
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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قمة أبوظبي تشير إلى تعقد العالقة مع 
السعودية وضغوط متزايدة على مصر

اسـتضافت دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي عاصمتهـا أبوظبـي، يـوم األربعـاء اسـتضافت دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي عاصمتهـا أبوظبـي، يـوم األربعـاء 1818 ينايـر/ ينايـر/
كانـون الثانـي، قمـة تشـاورية مصغـرة تحت عنوان “االزدهار واالسـتقرار فـي المنطقة”. ضّمت كانـون الثانـي، قمـة تشـاورية مصغـرة تحت عنوان “االزدهار واالسـتقرار فـي المنطقة”. ضّمت 
القمـة قـادة أربـع دول أعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي، هـي اإلمـارات والبحريـن وقطـر القمـة قـادة أربـع دول أعضـاء فـي مجلـس التعـاون الخليجـي، هـي اإلمـارات والبحريـن وقطـر 
المملكـة  تغيبـت كل مـن  بينمـا  األردن.  المصـري وملـك  الرئيـس  إلـى جانـب  المملكـة وسـلطنة عمـان،  تغيبـت كل مـن  بينمـا  األردن.  المصـري وملـك  الرئيـس  إلـى جانـب  وسـلطنة عمـان، 

العربيـة السـعودية والكويـت عـن حضـور القمـة.العربيـة السـعودية والكويـت عـن حضـور القمـة.

منحـت الحـرب الروسـية األوكرانيـة، وكذلـك احتـدام المنافسـة بيـن أمريـكا والصيـن، دول الخليـج منحـت الحـرب الروسـية األوكرانيـة، وكذلـك احتـدام المنافسـة بيـن أمريـكا والصيـن، دول الخليـج 
فرصة السـتعراض أدوارها كدول فاعلة ومسـتقلة نسـبيًا تسـعى لتحقيق مصالحها وسـط بيئة فرصة السـتعراض أدوارها كدول فاعلة ومسـتقلة نسـبيًا تسـعى لتحقيق مصالحها وسـط بيئة 
دوليـة متغيـرة تتجـه للتعدديـة القطبيـة، األمر الـذي انعكس على تزايد اهتمـام القوى الدولية دوليـة متغيـرة تتجـه للتعدديـة القطبيـة، األمر الـذي انعكس على تزايد اهتمـام القوى الدولية 
بتعزيـز عالقاتهـا مـع دول الخليـج. بتعزيـز عالقاتهـا مـع دول الخليـج. واكبـت تلك التطورات تغيرات في سياسـة اإلمارات الخارجية واكبـت تلك التطورات تغيرات في سياسـة اإلمارات الخارجية 
والتـي كان مـن ضمنهـا المزيـد مـن التركيـز علـى الدبلوماسـية اإلقليميـة، تزامنـًا مـع والتـي كان مـن ضمنهـا المزيـد مـن التركيـز علـى الدبلوماسـية اإلقليميـة، تزامنـًا مـع نهـج نهـج 

تصفيـر المشـاكلتصفيـر المشـاكل دبلوماسـيا وخفض حـدة التوتـرات الخارجيـة الـذي تتبنـاه منـذ أواخـر  دبلوماسـيا وخفض حـدة التوتـرات الخارجيـة الـذي تتبنـاه منـذ أواخـر 20192019..
تأتـي القمـة التشـاورية فـي سـياق نشـاط دبلوماسـي ملحـوظ لإلمـارات للتأكيـد علـى دورهـا تأتـي القمـة التشـاورية فـي سـياق نشـاط دبلوماسـي ملحـوظ لإلمـارات للتأكيـد علـى دورهـا 
المحـوري فـي اإلقليـم؛المحـوري فـي اإلقليـم؛ حيـث سـعت أبـو ظبـي إلى تكثيف مشـاركتها فـي المبـادرات والتكتالت  حيـث سـعت أبـو ظبـي إلى تكثيف مشـاركتها فـي المبـادرات والتكتالت 
اإلقليميـة فـي الفتـرة األخيـرة والتـي منهـا اإلقليميـة فـي الفتـرة األخيـرة والتـي منهـا قمـة النقـبقمـة النقـب وقمـة العلميـن،  وقمـة العلميـن، كمـا عـززت عالقاتهـا كمـا عـززت عالقاتهـا 
مـع دمشـق لتصبـح فـي المـدى القصيـر بوابـة تطبيـع العالقـات العربيـة مـع سـوريا. مـع دمشـق لتصبـح فـي المـدى القصيـر بوابـة تطبيـع العالقـات العربيـة مـع سـوريا. وكذلـك وكذلـك 
اتجهـت أبوظبـي إلـى سياسـة أكثـر مرونـة تجـاه األزمـة الليبيـة تظهـر مـن خـالل اتجهـت أبوظبـي إلـى سياسـة أكثـر مرونـة تجـاه األزمـة الليبيـة تظهـر مـن خـالل الوسـاطةالوسـاطة فـي  فـي 

مسـاعي تحقيـق تفاهمـات بيـن طرفـي الصـراع.مسـاعي تحقيـق تفاهمـات بيـن طرفـي الصـراع.
وتسـتهدف اإلمارات من خالل القمة التشـاورية بصورة أساسـية مناقشـة األوضاع االقتصادية وتسـتهدف اإلمارات من خالل القمة التشـاورية بصورة أساسـية مناقشـة األوضاع االقتصادية 
فـي مصـر واألردن،فـي مصـر واألردن، والمخـاوف المرتبطـة بهـا علـى االسـتقرار الداخلـي فـي كال البلديـن؛ حيـث  والمخـاوف المرتبطـة بهـا علـى االسـتقرار الداخلـي فـي كال البلديـن؛ حيـث 
تأتي مصر واألردن في مقدمة دول المنطقة األكثر تضررا اقتصاديا، ويعاني كال البلدين من تأتي مصر واألردن في مقدمة دول المنطقة األكثر تضررا اقتصاديا، ويعاني كال البلدين من 
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تحديـات اقتصاديـةتحديـات اقتصاديـة معقـدة يصاحبهـا تزايـد مخاطـر معقـدة يصاحبهـا تزايـد مخاطـر االضطرابـات اجتماعيـة، االضطرابـات اجتماعيـة، وهـو األمـر الـذي قـد  وهـو األمـر الـذي قـد 
ينعكـس علـى االسـتقرار فـي المنطقـة، خاصـة فـي حالـة مصـر التـي تنظـر إليهـا اإلمـارات باعتبارها ينعكـس علـى االسـتقرار فـي المنطقـة، خاصـة فـي حالـة مصـر التـي تنظـر إليهـا اإلمـارات باعتبارها 

حجـز الزاويـة لالسـتقرار اإلقليمـي إلـى جانـب كونهـا بمثابة سـوق كبيـر لالسـتثمارات اإلماراتية. حجـز الزاويـة لالسـتقرار اإلقليمـي إلـى جانـب كونهـا بمثابة سـوق كبيـر لالسـتثمارات اإلماراتية. 
علـى الجانـب اآلخـر، يشـير التغيـب السـعودي عن القمـة إلـى أن العالقات السـعودية اإلماراتية علـى الجانـب اآلخـر، يشـير التغيـب السـعودي عن القمـة إلـى أن العالقات السـعودية اإلماراتية 
ليسـت علـى مـا يـرام.ليسـت علـى مـا يـرام. حيـث يواصـل األميـر “محمـد بـن سـلمان” مـن جهـوده لتعزيـز موقـع الريـاض  حيـث يواصـل األميـر “محمـد بـن سـلمان” مـن جهـوده لتعزيـز موقـع الريـاض 
كمركـز للمـال واألعمـال فـي المنطقـة على حسـاب أبوظبي. كمركـز للمـال واألعمـال فـي المنطقـة على حسـاب أبوظبي. ويتزامنويتزامن تصاعـد التنافس االقتصادي تصاعـد التنافس االقتصادي  
بيـن البلديـن مـع خالفـات أخـرى فـي ملفـات مثـل العالقـة مع الواليـات المتحـدة عقببيـن البلديـن مـع خالفـات أخـرى فـي ملفـات مثـل العالقـة مع الواليـات المتحـدة عقب قـرار أوبك+  قـرار أوبك+ 
خفـض إنتـاج النفـطخفـض إنتـاج النفـط؛ ؛ حيـث تبرأت اإلمارات من القرار سـرا وحّملت السـعودية المسـؤولية عنه وسـعت حيـث تبرأت اإلمارات من القرار سـرا وحّملت السـعودية المسـؤولية عنه وسـعت 
لتجنـب غضـب واشـنطن. كمـا أن لتجنـب غضـب واشـنطن. كمـا أن ثمـة خالفـات لـم تتضـح أبعادهـا بعـد حـول الملف اليمنـي.ثمـة خالفـات لـم تتضـح أبعادهـا بعـد حـول الملف اليمنـي. لذلك؛  لذلك؛ 
لـم يكـن مـن الممكـن أن تشـارك السـعودية فـي قمـة أبوظبـي التـي تملـك اإلمـارات فيهـا زمـام لـم يكـن مـن الممكـن أن تشـارك السـعودية فـي قمـة أبوظبـي التـي تملـك اإلمـارات فيهـا زمـام 

المبادرة.المبادرة.
الريـاض فـي  القاهـرة حـول أحقيـة  الريـاض فـي مـن جهـة أخـرى، ثمـة خالفـات سـعودية محتملـة مـع  القاهـرة حـول أحقيـة  مـن جهـة أخـرى، ثمـة خالفـات سـعودية محتملـة مـع 
الحصـول علـى مزايـا اقتصاديـة واسـتثمارية فـي قطاعـات اسـتراتيجية والتـي مازالـت اإلمـارات الحصـول علـى مزايـا اقتصاديـة واسـتثمارية فـي قطاعـات اسـتراتيجية والتـي مازالـت اإلمـارات 
تحظـى بأفضليـة لالسـتثمار فيهـا. ويشـير تحظـى بأفضليـة لالسـتثمار فيهـا. ويشـير تأكيـد وزيـر الماليـة السـعودي تأكيـد وزيـر الماليـة السـعودي “محمـد الجدعـان” فـي “محمـد الجدعـان” فـي 
مؤتمر “دافوس” أن مسـاعدة مصر سـتكون من خالل االسـتثمارات وليس المنح غير المشـروطة، مؤتمر “دافوس” أن مسـاعدة مصر سـتكون من خالل االسـتثمارات وليس المنح غير المشـروطة، 
إلـى أن الريـاض تمـارس ضغوطـا متزايـدة علـى القاهـرة؛إلـى أن الريـاض تمـارس ضغوطـا متزايـدة علـى القاهـرة؛ ألن مسـألة المنـح ليسـت مطروحـة حاليـا  ألن مسـألة المنـح ليسـت مطروحـة حاليـا 
حتـى مـن قبـل اإلمـارات وقطـر، وهـو مـا أكـده حتـى مـن قبـل اإلمـارات وقطـر، وهـو مـا أكـده بيـان صنـدوق النقـد الدولـيبيـان صنـدوق النقـد الدولـي فـي  فـي 1010 يناير/كانـون  يناير/كانـون 
الثانـي، والـذي أوضـح أن القـرض المصـري )الثانـي، والـذي أوضـح أن القـرض المصـري )33 مليـار دوالر( سـيكون محفـزا لتمويـل آخـر تبلـغ قيمتـه  مليـار دوالر( سـيكون محفـزا لتمويـل آخـر تبلـغ قيمتـه 
1414 مليار دوالر ومصدره الرئيسي البيع المستمر لألصول المملوكة لمصر لصالح بعض دول الخليج،  مليار دوالر ومصدره الرئيسي البيع المستمر لألصول المملوكة لمصر لصالح بعض دول الخليج، 

وليـس كمسـاعدات أو منـح.وليـس كمسـاعدات أو منـح.
قـد تسـتهدف الضغـوط السـعودية كذلـك حـث مصـر علـى سـرعة تنفيـذ اتفـاق نقـل السـيادة قـد تسـتهدف الضغـوط السـعودية كذلـك حـث مصـر علـى سـرعة تنفيـذ اتفـاق نقـل السـيادة 
على جزيرتي تيران وصنافير، والذيعلى جزيرتي تيران وصنافير، والذي كشـفت مصادر إسـرائيلية  كشـفت مصادر إسـرائيلية أن القاهرة تعطله متعللة بأسـباب أن القاهرة تعطله متعللة بأسـباب 
فنيـة، ردا علـى تعليـق إدارة “بايـدن” مسـاعدات إلـى مصـر ألسـباب حقوقيـة. فنيـة، ردا علـى تعليـق إدارة “بايـدن” مسـاعدات إلـى مصـر ألسـباب حقوقيـة. وبينمـا ال يتوقع أن وبينمـا ال يتوقع أن 
يتراجـع الرئيـس المصـري عـن تنفيـذ االتفـاق، ألن ذلـك قـد يدمـر عالقتـه بولـي العهـد السـعودي، يتراجـع الرئيـس المصـري عـن تنفيـذ االتفـاق، ألن ذلـك قـد يدمـر عالقتـه بولـي العهـد السـعودي، 
فـإن الضغـط السـعودي يسـتهدف حـث القاهـرة علـى عـدم ربـط تنفيـذ االتفاقيـة بخالفاتهـا مـع فـإن الضغـط السـعودي يسـتهدف حـث القاهـرة علـى عـدم ربـط تنفيـذ االتفاقيـة بخالفاتهـا مـع 

إدارة “بايـدن”. إدارة “بايـدن”. 
مـن جهـة أخـرى، ربمـا جـاء التغيـب الكويتـي عـن القمـة نتيجـة األزمـة الداخليـة المتفاقمـة بيـن مـن جهـة أخـرى، ربمـا جـاء التغيـب الكويتـي عـن القمـة نتيجـة األزمـة الداخليـة المتفاقمـة بيـن 
الحكومـة والبرلمـان والتـي انتهـت بتقديـم الحكومـة اسـتقالتها فـي الحكومـة والبرلمـان والتـي انتهـت بتقديـم الحكومـة اسـتقالتها فـي 2323 يناير/كانـون الثاني الجاري،  يناير/كانـون الثاني الجاري، 
حيـث قـد يـؤدي تقديـم المزيـد مـن المسـاعدات النقديـة لمصـرحيـث قـد يـؤدي تقديـم المزيـد مـن المسـاعدات النقديـة لمصـر، لمزيـد مـن الصـدام مـع مجلـس ، لمزيـد مـن الصـدام مـع مجلـس 
األمـة، وهـو األمـر الـذي بـدا بوضـوح مـن خـالل األمـة، وهـو األمـر الـذي بـدا بوضـوح مـن خـالل تصريحـاتتصريحـات أميـن سـر المجلـس فـي منتصـف الشـهر  أميـن سـر المجلـس فـي منتصـف الشـهر 

الجاري.الجاري.
ويشـير تغيـب السـعودية والكويـت عـن قمـة يشـارك فيهـا بقيـة الـدول األعضـاء فـي مجلـس ويشـير تغيـب السـعودية والكويـت عـن قمـة يشـارك فيهـا بقيـة الـدول األعضـاء فـي مجلـس 
التعـاون الخليجـي إلـى أن العالقـات بيـن دول الخليـج مازالـت تسـتند بصـورة أكبـر علـى أسـس مـن التعـاون الخليجـي إلـى أن العالقـات بيـن دول الخليـج مازالـت تسـتند بصـورة أكبـر علـى أسـس مـن 
التفاهمـات الثنائيـة وليسـت علـى مسـتوى منظمـة مجلـس التعـاون؛ ممـا يعنـي أنـهالتفاهمـات الثنائيـة وليسـت علـى مسـتوى منظمـة مجلـس التعـاون؛ ممـا يعنـي أنـه بالرغـم مـن  بالرغـم مـن 
التقارب والتفاهمات الحالية بين مجمل أطراف مجلس التعاون، باسـتثناء قطر والبحرين، فمازالت التقارب والتفاهمات الحالية بين مجمل أطراف مجلس التعاون، باسـتثناء قطر والبحرين، فمازالت 

المسـافة بعيـدة كـي يمثـل المجلـس محـورا إقليميـا متجانسـا وموحـدا إزاء القضايـا اإلقليميـة.المسـافة بعيـدة كـي يمثـل المجلـس محـورا إقليميـا متجانسـا وموحـدا إزاء القضايـا اإلقليميـة.

التحليل
يتبع:
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ص 03

ســـيـــاقـــات

الخالصة

ليـس مـن المرجـح أن ينتـج عـن القمـة التشـاورية فـي أبوظبـي تطـورا جديـدا فـي مسـتوى ليـس مـن المرجـح أن ينتـج عـن القمـة التشـاورية فـي أبوظبـي تطـورا جديـدا فـي مسـتوى 
الدعـم االقتصـادي المقـدم لـكل مـن مصـر واألردن لمواجهـة األزمـة االقتصاديـة التـي تثيـر القلـق الدعـم االقتصـادي المقـدم لـكل مـن مصـر واألردن لمواجهـة األزمـة االقتصاديـة التـي تثيـر القلـق 
حـول االسـتقرار الداخلـي فـي كال البلديـن. لكـّن القمـة فيمـا يبـدو تسـتهدف التأكيد علـى التضامن حـول االسـتقرار الداخلـي فـي كال البلديـن. لكـّن القمـة فيمـا يبـدو تسـتهدف التأكيد علـى التضامن 
مـع البلديـن مـن قبـل اإلمـارات بصـورة خاصـة، فـي ظـل أنهـا تأتـي بعـد أشـهر مـن قمـة العمليـن مـع البلديـن مـن قبـل اإلمـارات بصـورة خاصـة، فـي ظـل أنهـا تأتـي بعـد أشـهر مـن قمـة العمليـن 
التـي تبنتهـا اإلمـارات. وتمثـل مشـاركة كل من قطر وسـلطنة عمان تأكيدا لهذه الرسـالة في ظل التـي تبنتهـا اإلمـارات. وتمثـل مشـاركة كل من قطر وسـلطنة عمان تأكيدا لهذه الرسـالة في ظل 

الدولتيـن لـم تشـاركا فـي قمـة العلمين. الدولتيـن لـم تشـاركا فـي قمـة العلمين. 
يشـير غيـاب السـعودية عـن القمـة إلـى تعقـد العالقـات مـع اإلمـارات، بصـورة أساسـية علـى يشـير غيـاب السـعودية عـن القمـة إلـى تعقـد العالقـات مـع اإلمـارات، بصـورة أساسـية علـى 
خلفيـة ملـف التنافـس علـى الريـادة االقتصاديـة فـي المنطقـة، باإلضافة إلـى تباينـات مازالت غير خلفيـة ملـف التنافـس علـى الريـادة االقتصاديـة فـي المنطقـة، باإلضافة إلـى تباينـات مازالت غير 
واضحـة تتعلـق بملفـات ثنائيـة مثـل ملـف اليمـن. كمـا أن غيـاب السـعودية يرسـل رسـالة للضغـط واضحـة تتعلـق بملفـات ثنائيـة مثـل ملـف اليمـن. كمـا أن غيـاب السـعودية يرسـل رسـالة للضغـط 
علـى مصـر مـن أجل الحصول على امتيازات تفضيلية في قطاعات االسـتثمار المطروحة لـ”شـركاء علـى مصـر مـن أجل الحصول على امتيازات تفضيلية في قطاعات االسـتثمار المطروحة لـ”شـركاء 
مصـر االسـتراتيجيين”، باإلضافـة لتسـريع خطـوات تنفيـذ اتفـاق نقـل السـيادة علـى جزيرتـي تيران مصـر االسـتراتيجيين”، باإلضافـة لتسـريع خطـوات تنفيـذ اتفـاق نقـل السـيادة علـى جزيرتـي تيران 

وصنافير.وصنافير.
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