
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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صفقة F35 على المحك.. شروط 
أمريكية ومناورة إماراتية

اإلمـارات تهـدد باالنسـحاب مـن صفقـة أسـلحة بقيمـة اإلمـارات تهـدد باالنسـحاب مـن صفقـة أسـلحة بقيمـة 2323 مليـار دوالر مـع أمريـكا بسـبب خالفـات  مليـار دوالر مـع أمريـكا بسـبب خالفـات 
التـي جـرى توقيعهـا فـي عهـد  التـي جـرى توقيعهـا فـي عهـد مرتبطـة بشـروط وضعتهـا واشـنطن أمـام إتمـام الصفقـة  مرتبطـة بشـروط وضعتهـا واشـنطن أمـام إتمـام الصفقـة 
ترامب وتضمنت طائرات “إفترامب وتضمنت طائرات “إف35-35-” وطائرات مسـيرة ومعدات عسـكرية أخرى. ارتبطت الصفقة ” وطائرات مسـيرة ومعدات عسـكرية أخرى. ارتبطت الصفقة 
إعالميـا وسياسـيا بمسـار التطبيـع بيـن اإلمـارات واالحتـالل اإلسـرائيلي وجـرى إقرارهـا بعد مضي إعالميـا وسياسـيا بمسـار التطبيـع بيـن اإلمـارات واالحتـالل اإلسـرائيلي وجـرى إقرارهـا بعد مضي 
أبـو ظبـي فـي المسـار. تضـع أمريـكا شـروطا ُتلـزم اإلمـارات بإزالـة معـدات شـركة “هـواوي” أبـو ظبـي فـي المسـار. تضـع أمريـكا شـروطا ُتلـزم اإلمـارات بإزالـة معـدات شـركة “هـواوي” 
الصينيـة مـن شـبكة الجيـل الخامـس )الصينيـة مـن شـبكة الجيـل الخامـس )5G5G( الخاصـة بهـا قبـل أن تسـتلم اإلمـارات أولـى طائـرات ( الخاصـة بهـا قبـل أن تسـتلم اإلمـارات أولـى طائـرات 
“إف“إف35-35-” فـي عـام ” فـي عـام 20262026. ذلـك أن أمريـكا تـرى فـي شـبكات الجيـل الخامـس الصينيـة تهديـدا . ذلـك أن أمريـكا تـرى فـي شـبكات الجيـل الخامـس الصينيـة تهديـدا 
أمنيا ووسـيلة محتملة للتجسسـس على األسـلحة األمريكية عالية التقنية. من ناحيتها، تعترض أمنيا ووسـيلة محتملة للتجسسـس على األسـلحة األمريكية عالية التقنية. من ناحيتها، تعترض 
اإلمـارات علـى تلـك الشـروط التـي قـد ينجـم عنهـا توتـر فـي عالقات أبوظبـي القوية مـع بكين، اإلمـارات علـى تلـك الشـروط التـي قـد ينجـم عنهـا توتـر فـي عالقات أبوظبـي القوية مـع بكين، 
فضـال عـن الصعوبـات التقنيـة والتكلفة المادية التي سـتتحملها اإلمارات من أجل تنفيذ الشـروط فضـال عـن الصعوبـات التقنيـة والتكلفة المادية التي سـتتحملها اإلمارات من أجل تنفيذ الشـروط 

األمريكية. األمريكية. 

يظهـر أن الخطـوة اإلماراتيـة تسـتهدف مـا هـو أبعـد مـن التفـاوض حـول صفقـة األسـلحة، ذلـك يظهـر أن الخطـوة اإلماراتيـة تسـتهدف مـا هـو أبعـد مـن التفـاوض حـول صفقـة األسـلحة، ذلـك 
أن اإلمـارات تسـعى إلـى إجـراء نقاشـات مـع إدارة بايـدن حـول أهميـة الشـراكة االسـتراتيجية بيـن أن اإلمـارات تسـعى إلـى إجـراء نقاشـات مـع إدارة بايـدن حـول أهميـة الشـراكة االسـتراتيجية بيـن 
الجانبيـن، ومـا يجـب أن تكـون عليـه هـذه الشـراكة فـي ظـل التخوفـات اإلماراتيـة من تضـاؤل دور الجانبيـن، ومـا يجـب أن تكـون عليـه هـذه الشـراكة فـي ظـل التخوفـات اإلماراتيـة من تضـاؤل دور 
أمريـكا التقليـدي باعتبارهـا الضامـن الرئيسـي لألمـن اإلقليمـي فـي المنطقـة،  بمـا يجعـل دول أمريـكا التقليـدي باعتبارهـا الضامـن الرئيسـي لألمـن اإلقليمـي فـي المنطقـة،  بمـا يجعـل دول 
المنطقـة والخليـج العربـي أكثـر عرضة للتهديدات والمخاطر. مع ذلـك، تتفهم اإلمارات مخاوف المنطقـة والخليـج العربـي أكثـر عرضة للتهديدات والمخاطر. مع ذلـك، تتفهم اإلمارات مخاوف 
واشـنطن المرتبطـة باحتماليـة تعـرض تقنياتهـا لتجسـس واختـراق صينـي، ويبـدو أن اإلمـارات واشـنطن المرتبطـة باحتماليـة تعـرض تقنياتهـا لتجسـس واختـراق صينـي، ويبـدو أن اإلمـارات 
تسـعى أيضـا مـن خـالل التهديـد باالنسـحاب مـن الصفقـة إلـى الحصـول علـى النسـخة األصليـة تسـعى أيضـا مـن خـالل التهديـد باالنسـحاب مـن الصفقـة إلـى الحصـول علـى النسـخة األصليـة 
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ص 02 مـن طائـرات “إفمـن طائـرات “إف35-35-” دون التعديـالت التـي تجريهـا أمريـكا علـى طائراتهـا ومعداتهـا العسـكرية ” دون التعديـالت التـي تجريهـا أمريـكا علـى طائراتهـا ومعداتهـا العسـكرية 
المصـدرة للخـارج، فـي مقابـل اسـتجابة اإلمـارات للشـروط األمريكيـة. المصـدرة للخـارج، فـي مقابـل اسـتجابة اإلمـارات للشـروط األمريكيـة. 

فـي سـياق متصـل، تـزداد المخـاوف األمريكيـة مـن اتسـاع النفـوذ الصينـي فـي منطقة الشـرق فـي سـياق متصـل، تـزداد المخـاوف األمريكيـة مـن اتسـاع النفـوذ الصينـي فـي منطقة الشـرق 
األوسـط وتنامـي العالقـات االقتصاديـة والعسـكرية بيـن الصيـن وشـركاء أمريـكا التقليدييـن، وتمثـل األوسـط وتنامـي العالقـات االقتصاديـة والعسـكرية بيـن الصيـن وشـركاء أمريـكا التقليدييـن، وتمثـل 
العالقـات اإلماراتيـة الصينيـة التـي تشـهد تصاعـدا ونمـوا وبـوادرا لتطـور فـي المجاليـن العسـكري العالقـات اإلماراتيـة الصينيـة التـي تشـهد تصاعـدا ونمـوا وبـوادرا لتطـور فـي المجاليـن العسـكري 
واألمنـي، ظهـرت مالمحـه بعـد الكشـف األمريكـي عن بناء الصين منشـأة عسـكرية سـرية في ميناء واألمنـي، ظهـرت مالمحـه بعـد الكشـف األمريكـي عن بناء الصين منشـأة عسـكرية سـرية في ميناء 
إماراتـي، مـا أدى إلـى ضغـوط أمريكيـة علـى اإلمـارات التـي أعلنـت وقـف العمـل بالمنشـأة. تدفـع إماراتـي، مـا أدى إلـى ضغـوط أمريكيـة علـى اإلمـارات التـي أعلنـت وقـف العمـل بالمنشـأة. تدفـع 
هـذه التخوفـات أمريـكا للتـوازن بيـن تعميـق عالقاتهـا مـع حلفائها الرئيسـيين والحفاظ علـى أدوارها هـذه التخوفـات أمريـكا للتـوازن بيـن تعميـق عالقاتهـا مـع حلفائها الرئيسـيين والحفاظ علـى أدوارها 
وحضورهـا فـي المنطقـة دون السـماح لمزيـد مـن الفراغـات التـي يتسـلل عبرهـا النفـوذ الصينـي، وحضورهـا فـي المنطقـة دون السـماح لمزيـد مـن الفراغـات التـي يتسـلل عبرهـا النفـوذ الصينـي، 
فواشـنطن حريصـة علـى مواجهـة العالقـات الصينيـة المتناميـة مـع دول الخليـج العربيـة خصوصـا فواشـنطن حريصـة علـى مواجهـة العالقـات الصينيـة المتناميـة مـع دول الخليـج العربيـة خصوصـا 

فيمـا يتعلـق بالمجـاالت األمنيـة والتكنولوجيـة.فيمـا يتعلـق بالمجـاالت األمنيـة والتكنولوجيـة.
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