
، ﮴�ٔ�ل﮵�ف أ﮶�ولالم﮴�حدة�﮴طور ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى إالمارات العر﮳�﮵�ةٕاطالق ك﮴�اب:

﮵�﮵�﮴�س

هو﮲عو و﮵�ل﮵�س

 المؤلف
﮲

صورة مں

إالمارا�﮵﮴�ةالمسّلحةلل﮴�ّواتالمم﮵�﮲رةال﮲حصا�ٔص﮲�﮵ى2020أالول/د﮵�سم﮳�ر��﮲ون﮲�﮵ىصدرك﮴�اب﮵�﮳�حث

و�﮴ار﮵�﮲حها و﮵�﮴�﮵�ّم ﮲�عال﮵�﮴�ها.

، ﮲�﮵ى الو﮴�ت﮲�﮵ى إالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة﮴�طور ال﮴�ّوات المسّلحة﮳حاء �﮶﮲سر ك﮴�اب أ�﮶ول ﮵�﮵�﮴�س ﮳�ع﮲�وان

 دول ال﮲حل﮵�ح�
﮲

 ﮲�﮵ى العال﮴�ات ﮳�﮵�ں
﮲

العر﮳�﮵�ة وٕاسرا�﮵ٔ�ل، و�﮲﮴ع﮵�ّر إالدارة االٔمر﮵�ك﮵�ة،الم﮲�اسب، والم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى ال﮴�حسں

 الم﮲�ط﮴�ة
﮲

 اال�﮲سحا﮳�ات االٔمر﮵�ك﮵�ة مں
﮲

﮲�﮵ى ﮲طل عال﮴�ات ﮲ع﮵�ر مس﮴�﮴�رة مع ٕا﮵�ران. ﮵�س﮴�﮲�﮴�ح� ﮵�﮵�﮴�سواح﮴�مال الم﮲ر﮵�د مں

 ال﮳�حث المك﮶�ف،
﮲

 س﮲�وات مں
﮲

﮲�﮵ى هذا الك﮴�اب الرا�ٔد، ال﮲�ا�﮴ح� مں
﮲

أ�﮲ه ٕاذا �﮴م اس﮴�﮵�﮲�اء معا﮵�﮵�ر مع﮵�﮲�ة، "﮲�مں

ال﮴�ّوة العسكر﮵�ة العر﮳�﮵�ة أالك﮶�ر ﮴�درة ﮲�﮵ى المس﮴�﮴�﮳�لالمح﮴�مل أن �﮴س﮴�مر ال﮴�ّوات المسّلحة إالمارا�﮵﮴�ة ﮲�﮵ى كو�﮲ها

الم﮲�ظور."
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دراسة ﮶ساملة ﮲�﮵ى هذا المو﮲صوع. ٕاذ ﮵�﮳�دأ﮴�طور ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى إالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة﮵�﮴�ّدم ك﮴�اب

والس﮵�اس﮵�ة. ﮵�ع﮴�﮳�ر الس﮵�اق مهم لل﮲عا﮵�ة ﮲�﮵ى م﮲�ط﮴�ة ال﮳�﮴�حل﮵�ل و﮶سرح م﮲�صل ل﮴�﮲صار﮵�س إالمارات الماد﮵�ة وال﮳�﮶سر﮵�ة

 أورو﮳�ا وآس﮵�ا، ﮲حاصًة
﮲

 س﮳�ع ٕامارات ﮲�﮵�درال﮵�ة، للك�﮲﮴رال �﮴﮴�ف ع﮲�د الم﮲�صل الذي ﮵�ر﮳�ط ﮳�﮵�ں
﮲

﮲�﮵ى ﮳�لد مكون مں

 هذا
﮲

 ﮲حالل الحد﮵�ث عں
﮲

 الك﮴�اب، ﮵�﮳�﮲�﮵ى ﮵�﮵�﮴�سم﮲�ها �﮴ار﮵�﮲حها و﮲حل﮲�﮵�﮴�ها ال﮲حاصة. مں
﮲

الس﮵�اق ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲رء أالول مں

 ال﮴�﮲�اص﮵�ل العالم﮵�ة وإال﮴�ل﮵�م﮵�ة وال﮴�﮳�ل﮵�ة ال﮴�﮵ى
﮲

 الك﮴�اب. ﮵�ع﮴�﮳�ر ﮳�ح﮶�هط﮳�﮴�ات مں
﮲

﮲�﮵ى�﮴و﮲�ر أساًسا �﮶ر﮵�ًا لما �﮳﮴�﮴�ى مں

للعال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى دولة ﮲حل﮵�﮳ح﮵�ة.دور الح�م والس﮵�طرة الس﮵�اس﮵�ة �﮴﮴�﮵�﮵�ًما ماهًرا ﮳�﮶سلك ﮲حاص

إالمارا�﮵﮴�ة. ﮵�سلط ﮵�﮵�﮴�س ال﮲صوء على المهام﮵�رك﮲ر ال﮳ح﮲رء ال﮶�ا�﮵﮲ى على �﮴حد﮵�د مهام وع﮴�اد ال﮴�ّوات المسّلحة

﮲
الدا﮲حل﮵ى و﮳�﮲�اء الدولة والس﮵�اسة ال﮲حار﮳ح﮵�ة. ﮵�ح﮴�ويال﮲حمس لهذه ال﮴�ّوات وه﮵ى الد﮲�اع وحما﮵�ة الحاكم واالٔمں

والمحاور، وه﮵ى ٕاحدى �﮴﮲�اط ال﮴�ّوة الم﮴�كررة ﮲�﮵ىال﮴�سم ال﮲حاص ﮳�الع﮴�اد على �﮲﮴�اص﮵�ل م﮲�﮵�دة و�﮴حل﮵�ل اال�﮳﮴حاهات
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هذا الك﮴�اب كمر﮳حع وك﮴�﮲�س﮵�ر سهل ال﮲�هم. ﮵�و﮲صح ال﮴�حل﮵�ل الم﮲�صل ﮲�﮵ى هذا الك﮴�اب االٔساس الم﮲�ط﮴�﮵ى وراء

الم﮴�عددة ال﮴�﮵ى �﮴ساعد إالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة﮴�رارات ﮶سراء المعدات الر�﮵ٔ�سة، و﮴�﮳�ل لك ﮶س﮵ىء س﮵�اسة المصادر

على الح﮲�اظ على عال﮴�ات ٕا﮵�﮳حا﮳�﮵�ة وم﮲�﮵�دة حول العالم.

﮵�﮳�حث ال﮳ح﮲رء ال﮶�الث ﮲�﮵ى �﮴ار﮵�﮲ح ال﮴�ّوات المسّلحة إالمارا�﮵﮴�ة
﮲

 الو�ء والمس﮴�﮶سار﮵�ں
﮲

ح﮵�ث ا�﮴﮲�﮴�لت السلطة مں

 ٕالى ح�م أ﮲�راد �﮶م ٕالى السلطة ال﮲�﮵�درال﮵�ة.
﮲

 المؤسسة العسكر﮵�ةال﮳�ر﮵�طا�﮵﮲�﮵�ں
﮲

﮵�ك﮶سف ﮵�﮵�﮴�س ﮳حوهر العال﮴�ة ﮳�﮵�ں

العال﮴�ة وٕا�﮲ما كذلك الموا﮲ص﮵�ع  الهامة الم﮴�عل﮴�ةوالسلطة المد�﮵﮲�ة، ح﮵�ث ال ﮵�﮲�ا﮴�ش ﮲�﮴�ط ماه﮵�ة وك﮵�﮲�﮵�ة هذه

العسكر﮵�ة واالٔس﮳�اب ال﮴�﮵ى �﮳﮴حعله ﮵�س﮴�حق الدراسة﮳�ٔ�س﮳�ا﮳�ها، ما ﮵�﮴�ّدم ﮲�هًما أعمق لهذا ال﮳�لد الص﮲ع﮵�ر ومؤسس﮴�ه

و﮳�ٔ�سلوبزم﮲�﮵�ًا ح﮴�م﮵�ًا، لك﮲�ه م﮲�عم ﮳�الح﮵�و﮵�ة،﮲�﮵ى الو﮴�ت الحا﮲صر. ﮵�﮴�﮴�﮳�ع ال﮴�ار﮵�﮲ح المعروض ﮲�﮵ى الك﮴�اب �﮴سلسًال

﮵�عكس لكمات
﮲

 ال ﮵�عرف ما﮲ص﮵�ه، الاالٔب المؤسس لدولة إالمارات ال﮶س﮵�﮲ح زا﮵�د ﮳�ں
﮲

﮲حل﮵�﮲�ة آل �﮲ه﮵�ان: "مں

 الما﮲ص﮵ى �﮴﮲�علم."
﮲

﮵�س﮴�ط﮵�ع أن ﮵�ع﮵�ش حا﮲صره ومس﮴�﮴�﮳�له، ﮲�مں

 دولة إالمارات وس﮵�َل﮴�ى
﮲

 �﮲وعه عں
﮲

 و﮴�ادة ﮴�طاع االٔعمالهذا الك﮴�اب هو أالول مں
﮲

اه﮴�مام الد﮳�لوماس﮵�﮵�ں

﮲
 وعلماء اال﮳ح﮴�ماع وعلماء الس﮵�اسة والمحلل﮵�ں

﮲
. ﮲�﮵ىوالمؤر﮲ح﮵�ں

﮲
﮲�عال﮵�ة ٕاطالق الك﮴�اب ﮲�﮵ىالعسكر﮵�﮵�ں

،﮲�﮵ىالعر﮳�﮵�ةال﮲حل﮵�ح�دولمعهداس﮴�﮲صا﮲�هاال﮴�﮵ى2021﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر
﮲

علىك﮳�﮵�ر﮳�﮶سلك﮵�﮵�﮴�سأ�﮲﮶�ىوا﮶س﮲�طں

 م﮶�ل
﮲

 آ﮲حر﮵�ں
﮲

سلط ال﮲صوء على ال﮴�حدي الم﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى �﮴و�﮵﮶�ق. كماوك﮵�﮲�﮵�ث ﮳�والك﮲�راوك ه﮵�رد ﮳�﮵�هأ�د﮵�م﮵�﮵�ں

 أمله ﮲�﮵ى سد هذه ال﮲�﮳حوة ﮲�﮵ى الو﮴�ت الم﮲�اسب."االٔصوات إالمارا�﮵﮴�ة وأالرد�﮵﮲�ة وال﮳�اكس﮴�ا�﮵﮲�ة" ﮲�﮵ى ﮳�ح﮶�ه
﮲

وأعرب عں

أ�﮶ول ﮵�﮵�﮴�س أس﮴�اذ مساعد ﮲�﮵ى ﮳حامعة ﮲حل﮵�﮲�ة ﮲�﮵ى أ﮳�و ﮲ط﮳�﮵ى. ﮵�﮴�وم
﮲

 المد�﮵﮲ى و�﮴ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا االٔمں
﮲

﮳�﮴�در﮵�س االٔمں

 الدا﮲حل﮵ى وٕادارة الكوارث والس﮵�اسات العامة وأسال﮵�ب
﮲

ال﮴�ّوة ال﮳�حر﮵�ة ال﮳ٔ�و ﮲ط﮳�﮵ىال﮳�حث. وهو مؤلف ك﮴�ابواالٔمں

الم﮴�حدةالعر﮳�﮵�ةوإالماراتالم﮴�صالحةإالمارات﮲�﮵ىوال﮶سرط﮵�ةالعسكر﮵�ةال﮴�ّواتوك﮴�اب1976–1967

كما.1980–1951
﮲

الم﮴�ر﮳حمةال﮲�س﮲حةطلبو﮵�مكں
﮲

الم﮴�حدة.العر﮳�﮵�ةإالمارات﮲�﮵ىالمسّلحةال﮴�ّوات�﮴طورمں

﮳�﮵ى ٕام ﮳ح﮵ى للممارسة الد﮲�اع﮵�ة ﮲�﮵ى الر﮵�اض، المملكةهو﮲عو و﮵�ل﮵�س المد﮵�ر المساعد ل﮳�﮵�ٔ�ة أالرض ﮲�﮵ى ﮶سركة ك﮵�ه

لدولة إالمارات العر﮳�﮵�ة الم﮴�حدة ﮳�عد مس﮵�رة مه﮲�﮵�ةالعر﮳�﮵�ة السعود﮵�ة. عمل مس﮴�﮶ساًرا عسكر﮵�ًا للحرس الر�ٔاس﮵ى

والمرا﮴�﮳�ة واالس﮴�طالع وم�﮲�حة ال﮴�مرد﮲�﮵ى ال﮳ح﮵�ش ال﮳�ر﮵�طا�﮵﮲ى م﮴�﮲حصًصا ﮲�﮵ى حرب المدرعات واالس﮴�﮲ح﮳�ارات

وال﮴�در﮵�ب.
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