
 
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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تحالف اإلمارات وأمريكا أعمق من إدانة 
غزو روسيا ألوكرانيا

فشـل مجلـس األمـن الدولـي، فـي جلسـة الجمعـة فشـل مجلـس األمـن الدولـي، فـي جلسـة الجمعـة 2525 فبراير/ شـباط  فبراير/ شـباط 20222022، في تبني مشـروع ، في تبني مشـروع 
قـرار أمريكـي يديـن الحـرب الروسـية ضـد أوكرانيـا، بعـد اسـتخدام روسـيا حـق النقـض )الفيتـو(، قـرار أمريكـي يديـن الحـرب الروسـية ضـد أوكرانيـا، بعـد اسـتخدام روسـيا حـق النقـض )الفيتـو(، 
حيث صوتت حيث صوتت 1111 دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الصين والهند واإلمارات عن التصويت،  دولة لصالح مشروع القرار، فيما امتنعت الصين والهند واإلمارات عن التصويت، 
وأكـدت الخارجيـة اإلماراتيـة أن التطـورات الخطيـرة فـي أوكرانيا تقوض األمن والسـلم اإلقليميين وأكـدت الخارجيـة اإلماراتيـة أن التطـورات الخطيـرة فـي أوكرانيا تقوض األمن والسـلم اإلقليميين 

والدولييـن، داعيـة إلـى خفـض التصعيد بشـكل فـوري وإنهاء األعمـال العدائية. والدولييـن، داعيـة إلـى خفـض التصعيد بشـكل فـوري وإنهاء األعمـال العدائية. 
في السـياق طلبت جريدة ناشـيونال اإلنجليزية اإلماراتية من محرريها عدم اإلشـارة إلى العملية في السـياق طلبت جريدة ناشـيونال اإلنجليزية اإلماراتية من محرريها عدم اإلشـارة إلى العملية 
العسـكرية فـي أوكرانيـا بكونهـا “غـزوا” بحسـب رسـالة بريـد إلكترونـي العسـكرية فـي أوكرانيـا بكونهـا “غـزوا” بحسـب رسـالة بريـد إلكترونـي نشـرهانشـرها مراسـل صحيفـة  مراسـل صحيفـة 

تيليغـراف البريطانيـة “كامبيـل ماكدرميد”.تيليغـراف البريطانيـة “كامبيـل ماكدرميد”.

كان مـن المفاجـئ امتنـاع اإلمـارات عـن التصويـت لصالـح مشـروع القـرار، فبالرغـم مـن تنامـي كان مـن المفاجـئ امتنـاع اإلمـارات عـن التصويـت لصالـح مشـروع القـرار، فبالرغـم مـن تنامـي 
العاقـات االقتصاديـة واألمنيـة خـال السـنوات القليلـة الماضيـة بيـن أبوظبـي وموسـكو، إال أنهـا العاقـات االقتصاديـة واألمنيـة خـال السـنوات القليلـة الماضيـة بيـن أبوظبـي وموسـكو، إال أنهـا 
مازالت محدودة مقارنة بالشراكة الواسعة بين اإلمارات والواليات المتحدة في مختلف الجوانب مازالت محدودة مقارنة بالشراكة الواسعة بين اإلمارات والواليات المتحدة في مختلف الجوانب 
االقتصاديـة والعسـكرية واألمنيـة، وعلـى الرغـم مـن أن امتنـاع اإلمـارات عن دعم مشـروع القرار االقتصاديـة والعسـكرية واألمنيـة، وعلـى الرغـم مـن أن امتنـاع اإلمـارات عن دعم مشـروع القرار 
لـم يسـتهدف تعطيلـه، باعتبـار أن الفيتـو الروسـي كان متوقعـا، إال أنهـا خطـوة تكشـف عـن لـم يسـتهدف تعطيلـه، باعتبـار أن الفيتـو الروسـي كان متوقعـا، إال أنهـا خطـوة تكشـف عـن 
التـي يولدهـا  التوتـرات  التـي تواجـه قـوى اإلقليـم، نتيجـة  التـي يولدهـا تعقيـدات الحسـابات الجيوسياسـية  التوتـرات  التـي تواجـه قـوى اإلقليـم، نتيجـة  تعقيـدات الحسـابات الجيوسياسـية 

تصاعـد الصـراع الدولـي بيـن الواليـات المتحـدة مـن جهـة، وروسـيا والصيـن مـن جهـة أخـرى. تصاعـد الصـراع الدولـي بيـن الواليـات المتحـدة مـن جهـة، وروسـيا والصيـن مـن جهـة أخـرى. 
اسـتفادت اإلمـارات مـن عـودة روسـيا النسـبية للمنطقـة، حيث اتسـمت العاقة بينهمـا اسـتفادت اإلمـارات مـن عـودة روسـيا النسـبية للمنطقـة، حيث اتسـمت العاقة بينهمـا بالتعاون بالتعاون 
فـي ملفـات مثـل سـوريا وليبيـا، كمـا أن ثمـة مشـروعات مشـتركة، بعضهـا مـازال فـي إطـار فـي ملفـات مثـل سـوريا وليبيـا، كمـا أن ثمـة مشـروعات مشـتركة، بعضهـا مـازال فـي إطـار 
الدراسـة، لبرامـج تصنيـع عسـكري مشـترك، ومـن خـال آليـة “أوبـك+”، تمكنـت اإلمارات وروسـيا الدراسـة، لبرامـج تصنيـع عسـكري مشـترك، ومـن خـال آليـة “أوبـك+”، تمكنـت اإلمارات وروسـيا 
طـوال السـنوات القليلـة الماضيـة مـن العمـل المشـترك لضمـان ضبـط أسـعار النفـط، وهـو األمـر طـوال السـنوات القليلـة الماضيـة مـن العمـل المشـترك لضمـان ضبـط أسـعار النفـط، وهـو األمـر 
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ص 02 الـذي يخـدم كافـة األطـراف، ويمثـل اسـتمراره مصلحـة مشـتركة؛ كمـا أظهـرت كل مـن السـعودية الـذي يخـدم كافـة األطـراف، ويمثـل اسـتمراره مصلحـة مشـتركة؛ كمـا أظهـرت كل مـن السـعودية 
واإلمـارات حرصـا علـى الحفـاظ علـى التنسـيق مـع روسـيا فـي هـذا الصـدد، وبصـورة عامـة، تبـدو واإلمـارات حرصـا علـى الحفـاظ علـى التنسـيق مـع روسـيا فـي هـذا الصـدد، وبصـورة عامـة، تبـدو 
العاقـات الروسـية اإلماراتيـة منتعشـة علـى المسـتوى االقتصـادي؛ حيـث تمثـل اإلمـارات العاقـات الروسـية اإلماراتيـة منتعشـة علـى المسـتوى االقتصـادي؛ حيـث تمثـل اإلمـارات المسـتثمر المسـتثمر 
العربـي األولالعربـي األول فـي روسـيا ) فـي روسـيا )٪80٪80 مـن إجمالـي االسـتثمارات العربيـة فـي روسـيا(، والوجهـة األولـى  مـن إجمالـي االسـتثمارات العربيـة فـي روسـيا(، والوجهـة األولـى 
عربيـا لاسـتثمارات الروسـية )عربيـا لاسـتثمارات الروسـية )٪90٪90 مـن إجمالـي االسـتثمارات الروسـية فـي البلـدان العربيـة(، كمـا  مـن إجمالـي االسـتثمارات الروسـية فـي البلـدان العربيـة(، كمـا 
أنهـا الشـريك التجـاري الخليجـي األول مـع روسـيا والثانـي عربيـا، فقـد سـجلت العاقـات التجاريـة بيـن أنهـا الشـريك التجـاري الخليجـي األول مـع روسـيا والثانـي عربيـا، فقـد سـجلت العاقـات التجاريـة بيـن 
البلديـن مسـتوى غيـر مسـبوق مؤخـرا، وقفـز حجم التبادل التجاري بين البلديـن من البلديـن مسـتوى غيـر مسـبوق مؤخـرا، وقفـز حجم التبادل التجاري بين البلديـن من 1.631.63 مليار دوالر  مليار دوالر 

فـي فـي 20172017،، مقتربـا مـن حاجـز  مقتربـا مـن حاجـز 55 مليـارات دوالر  مليـارات دوالر عـام عـام 20212021..
ومـع هـذا، فـإن هـذه األرقـام تبـدو محـدودة مقارنـة ومـع هـذا، فـإن هـذه األرقـام تبـدو محـدودة مقارنـة بالميـزان التجـاري األمريكـيبالميـزان التجـاري األمريكـي اإلماراتـي  اإلماراتـي 
الـذي تجـاوز الـذي تجـاوز 2323 مليـار دوالر فـي عـام  مليـار دوالر فـي عـام 20212021، ليـس هـذا فحسـب؛ بـل إن اإلمـارات هـي المسـتثمر ، ليـس هـذا فحسـب؛ بـل إن اإلمـارات هـي المسـتثمر 
العربـي األول فـي السـوق األمريكيـة بإجمالـي العربـي األول فـي السـوق األمريكيـة بإجمالـي اسـتثماراتاسـتثمارات بلـغ  بلـغ 44.744.7 مليـار دوالر حتـى عـام  مليـار دوالر حتـى عـام 20202020، ، 
واألهـم مـن ذلـك؛ أن حجـم وطبيعـة الشـراكة العسـكرية واألمنيـة بيـن البلديـن، ال تـدع مجـاال للشـك واألهـم مـن ذلـك؛ أن حجـم وطبيعـة الشـراكة العسـكرية واألمنيـة بيـن البلديـن، ال تـدع مجـاال للشـك 
فـي أن اإلمـارات العربيـة المتحـدة ال تتجـه قريبـا لاسـتغناء عـن تحالفهـا مـع الواليـات المتحدة، حيث فـي أن اإلمـارات العربيـة المتحـدة ال تتجـه قريبـا لاسـتغناء عـن تحالفهـا مـع الواليـات المتحدة، حيث 
تمثـل األسـلحة األمريكيـة حوالـي تمثـل األسـلحة األمريكيـة حوالـي ثلثـيثلثـي مشـتريات الجيش اإلماراتـي طوال السـنوات الماضية، وبينما  مشـتريات الجيش اإلماراتـي طوال السـنوات الماضية، وبينما 
وقعـت اإلمـارات وقعـت اإلمـارات صفقـات أسـلحة روسـيةصفقـات أسـلحة روسـية مهمـة خـال الفتـرة مـن  مهمـة خـال الفتـرة مـن 2013-20132009-2009، فـإن مكانـة روسـيا ، فـإن مكانـة روسـيا 
كمـزود مهـم للسـاح بالنسـبة لإلمـارات، تراجعـت نسـبيا منـذ اكمـزود مهـم للسـاح بالنسـبة لإلمـارات، تراجعـت نسـبيا منـذ العام لعام 20142014 لمصلحة مشـتريات أسـلحة  لمصلحة مشـتريات أسـلحة 

فرنسـية وتركيـة وهولنديـة.فرنسـية وتركيـة وهولنديـة.
لفهـم موقـف اإلمـارات فـي مجلـس األمـن، والـذي بـدا داعمـا لروسـيا علـى حسـاب الواليـات لفهـم موقـف اإلمـارات فـي مجلـس األمـن، والـذي بـدا داعمـا لروسـيا علـى حسـاب الواليـات 
المتحـدة، حليفهـا االسـتراتيجي، سـنعيد التذكيـر بقراءتنا في “أسـباب” لسياسـة الخارجيـة اإلماراتية المتحـدة، حليفهـا االسـتراتيجي، سـنعيد التذكيـر بقراءتنا في “أسـباب” لسياسـة الخارجيـة اإلماراتية 
احتـواء  فـي  الرغبـة  باألسـاس  يحركهـا  سياسـة  وهـي  احتـواء   فـي  الرغبـة  باألسـاس  يحركهـا  سياسـة  وهـي  المشـاكل،  المشـاكل،تصفيـر  تصفيـر  علـى  القائمـة  علـى الراهنـة  القائمـة  الراهنـة 
التوتـرات الخارجيـة، وخفـض مسـتوى التوتـرات فـي المنطقـة، لكـّن تغليـب الواليات المتحـدة للملف التوتـرات الخارجيـة، وخفـض مسـتوى التوتـرات فـي المنطقـة، لكـّن تغليـب الواليات المتحـدة للملف 
الصينـي علـى أولياتهـا بالمنطقـة، أدى مـن وجهـة نظـر اإلمـارات والسـعودية إلـى التأثيـر علـى الصينـي علـى أولياتهـا بالمنطقـة، أدى مـن وجهـة نظـر اإلمـارات والسـعودية إلـى التأثيـر علـى 
التـزام واشـنطن تجـاه أمـن دول الخليـج، خاصـة فـي ظـل الهجمـات التـي تعرضتـا لهـا من قبـل إيران التـزام واشـنطن تجـاه أمـن دول الخليـج، خاصـة فـي ظـل الهجمـات التـي تعرضتـا لهـا من قبـل إيران 
ووكائهـا بالمنطقـة، ومـن ثـم تـرى اإلمـارات أنـه مـن الخطـورة االعتمـاد علـى واشـنطن بصـورة ووكائهـا بالمنطقـة، ومـن ثـم تـرى اإلمـارات أنـه مـن الخطـورة االعتمـاد علـى واشـنطن بصـورة 
حصريـة ودائمـة، وتعمـل علـى إبقـاء خياراتهـا مفتوحة تجاه االسـتفادة من خيـارات إضافية، خاصة حصريـة ودائمـة، وتعمـل علـى إبقـاء خياراتهـا مفتوحة تجاه االسـتفادة من خيـارات إضافية، خاصة 
روسـيا والصيـن وإسـرائيل، ليسـت كبديـل عـن الواليـات المتحـدة، ولكـن علـى األقـل لمـلء الفراغـات روسـيا والصيـن وإسـرائيل، ليسـت كبديـل عـن الواليـات المتحـدة، ولكـن علـى األقـل لمـلء الفراغـات 

التـي تتركهـا واشـنطن خلفهـا. التـي تتركهـا واشـنطن خلفهـا. 
الموقـف اإلماراتـي أيضـا ليـس بعيـدا عـن الخـاف مـع واشـنطن حـول صفقـة طائـرات إفالموقـف اإلماراتـي أيضـا ليـس بعيـدا عـن الخـاف مـع واشـنطن حـول صفقـة طائـرات إف35-35-  
التـي قـررت أبوظبـي تعليـق المفاوضـات بخصوصهـا، لإلعـراب عـن غضبهـا إزاء الضغـوط األمريكيـة التـي قـررت أبوظبـي تعليـق المفاوضـات بخصوصهـا، لإلعـراب عـن غضبهـا إزاء الضغـوط األمريكيـة 
واالشـتراطات المرهقـة المرتبطـة بالصفقـة، خاصـة اإلصـرار األميركـي بتخلـي اإلمـارات عـن التعـاون واالشـتراطات المرهقـة المرتبطـة بالصفقـة، خاصـة اإلصـرار األميركـي بتخلـي اإلمـارات عـن التعـاون 
مـع الصيـن فـي شـبكات الجيـل الخامـس، ألسـباب تتعلـق بأمـن التكنولوجيـا األمريكيـة العسـكرية، مـع الصيـن فـي شـبكات الجيـل الخامـس، ألسـباب تتعلـق بأمـن التكنولوجيـا األمريكيـة العسـكرية، 
حيـث تشـعر اإلمـارات أن واشـنطن ال تقـدر مخاوفهـا األمنيـة وحاجتهـا لتعزيـز قدراتهـا العسـكرية حيـث تشـعر اإلمـارات أن واشـنطن ال تقـدر مخاوفهـا األمنيـة وحاجتهـا لتعزيـز قدراتهـا العسـكرية 
فـي مواجهـة التهديـدات الخارجيـة، كذلـك، فإنـه ليـس بعيـدا عـن سـياق رسـائل الحنـق مـن مماطلة فـي مواجهـة التهديـدات الخارجيـة، كذلـك، فإنـه ليـس بعيـدا عـن سـياق رسـائل الحنـق مـن مماطلة 
واشـنطن مؤخرا تجاه إعادة تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، بعد الهجمات التي تعرضت واشـنطن مؤخرا تجاه إعادة تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، بعد الهجمات التي تعرضت 
لهـا أبـو ظبـي فـي لهـا أبـو ظبـي فـي 1717 يناير/كانـون الثانـي الماضـي، إلـى جانـب رغبـة أبوظبي بكسـب موسـكو في  يناير/كانـون الثانـي الماضـي، إلـى جانـب رغبـة أبوظبي بكسـب موسـكو في 
جـوالت تصويـت قادمـة بمجلـس األمـن لمعاقبـة الحوثييـن، حيـث تأمـل اإلمـارات بموقـف روسـي جـوالت تصويـت قادمـة بمجلـس األمـن لمعاقبـة الحوثييـن، حيـث تأمـل اإلمـارات بموقـف روسـي 
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ص 03 مغايـر للتوقعـات، كمـا أن روسـيا قـد تكـون وسـيطا مناسـبا للضغـط علـى إيـران إذا مـا تطلـب األمـر مغايـر للتوقعـات، كمـا أن روسـيا قـد تكـون وسـيطا مناسـبا للضغـط علـى إيـران إذا مـا تطلـب األمـر 
ذلـك مسـتقبا، خاصـة وأنهـا تشـترك مـع اإلمـارات فـي رفـض تحـول إيـران لقـوة نوويـة عسـكرية. ذلـك مسـتقبا، خاصـة وأنهـا تشـترك مـع اإلمـارات فـي رفـض تحـول إيـران لقـوة نوويـة عسـكرية. 

ثمـة بعـد آخـر يتعلـق بالتنافـس التقليـدي بيـن اإلمـارات وقطـر، فبينمـا تبـدي إدارة “بايـدن” ثمـة بعـد آخـر يتعلـق بالتنافـس التقليـدي بيـن اإلمـارات وقطـر، فبينمـا تبـدي إدارة “بايـدن” 
تقديـرا الفتـا للشـراكة مـع قطـر علـى خلفيـة الملـف األفغانـي، والـذي تجلـى فـي تصنيـف اإلدارة تقديـرا الفتـا للشـراكة مـع قطـر علـى خلفيـة الملـف األفغانـي، والـذي تجلـى فـي تصنيـف اإلدارة 
لقطـر “كحليـف رئيسـي مـن خـارج الناتـو”، ال تحظى اإلمارات بنفس النفـوذ مقارنة بإدارة “ترامب”، لقطـر “كحليـف رئيسـي مـن خـارج الناتـو”، ال تحظى اإلمارات بنفس النفـوذ مقارنة بإدارة “ترامب”، 
كمـا أن منـاخ العاقـة مـع إدارة “بايـدن” ربمـا ال يعكـس مـن وجهـة نظـر اإلمـارات عمـق التحالف بين كمـا أن منـاخ العاقـة مـع إدارة “بايـدن” ربمـا ال يعكـس مـن وجهـة نظـر اإلمـارات عمـق التحالف بين 
البلديـن، ومـن ثـم فـإن هـذا الموقف يسـتهدف حث واشـنطن على مزيد من التنسـيق مع اإلمارات. البلديـن، ومـن ثـم فـإن هـذا الموقف يسـتهدف حث واشـنطن على مزيد من التنسـيق مع اإلمارات. 
الخاصـة، أن الشـراكة بيـن الواليـات المتحـدة واإلمـارات تبـدو أعمـق مـن مسـألة االمتنـاع عـن الخاصـة، أن الشـراكة بيـن الواليـات المتحـدة واإلمـارات تبـدو أعمـق مـن مسـألة االمتنـاع عـن 
التصويـت، وليـس مـن المرجـح أن اإلمـارات بصـدد التخلـي عـن تحالفهـا مـع واشـنطن لمصلحـة أي التصويـت، وليـس مـن المرجـح أن اإلمـارات بصـدد التخلـي عـن تحالفهـا مـع واشـنطن لمصلحـة أي 
قـوة دوليـة أخـرى، لكـّن ثمـة تناقضـات فـي محـددات المشـهد الجيوسياسـي فـي المنطقـة تنتـج قـوة دوليـة أخـرى، لكـّن ثمـة تناقضـات فـي محـددات المشـهد الجيوسياسـي فـي المنطقـة تنتـج 
بشـكل أساسـي عـن تخلـي واشـنطن نسـبيا عـن التزاماتهـا التقليديـة تجـاه المنطقـة، وهـو مـا يربـك بشـكل أساسـي عـن تخلـي واشـنطن نسـبيا عـن التزاماتهـا التقليديـة تجـاه المنطقـة، وهـو مـا يربـك 
حسـابات حلفائهـا ويدفعهـم الختبـار بدائـل أخـرى تثيـر بدورهـا قلـق واشـنطن التـي تنظـر ألي نفوذ حسـابات حلفائهـا ويدفعهـم الختبـار بدائـل أخـرى تثيـر بدورهـا قلـق واشـنطن التـي تنظـر ألي نفوذ 
روسـي أو صينـي محتمـل فـي المنطقـة كتهديـد لنفوذهـا الطويـل فـي الشـرق األوسـط، ومـع روسـي أو صينـي محتمـل فـي المنطقـة كتهديـد لنفوذهـا الطويـل فـي الشـرق األوسـط، ومـع 
تصاعـد حـدة التنافـس، والصـراع، بيـن الواليات المتحدة من جهة، وروسـيا والصين من جهة أخرى، تصاعـد حـدة التنافـس، والصـراع، بيـن الواليات المتحدة من جهة، وروسـيا والصين من جهة أخرى، 
سـتجد دول المنطقـة نفسـها أمـام فـرص أقـل للمناورة بين مصالح هذه األطراف، وسـيكون عليها سـتجد دول المنطقـة نفسـها أمـام فـرص أقـل للمناورة بين مصالح هذه األطراف، وسـيكون عليها 
إمـا أن تتبنـى مجتمعـة أجنـدة إقليميـة وتدافـع عنهـا، أو سـتضطر لانحياز الصريح خلـف واحدة من إمـا أن تتبنـى مجتمعـة أجنـدة إقليميـة وتدافـع عنهـا، أو سـتضطر لانحياز الصريح خلـف واحدة من 

القـوى الدوليـة، والتـي سـتكون علـى األرجـح الواليـات المتحـدة والمعسـكر الغربـي. القـوى الدوليـة، والتـي سـتكون علـى األرجـح الواليـات المتحـدة والمعسـكر الغربـي. 
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