وقد استثمرت الشركة في أجهزة 
 gateway solutions منفذة  وأنظمة  البرمجيات  على  المعتمدة  الالسلكي 
لتوحيد هذه الشبكات. وهذا يعطي التقنيات الجديدة مساًرا واضًحا لالندماج 
المقاتل  للعنصر  السريع  التكامل  هذا  ويسمح  المعركة.  ساحة  شبكة  مع 
باستيعاب البيانات الهامة باستمرار والتي ربما لم تكن متوفرة من قبل ضمن 

صورة تشغيلية مشتركة.
استشعار  أجهزة  مجال  في  رائدة  Collins Aerospace شركة  وتعتبر شركة 
موجودة  أنظمة  مع  البيانات  واستغالل  واالستطالع  والمراقبة  المعلومات 
 Imagery الصور  مستشعر  ويوفر  األوسط.  الشرق  منطقة  في  بالفعل 
رصد  على  القدرة  الجديد  الجيل  من   MS-110 األطياف  متعدد    sensor
النطاق  واسعة  تغطية  عمل  مع  الطويل،  المدى  على  واألنشطة  األجسام 
لدعم مهام االستطالع التكتيكية والمحلية. إنه النظام النفاث متعدد األطياف 

 Collins نظام شبكة
الموحد يدرأ التهديدات 

بعد أن أصبحت أنظمة وشبكات تقنية المعلومات 
أكثر أهمية لدى كافة أفرع الجيش، بدأت أسلحة 

وأفرع الجيش المختلفة في بناء شبكاتها الخاصة مما 
أدى إلى بناء أنظمة متباينة تعمل داخل صوامع.
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الوحيد الذي تم تطويره بالكامل والذي يتميز بسرعة الطيران.

SCI-Toolset مجموعة
سيساهم برنامج SCI-EDGE الجديد من إنتاج شركة Collins، وهو جزء من 
مجموعة SCI-Toolset لبرامج استغالل الصور، بشكل كبير في تخفيف أعباء 

العمل على محللي الصور عن طريق أتمتة رصد الهدف وتصنيفه.
 Collins Aerospace شركة  إنتاج  من   SCi-Toolset مجموعة  وتوفر 
  agnostic tools مجموعة شاملة من أدوات االستشعار واألدوات الحيادية
 Coalition Shared المشتركة  البيانات  هيكل  قمة  على  المبنية  للمنصة 
Data )CSD( لحلف شمال األطلسي )الناتو(. ويتم استخدامه من قبل أكثر 
وقابلية  المجاالت  متعددة  للعمليات  بالنسبة  كفاءته  وأثبت  دولة   14 من 
التشغيل البيني interoperability مع المنظمات األخرى المتحالفة مع الناتو 

أو شركاء التحالف.
والمراقبة  المعلومات  عمل  تدفق  حول   SCi أدوات  مجموعة  تصميم  وتم 
واالستطالع ISR المشترك بواجهة سهلة االستخدام. إنه قادر على التعامل 
مع كميات هائلة جًدا من البيانات، مما يسهل عمليات المعالجة واالستغالل 
الموزعة  المعلومات  وإدارة  المنتجات  فهرسة  إمكانات  وتتوافق  والتحليل. 
 STANAG 4559 Edition مع SCi-Toolset وإمكانيات المهام الكامنة وراء
AEDP-17( 4 و AEDP-19(. ويمكن نشر مجموعة أدوات SCi عبر المواقع 

الموزعة فعلًيا والمترابطة فيما بينها على البنى التحتية للشبكة الحالية.
ويعتبر كل مثيل من SCi-Toolset بمثابة خادم CSD، والذي يشاطر محتوياته 
 STANAG 4559 متطلبات  مع  المتوافقة  األخرى   CSDs مع  باستمرار 
Edition 3 and Edition 4 compliant CSDs األخرى. ويتم استخدام الحد 
األدنى من حركة مرور الشبكة لضمان قدرة المستخدمين من أي مكان عبر 
البرنامج على رصد منتجات المعلومات والمراقبة واالستطالع ISR بسرعة 

بمجرد النظر ببساطة إلى أي صورة تشغيلية مشتركة.
وتمنح الحاالت المترابطة لمجموعة أدوات SCi المشغلين ميزات أكثر ثراًء 
المحسن  التصور  ويوفر   .STANAG 4559 Edition 4 CSD بنية  تتجاوز 

للمستخدمين االستغالل والتحليل المعتمدين على الويب.

تمرين حديث
وخالل تمرين حديث، عرضت شركة Collins Aerospace شبكة آمنة متعددة 
الفرق وتمكنت  لقادة  بإنشاء صورة تشغيلية مشتركة  المستويات سمحت 
من توزيع صور حساسة للوقت عبر شبكة موحدة لعدة عنصر مقاتلة. وقال 
بيانات  وتمرير  التهديدات  تحديد  من  أيًضا  المشاركين  مّكنا  “لقد   Jerome

التهديد بشكل فعال من جهاز االستشعار، إلى القائد، إلى مطلق النار”.
الذكية  البوابات  ذات  الشبكات  من  شبكة  بناء  على  قادًرا  الجيش  كان  وإذا 
التي تربط جميع مصادر البيانات والمعلومات، فيمكنه تقديم بعض القدرات 
المهمة للعنصر المقاتل. على سبيل المثال، إذا رصد قائد طائرة مقاتلة نفاثة 
هدًفا ما، فيمكنه التواصل عبر شبكة النيران المشتركة، ومن المحتمل تمرير 

هذا الهدف إلى نظام آخر يمكنه تطبيق التأثير على هذا الهدف.
المقاتلة  العناصر  جميع  قدرة  هو  بتمكينه  نقوم  “ما  أن   Jerome وأوضح 
الجيش”.  وحدات  بقية  إلى  بسرعة  التهديد  هذا  ونشر  تهديد  أي  رصد  على 
مروحية شيًئا  طائرة  المقاتلون في  يرصد  حيث  اليوم،  بتجربتهم  ذلك  قارن 
ما، وعليهم أن يقوموا يدوًيا بإدخال المعلومات المتعلقة بالتهديد في أجهزة 
الكمبيوتر الخاصة بهم لتنبيه اآلخرين. وفي بيئة شبكة موحدة، سيتم تحديد 
هذا التهديد، وسيتم تنبيه كافة العناصر المقاتلة حول ما تحتاج إلى معرفته 

بطريقة آلية أسرع إيقاعا بكثير “.

يمكن لـ SCi-Toolset التعامل 
مع كميات هائلة جًدا من 
البيانات
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طرحت شركة Diehl Defense منتجاتها المبتكرة في مجال أنظمة الحماية والذخيرة والتغليف أثناء 
معرض Enforce Tac 2023 الذي اختتم فعالياته في ألمانيا مؤخًرا.

 UGV المأهولة  غير  البرية  المركبة  المعرض  مجموعة  ميز  ما  أبرز  ومن 
 Diehl التي أنتجتها شركة Ziesel من نوع ))Unmanned Ground Vehicle
تشكيل  عند  المشاة  لدعم  المركبة  من  اثنتين  الشركة  سلمت   .Defense
نوفمبر  نهاية شهر  األلمانية في  المسلحة  القوات  إلى  اللوجستي”  “النقل 

.2022
أن  سبق  التي   Rovo 2 األساسية  المنصة  على   Ziesel المركبة  وتعتمد 
العسكرية  المتطلبات  المركبة حسب  تعديل  وجرى   .Mattro أنتجتها شركة 
بالتعاون مع شركة Hentschel System GmbH وجرى تجهيزها بوظائف 
مستقلة. ويتم الحصول على الوظائف المستقلة عن طريق تركيب مجموعة 
تحويل  مجموعة  وهي   ،Diehl Defense شركة  طورتها  التي   PLATON

مستقلة عن المنصة للقيادة الذاتية ضمن بيئة عسكرية.
والمركبة Mattro Ziesel مجهزة ببطاريات ليثيوم أيون بقوة 10 كيلو وات 

في الساعة، وهي تعمل كهربائيًا، وننميز بعدم لفت االنتباه بسبب التشغيل 
20 كم /  إلى  المحرك، ويمكن أن تحقق سرعة تصل  الصاخب أو ضوضاء 

ساعة.
إدارة  نظام  مع   ،Ziesel المركبة  وبالتالي   ،PLATON المركبة  دمج  وتم 
 Systematics من إنتاج شركة Battlefield )BMS( Sitaware Frontline
الطائرات بدون طيار(  )وكذلك  المركبة  التحكم في  السائق من  الذي يمكن 
أثبتت  التي  المأهولة،  غير  البرية  المركبة  تتميز  المستقبل.  في   BMS عبر 
مرات،  عدة  األلماني  الجيش  وحدات  أجرتها  التي  االختبارات  خالل  نجاحها 
بقوتها وقدرتها على الحركة واالستقاللية اللتين تلبيان العديد من المتطلبات 
العسكرية المستقبلية التي يتمتع بها أي منتج متقدم، مثل أجهزة االستشعار 

.)GPS( السلبي أو استقاللية نظام تحديد المواقع العالمي
من  أنواع  عدة  على  بنجاح  األولية   PLATON المركبة  نماذج  اختبار  وتم 

شركة 
  Diehl Defense

تركز على الكفاءة العالية
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المركبات بما في ذلك الشاحنات )HX58( ومركبات القتال المدرعة المدولبة 
)Patria AMV( ومركبات الدعم العسكري األصغر حجما بالتعاون مع المكتب 
 Federal الخدمة  أثناء  والدعم  المعلومات  وتكنولوجيا  للمعدات  الفيدرالي 
 Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and
In-Service Support )BAAINBw( وقوات حلف شمال األطلسي )الناتو( 

ومختلف الشركاء الصناعيين.
 sensor االستشعار  صاري  بنظام  المعروضة   Ziesel المركبة  تجهيز  وتم 
إلى  باإلضافة   Zippermast GmbH شركة  إنتاج  من    mast system
التعرف  بما في ذلك  عالية،  / تصغير قابلة لإلمالة ذات قدرة  تكبير  كاميرا 
القادر   ،Walaris AI من شركة  الذكاء االصطناعي  باستخدام  األجسام  على 
على استكشاف المناطق أو مراقبتها. باإلضافة إلى ذلك، تتيح خوارزميات 
الذكاء االصطناعي من شركة Walaris التعرف التلقائي على األجسام، مثل 

الطائرات اآللية )بدون طيار(.

إبراز نظام الحماية الذاتية
المستجيبات  أنظمة  من  فريًدا  جياًل  أيًضا   Diehl Defense شركة  قدمت 
مجال  في  المأهولة  غير  الجوية  المركبات  الستخدام   effector systems
أنظمة الحماية، استناًدا إلى تقنية HPEM )كهرومغناطيسية عالية الطاقة(. 
وتحمي تقنية HPEM SkyWolf المناسبات العامة والبنى التحتية الحيوية 
الطائرات  تشكلها  التي  التهديدات  ضد  العسكرية  المهام  إلى  باإلضافة 

directed radiation التجارية بدون طيار عن طريق اإلشعاع الموجه
وتوفر مؤثرات HPEM إمكانية التشويش على تشغيل األنظمة اإللكترونية 
عن طريق نبضات التداخل interference pulses ويمكن استخدام المؤثرات 
 ،)IED( غير المميتة لحماية القوات المسلحة ضد العبوات البدائية الناسفة
القوة  استخدام  دون  المرور  حركة  أثناء  الفرار  من  الهاربة  المركبات  ومنع 

المادية ومنع أي دخول غير مصرح به إلى المناطق األمنية الحساسة.
وتم تصميم أنظمة HPEM من إنتاج Diehl Defense لمواجهة التهديدات 
الجوية  األنظمة  داخل  التحكم  إلكترونيات  التشويش على  الجوية عن طريق 
غير المأهولة من خالل نبضات كهرومغناطيسية قصيرة. لذلك، تعتبر هذه 
غير  الجوية  األنظمة  ضد  دفاعية  كمنصات  خاص  بشكل  مناسبة  األنظمة 
المأهولة أو الطائرات بدون طيار لمسافات قصيرة دون التسبب في حدوث 

أي أضرار جانبية.
قدرات  معا   HPEM و   )GBAD( األرضية  الجوي  الدفاع  أنظمة  وتوفر 
مثل  األرضية،  التحتية  البنية  أو  العامة  المناسبات  لحماية  ممتازة  دفاعية 
المستوطنات والمواصالت والمنشآت الصناعية، فضاًل عن منشآت الطاقة 

مثل منصات النفط أو مصافي التكرير.
عالوة على ذلك، يمكن استخدام األنظمة لحماية طرق النقل مثل القنوات 
 HPEM دمج  ويمكن  العسكرية.  والمهام  الطبيعية،  المائية  الممرات  أو 
SkyWolf مع أي نظام C-UAS قائم، تم تصميمه كحل مستقل أو كجزء 
من نظام GUARDION C-UAS المعياري، والذي يجمع بين أحدث تقنيات 

االستشعار والقيادة والتحكم والمستجيب.

الذخيرة المعروضة
أحد ابتكارات اإلنتاج في مجال الذخيرة الذي تم عرضه هو LIBELLE الذي 
ساحة  في  المدرعة  المركبات  المستجيبين إلشراك  من  التالي  الجيل  يمثل 

المعركة في المستقبل. وبفضل استخدام تقنيات الرؤوس الحربية التي أثبتت 
بقدرته  النظام  يتميز  أعلى،  من  الهجوم  على  القدرة  إلى  باإلضافة  جدواها 
والفعالة  والتفاعلية  السلبية  الحماية  أنظمة  أنواع  كافة  على  التغلب  على 
للمنصات المدرعة الحالية والمستقبلية. ولم يتم عرض LIBELLE كنموذج 
المركبة MRZR-D4 باالشتراك مع  واحد فحسب، ولكن كنظام كبير فوق 

إحدى محطات التسلح أيضا.

يحمي النظام
 HPEM SkyWolf 
المناسبات العامة والبنى 
التحتية الحيوية، باإلضافة إلى 
المهام العسكرية

تم تعديل المركبة 
البرية غير المأهولة 
Ziesel  حسب المتطلبات 
العسكرية
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 GM شركة
 Defense

تقود زمام 
المبادرة نحو إنتاج 

المركبات الكهربائية
تحرص شركة GM Defense على 

إحداث نقلة نوعية بالنسبة لعمالئها 
الدفاعيين والحكوميين على مستوى 

العالم والعبور نحو مستقبل أكثر 
كهربائية واستقاللية واتصااًل. ومن 

الجدير بالذكر أن األعمال التجارية 
في وضع جيد بما يكفي لتنفيذ هذه 
المهمة عن طريق زيادة االستثمارات 

الواردة من شركتها األم، شركة 
GM Defense، والتي تبلغ قيمتها 

اإلجمالية 35 مليار دوالر أمريكي في 
مجال السيارات الكهربائية وتكنولوجيا 

المركبات المستقلة لتقديم أنظمة 
حديثة قادرة على تعزيز قدرة العناصر 

المقاتلة. 

تكتيكية  مزايا  الكهربائية  المركبات  تكنولوجيا  تقدم  أن  ويمكن 
  Silent Watch الصامتة  الساعة  تمكين  مثل  للجيش، 
إشارات  الصامتة Silent Operations  واستخدام  والعمليات 
  acoustic and thermal signatures وحرارية  صوتية 
منخفضة عن طريق الحد من سخونة أجزاء المحرك. عالوة على 
ذلك، تصل االنبعاثات الكربونية الصادرة عن هذه المركبات إلى 

الصفر، مما يتيح مستقباًل أكثر استدامة.
وفي مقابلة حصرية مع مجلة »درع الوطن« على هامش معرض 
فعالياته  اختتم  الذي   2023 )أيدكس(  الدولي  الدفاع  ومؤتمر 
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 GM رئيس مجلس إدارة شركة ،Steve duMont في أبوظبي مؤخرا، قال
Defense، إن شركة GM Defense “تقود زمام المبادرة نحو إنتاج السيارات 
في  دوري  وينحصر  التجارية.  أعمالها  في  الكامل   100% بنسبة  الكهربائية 
استغالل التكنولوجيا التي تدعم هذا التحول على الجانب التجاري وتكييفها 

بما يلبي متطلبات عمالئنا الحكوميين والدفاعيين على مستوى العالم”.

مركبة مفرزة المشاة: عرض الحركة التكتيكية والسرعة
خالل معرض IDEX 2023، أوضح duMont أن الشركة حرصت على تسليط 
الجيل  من  الخفيفة  التكتيكية  العجالت  ذات  الهجينة  المركبة  على  الضوء 
التالي )NGLTWV(، التي تأتي لتسد الفجوة بين المركبات التي تعمل بالغاز 

والمركبات التي تعمل بالكهرباء بنسبة 100%.
وأضاف duMont “سوف تستفيد المركبة الهجينة ذات العجالت التكتيكية 
متقدمة  بطارية  على  االعتماد  من   )NGLTWV( التالي  الجيل  من  الخفيفة 
المهمة  قوة  من  كبير  قدر  وتمكين    silent operationالصامت للتشغيل 
بهدف دعم مجموعات المهام المختلفة وأجهزة االستشعار وأنظمة التسلح 
التي تتطلب الطاقة. وأردف “ما زلنا نبني بعًضا من أفضل المركبات التي 
تعمل بالغاز على مستوى العالم، وندرك تماما أن كل المركبات الكهربائية لن 
تتحلى بالسرعة التي تحققها المركبات األخرى. وسوف تقربنا المركبة الهجينة 
ذات العجالت التكتيكية الخفيفة من هدفنا نحو إنتاج المركبات الكهربائية. 
نبني  اآلن ألننا  بعد  الهجينة  المركبات  إلى  فيه  نحتاج  لن  وأتخيل مستقباًل 
التكتيكية،  المعركة  ساحة  في  حتى  الشحن  لتمكين  الالزمة  التحتية  البنية 
الهجينة  المركبة  والغرض من  بالفعل.  الدفاعيون  يحتاجه عمالؤنا  ما  وهي 
 Infantry Squad المشاة الخفيفة ومركبة مفرزة  التكتيكية  العجالت  ذات 

Vehicle )ISV( هو منح الجنود الحركة التكتيكية والسرعة الالزمتين”.
وتقوم شركة GM Defense حالًيا ببناء مركبة مفرزة المشاة لعمالئها في 
التنقل  لتأمين  والرشيق  الخفيف  المركبة  تصميم  وتم  األمريكي.  الجيش 

ساحة  عبر  ومعداتهم  أفراد  تسعة  من  مكونة  مشاة  لمفرزة  السريع  البري 
حراس  سالح  على  المركبة  عرضنا  “عندما  إنه   duMont وقال  المعركة. 
الغابات التابع للجيش األمريكي U.S. Army Rangers، أرادوا مركبة مجهزة 
 ISV بمقاعد ودروع أقل كثافة. ومن هنا جاءت فكرة حاملة األسلحة الثقيلة
على  هذه  األسلحة  حاملة  وحافظت   .)Heavy Gun Carrier )ISV-HCG
العديد من مواصفات مركبة مفرزة المشاة التي تتسع لتسعة ركاب، لكنها 
تتسع لخمسة ركاب فقط وتوفر القدرة على حمل األسلحة. إن النسبة العالية 
لقطع الغيار التجارية الخاصة بمركبة مفرزة المشاة تجعل المركبة مرنة للغاية 
بما يتيح تكييفها وتعديلها بكل سهولة لتلبية احتياجات كل عميل. وأعتقد 
استغالل عمالء  كيفية  ثورة حقيقية في  المشاة ستحدث  مركبة مفرزة  أن 

الجيش األمريكي ميزة خفة الحركة لصالحهم “.
كهربائي  إحداها  مختلفة،  فئات  خمس  في  المشاة  مفرزة  مركبة  وتأتي 
بالكامل الكهربائية  العسكرية  التجريبية  المركبة  باسم  والمعروف  بالكامل، 
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تستخدم  والتي   ،e-ISV أو    All-Electric Military Concept Vehicle
وعندما   .GM Defense لدى شركة  البطاريات  تكنولوجيا  الثاني من  الجيل 
يواجهون  المستخدمون  كان  ما  غالًبا  الكهربائية،  بالمركبات  األمر  يتعلق 
على  القدرة  عدم  بمعنى   ،range anxiety“ المدى”  من  “القلق  مشكلة 
معرفة عدد األميال التي يمكن أن تقطعها مثل هذه المركبة. وكانت هناك 
مشكلة أخرى، وهي الوقت الذي سيستغرقه شحن هذه المركبات. وبفضل 
 GM Defense تم جمعها، طورت شركة  التي  والبيانات  المكثفة  األبحاث 
تتيح  التي  للبطاريات  الكهربية  الكيمياء  مجال  في  الالزمة  التقنيات  أحدث 
المركبة  تأخذ  أن  يمكنك  “لذلك،   duMont وقال  السريع.  الشحن  إمكانية 
والذي قمنا  بالهيدروجين،  10 دقائق بشاحن بطارية موّلد  وتوصيلها لمدة 
ببنائه أيًضا، للحصول على مدى مهم من الناحية التكتيكية يتراوح بين 50 
التي كنا نضطر فيها إلى االنتظار  100 كيلومترا. لقد ولت تلك األيام  إلى 
التقنيات  بفضل  وذلك  المركبة  لشحن  لساعات 

التي توصلنا إليها حتى اآلن”.
على  حالًيا   GM Defense شركة  وتعمل 

العسكرية  المركبة  السيارة  من  التالي  الجيل  تطوير 
أو    All-Electric Military Concept Vehicleبالكامل الكهربائية 
e-ISV استناًدا إلى تقنية بطاريات الجيل الثالث، والتي ستمنح المركبة 

مدى أطول وأداءا أفضل.
التجريبية  المركبة  على  مثااًل  أيًضا   Steve duMont أعطى  كما 

إحدى  لنقل  تصميمها  تم  التي  بالكامل،  الكهربائية  العسكرية 
القياسية على ظهرها.  )الناتو(  األطلسي  حموالت حلف شمال 

ويمكن نقل المركبة جوا بسهولة بعد ربط مجموعة المهام مع 

الجزء الخلفي من المركبة بسرعة.
الخارجية  وزارة  مع  بالتعاون  آخر  برنامجا  أيًضا   GM Defense شركة  وتنفذ 
مصممة   SUV االستخدامات  متعددة  مركبة  ببناء  تقوم  حيث  األمريكية، 
شيفروليه  شقيقتها  من  المركبة  وتستفيد  محددة.  ومهام  أدوار  ألداء 
سوبربان، وستتميز بهيكل ونظام تعليق جديدين وفريدين من نوعهما، جرى 
تصميمهما خصيًصا لدعم متطلبات أداء المركبات الحكومية المتزايدة من 

حيث زيادة سعة الحمولة ووزن المركبة البرية.
االستخدامات  ومركبة   ISV المشاة  مفرزة  مركبة  “تتمتع   duMont وقال 
المتعددة SUV بقدرة عالية على التكيف مع الجيوش واالستخدام الحكومي 
في جميع أنحاء العالم. ونحن متحمسون لوجودنا في معرض آيدكس بالنظر 
إلى التاريخ الطويل من التعاون بين الواليات المتحدة ومنطقة الخليج في 

مجال التعاون الدفاعي “.

شراكة استراتيجية
وخالل معرض أيدكس 2023 وقعت شركة GM Defense وشركة “توازن” 

اتفاقية تعاون من شأنها تمكين األعمال 
التكنولوجيا  من  االستفادة  من  التجارية 
 GM Defense لشركة  المتقدمة  التجارية 
الدفاعيين  العمالء  احتياجات  تلبية  أجل  من 
والحكوميين في المنطقة، بدًءا من دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
متطلبات  بتلبية  التعاون  هذا  لنا  “سيسمح   duMont وأوضح 
القيام به  الذي يمكننا  الكثير  منطقة الشرق األوسط بأكملها، وهناك 
للمساعدة في تزويد القوات البرية والحكومات في المنطقة بمركبات 
رائعة تعتمد على مكونات تجارية. ونحن هنا من أجل الدخول في شراكة 
يحمله  لما  متحمسون  ونحن  الكبرى،  والمؤسسات  الشركات  مع 

المستقبل لنا”.
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شركة OCCAR توقع عقًدا إلنتاج 
صواريخ ASTER للقوات الفرنسية واإليطالية

 OCCAR وقعت شركتا
و Eurosam مؤخًرا عقًدا 

 ASTER 30 إلنتاج صواريخ
B1 New Technology و 

 ASTER و ASTER 30 B1
15 المتوسطة المدى. 

 Matteo ووقع االتفاق
Bisceglia، مدير شركة 
 Eva و ،OCCAR-EA

Bruxmeier، مدير عام 
 Eurosam شركة

 Direction Généraleللتسليح العامة  المديرية  عن  نيابة  العقد  توقيع  تم 
de l’Armement )DGA(  الفرنسية و SEGREDIFESA اإليطالية لصالح 
الفرنسية  والبحرية  الفرنسية  الجوية  القوات  هذه  وتشمل  دول.  خمس 
النهائي الجديد ، القوات  والجيش اإليطالي والبحرية اإليطالية والمستخدم 

الجوية اإليطالية.
وستشهد االتفاقية شراء النسخة الجديدة من ASTER 30 B1 NT للتعامل 
الصاروخ  هذا  وسيعمل  أسرع.  بشكل  المستقبلية  الجوية  التهديدات  مع 
والجيش  الفرنسية  الجوية  للقوات   SAMP / T NG تجهيز  على  الجديد 
اإليطالي والقوات الجوية اإليطالية وفرقاطات HORIZON التابعة لسالح 
البحرية اإليطالي. باإلضافة إلى ذلك، يضع العقد في االعتبار إنتاج الصاروخ 
اإليطالية  الجوية  للقوات   SAMP / T NG لـ  الجديد   ASTER 30 B1
الفرنسية  للبحرية  الجديدين   ASTER 15 و   ASTER 30 والصاروخين 

واإليطالية.
وقد انتهى العقد، الذي تم التفاوض عليه من قبل شركة OCCAR، بفضل 
المشاركة القوية من جانب شركتي EUROSAM و MBDA. ومن خالل هذا 
من  بدعم  األوروبية  الصواريخ  صناعة   OCCAR شركة  تعزز  الجديد،  العقد 
شركة MBDA والشركات األوروبية الرئيسية الفاعلة مثل Thales و Avio و 

Roxel و Simmel وغيرها.
 Mid-Life العمر  منتصف  تحديث  عقد  إلى  باإلضافة  الجديد  العقد  ويأتي 
Update  لمخزون الصواريخ ASTER الحالي في فرنسا وإيطاليا والمملكة 
شركة  ستزود  العقود،  لهذه  وطبقا   .2021 و   2020 عامي  في  المتحدة 
الدفاع  صواريخ  المدىمن  متوسطة  جديدة  بنسخ  الثالث  الدول   OCCAR

الجوي، والمساهمة، في نفس الوقت، في نظام الدفاع الجوي األوروبي.

 ASTER تتكون من صواريخ ASTER ومن الجدير بالذكر أن عائلة صواريخ
15 للمدى القصير إلى المتوسط وصواريخ ASTER 30 للمدى القصير إلى 
البعيد. وهناك قواسم مشتركة واسعة بين كلتي الفئتين، حيث يتميز كال 

terminal dart الصاروخين بنفس السرعة الطرفية
والصاروخ ASTER عبارة عن صاروخ ثنائي المرحلة، وتلك نظرية تؤدي إلى 
الوقود  معزز  ويضمن  االعتراض.  لمرحلة  الفعالية  من  قدر  أقصى  تحقيق 
الصلب التشكيل األمثل لمسار الصاروخ في اتجاه الهدف ويفصل بعد ثواٍن 
المسار، يتم توجيه الصاروخ  العمودي. وحتى منتصف  قليلة من اإلطالق 
يتم  التي  المحدثة  الهدف  بيانات  باستخدام  الذاتي  القصور  على  اعتمادا 

إرسالها بواسطة وحدة االشتباك عن طريق الرادار متعدد الوظائف.

الصاروخ ASTER عبارة 
عن صاروخ ثنائي 
المرحلة، وتلك نظرية تؤدي 
إلى تحقيق أقصى قدر من 
الفعالية لمرحلة االعتراض
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حلول
 Diehl Defence

المثبتة ميدانّيًا تحظى 
باإلعجاب

تستخدم أنظمة الدفاع الجوي لحماية السكان 
والمرافق الحيوية والتجهيزات والقوات البرية من 

الهجمات الجوية. ويتميز الدفاع الجوي من األرض 
بصورة خاصة بقدرته على توفير حماية مستمرة 

للمنطقة على المدى البعيد. 

وقد اختتمت شركة »ديهل ديفنس« )Diehl Defence(، الموّرد الرائد ألنظمة 
الدفاع الجوي المتطورة والتي تغطي مَديات مختلفة، مشاركتها بنجاح في 
في  ميدانيًا.  المثبتة  حلولها  على  الضوء  سلطت  حيث  “آيدكس”  معرض 
Diehl Defence، يبحث  التنفيذي لشركة  الرئيس  راوخ،  لقاء مع هيلموت 
مزايا صاروخ الشركة جو – جو من طراز IRIS-T وخطط التوسع في منطقة 

الخليج. وفيما يلي مقتطفات من اللقاء:

مـــا هي الحلول التي عرضتها شـــركة Diehl Defence في 
معرضي آيدكس / نافدكس 2023؟

 IRIS-T ( نماذج من نظام الدفاع الجوي األرضي Diehl Defence عرضت
SLM( المثبت ميدانيًا، وهو يضم المكونات التالية: قاذف الصواريخ، ورادار 
متعدد الوظائف، ومركز عمليات تكتيكية. وقد تم عرض الصاروخ أرض-جو 

الموجه نفسه )IRIS-T SL( كنموذج 1:1 في منصتنا الخاصة بالعرض.
ضمن  أيضًا  المشهور  المدى  قصير  جو-جو  الصاروخ  هذا  عرض  تم  وقد 
محفظة المنتجات الدفاعية التي عرضتها Diehl Defence. وهذا الصاروخ 
نتاج قصة نجاح أوروبية حقيقية، وهو يحظى باإلعجاب بقدراته القتالية غير 

المسبوقة، باإلضافة إلى تقنياته المتطورة والحديثة.
 ،IRIS-T SLS Mk III هو IRIS-T ثّمَة تطبيق آخر للصاروخ الموجه جو-جو
الذي تم عرضه أيضًا كنموذج، وهو عبارة عن منظومة دفاع جوي أرض-جو 
على  ونظام سيطرة  ومستشعرات  مؤثرات  مع  )قاذف  )جدًا(  المدى  قصير 
النيران( في مركبة حاملة محمية واحدة فقط، وبالتالي فهي شديدة المرونة 

في التنقل.
معرض  في  سبق،  ما  على  عالوة   ،Diehl Defense شركة  عرضت  وقد 
آيدكس، المستجيب HPEM SkyWolf C-UAS، وهو جيل جديد وفريد من 
التكنولوجيا  على  ويعتمد  طيار،  بدون  للطائرات  مضاّد  المستجيب  أنظمة 

الكهرومغناطيسية عالية الطاقة.

مثل  الذخائر؛  من  مختلفة  بأنواع  منتجاتها  باقي  عرض  الشركة  واستكملت 
وكذلك   VULCANO الجديدة  الموجهة  المدفعية  وذخيرة  البحرية،  الذخائر 
مع  لالشتباك  األسلحة  أنظمة  من  القادم  الجيل  تمثل  التي   ،LIBELLE

المركبات القتالية المدرعة في ساحة المعركة في المستقبل.

أشـــرَت إلـــى IRIS-T كقصـــة نجـــاح أوروبية. هـــالاّ أوضحت 
األسباب؟

األوروبي  الدفاعي  التعاون  على  رائعًا  مثااًل  جو-جو   IRIS-T صاروخ  ُيعد 
الحقيقي. فقد بدأ في تسعينيات القرن الماضي اتحاد شركات )كونسورتيوم( 
أوروبي مكون من ست دول، مع شركة Diehl Defense كمقاول رئيسي، 
في تطوير هذا الجيل الجديد من الصواريخ، وكل ذلك ضمن التكلفة واإلطار 
الصور  معالجة  نظام  هو  الصاروخ  مميزات  أبرز  وأحد  المحددين.  الزمني 
مساهمة  يمثالن  وهما   – التوالي  على  الحمراء،  تحت  األشعة  وتكنولوجيا 
شركة Diehl Defense في الصاروخ. وقد قمنا حتى اآلن بتصنيع وتسليم 
 .Block 1 النسخة من  4,000 صاروخ من طراز IRIS-T في هذه  أكثر من 
العالم متعاملة معنا على قدرات  12 دولة عبر  الجوية في  القوات  وتعتمد 

.IRIS-T الصاروخ
 IRIS-T Block ومن المتوقع، كذلك، أن يطرأ تحسن كبير على أداء الصاروخ
تحسينات  ذلك  وسيشمل  المناقشة.  قيد  أيضا  هي  أخرى  كتل  وثّمَة   .2

إضافية في األداء وفي القدرة على تلبية المتطلبات التشغيلية الجديدة.

هـــل لدى شـــركة »ديهل« )Diehl( أي خطط توســـعية كبيرة 
في اإلمارات / منطقة الخليج؟

تم تمثيل ديهل )Diehl( في منطقة الخليج على مدى أكثر من 10 سنوات 
وحتى اآلن، حيث نفذت بنجاح مجموعة واسعة من المشاريع بالتعاون مع 
المدة. ونسعى، وفقًا  الحكومية والشركات اإلماراتية خالل هذه  السلطات 

Diehl Defence هيلموت راوخ، الرئيس التنفيذي لشركة
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للوائح المعمول بها، لتوفير أكبر قدر ممكن من الفوائد والمزايا من منتجاتنا 
الشركات للدولة، ونحاول حيثما أمكن الدخول في شراكات  مع  مناسبة 

المحلية.

كيـــف يتـــم تصنيـــف دور الشـــركة 
من حيث برامـــج التدريب الداخلي 

لطلبة اإلمارات؟
»ديهل« هي الشركة الصناعية الرائدة لبرامج 
العربية  اإلمارات  دولة  في  الداخلي  التدريب 
خليفة  جامعة  مع  نتعاون  ونحن  المتحدة. 
بأبو ظبي منذ عام 2011، ولدينا 45 طالبًا 
اآلن.  حتى  الداخلي  للتدريب  ألمانيا  في 
أضفنا  ثم  تدريبية،  ببرامج  بدأنا  وقد 
برنامج  أخيرًا  وأطلقنا  التوجيه،  برامج 
 )Diehl Leadership( للقيادة  »ديهل« 

للمواهب اإلماراتية الشابة.
بمخطط  توازن”  “مجلس  ديهل  زودت 
شركة  أول  وكانت   ،SEEDS برنامج 
 .2019 عام  في  طالب  بستة  تشارك 
“بناء  بجائزة  فزنا  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الجسور” كنموذج يحتذى به في مؤتمر 
تدعم  كذلك  لندن.  في  األوفست 

الدورة  تنظيم  في  وساعدت   ،EGAP الجديد  توازن  مجلس  برنامج  “ديهل” 
برنامج  يركز  يناير.   25 األلمانية في  الشركات  بالتعاون مع  للبرنامج  األولى 
لوظائفهم  ويؤهلهم  حديثًا،  تخرجوا  الذين  اإلماراتيين  الطالب  على   EGAP
الجديدة في الخارج، مع خبرات إدارية وصناعية في الشركات العالمية الرائدة.

 ،)Diehl›s High Power Electromagnetic )HPEM ما مدى فعالية أنظمة
وكيف يمكن لمنطقة الخليج أن تستفيد من ذلك؟

سجلت أنظمتنا الكهرومغناطيسية عالية الطاقة نجاحًا كبيرًا، ويجري استخدامها 
التصاميم،  من  وواسعة  متنوعة  مجموعة  ضمن  العالم،  أنحاء  جميع  في 
وهي تستخدم لحماية الناس )على سبيل المثال: أثناء قمة مجموعة الدول 
والبنى  المرافق  أو  الكبرى(  الرياضية  األحداث  أو   ،)G7( السبع  الصناعية 
من  ومتميزًا  جديدًا  جياًل   HPEM SkyWolf نظام  ويعتبر  الحيوية.  التحتية 
أنظمة المستجيبات ضد الطائرات بدون طيار. ويؤثر HPEM بشكل مباشر 
في أشباه الموصالت الخاصة بإلكترونيات التحكم داخل الطائرات الصغيرة 
طيار  بدون  الطائرة  بين  االتصال  رابط  على  يعتمد  ال  وبالتالي  طيار،  بدون 
المسيرة  للطائرات  المضاد   )GUARDION( لنظام  ويمكن  التحكم.  ووحدة 
الصغيرة، وال سيما في منطقة 
الخليج، تأمين المباني الحكومية 
التحتية  البنى  أو  والمطارات 
الطائرات  ضد  األخرى  الحيوية 
والصغيرة  صغيرة  طيار  بدون 

جدًا المعادية.

IRIS-T SLS Mk III هو نظام دفاع 
جوي أرض - جو قصير المدى ومتكامل
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العالقات 
اإلماراتية ـ 
المصرية: 
قوة النموذج 

تقارب الرؤى والمصالح 
االستراتيجية وتفاهم قيادتي 

البلدين واإلرث التاريخي

يعكس التطور المتنامي في عالقات 
الشراكة واألخوة القائمة بين دولة اإلمارات 

العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، 
قوة الركائز التي تستند إليها هذه العالقات، 

التي اثبتت امتالكها روافد عميقة الجذور 
تضمن لها االستمرارية والتوسع وفق 

أطر مؤسسية تحقق المصالح المشتركة 
للبلدين والشعبين الشقيقين، وفي هذا 

العدد تسلط »درع الوطن« الضوء على ما 
تشهده العالقات اإلماراتية ـ المصرية من 

تطور نوعي يراكم عناصر القوة للشراكة 
بين األشقاء ويجعل لنموذج العالقات بين 

البلدين سمات وخصائص متفردة.

إعداد: هيئة التحرير
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على  اإلمارات  دولة  إلى  بزيارة  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  قام 
القمة  في  كضيف شرف  بمصر  االحتفاء  بمناسبة  كبير  وفد مصري  رأس 
فبراير   15-13 من  الفترة  خالل  عقدت  التي   ،2023 للحكومات  العالمية 
الماضي، والتي عقدت دورتها لهذا العام تحت شعار »استشراف مستقبل 
الحكومات«، حيث التقى تحت مظلتها  29 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 
250 وزيرًا، و10 آالف من المسؤولين الحكوميين، بجانب ممثلي أكثر من 
80 منظمة عالمية، ونخبة من رواد الفكر والمختصين في الشؤون المالية 
واالقتصادية واالجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف 

واألفكار التي تسهم في تعزيز التنمية واالزدهار حول العالم.
بأبوظبي صاحب السمو  الرئاسية  الرئيس المصري في مطار  وقد استقبل 
تبادل  حيث  ـ  الله  حفظه  ـ  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
حول  الودية  األحاديث  ـ  الشاطىء  بقصر  ـ  قصيرة  استراحة  في  الرئيسان 
العالقات األخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين. 
وخالل فعاليات القمة العالمية للحكومات أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي حوارًا استعرض خالله أهم االستراتيجيات واألولويات الحكومية.

الدورات  مدار  على  األكبر  هي  القمة،  هذه  في  مصر  مشاركة  كانت  وقد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بين  العالقات  عمق  على  تأكيدًا  الماضية، 
الوفد  يضم  حيث  عامًا،   50 من  ألكثر  الممتدة  العربية  مصر  وجمهورية 
في  للمشاركة  والخاص  الحكومي  القطاعين  عن  وممثلين  وزراء  المصري 
الحضور  وتميز  للحكومات.  العالمية  القمة  ومنتديات  جلسات  من  العديد 
المصري في الدورات الماضية من القمة العالمية للحكومات بمشاركة رفيعة 
المستوى، تمثلت في رئيس وزراء ووزراء وعدد من كبار المسؤولين، ما مثل 
إضافة نوعية وإثراًء للمحاور والنقاشات .وشهدت المشاركات المصرية في 
الدورات الماضية من القمة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة مع دولة 
اإلمارات في مجاالت التحديث الحكومي، والجوانب االقتصادية والتعليمية 

والرياضية.
بما  مصر،  في  الحكومي  األداء  لتطوير  االستراتيجية  الشراكة  أبرزها  ومن 
الشراكة  هذه  تشمل  حيث   ،2030 مصر  استراتيجية  تحقيق  في  يسهم 
الذكية والمسّرعات  الحكومية والخدمات  الحكومي والقدرات  والتميز  األداء 
الحكومية. وفي إطار الشراكة االستراتيجية لتطوير األداء الحكومي، أطلقت 
حكومة مصر، بالتعاون مع حكومة دولة اإلمارات، البرنامج القيادي لتطوير 
تجربة  على  بناء  تطويره  تم  الذي  مصر،  في  الحكومية  الخدمات  وتسريع 

حكومة دولة اإلمارات خالل السنوات الماضية.  
وقد استهل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارته لإلمارات في فبراير 
بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله 
ـ حيث اتسم اللقاء بالتفاهم وتقارب وجهات النظر كما هو لقاء الرئيسين، 
البلدين بشكل كبير.  تعزيز عالقات  التقارب والتفاهم في  حيث يسهم هذا 
وقد أكد الجانبان على خصوصية العالقات اإلماراتية ـ المصرية، ما ينعكس 
وقد  األوسط.  الشرق  منطقة  استقرار  في  ويسهم  المستمر  التنسيق  عل 
بين  التنسيق  أن  فهمي  أحمد   ، المصرية  الرئاسة  باسم  المتحدث  أوضح 
اإلمارات ومصر يجري بشأن قضايا التغير المناخي، حيث ترأست مصر مؤتمر 

المناخ “كوب 27” فيما تستعد اإلمارات الستضافة مؤتمر “كوب 28”.

عبد الفتاح السيسي: 
تقدم وازدهار إمارة دبي 
ودولة اإلمارات يشكالن 

تجربة تنموية ملهمة لكل 
المنطقة



43

درع الوطن... مسيرة وطن 

مشاركة مصرية متميزة في القمة الحكومية
كان الحضور المصري خالل القمة العالمية للحكومات 2023، والتي شاركت 
وحظي  االنتباه  لفت  قويًا  حضورًا  كان  رئيسي،  شرف  كضيف  مصر  فيها 
عبد  الرئيس  تحدث  حيث  كبير،  ودولي  إقليمي  وسياسي  إعالمي  باهتمام 
الفتاح السيسي في إحدى جلسات القمة مشيدًا بالدور اإلماراتي في دعم 
بالده وخاصة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
القاهرة  تحتاجها  التي  المساعدات  بتنسيق  قام  الذي  ـ  الله  ـ حفظه  الدولة 
أعقاب سقوط نظام  تواجهها في  التي كانت  الطاقة  أزمة  ودعم مصر في 
جماعة اإلخوان اإلرهابية. وقال الرئيس السيسي إن صاحب السمو الشيخ 
محمد حضر إلى مصر وكان على علم بما تحتاجه دون أن يبلغه أحد بذلك. 
كما أشار إلى أن الدول التي تسقط ال تقوم لها قائمة أبدًا وأكد أن فوضى 
2011 التي شهدتها مصر كّلفت البالد ثمنًا هائاًل وصل إلى 450 مليار دوالر. 
وأن مصر أنفقت ما يقرب من تريليوني جنيه لمواجهة التحديات المتفاقمة 
في أزمة الطاقة، وأن شبكة الطرق التي تم تطويرها ساهمت في توفير 8 

مليارات دوالر من استهالك الوقود في البالد.
وقد التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع صاحب السمو الشيخ 
حاكم  الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشد  بن  محمد 
وقال  للحكومات.  العالمية  القمة  اجتماعات  هامش  على  الله،  رعاه  دبي، 
السيسي إن »تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة اإلمارات يشكالن تجربة تنموية 
ملهمة لكل المنطقة.بدوره “ثمن” صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دور 
بـ”مواقف  العربية، وأشاد حاكم دبي  القضايا  الدفاع عن  مصر “الرائد” في 
الداخلي  الصعيدين  على  الحكيمة  وسياستها  المصرية  السياسية  القيادة 

والدولي”.
القمة  المستوى في  الرئيس المصري إن “مشاركة بالده بوفد رفيع  وقال 
يعكس عمق العالقات المميزة بين البلدين، التي تمثل أساسًا مهمًا للحفاظ 

على األمن والمصالح العربية في المنطقة”.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة حوارية على هامش 

القمة العالمية للحكومات في دبي، اإلثنين، إن مصر كادت أن تضيع قبل 
سنوات مثل بقية الدول، وال أحد نجا إال مصر. وشدد السيسي على أن »أول 
نقطة مضيئة لبناء الدولة المصرية هي دعم األشقاء«. وأضاف السيسي أن 
»الدولة التي تقع ال تنهض مرة أخرى ومصر نهضت بإرادة رب العالمين«، 
مواجهة  على  عملت  والدولة  للناس،  تحكى  المصرية  »التجربة  أن  وأكد 
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التحديات بشكل منفرد«. 

معالم قوة العالقات التجارية اإلماراتية المصرية
التعاون االقتصادي والمصالح المتبادلة: العالقات االقتصادية القائمة بين 
السياسي  المستويين  على  المتميزة  العالقات  ثمار  أهم  أحد  هي  البلدين، 
والشعبي، حيث تعد اإلمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى 
العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة اإلمارات في 
التجارة البينية غير النفطية، كما تعد دولة اإلمارات أكبر مستثمر في مصر 
على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 16 مليار دوالر. وقد 
كشفت بيانات حديثة، عن ارتفاع إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي 
بين اإلمارات ومصر خالل الـ 22 عاما الماضية ) الفترة من عام 2000 حتى 
ما  »أي  247.68 مليار درهم  أكثر من  إلى   )2022 األول من  النصف  نهاية 
ُيعادل 67.4 مليار دوالر« بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 
%3635. وبحسب بيانات المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء، فقد ارتفع 
حجم التبادل التجاري غير النفطي بين اإلمارات مصر من 744 مليون درهم 
في العام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في العام 2022؛ فيما بلغ 
حجم التبادل التجاري بين البلدين خالل النصف األول من العام الجاري أكثر 
من 14.1 مليار درهم مقارنة مع 13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 

الماضي بنمو %6.4.. وتوزعت التجارة بين البلدين خالل الفترة من “2000 
83.3 مليار  2022” بين واردات بقيمة  العام  النصف األول من  حتى نهاية 
درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار 
درهم في حين أظهرت األرقام معدالت النمو المطرد في حجم التجارة بين 
البلدين خالل تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار 
درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018، وفقا لوكالة األنباء 
اإلماراتية “وام«.وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع “واردات” للتبادل التجاري بين 
البلدين خالل العام 2021 “ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية 
ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 
مليار درهم”، فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر “ذهب 
خام بقيمة 2.83 مليار درهم و بوليمرات اإليثلين بقيمة 1.2 مليار درهم و 
3 سلع  أبرز  822 مليون درهم«.وشملت قائمة  بقيمة  البروبلين  بوليمرات 
و  درهم  مليار   4.03 بقيمة  اتصاالت  “أجهزة  مصر  إلى  تصديرها  إعادة  تم 
آالت للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم و زيوت 
نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 
اإلمارات  دولة  الصادرة من  االستثمارات  ».وتقدر قيمة  درهم  450 مليون 
 110 بحوالي   2019 العام  وحتى   2003 العام  من  الفترة  خالل  مصر  إلى 
مليارات درهم ؛ فيما تتصدر اإلمارات المركز األول عالميًا في عدد الشركات 
17 مليار دوالر. 1250 شركة برؤوس أموال قدرها  العاملة في مصر بنحو 
برصيد  العالمي،  الصعيد  أكبر مستثمر في مصر على  اإلمارات  وتعد دولة 
1250 شركة  من  أكثر  وتعمل  درهم  مليار   55 عن  يزيد  تراكمي  استثمارات 
إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة 
والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة 
التأمين، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والعقارات والبناء، والسياحة، 
 4 من  أكثر  المصرية  الشركات  وغيرها.وتستثمر  الغذائي،  واألمن  والزراعة 
مليارات درهم في اإلمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي واإلنشاءات 
2022 عن الشراكة الصناعية  وتجارة الجملة والتجزئة.وتم اإلعالن في مايو 

تعد اإلمارات أكبر مستثمر 
في مصر على الصعيد 
العالمي، برصيد استثمارات 
تراكمي يزيد عن 16 مليار دوالر 
وقد كشفت بيانات حديثة، عن 
ارتفاع إجمالي قيمة التبادل 
التجاري الغير نفطي بين اإلمارات 
ومصر خالل الـ 22 عامًا الماضية
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التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين باإلضافة إلى المملكة 
األردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دوالر، 
منصة  إطالق   2019 العام  عنها.وشهد  المنبثقة  المشاريع  في  لالستثمار 
استثمارية استراتيجية مشتركة بين اإلمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دوالر 
لتنفيذ مشاريع حيوية في مجاالت اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من 
الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في  الفترة  الشركات اإلماراتية خالل 
مليار   15 2021 سعيها الستثمار  عام  أبوظبي  مصر.وأعلنت شركة سكاي 
جنيه في مشاريع عقارية في مصر خالل عامين. كما أكدت شركة موانئ دبي 
العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دوالر في 
ميناء العين السخنة خالل العامين إلى الثالثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع 
استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دوالر.وأعلنت مجموعة الفطيم 
مليار  إلى  مليون   700 قيمتها  استثمارات  نيتها ضخ  عن   2022 يونيو  في 
أبوظبي  لشركة  استثمارات  المقبلة وشملت  الثالث  السنوات  دوالر خالل 
القابضة ADQ في مصر حصًصا في البنك التجاري الدولي »CIB« أحد أكبر 
البنوك المصرية، ومنصة “فوري” الرائدة في التحّول الرقمي والمدفوعات 
والبضائع،  الحاويات  لتداول  اإلسكندرية  وشركة  مصر،  في  اإللكترونية 
وشركتي “مصر إلنتاج األسمدة” “موبكو” و”أبو قير لألسمدة والصناعات 
ألـ  الوطني  بـاليوم  بالقاهرة  اإلماراتية  السفارة  احتفالية  الكيماوية”.وخالل 
51، قالت سعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر أن اإلمارات ومصر 
رئيسيين  محورين  على  ترتكز  قوية  اقتصادية  عالقات  بناء  من  تمكنتا  قد 
شراكات  وتطوير  واالستثماري،  التجاري  والتعاون  التنموي  “التعاون  هما 
ناجحة، سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص”.  وقد 
شهدت تلك العالقات تقارًبا وتعاوًنا ودعًما واستثماًرا بعد الثالثين من يونيو 
رأس  على  كانت  فاإلمارات  االرهابي؛  اإلخوان  تنظيم  حكم  2013وسقوط 
الدول العربية التي أيدت الموقف الشعبي المصري، وبادرت بدعم مصر في 
إطار حزمة مساعدات خليجية ، في 21 أبريل 2016 أمر صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم مبلغ 4 مليارات دوالر دعمًا لمصر، ملياران 

التنموية في مصر، وملياران  المجاالت  منها توجه لالستثمار في عدد من 
المصرى . النقدي  االحتياطي  لدعم  المصري  المركزي  البنك  في  وديعة 
من  والعديد  والمادية  العينية  المساعدات  من  حزًما  اإلمارات  قدمت  كما 
االستثمارات المباشرة، فى إطار من عالقات التعاون الوثيق بين الدولتين 
تبلورت فى شكل عدد من االتفاقيات والبروتوكوالت التى تجاوز عددها نحو 
التنمية  للتنمية من أهم شركاء  أبوظبى  اتفاقية. ويعتبر صندوق  العشرين 
فى مصر فضاًل عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دوالر 
تقدر  السيادى. كما  مصر  وصندوق  القابضة  التنموية  أبوظبى  شركة  عبر 
العام  خالل  دوالر  مليار   3.4 بنحو  باإلمارات  العاملين  المصريين  تحويالت 
المالي 2020-2019 مقابل 3.1 مليار دوالر خالل العام المالي 2018-2019 
بنسبة ارتفاع قدرها 9.5. وتعكس الصفقات المالية التي تنفذها مؤسسات 
في  االستثمار  على  اإلمارات  حرص  المصري  المحلي  السوق  في  اماراتية 
استقرار مصر ودعم اقتصادها الوطني، حيث يعكس توقيت هذه الصفقات 
هذه  ومواصلة  المصرية  الوطنية  العملة  دعم  في  القوي  اإلمارات  دور 
تجمع  التي  الخاصة  التاريخية  للعالقة  امتدادًا  تمثل  التي  الداعمة  السياسة 
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شعبين البلدين، والتي أرساها، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  بقوة صاحب  ويدعمها  نهيان،  آل 

رئيس الدولة، حفظه الله.
االقليمية  القضايا  حيال  والتصورات  الرؤى  ووحدة  المواقف  تقارب 
والدولية:رغم أن التعقيدات والتشابكات التي طرأت على العالقات الدولية 
واالقليمية في السنوات األخيرة قد جعلت وقوف أي دولتين على أرضية 
مشتركة تعكس تطابق وجهات النظر، مسألة مستبعدة للغاية، فإن اإلمارات 
يجعلهما  ما  المشتركة  واإلرادة  والعزيمة  اإلصرار  من  تمتلكان  ومصر 
مصالح  تضع  قد  عقبات  أو  طارئة  سلبية  متغيرات  أي  بتجاوز  تتمسكان 
العالقات  امتالك  يعكس  ما  وهذا  نقيض.  على طرفي  الشقيقين  البلدين 
الالزمة لضمان  المناورة  الكافية والقدرة على  المرونة  ـ المصرية  اإلماراتية 
العالقات  هذه  في  األساس  ألن  وذلك  المشتركة،  المصالح  على  الحفاظ 
ووحدة  واالصطفاف  المشترك  العمل  على  القوي  والحرص  الرغبة  هو 
وأبوظبي  القاهرة  تتفق  حيث  والتهديدات،  للتحديات  والتصدي  المواقف 
على ضرورة احترام القانون الدولي، ومكافحة الفكر المتطرف والتنظيمات 
اإلرهابية، وإرساء قيم التعايش المشترك وقبول اآلخر، وحل الخالفات بين 
الدول بالطرق السياسية والسلمية وطاولة الحوار، كما يؤمن البلدان بأهمية 
تحقيق األمن واالستقرار االقليمي واستعادة زخم العمل العربي المشترك 
من أجل التصدي لتغول القوى االقليمية الطامعة، وتقديم الدعم والمساندة 
للدول العربية التي تعاني الفوضي واالضطرابات منذ عام 2011، والسعي 
بقوة لدعم واستعادة دور الدولة الوطنية العربية والجيوش الوطنية باعتبار 
الخارجية ومنع تنظيمات الفوضى  الوحيد للتصدي للتدخالت  ذلك السبيل 
واالرهاب من استغالل الفراغ األمني الناجم عن انهيار الدول. وماسبق يعني 
المصرية،  اإلماراتية  للعالقات  حاكمة  أساسية  استراتيجية  ثوابت  أن هناك 
وأن هذه الثوابت تفوق في قيمتها وأهميتها المكاسب العابرة، وإن كبرت، 
ألنها تتعلق بمصير الدول والشعوب وليس بمواقف تكتيكية. وقد أسهم 
الرؤى بين اإلمارات ومصر تجاه القضايا والتحديات اإلقليمية  التوافق في 
البلدين،  بين  االستراتيجية  العالقات  وترسيخ  تعميق  الكبرى، في  والدولية 
التي أصبحت رصيدًا لكل األمة العربية، من أجل التصدي لكل ما يحاك ضد 
األمن القومي العربي، وهو ما تعكسه تصريحات ومواقف قيادتي البلدين.

في  االعالمي  التركيز  أن  رغم  المشتركة:  والمصالح  التعاون  قاعدة  تنوع 
واالقتصادي،  السياسي  الشقين  على  يجري  المصرية  اإلماراتية  العالقات 
روافدها  وتعدد  بتنوعها  أساسًا  يرتبط  ورسوخها  العالقات  هذه  عمق  فإن 
العالقات والمصالح  االرتكاز على تتكىء عليها  اتساع قاعدة  إلى  بما يؤدي 
ركائز  تعدد  إلى  االشارة  يمكن  ذلك  وفي  الشقيقين.  للبلدين  المشتركة 
وثيقة  قوية  وصالت  تقارب  فهناك  ومصادرها،  روافدها  وتعدد  العالقات 
الصعيد  على  وأخرى  واالنساني،  والشعبي  االجتماعي  المستوى  على 
الحديث  يمكن  حيث  العسكري،  الصعيد  على  وثالثة  والرياضي،  الثقافي 
بين اإلمارات ومصر، حيث  العسكري  المجال  النطاق في  عن تعاون واسع 
وممنهج،  مستمر  بشكل  والبرية،  والجوية  البحرية  البلدين  قوات  تشارك 
بشكل يناسب قوة الشراكة والتعاون، في سلسلة من التدريبات العسكرية 
المشتركة.  وال ينعكس التوافق في الرؤى بين اإلمارات ومصر تجاه مختلف 
القضايا والتحديات اإلقليمية والدولية، في التمارين المشتركة بين البلدين 
وبينها  الكبرى،  الدول  مناورات  في  للمشاركة  ذلك  تعدى  بل  فحسب، 
وكذلك  النسر”  “تحية  ومناورات  تدريبات  في  األمريكية  المتحدة  الواليات 

حرصت اإلمارات على 
االستثمار في استقرار 
مصر ودعم اقتصادها 

الوطني وكان لها دور قوي 
في دعم العملة الوطنية 
المصرية ومواصلة هذه 

السياسة الداعمة التي تمثل 
امتدادًا للعالقة التاريخية الخاصة 

التي تجمع شعبين البلدين
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التدريبات  تتعدد  العرب”.وبجانب ماسبق،  “درع  وعربيًا في  الساطع”  “النجم 
والمناورات المشتركة بين البلدين، حسب ما تفيد التقارير والبيانات الرسمية. 
ويجسد التعاون العسكري قناعة مصر الراسخة التي تتردد دائمًا في تصريحات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين العسكريين والسياسيين والبيانات 
والمواقف الرسمية المصرية، وتنطلق من أن أمن مصر القومي مرتبط بأمن 
منطقة الخليج العربي عامة وبدولة اإلمارات خاصة. وقد أسهمت المناورات 
والتدريبات المشتركة بين البلدين بًرا وبحًرا وجًوا من قوة التعاون العسكرى 
آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  البلدين. وقد عكست مشاركة صاحب  بين 
نهيان في افتتاح قاعدتي “محمد نجيب العسكرية” )شمال مصر( في يوليه 
وإفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة  في  عسكرية  قاعدة  أكبر  تعد  التي   2017
بين  االستراتيجية  الشراكة  2020، عمق عالقات  يناير  في  “برنيس”  وقاعدة 
مؤشرات  أهم  بينهما.ولعل  والعسكرية  الدفاعية  العالقات  وقوة  البلدين، 
التعاون العسكري بين الدولتين التدريبات المشتركة، خاصة التدريبات البحرية 
والمصالح  اإلقليمية  المياه  حماية  بهدف  واألحمر،  المتوسط  البحرين  في 
وتهديدات  العربية  المنطقة  على  يسيطر  الذي  التوتر  ظل  في  االقتصادية 
أمن المالحة واحتجاز السفن، والتدريبات الجوية والبرية للقوات الخاصة في 
التنظيمات االرهابية  تأتي في إطار مكافحة اإلرهاب، وسعي  البلدين والتي 
البحري  األمن  وتهديد  االقليمي  األمن  في  سلبًا  للتأثير  للخارج  الموالية 
واستهداف حركة النقل والمالحة في المياه االقليمية العربية سواء في باب 
في  كذلك  المتنامي  العسكري  التعاون  يتجلى  كما  العرب.  بحر  أو  المندب 
المتبادلة  الزيارات  الشقيقين، فضاًل عن  البلدين  الدفاع في  قيادات  لقاءات 
حرص  إطار  في  ذلك  يجري  حيث  والمصرية،  اإلماراتية  العسكرية،  للوفود 
وسبل  والدولية  اإلقليمية  الساحتين  على  المستجدات  مناقشة  على  دائم 
دعم وتعزيز عالقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات 
المسلحة لكال البلدين. ويالحظ أن قوة العالقات السياسية واألخوية تنعكس 
في المجاالت كافة، ومنها المجال العسكري، حيث يجري التنسيق والتعاون 
بين الصناعات الدفاعية الوطنية اإلماراتية والمصرية لالستفادة من الخبرات 

الحربي  اإلنتاج  وزارة  الجانبين،  يمتلكها  التي  المتنوعة  والشراكات  المتراكمة 
قوي  ترابط  هناك  ماسبق  وبجانب  الدفاعية.  للشركات  اإلمارات  ومجلس 
على  اإلمارات  حرصت  حيث  الرياضية،  منها  أخرى  مجاالت  في  البلدين  بين 
األعوام  لعدة سنوات خالل  القدم  لكرة  المصري  السوبر  استضافة مباريات 
أخرى  الشقيقتين، محطة مهمة  الدولتين  بين  العالقة  األخيرة. وقد شهدت 
يتجلى فيها الجانب اإلنساني، وهي ماراثون زايد الخيري، والذي يقام كل عام 
بإحدى المحافظات في مصر، والذي تخصص عوائده للمشروعات الخيرية في 
مصر.وهناك أيضًا على الصعيد الثقافي عالقات قوية مميزة بين اإلمارات 
ومصر، وفي هذا اإلطار يتم سنوًيا تنظيم العديد من الفاعليات واألنشطة 
الثقافية المصرية بدولة اإلمارات سواء على صعيد الفرق الفنية أو المشاركة 
البلدين  بين  المستوى  رفيعة  الزيارات  تبادل  الكتب، فضاًل عن  في معارض 
التعليمية والدينية والثقافية، يحظى  الروابط  الثقافي.وفي إطار  في المجال 
ا  األزهر الشريف بتقدير المسئولين والمواطنين اإلماراتيين باعتباره مرجًعا دينيًّ
إلى وجود تعاون بين األزهر وجامعته ووزارتي األوقاف في  معتداًل، إضافة 
من  بدعم  الشريف  لألزهر  والمطبوعات  الدينية  الكتب  إلصدار  البلدين  كال 
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رئاسة  األزهر  الطيب شيخ  أحمد  الدكتور  ويتولى فضيلة  اإلماراتي.  الجانب 
مجلس حكماء المسلمين ومقره أبوظبي والذي يضم نخبة في من علماء 
واالعتدال  التسامح  نشر  في  رائد  عالمي  بدور  ويقوم  االسالمي،  العالم 
القيادتين  بين  المميزة  األخوية  للعالقة  وتعزيًزا  المتطرف.  الفكر  ومواجهة 
الشريف  األزهر  قام  ومصر،  اإلمارات  من  كل  في  الشقيقين  والشعبين 
للجامعة في  أول فرع  ٌيعد  والذي  اإلمارات،  األزهر في  بافتتاح فرع جامعة 
العام  في  العين،  مدينة  في  عملها  الجامعة  بدأت  وقد  خارج مصر.  العالم 
الدراسي 2016، بثالثة تخصصات هي: الدعوة واإلعالم، والتربية اإلسالمية، 
مستقبلًيا  توسًعا  تشهد  أن  على  األجنبية،  باللغات  اإلسالمية  والدراسات 
حسب احتياجات المجتمع اإلماراتي وسوق العمل.كما قامت مؤسسة زايد 

“مركـز  اسم  تحت  مصر  في  إسالمي  ثقافي  مركز  بإقامة  الخيرية  لألعمال 
موافقة  بخالف  الشريف،  األزهر  لجامعة  تابـع  والتكنولوجيـا”  للثقافـة  زايد 
قيام  إلى  إضافة  األزهرية،  المعاهد  من  عدد  ترميم  على  أيًضا  المؤسسة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
لألزهر  مكتبة  إنشاء  بتمويل مشروع  ـ  الله  رعاه  ـ  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس 
اإلسالمية  المخطوطات  وحفظ  وترميم  اإلنترنت،  على  بثها  يتم  الشريف 
الشيخ  السمو  صاحب  قيام  جانب  إلى  األزهر،  بجامعة  الموجودة  القديمة 
الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة بتقديم الدعم لعدد من المشروعات 
البحثية والعلمية في مصر، منها: مبنى دار الوثائق المصرية والمركز العلمي 

ومكتبة كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

نمذجة العالقات اإلماراتية ـ المصرية
واألخوة  التعاون  عالقات  وتطور  تنامي  فإن  ماسبق،  كل  إلى  باالضافة 
يأت من  لم  األشقاء  بين  للتعاون  نموذجًا  تعد  التي  اإلمارات ومصر،   بين 
فراغ، وإنما يمثل نتاجًالمجموعة متشاركة ومتشابكة من العوامل، التاريخية 
الشراكة  هذه  من  جعلت  واالقتصادية،  والثفافية  والسياسية  والشعبية 

نموذجًا يحتذى به، وأهم هذه العوامل:
إرث االحترام والتقدير المتبادل بين قيادتي الدولتين، والذي يرجع إلى ما قبل 
الثاني من ديسمبر عام 1971 الذي شهد قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، طيب 
آنذاك،  الوليدة  الدولة  التي دعمت  الدول  أوائل  ثراه، وكانت مصر من  الله 
لألمن  كركيزة  وإقليميًا  دوليًا  ودعمتها  االتحاد،  دولة  مطلق  بشكل  دت  وأيَّ
واالستقرار، واعتبرتها إضافة نوعية جديدة لقوة العرب. وفي المقابل، فإن 
المغفور  القائد المؤسس  به  الذي قام  الدور  التاريخ يسجل بأحرف من نور 
حرب  دعم مصر في  ثراه، في  الله  ، طيب  زايد  الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له 
زعماء  أول  من  فكان   ،1973 عام  أكتوبر  من  السادس  في  المجيدة  أكتوبر 
جانب مصر في معركتها  إلى  الوقوف  العرب بضرورة  الذين طالبوا  العرب 
المصيرية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن »المعركة هي معركة الوجود العربي كله 
اللحظة  ومنذ  والكرامة«.  العزة  نورثها  أن  علينا  قادمة  كثيرة  أجيال  ومعركة 
أن دولة اإلمارات  أعلن  القتال في سيناء والجوالن،  بدء فيها  التي  األولى، 
العربية المتحدة تقف بكل إمكاناتها مع مصر وسوريا، في حرب الشرف من 
أجل استعادة األرض المغتصبة. كما ال يمكن ألحد أن ينسى وصية الشيخ 
كلهم..  للعرب  نهضة  مصر  »نهضة  فيها:  قال  والتي  بمصر،  الخاصة  زايد 
أكررها  وهذه وصيتى،  جانب مصر..  إلى  دائما  يكونوا  بأن  أبنائى  وأوصيت 
لتحقيق  الطريق  إلى جانب مصر، فهذا هو  دائما  يكونوا  بأن  أمامكم،  لهم 
العزة للعرب كلهم.. إن مصر بالنسبة للعرب هى القلب، وإذا توقف القلب 
فلن تكتب للعرب الحياة«. وهذه الوصية تفسر المكانة الراسخة التي تحظى 
الذي  الكبير  الدعم  بها مصر لدى دولة اإلمارات قيادة وشعبًا، وتترجم في 
قدمته ـ وال تزالـ  اإلمارات لمصر خالل السنوات الماضية، والذي يحظى في 
المقابل بامتنان وعرفان كبيرين من مصر وقيادتها، وهذا ما عبر عنه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بقوله:”إن دولة اإلمارات وعلى خطى المغفور له الشيخ 
المواقف،  أصعب  في  مصر  جانب  إلى  وقفت  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد 
والشعب المصري لن ينسى أبدا وقفة اإلمارات خالل أحداث 2013، هذه 
الوقفة هي التي عززت صمود مصر خالل تلك الفترة الصعبة فكل التحية 

والتقدير واالمتنان لألشقاء في دولة اإلمارات.«

المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان طيب الله ثراه أول زعماء 
العرب الذين طالبوا العرب بضرورة 

الوقوف إلى جانب مصر في معركتها 
المصيرية ضد إسرائيل، مؤكدًا أن 

»المعركة هي معركة الوجود العربي 
كله ومعركة أجيال كثيرة قادمة علينا أن 

نورثها العزة والكرامة
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توافق الرؤى ووجهات النظر: ترتكز العالقات اإلماراتية المصرية على أسس 
عدة منها تبني الدولتين لرؤية موحدة تجاه األزمات التي تشهدها العديد من 
الدول العربية منذ عام 2011، وتنطلق هذه الرؤية من أهمية  الحفاظ على 
الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى، والتسوية السياسية لألزمات اإلقليمة؛ 
حقنا لدماء األبرياء وحفاًظا على مقدرات الشعوب العربية وصوًنا للسالمة 
اإلقليمية للدول العربية والحفاظ على وحدتها وسالمة أراضيها. كما تقود 
الدولتان الجهود الرامية إلى التصدي بقوة وحزم لظاهرة التطرف واالرهاب 
وتعزيز العمل العربي والدولي المشترك لمكافحة هذه اآلفة الخطيرة، التي 
تهدد األمن واالستقرار االقليمي والدولي كما تعمالن على تحفيز وتنسيق 
االجرامية  االرهابية  للتنظيمات  التصدي  لمواصلة  الدولي  المجتمع  جهود 
التي تسببت في تفشي الفوضى واالضطرابات بدول عربية عدة، والتصدي 
كذلك للدول واألطراف الداعمة لهذه التنظيمات. وترفض الدولتان بشكل 
على  دومًا  وتؤكدان  العربية،  الدول  شئون  في  الخارجية  التدخالت  قاطع 
ضرورة التصدي الحاسم لها، باعتبارها المسئولة عن انهيار األوضاع األمنية 
واالقتصادية في العديد من دول المنطقة. وقد عبر عن ذلك بوضوح صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله، حينما حذر 
التوترات  التي تسبب  المنطقة هي  الخارجية في شؤون  أن “التدخالت  من 
وتستنزف الجهود والمقدرات”..داعيًا المجتمع الدولي إلى اإلسهام بفاعلية 
التطور  في  شعوبها  طموحات  يحقق  بما  المنطقة  في  السالم  إرساء  في 
على  الحفاظ  بضرورة  يتعلق  فيما  موحدة  رؤية  الدولتان  تتبنى  كما  والبناء. 
الدولة الوطنية في عالمنا العربي، والتصدي ألي تهديدات من شأنها النيل 

من المصالح العربية.
تطويرها،  المصرية وحتمية  اإلماراتية  العالقات  المشترك ألهمية  اإلدراك 
اإلقليمية  المتغيرات  بطبيعة  الدولتين  لدى  وفهما  وعيا  هناك  أن  خاصة 
والدولية التى تشهدها المنطقة، وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف 
على  وتحافظ  واإلقليمى،  العربى  القومي  األمن  ترسخ  ومتكاملة  متسقة 

استدامة التنمية فى دولها، وهذا اإلدراك جسدته بوضوح الكلمات المعبرة 
افتتاح قاعدة  نهيان خالل حضور  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  لصاحب 
لكل  قوة  قوة مصر هي  فيها:«إن  قال  التي   ،  2020 قادر  ومناورة  برنيس 
العالم العربي«، وتأكيد سموه على: » أن العالقات بين دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وجمهورية مصر العربية أخوية واستراتيجية، وتتسم بعمقها وتجذرها 
على المستويين الرسمي والشعبي في ظل الرؤى المتسقة بين قيادتيهما 
والحرص المشترك على التشاور المستمر حول القضايا والملفات والتحديات 
في  والمصير«.  الهدف  بوحدة  واإليمان  والدولية  اإلقليمية  البيئتين  في 
اإلمارات  دولة  به  تقوم  الذي  الدور  محورية  تدرك  مصر  فإن  ذاته،  الوقت 
في ترسيخ أسس األمن واالستقرار في المنطقة، وتؤكد أهمية المبادرات 
التي تقوم بها بهدف دعم أواصر التضامن العربي، وهذا ما عبر عنه الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في العديد من تصريحاته، التي طالما أكد فيها 
على تلك المكانة الغالية والرفيعة التي تحظى بها دولة اإلمارات الشقيقة 
في قلوب الشعب المصري، كما حرص ويحرص دائمًا على إبراز العالقات 
بين البلدين، باعتبارها نموذجًا للتعاون االستراتيجي بين األشقاء العرب من 
ناحية وتأكيد اهتمامه بتطوير وتنمية جميع أطر التعاون بين اإلمارات ومصر.

الثنائية من  العالقات  للعالقات: تعد مأسسة  الناظمة  المؤسسية  الروابط 
التنظيمية  واألطر  الشراكة  وعالقات  التفاهم  ومذكرات  االتفاقات  خالل 
المتنوعة أحد الروافع االستراتيجية المهمة التي تسهم في تقوية النموذج 
اإلماراتي المصري، بما يضمن استمرارية التعاون والتنسيق وتطوير آليات 
العالقة بما يسمح باستمرارها. وهذا التنسيق يترجم في الزيارات المتبادلة 
العاجل  للتشاور  بينهما  الدائم  التواصل  الدولتين، وكذلك في   بين قيادتي 
عبر ما يسمى »دبلوماسية الهاتف«،والتي تتيح لهما تبادل الرؤى والتشاور 
السريع حول أية مستجدات ترتبط بأمن واستقرار المنطقة. كما يتجلى في 
مختلف  في  المشتركة  اللجان  واجتماعات  المسؤولين  وكبار  الوزراء  زيارات 

المجاالت.
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أسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، بدرجة 
كبيرة في تطوير الصناعات الدفاعية في اإلمارات واإلرتقاء بتنافسيتها، حتى غدت تماثل 
نظيراتها في الدول المتقدمة، إذ يمتلك سموه خبرة كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية 

والعسكرية، ويحرص بشكل مستمر لالطالع على أحدث ما توصلت إليه المنتجات العالمية 
في هذا المجال، ولديه رؤية طموحة لمستقبل القطاع، ويفخر بما حققته هذه الصناعات 

من إنجازات، قادرة على المنافسة في األسواق العالمية.

يقتصر  وال  شاماًل،  يعد  الدفاعية  للصناعات  يقدمه سموه  الذي  والدعم 
على االستثمار في بناء الكوادر الوطنية في هذا المجال فقط، وإنما العمل 
المستمر على توفير المتطلبات التي تضمن لهذه الصناعة التميز واالبتكار 

والمنافسة في األسواق العالمية.
وبفضل رؤية سموه، استطاعت دولة اإلمارات خالل السنوات الماضية، 
أن تبني قاعدة صلبة متطورة للصناعات الدفاعية والعسكرية، عبر امتالكها 

 مؤشرات تكشف سر نجاح 
8»الصناعات الدفاعية« في اإلمارات

تستند على رؤية رئيس الدولة في استشراف المستقبل

بقلم العقيد الركن/ يوسف جمعه الحداد
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في  وطنية  شركة   180 نحو  تشارك  حيث  الوطنية،  الشركات  من  العديد 
تطبق  والتي   ،»2023 ونافدكس  »آيدكس  معرضي  من  الحالية  النسخة 
باإلشادة  تحظى  منتجاتها  أن  بدليل  والجودة،  التميز  معايير  أعلى  جميعها 
الصعيدين  الدفاع واألمن على  الدولية ويتزايد اإلقبال عليها في معارض 

اإلقليمي والعالمي.
واليوم تمضي اإلمارات بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز  تنافسية صناعاتها 
هذه  في  لالنخراط  المؤهلة  المواطنة  بكوادرها  بذلك  متسلحة  الدفاعية، 
أخرى:  مجاالت  في  إنجازات  من  حققته  ما  إلى  ومستندة  الصناعات، 
كالتعليم والبحث العلمي والصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، ما أهلها 
لالنتقال بقوة لمرحلة أن تصبح مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات المتطورة، 
فالصناعات الدفاعية والعسكرية في الدولة تمتلك سمعة طيبة لما تتسم 
االقليمية  األسواق  مختلف  في  وتنافسية  عالية  وجودة  كفاءة  من  به 

والدولية، ولعل من أهم المؤشرات على ذلك:

أواًل: االنتقال إلى قائمة الدول المصدرة
كبير  لعدد  المصدرة  الدول  قائمة  إلى  االنتقال  اإلمارات  دولة  استطاعت 
من المعدات واآلليات المندرجة ضمن التصنيع العسكري الحديث وعالي 
المستوى وإلى العديد من دول المنطقة والعالم، حيث أثبتت أنها األكثر 
تقارير  تشير  إذ  المنطقة،  دول  من  العديد  بين  ما  المجال  هذا  في  قدرة 
عدة إلى أن الصناعات الدفاعية اإلماراتية حققت إنجازات غير مسبوقة في 

منطقة الشرق األوسط عبر شركاتها الوطنية العمالقة. 

»الصناعات الدفاعية« من أهم مؤشرات 
القوة الشاملة لإلمارات

اإلمارات تجاوزت الخطوط التقليدية بتطوير 
الصناعات الدفاعية بأنواعها 
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ثانيـــًا: القـــدرة علـــى المنافســـة فـــي األســـواق اإلقليميـــة 
والعالمية

تتجلى قدرة الصناعات الدفاعية اإلماراتية على المنافسة عالميًا في أمرين 
رئيسيين، األول: أن اإلمارات أصبحت مركزًا مهمًا لتوريد األنظمة العسكرية 
وتنافسية  منتجها  جودة  بفضل  األوسط،  الشرق  منطقة  مستوى  على 
أسعارها، وما تقدمه الشركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع، والثاني: 
يتعلق بنجاح الصناعات اإلماراتية وخاصة في السنوات األخيرة في اقتحام 

أسواق جديدة.

ثالثًا: الريادة في صناعة المعارض الدفاعية
المعارض  صناعة  مجال  في  عالمية  ريادة  تحقيق  في  اإلمارات  نجحت 
الدفاعية، وهو ما يتضح من تزايد المشاركين في هذه المعارض من عام 
آلخر، و»آيدكس ونافدكس« يعدان من أكبر معارض الدفاع المتخصصة على 

مستوى المنطقة والعالم، بل إن اإلمارات استطاعت أن تحول المعارض 
الدفاعية إلى صناعة قائمة في حد ذاتها، وترفد االقتصاد الوطني بروافد 

جديدة تعزز من سياسة تنوع الدخل.

رابعًا: التنوع في المنتجات
اليوم منتجات متنوعة، تشمل طائرات  اإلماراتية  الدفاعية  الشركات  تنتج 
تدريب  المهام، وذخائر ووسائل  وآليات متعددة  دون طيار، وسفنًا حربية، 
باإلشادة  تحظى  وغيرها  المنتجات  هذه  أصبحت  حيث  الكثير،  وغيرها 

واإلعجاب من دول المنطقة والعالم.

خامسًا: ارتفاع نسبة التوطين في الصناعات الدفاعية
لعل أهم مؤشرات نجاح الصناعات الدفاعية في اإلمارات هو تحقيق أغلب 
الشركات الوطنية نسبة توطين كبيرة، وهو أمر يعيد إلى األذهان أهمية 
ما تسعى إليه الدولة من تحفيز المواطنين للدخول في الصناعات الدقيقة 

كالدفاع والفضاء والطاقة المتجددة.

تطوير التعليم والبحث العلمي والذكاء 
االصطناعي يؤثر إيجابًا على الصناعة

اإلمارات نجحت في تثبيت دعائم صناعتها 
الوطنية المتطورة في القطاع
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سادسًا: تحول اإلمارات إلى مركز إقليمي للشركات الدفاعية 
الكبرى

أضحت  المشجعة،  االستثمارية  والبيئة  اإليجابي  األعمال  لمناخ  نتيجة 
الدفاعية  الصناعات  في  العاملة  الدولية  للشركات  جاذبًا  مركزًا  اإلمارات 
العالمية من  الشركات  العديد من  اتخاذ  لها، وهذا ما يعكسه  الداعمة  أو 

اإلمارات مقرًا لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق األوسط.

ســـابعًا: تحـــول اإلمارات إلى مركز إقليمي الختبار األســـلحة 
والمعدات

تمتلكه  عما  وناهيك  هائلة،  وفنية  تقنية  إمكانات  من  تمتلكه  لما  نتيجة 
من الخبرات والقدرات، مكنها من أن تكون مركزًا الختبارات جودة األسلحة 
النارية، إذ يقوم  مركز أبوظبي لفحص جودة األسلحة والذخائر، بدور رئيسي 
وكذلك  الدولة  في  المصنعة  والذخائر  النارية  األسلحة  جودة  فحص  في 
أعيد  التي  لألسلحة  والسالمة  األمن  باختبارات  يقوم  كما  إليها،  الواردة 
إصالحها، ويعمل على إيجاد الحلول المناسبة للوقاية من تكرارها مستقباًل.

ثامنًا: الثقة الدولية المتزايدة بالصناعات الدفاعية
المتخصصة،  والشركات  الدوليين  العسكريين  والخبراء  المسؤولين  جميع 
أكدوا أن اإلمارات تجاوزت الخطوط التقليدية في تطوير الصناعات الدفاعية 
نموذجًا قويًا متناميًا في منظومة تطوير  باتت  كافة، فاإلمارات  بأنواعها 
األسلحة والمعدات الدفاعية العالمية، وهي اآلن تحاكي أفضل دول العالم 
في هذا المجال من خالل انجازاتها المتالحقة التي تواكب أحدث االبتكارات 

في األلفية الثالثة.
المناخ  وتهيئة  األعمال  تطوير  في  اإلمارات  دولة  نهج  يميز  ما  أهم  إن 
والتطوير  باالستدامة  تتسم  التي  سياساتها  هو  المناسب،  االستثماري 
المختلفة خالل  الحكومة وقطاعاتها  لذا فإن جهود  والتحديث والمستمر، 
مشجعة،  أعمال  بيئة  تهيئة  في  نجاحها  إلى  أدت  قد  الماضية  السنوات 
وجذب االستثمارات في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع الصناعات 

الدفاعية.

المعارض العسكرية تسهم بدور كبير في 
تطوير الصناعات الدفاعية بالدولة

»الصناعات الدفاعية« فرعًا أساسيًا من 
فروع الصناعة الوطنية 
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تأثيـر التكنــولـوجيـا على 
التطور في أشكال الحروب

رغم كره اإلنسان للحرب، فإن الطبيعة البشرية والتفاعالت المختلفة بين الدول 
والثقافات والحضارات تفرز العديد من تضارب المصالح، والتي قد تؤدي بدورها 
إلى الحرب التي ُتَعد من الظواهر المعقدة التي تحتاج إلى عمق كبير في الدراسة 

ر المفكر  والتحليل، ألنها تتأثر وتتبدل أدواتها ووسائلها بمتغيرات كثيرة، وقد عبَّ
االستراتيجي »كارل كالوزفيتز« عن ذلك بعبارته الشهيرة »كل عصر له نوعه الخاص 

من الحرب، وظروفه المحددة، وأفكاره الخاصة«.

 ويتأثر التغير في شكل الحرب بعدد كبير من العوامل، من أهمها التطور 
التكنولوجي، خاصة مع استخدام الذكاء االصطناعي، وستسعى هذه الورقة 
التكنولوجي  التطور  إلى استشراف الشكل المستقبلي للحروب في ضوء 
القطاعات  في  التكنولوجيا  تنامي  مع  وأيًضا  التسليح،  منظومات  في 
المدنية، والتي أصبحت أهداًفا للحرب، لما لها من تأثير كبير على الدولة 

المستهَدفة.

أواًل: تأثير التكنولوجيا على التطور في منظومات التسليح
ُيَعد التطور في منظومات التسليح من أهم العوامل التي تؤثر على التغير في 
شكل الحرب على المستوى االستراتيجي، وأيًضا على أسلوب المناورة في 
أنواعها،  اختالف  على  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  وُتَعد  العمليات،  مسرح 
على  -منها  كبيرة  مسافات  من  ُبعد  عن  االستهداف  أسلحة  تطور  وكذلك 
المتغيرات  أهم  من   -)Hypersonic( صوتية  الفرط  األسلحة  المثال  سبيل 

 لواء طيار/ د. هشام الحلبي
مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
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التي يجب دراستها في هذا السياق.

1. تأثير الذكاء االصطناعي على التسليح
المدنية  المجاالت  في  كبير  بشكل  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا  تطورت 
والعسكرية؛ ولذلك أصبحت عاماًل حاسًما في حروب المستقبل، وفي ضوء 
إطالق  األنظمة  هذه  وفق  والمنفذة  المخططة  الهجمات  تستطيع  ذلك 
ترصده  أن  قبل  الهجوم  قرار  واتخاذ  ا،  تلقائيًّ إلكترونية  أو  حقيقية  أسلحة 
وتتبع  رصد  االصطناعي  الذكاء  أنظمة  وتستطيع  التقليدية،  المنظومات 
ألنظمة  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  اإلنسان،  مقدرة  من  أسرع  األهداف 
الذكاء االصطناعي شن هجوم بطائرة بدون طيار على هدف معين، ومتابعة 
ومراقبة ردود أفعال الهجمات المضادة من طائرات العدو، وإطالق هجوم 
على تلك الطائرات في زمن أقل بكثير من المنظومات التقليدية، باإلضافة 
ا من األهداف في وقت واحد،  تحليل عدد كبير جدًّ العالية على  القدرة  إلى 

وتحديد أولويات ضربها.
التحكم  ذاتية  المدمرة/الفتاكة  األسلحة  انتشار  مستقباًل  المتوّقع  ومن 
العسكرية  الروبوتات  مثل   ،Lethal Autonomous Weapons-LAWs
القطع  من  يماثلها  ما  وأيًضا  المتطورة،  طيار  بدون  والطائرات  المستقلة، 
البحرية على اختالف أنواعها، مثل الغواصات، ومختلف األسلحة التي تعمل 
في  واألخالقية  القانونية  التحديات  زيادة  إلى  ذلك  وسيؤدي  األرض،  على 
الذكاء االصطناعي )سواء  أنظمة  إلى  التدمير  الحرب في حالة تفويض قرار 
الحركة  أو األسلحة ذاتية  القرار،  القيادة والسيطرة واتخاذ  أكانت منظومات 
االصطناعي  الذكاء  أسلحة  في  التطور  وأن  سيما  ال  كلتيهما(؛  أو  نفسها، 

يسبق التشريعات والقوانين الدولية )خاصة القانون الدولي اإلنساني(.
سيعمل الذكاء االصطناعي أيًضا على زيادة سرعة تطوير منظومات التسليح 
البشر  وليس  االصطناعي  الذكاء  على  السالح  مصانع  تعتمد  قد  )حيث 
والحاسبات التقليدية(، وفي ضوء ذلك، فإن امتالك الدول منظومات تسليح 
سريعة التطور ُيكِسبها قوة ردع ضد أي هجمات معادية، ولكن على الجانب 
األطراف  ذاتها هي  الذكاء االصطناعي  أنظمة  أن تصبح  الممكن  اآلخر من 

ا في حرب ضد البشر. المتحاربة، بل ومن الممكن أن تكون طرًفا قويًّ

 )Hypersonic( 2. تأثير التكنولوجيا على تطور األسلحة الفرط صوتية
أو  الصاروخ  بين سرعة  )النسبة  الماخ  لرقم  طبًقا  السرعات  نطاقات  م  ُتقسَّ
 )Subsonic( الصوت  من  أقل  سرعات  إلى  الصوت(  سرعة  وبين  الطائرة 
وهى تقل عن )0.8( ماخ، وسرعات )Transonic( وهي التي تتراوح بين )0.8( 
)1.2( و)5( ماخ،  )Supersonic( وهي بين  و)1.2( ماخ، وأعلى من الصوت 
والفرط صوتية )Hypersonic( من )5( إلى )10( ماخ، والفرط صوتية العالية 
)High-hypersonic( وهي من )10( إلى )25( ماخ، وأكبر من )25( ماخ يطلق 
المجال  هذا  في  التسلح  سباق  ظهر  وقد   ،)Re-entry speeds( )1( عليها 
صوتية  الفرط  األسلحة  المتالك  الدول  بين  كبير  بشكل  ومتنامًيا  واضًحا 

)Hypersonic(، وأبرزها الدول اآلتية:

الواليات المتحدة األمريكية
الفرط  الدول المهتمة بتطوير األسلحة  المتحدة األمريكية من  الواليات  ُتَعد 
صوتية، فعلى سبيل المثال، طور الجيش األمريكي منظومة الضربة العالمية 
على  تعتمد  المنظومة  وهذه   ،)Prompt Global Strike -PGS( الفورية 
األسلحة الفرط صوتية، خاصة الصواريخ والطائرات التي تحمل هذه األنواع 
َرت لُتطَلق من  العالم في أقل من ساعة واحدة، وُطوِّ لضرب أي مكان في 
األرض أو الطائرات أو بعض القطع البحرية )2(، وتتزايد المخاوف األمريكية 
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بشكل كبير مع تطوير روسيا والصين لألسلحة الفرط صوتية، وإمكانية دمجها 
مع القدرات النووية.

روسـيـــــــا
كشف الرئيس الروسي، في مارس 2018، عن 6 أسلحة استراتيجية جديدة منها 
الصاروخ الفرط صوتي )AVANGARD(، وأعلَن وزير الدفاع الروسي دخوله في 
الفرط صوتي  الصاروخ  ذلك  قبل  ُنِشر  وقد   ،)3(  2019 ديسمبر  في  الخدمة 
في  روسيا  تستمر  أن  المنتظر  ومن   .)4( ماخ   10 من  أكثر  بسرعة   )Kinzhal(
تطوير األسلحة الفرط صوتية؛ لمواجهة التقدم األمريكي والحفاظ على الردع 

النووي.

الصـــيــــــــن
تمتلك الصين الصاروخ الفرط صوتي)Dong Feng-17(  والذي يمكنه حمل 
ذت سبعة اختبارات بين عامي 2014 و2016  رؤوس تقليدية أو نووية، كما نفَّ
لرادار الدفاع الصاروخي على االرتفاعات المنخفضة )5(، وتمتلك أيًضا الصاروخ 
25 ماخ، ويتراوح مداه  تبلغ  ُأعِلن فإن سرعته  لما  )Dong Feng-41( وطبًقا 
بين 12 ألف كم و15 ألف كم، وبالتالي يمكنه أن يصل إلى الواليات المتحدة 

األمريكية خالل 30 دقيقة )6(. 

ثانًيا: تأثير التكنولوجيا على األشكال المستقبلية للحروب 
1. التأثير على الحروب التقليدية

إلى سهولة  الفرط صوتية  األسلحة  استخدام  الحرب: سيؤدي  مبادئ  تطبيق 
للدولة  قوة  توفر  حيث  القوى؛  في  االقتصاد  وأهمها  الحرب،  مبادئ  تطبيق 
التي تمتلكها أقل تكلفة مقارنة بغيرها من مصادر القوة، وكذلك توفر األسلحة 
القدرة على االستعداد بشكل مستمر، فضاًل عن توفير  الفرط صوتية للدول 
من  كبير  حجم  حشد  مخاطر  ب  وتجنُّ والسیطرة،  القیادة  من  عالیة  مستویات 
العسكرية الضخمة مثل حامالت  القطع  العمليات خاصة  القوات في مسرح 
الطائرات، إلى جانب التمتع بالمرونة في المزج بين الضربات باألسلحة الفرط 
صوتية مع األسلحة األخرى، باإلضافة إلى إمكانية تطبيق مبادئ الحرب األخرى 
بين  بالجمع  األسلحة  هذه  لتميز  نظًرا  الحركة(؛  خفة   - المبادأة   - )المفاجأة 
السرعة الكبيرة والمناورة العالية وزيادة القدرات التدميرية. كذلك فإن استخدام 
األسلحة الفرط صوتية سوف ُيسِهم في تقليص دور األسلحة التقليدية التي 
تعتمد على العنصر البشري، خاصة عند استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي 
إمكانات  من  أكبر  والتطبيقات  السرعات  حيث  صوتية،  الفرط  األسلحة  في 

العنصر البشري.
التأثير على مفهوم الردع: سيؤدي استخدام األسلحة الفرط صوتية إلى تنامي 
مستوى الردع باألسلحة التقليدية، نتيجة القدرة العالية على ضرب مراكز الثقل 
القدرات  زيادة  إلى  باإلضافة  ا،  جدًّ قصير  زمن  في  مكانها،  كان  ا  أيًّ المعادية، 
التدميرية لهذا النوع من األسلحة، ليس فقط بسبب حجم الحمولة المتفجرة، 
إلى  سيؤدي  الذي  األمر  العالية،  الحركية  الطاقة  عن  الناتجة  للصدمة  ولكن 
بقرار  مقارنة  القرار  متخذ  أمام  التقلیدیة  األسلحة  استخدام  خیارات  توسيع 
استخدام السالح النووي. كما تجدر اإلشارة إلى ارتفاع مستوى الردع النووي 
بين  المزج  وأيًضا  النووية،  للرؤوس  صوتية  الفرط  الصواريخ  حمل  إلمكانية 
يتسبب  فقد  ذلك،  وفي ضوء  واحد.  وقت  في  والنووية  التقليدية  الضربات 
اإلقليمية،  القوى  بعض  ردع  صعوبة  في  صوتية  الفرط  األسلحة  امتالك 

خفض  احتمال  نتيجة  واإلقليمية  الدولية  التحالفات  خريطة  تغير  عن  فضاًل 
في  النظر  وإعادة  حجمها،  تقليص  أو  الحدود  خارج  العسكرية  للقواعد  الدول 
خطط انتشار الصواريخ التقليدية في العالم؛ وذلك توفيًرا للنفقات، ولصعوبة 

حمايتها من األسلحة الفرط صوتية.
2. التأثير على الحروب الغير تقليدية

من المنتظر امتالك الفاعلين من غير الدول بعض األسلحة التي تعتمد على 
المدنية  التكنولوجيا  بين  الفاصلة  الحدود  لتقلص  نظًرا  االصطناعي؛  الذكاء 
غير  أخرى  مجاالت  في  تجارية  تطبيقات  من  االستفادة  وإمكانية  والعسكرية، 
الذكاء  تطورات  غالبية  التجاري  القطاع  يقود  اآلن  فحتى  مدنية.  تجارية/غير 
االصطناعي، وال تزال غالبية التطورات المرتبطة بالذكاء االصطناعي تتم في 
لخدمة  التطبيقات  هذه  انتقال  ويمكن  المدنية،  والمختبرات  األبحاث  معامل 
األغراض العسكرية من جهات غير حكومية أو فاعلين من غير الدول، وسيغير 
إلى  يؤدي  قد  مما  الدول؛  تواجهها  التي  التهديدات  طبيعة  كبير  بشكل  ذلك 

المزيد من التعقيدات في الحروب غير التقليدية.
3. التأثير على تطور الحرب السيبرانية وزيادة تعقيداتها

الحرب  تكون  أن  المتوّقع  ومن  للحروب،  ميداًنا  السيبراني  المجال  أصبح 
المستقبلية. وتكمن  الرئيسة- للحروب  الغالبة -إن لم تكن  السيبرانية السمة 
التي  والشبكات  اإلنترنت  يستخدم  أنه  في  الحروب  من  الشكل  هذا  خطورة 
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أصبح العالم يعتمد عليها وعلى الفضاء السيبراني )Cyber Space( بصورة 
الحكومية  والمدنية  العسكرية  المعلوماتية  التحتية  البنى  ال سيما  متنامية، 
الهجمات  زيادة  أن  شك  وال  والخاصة.  العامة  والشركات  والمؤسسات 
على  االعتماد  بزيادة  أيًضا  يرتبط  منها  بسيًطا  جزًءا  نشهد  التي  السيبرانية 
شبكات اإلنترنت في البنية التحتية الوطنية األساسية، وهو ما يعني إمكانية 
تطور الهجمات السيبرانية لتصبح سالًحا حاسًما في النزاعات بين الدول في 
المستقبل، علًما بأن كل أبعاد الحروب السيبرانية ال تزال غير مفهومة لدى 

ب من المواجهة.  شريحة واسعة من العامة؛ مما ُيصعِّ
السيبراني أصبح جزًءا  الفضاء  السيبرانية ألن  التعرض للهجمات  هذا ويزداد 
خارج  السيبراني  الفضاء  يكون  ما  وغالًبا  الدول،  أمن  منظومة  من  ا  مهمًّ
وزارة  فت  عرَّ وقد  عليها.  المتعارف  والجوية(  والبحرية  )البرية  الدولة  أقاليم 
الدفاع األمريكية الفضاء السيبراني بأنه »مجال يتميز باستخدام اإللكترونيات 
أنظمة  عبر  البيانات  وتبادل  وتعديل  لتخزين  الكهرومغناطيسي  والطيف 
)7(، وبالتالي هو مجال بال حدود واضحة،  المادية«  التحتية  اإلنترنت والبنى 
اإلنترنت؛  الكمبيوتر بشبكة عالمية مثل  أجهزة  ربط ماليين  ُأنِشَئ من خالل 
بمعالجة  يسمح  الذي  البيني  للتوصيل  إطاًرا  المادية  العناصر  تتيح  حيث 
المعلومات واستغاللها وتفاعلها. هذا ويتميز الفضاء السيبراني بالالمركزية 
والتفاعل بين الجهات الفاعلة والدوائر والمصالح. وفي ضوء ذلك، تستهدف 

واالقتصادية  السياسية  القومي  األمن  مجاالت  جميع  السيبرانية  الحروب 
واالجتماعية والتكنولوجية والعسكرية.

االصطناعي  الذكاء  بين  المزج  نتيجة  التعقيدات  زيادة  ح  المرجَّ ومن  هذا 
الذكاء االصطناعي ليست  تعتمد على  التي  السيبرانية؛ فاألسلحة  والحروب 
ستكون  وبالتالي  والتالعب؛  والتحيز  الضارة  والبرامج  األخطاء  ضد  محصنة 
الحروب  أن  التشفير. كما  ُنظم  واختراق  السيبراني  األمن  لتهديدات  معرضة 
الذكاء االصطناعي المختلفة ستفرز تحديات وتهديدات هائلة  بين تطبيقات 
خاصة  عليها،  البشر  سيطرة  ب  ُيصعِّ قد  مما  السيبراني؛  األمن  مجال  في 
األمن  تداخل  على  ذلك  وسيعمل  الذاتي.  التحكم  ذات  األسلحة  انتشار  مع 

السيبراني مع األمن اإلنساني ويتجاوز النطاق الجغرافي ألي دولة.
سباق  مفهوم  االصطناعي  الذكاء  يغير  أن  المتوّقع  من  اإلطار،  هذا  وفي 
التسلح، ومفاهيم الردع، خاصة أن استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي أقل 
تكلفة من الردع النووي، باإلضافة إلى أنها ال تواجه القيود الكثيرة المفروضة 
على امتالك السالح النووي، وكذلك من المنتظر أن يغير الذكاء االصطناعي 

مفاهيم التوازن االستراتيجي عموًما، وخاصة التوازن العسكري.
)Hybrid Warfare - 4. التداخل والمزج بين أشكال الحروب )الحرب الهجينة
من المنتظر أن تتداخل أساليب وأدوات الحروب لتفرز شكاًل جديًدا وهو الحرب 
ف الحرب الهجينة بأنها »استراتيجية عسكرية  الهجينة )Hybrid Warfare(، وُتعرَّ
السيبرانية،  والحروب  التقليدية،  غير  والحروب  التقليدية،  الحروب  بين  تمزج 
العمليات  أيًضا  فيها  وُتستخَدم  واإلجرامية،  اإلرهابية  واألنشطة  والتخريب 
فيها  ويتالشى  والعرقية،  المذهبية  األقليات  وحشد  والتجسس،  النفسية، 
التمييز بين الحرب والسالم« )8(، وُتستخَدم فيها القوات المسلحة النظامية 

والجماعات المسلحة غير النظامية )9(. 
هذا وُتَعد التهديدات الهجينة من أعقد التهديدات التي تواجهها الدول، ألنها 
التقليدية  وغير  التقليدية  القتالية  لألساليب  نمطي  غير  دمج  من  تتكون 
والسيبرانية، واستخدام المعدات وفنون القتال والوسائل اإللكترونية لتحقيق 
معين  لشكل  الحروب  هذه  تخضع  وال  المخططة،  االستراتيجية  النتائج 
بالعمليات  وانتهاء  والسيطرة  والقيادة  التخطيط  من  ابتداء  ثابتة،  قواعد  أو 
المنفذة. وفي ضوء ذلك، فإنه يصعب التنبؤ بشكل واضح لكل حرب هجينة؛ 
نظًرا ألن انتقاء ومزج األساليب القتالية التقليدية وغير التقليدية والسيبرانية 
الفهم  ذلك  ويتطلب  أخرى،  إلى  حالة  من  تختلف  نمطية  غير  بصورة  يتم 
الدقيق لكل تطور وتحديث في الحروب التقليدية وغير التقليدية والسيبرانية. 
ومن المنتظر أن يصبح االستعداد لمواجهة التهديدات الهجينة والتصدي لها 
والرد عليها، سواء كانت من جهات حكومية أو غير حكومية، أولوية قصوى 

بالنسبة لدول العالم.
دور  ونما  الحروب،  أشكال  رت  غيَّ الهائلة  التكنولوجية  القفزات  فإن  وختاًما، 
األساليب غير العسكرية لتحقيق األهداف االستراتيجية، وفي حاالت عديدة 
وضوح  عدم  وُيَعد  التقليدية.  األسلحة  وفاعلية  قوة  األساليب  هذه  فاقت 
التي  الرئيسة  التهديدات  أحد  المختلفة  الحروب  أشكال  بين  الفاصلة  الحدود 
لتقويض  متعددة  وسائل  ضمن  وُيستخَدم  المستهدفة،  الدول  ستواجهها 
تفسير  على  قادرة  َتُعد  لم  السائدة  النظريات  أن  خاصة  الدول،  أسس 
واستيعاب التحوالت السريعة في أشكال الحروب، وتحتاج إلى فكر استباقي 
مرن غير نمطي لفهم متغيراتها؛ لذلك ُتَعد دراسة التغير في أشكال الحروب 
وغير  مباشرة  بصورة  لها  والمصاحبة  عليها  المؤثرة  والعوامل  والصراعات، 

مباشرة، هي األساس الصحيح الذي يبني استراتيجيات المواجهة.
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الصراع المسلح في الفضاء الخارجي
بين التطبيقات والسياسات والمستقبل

كشفت الحرب الروسية ـ األوكرانية عن دور األقمار الصناعية في الصراع 
المسلح، حيث تم توجيه اتهامات متبادلة بين روسيا والواليات المتحدة 

األمريكية بالمسؤولية عن اختراق األقمار الصناعية، ووصل األمر إلى اعتبار 
روسيا ذلك بمثابة »سبب آخر لخوض الحرب«.

حيث  الخارجي،  للفضاء  مسبوق  غير  عسكري  توظيف  عن  ذلك  ويكشف   
أصبحت »القوة الفضائية« من مرتكزات الهيمنة الجديدة، وفي ظل التطور 
بين القوى الدولية في إنتاج أسلحة فضائية سرية وعلنية، والسيطرة على 
الموارد والكواكب في الفضاء، وإقامة قواعد عسكرية به، دخل الفضاء في 

الفكر االستراتيجي العالمي، سواء على مستوى التطبيقات أو السياسات، 
األمن  من  كرافد  الفضائي  األمن  مستقبل  في  تأثير  له  سيكون  ما  وهو 
الجماعي الدولي، وبخاصة في ظل حالة االندماج الوظيفي »المتصاعد« بين 

الفضاء الخارجي والمجاالت الدولية األخرى.

 بقلم : د. عادل عبد الصادق
رئيس مجلس أمناء مؤسسة المركز العربي ألبحاث الفضاء اإللكتروني
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نحو  الجديدة  المتغيرات  ماهية  حول  التساؤالت  من  العديد  ذلك  ويطرح 
األنماط  وما  األوكرانية،  الروسية  الحرب  ظل  في  الخارجي  الفضاء  عسكرة 
الجديدة للصراع المسلح وغير المسلح من أجل السيطرة والهيمنة إلى جانب 
في  وتأثيرها  الفضائية  األسلحة  خصائص  وما  الفضائية؟  والموارد  الثروة 
األمن الفضائي؟ وما طبيعة التحديات التي يفرضها تنامي الصراع المسلح 
في الفضاء الخارجي؟ وما فرص احتواء العسكرة؟ وما دور القانون الدولي؟ 
وكيف يتم التوصل إلى اتفاقية دولية لحظر األسلحة في الفضاء؟ وما فرص 

دعم االستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتعزيز األمن الجماعي الدولي؟

خصائـــص وأنمـــاط عمل األســـلحة الفضائية فـــي المجاالت 
الدولية

1. خصائص األسلحة الفضائية والتغير في المدلول
المتغير  دور  تأثير  تحت  جاء  الفضائية«  »األسلحة  عليه  يطلق  ما  تطوير  إن 
التكنولوجي في الشؤون العسكرية، ورقمنة األقمار الصناعية، والتطور في 
اإلطالق والتشغيل، وانتقال بعض منها من األبحاث العسكرية السرية إلى 
التجريب ثم االستخدام الفعلي، وهو األمر الذي دفع وتيرة التسابق بين القوى 
الكبرى، وال تعتمد تلك األسلحة بالضرورة على قوة النيران بل تعتمد على 
القدرات في مجال التشويش والتعمية والسيطرة والتحكم واالختراق. ومن 
ثّم، قد ال تتضمن القدرات التدميرية بالضرورة »تفجير األقمار الصناعية«، 
بل يتم االعتماد على الوسائل األقل عدوانية، مثل الهجمات السيبرانية التي 

تعترض تدفق البيانات بين األقمار الصناعية والمحطات األرضية.
هذا وقد أخذ »السالح الفضائي« طبيعة متحركة تكتسب قوتها باالصطدام 
الليزر أو الموجات الكهرومغناطيسية،  بالهدف وتدميره، أو بتوظيف أشعة 
أو بتدمير األلواح الشمسية لألقمار الصناعية المعادية، أو بتوظيف الظواهر 
إلى  تقليدية  غير  كأسلحة  والزالزل  واألعاصير   والعواصف  كالرعد  الطبيعية 

جانب أخرى اصطناعية مثل »غاز الكيمتريل«.
ونشر  تطوير  مع  الفضاء  في  التسلح  سباق  من  الجديد«  »الجيل  وتطور 
التحتية  البنية  تستهدف  التي  والهجومية  الدفاعية  األسلحة  واستخدام 
للمساعدة  أو  الباليستية،  األسلحة  خطر  ومواجهة  أخرى،  لدول  الفضائية 
إلى جانب  الفضائية،  المالحة  أو ضمان حرية  في عمل حربي على األرض، 
التوظيف في العمل االستخباراتي والحروب النفسية واإلعالمية بين القوى 

الدولية.
ويمكن تعطيل وتدمير األقمار الصناعية دون تفجيرها باستخدام الصواريخ، 
ويمكن لمركبة فضائية أن تقترب وترش الطالء على أجهزة األقمار الصناعية 
الليزر  استخدام  ويمكن  بها،  الخاصة  االتصال  هوائيات  وتدمير  البصرية، 
الحساسة،  االستشعار  أجهزة  إتالف  أو  الصناعية  األقمار  لتعطيل  كسالح 
االستيالء  أو  للتشويش  الميكروويف  موجات  أو  الراديو  موجات  وتوظيف 

على موجات اإلرسال واالستقبال من محطات التحكم األرضية. 
وهناك سالح مباشر مضاد لألقمار الصناعية ASAT، يكون في شكل قطعة 
باليستي،  صاروخ  قمة  على  ومثبتة  خاص،  توجيه  نظام  بها  المعدن  من 
وتنفصل عنه بعد مغادرة الغالف الجوي لألرض، ثم تقوم بتصحيح مسارها 
لالقتراب من الهدف وحدوث االصطدام عند السرعات المدارية، وهو األمر 

الذي يتسبب في إنتاج طاقة هائلة تؤدي إلى االنفجار. 
خطًرا  أهدافها  تحطم  والتي  الصناعية،  لألقمار  المضادة  األسلحة  وتشكل 
على الفضاء من خالل تكوين سحابة من الشظايا، التي يمكن أن تصطدم 

الفعل من  ردود  تطلق سلسلة من  أن  يمكن  بدورها  والتي  أخرى،  بأجسام 
المقذوفات عبر مدار األرض.

2. اتجاهات أنماط نظم التسلح الفضائي بين القوى الدولية
تحدثها،  التي  اآلثار  أنواع  حيث  من  الفضاء  في  المضادة  األسلحة  تتفاوت 
ومستوى التطور التكنولوجي المطلوب، ومستوى الموارد الالزمة لتطويرها 
ونشرها، مثل امتالك نظم عسكرية أو قواعد في الفضاء أو أقمار صناعية 
أو  الهدف  وفًقا العتبارات مكان وجود  كأسلحة. هذا وقد ظهرت  تستخدم 

مكان وجود السالح أنماط جديدة، تشمل:
نظام تسلح »أرض - فضاء«: يتميز بالحركية في شكل استخدام صواريخ أو 
أجسام أخرى تم إطالقها من األرض بغية إسقاط أهداف فضائية، وآخر غير 
نشرها  يتم  كمبيوتر  وأجهزة  تشويش  أجهزة  مثل  أنظمة  على  يعتمد  حركي 
على األرض يكون بمقدورها التأثير على األهداف الفضائية تضمن التدخل 

في عمل األقمار الصناعية. 
والنمط الثاني من التسلح هو نظام »فضاء - فضاء«: حركي يرتكز على تطوير 
أن  ويمكن  أخرى،  صناعية  أقمار  وتدمير  اعتراض  في  صناعية  أقمار  قدرة 
تحمل تلك الصواريخ رؤوًسا نووية أو غير نووية، ونوع آخر غير حركي مع عدم 
وجود أقمار صناعية وغيرها من الوسائل التي تستخدم الموجات المايكروية 

والموجات األخرى لتعطيل عمل أقمار صناعية أخرى.
والنمط الثالث هو سالح » فضاء - أرض«: يتميز بأنه نظام حركي يستهدف 
تدمير منشآت أرضية من الفضاء، وال يزال يخضع للبحوث العسكري، ونظام 

آخر غير حركي يعتمد على وسائل الدرع الصاروخية الفضائية.
وهناك نمط رابع يرتبط بتطوير القدرات في مجال إدارة الصراع والحرب بتبني 
نظم تسليح متقدمة يمكن لها أن تقود عمليات حربية أو عدائية في نطاق 

»أرض- أرض« )عبر الفضاء(.
شكل رقم )2(: الدول التي تقود الجيل الثاني من سباق التسلح في الفضاء 

- االستثمار في الشركات

صعود اقتصاد الفضاء كمحرك جديد للتنافس الدولي
األمنية  األهداف  جانب  إلى  الفضاء  في  االقتصادية  المصالح  تأتي 
النمو  في  ا  مهمًّ دوًرا  يلعب  باعتباره  الفضاء  اقتصاد  برز  وقد  والعسكرية، 
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االقتصادي للعديد من الدول التي توفر منصات اإلطالق أو تصدير التقنيات 
ا  الالزمة للدول األخرى، وبات ما يعرف بـ«اقتصاد الفضاء« مدخاًل استراتيجيًّ
االقتصادي  التعاون  منظمة  وتعرفه  الفضائية،  القوة  على  لالستحواذ 
واستخدام  وإدارة  وفهم  استكشاف  يتضمن  نشاط  »أي  بأنه  والتنمية 
الفضاء«، ويعني اقتصاد الفضاء كذلك باستخدام الموارد الفضائية وفهمها 
وإدارتها وتوظيفها في شكل منتجات وخدمات ذات صلة بالمعرفة والبحث 

والتطوير، والتطبيقات التي توفرها البنية التحتية الفضائية«.
ويشمل »اقتصاد الفضاء« نمطين؛ األول، يرتبط بـ«اقتصاد الفضاء مقابل 
األرض«، أي السلع أو الخدمات المنَتجة في الفضاء لالستخدام على األرض، 
لإلنترنت  التحتية  والبنية  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  ذلك  ويشمل 
فيرتبط  الثاني،  النمط  أما  الصناعية.  واألقمار  األرض،  مراقبة  وقدرات 
بـ«اقتصاد الفضاء مقابل الفضاء«، أي السلع والخدمات المنَتجة في الفضاء 
مواد  الستخراج  والكويكبات  القمر  تعدين  مثل  الفضاء،  في  الستخدامها 

يمكن استخدامها للبناء في الفضاء. 
وقد شهدت السنوات األخيرة ازدهار وتنامي فرص وإمكانات االستثمارات 
الجنسيات؛  متعدية  الشركات  أو  الحكومات  ِقبل  من  الفضاء  صناعة  في 
ا  فضائيًّ صاروًخا   72 نحو  إطالق  تم   2022 عام  من  األول  النصف  ففي 
من   90% نحو  التجارية  الشركات  دعمت  وقد  فضائية،  مركبة  و1022 
تمويل  وتجاوز  فضائية،  مركبة   958 نحو  بلغت  والتي  اإلطالق،  عمليات 
دوالر  مليارات  عشرة  الفضاء  قطاع  في  العاملة  للشركات  الخاص  القطاع 
بمقدار  زاد  أنه  كما  اإلطالق،  على  له  أعلى مستوى  وهو   ،2021 عام  في 
عشرة أضعاف على مدار العقد الماضي، ويوجد أكثر من عشرة آالف شركة 
العالم ونحو خمسة آالف من كبار المستثمرين يشاركون في صناعة  حول 
الفضاء، بقيمة إجمالية وصلت إلى 469 مليار دوالر في عام 2021، بارتفاع 
  »Starlink«نسبته %9 مقارنة بعام 2020، مثل األقمار الصناعية لإلنترنت
»إيلون  األمريكي  الملياردير  يملكها  والتي   »SpaceX« أطلقتها شركة  التي 

ماسك«. 
كما تجدر اإلشارة إلى زيادة االستثمارات المدعومة من الدول في مشروعات 
اإلنفاق  في   19% ارتفاع  هناك  كان   2021 ففي  العالم؛  حول  الفضاء 
مستوى  على  والمدنية  العسكرية  الفضاء  برامج  على  اإلجمالي  الحكومي 
العالم، وهو أسرع معدل نمو منذ 2014. ورفعت الهند، على سبيل المثال، 
إجمالي إنفاقها على الفضاء إلى %36، والصين بنحو %23، بينما ضخت 

يعادل  وبما   ،18% قدرها  بزيادة  استثمارات  األمريكية  المتحدة  الواليات 
%12 من اإلنفاق العالمي على الفضاء.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الفضاء بما يتجاوز 640 مليار دوالر بحلول عام 
2026، وبحلول 2030 ُيتوّقع أن ينمو اقتصاد الفضاء العالمي بنسبة 75%، 
ليصل إلى 642 مليار دوالر أمريكي، ثم إلى تريليون دوالر بحلول 2040. كما 
أنه من المرجح أن تصل قيمة سوق السفر والسياحة الفضائية إلى 23 مليار 

دوالر بحلول 2030.

تصاعد اإلنفاق واالهتمام العالمي بعسكرة الفضاء 
طالبت إدارة »بايدن«، في 28 مارس 2022، تخصيص ميزانية لوزارة الدفاع 
الفضاء  لقوة  دوالر  مليار   24.5 منها   ،2023 عام  دوالر  مليار  بـ773  تقدر 
األمريكية، وهو ما يزيد بمقدار 5 مليارات دوالر على ما تم اعتماده من ِقبل 
تطوير  لوكالة  دوالر  مليار   1.5 تخصيص  تم  حيث   ،2022 عام  الكونجرس 
تدشينها  تم  والتي  الفضائية،  للقوة  دوالر  مليار   18.05 جانب  إلى  الفضاء 
المسؤولة عن تنظيم وتدريب وتجهيز  القوة  2019، وهي  20 ديسمبر  في 
القوات للقيام بعمليات فضائية عالمية، وكفرع جديد للقوات المسلحة منذ 
تأسيس القوات الجوية عام 1947. ويعكس ذلك اتجاه البيت األبيض العتبار 
ا لألمن القومي، كونه جزًءا من أدوات الحرب الحديثة، وفي  الفضاء أمًرا حيويًّ
القدرة على مواجهة  الفضائية، وتحسين  الهيمنة  الحفاظ على  ظل محاولة 
العمليات  أثناء  والمرونة  األعداء،  وردع  الفضاء،  في  المتصاعد  التحديات 

العدائية.
في  المستقبلية  النزاعات  مواجهة  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  وتركز 
الفضاء على كيفية تطوير القدرات الدفاعية واالستثمارات في مجال تطوير 
وبين  والتجاري  الحكومي  الجهد  بين  التكامل  وتحقيق  االستشعار،  أجهزة 
هياكل فضائية  بتصميم  األمريكي  الجيش  قام  الصدد،  هذا  وفي  الحلفاء، 
الفضائية  األنظمة  مهاجمة  من  للحد  وذلك  متنوعة،  مدارات  في  منتشرة 
على  االستيالء  في  االصطناعي  الذكاء  توظيف  تطوير  يتم  كما  األخرى، 
األجسام المضادة في الفضاء، وال ينفصل هذا الجهد عن تحفيز المشغلين 
التجاريين -وبخاصة من جانب الشركات األمريكية- لتطوير دفاعات متقدمة 
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الهجمات  أو  للتشويش  مقاومة  أكثر  يجعلها  بشكل  الفضائية  ألنظمتها 
السيبرانية.

للتفوق  تحدًيا  وروسيا  الصين  من  كل  ِقبل  من  الفضائي  الصعود  ويشكل 
البرامج الفضائية العسكرية إلى جانب  التقليدي، وذلك عبر تبني  األمريكي 
عمل  الستقرار  تهديًدا  ذلك  ويشمل  المدنية،  األبعاد  ذات  األخرى  البرامج 
البنية التحتية الفضائية من وجهة النظر األمريكية، وهو ما يدفعها لالستثمار 
في بناء أنظمة فضائية متقدمة، وحماية البنية الفضائية عن طريق األقمار 
الصناعية الخاصة باإلنذار المبكر التي تستخدم أجهزة استشعار تعمل باألشعة 
تحت الحمراء؛ للكشف عن القذائف الباليستية والصوتية التي تفوق سرعتها 

سرعة الصوت.
ويأتي التخوف األمريكي من خسارة سباق الفضاء مع الصين في ظل تطوير 
األخيرة لقدراتها الفضائية بوتيرة متسارعة، وذلك بالرغم من تقدم الواليات 
من  أكثر  أمريكا  تمتلك  صناعي،  قمر   4500 من  أكثر  بين  فمن  المتحدة، 
ما  أضعاف  سبعة  من  يقرب  ما  أي  صناعي،  قمر   2700 بمقدار  النصف 
ا في عمليات اإلطالق الفضائية  تمتلكه الصين، لكن بكين حققت رقًما قياسيًّ
خالل العامين الماضيين. ودفعت تلك التطورات إلى تنبي استراتيجية األمن 
كتهديد  وروسيا  رئيس  استراتيجي  الصين كمنافس  مبدأ  األمريكي  القومي 

خطير لمصالح الواليات المتحدة وحلفائها في الفضاء.
الدولي للفضاء ورغبة  ومن أهم مؤشرات السباق نمو مجال االستكشاف 
فضائية  »قوة  تصبح  وأن   ،2020 عام  بحلول  للمريخ  الوصول  في  الصين 
كبرى« بحلول عام 2030، إلى جانب دول أخرى، مثل: روسيا وإسرائيل والهند 
وكوريا الجنوبية والبرازيل، كما ظهرت قوى صاعدة، مثل: المكسيك وجنوب 
إفريقيا وإيران وسنغافورة ونيجيريا واألرجنتين. ويشهد الفضاء اآلسيوي حالة 
غير مسبوقة من التنافس انعكاًسا لحالة التوتر حول الحدود والمصالح بين 
القوى اإلقليمية، مثل الهند وباكستان، أو بين إيران والغرب، أو بين إسرائيل 

والعرب.

اتجاهات تنامي العسكرة بين األسلحة والهيمنة
تمتلك  دولة  أي  تعرض  فرص  زيادة  فضائية  ألسلحة  دول  امتالك  فرض 
»بنية فضائية« لخطر الهجوم، أو أن تصبح هدًفا في حال اندالع نزاع مسلح 
على األرض، واحتمال تجاوز تأثير ذلك طرفي أو أطراف الصراع المفترضين 
ليصيب أنظمة البنية الفضائية المدنية الكونية كافة، وهو ما قد يكون له 

تداعيات مختلفة على المجتمع الدولي.
كذلك فإن دخول دول جديدة النادي الفضائي الدولي فضاًل عن الزيادة في 
عدد الفاعلين أو األنشطة الفضائية سيعمل من جهة على صعوبة السيطرة 
على السلوك الدولي، ومن جهة أخرى على زيادة احتمالية التعرض للمخاطر؛ 
إما المرتبطة بالصراعات الدولية أو تلك الناتجة عن عدم التوصل إلى اتفاقية 
اتجاهات عسكرة الفضاء،  التسلح في الفضاء، خاصة مع تصاعد  للحد من 
الفضائية  القوة  على  الحفاظ  أو  االستحواذ  الكبرى  القوى  محاولة  بسبب 
من خالل تعزيز قدرتها في مجال األسلحة الفضائية أو إطالق الصواريخ أو 
األقمار الصناعية حول األرض، أو باستخدام مقدرات الفضاء لتعزيز العمل 

العسكري على األرض.
على الرغم من عدم القدرة على تحويل الفضاء كمنصة إلطالق النيران على 
األرض، فإن المخاوف بشأن ذلك تتصاعد، وذلك بسبب تحول الفضاء إلى 
مرفق دولي مشاع لالستخدام من ِقبل الفاعلين كافة، سواء من الدول أو 
وإقامة  وهيمنتها  مركزها  على  الحفاظ  الكبرى  الدول  ومحاولة  غيرها،  من 

قواعد عسكرية ثابتة على القمر أو أي من األجرام السماوية.
إن حالة الاليقين المرتبطة بمدى ما وصلت إليه الدول من أبحاث في مجال 
تطوير أسلحة فضائية يدفع البقية إلى االستثمار فيها؛ لتحقيق ردع مفترض 
ضد احتماالت التعرض لهجمات. هذا وقد تحول سباق الفضاء من الجانب 
العلمي إلى العسكري، ومن النشاط العسكري السري إلى العلني عبر تأسيس 
جيوش فضائية، بما يعني اإلقرار بتحول المجال لـ »ساحة حربية«، وفي ظل 
تصاعد أهمية »القوة الفضائية« على حساب »القوة الجوية »، والتحول من 
حالة االستكشاف المداري حول األرض إلى السعي إلقامة قواعد ومركبات 

ثابتة على القمر أو غيره من األجرام السماوية.
المجتمع  فإن  للفضاء،  العسكرية  االستخدامات  تصاعد  من  الرغم  وعلى 
الدولي يتجه إلى زيادة االعتماد عليه في األنشطة المدنية التجارية، بخاصة 
اقتصاد  مجال  في  القدرات  تعزيز  وفي  واالتصاالت،  اإلنترنت  مجال  في 
الفضاء، وهو ما يزيد في الوقت نفسه من التنافس والصراع حول مقدراته، 
وفي هذا الصدد، برزت تحديات االلتزام بسلطة الدولة والقانون الدولي في 

ظل اختالف الدوافع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية.
العسكرية للفضاء في مناطق  تنامي دور االستخدامات  إلى  وتجدر اإلشارة 
الصراعات، عبر تعزيز عمل منصات إطالق الطائرات بدون طيار، وهو األمر 
الذي يغذي الصراعات الدولية، ولم يقتصر تحدي األمن الفضائي على البعد 
المناخي، مع  التغير  برزت تحديات جديدة، مثل تحديات  العسكري فقط بل 
تفاقم مشكلة النفايات الفضائية، والتي يمكن استخدامها كسالح غير مباشر 

من ِقبل دولة ما لتدمير قمر صناعي للعدو، وذلك دون مساءلة دولية.

القانون الدولي وفرص تعزيز األمن الفضائي
األمن  لحماية  وقائية  وتدابير  إجراءات  الدولية التخاذ  الجهود  أهم  كان من   
الفضائي التوصل التفاقية الفضاء الخارجي واألجرام السماوية عام 1967، 
والمركبات  الرحالت  ومرور  السلمي،  االستخدام  بتنظيم  المعنية  وهي 
وعلى  تمييز  دون  الخارجي  الفضاء  واستخدام  استكشاف  وحرية  الفضائية، 
أو  السيادة  ادعاء  أو  للفضاء  القومي  التملك  جواز  وعدم  المساواة،  قدم 
وضع اليد أو االحتالل أو أي وسيلة أخرى، والتزام الدول في مباشرة نشاطها 
السلم  صيانة  بغية  المتحدة  األمم  ميثاق  ذلك  في  بما  الدولي  بالقانون 

واألمن الدولي.
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نشرها  مجال  في  التطور  مع  الفضائية  األسلحة  االتفاقية  تذكر  لم  ولكن 
العسكرية  اتفاق دولي يمنع االختبارات  إلى جانب عدم وجود  واستخدامها، 
أسلحة  المعاهدة  حظر  من  الرغم  وعلى  الفضاء.  في  الصاروخية  للقدرات 
الدمار الشامل، فإنها ال تتطرق لألسلحة التقليدية األخرى. ورغم ذلك يمكن 
معاهدة  جانب  إلى  المتحدة  األمم  ميثاق  ومبادئ  روح  وفق  ذلك  تكييف 
جزء  القمر  أن  تؤكد  والتي   .1979 عام  القمر(  )اتفاق  للقمر  المتحدة  األمم 
من التراث المشترك للبشرية، وأن موارده »ال تخضع لالستيالء الوطني من 
خالل المطالبة بالسيادة، أو عن طريق االستخدام أو االحتالل، أو بأي وسيلة 

أخرى«.
الفضاء تحديات  التسلح في  أو السيطرة على سباق  التحكم  وتواجه عملية 
ترتبط باختالف طبيعته عن غيره من المجاالت الدولية األخرى، والتي يمكن 
إخضاعها للسيطرة المادية وسهولة المراقبة والتفتيش، وصعوبات تتعلق 
بكون الفضاء مشاًعا ال يستطيع أحد ادعاء تملكه أو ممارسة سيادة الدولة 
عليه. ومن ثّم، فإن االتجاه نحو استكشاف الفضاء قد يؤدي إلى إعادة التاريخ 
الفضاء  في  الكبرى  الدول  هيمنة  على  والحفاظ  األرض  على  االستعماري 
والصين  روسيا  اقترحت   2008 عام  في  ولذلك  للصراع،  جديدة  كساحة 
خالل مؤتمر نزع السالح توقيع معاهدة لمنع وضع أسلحة في الفضاء، أو 
استخدامها أو التهديد بها، لكن ترفض الواليات المتحدة بدء مباحثات حول 
التسلح في الفضاء بدعوى أنها ستعمل على الحفاظ على القدرات الفضائية 

لكل من روسيا والصين في تطوير أسلحة فضائية وتحد من قدراتها.
ويواجه مقترح االتفاق ثالث مشكالت رئيسة؛ األولى: غياب آليات التحقق 
األرضية  األسلحة  قضية  يذكر  لم  المقترح  االتفاق  أن  والثانية:  والمراقبة، 
تعريف  المقترح  االتفاق  يتناول  لم  والثالثة:  الصناعية،  لألقمار  المضادة 

ماهية السالح في الفضاء الخارجي.
وفي مارس 2019 اجتمع خبراء حكوميون بجينيف من 25 دولة بمكتب األمم 
وتم  حربية،  لساحة  الفضاء  تحول  منع  كيفية  حول  مباحثات  لعقد  المتحدة 
وضع عدة بنود يمكن تضمينها في المستقبل في معاهدة لألمم المتحدة، 
من  اتجاه  ويرى  ملزم،  غير  قانوني  أساس  على  الدولية  التدابير  تأخذ  بحيث 

المراقبين أن ذلك يعد أكثر فعالية من اتفاقية ملزمة. بينما يفضل االتحاد 
األوروبي تعزيز إجراءات الشفافية وبناء الثقة لمنع التسلح الفضائي، وتسعى 
روسيا والصين إلى إعادة تقديم معاهدة دولية محدثة لحظر نشر األسلحة 

في الفضاء.
المتحدة  األمم  ميثاق  في  ورد  ما  بين  بالربط  المتحدة  الواليات  وتطالب 
بأنه »يمكن لدولة ما استخدام القوة العسكرية لحماية نفسها من األعمال 
العدائية«، والفصل الثالث من معاهدة 1967 الذي ينص على »أن القانون 
واستخدام  استكشاف  ليشمال  يمتدان  المتحدة  األمم  وميثاق  الدولي 
الفضاء الخارجي«، وهو ما يعني أنه بإمكان أي دولة القيام بمهام مراقبة 
الفضاء وتطبيق القوة الفضائية لحماية ممتلكاتها في الفضاء، ومن ثّم، 
أو  الفضائية من خطر القصف  البنية  تتضح أهمية ترسيخ قواعد لحماية 
التغير المناخي والمخلفات  التدمير، وكذلك مواجهة األخطار الكونية مثل 

الفضائية.
»معايير«  إلرساء  أوروبية  بقيادة  أخرى  مبادرة  المتحدة  الواليات  وتساند 
للسلوك السليم من خالل إنشاء مدونة طوعية دولية للقواعد السلوكية 
للفضاء الخارجي، ستكون بمنزلة خطوة أولى، يعقبها اتفاق ملِزم، والتي 
للفضاء  المرتادة  الدول  بين  الثقة«  و«بناء  الشفافية  من  بالمزيد  تطالب 
الخارجي«.  للفضاء  السلمي  واالستخدام  »االستكشاف  لتعزيز  كوسيلة 
وتطوير  الحطام  من  المزيد  توليد  يمنع  أن  مأمول-  هو  -كما  لهذا  يمكن 
األسلحة الفضائية. ومع ذلك، وكحال المعاهدة الروسية-الصينية، لم تضع 

المسودة تعريًفا دقيًقا لما هو مقصود بمصطلح »السالح الفضائي«.
تنامي  عن  تكشف  الفضاء  مجال  في  المتسارعة  التطورات  باتت  وختاًما، 
القوى  بين  الدولي  التوتر  انتقال  وعن  جهة،  من  الخارجي  الفضاء  عسكرة 
الذي  األمر  أخرى، وهو  الخارجي من جهة  الفضاء  إلى  األرض  الدولية من 
تأثيرات سلبية على األمن الفضائي كرافد أساسي من األمن  يحمل معه 
الجماعي الدولي، ويهدد التوجهات العالمية بتحول الفضاء إلى ساحة حربية 
ا  وتهديد أطر التعاون والتكامل والبحث العلمي، وحقيقة كونه مرفًقا دوليًّ

وتراًثا مشترًكا لإلنسانية.
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بقلم: عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

لفت انتباهي بعض 
الرسائل التي تتسلل 
أحيانًا إلى مواقع التواصل 
االجتماعي، خاصة موقع 
»الواتس آب« الذي يحلو 
للناس استخدامه لتبادل 
األخبار والمعلومات 
والصور ومقاطع الفيديو 
وغيرها، وكما نعلم، فإن 
هذا التطبيق، بات من 
وسائل االتصال المهمة 
في مرحلة جائحة كورونا 
وما تالها، حيث تضاعفت 
مساحات وإمكانيات إنشاء 
المجموعات الخاصة والعامة 
على هذا الموقع، وأصبح 
من الممكن جدًا أن تستيقظ 
صباحًا فتجد نفسك عضوًا 
في مجموعة ال تعرف فيها 
أحدًا!

لست إعالميًا أو باحثًا متخصصًا في المجال اإلعالمي، إنما يستوقفني دائمًا كل المسائل 
التي قد تمس األمن، بصورة أو بأخرى، وال شك أن هناك مئات الدراسات واألبحاث التي 
اختراق هاتف  تتضمن  قد  التي  المخاطر  ناحية  االجتماعي من  التواصل  مواقع  عن  تحدثت 
لفئة  الموجهة  الرسائل  أو  المغلوطة  المعلومات  تمرير  أو  ما،  رابط  إرسال  عبر  الشخص 
بمسألة  الناس  وترويع  باألمن  العبث  وكذلك  خارجية،  جهات  من  المقيمين  أو  للمواطنين 
معينة، سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وال شك أيضًا، أن الجهات التشريعية والتنفيذية 
تراقب ذلك عن كثب، وتضع القوانين والخطط واإلجراءات الالزمة الحتواء ما ينشر على هذه 
المواقع من معلومات مضللة أو مكذوبة، ومعاقبة الجناة الذين يقصدون خلق بلبلة أو فتنة، 

وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
المشكلة ليست في ذلك على اإلطالق، المشكلة تتعلق برسائل من نوع مختلف، مناقشات 
حول موضوع الخصخصة مثاًل، تصدر عن مواطنين إماراتيين أوفياء ومخلصين، ال تشكيك 
في نواياهم أو حرصهم وأمانتهم في حماية الوطن وافتدائه بأنفسهم وأوالدهم إذا لزم األمر، 
لكن حرصهم الزائد يجعلهم يناقشون موضوعات ال يمتلكون عنها المعلومات الكافية، وال 
التخصص الالزم والضروري، وال يعلمون رسالة يكتبونها تعليقًا على خصخصة في القطاع 
الصحي أو التعليمي، سوف تتضمن حتمًا عواطف مشحونة، قد يفهمها البعض على أنها 
تحذير لوقوع خطب ما، ولكن يفهمها بعض آخر أن هناك ما قد يشكل تهديدًا على الوطن، 
فيظن أن الجهات المعنية غير ُمطلعة على كل مشروع »خصخصة« يتم طرحه، وقد ال يدرك 
أنه تتم دراسة ومناقشة إيجابيات وسلبيات أسباب تلك الخصخصة من كافة الجوانب، وأنه 

تتم االستفادة بشكل كبير من تجارب الدول المتقدمة، والتجارب المحلية الناجحة.
في  بعدها،  وما  العربي«،  »الربيع  مرحلة  خالل  غيرها،  دون  العربية،  اإلمارات  دولة  نجحت 
القيادة  بفضل  ثم  تعالى،  الله  بفضل  أبيه،  بكرة  عن  الخائن،  المتطرف  الفكر  استئصال 
اليقين،  علم  يعلمون  الذين  العظيمة  األمة  هذه  في  العقالء  وبفضل  الرشيدة،  الحكيمة 
الشعب  تفوقت ألن  اإلمارات  وأن دولة  المجاالت،  كافة  الصحيح، في  باالتجاه  نتقدم  أننا 
اإلماراتي يدرك أن الحرص على ترك مناقشة المسائل المهمة والحيوية التي تبذل فيها أجهزة 
الدولة جهودًا كبيرة متخصصة ال ُيعد انتقاصًا من حرية التعبير، على العكس تمامًا، فنحن 
خير من أدرك ويدرك أنه »ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون«، وإْن كان البد من 
مناقشة مسألة ما، فإن مكانها الوحيد هو المجلس الوطني االتحادي، وكلهم بفضل الله 
أْكفاء أوفياء متخصصون، وال يتركون شاردة أو واردة إال ويحرصون على متابعتها والتدقيق 

والتمحيص فيها.
أما الخصخصة في حد ذاتها، فإنني أرى أن دولة اإلمارات قد حصلت على القدرة والكفاءة 
والخبرة الالزمة من خالل خصخصة قطاعات تنموية كثيرة، والتي جذبت العديد من المزايا 
شبكة  وتوسعة  االستثمارات  حجم  زيادة  في  كبيرًا  فارقًا  وأحدثت  والفنية،  االقتصادية 
العالقات االقتصادية وتصدر تقارير الحرية االقتصادية، حيث يشيد تقرير الحرية االقتصادية، 
سياسات  تدعم  التي  واللوائح  السليمة  القانونية  باألطر  »هيريتيج«،  مؤسسة  عن  الصادر 
مؤشرات  تسلط  وكذلك  اإلمارات،  دولة  في  المواتي  األعمال  ومناخ  المفتوحة  السوق 
الحكومة العالمية السنوية الصادرة عن البنك الدولي الضوء على انعدام الفساد في اإلمارات 
المعنية  وأجهزتها  الدولة  يمنح  ما  التجارية،  لألعمال  المالئمة  والقانونية  التنظيمية  واألطر 

القدرة الكاملة في تحريك قطار الخصخصة أو وقفه، بأي اتجاه كان.

قطار الخصخصة في اإلمارات
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التكيف مع بيئة أمنية خطرة: االتحاد 
األوروبي والحرب األوكرانية

ض االتحاد األوروبي لضغوط شديدة، وخضع الختبار قاٍس منذ انطلقت الحرب األوكرانية،  تعرَّ
وسوف تتواصل هذه الضغوط في العام الجديد، ألن نهاية الحرب في أوكرانيا ال تبدو قريبة. 

ا  اجتاز االتحاد األوروبي العام األول من الحرب بدرجة مناسبة من النجاح؛ فتبنى موقًفا قويًّ
في مواجهة العدوان، وحافظت الدول األوروبية على درجة مناسبة من التضامن في مساندة 

أوكرانيا، ونجحت آليات عمل االتحاد األوروبي في إدارة الخالفات التي ظهرت بين الدول 
دتها األزمة.  األوروبية نتيجة الضغوط التي ولاّ

ولقد نجح االتحاد األوروبي في اختبار رد الفعل تجاه األزمة، وعليه في العام 
الجديد مواجهة اختبار الصمود واالستدامة؛ حيث سيكون عليه التعامل مع 

التبعات طويلة المدى للحرب في أوكرانيا. 
اختبار الصمود واالستدامة له أهمية مضاعفة، بسبب رهان روسيا على 

قدرتها على تحمل ضغوط ممتدة، وأن هذه القدرة تمثل القدرة النسبية 
أن  من  أكثر هشاشة  الغربية  الديمقراطيات  أن  ترى  التي  لروسيا  المميزة 
لفترة  الغربية  الحياة  ونمط  االقتصادية  الرفاهية  تهدد  ضغوًطا  تحتمل 
طويلة، وأن اإلرهاق االقتصادي واالجتماعي الذي يعانيه المجتمع ينتقل 

 بقلم : د. جمال عبد الجواد
مستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
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بسرعة للمستوى السياسي، فيتحول إلى إرهاق سياسي، بسبب اآلليات 
التي يوفرها نظام الحكم الديمقراطي. 

الحرب  استجابًة لظرف  أوروبا  الحادثة في  التغيرات  فإن  آخر  على مستوى 
ا عن الظروف التي نشأ  تخلق في القارة واقًعا جديًدا يختلف إلى حد كبير جدًّ
ونما في إطارها االتحاد األوروبي خالل العقود السابقة، األمر الذي يطرح 
أسئلة عن تكيف االتحاد األوروبي على المدى الطويل مع التغيرات العميقة 
ا في عالقات القوى بين أطرافه. في  ا في بيئة عمله، وداخليًّ الحادثة خارجيًّ
هذا اإلطار يواجه االتحاد األوروبي ثالثة تحديات رئيسة، هي: تحدي الطاقة، 

وتحدي األمن، وتحدي االنفصال عن روسيا.

تحدي الطاقة
لقد كشفت الحرب في أوكرانيا عمق وخطورة اعتماد االتحاد األوروبي على 
روسيا كمصدر للطاقة؛ فلفترة طويلة اعتمد االتحاد األوروبي على روسيا 
كمصدر رئيس للطاقة، خاصة الغاز. واألرجح أن اعتماد أوروبا الشديد على 
مصادر الطاقة الروسية قد شجع القيادة الروسية على الدخول في المغامرة 
األوكرانية؛ اعتقاًدا منها بأن تبعية أوروبا للطاقة الروسية ستضع سقًفا ال 
يمكن تجاوزه لردود الفعل األوروبية، وبالتالي الغربية، على »الغزو« الروسي 
ألوكرانيا، وأن األوربيين سوف يكون لديهم دوافع قوية الستعجال استعادة 
كانت  وربما  االقتصاد.  عجلة  دوران  على  الحفاظ  أجل  المعتاد من  الوضع 
ح البدء بالحرب في توقيت كانت فيه  هذه الحسابات هي السبب الذي رجَّ
وتتعجل   ،19 كوفيد-  وباء  أثر  من  تترنح  والعالمية  األوروبية  االقتصادات 
مواجهة  في  للدخول  استعدادها  يقلل  بما  الثقيلة،  وطأته  من  التعافي 
مكلفة مع روسيا، ينتج عنها إطالة أمد التأزم االقتصادي في القارة. وأهم 
ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا هو أن التبعية األوروبية لروسيا في مجال 
أيًضا قضية  فهي  اقتصادية،  تكون قضية  أن  من  بكثير  أكثر  الطاقة هي 

أمنية تتعلق بالحرب والسالم. 
األوروبية  االستثمارات  تباطؤ  روسيا  على  االعتماد  مخاطر  من  فاقم  لقد 
في مجال الطاقة األحفورية، انعكاًسا للتوجه نحو الحد من استخدام أنواع 
الوقود التقليدية، وزيادة االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة غير الملوثة 
للبيئة. إن التوجه نحو مصادر الطاقة البديلة هو توجه صحيح تماًما، لكن 
الكوكب قد تحولت  المناخ وسالمة  البيئة وتغير  أن قضية  المشكلة هي 
، أصبحت قضية مبدئية من غير المقبول  إلى قضية أيديولوجية، ومن َثمَّ
الهدف، وظهرت في  إلى  للوصول  الفعالة  السياسات  لحوار حول  طرحها 
أخالقي،  بمنظور  المناخ  قضية  ترى  قوية  ضغط  وجماعات  أحزاب  أوروبا 
ا، فيما تنظر لألنشطة  وُتِعد البحث في األمر بغير هذه الطريقة تنازاًل مبدئيًّ
نشاًطا  كانت  لو  كما  األحفوري  بالوقود  المرتبطة  والمصالح  والشركات 
ا. لكن على الجانب اآلخر، فإن النظر إلى األمر بهذه الطريقة قد جعل  إجراميًّ
بناء  معدالت  من  أسرع  للبيئة  التقليدية  الملوثات  من  التخلص  معدالت 

وتشغيل مصادر جديدة للطاقة. 
المؤكد أن االتحاد األوروبي قد تحول إلى رائد يقود العالم في قضايا تغير 
األحزاب  به  قامت  الذي  الكبير  الدور  بسبب  المتجددة،  والطاقة  المناخ 
والجماعات المدافعة عن البيئة، وهو دور يحتاج إليه العالم بكل تأكيد في 
مواجهة النفوذ الكبير الذي تتمتع به المصالح الكبرى في مجاالت الصناعة 
المتحدة  والواليات  الصين  في  الكبرى  االقتصادية  المراكز  في  والطاقة 
واليابان. لكن على الجانب اآلخر، فإن زيادة اعتماد أوروبا على روسيا كمصدر 

للطاقة األحفورية هي إحدى النتائج التي ترتبت على عدم التوازن في أوروبا 
والتقدم  وإنتاًجا،  تطويًرا  التقليدية  الطاقة  في  االستثمار  التراخي في  بين 
بالفعل  المستخدم  الطاقة  مزيج  في  المتجددة  الطاقة  مصادر  دمج  في 

في أوروبا. 
بدأ االتحاد األوروبي بعد نشوب الحرب في أوكرانيا في اتباع رؤية أكثر واقعية 

أن االتحاد األوروبي قد 
تحول إلى رائد يقود العالم 
في قضايا تغير المناخ 
والطاقة المتجددة، بسبب الدور 
الكبير الذي قامت به األحزاب 
والجماعات المدافعة عن البيئة
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البحث  تسريع  في  أوروبا  الرؤية شرعت  هذه  بمقتضى  أيديولوجية.  وأقل 
أخذت  الذي  نفسه  الوقت  المتجددة، في  الطاقة  واالستثمار في مصادر 
تتعامل فيه بواقعية وروح عملية مع مصادر الطاقة األحفورية. إن تنويع 
قائمة الشركاء المزودين ألوروبا بالطاقة -بحيث تقل المخاطر المترتبة على 
اإلفراط في التعامل مع مصدر واحد أو عدد قليل من المصادر- هو أهم 
العام الماضي. وسيتواصل هذا السعي في  إجراء قام به األوروبيون في 
ا جباًرا لسد العجز  العام الجديد. فإذا كان العام الماضي قد شهد جهًدا أوروبيًّ
المتوقع في المدى القصير، خاصة خالل شتاء 2022، فإن االتحاد األوروبي 
سيواصل في العام الجديد تأمين شركاء متعددين كمصادر للطاقة الالزمة 

لدوله. 
التطور  اتجاهات  أحد  للطاقة هو  البحث عن مصادر جديدة  ، فإن  َثمَّ ومن 
في   2022 عام  في  األوروبي  االتحاد  نجح  لقد   .2023 عام  في  األوروبي 
وغرب  وشمال  المتحدة  الواليات  في  للغاز  جديدة  بمصادر  الصلة  تعزيز 
إفريقيا ووسط آسيا والخليج. وُتَعد الواليات المتحدة هي المصدر األهم 
الروابط األمريكية األوروبية،  يزيد من  أوروبا، بما  إلى  المتجه  البديل  للغاز 
وهو ارتباط له أبعاد وتبعات سياسية. هناك أيًضا الغاز والطاقة الكهربية 
القادمان من أذربيجان عبر جورجيا وتركيا، وهي شراكة لها تبعات سياسية 
واستراتيجية أيًضا، خاصة فيما يتعلق بتركيا. فتعطيل أنابيب خط الشمال 
يحرر أوروبا من ضغوط روسيا، فيما تزيد أهمية خطوط أخرى في الجنوب 

بتبعات سياسية واستراتيجية جديدة. 
في عام 2023 ستدخل سياسة تحديد سقف سعري لشراء النفط الروسي 
حيز التطبيق، وسيعرف األوروبيون ما إذا كانوا قد حققوا أهدافهم من وراء 
هذه السياسة، وقد يكون عليهم التكيف مع نتائج هذه السياسة التي قد 
تأخذ في التطبيق منعطفات غير متوقعة. ومن المهم مالحظة أنه رغم أن 
خطوة وضع سقف سعري للنفط الروسي ُتَعد في حد ذاتها خطوة راديكالية 
ليس لها سوابق في أسواق النفط والعالقات الدولية، فإن محتوى هذه 
الخطوة اتسم باالعتدال؛ فسعر 60 دوالًرا للبرميل الذي توافق عليه االتحاد 
الصناعية،  السبع  الدول  مجموعة  من  الصادرة  للتوصية  تنفيًذا  األوروبي 
ُيباع به النفط الروسي في األسواق  ا من السعر الذي  هو سعر قريب جدًّ
العالمية وقت صدور القرار، بل إنه في بعض الحاالت ُيباع النفط الروسي 
توافر  على  األوروبي  االتحاد  حرص  يعني  مما  دوالرًا؛   60 من  أقل  بسعر 
النفط الروسي في األسواق، وحرصها على إبقاء إمكانات التعاون مفتوحة 
مع روسيا. أي إن االتحاد األوروبي يحاول الموازنة بين احتياجاته من الطاقة 

من ناحية، وممارسة الضغط على صادرات النفط الروسي من ناحية أخرى.
ذ بها السقف السعري ال تزال غير واضحة ويكتنفها الكثير  الطريقة التي سُينفَّ
ذ  من الغموض، ومن غير الواضح كذلك ما إذا كان السقف السعري سُينفَّ
د، وأثر ذلك على سلوك مستهلكي الغاز الروسي، وعلى النفط الوارد  بتشدُّ
ألوروبا نفسها، وما إذا كانت صعوبة استيراد النفط الروسي ستتسبب في 
القادم من مصادر أخرى، وتضع االقتصادات األوروبية  النفط  رفع أسعار 

تحت مزيد من الضغط. 
في هذا العام سيكون على االتحاد األوروبي مراقبة رد الفعل الروسي على 
هذه السياسة، ألنه حتى وإن لم تتسبب في إلحاق ضرر فادح بالصادرات 
إهانة  وتوجه  السوق،  اقتصاد  لقواعد  صارًخا  تحدًيا  تمثل  فإنها  الروسية، 
لروسيا، وتضعها في مكانة الدولة المنبوذة المحرومة من إدارة عالقاتها 
االقتصادية بحرية وفًقا للقواعد المعمول بها في األسواق الدولية والعالم. 
وتعدل  تراقب  الضروري ألوروبا وهي  فإنه سيكون من  ذاته،  الوقت  في 

ُتَعد الواليات المتحدة هي 
المصدر األهم للغاز البديل 

المتجه إلى أوروبا، بما يزيد من 
الروابط األمريكية األوروبية، وهو 

ارتباط له أبعاد وتبعات سياسية
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ذ بها هذه السياسة أن تقوم بالحفاظ على وحدتها الداخلية  الطريقة التي ُتنفَّ
التي تتعرض لضغوط شديدة بالفعل منذ اشتعلت الحرب في أوكرانيا. 

تحدي األمن
يميز  التكامل اإلقليمي. وأهم ما  تجارب  أكبر وأنجح  األوروبي هو  االتحاد 
القائم على إقامة  التكامل االقتصادي العميق  االتحاد األوروبي هو ذلك 
إطار  في  بحرية،  واألشخاص  المال  ورأس  السلع  فيها  تنتقل  حرة  سوق 
تحكمه المعايير والقوانين المستمدة من مبادئ الليبرالية وحقوق اإلنسان، 
والذي أنتج أحد أكبر الالعبين في ساحة االقتصاد العالمي. غير أن االتحاد 
األوروبي لم يستطع أن يحول قوته االقتصادية إلى قوة دولية متكاملة، 
األوروبي  فاالتحاد  االقتصادية.  توازي قوته  لقوة عسكرية  بسبب فقدانه 
هو كيان يعمل في تناغم في إطار التحالف الغربي، يعتمد على الضمانات 
الواليات  بقيادة  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف  يوفرها  التي  األمنية 

المتحدة، وأغلب الدول أعضاء االتحاد األوروبي هم أيًضا أعضاء في حلف 
الناتو، األمر الذي قلل الحاجة إلى بناء قوة عسكرية لالتحاد األوروبي. أيًضا، 
األوروبي هو سبب  االتحاد  اهتمامات  من  العسكرية  القوة  استبعاد  فإن 
رئيس للنجاحات الكبيرة التي حققها؛ وذلك ألسباب كثيرة من بينها التاريخ 

العسكري الدامي للعالقات بين الدول األوروبية. 
يقرب  لما  بنجاح  عملت  التي  األوروبية  والرفاهية  األمن  صيغة  وتتمثل 
من سبعين عاًما في رفاهية اقتصادية يوفرها االتحاد األوروبي، وضمانة 
أمنية يوفرها حلف الناتو وضمانة أمريكية. وفي األغلب كانت دول االتحاد 
األوروبي راضية عن هذه الصيغة، باستثناء اإلحساس بالعجز إزاء الصراعات 
الحرب  انفجرت  عندما  حدث  مثلما  القارة،  أطراف  على  تتفجر  قد  التي 
لبعض  الذاتية  الدوافع  بسبب  وأيًضا  السابقة،  يوغوسالفيا  في  األهلية 
إزاء  االستقالل  من  عليا  درجة  لتحقيق  فرنسا،  خاصة  األوروبية،  الدول 
الواليات المتحدة. غير أن هذه االعتبارات لم تكن تقدم سبًبا كافًيا لتغيير 
صيغة أنتجت الرفاهية واألمن للقارة األوروبية حتى حدث »الغزو« الروسي 
ألوكرانيا، والذي يمكن له أن يكون نقطة تحول في مسار االتحاد األوروبي. 
م االتحاد األوروبي مساعدات عسكرية ألوكرانيا، وقررت دول االتحاد  لقد قدَّ
زيادة إنفاقها العسكري، وقررت ألمانيا زيادة اإلنفاق الدفاعي والوصول به 
إلى %2 من الناتج المحلي اإلجمالي؛ لتصبح على الطريق المتالك جيش 
ت عن سياسة االمتناع عن تصدير  قوي يوازي قوتها االقتصادية، كما تخلَّ

السالح إلى مناطق الصراع؛ استجابًة لتطورات الحرب في أوكرانيا. 
ويأتي الدور الدفاعي المتزايد لالتحاد األوروبي، باإلضافة إلى الدور المتزايد 
مخاطر  ومعه  يأتي  روسيا،  الحرب ضد  في  أوكرانيا  دعم  في  الناتو  لحلف 
متزايدة للتصعيد العسكري، واتساع نطاق الحرب لتصل إلى دول أوروبية. 
ركيزتين،  على  تقوم  استراتيجية  يتبنيان  األوروبي  واالتحاد  الناتو  حلف  إن 
تتمثل األولى في تقديم أقصى دعم عسكري ألوكرانيا لتمكينها من التصدي 
لروسيا، وتتمثل الثانية في تجنب التورط المباشر في الحرب. ويحتاج تطبيق 
هذه االستراتيجية المزدوجة إلى اتباع سياسة شديدة الدقة لتجنب مخاطر 
ر هذا التناقض  التناقض المحتمل بين هاتين الركيزتين. وتزيد احتماالت تفجُّ
بشكل واضح في برامج نشر أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، ومنها صواريخ 
باتريوت، في البالد المحيطة بأوكرانيا لمنع وصول المقذوفات والمسّيرات 
األنظمة قد  لهذه  الفعال  البالد. فاالستخدام  إلى هذه  بالخطأ  أو  بالقصد 
قد  بما  األوكرانية،  الحدود  عبورها  قبل  معادية  أهداف  استهداف  يستلزم 

يفسر على أنه تدخل مباشر في الحرب.

أهم ما يميز االتحاد األوروبي 
هو ذلك التكامل االقتصادي 
العميق القائم على إقامة سوق 
حرة تنتقل فيها السلع ورأس 
المال واألشخاص بحرية
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ع الحرب تزيد كلما  وتتمثل المعضلة األوروبية في أن مخاطر التصعيد وتوسُّ
ر عليها الخروج من الحرب بطريقة تحفظ  ُدِفَعت روسيا إلى الزاوية، وكلما تعذَّ
ماء الوجه. فالضغط المتزايد على القيادة الروسية قد يفقدها القدرة على 
التمسك بالحسابات العقالنية، ويغريها للهروب إلى األمام إذا انسدت سبل 

الخروج اآلمن من هذا الصراع. 

تحدي االنفصال عن روسيا
عملية  تنفيذ  في  أوكرانيا  في  الحرب  بدء  منذ  األوروبي  االتحاد  نجح  لقد 
قبل  متخيل  غير  كهذا  تطور  كان  لقد  االتحادية،  روسيا  عن  عميق  انفصال 
أوروبا شديدة االعتماد على روسيا خاصة في صادرات  الحرب؛ حيث كانت 
الطاقة. وقد راهنت روسيا بشدة على عدم قدرة أوروبا على احتمال الشتاء 
الروسية، وأنه سيكون على  الطاقة  إمدادات  النقص في  القارس في ظل 
أوروبا تبني سياسة معتدلة تسمح لروسيا باالحتفاظ بكل أو بعض مكاسبها 

في الحرب لتسهيل إنهاء الصراع العسكري. 
ن أن القارة األوروبية قد نجحت في مواصلة الحياة بأقل  لقد جاء الشتاء، وتبيَّ
قدر من الصعوبات. فلقد دبرت دول االتحاد األوروبي مصادر بديلة الستيراد 
الغاز من الواليات المتحدة وشمال إفريقيا وشرق المتوسط ووسط آسيا؛ 
رت شحنات  فمألت خزانات الغاز تماًما، وأنشأت محطات استقبال له، وغيَّ
الغاز المسال في زمن قياسي، واتخذت إجراءات فّعالة -إن لم تكن شديدة 
القسوة- لترشيد استهالك الطاقة. ويمنح هذا النجاح لالتحاد األوروبي ثقة 
أوكرانيا  دعم  أجل  العمل من  على مواصلة  قدرته  النفس، وفي  كبرى في 

والضغط على روسيا. 
والغاز  النفط  ألسعار  أقصى  حد  فرض  في  األوروبي  االتحاد  نجح  كذلك 
القادَمْين من روسيا، متغلًبا في سبيل ذلك على عدد كبير من الصعوبات، 
فالرأي  الخطوة.  هذه  قاومت  التي  األوروبية  الدول  بعض  مقاومة  وعلى 
السائد في أوروبا هو أنه على دول االتحاد إنهاء اعتمادها على روسيا، ال يشذ 
عن ذلك سوى بالد قليلة بسبب روابط ثقافية/أيديولوجية )حالة المجر(، أو 
)حالة  بها  التضحية  تكلفة  ل  تحمُّ تريد  ال  اقتصادية  وروابط  مصالح  بسبب 

سلوفينيا(، أو األمرين معًا. 

الماضي،  ذكريات  من  يصبح  كاد  الطرفين  بين  للعالقات  السابق  الترتيب 
واألرجح أن تستكمل أوروبا االنفصال عن روسيا في العام الجديد. لكن على 
الجانب اآلخر، فإن مستقبل العالقات بين الطرفين هو سؤال كبير يتكون من 
مجموعة أسئلة صغيرة تنتظر اإلجابة، وهي: ما شروط عودة العالقات؟ وما 
شكل العالقات في المستقبل؟ وهل ستعود أوروبا لتصبح زبوًنا للصادرات 
الطرفين  بين  التجارية  العالقات  انتهاء  الطاقة؟ وكيف سيؤثر  الروسية من 

على توجهات روسيا االستراتيجية وسياستها الخارجية؟ 
ال يبدو أن االتحاد األوروبي لديه تصور محدد لمستقبل العالقة مع روسيا، 
فاألوروبيون متأكدون من أنهم على المدى المباشر، سيكون عليهم مواصلة 
فإن  الراهن،  الصراع  وراء  فيما  أما  روسيا.  عن  االنفصال  وتعميق  الضغط 
ا، خاصة أنه من غير الواضح كيف يمكن لهذا الصراع  األمر يبدو غامًضا جدًّ
أن ينتهي، وما نوع االتفاق الذي يمكن لروسيا أن تقبله إلنهاء الصراع، وهل 
وحتى  مقبول،  اتفاق  إلى  التوصل  »بوتين«  زعامة  ظل  في  لروسيا  يمكن 
إعادة  الممكن  من  سيكون  فهل  المشهد  من  »بوتين«  الرئيس  اختفى  لو 
العالقات بين روسيا واالتحاد األوروبي إلى ما كانت عليه قبل نشوب الحرب، 
أم أن المخاوف وعدم الثقة إزاء روسيا سُتبقي العالقات بين الطرفين في 
حدودها الدنيا حتى بعد انتهاء النزاع، وما تبعات هذا على روسيا، وما إذا كان 
سيدفعها بعيًدا عن أوروبا، والتقارب أكثر مع الصين، في حين أن العالقات 

بين الصين والغرب تمر بتحول عميق مجهول األبعاد. 
وختاًما، إن االرتباط بين االتحاد األوروبي وروسيا لم يحدث بسبب المصالح 
ت ألمانيا منذ  االقتصادية فقط، ولكن كان له بعد استراتيجي مهم. لقد تبنَّ
السبعينيات سياسة شرقية لالنفتاح على روسيا بهدف تخفيف التوتر، وخلق 
هذه  أنتجت  لقد  الصراع.  نشوب  فرص  تقلل  المتبادل  االعتماد  من  حالة 
أوكرانيا وضعت  في  الحرب  لكن  قرن،  نصف  طوال  بنجاح  أثرها  السياسة 
ا لهذه السياسة، وأصبحت روسيا مصدًرا أكيًدا لتهديد األمن في القارة،  حدًّ
لقد  الدفاعي.  دورها  بها  تعزز  كبيرة  قوة عسكرية  بناء  نحو  ألمانيا  واتجهت 
دمجت سياسة االنفتاح على روسيا الُبعدين االقتصادي واألمني األوروبي 
في عقيدة واحدة، ولكن اآلن أصبح مطلوًبا من أوروبا أن تطور عقيدة جديدة 

تخدم االحتياجات األمنية واالقتصادية لها.
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الجواسيس أن يكون جنراالتها أو مقاتليها من  الحديث عن عودة حرب  ليس من الضرورة 
البشر فقط كما كانت في السابق والتي اعتمدت أساسًا على هذا العنصر. فقد تغيرت كثيرًا 
األدوات المساعدة على إنجاز المهمة بل إن المسألة تطورت ألن يتجاوز القدرات البشرية 
على كشفها وهو ما يدعو إلى ضرورة توسعة التفكير في هذه الحرب بالشكل الذي ينسجم 

مع متطلبات العودة الجديدة. 
فعلى سبيل المثال: حتى اآلن هناك تساؤالت حول عمليات اغتيال دون معرفة كيف تم 
ذلك كما هو حال اغتيال العالم النووي اإليراني محسن فخري زادة، الذي يعتبر أبو القنبلة 
النووية اإليرانية في عام 2020، فكل ما يتم تداوله حاليًا حول الفاعل األساسي هو عبارة 
عن تكهنات واعتقادات ولكن لم يتم التوصل إليه بشكل واضح ومعلن، أما إذا تم اعتقال 
شخص في أي دولة تحوم حوله الشكوك، ففي أكثر الحاالت هو من أجل التعويض المعنوي 
لألجهزة المسئولة عن توفير الحماية وذلك بهدف تغطية حالة العجز عن كشف الجاسوس. 
بدأت تنتعش هذه الحرب مع الحديث عن عودة الحرب الباردة ولكن هذه المرة بين الواليات 
المتحدة والصين وليس مع روسيا المنشغلة بحربها مع أوكرانيا والتي دخلت عامها الثاني 
في 24 فبراير الماضي، ومثلما كنا نقرأ عن طرد دبلوماسيين تابعين لسفارات بلدان معينة 
 500 حوالي  طرد  تم  حيث  األخبار  تلك  إلى  ثانية  مرة  عدنا  بالتجسس  عالقة  لها  ألسباب 

دبلوماسي روسي يعملون في سفاراتها في عدد من الدول األوروبية تحت هذه التهمة. 
ومشكلة هذا النوع من الحرب أن يؤدي دائمًا إلى رفع حالة من التوتر الدبلوماسي واالحتقان 
السياسي بين الدول مع بث حالة من الشك المستمر بين الدول، وكأن الحالة التي عاشها 
فرضتها  استراحة  فترة  هي  المنتظرة  الباردة  والحرب  القديمة  الباردة  الحرب  بين  العالم 

معطيات جديدة وهي التنظيمات اإلرهابية.
لو افترضنا جداًل، أن دوائر صناعة القرارات في العالم طرحت تساؤاًل عامًا على المخططين 
الدولة خالل المرحلة  التالي: ما هي األخطار الحقيقية على أمن  النحو  االستراتيجيين على 

المقبلة؟ 
الطبيعي أن نجد أجوبة متعددة مع ثبات بعض األخطار التقليدية على سبيل المثال: أمن 
المناخ وأمن الطاقة واإلرهاب ربما من األولويات الثابتة لكل دول العالم. لكن في ظني أن 
بأن  الجاسوسية. خاصة مع وجود المؤشرات  الحرب  الجديدة ستشمل  اإلضافات لألخطار 
العالم مقبل على حرب باردة جديدة مع الرغبة في االبتعاد كثيرًا من الحرب الشاملة بين الكبار 

كي ال تفلت األمور وتنتقل إلى كارثة تدمر الجميع. 
األمر اإليجابي في هذا السيناريو حتى اآلن شيئين هما. الشيء األول: وجود حوار سياسي 
بين القادة المتشككين من بعضهم فمثاًل الواليات المتحدة عن طريق وزير خارجيتها بلينكن 
عاتبت الصين في مؤتمر ميونخ لألمن الذي انعقد في فبراير الماضي على إطالق المنطاد 
التفاهم.  أفقًا إلمكانية  تفتح  أن  العامل  هذا  وجود  وإيجابية  ذلك،  تكرار  من  بكين  محذرة 
قد مارست الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي خالل فترة الحرب الباردة ذلك وفق مبدأ 

الرئيس األمريكي الجمهوري دونالد ريجان “ثق ثم راقب”.
الشيء اآلخر: أن هناك قوى إقليمية صاعدة في العالم تقوم بدور “وازن” وسط حالة من 
ذلك  كبح  على  قادرة  الدول  هذه  اآلن  وإلى  العالم  في  النفوذ  توسعة  سباق  في  التحفز 

الحماس المتعطش للدخول في الحرب الباردة جديدة.    

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

ُيعتبر »المنطاد الصيني« 
الذي تعقبته االستخبارات 
األمريكية )السي أي إيه( 
لحين دخوله األراضي 
األمريكية ثم تم إسقاطه، 
عن »تجديد« لمرحلة كنا 
نعتقدها باتت جزء من 
تاريخ ازدهرت كثيرًا خالل 
فترة الحرب الباردة واختفت 
بانهيار االتحاد السوفيتي 
وهي: الحروب التي 
يستخدم فيها الجواسيس 
بين المتنافسين. ولعل 
من أشهر الجواسيس 
الموجودين على الساحة 
الدولية حاليًا هو الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين 
الذي عمل في جهاز 
المخابرات الذي كان يعرف 
 )KGB( بالكي جي بي
وقتها.

عودة جديدة.. للحروب 
الجاسوسية
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تعتبر القاذفة B-2 الشبحية، 
التي تسمى Spirit أيضًا 

– بالتصميم الفريد لشكل 
أجنحتها، وتقنيتها الشبحية 

التي تتفادى الرادارات ويصعب 
رصدها -  قاذفة متعددة 

األدوار ومتنوعة االستعماالت، 
وقادرة على إطالق الذخائر 

النووية والتقليدية.

وتعد قاذفة B-2 لدى القوات الجوية األمريكية مكّونًا رئيسّيًا من مكونات 
الترسانة األمريكية الهجومية بعيدة المدى، وإحدى أكثر الطائرات قدرة على 
البقاء في العالم؛ حيث تسمح لها مواصفاتها الشبحية الفريدة من نوعها 

باختراق أشد دفاعات العدو تطورًا.
“نورثروب”  شركة  أنتجتها  التي   ،B-35 بالطائرة  المصقول  هيكلها  يذكرنا 
مركبة  موادَّ  وتستخدم  الماضي،  القرن  أربعينيات  خالل   )Northrop(

متطورة؛ مثل ألياف الجرافيت المشبعة بالراتنج، بداًل من المعدن.
برنامج  في  بارز  ومعلمًا  متقدمة،  تقنية  نوعية  قفزة   B-2 القاذفة  تمثل 
تحديث القاذفة األمريكية، كما تحشد القاذفة قوة نيران هائلة، في وقت 

قصير، وفي أي مكان في العالم.

التصميم بمساعدة الحاسوب
التصميم  لتقنيات  رائدًا  استخدامًا   B-2 القاذفة  وبناء  تطوير  يتطلب 

والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر.
تطلب تصنيع القاذفة B-2 أن تقوم شركة Northrop Grumman بابتكار 
ومختبر  أدوات،  القائمة  تلك  شملت  وقد  الصفر،  من  المكونات  جميع 

B-2 القاذفة
قفزة هائلة متقدمة في عالم التكنولوجيا
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األبعاد،  ثالثية  ونمذجة  خاصة،  اختبار  ومعدات  مركبة،  ومواّد  برمجيات، 
وأنظمة حاسوبية، كما تم إنشاء عمليات التصنيع الالزمة.

أما أبعاد القاذفة B-2  فيبلغ طولها 69 قدمًا وارتفاعها 17 قدمًا، وطول 
أن تصل  القدم، ويمكن  كرة  أي نصف طول ملعب  172 قدمًا،  جناحيها 
سرعتها إلى سرعة عالية دون سرعة الصوت، كما يمكنها أيضًا بلوغ ارتفاع 

يزيد عن 50,000 قدم.  وبإمكان الطائرة أن تحمل حمولة 20 طنًا.
كذلك يمكنها الطيران لمسافة 6,000 ميل بحري بدون الحاجة إلى إعادة 
التزود  إعادة  مع  بحري  ميل   10,000 من  أكثر  ولمسافة  بالوقود،  تزويد 
أي  إلى  الوصول  على  القدرة  يمنحها  مما  فقط؛  واحدة  مرة  جوًا  بالوقود 
العدو  أهداف  وتعريض  ساعات  غضون  في  األرضية  الكرة  على  نقطة 

األقوى دفاعًا للخطر.
للحفاظ  للرادار  ماص  بتطوير طالء   Northrop Grumman قامت شركة 
على خصائص التخفي لطائرة B-2 مع اختصار وقت الصيانة بدرجة كبيرة. 
التردد  عالية  البديلة  المادة  باسم  المعروفة  الجديدة،  المادة  رش  يتم 

)AHFM(، بواسطة أربعة روبوتات يتم التحكم فيها بشكل مستقل.
 Northrop Grumman هي قاذفة رقمية. وتستخدم شركة B-21 القاذفة
الهندسة  وأدوات  المتقدمة  التصنيع  وتقنيات  الرشيقة  البرمجيات  تطوير 
 ،B-21 برنامج التخفيف من مخاطر اإلنتاج في  الرقمية، للمساعدة على 

وتمكين ممارسات االستدامة الحديثة.

رحلة الطيران األولى
تم إقامة أول عرض علني للقاذفة B-2 في 22 نوفمبر 1988، عندما تم 
Air Force Plant 42، بمدينة  إخراجها من حظيرة الطائرات في المصنع 
بالمديل، في والية كاليفورنيا. وقامت بأول رحلة لها في 17 يوليو 1989. 
وتعتبر قوة االختبار المشتركة لقاذفة B-2، في مركز اختبار الطيران التابع 
للقوات الجوية، بقاعدة إدواردز الجوية، في والية كاليفورنيا، المسؤولة عن 

.B-2 اختبار هندسة وتصنيع وتطوير طائرة
الوحيدة  التشغيلية  القاعدة  في ميسوري  الجوية  وايتمان  قاعدة  وتعّد 
للطائرة B-2. تم تسليم أول طائرة منها، وهي Spirit of Missouri، في 
عنبر  مسؤولية صيانة  الجوية  القوات  مقاول  وتولى   .1993 ديسمبر   17
 Oklahoma الطيران لوجستيات  مركز  في  إدارتها  يتم  بينما   ،B-2 طائرة 

City Air Logistics بقاعدة Tinker AFB، في أوكالهوما.
حيث  الحلفاء،  قوات  عملية  في   B-2 للطائرة  القتالية  الفعالية  إثبات  تم 
كانت مسؤولة عن تدمير 33 في المائة من جميع األهداف الصربية في 
كوسوفو  إلى  توقف  دون  الطيران  خالل  من  األولى،  الثمانية  األسابيع 
الحرية  لعملية  دعمًا  وذلك  والعودة،  ميسوري  في  الرئيسية  قاعدتها  من 
من  اآلن  حتى  مهامها  أطول  إحدى  في   B-2 الطائرة  حلقت  إذ  الدائمة؛ 

وايتمان إلى أفغانستان والعودة.
حرية  لعملية  دعمًا  اإلطالق  على  األول  القتالي  انتشارها   B-2 أكملت 
باإلضافة  متقدم،  تشغيل  موقع  من  جوية  طلعة   22 بـ  وقامت  العراق، 
إلى 27 طلعة جوية من قاعدة Whiteman AFB، وأطلقت أكثر من 1.5 
مليون رطل من الذخيرة. وتمتعت الطائرة بالقدرة التشغيلية الكاملة في 
ديسمبر 2003. وفي 1 فبراير 2009، تولت القيادة األحدث للقوات الجوية 
من   B-2 طائرة  عن  الجو المسؤولية  سالح  في  الشامل  القصف  قيادة 

قيادة القتال الجوي.

وتكامله،  الشامل  النظام  تصميم  عن  المسؤول  الرئيسي  المقاول 
 Northrop( غرومان  نورثروب  شركة  لدى  المتكاملة  النظم  قطاع  هو 
Grumman Integrated Systems Sector(. وتعد شركة بوينغ للطائرات 
 Hughes ومجموعة   ،).Boeing Military Airplanes Co( العسكرية 
Radar Systems Group، ومجموعة جنرال إلكتريك لمحركات الطائرات 
 Vought Aircraft وشركة ،)General Electric Aircraft Engine Group(

Industries، Inc، األعضاء الرئيسيين في فريق مقاولي الطائرات.

ثالث كتل Blocks تصميمية للشكل
تتوافر B-2 في ثالث مجموعات تكوينية   :Blocks10 و 20 و 30.

توفر الطائرات المكونة من  الكتلة Block 10 قدرة قتالية محدودة، دون 
القدرة على إطالق أسلحة موجهة تقليدية. وال تحمل هذه القاذفة من طراز 
Block 10 سوى قنابل تقليدية من نوع Mk-84 تزن كل منها 2,000 رطل، 
أو أسلحة نووية مدفوعة بالجاذبية. وتوجد طائرات B-2 من هذا الطراز في 

قاعدة وايتمان الجوية، وتستخدم بشكل أساسي في التدريب.
تتمتع الطائرات المكونة من الكتلة 20Block  بقدرات مرحلية على إطالق 
 .GAM الذخائر النووية والتقليدية، بما في ذلك الذخيرة الموجهة من نوع
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تم اختبار Block 20 باستخدام قنابل األغراض العامة زنة 2000 رطل من 
 CBU-87 والقنابل العنقودية ذات التأثير المشترك من نوع ،Mk-84 نوع

B / )على ارتفاع منخفض وبقصف شامل(.
كاملة،  بقدرات  تتمتع  فهي   Block 30 الكتلة  من  المكونة  الطائرات  أما 
تسليم  تم  الجو.  سالح  حددها  التي  األساسية  التشغيل  قدرات  وتحقق 
 AV-20 Spirit of( الكامل  بتكوينها   Block 30 نوع  من  طائرة  أول 
وبالمقارنة   .1997 أغسطس   7 في  الجوية  القوات  إلى   )Pennsylvania
مع Block 20، نجد أن طائرات Block 30 تتمتع بِضعف عدد الوضعيات 
الرادارية، إلى جانب تعزيز القدرة على تتبع التضاريس، والقدرة على إطالق 
وسالح  المشترك  المباشر  الهجوم  ذخائر  ذلك  في  بما  إضافية،  أسلحة 

المواجهة المشتركة.
 B-2 ومن بين الميزات األخرى إدماج تغييرات تكوينية كفيلة بجعل قاذفة
الخلفية،  األسطح  واستبدال  المعتمدة،  الرادارية  البصمة  مع  متوافقة 
إدارة خط  وتركيب وظائف إلكترونيات طيران دفاعية أخرى، وتركيب نظام 

التكاثف.

سمات بارزة
تعد B-2 أغلى طائرة في العالم، حيث يزيد سعر الطائرة الواحدة منها عن 

مليار دوالر.
الكفاءة  مع  رصدها،  يصعب  التي  للتقنيات  المتطور  الثوروي  المزج  إن 
الديناميكية الهوائية )االنسيابية( العالية والحمولة الصافية الكبيرة، يضفي 

صعوبة  أن  كما  الحالية.  بالقاذفات  مقارنًة  مهمة  مزايا   B-2 طائرة  على 
يزيد من  عالية، مما  ارتفاعات  الطيران على  أكبر في  رصدها تمنحها حرية 

مداها وإعطاء مستشعرات الطائرة مجال رؤية أفضل.
البصمات  من  مجموعة  من  التخفي  على  قدرتها   B-2 القاذفة  تستمد 
المنخفضة؛  والرادارية  والبصرية  والكهرومغناطيسية  والصوتية  الحرارية 
بحيث يجعل ذلك من الصعب على األنظمة الدفاعية المتطورة اكتشاف 
العديد من جوانب عملية  القاذفة وتعقبها واالشتباك معها. ويبقي  هذه 
الخاصة  والطالءات   B-2 في  المركبة  المواد  أن  علمًا  مجهولة،  التخفي 

وتصميم أجنحة الطائرة تساهم جميعها في عملية التخفي.
تضم الطائرة B-2 طاقمًا من طّياَرين اثنين، طيار في المقعد األيسر وقائد 
أربعة أفراد  مهمة في المقعد األيمن، مقارنة بطاقم B-1B المكون من 

وطاقم B-52 المكون من خمسة أفراد.

تحسينات مستمرة
إجراء  األمريكية  الجوية  والقوات   Northrop Grumman شركة  تواصل 
لتوفير   B-2 Spirit Stealth القاذفة  أسطول  في  وتعزيزات  تحسينات 
المدى. وقد أطلقت  قدرات جديدة؛ بما في ذلك أول صاروخ شبح بعيد 
طويل   – المواجهة  في  مشتركًا  أرض   - جو  صاروخًا  بنجاح   B-2 القاذفة 
الصاروخ  يعزز  ديسمبر.  في  طيران  اختبار  خالل   )JASSM-ER( المدى 
JASSM-ER قدرة القاذفة على إصابة أي هدف في أي مكان. كما يتيح 
أبعد  لمسافات  ويطير  رصده  يصعب  بحيث  إطالقه  الصاروخ  هذا  إدماج 
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من سابقه. ويعتبر صاروخ JASSM-ER واحدًا من ثالث قدرات متقدمة 
جديدة تمت إضافتها إلى B-2 لتحديث النظام األساسي بشكل أكبر. كذلك 
يتم أيضًا تحديث التشفير ونظام االستهداف بمساعدة الرادار )RATS( في 

.B-2 أسطول
 IFC(( تعد التحديثات األخيرة للنظام جزءًا من القدرات الوظيفية المتكاملة
P6.4، والتي تم اعتمادها في عام 2021 من قبل القوات الجوية، بينما 
يتمم RATS أحدث مرحلة من التحديث النووي للطائرة B-2 Spirit. تقول 
القنبلة  باستخدام   B-2 للطائرة  يسمح   RATS رادار إن   Northrop شركة 
ال  الذي   ،RATS أن  الشركة  وتضيف  بالكامل.   B-61 mod 12 النووية 
األقمار  على  القائم   )GPS( العالمي  المواقع  تحديد  نظام  على  يعتمد 
تحديد  نظام  ألن  النووي؛  التحديث  في  األساسي  العنصر  هو  الصناعية، 

المواقع العالمي قد ال يكون متاحًا أثناء مهمة فرقة عمل القاذفات.
يمكن للطائرة B-2 التباهي بالعديد من اإلنجازات. فخالل بدايتها القتالية 
األسطورية في عملية قوات الحلفاء، طارت القاذفة الشبحية أقل من واحد 
في المائة من إجمالي المهام، ومع ذلك دمرت 33 في المائة من األهداف 
رقمًا  أيضًا   B-2 الصراع. كذلك سجلت األولى من  الثمانية  األسابيع  في 

قياسيًا في مهمة قتالية جوية استمرت 44 ساعة في عام 2001.
واعتبارًا من عام 2022، دخلت 20 قاذفة من طراز B-2 في الخدمة لدى 
 .)2008 عام  تحطم  حادث  في  إحداها  )ُدّمرت  األمريكية.  الجوية  القوات 
 B-21 وتخطط القوات الجوية لتشغيلها حتى عام 2032، عندما تحل طائرة

Raider من إنتاج Northrop Grumman محلها.

صيانة مكثفة
تواصل شركة Northrop Grumman  ترقية قدرات القاذفة B-2 وتعزيزها 
المستودعات  بدءًا من صيانة  B-2؛  طراز  طائرة من  لكل  الصيانة  وتوفير 
الخارجية  لألسطح  الكاملة  االستعادة  من  تتراوح  التي  الشاملة  المبرمجة 

للطائرة إلى هندسة البرمجيات واالختبار والتطوير.

المواصفات الفنية
 •F118- وحدة توليد الطاقة: أربعة محركات جنرال إلكتريك

GE-100
باع الجناح: 172 قدمًا )52.12 مترًا(• 
الطول: 69 قدمًا )20.9 مترًا(• 
االرتفاع: 17 قدمًا )5.1 متر(• 
الوزن: 160,000 رطل )72,575 كغ(• 
أقصى وزن عند اإلقالع: 336,500 رطل )152,634 كغ(• 
سعة الوقود: 167000 رطل )75750 كغ(• 
الحمولة: 40,000 رطل )18,144 كجم(• 
السرعة: سرعة عالية دون صوتية• 
المدى: عابرة للقارات• 
السقف: 50,000 قدم )15,240 مترًا(• 
التسلح: أسلحة تقليدية أو نووية• 
الطاقم: طياران• 
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إعداد: د. ابراهيم آل حمد الجنابي

َم  أن  َوَسلَّ َعَلْيِه  ُه  اللَّ ى  النبي  َصلَّ    كان من هدي 
يجتهد في العبادة طول السنة وكان يجتهد في بعض 

األشهر لخصوصيتها 
ومن تلك األشهر شهر شعبان ألنه شهر بين شهرين 
مميزين وهما رجب ورمضان . ألن رجب من األشهر 

الحرم ورمضان شهر الصيام.
َيا  ُقْلُت:  َقاَل:   - الله عنه  َزْيٍد - رضي  ْبُن  ُأَساَمُة  َعْن 
َما  ُهوِر  الشُّ ِمَن  َشْهرًا  َتُصوُم  َأَرَك  َلْم   ، اللِه  َرُسوَل 
َرَجٍب  َبْيَن  َشْهٌر  َذِلَك   “ َقاَل:  َشْعَباَن،  ِمْن  َتُصوُم 
ِفيِه  ُتْرَفُع  َشْهٌر  َوُهَو  َعْنُه،  اُس  النَّ َيْغُفُل  َوَرَمَضاَن، 
ْعَماُل ِإَلى َربِّ اْلَعاَلِميَن، َفُأِحبُّ َأْن ُيْرَفَع َعَمِلي َوَأَنا  اأْلَ

َصاِئٌم “ رواه أحمد والنسائي بسند صحيح.
ليلة  النصف من شعبان وهي  ليلة  وخاصة أن فيه 

المغفرة العظيمة وهي إحدى الليالي البيض.
َم  َعَلْيِه َوَسلَّ ُه  ى اللَّ ِبيِّ َصلَّ ْبِن َجَبٍل، َعِن النَّ عْن ُمَعاِذ 
ِمْن  ْصِف  النِّ َلْيَلِة  ِفي  َخْلِقِه  ِإَلى  ُه  اللَّ »َيْطُلُع  َقاَل: 
َشْعَباَن َفَيْغِفُر ِلَجِميِع َخْلِقِه ِإالَّ ِلُمْشِرٍك َأْو ُمَشاِحٍن« 

رواه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح.

العبادة في 
شهر شعبان

النافذة الدينية 
سنن نبوية

معلم 
إسالمي

مسجد 
ليون 
الكبير

ة ترك الصيام بعد منتصف شعبان استعدادا  ومن الُسنَّ
لشهر رمضان الكريم.

اللِه  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:   - عنه  الله  - رضي  ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن 
فاَل  َشْعَباُن  اْنَتَصَف  ِإَذا   “(  :- م  وسلَّ عليه  اللُه  صلى   -

ى َيِجيَء َرَمَضاُن “( َتُصوُموا َحتَّ
ى َيِجيَء  ْصِف ِمْن َشْعَباَن َحتَّ وفي رواية: “ اَل َصْوَم َبْعَد النِّ
َشْهُر َرَمَضاَن “ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة و ابن حبان 

والدارقطني بسند صحيح.
َم االستبشار برؤية  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ ومن هدي النبي َصلَّ

هالل الشهر.
َكاَن   “( َقاَل:  الله عنه -  اللِه - رضي  ُعَبْيِد  ْبِن  َطْلَحَة  َعْن 
َم - ِإَذا َرَأى اْلِهاَلَل َقاَل:  ُه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللَّ َرُسوُل اللِه - َصلَّ
)ِباْلُيْمِن  رواية:  وفي  يَماِن(  َواإْلِ ْمِن  ِباأْلَ َعَلْيَنا  ُه  َأِهلَّ ُهمَّ  اللَّ
ُتِحبُّ  ِلَما  ْوِفيِق  )َوالتَّ ْساَلِم(  َواإْلِ اَلَمِة  َوالسَّ يَماِن  َواإْلِ
َك اللُه “( رواه  ي َوَربُّ يَن( )َربِّ يَن َواَل ُمِضلِّ َوَتْرَضى( )َوَغْيَر َضالِّ

أحمد والحاكم والترمذي وابن حبان بسند صحيح.
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهر شعبان وأن يبلغنا 

شهر رمضان.

بالحضارة  تشمخ  رائعة  معمارية  تحفة  هو 
دولة  في  ليون  مدينة  في  الراقية  اإلسالمية 

فرنسا  الصديقة.
نورًا  وأصبح  1994م  عام  المسجد  هذا  بني 

للمصلين من أبناء المسلمين في فرنسا.
بن  فهد  الملك  بتبرع سخي من  المسجد  بني 
عبد العزيز رحمه الله وغفر له، ويتسع المسجد 
المسجد  بناء  واشتمل  الناس.  من  هائل  لعدد 
على مئذنة بارتفاع 25 متًرا. وتزين المدخل  بهرم 
زجاجي يضم 230 عموًدا ليكون تحفة للناظرين.

التصميم  بديعة  قبة  المسجد  فوق  وترتفع 
أضفت الجمال والروعة على المسجد.

بالزخارف  المسجد  جدران  ازدانت  وكذلك 
الكريم  القرآن  بآيات  تنطق  الجميلة  والخطوط 

المباركات.

ويمثل هذا المعلم الحضاري اإليماني رابطًا وثيقًا 
بين الشعوب واألمم ليجسد التسامح بين األمم 

واألديان .
وصالة  الخمس  الصلوات  المسجد  في  ويقام 

الجمعة والعيدين .
وتقام فيه محاضرات ثقافية تنشر تعاليم اإلسالم 
للنفوس  وراحة  لإليمان  واحة  ليكون  السمحة 

المؤمنة بذكر الله تعالى.
ويشتمل المسجد على مكتبة زاخرة لينهل منها 
الباحثون عن المعرفة وتعقد فيها دورات التعريف 
باإلسالم وتوعية أبناء المسلمين بأحكام اإلسالم 

السمحة وشريعته الغراء.
والمحبة  للصداقة  رمزًا  المسجد  هذا  ويبقى 

والسالم التي جاء اإلسالم بنشرها شرقا وغربا .
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العامة  األركان  هيئة  رئيس  البادي  سعيد  محمد  الركن  العميد  سعادة  شهد 
اإلحتفال الذي أقامه سالح الهندسة بمناسبة تخريج دورة من دورات الهندسة 
العسكرية..  زايد  بمدينة  الهندسة  سالح  بقيادة  وذلك  للضباط  التأسيسية 
وشهد اإلحتفال قائد سالح الهندسة وعدد من قادة األلوية والوحدات بالقوات 

المسلحة.
بدأت مراسم اإلحتفال بتالوة من آية الذكر الحكيم ثم ألقى قائد سالح الهندسة 
كلمة رحب فيها بسعادة رئيس األركان والضيوف وأشاد بالتقدم الذي تشهده 
قواتنا المسلحة في ميادين التسليح والتدريب تحت رعاية قائد المسيرة صاحب 
للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  السمو 
المسلحة ثم ألقى أحد الضباط الخريجين كلمة حيا فيها صاحب السمو رئيس 
الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة على إهتمامه وتسخيره لكافة اإلمكانات 
العامة  القيادة  في  بالمسئولين  أشاد  كما  المسلحة  القوات  وتحديث  لتطوير 
وعلى رأسهم سعادة رئيس األركان للجهود التي بذلوها في توجيه مسيرة تطوير 

قواتنا المسلحة حتى وصلت إلى المستوى الذي نفخر به اليوم جميعًا. 

الرياضة العسكرية
المضيافة  المتحدة  العربية  اإلمارات  أرض دولة  اليوم على  تنطلق 
وعلى القلعة الشامخة باذن الله تعالى مدينة زايد الرياضية. المباراة 
بين منتخبي  العسكرية  العالم  الفاصلة في تصفيات بطولة كأس 
اليطولة  لنهائيات  منهم سيصعد  من  ليتحدد  والكويت  السعودية 
التي ستقام في شهر يونيو القادم في بلد لم يحدد بعد.. العتذار 

سوريا عن تنطيمها السباب خاصة بها.
النقاط  الفريقانفي  تعادل  أن  بعد  الفاصلة  المباراة  هذه  جاءت 
واألهداف .. حيث فاز المنتخب السعودي في المباراة األولى بينهما 
في استاد الملز بالرياض 3/1.. وفي مباراة الرد ثار المنتخب الكويتي 
لنفسه وفاز في المباراة التي أقيمت على استاد محمد الحمد بنادي 
القادسية الكويتي في مدينة الكويت بهدفين دون مقابل ليتساوى 

الفريقان في النقاط وفارق األهداف.
التقت درع الوطن بسعادة اللواء فني طيران حسين امام رئيس وحدة 
ورئيس  السعودية  الملكية  المسلحة  بالقوات  الرياضية  الشؤون 
بعثة المنتخب العسكري السعودي بعد وصوله إلى أرض اإلمارات 
قبل إسبوع من موعد المباراة استعدادًا للمباراة الفاصلة بينه وبين 

من ذاكرة عدسة درع الوطن
تخريج دورة هندسة 
تأسيسية للضباط

من الذاكرة
مارس

العدد: 140
مارس 1983

المنتخب الكويتي. وقال سيكون اللقاء قويًا وحاسمًا بين فريقين 
يعدان من أقوى الفرق في منطقة الخليج. والذي أراه هو أن الذي 
يلعب جيدًا وبأعصاب هادئة هو الذي سيكسب.وال شك أن فريق 
الكويت له باع طويل في كرة القدم.. ونرجوا أن تكون المباراة ممتعة 

للجماهير الرياضية بدولة اإلمارات.  

الشرطة العسكرية 
والوحدات األخرى

العام على جميع  العسكرية هو اإلشراف  الشرطة  أن واجب  المعروف  من 
النظام  على  والمحافظة  اإلنضباط  نواحي  من  المسلحة  القوات  وحدات 
وتنفيذ جميع القوانين الصادرة ومراقبتها وعندما تقوم الشرطة العسكرية 
بهذه الواجبات فإنها ستكفل هذه األمور جميعًا وستترك للوحدات موضوعًا 
يكون  عندما  التدريب.النه  ناحية  من  ومرتباتها  بأفرادها  اإلهتمام  وهو  آخر 
هناك أناس يخصص لهم اإلهتمام بمراقبة الفرد من النواحي اإلنضباطية 
واإللتزام بالقوانين واللوائح والقيافة والهندام فلن يبقى سوى شيء واحد 

هو التدريب وتعلم الموضاعات األخرى.
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The B-2 successfully released a Joint Air-to-Surface Standoff 
Missile — Extended Range (JASSM-ER) during a flight test in 
December. The JASSM-ER enhances the B-2’s ability to hit any 
target, anywhere. The integration of JASSM-ER enables the 
delivery of a low observable asset capable of travelling great-
er distances than its predecessor.
JASSM-ER is one of three new advanced capabilities being 
introduced to the B-2 to further modernise the platform. The 
B-2 fleet is also integrating crypto modernisation and a Radar 
Aided Targeting System (RATS). 
The latest system advancements are part of integrated func-
tional capability (IFC) P6.4, which was certified in 2021 by the 
Air Force. RATS will complete the latest phase of nuclear 
modernisation of the B-2 Spirit.
The integration of RATS, Northrop says, allows the B-2 to fully 
employ the B-61 mod 12 nuclear bomb. The company adds 
that RATS, which is not reliant on the satellite-based Global 
Positioning System (GPS), is the key element of the nuclear 

modernisation because GPS may not be available during a 
bomber task force mission.
The B-2 can lay claim to several accomplishments. During its 
combat debut in Operation Allied Force, the stealth bomber 
flew less than one per cent of the total missions, yet destroyed 
33 per cent of the targets in the first eight weeks of the con-
flict. The B-2 also set a record with a 44-hour air combat mis-
sion in 2001. 
As of 2022, 20 B-2s are in service with the United States Air 
Force. (One was destroyed in a 2008 crash.) The Air Force plans 
to operate them until 2032, when the Northrop Grumman 
B-21 Raider is to replace them.
Extensive Maintenance 
Northrop Grumman continues to upgrade and enhance the 
B-2’s capabilities, and service every B-2 aircraft— from the ex-
tensive programmed depot maintenance that ranges from 
the complete restoration of the jet’s exterior surfaces to soft-
ware engineering, testing and development.
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tems Group, General Electric Aircraft Engine Group and 
Vought Aircraft Industries, Inc., are key members of the air-
craft contractor team.
Three Configuration Blocks
B-2s are available in three configuration blocks--blocks 10, 
20, and 30. 
Block 10 configured aircraft provide limited combat capabili-
ty with no capability to launch conventional guided weap-
ons. The Block 10 model carries only Mk-84 2,000-pound con-
ventional bombs or gravity nuclear weapons. B-2s in this 
configuration are located at Whiteman Air Force Base and are 
used primarily for training.
Block 20  configured aircraft have an interim capability to 
launch nuclear and conventional munitions, including the 
GAM guided munition. The Block 20 has been tested with the 
Mk-84, 2,000-pound, general-purpose bombs and the CBU-
87/B Combined Effects Munition cluster bombs (low-alti-
tude, full-bay release).
Block 30 configured aircraft are fully capable and meet the 
essential employment capabilities defined by the Air Force. 
The first fully configured Block 30 aircraft, AV-20 Spirit of 
Pennsylvania, was delivered to the Air Force on August 7, 
1997. Compared to the Block 20, the Block 30s have almost 
double the radar modes along with enhanced terrain-follow-
ing capability and the ability to deliver additional weapons, 
including the Joint Direct Attack Munition and the Joint 
Stand Off Weapon. 
Other features include incorporation of configuration chang-
es needed to make B-2s conform to the approved radar sig-
nature; replacement of the aft decks; installation of remain-
ing defensive avionics functions; and installation of a contrail 
management system.
Striking Features
The B-2 is the most expensive aircraft in the world, with a 
price of more than US$1 billion per plane.
The revolutionary blending of low-observable technologies 
with high aerodynamic efficiency and large payload gives 

the B-2 important advantages over existing bombers. Its 
low-observability provides it greater freedom of action at 
high altitudes, thus increasing its range and a better field of 
view for the aircraft’s sensors. 
The B-2’s low observability is derived from a combination of 
reduced infrared, acoustic, electromagnetic, visual and radar 
signatures. These signatures make it difficult for the sophisti-
cated defensive systems to detect, track and engage the B-2. 
Many aspects of the low-observability process remain classi-
fied; however, the B-2’s composite materials, special coatings 
and flying-wing design all contribute to its stealthiness.
The B-2 has a crew of two pilots, a pilot in the left seat and 
mission commander in the right, compared to the B-1B’s 
crew of four and the B-52’s crew of five.
Continuing Enhancements
Northrop Grumman and the U.S. Air Force are continuing en-
hancements to the B-2 Spirit Stealth bomber fleet providing 
new capability, including its first long-range stealth missile.

B-2 can travel 6,000 nautical 
miles without refuelling 

Aircraft can reach any point 
in the world within hours
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Technical Specification 

Power plant: Four General Electric F118-GE-100 engines
Wingspan: 172 feet (52.12 metres) 
Length: 69 feet (20.9 metres)
Height: 17 feet (5.1 metres)
Weight: 160,000 pounds (72,575 kilograms)
Maximum takeoff weight: 336,500 pounds (152,634 kilo-
grams)
Fuel capacity: 167,000 pounds (75750 kilograms)
Payload: 40,000 pounds (18,144 kilograms)
Speed: high subsonic
Range: intercontinental
Ceiling: 50,000 feet (15,240 meters)
Armament: conventional or nuclear weapons
Crew: two pilots

the ability to reach any point on the globe within hours and 
hold at risk an enemy’s most heavily defended targets. 
Northrop Grumman has developed a radar-absorbent coat-
ing to preserve the B-2’s stealth characteristics while drasti-
cally reducing maintenance time. The new material, known 
as alternate high-frequency material (AHFM), is sprayed on 
by four independently controlled robots.
The B-21 is a digital bomber. Northrop Grumman uses agile 
software development, advanced manufacturing tech-
niques and digital engineering tools to help mitigate pro-
duction risk on the B-21 programme and enable modern 
sustainment practices. 
First Flight
The first B-2 was publicly displayed on Nov. 22, 1988, when it 
was rolled out of its hangar at Air Force Plant 42, Palmdale, 
California. Its first flight was on July 17, 1989. The B-2 Com-

bined Test Force, Air Force Flight Test Center, Edwards Air 
Force Base, California, is responsible for flight-testing the 
engineering, manufacturing, and development aircraft on 
the B-2.
Whiteman AFB, Missouri, is the only operational base for the 
B-2. The first aircraft, Spirit of Missouri, was delivered Dec. 
17, 1993. Depot maintenance responsibility for the B-2 is 
performed by Air Force contractor support and is managed 
at the Oklahoma City Air Logistics Center at Tinker AFB, 
Okla.
The combat effectiveness of the B-2 was proved in Opera-
tion Allied Force, where it was responsible for destroying 33 
per cent of all Serbian targets in the first eight weeks, by fly-
ing nonstop to Kosovo from its home base in Missouri and 
back. In support of Operation Enduring Freedom, the B-2 
flew one of its longest missions to date from Whiteman to 
Afghanistan and back. 
The B-2 completed its first-ever combat deployment in 
support of Operation Iraqi Freedom, flying 22 sorties from 
a forward operating location as well as 27 sorties from 
Whiteman AFB and releasing more than 1.5 million 
pounds of munitions. The aircraft received full operational 
capability status in December 2003. On Feb. 1, 2009, the 
Air Force’s newest command, Air Force Global Strike Com-
mand, assumed responsibility for the B-2 from Air Combat 
Command.
The prime contractor, responsible for overall system design 
and integration, is Northrop Grumman Integrated Systems 
Sector. Boeing Military Airplanes Co., Hughes Radar Sys-
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The B-2 stealth bomber, also called Spirit, with its unique 
flying wing configuration and low observable, radar-
evading, or stealth, technology is a versatile multi-role 
bomber, capable of delivering both nuclear and conven-
tional munitions. 
The U.S. Air Force’s B-2 is a key component of the nation’s 
long-range strike arsenal, and one of the most survivable air-
craft in the world. Its unique stealth characteristics allow it to 
penetrate the most sophisticated enemy defences.
The sleek structure is reminiscent of the B-35, developed by 
Northrop during the 1940s, and uses advanced composites, 
such as resin-impregnated graphite fibre, rather than metal.
A dramatic leap forward in technology, the bomber repre-
sents a major milestone in the U.S. bomber modernisation 
programme. The B-2 brings massive firepower to bear, in a 
short time, anywhere on the globe.

Computer-aided Design
The development and construction of B-2 required pio-
neering use of  computer-aided design  and  manufactur-
ing technologies.
To bring the B-2 to life, Northrop Grumman had to invent all 
components from scratch. That list included tools, a software 
laboratory, composite materials, special test equipment, and 
3-D modelling and computer systems. Related manufactur-
ing processes were also created.
In terms of dimension, the B-2 is 69 feet long, 17 feet high and 
has a wingspan of 172 feet, half the length of a football field.
The B-2 can reach a high subsonic speed and can reach an al-
titude of more than 50,000 feet.
The aircraft can carry a payload of 20 tonnes.
It can fly 6,000 nautical miles unrefuelled and more than 
10,000 nautical miles with just one aerial refuelling, giving it 
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Command Tank
The T-90SK tank is designed to provide command and con-
trol over subordinate units, facilitate communications with 
superior commanders, and conduct operations as part of 
units and subunits.
This command tank is a derivative of the T-90S tank and is dis-
tinguished by an R-168-100KBE HF radio set, TNA-4-3 tank 
navigation equipment set and PAB-2M aiming circle.
Its basic specifications are on par with the baseline T-90S 
model. The command tank’s armament system, protection 
systems, power plant, transmission, running gear, vision de-
vices, deep-water fording kit, self-entrenching equipment, 
and mine-clearing equipment mountings are similar to 
those of the T-90S MBT.
Power on the Wheels
In addition to the introduction of the T-14 Armata, Russian 
Army is carrying on with different programmes to upgrade 
T-72B, T-80B/U and T-90 legacy MBTs.  The latest T-72 up-
grades by Russian industries are T-72B3M/B4 fitted with Rel-
kit ERA system. The main features of the B4 variant are a new 
1,130 HP (848 kW) diesel engine, an evolved FCS with Sosna-
U day/night gunner’s sight and a new PK-PAN independent 
panoramic sight for the commander.
The latest evolution of T-80 is the T-80 BVM/T-80U1. The main 
feature of this upgrade is the integration of Malakhit protec-
tion system. As for the latest T-72B3/ T-72B3M, the T-80 BVM 
introduces an upgraded FCS with Sosna-U day/night gun-
ner’s sight and a new independent panoramic sight for the 
commander. 

T-90 AM74 is the most advanced upgrade of a previous gen-
eration Russian MBT since is fitted with 2A82-1M 125mm gun 
of T-14 Armata with an autoloader modified to be compatible 
with Vacuum APFSDS kinetic energy round. FCS was upgrad-
ed with a new UDP TO5 BV-1 stabilised panoramic sight for the 
commander. 
The Military Balance 2021 database says Russian storage facili-
ties have around 10,200 tanks, including various T-72s, 3,000 
T-80s, and 200 T-90s. 
The database’s 2016 publication indicates that Russia has 
roughly 2,800 Cold War legacy T-55s (the first tank type to fea-
ture a nuclear warfare protection system in the 1950s) in stor-
age, as well as 2,500 T-62s and 2,000 T-64s.
This implies that Russia may have around 17,300 tanks pro-
duced between the late 1950s and now .
Credit Text/Photo:
www.roe.ru, www.tass.com, www.wikipedia.org

T-90MS is an advanced version of the T-90S tank

T-90S MBT is a hi-tech 
weapon system

Lightness of T-14 Armata 
meant easy transportation
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powerful engine, latest air conditioner, improved electronics 
and enhanced armour.
The T-90MS tanks cleared the required trials in Latin America 
and the Middle East in June 2020.
The T-90MS MBT is equipped with powerful weapon systems, 
modern automatic fire control systems, cutting-edge protec-
tion, robust and powerful engine, and reliable transmission. 
The 125mm cannon allows to engage targets at long dis-
tances with high accuracy, and keeps the MBT from the ene-
my Anti-Tank Assets effective area. The T-90MS’s Modern Ma-

chine Gun Mount is extremely efficient against various light 
targets due to a stabiliser.
The Fire Control System provides sustained target search, de-
tection, identification and tracking under any weather con-
ditions, day and night, from a halt position or on the move. 
The extensively upgraded tank will deliver enhanced combat 
capabilities in present warfare scenarios. The tank offers su-
perior firepower and protection than that of its predecessor.
The combined panoramic commander’s sight is equipped 
with television and thermal channels and a laser range finder. 

Republic of Korea Army T-80U

T-90S Bhishma of the Indian Army
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The T-80U carries the 9M119 Refleks (NATO designation AT-
11 Sniper) anti-tank guided missile system, which is fired 
from the main gun. The range of the missile is 100m to 
4,000m. The system is intended to engage tanks fitted with 
explosive reactive armour (ERA), as well as low-flying air tar-
gets such as helicopters, at a range of up to 5km. The mis-
sile system fires either the 9M119 or 9M119M missiles, which 
have semi-automatic laser beamriding guidance.
Hi-tech T-90s
The T-90S Main Battle Tank is a hi-tech weapon system, based 
on a century-long experience gained by the global and Rus-
sian tank-building industries.
The T-90S MBT is equipped with powerful armament, ad-
vanced fire control systems, reliable armour protection, and 
can boast of great manoeuvrability. Its 125mm enhanced-
accuracy smoothbore cannon is fully stabilised and has an 
autoloader, which augments MBT’s firepower drastically. 
The tank has a 7.62mm coaxial MG, 12.7mm anti-aircraft 
HMG and ATGMs. The Т-90S MBT offers comprehensive pro-
tection against conventional ammunition, precision guided 
weapons (guided artillery projectiles, ATGMs) and anti-tank 
rockets. 

The T-90S gun can also fire the 9M119 Refleks (NATO designa-
tion AT-11 Sniper) anti-tank guided missile system. The range 
of the missile is 100m to 4,000m and takes 11.7 seconds to 
reach maximum range.
It is intended to engage tanks fitted with explosive reactive 
armour (ERA), as well as low-flying air targets, such as helicop-
ters, at a range of up to 5km. The missile system fires either the 
9M119 or 9M119M missiles, which have semi-automatic laser 
beam-riding guidance and a hollow charge warhead. The 
missile weight is 23.4kg. The guns’ automatic loader can feed 
both ordnance and missiles.
It is fitted with the Shtora-1 defensive aids suite, which is pro-
duced by Electronintorg of Russia. This system includes an in-
frared jammer, laser warning system with four laser warning 
receivers, grenade discharging system that produces an aero-
sol screen, and computerised control system.
It is also fitted with nuclear, biological and chemical (NBC) 
protection equipment.
Mighty T-90MS
T-90MS is an advanced version of the T-90S tank, which was 
launched at the Egypt Defence Expo (EDEX)-2021 interna-
tional arms show in November 2021. T-90MS features a more 

The upgraded T-72 tank is superior to the baseline T-72 in firepower
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The AT-8 `Songster’ could be used to engage heavily ar-
moured vehicles at a maximum distance of 4,000 m. The AT-8 
`Songster’ has a single HEAT warhead and can probably pen-
etrate at least 600 mm of steel armour but cannot penetrate 
Chobham-type and explosive reactive armour. The T-64BV 
can fire a maximum of four AT-8 `Songsters’ per minute. A T-
64B normally carries six AT-8 `Songsters’ plus 36 rounds (pro-
jectile and charge) of 125 mm ammunition.
Thermal Sight
The upgraded T-72 tank with a fire control system incorporat-
ing a thermal sight attracts attention by its low silhouette, 
relatively light weight, lethal armament and high reliability at 
minimum operating costs, which has put it on a par with the 
best tanks in other countries. The upgraded T-72 has retained 
all the virtues of the baseline tank and incorporated new ad-
vances in tank-building, which still maintain an edge over its 
counterparts.

The upgraded T-72 tank is superior to the baseline T-72 in 
firepower, protection and mobility and compares favourably 
to its predecessors in the installation of upgraded and all-
new components.
The fully-stabilised auto-loaded 2A46M gun of increased ac-
curacy increases the effective range of fire.
Underwater Driving
The T-72B MBT is developed from the Russian main battle 
tank T-72A. It entered into service with the Russian army in 
1984. Its turret has a new armour package that provides a 
much higher degree of protection than any previous model 
of the T-72 MBT. 
The T-72 MBT is equipped for underwater driving. It can ford 
water barriers of to 5m in depth and about 1,000 m in width. 
The tank is equipped with the Azbat communication system 
comprising the R-173 USW radio set, the R-173P receiver, an 
antenna filter unit, and a throat microphone amplifier. 
The main armament of the T-72B main battle tank consists of 
one 125mm special smoothbore gun/launcher 2A46M. The 
125 mm gun is stabilised in both planes. 
The main gun has a stabiliser, designated 2E42-2, with an 
electro-hydraulic elevation drive and electromechanical tra-
verse drive. The 125 mm gun can fire three types of ammuni-
tion, including the APFSDS (Armour-piercing fin-stabilized 
discarding-sabot) with a maximum range of 2,100 m, HEAT-
FS (High-explosive anti-tank fin-stabilised) with a maximum 
direct fire range of 4,000 m, and HE-FRAG(FS) with a maxi-
mum indirect fire range of 9,400 m. 
Gas Turbine Engine
TheT-80 main battle tank, based on the T-64 and T-74 ver-
sions, is the first Soviet military tank to operate on a gas tur-
bine engine.
The T-80 main battle tank was introduced in the late 1970s. 
KBTM of Omsk, Russian Federation, was responsible for the 
production of its advanced versions, such as the T-80U for 
general use in infantry and tank units, and the T-80UK com-
mand tank.

T-72 MBT is capable of 
underwater driving

Latest evolution of T-80 is the 
T-80 BVM/T-80U1

Ukrainian T-64BM Bulat
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the Soviet Army. Initially the T-64 had some fire control advan-
tages, but that diminished with introduction of improved ver-
sions of the T-72. Currently the T-64 tank is outdated.
Improved T-64A
T-64A is an improved version. Soviet military authorities were 
not impressed with performance of the 115 mm gun. So an 
improved version was developed. It was armed with a new 
125 mm smoothbore gun. This gun could penetrate front ar-
mour of contemporary Western main battle tanks, such as the 
Chieftain, Leopard 1, and M60. 
The T-64A had improved armour protection. Its front arc pro-
vided protection against 100 mm ammunition. It was fitted 
with a roof-mounted remotely-controlled 12.7 mm machine 
gun. Maximum rate of fire was 6-8 rounds per minute. Engine 
of the T-64A was fitted with a rev limiter in order to extend its 
service life. Maximum road speed was reduced to 60 km/h. 
The T-64A had a combat weight of 38 t. The improved T-64A 
was more reliable than the original T-64. Unlike the original 
T-64, the T-64A was produced in large numbers. 
Armour Upgrade
The T-64BV is a modernised version of the T-64B main battle 
tank with an armour upgrade package. The T-64B version was 
adopted in service in 1976. The T-64BV featured enhanced 
anti-radiation protection and add-on explosive reactive ar-
mour. The production of the T-64BV started in 1985. 
The T-64BV is armed with a 125 mm 2A46M-1 smoothbore 
gun. One 7.62mm coaxial machine gun is mounted to the 
right side of the main armament. A 12.7mm NSVT machine 
gun is mounted on the top of the commander hatch which 
can be aimed and fired from within the tank. Two banks of 
four smoke grenade dischargers are mounted to the left side 
of the turret. The T-64B’s 125 mm cannon can also fire the anti-
tank guided missile AT-8 Songster, Russian designation 
9K112-1 Kobra. 

The T-64A had improved 
armour protection

T-64BV is a modernised 
version of the T-64B 
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T-14 could count on an 
unmanned turret

Currently the T-64 tank is 
outdated

(GVW) of 48 tonnes, a value not very dissimilar to the MBTs 
actually in service in the Russian Army, and it constitutes a 
great advantage in tactical and strategic mobility. Compared 
to 70 tonne western MBTs, the lightness of T-14 Armata 
means easy air, ship (especially landing ship), railroad and 
road transportation.
Tough to Maintain T-64
Development of the T-64 main battle tank commenced in 
1954. First production tanks were delivered to the Soviet 
Army in 1963. Officially it was adopted only in 1967. It was 
publicly revealed in 1970. Over 6,000 of these MBTs off all ver-
sions were built. 
During its introduction the T-64 was a very advanced tank, 
but had a number of significant drawbacks. It was never ex-
ported outside the Soviet Union. The T-64 had improved ar-
mour protection comparing with the previous Soviet tanks. It 
was the first Soviet tank to use ceramic composite armour. 
The T-64 is fitted with nuclear, biological and chemical (NBC) 
protection and automatic fire suppression systems. Initial 
production version of the T-64 was armed with a fully-stabi-
lised 115 mm gun. Essentially it was the same gun, as used on 
the previous T-62 medium tank. Initial production version of 
the T-64 is considered as a medium tank due to its calibre. It 
was not built in large numbers. The T-64 was the first Soviet 
tank to be fitted with an autoloader. Reduction of the crew 
allowed reducing the size of the turret. The T-64 fires HE, HE-
FRAG, and APFSDS rounds. Maximum rate of fire was up to 10 
rounds per minute.
At the time of its introduction the T-64 was a very advanced 
machine. On the other side it was expensive to build and 
troublesome to maintain. A less capable, but inexpensive 
and reliable T-72 tank was introduced a couple of years later. 
The T-72 was produced in thousands. It was the workhorse of 

Main battle tank T-14 Armata

The T-64 has a characteristic exhaust vent in the rear
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2009 basing its work on the previous T-95 project. T-14 Ar-
mata was designed as a part of a family of heavy vehicles, 
with the T-15 Heavy IFV, the T-16 Recovery Tank, and the 2S35 
Koalitsya artillery self-propelled vehicle. 
Super Weapon
At the end of 2018, Russian MoD announced the acquisition 
of a first batch of T-14 Armata along with T-15 and T-16. Cur-
rently a limited number of T-14 Armata is in service in the Rus-
sian Army, but the vehicle is expected to be introduced in 
larger numbers in future. 
The T-14 Armata is designed to find a better balance between 
firepower, mobility and protection. Compared to Western 
counterparts, legacy Russian MBTs (like T-64s, T-72s/T-90s 
and T-80s) lacked protection and had poor ergonomics. The 

main innovation of its design is the introduction of an un-
manned turret. This solution gives the vehicle great advan-
tages on the overall protection, which is claimed to be com-
parable to that of the best Western MBTs — the latest evolu-
tions of Abrams and Leopard 2.
The entire crew is seated in a well-protected citadel at the 
front of the hull, the unmanned turret is in the middle while 
the power pack is on the rear. The T-14 Armata is 1 m longer 
and higher than the T-90, respectively for a total of 10.8 m 
long and 3.3 m high and is 3.5 m wide. The T-14 Armata is also 
the first to be equipped with a complex active/passive de-
fence system (hard kill/soft kill).
Another key element of the Russian vehicle is the limitation 
on the weight. T-14 has an estimated Gross Vehicle Weight 
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Russia Banks 
on Tanks, Counts on 
Upgraded Versions

While the Russian T-90 MS is capable of an effective defence 
thanks to the explosive reaction to attacks based on the high 
technological endowment of its Active Protection Systems 
(APS), the real flagship of the Russian industry is the newest 
tank T-14. 
This platform, part of the Armata group of new armoured plat-
forms, can perform a wide range of tasks in light of its ad-
vanced systems of sensors, electronics, communications and 
software. The T-14 can count on an unmanned turret, which 
allows it to be managed by only three people in the capsule. 
Nevertheless, the entry into service of these platforms is hin-
dered by high development and acquisition costs. Therefore, 
T-14 is expected to be available for Moscow in limited quanti-
ty, thus causing a massive update of retrofitted T-72 and T-80 

MBTs, as well as of the abovementioned T-90. 
The appearance of Russian new generation reactive armour 
such as RELIKIT, new generation active solutions such as Mal-
akhit and Afghanit, as well as newly designed passive solu-
tions installed on new T-14 Armata, were a shock for Western 
armed forces. Their possible application on upgrading lega-
cy T-80, T-72 and T-90 MBTs forced American and European 
industries to start a very rapid development of new solutions 
to boost firepower. 
Russia is one of the leading nations in the development of 
MBTs since the development of T-34 during the Second 
World War, and Russian T-14 Armata is one of the most revo-
lutionary programme of the recent years. UralVagonZavod 
(UVZ) industry began the development of this vehicle in 

Main Battle Tanks- Part 2

Since 2008, Russia has continued to deem tanks as a critical and pressing area of 
capability development, where platforms are primarily intended for short-dura-
tion engagement. Russia can rely upon over 20,000 Main Battle Tanks (MBTs), 
more than those of all North Atlantic Treaty Organization (NATO) members put 
together. 



93

Nation Shield ... A Nation’s Journey

Egypt is the fifth largest Arab 
trade partner of UAE in non-
oil intra-trade

Cairo and Abu Dhabi agree 
on the need to respect 
international law and combat 
extremist ideology

forget Sheikh Zayed’s will for Egypt, in which he said: “The 
renaissance of Egypt is a renaissance for all Arabs… I recom-
mended my children to always be on the side of Egypt… 
and this is my will, I repeat it to them before you, that they 
always be on the side of Egypt, for this is the way to achieve 
pride for all Arabs. Egypt is the heart of the Arabs, and if the 
heart stops, life will be no more for the Arabs.” 
Agreement of Visions and Points of View: UAE-Egyptian 
relations are based on several foundations, including the 
adoption by the two countries of a unified vision towards 
the crises in many Arab countries since 2011. This vision 
stems from the importance of preserving the nation state in 
the face of chaos, and the political settlement of regional cri-
ses. The two countries are also leading efforts aimed at con-
fronting extremism and terrorism firmly and resolutely and 
reinforcing joint Arab and international action to combat 

this dangerous scourge, which threatens regional and inter-
national security and stability. They are also confronting the 
countries and parties that support these organisations. The 
two countries reject foreign interference in the affairs of 
Arab countries, and always stress the need to decisively con-
front it, as it is responsible for the collapse of the security and 
economic conditions in many countries of the region. This 
was clearly expressed by His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed when he warned that “it is the foreign interference in 
the affairs of the region that causes tensions and drains ef-
forts and capabilities.” 
Common Awareness of the Importance of the UAE-
Egyptian Relations and the Inevitability of their Devel-
opment: Both countries are equally aware of the nature of 
the regional and international changes taking place in the 
region, as well as of the importance of dealing with them 
with consistent and integrated policies and positions that 
consolidate Arab and regional national security and main-
tain the sustainability of development in their countries. 
This realisation was expressed by His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed while attending the opening of the Ber-
nice base and the military exercises Qadir 2020, in when he 
said: “Egypt’s strength is strength for the whole Arab world.” 
Institutional Ties Regulating Relations: The institutionali-
sation of bilateral relations through agreements, memoran-
dums of understanding, partnership relations, and various 
regulatory frameworks is one of the important strategic le-
vers that contribute to strengthening the Emirati-Egyptian 
model. It ensures continuity of cooperation and coordina-
tion and develops the mechanisms for relations to grow fur-
ther .
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these relations emanate from their diversity and the multi-
plicity of resources. There are strong and close ties at the 
social, popular, humanitarian, cultural, sports and military 
level. There is a wide-ranging cooperation in the military 
field between the UAE and Egypt. The naval, air and land 
forces of the two countries join forces, continuously and 
systematically, in a manner commensurate with the 
strength of partnership and cooperation, in a series of joint 
military exercises. The joint manoeuvres and exercises be-
tween the two countries, by land, sea and air, have boosted 
military cooperation between the two countries. Perhaps 
the most important indicators of military cooperation be-
tween the two countries are the joint exercises, especially 
the naval exercises in the Mediterranean and the Red Sea, 
with the aim of protecting regional waters and economic 
interests in light of the tension that dominates the Arab re-
gion and the threats to navigation security. There are also 
strong sports and cultural relations between the UAE and 
Egypt. Many Egyptian cultural events and activities are or-

ganised annually in the UAE, whether at the level of artistic 
groups or participation in book fairs, as well as the exchange 
of high-level visits between the two countries in the cultural 
field. 
Modelling the Emirati-Egyptian Relations
The growth and development of the relations of coopera-
tion and brotherhood between the UAE and Egypt are the 
product of common and intertwined historical, popular, po-
litical, cultural and economic factors that made this partner-
ship a role model. The most important of these factors are as 
follows:
The Legacy of Respect and Mutual Appreciation be-
tween the Leaderships of the Two Countries: It dates back 
to earlier than the second of December 1971, when the UAE 
was founded under the leadership of the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul. Egypt was 
among the first countries to support the nascent state at 
that time. It supported the Union State internationally and 
regionally. It considered it a great new addition to the power 
of the Arabs. On the other hand, history has recorded the 
role of the late founding leader Sheikh Zayed, may God rest 
his soul in peace, in supporting Egypt in the glorious Octo-
ber War on the sixth of October 1973. He was one of the first 
Arab leaders to demand the necessity of standing by Egypt 
in its fateful battle against Israel, stressing that “the battle is 
the battle of the entire Arab existence, and the battle of 
many generations to come, to whom we must bequeath 
pride and dignity.” From the first moment, when fighting be-
gan in Sinai and the Golan Heights, he declared that the UAE 
stands with all its capabilities with Egypt and Syria in the war 
of honour to restore the usurped land. Besides, no one can 
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was facing in the wake of the fall of the terrorist Brother-
hood regime.
On the sidelines of the World Government Summit, Egyp-
tian President El-Sisi met with His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Min-
ister of the UAE and Ruler of Dubai. Al-Sisi said, “Progress 
and prosperity in the Emirate of Dubai and the UAE consti-
tute an inspiring development experience for the whole re-
gion.” In turn, His Highness Sheikh Mohammed appreciated 
Egypt’s pioneering role in defending Arab causes and laud-
ed the “positions and wise policy of the Egyptian political 
leadership on both domestic and international levels.”
Features of the UAE-Egyptian Strong Trade Relations
Economic Cooperation and Mutual Interests: The exist-
ing economic relations between the two countries are one 
of the most important fruits of the unique relations at the 
political and popular levels. The UAE is the second largest 
trade partner of Egypt at the Arab level, while Egypt is the 
fifth largest Arab trade partner of the UAE in non-oil intra-
trade. Globally, the UAE is also the largest investor in Egypt, 
with a cumulative investment balance of more than US$6 
billion. Recent data revealed an increase in the total value 
of non-oil trade exchange between the UAE and Egypt dur-
ing the past 22 years to more than AED247.68 billion 
(equivalent to US$67.4 billion), a growth rate by the end of 
2021 up to 3635 per cent. According to the data of the Fed-
eral Competitiveness and Statistics Centre, the volume of 
non-oil trade exchange between the UAE and Egypt in-
creased from AED744 million in 2000 to more than 
AED27.79 billion in 2022, while the volume of trade ex-
change between the two countries during the first half of 

this year amounted to more than AED14.1 billion, com-
pared to AED13.2 billion in the same period last year, with a 
growth of 6.4 per cent. During the celebration of the UAE’s 
51st National Day at the UAE Embassy in Cairo, Her Excel-
lency Maryam Al Kaabi, the UAE Ambassador to Egypt, said 
that the UAE and Egypt have been able to build strong eco-
nomic relations based on two main pillars: developmental 
cooperation, trade and investment cooperation, and the 
development of successful partnerships at both the gov-
ernment and the private sector levels. 
Convergence of Positions and Unity of Visions Regard-
ing Regional and International Issues: Although the 
complexities that have affected international and regional 
relations in recent years have made it unlikely for any two 
countries to stand on common ground that reflects the 
convergence of views, the UAE and Egypt possess determi-
nation and common will that enable them to overcome any 
obstacles in this regards. This reflects the flexibility of the 
Emirati-Egyptian relations and their ability to manoeuvre to 
ensure the preservation of common interests. That is be-
cause the basis of these relations is the desire for joint work, 
alignment, unity of positions, and addressing challenges 
and threats. Both Cairo and Abu Dhabi agree on the need to 
respect international law and combat extremist ideology 
and terrorist organisations. They seek to establish the val-
ues of coexistence and acceptance of the other, and to re-
solve differences between countries through political and 
peaceful means and the dialogue table.
Diversity of the Base of Cooperation and Common In-
terests: Although media focuses on the political and eco-
nomic aspects of the UAE-Egyptian relations, the depth of 
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Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi visited the UAE as 
the head of a large high-level Egyptian delegation to attend 
the  World Government Summit 2023, which was held from 
13-15 February. Egypt was the Guest of Honour at this year’s 
World Government Summit, held under the theme of 
“Shaping Future Governments”. The summit brought to-
gether 29 state leaders, more than 250 ministers and 10,000 
government officials, along with representatives of more 
than 80 international organisations, elite thought leaders 
and specialists in financial, economic and social affairs from 
different countries of the world. They met to share their ex-
pertise, knowledge and ideas that promote development 
and prosperity around the world.
The Egyptian President received His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, UAE President, may God protect 
him, at the presidential airport in Abu Dhabi. In a short break 
at the Beach Palace, the two presidents exchanged cordial 
conversations about the deep-rooted fraternal relations and 
aspects of cooperation and joint work between the two coun-
tries. During the activities of the World Government Summit, 
the Egyptian President held a dialogue during which he re-
viewed the key government strategies and priorities.

Egypt’s participation in the summit was the largest 
throughout the past sessions, which highlights the depth 
of relations between the UAE and Egypt, which has extend-
ed for more than 50 years. The Egyptian delegation includ-
ed ministers and representatives of both government and 
private sectors to participate in many sessions and forums 
of the summit. The Egyptian participation in the previous 
sessions of the summit witnessed the signing of several 
agreements and memorandums of understanding with the 
UAE in the fields of government modernisation, economic, 
educational and sports aspects.
The meeting between the Egyptian President El-Sisi and 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed was character-
ised by the convergence of points of view, which strength-
ens the relations of the two countries. The spokesman for 
the Egyptian presidency, Ahmed Fahmy, explained that co-
ordination between the UAE and Egypt is also taking place 
on climate change issues, as Egypt chaired the COP 27 cli-
mate conference, while the UAE is preparing to host COP 
28.
Outstanding Egyptian Participation in the World Gov-
ernment Summit
The Egyptian presence during the World Government Sum-
mit 2023, in which Egypt participated as the Guest of Hon-
our, was a strong presence that attracted attention and re-
ceived great regional and international media and political 
interest. President Abdel Fattah El-Sisi spoke at one of the 
summit sessions, applauding the Emirati role in supporting 
his country, especially by UAE President His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed, who coordinated the aid 
needed by Cairo and supported Egypt in the energy crisis it 
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Emirati-Egyptian Relations: 
An Exemplary Model



The growing development of partnership and 
brotherhood between the UAE and the Arab Republic 
of Egypt reflects the strong pillars of these relations. 
They have deep-rooted sources that guarantee their 
continuity and expansion in a way that serve the 
common interests of both brotherly nations and 
peoples. In this issue, Nation Shield sheds light on the 
qualitative evolution of the UAE-Egypt relations that 
accumulates the elements of strength of partnership 
between the brothers and imparts unique features to 
the relations between the two countries.
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Emirati-Egyptian Relations: 
An Exemplary Model

The convergence of visions 
and strategic interests, the co-
understanding of leaderships of 
the two countries and historical 
heritage, are firm mainstays of 
cooperation and brotherhood.
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R&S Benchmarker 3 
Sets New Standard 
for Benchmarking

marker3 smart mounting wall to benefit from the improved 
probe cooling. These additional probes (up to 12) can be 
controlled by just one existing Benchmarker II computer 
slide-in module (CSM). This demonstrates the enormous 
flexibility of the Benchmarker 3, which is future-proof and 
scalable to meet the requirements of extensive benchmark-
ing campaigns, but also enhances the existing install base 
with new features.
Cloud-based Configurations 
To reduce operational expenses (OPEX) and simplify tire-
some recurring tasks, Rohde & Schwarz offers cloud-based 
configurations as well as a set of state-of-the-art features to 

remotely control and monitor the test system. 
Along with the launch of Benchmarker 3, the company is in-
troducing new smart end-to-end campaign automation 
management that automates multiple background tasks for 
the entire workflow of a network benchmarking measure-
ment campaign and orchestrates data collection, fleet man-
agement and post processing.
SmartAnalytics Suite
Extracting fast and relevant insights from the collected data 
is key, especially since more dynamic and versatile network 
environments require shorter reaction times. In order to ad-
dress this, Rohde & Schwarz has enhanced its proven Smart-
Analytics suite with new features, including the generation 
of automated insights and reports, more efficient manage-
ment of big data from continuous benchmarking campaigns 
combined with new special data structures for long-term 
and historical trend analysis as well as smart end-to-end 
campaign automation. 
In combination with machine learning assisted test use cas-
es, SmartAnalytics now has higher performance and can ex-
tract more value out of collected data in shorter time than 
ever before.
Test Methodology
Rohde & Schwarz network benchmarking solutions support 
the ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 
harmonised test methodology documented in TR 103 559. 
The integrative scoring methodology substantially reduces 
complexity since it indicates the network performance 
based on terabytes of aggregated data in a single perfor-
mance score per operator. 
Moreover, SmartAnalytics offers a seamless direct drill down 
feature that navigates in a few clicks from the high-level view 
to the application view and down to lower layers, including 
the physical network layer. 
Users can retrieve single test samples from terabytes of data, 
identify root-causes of failed test samples and understand 
how these impact QoE.
The network benchmarking solutions empower mobile net-
work operators and regulatory authorities across the globe 
to transparently and systematically assess and increase the 
quality and performance of mobile networks, in order to en-
hance the perceived quality for end-users. 
SmartBenchmarker controls the Benchmarker 3 and its built-
in pre-checks prevent a campaign from starting with a faulty 
configuration. This combination of dependable data collec-
tion hardware and an accurate software based configuration 
check increases reliability. Reliable data collection means 
fewer redrives, which increases efficiency .

Data collection platform 
consumes less power

SmartAnalytics suite 
enhanced with new features
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R&S Benchmarker 3 
Sets New Standard 
for Benchmarking
Driven by overall technological evolution in telecommu-
nications, the mobile network ecosystem is becoming 
more and more complex for mobile network operators 
(MNOs). 
Versatile network technologies up-to 5G, infrastructure and 
new architecture like Open Radio Access Network (RAN) co-
exist, and the ongoing deployment of private networks adds 
more complexity. 
Today’s relevant mobile network information and data can 
be obsolete tomorrow. Therefore, it is essential for MNOs to 
efficiently collect and process data in a very short time to 
maximise benefits. 
Keeping this in mind, Rohde & Schwarz has launched the 
next generation benchmarking solution, featuring the 
Benchmarker 3 data collection platform and a set of unique 
features that will allow MNOs to reduce complexity and costs 
while gaining more value out of their collected data.
High Data Quality 
Rohde & Schwarz has been a pioneer and market leader for 
radio frequency (RF) and Quality of experience (QoE)-centric 
testing solutions. 
Benchmarker 3 is the third generation of the company’s own 
benchmarking hardware and the technological core of the 
data collection equipment. 
The company’s experts designed and manufactured the new 
hardware, bringing together decades of expertise in hard-
ware product engineering and in-house production, close 
collaboration with customers and extensive experience from 
multi-national network benchmarking projects. 
Benchmarker 3 offers a reduced footprint for easier installa-
tion and fewer computing components for the same number 
of measurement devices making it easier to configure and 
maintain. 
Airflow Management
New airflow management enables temperature control also 
for devices that tend to overheat when handling high 5G 

data throughput. The modular concept enables an easy ex-
pansion that can be applied to new installations as well as 
existing Benchmarker II systems.
All these factors are combined in the new Benchmarker 3 
and ensure uniform, stable conditions and highly reliable op-
erations during large-scale network benchmarking mea-
surement campaigns. 
The data collection platform has higher performance, a more 
compact design, is lighter, consumes less power and is fully 
backward compatible with the components of its forerunner 
Benchmarker II.
Benchmarker II systems can easily be enhanced by a Bench-



85

Nation Shield ... A Nation’s Journey

ed its position as the world’s best advanced jet trainer for 
today’s and tomorrow’s fighter pilots. At the forefront of jet 
training technology, the M-346 will continue to represent 
the best way to develop a fighter pilot’s skills for decades to 
come. This agreement strengthens Leonardo’s partnership 
with WZL1, creating new opportunities to transfer addi-
tional activities in Poland.” 
Successor to TS-11
In February 2014, the Polish Air Force chose the M-346 as 
the successor to the legendary TS-11 Iskra training aircraft. 
In November 2018, in a ceremony at the Polish Air Force’s 
4th Air Training Wing in Dęblin, the M–346 received the of-
ficial name Bielik in Polish service. Since its introduction 
into the Polish Air Force fleet, the M-346 has been assigned 
to the 41st Training Air Base in Dęblin. The current fleet of 
16 aircraft is the result of two additional batches after Po-
land’s initial choice. 
Poland’s M-346 Bielik system has been certified by the U.S. 
Air Force for the training of fourth and fifth generation 
fighter pilots, a milestone that has enabled Poland to train 
many of its students at home rather than abroad. 
Digital Capabilities
The M-346, a twin-engine, tandem-seat aircraft with fully 
digital flight controls and avionics, is equipped with a fly-
by-wire flight control system with quadruple redundancy, 
a modern human-machine interface with Head-Up Dis-
plays (HUD) and Multi-Function Displays (MFD), Hands On 

Throttle And Stick (HOTAS) controls and in-flight safety fea-
tures such as the Pilot Activated Attitude Recovery System 
(PARS). The M-346 can operate in complete autonomy with 
the aid of its Auxiliary Power Unit.
Integrated Training
The training system features integrated on-board technolo-
gy to simulate tactical training — the Embedded Tactical 
Training System (ETTS) —  allowing the aircraft to emulate 
sensors, weapons and Computer Generated Forces (CGF). It 
enables pilots to interact in real-time, through Live, Virtual 
and Constructive (LVC) training that features aircraft in flight 
(Live), simulators (Virtual) and computer-generated force/
threat generated environments (Constructive).
The system is completed by the Ground Based Training Sys-
tem (GBTS), which consists of various flight and mission 
simulation systems, multi-media and classroom courses, 
mission planning and training management systems, and 
an integrated logistic support (ILS) service that optimises 
fleet and simulator management for maximum operational 
use.
More than 100 M-346 aircraft have been ordered by major 
international air forces including those of Italy, Israel, Po-
land, Singapore, Qatar, and Greece. The aircraft is also the 
backbone of the International Flight Training School (IFTS), 
a collaboration between Leonardo and the Italian Air Force, 
which has already been selected by Japan, Germany, Qatar, 
and Singapore .

WZL1 will act as the 
main contractor 

Pact allows increase 
in fleet availability

‘Bielik’ system has 
been certified by U.S. 
Air Force

Poland’s M-346 Bielik system is certified by the U.S. Air Force for the 
training of fourth and fifth generation fight er pilots 
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Leonardo and Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. 
(WZL1), part of the PGZ Group, have signed a contract 
for long-term support of the Polish Air Force M-346 
“Bielik” fleet of advanced jet trainers, strengthening 
further the existing cooperation. 
The service support agreement will allow for further in-
crease in fleet availability in order to meet Polish Air Force’s 
growing needs of training combat pilots.
WZL1 has a long experience in supporting the operation of 
aircraft and systems belonging to the Polish Armed Forces 
—  not to mention the extensive technical, logistic and in-
frastructural facilities of WZL1 close to the home base of op-
erations for the Advanced Jet Trainer  (AJT) system.
Leonardo, as the original equipment manufacturer (OEM), 
will be responsible for the engineering support services re-
sulting from its role in the operation system and supply 
chain management. 

WZL1 will act as the main contractor, coordinating the en-
tire process, complementing and supporting areas by 
which Leonardo is not directly involved. WZL1 is responsi-
ble for direct cooperation with the end user. 
Separate Agreements
Leonardo also cooperates with WZL1, on the basis of sepa-
rate agreements, in the process of training and establishing 
maintenance and repair competences at Wojskowe Zakłady 
Lotnicze No. 1 S.A. to support the operation of M-346 air-
craft with the AJT system. 
The experience derived from the support system for the op-
eration of the global fleet of M-346 aircraft aims to guaran-
tee the Logistics Support System of “Bielik” high process ef-
ficiency and technical and logistic support. 
Dario Marfè, SVP Commercial and Customer Services at 
Leonardo Aircraft Division, explained: “With more than 
100,000 hours flown, the cutting-edge M-346 has cement-

Leonardo, WZL1 Sign 
Support Deal for M-346 
‘Bielik’ Fleet
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130J Super Hercules. It’s powerful, versatile, capable, reli-
able, ready and proven. 
The Middle East historically has been home to one of the 
largest C-130 fleets in the world, with nine operators flying a 
legacy Hercules fleet. Five of those operators — Iraq, Kuwait, 
Oman, Qatar and Saudi Arabia — now have C-130J Super 
Hercules fleets. In 2018, the Royal Bahraini Air Force stood up 
its first Hercules fleet that includes two C-130Js. Together, 
these operators demonstrate the powerful capabilities of 
the aircraft through regional and global military, peacekeep-
ing, aerial refuelling and humanitarian missions. 
The C-130J is designed for the demands facing Middle East-
ern operators: Rugged, high-hot, and multi-dimensional op-

erational requirements. It offers operators a proven and test-
ed platform that can seamlessly support 17 different mission 
requirements. 
Sharp Eye on Safety
Global missile testing, proliferation, and capabilities have 
continued to grow. The challenge is making sure that one de-
fends all areas of concern and deny an adversary the ability to 
launch undetected. What is required is a multi-layer integrat-
ed defence architecture. 
A Space Based Early Warning satellite system provides an ex-
tra margin of safety by detecting and tracking missile launch-
es over the horizon, beyond the range of ground or air-based 
sensors, providing a 50 per cent greater response time to a 
launch. This additional awareness time can be critical to the 
protection of citizens, armed forces, and important national 
infrastructure.
A sovereign owned and operated Space Based Early Warning 
system provides high confidence of coverage of the opera-
tor’s area of concern and timely receipt of critical information. 
A pair of infrared payloads in geostationary orbit provides a 
stereoscopic view giving the system the ability to provide 
near immediate indication of threat launch and cue radars 
with accurate position and velocity information of the 
launched missile. 
Space sensors provide more than 50 per cent earlier detec-
tion of launch events, provide a 360° regional field of view to 
cover a broad region of launch zones, and deliver operations 
24 hours a day 365 days a year.
Lockheed Martin’s deep understanding of the mission en-
ables it to engineer effective, low cost, low risk systems.

F-35’s 5th Generation capabilities deliver lethal, survivable and connected fighter aircraft 

Space Based Early Warning satellite system provides 
an extra margin of safety by detecting and tracking 
missile launches over the horizon
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Sniper ATP emerged as a prime candidate for networking 
due to its modular design, planned adoption of open archi-
tecture, and customer trust in the system. Lockheed Martin 
delivered more than 1,600 Sniper pods to U.S. and allied air 
forces that have put them through over four million opera-
tional hours around the world.
Javelin’s Capabilities
Javelin has proven itself when it comes to defeating threats 
amid challenging conditions and upholding its reputation 
for being one of the best man-portable Anti-Tank Guided 
Missile (ATGM) systems.
Javelin is developed and produced by the Javelin Joint Ven-
ture (JJV) between Raytheon Missiles & Defense in Tucson, 
Arizona and Lockheed Martin in Orlando, Florida. It’s a one-
man-portable and multi-purpose weapon system that is able 
to take on and defeat known and projected armour on the 
battlefield.
While some weapon systems may take weeks or even 
months of training to ensure users are operationally ready, 
Javelin is designed to allow an operator to train and qualify 
via simulation within 72 hours or less.
The training is facilitated by the Javelin Enhanced Producibil-
ity Basic Skills Trainer (EPBST).  The Javelin EPBST uses prepro-
grammed training scenarios that allow for practice in field 
surveillance, target locating and acquisition and fire mission 
control. 
F-16 Fighting Falcon
Lockheed Martin’s platforms offer complementary capabili-
ties that air forces depend on to be ahead of ready — form-
ing the backbone of allied coalition fleets. 
Building on the legacy of the F-16, the company transformed 

4th generation for the next generation with the F-16. The air-
craft, a critical piece of joint 21st Century Security bat-
tlespace, is the strategic choice for customers seeking ad-
vanced, multi-role fighter aircraft capabilities, regional and 
worldwide partnerships, and affordable lifecycle costs.
F-35 Lightning II
The F-35’s 5th Generation capabilities deliver lethal, surviv-
able and connected fighter aircraft in the world, giving pilots 
an advantage against any adversary and enabling them to 
execute their mission and return home safe. 
The F-35 is the advanced node in a 21st Century Security 
network-centric architecture. In the highly contested bat-
tlespace versus peer adversaries, dominance will be deter-
mined by the ability to securely connect high-tech platforms 
to share information across every domain — air, land, sea, 
space and cyber. In global operations, the F-35 contributes 
critical analysis while sensing and fusing data, and in the 
near future sharing multi-source data seamlessly across net-
works. 
C-130J Super Hercules
There’s a reason why 25 operators in 22 nations chose the C-

Javelin allows operator to 
train within 72 hours

Space sensors provide a 360° 
regional field of view 

Javelin is designed to allow an operator to train and 
qualify via simulation within 72 hours or less

F-16 is the strategic choice for customers 
seeking advanced, multi-role fighter aircraft
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Participating under the theme ‘Partnering for Security and 
Prosperity,’ Lockheed Martin exhibited solutions designed to 
counter evolving security threats across all domains — land, 
air, sea, and space. The company also unveiled its immersive 
Vast experience system for the first time in the region, which 
brings multi-domain missions to life through interactive 3D 
visualisations presented to attendees at the show.
The 2023 edition also featured a dedicated space showcas-

ing the latest technologies developed by Emirati interns at 
Lockheed Martin’s Center for Innovation and Security Solu-
tions (CISS) at Masdar City in Abu Dhabi. 
To date, hundreds of UAE students have received specialist 
training at the CISS in areas including robotics, Artificial In-
telligence, networked systems, and modelling and simula-
tion exercises, leading to employment opportunities for top 
performers within Lockheed Martin and other leading UAE 
defence entities.
Some of the capabilities of Lockheed include:
Sniper ATP
Lockheed Martin engineers are working to give U.S. and al-
lied forces a head start by turning the world’s most combat-
proven targeting system into an airborne communication 
and computing node. 
With new radio and data-sharing technology, the Sniper Ad-
vanced Targeting Pod (ATP) could become a key player in 
joint all-domain command and control. One early goal: En-
able instant data-sharing between so-called legacy aircraft 
equipped with pods and fifth-generation fighters.    
Tina Frazer, chief engineer for the Sniper ATP programme in 
Orlando, explained: “We’re moving quickly to adapt to a rap-
idly evolving customer demand. Demonstration flights 
could start as early as this year.”
Lockheed Martin’s investment in Sniper ATP is part of the 
company’s vision for 21st Century Security, which calls for 
integrating networking capabilities and edge computing 
across the aircraft, sensor pods and weapon systems it pro-
duces.  
Digital Environment
Upgrading Sniper also is a response to U.S. allies seeking so-
lutions to keep their fleets of F-16 and other fourth-genera-
tion fighters ready in an increasingly complex and digital 
environment. 
The upgraded Sniper pod could soon share targeting and 
reconnaissance data with uncrewed aircraft, ground-control 
stations, Navy vessels or satellites.

Technologies developed by 
Emirati interns showcased

Javelin is a one-man-portable 
weapon system
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Lockheed Martin presented its vision for 21st Century Security solutions with a focus on integrated capabilities at IDEX 
and NAVDEX 2023.“IDEX has been a leading platform for Lockheed Martin and the aerospace and defence sector for 
many decades, and we expanded our participation this year to include a dedicated presence at NAVDEX for the first 
time,” said Gen. John ‘Mick’ Nicholson (U.S Army, Ret.), chief executive, Lockheed Martin Middle East. “Building on our 
deep partnerships with the UAE and the wider region, we showcased some of our most innovative capabilities and en-
gaged with our partners to discuss the latest trends and technologies that could help them meet their most crucial de-
fence requirements.”

Lockheed  
Highlights 21st Century 
Security Capabilities
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British Army Orders 
Elbit Systems’ Magni-X UAS

Elbit Systems UK has recently been awarded a contract 
to provide Magni-X micro-Uncrewed Aerial Systems 
(micro-UAS) to the UK Ministry of Defence (MOD). The 
Defence Equipment & Support’s Future Capability 
Group awarded the contract as part of the British Army’s 
Human Machine Teaming framework. The micro-UAS 
will be delivered to specialist army units for service by 
mid-2023.
As part of the contract, Elbit Systems UK will deliver the ser-
vice-ready systems to the British Army with a contracted op-
tion to deliver many further systems. 
Magni-X is a proven military-grade Vertical Take-Off and 
Landing (VTOL) micro-UAS from a family of quadcopter plat-
forms already in service with armed forces worldwide.
The micro-UAS that will be delivered will carry a variety of 
payloads, including electro-optical and infrared gimballed 
cameras, giving the users extensive long-range reconnais-
sance capabilities. It weighs 2kg and is a packable and easily 
portable mUAS system which is capable of autonomous 
flight. It can also be integrated with Elbit’s Legion-X System 
to give it swarming capabilities, acting as a force multiplier 
for soldiers on the ground. 
Featuring a low radar and acoustic signature, Magni-X is a 
proven, and in-service backpack-portable micro-UAS de-
signed to enhance Short Range Reconnaissance and sup-
port combat and intelligence operations for up to 60 min-

utes at a time. 
The micro-UAS is a fully autonomous, multi-rotor platform 
providing day and night 3D Intelligence at the squad, pla-
toon and company levels, as well as for paramilitary and 
special forces. The compact and cost-effective tactical plat-
form can be deployed from any tactical or command and 
control vehicle and is equipped for a fully autonomous op-
eration to a dedicated waypoint.
Elbit Systems’ mission control software also gives a single 
interface for all operators, and an open protocol enables 
modifications for UAS integration on all types of operation-
al scenarios and payloads.
Furthermore, with dual S-Band and LTE communications, 
coordinate tracking capabilities and rapid deployment by a 
single operator, the systems can provide real-time intelli-
gence for a full combat picture .

Magni-X is a proven and in-
service backpack-portable 
micro-UAS
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el 1, but if necessary, protection can be increased to level 2.
Pact with IGG
Nexter signed a teaming agreement with International Gold-
en Group (IGG), the leading supplier of the UAE, to prepare 
the modernisation of the UAE Army’s Leclerc main battle 
tank (MBT). 
IGG and Nexter have established a long-term relationship 
since 2006 via a “Cooperation Agreement”. This teaming 
agreement is a new step towards a reinforcement of the links 
between both the companies.
Strong Partnership
Nexter has been working with the UAE armed forces for 30 
years when the Leclerc contract came into effect. In close 
partnership with the UAE’s private and public defence eco-
system, Nexter is strengthening and developing industrial 
cooperation for systems, munitions and services. The com-
pany is pursuing the development of a wholly-owned sub-
sidiary, Nexter Emarat LTD., which will allow the localisation 

of engineering and new product development activities. 
Nexter and Resource Industries are exploring industrial part-
nership opportunities to develop “made in UAE” solutions for 
the UAE armed forces, benefiting from Nexter’s technologi-
cal know-how. 
Real Size
The following were presented in real size at the exhibition: 
• The UAE version of the Leclerc tank: Nexter is said to be 

exchanging views with the UAE to continue supporting 
the Leclerc for the next decades. It was displayed with a 
new HE multimode ammunition. 

• The VBCI MkI: It is the version in service with the French 
army and proven in combat on battlefields. This infantry 
fighting vehicle, equipped with a 25mm gun, has dem-
onstrated exceptional capabilities in terms of mobility, 
protection and firepower. 

• The RAPIDFire: Made by Nexter and Thales, it was dis-
played in naval and land versions .

Nexter’s stand at IDEX 2023
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At the show, Nexter promoted the Jaguar armoured recon-
naissance and combat vehicle (EBRC). It was developed as 
part of the Scorpion programme led by the French General 
Directorate of Armaments (DGA), alongside the SERVAL light 
Multi-Role Armoured Vehicle (VBMR) vehicles.
The Jaguar is a 25-tonne armoured reconnaissance and com-
bat vehicle, armed with a 40mm cannon with telescoped am-
munition (CTA) and the Missile Moyenne Portée (MMP) mis-
sile. The Jaguar will replace the AMX10RC and ERC90.  It is 
equipped with a threat detection system including an acous-
tic detonation tracking system, a laser warning detector and 
a missile launch detector connected to the Scorpion  joint 
vetronics system. 
The Jaguar is a unique vehicle on several levels. Its turret 
combines three state-of-the-art weapon systems: the 40mm 
CTA gun from Nexter, two MMPs from MBDA and the remote-
ly operated T3 turret. Also, its vetronics, developed by Thales, 
notably includes latest-generation optronics (IR/TV, missile 
launch detector, laser alert detector, etc.) and on-board tacti-
cal training capability. 
The vehicle’s new-generation chassis, developed by Arquus, 
its six-wheel drive, its innovative suspension and its 400CV 
engine for 25 tonnes give it exceptional tactical, operational 
and strategic mobility.
Natively Designed 
The Jaguar along with the Griffon is natively designed to im-
plement the Scorpion combat information system (SICS). The 
Griffon is a 24-tonne VBMR. Its many versions allow it to carry 
out multiple missions: troop transport, command post, com-
munication relay, artillery observation or even 120mm mor-
tar. 
SICS empowers soldiers to conduct collaborative combat, 
through real-time communication of information between 
different units and digitisation of the battlefield. In the event 
of a high-intensity conflict, the Army will be assured of being 
one step ahead of its adversary. To implement these new 
combat capabilities, the first Scorpion combined arms bri-
gade (BIA) will be formed at the end of 2023.

The temporary consortium of companies (GME), EBMR, 
made up of Nexter, Thales and Arquus, delivered 113 Griffon 
vehicles and 18 Jaguar vehicles to the DGA last year. 
Advantage of Titus 
Nexter also showcased Titus (Tactical Infantry Transport & 
utility System) at IDEX 2023 with its latest RWS (Remote 
Weapons Station), ARX25, with formidable weapons efficien-
cy, offering precision shots under armour in any condition, 
day or night.
The fully armoured 6x6 Titus has proven its mettle in war 
zones responding to asymmetric threats with its ease of mo-
bility, safety, ergonomy and flexibility in deployments.
ARX25 has been designed to be used on armoured vehicles 
from 4x4 to 8x8. It has advanced stabilised day and night sen-
sor head allowing panoramic observation and providing on-
the move capability. It ensures superior target acquisition. 
Loaded with up to 280 rounds ready to fire, ARX 25 meets all 
operational requirements for surveillance, protection, secu-
rity and combat missions.
The Titus with ARX25 adds more value and firepower to Nex-
ter’s combat propositions in line with its portfolio of defence 
systems including Leclerc (MBT), VBCI (IFV) and ARAVIS 
(highly protected 4x4).
The advantage of Titus  is that it can be fitted with a range of 
RCWS (Remote Controlled Weapon Station) from 7.62mm to 
25mm, and 40mm Grenade Launchers, to face diverse nature 
of threats as well as missions. 
ARX   25 is based on the design of the earlier ARX 20 weapon 
station, which was released in significant quantities for inte-
gration to the Aravis 4x4 armoured vehicle.
Unlike its predecessor, armed with an automatic gun of 20 
mm calibre, the new system has a M811 stabilised 25-mm au-
tomatic gun with a double feed from Nexter Systems, which 
is already in serial production and installed in a VBCI 8x8 in-
fantry fighting vehicle, which is in service with the French 
army.
In addition to the main gun, a 7.62-mm coaxial machine gun 
is installed. Its ammunition is up to 300 ready-to-use 
cartridges.
The elevation guidance range is from -10 to +60°. In the hori-
zontal plane, the implement rotates without restrictions.
The weapon is aimed at the target from a console, which dis-
plays a stabilised image from the sight, which is equipped 
with a colour camera, cooled by a two-field thermal camera 
and a laser range finder.
The options can include various additional systems, as well as 
Galix smoke grenade launchers, which can fire grenades of 
various types, from smoke to lethal and non-lethal. 
In the basic version, ARX 25 is protected to STANAG 4569 lev-

Nexter-IGG sign pact to 
modernise Leclerc MBT

Jaguar’s turret combines 
three weapon systems
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Nexter 
Puts Spotlight on 
Jaguar, Titus Vehicles 
Nexter exhibited a wide range of its products, including armoured vehicles, large and medium calibre artillery 
systems, ammunition, support services, robots and optronic equipment at IDEX 2023.
For the first time, Jaguar and Titus vehicles were exhibited on the stand of Resource Industries, a key player in the 
UAE defence industry. Nexter and Resource Industries are exploring the possibility of industrial cooperation 
around these vehicles. 
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GA-ASI’s SeaGaurdian 
to Support Japan Maritime Self-
Defense Force
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) re-
cently announced that it was selected to assist the Japan 
Maritime Self-Defense Force’s (JMSDF) Medium-Alti-
tude, Long-Endurance (MALE) RPAS Trial Operation Proj-
ect. The project will feature GA-ASI’s MQ-9B SeaGuardian 
remotely piloted aircraft system (RPAS) and will begin in 
April.
SeaGuardian will be used to conduct various tests to review 
adaptability to support JMSDF’s manned-unmanned team-
ing missions and its level of manpower reduction. The Japa-
nese government announced that Japan Coast Guard and 
JMSDF will be exchanging the data obtained by the MQ-9Bs 
operated for each of the government’s branches.
“We’re pleased to support the JMSDF’s trial operation with 
our SeaGuardian UAS,” said GA-ASI President David R. Alexan-
der. “We know there is a need in Japan and worldwide for af-
fordable long-endurance airborne surveillance in the mari-
time domain.”
SeaGuardian features a multi-mode maritime surface-search 
radar with an Inverse Synthetic Aperture Radar (ISAR) imag-
ing mode, an Automatic Identification System (AIS) receiver, 
and a High-Definition – Full-Motion Video sensor equipped 
with optical and infrared cameras. This sensor suite enables 

real-time detection and identification of surface vessels over 
thousands of square nautical miles and provides automatic 
tracking of maritime targets and correlation of AIS transmit-
ters with radar tracks.
The RPAS is designed to fly over the horizon via satellite for 
over 30 hours in all types of weather and safely integrate into 
civil airspace, enabling joint forces and civil authorities to de-
liver real-time situational awareness anywhere in the mari-
time domain. 
The maritime patrol and reconnaissance aircraft can also 
seamlessly integrate a centreline wide-area maritime radar, 
an automatic identification system, electronic support mea-
sures, and a self-contained anti-submarine warfare (ASW) 
mission kit. Using GA-ASI’s Detect and Avoid System and Cer-
tifiable Ground Control Station, SeaGuardian seamlessly inte-
grates with normal air traffic just like other commercial air-
craft. Its remote flight station gives operators a similar air traf-
fic picture than the cockpit of human-crewed aircraft.
Leveraging MQ-9B’s open architecture system, SeaGuardian 
operators have the option to integrate sonobuoy manage-
ment and control system (SMCS) and sonobuoy dispenser 
system (SDS). Together, these systems allow operators to de-
ploy, monitor and control sonobuoys from a single RPAS.
SkyGuardian and SeaGuardian are transforming the long-en-
durance RPAS market by providing true all-weather capability 
and are built to achieve Type Certification based on STAN-
AG-4671 (NATO standard) airworthiness compliance. This fea-
ture, along with GA-ASI’s operationally proven collision avoid-
ance radar, enables flexible operations in civil airspace .
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Marshall Names
Chris Walton 

Walton, who has been with Marshall for 14 years, most re-
cently heading up its advanced concepts and venture build-
ing arm Marshall Futureworx, and before that as lead on its 
special missions aircraft modification programmes, will be 
based in Abu Dhabi supporting existing activity and working 
with strategic partners to develop new business lines for 
Marshall in the region.
Walton stated: “Prior to founding Marshall Futureworx, I led 
Marshall’s engagement in the region for aircraft modification 
programmes, and was pleased to have led the original setup 
of our operations in Abu Dhabi in 2017, and engagement 
with stakeholders throughout the Middle East in the follow-
ing years. I am excited to get back to working with our part-
ners in the UAE, development of those key relationships in 
the surrounding region, and living here full-time.”
‘Plenty to Offer’
He added: “The scale of the vision in the UAE and neighbour-
ing countries in the region is phenomenal, and we are now at 
a point where we would like to bring a dedicated focus to our 
work in the region, and work with local partners to harness 
Marshall’s reputation for excellence in engineering, and de-
velop relationships with key partners across the aerospace 
and defence sector to deliver cutting-edge solutions for our 
partners. I believe we have plenty to offer across multiple de-
fence sectors in the air and land domain, including aircraft 
capability upgrades, advanced technologies to support au-
tonomous drone operations, and land systems infrastructure 
for rapid deployability.”

Walton pointed out that he was particularly delighted that 
“the group’s CEO Kathy Jenkins had been able to join us at 
IDEX 2023 to mark this significant stage in the growth of Mar-
shall in the Middle East.”
Passionate about aviation from an early age, Walton started 
his career as a Flight Test Engineer, responsible for integra-
tion engineering, testing and crewing flights on modified 
military aircraft, later progressing in his career at Marshall 
through roles including Programme Director for aerospace 
integration projects, Business Development and Strategy Di-
rector, General Manager, and later as Founder and Managing 
Director of Marshall Futureworx. 
During that time he had been seconded to Cambridge Uni-
versity’s Engineering Department to work on R&D projects, 
and was further seconded to North America to work with 
Bombardier Aerospace .

to Lead Expansion in UAE
Marshall Aerospace has announced the appointment of Chris Walton as 
Managing Director of Marshall Middle East, to lead the expansion of its 
business in the UAE and surrounding region.

Walton has been with 
Marshall for 14 years

Group’s CEO Kathy Jenkins 
attended IDEX 2023

Chris Walton
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IAI’s EROS-C3
Satellite Successfully 
Begins Space Mission

Israel Aerospace Industries’ (IAI) Earth Resources 
Observation  Satellite (EROS-C3) satellite has en-
tered its designated orbit around Earth and be-
gun transmitting data to the ground station after 
being successfully launched using a SpaceX Fal-
con 9 vehicle from the Vandenberg Space Force 
Base in California, U.S on  December 30, 2022.
The EROS-C3 is one of the most advanced observa-
tion satellites in the world, thanks to pioneering tech-
nologies which enable very high-resolution images 
for the first time using multi spectral camera. Engi-
neers at IAI have begun a series of pre-planned cali-
brations and tests to validate the satellite’s perfor-
mance, and complete the pre-plan test prior to full 
operation soon.
OPTSAT3000 Series
The EROS-C3 satellite is a significant part of the OPT-
SAT3000 series of observation satellites, developed and pro-
duced by IAI. A lightweight space camera developed and 
produced by Elbit Systems is mounted on the satellite, capa-
ble of providing very-high-resolution imagery for both gov-
ernmental and business applications and missions.
Chairman of IAI’s Board of Directors, Amir Peretz, explained: 
“The men and women of Israel Aerospace Industries have 
again shown that, for them, the sky is not the limit. The 
launch of the EROS-C3 satellite is further proof of the com-
pany’s technological leadership as a true path breaker in 
space as in other arenas. Israel’s space programme rests on 
an impressive array of technologies developed by IAI in co-
operation with Israel’s Ministry of Defence, academia, and 
the Ministry of Science and Technology. The outputs from 
the satellite, and the important findings that it will transmit 
to the ground station, will assist IAI in continuing to improve 
its advanced capabilities in these areas.”

Boaz Levy, IAI President and CEO, stated: “After much work on 
the satellite, during which time the best brains of the men 
and women of IAI worked on its development and produc-
tion, the satellite has begun transmitting data to the ground 
station. Israel Aerospace Industries cooperates with govern-
ment bodies, academic institutions, NGOs, and investors 
from both Israel and abroad, to advance technological 
achievements, scientific research, and the development of 
future space technologies.”
IAI’s Systems Missiles and Space Group is responsible for the 
development and manufacture of a variety of air-defence 
systems, including the Arrow 2 and Arrow 3 weapons sys-
tems, Barak 8, loitering munitions, and many missiles, ad-
vanced satellite systems including observation and commu-
nications satellites, nano-satellites, satellite launchers, Dror 
national satellite communication system, and the Beresheet 
spacecraft with its innovative mission to the moon .
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panels, mean that the T-7 is more reliable and mission ready.
Aerial Refuelling 
The KC-46A Pegasus has proven itself as an advanced multi-
mission combat aerial refuelling airplane.
In December 2022, the Japan Air Self-Defense Force (JASDF) 
added two additional KC-46As to its order, and in January 
2023, the U.S. Air Force signed a new US$2.2bn contract for 
15 new KC-46As.
The KC-46A is flying hundreds of sorties every month, and 
has delivered more than 100 million pounds of fuel to receiv-
er aircraft globally through its refuelling systems. The KC-
46A comes with boom and hose-and-drogue systems stan-
dard on every mission, and the KC-46A boom provides a 
three-times-larger receiver envelope for refuelling aircraft.
The KC-46A delivers more fuel at all ranges and from shorter 
runways than the KC-135 it is replacing for the U.S. Air Force 
and allies. It requires less ramp space than larger commercial 
derivative tankers, ensuring mission reach from forward and 
austere airfields. 
To meet the multi-mission needs of modern militaries for 
operational flexibility, the KC-46A has been designed for 
quick conversion to carry passengers, cargo, and patients. 
With a large cargo door and cargo rollers, it is adaptable to 
rapid cargo loading and mission versatility. The KC-46A can 
carry 18 standardised military pallets (463L) in cargo config-

uration and accommodates a mixed load of passengers and 
cargo.
Armed with data links and primed for Advanced Battle Man-
agement System (ABMS) integration, the Pegasus tanker 
connects multi-domain warfighters, providing tactical situ-
ational awareness and real-time information superiority.  
The KC-46A can efficiently integrate new capabilities and 
advanced technology thanks to its in-line production.
The KC-46A can detect, avoid, defeat, and survive threats us-
ing multiple layers of protection, enabling it to operate safe-
ly in medium-threat environments .

KC-46A flies hundreds of 
sorties every month

GBTS includes physical 
devices, instructional 
techniques

The KC- 46A comes with boom and hose-and-drogue systems 
stan dard on every mission 
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Boeing also showcased solutions from its Global Services 
portfolio, including sustainment, modifications and mod-
ernisation, upgrades, training, and maintenance services. 
These offerings are designed to support the defence mod-
ernisation and mission readiness of customers in the UAE 
and the Middle East.
Kuljit Ghata-Aura, President of Boeing Middle East, Turkey 
and Africa, said: “IDEX offered an important opportunity to 
showcase our defence and security portfolio, meet regional 
customers and partners and explore opportunities for fur-
ther cooperation. Boeing has an established track record of 
more than 45 years of partnership with the UAE and over 70 
years of experience in the Middle East.” 
The Defense and Space Market Outlook 2022–2031 predicts 
that the global defence, space, and security market will be 
worth US$2.8 trillion in the next decade. This projection is 
based on the ongoing demand driven by geopolitical and 
security challenges and the continued importance of mili-
tary aircraft, autonomous systems, satellites, spacecraft, and 
other defence products and services. 
As of the fourth quarter of 2022, Boeing Defense, Space & Se-
curity’s backlog was US$54 billion, of which 28 per cent rep-

resents orders from customers outside the U.S.
Pilot Training System
Boeing has developed the T-7 advanced pilot training system 
to meet the need for modern militaries to quickly deploy ef-
fective training systems that will prepare pilots for the de-
mands of next-generation fighter aircraft.
Rick Lemaster, International Business Development Leader 
for the Middle East, stated. “This system delivers an advanced 
trainer aircraft as well as real-as-it-gets simulation and a com-
plete suite of instructor tools to ensure optimum results on 
the ground and in the ‘classroom in the sky.’”
Modern training programmes need the flexibility to train pi-
lots to fly highly advanced aircraft while being able to adapt 
to accommodate future technologies and multiple mission 
roles as technology and systems evolve. 
The Ground-Based Training Systems (GBTS) also include a full 
range of physical devices and instructional techniques to 
prepare students for and supplement training conducted in 
the T-7. 
“The T-7 was developed with a maintenance-friendly design 
and increased aircraft readiness while simultaneously lower-
ing sustainment costs,” noted Lemaster. “Its common sub-
systems with 4th and 5th-gen fighters allow the use of exist-
ing maintenance infrastructure, further reducing life cycle 
costs.”
Key maintenance features that improve mean time to repair, 
such as a high wing, easy access doors, and quick release 

CH-47 has advanced cargo-
handling facilities

Integrator launch
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CH-47, KC-46A 
among Boeing Solutions 
Showcased at IDEX 

Boeing and its subsidiaries exhibited state-of-the-art defence and security products 
and services at the International Defence Exhibition and Conference (IDEX) 2023. 
Among the products and capabilities showcased were the CH-47 Chinook, a mod-
ernised multi-mission helicopter with a fully integrated digital cockpit management 
system and advanced cargo-handling facilities; the T-7, a pilot training system with 
fighter-like performance and avionics; the KC-46A, an advanced multi-mission aerial 
refueller; and the Integrator ER, a long-range Group 3 Unmanned Aircraft System for 
intelligence, surveillance and reconnaissance.
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HENSOLDT NEXEYA 
FRANCE Supplies ATR with 
New Avionics Test Benches 

Aircraft manufacturer ATR recently procured latest-
generation test benches made by HENSOLDT NEXEYA 
FRANCE, equipped with the ALYSA simulation solution. 
These can be used to validate newly developed ATR 
avionics systems that allow for optimised aircraft ap-
proach capabilities, improved aircraft operation and 
user-friendly pilot interfaces. 
ALYSA offers all the necessary resources to test, qualify and 
debug equipment at the R&D, production or maintenance 
stage. The solution is designed based on a set of indepen-
dent tried-and-tested modules, each with a dedicated 
function, allowing specific benches to be generated for 
each task with maximum safety and performance. It also 
provides a series of graphical interfaces to easily create and 
implement test sessions.
The test benches were offered to ATR by HENSOLDT NEX-
EYA FRANCE as part of a tender and meet the French air-
craft manufacturer’s needs in terms of reliability and cost 
efficiency.
Using simulation, the safety of the new features can be op-
erationally tested even in scenarios in which flight tests 
could never be conducted, such as serious system failures 
or errors, an avionics bus overload or extreme weather 

conditions. Thus, simulation helps with testing during 
product development and with certification of ATR aircraft.
Simulation is also beneficial in terms of cost efficiency, as it 
allows for device and software design validation in early 
project phases – as opposed to at the end of development, 
when any changes needed may increase costs by a factor of 
up to 10. Moreover, simulation shortens the duration of 
flight tests, which account for a significant share of total 
project cost.
The ALYSA test bench supplied to ATR is fully modular and 
scalable and can be adapted to any future device, system 
and system of systems developments in the long run. It is 
based on experience gained by HENSOLDT NEXEYA 
FRANCE with validation of fly-by-wire technologies (elec-
tronic aircraft control) for various aircraft manufacturers.
Some of its main benefits include features such as secure 
and quicker testing, fast configuration, multi-session capa-
bility, fault tolerance as well as complete test automation.
The solution is also in use in other industries, for example in 
trains. Additional features, such as a 3D engine, can be inte-
grated thanks to the fully open design. This means test staff 
can pilot an aircraft equipped with new features while de-
velopment is still in full swing.

Simulation allows 
for device and 
software design 
validation in early 
project phases
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DRONE DOME: An innovative end-to-end, combat-proven 
counter-Unmanned Aerial System (C-UAS), providing all-
weather, 360-degree rapid defence against hostile  drones. 
Fully operational and globally deployed, it offers a modular 
infrastructure comprised of electronic jammers and sensors 
and unique artificial intelligence algorithms to effectively se-
cure threatened air space. 
FIRE WEAVER: A networked system connecting all battle-
field elements in real time, instantly selecting the most rele-
vant shooter for every acquired target. Simultaneously han-
dling multiple targets using AI and data fusion, it enables 
warfighters to receive and share battlefield data via aug-
mented reality icons on their weapon sights, creating a com-
mon situational awareness picture for all participants.
IMILITE: This a tactical module powered by advanced which 
processes, produces, and distributes infrastructural intelli-
gence, up-to-date GEOINT, and targeting data to meet ma-
noeuvring and combat-level needs.
SPICE: It is a family of stand-off, autonomous, air-to-surface 
munitions to provide pinpoint accuracy at high attack vol-
umes, independent of GPS navigation, based on autono-
mous electro-optic scene matching artificial intelligence 
algorithms. Operational and combat proven in the Israel Air 
Force and others around the globe, the SPICE family cur-
rently consists of the SPICE 250, SPICE 1000, and SPICE 2000 
variants. 

LITENING-5: One of the world’s most widely used targeting 
and navigation pod, it incorporates a wide array of sensors 
enabling target detection, recognition, identification. 
Known for its ability to shorten the sensor-to-shooter cycle, 
LITENING provides electro-optical tracking of multiple dy-
namic and stationary targets. It also provides advanced op-
erational capabilities which enhance the fighter mission and 
effectiveness of combat range. The pod allows the operation 
of all types of air-to-surface smart weaponry, including laser-
guided, GPS-guided, and EO/IR imaging guided munitions. 
RECCELITE: The reconnaissance pod allows for the collec-
tion of high-resolution images of wide areas from different 
spectral bands, either automatically or manually. The pod 
has the ability to measure precise topology and generate 3D 
models with real-time data processing and interpretation at 
ground stations. This advanced E-O system is operational in 
air forces around the world on a number of aircraft such as 
F-16, F-18, Jaguar, AMX, Tornado, Typhoon, Gripen, Heron 1 & 
Reaper. 
BNET SDR Family: This family of advanced, tactical broad-
band IP-MANET (Mobile Ad Hoc Network) Software Defined 
Radio (SDR) solutions provides reliable high-speed, low-de-
lay connectivity for broadband data, voice and video on-the-
move for ground and airborne platforms, HQs, and dis-
mounted soldiers. These modular, multi-band, multi-chan-
nel, net-centric systems support unprecedented data rates 
and user numbers enabling all land, sea, and air units to par-
ticipate in a single, seamless, scalable network. This compre-
hensive communications system includes vehicular (BNET-
V), man-pack (BNET-MP) and handheld (BNET-HH) variations, 
and aerial connectivity for aircraft (BNET-AR) .

RAFAEL highlighted the 
company’s new space 
portfolio

RAFAEL’s new Naval SPIKE NLOS 

TYPHOON RCWS recently demonstrated its 
improved C-UAS capabilities using AI-powered 
Automatic Fire Correction 
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RAFAEL 
Exhibits 
Array of Defence 
Solutions and 
Innovative Tech

Another innovative system showcased was the C-GEM ship-
borne off-board RF Active Decoy (RFAD) system, which pro-
tects naval vessels from anti-ship missiles through electro-
magnetic spectrum manipulation. C-GEM jams and de-
ceives threats from multiple directions, independent of ship 
manoeuvres.
Spotlight on IRON BEAM and NMT
Furthermore, RAFAEL exhibited some solutions for the first 
time at the UAE, including the IRON BEAM high energy laser 
weapon system (HELWS). It  is designed to augment the ca-
pabilities of air defence systems like the IRON DOME. 
Beyond the array of advanced air defence solutions like the 
DRONE DOME and the SPYDER, RAFAEL has expanded its 
portfolio and upgraded systems to meet emerging threats. 
The SPYDER air defence system has been upgraded to allow 
for the counter ballistic missile capability through an ex-
tended range of the Derby LR missile.
RAFAEL’s NLOS Mission Task Force (NMT), which utilizes the 
world’s first 6th generation missile, the SPIKE NLOS, was also 
showcased. It was displayed at the RAFAEL booth alongside 
manned and unmanned systems that are supported by Arti-
ficial Intelligence, UAS  management systems, and robotics, 
which allow for situational awareness and flexibility for any 
force in the complex modern battlespace. The display also 
featured new, unique capabilities that RAFAEL has devel-
oped and is offering for remote controlled weapon stations 
like the SAMSON. 
Space Portfolio
RAFAEL’s focus at IDEX was also highlighted by the compa-
ny’s new space portfolio. The research and development of 
new space capabilities was represented through the LITE-

SAT electro-optical earth observation system, which func-
tions as a microsatellite to provide high-resolution, geospa-
tial data.
Since the signing of the Abraham Accords, RAFAEL has em-
braced the formalisation of regional partnerships in the Gulf.  
This partnership has involved close work on business oppor-
tunities and participation in both local and global exhibitions 
in the region and within the UAE. Since then, RAFAEL has con-
tinued building and deepening ties based on a shared vision 
of staying at the cutting-edge and finding the most advanced 
solutions to the threats that effect the region.  
Combat-proven Systems
RAFAEL also exhibited an array of defence solutions and in-
novative technologies. These included:

TYPHOON Mk30-c and 
TYPHOON 25 mm class are a 
robust solution for airborne, 
marine, and shore-based 
threats

IRON BEAM HELWS is designed 
to augment capabilities of air 
defence systems 

SHALDAG MK5 Vessels with RAFAEL’s Integrated Naval Combat Suite
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RAFAEL 
Exhibits 
Array of Defence 
Solutions and 
Innovative Tech

RAFAEL’s TYPHOON Mk30-c and TYPHOON 25 mm class (in ser-
vice with several navies around the world, including the U.S. 
navy) are a robust solution for airborne, marine, and shore-
based threats, including C-UAS.
In late 2022, the company announced that it had been award-
ed a contract with a leading Asian navy for its TYPHOON Mk30-
c, as well as the commissioning of its TYPHOON and mini-TY-
PHOON RCWS onboard FAIC-M / SHALDAG Mk5 vessels in the 
Philippine navy as part of a complete RAFAEL combat suite. 
TYPHOON RCWS also recently demonstrated its improved C-
UAS capabilities using AI-powered Automatic Fire Correction 
and ATR to effectively defeat small and medium UAS. This is all 
made possible by incorporating a diverse mix of synchronised 
smart multi-spectral sensors, weapons, and intelligent effec-

tors that translate to high hit accuracies.
RAFAEL’s new Naval SPIKE NLOS (non-line-of-sight) 6th Gen-
eration missiles were also showcased at NAVDEX. These new 
missiles can turn any OPV or patrol boat into a highly effec-
tive combat vessel, with advanced capabilities against all na-
val and coastal threats. Naval SPIKE NLOS provides pinpoint 
accuracy with a maximum range of 32 km, using electro-op-
tical guidance and advanced fire control. This combat-prov-
en system is operational in various navies worldwide and is 
compatible with a range of warheads, including High Explo-
sive Anti-Tank (HEAT), Penetration Blast Fragmentation (PBF), 
with warhead detonation control, and fragmentation. SPIKE 
family systems have been sold to 39 countries worldwide, in-
cluding 19 NATO countries.

At the recently concluded and IDEX NAVDEX 2023, 
RAFAEL completed a unique live fire demonstration 
with successful interception rates. This was following 
RAFAEL TYPHOON RCWS’ successful demonstration of 
Counter-UAS (C-UAS) capabilities in a series of tests 
and scenarios conducted recently. 
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mit Nobel Defence’s RGW 110 replica simulator 
with all weapon features, operating in the Guar-
diaris’ top-quality synthetic training environ-
ment.
Guardiaris is well known for standalone and fully 
customisable Man-portable anti-tank systems 
(MANPAT) trainers that ensure highly compre-
hensive training ranging from basic to complex 
tactical exercises. 
Otokar showcased its cabin vehicle trainer with a 
driver and gunner station, presenting Guardiaris’ 
Modular Military Vehicle Trainers (MMVT).
The MMVTs are unique indoor trainers, fully cus-
tomisable for any type of vehicles or remote 
weapon stations. Modular design includes exact 
replicas of controls and switches for unmatched 
training realism with all possible combinations of 
vehicle interior and structure. Battle manage-
ment system simulation can be adopted to spe-
cific customer needs and simulate any battery management 
system (BMS) already in use.
Spotlight on RCWSTTT Indoor Trainer
The last in the series was the remote controlled weapon sta-
tion (RCWS) Table Top Trainer (TTT), developed in partner-
ship with Rafael. 
RCWS TTT is a self-contained unique indoor trainer, fully cus-
tomisable for any type of remote weapon station. The porta-
ble trainer is intended for operator level training conducted 
in classroom by Rafael and is intended for highly immersive 
simultaneously based on a gunner and commander environ-
ment training procedures. Switches and instruments of the 
RCWS are fully functional and simulated as a combination of 
hardware replicas and displays, replicating complete func-
tionality of simulated RCWS.
Guardiaris’ spinoff company, Carboteh, also presented BANS, 
Battlefield Anti-aircraft Non-lethal VSHORAD System that 
provides effective anti-aircraft defence without firing a sin-
gle shot. The light shoulder weapon simulates a missile 
launch pattern that triggers an aircraft’s missile launch warn-
ing and detection system, forcing the aircraft to dispense 
countermeasures and leaving it vulnerable to anti-aircraft 
missiles.
Pact with KRMC
Also at IDEX 2023, Khidmat Ray Manufacturing Co. (KRMC), a 
supplier of high-quality military and civilian equipment, offi-
cially signed a representative agreement with Guardiaris. 
KRMC will now become the official reseller of Guardiaris 
products in the Kingdom of Saudi Arabia.
Guardiaris products range from military vehicle simulators to 

simulator trainers for small arms, anti-tank and missile sys-
tems, enabling entire vehicle crews and infantry platoons to 
train simultaneously in a joint computer-generated battle-
field scenario. 
The company boasts its own proprietary synthetic computer 
simulation software registered under the GUARD trademark, 
which is one of the most advanced products on the market 
that features real-time rendering of highly realistic terrains 
and environments. 
All Guardiaris’ trainers run on the unique patented laserless 
technology solution that ensures free, ungeared movement 
of trainees within a designated area while using any possible 
type of weapon. 
Primož Peterca, CEO of Guardiaris, stated: “We believe that ex-
cellent regional representation is crucial to our business, and 
we are thrilled to partner with Khidmat Ray Manufacturing 
Co. to bring our innovative training solutions to the Kingdom 
of Saudi Arabia. By working with KRMC, we can better serve 
our clients in the region and provide them with top service 
and products.”.

Training Hub exhibited a range 
of simulation trainers

MMVTs are customisable for 
any type of vehicle
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Guardiaris Premieres
Live Simulation Training Hub
Guardiaris, a hi-tech company in the military training 
sector, launched its new training centre at the IDEX & 
NAVDEX 2023 in Abu Dhabi. 
The company has made a name for itself with its advanced 
weapon simulators that use cutting-edge laserless technol-
ogy, changing the way military training is conducted. The 
Training Hub at the event presented exclusive live demon-
stration of Guardiaris’ latest products and customisations, 
developed in partnership with Otokar, Rafael, Dynamit No-
bel Defence, and Turmaks.
Mobile Training
For the first time, Guardiaris revealed  
the Mobile Training Center (MTC) 
on Wheels, a new product 
created in collaboration 
with Turmaks. The stand-
alone solution in an ex-
pandable truck trailer 
container comes with 

pre-installed training equipment that ensures minimal 
preparation time for the training. An easily movable solution 
allows almost instant marksmanship and tactical training at 
any desired location. 
The container can be easily expanded by pressing a button, 
making training preparations quick and effortless. Once the 
training is complete, the container can be folded back to its 
original size and transported to any location by a truck.
Training Hub exhibited a range of cutting-edge simulation 
trainers tailor-made for established companies in the de-
fence industry. The trainers incorporate state-of-the-art 
technology solutions and innovative training concept be-
yond the norm. 

Visitors had the opportunity to try out the exact Dyna-
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world’s first automatic, magazine-fed, 
shoulder-fired 40mm grenade launch-
er. In terms of weight, size and han-
dling, it is similar to an assault rifle. The 
flat 40mm MV-trajectory-curve in-
creases first-hit capability, by signifi-
cantly reducing the time-of-flight.
Special Pyrotechnic Products:  Rhe-
inmetall offers an extensive range of 
special pyrotechnic products, includ-
ing the 9-Bang flash-bang grenade 
and the cuboid Spectac stun grenade, 
both with bottom top venting tech-
nology for maximum handling safety. 
The system is designed for easy and 
fast magazine changes. Spectac, is 
specially designed for use by military 
and law enforcement special opera-
tors. Its most striking feature is its 
smartphone-like design, with the lock-
ing ring and rocker arm ignitor built 

into a rectangular housing the size of a mobile phone.
Paramir: Light and compact, this hand-fired signal system is 
available as an illumination rocket in various colours; as an 
infrared illumination rocket; as a smoke signal rocket and as 
an NBC alarming signal rocket. The rockets reach an altitude 
of around 100 metres, with an illumination period of approx-
imately 15 seconds.
Laser Light Modules and Fire Control Systems: In recent 
years, the Group’s family of high-performance LLM-VarioRay 
laser light modules has established itself in the armed forces 
of many nations, including those of Germany, the UK and 
Switzerland. The LLM-VarioRay has three powerful lasers (2x 
infrared and visible) in a fully integrated factory co-aligned 
laser block and offers a significant improvement to night 
and low light fighting capabilities.

Moreover, various special operations forces have introduced 
the laser light package consisting of the VTAL laser light 
module and the separate TL-MissionLight weapon torch. The 
Tactical Light TL-MissionLight is a new modular lamp system, 
especially designed for harsh environments. Due to the mod-
ular product concept, it can be configured to any specific 
mission scenario. It can also be attached to the weapon due 
to a wide variety of mounts.
Among other highlights was the FCS-TacRay Ballistic sniper 
fire control system that featured a laser rangefinder with a 
2,500-metre range and a ballistic computer for 32 different 
types of ammunition. FCS-TRB includes a tactical laser range 
finder (LRF) in a compact and lightweight package and a pre-
cise ballistic computer. The high-precision LRF is integrated 
into the factory-aligned laser block of the FCS-TacRay Ballistic 
to simplify adjustment to the weapon sight.
Protected Systems
For several years, Rheinmetall has been an active partner of 
law enforcement agencies in Germany and throughout Eu-
rope. The product portfolio of its Public Security business 
unit includes components for ballistic body armour, special 
munitions for police operations, optics and optronics for 
round-the-clock reconnaissance and surveillance, systems 
for detecting and countering drones, as well as highly pro-
tected special operations vehicles, among others .

SSW 40 is the world’s first 
automatic, magazine-fed, 
shoulder-fired 40mm grenade 
launcher

Variable Tactical Aiming Laser (VTAL) module
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Rheinmetall 
Displays Tactical Portfolio 
at EnforceTac 2023

At the recently concluded security tradeshow EnforceTac 
2023, which took place in Nürnberg, Germany, Rhein-
metall AG exhibited the tactical product portfolio of its 
Vehicle Systems, Weapon and Ammunition and Electronic 
Solutions divisions.
Some of the products that were highlighted to attending pro-
curement officials and specialists included:
Caracal:  In cooperation with Mercedes-Benz and ACS Ar-
moured Car Systems, Rheinmetall offers a family of versatile, 
fast and compact 4x4 vehicles for lightweight formations 
such as airmobile and special forces units. The Caracal enables 
a wide array of capabilities covering the full airborne opera-
tional spectrum. The compact vehicle design allows air-trans-
portability as internal load or as underslung transport match-
ing with the latest CH-47F Chinook and CH-53K King Stallion 

helicopters and comes with higher mobility, a lightweight 
superstructure and optionally mountable ballistic protection 
elements.
Survivor R: The multifaceted Survivor R is a high-mobility 
vehicle specially designed for security forces. Based on a 4x4 
MAN chassis, it was developed in cooperation with special 
vehicle maker Achleitner. Germany’s Federal Police and the 
public order units of several German states have already opt-
ed for the latest generation of this special purpose vehicle. 
The armoured steel hull can be discretely up-armoured with 
adaptive protection elements to counter changing threat 
scenarios. The gas-tight monocoque can be equipped with a 
CBRN ventilation system to protect the crew against nuclear, 
biological and chemical warfare agents.
Squad Support Weapon SSW 40:  Reportedly, this is the 

Survivor R is a high-mobility vehicle 
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QinetiQ-led Team 
Pegasus Wins Mission 
Data Contract from UK MoD 
The UK MoD recently signed 
an £80M, 10-year industry 
partnership with QinetiQ-
led Team Pegasus. It aims to 
enhance the UK’s ability to 
provide its military plat-
forms and systems with the 
data needed to keep them 
safe and effective.
Team Pegasus will partner 
with the MoD on the transfor-
mation project SOCIETAS, 
providing a specialist mission 
data and electronic warfare 
skills solution alongside train-
ing and IT support. The proj-
ect will accelerate the produc-
tion of mission data, enabling 
the UK’s military platforms 
and personnel to be better 
protected in a rapidly changing threat landscape and en-
hancing the performance of its advanced military systems. 
The partnership will also contribute to the UK’s export agen-
da by providing allies access to world-class mission data in 
support of UK Defence sales.
Team Pegasus is led by QinetiQ and includes SRC UK, Inzpire, 
CGI, Mercury EW, Metrea Mission Data, Warner McCall, 
Northrop Grumman and Lincoln and Cranfield Universities. 
The partnership represents a significant investment in data 
and digital skills for both the MoD and the industry. It will cre-
ate at least 70 highly skilled data science and computing jobs 
in the Lincolnshire area, as well as upskill over 200 defence 
personnel in the latest technology and data analysis tech-
niques. Team Pegasus will also support the creation of further 
jobs through contracts with small and medium enterprises. 
Defence Procurement Minister Alex Chalk KC said: “As the 

threat landscape con-
tinues to evolve, it’s im-
portant that our per-
sonnel receive every-
thing they need, from 
IT support and training, 
to direct battlefield 
support. This partner-
ship will create 70 new 
jobs in the UK and up-
skill over 200 of our per-
sonnel in the latest 
technology and data 
analysis techniques. 
Not only does this fur-
ther enhance our fu-
ture capabilities and 
resilience, but it allows 
us to continue provid-
ing our military plat-

forms and systems with the data needed to keep them safe 
and effective.”
On behalf of Team Pegasus, James Willis, Chief Executive of 
UK Intelligence at QinetiQ, added: “We are delighted that 
Team Pegasus has been selected as the MoD’s Industry Part-
ner for mission data. The contract demonstrates how the 
MoD works closely with the industry to build the skills of the 
future and introduce innovative approaches to enhance mis-
sion capability. 
“Our team brings extensive experience in electronic warfare, 
mission data analysis, communication and information ser-
vices and data-led transformation from across UK Industry. 
We are also harnessing the value delivered by small and me-
dium-sized companies and our academic partners. We look 
forward to working together in partnership with the MoD 
and delivering the next generation of mission data”.

The project will accelerate 
production of mission data, 
enabling platforms and 
personnel to be better protected
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OCCAR Signs Contract to 
Produce ASTER Missiles for 
French and Italian Forces

OCCAR and Eurosam recently signed a con-
tract for the production of ASTER 30 B1 New 
Technology, ASTER 30 B1 and ASTER 15 me-
dium range air defence missiles. The deal 
was signed by OCCAR-EA’s Director Matteo 
Bisceglia, and the Managing Director of Eu-
rosam, Eva Bruxmeier.
The contract was signed on behalf of the Direc-
tion Générale de l’Armement (DGA) for France 
and SEGREDIFESA for Italy for the benefit of five 
forces. These include the French Air Force, 
French Navy, Italian Army, Italian Navy and a 
new end-user, the Italian Air Force.
The agreement will see the procurement of the 
new version of ASTER 30 B1 NT to deal with fu-
ture aerial threats more speedily. This new mis-
sile will equip SAMP/T NG of French Air Force, 
Italian Army and Italian Air Force and HORIZON 
frigates of the Italian Navy. In addition, the con-
tract takes into account the production of new 
ASTER 30 B1 for SAMP/T NG for Italian Air Force 
and new ASTER 30 and ASTER 15 for French and 
Italian Navy.
The contract, negotiated by OCCAR, reached to 
a conclusion thanks to the strong involvement of EUROSAM 
and MBDA. With this new contract, OCCAR reinforces the Eu-
ropean missile industry supported by MBDA and by major 
European actors like Thales, Avio, Roxel, Simmel, among oth-
ers.
The new contract comes in addition to the contract of the 
Mid-Life Update of the current ASTER stockpile of France, Ita-
ly and the UK placed in 2020 and 2021. With these contracts, 
OCCAR will provide the three nations with a renewed capac-
ity of Medium Range Air-Defence, contributing, at the same 
time, to the European Air Defence system.
The ASTER missile family comprises ASTER 15 for short to me-

dium range and ASTER 30 for short to long range. There is an 
extensive commonality between the two variants, with both 
missiles featuring the same terminal dart.
ASTER is a two-stage missile, a concept which leads to the 
maximum effectiveness of the interceptor stage. The solid 
propellant booster ensures the optimum shaping of the mis-
sile’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 multi-
function radar.

ASTER is a two-stage missile, a 
concept which leads to the maximum 
effectiveness of the interceptor stage

OCCAR-EA Director Matteo Bisceglia and the Managing Director of 
Eurosam Eva Bruxmeier signed the contract for the production of 
ASTER ©OCCAR
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tems developed by Thales include several subsystems such 
as a cutting-edge sonar (SAMDIS) offering Single Path Multi 
View capability to identify and classify threats. 
The SAMDIS sonar is embedded in the Towed Synthetic Ap-
erture Multiviews (TSAM) vehicle operated from the un-
manned surface vehicle (USV) and/or carried by autono-
mous underwater vehicle (AUV). 
The USV can also carry a Remotely Operated Vehicle (ROV) to 
neutralise threats previously identified and classified. The en-
tire system is supervised remotely by operators working 
from a Portable Operational Centre (POC). This POC can con-
trol up to three systems at sea simultaneously thanks to the 
mine counter measure M-Cube mission management sys-
tem as well as MiMap, a mission analysis tool. This allows op-
erators to analyse sonar data either in real-time or record for 
post-mission analysis. 
MiMap enables to efficiently investigate the seabed, classify 
and localise contacts and report changes from the last 
known state of an area. Combined with MiMap, M-Cube 
reduces the cognitive load of commanders and operators, 
helping them to make efficient decision in a harsh threat 
environment. 
Mine Warfare
Thales, a global leader in high technology systems including 
mine countermeasures, has developed a trusted technology 
designed to strengthen the protection of maritime domains, 
ensuring freedom of civil navigation and limit human expo-
sure to threats.
Sea mines remain a very cost-effective means to disrupt 
commercial shipping as well as to deny naval operations. 
They are easy to deploy, and deadly. Numbers of low-tech 
mines are rising, and are increasingly matched by higher-
tech variants, harder to find, and often programmed to de-
tect specific signatures or use torpedoes. 
Organic and unmanned Mine Counter Measure (MCM) sys-
tems are required for assured safe access to meet these new 
challenges such as stealthy mines equipped with very sensi-

tive sensors.
Mine warfare operations are evolving towards unmanned, 
remote or autonomous modes. The next generation of 
drones, systems and collaborative intelligence software is 
expected to substantially decrease operators’ workload to 
deliver on the mission, with an improved level of 
performance and confidence. As such, the navies need to 
strengthen their mine warfare capabilities by reinforcing 
their existing platforms with modern, robust, mature, and 
unmanned solutions. 
Al Fattan will partner with Thales’s local entity Thales Emarat 
Technologies that already develop key technologies within 
the UAE, contributing to the development of local skills and 
capabilities in the defence industry.
Al Fattan is a fastest-growing partner of integrated offshore 
support, vessels, logistics, and marine services in the Gulf Co-
operation Council region, thus the best partner to deploy the 
Thales Mine Counter Measures toolboxes from a dedicated 
mothership.
“This partnership will combine our expertise and technolo-
gies in the naval defence field to better serve Naval Forces in 
the UAE. Through our local entity Thales Emarat Technolo-
gies, we are committed to working with our partners in the 
region to empower our customers and enable them to de-
velop sovereign high-technology solutions,” said Emmanuel 
de Roquefeuil, Vice President of Thales Middle East.
“This successful strategic partnership between Al Fattan and 
Thales is a notable achievement. We are proud to partner 
with Thales to provide the most advanced technology on 
Mine Counter Measure systems with unique technology ca-
pabilities,” stated Khaled Mohamed Rashed Al Rumaithi, CEO 
and Owner of Al Fattan.

Mine warfare is evolving 
towards unmanned mode

SAMDIS sonar is embedded in the TSAM vehicle operated from the USV 
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Al Fattan, Thales 
to Offer Mine Counter 
Measures System to UAE
Al Fattan and Thales, two leading companies in the mari-
time domain, signed a Memorandum of Understanding 
(MoU) during IDEX/NAVDEX 2023 to offer next-genera-
tion mine counter measures system to the UAE. 
The partnership aims to provide a unique “system of systems” 
based on unmanned assets that address the full range of 
configurations and needs of Navies, meeting the require-
ments of safety, flexibility, swiftness and interoperability.
Al Fattan Ship Industry was established in 1987, under the 
guidance of President His Highness Sheikh Mohammed bin 

Zayed al Nahyan, who is the main supporter for this Industry. 
The company has established as a world-class shipyard since 
2009, expanding footprint in the modern shipbuilding in-
dustry with state-of-the-art facility in Abu Dhabi, UAE. Al Fat-
tan has undertaken major retrofit and upgrade programmes, 
systems integrations on various types of vessels including 
military and training ships, commercial and oilfield support 
vessels.
Cutting-edge Sonar
The breakthrough unmanned mine counter-measure sys-
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static and moving, located deep within enemy territory. 
Paramount Global CEO, Steve Griessel, explained: “Designed 
to strengthen armed forces’ aerial reconnaissance, engage-
ment and precision strike capabilities, while removing hu-
mans from harm’s way, the N-Raven addresses the increas-
ing requirements of governments for defence industrial au-
tonomy and maintaining security of supply.”
Partnership with AAL
Separately, Paramount Aerospace Systems announced a 
strategic partnership with AAL Group Ltd for the marketing 
of Mi-type helicopter solutions production of Mi main and 
tail rotor composite helicopter blades, from facilities within 
the UAE.
In a joint statement, Paramount and the AAL Group an-
nounced that they  would collaborate to service and up-
grade fleets of helicopters across Africa, as well as the pro-
duction of interchangeable composite rotary wing blades to 
meet the increasing demand from partner countries across 
the continent. 
Established in 2000, AAL Group Ltd. is a leading internation-
al aviation organisation headquartered in the UAE, provid-
ing a range of services and support for Mi-type rotary-wing 
aircraft. The company offers integrated and efficient solu-
tions for its customers around the world to support the op-
erational readiness of their helicopter fleets.

AAL Group Ltd. CEO, Olga Martyshchenko, stated: “We strive to 
be the leader in the rotary-wing industry, placing our global 
customers’ needs at the core of our business. We recognise 
that there is always more that can be done and that the de-
mands of our customers are evolutionary. In Paramount, we 
have found a partner with an acute understanding of the 
asymmetrical challenges faced by governments across Africa.” 
The companies’ production resources will be situated within 
a newly established facility located on a plot of land directly 
connected to the airside. 
The composite blades have a significantly increased opera-
tional life, at least five to eight times more than the metal 
blades but also allowing individual blades to be replaced in 
the event of damage rather than the whole set. In the event 
of damaged blade or a set can be easily repaired at location 
and returned to service in a short period of time. Although 
the production of the composite blades is more expensive 
than metal blades, the operational life makes the overall cost 
of operation substantially cheaper.
With the current challenges in supplies and deliveries of the 
main rotor blades, customers are unable to maintain their 
fleets and continue providing the necessary security and de-
fence support to ensure their sovereignty. Composite blades 
production can be ramped up to provide a source for contin-
ued operations .

Paramount and the AAL Group 
to collaborate on the pro duction 
of rotary wing blades 
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Paramount to 
Begin N-Raven Loitering 
Munition Production

N-Raven has been digitally designed with quick transfer of 
technology in mind, to enable governments to manufac-
ture these loitering munitions in their countries, in less than 
one year. The announcement was made at the International 
Defence Exhibition & Conference (IDEX 2023).
Raven has been developed as a robust yet cost-effective loi-
tering munition to meet the needs of the new battlefield in 
both asymmetrical and symmetrical warfare, by utilising 
proven building blocks, components and experience 
gained from the company’s previously-fielded and opera-
tional remote-controlled systems.
Three Models
Paramount’s N-Raven consists of three different models; 
GPS guided, fixed Optical Seeker Head target identification, 
recognition and tracking; and a Gimbal version of the Opti-
cal Seeker Head. All these technologies including the hard-
ware, software and Artificial Intelligence have been devel-
oped by Paramount.
The swarming version of the N Raven is in advanced stages 

Paramount Aerospace Systems (PAS), a subsidiary to Paramount, the  UAE headquartered global aerospace and technology 
company, has announced that its groundbreaking N-Raven loitering munition will begin production in April this year with 
first deliveries in October, to meet the urgent requirements of armed forces around the world.

N-Raven has a maximum 
cruise speed of 180 km/hr

of development and is scheduled to be industrialised in the 
second half of 2024.
With a wingspan of 3.6 metres, a maximum cruise speed of 
up to 180 km/hr and a loitering endurance time of roughly 
two hours (electric) and 4.5 hours (petrol) and a range of up 
to 100 km, the 55 kg N-Raven delivers capabilities to find, fix 
and   destroy,  neutralise  and  suppress targets. The 13.5 kg 
payload is key to this ability.
Mobile and deployable in a short period of time, operational 
units can utilise and launch the N-Raven from both land-based 
and naval platforms. Commanders will benefit from the ad-
vantage of its precision strike capabilities against targets, both 
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wheeled armoured fighting vehicles (Patria AMV) and small-
er military support vehicles in cooperation with the Federal 
Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology 
and In-Service Support (BAAINBw), NATO forces and various 
industry partners.
The Ziesel on display was supplemented by a sensor mast 
system from Zippermast GmbH in combination with a high-
capacity pan-tilt-zoom camera, including an AI-based object 
recognition from Walaris, which is able to reconnoiter or 
monitor areas. In addition, AI algorithms from Walaris enable 
an automatic identification of objects, e.g., UAVs.
Highlighting Self-protection System
Diehl Defence also presented a unique generation of effec-
tor systems for the engagement of unmanned aerial vehicles 
from the field of protection systems, based on HPEM tech-
nology (high-power electro-magnetic). The HPEM SkyWolf 
protects public events, critical infrastructures as well as mili-
tary missions against threats originating from commercial 
drones by directed radiation.
HPEM effectors offer the possibility of disturbing the opera-
tion of electronic systems by means of interference pulses. 
The non-lethal effectors can be used to protect armed forces 
against Improvised Explosive Devices (IED), to stop getaway 
vehicles in moving traffic without employing physical force 
and to prevent unauthorised access to critical security areas. 
HPEM systems from Diehl Defence are designed to counter 
threats from the air by interfering with the control electron-

ics inside unmanned aerial systems through short electro-
magnetic pulses. Therefore, the systems are particularly 
suited as defence installations against unmanned aerial sys-
tems or drones for short ranges without causing collateral 
damage.
In combination, Diehl Defence ground-based air defence 
(GBAD) and HPEM systems provide excellent defence capa-
bilities for the protection of public events or ground infra-
structure, such as settlements, transport and industrial fa-
cilities, as well as energy installations such as oilrigs or refin-
eries.
Also, the systems can be used to protect transport ways 
such as canals or natural waterways, and military missions. 
HPEM SkyWolf can be integrated into any existing C-UAS 
system, designed as a standalone solution or as part of the 
modular GUARDION C-UAS solution, combining the latest 
sensor, command and control and effector technologies.
Ammunition on Display
A product innovation from the area of ammunition that was 
on display was LIBELLE, the next generation of effectors for 
the engagement of armoured vehicles on the battlefield of 
the future. Thanks to the use of proven warhead technolo-
gies in combination with a top-attack capability, the system 
is capable of overcoming all types of passive, reactive and 
active protection systems of current and future armoured 
platforms. LIBELLE was not only exhibited as a single model, 
but also as large system on the vehicle MRZR-D4 in combi-
nation with a weapon station.
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Diehl Defence 
Focuses on High 
Competence

The Ziesel is based on the base platform Rovo 2 by the com-
pany Mattro. The platform is adapted to military require-
ments in cooperation with Hentschel System GmbH and 
equipped with autonomous functions. The autonomous 
functions are obtained by the installation of the PLATON kit 
developed by Diehl Defence, a platform-independent con-
version kit for autonomous driving in a military environment.
Equipped with exchangeable 10 kWh lithium-ion batteries, 
Mattro Ziesel operates electrically, attracts no attention by 
loud running or engine noises and is able to reach a speed of 
up to 20 km/h.

PLATON, and thus the Ziesel, are integrated into the Battle-
field Management System (BMS) Sitaware Frontline from Sys-
tematics. This will enable the control of UGVs (as well as UAVs) 
via the BMS in the future. The UGV, which has proven success-
ful during tests carried out by Bundeswehr units several 
times, is characterised by its robustness, mobility and autono-
mous capabilities that meet many of the future military re-
quirements for an introduced product, such as passive sen-
sors or the independence of GPS. 

PLATON prototypes have been successfully tested on 
several types of vehicles including trucks (HX58), 

Diehl Defence presented its innovative products in the areas of protection systems, ammunition and packaging 
at the recently concluded Enforce Tac 2023, held in Germany. One highlights of the exhibition portfolio was the 
Diehl Defence UGV (Unmanned Ground Vehicle) of the type Ziesel. The company delivered two of these UGVs for 
infantry support in the configuration ‘logistic transport’ to the German Armed Forces at the end of November 
2022. 

Ziesel UGV is adapted to 
military requirements

HPEM SkyWolf protects 
public events, critical 
infrastructures as well 
as military missions
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UAE and Israel 
Jointly Unveil New Unmanned 
Marine System
In what is stated to be a historic first, the United Arab 
Emirates and Israel participated in a joint unmanned 
maritime demonstration where they performed a range 
of military and commercial missions. UAE’s EDGE, Abu 
Dhabi Ship Building (ADSB) and Israel Aerospace Indus-
tries (IAI) held the joint demonstration at NAVDEX exhi-
bition in Abu Dhabi.
The jointly-produced autonomous vessel is fitted with sen-
sors, sonar, and imaging systems integrated into a partially or 
entirely remotely-operated unified command & control sys-
tem, which does not require human intervention.
The new system is being presented a year after a commercial 
cooperation agreement was signed between the compa-
nies, under which EDGE, and ADSB, the region’s leading ship-
yard, would use their capabilities in design, production, 
maintenance, adaptation, and conversion of commercial 
and other vessels. 
ADSB will design the platform, integrate the sensors and 
control systems on board the vessel, and develop its opera-
tional concept. IAI will develop and supply the autonomous 
control system, and integrate a range of dedicated sensors 
into the control unit.
Multiple Benefits
Military applications made possible by autonomous vessels 
include intelligence-related activities, tracking, observation, 
border and coastal surveillance, the means for conducting 
maritime security, mine-detection, submarine detection and 
anti-submarine warfare, and the deployment of platforms 
for vertical takeoff and landing. 
The vessels are also suitable for civilian ap-
plications including oceanography, 
pollution detection and monitoring, 
oil and gas drilling, liquid material 

transportation, search & rescue, firefighting, and the early in-
terception of threats.
Boaz Levy, Israel Aerospace Industries’ President & CEO, not-
ed: “The unmanned maritime vessel we exhibited represents 
a historic moment: for the first time, cooperation between Is-
rael and the UAE has resulted in an advanced technological 
product, which includes autonomous systems and robotics. 
This joint realisation is taking place in the UAE, and incorpo-
rates the very best technological knowledge of EDGE and 
ADSB, specialists in maritime and commercial activities, to-
gether with Israel Aerospace Industries. Our advanced tech-
nology allows us to leverage business opportunities ensur-
ing the growth of both companies for many customers 
around the world.”
David Massey, ADSB’s CEO, stated: “ADSB is pleased to have 
worked with its partners to develop a cost effective autono-
mous inshore and harbour protection mine countermeasure 
(MCM) vessel which minimises risks to personnel and can be 
put into production according to customer specifications 
significantly faster than larger vessels. Strengthening strate-
gic partnerships to enhance our capabilities is a strategic pri-
ority for both ADSB and EDGE for the wider benefit of our 
customers both locally and globally.”
With over 25 years of service, ADSB operates one of the most 

experienced shipyards in the region. It de-
ploys the latest technologies to maxi-

mise fleet readiness, extend ship life-
times, and lower overall lifecycle 
costs .

Joint demonstration held at 
NAVDEX exhibition
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Avon Supports UAE’s 
Defence Industry Goals
Avon Protection, which specialises in the design, devel-
opment, testing and manufacture of integrated protec-
tive systems, displayed its range of full-face respirators, 
ballistic helmets, escape hoods, modular powered air-
purifying respirator (PAPR) units and chemical, biologi-
cal, radiological and nuclear (CBRN) protective equip-
ment at IDEX 2023.
Avon Protection, which said it is committed to supporting 
the growth of the UAE defence sector at IDEX 2023, sought 
new opportunities to deliver soldier protective equipment in 
collaboration with its exclusive in-country partner, Abu Dha-
bi Headquartered International Golden Group (IGG) — a key 
partner to the UAE Armed forces, Ministry of Interior, and 
other defence and security authorities.
Together with IGG, Avon Protection has delivered over 
100,000 Air Purifying Respirators (APRs) to the Government 
of the UAE since 2017.
Avon Protection is the leading supplier of APRs in the Middle 
East, having supplied in excess of 300,000 systems to Military 
and Law Enforcement users in the region over the past 13 
years. The company’s portfolio of market-defining APRs, PA-
PRs and CBRN escape devices has been expanded to include 
ballistic helmets through the acquisition of Team Wendy in 
2020. 
Exclusive Partnership
In line with the UAE’s stated mission to strength-
en its own sovereign capabilities in defence 
equipment, Avon Protection and IGG are 
deepening their exclusive partnership to 
support localised production and assem-
bly of Avon Protection equipment via 
technology transfer.
John Hodges, Sales Director, Middle East, 
South and Central Asia, Avon Protection, 
elaborated: “We have been fortunate to be 
a trusted supplier to the Ministries of De-
fence and Interior in UAE for the past two de-

cades, a relationship that has been in large part enabled and 
supported by our partnership with IGG. We now see signifi-
cant potential to deepen this relationship and support the 
development of UAE industry into what has the potential to 
become a leading global supplier of defence equipment.”
He added: “Developing strategic national skillsets and man-
ufacturing capability in defence is something we have ex-
tensive experience of, and we look forward to continuing to 
share this expertise via our work with IGG in support of UAE’s 
economic goals.”

With a focus on innovating for improved system inte-
gration, the company’s expertise lies in pro-

viding military personnel with advanced 
protection while maintaining agility 

in the field.
The company provides protection 
solutions to first responders 
worldwide. Its ability to evolve 
protection capability to meet the 
complex needs of the tactical op-

erator has positioned Avon as a 
market leader for law enforcement, 

S.W.A.T and firefighters .

Avon Protection has 
delivered over 100,000 Air 
Purifying Respirators (APRs) 
to UAE

Avon Protection and IGG are 
deepening their partnership
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Baykar Plans Supersonic 
Version of Unmanned 
Fighter Jet Kızılelma

Kızılelma will be able to fight 
against warplanes

Kızılelma may reach speed of 
up to 800 kph

Turkish drone manufacturer Baykar has announced plans 
to make a supersonic variant of its unmanned fighter jet, 
Bayraktar Kızılelma.
Selçuk Bayraktar, chief technology officer (CTO) of the com-
pany, made the announcement while speaking on the fea-
tures of Kızılelma, Turkey’s first indigenously developed and 
produced unmanned fighter aircraft, during a broadcast.
Kızılelma will be able to fight against warplanes, he stated, 
adding: “Besides, its cruising time is several times longer 
compared to Baykar’s latest drone, the Akıncı unmanned 
combat aerial vehicle (UCAV). We even plan to make a 
supersonic variant.” 
The National Unmanned Combat Aerial Vehicle System 
(MIUS), named Kızılelma (Red Apple), with low detectability 
and hypersonic speed, is an extremely critical and strategic 
project by Baykar whose battle-proven combat drones al-
ready attract great attention worldwide.
The uncrewed fighter jet is projected to conduct a multitude 
of military actions, such as strategic offensives, close air sup-
port (CAS), missile offensives, suppression of enemy air de-
fenses (SEAD) and destruction of enemy air defences (DEAD).
It is projected to be capable of flying for five hours and reach-
ing speeds of up to 800 kph (500 mph or Mach 0.64).
Space-related Initiative
Bayraktar further stated that following Kızılelma, the compa-
ny would begin a space-related initiative and several goals 
were lined up for achievement during the next five to 10 
years.
“Our intention is to develop a communication and global po-
sitioning system with low orbit constellations, as well as to de-
velop orbital transfer vehicles,” he said.

Bayraktar noted that the space initiative had started 
about six months ago and that “a new Baykar story will 
emerge from there.”
Important Role
With consideration of a future where air combat will be 
dominated by unmanned technology, Bayraktar Kızılelma 
Fighter Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is expected to 
play an increasingly important role moving ahead.
Baykar is taking stock of its long experience with UAV / 
UCAVs as a footing to jump quickly into future technolo-
gies that the Bayraktar Kizilelma Fighter UAV system will 
deploy.
The Bayraktar Kizilelma Fighter UAV is expected to be a 
force to be reckoned with, specifically given its aggres-
sive manoeuvring capability and stealthiness against ra-
dar. The UAV will also be able to take off and land on 
short-runway aircraft carriers, and carry out missions 
with internally-carried munitions.
Founded in 1986 with the aim of supplying the automo-
tive Industry, Baykar has transformed itself into Turkey’s 
leading UAV and Artificial Intelligence company.
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Contract to be managed 
by Rheinmetall Italia

Project work to begin this 
year

35mm twin guns to be 
upgraded

just before programming using inductive coils. The muzzle 
velocity of each round is used to correct the ejection time 
that is programmed into the round. This compensation al-
lows very accurate placement of the sub-projectiles in front 
of the target, forcing the target to fly into a cloud of tungsten 
sub-projectiles. The high number of sub-projectiles per 
round maximises the hit probability.
The latest contract strengthens a strategic customer relation-
ship that has existed for decades while also underscoring the 
level of confidence in Rheinmetall’s expertise in the field of 
ground-based air defence. 
Complex Scenario
The complex requirements imposed on short and very short-
range air defence have become much more complex in re-
cent years. Both quantitatively and qualitatively, the air 
threat continues to mutate and multiply. Increasingly, the 
emphasis is on unmanned air vehicles and precision guided 
munitions that are smaller, faster and more agile than ever: 
only the most sophisticated air defence systems can stop 
them. 
Rheinmetall is one of the world’s leading manufacturers of 
advanced air defence systems. In automatic cannon-based 
air defence, the company is the only comprehensive systems 
supplier of fire control technology, automatic cannons, inte-
grated guided missiles and Ahead airburst ammunition. 
Air surveillance systems and AESA radar technology, power-
ful sensor technology and high-energy laser effectors round 
off its product portfolio.
Rheinmetall’s defence systems are suitable for protecting 

forward operating bases and other high-value assets from 
modern asymmetric threats. 
Around the globe, the armed forces of more than 40 nations 
are said to rely on the multifaceted, automated and effective 
air defence solutions produced by Rheinmetall Air Defence. 
Among the company’s best-known products are its widely in-
troduced Skyguard twin-gun fire units, the Skyshield genera-
tion with its pioneering revolver guns, and the highly mobile 
Skyranger family, as well as the new, integrated air defence 
system Skynex. 
Rheinmetall Air Defence advises and assists customers on in-
troducing new and existing weapon systems and on meeting 
their logistical and maintenance needs. It provides the neces-
sary training, and makes available combat upgrade packages 
for extending the service life of weapon systems. Ammuni-
tion, individual weapons and complete systems undergo 
testing and trials at the proving ground at Ochsenboden in 
Switzerland .

Fully automated and extremely effective, Rheinmetall’s high-
performance systems are ideal for protecting high-value assets

Oerlikon Skyguard  with GDF009 twin guns and airburst-
capable AHEAD ammunition
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Rheinmetall Wins 
Multi-million-euro 
System Upgrade 
Contract

Rheinmetall has won a contract from an international 
customer, valued in the three-digit million-euro range, 
to modernise its 35mm cannon-based air defence 
systems. 
While the order also includes ammunition and other compo-
nents for the modernised Skyguard air defence batteries, 
work on the project is expected to begin this year. 
Rheinmetall Italia, which has more than 50 years of experi-
ence in the design, development and manufacturing of air 
surveillance and tracking radars in the frequency band from 
L up to W (millimetre waves), is handling the order. 
Rheinmetall is upgrading the customer’s 35mm twin guns, 

bringing them up to the latest Oerlikon 
GDF009 standard, which will be capable of 
using Advanced Hit Efficiency And Destruc-
tion (AHEAD) airburst ammunition. This will 
enable the country to protect itself and its 
vital assets from a wide range of aerial 
threats, including small unmanned aerial 
systems. 
AHEAD Principle
The Oerlikon AHEAD ammunition is able to 
defeat a wide range of current and emerg-
ing air threats, day or night and in all weath-
er conditions. It offers cannon based air de-
fence systems an excellent chance to de-
feat fast, small and highly agile targets 
while staying effective against convention-
al air targets. By increasing the effective 
range and hit probability, it acts as a force 
multiplier.

The Oerlikon AHEAD ammunition has been fielded by more 
than 12 armed forces. Its operating principle has been imple-
mented in two calibres (35mm x 228 and 30mm x 173) and 
numerous platforms. The AHEAD ammunition family has 
evolved to include dedicated C-RAM, C-UAS and anti-missile 
ammunitions using optimised payload configurations.
The AHEAD principle uses a programmable time fuze in each 
round to eject its sub-projectile payload just ahead of the 
target. The programming of the time of flight for each round 
is performed inductively at the muzzle of the barrel using 
ballistic data from the fire control unit.
As the round leaves the muzzle its exact speed is measured 
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U.S. Air Force, Navy, Marine Corps and 
allied defence forces.

Northrop Grumman is a principal member 
of the Lockheed Martin-led industry team, 

which is developing producing and sustaining three vari-
ants. The F-35A is the conventional takeoff and landing 
(CTOL) variant, the F-35B is the short takeoff-vertical landing 
(STOVL) variant, and the F-35C is the carrier variant (CV).
The programme’s hallmarks — affordability, survivability, 
sustainability and lethality — are achieved through the use 
of the most modern military aircraft technologies, state-of-
the-art production facilities, and a high degree of common-
ality among the three variants. The team is using cutting-
edge manufacturing techniques to enable a unique, high-

rate production programme and innovative, cost effective 
solutions to deliver affordable sustainment for the long term.
Critical Role
Northrop Grumman plays a critical role in the development, 
demonstration, production and sustainment of this multi-
role fighter, including, the production of the centre fuselage, 
which forms a significant portion of the aircraft’s internal 
weapons bay and internal fuel capacity; the design and pro-
duction of the  AN/APG-81 AESA fire control radar, which 
brings unmatched capability to air-to-air and air-to-surface 
missions, complemented by significant electronic warfare 
and intelligence, surveillance and reconnaissance functions;
the design and production of the  AN/AAQ-37 Distributed 
Aperture System (DAS), which provides simultaneous modes 
of situational awareness, infrared search and track, missile 
warning and navigation not available on any other aircraft.
Its role also includes the design and production of the AN/
ASQ-242 Communications, Navigation and Identification 
(CNI) avionics suite, which can be dynamically programmed 
to arm the F-35 pilot with multiple-mission capabilities engi-
neered for seamless transition from one mission phase to the 
next; the development of mission systems and mission-plan-
ning software; the development and delivery of pilot and 
maintenance training system courseware; and the manage-
ment of the team’s use, support and maintenance of low-ob-
servable technologies. 
As of February 2021, nine nations have F-35s operating from 
a base on their home soil, nine services have declared Initial 
Operational Capability and six services have employed F-35s 
in combat operations. 
With more than 600 aircraft operating from 26 bases and 
ships around the globe, the F-35 plays a critical role in today’s 
global security environment. Over 1,200 pilots and 10,000 
maintainers are trained, and the F-35 fleet has surpassed 
more than 350,000 cumulative flight hours .

AN/APG-85 is an advanced 
multifunction sensor

F-35 Lightning II is set to 
replace several aircraft
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Northrop Developing 
Advanced Radar for F-35 Lightning II

In air-to air-combat, the AN/APG-81 provides long range ca-
pability allowing the pilot to detect, track, identify and shoot 
multiple threat aircraft before the adversary detects the F-35. 
This offers a first look, first shot, and first kill capability. In air-
to-ground combat, this all-weather, precision targeting AESA 
radar provides the war fighter with unprecedented situation-
al awareness and detection, utilising its ground and maritime 
modes. 
The F-35 is a stealthy, supersonic, multirole fighter designed 
to meet the requirements of the U.S. and allied defence forces 
worldwide for an affordable next generation fighter. 
Multifunction Sensor
In what is considered a huge step forward, the AN/APG-85 is 
an advanced multifunction sensor that will be compatible 
with all variants of the F-35 aircraft and will be capable of de-
feating existing and anticipated adversarial air and surface 
threats.

The development and integration of APG-85 will incorporate 
some of the newest technologies and help ensure air superi-
ority. This advanced sensor will provide battlespace situa-
tional awareness that translates into platform lethality, effec-
tiveness and survivability.
Northrop Grumman plays a key role in the development, 
modernisation, sustainment and production of the F-35. As 
well as producing the AN/APG-85 and AN/APG-81 radars, the 
company manufactures the centre fuselage and wing skins 
for the aircraft, produces and maintains several sensor sys-
tems, avionics, mission systems and mission-planning soft-
ware, pilot and maintainer training systems courseware, 
electronic warfare simulation test capability, and low-ob-
servable technologies.
Three Variants
F-35 Lightning II is slated to replace a wide range of ageing 
fighter and strike aircraft currently in the inventories of the 

Northrop Grumman Corporation, which currently manufactures the AN/APG-81 active electronically scanned array 
(AESA) fire control radar, is developing AN/APG-85, an advanced AESA radar for F-35 Lightning II. The AN/APG-81 ra-
dar has long-range active and passive air-to-air and air-to-ground modes that support a full range of air-to-air and 
air-to-surface missions complemented by stealth features along with significant electronic warfare and intelligence, 
surveillance and reconnaissance functions. 
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Thuraya SatTrack for Marine helps MarineStar users stay in 
command and gain a vital market advantage while ensur-
ing compliance with national and international fishing 
laws and regulations. Various tracking types and terminal 
alerts can be configured on the system enabling owners 
and operators to track and monitor their active vessels in 
real-time. SatTrack also systematically records the loca-
tions of customers’ active vessels, triggering alerts when-
ever they enter restricted zones or go in and out of defined 
areas.
Furthermore, Thuraya MarineStar blends robust design 
with functionality and value to provide flawless voice com-
munications with tracking and monitoring across the 
world’s busiest sea routes and fishing hotspots. The Marin-
eStar offers circuit-switched voice besides SMS, GmPRS 
data and tracking services on an easy and intuitive inter-
face. It enables satellite calls to landlines, mobile phones 
and other satellite phones over Thuraya’s satellite network. 

The solution caters to the operational requirements of small-
er and regional operator fishing vessels. Built to IEC 60945 
standards and unaffected by extreme environments, it syn-
ergises productivity and efficiency on larger vessels by sup-
porting digitalisation through push notifications.
The nature of Yahsat’s business as an integrated satellite 
communications solutions provider brings with it the poten-
tial to create positive social and environmental impacts. Reli-
able maritime voice and data solutions from Thuraya, rang-
ing from low-cost, basic devices to high-end broadband data 
terminals, help vessel owners improve onboard safety, envi-
ronmental sustainability, compliance and crisis communica-
tions during emergencies. 
Yahsat’s fleet of five satellites reaches more than 80 per cent 
of the world’s population, enabling critical communications, 
including broadband, broadcasting, backhauling and mobil-
ity solutions. Based out of Abu Dhabi, Yahsat provides C, Ku, 
Ka and L-band satellite communications solutions for land, 
maritime and aero platforms to consumers, governments 
and enterprises. In 2020, Yahsat began constructing Thuraya 
4-NGS, the next-generation telecommunications system for 
Thuraya, which is expected to commence services in H1 
2025.

Thuraya MarineStar is 
a resounding success 
in maritime safety and 
sustainable fishing globally

MarineStar enables satellite 
calls to landlines, mobile 
phones and other satellite 
phones over Thuraya’s satellite 
network

Thuraya MarineStar blends robust design with functionality
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Yahsat
Conferred with “Best Marine 
Satellite Technology” 
Accolade
The UAE-based satellite solutions provider, Yahsat, re-
cently won the Best Marine Satellite Technology of the 
Year award at the Middle East Technology Excellence 
Awards 2022. The award was given to Thuraya Marine-
Star, the integrated voice and data communications so-
lution from Yahsat’s mobility arm, Thuraya. The award 
was received by Thuraya’s Chief Strategy and Marketing 
Officer, Jassem Nasser.
The accolade recognises MarineStar’s innovative value-
based technology and its impact on maritime safety and sus-
tainable fishing globally. The solution proved exceptionally 
effective during the pandemic when it provided stranded 
seafarers with an affordable means to communicate amid 
heightened travel restrictions. 
Commenting on the win, Yahsat’s Chief Commercial Officer, 
Sulaiman Al Ali, said: “We are delighted to have won the 
award, as it is a fitting endorsement of our commitment to 
developing sustainable solutions for crew safety and pre-
serving marine life. Thuraya MarineStar’s feature-rich design 
and flexible pricing model give regional fishing operators a 
strong competitive advantage, making it their go-to solution 
for affordable communications at sea. With vessel operators 
prioritising crew communications, MarineStar has become a 
critical component of crew welfare. Its tracking and monitor-
ing capabilities enable seafarers to follow maritime safety 
and fishing regulations without incurring unwanted costs. 
Currently, no other entry-level maritime solution offers a sim-
ilar value proposition.” 
Critical Solution for Sustainable Fisheries
Thuraya MarineStar is the preferred maritime solution in its 
asset class, having won the Mobile Satellite Users Associa-

tion’s (MSUA) ESG Impact Innovation Award earlier this year. 
Built to high standards and resilient to harsh environments, it 
increases productivity and efficiency by digitalising critical 
applications such as SOS, fish catch reporting, vessel tracking 
and monitoring. Its performance is enhanced when com-
bined with Thuraya’s low-cost turnkey web-based tracking 
and monitoring service, SatTrack for Marine. 
SatTrack provides an easy-to-use online dashboard that dis-
plays data from Thuraya MarineStar terminals and enables 
fish catch reporting, which is critical for sustainable fisheries. 

Best Marine Satellite Technology Award 2022
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XTEND Bags 
US$20m Contract for 
Multi-Drone Operating System

The platform’s robust OS architecture allows integration with 
multiple aerial and non-aerial platforms with minimal con-
figuration. Additionally, its Machine Learning based proprie-
tary sensor fusion will enable drones to operate with great 
spatial accuracy in complex dynamic environments and un-
der variable lighting conditions. Also, the distributed OS al-
lows integration with multiple aerial and non-aerial plat-
forms with minimal configuration.
XTEND provides human-guided autonomous machine sys-
tems that enable any operator to perform accurate manoeu-
vres and actions in any environment with minimal training. 
The company’s patented XOS operating system fuses the 
best of human intelligence and machine autonomy to en-
hance the operator’s abilities and simultaneously reduce the 
need for physical confrontation, thereby minimising casual-
ties and injuries. Hundreds of XTEND’s systems are already 
operationally deployed worldwide, and the company is con-
tinuously developing its XOS operating system and plat-
forms to deliver the future of human-machine teaming to 
defence, HLS, and security professionals worldwide .

right industry partners. Along with very few 
other vendors, we see XTEND as such a 
partner.”
XOS will allow XTEND’s drones to be de-
ployed remotely by military units in various 
scenarios precisely, intuitively, and immer-
sively. The joint initiative, which embodies 
the IDF and XTEND’s shared vision of en-
abling drones to become more than just an-
other “eye in the sky”, would allow operators 
to control, interact, and run third-party ap-
plications on the drones remotely, keeping 
forces out of danger, while fusing an opera-
tor’s expertise with machine autonomy, VR 
and AI. The deal is based on performance 
and deliverable milestones.
“We are excited to have been chosen once 
again by MAFAT and to collaborate with 
them on this game-changing project,” high-
lighted Ido Bar-On, VP BD & Sales, XTEND. 
“Our continued partnership reflects the Is-
raeli Ministry of Defense’s trust in our company’s team and 
technology. XTEND’s deep collaboration with MAFAT in re-
cent years has already been operationally proven time and 
again, reducing the risk to operators and providing them 
with best-of-breed technology to give them an operational 
edge. XTEND and the Ministry of Defense are working to se-
cure the cooperation of other ally countries in this develop-
ment programme.”
Transforming Human to Machine Interaction
XTEND’s new contract with Israel’s Ministry of Defense is the 
latest in over 20 major contracts secured by the company in 
the last three years, including a multi-million-dollar contract 
with the U.S. Department of Defense, which will see XTEND’s 
technology enabling U.S. military drone operators to interac-
tively operate multiple smart machines from a remote, safe 
distance, with minimal training. 
XOS is easily programmable and configurable to suit differ-
ent needs outside defence, explained Aviv Shapira, co-
founder, and CEO at XTEND. “Scalable, affordable, and infi-
nitely flexible, XOS’s unique operating system allows hu-
mans to connect and interact with drones, robots, vehicles, 
smart devices, and smart machines remotely, safely, and in-
tuitively. Letting almost anyone to control multiple remote 
machines simultaneously, using advanced VR technology 
on top of an AI layer. Alongside defence, XOS is providing a 
new way for public safety, inspection and homeland securi-
ty professionals to interact with machines virtually in vari-
ous civilian scenarios.” 

XOS is a human-guided autonomous operating system 

XOS will enable operators 
to control dozens of human-
guided semi-autonomous 
drones simultaneously 
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XTEND Bags 
US$20m Contract for 
Multi-Drone Operating System
XTEND, the developer of XOS, a human-guided autonomous operating system, was recently awarded a US$20 million 
contract by the Israel Ministry of Defense (IDF) to develop and supply a multi-drone operating system. The operating 
system is reportedly transforming ‘human to machine’ interaction.

The new joint project with MAFAT and the Israeli Ministry of Directorate of Defense Research & Development will see XOS en-
able the remote, safe, and intuitive operation of dozens of human-guided semi-autonomous drones simultaneously, utilising 
the latest virtual reality, edge processing and AI technology. 
“We’re witnessing a revolution on the modern battlefield,” said an official source at the IDF. “Working with XTEND over the last 
three years, we have already been able to field systems that are now in daily use. We are confident that this new programme 
will provide a tremendous leap in our operational capabilities. We are putting the best of civilian technology into the hands of 
our soldiers. One of the greatest challenges for a programme office working with cutting-edge technologies is to find the 
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Potential value of 
agreements is around US$75 
million

U.S. Navy for the detail design and construction of three Expe-
ditionary Medical Ships (EMS).
The US$900 million EMS construction contract has yet to be 
awarded. However, Austal has entered into an undefinitised 
contract action (UCA) with the U.S. Navy to finalise the design 
requirements for the EMS. Though the UCA is a binding agree-
ment, its precise scope is deliberately undefined, allowing the 
parties to develop and explore the design proposal in a less 
constrained scope of work.
The design definitisation and detail design work is a small 
component of the allocated funding for EMS, and there is no 
guarantee Austal will be awarded the contract for construc-
tion of its design. Nevertheless, Austal is the sole company 
contracted to define the design for these vessels.
The proposed EMS is a 110-metre-long catamaran and will be 
a dedicated medical ship optimised to provide a hospital-lev-
el care.
Autonomous Vessels
Austal has also partnered with L3Harris Technologies in the 
United States to deliver autonomous capabilities in support 
of the U.S. Navy’s Overlord Unmanned Surface Vehicle (OUSV) 
programme, which includes the 60-metre modified crewboat 
design Vanguard OUSV and Mariner OUSVs. 
It is constructing the L3Harris-awarded Vanguard (OUSV 3) in 
its Mobile, Alabama facility. Austal USA will upgrade L3’s Mari-
ner (OUSV 4) with its Machinery Control System that will inter-
face with L3Harris’ ASView. Construction and delivery of 
OUSV 3 is scheduled to be completed in December 2023.
Additionally, in the U.S., Austal is commencing production 
under a partnership with Saildrone, Inc. to be the exclusive 
manufacturer of the company’s ‘Surveyor’ uncrewed surface 
vehicle (USV). The 65-foot autonomous USVs are designed for 
deep ocean mapping and intelligence, surveillance, and re-
connaissance (ISR) applications, above and below the sur-
face. The USVs are wind and solar-powered.

ship with General Dynamics Electric Boat to train Austal per-
sonnel in the manufacture of Command and Control Sys-
tems Modules and Electronic Deck Modules for U.S. Navy 
nuclear submarines; and a contract with Newport News 
Shipbuilding in the U.S. to fabricate aluminium aircraft eleva-
tors for two U.S. Navy Ford-class aircraft carriers being con-
structed by Newport News Shipbuilding.
Austal Chief Executive Officer Paddy Gregg explained: “The 
new contracts and partnerships demonstrate our growing 
capabilities across a broad range of naval shipbuilding and 
support programmes in Australia and the U.S., as we increas-
ingly diversify our revenue base and expand our future 
growth pathways. This is all underpinned by our modern and 
agile shipyards that can build in steel and aluminium, small 
to large vessels, and conventional crewing or autonomous 
capability.”
He added: “Over the longer term, our diversified shipbuilding 
pipeline has the strong potential to cascade through to our 
support business, taking us another step forward towards 
our annual revenue target of US$500 million from the sup-
port segment by FY2027.”
U.S. Medical Ships
In the 2023 U.S. Defence budget approved by U.S. President 
Joe Biden, US$975 million was allocated and funded for the 

The Saildrone Surveyor USVs will now be produced utilising 
Austal’s advanced manufacturing capabilities 
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Diversifies Revenue Base 
with Several New Contracts

Austal

Australia’s Global Shipbuilder, Austal Limited has se-
cured a number of new contracts that will help diversify 
the company’s near-term revenue base, while providing 
it with enhanced exposure to significant long-term 
growth opportunities.
The future growth opportunities include emerging autono-
mous vessel market and non-prime module projects, which 
leverage Austal’s core shipbuilding, support, and advanced 
technologies expertise. 
Austal has entered into agreements for a number of strategic 
developments, with a potential combined value of approxi-
mately US$75 million (approximately A$108 million), with 
some early stage contracts providing a pathway for potential 
future awards.
Slew of Agreements
The agreements include an ‘undefinitised contract action’ 

(UCA) with the U.S. Navy to resolve the detail design for three 
fully funded Emergency Medical Ships (EMS) — with these 
ships to be valued at over US$900m.
Among other accords are: Partnership with L3Harris Tech-
nologies to construct and modify autonomous capabilities in 
support of the U.S. Navy’s Overlord Unmanned Surface Ves-
sel (USV) Programme; concept design for the U.S. Navy’s 
Large Unmanned Surface Vessels (LUSV), involving a proto-
type of an unmanned ship that is capable of autonomous 
operation; appointment as the exclusive manufacturer of 
Saildrone, Inc.’s wind and solar-powered Surveyor USV, with 
discussions continuing as to the number of vehicles to be 
produced.
The agreements also include a trial with the Royal Australian 
Navy to develop ‘PBAT Sentinel’; a patrol boat modified with 
autonomous systems for autonomous operation; partner-

Austal and GDEB have partnered to support the U.S. Navy’s 
Virginia-class nuclear-powered submarine
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SCi-Toolset can 
handle very large 
data volumes

SCi-Toolset is 
designed around 
Joint ISR work flow

range, with a wide area coverage that supports both tactical 
and national-level reconnaissance missions.  It is the only 
fully developed and flown fast jet multi-spectral system. 
SCI-Toolset
The new Collins SCI-EDGE Software, part of the SCI-Toolset 
suite of imagery exploitation software, will significantly less-
en the workload on imagery analysts by automating target 
detection and classification. 
Collins Aerospace’s SCi-Toolset provides a comprehensive 
set of sensor and platform agnostic tools built on top of the 
NATO Coalition Shared Data (CSD) architecture. It is utilised 
by over 14 nations and is a proven capability for multi-do-
main operations and interoperability with other NATO allied 
organisations or coalition partners. 
The SCi-Toolset is designed around the Joint ISR work flow 
with an intuitive interface. It is capable of handling very 
large data volumes, facilitating expedient processing, ex-
ploitation and analysis. The product cataloguing, distribut-
ed information management, and tasking capabilities be-
hind the SCi-Toolset are STANAG 4559 Edition 4 (AEDP-17 
and AEDP-19) compliant. 
The SCi-Toolset can be deployed across physically distribut-
ed sites interconnected on existing network infrastructures. 
Each instance of the SCi-Toolset is a CSD server, which persis-
tently shares its content with other STANAG 4559 Edition 3 
and Edition 4 compliant CSDs. It uses minimal network traf-
fic to ensure users from anywhere across the enterprise can 
rapidly discover ISR products by simply looking at a com-
mon operating picture. 

Interconnected instances of the SCi-Toolset give operators 
richer features beyond STANAG 4559 Edition 4 CSD struc-
ture. Enhanced visualisation provides users with web-
based exploitation and analysis. 
Recent Exercise
In a recent exercise, Collins Aerospace demonstrated a 
multi-level, secure network that allowed the establishment 
of a common operating picture for division commanders 
and managed to distribute time-sensitive imagery across a 
unified network to multiple warfighters. “We also enabled 
the participants to identify threats and effectively pass 
threat data from sensor, to commander, to shooter,” adds 
Jerome.
If the military is able to build a network of networks with in-
telligent gateways that connect all sources of data and in-
telligence, it can deliver some exciting capabilities to the 
warfighter. For example, if a fighter jet pilot sees a target, 
they could communicate across the Joint Fires Network and 
potentially pass that target off to another system that can 
apply effect on that target. 
“What we’re enabling is the ability for all warfighters to see a 
threat and quickly disseminate that threat to the rest of the 
force,” concludes Jerome. “Compare that to their experience 
today, where warfighters in a helicopter for instance see 
something, and have to manually punch the threat infor-
mation into their computers to alert others. In a unified net-
work environment, that threat would be identified, and all 
warfighters that need to know about it would be alerted in 
a much more rapid, automated way” .
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Collins’ Unified 
Network System 
Keeps Threats at Bay

Today, as the armed forces in the region are actively working 
to improve the integration between the different services 
and enable more cohesive, joint operations, these stove-
piped networks are a liability. 
As Richard Jerome, Director of business development, 
Mission Systems at  Collins Aerospace, points out, “They 
hinder communication and information sharing. They keep 
senior leaders from getting timely, relevant Intelligence, 
Surveillance, and Reconnaissance (ISR) data to aid in 
decision-making.” 
So, there is a need to make these disparate networks —in-

cluding some antiquated technologies that can’t be replaced be-
cause of capability or cost— interoperate. “And this is where our 
solutions play a role” stresses Jerome. 
Collins Aerospace, a Raytheon Technologies business, provides 
secure HF, VHF and UHF radios, satellite voice and data communi-
cations systems, jam-resistant data links, and has invested in soft-
ware-defined radios and gateway solutions to unify these net-
works. This gives new technologies a clear path for integration 
into the battlefield network. This rapid integration allows the 
warfighter to continually ingest critical data that may not have 
been available before in a common operating picture. 
Collins Aerospace is a recognised industry leader in ISR sensors 
and data exploitation with systems already fielded in the Middle 
East region.   Its new generation MS-110 Multispectral Imagery 
sensor provides the ability to detect objects and activity at long 

As IT solutions and networks were becoming more important across the military, the different ser-
vices and branches of the military began to build out their own networks resulting in disparate 
systems operating in silos. 
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The armoured monocoque body with high ballistic and 
mine protection is a modular platform that allows the inte-
gration of mission equipment or weapon systems in differ-
ent specifications. Arma can be used with weapon systems 
ranging from 7.62 mm to 105 mm, and  provide a suitable  
platform for command and control, engineering, ambu-
lance, recovery and similar vehicle variants.
At IDEX 2023, Otokar exhibited Arma 6x6 Armoured 
Personnel Carrier and ARMA 8x8 Armoured Infantry Fighting 
Vehicle with the company’s own design 30 mm Mizrak turret 
system. 
Tulpar Tracked AIFV
Tulpar Armoured Tracked Vehicle stands out with mobility, 
high firepower, and survivability features. Tulpar  is designed 
as a multi-purpose vehicle with variants ranging from 28,000 
kg to 45,000 kg to satisfy the future global requirements. 
Future-oriented perspective of modularity is to increase op-
erational flexibility by using common components and a 
common chassis over wide range of vehicle variants. 
Tulpar comes in several variants that share common 
subsystems.
Tested in the toughest climates and on rough terrain by dif-
ferent users worldwide, Tulpar boasts best-in-class ballistic 
and mine protection with modular armour technology and 
armour structure that can be configured and scaled accord-
ing to threats.
In addition to providing an effective solution in missions 
that require high fire power, Tulpar can serve in all kinds of 
combat environments from urban, built-up areas and light 
bridges to woodlands and all terrains especially soft surfaces 
where main battle tanks are unable to operate due to their 
heavy weights.
Otokar showcased Tulpar Tracked Armoured Infantry Fight-

ing Vehicle (AIFV) with its own design 30 mm Mizrak  turret 
system at IDEX 2023.
Test and Validation 
In the foundation of the industrial product design of Otokar 
lies the ergonomic solutions stemming from functionality 
and innovation. According to the company, in order to re-
spond to the expectations and requirements of customers in 
a best manner, the technological capabilities at hand are 
used in all processes of the design from the first sketch till the 
launching of the vehicle to the market. 
In the light of the feedback from the users and the market 
and technology researches, continuity of the R&D activities 
of each vehicle is ensured.
Ballistic Testing
As part of the ballistic and explosives testing, the behaviours 
of the vehicle armours subjected to kinetic energy and high 
pressures are investigated, and development work is per-
formed to improve their protection levels. Shock dynamics, 
biomechanics and material mechanics are among its areas of 
operation. The material, thickness, angle and alignment in 
the on-vehicle armour solutions are examined at the Otokar 
terminal ballistic testing laboratory. The elastic-plastic defor-
mations and the shock accelerations occurring during mine 
explosions are recorded by means of high-speed data acqui-
sition systems, sensors and cameras .

Otokar Tulpar Armoured 
Tracked Vehicle

Arma boasts high combat 
weight, spacious interiors



36

ReportsISSUE 614 MARCH 2023

ground surveillance radar, CBRN reconnaissance vehicle, 
command control vehicle, and ambulance. 
Otokar exhibited the Personnel Carrier version of the Cobra  II 
at IDEX 2023. 
Cobra II MRAP
The Cobra II Mine-resistant Ambush Protected Vehicle (Cobra  
II MRAP) is developed to ensure high survivability in risky 
areas. The vehicle provides superior protection for the crew 
against ballistic, mine and improvised explosive device (IED) 
threats while maintaining high cross-country mobility in 
battlefield conditions with its independent suspension 
system. 
It is specifically designed to provide high reliability, ease of 
maintenance. With its modular design, Cobra  II MRAP pro-
vides high payload and spacious internal space for integra-
tion of weapon systems and mission equipment. The vehicle 
can be configured with alternative seating layouts for up to 
11 personnel with three  or five door configurations as per 
specific user requirements.
Multi-wheeled Arma
The Arma multi-wheeled range is a combat-proven infantry 
fighting vehicle (IFV) family and a modular platform for vari-
ous missions. Arma meets survivability, protection level, and 
mobility requirements of modern armies. In addition to its 
high combat weight and spacious interiors, the Arma range 
also draws attention with its low silhouette. Thanks to an am-
phibious kit, the vehicle can swim in the water without any 
preparation and travel up to 8 kph.

AKREP II controls the basic mechanical components of 
steering, acceleration, and deceleration electrically (drive-
by-wire). This makes it possible to remote control the vehicle, 
or adapt the driving assistance systems and autonomous 
capabilities.
As a multi-role vehicle suitable for different types of missions, 
it  has the ability to provide effective firepower without com-
promising survivability. Medium-caliber turrets up to 90 mm 
can be integrated. AKREP II can also be configured for weap-
on platform for quick reaction, surveillance missions, armed 
reconnaissance, air defence missions, forward observer, and 
other similar tasks.
The vehicle has the advantage of combining low silhouette, 
high mine protection, and effective fire power on the same 
platform and can be equipped with alternative powerplants: 
diesel, hybrid, and electric. 
At IDEX 2023, Otokar showcased the diesel variant of AKREP 
II with the Cockerill  CSE 90LP 90mm Turret.  
Tactical Wheeled Cobra II
Cobra  II offers high level of protection, payload capacity, and 
large internal volume. In addition to superior mobility, Cobra 
II APC comes with the capacity to accommodate 10 person-
nel including the driver and commander, offering high pro-
tection against ballistic, mine and IED threats. 
Delivering high performance in the toughest terrain and cli-
mate conditions with high power to weight ratio, it  is tested 
rigorously in different parts of the world, on toughest terrain 
and climate conditions, and made thousands of miles. 
Preferred especially for offering a wide range of weapons in-
tegration and mission equipment options, the vehicle  is suc-
cessfully in service for border protection as well as internal 
security and peacekeeping missions in different users. The 
modular structure of Cobra II also makes the vehicle a flexible 
platform to be used as a personnel carrier, weapons platform, 

Otokar Cobra II

Cobra  II offers high 
protection, payload capacity
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Eye on Middle East, 
Otokar Showcases 
Six Armoured 
Vehicles

brought us closer to our clients in the region. The company 
enables us to observe the needs and expectations of our ex-
isting and prospective users better. In the last seven years, we 
accomplished major projects with Otokar Land Systems,” he 
pointed out.  
In 2017, the company signed an important contract for pro-
curement of 8x8 tactical wheeled armoured vehicles and in 
2021 successfully completed deliveries despite the pandemic. 
“Thanks to our superior design, testing and manufacturing ca-
pabilities, we quickly respond to the constantly evolving 
needs and expectations of our users. Today, Otokar also stands 
out with its technology transfer and local production capabili-
ties. We had a productive exhibition period,” he added. 
Key Features
Here are the key features of the vehicles that Otokar exhibit-
ed at IDEX 2023:
NextGen AKREP II

Otokar vehicles serve 
different forces in Middle 
East

AKREP II can operate with 
ease on tough terrain

Otokar Akrep II

AKREP II, which is built on the globally successful AKREP ar-
moured vehicle range that Otokar first developed in 1995, is 
designed as an armoured reconnaissance, surveillance and 
weapons platform. Combining high firepower and surviv-
ability in a low silhouette, the AKREP II range, designed to 
meet the current and future needs of modern armies, offers 
a modular construction that comfortably carries turrets up 
to 90mm cannon.
AKREP II’s four-wheel drive system and steerable rear axle 
(optional) give the vehicle excellent manoeuvrability. 
AKREP II can operate with equal ease on all challenging ter-
rain conditions. Relying on the four-wheel independent 
suspension and swift torque control of the power pack, it 
can travel cross-country over challenging terrain and tra-
verse deep mud, snow or water with equal ease. Manoeu-
vrability of AKREP II is crowned with crab steering motion, 
which comes with a steerable rear axle.
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Eye on Middle East, 
Otokar Showcases 
Six Armoured 
Vehicles

Otokar, the global land systems manufacturer of Turkey, 
showcased six prominent vehicles from its wide ar-
moured vehicles range at the International Defence Exhi-
bition (IDEX 2023).
Among the vehicles showcased by the company were: 
AKREP II Armoured Reconnaissance, Surveillance and Weap-
ons Platform Vehicle, with Cockerill CSE 90LP 90mm turret 
system; Arma 8x8 Armoured Infantry Fighting Vehicle with 
30 mm Mizrak turret system; Tulpar  Tracked Armoured Infan-
try Fighting Vehicle with 30 mm Mizrak turret system; Cobra II 
Armoured Personnel Carrier; Cobra  II MRAP Mine-resistant 
Ambush Protected Vehicle; and Arma 6x6 Armoured Person-
nel Carrier. 
General Manager Serdar Görgüç stated that IDEX was partic-
ularly important to Otokar as the company elevated its posi-
tion in the global defence industry to higher levels every 
year.

He elaborated: “In addition to being a NATO and United Na-
tions supplier, we have nearly 33,000 military vehicles in the 
inventories of close to 60 users in more than 40 countries. We 
reflect on the experiences we gain in different climates and 
geographies around the world on our vehicle development 
activities. We stand out in the global defence industry with 
our products, world-class know-how, engineering success, 
R&D, and technological capabilities. IDEX provided us with 
an invaluable opportunity in line with Otokar’s objective of 
reinforcing international partnerships, especially in the Gulf 
Region, and opening to new markets.” 
Regional Presence 
Görgüç noted that many variants from Otokar’s broad range 
of military vehicles have successfully served different forces 
in the Middle East and Gulf Regions since the early 2000s.
“The Middle East and Gulf Regions are important to us. Oto-
kar Land Systems, the company we established in 2016, has 
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speakers in expert talks, panel discussions, debates, and sci-
ence slams on the future trends in aerospace. 
With the CareerHub, ILA brought together students, young 
professionals, and experienced professionals, thereby provid-
ing meaningful networking and career progression opportu-
nities, and helping aspiring pioneers prepare for a career in 
the exciting world of aviation and aerospace.
‘Leading Showcase’
“ILA is the leading showcase for the aerospace sector in Ger-
many and of great importance for eastern Germany in its role 
as a high-tech hub for the industry,“ stated Stephan Schwarz, 
Senator for Economics, Energy and Public Enterprises in Ber-
lin. “With its many innovative companies and leading research 
institutes, the metropolitan region of Berlin/Brandenburg is a 
big aerospace player. That applies particularly to civil aviation 
which is the focus of ILA. We are pioneers in the development 
of new low-emissions technologies and also set new stan-
dards at international level, from which the entire business re-
gion benefits.”
Jörg Steinbach, Minister for Economic Affairs, Labour and En-
ergy of the Land of Brandenburg, noted: “The Berlin/Branden-
burg region is home to international aerospace groups, Small 
and medium-sized enterprises (SMEs) from this sector and 
numerous suppliers who are dedicated to taking on the chal-
lenge of sustainable aviation. Brandenburg has an outstand-
ing reputation particularly in turbine technology. Our aero-
space industry is highly innovative — that is something it can 
impressively prove yet again at ILA 2024. I am looking forward 
to the event. The signing of this framework agreement signals 
the official green light for this leading industry trade show.” 
Aletta von Massenbach, CEO, Flughafen Berlin-Brandenburg 

GmbH, remarked: “We are delighted to be able to welcome 
international representatives of the aerospace sector to the 
exhibition grounds at BER again in 2024. Over the five days of 
the event the capital’s airport will be the meeting place of 
this high-tech sector. With a special focus on sustainability, 
the Berlin/Brandenburg region will provide an important 
boost for climate-neutral aviation for the entire sector.” 
Meeting Place
”Taking as its slogan ‘#PioneeringAerospace’, #ILABerlin is the 
meeting place of the international aerospace sector,“ said 
Volker Thum, Managing Director of the German Aerospace 
Industries Association. ”In 2024, ILA will again be showcasing 
the future and fascination of flying — which is climate-neu-
tral, low-noise and highly innovative. Europe’s leading aero-
space exhibition shows how space exploration benefits our 
everyday lives on Earth. Security and defence are the basis of 
our value system which is founded on democracy and free-
dom.“ 
Dirk Hoffmann, Management of Messe Berlin GmbH, ex-
plained: “ILA is the meeting place for everyone who wants to 
find out about new technologies and innovations in aero-
space. Whether industry newcomers or decision-makers 
from industry, politics and science — ILA Berlin provides the 
ideal platform for exchanging views on the latest industry 
topics, networking and establishing leads.” .

In 2022, ILA Berlin welcomed 
72,500 visitors

3N9A7471
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Framework Agreement 
Signals Green Light for 
ILA Berlin 2024 

space industry, from Aviation, Space and Defence & Support, 
to Advanced Air Mobility and the Supplier sector. 
The guiding question is how the transformation of civil avia-
tion to climate neutrality can be achieved. 
Space Pavilion
The unique Space Pavilion showcases the vital contribution 
of space travel for life on Earth — from climate protection 
and digitalisation to security and mobility. 
The Advanced Air Mobility exhibition is dedicated to the en-
tire spectrum of unmanned aerial systems and electrically 
powered vertical take-off and landing vehicles (eVTOLs). In 
the International Supplier Center (ICS), the deep-rooted sup-
ply chain meets buyers from OEMs and tier-1 suppliers.
In 2022, ILA Berlin welcomed around 72,500 visitors, 550 ex-
hibitors from 80 countries, and 800 journalists, who reported 
on site. 
The programme of the novel five ILA STAGES featured 360 

Pioneering Aerospace – that will be the slogan of Interna-
tionale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) when it 
takes place next year at Berlin-Brandenburg Airport in 
the heart of Europe. 
From June 5 to 9, 2024 at #ILABerlin, the focus will be entirely 
on the future and fascination of aerospace. 
The leading trade show for sustainability, new technologies 
and innovation is the platform where the international in-
dustry, policymakers, the armed forces, research and science 
gather to exchange views. 
Energy Transition
Among the key topics will be climate-neutral aviation and 
the energy transition in the skies. 
With its trade show segments Aviation, Space, Defence & Se-
curity and Suppliers, ILA mirrors the entire value chain of this 
high-tech sector. 
All five partners have now paved the way for holding ILA 
2024: the Senate Department for Economics, Energy and 
Public Enterprises of the Land of Berlin, the Ministry for Eco-
nomic Affairs, Labour and Energy of the Land of Branden-
burg, Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH, the German 
Aerospace Industries Association and Messe Berlin GmbH 
have signed a corresponding framework agreement. 
The parties also underline the importance of #ILABerlin for 
the Berlin/Brandenburg region and that of Germany as a 
place for business and innovation. 
ILA features the entire value chain and every tier of the aero-

ILA set to take place from 
June 5 to 9, 2024

Among the key topics will be 
climate-neutral aviation
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“Disaster 
Assistance and 
National Values”

The horrific earthquake that ravished Turkey and Syria, 
leaving tens of thousands of people dead in the biggest 
natural disaster in the Middle East for decades provides a 
current example of the importance of national values. In 
the first day following the disaster, the UAE contributed 
US$100 million to Syria and Turkey and sent aid flights to 
help with rescue operations and evacuate citizens in 
both countries. More recently, the UAE has sent disaster 
response teams and deployed a field hospital to Turkey 
to help with the relief efforts and provide support to 
those in need. This impressive response represents far 
more than human kindness.
National values are the principles and ideals that shape a na-
tion’s cultural identity. Such values are frequently reflected in 
laws, policies, and cultural norms, but are less frequently ex-
tended to other peoples across the globe. Examples of na-
tional values include: the idea that people should be treated 
without discrimination, the belief in legal systems providing 
equal protection under the law, and the idea that all people 
should be treated with dignity. Unfortunately, some nations 
do not regularly act on their values but hold them only for 
domestic use.
The UAE’s commitment to humanitarian assistance reflects 
its values and its belief in the importance of supporting those 
in need, both domestically and internationally. The UAE has 
established several initiatives providing aid, and is now one 
of the largest donors of foreign aid in the world. It has a well-
developed disaster response system, including shelters and 
supplies, and the ability to quickly deploy equipment. The 
UAE sends teams of experts to crisis-affected areas to pro-
vide on-the-ground support and assistance. The UAE also 
has a network of distribution centers and partnerships with 

international organisations to deliver aid. It also supports de-
velopment programmes in disaster-prone areas, aimed at im-
proving resilience. Finally, the UAE works with many interna-
tional organisations, including the Red Crescent and the World 
Food Program, to coordinate humanitarian efforts and maxi-
mise the impact of aid.
Acting in accordance with national values has several benefits. 
Examples of humanitarian assistance supporting national 
strategy include: building resilience for future disasters; help-
ing maintain stability in crisis-affected areas by reducing the 
risk of social unrest; helping create conditions for long-term 
development by fostering friendly national development; and 
reinforcing partnerships between national, international, and 
local entities to improve response.
The UAE’s own contributions to the earthquake in Turkey re-
flect its role as a leader in humanitarian aid and its commit-
ment to supporting populations around the world, but it also 
supports international efforts. From its hub in Dubai, the UN’s 
World Health Organization (WHO) has provided critical medi-
cal supplies for many crises. The WHO has other hubs around 
the world, but its facility in Dubai is its largest. From there, 
WHO is sending planeloads of medicine, medical supplies, 
and surgical instruments to help with earthquake injuries.
Acting in accordance with national values to advance the se-
curity of all people should be fundamental for every national 
security professional. For those who value supra-national gov-
ernance, particularly in an era of worsening climate change, 
perhaps it is time for a UN High Commissioner for Disaster As-
sistance. Nations must employ approaches that meet their 
goals but ensuring conformity with national values will always 
remain worthwhile, particularly for a values-based nation like 
the UAE.

Dr. John R. Ballard,
Former Dean of the National 
Defense College
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Steve duMont, President, GM Defense 

The ISV has five different 
variants, and one of them is 
fully electric
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duMont also gave the example of the ISV-2, which was built 
to carry a NATO standard pallet on the back of it. The vehicle 
can easily be air deployed with the mission kit being quickly 
strapped to the back of the vehicle.
GM Defense also has another programme with the U.S. De-
partment of State where it is building a purpose-built SUV. 
The vehicle leverages the Chevy Suburban and will feature a 
new and unique body-on-frame chassis and suspension, de-
signed to specifically support increased government vehicle 
performance requirements with a higher payload capacity 
and greater ground vehicle weight. 
duMont said: “Both the ISV and SUV vehicles have a lot of 
adaptability for armies and for government use around the 
world. We are excited to be at IDEX because the U.S. and the 
Gulf region have a long history of defence cooperation.”
Strategic Partnership
At IDEX, GM Defense and Tawazun signed a collaboration 
that will enable the business to leverage GM’s advanced 
commercial technology to meet the needs of defence and 
government customers in the region, beginning with the 
UAE. 
“This collaboration will allow us to address the entire Middle 
East region,” highlighted duMont. “There is a lot we can do to 
help provide the land forces and the governments in the re-
gion with great vehicles built on commercial capabilities. We 
are here to partner with great companies and organisations 
and are excited about what the future holds.”.and offers the ability to carry weapons. The ISV’s high 

percentage of commercial-off-the-shelf parts makes it highly 
flexible so that we can easily adapt it to meet customers’ 
unique needs. I think ISV is going to change the way that our 
U.S. Army customer uses mobility to their benefit.”
The ISV has five different variants, and one of them is fully 
electric, known as the All-Electric Military Concept Vehicle or 
e-ISV, which is powered by GM’s second generation of 
battery technology. When it comes to electric vehicles, 
previously users often faced “range anxiety”, meaning they 
wouldn’t know how many miles such a vehicle could cover. 
Another issue was the time it would take to charge such 
vehicles. Through extensive research and data collected, GM 
developed state-of-the-art technology in the battery 
electrochemistry that allows fast charging. “So, you can take 
a vehicle and plug it in for 10 minutes into a hydrogen 
generated battery charger, that we also built, to get tactically 
significant range between 50 to 100 kilometres. The days of 
having to wait hours to charge vehicles are behind us 
because the technologies have come so far,” he added.
The company is currently developing the next-gen e-ISV 
based on third-generation battery technology, which will 
give the vehicle even more range and performance. 

ISV is light and compact for air transportability



Leads the Way in Electric Vehicles
GM Defense
GM Defense is committed to transitioning its global defence and government customers to a more electric, autonomous 
and connected future. The business is well positioned to achieve that mission by leveraging investments from its parent 
company, General Motors, totalling US$35 billion in electric vehicle and autonomous vehicle technology to deliver 
modern solutions that enhance warfighter capability. Electric vehicle technology can offer tactical advantages to the 
military, such as enabling Silent Watch and Silent Operations with low acoustic and thermal signatures by limiting the 
heating of engine parts. Moreover, these vehicles provide zero carbon emissions, enabling a more sustainable future. 

tary will adopt electric vehicles as quickly as others. The 
NGLTWV will bring us closer to our movement in the direc-
tion towards electrified vehicles. I envision a future where we 
won’t need hybrid anymore because we are building the in-
frastructure to enable charging even in the tactical battle 
space, which is a real need for our defence customers. The 
purpose of the NGLTWV and the Infantry Squad Vehicle (ISV) 
is to give the soldiers tactical mobility and speed,” he said.
GM Defense is currently building the ISV for its U.S. Army 
customer.  The light and agile ISV was designed to provide 
rapid ground mobility for a nine-person infantry squad and 
their equipment across the battlefield. “When we showed it 
to the U.S. Army Rangers, they wanted a vehicle with fewer 
seats and armour. So, that’s where the ISV Heavy Gun Carrier 
(ISV-HCG) came from. The ISV-HGC maintains many of the 
attributes of the nine-passenger ISV but seats five passengers 

By: Sakha Pramod

In an interview on the sidelines of the IDEX, Steve duMont, 
President, GM Defense, said: “GM is leading the charge to-
wards all-electric vehicles in our commercial business. My 
role is to take the technology underpinning that transforma-
tion on the commercial side and adapt it for our global de-
fence and government customers.”
ISV: Offering Tactical Mobility and Speed
At IDEX, the company put the spotlight on the hybrid Next 
Generation Light Tactical Wheeled Vehicle (NGLTWV), which 
duMont explained, is bridging the gap between gas-pow-
ered and fully electric vehicles. 
“The NGLTWV will bring the benefit of an advanced battery 
for silent operation and enables a lot of mission power to 
support different mission kits, sensors and weapon systems 
that require power. We still build some of the world’s best 
gas-powered vehicles and are conscious that not every mili-
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Infantry Squad Vehicle provides rapid ground mobility 



Diehl Defence’s 
Combat-Proven Solutions
 Make a Strong Impression  

IRIS-T SLS Mk III is a complete surface-
to-air short-range air de fence system  

HPEM SkyWolf is a new and unique 
generation of effector systems for the 
engagement of UAS
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Especially in the Gulf region, the Counter Drone System 
GUARDION could secure governmental buildings, airports or 
other critical infrastructures from hostile small and mini 
drones .

IRIS-T missiles in this variant of Block 1. Currently, the air forc-
es of 12 customer nations worldwide rely on the capabilities 
of IRIS-T.
Furthermore, the development of IRIS-T Block 2 will have a 
significant performance increase. Other blocks are also 
under discussion. They will include further performance 
enhancements and be able to fulfil new operational 
requirements.
Does Diehl have any major expansion plans in the UAE/
Gulf region?
Diehl has been represented in the Gulf region for more than 
10 years now and has successfully carried out a wide variety 
of projects together with government authorities and Emira-
ti companies during this time. In accordance with applicable 
regulations, we strive to provide the country with the great-
est possible benefit from our products and wherever possi-
ble, we try to enter into appropriate partnerships with local 
companies.
How is Diehl placed in terms of internship programmes 
for UAE students?
Diehl is the leading industrial company for training pro-
grammes (internships) in the UAE. We have been cooperat-
ing with Khalifa University Abu Dhabi since 2011 and have 
had 45 students for internships in Germany so far. We started 
with internships, then added mentoring programmes and fi-
nally launched our Diehl Leadership Programme for young 
Emirati talents.
Diehl provided Tawazun Council with the blueprint for the 
SEEDS programme and was the first company to take part 
with six students in 2019. Furthermore, we received the 
“Building Bridges” award as a role model at the Offset Confer-
ence in London. Diehl also supports the new Tawazun Coun-
cil programme EGAP and helped to organise the first event 
with German companies on January 25. EGAP focuses on 
Emirati students who recently graduated and prepares them 
for their new jobs abroad with managerial and industrial ex-
perience in world-leading companies.
How effective are Diehl’s High-Power Electromagnetic 
(HPEM) systems and how can the Gulf region benefit 
from this?
Our High-Power Electro-Magnetic systems are very success-
ful and in use worldwide, in a wide variety of designs. They 
are used to protect people (for example during the G7 sum-
mit or big sporting events) or critical infrastructures. Our 
HPEM SkyWolf is a new and unique generation of effector 
systems for the engagement of unmanned aerial systems 
(UAS). HPEM directly affects the semiconductors of the con-
trol electronics inside the small UAS (sUAS) and thus does not 
depend on a communication link of the UAS to the controller. 



Diehl Defence’s 
Combat-Proven Solutions
 Make a Strong Impression  

Air defence systems are used to protect populations, critical 
infrastructures, objects, as well as ground troops against 
attacks from the air. Particularly ground-based air defence is 
capable of providing continuous area protection over the long 
term. Diehl Defence, a leading supplier of state-of-the-art 
defence systems covering different ranges, successfully 
concluded its participation at IDEX by highlighting its combat-
proven solutions. In an interview, Helmut Rauch, CEO, Diehl 
Defence, discusses the advantages of the company’s IRIS-T air-
to-air missile and expansion plans in the Gulf region. Excerpts:

Helmut Rauch, CEO, Diehl Defence 
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new guided artillery ammunition VULCANO as well as 
LIBELLE, the next generation of weapon systems for the 
engagement of armoured combat vehicles on the battlefield 
of the future, completed the exhibited product portfolio.
You referred to IRIS-T as a European success story. Could 
you elaborate why?
The IRIS-T air-to-air missile is a great example of true Europe-
an defence cooperation. During the 1990s, a European con-
sortium of six nations with Diehl Defence as prime contractor 
started the development of this new generation missile, all 
within the given cost and time frame. One of the highlights of 
the missile is the image processing seeker and the infrared 
technology, respectively – a contribution of Diehl Defence. 
Up to now, we have manufactured and delivered over 4,000 

What solutions did Diehl Defence showcase at IDEX/NAV-
DEX 2023?
Diehl Defence exhibited models of the combat proven ground-
based air defence (GBAD) system IRIS-T SLM, which consists of 
the components missile launcher, multifunctional radar and 
TOC (tactical operations centre). The surface-to-air guided mis-
sile itself, IRIS-T SL, was also showcased as a 1:1 model on our 
booth. 
IRIS-T, the well-known short-range air-to-air missile, was also 
part of the presented Diehl Defence product portfolio. The mis-
sile originates from a true European success story and convinces 
with its unmatched combat capabilities as well as its state-of-the 
art technology.
Another application of the IRIS-T air-to-air guided missile is the 
IRIS-T SLS Mk III, which was also showcased as a model. The IRIS-T 
SLS Mk III is a complete surface-to-air (very) short-range air de-
fence system (launcher with effectors, sensors and fire control 
system) in only one protected carrier vehicle and, therefore, 
highly mobile.
Furthermore, Diehl Defence exhibited the HPEM SkyWolf C-UAS 
effector at IDEX, a new and unique generation of effector sys-
tems for the engagement of unmanned aerial systems (UAS), 
based on high-power electromagnetic technology.
Different kinds of ammunition such as naval ammunition, the 
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Textron’s Aerosonde UAS Takes First 
Operational Flight

Cubic Awarded Contract to 
Modernise Combat Training Centre

Textron Systems Corporation, a Textron Inc. compa-
ny, recently announced that the Aerosonde Un-
manned Aircraft System aboard the USS Miguel 
Keith, designated ESB 5, took its first operational 
flight. 
The inaugural mission follows an October 2022 
contract award by the U.S. Navy’s Naval Air Systems 
Command (NAVAIR) to provide unmanned aviation 
support aboard the ship for up to five years.
The ESB 5 supports a broad range of military and 
aviation operations as part of the Forward De-
ployed Naval Force. Textron Systems is tasked to deploy its 
Aerosonde UAS to provide extended range intelligence, sur-
veillance and reconnaissance (ISR) services with enhanced 
mission payloads aboard the ESB 5. The company’s Field Ser-
vice Representatives (FSR) will work alongside the sailors on-
board to provide support for a variety of maritime missions.
“Having an unmanned aircraft system operational aboard 

the ship acting as a remote sensor contributes to overall mar-
itime domain awareness and mission success,” said Wayne 
Prender, Senior Vice President, Air Systems. “The Aerosonde 
system is providing added reach beyond the horizon and an 
ability to operate multi-INT ISR consistently, both great ex-
amples of the benefits of teaming unmanned aircraft with 
manned ships.”.

Cubic Mission and Performance Solutions (CMPS) was award-
ed a firm-fixed-price (FFP) prime contract for the modernisa-
tion of an FMS Customer’s Combat Training Centre (CTC) by 
the U.S. Army’s Programme Executive Office for Simulation, 
Training and Instrumentation (PEO STRI).
CMPS will perform total life-cycle systems management, in-
cluding sustainment and multiple live training products for 
individual soldiers, vehicles, anti-tank weapons, fixed/mobile 
CTC networks, and Observer Controller (OC) voice systems. 
Cubic’s advanced software and integration capabilities for the 
battle ensure the ability to conduct multi-domain training 
across federated locations.
“Our mature products, high-volume production facility, es-
tablished supply chain, along with our global workforce con-
tinue to provide our customers worldwide the ability to con-
duct training and enhance readiness,” said Jonas Furukrona, 
vice president and general manager of CMPS’ Live, Virtual and 
Constructive (LVC) Training. “Delivering training opportuni-

ties at the right time, place, and in the correct situation will 
benefit our foreign partners both in the present and the fu-
ture.”
Cubic is one of the largest providers of Live Training Systems 
(LTS) to the U.S., NATO, and its allies. It has fielded more than a 
quarter million systems at over 25 fixed and mobile combat 
training ranges in 33 countries .
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Boeing Wins US$1.6b ICBM Contract 

QinetiQ Leads Human and Machine 
Teaming Advancement
QinetiQ’s DATUM team has delivered UK and Euro-
pean firsts for the live airborne exchange of con-
trol of an unmanned air system (UAS) between 
operators in separate crewed aircraft. The demon-
stration proved how effective teams comprising 
both humans and machines can be dynamically 
built and operated in real time, paving the way for 
their use by militaries in the future.
This is a significant step forward as operators in re-
al-world scenarios will need to exchange control 
of available capabilities securely during missions. 
This will act as a force multiplier for UAS during op-
erations, enabling them to be employed at the point of 
greatest need by the most appropriate operator and maxi-
mising the achieved effect in rapidly evolving tactical situa-
tions.
Both the live demonstration and the parallel synthetic trial 
were conducted using QinetiQ’s autonomy and policy man-

agement software, ACCSIOM, managing the same multi-
platform mission in the real world and the virtual. The data 
captured during the synthetic trial is now being analysed 
and compared with live trial data to investigate and inform 
requirements for Digital Test & Evaluation. DATUM was deliv-
ered with the support of the Royal Navy, who loaned 744 Na-
val Air Squadron aircrew into the demonstration . 

Boeing has been selected by the U.S. Air Force as the prime 
contractor for the intercontinental ballistic missile (ICBM) 
guidance subsystems support. The contract is worth up to 
US$1.6 billion over 16 years, will be primarily performed in 
Ogden, Utah, and Heath, Ohio, and is expected to support a 
significant amount of direct and indirect jobs in the area.        
Boeing will maintain the around-the-clock readiness and ac-
curacy of Minuteman ICBM guidance systems, which have 
logged more than 40 million hours of continuous operation, 
to ensure safe, secure and effective strategic deterrence into 
the late 2030s.
“We built the Minuteman’s guidance system, so no one 
knows it like Boeing. Our specialised facilities and top-flight 
engineers enable us to sustain it with unmatched quality and 
precision,” said Ted Kerzie, programme director of Strategic 
Deterrence Systems. “We look forward to continuing our 
partnership with the Air Force on this all-important mission.”
The Boeing-built ICBM weapon system has served as the 
backbone of the U.S. nuclear triad since the inception of stra-

tegic deterrence. Boeing is the one of the only companies 
that has continuously supported every ICBM subsystem — 
guidance, ground, propulsion and re-entry — over the life-
time of the system .
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Lockheed Martin Demos Integration 
of Spike NLOS on Apache
The Precision Strike team recently fired two Spike NLOS all up 
rounds (AURs) from the Apache Echo Model V6, at Yuma 
Proving Ground in Arizona. The successful live fire event veri-
fies the Spike NLOS Long Range Precision Munitions Direct-
ed Requirement (LRPM DR) system’s integration onto the 
Apache platform and allows it to enter qualification testing.
The demonstration featured two Spike NLOS AURs firing 
from an Apache platform at a stationary target in two sepa-
rate scenarios. The Spike NLOS system will begin testing to 
qualify the design for airworthiness release (AWR). 
Once AWR is awarded, the system will be fielded on the U.S. 
Army’s Apache Echo Model V6 platforms by September 2024.
“The successful integration of Spike NLOS on the Apache 
platform demonstrates Lockheed Martin’s continued 
commitment to 21st century security solutions that help our 
customers complete their missions,” says Tom Bargnesi, 
programme management senior manager of the Precision 

Strike team at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. 
“The system’s expansion onto additional platforms, along 
with its mission-focused defence capabilities, ensures it will 
help the U.S. Army stay ready in an ever-evolving threat 
environment.” .

Thales to Supply 66 Ground Surveillance 
Stations to Brazil
Thales recently announced a partnership with the Brazilian 
Airspace Control Department (DECEA), the agency of the 
Brazilian Air Force in charge of air traffic management. Thales 
will supply and install ADS-B sensors for enhanced safety of 
commercial civil aviation. These sensors are one of the most 
modern solutions for air traffic surveillance and the first of its 
kind deployed by Thales in South America. Thales will install 
the ADS-B sensors in locations across over 20 Brazilian states.
The ADS-B receives information from the aircraft, such as po-
sition, speed, and identification, via transponder, supple-
menting the surveillance already carried out by secondary 
radars and providing a more comprehensive range of data 
for flight control teams located at airports.
With more than 130 installed air surveillance radars and 
more than 200 Navaids in operation in Brazil and a 20-year 
relationship between Thales and DECEA, the Group is proud 
to share the 1,000th air traffic surveillance radar milestone in 
Brazil.

In all, Thales will provide 66 stations. Sutech, a company spe-
cialising in deployment of aviation systems and infrastruc-
ture, will partner with Thales in the agreement and be re-
sponsible for gradually installing the sensors in four phases.
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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. 
(GA-ASI) and the Air National Guard (ANG), with 
joint support from the U.S. Marine Corps 
(USMC) and U.S. Air Force (USAF), recently flight 
tested an MQ-9A remotely piloted aircraft (RPA) 
equipped with a Low Earth Orbit (LEO) satellite 
communications (SATCOM) Command and 
Control system. The capability provides global 
coverage and connectivity that will enable 
pole-to-pole operations for GA-ASI’s family of 
RPA, including the MQ-9B SkyGuardian/Sea-
Guardian, MQ-9A Reaper, and Gray Eagle 25M.
Early testing indicates LEO SATCOM reduces la-
tency and can be used in all phases of flight. For users of the 
MQ-9 family of systems, LEO SATCOM can decrease opera-
tional costs, and the smaller hardware footprint can increase 
flexibility and reduce future payload integration costs.
The MQ-9A flight test was based out of GA-ASI’s Gray Butte 
Flight Operations Facility near Palmdale, California, and fol-
lowed several weeks of ground testing.

“This is truly game-changing for our platforms,” said GA-ASI 
President David R. Alexander. “Using LEO SATCOM not only 
keeps GA-ASI aircraft connected from the North Pole to the 
South Pole to allow operations in the most austere 
environments, but it will also provide resilient connectivity 
that allows operators to pass much more data to and from 
the aircraft .

LEO SATCOM Tested on GA-ASI’s MQ-9A

BAE Systems Competes for 10-year 
IDIQ Contract

BAE Systems has been awarded a contract by the Naval Infor-
mation Warfare Systems Command (NAVWAR) for the Con-
solidated Afloat Networks and Enterprise Services (CANES) 
programme. The total value of the 10-year indefinite delivery, 
indefinite quantity (IDIQ) contract is US$4.1 billion. BAE Sys-
tems is one of eight companies that will be competing for 

work on the IDIQ programme. 
CANES is the U.S. Navy’s next-generation tactical afloat net-
work and represents a key aspect of the service’s modernisa-
tion planning by upgrading cybersecurity, command and 
control, communications, and intelligence systems afloat, 
and by replacing unaffordable and obsolete networks. Un-
der the terms of the contract, BAE Systems will be responsi-
ble for the procurement and production of afloat network 
devices, spares, laboratory equipment, initial software, soft-
ware renewal, and maintenance services for surface, shore, 
and submarine platforms.
BAE Systems has been supporting the CANES programme 
for the past eight years by sourcing, assembling, testing, and 
delivering CANES production units for large deck surface 
ships in Summerville, South Carolina.
“We look forward to continuing to support the Navy’s CANES 
mission to update shipboard networks to improve fleet op-
erations,” said Lisa Hand, vice president and general manager 
of BAE Systems Integrated Defense Solutions .
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Joint Operations Command Ends Rescue 
and Search Activities in Türkiye

Hamdan bin Mohammed Attends Rashid 
bin Saeed Al Maktoum Naval College’s 
Graduation Ceremony
H.H. Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Crown Prince of Dubai and Chairman of Dubai Ex-
ecutive Council, recently attended the graduation cere-
mony of the 23rd cohort of the Rashid bin Saeed Al Mak-
toum Naval College, held in Abu Dhabi.
His Highness congratulated the graduates and wished them 
success in serving their nation as members of the Naval 
Force. Over the past decades, graduates from the Rashid bin 
Saeed Al Maktoum Naval College have demonstrated the 
highest levels of dedication and devotion in serving the na-
tion and its leadership, His Highness said.
The graduation ceremony featured a military parade of the 
College graduates and an address by the Commander of the 
College, Col. Saeed Salem Al Kaidi, who thanked Sheikh 
Hamdan bin Mohammed for his patronage of the gradua-
tion and for attending the ceremony. He also highlighted the 
role of the College in equipping a new generation of national 
cadres with military skills and knowledge.

Graduates also took their oath before Sheikh Hamdan bin 
Mohammed and the audience to maintain the sovereignty of 
the UAE. They also pledged to be loyal to President His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and conveyed 
their willingness to sacrifice their lives to protect the UAE’s in-
dependence and security.

The Joint Operations Command of the Ministry of De-
fence recently announced the completion of the search 
and rescue missions as part of the Chivalrous Knight/2 
operation in Türkiye.
The announcement follows the Turkish Disaster and Emer-
gency Management Authority (AFAD) announcing the com-
pletion of its search and rescue operations.
The Emirati search and rescue team will start returning to the 
homeland today after working 14 consecutive days in Türki-
ye. The Chivalrous Knight/2 operation came under the direc-
tives of President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan.
On behalf of the Turkish government, the Director-General of 
Disaster Response extended his gratitude to the Emirati 
team for the speedy response and remarkable assistance at a 
critical time.
The Emirati search and rescue team is the last internationally 

classified team to leave Türkiye after the Turkish government 
announced the end of search and rescue operations. The 
team has succeeded in rescuing 10 people and recovering 26 
bodies during the operations, keeping the highest safety and 
security standards.
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UAE President, Malaysian King Witness 
Conclusion of ‘Desert Tiger 6’ Joint 
Military Exercise
President  His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, and His Majesty Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mus-
tafa Billah Shah, King of Malaysia, witnessed the conclu-
sion of “Desert Tiger 6”, the joint military exercise be-
tween the UAE and Malaysian Land Forces.
The military exercise was also witnessed by H.H. Sheikh Tahn-
oun bin Mohammed Al Nahyan, Abu Dhabi Ruler’s Represen-
tative in Al Ain Region; H.H. Sheikh Nahyan bin Zayed Al Na-
hyan, Chairman of the Board of Trustees of the Zayed Chari-
table and Humanitarian Foundation; H.H. Sheikh Mansour 
bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of 
the Presidential Court; His Royal Highness the Regent of Pah-
ang, Crown Prince Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah of 
Malaysia; Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Na-
hyan, Advisor for Special Affairs at the Ministry of Presidential 
Court; Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State 
for Defence Affairs; Lieutenant General Engineer Issa Saif bin 
Ablan Al Mazrouei, Chief of Staff of the Armed Forces; and a 
number of senior officers from both countries.
The joint exercise comes within the framework of the keen-
ness of the two countries’ leaderships to build distinguished 
partnerships and support them in all fields, as well as expand 
the scope of cooperation to achieve a common vision in ex-
changing experiences and enhancing military capabilities 
between the two sides, which aims to raise the level of per-
formance, combat efficiency and teamwork.
The joint military exercise “Desert Tiger 6” achieved remark-
able success, which embodied the high readiness of the Min-

istry of Defence over five decades of military exercises aimed 
at raising the level of combat capabilities and efficiency and 
developing them in accordance with the UAE’s national de-
fence strategy through diligent and continuous work with its 
strategic allies.
Major General Saeed Rashid Al Shehhi, Commander of the 
UAE Land Forces, expressed his pride at the distinguished re-
lations with the Malaysian Armed Forces, highlighting his 
keenness to further enhance military cooperation between 
the two countries.
For his part, Lieutenant General Mohamed bin Abdulrah-
man, Deputy Commander of the Malaysian Land Forces, af-
firmed the importance of the joint military exercise with the 
UAE Land Forces in advancing interoperability and mutual 
understanding between them, which in turns serve the mu-
tual benefits of the two countries.
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signed a contract with The Scientific and Technological Re-
search Council of Türkiye Defense Industries Research and 
Development Institute (Tubitak Sage), a leading research 
and development (R&D) institution in the field of defence in-
dustry technology and producer of precision air-to-surface 
weapons. Halcon will send employees to Tubitak Sage for 
training in formulating composite propellants and liners on a 
laboratory scale. Two Halcon employees will be sent to Tubi-
tak Sage for a month-long course over the next 18 months.
Industrial Cooperation
EDGE entity Abu Dhabi Ship Building (ADSB), a leader in the 
design, new build, repair, maintenance, refit, and conversion 
of naval and commercial vessels, and Fincantieri, one of the 
world’s leading shipbuilding groups, announced an Industri-
al Cooperation Agreement.
EDGE and Fincantieri will join forces on the design, construc-
tion, and fleet management of military and commercial ves-
sels, as well as creating new business opportunities in the lo-
cal and international markets with value-added advanced 
technology solutions.
Teaming Agreement
EDGE entity NIMR, a leading manufacturer of light and medi-

um military vehicles, and John Cockerill Defense signed a 
Teaming Agreement to jointly explore opportunities for the 
development and marketing of the innovative Cockerill i-X.
The agreement was signed by Staff Major General Pilot Faris 
Khalaf Al Mazrouei, Chairman of the NIMR Board and Thierry 
Renaudin, CEO of John Cockerill Defense.
Following the successful launch of the Cockerill i-X in 2022, 
John Cockerill Defense has completed a series of mobility 
and live fire trails with the prototype vehicle.
John Cockerill Defense and NIMR will collaborate exclusively 
on the next phase, defining a common approach to bring the 
Cockerill i-X to the market, with John Cockerill Defense’s ex-
perience in lethality solutions and NIMR’s experience in mo-
bility solutions being combined to accelerate the process. 
Shadow Systems
EDGE entity ADASI signed an AED 1.33 billion contract to 
supply Shadow 25 and Shadow 50 to the UAE Armed Forces. 
Juma Al Kaabi, CEO of ADASI said: “We are committed to de-
livering the most advanced technologies and solutions that 
meet the UAE Army’s requirements, now and in the future. 
Our Shadow 25 and Shadow 50 loitering munitions ensure 
high accuracy with extended endurance and range, and we 
are confident that they will ensure a decisive advantage in 
protecting those on the frontlines.”
Thunder PGMs
EDGE Group entity Halcon signed a contract worth AED 2.14 
billion with the UAE Armed Forces to supply short-range 
guided munition systems.
The new contract will provide the UAE Armed Forces with 
Halcon’s Thunder P3 Light precision-guided munitions 
(PGMs). The P3 Light is designed to integrate onto the MK se-
ries of general purpose aerial munitions and under the con-
tract, will be fitted with a semi-active laser (SAL) seeker .

Halcon to send staff to 
Tubitak Sage for training

Teaming Agreement on 
Cockerill i-X signed
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formed exceptionally well during multiple trials and tests, 
NIMR signed a follow-on contract as the leading armoured 
vehicles manufacturer to build and deliver 10 LRSOVs by the 
end of 2023.
Immersive VR Training
EDGE Group entity, Jaheziya, a single-stop service provider 
for defence solutions and emergency response services, and 
Evolution XR, a UK-based organisation providing effective, 
practical and realistic virtual content, signed a partnership to 
develop a provision of bespoke, virtual and augmented real-
ity emergency response training solutions for the GCC. 
The immersive training programmes will allow delegates to 
execute relevant emergency scenarios, ranging from minor 
to major, ensuring learners designate appropriate response 
levels at each incident stage. 
Generation of learning points and dangerous scenario repli-
cation are carried out alongside clients. Through the learning 
point system, delegates will understand why certain actions 
are dangerous during an emergency response scenario, as 
well as any consequences that follow.
Tie-up on Maintenance
Al Taif, the UAE’s leading provider of maintenance, repair and 
overhaul (MRO) services for military equipment, signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) with L3Harris Inter-
national, Inc., a subsidiary of L3Harris Technologies, Inc. 
The two organisations will collaborate to identify potential 
business opportunities within the communications portfo-
lio, as well as its respective maintenance, in the UAE and with 
other regional partner nations.
Saif Al Dahbashi, CEO of Al Taif, said: “Al Taif’s holistic MRO of-
fering and extensive technical curriculum positions it as an 
ideal recurrent partner for L3Harris.”

Secure Communications
EDGE signed a Memorandum of Understanding (MoU) with 
BAE Systems, a provider of advanced, technology-led de-
fence and security solutions.
EDGE and BAE Systems Digital Intelligence will explore op-
portunities for collaboration across the GXP Fusion software 
solution to enable increased situational awareness capabili-
ties of Katim’s secure devices. 
The companies will jointly pursue opportunities for the Ka-
tim Gateway network encryption solution in key target mar-
kets, and enhance cyber technologies such as BEACON RED’s 
Range on Wheels (ROW) cyber range and testing platform.
Training Deal
EDGE Group entity, Halcon, a regional leader in the design 
and production of guided weapons systems and beyond, 
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with several major industry players including Raytheon Emir-
ates, ICOMM, John Cockerill, BAE Systems, Lockheed Martin, 
HAL, L3Harris, and Fincantieri, among others.
Also included on the EDGE stand were new companies in 
which it has recently acquired major shareholdings, includ-
ing autonomous solutions specialist High Lander, Milrem Ro-
botics, Europe’s leader in the fields of robotics and autono-
mous systems, in which EDGE has a controlling share, and 
Abu Dhabi-based Gradeone Group, which specialises in pro-
viding military hardware, equipment, pyrotechnics, ammu-
nition, and supplies to various military, law enforcement and 
rescue services. 
Mansour AlMulla, Managing Director and CEO of EDGE 
Group, said: “The great success of IDEX 2023 is evidence of 
the continued innovation of the defence sector, and the 
huge strides EDGE has made over the last three years. EDGE 
continues to disrupt the industry, pushing the boundaries of 
advanced technology across multiple domains with a focus 
on autonomous capabilities, smart weapons, and electronic 
warfare — all areas in which EDGE is rapidly becoming recog-
nised as a global leader. The 14 cutting-edge products we 
have launched, and the large multi-billion dollar national 
and international contracts and deals signed are a clear indi-
cation that we are on the right trajectory to achieving our 
goals and ambitions as we bolster our sovereign capabilities 
and increase our global footprint through exports.”

Upgraded LRSOV
EDGE entity NIMR, a leading manufacturer of combat-proven 
wheeled military vehicles, launched an upgraded version of 
its Long Range Security Operations Vehicles (LRSOV) at IDEX 
2023.
The upgraded LRSOV features a high strength rollover pro-
tection system, front and rear underslung capability, adap-
tive roof ring mounting, and removable and foldable roof 
structure for ease of transportation. Delivering exceptional 
off-road performance, the LRSOV is especially suited to long 
range reconnaissance missions typically undertaken by Spe-
cial Forces.
Following the delivery of one ‘golden unit’ vehicle which per-

EUR 1 billion deal with 
Angolan Navy to build 
corvettes

LRSOV is suited for long 
range reconnaissance
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EDGE, one of the world’s fastest growing and leading ad-
vanced technology and defence groups,  concluded its 
participation at IDEX 2023, launching 14 new products, 
including 11 breakthrough autonomous and unmanned 
products and solutions, and signing new contracts and 
deals worth AED 18.6 billion, of which AED 4 billion was 
in international export deals.
Several partnerships and agreements were signed with lead-
ing original equipment manufacturers (OEMs), defence and 
technology companies, and suppliers. 

Major deals signed at the event included a landmark EUR 1 
billion export deal with the Angolan Navy to build and ex-
port a fleet of best-in-class 71 metre corvettes, and major 
contracts worth over AED9 billion with the UAE Armed Forc-
es for EDGE’s Thunder and Desert Sting 25 Precision-Guided 
Munitions; Shadow 25 and Shadow 50, and Hunter Loitering 
Munitions; and a contract valued at AED 4 billion to provide 
tactical communications and data-link solutions to the UAE 
Armed Forces.
EDGE also signed over 20 agreements and joint ventures 

EDGE Launches 14 
Products, Signs Deals 
worth AED 18.6b
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performance across a variety of missions. FAB’s fleet of five 
aircraft, all refuelling versions, designated KC-390, have al-
ready accrued more than 7,500 flying hours, and recent num-
bers have shown a mission completion rate of 99 per cent, 
demonstrating outstanding productivity in its category. 
Otokar
Otokar, the global land systems manufacturer of Turkey, 
showcased six prominent vehicles from its wide armoured 
vehicles range.
Among the vehicles showcased by the company were: 
AKREP II Armoured Reconnaissance, Surveillance and Weap-
ons Platform Vehicle, with Cockerill CSE 90LP 90mm turret 
system; Arma 8x8 Armoured Infantry Fighting Vehicle with 
30 mm Mizrak turret system; Tulpar Tracked Armoured Infan-
try Fighting Vehicle with 30 mm Mizrak turret system; Cobra 
II Armoured Personnel Carrier; Cobra II MRAP Mine-resistant 
Ambush Protected Vehicle; and Arma 6x6 Armoured Person-
nel Carrier.
CAE MME
As a simulation, training and mission support solutions pro-
vider, CAE MME is an Abu Dhabi local company leveraging 
vast global CAE capabilities and expertise to provide cus-
tomers in the Middle East with innovative solutions. Through 
its student-centric adaptive learning using synthetic envi-
ronments and tools that optimise human performance, CAE 
brings together digital technologies, big data secure archi-
tecture, machine learning and artificial intelligence to trans-
form operational environments.
Tawazun
Tawazun Council announced the launch of the “Tawazun 

Partners’ Oasis” Platform for national and international de-
fence and security company’s registration. The announce-
ment was made on the sidelines of IDEX 2023.
The platform allows international and local companies to 
register and update their information in a centralised data-
base by creating a data management profile for each com-
pany.
The platform will provide Tawazun Council with insight into 
most recent innovations and technological solutions in the 
defence sector, as well as gathering data about existing local 
technologies, capabilities, to connect with supplier at early 
stage for any future need. 
Success Story
Nothing summarises the stupendous success of the event 
better than the words of Major General Staff Pilot Faris Khalaf 
Al Mazrouei, Chairman of the Higher Organising Committee 
of IDEX and NAVDEX 2023: “The exhibitions’ massive turnout 
reflects the prestigious position of the UAE on the regional 
and international levels. We are proud of the rapid develop-
ment of the national defence industry, which contributes to 
consolidating the position of Abu Dhabi as a destination that 
attracts decision-makers from all over the world, and a hub 
for innovation and creativity. This historic achievement 
would not have been possible without the great support of 
our wise leadership, to enhance the position and competi-
tiveness of the two exhibitions over the past three decades. 
IDEX and NAVDEX is an ongoing success story for the UAE 
and the national defence industry, and a role model for the 
world of which we are very proud of”.
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Collins Aerospace
As part of Raytheon Technologies, the company demonstrat-
ed how its products and solutions efficiently and rapidly ad-
dress the priorities of defence partners in the UAE and the re-
gion. The company also displayed a number of systems to 
enable multi-domain operations, including unmanned air-
craft systems, secure communications and navigation, com-
mand and control, integrated avionics, propeller systems to 
upgrade the C-130H fleet in the region and more.
Diehl Defence
Diehl Defence is a leading supplier of air defence systems, 
high-tech guided missiles, innovative ammunition solutions 
as well as special reconnaissance and protection systems and 
displayed its products at the event. 
Part of its exhibited product portfolio was the combat prov-
en ground-based air defence (GBAD) system IRIS-T SLM. The 
system consists of the components missile launcher, multi-
functional radar and TOC (tactical operations centre). The 
modular system, which is currently in operation in an area of 
conflict, offers 360° protection of areas as well as high value 
targets, such as cities, power plants, offshore platforms and 
other critical infrastructure, covering short up to medium 
ranges.
Diehl Defence also exhibited the HPEM SkyWolf C-UAS effec-
tor. High-Power Electromagnetic (HPEM) systems from Diehl 
Defence are designed to counter threats from the air, by in-
terfering with the control electronics inside unmanned aerial 
systems through short electromagnetic pulses. 
GA-ASI
GA-ASI showcased its latest solutions, including the MQ-9B 
SeaGuardian.
MQ-9B SeaGuardian is the most advanced platform of its 
kind. Many things make it uniquely valuable: it can fly longer 
than anything else in this category, cover more distance, car-
ry more payloads, handle more missions, etc. But what’s also 
of note is that it’s not a wholly new airplane.
MQ-9B uses proven designs and systems from the earlier-
model systems, including the MQ-9A Reaper, but it’s bigger. 
It has many refinements and is generally more capable in ev-
ery way.
SeaGuardian often carries a powerful 360-degree maritime 
search radar as well. It completely changes what’s possible in 
the maritime domain.
Lacroix’s SKAPS 
Lacroix took advantage of IDEX to promote its SKAPS (Soft 
Kill Advanced Protection Suite) and its ability to be integrat-
ed on all types of vehicles.
In the UAE, the company has been working for many years 
with its partner NIMR (part of EDGE Group). 

Lacroix showcased its products and solutions in the French 
Pavilion headed by COGES-GICAT. The company exhibited its 
latest SKAPS suite on the export market for the very first time. 
It was unveiled at Eurosatory 2022 and is dedicated to vehicle 
self-protection.
Lacroix teams also focused on the latest innovations in realis-
tic training domains and airborne countermeasures.
Yugoimport–SDPR
As the integrator of the Serbian Defence Industry, Jugoim-
port-SDPR took part in IDEX 2023. 
The participation was aimed at presenting the capabilities of 
the Serbian Defence Industry, and Jugoimport-SDPR’s devel-
opment and production programme. Infantry fighting vehi-
cle Lazanski 8x8 with 57 mm RCWS is the most sophisticated, 
heavy armoured vehicle, developed by Yugoimport–SDPR. 
Milkor UAE
Milkor UAE showcased its complete range of capabilities, 
along with some new locally developed systems.
Dominating the company’s stand was the Milkor UCAV, a 
medium-altitude, long endurance (MALE) unmanned aerial 
vehicle (UAV) with an endurance of up to 30 hours and a pay-
load capacity of 210 kg. At IDEX it was fitted with UAE-manu-
factured Desert Sting-25 guided munitions.
Embraer Defense & Security
Embraer Defense & Security promoted its portfolio of prod-
ucts and innovative solutions. 
“The Middle East is a very important region for us, and IDEX is 
one of the finest events to promote our products’ portfolio,” 
said Bosco da Costa Junior, President & CEO, Embraer De-
fense & Security. Embraer’s Defense & Security products and 
solutions, which are present in more than 60 countries, in-
clude the multi-mission transport aircraft C-390 Millennium 
and the A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, 
in addition to broader solutions for air, land, sea, space and 
cyber domains. 
Since it entered into service with the Brazilian Air Force (FAB) 
in 2019, the C-390 has proven its capability, reliability, and 

Startups Platform witnessed 
high turnout

Additional hall for dedicated 
startup area was launched
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Deals Galore for Tawazun
 
Tawazun Council signed 11 deals, worth AED 2.2 billion, with local and international com-
panies on behalf of the Ministry of Defence on the fifth and final day of the IDEX NAVDEX 
2023.
This made the cumulative value of the deals Tawazun Council signed on behalf of the Min-
istry of Defence and Abu Dhabi Police AED 23.34 billion for 56 deals.
The announcement was made during a press conference held by Ahmed Ali Al Harmoodi, 
Sector Chief, Acquisitions Management at Tawazun Council, as well the Council’s official 
Spokesmen Majed Ahmed Al Jaberi and Zayed Saeed Al Meraikhi.
The biggest local contract —worth AED 799 million, was awarded to ESE to procure 
ammunition. Also signed with ESE was a contract worth AED 14 million to procure 
ammunition.
A contract, worth AED 612 million, was signed with Etimad Strategic Security Solutions to 
provide technical support for border security systems.
A contract worth AED 46 million was signed with AM Industries to procure guard rooms 
and an AED 43 million contract was signed with Aman Marine Engineering to provide ves-
sels’ technical support, maintenance and spare parts supply services.
Other deals included an AED 3 million contract with Falcom Eye Technologies to provide 
technical support and repair services for security systems, a deal worth AED 101 million 
with South Korea’s Hanawa Aerospace, through Tawazun Technology and Innovation, to 
procure multiple rocket launchers and to provide local support services.
Announcing the final day’s deals with international companies, Al Jaberi said a contract 
worth AED 198 million was signed with France’s MBDA to procure data link equipment 
and an AED 90 million deal with Euro-Art International, also from France, to provide ra-
dars’ technical support services.
More deals announced included an AED 108 million contract with Swedish company 
SAAB to provide maintenance services on GlobalEye 6000 services, an AED 59 million 
deal with Germany’s Rohde & Schwarz to procure and install telecommunication systems 
and an AED 198 million contract with the Chinese company CETC International to procure 
and install telecommunication systems.
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curity Strategy using Quantum Science and Technology”, Dr. Pat-
rick Bell, Assistant Professor at the National Defence College, said 
that nations must confront challenges that are increasingly 
emerging and that cannot be planned for effectively with a clas-
sic strategy.
At the fifth session, titled, “IoMT for strengthening military forces 
in the era of all-to-all”, Jay Edwards, PwC Middle East Defence 
Partner at PwC, noted the opportunities to automate and im-
prove processes across a number of sectors.
Here are some of the prominent companies that took part:
EDGE Group
EDGE, one of the world’s fastest growing and leading advanced 
technology and defence groups, concluded its successful par-
ticipation, launching 14 new products, including 11 break-
through autonomous and unmanned products and solutions. 
Major deals signed at the event included a landmark EUR 1 bil-
lion export deal with the Angolan Navy to build and export a 
fleet of best-in-class 71 metre corvettes, and major contracts 
worth over AED9 billion with the UAE Armed Forces for EDGE’s 
Thunder and Desert  Sting 25 Precision-Guided Munitions.
Nexter’s Solutions
As a strategic partner of the United Arab Emirates for 30 years, 
Nexter is developing its strong integration in the country, partic-
ularly regarding the modernisation of the Leclerc tanks of the 
UAE armed forces. For the first time, Jaguar and Titus vehicles 
were exhibited on the stand of Resource Industries, a key player 
in the UAE defence industry. 
The Jaguar combines the latest generation of optronic capabili-
ties with multiple and scalable firepower, using the latest 40mm 
telescoped ammunition and anti-tank missiles perfectly suited 
for high-intensity combat. The Titus multirole armoured vehicle 
is available in multiple variants with a high level of protection 
and mobility. It is the subject of discussions between Nexter and 
the UAE military ecosystem. 
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included an Exhibition Overview, which provided visitors 
with insights into new and improved features of the exhibi-
tions and introduced them to the most inspiring speakers 
and the latest updates on exhibitors. 
The Innovation Journey presented a selection of innovative 
products on display, making it easier for visitors to identify 
the best products among thousands of innovations dis-
played at the two exhibitions.
IDEX & NAVDEX Talks
IDEX and NAVDEX Talks, which were held over three days for 
the first time at the IDEX and NAVDEX 2023 exhibitions, con-
cluded on a successful note. 

The last day included six sessions that brought together 
thought leaders, policymakers and world-renowned experts.
One of the last sessions of IDEX and NAVDEX talks was at-
tended by Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of 
State for Defence Affairs, in addition to a number of VIPs and 
high-level officials.
At the first session, titled “Security and the emergence of new 
dimensions: Web3.0, Metaverse, Deepfakes, Misinformation, 
and beyond”, Professor Martin Spraggon, Keynote Speaker 
and Author, said that Web 3.0 applications and the Metaverse 
are disrupting the world significantly, thus prompting the at-
tention to be prepared for whatever is to come.
The second session, titled, “The human experience of an in-
creasingly digital battlespace”, witnessed a discussion by Dr. 
John Hardy, Assistant Dean for Graduate Studies at Rabdan 
Academy, who highlighted key elements of human experi-
ence on the battlefield.
During the third session, titled “Building partnerships for sus-
tainable innovative solutions”, Matt Martin, Director of Tech-
nology and Solution Strategy at CAE in the U.S.; Bentzion 
Levinson, Founder and CEO of Heven Drones; and Ioseba 
(Joe) Tena, Commercial Director of Forcys, spoke about the 
importance of partnerships and technologies in military ac-
tion.
During the fourth session, titled, “Formulating a National Se-

IDC attracted over 
1,800 participants
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the position of the world’s most prominent event in the de-
fence industry. 
In addition, nine new countries participated in the exhibition 
for the first time, which included Uzbekistan, Ireland, Nigeria, 
Montenegro, Kuwait, Lithuania, Bangladesh, and Monaco.
An additional hall that included a dedicated startup area was 
also launched, with an area of more than 1,500 square metres 
to host more than 83 startups from 25 countries around the 
world, providing them with the opportunity to showcase 
their most prominent technologies and products. 
Vessels on Display
NAVDEX witnessed the participation of a number of naval 

vessels from eight countries, which include Pakistan, Bah-
rain, Britain, Italy, China, Kuwait, India, and the United Arab 
Emirates. These vessels were on display at ADNEC Port and 
Zayed Port, which featured a range of marine vessels partici-
pating in the exhibition.
The Grandstand area at the Abu Dhabi National Exhibition 
Centre and the Water Canal area of ADNEC Marina saw many 
live demos of the latest equipment and defence vehicles, 
some of which were on display for the first time, demonstrat-
ing the capabilities of vehicles and marine vessels used 
across various domains.
For the first time in the event’s history, the two exhibitions 
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transferring and localising knowledge, 
and contributing to the promotion of 
local products in new markets.
Al Dhaheri continued: “The Startups 
Platform, in which 83 companies from 
25 countries participated, witnessed a 
high turnout by experts, who were in-
terested in finding out about the most 
prominent innovations in the defence industry.”
IDC Sessions
This year, the International Defence Conference (IDC) attract-
ed more than 1,800 participants, with a growth rate of more 
than 25 per cent compared to the previous session.
The Conference included four panel sessions, which covered 
the social and economic impacts and risks of widespread 
adoption of new technologies, talent development and hu-

man capital management, the impact of emerging technolo-
gies on modern defence operations, and the latest technolo-
gy trends.
The Conference saw the participation of more than 17 speak-
ers, including leaders, ministers, and senior officials in the de-
fence sector from across the world.
This year’s edition witnessed features and initiatives that were 
held for the first time, which contributed to strengthening 

Number of 
exhibiting 
companies 
reached 

1,353
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Defence Conference, which attracted more than 1,800 par-
ticipants from all over the world. Aside from this, the Worthi-
ness & Safety Conference, which was held for the first time on 
the sidelines of the two exhibitions, witnessed wide-scale 
participation by decision-makers and industry experts.”
Humaid Matar Al Dhaheri, Managing Director and CEO of 
ADNEC Group, stated: “The high level of participation in this 
edition coincided with the 30th anniversary of IDEX, which 

was launched in 1993, reinforcing IDEX and 
NAVDEX as the largest events in the defence 
industry on the global level.”
He added: “The latest edition reflected the 
significant growth of the national defence 
sector, where the number of national com-
panies increased to 216 exhibiting compa-
nies, with a growth rate of 50 per cent com-

pared to the previous edition. Aside from this, the UAE pavil-
ion was the largest among the exhibiting pavilions with a to-
tal area of more than 23,700 square metres, marking a 
growth rate of 16 per cent compared to the previous edition.”
Over five days, IDEX and NAVDEX witnessed the announce-
ment of many deals and strategic partnership agreements 
between major national and international companies, which 
demonstrated its role in supporting national industries, 

Number of 
visitors crossed 

132,500
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to 24 at the Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC), 
cemented the global position of IDEX & NAVDEX as the larg-
est defence event in the world, marking another success sto-
ry in the journey of the exhibition, which began nearly 30 
years ago.
World’s Attention
Major General Dr. Mubarak Saeed bin Gafan Al Jabri, Vice 
Chairman of the Higher Organising Committee of IDEX and 
NAVDEX, said: “During the event, the UAE was the focus of 
the world’s attention and a destination for experts and spe-
cialists in the defence industry. The latest edition witnessed 
an increase in the number of participants, exhibitors, and 
visitors, as well as the number of partnerships and the vol-
ume of deals announced at this global event, in addition to 
record participation by leaders and decision-makers, as the 
number of participating official delegations exceeded 367 
delegations from all around the world.”
He added: “The two exhibitions contributed to the transfer 
and localisation of advanced knowledge in the country, and 
strengthening capabilities of national human resources. This 
was also evident through the panels and workshops that 
were held during the two exhibitions and the International 

There were 216 national exhibitors, marking a 50 per cent in-
crease compared to the previous edition.
Held under the patronage of President His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, the 16th edition of the Inter-
national Defence Exhibition (IDEX 2023) and the 7th edition 
of the Maritime Defence Exhibition (NAVDEX 2023) were or-
ganised by ADNEC Group in cooperation with the Ministry of 
Defence. 
The success of this year’s edition, which ran from February 20 
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IDEX, NAVDEX 
Prove Roaring Success with 
Record AED23.34b Deals
IDEX and NAVDEX 2023, the biggest defence exhibitions of their kind in the world, turned out to be a tremendous suc-
cess. IDEX witnessed deals worth AED23.34 billion, more than 12 per cent increase compared to the previous edition. 
The number of visitors crossed 132,500. The number of exhibiting companies also increased to reach 1,353 from 65 
countries, and 41 country pavilions.
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Concept of Defence 
Industries

Editorial
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There is no specific 
definition of defence 
and military industries. 
This is perhaps due to 
the global revolution in 
science, technology and 
artificial intelligence 
(AI). However, there 
is consensus among 
researchers and experts 
that ‘defence and 
military industries’ is 
used to refer to the 
defence industrial base, 
or ‘defence industry 
and technology base’, 
highlighting the 
industrial assets of 
governments that are 
of direct or indirect 
importance to the 
production of defence 
equipment.

According to this definition, the technological revolution was reflected in the 
quality and forms of “land, sea, and air” weapons, both defensive and offensive. 
The arms industry, in general, whether defensive or offensive, is an international 
commercial market specialising in manufacturing weapons, technology, and 
military equipment.
The world is now witnessing remarkable developments in defence and military 
industries. Countries tend to produce generations of advanced weapons in 
various forms. Besides, information warfare and means of space warfare have 
entered these industries. Today, countries are focusing on electronic warfare, 
increased production of smart munitions, and means of protection for individuals 
and facilities, as well as research, development and technology transfer.
Due to the complicated nature of the defence and military industries and their 
overlap with other industries, many analytical trends have emerged regarding 
the concept and significance of these industries. Some think that the concept of 
defence industries is a critical part of the deterrence system of any country, not 
for the sake of attack and aggression, but to deliver a message to any party that 
intends to trespass or attack. Some hold that defence industries are not only 
limited to military products but also include the ability to conduct research and 
development (R&D), design and technology development. While some others 
believe that defence industries are one of the most important elements of 
modernising the armed forces of any country and constitute an essential factor 
in determining its military strength, as it is one of the most important elements of 
the comprehensive defence and security strategy of any country. Other trends 
link the success of defence and military industries with the possession of 
advanced technology and the ability to create and innovate for these industries 
to remain competitive. However, military innovation and the modernisation of 
military technology and training techniques must be a sustainable process in 
times of peace and war.
The other factor that makes investment in technical capabilities, information 
security, and innovation an essential requirement to advance defence and 
military industries lies in the changing nature of conflicts between countries, and 
the growing cyberattacks, which may be increasingly prevalent in the future. 
Experts do not exclude the fact that countries seeking to pursue technological 
superiority for economic and military reasons may tend to enhance their 
capabilities in the field of cyber security. Armies will seek to make developments 
in the field of information and communication technology, as it is expected to 
have a significant impact at the global level in the manufacture of weapons in 
their various forms.
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