
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة

2 
- 1

ة  
فح

ص

العدد 102   •  11 مارس  2023

asbab.gp@asbab_gp@سياقات

شراكة استراتيجية بين اإلمارات 
وإيطاليا تعزز بدائل التجارة والدفاع

الشـراكة  إلـى مسـتوى  االرتقـاء بعالقاتهمـا  الشـراكة  مـارس/آذار،  إلـى مسـتوى  االرتقـاء بعالقاتهمـا  44 مـارس/آذار،  السـبت  اإلمـارات وإيطاليـا،  السـبت أعلنـت  اإلمـارات وإيطاليـا،  أعلنـت 
االسـتراتيجية، بمـا يعمـق العالقـات الثنائيـة خاصـة فـي مجـاالت الطاقـة والدفـاع، وجـاء االسـتراتيجية، بمـا يعمـق العالقـات الثنائيـة خاصـة فـي مجـاالت الطاقـة والدفـاع، وجـاء اإلعـالناإلعـالن  
خـالل اجتمـاع رئيـس اإلمـارات الشـيخ محمـد بـن زايد مـع رئيسـة وزراء إيطاليا “جورجيـا ميلوني” خـالل اجتمـاع رئيـس اإلمـارات الشـيخ محمـد بـن زايد مـع رئيسـة وزراء إيطاليا “جورجيـا ميلوني” 

فـي قصـر الشـاطئ فـي أبوظبـي.فـي قصـر الشـاطئ فـي أبوظبـي.

تأتـي هـذه الخطـوة ضمـن مسـتهدفات أبـو ظبـي لتنويـع شـراكتها اإلقليميـة والدولية؛ تأتـي هـذه الخطـوة ضمـن مسـتهدفات أبـو ظبـي لتنويـع شـراكتها اإلقليميـة والدولية؛ حيث حيث 
سـعت اإلمـارات منـذ أواخـر عـام سـعت اإلمـارات منـذ أواخـر عـام 20192019 إلـى توجيـه سياسـتها الخارجيـة نحـو  إلـى توجيـه سياسـتها الخارجيـة نحـو تصفيـر المشـاكل تصفيـر المشـاكل 
التجاريـة واالقتصاديـة  المصالـح  تسـتند علـى مزيـج مـن  تحالفـات صغيـرة ومتنوعـة  التجاريـة واالقتصاديـة وإقامـة  المصالـح  تسـتند علـى مزيـج مـن  تحالفـات صغيـرة ومتنوعـة  وإقامـة 
واألمنيـة، تتضمـن علـى سـبيل المثـال؛ اتفاقيـة شـراكة اقتصاديـة شـاملة مـع كل مـن الهنـد واألمنيـة، تتضمـن علـى سـبيل المثـال؛ اتفاقيـة شـراكة اقتصاديـة شـاملة مـع كل مـن الهنـد 
و”إسـرائيل”و”إسـرائيل” وتركيـا، وتركيـا، ومبـادرة التعـاون الثالثـي بين اإلمارات وفرنسـا والهنـد، وقبل ذلك التحالف  ومبـادرة التعـاون الثالثـي بين اإلمارات وفرنسـا والهنـد، وقبل ذلك التحالف 
الرباعـي )الرباعـي )I2U2I2U2( بيـن أبوظبـي وواشـنطن ونيودلهـي وتـل أبيـب.( بيـن أبوظبـي وواشـنطن ونيودلهـي وتـل أبيـب. وتمنـح اسـتراتيجية العمـل  وتمنـح اسـتراتيجية العمـل 
مـع عـدد قليـل مـن الشـركاء المختاريـن اإلمارات القدرة على تسـريع االسـتثمارات الضخمةمـع عـدد قليـل مـن الشـركاء المختاريـن اإلمارات القدرة على تسـريع االسـتثمارات الضخمة في  في 

التجـارة والخدمـات اللوجسـتية والبنيـة التحتيـة ومشـاريع الطاقـة.التجـارة والخدمـات اللوجسـتية والبنيـة التحتيـة ومشـاريع الطاقـة.
ال تسـعى اإلمـارات فقـط مـن وراء سياسـتها المرتكـزة علـى االقتصـاد والشـراكات المتنوعـة ال تسـعى اإلمـارات فقـط مـن وراء سياسـتها المرتكـزة علـى االقتصـاد والشـراكات المتنوعـة إلى إلى 
تعظيـم دورهـا كمحـور إقليمـي للتجـارة والبنيـة التحتيـة، ولكـن األهـم من ذلكتعظيـم دورهـا كمحـور إقليمـي للتجـارة والبنيـة التحتيـة، ولكـن األهـم من ذلك ترغـب أبو ظبي  ترغـب أبو ظبي 
–خاصـة فـي سـياق –خاصـة فـي سـياق التنافـس االقتصـادي اإلقليمـي مـع السـعوديةالتنافـس االقتصـادي اإلقليمـي مـع السـعودية– فـي التحـول إلـى دولـة – فـي التحـول إلـى دولـة 
محوريـة تربـط سالسـل اإلمـداد والتوريـد بيـن القـارات؛محوريـة تربـط سالسـل اإلمـداد والتوريـد بيـن القـارات؛ ومـن ثم تعظـم دورها على المسـتوى  ومـن ثم تعظـم دورها على المسـتوى 

اإلقليمـي والدولي.اإلقليمـي والدولي.
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ســـيـــاقـــات

مـن جانـب إيطاليـا؛ تأتـي االتفاقيـة فـي سـياق جهـود رومـا لتوسـيع عالقاتهـا االسـتراتيجية مـن جانـب إيطاليـا؛ تأتـي االتفاقيـة فـي سـياق جهـود رومـا لتوسـيع عالقاتهـا االسـتراتيجية 
فـي منطقتـي البحـر المتوسـط والشـرق األوسـط المرتكـزة علـى الطاقـةفـي منطقتـي البحـر المتوسـط والشـرق األوسـط المرتكـزة علـى الطاقـة، حيـث بـدا ذلـك بوضـوح ، حيـث بـدا ذلـك بوضـوح 
منـذ تولـي رئيـس وزراء إيطاليـا “جورجيـا ميلونـي” منصبهـا نهايـة العـام الماضـي، حيـث قامـت منـذ تولـي رئيـس وزراء إيطاليـا “جورجيـا ميلونـي” منصبهـا نهايـة العـام الماضـي، حيـث قامـت 
األوسـط  والشـرق  إفريقيـا  شـمال  فـي  لـدول  الرفيعـة  الزيـارات  مـن  بسلسـلة  اإليطاليـة  األوسـط الحكومـة  والشـرق  إفريقيـا  شـمال  فـي  لـدول  الرفيعـة  الزيـارات  مـن  بسلسـلة  اإليطاليـة  الحكومـة 
تسـتهدف التعـاون فـي مجـال الطاقـة، منهـا علـى سـبيل المثـال؛ وقعـت إيطاليـا فـى يناير/كانـون تسـتهدف التعـاون فـي مجـال الطاقـة، منهـا علـى سـبيل المثـال؛ وقعـت إيطاليـا فـى يناير/كانـون 
الثانـي الماضـي صفقـة غـاز بقيمـة الثانـي الماضـي صفقـة غـاز بقيمـة 88 مليـارات دوالر مـع ليبيـا، كمـا وقعـت إينـي عمـالق النفـط  مليـارات دوالر مـع ليبيـا، كمـا وقعـت إينـي عمـالق النفـط 
والغـاز اإليطالـي مـع الجزائـر عـدة صفقـات لزيـادة صـادرات الجزائـر مـن الغـاز إلـى إيطاليـا، وكذلـك والغـاز اإليطالـي مـع الجزائـر عـدة صفقـات لزيـادة صـادرات الجزائـر مـن الغـاز إلـى إيطاليـا، وكذلـك 
تواصـل إينـي زيـادة واردات الغـاز الطبيعـي المسـال مـن مصـر،تواصـل إينـي زيـادة واردات الغـاز الطبيعـي المسـال مـن مصـر، كمـا تسـتهدف إيطاليـا على المدى  كمـا تسـتهدف إيطاليـا على المدى 
القصير التخلص من واردات الغاز الروسـي، وفي المدى المتوسـط تصدير فائض الغاز المسـتورد القصير التخلص من واردات الغاز الروسـي، وفي المدى المتوسـط تصدير فائض الغاز المسـتورد 
إلـى أوروبـاإلـى أوروبـا، والتحـول إلـى مركـز إمـدادات الغـاز للقـارة، األمـر الـذي يمنـح رومـا مكاسـب اقتصاديـة ، والتحـول إلـى مركـز إمـدادات الغـاز للقـارة، األمـر الـذي يمنـح رومـا مكاسـب اقتصاديـة 

وجيوسياسـية فـي االتحـاد األوروبـي.وجيوسياسـية فـي االتحـاد األوروبـي.
تولي حكومة “ميلوني” أهمية خاصةتولي حكومة “ميلوني” أهمية خاصة بملف الهجرة بملف الهجرة غير الشـرعية للسـواحل اإليطالية،  غير الشـرعية للسـواحل اإليطالية، وبينما وبينما 
تأتي نحو تأتي نحو ثلث تدفقات الهجرة غير الشـرعيةثلث تدفقات الهجرة غير الشـرعية إلى أوروبا من السـواحل الليبية، فإن  إلى أوروبا من السـواحل الليبية، فإن اسـتقرار األوضاع اسـتقرار األوضاع 
فـي ليبيـا يمثـل أهميـة ضمـن األجنـدة الخارجيـة لحكومـة “ميلونـي”فـي ليبيـا يمثـل أهميـة ضمـن األجنـدة الخارجيـة لحكومـة “ميلونـي”، وذلـك عبـر اسـتمرار دعمهـا ، وذلـك عبـر اسـتمرار دعمهـا 
لحكومـة الوحـدة الوطنيـة المعتـرف بهـا دوليـا بقيـادة “عبـد الحميـد دبيبـة”، ومحاولـة الوصـول لحكومـة الوحـدة الوطنيـة المعتـرف بهـا دوليـا بقيـادة “عبـد الحميـد دبيبـة”، ومحاولـة الوصـول 
إلـى أجنـدة دوليـة واحـدة تجـاه األزمـة الليبيـة.إلـى أجنـدة دوليـة واحـدة تجـاه األزمـة الليبيـة. وقـد يـؤدي التقـارب اإليطالـي اإلماراتـي لمزيد من  وقـد يـؤدي التقـارب اإليطالـي اإلماراتـي لمزيد من 
التعـاون فـي الملـف الليبـي، السـيما وأن ثمـة توافـق نسـبي بيـن الجانبيـن إزاء األزمـة الليبية،التعـاون فـي الملـف الليبـي، السـيما وأن ثمـة توافـق نسـبي بيـن الجانبيـن إزاء األزمـة الليبية، بعد  بعد 
أن شـهدت الشـهور الماضيـة بعـض التحـوالت فـي السياسـة اإلماراتيـة تجـاه ليبيـا، األمر الـذي تجلى أن شـهدت الشـهور الماضيـة بعـض التحـوالت فـي السياسـة اإلماراتيـة تجـاه ليبيـا، األمر الـذي تجلى 
فـي دور فـي دور الوسـاطة الدبلوماسـيةالوسـاطة الدبلوماسـية الـذي لعبتـه أبوظبـي بيـن “الدبيبـة” والقائـد العسـكري “خليفـة  الـذي لعبتـه أبوظبـي بيـن “الدبيبـة” والقائـد العسـكري “خليفـة 
حفتـر” ومحاوالتهـا لوضـع ترتيبـات تقاسـم السـلطة بيـن الطرفيـن، وهـي سياسـة مخالفـة لنهـج حفتـر” ومحاوالتهـا لوضـع ترتيبـات تقاسـم السـلطة بيـن الطرفيـن، وهـي سياسـة مخالفـة لنهـج 
اإلمـارات القديـم والـذي كانـت تتشـارك فيـه مـع مصـر وفرنسـا واتسـم بدعـم “حفتـر” وتقويـض اإلمـارات القديـم والـذي كانـت تتشـارك فيـه مـع مصـر وفرنسـا واتسـم بدعـم “حفتـر” وتقويـض 

حكومـة الوحـدة الوطنية.حكومـة الوحـدة الوطنية.
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