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�أواًل: خريطة معار�س �لدفاع و�الأمن باالإقليم
أصبحــت المعــارض الدوليــة للدفــاع واألمــن منصة 
تفاعليــة الستكشــاف التقــدم واالبتــكار التكنولوجــي 
الــذي وصلــت إليــه الــدول والشــركات فــي مجــال 
األمــن،  ونظــم  والتســليح  العســكري  التصنيــع 
وإطــاراً تنظيميــاً لتبــادل الخبــرات وعقــد الصفقــات 

ــع العســكري المشــترك.  ــات التصني واتفاقي

العســكرية  المعــارض  انتشــار  ويرتبــط 
ــام  ــد اهتم ــط بتصاع ــرق األوس ــي الش ــة ف واألمني
والتكنولوجيــا  العســكرية  الصناعــات  شــركات 
األمنيــة الكبــرى بتعزيــز وجودهــا فــي اإلقليــم، 
وتزايــد الطلــب علــى منظومــات التســلح النوعيــة، 
العســكري.  للتصنيــع  وطنيــة  برامــج  وتطويــر 
ــات معهــد ســتوكهولم ألبحــاث الســام  ــاً لبيان ووفق
ــت  ــد ضاعف ــط ق ــرق األوس ــإن دول الش ــي ف الدول
وارداتهــا مــن األســلحة خــال الفتــرة بيــن عامــي 
2013 و2017، حيــث اســتحوذت المنطقــة علــى 
حوالــي 32% مــن إجمالــي صــادرات الســاح فــي 

العالــم)1(.

وفــي هــذا اإلطــار تتعــدد معــارض الدفــاع 
ــرق  ــة الش ــي منطق ــام ف ــد بانتظ ــي تعق ــن الت واألم
ــا  ــم تنظيمه ــارض يت ــى مع ــة إل ــط، باإلضاف األوس

األول  المصــري  المعــرض  مثــل  األول،  للعــام 
 EDEX( والعســكرية  الدفاعيــة  للصناعــات 
للدفــاع  األول  الدولــي  والمعــرض   ،)2018
 SAHA( تركيــا  فــي  الفضائيــة  والصناعــات 
EXPO 2018(، والمعــرض الســعودي الدولــي 
 SNSR( لأمــن الوطنــي والوقايــة مــن المخاطــر

.)2018

المصــري األول  المعــرض  إقامــة  وشــهدت 
للصناعــات الدفاعيــة والعســكرية الــذي تــم تنظيمــه 
إلــى 5 ديســمبر 2018  الفتــرة مــن 3  خــال 
ــة  ــات دفاعي ــرض منتج ــركة لع ــاركة 373 ش مش
وأمنيــة، باإلضافــة لوجــود 56 وفداً يمثلــون حوالي 
41 دولــة مــن أنحــاء العالــم كافــة، كمــا شــارك فــي 
ــاع ورؤســاء  ــن وزراء الدف ــر م ــه عــدد كبي فعاليات
ــة)2(. ــة وأوروبي ــة وأفريقي ــن دول عربي األركان م

ــرض  ــن المع ــى م ــدورة األول ــي ال ــارك ف وش
ــن  ــة م ــي والوقاي ــن الوطن ــي لأم ــعودي الدول الس
المخاطــر فــي 29 – 31 أكتوبــر 2018 أكثــر من 
ــة  ــاالت األمني ــي المج ــركة متخصصــة ف 100 ش
والدفاعيــة ينتمــون إلــى 22 دولــة وحضــور حوالي 
ــن المعــرض  ــث تضم ــة، حي ــر للفاعلي 8000 زائ
ــي  ــكار ف ــابقات االبت ــا مس ــن بينه ــات م ــدة فعالي ع
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حتليالت املستقبل

مجــاالت الــذكاء االصطناعــي والواقــع االفتراضــي والمعــزز 
واعتــراض الدرونــز واألنظمــة غيــر المأهولــة والمعــدات األمنيــة 
الذكيــة، باإلضافــة لعقــد منتديــات حــول ســامة الحج والمــدن الذكية 
اآلمنــة، وتنظيــم العــروض الحيــة للمنتجــات األمنيــة وبرنامــج 

ــال)3(. تواصــل األعم

"أيدكــس"  الدولــي  الدفــاع  ومؤتمــر  معــرض  شــهد  وقــد 
ــي  ــدان ف ــس" المنعق ــري "نافدك ــاع البح ــرض الدف )IDEX( ومع
أبوظبــي بدولــة اإلمــارات خــال الفتــرة مــن 17 إلــى 21 فبرايــر 
2019 فــي ذكــرى اليوبيــل الفضــي لتأسيســه مشــاركة أكثــر مــن 
1310 شــركات وهيئــات عارضــة مــن أكثــر مــن 62 دولــة، 
وهــو مــا يمثــل زيــادة تقــدر بحوالــي 400% فــي أعــداد الشــركات 
ــا زاد  ــدول المشــاركة، كم ــي عــدد ال ــواً ف المشــاركة و250% نم
ــى  ــبة 18% ليصــل إل ــرض بنس ــة بالمع ــة اإلماراتي ــدد األجنح ع
33 جناحــاً، وبلغــت نســبة الزيــادة فــي الشــركات الوطنيــة حوالــي 

ــركة. ــي 170 ش ــى حوال 15% لتصــل إل

 ولقــد بلغــت قيمــة الصفقــات التــي تــم عقدهــا خــال المعــرض 
حوالــي 20.53 مليــار درهــم وهــي قيمــة 128 عقــداً توزعــت مــا 
بيــن 43 صفقــة مــع الشــركات الدوليــة و85 صفقــة مــع الشــركات 
ــي  ــى 65% مــن إجمال ــة عل ــة، وحــازت الشــركات األجنبي المحلي
قيمــة صفقــات أيدكــس، فــي مقابــل 35% للشــركات المحليــة، 
ــذ  ــي أيدكــس من ــدت ف ــي عق ــات الت ــة الصفق ــي قيم ووصــل إجمال
انطاقــه فــي عــام 1993 وحتــى آخــر دورة حوالــي 175 مليــار 

درهم)4(. 

وعلــى مســتوى آخــر، يقــام فــي البحريــن فــي أكتوبــر 2019 
ــه  ــدت دورت ــذي عق ــاع ال ــي للدف ــن الدول معــرض ومؤتمــر البحري
األولــى فــي أكتوبــر 2017)5(، ويعقــد فــي األردن معــرض قــوات 
ــي  ــة ف ــات الحديث ــى التقني ــز عل ــذي يرك الخاصــة )SOFEX( ال
مجــاالت األمــن القومــي، حيــث عقــدت الــدورة الثانيــة عشــرة فــي 
مايــو 2018، كمــا يعقــد فــي العاصمــة األردنيــة مؤتمــر العمليــات 

 .)6(
الخاصــة فــي الشــرق األوســط )MESOC(ا

ويقــام فــي العــراق معــرض األمــن والدفــاع والصناعــات 
الحربيــة العراقيــة )IQDEZ( والــذي يتــم تنظيمه منذ عــام 2012 
ــة  ــر الحكومي ــن الدوائ ــات بي ــز العاق ــة منصــة لتعزي ــد بمنزل ويع

ــة)7(.  ــف دول المنطق ــن مختل ــلحة بي ــوات المس والشــركات والق

وتنظــم الكويــت معــرض الخليــج للدفــاع والطيــران، الذي شــهد 
منــذ تدشــينه عقــد أربــع دورات، كان آخرها في ديســمبر 2017)8(، 
 )IDEF( ويقــام فــي تركيا "المعــرض الدولــي للصناعات الدفاعيــة
الــذي تعقــد دورتــه الرابعــة عشــرة فــي عــام 2019، حيــث يمثــل 
معــارض الدفــاع واألمــن فــي منطقــة أوراســيا)9(، وتشــهد باكســتان 
انعقــاد المعــرض الدولــي للصناعــات الدفاعيــة )IDEAS(، ويمثل 
ــذي عقــد فــي  ــا: لأمــن والدفــاع الدولــي" ال "معــرض درع أفريقي
كــوت ديفــوار فــي ينايــر 2019 واحــداً مــن أهــم معــارض الدفــاع 

واألمــن فــي القــارة األفريقيــة.

ثانيًا: �خل�صائ�س �الأ�صا�صية لفعاليات �لدفاع 
ــدة  ــط بع ــرق األوس ــة الش ــن بمنطق ــاع واألم ــارض الدف ــم مع تتس

ــي: ــا يل ــا فيم ــل أهمه ــية، يتمث ــص رئيس خصائ

ــاع  ــارض الدف ــف مع ــن تصني ــات: يمك ــاق الفعالي ــاع نط 1- اتس
واألمــن بعــدد كبيــر مــن دول منطقــة الشــرق األوســط ضمــن 
ــا المؤسســات العســكرية  ــوم برعايته ــي تق ــة الت ــات الضخم الفعالي
ــد  ــا تع ــة، كونه ــاع والداخلي ــل وزارات الدف ــة، مث ــة بالدول واألمني
جــزءاً مــن الصــورة الخارجيــة للدولــة ومؤشــراً علــى قدرتهــا علــى 

ــرى. ــة الكب ــات الدولي ــم الفعالي اســتضافة وتنظي

2- كثافــة المشــاركة الدوليــة: تشــهد المعارض العســكرية واألمنية 
مشــاركة كثيفــة مــن مختلــف المؤسســات والشــركات المعنيــة 
باألمــن والدفــاع علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، 
بحيــث تتجــاوز هــذه الفعاليــات نطــاق اإلقليميــة لتصبــح حدثــاً دوليــاً 
ــارض  ــذه المع ــل ه ــا تمث ــن، كم ــة عالميتي ــة وتغطي يحظــى بمتابع
ســياقاً مائمــاً للتفاعــل وتشــارك الخبــرات وعقــد الصفقــات، وهــو 

ــال مختلــف األطــراف علــى المشــاركة بهــا)10(. ــد إقب مــا يزي

3- حضــور الشــركات العالميــة: تقــوم الشــركات العالميــة فــي 
مجــاالت الدفــاع واألمــن بــدور مركــزي فــي المعــارض الدفاعيــة 
التــي تعقــد فــي مختلــف دول الشــرق األوســط بهدف عــرض أحدث 
منتجاتهــا وخدماتهــا شــديدة التقــدم علــى المتعاقديــن، واســتعراض 
التطــور التقنــي الــذي حققتــه فــي اآلونــة األخيــرة، وتشــمل قائمــة 
المشــاركين األكثــر حضــوراً فــي معــارض الســاح العالميــة 
شــركات مثــل "لوكهيــد مارتن" و"بوينــج" و"رايثــون" و"نورثروب 
 BAE( جــروب" األمريكيــة و"بــي آيــه إي سيســتمز" البريطانيــة
Systems( و"تاليــس" )Thales( و"نافــال جــروب" الفرنســية 

و"ليونــاردو" اإليطاليــة و"ألمــاز أنتــي" الروســية)11(. 

4- مشــاركة المؤسســات الوطنيــة: تشــارك مؤسســات الصناعــات 
العســكرية الوطنيــة بصــورة كثيفــة فــي معــارض الدفــاع واألمــن، 
ــن  ــكرية" )EDIC( م ــات العس ــارات للصناع ــركة اإلم ــد "ش وتع
أهــم النمــاذج علــى ذلــك فــي ظــل عرضهــا عــدداً كبيــراً مــن 
المنتجــات العســكرية خــال معــرض أيدكس 2019، مثــل المركبة 
"نمــر" )NIMR( وأســلحة كاراكال الخفيفــة والمدرعــة المضــادة 
للمتفجــرات مــن طــراز "بانثيــرا تــي - 6"، كمــا تــم الكشــف عــن 
أنظمــة التوجيــه فائــق الدقــة )MK84( مــن بــارج دينامكــس، 
وذخيــرة 40 ملــم فائقــة الســرعة مــن بــارج للذخائــر، إضافــة إلــى 
بندقيــة قناصــة "ســي إس آر 50" مــن كــراكال والطائــرة القتاليــة 
ــركة  ــا ش ــي عرضته ــدر 250" الت ــام "ب ــددة المه ــة والمتع الخفيف

ــة)12(. ــداس اإلماراتي كالي

ــة التــي قامــت  ــك بوجــود عــدد مــن الســفن الحربي ويتصــل ذل
ــة"  ــل الفرقاطــة "بينون ــاء الســفن، مث ــي لبن بإنتاجهــا شــركة أبوظب
وزوارق الصواريــخ مــن طــراز "غناطــة" باإلضافــة إلــى القــوارب 
ذاتيــة القيــادة التــي عرضتهــا شــركة "المراكــب لصناعة القــوارب" 
اإلماراتيــة، كمــا تــم الكشــف عــن ناقلــة الجنــود البرمائيــة المدرعــة 
"الوحــش" التــي تعــرض للمــرة األولــى مــن خــال معــرض الدفــاع 

الدولــي "أيدكــس" وهــي مــن تصنيــع شــركة كاليــداس)13(.

وشــهد معــرض الصناعــات الدفاعيــة الدولــي فــي مصــر قيــام 
الهيئــة العربيــة للتصنيــع بعــرض عــدة منظومــات تســلح متطــورة، 
مثــل الدرونــز المخصصــة للتعامــل مــع العبــوات المفخخــة ونظــم 
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ــب  ــرة التدري ــر 3/6" وطائ ــات "ناث ــادة للدباب ــام المض ــر األلغ نث
المتقدمــة "كــي 8 – إي" والهليكوبتــر "جازيــل" ونظــم الصواريــخ 
الدخانيــة "د/1000"، ومدرعــات "فهــد 300" و"كومبــات آر تــي 
98 تــي" والعديــد مــن األســلحة الخفيفة والمتوســطة والقاذفــات)14(.  

ثالثًا: دو�فع �نت�صار �لفعاليات �لع�صكرية
تحولــت اقتصــادات الدفــاع علــى مســتوى العالــم مــن مجــرد تكلفــة 
وعــبء علــى الموازنــات العامــة للــدول إلــى أحــد أهــم محفــزات 
ــر فــرص  ــة وتوفي ــة االقتصادي ــز التنمي ــدم التكنولوجــي وتعزي التق
العمــل، وهــو مــا دفــع إلــى تزايــد اتجــاه دول اإلقليــم لتنظيــم 
الفعاليــات الدوليــة األمنيــة والعســكرية فــي إطــار برامــج توطيــن 
ــدات  ــة بعــض المع ــة والعســكرية وخفــض تكلف الصناعــات األمني
العســكرية التــي يرتفــع الطلــب عليهــا، مثــل الذخائــر وقطــع الغيــار 
وتطويــر القــدرات الوطنيــة فــي مجــاالت التصنيــع والصيانــة 

ــات التســلح. ــي لمنظوم ــر التقن والتطوي

ــام الســعودي المتصاعــد  ــط االهتم ــال، يرتب ــى ســبيل المث وعل
بمعــارض األمــن والدفــاع باالتجــاه لتوطيــن الصناعــات العســكرية 
عقــب إعــان تأســيس "الشــركة الســعودية للصناعــات العســكرية" 
مــن جانــب صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي مايــو 2017 بهــدف 
تعزيــز اإلنتــاج العســكري المحلــي وتقليــل االعتمــاد علــى المصادر 
شــركة صناعــات   25 أكبــر  لمصــاف  والوصــول  الخارجيــة 
عســكرية عالميــة وتوطيــن 50% مــن إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي 

العســكري فــي المملكــة بحلــول 2030)15(. 

ويتوقــع أن ينتهــي تنفيــذ المرحلة األولى مــن توطين الصناعات 
العســكرية بالمملكــة بحلــول عــام 2020، حيــث يســتهدف أن 
تصــل قيمــة اإلنتــاج العســكري بهــا إلــى حوالــي 900 مليــون لاير 
بالتــوازي مــع توفيــر 5000 فرصــة عمــل وبنــاء القــدرات الوطنية 
فــي مجــاالت صناعــة الــرادارات ونظــم االستشــعار واالتصــاالت 
والقيــادة والســيطرة واألســلحة والذخائــر والصواريــخ ومنظومــات 

التســلح األرضيــة والجويــة واألمــن الســيبراني)16(.

ولقــد شــهد معــرض أيدكــس فــي فبرايــر 
ــة  ــبر" اإلماراتي ــركة "العس ــع ش 2019 توقي
المتخصصــة في الصناعات العســكرية اتفاقية 
مــع شــركة "مجــال ألفــا" القابضــة الســعودية، 
لتأســيس مصنــع للصناعــات والتجهيــزات 
ــون  ــة 50 ملي ــاض بتكلف ــي الري العســكرية ف
درهــم، وبمبيعــات ســنوية مســتهدفة تتجــاوز 
ــة. كمــا  200 مليــون درهــم فــي الســنة الثالث
شــملت اتفاقــات الشــراكة التي عقدتهــا المملكة 
التعــاون مــع شــركات "التدريــع" لتصنيــع 
العربــات غيــر المأهولة و"الصيــر" اإلماراتية 
ــر  ــة غي ــزوارق البحري ــع المشــترك لل للتصني
 )NAVAL( "نافــال"  وشــركة  المأهولــة 
البحريــة الفرنســية وشــركة "ماريــن أولوتــك" 
وشــركة  الفنلنديــة   )Marine Alutech(
 )L3 Technologies( "إل 3 تكنولوجيــز"
 )Roytec( "األمريكيــة وشــركة "رويتــك

ــة)17(. ــوب أفريقي الجن

ــارض  ــر المع ــه، تعتب ــياق ذات ــي الس  وف
العســكرية واألمنيــة مــن أهــم فعاليــات عــرض أحــدث المنتجــات 
والخدمــات مــن جانــب الشــركات الوطنيــة والدوليــة وتأســيس 
شــراكات فــي مجــاالت التصنيــع العســكري ونقــل الخبــرات التقنيــة 
ــي  ــدات ورصــد التحــوالت ف ــر المع ــة وتطوي ــب والصيان والتدري
ــدة  ــاء قاع ــي بن ــا ف ــادة منه ــكري واإلف ــع العس ــا التصني تكنولوجي

ــة. ــة قوي صناعي

وال ينفصــل ذلــك عــن سياســات احتــواء تداعيــات االضطــراب 
بالنظــام اإلقليمــي فــي منطقــة الشــرق األوســط بســبب احتــدام 
واالتجاهــات  بالوكالــة  والحــروب  اإلقليميــة  التســلح  ســباقات 
العدوانيــة والتوســعية لــدى بعــض القــوى اإلقليميــة، وهــو مــا يؤدي 
لتصاعــد الطلــب علــى منظومات التســلح النوعية المتقدمــة، خاصة 

فــي ظــل التفــاوت فــي القــدرات العســكرية بيــن دول اإلقليــم.

ويأتــي االهتمــام المتزايــد بتنظيــم الفعاليــات العســكرية واألمنية 
فــي ظــل مركزيــة القــوة العســكرية فــي السياســات اإلقليميــة وتزايد 
ــات  ــاكل التحالف ــي هي ــر ف ــذات والتغي ــى ال ــاد عل ــات االعتم اتجاه
فــي ظــل تزايــد تناقضــات التفاعــات اإلقليميــة والدوليــة وغيــاب 

اإلجمــاع الدولــي حــول العديــد مــن القضايــا)18(.

ر�بعًا: �النعكا�صات �الإقليمية و�لدولية
تحولــت معــارض الدفــاع واألمــن إلــى صناعــة متكاملــة األركان 
تتضمــن خبــرات تقنيــة متقدمــة فــي مجــاالت التنظيــم واإلدارة 
ينعكــس  مــا  وهــو  العامــة،  والعاقــات  والترويــج  والعــرض 
باإليجــاب علــى اقتصــاد الدولــة المنظمــة مــن خــال عوائــد 
مــن جانــب  المشــاركة، ســواء  الفاعليــات ورســوم  اســتضافة 
العارضيــن أو الرعــاة مــن الشــركات الدوليــة الكبــرى، باإلضافــة 
إلــى دعــم الخبــرات الفنيــة والتقنيــة وتوفيــر فــرص للعمــل، فضــاً 
عــن التدفقــات الكبيــرة للــزوار والمشــاركين مــن مختلــف دول 

ــة)19(. ــل الدول ــادي داخ ــرواج االقتص ــز ال ــا يحف ــم مم العال

أبرز معارض الدفاع وا�من � الشرق ا�وسط وأفريقيا

االنعقاد القادمدورية االنعقادالمعرضالدولة
2020مرة كل عامين

2019/2/21-17

2019/12/12-10

2020

2019/10/10-8

2020/10

2020/03

2019/1/24-21

2019/9/26-24

2019/4/17-16

2019/5/16-14
2019/9/20-16

2019/6/6-4

مرة كل عامين 

مرة كل عامين
مرة كل عامين
مرة كل عامين
مرة كل عامين
مرة كل عامين
مرة كل عامين
مرة كل عامين

مرة كل عامين
مرة كل عامين

مرة كل عامين

مرة كل عامين

EDEX
IDEX

GULF DEFENSE & AEROSPACE

- AEROSPACE MEETINGS CASABLANCA 
- MARRAKESH AIRSHOW
DIMEX

SOFEX JORDAN

مصر 

ا�مارات 

الكويت 
ا�ردن 

المغرب 

قطر

SHIELD AFRICA

SECUREXPO EAST AFRICA

كوت ديفوار
كينيا

SECUREX WEST AFRICA

- SECUREX SOUTH AFRICA
- AFRICA AEROSPACE & DEFENSE

ISDEF

نيجيريا

جنوب أفريقيا 

إسرائيل

Source: Defense Trade Shows in Africa - Middle East, Trade Shows and Expeditions Database, February 2019,
accessible at: https://goo.gl/oEz9Md
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حتليالت املستقبل

وتعــد الفعاليــات العســكرية واألمنيــة ضمــن أنمــاط "دبلوماســية 
للدولــة  إقليمــي  نمــوذج  علــى صناعــة  تقــوم  التــي  الســاح" 
كمركــز للصناعــات المتطــورة تقنيــاً وملتقــى للشــركات والهيئــات 
والمؤسســات المعنيــة بمنظومــات التســلح المتقدمــة، باإلضافــة إلــى 
ــم،  ــر اإلقلي ــترك عب ــكري المش ــع العس ــات التصني ــا التفاق رعايته
وهــو مــا يزيــد مــن مركزيــة دور الدولــة ضمــن األطــراف الداعمــة 
لاســتقرار والضامنــة لأمــن اإلقليمــي، ويرتبــط ذلــك بتعزيــز 
المكانــة اإلقليميــة والدوليــة للدولــة، باعتبــار المعــارض العســكرية 
واألمنيــة فعاليــات دوليــة يقصدها العديــد من الزائرين والمشــاركين 

ــم. مــن مختلــف دول العال

وتســهم هــذه المعــارض أيضــاً فــي احتــواء الضغــوط الدوليــة 
ــط الخارجــي  ــف صــادرات الســاح كأداة للضغ والتصــدي لتوظي
مــن جانــب بعــض الــدول الغربيــة، إذ توفــر خيــارات متعــددة للدول 
فيمــا يتعلــق بــواردات التســلح وعــدد كبيــر مــن الشــركات الدوليــة 
التــي تعــرض تقديــم خدماتهــا فــي المجــاالت العســكرية واألمنيــة 
بتســهيات متعــددة ووفقــاً لمــا تفرضــه الــدول مــن متطلبــات 
ومعاييــر مــن دون وجــود أيــة مشــروطيات سياســية علــى صفقــات 

التســلح)20(. 

ــر  ــزات تطوي ــل المعــارض أحــد محف ــه، تمث ــي الســياق ذات وف
تطويــر الصناعــات العســكرية وتطويــر وتحديــث القاعــدة العلميــة 
والتكنولوجيــة للدولــة مــن خــال اتفاقيــات التصنيــع العســكري 
المشــترك والتعــاون فــي قطاعــات البحــوث والتطويــر وبنــاء 
القــدرات الوطنيــة، باإلضافــة إلــى تخفيــض نفقــات الدفــاع وتحفيــز 

المســلحة وتطويــر  القــوات  لــدى  عمليــات اإلحــال والتبديــل 
ــة)21(.  ــليح القائم ــم التس ــث نظ وتحدي

ــة  ــاط الدول ــن ارتب ــة م ــكرية واألمني ــارض العس ــزز المع وتع
بالخــارج عبــر المشــاركة الحقــاً فــي الفعاليــات الدوليــة فــي مختلــف 
ــن  ــة بالشــركاء الدوليي ــاط الدول ــد مــن ارتب ــا يزي ــة مم أنحــاء الدول
ــرى والصناعــات العســكرية،  ــات الكب ــم الفعالي ــي مجــاالت تنظي ف
مثــل مشــاركة معــرض ومؤتمــر الدفــاع الدولــي )أيدكــس( بدولــة 
واألمــن  للدفــاع  الدولــي  المعــرض  فعاليــات  فــي  اإلمــارات 
ــام  ــي ع ــرو ف ــو دي جاني ــة ري ــة البرازيلي ــي العاصم )LAAD( ف
2015، وهــو مــا يمثــل انفتاحــاً علــى ســوق الصناعــات الدفاعيــة 

ــة)22(.  ــكا الاتيني ــي أمري ف

األمنيــة  المعــارض  تطــور  يتواصــل  أن  يرجــح  إجمــاالً، 
والعســكرية فــي منطقــة الشــرق األوســط في ظــل ارتباطهــا بتعزيز 
ــج  ــة ودم ــكرية الوطني ــات العس ــر الصناع ــدول وتطوي ــدرات ال ق
التكنولوجيــا المتطــورة فــي مجــاالت األمــن والدفــاع واالســتفادة من 
الخبــرات العالميــة فــي هــذه المجــاالت وتوســيع نطــاق الخيــارات 
ــع  ــات التصني ــلح واتفاقي ــات التس ــي صفق ــة ف ــام الدول ــة أم المتاح
العســكري المشــترك، باإلضافــة إلــى العوائد االقتصادية والسياســية 
ــة الكبــرى وإســهامها  ــات الدولي ــم هــذه الفعالي ــى تنظي ــة عل المترتب
ــة  ــات األمني ــتراتيجي للمؤسس ــط االس ــات التخطي ــم اتجاه ــي دع ف
ــا  ــي تكنولوجي ــتقبلية ف ــات المس ــد االتجاه ــر رص ــكرية عب والعس
ــذه  ــي ه ــة المســتقبلية ف ــد احتياجــات الدول ــن وتحدي التســليح واألم
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