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الدوالر و لعبة النفوذ
دراسة حول العالقات االماراتية األمريكية
الملخص التنفيذي
عىل مدى العقد المايض ،لم ينجح كثير من الفاعلين يف التأثير بشكل حاس م عىل المس تقبل السيايس للش رق
األوس ط وش مال إفريقي ا بالق در ال ذي ق امت ب ه اإلم ارات العربي ة المتح دة .إذ نجحت أب و ظ يب ،ال يت تق ود
الدبلوماسية اإلماراتية ،يف ترسيخ مكانتها كزعيمة للتيار المناهض للحركات االحتجاجية الشعبية.
وقد أبانت أبو ظ يب ،من خالل دعمه ا الم ايل والعس كري واإلقتص ادي لبعض الشخص يات القوي ة ال يت تنتمي
ع ادة إىل النخب ة العس كرية أو"أوليغارش ية" األنظم ة الس ابقة،عن فاعلي ة قاس ية يف وأد التطلع ات السياس ية
واالجتماعية واالقتصادية للربيع العريب .فيف كثير من األحيان ،استثمر ويل العه د اإلم ارايت محم د بن زاي د-
مستعينا أحيانا بحليفه السعودي -مخزون إمارته من الطاقة والموارد المادية الوفيرة يف كافة النزاع ات ال يت
تجتاح المنطقة .و باإلستفادة ك ذلك من التس امح ال ذي أبدت ه إي اه إدارة ت رامب من  2016إىل ، 2020نجحت
نزعته المغامرة يف الثبات بشكل متواصل ،لتشكّل مشرو ًعا إقليمي ًا متكامال مضا ًدا للثورات.
و مع سيطرة الديمقراطيين األمريكيين اآلن عىل مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت األبيض ألول مرة
منذ سنة  ، 2011يجدر بنا طرح هذا السؤال :هل يمكن لتغيير اإلدارة يف واشنطن أن يستتبع تغيير النظرة
األمريكية تجاه المشروع اإلقليمي لـ "أبو ظيب"؟ لعل اإلجابة عن هذا السؤال ستحمل قدرا مهما من النتائج،
.ليس أقلها مستقبل ماليين األشخاص يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا
يج ادل تقريرن ا ” “Dollars and Decadenceبأن ه من غ ير الم رجح أن تتج ه إدارة باي دن وحلفائه ا يف
الك ونجرس إىل مراجع ة الوض ع ال راهن يف العالق ات بين الوالي ات المتح دة واإلم ارات العربي ة المتح دة،
فأهمي ة ه ذه العالق ة معلوم ة ل دى العم وم من خالل الش راكة االس تراتيجية بين أبوظ يب ووزارة ال دفاع
األمريكي ة والتوقي ع يف س نة  2020عىل "إتفاقي ات إب راهيم" .لكن ه ذا النهج االس تراتيجي ّ
الص رف يتجاه ل
األساس الحقييق له ذه العالق ة ،وه و تس لّل أب و ظ يب العمي ق يف مفاص ل اإلقتص اد األم رييك والمه ارة ال يت
استطاعت بها اإلمارة استغالل الف رص ال يت أتاحه ا انح دار النظ ام السيايس األم رييك ،لتش كّل سياس ة النف وذ
اإلماراتية داخل العاصمة األمريكية الموضوع الرئييس لهذا التقرير.
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فباإلستعانة ببيانات مالية مباشرة،ودراسة لتدفقات رؤوس األم وال ،يوث ّ ق  Dollars and Decadenceكيفي ة
بناء اإلمارة لشبكة دعمه ا داخ ل العاص مة األمريكي ة .كم ا يوض ح التقري ر كيفي ة عم ل اإلم ارة عىل إحب اط أي
محاولة للتشكيك يف مواقفها ضمن دوائر صنع القرار وداخل األوس اط الثقافي ة األمريكي ة و يط رح كيفي ة ت أثر
أداء الدولة يف الواليات المتحدة بالمؤثّرين الخارجيين ،مساعدا بذلك عىل إظهار أين وكيف سيتشكّل جزء من
المستقبل السيايس للمجتمعات يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
األفكار الرئيسية
مم ا نعتق د ع ادة .إذ ق د ي ّ
← انخراط أبو ظيب يف االقتص اد األم رييك أك ثر أهمي ة ّ
ؤدي إىل مخ اطر سياس ية
واقتصادية كبيرة لكل طرف يطمح إىل تعديل العالقة بين الواليات المتحدة واإلمارات.
← أثّرت عمليات تدعيم النفوذ اليت تقوم بها أبوظيب عىل طريقة فهم صانيع السياس ات للقض ايا المتعلق ة
بمنطق ة الش رق األوس ط وش مال إفريقي اُ ،مس تدرّة التع اطف وال دعم للسياس ة اإلماراتي ة ح ىت بين الك وادر
الديمقراطية األمريكية.
← عىل الرغم من توافق أبو ظيب مع سياس ات ت رامب ب دون أدىن ّ
تحف ظ ،س تتّجه إدارة باي دن والك ونغرس
األمرييك الجديد للحفاظ عىل دعم الواليات المتحدة لإلمارة وطموحاتها اإلقليمية.
← مثل هذا االحتمال من شأنه أن يعزز السلطات االس تبدادية ويزي د من التفك ك االقتص ادي ال ذي ي ؤثر عىل
سكان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
← كما من شأنه كذلك إضعاف الديمقراطية األمريكية ،من خالل تشجيع األطراف األجنبية عىل التدخل يف
المجال السياديّ للدولة.
أهم النتائج
← عزّز قرار دولة اإلمارات العربية المتحدة ب"إرساء السالم" مع إسرائيل ،الذي تم استكماله بتوقيع

إتفاقيّات إبراهيم ،الموقف اإلمارايتّ لدى شرائح واسعة من الحزب الديمقرايط األمرييك.
← نجحت اإلمارات يف التموقع داخل "واشنطن" أكثر من نجاحها بشكل مباشر عىل المسرح اإلقليمي يف
السنوات األخيرة ؛ فقدرة هذه الدولة عىل إظهار قوتها يف جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا يعتمد بشكل كبير عىل نفوذها يف العاصمة األمريكية.
← تضخ أبو ظيب نسبة كبيرة من عائداتها النفطية داخل المنظومة الماليّة األمريكية ،حيث ّ
يقدر التقرير
المحفظة اإلستثماريّة اليت تسيطر عليها يف الواليات المتحدة بأكثر من  250مليار دوالر.
← ترتبط "مبادلة" و"جهاز أبوظيب لالستثمار"  ،وهما أكبر صندوقين للثروة السيادية يف أبوظيب  ،ارتباطً ا
ً
وثيقا اليوم بالعديد من النقاط المهمة لألصول الماليّة األمريكية.
← إىل جانب شراكتها مع البنوك وشركات األسهم الخاصة وغيرها من عمالقة إدارة األصول الماليّة يف
الواليات المتحدة ،تحصلت صناديق الثروة السيادية اإلماراتيّة المذكورة عىل مراكز استثمارية كبيرة يف
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قطايع التكنولوجيا واالستثمار األمريكييين.وكما هو الحال مع القطاع المايل ،فإن هذه الصناديق تمارس من
خالل وسائل مختلفة  ،تأثيرًا معتبرا عىل الحياة السياسية األمريكية .
← تعتبر سياسة أبو ظيب يف دعم صناعات األسلحة األمريكية عنصرا أساسي ًا ضمن أنشطة التصدير لهذه
الشركات ويف قدرتها عىل اإلستمرار كذلك .فالشركات المستفيدة من السوق اإلماراتيّة قد تميزت منذ فترة
طويلة بقدرتها عىل التأثير يف القرار األمرييك.
← إن حجم وكثافة ومناطق التشابك االقتصادي األمرييك  -األمرييك جعلت احتمال المواجهة السياسية
أكثر خطرا .وبالتايل ،يتم تشجيع المسؤولين المنتخبين وصناع القرار السيايس يف الواليات المتحدة عن
طريق المؤسسات ،يك يحافظوا عىل النهج الحايلّ للعالقة مع "أبو ظيب" .وبالنظر إىل الصداقات اليت غنمتها
أبو ظيب من أنشطتها التجارية ،يمكن للمرء هنا أن يتخيل بشكل واضح مدى تعرّض صناع القرار السيايس
األمريكيين والممثلين المنتخبين ألشكال سرية من الضغط يف المسائل المتعلّقة بمصالح اإلمارات العربيّة
المتّحدة .
← تقود اإلمارات العربية المتحدة ،من خالل سفارتها يف واشنطن ،عملية منسقة تهدف إىل توجيه
ّ
الملفات الدوليّة وتدير بها سياستها الخارجية .تحشد هذه العمليّة
الطريقة اليت تتعامل بها واشنطن مع
الوسائل القانونية بشكل ّ
تام .وتهدف قبل كل يشء إىل التأثير عىل المراكز البحثيّة والصحفيين ،وصوال إىل
األفراد المستخدمين بشكل مباشر يف صنع القرار السيايس.
← ّ
طورت أبوظيب ووكالئها المحليين مجموعة من العالقات الشخصيّة مع عدد مهم من الشخصيات
الحاملة لمكانة اجتماعيّة اعتباريّة ضمن األوساط السياسيّة الديمقراطيّة األمريكيّة.
ّ
للتدخل االقتصادي اإلمارايت وعمليّاته يف واشنطن ،تدفع إىل تقلّص احتماليّة أن
← اآلثار المتشابكة
تعمد إدارة بايدن أو الكونغرس إىل تعديل العالقة مع اإلمارات العربية المتحدة.
الكاتب
ّ
تحصل "كولن باورز" عىل شهادة الدكتوراة سنة  2020من كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة "جون
هوبكنز" األمريكيّة كما أحرز عىل منحتين بحثيّتين ضمن مشروع "فولبرايت" .نُشرت أعماله يف مجلة الشرق
األوسط للقانون والحوكمة  ، Middle East Law and Governanceومشروع الشرق األوسط للبحوث
والمعلومات ( ، )MERIPومعهد دراسة السياسات ،والمركز العريب بواشنطن.و إىل جانب مهامه كمحرر
لبرنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا التابع لـ  ، Noria Researchشغل "كولن باورز" منصب مدير مشروع
 ، The Political Economy of Everythingوهو موقع نشر أكاديمي يدرُس آليّات تشكّل السلطة والطبقات
اإلجتماعية عبر التاريخ يف الشرق األوسط المعاصر.
يتركّز مجهوده البحيث حاليّا عىل عوامل (تعثّر) -التنمية والسلوك اإلستبدادي يف العالم العريب ،مع التقيّص
الخاص لجماعات الضغط واألدوات المالية اليت تستغلها القوى اإلقليمية للترويج ألجندتها المناهضة
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للديمقراطية يف العواصم الغربية ،إضافة إىل الموارد اإلقتصادية واللوجستية لتدخالت أبوظيب اإلقليمية
وسياسات اللّبرلة اليت ّ
يتم إتخاذها كاستجابة لألزمة الصحية الناتجة عن وباء "كوفيد .“19
كما عمل كولن باورز قبل انخراطه يف المجال األكاديمي مع العديد من المنظمات غير الحكومية يف أيرلندا
الشمالية وفلسطين.
برنامج نوريا للشرق األوسط وشمال أفريقيا
يرصد المجهود البحيث للمركز مختلف الديناميكيات المضادة للثورة اليت شملت منطقيت شمال إفريقيا
والشرق األوسط منذ سنة  .2011حيث ّ
تتنوع هذه الديناميكيّات حسب البلدان بين حروب أهلية ،أوتجريم
للتعبير السيايس إضافة لقمع الحريات األساسية و اشتداد التفاوت اإلجتمايع والمشاكل اإلنسانية .يرى
المركز هنا أن عنف الدولة ،المدعوم بتحالف معقد من القوى المناهضة للديمقراطية ،قد أخذ أبعادا
ّ
متعددة ،تشكّل يف مجملها تهدي ًدا للمؤسسات والمجتمعات بل وحىت قيم النظام الدويل القائم عىل
حقوق اإلنسان.
يهدف برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا يف نوريا إىل البحث يف مختلف األشكال اليت تتجىل من خاللها
الثورة المضادة يف المنطقة العربيّة .فمن خالل مسائلة هذه الظاهرة يف أبعادها السياسية واالقتصادية
ّ
مجددا عىل خصائص وآليات هذا النظام اإلقليمي
واأليديولوجية ،يحرص فريقنا البحيث عىل تسليط الضوء
الجديد.

