
 

 طريق اإلمارات نحو االحتراف العسكري

 م﮵�ل﮵�سا دال﮴�ون

  س﮵�ر﮳ح﮵ى ﮳حوس﮵�ف  – الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 

﮲
ا، مں  ﮵�م﮶�ل دور دولة إالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة إال﮴�ل﮵�م﮵ى الم﮴�وسع ﮲�رصة لل﮴�ّوات المسّلحة ل﮴�ص﮳�ح أك﮶�ر اح﮴�را﮲�ً

 ﮲حالل االس﮴�﮶�مارات ﮲�﮵ى ال﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى وال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة و�﮴طو﮵�ر الص﮲�اعة الد﮲�اع﮵�ة.

 االس﮴�﮶�مار الم﮴�﮲صا﮲�ر وال﮲ح﮳�رة العمل﮵�ة، أ﮲صحت ال﮴�ّوات المسّلحة لدولة إالمارات العر﮳�﮵�ة
﮲

  مں
﮲

 ﮳�عد  ع﮴�د﮵�ں
 الم﮴�حدة (إالمارات)، ال﮴�﮵ى ُأطلق عل﮵�ها اسم " ٕاس﮳�رطة ص﮲ع﮵�رة ،" ٕاحدى المؤسسات العسكر﮵�ة الرا�ٔدة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة.

 ﮴�﮳�ل
﮲

 ﮲�﮵ى ال﮲حدمة، ومع  م﮲راعم و﮳حود �﮴ع﮲ر﮵�﮲رات  لهم مں
﮲

 العسكر﮵�﮵�ں
﮲

 63,000 مں
﮲

 ﮲�مع و﮳حود ما ﮵�﮴�رب مں
 ﮴�ّوات أ﮳ح﮲�﮳�﮵�ة مساعدة ومر�﮲﮴ر﮴�ة، اك﮴�س﮳�ت إالمارات اه﮴�ماًما عالم﮵�ًا  لدورها  ﮲�﮵ى موا﮳حهة ٕا﮵�ران وال﮶س﮳��ت الم﮴�طر﮲�ة

 ول﮵�﮳�﮵�ا.
﮲

 الع﮲�﮵�﮲�ة ول﮴�د﮲حال�﮴ها ﮲�﮵ى ال﮵�مں
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 ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة
﮲

 ومع ذلك، ﮲�ٕا�﮲ه ﮲�﮵ى ﮲طل ﮲ع﮵�اب االل﮴�﮲رام ﮳�﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر ﮴�درات ال﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى وٕارساء ﮴�در أك﮳�ر مں
 ﮳�﮲�اء إالمارات ل﮴�درا�﮴ها ﮲�﮵ى

ّ
 والمساءلة، س﮵�كون مس﮴�وى اح﮴�راف ال﮴�ّوات المسّلحة إالمارا�﮵﮴�ة محدوًدا. ٕان

 �﮴حد﮵�د أولو﮵�ا�﮴ها إال﮴�ل﮵�م﮵�ة وه﮵�لك ﮴�ّو�﮴ها ﮳�﮶سلك صح﮵�ح،
﮲

 ال﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى و�﮴طو﮵�ر ال﮴�ّوة س﮵�مّك﮲�ها مں
 ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة والمساءلة، االٔمر

﮲
 وس﮵�﮳حعلها مل﮴�﮲رمة ﮳�الم﮳�ادئ الدول﮵�ة للسلوك العسكري االح﮴�را﮲�﮵ى مع م﮲ر﮵�د مں

. 
﮲

 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�ع﮲رز ﮶سرع﮵�﮴�ها ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة ومع  ال﮶سر�ء الدول﮵�﮵�ں
﮲

 الذي مں

 التخطيط االستراتيجي

،  اس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة  لموا﮳حهة ال﮴�هد﮵�د إال﮵�را�﮵﮲ى
﮲

 الر�﮵ٔ�س﮵�ں
﮲

 والدول﮵�﮵�ں
﮲

 ا�﮳﮴�عت إالمارات، ﮳�ال﮶سراكة مع الحل﮲�اء إال﮴�ل﮵�م﮵�﮵�ں
، ال س﮵�ما ﮲صد

﮲
 ﮲حالل الح﮲�اظ على الو﮲صع إال﮴�ل﮵�م﮵ى الراهں

﮲
 ، مں

﮲
 ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء الم﮲�ط﮴�ة، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك  ال﮵�مں

 �﮴هد﮵�د ال﮳حماعات  الس﮵�اس﮵�ة الم﮴�طر﮲�ة  وإالرها﮳�﮵�ة ؛ ح﮵�ث أ�﮲ها �﮴ص﮳�ح مع مرور الو﮴�ت  ﮴�ّوة عسكر﮵�ة مع﮴�مدة على
 �﮲﮲�سها  ﮳�﮶سلك م﮴�﮲را﮵�د. ومع ذلك، ﮲�ٕان االع﮴�ماد على ﮴�ّوات مر�﮲﮴ر﮴�ة ﮵�﮲صع إالمارات أمام ر﮴�ا﮳�ة دول﮵�ة و﮵�﮴�ّوض

  ول﮵�﮳�﮵�ا  ﮳�﮲ُ�﮵�ة ال﮴�ّوة العسكر﮵�ة
﮲

. و﮴�د ا﮲ح﮴�﮳�رت �﮴د﮲حالت إالمارات ﮲�﮵ى  ال﮵�مں
﮲

 ال﮶سر�ء الر�﮵ٔ�س﮵�ں
﮲

 ﮶سرع﮵�﮴�ها ﮲�﮵ى أع﮵�ں
 إالمارا�﮵﮴�ة و﮴�درا�﮴ها. و�﮴عمل ال﮲�﮳حوات ﮲�﮵ى ﮴�درات ال﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى لدولة إالمارات على ُم﮲�ا﮴�مة م﮲حاطر

ا و�﮴�مًال  ال﮴�وسع الم﮲�رط واالع﮴�ماد على ﮴�وات أ﮴�ل اح﮴�را﮲�ً

 ال﮴�﮵ى �﮴ر﮵�د االس﮴�﮶�مار و�﮶﮲سر ﮴�ّوا�﮴ها ﮲�﮵�ها،
﮲

  ٕاذا أرادت دولة إالمارات �﮴ح﮴�﮵�ق أهدا﮲�ها، ﮲�عل﮵�ها أن �﮴را﮳حع ﮳�د﮴�ة االٔماكں
ا �﮴حد﮵�د أولو﮵�ا�﮴ها ﮲�﮵ى هذا ال﮲�طاق. ﮲�ه﮵ى ﮵�﮳حب أن �﮴س﮴�﮶�مر ﮲�﮵ى �﮴علم الدروس االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة  وعل﮵�ها أ﮵�﮲صً

، ح﮵�ث الدروس ال �﮲﮴رال
﮲

 حرب ال﮵�مں
﮲

 والعمل﮵�ا�﮵﮴�ة وال﮴�ك﮴�﮵�ة ل﮴�ر﮶س﮵�د ال﮴�﮲حط﮵�ط لل﮴�ّوا�﮴ها ﮲�﮵ى المس﮴�﮴�﮳�ل، ﮳�دًءا مں
 حد﮵�﮶�ة. و﮵�﮳حب أن �﮴سعى ٕالى �﮴ر�﮵﮴�﮳�ات �﮴عاو�﮵﮲�ة مع ال﮶سر�ء دا﮲حل و﮲حارج الم﮲�ط﮴�ة لمطا﮳�﮴�ة م﮲را﮵�اها ال﮲�س﮳�﮵�ة مع

 أ﮳حل �﮴ح﮴�﮵�ق أهدا﮲�ها ﮳�﮶سلك أ﮲�﮲صل والسع﮵ى ٕالى الك﮲�اءات.
﮲

 ﮴�درات هؤالء ال﮶سر�ء مں

 ﮴�د ﮵�ؤدي �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ص﮲�وف ال﮴�ّوات المسلحة ﮳�﮴�ّوات مساعدة و﮴�ّوات مر�﮲﮴ر﮴�ة ٕالى ز﮵�ادة ال﮴�درة على المدى ال﮴�ص﮵�ر،
 ﮲�﮵ى ﮲ع﮵�اب ال﮴�﮲�ك﮵�ر ﮲�﮵ى ال﮲�عال﮵�ة ال﮲�س﮳�﮵�ة لهذه ال﮴�ّوات المساعدة ومس﮴�وى ا�﮲دما﮳حها ﮲�﮵ى ال﮴�ّوات المسّلحة

﮲
 ولكں

 إالمارا�﮵﮴�ة االٔساس﮵�ة، ﮲�ٕان ﮴�﮵�م﮴�ها ال﮲�ها�﮵ٔ�ة س﮴�كون أمًرا م﮶سكوك ﮲�﮵�ه. ومع مرور الو﮴�ت، ﮴�د ﮵�ؤدي اس﮴�﮲حدام ال﮴�ّوات
 المساعدة ٕالى �﮴﮴�و﮵�ض عال﮴�ات ال﮴�عاون االٔم﮲�﮵ى   مع أس﮴�رال﮵�ا و﮲�ر�﮲سا والوال﮵�ات الم﮴�حدة، ال س﮵�ما دا﮲حل  اله﮵�ٔ�ات

 ﮴�درات ال﮴�﮲حط﮵�ط
﮲

 ﮲حالل �﮴حس﮵�ں
﮲

 هذه ال﮴�حد﮵�ات مں
﮲

 ال﮴�﮲ح﮲�﮵�ف مں
﮲

 ال﮴�﮶سر﮵�ع﮵�ة  لهؤالء ال﮶سر�ء. ﮵�مكں
 االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى.

 الشفافية والمساءلة

 س﮵�﮴�﮲صا�ٔل ال﮴�طور االح﮴�را﮲�﮵ى لل﮴�ّوات المسّلحة إالمارا�﮵﮴�ة ٕاذا لم ﮵�﮴�م �﮴طو﮵�ر آل﮵�ات ال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة والر﮴�ا﮳�ة والمساءلة
 لدعم م﮳�ادئ ﮴�ا�﮲ون ال﮲�﮲راع المسلح  وح﮴�وق إال�﮲سان . ﮵�﮳حب أن �﮴﮴�﮲حذ إالمارات ﮲حطوات ﮶س﮲�ا﮲�ة عل﮲�﮵�ة لل﮴�صدي

 لال�﮴﮲�ها�ت و�﮲﮴�ظ﮵�م اس﮴�﮲حدام  ال﮴�ّوات اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة والمر�﮲﮴ر﮴�ة .
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 ال﮴�درة على ال﮴�عرف على اال﮲ٔحطاء أو
﮲

 االح﮴�راف العسكري ﮴�د ﮵�ؤدي ٕالى �﮴حس﮵�ں
﮲

 ٕان �﮳﮴�﮲�ّ﮵ى هذا المس﮴�وى مں
 إال﮲ح﮲�ا﮴�ات وال﮴�علم م﮲�ها، و�﮴ع﮲ر﮵�﮲ر ﮴�درات ال﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى. �﮴﮴�م﮴�ع ال﮴�ّوات المسّلحة إالمارا�﮵﮴�ة كمؤسسة

 ﮳�ه﮵�لك ﮴�﮵�ادة وس﮵�طرة مرك﮲ري ﮴�ّوي، ٕاال أ�﮲ه ﮵�﮲�﮴�﮴�ر ٕالى آالل﮵�ات المؤسسا�﮵﮴�ة والر﮴�ا﮳�ة ل﮲صمان االح﮴�را﮲�﮵�ة والمساءلة
  م﮲راعم  اس﮴�﮲حدام ال﮴�ّوة الع﮶سوا�﮵ٔ�ة وٕادارة س﮳حون

﮲
 ال﮴�﮵ى �﮲﮴صعها الدول اال﮲ٔحرى على ﮴�ّوا�﮴ها. و﮳�صرف ال﮲�ظر عں

، ﮲�ٕان  ﮲حطر ال﮲�ساد  ﮲�﮵ى م﮶س﮴�ر﮵�ات الد﮲�اع مر�﮲﮴�ع. ﮵�م﮶�ل الدور إال﮴�ل﮵�م﮵ى أالك﮶�ر ﮳�روًزا
﮲

 �﮴عذ﮵�ب سر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮵�مں
 لٕالمارات ﮲�رصة ٕال﮲طهار الر﮵�ادة ﮲�﮵ى ك﮵�﮲�﮵�ة ٕادارة مؤسسة عسكر﮵�ة مح﮴�ر﮲�ة.

 الصناعة الدفاعية

ا ر﮳�ط االس﮴�﮶�مارات ﮲�﮵ى ﮴�درات ال﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى لدولة إالمارات ﮳�﮴�طو﮵�ر  ص﮲�اعة د﮲�اع﮵�ة ، ل﮵�س  أ﮵�﮲صً
﮲

 ﮵�مكں
 ال﮲�رص لٕال�﮴﮲�اج وال﮴�طو﮵�ر الم﮶س﮴�رك

﮲
ا ل﮴�و﮲�﮵�ر الم﮲ر﮵�د مں  أ﮵�﮲صً

﮲
 ﮲�﮴�ط ل﮳�﮲�اء ﮴�اعدة ص﮲�اع﮵�ة محل﮵�ة ﮲�﮵ى إالمارات، لكں

 أن �﮴عمل إالمارات مع ﮶سر�ء م﮶�ل الوال﮵�ات الم﮴�حدة
﮲

 ال﮶سر�ء اال﮳ٔحا�﮲ب. ﮵�مكں
﮲

 مع الوال﮵�ات الم﮴�حدة و﮲ع﮵�رها مں
 ال﮶سراكة

﮲
 لم﮴�ا﮳�عة ﮲�رص ال﮴�طو﮵�ر الم﮶س﮴�ركة لل﮴�﮴�﮲�﮵�ات العسكر﮵�ة ال﮳حد﮵�دة. ﮵�﮴�طلب �﮴ع﮲ر﮵�﮲ر هذا ال﮶سلك مں

زة و﮳�﮲ُ�﮵�ة �﮴ح﮴�﮵�ة لمرا﮴�﮳�ة الصادرات ل﮴�﮲�ظ﮵�م ال﮴�طو﮵�ر ﮲�﮵ى إالمارات ل﮳حعلها  ﮳�رو�﮴وكوالت أم﮲�﮵�ة �﮴ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة ُمع﮲رَّ
 �﮴﮴�ما﮶سى مع مؤسسات الد﮲�اع ﮲�﮵ى ال﮳�لدان اال﮲ٔحرى. و﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة المطاف، �﮳﮴حمع الوال﮵�ات الم﮴�حدة وإالمارات

 مصلحة طو﮵�لة االٔمد ﮲�﮵ى ﮳�﮲�اء مؤسسات د﮲�اع﮵�ة ﮶س﮲�ا﮲�ة.

 خاتمة

 أ﮴�وى ﮴�ّوات ال﮴�د﮲حل
﮲

 �﮴م﮴�لك المؤسسة العسكر﮵�ة إالمارا�﮵﮴�ة مساًرا واعًدا، ﮳�عد أن رس﮲حت �﮲﮲�سها كواحدة مں
 السر﮵�ع ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة. ومع ذلك، س﮵�ظل �﮴﮴�دمها محدوًدا ٕاذا أهملت الك﮲�اءات االٔساس﮵�ة لل﮴�﮲حط﮵�ط االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى،

 ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ار�﮳﮴�اطها ﮳�ال﮴�طو﮵�ر الص﮲�اع﮵ى الد﮲�اع﮵ى، واالل﮴�﮲رام ﮳�االح﮴�را﮲�﮵�ة العسكر﮵�ة ال﮴�ا�ٔمة على المعا﮵�﮵�ر الدول﮵�ة
 ﮶سٔ�ن ال﮲حطوات الملموسة لالس﮴�﮶�مار ﮲�﮵ى هذه الم﮳حاالت أن �﮴ع﮲رز

﮲
 للسلوك العسكري وال﮶س﮲�ا﮲�﮵�ة والمساءلة. ومں

 ﮲�عال﮵�﮴�ها العسكر﮵�ة و﮶سرع﮵�﮴�ها ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة و﮲حار﮳حها.

  

 م﮵�ل﮵�سا دال﮴�ون �﮴د﮵�ر م﮶سروع الد﮲�اع ال﮴�عاو�﮵﮲ى ﮲�﮵ى مرك﮲ر الدراسات االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة والدول﮵�ة. و﮶ساركت ﮲�﮵ى �ٔ﮴�ل﮵�ف
 ال﮴�ّوات المسّلحة إالمارا�﮵﮴�ة لمرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط.

﮲
 �﮴﮴�ر﮵�ر  عں
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