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من الصراعات الصفرية إلى تصفير
المشاكل :اإلمارات تتبنى نهجا
إقليميا جديدا
الملخص
يستند النهج اإلماراتي الجديد إلى تقدير أن البحث عن األمن القومي وأمن النظام ال يمكن
أن يعتمد فقط على الدعم من واشنطن .وبدال من ذلك ،يتطلب األمر من أبوظبي أن
تصبح أكثر واقعية في تكوين الشبكات والعالقات في جميع أنحاء المنطقة ،ليس فقط
مع حليف محتمل مثل “إسرائيل” ،ولكن أيضا مع جار قوي عدواني مثل إيران ،وحتى
الخصوم اإلقليميين مثل تركيا وقطر .
ال يقوم نهج “تصفير المشاكل” اإلماراتي فقط على طي صفحة النزاعات ومحاولة التوصل
لتفاهمات أمنية وسياسية ،ولكن باألساس على تحصين العالقات الجديدة من خالل
نسج روابط تجارية واستثمارية واسعة تجعل من شبكة المصالح بين اإلمارات واألطراف
األخرى أكثر قوة للدرجة التي تضمن صمودها في مواجهة أي تباين في السياسات
اإلقليمية أو تعارض المصالح في بعض الملفات.
ال يعني هذا النهج الجديد أن اإلمارات انتقلت من محور تحالفات إلى محور مضاد؛ ألنه لم
ينشأ نتيجة إعادة تعريف المنافسين والحلفاء ،أو نتيجة تغير أهداف الدولة االستراتيجية،
لكنّه نشأ استجابة لتقدير المخاطر .فمن أجل تجنب مخاطر االستهداف المباشر دون
غطاء غربي مساند ،تم تعديل نهج إدارة التنافس اإلقليمي وليس أهداف الدولة طويلة
األمد .لذلك ،فإن التحول في السياسة اإلماراتية يمكن اعتباره أكثر من كونه مجرد إجراء
تكتيكي ،لكنه مازال أقل من كونه تحوال استراتيجيا.

صفحة 7 - 1

هدوء مهما في بيئة المنطقة المشحونة ،ويوفر مساحة
كما نرجح أن يخلق هذا التحول
ً
كافية للتنافس بوسائل بديلة .غير أن استمراره سيكون محكوما فقط بتفوق نفعه على
المواجهة المباشرة بالنسبة لالمارات.
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ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر
ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺼﻔﻴﺮ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ

اﻹﻣﺎرات ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻧﻬﺠﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪا
دواﻓﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ

1

اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺪاف
ﻣﺒﺎﴍ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻄﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺔ

3

2

ﻋﺪم اﻫﺘﻤﺎم إدارة
ﺑﺎﻳﺪن ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﰲ
دﻋﻢ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

4

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻣﺎرات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

1

اﻟﻬﺪف :ﺑﻨﺎء ﻗﻮة ﺗﺠﺎرﻳﺔ
أﻣﻨﻴﺔ ﺣﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻐﺮب ﻋﻠﻰ
ﻣﻔﱰق ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ
اﻟﴩق واﻟﻐﺮب

3

2

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ :اﻟﺨﻠﻴﺞ
واﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺤﻴﻂ
اﻟﻬﻨﺪي واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ
واﻟﻘﺮن اﻷﻓﺮﻳﻘﻲ

4

ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ

1

ﺗﺠﻨﺐ اﻻﻧﺨﺮاط
اﳌﺒﺎﴍ ﰲ اﻟﲋاﻋﺎت

3

2

ﺗﻘﺪم ﻃﺤﻨﻮن ﰲ
اﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎت اﳌﺴﺘﺠﺪة
ﻣﻊ دول اﻹﻗﻠﻴﻢ

4

اﻟﺘﻄﻮرات ﰲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
اﻷوﺳﻊ ﻳﺒﺪو أ ﻛﱶ
ﻫﺸﺎﺷﺔ

ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﺄﺛﲑ أﺑﻮﻇﱯ ﰲ
ﻣﻠﻔﺎت اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺴﻨﻮات ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﻘﻼب اﻟﺴﻴﴘ

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ:
اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﳼ وإﻳﺮان
واﻟﻨﻔﻮذ اﻟﱰﰾ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻣﴫ
و"إﴎاﺋﻴﻞ" :ﺣﻠﻔﺎء رﻏﻢ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت
واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ أﺣﻴﺎﻧﺎ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي
ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺳﻴﺎﳼ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎً

ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺘﺤﻮل أ ﻛﱶ ﻣﻦ
إﺟﺮاء ﺗﻜﺘﻴﲄ وأﻗﻞ ﻣﻦ
ﺗﺤﻮل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ

5

6

5

6

5

6

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ
ﻟﻠﴩاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﲔ
إﻗﻠﻴﻤﻴﲔ

اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻴﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ
واﻟﺤﻠﻔﺎء أو ﺗﻐﲑ
اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻗﻄﺮ :ﻣﻨﺎﻓﺲ

ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻮل ﺳﻴﺨﻠﻖ ﻫﺪو ًء
ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﳌﺸﺤﻮﻧﺔ وﻳﺠﻌﻞ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ

اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻨﻬﺞ ﻣﺤﻜﻮم
ﻓﻘﻂ ﺑﺘﻔﻮق ﻧﻔﻌﻪ
ﻟﻼﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﳌﺒﺎﴍة

7

8

اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ
واﻟﻐﺮب ﻻزاﻟﺖ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ ﻣﺤﺪود
اﻟﻨﻄﺎق وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب واﺷﻨﻄﻦ

الدوافع
يمتلـك قـادة اإلمـارات القـدرة علـى قـراءة التحـوالت فـي ميـزان القـوى والتكيـف معهـا دون
أن يعوقهـم عـن ذلـك مشـاعرهم الخاصـة .وسـبق أن ناقشـنا فـي أحـد أعداد نشـرة سـياقات كيف
قامـت دولـة اإلمـارات بعمليـة إعـادة تموضـع فـي اليمـن ،ضمـن تحـول فـي سياسـتها اإلقليميـة
مـن العمـل كقـوة استكشـافية موجهـة إلظهـار القـوة وبسـط النفـوذ فـي المنطقة ،إلـى قوة رد
فعـل ومراقبـة تركـز علـى حمايـة مصالحهـا المباشـرةّ .
لكـن دوافـع هـذا التحول ،وتطـوره ،بحاجة
لمزيـد مـن التحليـل .ويمكـن اإلشـارة ألبـرز هـذه الدوافـع كمـا يلي:
أوال :كانـت البدايـة األساسـية فـي سـبتمبر/أيلول  ،2019حيـن اسـتهدفت هجمـات إيرانيـة أو
مدعومـة مـن إيـران ،يرجـح أنهـا بطائرات بدون طيار ،منشـآت معالجة النفط السـعودية في بقيق
وخريـص .أدركـت اإلمـارات حينهـا أن االنخـراط فـي نزاعـات المنطقـة ليـس مـن المضمـون أن ُيبعـد
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التهديـدات عـن إقليـم الدولـة نفسـها .وبحسـب وزيـر الدولـة اإلماراتـي السـابق للشـؤون الخارجيـة،
أنـور قرقـاش ،فـإن الهجـوم أقنـع قـادة اإلمـارات بـأن زيـادة التوتـر فـي المنطقـة ونهـج التصعيد
أو المواجهـة مـن شـأنه أن يـورط البلاد فـي صراعـات طويلة األمد .لـذا؛ أطلقت أبوظبـي مراجعة
شـاملة وصفهـا “قرقـاش” بعمليـة “إعـادة الفحـص” ،نتـج عنهـا تبنـي الدولـة لنهـج جديـد قائـم
علـى “صفـر مـن المشـاكل” وفـق تصريـح “قرقـاش”.
ثانيـا :تتجـه دول المنطقـة عمومـا ،بمـا فيهـا اإلمـارات ،نحـو خفـض التصعيـد مـع تحـول
تركيـز الواليـات المتحـدة بعيـدا عـن المنطقـة وعـدم اهتمامهـا بتوجيـه مواردهـا لالنخـراط فـي
صراعاتهـا .حيـث تتزايـد شـكوك اإلمـارات ،كمـا بقيـة حلفـاء واشـنطن ،حـول مـدى التـزام الواليـات
المتحـدة بدعمهـم فـي مواجهـة التهديـدات اإلقليميـة .علـى سـبيل المثـال ،وحتـى خلال حكـم
إدارة “ترامـب” الحليـف الوثيـق لإلمـارات والسـعودية ،أصيـب شـركاء واشـنطن بالذهـول مـن عـدم
وجـود أي رد عسـكري أمريكـي علـى الهجمـات ضـد منشـآت النفـط السـعودية .ومـع قـدوم إدارة
“بايـدن” باتـت اإلمـارات تشـعر بقـدر أقـل مـن الغطـاء األمنـي ،حتـى أن ولـي عهـد أبوظبـي الشـيخ
محمـد بـن زايـد طلـب صراحـة مـن مستشـار األمـن القومـي األمريكـي “جيـك سـوليفان” توقيـع
معاهـدة أمنيـة ثنائيـة يقرهـا الكونغـرس بمـا يضمـن أن تكـون العالقـات المسـتقبلية الثنائيـة أكثـر
اسـتقرار ًا.
علاوة علـى ذلـك ،فـإن التطـورات فـي أفغانسـتان بعثـت رسـالة إلى أبوظبـي مفادهـا أن النظام
اإلقليمـي األوسـع أكثـر هشاشـة ممـا يبـدو .وأدت صـور القـوة العظمـى المهزومـة وهـي تحاول
بيـأس السـيطرة علـى آخـر خـط عبـور لهـا فـي كابـول إلـى إقنـاع قـادة اإلمـارات ،خاصـة “محمـد
بـن زايـد” وأخيـه مستشـار األمـن الوطنـي الشـيخ طحنـون بـن زايـد ،بـأن البحـث عـن األمـن القومـي
وأمـن النظـام ال يمكـن أن يعتمـد فقـط علـى الدعـم مـن واشـنطن .وبدال مـن ذلـك ،يتطلب األمر
مـن اإلمـارات أن تصبـح أكثـر واقعيـة فـي تكويـن الشـبكات والعالقـات فـي جميع أنحـاء المنطقة،
ليـس فقـط مـع حليـف محتمـل مثـل “إسـرائيل” ،ولكـن أيضـا مـع جـار قـوي عدوانـي مثـل إيـران،
وحتـى مـع الخصـوم فـي األيديولوجيـا إقليميـ ًا مثـل أنقـرة وطهـران .صحيـح أن إدارة “ترامـب”
عـززت االتجـاه للتطبيـع مـع “إسـرائيل” بصـورة أساسـيةّ ،
لكـن هـذه الخطـوة كان لهـا جـذور أعمـق
فـي تقديـر اإلمـارات بأهميـة احتضـان التعـاون اإلقليمـي ،بغـض النظـر عـن األيديولوجيـا ،بينمـا
الهيمنـة األمريكيـة فـي الشـرق األوسـط تتضـاءل ،وبينمـا سياسـة واشـنطن باتـت “متعرجـة وال
يمكـن التنبـؤ بهـا” كمـا يراهـا “محمـد بـن زايـد”.
ثالثـا :تراجـع تأثيـر أبوظبـي فـي المنطقـة بصـورة ملموسـة ،على األقـل مقارنة بسـنوات ما
بعـد االنقلاب فـي مصـر .تفاوضـت السـعودية منفـردة تقريبـا مـع قطـر علـى اتفـاق العلا الـذي
وضـع نهايـة لألزمـة الخليجيـة .الحقـا وبصـورة متسـارعة ،تجـاوز إصلاح عالقـات قطـر مـع مصـر
والسـعودية كونـه مجـرد سلام بـارد ،حيـث تعاونـت الدوحة مع القاهرة لتسـهيل وقـف إطالق النار
بيـن “إسـرائيل” وحمـاس فـي الوقـت الـذي جـرى فيـه تهميـش أبوظبـي التـي فشـلت فـي الوفـاء
بوعدهـا باالسـتفادة مـن اتفاقيـات أبراهـام لتعزيـز مـا يدعـى بـ”عمليـة السلام” .بينمـا ناقشـت
السـعودية وقطر التعاون األوثق في مجموعة من الملفات ،والذي بلغ ذروته في إنشـاء مجلس
التعـاون السـعودي القطـري .وفـي حيـن شـاركت اإلمـارات فـي تدبيـر الحصـار بهـدف عـزل الدوحـة
إقليميـا ودوليـا ،فقـد خرجـت قطـر منـه بروابـط أوثـق مـع واشـنطن ،وتـم االعتـراف بهـا كشـريك
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ووسـيط موثـوق بـه فـي المنطقـة ،كمـا ظهـر تناقـض بيـن نهـج أبوظبـي الصفـري وبيـن عـودة
قطـر كوسـيط فـي فلسـطين وأفغانسـتان والقـرن األفريقـي وإيـران.
رابعـا :تراجـع العالقـة مـع السـعودية واتجاههـا للشـراكة مـع منافسـين إقليمييـن .انتقلـت
العالقـات الثنائيـة بيـن أبوظبـي والريـاض مـن مرحلة شـهر العسـل كمـا كان عام  2017إلـى التنافس
االقتصـادي الواسـع ،وهـذا انعكـس فـي عـدة مؤشـرات – ناقشـناها فـي إصدار سـابق  -تعزز اتجاه
األميـر “محمـد بـن سـلمان” نحـو تقويـة اقتصـاد السـعودية علـى حسـاب مسـاحات عمـل مشـتركة
مـع االمـارات كانـت متنوعـة حتـى عهـد قريـب ،لتعـود العالقـات بيـن البلديـن لطابعهـا التنافسـي،
وينعكـس ذلـك تعاونـ ًا أكبـر بيـن السـعودية ودول أخـرى مثـل سـلطنة عمـان ،ممـا سـيفتح البـاب
لتحـول جيوسياسـي أوسـع مـن التعـاون االقتصـادي الحالي .هذا التحول السـعودي في الموقف
مـن االمـارات قـد يدفـع قيـادة األخيـرة إلـى تغييـر نهـج تعاملهـا خليجيـ ًا وعربيـ ًا لتخفيـف حالـة
العدوانيـة المباشـرة لهـا مـع دول تجـد فـي السـعودية شـريك ًا لهـا فـي المرحلـة المقبلـة.
خامسـا :عـززت سـنوات النفـط الرخيـص مـن قناعـة قـادة اإلمـارات بأنهـم يقتربـون مـن “نهايـة
عصـر النفـط” الـذي كان محـرك النمـو المبكـر لإلمـارات .لذلـك يتطلـب مسـار تنويـع االقتصـاد تغييـر
مسـار تحقيـق أمـن البلاد إلـى التركيـز علـى التنميـة االقتصاديـة وتعزيـز الروابـط التجاريـة ،وليـس
علـى االنخـراط فـي صراعـات تحـد مـن فـرص االقتصـاد وتسـتنزف المـوارد المحليـة.

مالمح السياسة :من سبارطة المغامرة إلى سنغافورة المزدهرة
لطالمـا اسـتخدمت دولـة اإلمـارات ثروتهـا النفطيـة لتصبـح واحـدة مـن أهـم محـركات السياسـة
اإلقليميـة ،وبيـن أكثـر دول اإلقليـم انخراطـا فـي صراعـات المنطقـة بمـا فيهـا الصراعـات المسـلحة،
رغـم كونهـا دولـة صغيـرة ،ممـا دفـع الجنـرال جيمـس ماتيـس ،وزيـر الدفـاع األمريكـي األسـبق،
لوصفهـا بــ “سـبارطة الصغيـرة  .”Little Spartaلكـن الدولـة تطمـح اآلن إلـى أن تكـون أقـرب إلـى
“سـنغافورة الصغيـرة” ،بحسـب حديـث مسـؤول إماراتـي إلـى مراسـل الواشـنطن بوسـت “ديفيـد
إغناتيـوس” .وهـو تلخيـص جيـد للرؤيـة الجديـدة التـي تقـوم إجمـاال علـى تجنب االنخراط المباشـر
فـي النزاعـات ،وتعزيـز مظاهـر التحـول إلـى مركـز مالي عالمـي ،متقدم في مسـتوى العولمة.
هـذا التحـول عبـر عنـه سـفير اإلمـارات فـي واشـنطن “يوسـف العتيبـة” ،بلغـة أكثـر غموضـا قائلا:
“لقـد تغيـرت نظرتنـا .نـرى العالـم بشـكل مختلـف قليلا”.
ومـع التأكيـد بـأن “محمـد بـن زايـد” مـازال هـو الصوت الحاسـم لدولـة اإلمارات ،لكن استكشـاف
مالمـح هـذا النهـج الجديـد يتطلـب متابعـة تحـركات شـقيقه “طحنون” ،مستشـار األمـن الوطني
لإلمـارات ،والـذي ظهـر باعتبـاره الرجـل المهـم فـي التحـركات السياسـية األخيـرة .بحسـب
الديبلوماسـي األمريكـي “مارتيـن إنديـك” ،عمـل “طحنـون” فـي الظـل ،وسـافر سـرا إلـى إيـران،
لبـدء مناقشـة مـا “يرقـى اآلن إلـى اتفـاق عـدم اعتـداء” .ومـن خلال اتصاالتـه بشـبكة مـن رؤسـاء
المخابـرات األقويـاء فـي تركيـا ومصـر واألردن والسـعودية ،ودول أخـرى ،هيـأ “طحنـون” للتحـول
تـوج بزيـارات
فـي السياسـة اإلماراتيـة ،والـذي أصبـح معلنـا خلال األسـابيع القليلـة الماضيـة حيـن ّ
اسـتثنائية التقـى خاللهـا ليـس فقـط حلفـاء وأصدقـاء لإلمـارات مثـل ولـي عهـد السـعودية والرئيس
المصـري وملـك األردن ،ولكـن أيضـا الرئيـس التركـي وأميـر قطـر ،حيـن زار طحنـون الشـهر الماضـي
تركيـا وقطـر لدفـع خطـط المصالحـة مـع هذيـن البلديـن.
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وتعكـس طبيعـة مهـام “طحنـون” داخـل اإلمارات نهـج العالقات الذي تسـعى إليها أبوظبي.
فلا يقتصـر نفـوذ “طحنـون” علـى القضايـا األمنيـة االسـتراتيجية للدولـة ،لكنـه أيضـا يمثـل ثقلا
اقتصاديـا واسـتثماريا هائلا فـي اإلمـارات ،مـن خلال إدارتـه لشـبكة واسـعة مـن أذرع اإلمـارات
االقتصاديـة واالسـتثمارية المتداخلـة مـع اسـتراتيجية الدولـة األمنيـة بمفهومهـا الواسـع .رأس
“طحنـون” بنـك أبوظبـي األول ،أكبـر بنـوك البلاد ،باإلضافـة إلـى مجموعـة شـركات رويـال غـروب،
والشـركة الدوليـة القابضـة ،وهـي شـركات يمتد نشـاطها من مصايد األسـماك إلى خدمـات الرعاية
الصحيـة ،وقـد تضاعفـت أصولهـا أربـع مـرات لتبلغ قرابة  4مليارات دوالر سـنة  ،2020وهي السـنة
ذاتهـا التـي تولـى فيهـا “طحنـون” رئاسـتها .وفـي يناير/كانـون الثانـي الماضـي أصبـح “طحنون”
رئيسـا للمجموعة  ،42التي تأسسـت سـنة  2018في أبو ظبي تحت إشـرافه ،وتعمل بمجال الذكاء
االصطناعـي والحوسـبة السـحابية ،وهـي أول شـركة إماراتيـة تفتـح مكتبـا لها في “إسـرائيل” بعد
التطبيـع .كمـا دخلـت فـي شـراكة مـع شـركة “بـي جـي أي” الصينيـة لفتـح مختبر لفيـروس كورونا
فـي أبوظبـي وإجـراء تجـارب لتطويـر اللقاح.
لذلـك ،فـإن نهـج “تصفيـر المشـاكل” ال يقـوم فقـط علـى طـي صفحـة النزاعـات ومحاولـة
التوصـل لتفاهمـات أمنيـة وسياسـية ،ولكـن باألسـاس تحصيـن هـذه العالقـات الجديـدة عـن طريـق
نسـج روابـط تجاريـة واسـتثمارية واسـعة تجعـل مـن شـبكة المصالـح بيـن اإلمـارات واألطـراف
األخـرى أكثـر قـوة للدرجـة التـي تضمن صمودها في مواجهة أي تباين في السياسـات اإلقليمية
أو تعـارض المصالـح فـي بعـض الملفـات .لذلـك ،وكمـا يالحـظ “ديفيـد مـاك” ،نائـب مسـاعد وزيـر
الخارجيـة السـابق لشـؤون الشـرق األدنـى والـذي عمل أيضا سـفيرا للواليـات المتحدة لـدى اإلمارات،
فـإن التقـارب بيـن تركيـا واإلمـارات ،علـى سـبيل المثـال ،يبدو “منطقيـا” نتيجة توفر إمكانيـة للتركيز
علـى التجـارة ذات المنفعـة المتبادلـة .وهـو األمـر الـذي كان علـى رأس الموضوعـات التـي ناقشـها
الرئيـس “أردوغـان” خلال زيـارة “طحنـون” لتركيـا ،وأكـد عليـه الطرفـان.
ويتمثـل هـذا النهـج ليـس فقـط فـي إعلان اإلمـارات أنهـا تسـتهدف عالقـات اقتصاديـة مـع
“إسـرائيل” بقيمـة تريليـون دوالر ،خلال العقـد المقبـل ،وإال كان هـذا أمـر ًا مرتبطـ ًا بالتحالـف مـع
“إسـرائيل” دون أن يعكـس نهجـ ًا سياسـي ًا أوسـع .لذلـك ،أعلـن وزيـر التجـارة بدولـة اإلمـارات ،ثانـي
الزيـودي ،أن بلاده سـتتبع برنامجـ ًا زمنيـ ًا نشـط ًا للتفـاوض علـى اتفاقيـات اقتصاديـة شـاملة مـع
ثمانـي دول تريـد تعميـق الروابـط التجاريـة معهـا ،وتأمـل التوصـل لهـذه االتفاقيـات خلال عـام.
هـذه الـدول هـي :المملكـة المتحـدة ،كوريـا الجنوبيـة ،الهنـد ،تركيـا ،إثيوبيـا ،كينيـا ،إندونيسـيا،
و”إسـرائيل” .وحتـى قطـر التـي لـم تكـن أبوظبـي متحمسـة لمسـار المصالحـة معهـا ،إال أن تطـور
االتصاالت الثنائية خالل األسـابيع األخيرة ،أيضا عن طريق “طحنون” ،يجعل من المحتمل اسـتعادة
بعـض الروابـط التجاريـة بيـن البلديـن خلال فتـرة مقبلـة.

حدود المتوقع والمآالت
رغـم مـا سـبق ،فـإن هـذ النهـج اإلماراتـي ال يعنـي بـأن اإلمـارات قامـت باالنتقـال مـن محـور
تحالفـات إلـى محـور مضـاد .ولكـن يعنـي أن اإلمـارات قـررت تبنـي نهجـا تصالحيـا تجـاه منافسـيها
والجهـات التـي تعتبرهـا أبوظبـي تهديـدا لمصالحهـا وألجندتهـا اإلقليميـة .تخلـت اإلمـارات عـن
سياسـتها المغامـرة وحسـابات الصـراع الصفريـة لكـنّ رؤيتهـا لمسـتقبل المنطقـة ونظامهـا

ص 05

مآالت اإلمارات

العدد  15 • 23أكتوبر 2021

يتبع:

حدود المتوقع والمآالت

اإلقليمـي ،تعريفهـا للحلفـاء والمنافسـين والتهديـدات ،فضلا عـن انحيازاتهـا األيديولوجيـة ،كل
ذلـك لـم يتغيـر .فقـط تقـرر التعامـل معـه بنهـج مختلـف أقـل تكلفـة ،وأكثـر عقالنيـة .وليـس هـذا
هـدوء مهمـا فـي بيئـة المنطقـة
تحـوال بسـيطا عـل اإلطلاق؛ حيـث مـن المرجـح تمامـا أن يخلـق
ً
المشـحونة ،ويوفر مسـاحة كافية للتنافس بوسـائل بديلة .إال إن اسـتمراره سـيكون محكوما فقط
بتفـوق نفعـه علـى المواجهـة المباشـرة .أي أن التحول في السياسـة اإلماراتية يمكن اعتباره أكثر
مـن كونـه مجـرد إجـراء تكتيكـي ،لكنـه مـازال أقـل من كونـه تحوال اسـتراتيجيا في أهداف سياسـة
الدولـة اإلقليميـة.
تسـعى اإلمارات من الناحية االسـتراتيجية إلى تحقيق رؤية أكبر من حجمها التقليدي؛ تتلخص
فـي بنـاء قـوة تجاريـة أمنيـة حليفـة للغـرب علـى مفتـرق طـرق التجـارة بين الشـرق والغـرب .ال تقبل
اإلمـارات االكتفـاء بسياسـة الـدول الصغيـرة التقليديـة المتمثلـة فـي التحـوطّ ،
لكنهـا صنفت نفسـها
كالعـب فـي حـد ذاتهـا ،ليـس فقـط فـي الخليـج والمنطقـة العربيـة ،ولكـن فـي المحيـط الهنـدي
والبحـر األحمـر والقـرن األفريقـي .فـي هـذه الرؤيـة االسـتراتيجية ،يقـع اإلسلام السياسـي وإيـران
والنفـوذ التركـي ضمـن دائـرة التهديـدات اإلقليميـة ،كمـا تبـرز قطـر كمنافـس ،بينمـا السـعودية
ومصـر و”إسـرائيل” حلفـاء رغـم التناقضـات أحيانـا والتنافـس أحيانـا أخـرى .التحـول فـي نهـج
اإلمـارات اإلقليمـي مـن المبكـر تمامـا توقـع أنه سـيغير هـذه الرؤية ،ألنه لم ينشـأ نتيجـة إعادة
تعريـف المنافسـين والحلفـاء ،أو نتيجـة تغيـر أهـداف الدولـة االسـتراتيجيةّ ،
لكنـه نشـأ اسـتجابة
لتقديـر المخاطـر المتمثلـة بصورة أساسـية في الشـك حول مدى التزام الواليـات المتحدة تجاه
اإلمـارات وتجـاه المنطقـة عمومـا .مـن أجـل تجنـب مخاطـر االسـتهداف المباشـر تـم تعديـل نهـج
إدارة التنافـس اإلقليمـي وليـس أهـداف الدولـة طويلـة األمـد.
وحتـى فيمـا يتعلـق بالعالقـة مـع واشـنطن ،فـإن الشـك اإلماراتـي لـم يغيـر بعـد حقيقـة أن
الواليـات المتحـدة والشـركاء األوروبييـن ال يزالـون حتـى اآلن األكثـر تفضيلا لـدى أبوظبـي .وال تخلـو
التقديـرات التـي تذهـب إلـى أن أبوظبـي تتجـه لفـك االرتبـاط مـع واشـنطن لمصلحـة الصيـن ،مـن
مبالغـات .كمـا أنهـا تتجاهـل أن تصاعد العالقات اإلماراتية الصينيـة ،خاصة في مجال المعلومات
والـذكاء االصطناعـي فضلا عـن صفقـات األسـلحة ،مرتبـط أكثـر بصعـود الصيـن االقتصـادي
والتكنولوجـي وليـس نتيجـة تحـول اإلمارات تجاه الصين على حسـاب واشـنطن .وحتـى مع تراجع
اهتمـام واشـنطن بالمنطقـة ،فـإن أولويـة احتـواء الصيـن تحتـم علـى الواليـات المتحـدة مراقبـة
عالقـة بكيـن مـع حلفـاء الواليـات المتحـدة فـي المنطقـة ،ومـن بينهـم اإلمـارات ،والعمـل علـى
عـدم تطورهـا ألبعـاد تضـر بالتـوازن مـع واشـنطن .وهو مـا يجعل اإلمارات فـي مواجهة مزيج من
الضغـوط واإلغـراءات األمريكيـة لضمـان بقائهـا ضمـن شـبكة نفـوذ الغـرب.
فـي المقابـل ،ثمـة اتجاهـات يجـب مالحظـة تطورهـا واحتماالتهـا المسـتقبلية فيمـا يتعلـق
باتجـاه عالقـة اإلمـارات مـع الصيـن ،وأيضـا روسـيا .فعلـى عكـس الشـراكة مـع واشـنطن ،ال تلعب
أبـو ظبـي دور الشـريك األصغـر عنـد التعامـل مـع موسـكو أو بكيـن .وبينمـا ترتبـط العالقـات مـع
الغـرب أحيانـا بشـروط حقـوق اإلنسـان ،فـإن العالقـات الجديـدة فـي الشـرق تقـوم علـى تناغـم
أيديولوجـي مشـترك .مثـل روسـيا والصيـن ،ال تُظهـر اإلمـارات أي تسـامح مـع المجتمـع المدنـي
جنبا إلى جنب مع موسـكو وبكين،
وتعطـي األولويـة ألمـن النظـام علـى األمـن الفردي .كما أنهاً ،
تؤطـر اإلسلام السياسـي ضمـن دائـرة “اإلرهـاب” .لذلـك ليـس مـن المسـتغرب أن يخشـى الالعبـون
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 وباعتبارهـا راعية للحملة اإلقليمية.الثالثـة صحـوة المجـال العـام العربـي خالل ثورات الربيع العربي
مهما خاصة لموسـكو عندما يتعلق األمر بدحر اإلنجازات
 أصبحـت أبـو ظبـي حليفً ا،المضـادة للثـورة
ً
.المبكـرة للثـورات فـي ليبيـا وسـوريا

المصادر
•
•
•
•
•
•

England, A. & Kerr, S. (2021, January 25). The Abu Dhabi royal at the nexus of UAE business and national security. Financial
Times. https://www.ft.com/content/ce09911b-041d-4651-9bbb-d2a16d39ede7
Ignatius, D. (2021, September 15). The UAE’s Machiavellian journey from ‘Little Sparta’ to ‘Little Singapore’. The Washington
Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/09/14/uaes-machiavellian-journey-little-sparta-little-singapore/
Ignatius, D. (2021, October 5). How regional realignments are helping depressurize the Middle East. The Washington Post.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/10/05/how-regional-realignments-are-helping-depressurize-middle-east/
Krieg, A. (2021, April 30). The UAE’s grand strategy is shaping a new regional order. https://www.trtworld.com/opinion/
the-uae-s-grand-strategy-is-shaping-a-new-regional-order-46322
Krieg, A. (2021, August 27). UAE and Qatar: Soft power to replace the cold war. Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/opinion/uae-qatar-pragmatism-replace-cold-war
Kilani, A. (2021, September 9). Eyes on U.S., regional concerns, UAE and Turkey improve ties. The Arab Gulf State Institute
in Washington. https://agsiw.org/eyes-on-u-s-regional-concerns-uae-and-turkey-improve-ties/

