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سياقات
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اإلمارات تتمسك باتفاقية أمنية ملزمة
مع أمريكا إلعادة توكيد الشراكة
الحدث
صـرح المستشـار الدبلوماسـي لرئيـس دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة “ ،أنـور قرقـاش” ،يـوم
 ،2022أن اإلمـارات ترغـب في عالقات أمنية رسـمية
اإلثنيـن الموافـق  14نوفمبر/تشـرين الثانـي ،2022
االسـتراتيجية”،،
مع الواليات المتحدة ،وأكد “قرقاش” في كلمة ألقاها في “مناظرة أبوظبي االسـتراتيجية”
أن العالقـات األمنيـة االسـتراتيجية مـع واشـنطن ثابتة ،ولكن من الضـروري إيجاد طريقة لضمان
االعتمـاد علـى هـذه العالقـات لعقـود قادمـة ،من خلال “التزامات واضحـة ومقننة”.

التحليل
رجحنـا فـي عـدد سـابق مـن سـياقات أن اإلمـارات ليسـت بصـدد التخلـي عـن تحالفهـا مـع
واشـنطن لمصلحـة أي قـوة دوليـة أخـرىّ ،
لكـن هـذه التقلبـات فـي محـددات العالقـة تنتـج
عـن تخلـي واشـنطن نسـبيا عـن التزاماتهـا التقليديـة تجـاه المنطقـة ،وهـو مـا يربـك حسـابات
حلفائهـا ويدفعهـم الختبـار بدائـل أخرى أو الضغط على واشـنطن النتـزاع التزامات واضحة تجاه
أمنهـم ،لـذا؛ تأتـي تصريحـات “قرقـاش” فـي إطـار المسـاعي اإلماراتيـة لحـث واشـنطن علـى
االنخراط في مناقشـات أوسـع حول قيمة الشـراكة االسـتراتيجية بين الجانبين ،وضرورة تأطير
الشـراكة األمنية بشـكل رسـمي وملزم ،قد يكون اتفاقية أمنية ثنائية على غرار الموقعة بين
الواليـات المتحـدة و”إسـرائيل” ،أو ضـم اإلمـارات لتصنيـف “دولـة حليفـة مـن خـارج الناتـو” الذي
يرتـب التزامـات ومزايـا واضحـة ومحـددة ،كـي تتجنـب اإلمـارات التقلبـات الحـادة فـي السياسـة
األمريكيـة بيـن الجمهورييـن والديمقراطييـن ،وال يتأثـر االلتـزام األمريكي تجاه أبـو ظبي عندما
تتغيـر اإلدارات فـي البيـت األبيـض.
صفحة 3 - 1

باإلضافـة إلـي ذلـك؛ تقـدر اإلمـارات بصـورة راسـخة أن تعزيـز شـراكتها الثنائيـة مـع الواليـات
المتحـدة هـو أكثـر فاعليـة مـن االنخراط في أي مظلـة إقليمية مقترحة ،إذ تـدرك أبو ظبي أن
االشـتراك فـي تحالـف إقليمـي متعـدد سـيبدو بوضـوح أنـه ضـد إيـران ،وهـو مـا يخالـف سياسـة
التـوازن التـي تحـرص عليهـا اإلمـارات ،والتـي تتطلـب عـدم تصعيـد العـداء مـع طهـران ،وتعزيـز
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يتبع:

التحليل

الروابـط التجاريـة معهـا ،األمـر الـذي بـدا بوضـوح مـن خلال تكـرار تأكيـد أبـو ظبـي فـي أعقـاب قمة
“النقـب” فـي مـارس/آذار الماضـي ،والتـي جمعـت أمريـكا ومصـر واإلمـارات والمغـرب والبحريـن
وإسـرائيل ،أنهـا لـن تكـون جـزء مـن تحالفـات إقليميـة عسـكرية تسـتهدف أي دولـة بعينهـا.
كذلـك؛ فـإن الترتيبـات الثنائيـة الملزمـة مـع الواليـات المتحـدة ،وأيضـا مـع “إسـرائيل” ،تجنـب
واسـع؛ في ظـل التباينات
أبوظبـي التناقضـات التـي مـن المتوقـع أن يشـهدها أي تحالف إقليمي واسـع؛
فـي السياسـات اإلقليميـة ،علـى سـبيل المثال تجـاه التعامل مع إيران ،وفي ظـل التنافس بين دول
المنطقـة كمـا فـي حالـة التنافـس االقتصـادي المتزايـد مـع السـعودية ،وحتـى فقـدان الثقـة بيـن
بعـض دول اإلقليـم كمـا فـي حالـة اإلمـارات وقطـر علـى سـبيل المثال.
فـي ضـوء ذلـك؛ تسـعى اإلمـارات إلـى االسـتقالل األمنـي والدفاعـي عـن دول الجـوار ،دون أن
يعنـي هـذا رفـض االنخـراط فـي ترتيبـات أخـرى معهـمّ ،
لكنهـا تسـعى كـي تكـون فـي وضـع ال
يتطلـب االعتمـاد عليهـم لتحقيـق أمنهـا ،األمـر الـذي تؤكـده شـواهد منهـا الحـرص اإلماراتـي علـى
تطويـر قدراتهـا الجويـة الهجوميـة لتصبـح األولـى في الخليج ،متفوقة بذلك على السـعودية التي
احتلـت هـذا المركـز منـذ عقـود ،وذلـك مـن خلال الصفقـة المحتملـة مـع واشـنطن للحصـول علـى
 ،EA-18Gفضلا
 ،MQ-9Bوطائـرة ،EA-18G Growler
 ،F35وطائـرات بـدون طيـار مسـلحة مـن طـراز ،MQ-9B
طائـرات ،F35
عـن األنظمـة الدفاعيـة التـي تعاقـدت عليهـا مـع “إسـرائيل”.
ثمـة بعـد آخـر يتعلـق بالتنافـس التقليـدي بيـن اإلمـارات وقطـر؛ فبينمـا تبـدي إدارة “بايـدن”
تقديـرا للشـراكة مـع قطـر علـى خلفيـة التعـاون فـي عـدة ملفـات مثـل أفغانسـتان وتأميـن إمدادات
الغـاز إلـى أوروبـا ،ممـا انعكـس علـى تصنيـف اإلدارة األمريكيـة لقطـر “كحليـف رئيسـي مـن خـارج
الناتـو” ،فـإن اإلمـارات ال تـرى أنهـا تحظـى بنفـس التقديـر ،وهـو مـا يدفـع أبوظبـي لحـث واشـنطن
علـى إظهـار التـزام مماثـل.

الخالصة
مـن المرجـح أن إدارة “بايـدن” سـتحرص علـى احتـواء المخـاوف اإلماراتيـة ،وسـتتعامل
بصـورة إيجابيـة مـع مطالـب أبوظبـي وسـتواصل التأكيد علـى التزاماتها األمنية ،كما سـتواصل
بجديـة حـث دول المنطقـة للتوصـل لترتيبـات أمنيـة إقليميـة ترعاهـا واشـنطن تقـوم فيها هذه
الـدول بتحمـل األعبـاء األمنيـة اإلقليميـة ،وفي الوقت عينه؛ ضمان اعتبـارات المصالح األمريكية
طويلـة األجـل فـي الشـرق األوسـط ،والتـي تقتضـي عـدم تمـدد النفـوذ الصينـي والروسـي
كنتيجـة ألي تراجـع للأدوار األمريكيـة فـي المنطقـة.
لكـن؛ ليـس مـن المتوقـع أن ترفـع واشـنطن مسـتوى شـراكتها األمنيـة مـع اإلمـارات فـي
الوقـت الراهـن؛ حيـث يتطلـب ذلـك موافقـة مجلـس الشـيوخ ،وهـو أمـر سـيواجه بمعوقـات،
أولهـا قضايـا حقـوق اإلنسـان خاصـة المرتبطـة بملـف حـرب اليمـن؛ وثانيهـا وهـو األهـم ،يتمثـل
فـي االسـتياء األمريكـي مـن موقـف أبـو ظبـي مـن الحـرب فـي أوكرانيـا وعـدم انخراطهـا في
العقوبـات المفروضـة ضـد روسـيا ،والجـدل المثـار مؤخـرا حـول تدخـل اإلمـارات فـي السياسـة
الحزبيـة األمريكيـة ،والـذي وصفتـه وثيقـة اسـتخبارية أمريكيـة بأنـه تـم مـن خلال ممارسـات
قانونيـة وغيـر قانونيـة.
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