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»آيدكس« و«نافدكس« 2021:
نهــج جديــد فــي تنظيــم المعــارض الدفاعيــة الدوليــة  

في ظل جائحة كورونا

يوسف جمعه الحداد

مقدمة

اكتســت الــدورة الخامســة عشــرة مــن معــرض الدفــاع الدولــي »آيدكــس« والــدورة السادســة مــن معــرض 

الدفــاع البحــري »نافدكــس« 2021، اللتــان ُعقــدت فعالياتهمــا فــي أبوظبــي خــال الفتــرة مــن 21 إلــى 25 

فبرايــر 2021 أهميــة مضاعفــة، ليــس فقــط لكونهمــا مــن أهــم املعــارض اإلقليميــة والدوليــة املتخصصــة فــي 

إدارة وتنظيــم  فــي   
ً
 مختلفــا

ً
 ألنهمــا أسســا نهجــا

ً
أيضــا الدفاعيــة واألمنيــة والتكنولوجيــة، وإنمــا  املجــاالت 

املعــارض الدفاعيــة الدوليــة والفعاليــات الكبــرى بصفــة عامــة، بالنظــر إلــى انعقادهمــا فــي  ظــل جائحــة  

فيــروس كورونــا الصحيــة غيــر املســبوقة، بمــا جعلهمــا بمثابــة رســالة إيجابيــة إلــى العالــم  باســتعادة التعافــي 

من هذه الجائحة.

 وبالفعــل كان النجــاح االســتثنائي لهــذه الــدورة هــو الشــاهد العملــي علــى بــدء مرحلــة التعافــي مــن هــذه 

الجائحــة، والســيما مــع القــدرة االســتثنائية التــي أظهرتهــا إدارة املعرضيــن فــي تأميــن ســامة الوفــود املشــاركة 

بمــا  فــي ساســة ويســر،  تمــت  التــي  مــن اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة  الزائريــن عبــر مجموعــة  وجميــع 

 فــي كيفيــة تنظيــم املعــارض فــي أوقــات األزمــات والظــروف االســتثنائية، األمــر 
ً
 دوليــا

ً
يجعــل منهمــا مرجعــا

الــذي يضيــف قيمــة نوعيــة ورمزيــة لهمــا، كونهمــا يعــدان أول معرضيــن يتــم تنظيمهمــا بكفــاء واحترافيــة 

عاليتين، في ظل جائحة عاملية أجبرت دول العالم على إلغاء أو إرجاء فعالياتها. 

وتتنــاول هــذه الدراســة معر�ضــي »آيدكــس« ونافدكــس« 2021 مــن منظــور القــوة الشــاملة لدولــة اإلمــارات 

 مــرآة للنهضــة 
ً
العربيــة املتحــدة، فهمــا ليســا فقــط معرضيــن دولييــن دفاعييــن كبيريــن، وإنمــا  يعــدان أيضــا

والتكنولوجيــة  والعلميــة  واالقتصاديــة  السياســية  كافــة،  الصعــد  علــى  الدولــة  تشــهدها  التــي  الشــاملة 

والدفاعيــة والعســكرية؛ ولهــذا فــإن النجــاح االســتثنائي الــذي تحقــق فــي هــذه الــدورة ال يمكــن فصلــه بــأي 

حــال مــن األحــوال عــن إنجــازات نوعيــة أخــرى حققتهــا دولــة اإلمــارات فــي مجــاالت أخــرى، كالفضــاء والطاقــة 

النووية السلمية، تجسد في مجملها مفهوم القوة الشاملة لها. 
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وتتألف هذه الدراسة من خمسة محاور رئيسية هي:

املحور األول: مكانة »آيدكس« و«نافدكس« على خارطة معارض الدفاع العاملية.

املحور الثاني: »آيدكس« و«نافدكس« 2021 .... شواهد النجاح االستثنائي.

املحور الثالث: مقومات ريادة اإلمارات في تنظيم وصناعة معارض الدفاع والفعاليات الكبرى.

املحور الرابع: تميز الصناعات العسكرية اإلماراتية في آيدكس ونافدكس 2021.

املحور الخامس: »آيدكس« و«نافدكس« 2021 .. املردود على قوة اإلمارات الشاملة.

المحــور األول: مكانــة »آيدكــس« و«نافدكــس« علــى خارطة 
معارض الدفاع العالمية

معــارض  علــى خارطــة  مكانتهمــا  تعزيــز  فــي   2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس«  الدولــي  الدفــاع  نجــح معرضــا 

الدفــاع العامليــة املتخصصــة، حيــث أصبحــا عامــة بــارزة فــي ســماء هــذه املعــارض، ومنصــة دوليــة لصنــاع 

القــرار ورواد الصناعــات الدفاعيــة وكبــار القــادة واملســؤولين والخبــراء يتدارســون فيهــا أهــم القضايــا التــي 

تؤثــر علــى نمــو القطاعــات الدفاعيــة، ويتعرفــون مــن خالهــا علــى أحــدث التطــورات واالبتــكارات الجديــدة 

في التكنولوجيات العسكرية الصاعدة.

وقــد ترتــب هــذا النجــاح االســتثنائي الــذي حققتــه دورة 2021 ملعر�ضــي »آيدكــس« ونافدكــس«، علــى 

ســبت مــن الــدورات الســابقة، والتــي ُعقــدت علــى مــدار فتــرة زمنيــة تقتــرب 
ُ
الخبــرات املتراكمــة التــي اكت

من ثاثة عقود، فمنذ انطاق دورته األولى في عام 1993 حقق »آيدكس« إنجازات كبرى ونجاحات 

متواصلــة، ســواء مــن حيــث الزيــادة املطــردة فــي حجــم املســاحة املخصصــة للمعروضــات، أو عــدد 

إليــه  توصلــت  مــا  أحــدث  عــرض  علــى  تحــرص  التــي  العامليــة  الشــركات  عــدد  أو  املشــاركة،  الــدول 

التكنولوجيــا العســكرية فــي صناعــة األســلحة، األمــر الــذي أّهلــه ليكــون أهــم وأضخــم املعــارض املعنيــة 

بالصناعــات العســكرية علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، ومــن أهمهــا وأبرزهــا علــى 

مستوى العالم. 
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كذلــك يعــد معــرض الدفــاع البحــري »نافدكــس«، مــن أهــم املعــارض العامليــة لعــرض األنظمــة البحريــة 

ومعــدات الشــركات املتطــورة واالبتــكارات الحديثــة والتكنولوجيــا املتقدمــة، ويتيــح للمهتميــن البقــاء علــى 
واملعــدات  العســكرية  املنظومــات  فــي  املســتخدمة  والتقنيــات  التطــورات  أحــدث  علــى  مســتمر  اطــاع 
واألجهــزة الخاصــة فــي مجــاالت الدفــاع البحــري. وقــد شــهد »نافدكــس« منــذ إطــاق دورتــه األولــى عــام 
الذيــن  الــزوار  وأعــداد  املبرمــة  الصفقــات  وعــدد  املشــاركة  الــدول  حيــث  مــن   

ً
متســارعا  

ً
تطــورا   2011

يطلعــون علــى النمــو املتســارع فــي التقنيــات البحريــة، مــا ســاهم فــي تعزيــز دور املعــرض باعتبــاره منصــة 
لالتقــاء والشــراكة فــي املجــاالت البحريــة، خاصــة مــع الحضــور النوعــي البــارز الــذي يحظــى بــه املعــرض، 

 من أهميته الدولية.
ً
انطاقا

باهتمــام مختلــف  تحظــى  التــي  الدوليــة  الدفــاع  معــارض  أهــم  مــن  باعتبارهمــا  اآلن  املعرضــان  ــف  ويصنَّ
شركات الدفاع والتكنولوجيا في العالم، بالنظر  إلى االعتبارات التالية: 

الدفاعيــة، . 1 الصناعــات  فــي  املتخصصــة  العامليــة  الشــركات  كبــرى  اجتــذاب  فــي  »آيدكــس«  نجــاح 
العســكريين  الخبــراء  مــن  العديــد  عــن   

ً
فضــا الدفاعــي،  الشــأن  فــي  املســؤولين  مــن  والعديــد 

واالســتراتيجيين الذيــن يقدمــون خبرتهــم الحياتيــة وانطباعهــم عــن كل جديــد فــي عالــم األســلحة1. بــل 
إن هنــاك مــن ينظــر إليــه باعتبــاره أهــم منصــات اتخــاذ القــرار فــي العالــم حــول الصناعــات الدفاعيــة 
والعســكرية والتكنولوجيــة فــي العالــم2. فــي حيــن يعــد »نافدكــس« أكبــر معــرض فــي املنطقــة مخصــص 
 رفيعــة املســتوى مــن 

ً
لصناعــات الدفــاع البحــري وأمــن الســواحل، حيــث يســتقطب املعــرض وفــودا

أبــرز صنــاع القــرار واملســؤولين عــن عمليــات الشــراء ملنتجــات وخدمــات وحلــول الدفــاع البحــري، 

وأمن السواحل في العديد من دول العالم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل زيارته لجناح شركة Pal Aerospace الكندية
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يمثــل املعرضــان منصــة دوليــة تســهم فــي تعزيــز العاقــات بيــن الدوائــر الحكوميــة وشــركات األعمــال . 2

والقــوات املســلحة فــي جميــع أنحــاء املنطقــة والعالــم، وال تقتصــر فقــط علــى الجوانــب العســكرية، 

 جوانب أخرى ترتبط بمختلف القطاعات االقتصادية3.
ً
وإنما تشمل أيضا

يتيــح املعرضــان واملؤتمــر الدولــي املصاحــب لهمــا للمعنييــن والباحثيــن االســتراتيجيين منصــة دوليــة . 3

لاطــاع علــى التوجهــات الدفاعيــة والنظريــات العســكرية الجديــدة التــي تنتمــي إلــى مــدارس عســكرية 

مختلفــة فــي العالــم، وللتعــرف كذلــك علــى آخــر املســتجدات املتعلقــة بالعلــوم العســكرية العامليــة، فــي 

ظــل الثــورة التــي أحدثتهــا تكنولوجيــا الــذكاء االصطناعــي فــي الصناعــات العســكرية وأنظمــة املحــاكاة 

والتقنيــات املتطــورة لتخزيــن وتحليــل املعلومــات4. وينطــوي هــذا األمــر علــى قــدر كبيــر مــن األهميــة، 

املفاهيــم  فــي  كبيــرة  تحــوالت  اآلن  يشــهد  العالــم  أن  حقيقــة  االعتبــار  فــي  األخــذ  تــم  مــا  إذا  خاصــة 

والنظريــات العســكرية التقليديــة التــي ســادت لعقــود، وذلــك بفضــل الثــورة الهائلــة التــي أحدثتهــا 

فــي إعــادة تشــكيل موازيــن  الــذكاء االصطناعــي، التــي باتــت مــن أهــم املحــددات املؤثــرة  تكنولوجيــا 

القوة العسكرية في العالم، والتي دفعت القوى الكبرى إلى تخصيص جزء من ميزانياتها لاستثمار 

في تكنولوجيا الذكاء االصطناعي، وخاصة في الجوانب العسكرية والدفاعية واألمنية.  

بنــاء . 4 ثــم  ومــن  العالــم،  فــي  العســكري  التصنيــع  اتجاهــات  لدراســة  ثريــة  فرصــة  املعرضــان  يوفــر 

للدقــة حــول  أقــرب  الحديثــة ورســم ســيناريوهات  للجيــوش  العســكرية  القــدرات  تصــورات حــول 

احتياجات القوات املســلحة من املعدات واألســلحة. فقد بات »آيدكس« املنصة األبرز الســتعراض 

التكنولوجيات العســكرية الصاعدة في العالم، بينما يعرض »نافدكس« أحدث التقنيات البحرية 

وأنظمــة  القتاليــة،  واملعــدات  البرمائيــة  واملراكــب  البحريــة  والقــوارب  الحربيــة  الســفن  تضــم  التــي 

حماية السواحل وحلول االتصال البحرية البرية.

إلــى . 5 الطامحــة  اإلماراتيــة  الدفــاع  لشــركات  بالنســبة  مهمــة  تســويقية  منصــة  املعرضــان  يشــكل 

فــي ظــل املشــاركة  االســتحواذ علــى حصــة أكبــر مــن ســوق الصناعــات الدفاعيــة العالمــي، خاصــة 

 عــن كونهمــا يســهمان فــي نقــل وتوطيــن التكنولوجيــا الخارجيــة مــن خــال 
ً
الدوليــة الواســعة. فضــا

الشراكات واالتفاقيات التي يتم إبرامها مع كبرى الشركات العاملية املشاركة5.
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يعــد املعرضــان مــرآة حقيقيــة تعكــس مــدى التطــور التــي حققتــه صناعــات الدفــاع اإلماراتيــة، ففــي . 	

معظــم دورات آيدكــس، منــذ الــدورة األولــى التــي ُعقــدت عــام 1993 وحتــى الــدورة الخامســة عشــرة 

وتشــهد  بقــوة،  حاضــرة  الوطنيــة  الدفــاع  شــركات  معروضــات  كانــت   ،2021 عــام  ُعقــدت  التــي 

 فــي مســتوى جودتهــا وكفاءتهــا، وتحظــى علــى الــدوام بإشــادة القائميــن علــى 
ً
 نوعيــا

ً
باســتمرار تطــورا

 علــى صعــود الصناعــات 
ً
كبريــات شــركات التصنيــع العســكري العالمــي. بينمــا كان نافدكــس شــاهدا

اإلماراتيــة فــي مجــال الدفــاع البحــري وإبــراز قدراتهــا النوعيــة فــي مجــاالت الســفن الحربيــة واملراكــب 

واملركبات البرمائية واملعدات القتالية وأنظمة أمن السواحل وحلول االتصاالت البحرية.

 المحــور الثانــي: »آيدكــس« و«نافدكس« 2021 .... مؤشــرات
النجاح االستثنائي

حققــت الــدورة الخامســة عشــرة مــن معــرض الدفــاع الدولــي »آيدكــس » والــدورة السادســة مــن معــرض الدفــاع 

بالتوقيــت  يتعلــق  فيمــا  ســواء  مســتوى،  مــن  أكثــر  علــى   
ً
الفتــا  

ً
اســتثنائيا  

ً
نجاحــا  ،  2021 »نافدكــس«  البحــري 

ومستوى املشاركة وفعالية اإلجراءات أو حجم الصفقات املعلنة، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

آلية »سهم« إنتاج شركة »انترناشونال جولدن جروب« اإلماراتية
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التوقيت: . 	

التــي أجبــرت العديــد مــن دول   »19 تزامــن انعقــاد هذيــن املعرضيــن مــع اســتمرار جائحــة كورونــا »كوفيــد- 

العالــم علــى إلغــاء معظــم الفعاليــات واملعــارض ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة ملواجهــة الجائحــة، 

لكــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة شــكلت اســتثناء مــن ذلــك؛ ألنهــا كانــت تضــع فــي اعتبارهــا وهــي تخطــط 

لتنظيــم مثــل هــذه النوعيــة مــن الفعاليــات الكبــرى احتمــاالت حــدوث أزمــات طارئــة، ومــن ثــم عملــت علــى 

 .
ً
االستعداد الجيد ملثل هذه االحتماالت؛ ما مكنها من إقامة هذه الفعاليات في موعدها املحدد لها مسبقا

وال شــك فــي أن انعقــاد معر�ضــي »آيدكــس« و«نافدكــس« 2021 فــي موعدهمــا املحــدد ال يعــد فقــط شــهادة 

 تأكيــد علــى تفــوق دولــة اإلمــارات 
ً
نجــاح للجنــة املعنيــة بتنظيمهمــا بكفــاءة واحترافيــة عاليــة، وإنمــا هــو أيضــا

وريادتهــا فــي تنظيــم هــذه النوعيــة مــن املعــارض الدفاعيــة، حتــى فــي ظــل جائحــة كورونــا التــي فرضــت تحديــات 

غيــر مســبوقة علــى جميــع أنحــاء العالــم، وتوقفــت معهــا حركــة املعــارض الدوليــة، فقــد نجحــت اللجنــة العليــا 

التــي ضمنــت ســامة جميــع  الوقائيــة  واإلجــراءات  االحترازيــة  التدابيــر  كافــة  اتخــاذ  فــي  للمعرضيــن  املنظمــة 

الزوار واملشاركين، وفق أعلى معايير الصحة والسامة املحلية والعاملية	. 

واقــع األمــر أن نجــاح اإلمــارات فــي تنظيــم معر�ضــي »آيدكــس« و«نافدكــس« 2021  ليــس األول مــن نوعــه فــي ظــل جائحــة 

كورونــا، فقــد اســتطاعت تنظيــم الــدورة الرابعــة واألكبــر مــن معر�ضــي “يومكــس وســيمتكس 2020”، بكفــاءة واحترافيــة 

، وقــد نجــح املعرضــان فــي ترســيخ 
ً
2020 مــع بدايــات انتشــار الجائحــة عامليــا عاليــة، اللذيــن تــم تنظيمهمــا فــي فبرايــر 

 
ً
مكانتهمــا كمنصتيــن عامليتيــن لعــرض أحــدث االبتــكارات والتقنيــات واملعــدات األمنيــة أمــام جمهــور عالمــي يضــم وفــودا

حكومية إقليمية، إلى جانب مجموعة من الوكاالت والجهات املتخصصة بالقطاع والهيئات املدنية.

2021، وهــو العــام الــذي  بــل يرتبــط كذلــك بالعــام  وال يتعلــق عامــل التوقيــت فقــط بجائحــة كوفيــد19-، 

ســتحتفل فيــه دولــة اإلمــارات باليوبيــل الذهبــي لتأسيســها، وقــد حققــت فيــه العديــد مــن اإلنجــازات النوعيــة 

فــي مختلــف املجــاالت، وال ينفصــل نجــاح معر�ضــي  فــي مســيرة نهضتهــا الشــاملة  والنجاحــات غيــر املســبوقة 

اإلنجــازات  مســيرة  ضمــن  إدراجهمــا  يمكــن  إنــه  بــل  النجاحــات،  هــذه  عــن   2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس« 

والنجاحــات الكبــرى فــي مســيرة التنميــة والتطــور فــي الدولــة، فمعــرض »آيدكــس« يجســد منــذ انطاقــه طمــوح 

دولــة اإلمــارات نحــو تحقيــق الريــادة والتفــوق باملعاييــر العامليــة، إذ اســتطاع أن يتجــاوز املحليــة إلــى العامليــة، 

علــى  يطــرأ  جديــد  كل  يواكــب  حيــث  العالــم،  فــي  الدفــاع  معــارض  أهــم  مــن   
ً
واحــدا باعتبــاره  ُيصّنــف  وبــات 

الدفاعيــة  الصناعــات  فــي  املتخصصــة  العامليــة  الشــركات  كبــرى  إليــه  ويجــذب  الســاح،  صناعــة  منظومــة 

والتكنولوجية. واألمر نفســه بالنســبة ملعرض »نافدكس«، الذي اســتطاع خال دوراته الســت في الســنوات 

العشــر املاضيــة، أن يرســخ مكانتــه كمعــرض دولــي متخصــص فــي الدفــاع البحــري، يواكــب أحــدث التطــورات 

والتقنية على منظومات ومعدات الدفاع البحري.
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مستوى املشاركة:  . 	

ورغــم التوقعــات التــي كانــت تشــير إلــى تراجــع حجــم املشــاركة فــي دورة 2021 ملعر�ضــي »آيدكــس« و«نافدكــس« 
، إذ بلــغ إجمالــي عــدد الــدول املشــاركة فــي املعرضيــن 

ً
بســبب جائحــة كورونــا، فــإن حجــم املشــاركة كان كبيــرا

واملؤتمــر الدولــي املصاحــب لهمــا 0	 دولــة، كان أبرزهــا الواليــات املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية والصيــن 
وفرنســا وهــي الــدول راعيــة أكبــر األجنحــة، بجانــب مشــاركة خمــس دول جديــدة للمــرة األولــى؛ هــي إســرائيل، 
ومقدونيــا الشــمالية، وأذربيجــان، ولوكســمبورغ والبرتغــال.  ويضــاف إلــى ذلــك مشــاركة أكثــر مــن 77 وزيــر 
دفــاع و79 شــخصية عســكرية مهمــة مــن رئيــس أركان وقــادة القــوات البحريــة، إضافــة إلــى وفــود عســكرية مــن 
 عــن 900 شــركة عامليــة. ورغــم أن عــدد الشــركات الدوليــة 

ً
82 دولــة علــى كافــة املســتويات القياديــة، فضــا

2019، والتــي شــهدت مشــاركة  املشــاركة فــي هــذه الــدورة يقــل عــن الــدورة الســابقة التــي انعقــدت فــي عــام 
1300 شــركة، فإن القيمة الرمزية لحجم املشــاركة في دورة 2021 رســخت من مكانة املعرضين، باعتبارهما 

أول معرضين ينعقدان في ظل جائحة كورونا.

فــي اســتقطاب أهــم شــركات الدفــاع والتكنولوجيــا التــي  2021 أنهــا نجحــت  ومــا يضاعــف مــن أهميــة دورة 
تنتمــي للــدول الكبــرى التــي تســيطر علــى تجــارة األســلحة فــي العالــم، وفــي مقدمتهــا الشــركات األمريكيــة؛ مثــل 
شــركة »إيــه إم جنــرال “ AM General، وشــركة »أركتــوروس يــو إيــه فــي إنــك “ Arcturus UAV, Inc، وشــركة 
الطائــرات  صناعــة  فــي  الرائــدة  العامليــة   Boeing »بوينــج”  وشــركة   ،Arnold Defense  “ ديفينــس  »أرنولــد 
العســكرية  منتجاتهــا  أحــدت  الشــركات  هــذه  عرضــت  وقــد  واألمــن،  والفضــاء  الدفــاع  وأنظمــة  التجاريــة 
 لعــدد مــن الشــركات الصينيــة والروســية، حيــث 

ً
 مميــزا

ً
 حضــورا

ً
والتكنولوجيــة. كمــا شــهدت هــذه الــدورة أيضــا

ظهــرت املؤسســة الوطنيــة الصينيــة الســتيراد وتصديــر اآلالت الدقيقــة CPMIEC، والتــي تعتبــر قنــاة رئيســية 
 China لشــركة  الفائقــة  التكنولوجيــا  منتجــات  وتصديــر  الســتيراد  الصينيــة  الحكومــة  قبــل  مــن  مرخصــة 
الدفاعيــة،  الصواريــخ  أســلحة  واســتيراد  تصديــر  مجــال  فــي  أسا�ضــي  بشــكل  تنشــط  التــي   ،Aerospace

وتكنولوجيا األقمار االصطناعية، ومعدات تكنولوجيا الفضاء، واملركبات الخاصة، واآلالت الدقيقة. 

آلية »انكس« الكندية 
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كمــا شــاركت شــركة الســيارات الكوريــة الجنوبيــة »كيــا« فــي معــرض »آيدكــس« 2021، حيــث قامــت بعــرض 

بعــرض  التكتيكيــة الخفيفــة. كمــا حرصــت روســيا علــى املشــاركة الواســعة  مــن املركبــات العســكرية  عــدٍد 

مجموعــة واســعة مــن املنتجــات الروســية مــن الشــركات املختلفــة، لعــل أبرزهــا منظومــة الصواريــخ املضــادة 

للطائــرات »بانتســير إس 1 إم«، والتــي تعــرض ألول مــرة، كمــا قدمــت شــركة كاشــينكوف مجموعــة واســعة 

الدفاعيــة  منتجاتهــا  بأحــدث  األوروبيــة  الشــركات  مــن  مجموعــة  كذلــك  وشــاركت  الصغيــرة.  األســلحة  مــن 

والعســكرية، كشــركة »نافــال جــروب الفرنســية Naval Group«، وهــي الشــركة األوروبيــة الرائــدة فــي مجــال 

Navan-”البريطانيــة، وشــركة »نافانتيــا  BAE Systems ”الصناعــات البحريــة، وشــركة »بــي إيــه إي سيســتمز

فــي  الرائــدة  اإليطاليــة    Fincantieri Spa”إيــه بــي  كانتييــري إس  »فيــن  اإلســبانية، وشــركة    tia S.A., S.M.E

صناعة وصيانة السفن واإلنشاءات البحرية7.  

كمــا شــاركت فــي املعرضيــن مجموعــة مــن أبــرز الشــركات العربيــة فــي الصناعــات العســكرية، أبرزهــا شــركات 

الــدورة مجموعــة واســعة مــن  فــي هــذه  اإلنتــاج الحربــي والهيئــة العربيــة للتصنيــع املصريــة، والتــي عرضــت 

كمــا   .8 كا  والطائــرة  التمســاح،  واملدرعــة   ،ST500و  ST100 العســكريتان  املدرعتــان  بينهــا  مــن  املنتجــات، 

شــاركت حوالــي 12 شــركة ســعودية متخصصــة فــي مجــال الصناعــات الدفاعيــة واألمنيــة، أبرزهــا الشــركة 

SAMI، وذلــك بمشــاركة وتنظيــم الهيئــة العامــة للصناعــات العســكرية  الســعودية للصناعــات العســكرية 

الســعودية ووزارة االســتثمار. كمــا حرصــت بعــض الشــركات األردنيــة علــى املشــاركة، مثــل املجموعــة األردنيــة 

.  JIGلاستثمار

فعالية اإلجراءات التنظيمية: . 	

غيــر  اإلجــراءات  إلــى  منــه  جانــب  فــي  يعــود   2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس«  معر�ضــي  دورة  نجــاح  أن  الشــك 

التقليديــة التــي اتخذتهــا اللجنــة العليــا املنظمــة لخــروج املعرضيــن بهــذا الشــكل الحضــاري، فقــد تبنــت اللجنــة 

اســتراتيجية جديــدة إلدارة فعاليــات هــذه الــدورة بشــكل يختلــف عــن الــدورات الســابقة، تمثلــت فــي اتخــاذ 

العديــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة والوقائيــة لضمــان صحــة وســامة العارضيــن واملشــاركين والــزوار، وذلــك 

وفــق أفضــل املعاييــر العامليــة، وبمــا ينســجم مــع جهــود الدولــة الخاصــة بمواجهــة جائحــة كورونــا، حيــث تــم 

واملشــاركين،  والــزوار  واإلعامييــن  والعارضيــن  الدوليــة  بالوفــود  الخاصــة  اإلجــراءات  تســهيل  علــى  العمــل 

وشــمل ذلــك تســهيل إجــراءات إصــدار تأشــيرات الدخــول، وإجــراء فحــوص »كوفيــد– 19« لجميــع الوفــود 

الدولية في مطارات الدولة حال وصولهم، وتوفير بيئة مثالية لإلقامة. . 

كمــا تميــزت دورة »آيدكــس« و«نافدكــس« 2021 عــن الــدورات الســابقة باإلجــراءات املبتكــرة التــي تــم اتخاذهــا 

ميــدان  إنشــاء  تــم  املثــال  ســبيل  فعلــى  املشــاركة؛  للشــركات  والتكنولوجيــة  الدفاعيــة  املنتجــات  لعــرض 

8
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مخصــص لعــرض قــدرات وإمكانــات املعــدات بمــا يســاعد فــي إظهــار قدراتهــا علــى املنــاورة أمــام الــزوار فــي ظــل 

تضاريس مختلفة تحاكي الطبيعة بما عزز من تجربة املشاركين والزائرين على حد سواء9.  

وال شــك فــي أن هــذه اإلجــراءات غيــر التقليديــة واملبتكــرة قــد عــززت ثقــة العالــم فــي قــدرة اإلمــارات علــى تنظيــم 

املعرضيــن وخروجهمــا بالصــورة التــي أبــرزت خبراتهــا التنظيميــة والبشــرية والفنيــة. كمــا رســخت فــي الوقــت 

ذاتــه مــن مكانــة املعرضيــن، باعتبارهمــا يمثــان مرجعيــة دوليــة لباقــي املعــارض الدفاعيــة فــي كيفيــة اتخــاذ 

اإلجراءات االحترازية والوقائية التي تضمن سامة الوفود املشاركة والزوار. 

ترسيخ مكانة املعرضين كمنصة دولية لعرض أحدث املنتجات الدفاعية في العالم: . 	

 شــهدت دورة »آيدكــس« و«نافدكــس« 2021 عــرض أحــدث املنظومــات الدفاعيــة والتكنولوجيــة فــي العالــم، 

بعــد عــام مــن توقــف املعــارض الدوليــة املتخصصــة بســبب جائحــة كورونــا، إذ كانــت هــذه الــدورة فرصــة 

ذهبية  للشركات الدولية املشاركة الستعراض أبرز تقنياتها ومنتجاتها العسكرية.

العالــم بتطويــر  الــذي توليــه الشــركات املتخصصــة حــول  الكبيــر  فــي هــذا الصــدد، االهتمــام  وقــد لوحــظ، 

األنظمــة غيــر املأهولــة، والتــي تتيــح التحكــم باملنتجــات العســكرية »عــن ُبعــد«؛ وذلــك بهــدف املحافظــة علــى 

سامة الجيوش، وتقليل الخسائر البشرية، وتعزيز القدرة على أداء املهام العملياتية بكفاءة ودقة عالية.

 وقــد شــهد املعرضــان، فــي هــذا الســياق، اإلعــان عــن منظومــات جديــدة مــن األســلحة فــي القطاعــات كافــة. 

 ملهــام مواجهــة املجموعــات اإلرهابيــة، 
ً
فعلــى ســبيل املثــال، قدمــت شــركة »روس أوبــرورون إكســبورت« حلــوال

وضمــان أمــان وســامة األهــداف املهمــة والحكوميــة، تمثلــت فــي ناقلــة الجنــود املدرعــة، وعربــة املشــاة القتاليــة 

الجــوي  للدفــاع  الصاروخــي  والنظــام   ،»400 »انتيــه  الجــوي  للدفــاع  الصاروخــي  والنظــام  »بوميرانــغ«، 

»فيكينــغ«، والرشــاش »كــورد« ومســدس »ليبيديــف«، ونظــام التصــدي للطائــرات غيــر املأهولــة، إضافــة إلــى 

35«، ومروحيــة  القــدرات الفائقــة »ســو  نمــاذج للطائــرات، منهــا الطائــرة املقاتلــة املتعــددة األغــراض ذات 

النقــل واإلنــزال »مــي 38 تــي«. كمــا عرضــت شــركة »هانوهــا« الكوريــة، مجموعــة مــن التقنيــات الحديثــة فــي 

هــذا الصــدد؛ منهــا مركبــة غيــر مأهولــة متعــددة األغــراض، ومحطــة أســلحة يتــم التحكــم فيهــا عــن ُبعــد، ويمكــن 

تثبيتهــا علــى مركبــة مدرعــة بعجــات، إضافــة إلــى مركبــة رباعيــة الدفــع تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة ويمكنهــا 

تنفيذ مهام مختلفة10.

حجم الصفقات: . 	

 فــي حجــم الصفقــات املعلنــة خــال إقامــة فعاليــات 
ً
يصنــف معــرض »آيدكــس« باعتبــاره املعــرض األول عامليــا

»آيدكــس«  دورة  خــال  واملحليــة  الخارجيــة  الشــركات  مــع  املبرمــة  الصفقــات  حجــم  بلــغ  فقــد  املعــرض، 
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و«نافدكس« 2021 نحو 20.957 مليار درهم )نحو 5.7 مليار دوالر( ، وهذا الرقم يعد، بحسب تصريحات 

اللــواء الركــن طيــار إســحاق صالــح البلو�ضــي الوكيــل املســاعد للصناعــات وتطويــر القــدرات الدفاعيــة فــي وزارة 

الدفــاع، ونائــب رئيــس اللجنــة العليــا املنظمــة للمعــرض، أعلــى قيمــة صفقــات للقــوات املســلحة اإلماراتيــة فــي 

تاريــخ املعــرض11 . وبهــذا، فــإن إجمالــي صفقــات »آيدكــس«، منــذ انطــاق دورتــه األولــى فــي عــام 1993، وحتــى 

دورتــه الخامســة عشــرة فــي فبرايــر 2021  تبلــغ مــا يزيــد علــى 195 مليــار درهــم، وهــذه الصفقــات تنطــوي علــى 

 فــي عمليــة نقــل التكنولوجيــا 
ً
مــردود كبيــر، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بتطويــر الصناعــات الدفاعيــة بــل أيضــا

املعــارف  تمتلــك  التــي  البشــرية  الكــوادر  فــي  كذلــك  واالســتثمار  اإلمــارات،  فــي  توطينهــا  وعمليــة  العســكرية 

والتكنولوجيا العسكرية املتقدمة.

مؤشر حقيقي على بدء التعافي العاملي من جائحة كوفيد9	-: . 	

ال شــك فــي أن أحــد أســباب نجــاح معر�ضــي »آيدكــس« و«نافدكــس«  2021 يكمــن فــي تأثيرهمــا املحتمــل علــى 

نحــو مرحلــة  العالــم  انطــاق   علــى 
ً
 حقيقيــا

ً
العالــم؛ لكونهمــا يقدمــان مؤشــرا فــي  املعــارض  تنظيــم وصناعــة 

التــي  اإلمــارات  لدولــة  ُيحســب   
ً
نوعيــا  

ً
إنجــازا يشــكل  مــا  وهــو  »كوفيــد19-«؛  جائحــة  مــن  الحقيقــي  التعافــي 

 منــذ 
ً
 كبيــرا

ً
 لهــذه النوعيــة مــن الفعاليــات الكبــرى التــي شــهدت تراجعــا

ً
اســتطاعت أن تعيــد الزخــم مجــددا

ظهور هذه الجائحة نهاية 2019، وتوقفت معها معظم املعارض الدولية. 

لقــد اتخــذت دولــة اإلمــارات الخطــوة األولــى علــى طريــق التعافــي العالمــي مــن جائحــة كورونــا، وبعثــت مــن خــال 

بــدأ  العالــم  بــأن  وتفــاؤل  ثقــة  برســالة   2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس«  معر�ضــي  تنظيــم  فــي  الكبيــر  النجــاح 

وإنمــا  ليســا فقــط معرضيــن دولييــن دفاعييــن كبيريــن،  فآيدكــس ونافدكــس  ديناميتــه وحيويتــه،  يســتعيد 

 لعــودة التعافــي ملختلــف القطاعــات االقتصاديــة، وخاصــة قطــاع 
ً
 حقيقيــا

ً
يمكــن اعتبارهمــا كذلــك مؤشــرا

الصناعــات العســكرية والتكنولوجيــة، الــذي يعــد أهــم مرتكــزات االقتصــاد فــي العديــد مــن دول العالــم، حيــث 

تــم الكشــف خــال هــذه الــدورة عــن منظومــات جديــدة مــن أحــدث املعــدات العســكرية واألســلحة املتطــورة 

والتقنيــات الحربيــة املتطــورة، كمــا تــم اإلعــان عــن عقــد شــراكات اســتراتيجية بيــن مختلــف الجهــات املشــاركة 

 عــن الصفقــات الضخمــة التــي تــم اإلعــان 
ً
وكبريــات الشــركات العامليــة املتخصصــة فــي هــذه القطاعــات، فضــا

عنهــا بمليــارات الدراهــم، وهــي مؤشــرات إيجابيــة تشــير بوضــوح إلــى عــودة حركــة األعمــال واســتئناف مختلــف 

األنشطة االقتصادية التي تدشن ملرحلة التعافي الحقيقي من جائحة كورونا12. 



14

TRENDS RESEARCH & ADVISORY

المحــور الثالــث: مقومــات ريــادة اإلمــارات فــي تنظيــم 
وصناعة معارض الدفاع والفعاليات الكبرى

تنظيــم  فــي  اإلمــارات  دولــة  ريــادة   2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس«  ملعر�ضــي  االســتثنائي  النجــاح  يؤكــد 

وصناعــة املعــارض الدفاعيــة والفعاليــات الكبــرى بوجــه عــام، وامتاكهــا املقومــات التــي تؤهلهــا لقيــادة 

املنطقة والعالم في هذا القطاع الحيوي واالستراتيجي، والتي تتمثل فيما يلي:  

 الدعم الكبير  والالمحدود من قبل القيادة الرشيدة . 	

ــم معرضــا »آيدكــس« و«نافدكــس« تحــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
َّ
ينظ

رئيــس الدولــة القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، حفظــه هللا، كمــا يحظــى املعرضــان باهتمــام صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه 

هللا، وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 

املســلحة. ويمثــل هــذا الدعــم أهــم مقومــات النجــاح والتميــز، خاصــة أن القيــادة فــي دولــة اإلمــارات تنظــر 

مــن  يفهــم  مــا  وهــذا  للدولــة،  الحضــاري  الوجــه  تعكــس  باعتبارهــا  املعــارض  مــن  النوعيــة  هــذه  إلــى 

آيدكــس  ملعر�ضــي  زيارتــه  خــال  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  تصريحــات 

ونافدكــس 2021، والتــي أعــرب فيهــا عــن »اعتــزازه بالنجــاح الافــت الــذي حققــه معــرض »آيدكــس« فــي 

نســخته الخامســة عشــرة رغــم كل الظــروف املســتجدة التــي أفرزتهــا جائحــة كورونــا ومــا تبعهــا مــن آثــار 

ســلبية علــى االقتصــاد العالمــي والتواصــل اإلنســاني واالجتماعــي بيــن البشــر«. وتصريحــات صاحــب 

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، التــي أكــد فيهــا أن »معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي أصبــح مــن 

أهــم املنصــات العامليــة املعنيــة بحاضــر الصناعــات الدفاعيــة ومســتقبلها، ويتيــح فرصــة االطــاع علــى 

أحــدث النظــم التــي تعرضهــا الشــركات العامليــة علــى صعيــد الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية واألمنيــة 

التــي باتــت اليــوم توظــف مختلــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي، كمــا يواصــل املعــرض  دوره فــي تعزيــز 

الشــراكات ومــد جســور التواصــل والتعــاون بيــن الــدول«. وهــي تصريحــات تبــرز أهميــة آيدكــس فــي الفكــر 

التنمــوي للقيــادة الرشــيدة فــي دولــة اإلمــارات، والــذي ينظــر إلــى آيدكــس ونافدكــس باعتبارهمــا صناعــة 

قطاعــات  معظــم  وعلــى  اإلماراتيــة،  الدفاعيــة  الصناعــات  علــى  اإليجابيــة  مردوداتهــا  لهــا  متكاملــة 

االقتصاد اإلماراتي بصفة عامة.
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املوقع الجغرافي االستراتيجي املتميز  لدولة اإلمارات:. 	

يســاعد موقــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كحلقــة وصــل بيــن الشــرق والغــرب، ونهجهــا السيا�ضــي 

بــكل  صناعاتهــا  عــرض  علــى  الدفــاع  شــركات  املحــاور،  سياســة  عــن  االبتعــاد  علــى  يقــوم  الــذي 

حياديــة14. وال شــك فــي أن ملوقــع دولــة اإلمــارات الجغرافــي املتميــز تأثيــره الجوهــري علــى الصناعــات 

الصناعــات  مجــال  فــي  الكبــرى  الدوليــة  للشــركات  الدولــة  جاذبيــة  مــن  يزيــد  إنــه  إذ  الدفاعيــة، 

الدفاعيــة والعســكرية، التــي تســعى بدورهــا إلــى االســتفادة مــن هــذا املوقــع فــي الترويــج ملنتجاتهــا فــي 

دول املنطقــة، وخاصــة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة. ولعــل مــا يضاعــف مــن أهميــة 

علــى  اإلمــارات  تســاعد  ممتــازة  بريــة وجويــة  بشــبكة مواصــات  يرتبــط  أنــه  الجغرافــي  املوقــع  هــذا 

االتصال مع مختلف دول العالم.

البنية التحتية املتطورة إلمارة أبوظبي. 	

 لقطــاع صناعــة املعارض واملؤتمرات 
ً
أهلــت البنيــة التحيتــة املتطــورة إمــارة أبوظبــي كــي تكــون عاصمــة

املتخصصــة فــي املنطقــة، حيــث تتمتــع اإلمــارة بشــبكة نقــل متطــورة، وأنظمــة نقــل ذكيــة، كمــا أنهــا 

ومراكزهــا  وموانئهــا  مطاراتهــا  جانــب  إلــى   ،14 ً
وعامليــا  

ً
إقليميــا  

ً
مهمــا  

ً
وخدماتيــا  

ً
لوجســتيا  

ً
مركــزا تعــد 

. وتشــكل هــذه البنيــة التحتيــة املتطــورة باملعاييــر العامليــة أهــم 
ً
التجاريــة التــي تنافــس نظيراتهــا عامليــا

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالل تفقده لألجنحة المشاركة في معرض يومكس
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املعــارض  وصناعــة  تنظيــم  فــي   
ً
خصوصــا أبوظبــي  وإمــارة   

ً
عمومــا اإلمــارات  دولــة  ريــادة  مقومــات 

 فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي 
ً
 إيجابيــا

ً
والفعاليــات الكبــرى بوجــه عــام، كمــا أنهــا بوجــه عــام تلعــب دورا

وتوليد الفرص االستثمارية. 

حالة األمن واالستقرار  الشامل الذي تنعم بها دولة اإلمارات . 	

لتنظيــم  مثاليــة  وجهــة  تجعلهــا  اإلمــارات  دولــة  بهــا  تنعــم  التــي  واالســتقرار  األمــن  حالــة  إن 

واســتضافة املعــارض الدفاعيــة، بــل والفعاليــات الكبــرى بوجــه عــام، إذ إن الشــركات الكبــرى 

تضــع عامــل األمــن فــي مقدمــة أولوياتهــا قبــل أن تفكــر باملشــاركة فــي أي فعاليــات خارجيــة. وال 

شــك فــي أن دولــة اإلمــارات تأتــي فــي مقدمــة دول العالــم التــي تنعــم باألمــن واالســتقرار، وليــس 

 للعــام 2020، 
ً
 كأكثــر املــدن أمانــا

ً
ر إمــارة أبوظبــي املركــز األول عامليــا أدل علــى ذلــك مــن تصــدُّ

2020. وتقدمــت  ينايــر   فــي  وذلــك بحســب تقريــر حديــث أصــدره موقــع »نومبيــو« األمريكــي 

إمــارة أبوظبــي وفــق املوقــع املتخصــص فــي رصــد تفاصيــل املعيشــة بأغلــب بلــدان العالــم علــى 

373 مدينة حول العالم للعام الرابع على التوالي15 .

المحــور الرابــع: تميــز الصناعــات العســكرية اإلماراتيــة فــي 
»آيدكس« و«نافدكس« 2021

شــاركت 144 شــركة إماراتيــة فــي معر�ضــي »آيدكــس« »ونافدكــس« 2021، وذلــك بنســبة %	1 مــن 

إجمالــي املشــاركات، وجــاءت مجموعــة »إيــدج«  فــي صــدارة هــذه الشــركات، وهــي مجموعــة تقنيــة 

متقدمــة تــم إنشــاؤها لتطويــر حلــول خاقــة فــي املجــال الدفاعــي، وتضــم أكثــر مــن 25 شــركة تابعــة 

والصواريــخ  اإللكترونــي،  والدفــاع  والصواريــخ،  املنصــات  مجــاالت  علــى  املجموعــة  وتركــز  لهــا. 

معهــد  تقاريــر  ألحــدث  ووفًقــا  املهــام.  ودعــم  واالســتخبارات،  اإللكترونيــة  والحــرب  واألســلحة، 

اســتكهولم ألبحــاث الســام »ســيبري«، تعتبــر »إيــدج« ضمــن أفضــل الشــركات العامليــة فــي مجــال 

الصناعــات العســكرية، حيــث ســجلت حوالــي %1.3 مــن إجمالــي مبيعــات الســاح فــي العالــم والبالــغ 

1	3 مليار دوالر	1.
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 مجموعــة مــن أبــرز الشــركات الوطنيــة املتخصصــة فــي الصناعــات واملعــدات 
ً
كمــا شــاركت أيضــا

طائــرات  مشــغل  أكبــر  َعــدُّ 
ُ
ت التــي   ،”ADA”أبوظبــي طيــران  شــركة  مثــل:  الدقيقــة؛  العســكرية 

مروحيــة تجاريــة فــي الشــرق األوســط، وشــركة الَجســور”AL Jassor”، التــي تقــدم مجموعــة مــن 

املدرعــة.  البرمائيــة  »ربــدان«  مركبــة  أشــهرها  ومــن  والســريعة،  املتنوعــة  العســكرية  اآلليــات 

الذخائــر  لتوجيــه  الدقيقــة  األنظمــة  صناعــة  فــي  متخصصــة  شــركة  وهــي  الطــارق،  وشــركة 

الجويــة التقليديــة، وشــركة أبوظبــي االســتثمارية لألنظمــة الذاتيــة »أدا�ضــي«، املتخصصــة فــي 

تطويــر وإنتــاج الطائــرات بــدون طيــار وجمــع املعلومــات. وشــركة اليــاه لاتصــاالت الفضائيــة 

»اليــاه ســات«، والتــي تعــد مــن أبــرز مشــغلي خدمــات االتصــاالت الفضائيــة الثابتــة واملتنقلــة فــي 

العالــم، باإلضافــة إلــى شــركة أبوظبــي لبنــاء الســفن “ADSB”، واملتخصصــة فــي بنــاء الســفن 

الحربية والتجارية وصيانتها17.

بندقية القناصة شبه األتوماتيكية )833ASC( من شركة كركال اإلماراتية
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 فــي منتجــات الشــركات الدفاعيــة والعســكرية 
ً
 متميــزا

ً
وســجلت دورة هــذا العــام للمعرضيــن حضــورا

اإلماراتيــة، التــي أثبتــت قدرتهــا علــى منافســة نظيراتهــا مــن كبــرى الشــركات العامليــة. وتحولــت عبــارة 

املســتويين  علــى  الدفاعيــة  العســكرية  الصناعــات  مجــال  فــي  فارقــة  عامــة  إلــى  اإلمــارات«  فــي  »صنــع 

اإلقليمــي والعالمــي، خاصــة مــع مــا تشــهده تلــك الشــركات مــن إقبــال كبيــر ورغبــة عارمــة فــي التعاقــد 

معها من قبل أكبر وأعرق املؤسسات العسكرية في العالم18. 

وقــد بــدت تنافســية الصناعــات الدفاعيــة اإلماراتيــة واضحــة فــي اســتحواذ الشــركات اإلماراتيــة علــى 

العديــد مــن الصفقــات وفــي إبــرام العديــد مــن االتفاقيــات مــع الكثيــر مــن الجهــات الدوليــة لتزويدهــا 

، وكذلــك فــي اإلعــان عــن 
ً
بصنــوف متعــددة مــن األســلحة البريــة والبحريــة والجويــة املصنوعــة محليــا

منتجــات نوعيــة جديــدة ألول مــرة، مــن بينهــا املنظومــة الصاروخيــة »ســكاي نايــت« مــن إنتــاج شــركة 

وقذائــف  املدفعيــة  وقذائــف  للصواريــخ  مضــادة  منظومــة  أول  تعــد  والتــي  اإلماراتيــة«،  »هالكــن 

 لوجــود طلــب 
ً
الهــاون، وتكمــن أهميتهــا ليــس فقــط فــي قدراتهــا النوعيــة وكفاءتهــا العاليــة، وإنمــا أيضــا

آلية »ربدان« من إنتاج شركة الجسور اإلماراتية
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عالمــي عليهــا مــن دول متقدمــة، حيــث ســتزود شــركة »هالكــن« شــركة »راينميتــال« األملانيــة بهــذه 

املنظومــة، لتكــون جــزءا مــن نظــام الدفــاع »ســكاي نكــس« التابعــة للشــركة األملانيــة العريقــة التــي 

تتخصص في صناعات الدفاع.

 كمــا نجحــت مجموعــة »إيــدج« اإلماراتيــة فــي تصنيــع وإنتــاج أول مجموعــة مــن الطائــرات املســيرة الحوامــة 
 
ً
جــدا الصغيــرة  الدرونــز  إلــى  تنتمــي  أنــواع  ثاثــة  منهــا  يوجــد  والتــي  املحــركات،  متعــددة  األهــداف  علــى 

واملتوســطة وهــي »كيــو إكــس - 1« و«كيــو إكــس - 2« و«كيــو إكــس - 3«، أمــا النــوع الرابــع فهــو  الطائــرة 

هــذه  أهميــة  وتنبــع   .
ً
والهبــوط عموديــا وقــادرة علــى اإلقــاع  ثابتــة  بأجنحــة  تتميــز  التــي   »4  - إكــس  »كيــو 

الطائــرات مــن اعتمادهــا علــى تكنولوجيــا أنظمــة الــذكاء االصطناعــي التــي تمكنهــا مــن الهبــوط واإلقــاع 

 عــن العمــل  فــي جميــع األجــواء 
ً
بدقــة عاليــة كمــا تمكنهــا مــن تحديــد األهــداف وضربهــا بكفــاءة عاليــة، فضــا

والهبــوط  اإلقــاع  علــى  بقــدرة  وتتمتــع  حملهــا،  وقابليــة  وزنهــا  بخفــة  تتميــز  كونهــا  الوعــرة،  والتضاريــس 

العمــودي، وهــذا يعكــس قــدرة الصناعــات الدفاعيــة اإلماراتيــة علــى مواكبــة التكنولوجيــات العســكرية 

املعقــدة فــي العالــم، وتوظيفهــا بنجــاح فــي إنتــاج أســلحة ومعــدات نوعيــة تمتلــك القــدرة علــى التنافــس فــي 

األسواق العاملية19.

واملعــدات  العســكرية  الســفن  صناعــة  مجــال  فــي  خبراتهــا  اإلماراتيــة  الدفاعيــة  الشــركات  أظهــرت  كمــا 

»الســعديات«،  ســفينة  »الفتــان«  شــركة  دشــنت  حيــث   ،2021 »نافدكــس«  معــرض  خــال  البحريــة 

املتعــددة املهــام، التــي تقــدم الدعــم اللوجســتي إلــى املجاميــع والتشــكيات البحريــة، وتأميــن نقــل القــوات 

. وأعلنــت الشــركة الوطنيــة 
ً
، وعرضهــا 14 متــرا

ً
واإلمــدادات البحريــة واإلخــاء الطبــي، ويبلــغ طولهــا 71 متــرا

 وتصــل ســرعته إلــى 22 عقــدة بحريــة. 
ً
»البــواردي دامــن« عــن زورق »شــجاع »، الــذي يبلــغ طولــه 50 متــرا

وتعــزز هــذه املنتجــات مــن قــدرات ســاح البحريــة اإلماراتــي، وفاعليتــه فــي أداء املهــام التــي تــوكل إليــه فــي 

التصدي ألي تهديدات أو مخاطر محتملة20.
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وقــد حظيــت الشــركات الدفاعيــة اإلماراتيــة باهتمــام غيــر مســبوق مــن كبــار الشــخصيات والــزوار، إلــى 

جانــب نجاحهــا فــي إطــاق أنظمــة دفاعيــة وأمنيــة تنافســية تتفــوق علــى نظيراتهــا التــي تعرضهــا الشــركات 

األجنبيــة والعامليــة املشــاركة فــي املعــرض؛ األمــر الــذي مكنهــا مــن االســتحواذ علــى نســبة كبيــرة مــن العقــود 

والصفقات التي أبرمتها خال دورة »آيدكس« 2021.

»آيدكــس«  معر�ضــي  فــي  اإلماراتيــة  العســكرية  الصناعــات  حققتــه  الــذي  النجــاح  ويعــد 

و«نافدكــس« 2021، نتــاج ســنوات مــن التخطيــط االســتراتيجي املــدروس، حيــث ُينظــر إلــى هــذه 

الصناعــات باعتبارهــا ركيــزة حيويــة للســيادة الوطنيــة، ولهــذا فــإن اســتثمار دولــة اإلمــارات فيهــا 

وتوفيــر مقومــات الدعــم كافــة إلنجاحهــا ينــدرج ضمــن القــرارات االســتراتيجية التــي تعــّزز مــن 

اســتقالية قرارهــا السيا�ضــي، وتحافــظ علــى أمنهــا الوطنــي ومصالحهــا العليــا، وهــذا القــرار كــي 

ينجــح علــى أرض الواقــع ارتبــط بحزمــة مــن السياســات والخطــط العامــة فــي مجــاالت التعليــم 

واالقتصــاد والتنميــة البشــرية والتكنولوجيــا والعلــوم املتقدمــة، وهــذا مــا ضمــن للصناعــات 

العسكرية الصعود بقوة والقدرة على املنافسة والتواجد في األسواق العاملية.

وقد توقعت دراســة، نشــرت في مجلة »فورين أفيرز« األمريكية قبل ســنوات21، أن تتحول دولة اإلمارات 

قدراتهــا  تطويــر  مــن  تمكنــت  أن  بعــد  والعســكرية،  الدفاعيــة  الصناعــات  فــي  ناجــح  إقليمــي  نمــوذج  إلــى 

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خالل تدشينة لسفينة »السعديات« من إنتاج شركة الفتان اإلماراتية
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الصناعية في املجال العسكري، وبات بإمكانها تصنيع وتحديث املركبات العسكرية واألنظمة االتصالية 

فــي مجــال صيانــة الطائــرات وإصاحهــا وإعــادة  مــن قدراتهــا  والطائــرات دون طيــار وغيرهــا، كمــا عــززت 

تهيئتهــا، باإلضافــة إلــى أنهــا تمكنــت، وبمســاعدة الواليــات املتحــدة، مــن أن تقــوم بتشــغيل بعــض أنظمــة 

الهــوك أرض- جــو. وأشــادت الدراســة كذلــك  فــي ذلــك صواريــخ  بمــا  العالــم،  فــي   
ً
األســلحة األكثــر تطــورا

فــي وضــع أســس الصناعــات الدفاعيــة  فــي اإلمــارات، باعتبــاره أســهم بدرجــة كبيــرة  ببرنامــج »األوفســت« 

والعســكرية، مــن خــال تشــجيع املزّوديــن األجانــب علــى االســتثمار فــي املشــاريع الصناعيــة الدفاعيــة فــي 

الداخــل، وهــو األمــر الــذي ســاعد فــي اكتســاب معرفــة وتكنولوجيــا متطورتيــن. كمــا أثنــت الدراســة علــى 

جاهزيــة  وأكثــر  التقنيــة  الناحيــة  مــن  براعــة  »أكثــر  بأنهــا:  ووصفتهــا  اإلماراتيــة،  املســلحة   القــوات  أداء 

.22 ً
للمعارك«. وتوقعت أن تتحول اإلمارات إلى دولة مصدرة للساح في فترة زمنية ما بين 5 و 15 عاما

 ،2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس«  معر�ضــي  فــي  العالــم  وشــاهده  اآلن  تحقــق  الدراســة  هــذه  توقعتــه  ومــا 

ويؤكــده العديــد مــن املعطيــات؛ فالصناعــات الدفاعيــة والعســكرية اإلماراتيــة أصبحــت تمتلــك ســمعة 

مــن  ولعــل  والدوليــة،  اإلقليميــة  األســواق  فــي  وتنافســية  عاليــة  وجــودة  كفــاءة  مــن  بــه  تتســم  ملــا  طيبــة 

املؤشرات على ذلك:

تصنيــف شــركة »إيــدج« اإلماراتيــة للمــرة األولــى ضمــن قائمــة أكبــر 25 شــركة للتوريــدات العســكرية . 1

علــى مســتوى العالــم، وذلــك وفــق بيانــات معهــد ســتوكهولم الدولــي ألبحــاث السام)ســيبري( الصــادر 

25 شــركة  تضــم  التــي  »إيــدج«   أن مجموعــة  بالذكــر  والجديــر   .  232020 العــام   مــن  ديســمبر  فــي 

متخصصــة بالتكنولوجيــا فــي قطــاع الدفــاع، ويعمــل بهــا حوالــي  12000 شــخص يمتلكــون خبــرات 

واألنظمــة،  كاملنصــات  الرئيســة؛  القطاعــات  فــي  الدفاعيــة، والســيما  الصناعــات  فــي  وفنيــة  نوعيــة 

والصواريــخ واألســلحة، والدفــاع اإللكترونــي، والحــرب واالســتخبارات اإللكترونيــة، ودعــم املهــام، 

الــدول  خريطــة  علــى  اإلمــارات  وســتضع  الوطنيــة،  الدفاعيــة  للصناعــات  قويــة  دفعــة  وســتمثل 

املصدرة للتقنيات الدفاعية خال الفترة املقبلة. 

ومــا يعــزز مــن تنافســية »إيــدج« علــى الصعيــد العالمــي أنهــا تتبنــى اســتراتيجية فــي التصنيــع العســكري 

تنطلــق مــن عــدة مبــادئ أساســية؛ وهــي املوهبــة والشــراكة واإلحــال التكنولوجــي، كمــا أنهــا تركــز فــي 

  باالســتثمار فــي البحــوث النوعيــة، 
ً
منتجاتهــا علــى اإلبــداع واالبتــكار والتطويــر، كمــا تولــي اهتمامــا

خاصــة تلــك املرتبطــة بالتكنولوجيــا املتقدمــة والصناعــات الدفاعيــة، وتعمــل علــى تعزيــز الشــراكات 
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االســتراتيجية مــع كبــرى الشــركات العاملــة فــي قطــاع الدفــاع وصانعــي املعــدات األصليــة الرائديــن علــى 

مســتوى العالــم، واالســتفادة مــن خبراتهمــا املتقدمــة، كمــا تعمــل علــى توطيــن التكنولوجيــا الدفاعيــة 

القطــاع  هــذا  تقــود  التــي  املواطنــة  الكــوادر  مــن  عريضــة  قاعــدة  وبنــاء  اإلمــارات،  فــي  املتقدمــة 

االستراتيجي في املستقبل. 

رة للصناعــات العســكرية فــي مختلــف القطاعــات . 2 انتقــال دولــة اإلمــارات إلــى مصــاف الــدول املصــّدِ

إلــى العديــد مــن دول املنطقــة والعالــم، حيــث أثبتــت الدولــة أنهــا األكثــر قــدرة بيــن الــدول العربيــة 

البحريــة  إلــى أن الصناعــات الدفاعيــة  رة للســاح24. وتشــير تقاريــر عــدة  علــى أن تصبــح مصــّدِ

وطنيــة  شــركات  عبــر  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  مســبوقة  غيــر  إنجــازات  حققــت  اإلماراتيــة 

عماقــة نجحــت فــي بنــاء عشــرات الســفن والــزوارق لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

وشــبه القــارة الهنديــة وشــمال أفريقيــا، وصيانــة وتأهيــل العديــد مــن األســاطيل العســكرية لعــدد 

من الدول25.

كمــا شــهدت صناعــة الطائــرات طفــرة نوعيــة فــي دولــة اإلمــارات التــي باتــت مــن بيــن الــدول املصــدرة 

لبعــض مكوناتهــا، وهــذا مــا كشــفته شــركة »ســتراتا للتصنيع«،اململوكــة لشــركة »مبادلــة لاســتثمار« 

علــى هامــش الــدورة الخامســة عشــرة ملعــرض »دبــي للطيــران 2017«، حيــن أعلنــت أن نحــو 2000 

طائرة من طرز مختلفة في العالم تحمل مكونات تم تصنيعها في الشركة )صنع في اإلمارات(	2 . 

 أن دولة اإلمارات بدأت في تصدير التكنولوجيا 
ً
 ولعل ما يدعو إلى الفخر في هذا الســياق أيضا

املتقدمــة املرتبطــة بهــذه الصناعــات، فهنــاك العديــد مــن الشــركات الوطنيــة الناجحــة التــي بــدأت 

شــركة  وهــي  الذخائــر«  »بــركان  وشــركة  الطائــرات،  لصيانــة  »جامكــو«  شــركة  مثــل  ذلــك؛  فــي 

باســتثمار أملانــي ومحلــي، وشــركة »أدهــوم« لصناعــة الطائــرات املســيرة عــن بعــد، وغيرهــا الكثيــر 

 
ً
مــن الشــركات التــي تؤكــد أن النمــوذج اإلماراتــي فــي الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية بــات مثــاال

 للنجاح27.
ً
 وعربيا

ً
خليجيا

القــدرة علــى املنافســة فــي األســواق اإلقليميــة والدوليــة، حيــث باتــت الصناعــات الدفاعيــة اإلماراتيــة . 3

الحربيــة  الســفن  بنــاء  مجــال  فــي  وخاصــة  إنتاجهــا،  تخصصيــة  بســبب  العامليــة،  نظيراتهــا  تنافــس 

التــي تنتجهــا شــركة »كــركال«، وصناعــة الطائــرات مــن دون طيــار وصناعــة  وصناعــة املسدســات 

الذخائــر. ويذهــب الخبــراء إلــى أن منافســة مســدس »كــراكال« علــى عــرش املسدســات فــي العالــم يؤكــد 
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تميــز الصناعــة العســكرية اإلماراتيــة، وأنهــا قــادرة علــى كســب املنافســة مــع اآلخريــن، بــل إن كفــاءة 

املنتجــات الدفاعيــة اإلماراتيــة تؤهلهــا الختــراق الســوق العامليــة بفضــل الرؤيــة االســتراتيجية للقيــادة 

 مــن مصــادر تنويــع 
ً
السياســية التــي تعتبــر أن هــذه الصناعــة ال يأتــي االهتمــام بهــا باعتبارهــا مصــدرا

.28 ً
الدخل فقط، بل لكونها مسألة سيادة وطنية أيضا

أمريــن رئيســيين: األول أن دولــة  فــي   
ً
املنافســة عامليــا العســكرية اإلماراتيــة علــى  قــدرة الصناعــات  وتظهــر 

 لتوريــد األنظمــة العســكرية علــى مســتوى منطقــة الشــرق األوســط، بفضــل 
ً
 مهمــا

ً
اإلمــارات أصبحــت مركــزا

 .29 ً
البيــع أيضــا مــا بعــد  جــودة منتجهــا وتنافســية أســعارها، ومــا تقدمــه الشــركات الوطنيــة مــن خدمــات 

والثانــي  نجــاح الصناعــات اإلماراتيــة فــي اقتحــام أســواق جديــدة، فقــد أعلنــت شــركة »نمــر للســيارات« 

التابعــة لشــركة اإلمــارات للصناعــات العســكرية  )EDIC( فــي شــهر نوفمبــر 2017 عــن توقيــع أول اتفاقيــة 

للتصديــر الدولــي آللياتهــا مــع وزارة الدفــاع والقــوات املســلحة التركمانســتانية، ويشــمل هــذا العقــد واحــدة 

مــن أبــرز آليــات الشــركة، وهــي آليــة »العجبــان« الطويلــة املــدى للعمليــات الخاصــة، )AJBAN LRSOV( وهــو 

 على السمعة القوية التي نجحت »نمر« في تأسيسها على املستوى العالمي30 .
ً
 دامغا

ً
ما يمثل دليا

وتؤكــد هــذه املؤشــرات أن دولــة اإلمــارات تم�ضــي بخطــى ثابتــة نحــو تعزيــز تنافســية صناعاتهــا الدفاعيــة فــي 

األســواق الدوليــة، مرتكــزة فــي ذلــك علــى قاعــدة مــن الكــوادر املواطنــة املؤهلــة واملتخصصــة التــي تمتلــك 

القــدرة علــى االنخــراط فــي هــذا املجــال الحيــوي الدقيــق، وبنيــة تقنيــة متطــورة، ومنظومــة متطــورة مــن 

البحث العلمي. 

آلية »عجبان« من إنتاج شركة نمر اإلماراتية
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وينبغــي التأكيــد مــرة أخــرى، أنــه ال يمكــن فصــل التطــور الــذي تشــهده الصناعــات العســكرية فــي اإلمــارات 

عــن الدعــم الامحــدود الــذي تقدمــه لهــا القيــادة الرشــيدة، التــي أدركــت منــذ وقــت مبكــر أهميــة امتــاك 

الدولــة قاعــدة متطــورة مــن الصناعــات الدفاعيــة، باعتبارهــا أهــم مرتكــزات تطويــر وتحديــث القــوات 

مــن ناحيــة  القــوة الشــاملة للدولــة  مــن ناحيــة، وأهــم أدوات تعظيــم  الرادعــة  املســلحة وتعزيــز قدراتهــا 

ثانيــة، وذلــك بالنظــر إلــى الــدور الــذي تلعبــه هــذه الصناعــات فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي وفــي عمليــة نقــل 

التكنولوجيــا املتقدمــة وتوطينهــا وفــي بنــاء قاعــدة مــن الكــوادر املواطنــة التــي تمتلــك املعــارف والتقنيــات 

الحديثــة املرتبطــة بهــذه الصناعــات، إضافــة إلــى تعزيــز مكانــة اإلمــارات اإلقليميــة والدوليــة، بعدمــا باتــت 

الصناعــات الدفاعيــة والعســكرية أحــد أهــم مؤشــرات قيــاس القــوة والنفــوذ فــي العاقــات الدوليــة، إذ إن 

مــن  التطــور  تتوافــر لديهــا كل مقومــات  الدفاعيــة  مــن الصناعــات  تمتلــك قاعــدة متطــورة  التــي  الــدول 

تعليــم عصــري ومتطــور وصناعــات مدنيــة متقدمــة وبنيــة تقنيــة ومعلوماتيــة حديثــة، تضمــن اســتدامة 

هذه الصناعات وتطورها. 

المحــور الخامــس: »آيدكس« و«نافدكــس« 2021 .. المردود 
على قوة اإلمارات الشاملة

مــن  العديــد  علــى   2021 و«نافدكــس«  »آيدكــس«  معر�ضــي  دورة  حققتــه  الــذي  الكبيــر  النجــاح  ينطــوي 

املــردودات اإليجابيــة، التــي تعــزز مــن القــوة الشــاملة لدولــة اإلمــارات، فــي أبعادهــا السياســية واالقتصاديــة 

والتكنولوجية والبشرية، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

املردود االقتصادي: . 	

االقتصاديــة  القيمــة  ذات  الدوليــة  املعــارض  ضمــن  ونافدكــس«  »آيدكــس«  معرضــا  ينــدرج 

قــدم علــى هامشــهما، والتــي 
ُ
الكبيــرة، وذلــك مــن خــال العائــدات الناتجــة عــن الخدمــات التــي ت

ــط الحركــة الســياحية والتجاريــة، كمــا أن وجــود هــذا الكــم الهائــل مــن الشــركات العامليــة 
ّ

تنش

لهــا  التــي  الكبيــرة  الصفقــات  مــن  بالعديــد  ج  ُيتــوَّ املختلفــة،  املعرضيــن  فعاليــات  فــي  املشــاركة 

مردودهــا الكبيــر علــى الصناعــات الدفاعيــة والصناعــات املدنيــة املرتبطــة بهــا فــي دولــة اإلمــارات. 

وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن مســتوى املشــاركة فــي هذيــن املعرضيــن يتيــح للوفــود ومســؤولي الشــركات 

الكبــرى فرصــة فريــدة الستكشــاف القــدرات واإلمكانــات االقتصاديــة التــي تتمتــع بهــا الدولــة، 
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فــي  التنمويــة  الخطــط  خدمــة  فــي  يصــب  هــذا  وكل  اســتثمارية،  فــرص  مــن  عليهــا  تنطــوي  ومــا 

اإلمارات، ويرفد االقتصاد الوطني بعوامل قوة تعزز من تنافسيته الدولية.

وينــدرج نجــاح معر�ضــي آيدكــس ونافدكــس 2021 وغيرهمــا مــن املعــارض والفعاليــات الكبــرى التــي تقــام علــى 

مــدار العــام، ضمــن توجــه دولــة اإلمــارات الســاعي إلــى تنويــع مصــادر الدخــل، ويعــد قطــاع املعــارض مــن أهــم 

فــي قطــاع املعــارض  فــي ظــل التقديــرات التــي تشــير إلــى أن حجــم االســتثمار  أدوات تحقيــق ذلــك، خاصــة 

 لتقارير اتحاد غرف التجارة والصناعة31.
ً
واملؤتمرات في الدولة يقدر بأكثر من 7.	3 مليار درهم، وفقا

املردود السيا�سي واالستراتيجي: . 	

يعبــر الحضــور الدولــي الواســع فــي معر�ضــي »آيدكــس« و«نافدكــس« 2021 بوضــوح عــن تزايــد الثقــة الدوليــة 

الدولــي  األمــن  فمؤتمــر  واألمــن،  والتنميــة  الســام  إلــى  الداعيــة  وتوجهاتهــا  وسياســاتها  اإلمــارات  بدولــة 

املصاحــب للمعرضيــن يمثــل نافــذة دوليــة للحــوار وتبــادل الــرؤى بيــن املســؤولين والخبــراء فــي مجــال الدفــاع 

واألمن حول التحديات التي تواجه األمن واالستقرار في املنطقة والعالم، وكيفية التصدي لها. 

 فــي الوقــت ذاتــه، فــإن املعرضيــن يعــدان مــن األدوات املهمــة التــي يمكــن مــن خالهــا تعزيــز عاقــات التعــاون 

 أن هــذه املعــارض تســتضيف ضــن 
ً
العالــم، خصوصــا مــن دول  بيــن اإلمــارات والعديــد  الدفاعــي واألمنــي 

فــإن  ذلــك،  إلــى  العالــم. إضافــة  أنحــاء  مــن جميــع  القــرار  الشــخصيات وصنــاع  كبــار  املختلفــة  فعالياتهــا 

حــرص العديــد مــن دول العالــم علــى املشــاركة فــي هذيــن املعرضيــن يوفــر للدبلوماســية اإلماراتيــة فرصــة 

لتســليط الضــوء علــى مواقــف الدولــة تجــاه مجمــل القضايــا اإلقليميــة والدوليــة، إذ إن مؤتمــر الدفــاع 

القضايــا  أهــم  يناقــش  للحــوار  عالمــي  بمنتــدى  أشــبه  بــات  و«نافدكــس«  »آيدكــس«  لـــ  املصاحــب  الدولــي 

 
ً
 محوريــا

ً
والتحديــات فــي العالــم مــن منظــور اســتراتيجي شــامل، األمــر الــذي يجعــل مــن دولــة اإلمــارات طرفــا

في مختلف الحوارات الجارية حول األمن والسلم واالستقرار العالمي.

املردود األمني: . 	

يجســد نجــاح  دولــة اإلمــارات فــي تنظيــم واســتضافة مثــل هــذه املعــارض، فــي دالالتــه العميقــة، مــا تتمتــع 

فــي مجــال  الكبــرى  الشــركات  أمــن واســتقرار علــى املســتويات كافــة، فاشــك أن حــرص  مــن  الدولــة  بــه 

مــن  املعــارض وعــرض منتجاتهــا  هــذه  فــي  املشــاركة  والتكنولوجيــة علــى  الدفاعيــة واألمنيــة  الصناعــات 

فــي الخــارج باعتبارهــا واحــة األمــن واألمــان. كمــا أن اتفاقيــات  إنمــا يعــزز مــن صــورة اإلمــارات  خالهــا، 

الشــراكة التــي تبــرم علــى هامــش املعرضيــن بيــن الشــركات اإلماراتيــة وبيــن كبــرى الشــركات العامليــة تعــدُّ 
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 ملــا تتمتــع بــه اإلمــارات مــن أمــن واســتقرار، وبالشــكل الــذي يجعــل هــذه الشــركات 
ً
 أيضــا

ً
 واضحــا

ً
تجســيدا

على قناعة بأن استثماراتها في مأمن تام.

املردود التكنولوجي: . 	

يمثــل معرضــا »آيدكــس« و«نافدكــس« فرصــة ثريــة لتوطيــن التكنولوجيــا املتقدمــة فــي مجــال الصناعــات 

وكبريــات  اإلماراتيــة  الشــركات  بيــن  املعرضيــن  فعاليــات  خــال  عقدهــا  يتــم  التــي  فالشــراكات  العســكرية، 

مشــروعات  لتأســيس   
ً
فرصــا توفــر  والتكنولوجيــة،  العســكرية  الصناعــات  مجــال  فــي  الدوليــة  الشــركات 

مشتركة تسهم في نقل املعرفة والتكنولوجيا، وتوطينها وتدريب العمالة الوطنية على هذه التكنولوجيا32. 

إلــى  الطامحــة  اإلماراتيــة  للشــركات  بالنســبة  مهمــة  تســويقية  منصــة  املعرضــان  كمــا يمثــل 

االســتحواذ علــى حصــة أوســع مــن ســوق الصناعــات الدفاعيــة العامليــة، وعقــد الشــراكات مــع 

 فرصــة لتطويــر الصناعــات 
ً
كبريــات الشــركات العامليــة املتخصصــة33، كمــا يوفــر املعرضــان أيضــا

العســكرية العربيــة مــن خــال عقــد املزيــد مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع الشــركات الدفاعيــة 

الكبرى على مستوى العالم34.

القوة الناعمة: . 	
الوجــه  وإبــراز  اإلمــارات،  لدولــة  الناعمــة  القــوة  لتعزيــز  فرصــة  و«نافدكــس«  »آيدكــس«  معرضــا  يوفــر 
الحضاري لشــعبها وما يتمتع به من قيم الكرم والتســامح والوســطية واالعتدال، وهي القيم التي تجســدت 

على أرض الواقع من خال تعامل أبناء اإلمارات من املتطوعين مع الوفود املشاركة وزوار املعرض. 

عــاوة علــى ذلــك، يشــكل »آيدكــس« أفضــل فرصــة لدولــة اإلمــارات لصنــع صــورة عامليــة لذاتهــا كمثــال 
ودعــم  اإلنســانية  املســاعدات  وتقديــم  التكنولوجــي  والتقــدم  االقتصاديــة  التنميــة  مجــاالت  فــي  يحتــذى 
الشــرعية الدوليــة، والترويــج لنموذجهــا االتحادي-السيا�ضــي، واالقتصــادي التنمــوي، والثقافــي التعــددي، 
والــذي أصبــح مصــدر إلهــام للــدول التــي تســعى لتحقيــق التنميــة املتوازنــة فــي جميــع مناطــق الدولــة، وإعمــال 
 
ً
قواعــد الحوكمــة والحكــم الرشــيد  Good Governanc ، والتركيــز علــى تمكيــن الدولــة واملواطــن اقتصاديــا

علــى  اإلنســانية  ة  واألخــوَّ والتعايــش  للتســامح   
ً
نموذجــا بالفعــل  كونهــا أصبحــت  عــن   

ً
35. فضــا ً

واجتماعيــا
الصعيــد العالمــي، لدورهــا الفاعــل واملحــوري فــي ترســيخ منظومــة هــذه القيــم اإليجابيــة، وإدراجهــا ضمــن  

مبادئ العاقات املستقرة بين الدول والشعوب. 
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خاتمة
إن النجــاح االســتثنائي الــذي حققــه معرضــا »آيدكــس« و«نافدكــس« 2021 يؤكــد ريــادة دولــة اإلمــارات فــي تنظيــم 

إلــى صناعــة تدعــم خطــط التنميــة الشــاملة واملســتدامة، كمــا يبــرز التطــور النوعــي الــذي  املعــارض وتحويلهــا 

منتجاتهــا  وتحظــى  والجــودة،  التميــز  معاييــر  أعلــى  تطبــق  باتــت  التــي  اإلماراتيــة  العســكرية  الصناعــات  تشــهده 

باإلشــادة ويتزايــد اإلقبــال عليهــا فــي األســواق الدوليــة. فــي الوقــت ذاتــه فإنــه يؤســس لنهــج جديــد فــي تنظيــم وإدارة 

املعــارض الدفاعيــة والتكنولوجيــة فــي ظــل األزمــات والجوائــح العامليــة التــي تتطلــب إجــراءات غيــر تقليديــة تــوازن 

بين سامة الوفود املشاركة من ناحية وإقامة الفعاليات على أرض الواقع من ناحية ثانية.
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الهوامش والمصادر
د. ظافــر محمــد العجمــي،  »تأثــر املتغــرات االقتصاديــة عــى تســليح دول مجلــس التعــاون الخليجــي«، أحــوال . 	

 https://bit.ly/38e7Akp :20، متاح عى	نوفمرب 8 	العرب، 6

»معــرض ومؤمتــر »آيدكــس« و«نافدكــس« أحــد أهــم منصــات اتخــاذ القــرار يف العــامل«، مجلــة الدفــاع العــريب، . 2

 https://bit.ly/3kEQjG2 :202، متاح عى	فرباير  	8

»آيدكــس يرســخ مكانــة أبوظبــي يف تنظيــم املعــارض وتأســيس اســتثامرات اســراتيجية«، وكالــة أنبــاء اإلمــارات . 3

 https://bit.ly/3sHRBmC :20 متاح عى	فرباير 3 	وام(، 3(

ــر 9	20، . 	 ــات، 8	 فرباي ــي.. مــا هــي«؟، موقــع حفري ــا لـ«آيدكــس 9	20« يف أبوظب ــودود، » 7 مزاي مســلم عبدال

 https://bit.ly/307d783 :متاح عى

» معــرض ومؤمتــر »آيدكــس« و«نافدكــس« أحــد أهــم منصــات اتخــاذ القــرار يف العــامل«، مجلــة الدفــاع العــريب، . 	

مصدر سبق ذكره.

يوســف جمعــه الحــداد،  »آيدكــس... يجمــع العــامل يف أبوظبــي«، مجلــة درع الوطــن، 6 ديســمرب 2020، متــاح . 6

 https://bit.ly/3bTaFYt :عى

ملعرفــة املزيــد مــن التفاصيــل عــن الــركات املشــاركة يف معــريض آيدكــس ونافدكــس 	202، ميكــن الرجــوع إىل . 7

نرة آيدكس اليومية الصادرة عن مجلة درع الوطن، بتاريخ 	2-	2 فرباير 	202. 

يوسف جمعه الحداد،  »آيدكس... يجمع العامل يف أبوظبي«، مصدر سبق ذكره. 8

للمزيــد مــن التفاصيــل عــن اإلجــراءات التنظيميــة التــي تقــف وراء نجــاح آيدكــس ونافدكــس، ميكــن الرجــوع إىل . 9

ترصيحــات اللــواء الركــن طيــار إســحاق صالــح محمــد البلــويش، الوكيــل املســاعد للصناعــات وتطويــر القــدرات 

الدفاعيــة بــوزارة الدفــاع، ونائــب رئيــس اللجنــة العليــا ملعــريض »آيدكــس ونافدكــس	202«، مجلــة درع الوطــن، 

العــدد 90	، الســنة 9	، مــارس 	202، ص 29-26، وصحيفــة االتحــاد )أبوظبــي(، 	2 فربايــر 	202، متــاح عــى: 

 https://bit.ly/3qdByvd

ــوع . 0	 ــس«.. تن ــس« و»نافدك ــة يف »آيدك ــات الدفاعي ــي، »التقني ــان النقب ــري وخلف ــارص الجاب ــودي ون ــى الحم من

 https://bit.ly/2MHhRhH :202، متاح عى	2 فرباير 	وكفاءة ودقة عالية«، صحيفة االتحاد، 

»«آيدكــس« و«نافدكــس« 	202 يختتــامن بنجــاح دورة اســتثنائية بحضــور 62 ألــف زائــر«، نــرة آيدكــس، مجلــة . 		

درع الوطن، 	2 فرباير 	202. 
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ــة االتحــاد، 	2 . 2	 ــا«، صحيف ــامل للتعــايف مــن جائحــة كورون ــود الع يوســف جمعــه  الحــداد، »آيدكــس 	202.. يق

 https://bit.ly/3v8b	z2  .202	 فرباير

ــاح عــى: . 3	 ــارس 999	، مت ــان، 3	 م ــة البي ــاح آيدكــس99«، صحيف ــاع ومســؤوالً يشــاركون يف افتت ــر دف » 70 وزي

 https://bit.ly/3c2hw	Q

»ترصيحــات اللــواء الركــن طيــار إســحاق صالــح محمــد البلــويش، الوكيــل املســاعد للصناعــات وتطويــر القــدرات . 		

الدفاعية بوزارة الدفاع«، مصدر سبق ذكره.

		 . https://bit.ly/2O	L6LT ،2020 أبوظبي األكرث أماناً يف العامل للعام الرابع«، صحيفة البيان، 22 يناير«

ــة املشــاركة يف معــريض آيدكــس ونافدكــس 	202، ميكــن . 6	 ملعرفــة املزيــد مــن التفاصيــل عــن الــركات اإلماراتي

الرجوع إىل نرة آيدكس اليومية الصادرة عن مجلة درع الوطن، بتاريخ 	2-	2 فرباير 	202. 

املصدر السابق. . 7	

»صنــع يف اإلمــارات تقتحــم عــامل الصناعــات العســكرية الدفاعيــة«، مجلــة درع الوطــن، 	2 فربايــر 	202، متــاح . 8	

 https://bit.ly/2ZZGvx	   : عى

 للمزيد من التفاصيل حول هذه املنظومة من الطائرات املسرة الحوامة، ميكن الرجوع إىل: . 9	

Agnes Helou, »Edge Group unveils kamikaze drones at IDEX«, Defense News,23-2-202	, https://bit.  

 ly/3kwEWQs

نرة آيدكس اليومية الصادرة عن مجلة درع الوطن، بتاريخ 	2-	2 فرباير 	202، مصدر سبق ذكره. . 20

لالطالع عى تفاصيل هذه الدراسة ميكن الرجوع إىل: . 	2

 Bilal Y. Saab, Arms and Influence in the Gulf , Riyadh and Abu Dhabi Get to Work, foreignaffairs,

   Monday, May 	, 20		 , https://bit.ly/3c	egUe

ــات . 22 ــال الصناع ــن يف مج ــن ناجحت ــارات والســعودية، باعتبارهــام تجربت ــى اإلم ــز ع ــت ترك ــة كان هــذه الدراس

الدفاعية والعسكرية.  

للمزيد من التفاصيل عن هذا التقرير ميكن الرجوع إىل:. 23

 Global arms industry: Sales by the top 2	 companies up 8.	 per cent; Big players active in Global“

South“, SIPRI, 7 December 2020, https://bit.ly/3o6jbHs
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زوي ســتانيل لوكــامن، »آفــاق الصناعــة الدفاعيــة يف اإلمــارات«، مركــز مالكــوم- كــر كارنيجــي الــرق األوســط، 2 . 	2

 https://bit.ly/38enKdT :20، متاح عى الرابط التايل	مايو 7

عبدالحــي محمــد، »الصناعــات الدفاعيــة اإلماراتيــة .. كفــاءة وجــودة عاليــة وتنافســية«، صحيفــة البيــان )ديب(،  . 	2

 https://bit.ly/30o7XVd ،20	7 26 فرباير

26 . https://bit.ly/3rvcIbr .20	7 نوفمرب 	2000 طائرة تحمل مكونات »صنع يف اإلمارات«، صحيفة الخليج، 7«

ــاهد،  22 . 27 ــة الش ــي«، مجل ــعودي والكويت ــارايت والس ــوذج اإلم ــن النم ــة ب ــت مقارن ــاريع األوفس »رشكات ومش

 https://bit.ly/3bkmBTR : 20،  متاح عى		أغسطس 

ــى: . 28 ــاح ع ــر 7	20، مت ــن، 	فرباي ــة درع الوط ــة«، مجل ــكرية اإلماراتي ــة العس ــوايف، »الصناع ــان الص ــد خلف محم

 https://bit.ly/30gqCST

»صناعــات عســكرية بأيــاٍد إماراتيــة تدعــم النمــو الحيــوي لالقتصــاد الوطنــي«، مجلــة درع الوطــن، 27 ســبتمرب . 29

 https://bit.ly/3sVS	90  :20، متاح عى	8

»منر لآلليات العسكرية توقع أول إتفاقية لتصدير منتجاتها دولياً«، مجلة أربيان بيزنس، 6 نوفمرب 7	20. . 30

حمــدي ســعد، »املعــارض والفعاليــات.. رافــد اقتصــادي ملرحلــة  مــا بعــد النفــط«، صحيفــة الخليــج، 7	 يونيــو . 	3

  https://bit.ly/3rgwIi	 : 20، متاح عى	8

ــدد . 32 ــوث، الع ــات وبح ــة دراس ــارات«، دوري ــوي يف اإلم ــور التنم ــاري والتط ــدم الحض ــرآة للتق ــس 3	20 م »آيدك

الثاين )مجلة درع الوطن، أبوظبي، 3	20( ص 92.

عاطــف الســعداوي ، »آيدكــس.. نجــاح اســتثنايئ يف ظــروف اســتثنائية«، موقــع »ســكاي نيــوز عربيــة«، 6	 فربايــر . 33

 https://bit.ly/3e2jDFp : 202، متاح عى	

ــز . 	3 ــة«، مرك ــة باملنطق ــات الدفاعي ــة الصناع ــارات لخريط ــكيل اإلم ــادة تش ــس: إع ــرص آيدك ــي، »ف ــد يحي أحم

 https://bit.ly/3bU	MhC :202، متاح عى	املستقبل للدراسات والبحوث املتقدمة، أبوظبي، 23 فرباير 

للمزيــد مــن التفاصيــل حــول أهميــة آيدكــس بالنســبة للقــوة الناعمــة لدولــة اإلمــارات، ميكــن الرجــوع إىل : د. . 	3

أميــن الدســوقي، »آيدكــــــــس والقــــــوة الذكيـــــــة«، مجلــة درع الوطــن، 	 أبريــل 		20، متــاح عــى الرابــط 

  https://bit.ly/2ObCkvD :التايل
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نبذة عن المؤلف

يوسف جمعه الحداد

يملــك أ. يوســف جمعــه الحــداد خبــرة طويلــة فــي مجــال اإلعــام واالتصــال االســتراتيجي فــي مؤسســات اتحاديــة وشــبه حكوميــة 

فــي اإلمــارات. كمــا لديــه خبــرة فــي مجــاالت التحليــل اإلعامــي، ووضــع الخطــط، وإعــداد الحمــات اإلعاميــة االســتراتيجية. 

شــارك أ. يوســف جمعــه الحــداد، باإلضافــة إلــى هــذا، فــي إدارة كثيــر مــن األزمــات اإلعاميــة التــي أســهمت فــي صقــل قدراتــه 

ومهاراته في التعامل مع مختلف األزمات.

 شــغل أ. يوســف جمعــه الحــداد منــذ تخرجــه مــن الجامعــة عــام 1994 عــدة مناصــب فــي القطــاع الخــاص. كمــا أنــه أســس “مركــز 

يــاس للتنميــة اإلداريــة” وأداره منــذ عــام 2002، والــذي أكســبه الكثيــر مــن الخبــرات العلميــة والعمليــة، وأســهم فــي تعزيــز شــبكة 

، مســؤولية اإلعــام العســكري فــي 
ً
عاقاتــه فــي الوســط اإلعامــي وتوســيعها. ويتولــى أ. يوســف جمعــه الحــداد، فــي الوقــت حاليــا

القوات املسلحة، وهو رئيس تحرير مجلة درع الوطن.

البحــث  فــي  فــي االتصــال الجماهيــري، ودبلــوم  القانــون، والبكالوريــوس  فــي  الحــداد علــى املاجســتير  أ. يوســف جمعــه  حصــل 

فــي مجــاالت اإلدارة، والقانــون،  العامــة والتخصصيــة  التدريبيــة  الــدورات  مــن  عــدد كبيــر  فــي  إلــى مشــاركته  العلمــي، إضافــة 

والتخطيــط اإلســتراتيجي، والتعامــل مــع اإلعــام؛ ومــن أبــرز مــا صــدر لــه نذكــر : كتــاب املســؤولية الجنائيــة عــن أخطــاء األطبــاء 

فــي القانــون الجنائــي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة؛ وكتــاب مســيرة قائــد …خليفــة بــن زايــد… مــن التأســيس إلــى التمكيــن؛ 

وكتاب شهداؤنا … مشاعل النور.




