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بغض النظر عن االختيارات االستراتيجية التي "

سنضطر إلى اتخاذها، أحد القرارات التي لن 

نتعرض لها هو قرار التزام الواليات المتحدة 

المستمر بالشرق األوسط، وخاصًة اإلمارات 

 ."العربية المتحدة

الدكتور أشتون كارتر؛ وزير الدفاع األمريكي 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 .رويترز/ هولزوورث؛ بن جوب. ر مايلز كولين؛ رقيب فني مايكل. بوينج؛ د/ بوب فيرجسون(: من أعلى)الصور . صورة الخلفية لليون ديفيال: صورة الغالف
 . من صور القوات الجوية األمريكية؛ رقيب فني تشارلز الركين األب: ورة هذه الصفحةص

 5102فبراير 



اإلماراتي في مجاالت الدفاع واألمن –التعاون األمريكي  3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

الرئيس األمريكي؛ باراك أوباما، خالل اجتماعه بولي عهد اإلمارات العربية المتحدة؛ 
 .6122إبريل  62محمد بن زايد آل نهيان في البيت األبيض، في الفريق أول سمو الشيخ 

 UPI/Olivier Douliery/POOL: تصوير

 
 

 
تتمتع الواليات المتحدة بعالقات جيدة مع اإلمارات العربية المتحدة منذ 

فموقع اإلمارات االستراتيجي وآراؤها . 2792استقالل األخيرة عام 
الموضوعات قد جعال من الدولتين المستنيرة في نطاق عريض من 

يعضد هذه العالقة الثنائية متعددة الوجوه روابط عميقة . شريكين طبيعيين
 .ومتزايدة في مجاالت الدفاع واألمن
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رات من كانت اإلما. 2771خالل حرب الخليج األولى في عام  ازدهرت عالقة التعاون بين الواليات المتحدة واإلمارات العربية المتحدة
حيث دعمت إعادة التزويد الجوي للطائرات الحربية األمريكية بالوقود وسمحت للطائرات والسفن األمريكية وائل الحلفاء خالل الحرب أ

  .كما نفذت دولة اإلمارات ضربات جوية وشاركت مع القوات التي قامت بتحرير الكويت .1الل أراضيهاخبالعمل من 
 

للتزويد الجوي بالوقود،  927ة سرب الطائرات االستطالعية األمريكية رقم بعد وقف القتال، استمرت اإلمارات العربية المتحدة في استضاف
، وقعت دولة اإلمارات والواليات المتحدة األمريكية 2771في عام . 2طيران فوق جنوب العراقحذر الفي مهمته الخاصة بتنفيذ منطقة 

الجوية في أبوظبي وميناء الظفرة إلماراتية، ومن ضمنها قاعدة اتفاقية تعاون في الدفاع، والتي أتاحت للجيش األمريكي استخدام المرافق ا
 . 6111انضمت اإلمارات العربية المتحدة لمبادرة إسطنبول للتعاون والتابعة لحلف الناتو في عام . جبل علي في دبي

 
ى، واإلمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة التي تشارك في ستة عمليات تحالفية مع الواليات المتحدة منذ حرب الخليج األول

 (. داعش)كوسوفو، وأفغانستان، وليبيا، والحملة ضد الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق -وتضمنت أيًضا الصومال، والبوسنة
 

. زيادة التطرف في المنطقة إلى تعميق العالقات بين الدولتينالقريبة، أدى القلق المشترك من الطموحات النووية إليران ووفي السنوات 
يتضمن هذا التعاون في مجال الدفاع اليوم عمليات عسكرية وتدريبات مشتركة، واستشارات دورية، ومبيعات أسلحة بالمليارات من خالل 

 . ، وكذلك التعاون في التحديات اإلقليمية(FMS)األجنبية  برنامج المبيعات العسكرية
 

 ةاألمريكي القوات العسكريةاستضافة 
 .المتحدة تستفيد الواليات المتحدة األمريكية كثيًرا من إمكانية االحتفاظ بمواردها البشرية ومعداتها في مكان استراتيجي مثل اإلمارات العربية

 . ويحسن من سرعة االستجابة األمريكية في حاالت العدوانيمنع إي عدوان محتمل  إن التواجد األمريكي في اإلمارات
 

ا أكثر من ألفين من العسكريين األمريكيين، وغالبيتهم في الجناح االستطالعي رقم تستضيف  التابع للقوات الجوية،  781دولة اإلمارات حالي ً
 3المتواجدة في الظفرة بإعادة تزويد الناقالت بالوقود وكذلك طائرات االستطالعتقوم القوات الجوية . ومقره في قاعدة الظفرة الجوية

وفي الحملة األخيرة ضد الدولة اإلسالمية، انطلقت عدد أكبر . والطائرات بدون طيار طويلة المدى جلوبال هوك F-22والطائرات المقاتلة 
 . 4طقةمن المطاِردات األمريكية من الظفرة عن أي قاعدة أخرى في المن

 

يجب أن أقول أن اإلمارات العربية المتحدة هي أحد حلفائنا األكثر مصداقية وقدرة، خاصًة في منطقة "
 ."الخليج

الجنرال مارتن ديمبسي؛ رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية. 
 

تزور السفن البحرية . لناقالت الطائرات األمريكيةواإلمارات العربية المتحدة هي أيًضا موطن لميناءين رئيسيين في الخليج العربي متاحين 
األمريكية ميناء جبل علي أكثر من أي ميناء آخر خارج الواليات المتحدة األمريكية، كما يوجد عدد من العسكريين األمريكيين في ميناء 

 . ظبي، باإلضافة إلى جبل عليكما بدأت زيارات السفن البحرية األمريكية إلى ميناء خليفة الجديد في أبو. 5الفجيرة أيًضا
 

 التدريبات والمناورات المشتركة
كون تتدرب القوات األمريكية والقوات اإلماراتية مًعا بصفة منتظمة في الواليات المتحدة وفي دولة اإلمارات، كما تقوم بمناورات مشتركة لت

من العسكريين اإلماراتيين إلى  811إلى  211يسافر من . الثقةدائًما مستعدة، ولضمان التوافق، وتعزيز المشاركة في المعلومات، ولبناء 
 . 6نامج المبيعات العسكرية األجنبيةالواليات المتحدة كل عام بهدف التدريبات العسكرية والشراكة، بشكل كبير من خالل بر

 

                                                           
 

1
 html-bin/query/r-data.com/ci-http://www.country.14256بيانات الدولة، بناًء على سلسلة دراسات الدول التي تصدرها شعبة البحوث الفيدرالية بمكتبة الكونجرس؛ 

2
 http://www.globalsecurity.org/military/facility/dhafra.htm  

3
 . المرجع السابق 
4

، 11/9/4112، الواشنطن بوست، "أسبرطة الصغيرة"الواليات المتحدة األمريكية لديها في اإلمارات العربية المتحدة حليف هادئ وقوي؛ ملقب بـ "راجيف شاندراسيكاران،  

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-the-uae-the-united-states-has-a-quiet-potent-ally-nicknamed-little-

sparta/2014/11/08/3fc6a50c-643a-11e4-836c-83bc4f26eb67_story.html 
5
 http://fas.org/sgp/crs/mideast/RS21852.pdfموضوعات للسياسات األمريكية، : كينيث كاتزمان، خدمات بحوث الكونجرس، اإلمارات العربية المتحدة 
6
 .موضوعات للسياسات األمريكية: لمتحدةكاتزمتن، كينيث، اإلمارات العربية ا 

 

http://www.country-data.com/ci-bin/query/r-14256.html
http://www.globalsecurity.org/military/facility/dhafra.htm
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المنقولة من الجناح الحربي األول بالقاعدة الجوية النجلي بوالية فيرجينيا إلى مركز الحروب الجوية باإلمارات العربية المتحدة،  F-22الشمس تغرب في خلفية رابتور 
 .بمركز الحروب الجوية" الصقر الحديدي"حيث تشترك القوات الجوية في مناورات 

 .رقيب فني تشارلز الركين األب/ صور القوات الجوية األمريكية

 
 

  مركز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل(IAMD)  : تستضيف اإلمارات العربية المتحدة مركز الدفاع الجوي والصاروخي
المتكامل، وهو مرفق تدريبي يعمل على تحسين التعاون بين دول مجلس التعاون العربي والواليات المتحدة األمريكية في الدفاع 

 . يكية وتهديد يجب التركيز عليه في المنطقةبالصواريخ، وهو أولوية إماراتية وأمر
 

  مركز الحروب الجوية المشتركة(AWC) : لتطوير  6111أسست دولة اإلمارات مركز الحروب الجوية المشتركة في عام
الخاص المجال الجوي . أوسع من الحلفاء، ومن ضمنهم الواليات المتحدة األمريكيةالعمليات الجوية والتقنيات والتوافق بين نطاق 

بوالية نيفادا األمريكية، وبه عدد أقل من اإللغاءات المتعلقة " نيليس"بالتدريب في المركز ثالثة مرات أكبر من القاعدة الجوية 
 . 7بالطقس

 

  البرنامج التدريبي الخاص بالقيادة التكتيكية المتقدمة(ATLC) : حروب التابع لمركز ال -تم تصميم برنامج القيادة التكتيكية المتقدم
 .  على برنامج القيادة التكتيكية الخاص بحلف الناتو، ويركز على التوافق والقيادة –الجوية المشتركة 

 

 في القاعدة  ةالسنوي مناورة العلم األحمر، يشارك الطيارون اإلماراتيون في 6117منذ عام : العلم األخضر/ حمراألالعلم  اتمناور
األفضل واألكثر واقعية في العالم في الحروب الجوية، حيث تتم دعوة القوات الجوية األفضل  المناورة هعتبر هذت، و"نيليس"الجوية 

 .مناورة العلم األحمرباإلضافة إلى  العلم األخضر مناورةوقد بدأت دولة اإلمارات مؤخًرا المشاركة في . للمشاركة
 

 بارزة لتعزيز التعاون رات العربية المتحدة مناورات الحافة التستضيف الواليات المتحدة األمريكية واإلما: مناورات الحافة البارزة
 . تركزت التدريبات على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. بين الدول
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-http://www.arabianaerospace.aero/fighters-from-six، 6/8/0202، الخدمة اإللكترونية ألخبار الطيران العربي، "تتدرب مقاتالت من ستة دول في سماء اإلمارات العربية المتحدة"جون ليك،  

nations-train-in-the-uae-s-skies.html 
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 .أثناء مناورة العلم األحمر F-16E، يتحقق من عادم صقر الصحراء 7الرقيب عبدول الكالر، رئيس طاقم سرب شاهين 
 طيار أول بريت كالشمان/ القوات  الجوية األمريكيةصور 

 
 

 في األردن، " األسد المتأهب"تشارك الواليات المتحدة ودولة اإلمارات في المناورات العسكرية السنوية : مناورات األسد المتأهب
 . وتركز على العمليات الخاصة

 
 تركز . بين الواليات المتحدة ودول مجلس التعاون العربيتعزز مناورات حسم النسر السنوية التعاون : مناورات حسم النسر

 .المناورات على الحروب الكيمائية والبيولوجية والنووية، وأمن الحدود، والدفاع بالصواريخ، وحمية البنية األساسية
 

  المناورات الدولية لمكافحة األلغام(IMCMEX) : لمكافحة األلغام، وهي تشرك اإلمارات العربية المتحدة في المناورات الدولية
 . عمليات األمن البحري األخرىمناورات في الخليج العربي تستضيفها الواليات المتحدة األمريكية، وتركز على مكافحة األلغام و

 
 

إذا أخذنا خطوة إلى الوراء، الشيء الوحيد الذي سنراه قد تغير بوضوح خالل العقد الماضي هو صعود "
إن دولة اإلمارات في مكان آخر . عاًما 61أنظر أين كانت دبي أو أبوظبي منذ . اإلمارات العربية المتحدة

 .."اليوم وتزداد قدراتها بمرور الوقت، ونحن نساعدها في ذلك 
ديريك شوليت، نائب وزير الدفاع السابق لشئون األمن الدولي. 
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 مجهودات التحديث

بشكل متزايد شريك قدير، حيث تضاعف الصرف العسكري األمريكي لإلمارات خالل  أصبحت القوات المسلحة اإلماراتية
منذ أربع سنوات، شكلت . ، حيث تقوم الدولة باستثمارات كبيرة في التدريب وتحديث المعدات8السنوات العشرة الماضية

اإلمارات العربية المتحدة قوة عمليات خاصة في الحرس الرئاسي، وتتلقى تدريبها عن طريق سالح مشاة البحرية األمريكية 
عربية المتحدة إلى زيادة عدد الموطنين اإلماراتيين الذين كما تسعى اإلمارات ال. من خالل برنامج المبيعات العسكرية األجنبية

تستطيع اإلماراتيات أيًضا أداء الخدمة .  71إلى  28للذكور من  21-6فأصبح التجنيد إلزامي ًا في عام يخدمون في الجيش، 
 . العسكرية

 
ثالثة  قامتفي ديسمبر، . ت بالمكاسبتِعد التطورات الخاصة باالندماج في صناعات الدفاع اإلماراتية شركاء دولة اإلمارا

بدمج فروعها اإلحدى ( توازن القابضةومبادلة للتنمية، ولالستثمار، المتقدمة اإلمارات مجموعة )شركات إماراتية رئيسية 
وسوف يساعد ذلك في تركيز . (EDIC)صناعات الدفاع الجديدة اإلمارات لركة شعشر التي تعمل في مجال الدفاع في 

كما قد يؤدي إلى خلق مشروعات مشتركة وشراكات مطلوبة لسياسة . ستيات الدفاع اإلماراتي وخدمات الصيانةوترشيد لوج
وتستمر شركات القطاع الخاص األخرى؛ مثل المجموعة الذهبية الدولية، في لعب دور هام في إيجاد . األوفست بالدولة

 . شراكات مع شركات الدفاع األجنبية

 

 برامج األسلحة
اإلمارات العربية المتحدة هي أحد كبار مستوردي المعدات العسكرية في العالم، وأحد أكبر عمالء برنامج المبيعات العسكرية 

 :تتضمن البرامج الرئيسية. ويعمل هذا البرنامج على تحسين التوافق وبناء القدرات المحلية إلدارة التهديدات اإلقليمية. األجنبية
 

  طائراتF-16 : طائرة  81القوات الجوية اإلماراتية اشترتF-16  وهي من تصنيع "صقر الصحراء" 21بلوك ،

بشكل منتظم مع يتدرب الطيارون وأفراد الطاقم اإلماراتيون . شركة لوكهيد مارتين في والية تكساس األمريكية

متطورة للغاية قابلة للتشغيل الطائرات ال. للحرس الوطني التابع لوالية أريزونا 226نظرائهم من الجناح المقاتل رقم 

جو المتقدم متوسط  –صاروخ جو : الكامل مع األنظمة األمريكية وهي مجهزة بأنظمة صواريخ متقدمة؛ من ضمنها

، الصواريخ السريعة المضادة لإلشعاع (JDAM)، الذخائر المباشرة المشتركة (AMRAAM)النطاق 

(HARM)والسايدويندر، والمافريك ، . 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 AH-64Dطائرة مروحية طويلة القوس من نوع أباتشي 
 بوينج/ صور
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، 4112نوفمبر : ، تحليالت دول الخليج، تقرير المراقبة الشهري"قوة عسكرية صاعدة: اإلمارات العربية المتحدة"دانيال واجنر وجورجيو كافييرو،  

https://gallery.mailchimp.com/02451f1ec2ddbb874bf5daee0/files/Gulf_State_Analytics_Monthly_Monitor_November_2014_01.p
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أعتقد أنه ال حاجة ألن نقول أن اإلمارات العربية المتحدة اليوم هي واحدة من شركائنا األهم "
 ..عاًما في كل عملية أمنية هامة  61وقد كانت معنا على مدار أكثر من . واألقرب في المنطقة

 ."العالقة في حالة ممتازةولذلك، هذا الجزء من 
 . باربارا ليف؛ السفير األمريكي باإلمارات العربية المتحدة/ معالي السفيرة— 

 

إضافية وشراء صواريخ  F-16طائرة  71، أعربت اإلمارات العربية المتحدة عن رغبتها في شراء 6127في عام 

-GBU، وقنابل (SLAM-ER)إضافية لألسطول، ومن ضمنها صواريخ الهجوم األرضي ممتدة االستجابة 

39/Bو ،AGM-154C  أسلحة المواجهة المشتركة(JSOW) وقنابل ،GBU-39  صغيرة القطر(SDB) . 

  أنظمة المدفعية الصاروخية المتنقلة(HIMARS) العسكرية  وأنظمة الصواريخ التكتيكية(ATACMS) :
والتابعة للوكهيد مارتين، وهو جهاز خفيف  M142تستخدم دولة اإلمارات نظام المدفعية الصاروخية المتنقلة 

وقد وافقت الحكومة األمريكية مؤخًرا على . إلطالق الصواريخ المتعددة ويتم تركيبه على شاحنات تكتيكية متوسطة
كما اشترت دولة اإلمارات عدد من أنظمة الصواريخ التكتيكية . نظمةمن هذه األ 26المبيعات اإلضافية لعدد 

وقد وافقت الحكومة األمريكية مؤخًرا أيًضا على بيع . ليتم تركيبها على أنظمة المدفعية الصاروخية المتنقلةالعسكرية 
األولى من قوات ، أجرت القوات اإلماراتية والجنود األمريكيون من الكتيبة 6127في عام . صاروخ إضافي 211

مناورات مشتركة باستخدام أنظمة المدفعية الصاروخية المتنقلة في جنوب اإلمارات العربية  21المدفعية رقم 
 . 9المتحدة

 

 ."نرى التطرف كتهديد لوجودنا"
 يوسف العتيبة؛ سفير اإلمارات في الواليات المتحدة األمريكية/ السيد. 

 

 ن من : الطائرات المروحية الهجومية طائرة مروحية طويلة القوس من  71تقوم دولة اإلمارات بتشغيل سرب مكو 
تقوم الدولة أيًضا بتشغيل عدد من الطائرات (. لوكهيد مارتين" )هيلفاير"، مجهزة بصواريخ AH-64Dنوع أباتشي 

 (.سيكورسكاي) UH-60" بالكهوك"المروحية من طراز 
 

 ن من ستة طائرات متقدمة للرفع الجوي من طراز : طائرات النقل  Boeing C-17تمتلك دولة اإلمارات سرب مكو 
Globemaster IIIلوكهيد مارتن  طائرات 2تمتلك اإلمارات عدد . ، وتنتظر استالم طائرتين أخيرتين قريًباC-

 . بوينج إنتاجمن  CH-47F، كما تقوم بتشغيل الطائرات المروحية شينوك 130
 

  نظام الدفاع الجوي الطرفي عالي االرتفاع(THAAD) : كانت اإلمارات العربية المتحدة أول المشتريين الدوليين
توقع من الم. لنظام الدفاع الجوي الطرفي عالي االرتفاع، وهو نظام صواريخ دفاعية  من تصميم لوكهيد مارتن

ربية المتحدة أول دولة تقوم بتشغيل نظام الدفاع ، وبذلك تصبح اإلمارات الع6122استالم النظام في أواخر عام 
 . الجوي الطرفي عالي االرتفاع خارج الواليات المتحدة األمريكية

 

  صواريخ باتريوتPAC-3 : اشترت دولة اإلمارات بطاريات الصواريخ المنخفضة المتقدمة باتريوتPAC-3 
 (.من رايثيون)

 

  المحمية من الكمائن والمقاومة لأللغام المركبات(MRAP) : المحمية من تقوم دولة اإلمارات باستخدام المركبات
في سبتمبر . ، وهي صناعة أمريكية ويتم توريدها من خالل شركة أوشكوش(MRAP)الكمائن والمقاومة لأللغام 

مركبة إضافية من مخزون الجيش األمريكي كمواد  1211، وافق دولة األمارات على تجديد وشراء عدد 6121
 . دفاعية زائدة
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، 4112أكتوبر  11، "تنتهي من مناورات مشتركة في دولة اإلمارات 12الكتيبة األولى من قوات المدفعية رقم "زم أول ستيفن يونج، مال 

http://www.army.mil/article/113328/1_14th_Field_Artillery_completes_joint_exercise_in_United_Arab_Emirates/ 
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 ن خالل شركة جو والتي يتم توريدها م –اشترت دولة اإلمارات بطاريات صواريخ أرض : بطاريات صواريخ هوك
 .رايثيون

 
 رايثيون ولوكهيد )تقوم دولة اإلمارات بتشغيل الصواريخ  الموجهة المضادة للدبابات جافلين : صواريخ جافلين

 (.مارتن
 

 إنتجريتر"و" سكان إيجل"تقوم دولة اإلمارات أيًضا بتشغيل مركبات بدون طيار من نوع : مركبات بدون طيار" ،
 . وهما من تصنيع شركة بوينج

 
 مكافحة اإلرهاب

يصدق أحدث تقرير لوزارة الخارجية األمريكية على مجهودات اإلمارات العربية المتحدة المستمرة في بناء قدرتها في مكافحة 

وتقوم الواليات المتحدة األمريكية واإلمارات العربية المتحدة بالمشاركة . اإلرهاب وتعزيز التعاون الدولي لنفس الغرض

ة بمكافحة اإلرهاب عبر األجهزة المختلفة، وقد قامت دولة اإلمارات باعتقال عمالء بصفة منتظمة في االستخبارات الخاص

 . القاعدة وإفشال المخططات اإلرهابية الموجهة ضد الواليات المتحدة

خاصة بمكافحة إماراتية مشتركة جديدة  –وتتعاون الدولتان أيًضا في مكافحة تمويل اإلرهاب، وتقوم مجموعة عمل أمريكية 
وقد جمدت دولة اإلمارات الحسابات المالية لإلرهابيين وعززت القيود ضد . اإلرهاب بتسهيل المشاركة في المعلومات تمويل

 . وقد أشيد بدور الدولة في إقرار التسجيل اإلجباري للحواالت، وهي أنظمة إسالمية لتحويل األموال. غسيل األموال
 

هناك احترام متبادل وإعجاب بما قاموا .. اء إنهم على استعداد للقتال؛ بل هم مقاتلون عظم"
 ."به؛ وبما يستطيعون القيام به

جيمس ماتيس؛ القائد السابق للقيادة المركزية األمريكية/ الجنرال . 
 

وقد كانت اإلمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة تلتحق . ويعد أمن الموانئ جزء رئيسي آخر من التعاون الثنائي
بمبادرة أمن الحاويات، والتي تسمح لمسئولي الجمارك األمريكيين واإلماراتيين بالتواجد في الموانئ اإلماراتية لفحص 

وتشارك الدولة أيًضا في مبادرة الموانئ العمالقة والتي تعمل على تحسين . ة األمريكيةالحاويات المتجهة إلى الواليات المتحد
 . اكتشاف المواد النووية في حاويات البضائع

 
يوجد برنامج مشترك لمرحلة ما قبل السماح بالمرور ويسمح لمسئولي الجمارك األمريكيين بفحص الركاب في وفي الطيران، 

، 6121وبناء على اتفاقية في عام . هذه البرنامج هو األول من نوعه في الشرق األوسط.  مغادرةمطار أبوظبي الجوي قبل ال
وتشترك دولة اإلمارات أيًضا في مبادرة انتشار . تساعد الواليات المتحدة في تدريب مسئولي الهجرة والجمارك اإلماراتيين

 . سلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها والمواد المتعلقة بهااألمن والتي تسعى لتحسين عملية تنسيق الجهود في وقف شحنات أ
 

، وهو مركز امتياز دولي مخصص لترويج الحوار وتقدم البحوث "هداية"، أطلقت دولة األمارات مركز 6126في عام 
راد من السير الحاجة إلى منع األف" هداية"وتعكس كلمة . وتدريب األفراد والمجموعات المشتركة في مكافحة التطرف العنيف

تأسس المركز بإجماع من أعضاء المنتدى الدولي لمكافحة اإلرهاب، والذي تترأسه الواليات المتحدة . في طريق التطرف
 . األمريكية ودولة تركيا
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 .6121أغسطس  6بوش جبل علي في . و. البحارة أثناء رفع العلم مع دخول السفينة األمريكية جورج هـ
 .ضابط درجة ثالثة مارجريت كيث/ صور البحرية

 مجلس التعاون الخليجي
تدعم السياسة األمريكية التحالف القريب في مجلس التعاون الخليجي، مثل حلف األطلنطي، بالقدرات المشتركة والتوافق 

وكما سبق أن ذكرنا، يعمل . وقد قامت اإلمارات العربية المتحدة ببعض اإلسهامات من هذه الناحية. ودفاع صاروخي متكامل
اإلمارات العربية المتحدة كمركز تدريب على التعاون في الدفاع بالصواريخ بين مركز الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ب

وقد أعربت دولة اإلمارات أيًضا عن رغبتها في شراء نظام . أعضاء مجلس التعاون الخليجي ومع الواليات المتحدة األمريكية
اع الجوي قد يعمل كأساس لنظام الدفاع والذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن، وهو نظام قيادة وتحكم للدف" دايموند شيلد"

وتتدرب القوات الجوية الخاصة بجميع دول مجلس التعاون الخليجي، . 10الصاروخي على مستوى مجلس التعاون الخليجي
وقد وافقت دولة اإلمارات مؤخًرا . باإلضافة إلى الواليات المتحدة، في مركز الحروب الجوية التابع لإلمارات العربية المتحدة

لى استضافة أكاديمية الخليج للدراسات االستراتيجية واألمنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتقديم تعليم ع
تشارك الواليات المتحدة األمريكية في المناورات والتدريبات العسكرية مع مجلس التعاون الخليجي . عسكري موحد

اراتيون بصفة منتظمة في اجتماعات سياسات مجلس التعاون الخليجي؛ ومن كمجموعة، ويجتمع المسئولون األمريكيون واإلم
ضمنها منتدى التعاون االستراتيجي بين الواليات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، واالجتماع السنوي لوزراء دفاع 

 . الواليات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي
 

 مواجهة التحديات اإلقليمية
فقد ساهمت الشراكة األمنية . اإلماراتية ليست فقط على سبيل العرض –إن برامج األسلحة والتدريبات المشتركة األمريكية 

 . الثنائية بشكل واضح وواسع في أمن منطقة الخليج العربي والشرق األوسط
 
 إيران من الحصول على عملت الواليات المتحدة ودولة اإلمارات مًعا نحو هدف مشترك وهو منع دولة : إيران

وعلى الرغم من الروابط التجارية . أسلحة نووية أو تهديد استقرار منطقة الخليج العربي بأي شكل من األشكال
والمالية التاريخية بين دولتي اإلمارات وإيران، نفذت اإلمارات العربية المتحدة بشكل كامل العقوبات المفروضة 

مليار  1إلى أقل من  6121مليار دوالر في عام  67تجارة بين الدولتين من على إيران، مما أدى إلى انخفاض ال
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، 19/4/4112، "ذي ناشيونال"، "وكهيد مارتن هي المزايد المفضل لنظام الدفاع الجوي لدولة اإلماراتلشركة "ديفيد بالك،  

http://www.thenational.ae/business/industry-insights/economics/lockheed-martin-preferred-bidder-for-uaes-air-defence-system 
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وهو البنك الذي كانت تستخدمه دولة  –، قام بنك النور اإلسالمي في أبوظبي 6126في فبراير . 11دوالر اليوم
. 12إليرانيةبإيقاف التعامالت مع البنوك ا –إيران في إدارة الكثير من العملة الصعبة حصيلة مبيعات البترول 

وتتعاون اإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية في المجهودات اإلقليمية في الدفاع بالصواريخ 
 . والمقصود بها منع العدوان اإليراني في المنطقة

 
  ا الواليات كانت اإلمارات العربية المتحدة من أوائل الداعمين للمجهودات التي تقوده: (داعش)الدولة اإلسالمية

وحتى اآلن، قامت القوات الجوية اإلماراتية بضربات جوية . المتحدة لمواجهة الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق
وقد شاركت . 13ضد أهداف الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق أكثر من أية دولة أخرى، فيما عدا الواليات المتحدة

في هذه الضربات أول سيدة إماراتية تعمل كطيار مقاتل؛ الكابتن مريم المنصوري، والذي أظهرت مشاركتها تباين 
كما تستضيف دولة اإلمارات أعداد كبيرة من القوات الدولية التي . قوي مع  القمع الذي تمارسه الدولة اإلسالمية

ويقال أن عدد الطائرات . الواليات المتحدة وفرنسا وأستراليا تشارك في هذه الضربات، ومن ضمنها قوات من
الذي انطلق من قاعدة الظفرة الجوية أكبر من أي قاعدة أخرى المشتركة في الضربات الجوية ضد الدولة اإلسالمية 

 . 14بالمنطقة

 

 
 

 ". الصقر المحارب" F-16 مريم المنصوري، قائد سرب، تقود طائرة / الكابتن
 .ارات لألخباروكالة اإلم

 
 

إن إسهاماتها العديدة في الدفاع الجماعي والعالقات العسكرية الوثيقة عبر العقود يجعل من "
أصدقائنا األقوياء بالمنطقة، ومستحقة لتعاوننا المستمر والوثيق والدعم الملموس من اإلمارات العربية المتحدة أحد 

 ."برنامج المبيعات العسكرية األجنبية

اويد أوستن؛ قائد القيادة المركزية األمريكية/ الجنرال. 
  

                                                           
 

11
 .موضوعات للسياسات األمريكية: حدةكاتزمان، كينيث، اإلمارات العربية المت 
12
 .موضوعات للسياسات األمريكية: كاتزمان، كينيث، اإلمارات العربية المتحدة 
13
، 00/9/0202، الواشنطن بوست، "أسبرطة الصغيرة"الواليات المتحدة األمريكية لديها في اإلمارات العربية المتحدة حليف هادئ وقوي؛ ملقب بـ "راجيف شاندراسيكاران،  

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-the-uae-the-united-states-has-a-quiet-potent-ally-nicknamed-little-
sparta/2014/11/08/3fc6a50c-643a-11e4-836c-83bc4f26eb67_story.html 

14
 .00/9/0202شاندراسيكاران، راجيف،  
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 .6121سبتمبر  67التابعة للقوات الجوية األمريكية في قاعدة الظفرة الجوية تستعد لدعم الضربات الجوية في سوريا في  KC-10الناقلة الجوية 
 .جيفرسون هيالند/ رائد –القوات الجوية األمريكية 

 

مشاركة في أفغانستان هامة بالنسبة للقوات المسلحة وقد ساعدت في تطوير وزيادة كانت "
 ."كفاءة الجنود اإلماراتيين وبناء العالقات الدولية

مسلم الرشيدي؛ قائد العمليات الخاصة، اإلمارات العربية المتحدة/ العقيد أركان حرب 
 

 ف الناتو والحلفاء لطرد معمر القذافي من ليبيا في عام في مجهودات حلشاركت اإلمارات العربية المتحدة : ليبيا
ن من ست طائرات مقاتلة . 6122 وست طائرات مقاتلة من طراز  F-16فقد أرسلت دولة اإلمارات سرب مكو 

وقد استضافت . ميراج، تحت قيادة حلف الناتو، وذلك للمشاركة في منطقة حذر الطيران والقيام بالضربات الجوية
دولة اإلمارات اجتماعات مع شخصيات من المعارضة الليبية ودعمت المجلس الوطني االنتقالي لتمهيد الطريق 

مليون دوالر كمعاونات، ونقلت  27، قدمت جولة األمارات حكومة ما بعد القذافيولدعم . لالنتقال السياسي السلمي
 . من طراز ميراج، وتبرعت بخمسة آالف طن من المعونات لالجئين الليبيينطائرات مقاتلة 

 
 شاركت اإلمارات العربية المتحدة مع الواليات المتحدة وقوات التحالف األخرى في مجهودات استقرار : فغانستانأ

وقد أتاحت دولة اإلمارات مرافقها العسكرية للواليات المتحدة وقوات التحالف األخرى المشتركة في . أفغانستان
وقد كانت القوات اإلماراتية القوات العربية الوحيدة المشاركة في هذه المهمة في أفغانستان، مع قوات . إخراج طالبان

 6126رة من توفي الف. 15تدريب قوات الكوماندو األفغانعام و 22خاصة على األرض تقوم بشن الغارات لمدة 
-Fائرات طدولة اإلمارات ست  أرسلت، عندما بدأ الحلفاء اآلخرون في خفض التزاماتهم في أفغانستان، 6121إلى 
وقد كان الطيارون اإلماراتيون . ثابتة األجنحة ودوارة، إلى قندهار بأفغانستان، باإلضافة إلى طائرات أخرى 16
وقد استضافت . 16وة الوحيدة التي ال تنتمي لحلف الناتو التي  تقوم بمهام دعم جوي لحماية قوات التحالفالق

كما قدمت دولة اإلمارات . اإلمارات القوات األمريكية وقوات التحالف األخرى المشتركة في عملية الحرية الدائمة
 . الكثير من الدعم المالي إلعادة بناء أفغانستان
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 .00/9/0202شاندراسيكاران، راجيف،  
16
 .المرجع السابق 
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مايو  8مارتن ديمبسي؛ رئيس األركان المشتركة، يتفقد حرس الشرف اإلماراتي أثناء حفل بالمقر العسكري العام الرئيسي في أبوظبي في / الجنرال
6121. 

 .مايلز كولين. د

 
 ن عملية حرية وعلى الرغم من قلقها م. سعت دولة اإلمارات إلى لعب دور بن اء في العراق بعد صدام حسين: العراق

العراق، سمحت اإلمارات العربية المتحدة للقوات األمريكية باستخدام مرافقها، واستضافت تدريب القوات الشرطية 
، بعد أن أجبرت الصراعات 6118في عام . مليون دوالر من المساعدات اإلنسانية 622العراقية، وقدمت حوالي 

العراق، كان رئيس الوزراء اإلماراتي؛ الشيخ عبدهللا بن زايد أول الطائفية الكثير من الدول على غلق سفاراتها ب
بعد ذلك، أعادت دولة اإلمارات كافة العالقات . 6117مسئول كبير من الخليج يزور العراق منذ الغزو عام 

، تغاضت دولة اإلمارات عن ديون فترة صدام 6118في عام . الدبلوماسية مع العراق، وهي أول دولة تقوم بذلك
بعد رحيل رئيس الوزراء العراقي . مليار دوالر 2.8، تنازلت عن 6126مليار دوالر، وفي عام  9حسين وتبلغ 

السابق نوري المالكي عن منصبه، تعاونت قيادة اإلمارات بشكل أكبر مع رئيس الوزراء الحالي؛ حيدر العبادي، 
د العراق وأقامت قنصلية لها في منطقة األكراد وقد امتدحت اإلمارات أكرا. وألمحت إلى إمكانية تعميق العالقات

المستقرة بالعراق، داعمة في الوقت ذاته مجهودات التحالف ضد الدولة اإلسالمية في العراق، واستضافة قوات 
 .  التحالف المشتركة في هذه المجهودات
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 التعاون المستقبلي

 : تتضمن موضوعات التعاون األمني المشترك المستقبلي
  من خالل المتطلبات العسكرية المشتركة والموارد المالية المعقولة، تصبح اإلمارات : التكنولوجيا المتقدمةعروض

العربية المتحدة شريك محتمل نموذجي لعروض القدرات التكنولوجية المشتركة، والبحوث المتقدمة األخرى 
المشتركة والتي كانت تعرف سابًقا باسم عروض القدرات التكنولوجية . والتعاون التنموي مع الواليات المتحدة

عرض تكنولوجيا المفاهيم المتقدم، هي نشاط  يتم قبل مرحلة الشراء ويسمح للمستخدم بتقييم القدرات االبتكارية 
تعمل هذه العروض على تقليل الفجوة بين . وتحديد استخداماتها العسكرية قبل اتخاذ قرار شراء وحدات إلضافية

 . جيا وعمليات الشراءالعلوم والتكنولو
 

 تشير التقارير إلى اهتمام اإلمارات المحتمل بشراء طائرات إضافية من تصنيع لوكهيد مارتن قريًبا، وأنها : الطائرات
كما تفكر أيًضا في طائرات سكوربيون التابعة . F-35ترغب في شراكة مستقبلية في مقاتلة الضربات المشتركة 

كما تفكر دولة اإلمارات في تكنولوجيا الجيل القادم، مثل طراز . V-22رات بوينج لشركة تيكسترون إيرالند، وطائ
 . الحالي IAMDمن إنتاج شركة نورثروب جرومان، في نظام  E-2-Dهوك آي 

 
 وهي . تستثمر اإلمارات العربية المتحدة في الطائرات بدون طيار ألغراض عسكرية ومدنية: الطائرات بدون طيار

من إنتاج جنرال أتومكس، والتي تحصل  XPارج حلف الناتو للطائرات بدون كيار من طراز أول مستهلك من خ
 . عليها تجاري ًا

 
 وهي أول دولة في منطقة الخليج . تعتبر اإلمارات العربية المتحدة من رواد األمن السيبراني: األمن السيبراني

مؤخًرا على زيادة موازنة األمن السيبراني الخاصة بها وقد عملت . العربي تقوم بإنشاء هيئة قومية لألمن اإللكتروني
 . من المتوقع أن يتزايد التركيز على التعاون الدولي في األمن السيبراني. 17(األرقام سرية)

 
 أعلنت دولة اإلمارات عن إنشاء 6121في يوليو . تستثمر اإلمارات العربية المتحدة أيًضا في الفضاء: الفضاء ،

التي تشترك في كل  –تشعر شركة لوكهيد مارتن . 6162ال مسبار إلى المريخ بحلول عام وكالة للفضاء وإرس
وكأحد الرواد الدوليين في تكنولوجيا . 18بالحماس لكونها جزء من هذا المجهود –مهمة إلى مريخ تقوم بها ناسا 

، على الرغم من أن المزايدين اتصاالت الفضاء، قد تصبح دولة اإلمارات شريًكا هاًما للواليات المتحدة األمريكية
األمريكيين قد خسروا مؤخًرا في المنافسة على توريد قمرين صناعيين لالستطالع لدولة اإلمارات، وأن شركة 

 . هي المورد الرئيسي لقمري اتصاالت اإلمارات العربية المتحدة (EADS)الفضاء األوروبية للدفاع الجوي 

 
إنها العالقة األقوى للواليات المتحدة األمريكية اليوم في .. لقد راهنت اإلمارات بكل شيء "

 ."العالم العربي
أنثوني زيني؛ القائد السابق للقيادة المركزية األمريكية/ جنرال. 

 
  

                                                           
17

، 42/4/4112، أخبار الدفاع، "اإلمارات العربية المتحدة تضاعف موازنة األمن، مع التركيز على األمن السيبراني"عوض مصطفى،  

http://archive.defensenews.com/article/20140224/DEFREG04/302240015/UAE-Double-Security-Budget-Focus-Cyber 
18

، 1/14/4112، "ذي ناشيونال"، "لوكهيد كارتن مستعدة لتسليم نظام الدفاع بالصواريخ لإلمارات العربية المتحدة"سعدي، دانيا،  

http://www.thenational.ae/business/economy/lockheed-martin-set-to-deliver-missile-defence-system-to-uae 
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