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مقدمة
ّ
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة فرصة رفع احترافية مؤسستها العسكرية من خالل بناء التخطيط
االستراتيجي وقدرات تطوير القوة وااللتزام بالمبادئ الدولية للسلوك العسكري المحترف والمزيد
من الشفافية والمساءلة.

بعد عقدين من االستثامر املتضافر والخربة العملياتية ،أضحت القوات املسلحة اإلماراتية التي أُطلق عليها لقب "إسربطة صغرية" ،أحد
الجيوش الرائدة يف املنطقة 1.فمع وجود ما يقرب من  63000من الجنود النشطني لسكان يبلغ عددهم  9.9مليون نسمة ( 1.2مليون
فقط منهم من اإلماراتيني) ،ومع مزاعم وجود تعزيزات لهم من قبل قوات أجنبية مساعدة ومرتزقة ،اكتسبت اإلمارات اهتام ًما عامل ًيا
لدورها يف مواجهة إيران والشبكات املتطرفة العنيفة ولتدخالتها يف اليمن وليبيا 2 .يُضاف إىل ذلك أنها من أقرب الرشكاء العسكريني
للواليات املتحدة يف الرشق األوسط 3 .يُق ّدر الباحث األمرييك كينيث بوالك أن القوات املسلحة اإلماراتية ،إذا نظرنا إليها ككل ،هي األكرث
قدرة بني الدول العربية ،يف حني قد يكون هناك تباين داخل وحدات هذه القوة4.
لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة فرصة لالستفادة من هذه التطورات لتصبح مؤسسة عسكرية محرتفة من خالل بناء التخطيط
االسرتاتيجي وقدرات تطوير القوة ،ومتكينها من تحديد أولوياتها اإلقليمية وهيكل قوتها ،وااللتزام باملبادئ الدولية للسلوك العسكري
املحرتف واملزيد من الشفافية واملساءلة التي ستدعم رشعيتها يف الداخل واملنطقة ومع الرشكاء الدوليني .فاالحرتاف العسكري يشمل
فهم القيادة واالسرتاتيجية والتاريخ والتكتيكات ومجاالت القتال والتنظيم والتكنولوجيا والقدرات .كام يتضمن أيضً ا التزا ًما بالسلوك
األخالقي وإدماج الدروس املستفادة لتطبيقها وامليض قد ًما بحيث تصبح جزء من املؤسسة.
إذا تم تطوير قدرات التخطيط االسرتاتيجي لدولة اإلمارات ،ستتمكّن من مطابقة أولويات الدفاع بشكل أفضل مع املوارد .فعىل سبيل
املثال ،إذا كانت الدولة تتصور حمالت أخرى ملكافحة التمرد والحروب بالوكالة يف املستقبل ،فهل تحتاج إىل إنشاء قدرات وإمكانيات
وتكامل؟ أم أن االعتامد املستمر عىل قوات املرتزقة سيكون كاف ًيا ،لكنه يفتح
ً
داخل القوة اإلماراتية ألداء تلك املهام بطريقة أكرث فعالية
اإلمارات أمام رقابة دولية ويق ّوض رشعيتها يف أعني الرشكاء الرئيسني؟ يجب عىل اإلمارات إجراء مراجعة ملموسة لتدخالتها يف اليمن
وليبيا ،والتي اختربت هيكل قوتها وقدراتها العسكرية ،إذ ذكرت تقارير أن اإلمارات استأجرت وحشدت مجموعات املرتزقة والوكالء
الستكامل قوتها .ت ُفاقم الفجوات يف قدرات التخطيط االسرتاتيجي لدولة اإلمارات مخاطر التوسع املفرط واالعتامد عىل قوات أقل
تكامل.
احرتافًا وأقل ً
ميكن أيضً ا ربط االستثامرات يف قدرات التخطيط االسرتاتيجي لدولة اإلمارات بنهج متكامل لتطوير الصناعة الدفاعية والتكنولوجية،
ليس لبناء القاعدة الصناعية لدولة اإلمارات وحسب ،بل أيضً ا إلطالق املزيد من الفرص لإلنتاج املشرتك والتطوير مع الواليات املتحدة
والرشكاء األجانب اآلخرين .ومع ذلك ،فإن املخاوف الدولية بشأن القيم التي تقوم عليها القوات املسلحة اإلماراتية كمؤسسة ،مبا يف
ذلك ما إذا كانت تدعم مبادئ قانون الرصاع املسلح واعتامدها عىل قوات املرتزقة الغامضة ،تشري إىل قيود عىل منوها كقوة عسكرية
محرتفة وقد تحد من التعاون الدويل مع اإلمارات مع مرور الوقت .أدت مثل هذه املخاوف إىل تدقيق الكونجرس األمرييك5.
ومن أجل رفع احرتافية مؤسستها العسكرية والحفاظ عىل رشاكات التعاون األمني الرئيسة ،مثل الواليات املتحدة ،يجب عىل دولة
اإلمارات اتخاذ خطوات عدة .يجب أن تستثمر يف قدرات التخطيط االسرتاتيجي لديها ملطابقة األولويات بشكل أفضل مع املوارد .كام
يتعني عليها االستثامر يف فرص البحث والتطوير الدفاعية املشرتكة مع الواليات املتحدة وبناء إطار تنظيمي ألمن التكنولوجيا والرقابة
عىل الصادرات .وأخ ًريا ،يجب أن تعزز احرتافية مؤسستها العسكرية إلضفاء مزيد من الرشعية مع الرشكاء الرئيسني من خالل بناء تدابري
الرقابة واملساءلة والشفافية لضامن االلتزام بقانون النزاعات املسلحة والقانون اإلنساين الدويل وتنظيم استخدام قوات املرتزقة.
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األولويات واألداء
تسلط أولويات وأداء املؤسسة العسكرية اإلماراتية الضوء عىل أهداف حكومتها لحامية دور الدولة ونفوذها وتطوير نفسها كقوة يف
حد ذاتها داخل املنطقة األوسع .لقد اتبعت اإلمارات ،بالرشاكة مع الحلفاء اإلقليميني والدوليني الرئيسني ،اسرتاتيجية أمنية تتضمن
تسخري مواردها البرشية والطبيعية للتعويض عن حجمها املتواضع ،وبناء أجهزتها العسكرية واألمنية الوطنية ،وتأسيس عمق اسرتاتيجي
من خالل املنشآت العسكرية األجنبية واالنتشار وتطوير رشاكاتها مع اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة ورشكاء رئيسني
آخرين6.
هناك ثالثة مجاالت رئيسة ذات أولوية تعلو عىل البقية بالنسبة للمؤسسة العسكرية اإلماراتية :مواجهة التهديدات اإليرانية يف جميع
أنحاء املنطقة مبا يف ذلك اليمن؛ والحفاظ عىل الوضع اإلقليمي الراهن ،وال سيام ضد تهديد الجامعات السياسية واإلرهابية املتطرفة؛
تغي سياسات
وأن تصبح قوة عسكرية تعتمد بشكل متزايد عىل نفسها .إن تصورات دولة اإلمارات للتهديدات الخاصة بها ،باإلضافة إىل ّ
الواليات املتحدة وغريها من الجهات املانحة التي تشجع الرشكاء عىل تح ّمل املزيد من املسؤولية عن أمنهم ،تغذّي هذه األولويات.

مواجهة التهديدات اإليرانية
متثل إيران أكرب ٍ
تحد أمني لإلمارات ،إذ يدور بني البلدين نزاع إقليمي طويل األمد عىل ثالث جزر (أبو موىس وطنب الكربى وطنب
الصغرى) ،املتاخمة ملمرات الشحن االسرتاتيجية الهامة لكال البلدين .عالو ًة عىل ذلك ،تساور اإلمارات مخاوف جدية بشأن أنشطة وكالء
إيران يف البحرين والعراق ولبنان وسوريا واليمن 7.كام أن قدرات إيران الصاروخية يصل مداها لجميع اإلمارات ومواردها االسرتاتيجية.
 8كذلك ،تواصل اإلمارات مراقبة تطور إيران النووي عن كثب .وأصبحت اإلمارات مؤخ ًرا أول دولة عربية تفتتح محطة للطاقة النووية،
عىل الرغم من إرصارها عىل أن غايتها توليد الطاقة 9.تشكّل املنافسة اإليرانية تهدي ًدا كب ًريا لنفوذ دول الخليج العريب عىل الرشق
األوسط .فعىل الرغم من التوترات الواردة يف بعض التقارير بشأن اسرتاتيجية اليمن بني اإلمارات والسعودية ،كانت األوىل متامشية
تجل ذلك بشكل
بشكل وثيق مع األخرية يف تحديد األولويات والعمل عىل مواجهة التهديدات اإليرانية 10.وعىل الصعيد العسكريّ ،
بارز يف تدخل اإلمارات يف الرصاع يف اليمن ومشاركتها يف تحالف بحري لردع الهجامت اإليرانية عىل الشحن التجاري يف مضيق هرمز.
الصراع في اليمن

رئيسا يف التدخل العسكري بقيادة السعودية يف اليمن ،والذي بدأ يف عام  2015ملواجهة ما اعتربته الحكومتان
كانت اإلمارات العبًا ً
11
تهدي ًدا يطرحه املتمردون الحوثيون بدعم إيراين .وعىل الرغم من أن اإلمارات أكملت رسميًا انسحابها العسكري من اليمن يف شباط/
فرباير  ،2020وضعت مشاركتها التي استمرت خمس سنوات وضعت األساس الستمرار النفوذ اإلمارايت داخل البالد ،ما شكّل حص ًنا ثابتًا
ضد إيران من وجهة نظر اإلمارات12.
نرشت القوات املسلحة اإلماراتية حوايل  3500جندي يف اليمن ،باإلضافة إىل  3000فرد آخر يف الجو والبحر يق ّدمون الدعم يف مرسح
العمليات 13.مكّنت هذه القوة صد تقدم الحوثيني عىل األرض يف جنوب اليمن ورشقه ،عىل الرغم من أنها واجهت مقاومة يف
الشامل 14.وبالتوازي مع ذلك ،أنشأت دولة اإلمارات سلسلة من نقاط الوصول البحرية يف القرن األفريقي وعىل طول الساحل اليمني،
متكّنها من تشكيل التجارة البحرية وجمع املعلومات حول أنشطة املنافسني والخصوم يف املنطقة 15.ووفقًا ملصادر إماراتية ،رعت
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املؤسسة العسكرية أيضً ا شبكة من حواىل  90000مقاتل ميني ،تضم مزي ًجا من امليليشيات القبلية والعسكريني السابقني والوحدات شبه
العسكرية ،مثل قوات الحزام األمني وقوات النخبة الشبوانية والحرضمية 16.وعىل الرغم من وقوف اإلمارات والسعودية يف صف واحد
لكل منهام أهداف متضاربة من أجل الوصول إىل نتيجة سياسية ،مبا يف ذلك دعم املجلس
خالل العمليات العسكرية يف حرب اليمنٍّ ،
االنتقايل الجنويب هو ما تؤيّده اإلمارات ،ودور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي املدعوم من السعودية.
مضيق هرمز

بعد سلسلة من الهجامت اإليرانية عىل ناقالت النفط يف مضيق هرمز ذي األهمية الحيوية ،انضمت اإلمارات إىل تحالف بحري تقوده
الواليات املتحدة يف أيلول/سبتمرب  2019بهدف حامية السفن التجارية يف املضيق وحوله 17.فمع مرور خُمس إمدادات النفط يف العامل
ميل ،ترتدي حامية املضيق من التهديدات اإليرانية غري املتامثلة (مثل األلغام تحت البحر
عرب ممر مايئ مهم اسرتاتيج ًيا يبلغ عرضه ً 21
وصواريخ كروز وقوارب الدوريات املحتشدة) أهمية قصوى لإلمارات وحلفائها ورشكائها 18.عالوة عىل ذلك ،أظهرت دولة اإلمارات
عال يف إطار التحالف19.
إمكانية التشغيل البيني واألداء البحري الف ّ

مكافحة التطرف العنيف
ميثل احتواء انتشار التطرف العنيف أولوية قصوى لدولة اإلمارات العربية املتحدة .عىل وجه الخصوص ،تم تحديد جامعات سياسية
مثل جامعة اإلخوان املسلمني وجامعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم الدولة اإلسالمية امل ُعلن ذات ًيا ،باعتبار أنها
تشكّل تهدي ًدا لجهود اإلمارات للحفاظ عىل الوضع الراهن ومكانتها الخاصة والنفوذ التي تتمتع به داخل املنطقة.
اإلخوان المسلمون

تنظر الحكومة اإلماراتية إىل جامعة اإلخوان املسلمني عىل أنها تهديد لتوازن القوى يف الرشق األوسط بسبب معارضة الجامعة
للحكومات امللكية والساللية .اشتد التهديد الذي تشكله جامعة اإلخوان بعد انتعاشها السيايس الرسيع ،وإن مل يدم يف بعض الحاالت،
يتجل نفور اإلمارات من اإلخوان يف قرارها عام  2014بإدراج
يف أعقاب الوضع الراهن الذي أدى إىل وأد احتجاجات الربيع العريبّ 20.
الجامعة كمنظمة إرهابية ،عىل الرغم من أن اإلخوان تنصلوا علناً من العنف قبل سنوات ،يف سبعينيات القرن املايض 21.فقد اتهم
مسؤولون إماراتيون جمعية اإلصالح اإلسالمية املحلية ،التي يُزعم أنها تنتمي إىل جامعة اإلخوان ،بالتخطيط للتحريض عىل مترد مسلح
ضد الدولة .كان للحكومة اإلماراتية أيضً ا دور كبري يف االنقالب الذي أطاح بالرئيس املرصي آنذاك وزعيم اإلخوان املسلمني محمد مريس،
وهي تدعم القائد املناهض لإلخوان يف الجيش الوطني الليبي ،املشري خليفة حفرت22.
كانت تجربة اإلمارات العربية املتحدة مع االحتجاجات املحلية أقل ِحدة ،إذ اقترصت إىل حد كبري عىل خطاب يطلب من الرئيس
خليفة بن زايد إجراء إصالحات ،وقّعه ما يقرب من  130ناشطًا إماراتيًا ،منهم أفراد مرتبطني باإلخوان .ومع ذلك ،كان رد الفعل القايس
وسحبت الجنسية اإلماراتية من
رشا عىل خوفها من تعكري الوضع الراهن .وقد ُسجن العديد من املوقّعنيُ ،
من الحكومة اإلماراتية مؤ ً
بعضهم23.
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القاعدة والدولة اإلسالمية

مثلام تشكل جامعة اإلخوان املسلمني تهدي ًدا للوضع اإلقليمي الراهن ،كذلك تفعل الجامعات األكرث عنفًا مثل تنظيمي القاعدة والدولة
اإلسالمية .ففي إطار جهودها املبذولة للحفاظ عىل االستقرار يف الرشق األوسط ،ركزت اإلمارات جهودها العسكرية عىل مكافحة
اإلرهاب يف العراق وسوريا واليمن .وكانت القوات املسلحة اإلماراتية عض ًوا نشطًا يف التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة إللحاق
الهزمية بتنظيم الدولة اإلسالمية منذ عام  .2014فقد د ّربت املتمردين السوريني ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية وركزت عىل الرسائل
املضادة من خالل مجموعة عمل التواصل التي تشارك يف قيادتها مع اململكة املتحدة والواليات املتحدة .عقدت مجموعة العمل
اجتامعات بني دول التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية (مبا يف ذلك القوات املسلحة لتلك الدول) واملجتمع املدين ووسائل
اإلعالم ورشكات التكنولوجيا واألكادمييني لتبادل املعلومات واالسرتاتيجيات ملواجهة رسائل املتطرفني عىل اإلنرتنت وخارجه ولتعزيز
الرسائل البديلة اإليجابية 24.عالو ًة عىل ذلك ،تحتل القوات املسلحة اإلماراتية املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة من حيث عدد
الطلعات الجوية التي قامت بها فوق األرايض التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية خالل العمليات يف العراق وسوريا25.
وبعد املرحلة األوىل من العمليات اإلماراتية ملواجهة املتمردين الحوثيني يف اليمن ،تحول تركيز املهمة نحو التهديد من تنظيم القاعدة
يف جزيرة العرب 26.أدت جهود مكافحة اإلرهاب اإلماراتية ضد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ،بالرشاكة مع الواليات املتحدة —
والتي ساهمت يف الغالب عرب تنفيذ رضبات جوية من طائرات من دون طيار — إىل تدهور كبري يف قدرة التنظيم عىل تنفيذ هجامت
داخل اليمن وخارجه27.

االعتماد على الذات
عىل الرغم من عالقة اإلمارات الوثيقة مع دول مثل الواليات املتحدة ،هي تعمل عىل الحد من اعتامدها عىل الرشكاء األجانب 28.ومن
أجل تحقيق هذا الهدف ،تركز دولة اإلمارات جهودها عىل رفع مستوى مجالني رئيسني :الصناعة الدفاعية وقدرات األفراد العسكريني.
الصناعة الدفاعية

تعطي الجهود اإلماراتية األولوية لرفع القدرات العسكرية لدولة اإلمارات وتطوير صناعتها الدفاعية إىل الحد الذي ميكن أن تتوقف فيه
متخصصا يف
عن االعتامد عىل بعض املبيعات والتدريبات العسكرية األجنبية من الرشكاء ،بينام تعمل يف الوقت نفسه لتصبح مو ّر ًدا
ً
السوق 29.ففي أواخر عام  ،2019قامت دولة اإلمارات بدمج  25رشكة دفاعية محلية يف رشكة واحدة شاملة اسمها . Edge30وتهدف إىل
ترسيع إنتاج األسلحة عند "نقاط سعر مجدية من حيث التكلفة" ،مع القدرة عىل التنافس داخل املنطقة عىل العطاءات املتعلقة عىل
وجه الخصوص بالسفن واملركبات املدرعة واألنظمة الجوية من دون طيار 31.باإلضافة إىل ذلك ،دخلت اإلمارات سوق األسلحة الصغرية
عرب الرشكة املصنعة الخاصة بها .Caracal 32عالو ًة عىل ذلك ،طورت رشكة منر للسيارات اإلماراتية سلسلة من املركبات القتالية الخفيفة.
وتسلط رشاكتها مع رشكة  MIRAالهندسية الربيطانية لتطوير مركبات التدخل الرسيع الضوء عىل إمكانات التطوير املشرتك مع رشكاء
أجانب33 .
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إمكانات األفراد العسكريين

تستثمر دولة اإلمارات مبلغًا كب ًريا يف تدريب أفرادها العسكريني ،وال سيام من خالل الربامج التي تُنفَّذ يف الواليات املتحدة أو بقيادتها،
والتي تشمل التعليم العسكري االحرتايف يف كليات األركان والحرب والتدريب التكتييك يف املنشآت األمريكية واإلماراتية .كام بدأت
الدولة بتطوير قدراتها التعليمية الخاصة من خالل إنشاء كلية الدفاع الوطني .ففي حني أن معظم طالبها من املواطنني اإلماراتيني،
تطمح الكلية إىل تسجيل طالب أجانب من الواليات املتحدة وغريها .ويتم تعيني الخريجني اإلماراتيني يف مناصب ذات سلطة يف
الحكومة بعد تخرجهم .ومع مرور الوقت ،قد يساعد خريجو الكلية يف الرتكيز بشكل أكرب عىل التخطيط االسرتاتيجي والتحليل داخل
وزارات األمن القومي والدفاع يف اإلمارات العربية املتحدة34 .
وأدخلت دولة اإلمارات يف عام  2014التجنيد اإللزامي الشامل للرجال الذين ترتاوح أعامرهم بني  18و  30عا ًما 35.وال يهدف ذلك إىل
زيادة عدد األفراد العسكريني النظاميني وتعزيز االعتامد عىل الذات يف الساحة العسكرية وحسب ،بل أيضً ا إىل غرس الشعور بالهوية
وتعزيز رسدية قد تواجه ضغوط داخلية وخارجية 36.شهدت السنوات الثالث األوىل من الربنامج خضوع حواىل  50000رجل لربنامج
التجنيد اإللزامي ،بينام تطوعت  850امرأة 37.وعىل الرغم من عدم وجود إكراه يف االستمرار يف الخدمة العسكرية بعد ستة عرش شه ًرا
من التجنيد اإللزامي ،يساهم الربنامج يف تحديد املواهب العسكرية التي رمبا مل يكن ليتم اكتشافها يف حالة عدم وجود مثل هذا
الربنامج .كام يساعد عىل زيادة القوة العاملة املدنية :أولئك األفراد الذين يتجاوزون معايري لياقة التجنيد اإللزامي ،وهم ُيثّلون حواىل
واحد من كل خمسة ،فال يحصلون عىل إعفاء من الخدمة ،ولكن يُتوقع منهم بدلً من ذلك أن يتد ّربوا عىل مناصب مدنية يف
الحكومة38.

الفعالية العسكرية واالستفادة من المساعدات الخارجية
تتميز فعالية املؤسسة العسكرية اإلماراتية باتباع الفئات الشاملة التالية :السياسات والعقيدة ،واملعدات والتدريب والتعليم والتامرين،
والعمليات ،واملؤسسات .فعىل الرغم من أن اإلمارات غال ًبا ما يشد بها بشكل خاص مسؤولو الدفاع األمريكيون باعتبارها متتلك القوة
العسكرية األكرث قدرة وفعالية من بني دول مجلس التعاون الخليجي ،ليك تصبح قوة محرتفة متا ًما ،يجب عليها االستثامر يف قدرات
التخطيط االسرتاتيجي وتقييم ودمج الدروس املستفادة من حرب اليمن ،ومعالجة املخاوف الدولية بشأن شفافيتها والتزامها بحقوق
اإلنسان واعتامدها عىل قوات املرتزقة .ال ميكن إصالح هذه القضايا باملال وحده ،األمر الذي يتطلب رغبة القيادة اإلماراتية يف االستثامر
يف هذه األولويات ،وااللتزام مببادئ دعم االحرتاف العسكري ،وتغيري جوانب يف ثقافتها العملياتية.
السياسات والعقيدة
عىل الرغم من أن اإلمارات ليس لديها وثيقة سياسات متاحة للعامة تشبه اسرتاتيجية الدفاع الوطني األمريكية ،ميكن استنتاج مبادئ
سياساتها وعقيدتها من كيفية ظهور إجراءاتها ومشاركتها الدفاعية واألمنية مع مرور الوقت 39.تتامىش اإلمارات بشكل وثيق مع
سياسات وأولويات مجلس التعاون الخليجي ،وهو كيان يتألف من دول الخليج العريب تأسس عقب الثورة اإليرانية عام  40 .1979لدى
الدول األعضاء يف مجلس التعاون الخليجي مصلحة مشرتكة يف العمل م ًعا لتشكيل ثقل موازن للحكومة املعادية يف طهران ولحامية
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ملكياتها من االضطرابات املامثلة41 .تق ّوض املنافسة بني دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات نظرها السياسية واأليديولوجية
املختلفة متاسكها وقدرتها عىل التخطيط والعمل م ًعا.
ميثل األمن أولوية قصوى بالنسبة إىل دولة اإلمارات ،التي يقدر إنفاقها الدفاعي مبا يرتاوح بني  11.9و 14يف املئة من إجاميل ميزانيتها
الفدرالية .وذكرت تقارير يف عام  2019أن إنفاق امليزانية الفيدرالية لدولة اإلمارات ارتفع إىل  16.4مليار دوالر ،من  13.9مليار دوالر يف
عام  .2018وبحسب ما ورد يف بعض التقارير تم تخصيص  2.3مليار دوالر لإلنفاق الدفاعي يف عام  ،2019مقارن ًة مع  1.66مليار دوالر
يف عام  42 .2018ففي حني ركزت استثامراتها يف رأس املال البرشي والتحديث والتكنولوجيا ويف رشاكاتها مع أسرتاليا وفرنسا ودول
مجلس التعاون الخليجي والواليات املتحدة ،استثمرت دولة اإلمارات أيضً ا بكثافة يف املعدات العسكرية .من الصعب تحديد التوزيع
املتناسب لهذه االستثامرات بسبب االفتقار إىل الشفافية بشأن ميزانية الدفاع اإلماراتية.
نظ ًرا إىل العالقات الوثيقة بني اإلمارات والواليات املتحدة ،تعكس عنارص العقيدة العسكرية اإلماراتية العقيدة العسكرية األمريكية ،مع
تكييفها مع سياقها املحيل .عىل سبيل املثال ،تم إنشاء الحرس الرئايس لدولة اإلمارات عىل شكل سالح مشاة البحرية األمرييك ،مع
تقديم الطلب مبارشة من ويل عهد أبوظبي ونائب القائد األعىل للقوات املسلحة محمد بن زايد آل نهيان إىل قائد القيادة املركزية
األمريكية آنذاك الجرنال جيمس ماتيس.

المعدات والتدريب والتعليم والتمارين
المعدات

ميكن لدولة اإلمارات ،باعتبارها دولة خليجية ثرية ،رشاء قدرات ومعدات متقدمة تتجاوز ما تحتاجه مؤسستها العسكرية عىل األرجح.
ت ُعد اإلمارات واحدة من أكرب مستوردي األسلحة يف العامل ومن بني العمالء الرئيسني للمبيعات العسكرية الخارجية للواليات املتحدة.
فقد اشرتت الحكومة اإلماراتية ما يقارب  7.6مليارات دوالر من األسلحة من الواليات املتحدة بني عامي  2008و 43 .2018وتشمل
املعدات يف محفظة مشرتياتها طائرات إف -16وطائرات إف -35وطائرات هليكوبرت أباتيش وشينوك وذخائر موجهة بدقة وأنظمة
الدفاع الصاروخي ثاد وباتريوت وطائرات بدون طيار وصواريخ مرتبطة بها 44 .وإضاف ًة إىل األسلحة التي اشرتتها اإلمارات من الواليات
املتحدة ،حصلت أيضً ا عىل ما قيمته  32مليون دوالر من مواد الدفاع األمريكية الفائضة 45.ومع ذلك ،ليست اإلمارات مدينة بالفضل
للواليات املتحدة وحدها عىل أسلحتها ،إذ اشرتت معدات من الصني وفرنسا وروسيا واململكة املتحدة ومن كوريا الشاملية كام يزعم46.
ُ
باإلضافة إىل رشاء املعدات ،تتطلّع اإلمارات العربية املتحدة إىل تطوير قدراتها الخاصة يف نفس املجال ،إىل حد كبري من خالل جهود
الصناعة الدفاعية لرشكة  Edgeاملذكورة أعاله .وتسعى كذلك إىل العمل مع دول أخرى لتطوير املعدات .واملثري للجدل وجود تقارير
محتمل للعقوبات
ً
تفيد بأن اإلمارات دخلت يف تعاون مع روسيا إلنتاج طائرات عىل غرار الطائرة املقاتلة ميج ،-29ما يشكل انتهاكًا
األمريكية47.
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التدريب والتعليم

استثمرت املؤسسة العسكرية اإلماراتية بشكل كبري يف تدريب وتعليم ضباطه العسكريني ،داخل الدولة وخارجها .وتوفر املؤسسات
التعليمية العسكرية والدفاعية املحرتفة داخل دولة اإلمارات مجموعة من التدريبات .وتشمل هذه األكادمييات كلية زايد الثاين
العسكرية للرجال ومدرسة خولة بنت األزور العسكرية للبنات ،ومدارس التدريب العسكري التقليدية مثل الكلية البحرية والجوية
وكلية القيادة واألركان املشرتكة وكلية الدفاع الوطني التي تقوم بتعليم كبار القادة العسكريني واملدنيني48.
تُعترب اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة من الدول املوقّعة عىل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية لعام  ،2019وهي وسيلة
لتعزيز التنسيق وقابلية التشغيل البيني والعمليات املشرتكة 49.وتشمل مهمة التدريب األمريكية داخل اإلمارات والواليات املتحدة
تدريب الطريان والدفاع الصاروخي وتدريب العمليات الخاصة ومتارين املدفعية واالستطالع واملناورة 50.وتستضيف اإلمارات 5000
جندي أمرييك ،بينام يذهب ما بني  600و 800جندي إمارايت سنويًا إىل الواليات املتحدة للتدريب والتعليم 51.الجدير ذكره أن سالح
مشاة البحرية األمريكية يد ّرب أفراد مجموعة االستطالع التابعة للحرس الرئايس اإلمارايت يف مركز القتال الجوي األريض التابع لسالح
متويل تعليميًا من برنامج التعليم والتدريب العسكري الدويل
مشاة البحرية يف  29باملز ،كاليفورنيا 52.ال تتلقى اإلمارات العربية املتحدة ً
للواليات املتحدة ،وبدالً من ذلك تستخدم أموالها الوطنية لتعليم أفرادها يف كليات الحرب واألركان التابعة للقوات املسلحة
األمريكية 53.يقدم عدد من العسكريني األمريكيني املتقاعدين املشورة حول التخطيط واإلدارة للمنظامت الهامة مثل القيادة الجوية
املشرتكة .عالوة عىل ذلك ،يقدم مزيج كبري من العسكريني الربيطانيني واألسرتاليني يف الخدمة الفعلية ومن املتقاعدين املشورة
للمؤسسة العسكرية اإلماراتية.
وبخالف القوات املسلحة األمريكية ،تذكر بعض التقارير أن حواىل  400جندي فرنيس و 1600جندي كوري جنويب يتولّون تدريب
القوات املسلحة اإلماراتية54.
تمارين

تشارك القوات املسلحة اإلماراتية يف العديد من التدريبات املشرتكة مع الواليات املتحدة ،مبا يف ذلك مناورات االتحاد الحديدي و
 ،Native Furyويتم إجراء كالهام يف اإلمارات 55.تهدف هذه التدريبات إىل زيادة قابلية التشغيل البيني وتعزيز العالقات بني
الرشيكني ،فضالً عن نقل املهارات والتعلم التجريبي لألفراد يف املؤسسات العسكرية املعنية .كام انضمت اإلمارات إىل التدريبات
متعددة األطراف وواسعة النطاق التي استضافتها الواليات املتحدة ،مثل تدريبات العلم األحمر الجوية السنوية يف نيفادا 56.كام
شاركت القوات املسلحة اإلماراتية يف مناورات مشرتكة مع رشكاء آخرين ،مثل مرص وفرنسا واألردن واململكة العربية السعودية
واململكة املتحدة57.

العمليات
تتمتع املؤسسة العسكرية اإلماراتية بخربة عملياتية يف مهام مشرتكة عدة ويتم نرشه بانتظام منذ عام  1992عندما شاركت يف عمليات
يف الصومال 58.كام خدم العسكريون اإلماراتيون مع قوات حلف شامل األطليس (الناتو) يف كوسوفو وأفغانستان ،وإىل جانب القوات
السعودية لقمع االنتفاضات يف البحرين خالل الربيع العريب ،وكذلك إىل جانب القوات الرشيكة ملكافحة القرصنة واإلرهاب يف شامل
إفريقيا59.
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عىل الرغم من أن املؤسسة العسكرية اإلماراتية متتلك خربة عملياتية واسعة ،مل تخطط وتنفذ حملة عسكرية مبفردها حتى مشاركتها يف
الرصاع اليمني ،وقبل ذلك ،من خالل الرضبات الجوية املحدودة يف ليبيا .وبعد خمس سنوات من القتال يف اليمن ،اكتسبت اإلمارات
خربة يف العمل يف البيئات الحرضية والربمائية ،وإجراء عمليات معقدة تنطوي عىل قدرات جوية وبرية وبحرية 60.كام أن اليمن أيضً ا
هو املكان الذي تك ّبدت فيه اإلمارات أكرب خسائرها العسكرية ،وال سيام يف عام  ،2015عندما قُتل  45جنديًا إمارات ًيا يف رضبة صاروخية
واحدة .وأكملت دولة اإلمارات العربية املتحدة مؤخ ًرا إقامة نصب تذكاري للشهداء تخلي ًدا لذكرى هؤالء الضحايا وغريهم عرب تاريخها
العسكري61.
باإلضافة إىل التجربة األخرية يف اليمن ،شاركت اإلمارات أيضً ا بنشاط يف جهود مكافحة اإلرهاب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية كجزء من
التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ،وأيضً ا ضد تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف اليمن.

المؤسسات
عىل الرغم من أن الرئيس الفخري لوزارة الدفاع اإلماراتية هو حاكم ديب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وعىل الرغم من أن لقب
القائد األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية يحمله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،يُعترب الشيخ محمد بن زايد ،أخ الشيخ خليفة ،وسيط
القوة الحقيقي عندما يتعلق األمر بالشؤون العسكرية .قاد محمد بن زايد ،عىل مدى عقود عدة بصفته نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة اإلماراتية ،تغيريات جوهرية داخل املؤسسة العسكرية ،وال سيام الحرس الرئايس .فباإلضافة إىل جمع األموال لرشاء أفضل
األسلحة واملعدات املتاحة ،صاغ محمد بن زايد أيضً ا الثقافة التنظيمية للمؤسسة العسكرية وطور رأس املال البرشي لها.
كام ساعدت عالقاته الشخصية مع كبار الضباط العسكريني األمريكيني ،مثل ماتيس والجرنال جون ألني ،القائد السابق لقوة املساعدة
األمنية الدولية يف أفغانستان ،يف تقدم القوات املسلحة اإلماراتية .خدم الجرناالن األمريكيان كمستشا َرين للقوات املسلحة اإلماراتية بعد
تقاعدهام ،باإلضافة إىل العديد من الضباط املتقاعدين املرموقني األمريكيني والربيطانيني والفرنسيني واألسرتاليني 62.يقود اللواء مايكل
هندمارش ،وهو ضابط أسرتايل متقاعد ،الحرس الرئايس ،وقامت املؤسسة العسكرية اإلماراتية برتقية املقدم املتقاعد بالجيش األمرييك
ستيفن توماجان إىل رتبة لواء ،وكان يتوىل سابقًا قيادة الطريان املشرتكة واملركز الوطني للبحث واإلنقاذ يف اإلمارات .كام متت إعارة
بعض الضباط العسكريني األجانب يف الخدمة الفعلية لتويل مناصب يف القوات املسلحة اإلماراتية63.
عىل الرغم من أن القوات املسلحة اإلماراتية كمؤسسة لديها قيادة مركزية قوية وهيكل تحكّم عقائدي مشابه لذلك املوجود يف
الواليات املتحدة ،تفتقر إىل اآلليات املؤسسية والرقابة لضامن االحرتافية واملساءلة التي تضعها دول أخرى عىل قواتها .يتلقى العدد
الكبري من الضباط اإلماراتيني الذين يحصلون عىل تعليم عسكري احرتايف يف الواليات املتحدة ،كام هو معتاد ،تدريبًا عىل حقوق اإلنسان
واملجاالت القانونية مثل حامية املدنيني وقانون النزاعات املسلحة .ومع ذلك ،ال يزال يتعني عىل املؤسسة العسكرية اإلماراتية اعتامد
هذه املبادئ كمعايري مؤسسية ،كام تفتقر إىل عمليات املساءلة لفحص ومعالجة السلوك يف حالة انتهاك هذه املعايري64.
وث ّق مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة انتهاكات وجرائم من قبل اإلمارات والجهات املسلحة األخرى مبوجب القانون الدويل 65.كام
أدانت املنظامت اإلنسانية وجامعات املنارصة األعامل اإلماراتية يف اليمن .تشمل هذه املزاعم استخدام القوة العشوائية التي أسفرت
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عن سقوط ضحايا مدنيني ،وإدارة سجون تعذيب رسية يف اليمن ،وغض الطرف عن الجامعات التي تعمل بالوكالة عىل صلة بالقاعدة
والدولة اإلسالمية 66.نظ ًرا إىل الندرة الظاهرة يف العمليات املؤسسية وآليات املساءلة داخل الدولة ومؤسستها العسكرية ،مل يتم بعد
اتخاذ إجراءات جوهرية ملعالجة هذه االنتقادات أو التحقيق فيها أو معالجتها67.
ومع تزايد مشاركتها يف السياسة والعمليات األمنية اإلقليمية ،تعتمد اإلمارات عىل مساعدين عسكريني أجانب لزيادة حجم قوتها أو
لتدريب أفرادها أو تقديم املشورة لهم أو توجيههم .يحدث هذا من خالل القنوات الثنائية الرسمية بني املؤسسات العسكرية الرشيكة
— فأسرتاليا وفرنسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة ،عىل سبيل املثال ،جميعها لديها قوات عسكرية تؤدي دو ًرا داخل القوات
املسلحة اإلماراتية — وكذلك من خالل رشكات خاصة مثل  Global Aerospace Logisticsوهي رشكة إماراتية ،و Academiالتي
كانت تُعرف سابقًا باسم بالك ووتر 68.ويف عام  ،2015ذكرت تقارير أيضً ا أن اإلمارات نرشت  450جنديًا من املرتزقة من أمريكا
الالتينية ،معظمهم من كولومبيا ،ولكن أيضً ا من تشييل والسلفادور وبنام ،لتعزيز الحرب بالوكالة يف اليمن ،من خالل لواء يتكون من
 1800فرد من أمريكا الالتينية يتدربون يف اإلمارات 69.ومع وجود ضبابية يف املساءلة املؤسسية بالفعل ،فإن وجود مساعدين أجانب
خارج الهيكل املؤسيس وال يخضعون لقواعد ومعايري معينة يزيد من غموض استخدام اإلمارات ملجموعة من القوات األمنية لتحقيق
أهدافها70.

الخالصة
حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة تقد ًما ملحوظًا يف بناء إحدى أقوى القوات املسلحة يف املنطقة عىل مدى العرشين عا ًما املاضية.
ومع ذلك ،يجب أن ت ُجري إصالحات عدة يك تتمكن من رسم خطة مستدامة لتأمني أهدافها يف املنطقة كمؤسسة عسكرية محرتفة
بالكامل ولضامن رشاكات دامئة مع دول مثل أسرتاليا وفرنسا والواليات املتحدة.
أول ،سوف تحتاج اإلمارات إىل االستثامر يف قدرات التخطيط االسرتاتيجي لتحديد أولوياتها بشكل أفضل مبا يتوافق مع مواردها .يجب
ً
أن يشمل ذلك أيضً ا االستثامرات يف املؤسسات للدروس االسرتاتيجية والتشغيلية والتكتيكية املستفادة وحلقات التغذية الراجعة
لالستفادة منها يف التخطيط املستقبيل للقوات ،مبارش ًة من حرب اليمن ،حيث الدروس ال تزال حديثة .فإذا كانت دولة اإلمارات تريد
تحقيق أهدافها ،عليها أن تراجع بدقة وتضع أولويات األماكن التي تريد فيها االستثامر ونرش قواتها .وينبغي أن تسعى إىل ترتيبات
تعاونية مع الرشكاء داخل وخارج املنطقة ملطابقة مزاياها النسبية مع قدرات الرشكاء من أجل تحقيق أهدافها بشكل أفضل والسعي
إىل الكفاءات.
قد يؤدي تعزيز صفوفها بقوات مساعدة وقوات مرتزقة إىل زيادة القدرة عىل املدى القصري لتويل مهام إضافية ،ولكن يف غياب التفكري
يف الفعالية النسبية لهذه القوات املساعدة ومستوى اندماجها مع القوات املسلحة اإلماراتية األساسية ،فإن قيمتها النهائية ستكون محل
شك .عالوة عىل ذلك ،ميكن أن يؤدي استخدام القوات املساعدة إىل تقويض عالقات التعاون األمني مع أسرتاليا وفرنسا والواليات
املتحدة مبرور الوقت ،وال سيام إذا مل يتم تنظيمها عن كثب أو مساءلتها عن أفعالها وخاصة داخل الهيئات الترشيعية لهؤالء الرشكاء.
يجب أن تكون دولة اإلمارات شفافة بشأن أهداف وأنشطة هذه املجموعات .وميكن للرشكاء األجانب مشاركة أفضل املامرسات مع
دولة اإلمارات حول كيفية اإلرشاف عىل املتعاقدين األمنيني وإدارتهم لتحقيق األهداف الوطنية.
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ثانيًا ،يجب عىل اإلمارات أن تسعى إىل إضفاء الطابع االحرتايف عىل مؤسستها العسكرية من خالل تطوير آليات الشفافية والرقابة
واملساءلة لاللتزام بقانون النزاعات املسلحة ومبادئ حقوق اإلنسان .ومع تحقيق مكاسب كبرية يف الرباعة العملياتية والعالقات الوثيقة
مع الواليات املتحدة والرشكاء الرئيسني اآلخرين عىل مدى العقد املايض ،فإن دولة اإلمارات سرتاوح مكانها يف تطورها كمؤسسة
عسكرية محرتفة إذا مل تلتزم باملبادئ الدولية للسلوك العسكري وتتخذ خطوات شفافة عالنية للتصدي للتجاوزات .سيؤدي اتخاذ هذه
الخطوات إىل تعزيز رشعية املؤسسة العسكرية اإلماراتية يف نظر سكانها ومع رشكائها اإلقليميني خارج منطقة الخليج ،مثل العراق
واألردن ولبنان ،حيث تزداد أهمية الرشعية الشعبية لتحديد النجاح العسكري واالستقرار .ميكن أن يؤدي التطور إىل هذا املستوى من
االحرتاف العسكري أيضً ا إىل تحسني التخطيط عىل جميع املستويات ،مع القدرة عىل التعرف عىل األخطاء أو اإلخفاقات والتعلم منها.
وعىل الرغم من أن الواليات املتحدة والرشكاء اآلخرين ليسوا النموذج األمثل دامئًا ،إال أنه ميكنهم تعزيز هذا الهدف من خالل املشاركة
الدبلوماسية والتدريب العسكري وبناء القدرات املؤسسية والتدريبات املشرتكة.
وأخ ًريا ،يجب عىل اإلمارات العربية املتحدة العمل مع رشكاء مثل الواليات املتحدة ملتابعة فرص التطوير املشرتك للتقنيات العسكرية
الجديدة .فمن خالل تسخري الصناعة اإلماراتية ،ميكن لفرص البحث املشرتكة أن تعود بالفائدة عىل املؤسستني العسكريتني اإلماراتية
واألمريكية .سيتطلب تعزيز هذا الشكل من الرشاكة بروتوكوالت أمنية تقنية معززة وبنية تحتية ملراقبة الصادرات لتنظيم التطوير يف
دولة اإلمارات وجعلها تتامىش مع مستوى الرشكاء الدوليني املتقدمني اآلخرين واملؤسسات الدفاعية والعسكرية املحرتفة .تشرتك
الواليات املتحدة ودولة اإلمارات يف مصلحة طويلة األمد من أجل بناء الشفافية الدفاعية واملؤسسات القوية التي ميكن أن متتد إىل
مستقبل ما بعد النفط يف املنطقة.
.

ميليسا دالتون تدير مرشوع الدفاع التعاوين يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية.
حجاب شاه زميل مشارك سابق يف برنامج األمن الدويل يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية.
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