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 بن فریمان: کیف ُتحوِّل اإلمارات مصالحها إلی 'سیاسة أمریکیة' 

 ترجمة: عادل رفیق 

مقاًال  لـ "بن فر�مان"، وهو زميل باحث �� معهد    2022د�سم��    6األمر��ي ��    ريسبو�سبل ستيت كرافت�شرت موقع  

ا�حها إ�� 'سياسة أمر�كية'"، يتناول تقر�رًا جديدًا �و�ن��ي لفن ا�حكم املسؤول، �عنوان "كيف تحول اإلمارات مص 

ملعهد �و�ن��ي حول واحدة من أك�� عمليات التأث�� األجن�ي وأك��ها تمو�ًال داخل الواليات املتحدة، تتمثل �� تدخل  

قومي دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� السياسة األمر�كية والذي يرى فر�مان أنھ بات ُ�ش�ل مصدر قلق لألمن ال

 األمر��ي. وجاء املقال ع�� النحو التا��:

بإعداده   قام  سري  تقر�ر  وفق  القومي،  لألمن  قلق  مصدر  اآلن  األمر�كية  السياسة   �� اإلمارات  تدخل  لقد أصبح 

 مسؤولو ا�خابرات األمر�كية وتم إطالع صناع القرار �� ال�ونجرس والسلطة التنفيذية عليھ.

سر�اً  التقر�ر  يزال  ال  السياسة   و�ينما   �� قانو�ي  غ��  �ش�ل  للتدخل  اإلمارات  محاوالت  أن  إال  ل�جمهور،  بالنسبة 

سنوات   مدى  ع��  املتحدة  الواليات   �� األو��  الصفحات  عناو�ن  تصدرت  األمر�كية  ذلك    -واالنتخابات   �� بما 

نتون خالل االنتخابات مخططا��ا لتحو�ل مالي�ن الدوالرات �ش�ل غ�� قانو�ي إ�� حمالت دونالد ترامب وهيالري �لي

��  2016الرئاسية لعام   ، وحملة سر�ة أنفقت عل��ا مالي�ن الدوالرات لتشو�ھ سمعة خصم اإلمارات، دولة قطر، 

 واشنطن.

عن   النقاب  أمر��ا"،   �� اإلمارا�ي  "اللو�ي  عنوان  تحت  إعداده،  ع��  قمت  �و�ن��ي  ملعهد  جديد  تقر�ر  و�كشف 

التأث�� ال�ي تديرها �� الواليات املتحدة.  الضغوط القانونية ال�ي تمارسها دو  لة اإلمارات العر�ية املتحدة وعمليات 

ى لهذه ا�جموعة من شر�ات الضغط والعالقات العامة األك�� نفوذًا �� أمر��ا وال�ي تم  و�و�ح التقر�ر كيف �س�َّ

طة التنفيذية، ووسائل اإلعالم،  تمو�لها جيدًا و�ش�ل استثنائي، أن �عمل ع�� التأث�� ع�� أعضاء ال�ونجرس، والسل 

 ومراكز الفكر، وغ��هم، لتشكيل قرارات السياسة ا�خارجية األمر�كية ا�حاسمة �� الشرق األوسط. 
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ويشمل   -و�قع اللو�ي اإلمارا�ي �� قلب عمليات التأث�� القانو�ي ال�ي تديرها دولة اإلمارات العر�ية املتحدة �� أمر��ا  

بموجب قانون ��جيل الوكالء األجانب (فارا) لل��و�ج للمصا�ح اإلماراتية �� الواليات أك�� من عشر�ن شركة م�جلة  

كشف التقر�ر أن اللو�ي اإلمارا�ي قام    -  2021و   2020  -املتحدة. و�� غضون عام�ن فقط قام التقر�ر بتغطي��ما  

ئل من خالل ال��يد اإللك��و�ي �شاط سيا��ي نيابة عن عمالئھ اإلماراتي�ن، بما �� ذلك إرسال رسا  10000بأك�� من  

مرة. وقد تم تصميم   7000و�جراء اتصاالت تليفونية وعقد االجتماعات بأعضاء ال�ونجرس وموظف��م ألك�� من  

توسيع   شأ��ا  من  ال�ي  األمر�كية  ا�خارجية  السياسة  قرارات  من  العديد  لتوجيھ  خصيصًا  االستثنائي  التأث��  هذا 

 �� املنطقة (الشرق األوسط).التشاب�ات العسكر�ة األمر�كية 

 سالم عبر مبیعات األسلحة

أبراهام   باتفاقات  عل�ي  �ش�ل  ال��حيب  تم  واإلمارات   -لقد  إسرائيل  ب�ن  العالقات  تطبيع  إ��  ال��اية   �� أدت  ال�ي 

تحدة ��  ع�� أ��ا "سالم دا�� �غ�� الشرق األوسط"، وفقًا لسفارة اإلمارات العر�ية امل  -والبحر�ن واملغرب والسودان  

واشنطن. لكن من وراء ال�واليس، �ان اللو�ي اإلمارا�ي �ستخدم ��دوء اتفاقات أبراهام كرافعة ل�حصول ع�� ما  

قيمتھ مليارات من املعدات العسكر�ة األمر�كية وتوقيع معاهدة أمنية رسمية مع الواليات املتحدة. ومختصر القول، 

ز�ادة، وليس ا�حد من، عسكرة السياسة ا�خارجية للواليات املتحدة أنھ قد تم استخدام اتفاقيات "السالم" هذه ل

 �� الشرق األوسط. 

بيع أس�حة أمر�كية بقيمة   أبراهام، تم اإلعالن عن  اتفاقيات  إ��    23و�عد أقل من شهر�ن من توقيع  مليار دوالر 

حة األمر�كية تقدمًا، بما �� ذلك اإلمارات العر�ية املتحدة، والذي من شأنھ أن يوفر لإلمارات �عضًا من أك�� األس�

، حيث �ان 35-طائرة مقاتلة من طراز إف 50الطائرات املوجهة عن �عد، ور�ما األهم واألخطر من ذلك، شراء عدد 

 أعضاء جماعات الضغط اإلمارا�ي يمهدون الطر�ق لبيع تلك األس�حة لإلمارات ع�� مدى شهور. 

ل الوكالء األجانب أن شركة أمر��ان ديفينس إن��ناشيونال، ال�ي �عمل وع�� سبيل املثال، ُتظهر ملفات قانون ��جي

العر�ية  اإلمارات  سفارة  عن  بالنيابة  السيا��ي،  والضغط  ا�حاماة  شر�ات  أك��  أحد  جامب،  أك�ن  شركة  لصا�ح 

الوط�ي  الدفاع  تفو�ض  قانون   �� املق��حة  التعديالت  �شأن  ال�ونجرس  م�اتب  من  بالعشرات  اتصلت   املتحدة، 

إ�� اإلمارات.  ال�ي من شأ��ا تقييد نقل األس�حة  ومشروع قانون الدولة والعمليات ا�خارجية وال��امج ذات الصلة 
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وشمل ذلك تنظيم اجتماعات متعددة ب�ن سف�� اإلمارات �� العاصمة واشنطن وأعضاء ال�ونجرس الرئيسي�ن ��  

القو  متقاعد من  عقيد  وهو  تود هارمر،  وقد ساعد  ال�جان.  ديفينس هذه  أمر��ان  األمر�كية،  شركة  ا�جو�ة  ات 

إ�� "لو�ي  إن��ناشيونال �� هذا األمر �ش�ل كب��، حيث تحول هارمر من عقيد سابق �� القوات ا�جو�ة األمر�كية 

من   واحدًا  هارمر  �ان  و  إن��ناشيونال،  ديفينس  أمر��ان  شركة  مع  ع��    280إمارا�ي"  حصلوا  عسكر�ًا  متقاعدًا 

 لصا�ح اإلمارات، وفقًا لتحقيق أجرتھ �حيفة واشنطن بوست.تصار�ح للعمل 

و�عد اإلعالن عن بيع األس�حة، لم ي��دد اللو�ي اإلمارا�ي �� ر�ط م��رات تلك املبيعات الهائلة من األس�حة باتفاقات 

ي تم توزيعھ ع�� "، الذ35-أبراهام. و�� الواقع، فإن تقر�ر سفارة اإلمارات العر�ية املتحدة، "اإلمارات وطائرات إف

نطاق واسع من قبل جماعات الضغط اإلماراتية، ينص صراحًة ع�� أنھ "مع اتفاقيات التطبيع التار�خية األخ��ة،  

امللفات  هذه  خالل  من  املتوخاة  والرسالة  و�سريعها".  والدفا��  األم�ي  التعاون  ع��  الرس�ي  الطا�ع  إضفاء  سيتم 

ألجانب ال�ي وزعها اللو�ي اإلمارا�ي �� أن السالم الذي توفره اتفاقيات وغ��ها من ملفات قانون ��جيل الوكالء ا

 أبراهام �ستلزم بيع أس�حة حر�ية لإلمارات. 

، إال أن جهود اللو�ي اإلمارا�ي 2021قد تم إلغاؤها �� ��اية املطاف �� أواخر عام    35-وع�� الرغم من أن صفقة إف

ثمرت �ش�ل كب��. ففي الواقع األمر، وافقت إدارة الرئيس جو ل�حصول ع�� معدات عسكر�ة أمر�كية أخرى قد أ

مليار دوالر من مبيعات األس�حة إ�� اإلمارات، مما ساعد ع�� جعلها ثالث   3.5بايدن ع�� ما تقل قيمتھ قليًال عن  

ملا   والسعودية فقط، وفقًا  أفغا�ستان  �عد  املاضية،  ا�خمس  السنوات   �� األمر�كية  ذكره أك�� مستورد لألس�حة 

 تقر�ر ملعهد �و�ن��ي مؤخرًا.

تأت �عد   لم  املتحدة واللو�ي اإلمارا�ي  العر�ية  ا�جائزة األك�� لإلمارات  أمنية رسمية مع    -لكن  اتفاقية  توقيع  و�� 

، �� أعقاب �جمات املتمردين ا�حوثي�ن �� اليمن، طلبت اإلمارات واململكة  2022الواليات املتحدة. ففي ر�يع عام  

ودية إبرام معاهدة أمنية رسمية مع الواليات املتحدة، و�حسب ما ورد، �انتا �ستخدمان عالقا��ما العر�ية السع 

إدارة  الرسمية، فقد تم تداول أن  املعاهدة  يتم إقرار  لم  القضية لصا�حهما. و�ينما  اإلسرائيلية ا�جديدة لكسب 

حدة وال�ي، وفقًا ملاثيو بي�ي، أحد الكتاب الذين بايدن وافقت هذا الصيف ع�� اتفاقية أمنية مع اإلمارات العر�ية املت 

 �ساهمون �� موقع ريسبو�سبل ستيت كرافت، ست�ون بمثابة "�عهد لألمر�كي�ن بالقتال واملوت من أجل اململكة". 
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 متابعة أموال اللوبي املالي

، �� أتون حرب أخرى ��  إن الطر�ق إ�� هذا االتفاق األم�ي الذي يمكن أن يضع أفراد ا�خدمة األمر�كية، مرة أخرى 

الشرق األوسط، تم التمهيد لھ جزئيًا بمالي�ن الدوالرات ال�ي كرس��ا اإلمارات للتأث�� ع�� هذه العمليات �� الواليات 

املتحدة. ووفقًا لـ "أو�ن سيكر�س"، و�� منظمة غ�� ر�حية مقرها واشنطن �عمل �� �عقب البيانات املرتبطة بتمو�ل 

مليون دوالر من اإلمارات    157يا��ي، فقد تلقى اللو�ي اإلمارا�ي بالواليات املتحدة أك�� من  ا�حمالت والضغط الس

عام   الواليات 2016منذ   �� التمو�ل  �خامة  حيث  من  األجنبية  الضغط  جماعات  أك��  من  واحدة  يجعلها  مما   ،

ماراتية الفرصة لتقديم عقود املتحدة. وقد منح هذا التمو�ل االستثنائي الشر�ات ال�ي �عمل من أجل املصا�ح اإل 

ضغط مر�حة ملسؤو�� الدفاع السابق�ن، مثل تود هارمر، وأعضاء سابق�ن �� ال�ونجرس، مثل إليانا روس ليتين�ن  

والية تكساس)، الذين �انوا يمثلون ذات يوم   -والية فلور�دا) والمار سميث (ا�حزب ا�جمهوري    -(ا�حزب ا�جمهوري  

 لك��م اآلن يتقاضون روات��م لتمثيل املصا�ح اإلماراتية.   مصا�ح ناخب��م األمر�كي�ن،

و�ينما �ان اللو�ي الذي �عمل لصا�ح اإلمارات يدفع واشنطن نحو املز�د من التشاب�ات العسكر�ة معها، فقد �ان 

ق �� أيضًا يدفع مئات اآلالف من الدوالرات إ�� ا�حمالت االنتخابية ألعضاء ال�ونجرس. و�� الواقع، وكما هو موث

"اللو�ي اإلمارا�ي �� أمر��ا"، فقد ت��عت شركة واحدة فقط �عمل لصا�ح اإلماراتي�ن، أك�ن جامب، أحد أك�� شر�ات 

ا�حاماة والضغط السيا��ي، بأك�� من نصف مليون دوالر �حمالت السياسي�ن الذين اتصلت ��م جماعات الضغط 

�عض ا�حاالت، تم إجراء هذه االتصاالت واملساهمات ع�� ف��ات   التا�عة لها نيابة عن اإلمارات العر�ية املتحدة. و�� 

والية إنديانا) اجتماعًا �خصيًا مع أحد   -متباعدة، مثلما حدث عندما عقد السناتور تود يونج (ا�حزب ا�جمهوري  

العر�ية أعضاء جماعات الضغط �� شركة أك�ن جامب ملناقشة "العالقات الثنائية ب�ن الواليات املتحدة واإلمارات  

دوالر ل�جنة حملتھ، وفقًا    5000، ثم �عد ثمانية أيام، ت��عت شركة أك�ن جامب بمبلغ  2021أبر�ل    15املتحدة" ��  

 إليداع الشر�ات بموجب قانون ��جيل الوكالء األجانب.

ل�ونجرس، ومن املؤكد أن ت��عات اللو�ي الناشط لصا�ح اإلمارات �انت من ا�حز��ن. و�� الواقع، فمن ب�ن أعضاء ا

والية نيو�ورك) وزعيم األغلبية �� مجلس   - �ان زعيم األغلبية �� مجلس الشيوخ �شاك شومر (ا�حزب الديمقراطي  

 والية مار�الند) من كبار املتلق�ن ألموال املساهمات من اللو�ي اإلمارا�ي. -النواب ستي�ي هو�ر (ا�حزب الديمقراطي 
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أ��ا سياسة الدفع مقابل اللعب، إال أ��ا ليست �� ا�حقيقة غ�� قانونية.    و�ينما قد يرى البعض هذه املمارسات ع�� 

ا�حدود  االنتخابية، ضمن  ل�حمالت  تقديم مساهمات   �� املتحدة أحرار  الواليات  فجماعات الضغط من مواط�ي 

هم نيا بة عن نظام القانونية، ملن يختارون، ح�ى لو ذهبت تلك املساهمات إ�� أعضاء ال�ونجرس الذين ضغطوا لتّوِ

 استبدادي.

وسواء ساعدت هذه املساهمات اللو�ي اإلمارا�ي أم ال، فمن املؤكد أنھ أمر قابل للنقاش، وكذلك قيمة أجندة اللو�ي 

عام إلقناع صا���   الشر�ات  �ل  لهذه  ُتدفع  الدوالرات  املالي�ن من  املتحدة. فعشرات  للواليات  بالنسبة  اإلمارا�ي 

اراتية �� مصا�ح أمر�كية. لكن داف�� الضرائب األمر�كي�ن هم الذين ُي���ون لدفع فاتورة  السياسة بأن املصا�ح اإلم

دفع    �� االستمرار  بالفعل  الت�لفة  و�شمل  األوسط.  الشرق   �� العسكر�ة  األمر�كية  ا�خارجية  ألف   30السياسة 

�� إقناع واشنطن بتوقيع اتفاقية جندي أمر��ي ال يزالون متمركز�ن �� الشرق األوسط. و�ذا ساعد اللو�ي اإلمارا�ي  

أمنية مع اإلمارات، فستشمل هذه الت�لفة مطالبة أعضاء ا�خدمة األمر�كية بالقتال واملوت للدفاع عن د�ي. ولهذا 

�شكيل   ع��  اإلمارا�ي  اللو�ي  �عمل  كيف  فهم  الضروري  من  فسي�ون  آخر،  سبب  هناك  يكن  لم  و�ذا  السبب، 

 حدة �� املستقبل. السياسة ا�خارجية للواليات املت
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