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النظرة املستقبلية لالقتصاد اإلمارايت قاتمة، نتيجة لتأثره بحالة عدم االستقرار يف املنطقة، 	 
ويتوقع عجزاً للبالد بنسبة ٪5.4 ونمًوا سالًبا بقيمة -٪5.8 يف عام 2020. لكن من جهة 

أخرى، ال توجد مخاطر على العملة يف املدى القريب.
املخاطر السياسية املحلية منخفضة للغاية، مع احتفاظ الحكومة بقبضة قوية على السلطة، 	 

ومستويات املعيشة املرتفعة بني املواطنني اإلماراتيني اليت تحد من استياء الرأي العام. 
تواجه اإلمارات تحديان رئيسيان داخليان يتمثالن يف االختالالت الكبرية يف العمالة )90٪ 	 

من السكان أجانب(، والعالقات بني اإلمارات السبع، وسيغذي هذان التحديان يف النهاية 
التحدي األوسع املتمثل يف دفع االقتصاد باتجاه مستدام دون تهديد االستقرار السيايس.

إيران، 	  بالعداء لإلسالميني والقلق من  السياسة الخارجية اإلماراتية مدفوعة إىل حد كبري 
كما ترى يف تركيا خصماً أيدولوجياً يف الرصاع على النفوذ اإلقليمي. وتتمثل اإلسرتاتيجية 
و”إرسائيل”  إيران  واستخدام  طهران  مع  مبارش  تصعيد  إىل  االنجرار  تجنب  يف  اإلماراتية 

ملواجهة النفوذ الرتيك، إال أنه ال يمكن التعويل على هذه اإلسرتاتيجية على املدى الطويل.
إذ 	  إيران،  ملواجهة  “إرسائيل”  باالصطفاف مع  يتعلق  ال  اإلمارات و”إرسائيل”  االتفاق بني 

ليس لإلماراتيني رغبة يف رصاع مع إيران نظرا ملوقع بلدهم الجغرايف. فاإلمارات تحاول ملء 
الفراغ يف القيادة اإلقليمية العربية، والذي ترى أن السعودية فشلت يف ملئه كما ينبغي، 

كرث بكثري من قلقها من إيران. وهي يف ذلك مهتمة بالتصدي لرتكيا أ
توفر القدرات العسكرية املتنامية لإلمارات، وتحالفها اإلسرتاتيجي مع واشنطن والرياض، 	 

الناعمة بشكل مزتايد؛ فرصة لتأمني مصالحها اإلسرتاتيجية، ووضعها  واستخدام قوتها 
على الخريطة باعتبارها قوة اقتصادية وعسكرية مؤثرة وطموحة يف املنطقة.

ليس محل 	  النتصارها؛  الالزم  الدعم  بتقديم  والزتامها  قوات حفرت  اإلمارايت يف  االستثمار 
شك وليس من الوارد أن يتم الرتاجع عنه نتيجة ضغوط أوروبية أو انتقادات أممية، كما 
أنه ليس من املتوقع أن تقوم القوى الغربية أو الواليات املتحدة أو الحلفاء اإلقليميون بدفع 
اإلمارات خارج ليبيا يف املدى القريب. كما أنه ليس من املحتمل حاليا أن تتمتع اإلمارات بيد 
طليقة عسكرياً يف ليبيا كما هو الحال يف السنوات املاضية بعد تعاظم أدوار تركيا وروسيا 

كرث نعومة. وحىت فرنسا. ومن ثم فإن الراجح هو أن اإلمارات إىل وجود دائم أ
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الحالة االقتصادية

كرث أنظمة التجارة واالستثمار تحرراً يف الخليج، وتجذب تدفقات رأسمالية قوية من 	  تتمتع اإلمارات بواحد من أ
املنطقة وخارجها، يساعدها يف ذلك أنظمة التأشريات املرنة اليت ترسخ اإلمارات كوجهة دائمة للمغرتبني املهرة 
واملقيمني ملدد طويلة. كما تمنح أصول صناديق الرثوة السيادية الهائلة للدولة حرية كبرية للحكومة يف اتخاذ 
قرارات السياسة االقتصادية. يف حني تمنح عملة اإلمارات املرتبطة بالدوالر، الحد األدىن من سيطرة الدولة 
على السياسة النقدية ويحد من قدرتها على معالجة الضغوط التضخمية أو تحفزي النمو بوسائل غري مالية.

بتنويع 	  األمر  يتعلق  عندما  الخليج  دول  بني  نجاحا  األكرث  اإلمارات  تكون  ربما  السابقة،  النقطة  إىل  بالنظر 
العوامل  تزال من  وإنتاجه ال  النفط  الهيدروكربونات. ومع ذلك فإن أسعار  بعيدا عن استخراج  اقتصادها 
املحددة القوية للمؤرشات االقتصادية الواسعة نظرا ألنها تقود قدرة الحكومة على الحفاظ على سياسة مالية 
سخية وخطوط أنابيب استثمار كبرية. لكّن انهيارا مطوال يف أسعار النفط إىل مستويات عام 2015، كما هو 

الحال يف حالة الركود العاملي، سيؤثر بشكل كبري على النشاط غري النفطي.
غري أن النظرة املستقبلية لالقتصاد الكلي على املستوى الُقطري قاتمة يف ظل عدم االستقرار يف املنطقة، إذ إن 	 

ملف املخاطر يف اإلمارات يتأثر إىل حد ما باألحداث يف أماكن أخرى. فقد يؤثر تصعيد آخر للتوتر مع إيران على 
تصورات املستثمرين يف جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما يؤثر سلبا على االقتصاد اإلمارايت. 
كما تؤثر االضطرابات املرتبطة بفريوس كورونا يف النشاط االقتصادي وانهيار أسعار النفط وتخفيضات اإلنتاج 

اليت تقودها أوبك تأثريا ضارا على االقتصاد اإلمارايت النفطي وغري النفطي. 
يف ضوء هذه التحديات، تتوقع مؤسسة “فيتش” نموا سالبا لإلمارات للعام الجاري بقيمة -٪5.8. وتتوقع 	 

أن يبلغ العجز نسبة ٪5.4 من الناتج املحلي اإلجمايل يف عام 2020، )وحدة االستخبارات يف إيكونومست 
توقعت أن يكون العجز بنسبة ٪10.4(، مقارنة مع فائض بنسبة ٪6.4 سابقا، وهو أول عجز للبالد منذ 22 
عاما. وسيؤدي ذلك إىل زيادة كبرية يف الدين الحكومي إىل الناتج املحلي اإلجمايل يف األرباع القليلة القادمة.

وسترتاجع قيمة الصادرات النفطية )تمّثل ٪21 من إجمايل صادرات السلع( بنحو ٪44 يف 2020 على 	 
أساس سنوي. كما سترتاجع قيم صادرات السلع غري النفطية وقيم عوائد إعادة التصدير )تمثل ٪79 من 
إجمايل صادرات السلع( بنحو ٪15 و٪18 على الرتتيب نتيجة الركود العاملي. أما قطاع الخدمات )يمثل 
ر معرض  حوايل ٪20 من إجمايل الصادرات(، فبخالف الخسائر الفادحة يف الطريان والسياحة، سيؤدي تأخُّ
“ديب إكسبو” إىل ركود يف النشاط غري النفطي يف املدى القريب، خاصة أنه حىت لو انعقد العام القادم فليس 
واردا أن يحقق معدالت السياحة والزيارات املتوقعة مسبقاً )48 - ٪70 من الزيارات املعتادة لإلمارات املقدرة 

بنحو 10.6 ماليني زائر أجنيب( نتيجة املخاطر الصحية وقيود السفر وبطء التعايف االقتصادي العاملي.
تتوقع “فيتش” أن ينكمش اقتصاد ديب بنسبة ٪4.1 يف عام 2020. كما سيشهد اقتصاد أبو ظيب انكماشا 	 

بنسبة ٪6، مدعوما بشكل أسايس بتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من األول من مايو/أيار املايض. وإذا فشل 
كرث رضرا على اقتصاد اإلمارات. االقتصاد العاملي وأسعار النفط يف التعايف خالل 2021، فسيكون لذلك تأثري أ
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على الرغم من تورط الدولة يف نزاعات إقليمية عدة، فإنه غري مرجح أن يؤدي هذا إىل هجوم على أرايض اإلمارات من 	 
قبل دولة أخرى، إال أنه يزيد من خطر التعرض لهجوم انتقامي من قبل تنظيمات معادية لها. 
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ومن املؤكد يف ظل ما أرشنا إليه أن يرتفع حجم البطالة، غري أن معظم عمليات الترسيح ستقع على عاتق 	 
يف  ضخمة  مبالغ  السلطات  وستنفق  الخاص.  القطاع  نشاط  يف  االنكماش  إىل  بالنظر  األجانب  العّمال 
محاولة لضمان االستدامة الطويلة األجل للقطاعات الرئيسية، مثل السفر والسياحة والتجارة والخدمات 
اللوجستية اليت ترضرت بشدة من فريوس كوفيد 19، كما ستلزتم بالحفاظ على خطط اإلنفاق على البنية 
التحتية. وستحاول السلطات ترسيع عملية توطني الوظائف، يف محاولة مللء الوظائف اليت خلفها رحيل 

العمال األجانب أثناء الوباء، وذلك رغم استمرار االعتماد الشديد على العمالة األجنبية.
ال توجد مخاطر على العملة يف املدى القريب، وال ُيتوقع أن يتغري وضع ربطها بالدوالر. ومن املتوقع عودة 	 

الحساب الجاري إىل فائض بنسبة ٪2.5 من الناتج املحلي اإلجمايل يف عام 2021 رشيطة التعايف االقتصادي 
العاملي وارتفاع أسعار النفط. كما يمكن لإلمارات االستفادة من أسواق الديون الدولية إذا احتاجت إىل زيادة 
أمرييك )25.7 مليار درهم  بقيمة سبعة مليارات دوالر  أوروبية  أبو ظيب سندات  التمويل. فمثال، أصدرت 
إمارايت(، مما يشري إىل تدفقات كبرية ستساعد يف تغطية عجز الحساب الجاري لعام 2020 والبالغ 66.8 

مليار درهم إمارايت. 
كما يمكن سد أي فجوات إضافية يف تمويل عجز الحساب الجاري بسهولة عرب صندوق الرثوة السيادية 	 

واالحتياطيات. فلدى اإلمارات ما يقدر بنحو 811 مليار دوالر أمرييك )٪213 من الناتج املحلي اإلجمايل( يف 
األصول الخاضعة لإلدارة يف إطار صناديق الرثوة السيادية للدولة. وهذا يمنح اإلمارات تغطية للواردات بنحو 
40.6 شهرا، وهو أعلى بكثري مما هو مطلوب لتغطية عجز الحساب الجاري وأي الزتامات قادمة مقّومة 

بالعملة األجنبية، فضاًل عن الحفاظ على فاتورة األجور.
اإلمارات ستسجل 	  املقبل، لذا فإن  العقد  أعلى مستوياتها خالل  النفط إىل  املرجح أن تصل أسعار  من غري 

االقتصادي  التنويع  جهوُد  وستساعد  اإلقليميني.  املنافسني  ببعض  مقارنة  فقط  معتدلة  نمو  مستويات 
النفط  النفط، وستظل هذه الجهود معتمدة بشدة على اإلنفاق الحكومي وأسعار  إنتاج  يف تعويض ركود 
املستدامة. فمثاًل تتوقع “فيتش” متوسط نمو سنوي يبلغ ٪2.4 خالل الفرتة 2029-2020، مقارنة بمعدل 

٪6.1 خالل سنوات االزدهار 2004-2008.

البيئة السياسية الداخلية

املخاطر السياسية املحلية منخفضة للغاية يف اإلمارات، إذ تحتفظ الحكومة بقبضة قوية على السلطة، وال 	 
يتمتع املجلس الوطين االتحادي املنتخب جزئيا بأي تأثري فعلي على صنع القرار. كما أن مستويات املعيشة 
املرتفعة بني املواطنني اإلماراتيني تحد من استياء الرأي العام )نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمايل بلغ 
كرب. وسيستمر املواطنون اإلماراتيون يف  42645 دوالرا عام 2019(، كما تحد من املطالب بتمثيل سيايس أ
تلّقي دعم كبري من خالل التوظيف يف القطاع العام والحماية يف القطاع الخاص، حيث ُتجرَب الرشكات على 
توظيف املواطنني اإلماراتيني عن طريق برنامج التوطني واملزايا األخرى. وسيساعد هذا األمر يف الحفاظ على 

العقد االجتماعي الذي يوفر الدعم العام للسلطات.
بالنظر للحالة الصحية السيئة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فمن الوارد يف أي لحظة أن 	 

الحاكمة  العائالت  تحظى  األرجح، حيث  على  االنتقال سلسا  هذا  وسيكون  للسلطة.  انتقال  هناك  يكون 
بقبول جيد من قبل مواطين الدولة وتحافظ على سيطرة صارمة على السياسة الداخلية.
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فعليا، يهيمن ويل عهد أبو ظيب دمحم بن زايد، على سياسة الدولة الخارجية وشؤون الدفاع، ويتشارك إىل حٍد 	 
ما مع دمحم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم ديب يف اإلدارة األوسع للدولة. وال 
تتمتع اإلمارات الخمس املتبقية )الشارقة والفجرية وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين( بسلطات حقيقية 

يف إدارة الدولة، بما يتماىش مع ثقلها االقتصادي املحدود.
“غري 	  دولة  أنها  على   Freedom House مؤسسة  وتصنفها  والشفافية،  بالديمقراطية  اإلمارات  تتمتع  ال 

كرث قوانني الصحافة تقييدا يف املنطقة. لكّن اإلنفاق الضخم املمول من النفط على األمن واملزايا  حرة” مع أ
االجتماعية يساعد على ضمان وجود عدد قليل من التحديات الحقيقية للنظام، كما تدعم الدولة عالقات 
قوية مع الواليات املتحدة. وتتحدث بعض التوقعات عن زيادة متواضعة للشفافية والديمقراطية هناك يف 
السنوات العرش القادمة، مع احتفاظ العائالت الحاكمة بالسيطرة، والقوة السياسية واالقتصادية اليت سيتم 
توحيدها مع الوقت يف أبو ظيب على حساب ديب. وال يهدد هذا السيناريو سوى االنهيار االقتصادي املطول أو 

الغزو الخارجي.
العمالة 	  هذه  من   90٪ نحو  وأن  العمالة،  يف  الكبري  االختالل  يف  لإلمارات  الرئييس  املحلي  التحدي  يتمّثل 

من األجانب. وعلى الرغم من الجهود الحثيثة اليت تبذلها الحكومة، يجد القطاع الخاص باستمرار أن غري 
كرث تأهياًل. ولكن بموجب القانون، يتعني على الرشكات توظيف نسبة معينة من  اإلماراتيني أقل رواتب وأ
املواطنني. ومن الالفت أن اإلماراتيني ليسوا راضني أيضا، حيث استقال ٪60 من اإلماراتيني العاملني يف 
رشكات القطاع الخاص بسبب “نقص التقدم الوظيفي وغياب ثقافة التوجيه”، وأمور أخرى، وذلك وفقا 

لدراسة أجراها برنامج اإلمارات للتنمية الوطنية الذي ترعاه الحكومة.
التحدي الثاين سيكون العالقات بني اإلمارات السبع. وقد أعطت خطة اإلنقاذ اليت مولتها أبو ظيب لرشكة 	 

االقتصادية  القوة  باعتبارها  النفوذ  بعض  ظيب  أبو  أعطت  2010؛  عام  أوائل  يف  العاملية”  “ديب  االستثمار 
والثقل يف الدولة. ويوجد يف أبو ظيب وديب حاليا أسواق أسهم منفصلة تصّدران الديون بشكل منفصل 
ولديهما سياسات اقتصادية خاصة بهما. وهناك حديث بالفعل عن التقريب بني أسواق األسهم، واملزيد 
من التقارب يف ظل سياسة اقتصادية متماسكة. ولكن السؤال هو كيف ستسري األمور مع عائلة “مكتوم” 
وحكومة ديب بعد سنوات من الحكم الذايت، إذ سيكون من الصعب قبول الخضوع لسلطة فدرالية. فهذه 
اتجاه  األمام يف  إىل  االقتصاد  املتمثل يف دفع  األوسع  التحدي  العمالة  النهاية مع مسألة  املسألة تغذي يف 
مستدام دون تهديد االستقرار السيايس الداخلي، فطغيان الهيمنة االقتصادية ألبو ظيب على بايق اإلمارات 
حىت بات النموذج االقتصادي السائد حاليا قد يؤثر على صيغة العالقات البينية بني أبو ظيب وبايق اإلمارات. 
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مآالت 
الرشق األوسط

السياسة الخارجية

والسعودية؛ فرصة 	  املتحدة  الواليات  اإلسرتاتيجي مع  لإلمارات، وتحالفها  املتنامية  العسكرية  القدرات  ُتوفر 
قوتها  اإلمارات  تستخدم  كما  أفريقيا.  ورشق  وشمال  الكبري  األوسط  الرشق  منطقة  يف  مصالحها  لتأمني 

الناعمة بشكل مزتايد لتأمني مصالحها اإلسرتاتيجية واالقتصادية وحماية الشحن التجاري يف الخليج.
إيران وأفعال وكالئها يف 	  السياسة الخارجية لإلمارات مدفوعة إىل حد كبري بالعداء لإلسالميني والقلق من 

تركيا هي الخصم األيدولوجي، ليس فقط يف  النفوذ اإلقليمي، ترى اإلمارات أن  املنطقة. ويف الرصاع على 
املرشق العريب وحوض البحر األبيض املتوسط ولكن أيضا يف أفريقيا.

الكبرية 	  الكتلة  معظم  وينحدر  إيران،  مقابل  للغرب  املوالية  الخطوط  صف  يف  مبارش  بشكل  اإلمارات  تقع 
لسكانها من أصول إيرانية من األشخاص الذين غادروا بعد الثورة اإلسالمية، وبالتايل ال يدعمون بالرضورة 
على  التأثري  من  خوفاً  إيران،  مع  مبارش  تصعيد  إىل  االنجرار  تتجنب  ستظل  اإلمارات  لكّن  الحايل.  النظام 
معنويات املستثمرين. وسيبقى هذا األمر تحديا نظرا للتوترات العسكرية بني إيران والواليات املتحدة الحليف 

العسكري الرئييس لإلمارات، خاصة وأن اإلمارات تستضيف نحو 5000 عسكري أمرييك.
أدى الحراك الخارجي املزتايد يف السنوات األخرية إىل وضع اإلمارات على الخريطة باعتبارها قوة اقتصادية 	 

وعسكرية مؤثرة يف املنطقة. والوجود القوي يف البحر األحمر وخليج عدن يسلط الضوء على طموح البالد 
يف إقامة وجود أقوى يف املنطقة مستقل عن الواليات املتحدة والسعودية. ومن غري املرجح أن يخلق ذلك 
توترات مع هاتني القوتني، بالنظر إىل أن اإلمارات والواليات املتحدة والسعودية تشرتك يف العديد من أهداف 

السياسة الخارجية، لكن مثل هذه املبادرات اليت تقوم بها اإلمارات تزيد من توتر العالقات مع إيران.
محفوفاً 	  إقليمياً  أمنياً  فراغاً  تراه  ما  إدارة  ملحاولة  األوىل  بجهود  و”إرسائيل”  اإلمارات  بني  االتفاق  يرتبط 

باملخاطر، األمر الذي يتطلب عملية توازن دقيقة لدرء ضغوط كل من إيران وتركيا. هذه الخطوة ال تتعلق 
بالفلسطينيني، كما أنها ال تتعلق باالصطفاف مع “إرسائيل” ملواجهة إيران أيًضا؛ أواًل ألنه من غري املرجح أن 
ينفق اإلرسائيليون مواردهم لحماية اإلمارات أو أي دولة عربية أخرى يف رصاع محتمل مع إيران، حيث تفتقر 
“إرسائيل” إىل القدرة العسكرية التقليدية إلبراز قوتها إىل هذا الحد. وثانياً، وهو األهم، أن “إرسائيل” مهتمة 
الرضبات  والعراق من خالل  يا  املزتايد يف سور اإليراين  للوجود  التصدي  وتحاول  اإلسرتاتيجية  ببيئتها  حاليا 
كرث من ذلك- ليس لديهم رغبة يف رصاع مع إيران نظرا ملوقع  التكتيكية. واإلماراتيون يدركون ذلك جيًدا، بل -أ
بلدهم الجغرايف. وتحاول اإلمارات ببطء ملء الفراغ يف القيادة اإلقليمية العربية، والذي ترى أن السعودية 

كرث بكثري من قلقها من إيران. فشلت يف ملئه كما ينبغي، وهي يف ذلك مهتمة بالتصدي لرتكيا أ
العامل 	  الرتكية يف  الخطوات  ملواجهة  إيران و”إرسائيل”  اإلمارات تقوم على استخدام  لذلك، فإن إسرتاتيجية 

كد من أن األتراك غري  العريب. أحد الجوانب الرئيسية لذلك هو أن تكون لديها عالقة عمل مع طهران، والتأ
الجزء اآلخر من هذه اإلسرتاتيجية هو  يا والعراق.  الذين يعرقلونهم يف سور اإليرانيني  قادرين على اخرتاق 
ضمان أن أنقرة -اليت تربطها عالقات دبلوماسية مع “إرسائيل” منذ عقود- ال تتوصل إىل تفاهم مع الدولة 
العربية ملواجهة إيران اليت ترضب بجذورها على حدود تركيا الشمالية. وهكذا، تسعى اإلمارات إىل تحقيق 

التوازن بني إيران و”إرسائيل” كوسيلة ملنع األتراك من االنغماس العميق يف األرايض العربية. 
هذه إسرتاتيجية طموحة للغاية تشبه لعب الكثري من الكرات يف وقت واحد، وهي أفضل ما يمكن أن تأمل 	 
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اإلمارات يف القيام به بالنظر إىل أنها تتخطى وزنها يف لعبة الجغرافيا السياسية الكبرية هذه. ما يعنيه هذا 
هو أنه يتعني على اإلمارات أن تدير يف الوقت نفسه عددا كبريا جدا من الالعبني بمجموعاتهم الفريدة من 
التوقعات. يف مثل هذه املواقف، يحدث الكثري من األخطاء، وبالتايل ال يمكن التعويل على هذه اإلسرتاتيجية 
على املدى الطويل حيث من املتوقع أن تتنافس تركيا وإيران على النفوذ يف العامل العريب، وسيكون لإلمارات 

وغريها من الجهات الفاعلة العربية املماثلة دور ثانوي.
خالل السنوات الفاصلة، اتبعت اإلمارات تكتيكات مختلفة للوصول إىل هدفها اإلسرتاتيجي األوسع وهو 	 

الوفاء بدورها كقوة متوسطة الحجم ذات موارد طبيعية ضخمة. كان هذا واضًحا يف الرصاع يف اليمن، ثم 
يف ليبيا. أن تكون مؤثراً يف مناطق جغرافية )مثل برقة يف ليبيا أو املناطق الجنوبية من اليمن( من شأنه أن 
يجلب العديد من املزايا يف آن واحد: إضعاف الخصوم مثل اإلخوان املسلمني وقطر وتركيا، إنشاء منصة 
إلسقاط الطاقة خاصة يف البحر، وأن تصبح العبا حقيقيا يمكنه االستفادة من فرص مثل “مبادرة الحزام 

والطريق” الصينية.
من وجهة نظر اإلمارات، فإن الديناميكيات البحرية لها أهمية كبرية كما هو واضح يف اليمن، حيث تعمل 	 

من املناطق الساحلية الجنوبية إىل جنوب البحر األحمر ومضيق باب املندب وجزيرة سقطرى. ونتيجة لذلك، 
فإن جزءا كبريا من الساحل اليمين يخضع اآلن لسيطرة جهات فاعلة مرتبطة بأبو ظيب أو يتأثر بها. ويف ليبيا 
البالد. عالوة على ذلك، يوفر  البرتول الضخم يف  النفطي”، مركز  تركّز اإلمارات على برقة ورست و “الهالل 
 من غرب ورشق 

ٍ
رشق ليبيا عمًقا إسرتاتيجيا تجاه منطقة الساحل، ويفتح طريقا جيوإسرتاتيجيا رسيعا لكل

أفريقيا. وتوفر برقة أيضا بابا على البحر األبيض املتوسط.
تتمثل اإلسرتاتيجية اإلماراتية يف تكتيكني مختلفني: وجود فاعلني بالوكالة على األرض )املليشيات الجنوبية 	 

كما يف الحالة اليمنية(، أو شبكة من الحلفاء األقوياء أصحاب البصمة التقليدية يف مجال االهتمام )مرص 
يف الحالة الليبية(. ومن الجدير بالذكر أن االنسحاب العسكري اإلمارايت من اليمن تزامن مع تزايد توكيد أبو 
ظيب بشأن ليبيا، والذي مل يكن ليكون ممكناً لوال الدعم املرصي يف برقة. ويف حني أن الهدف متشابه يف كال 

التدخلني، فقد اختلفت األساليب.
وليس من 	  ليس محل شك  النتصارها؛  الالزم  الدعم  بتقديم  والزتامها  قوات حفرت  اإلمارايت يف  االستثمار 

الوارد أن يتم الرتاجع عنه نتيجة ضغوط أوروبية أو انتقادات أممية. يف بداية عام 2020 خالل محادثات 
كرث من 40 رحلة  أ أبو ظيب  يناير(، نظمت  الفرتة من 12-26  ليبيا وبعده مبارشة )يف  برلني بشأن  مؤتمر 
بنغازي.  اليت تقع على بعد 65 مياًل رشق  الليبية  العسكرية  الخادم  جوية من اإلمارات واألردن إىل قاعدة 
واستخدمت ناقالت إسرتاتيجية مثل “أنتونوف” و”إليوشن” الروسية الصنع، وأرسلت إمدادات عسكرية 
حيوية إىل املواقع األمامية للجيش الوطين اللييب يف برقة، كل ذلك يف انتهاك مبارش لحظر األسلحة الذي 

تفرضه األمم املتحدة.
الليبية دورا أساسيا يف استقبال الدعم العسكري اإلمارايت، فقد هبطت فيه 	  لعبت قاعدة الخادم الجوية 

مئات الحموالت القادمة من قاعديت سويحان )يف إمارة أبو ظيب( وعصب )يف إريرتيا(، لزتويدها بـ6200 
اإلمارايت غري  الدعم  الجوية يف صميم  الرضبات  كانت  التكتيكية،  الناحية  والذخرية. من  األسلحة  طن من 
كرث من 850  املبارش لقوات خليفة حفرت يف ليبيا. ويف الفرتة من أبريل 2019 إىل 2020، نفذت اإلمارات أ
رضبة بطائرة من دون طيار أو بطائرة بطيار يف البالد. والهجوم الليلي الذي وقع يف الرابع والخامس من 
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ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد من  هذه النرشة  دور

info@asbab.com إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين

يوليو/تموز املايض ضد منشآت الدفاع الجوي اليت تم نرشها مؤخرا للجيش الرتيك يف قاعدة الوطية الجوية؛ 
نفذته مقاتالت داسو مرياج 9-2000 املتعددة األدوار من القوات الجوية اإلماراتية، وكانت تقلع من قاعدة 

سيدي براين يف مرص.
ويف شأن احتماالت الدور اإلمارايت يف ليبيا، فإنه ليس من املتوقع أن تقوم القوى الغربية أو الواليات املتحدة 	 

أو الحلفاء اإلقليميون بدفع اإلمارات خارج ليبيا يف املدى القريب. كما أنه ليس من املحتمل حاليا أن تتمتع 
اإلمارات بيد طليقة عسكرياً يف ليبيا كما هو الحال يف السنوات املاضية بعد تعاظم أدوار تركيا وروسيا وحىت 
كرث نعومة، خاصة وأن حلفاءها وداعمي حفرت  فرنسا. ومن ثم فإن الراجح هو أن اإلمارات إىل وجود دائم أ
-وهم فرنسا وروسيا ومرص- ستكون لهم مصالح يف الفرتة القادمة يمكن مالحظتها يف املفاوضات الروسية 

الرتكية والرتكية املرصية واليت قد ينتج عن أي منها تفاهمات تضعف حظوظ اإلمارات مستقباًل.
وبالنظر إىل ما سبق، من املتوقع اندالع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة على مدار العام، وسيقودها 	 

إىل حد كبري الشباب العاطل، إىل جانب االتحادات العمالية. وبينما توجد احتمالية ضعيفة بأن تكتسب تلك 
االحتجاجات زخماً يف صورة تمرد أو ثورة، ُيتوقع أن تحتوي الحكومة بفعالية حوادث االضطرابات تلك على 
مدار األشهر التالية. عالوة على ذلك، فإن البيئات السياسية املضطربة يف ليبيا ومرص املجاورتني ستقلالن من 

إمكانية دعم عامة السكان لإلطاحة بالحكومة عرب تمرد واحتجاجات.
املحافظات 	  يف  السيما  االقتصادي،  الوضع  بسبب  احتجاجات  اندالع  من  هناك خطر شديد  ذلك،  ورغم 

الداخلية والجنوبية يف بن قردان وقفصة والقرصين وكاف ومدنني وسيدي بوزيد وتطاوين.
العنارص 	  بعض  تختطف  ألن  إمكانية  هناك  ذلك  ورغم  سلمية،  الحوادث  معظم  ستكون  األرجح  وعلى 

“التخريبية” التظاهرات مما يؤدي إىل اندالع اشتباكات بسيطة مع الرشطة وتدمري املمتلكات املدنية. كما أن 
هناك خطرا أقل باندالع احتجاجات جماهريية عنيفة يف املراكز الحرضية الكربى، بما يف ذلك تونس العاصمة، 

حيث تكون التظاهرات سلمية يف العموم.
أحد التهديدات املتوقعة الفرتة املقبلة، حدوث احتجاجات مدنية للعاملني يف القطاع الصناعي لتحسني فرص 	 

عملهم، خاصًة يف املحافظات الداخلية، األمر الذي قد يعزز شعور املواطنني يف تلك املحافظات بتهميشهم 
وإقصائهم، وبالتايل مشاركتهم يف تلك االحتجاجات.

يف العادة يقود تلك التحركات االتحاد العام التونيس للشغل الذي يتمتع بقاعدة دعم كبرية ويحظى بنفوذ 	 
كبري يف البالد، ويف الغالب تتجاوب املجاميع إىل حد كبري مع دعوات االتحاد لإلرضابات املتعلقة بالقطاعات، 
ونجح االتحاد يف التصدي ملحاوالت رفع سن التقاعد، وتقليص الوظائف، وتجميد أجور القطاع العام. ويجدر 
بالذكر أنَّ الحكومات املتعاقبة يف تونس فشلت يف تنفيذ إصالحات اقتصادية بسبب معارضة االتحاد. وبما 
ر بثلث القوة العاملة يف البالد، فمن املرجح أن يكون قادراً على التأثري  ير ما ُيقدَّ أنَّ االتحاد يمثل بحسب تقار

يف معظم القطاعات االقتصادية.
وبينما تسبَّب كوفيد 19 إىل حٍد كبري بتضاؤل تلك األشكال من االحتجاجات يف 2020، فإنه من املرجح    يف 	 

ظل رفع القيود الحكومية أن نشهد عودة النشاط الصناعي واالحتجاجات املرتبطة بهذا القطاع وغريه بنفس 
شدة احتجاجات 2019.
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تحليل SWOT للحالة األمنية يف دولة اإلمارات

نقاط الضعف

يمكن أن تؤدي ظروف العمال األجانب السيئة 	 
إىل السخط االجتماعي وزيادة معدالت الجريمة.

تفاوت الرثوة بني أبو ظيب وديب مقارنة باإلمارات 	 
الشمالية، مما قد يزيد االضطرابات االجتماعية.

اإلمارات بطيئة يف تحسني اللوائح املالية واألمن 	 
السيرباين.

نقاطة القوة
التدريب الجيد للرشطة املحلية وتمتعها بالكفاءة 	 

والقدرة على منع النشاط اإلجرامي والتحقيق 
فيه بنجاح.

العالقات القوية مع الواليات املتحدة تفيد على 	 
مستوى التدريب، مع توفر التمويل واملعدات 

الالزمة للجيش واملخابرات.
االستقرار مقارنة بدول املنطقة، يقلل تكاليف 	 

مخاطر األعمال للمستثمرين.

التهديدات
اإلمارات هدف إرهايب جذاب، بسبب تحالفها 	 

مع الواليات املتحدة وإرسائيل.
قد يؤدي اإلعداد والخربة املحدودان يف التعامل 	 

مع الحوادث اإلرهابية إىل تأثري أوسع انتشارا إذا 
نجح أي هجوم.

الرصاع بني قطاعات سنية وشيعية إقليميا 	 
يمكن أن يفجر أحد خطوط الصدع االجتماعي 

يف اإلمارات.
رصاع إيران والسعودية قد يهدد أمن سلسلة 	 

توريد اإلمارات البحرية.

الفرص
مل تواجه اإلمارات نفس املستوى من االحتجاج 	 

الشعيب الذي عّرض االستثمار يف املنطقة للخطر.
استثمرت الحكومة بكثافة يف قواتها الدفاعية 	 

يف العقد املايض ويستمر الزتامها تعزيز قدراتها 
العسكرية.

إذا تحقق التقارب بني الواليات املتحدة وإيران، 	 
فإن خطر نشوب رصاع عسكري يف الخليج 

سينخفض، مما يعود بالفائدة على أمن اإلمارات 
واقتصادها.

الحالة األمنية

النشاط اإلرهايب يف اإلمارات منخفض جدا بسبب سياسات الهجرة والقوانني الصارمة والخدمات األمنية 	 
القادرة على مراقبة وتعطيل األنشطة العنيفة. ومظاهر االضطرابات االجتماعية أو االحتجاجات الجماهريية 
غري شائعة. وعلى سبيل املثال، ال توجد توترات واضحة بني السكان اإلماراتيني السّنة والشيعة، ومل تشهد 

الدولة أي اضطرابات اجتماعية محلية كبرية أو احتجاجات جماهريية خالل احتجاجات “الربيع العريب”.
الجهازان الرئيسيان املسؤوالن عن االستخبارات الداخلية وعمليات مكافحة اإلرهاب هما مديرية أمن الدولة 	 

كرب مصَدر لألمن الخارجي هو يف تعزيز اإلمارات عالقاتها مع السعودية والواليات  يف أبو ظيب وأمن دولة، وأ
املتحدة، على الرغم من أن الدعم العسكري األمرييك يف حالة وقوع هجوم ليس مضمونا، نظرا ألن واشنطن 
مل تصّنف اإلمارات حىت اآلن كحليف رئييس من خارج الناتو. لذلك، يمثل اتفاق التطبيع مع “إرسائيل” مزيدا 
من حاجة اإلمارات لتعزيز عالقاتها األمنية اإلقليمية. يف حني تفتخر اإلمارات بقوة عسكرية صغرية ولكنها 
جيدة التجهزي وذات قدرة عالية قادرة بشكل معقول على الدفاع عن نفسها، مع ترسانة متطورة وحلفاء 

أقوياء.
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تواجه الرشكات العاملة يف اإلمارات تهديدات أمنية منخفضة مقارنة بدول الرشق األوسط وشمال أفريقيا 	 
التشغيل  تكاليف  ُيبقي  مما  منخفضة،  الجريمة  مخاطر  أن  الكفاءة  العالية  الرشطة  قوة  وتعين  األخرى. 
منخفضة. وتفتخر الدولة بإطار حوكمة سليم للرشكات، مما يزيد الشفافية يف بيئة األعمال ويعزز جاذبية 
اإلمارات للمستثمرين الدوليني. كما أن عوامل الجذب اإلضافية للرشكات األجنبية هي انخفاض مخاطر 

اإلرهاب املحلي واالستقرار الداخلي مما يبرش بالخري الستمرارية السياسة وثقة املستثمرين. 
ومع ذلك، فإن موقع الدولة يف منطقة شديدة التقلب يعين أن الرشكات معرضة ملخاطر “اإلرهاب” وعدم 	 

االستقرار يف الدول املجاورة والتوترات املتصاعدة بني إيران والسعودية. لذلك، تعمل أبو ظيب وطهران على 
تحسني العالقات بينهما، مثل املباحثات اليت عقدت يف 2 أغسطس/آب ملناقشة جهود مشرتكة يف مكافحة 
جائحة كوفيد 19 وقضايا ثنائية أخرى، وقد تقلل هذه الجهود من التهديدات األمنية الناشئة عن عالقات 

اإلمارات الوثيقة مع السعودية.
عالوة على ذلك، فإن مكانة الدولة كمركز مايل رئييس يرفع من مخاطر غسل األموال والجرائم اإللكرتونية. 	 

لذلك يجب على الرشكات مثل تلك املوجودة يف الخدمات املالية والتجارة اإللكرتونية وقطاع البيع بالتجزئة 
إجراء العناية الواجبة لعمالئها واالستثمار يف حماية كبرية لألمن السيرباين. 

بشكل عام، تعترب اإلمارات من أفضل الدول على املستوى اإلقليمي يف مؤرش الجريمة واملخاطر األمنية يف 	 
منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتل املرتبة األوىل من بني 18 دولة يف منطقة الرشق األوسط 
وشمال أفريقيا )ش.أ.ش.أ( واملرتبة 22 من بني 201 دولة على مستوى العامل، مع درجة 75.0 من 100.

Fitch Solutions :ملحوظة: 100= أقل خطورة. 0= أعلى خطورة.                                             املصدر: مؤرش مخاطر األمن والجريمة - املصدر

مخاطر األمن والجريمة يف اإلمارات العربية املتحدة

 إجمايل مخاطر
األمن والجريمة

 القابلية
للجريمة

 جرائم
األعمال

 مخاطر
الرصاع

75 90 75.7 59.3 دولة اإلمارات

42.6 54.1 43.3 30.4 متوسط ش.أ.ش.أ

1 1 1 2 )ترتيب اإلمارات ش.أ.ش.أ )18 دولة

49.2 49.5 49.1 48.9 املتوسط العاملي

22 9 28 69 ترتيب اإلمارات عامليا )201 دول(
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على الرغم من أن تورط اإلمارات يف نزاعات إقليمية عدة من غري املرجح أن يؤدي إىل هجوم على أراضيها من 	 
قبل دولة أخرى، فإنه زاد من خطر التعرض لهجوم انتقامي من قبل جهات فاعلة غري حكومية، بما يف ذلك 
تنظيم الدولة اإلسالمية والجماعات املحلية التابعة له و”القاعدة يف شبه الجزيرة العربية” ومقرها اليمن. كما 
أن الطبيعة املعقدة واملتجذرة لهذه الرصاعات تعين أيضا أن اإلمارات من املرجح أن تظل متورطة على املدى 
املتوسط، مما يزيد من خطر الهجمات على الدولة من قبل الجماعات معادية لها. عالوة على ذلك، سزييد 
هذا من مخاطر االضطرابات االجتماعية املحلية، حيث تصبح البالد غارقة يف رصاعات مكلفة ومستعصية 

قد تؤدي إىل خسائر كبرية يف القوات املسلحة.
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7875
ية تصدر عن أسباب للشؤون الجيوسياسية - لالطالع على املزيد من  هذه النرشة  دور

info@asbab.com إصداراتنا يمكنكم التواصل معنا عرب الربيد االلكرتوين

خريطة األفكار
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