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مقدمة
ش هد العقد األخري حاالت من الصعود واهلبوط لعدد من القوى اإلقليمية يف املنطقة ،ففي حني
كانت مصر والعراق وسوراي ابإلضافة إىل السعودية دوال ذات ثقل سياسي واسرتاتيجي يف احمليط
اإلقليمي ،فإن التحوالت اإلقليمية ومنذ غزو العراق وما تبعه من أحداث ،قد أحدثت تراجعات
واختالالت كثرية يف املنطقة ،ما ترك فراغا يف الساحة السياسية َم ّهد لصعود بعض القوى األصغر
حجما ،لتلعب دورا أكرب من حجمها وثقلها اجليوسياسي ،لتصبح اإلمارات واحدة من بني أبرز
الالعبني اجلدد ،وتؤثر بشكل كبري يف املسارات السياسية للمنطقة العربية ،متخذة عددا من اآلليات
والوسائل لتنفيذ ما بدا واضحا أنه مشروع سياسي ممتد يف املنطقة .وترجع أمهية دارسة املشروع اإلمارايت
لكوهنا فاعال إقليميا نشطا ،وحليفا مقراب من أمريكا ،ولتنامي املؤشرات الدالة على مساعي اإلمارات
لبناء إمرباطورية مصغرة على سواحل البحر األمحر وختوم القرن األفريقي ،ابلتوازي مع رايدهتا جلهود
حماربة التيارات اإلسالمية ،وإدارة خمططات الثورة املضادة يف مصر وليبيا واليمن والسودان ،وغريها من
دول الربيع العريب ،إضافة إىل حالة التطبيع املتسارع والكامل اليت تبنتها دولة اإلمارات يف اآلونة األخرية،
لذا صار من املهم دراسة مشروع اهليمنة اإلمارايت ،وعوامل قوته وضعفه ،وآفاقه املستقبلية.
مدخل
مع تقلص النفوذ الربيطاين مبنطقة اخلليج العريب بعد احلرب العاملية الثانية ،ظهرت عدة دول جديدة
على اخلارطة ،ومن بينها دولة اإلمارات العربية املتحدة اليت أتسست يف عام  1971من احتاد ست
إمارات هي :أبو ظيب وديب والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجرية ،مث انضمت هلم يف العام التايل
إمارة رأس اخليمة ،بينما رفضت البحرين وقطر االنضمام آنذاك هلذا االحتاد .وتبلغ مساحة اإلمارات
 83600كم ،2ومتلك ساحالً يطل على اخلليج العريب بطول 644كم .ويعيش على أراضيها ما يزيد
عن  6مليون نسمة ،تبلغ نسبة اإلماراتيني منهم  %24أي قرابة املليون ونصف مواطن.
وتشغل اإلمارات املركز السابع عاملياً يف قائمة منتجي البرتول ،وحتوز أراضيها نسبة  % 8من
احتياطي النفط املؤكد عاملياً.

ححتكم اإلمارات بنظام ملكي وفقاً لدستور احتادي ،حيث خيتار رئيس الدولة وانئبه (يشغل أيضاً
منصب رئيس الوزراء) من حكام االمارات السبع أعضاء اجمللس األعلى لالحتاد ،الذي يعد مبثابة
السلطة العليا ،والذي خيتص برسم السياسة الداخلية واخلارجية للدولة .وتتمتع احلكومة االحتادية
بسلطات حمددة وفقاً للدستور ،بينما تتمتع حكومات اإلمارات السبع؛ كل على حدة بسلطات
واسعة ،فتحتفظ كل إمارة ابلسيطرة على نفطها وثرواهتا املعدنية وعلى أمنها الداخلي.
تعد إمارة أبو ظيب هي اإلمارة األكرب من حيث املساحة اجلغرافية ،واألكثر ثراء ،حيث متلك %94
من احتياطي النفط اإلمارايت ،كما تدفع أبو ظيب القدر األكرب من امليزانية االحتادية مما يتيح هلا اهليمنة
على القرارات املتعلق ة ابلسياسة اخلارجية اإلماراتية .وقد استقر العرف على أن يكون حاكم أبو ظيب
هو رئيس اإلمارات ،فتوىل الشيخ زايد آل هنيان حكم الدولة منذ أتسيسها حىت وفاته عام ،2004
مث خلفه ابنه خليفة بن زايد .ويعد ويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد هو احلاكم الفعلي منذ مرض
شقيقه .وأتيت ديب يف املكانة الثانية ابلدولة من حيث الوضع السياسي واالقتصادي ،ويشغل حاكمها
منصب رئيس الوزراء.
وقد اتسمت السياسة اخلارجية اإلماراتية منذ أتسيس الدولة وطوال فرتة حكم الشيخ زايد ابهلدوء،
واحلرص على استثمار عالقات اإلمارات الدولية لتحقيق مكاسب اقتصادية ،واالكتفاء ابلتماهي مع
ثوابت التوجهات اخلليجية وابألخص السعودية جتاه املوضوعات ذات االهتمام املشرتك.
بدايات التغير (صعود محمد بن زايد):
بدأ املناخ السياسي العام يف اإلمارات يتسم ابلتوترات منذ صعود ملف خالفة الشيخ "زايد آل
هنيان" إىل الواجهة ،مع مرضه وإصابة "خليفة" ويل عهده مبرض يف القلب بعد عملية أجراها عام
 ،1995وحيث إن الشقيق اآلخر ،انئب رئيس الوزراء "سلطان بن زايد" ،ال يتمتع ابلكاريزما الكافية
لتجاوز املعارضة لتوليه السلطة داخل عائلة "زايد" نفسها ،فقد كان التوتر حيتدم مع املنافسني املرتقبني
يف ديب ،مع قرب خلو مقعد رئيس اإلمارات ،ومن سيكون ويل العهد .هذا كان وراء صراع خفي
الختيار وجه مقبول آلل مكتوم ،يف ظل دستور يعطي الرائسة نظرًاي آلل زايد.
دوما مع والده إىل املدرسة الفرنسية،
يف ذلك الوقت كان الشيخ "خليفة" ،أكرب أبناء "زايد" ،مييل ً

خاصة مع الصداقة اجلامعة بني األخري وبني الرئيس الفرنسي "جاك شرياك" ،بينما كان ميول "آل
مكتوم" حكام إمارة ديب واملستحوذين على رائسة الوزراء إىل بريطانيا ،أي أن االجتاه اإلمارايت كان
أوروبيًا ابمتياز ،مع عالقات اقتصادية وثيقة العرى بني ديب وطهران ال ميكن املغامرة بفقدها .وسط
اللعب ة كان هناك شاب خيطط لتغيري كل ذلك ،ونقل الدفة أبكملها إىل واشنطن ،واألهم هو أتمني
وصوله إىل مقعد ويل العهد ،أو ابألحرى مقعد احلاكم الفعلي لإلمارات ،مع ضعف "خليفة" املرشح
األول املتوقع ،ما يعنيه هذا حال جناحه من بداية تنفيذ أجندة خاصة سيعاين منها الشرق األوسط
وطويال.
كامال ً
ً
كان الشاب "حممد بن زايد" ،الشاغل ملنصب رئيس أركان اجليش اإلمارايت يف حينها ،يدرك أن
جماان ،وأن األمور حتتاج إىل تقدمي ضريبة الوالء إن جاز التعبري ،لذا ،وعلى
واشنطن ال متنح مباركتها ً
يدا وقتها ،مفاوضات قاضية بشراء 80
مدار عامني ،أدار "حممد بن زايد" إحدى أكثر املفاوضات تعق ً
طائرة من طراز "إف  16بلوك  ″60ضمن ما سوقه على أنه خطة شاملة لتحديث سالح اجلو
هائال يقدر بسبعة مليارات دوالر ،إال أن
مبلغا ً
اإلمارايت ،خطة ستكلف وقتها اخلزانة اإلماراتية ً
املفاوضات مل تقتصر على أحاديث ودية حول "كعكة الطائرات املليارية" ،وإمنا تعدهتا وحتدي ًدا أثناء
زايرته بصحبة والده املريض لواشنطن ،إىل حماولة أتمني والية العهد وحكم اإلمارات الفعلي .مل يرض
اباب جيلب األمريكيني
هدرا ابلغًا ألموال الدولةً ،
فضال عن كوهنا ستفتح ً
"آل مكتوم" عن الصفقة ،ورأوها ً
إىل بالدهم ،ما يعنيه هذا من إفساد عالقات "ديب" مع إيران ،ورأوا أنه وإن كان البد من الصفقة
فليحصلوا على مقاتالت "يوروفايرت" من حليفتهم األقرب واألكثر موثوقية هلم "لندن" ،بينما مال
الرئيس املريض "زايد" وويل عهده "خليفة" إىل "ابريس" ومقاتالت "رافال" اليت تنتجها شركة "داسو"
الفرن سية ،إال أن "حممد بن زايد" حترك يف الظل برباعة لتأمني الصفقة عرب زايرات متكررة لواشنطن،
إىل أن جنح يف ذلك يف عام  ،1998ليوقع عليها "خليفة" ومينح أخاه "حممد بن زايد" هدفه األكرب،
أيضا.
ويوجه إىل "آل مكتوم" ضربة موجعة ً
ّ
كانت الوالايت املتحدة تبحث عن موطئ قدم هلا يف االحتاد النفطي ،وكان األمري الشاب يبحث
عن حلفاء يدعمون طموحاته للصعود إىل السلطة ،لذا فإن الصفقة كانت راحبة لكال الطرفني .وبفضل
الدعم األمريكي الذي حظي به األمري الشاب ،الذي ظهر بوضوح أنه الرجل املفضل ابلنسبة إىل
ض ِمن الشاب حممد مقعد والية العهد
البنتاغون ووكالة املخابرات املركزية ،ومع نفوذه الداخلي املتزايدَ ،

كثمن لتويل أخيه غري الشقيق خليفة رائسة البالد يف أعقاب وفاة زايد األب.
إبمكاننا أن نعد صعود حممد بن زايد كان نقطة التحول الفعلية لبالده إىل واشنطن ،وأن صفقة
وجت بتحويل واشنطن ملستنقع أموال ورشاوي وشبكة مرتزقة
الطائرات كانت البداية الفعلية لرحلة تح ّ
إماراتية هائلة هتاجم إبشارة بسيطة أي هدف ،رحلة امتدت ألكثر من  20عاما ،حيث مل يكن خليفة
بن زايد ،الرئيس الفعلي للبالد ،حىت وفاته ،بل مل يكن أكثر من رئيس شريف من وجهة نظر الكثريين.
ومنذ صعوده إىل والية العهد ،واصل "حممد بن زايد" تعزيز نفوذه يف واشنطن ،يف الوقت الذي كان
أيضا داخل سائر إمارات االحتاد.
يرسخ فيه سلطته ً

الفصل األول
أدوات اإلمارات وآلياتها لتنفيذ مشروعها
•

أوال :المال:

تنهج أبو ظيب سياسة "املال مقابل الوالء" لتنفيذ أجندهتا  ،وهو ما تتبعه مع الكثري من الدول اليت
تعاين من هشاشة يف بنيتها االقتصادية والسياسية بوجه عام ،حيث تكون األجواء مهيأة إلعادة هيكلة
القرار السياسي يف حال ضخ املاليني من الدوالرات واملنح واملساعدات اليت تنتشل تلك البلدان -
ولو مؤقتًا  -من مأزقها االقتصادي.
وهذا ما حدث مع مصر وغريها من دول الربيع العريب ،إذ شكل الدعم املايل ملصر على سبيل
املثال حجر الزاوية يف قدرة اجليش على إحداث انقالب يف السلطة ،إذ لوال املال اخلليجي ويف املقدمة
مال اإلمارات ،أو بتعبري الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي "الرز" ملا استطاع اجليش يف مصر االستمرار
يف السلطة ،بل ميكننا القول إنه لوال املال اخلليجي ما كان هلذا االنقالب أن حيدث من األساس.
مل توظف اإلمارات املال لدى الدول الفقرية فقط ،بل سعت لكسب والءات سياسيني ولوبيات
انفذة يف دولة صنع القرار "الوالايت املتحدة األمريكية ،وغريها من العواصم الغربية ،وقد كشفت
التسريبات العديدة للسفري اإلمارايت يف واشطن يوسف العتيبة عن حجم النفوذ الذي يتمتع به الرجل
يف دوائر سياسية ودبلوماسية وحبثية وإعالمية أمريكية ،واستخدامه هلذا النفوذ من أجل دعم السياسة
اإلماراتية يف املنطقة خالل األعوام املاضية .وقد استخدم العتيبة يف ذلك املال السياسي وشراء والءات
سياسيني ،ودبلوماسيني وإعالميني وابحثني.
يف هناية عام  2017كتبت جملة  Foreign Policyتقريرا بعنوان "اإلمارات تدفع لضباط
سابقني يف سي آي إيه لبناء إمرباطورية جتسس يف اخلليج" .وقال أحد املوظفني السابقني للمجلة ،إن
املال كان رائعاً «لقد كان  1000دوالر يف اليوم ،وميكنك العيش يف فيال ،أو يف فندق  5جنوم يف أبو
ظيب» .إهنا تدفع املال للجميع؛ للدول لألفراد للمؤسسات مقابل كل شيء؛ جتسس كسب والء ،ويف

األخري العمل من أجل مشروعها الكبري .الكثري من املال والقليل من الوقت كفيالن بتغيري كل شيء،
يبدو أن تلك القاعدة هي ما يؤمن به «ابن زايد» ورجاله يف واشنطن ،الذين ينظر إليهم اليوم يف
العاصمة األمريكية كمصدر غري حمدود للمال الالزم لتمويل أي شيء.
•

ثانيا اإلعالم:

ال خيفى على املتابع للشأن العام أن دولة اإلمارات متتلك ترسانة هائلة من وسائل اإلعالم احمللية
والعربية والدولية ،يف مدينة ديب لإلعالم وشقيقاهتا يف أبو ظيب والفجرية ،إىل جانب مدينة ديب لإلنرتنت
حيث املقر اإلقليمي لشركة "تويرت" ،فضال عن إمرباطورية من اإلعالم احلكومي يف أبو ظيب وديب
حتديدا .سلطان اجلابر ،وهو املسؤول عن حنو  30ملفا اسرتاتيجيا وحيواي يف الدولة ،ورئيس اجمللس
الوطين لإلعالم ،كشف أن عدد املؤسسات اإلعالمية املرخصة يف املناطق احلرة ابإلمارات يبلغ 38
حمطة إذاعية و 180حمطة تلفزيونية و 54صحيفة ومئات اجملالت .وأكد أن اجمللس وقع مذكرات
تفاهم مع هذه اجلهات ملراقبة حمتواها ،وأن سلطة اجمللس على تلك اجلهات ال يقتصر فقط على منح
الرتاخيص ،بل إن اجمللس يعد كذلك أداة رقابية على حمتواها.
ومع دخول اإلمارات يف مرحلة الرتويج للتطبيع مع إسرائيل مت تدشني مؤسسة إعالمية جديدة
عرف نفسها عرب موقعها اإللكرتوين أبهنا
تعرف بـ "أكادميية اإلعالم اجلديد أو  "New Mediaتح ّ
"مؤسسة تعليمية تطرح جمموعة واسعة من الربامج العلمية يف جمال اإلعالم الرقمي ابستخدام تقنيات
التعليم عن بعد" ،وتستهدف "تعزيز مهارات املنتسبني لرباجمها املتنوعة هبدف ختريج أفراد مؤثرين
ومبدعني مؤهلني لقيادة قطاع اإلعالم واحملتوى الرقمي" .افتتح األكادميية انئب رئيس دولة اإلمارات
رئيس جملس الوزراء حاكم ديب ،حممد بن راشد آل مكتوم ،يف يونيو .2020
الفريق الرئيسي من اخلرباء واملتخصصني القائمني على املؤسسة معظمهم أجانب ،فبينهم كيلب
غاردنر ،الذي قاد فريق اإلعالم الرقمي للحملة الرائسية للرئيس األمريكي األسبق ابراك أوابما ،وكذلك
نيل ابتل املتخصص يف التسويق اإللكرتوين ،والذي ألف كتباً يف جمال ختصصه ،صنف بعضها أكثر
الكتب مبيعاً يف قوائم صحف أمريكية مثل ( The New York Timesزار نيل إسرائيل يف
مايو/أاير  2015ضمن جولة عمل ،استضيف حينها يف وسائل إعالم إسرائيلية وشبكات استثمارية
بينها  ،Viola Groupوهي جمموعة إسرائيلية استثمارية يف أسهم الشركات التكنولوجية) ،ابإلضافة

ملتخصصني آخرين يف جماالت صناعة البودكاست ويوتيوب وحترير الصور والفيديوهات وصناعة األفالم
الرقمية.
يف سبتمرب  2020كانت املرة األوىل اليت تدين فيها اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إسرائيل
وسحب االستثمارات منها وفرض العقوابت عليها املعروفة بـ  ،BDSنشاط أكادميية "نيو ميداي"
اإلماراتية اليت أنشأها حاكم ديب حممد بن راشد آل مكتوم قبل شهرين فقط من بيان جلنة املقاطعة.
بيان اإلدانة واملقاطعة جاء بعد أسابيع من اتفاق التطبيع اإلمارايت – اإلسرائيلي ،وقد ركزت جلنة
املقاطعة فيه على املطالبة مبقاطعة برانمج " – Nas Dailyانس ديلي"؛ وقالت اللجنة إنه "يهدف
املؤثرين يف التطبيع مع إسرائيل والتغطية على جرائمها" – حسب تعبري احلركة
لتوريط صانعي احملتوى و ّ
الفلسطينية .-
واعتربت أن مشروع "انس ديلي" واملشاريع املماثلة هتدف لـ "استعمار العقول العربية وترويج القبول
ابالستعمار اإلسرائيلي لألرض العربية كقدر ،ضمن خطوات ع ّدة لتصفية القضية الفلسطينية وتبييض
جرائم االحتالل".
جلنة املقاطعة اليت أيدهتا معظم القوى واألحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية بعد إنشائها يف العام
 ، 2005أشارت إىل أن إسرائيل ومعها األنظمة العربية املطبعة حتاول "اخرتاق وعي الشعوب العربية
حتررها وتق ّدمها ونضاالهتا من أجل العدالة مرتبطة حبرية الشعب الفلسطيين".
املؤمنة أبن ّ
بيان اللجنة أضاف أن "إسرائيل تنفق مبالغ هائلة على محالت إعالمية تطبيعية مضلّلة من خالل

متطورة ميكنها مساعدة (جرياهنا) العرب
نشر حمتوى (غري سياسي) يحظهر إسرائيل وكأهنا دولة طبيعية ّ
بعيداً عن كل جرائمها ضد الشعب الفلسطيين واألمة العربية والعداء التارخيي معها كنظام استعماري
وعنصري".

أما يف نقطة إشارهتا إىل أكادميية  New Mediaاإلماراتية ،فقد أدانت متويلها لربانمج "انس
تضم
ديلي" الذي كان يهدف إىل تدريب  80صانع حمتوى عريب من خالل "أكادميية انس" اليت ّ
إسرائيليني من ضمن طاقم اإلشراف والتدريب الذي يرأسه االسرائيلي جواناثن بيليك ،وذكرت جلنة
 BDSمثاالً عن صانع احملتوى نصري ايسني ،الذي يصور الصراع مع إسرائيل كصراعٌ بني طرفني

متكافئَ ْي القوة ،ويتجاهل حقوق الشعب الفلسطيين – حبسب احلركة الفلسطينية .-
وقد اعتربت جلنة املقاطعة أن "الدعم من قبل النظام اإلمارايت االستبدادي يش ّكل تواطؤاً صرحياً يف
اجلهود اإلسرائيلية لغزو عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام االستعمار االستيطاين واألابرهتايد اإلسرائيلي،
فضالً عن تسويق اتفاقية العار اليت أبرمها النظام مع االحتالل" ،وذلك يف بياهنا املنادي مبقاطعة الربانمج
وداعميه ،واليت اعتربهتا واحدة من أجنح محالهتا للمقاطعة يف عام .2020
تستغل اإلمارات تلك الرتسانة اإلعالمية يف حتقيق أجنداهتا املختلفة ،فتستطيع أن متأل الساحة
اإلعالمية صخبا جتاه حكومة ما أو رمز سياسي إذا ما قررت اإلمارات ذلك ،سواء كان هذا مدحيا أو
هجوما ،ومثة عشرات األمثلة على ذلك؛ منها على سبيل املثال اهلجوم على احلكومة املغربية حيث
أطلقت محلة إعالمية للهجوم على رئيس احلكومة املغربية سعد الدين العثماين ،واهتامه ابلفشل يف
مواجهة وابء كوروان .وعكس الرتكيز على العثماين ،ابعتباره زعيم حزب إسالمي ،تناصبه اإلمارات
العداء اإليديولوجي وال خيدم مشروعها يف املنطقة املغاربية ،ومثل ذلك ميكن أن يقال يف تونس وحزب
النهضة وعلى رأسه الغنوشي ،يف مقابل دعم حلفائها أمثال العقيد املتقاعد خليفة حفرت الذي أعلن
عن محلته اليت مساها "الكرامة" من منصات اإلعالم اإلمارايت.
•

ثالثا :االختراق السياسي:

تقوم فكرة االخرتاق السياسي يف العقلية االسرتاتيجية اإلماراتية على التسلل داخل أنظمة احلكم،
ودعم األطراف املتوافقة مع رؤيتها وتكوين صالت اسرتاتيجية معها ،سواء أدرك الطرف املخرتق تلك
اخلطة أم مل يدركها ،وال مانع من استخدام القوة اخلشنة ودعم بعض املؤسسات إلحداث انقالب
عسكري ،أو انعم بدعم أشخاص أو أحزاب موالية هلا للهيمنة على السلطة .وقد سعت دولة اإلمارات
لتحقيق اخرتاق سياسي للدول املركزية يف املنطقة وحماولة التأثري يف سياساهتا اخلارجية بشكل يتناغم مع
أهداف مشروعها ،لذا كان الرتكيز على مصر أوالً ،والسعودية الحقاً ،مث حصار مراكز دعم وأتييد
"الربيع العريب" للتخلص منها ،وخاصة تركيا وقطر.
مشروعا سعوداي إماراتيا ،بل هو
ففي احلالة السعودية على سبيل املثال :ال ميكننا القول إن مثة
ً
مشروع إمارايت خالص ،وأي جتاوب من قبل األنظمة أو القيادات يف دول املنطقة للسياسة اإلماراتية

يف حقيقته نوع من اخلضوع للتأثري اإلمارايت وإن كان ينظر إليه من األطراف األخرى على أنه نوع من
العمل املشرتك يف إطار تبادل مصاحل .يربز هذا جليا يف احلالة السعودية؛ إذ تبدو السعودية كنظام
مكتوف اليدين إزاء األطماع اإلماراتية ،خاصة يف احلالة اليمنية؛ فمع وجود تباين يف وجهات النظر
وحماولة النظام السعودي احلد من التغول اإلمارايت يف اليمن إال أن األخرية يف النهاية جنحت يف حتقيق
أطماعها يف اليمن ،من دون إمكانية حقيقية للسعودية حىت اآلن من إيقاف ذلك املشروع .أييت ذلك
ماسة إىل خربة أبو
يف سياق توظيف توريث احلكم لويل العهد حممد بن سلمان ،الذي هو يف حاجة ّ
ظيب لدى دوائر احلكم الغربية واألمريكية خاصة ،وكذلك يف إدارة شئون احلكم الداخلية والتخلص من
اخلصوم احملتملني.

واحلقيقة أن اإلمارات استطاعت اخرتاق اململكة سياسيا وجتييش قدراهتا وثقلها االقتصادي
والسياسي ومكانتها الدينية للحصول على الدعم لتحقيق طموحات ومشروع أبو ظيب يف املنطقة،
وتقزمي دول اململكة وإنقاص مواطن القوة الناعمة لديها .وإضعاف دورها اإلسالمي والدعوي يف ذات
الوقت!
ويؤشر لذلك أيضا حماوالت اإلمارات الخرتاق النظام السياسي يف سلطنة عمان إابن حياة السلطان
قابوس ،حيث مت الكشف عن حماولة جتسس أعلنت عنها سلطنة عمان يف عام  2011فقد ذكرت
وسائل اإلعالم العمانية وقتها عن “تفكيك شبكة جتسس إماراتية تستهدف نظام احلكم يف عمان
وآلية العمل احلكومي والعسكري” .وحينها احتوى أمري الكويت السابق ،الشيخ صباح األمحد الصباح،
األزمة اليت كادت تف ّكك جملس التعاون اخلليجي؛ عرب اصطحاب ويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد إىل
السلطنة وتقدميه اعتذاراً مباشراً للسلطان قابوس بن سعيد.
فاإلمارات مل ترتك دولة من دول املنطقة إال وحاولت اخرتاق جماهلا السياسي وكسب والءات بعض
أصحاب القرار لصاحل طموحاهتا السياسية.
ومل تسلم الدول الكربى من حماوالت االخرتاق هذه ،فقد سعت اإلمارات أيضا إىل التأثري على
السياسة
اخلارجية األمريكية ،وقد ألقت السلطات األمريكية القبض على توماس ابراك ،رجل األعمال

واملستشار املقرب من الرئيس السابق دوانلد ترامب ،بتهمة العمل لصاحل حكومة أجنبية ،وهي احلكومة
اإلماراتية ،من دون أن يصرح عن هذا النشاط ،كما يفرض عليه القانون األمريكي.
وقد سبق لباراك أن عمل مستشارا غري رمسي يف محلة الرئيس السابق ترامب عام  ،2016قبل أن
يتم تعيينه رمسياً رئيساً للجنة املنظمة حلفل تنصيب ترامب ،الرئيس اخلامس واألربعني للوالايت املتحدة.
وأشار مساعد وزير العدل لشؤون األمن القومي ،مارك ليسكو ،يف بيان صحفي ،إىل أن "توماس
ابراك متهم مع شخصني آخرين مبحاولة توجيه دفة السياسة اخلارجية لدوانلد ترامب حني كان ال يزال
مرشحا للرائسة ،والتأثري على السياسة اخلارجية إلدارته بعد فوزه ابلرائسة".
وأفادت وسائل إعالم أمريكية أبن توماس ابراك ومتهمني آخرين ،أحدمها إمارايت ،يواجهون هتما
ثقيلة من قبيل دفع مصاحل اإلمارات يف واشنطن ،والتأثري على مواقف السياسة اخلارجية حلملة مرشح
يف االنتخاابت الرائسية األمريكية لعام  2016والقيام حبملة يف مارس  2017من أجل تعيني مرشح
زكته اإلمارات سفريا للوالايت املتّحدة يف أبو ظيب.
وتشمل قائمة االهتام أيضا التآمر وعرقلة سري العدالة واإلدالء ببياانت كاذبة ملكتب التحقيقات
الفيدرايل خالل مقابلة عام  .2019وقد نفى متحدث ابسم ابراك هذه التهم وأكد على براءته.
وحبسب صحيفة نيويورك اتميز ،كان ابراك حلقة الوصل بني ترامب وحكام اإلمارات والسعودية.
فقد ربطته عالقات صداقة قدمية وقوية مع سفري دولة اإلمارات العربية لدى واشنطن يوسف العتيبة.
وكانت دولة اإلمارات قد استعانت جبماعات ضغط داخل واشنطن وضخت ماليني الدوالرات،
للدفع ابلسياسات اخلارجية األمريكية لدعمها ،سواء إعالمياً أو سياسياً.
ومتَ ّكن نفوذ اإلمارات يف واشنطن من منع استهدافها يف جمال حقوق اإلنسان ،حيث شكل
مسؤولون إماراتيون جزء من الدائرة املقربة من الرئيس األمريكي السابق دوانلد ترامب ،حيث كان يطلق
على السفري اإلمارايت يوسف العتيبة لقب "أقوى سفري يف واشنطن" والذي كانت جتمعه عالقات وثيقة
مع صهر ترامب ومستشاره جاريد كوشنر.
عالوة على ذلك كان العتيبة ينشر مقاالت يف كربايت الصحف واجملالت األمريكية املرموقة مثل

"وول سرتيت جورانل" و "فورين بولسي" تعكس موقف بالده من خمتلف القضااي وللدفاع عن
سياساهتا.
وكان مركز السياسة الدولية ( )CIPقد أصدر ،ضمن مبادرته اخلاصة بتتبع شفافية النفوذ األجنيب
يف الوالايت املتحدة ،دراسة بعنوان "اللويب اإلمارايت :كيف تفوز اإلمارات يف واشنطن" تناولت نفوذ
أبو ظيب يف الوالايت املتحدة دون التطرق إىل حتليل املصاحل التجارية بني البلدين أو األموال اليت ينفقها
اإلماراتيون على أنشطة التأثري األخرى ،مبا يف ذلك ماليني الدوالرات اليت ينفقوهنا على مؤسسات
الفكر والرأي ،واجلامعات األمريكية.
وتعترب أبو ظيب من أهم املستثمرين يف االقتصاد األمريكي ،وتشري تقارير إىل أن قيمة احملفظة اليت
متتلكها اإلمارات يف واشنطن ترتاوح بني  250و 500مليار دوالر.
كما تعد اإلمارات اثلث أكرب زبون للوالايت املتحدة األمريكية يف قطاع األسلحة واملعدات
العسكرية ،وابلتايل فإن حجم املبادالت والعالقات االقتصادية بني البلدين جيعل مواجهة اإلمارات
واستعداءها قراراً استبعدته إدارة الرئيس السابق دوانلد ترامب ،ويف املقابل اسرتضت أبو ظيب يف بعض
امللفات.
•

رابعا السالح:

يبدو أن حممد بن زايد يعتقد أن إبمكانه بناء إمرباطورية كربى متتد من اخلليج إىل املغرب العريب،
أدايت املال والسالح على الطريقة الكالسيكية ألمراء احلرب .وقد اتضح ذلك
وذلك عرب استخدام ْ
بشكل كبري بعد ثورات "الربيع العريب" ،خوفاً من انتقال عدواها إىل شواطئ اخلليج واإلطاحة ابلعائلة
احلاكمة .حيث كلفت اإلمارات مرتزقة ،من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب إفريقيا وأسرتاليا ،وهو
األمر الذي ذكره موقع “بز فييد نيوز” األمريكي اإلخباري يف تقرير نشره يوم ( 16أكتوبر ،)2018
عن ضلوع القيادي الفلسطيين حممد دحالن يف تسهيل الكثري من العمليات األمنية السرية الدائرة
ابليمن ،من خالل مسؤوليته عن جلب املرتزقة من اخلارج وإيصاهلم لألراضي اليمنية ،لتنفيذ عمليات
قتل واغتيال طالت رجال دين ابرزين وشخصيات سياسية إسالمية.

•

خامسا استخدام الجماعات الدينية المدجنة:

"أقرب املذاهب إىل الروحانية" ..هكذا وصف "عبدهللا النعيم" املندوب الدائم لإلمارات يف منظمة
األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة (اليونسكو) الصوفيةَ ،خالل لقاء مع برانمج "ساعة خليجية" على
إذاعة مونت كارلو الدولية ،معربا بذلك عن مشروع متكامل تتبناه أبو ظيب لـ "اإلسالم الوسطي"
حسب مفهوم ويل عهد اإلمارة "حممد بن زايد".
إهنا قابلية التصوف إذن لـ"النمذجة" على مقاس مناسب للسلطة املتغلبة ،وهو ما سبق أن حذر
منه املفكر املصري الراحل "عبدالوهاب املسريي" يف مقال نشر يف  26ديسمرب  2004حتت عنوان
"اإلسالم والغرب" قائال" :العامل الغريب الذي حيارب اإلسالم ،يشجع احلركات الصوفية وقد أوصت
جلنة الكوجنرس اخلاصة ابحلرايت الدينية أبن تقوم الدول العربية بتشجيع تلك احلركات؛ فالزهد يف الدنيا
واالنصراف عنها وعن عامل السياسة يضعف وال شك صالبة مقاومة االستعمار الغريب".
ويف هذا اإلطار ،اختارت أبو ظيب الصوفية ابعتبارها "الفرع" األهدأ سياسيا يف اإلسالم ،وقامت
إبعادة تطويعها عرب تفريغها من مضموهنا الروحي والعملي وبدأت اجتاها دوليا لنشر التصوف كبديل
لكل من السلفية وحركات اإلسالم السياسي ،وعقد لذلك مؤمتر يف العاصمة الشيشانية جروزين عام
 2016عن اإلسالم السين ،ابلتنسيق مع الرئيس الشيشاين "رمضان قديروف" ،وانتهى إىل قطع العالقة
بني اإلسالم وأي نشاط سياسي.
غري أن التوجه اإلمارايت مل يكن سوى إعادة إنتاج ملشروع أمريكي سبق أن روجت له مؤسسة راند
البحثية التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) ،يف تقريرها الشهري "إسالم دميقراطي مدين  -الشركاء واملوارد"،
الذي حثت فيه على تكوين شبكات من الشركاء يف الشرق األوسط جتمع بني احلداثيني واملتصوفة.
واعتربت "راند" أن هذين التوجهني ،الصوفية واحلداثة ،لديهما قابلية "التماهي مع القيم الغربية
والتبشري هبا يف اجملتمعات العربية" ،مبا يعين إمكانية سحب البساط من حتت أرجل السلفيني واإلخوان
املسلمني".
فاحلداثيون هم الفئة األجدر واألوثق أمريكيا حبمل رسالة "تطوير اإلسالم الدميقراطي" ونشرها ،غري
أن غياب الظهري الشعيب هلم أضعف من فاعليتهم ،ولتاليف هذا الضعف "ال بد من خلق ظهري صويف

حمتسامح مع اإلسالم الذي تريده أمريكا" ،حسب نص التقرير.
1ـ مؤمنون بال حدود:

جمايل
هي مؤسسة فكرية حبثية إماراتية أنشأهتا ومولتها اإلمارات وجلبت إليها عددا من الباحثني يف ّ
الفكر والثقافة ،مقرها الرئيس يف مدينة الرابط يف املغرب ،وهلا عدة فروع ومكاتب تنسيق يف بعض
الدول العربية .يف الثالثني من أكتوبر عام  2018ألغت السلطات األردنية مؤمت ًرا ملؤسسة مؤمنون بال
حدود تضمن -حبسب بعض نواب اإلسالميني -عناوين مصادمة للمجتمع ،وهو ما أجج االنقسام
حول املوقف من املؤمتر خباصة ،واملؤسسة ابلعموم.
ويف غمرة السجال حول أسباب منع املؤمتر ،تفاجأ املتابعون خبرب اختطاف قنديل ،الرجل األول يف
املؤسسة ورئيس جمل س األمناء؛ قبل أن تعلن الشرطة العثور عليه يف حالة مزرية وعلى ظهره جروح
وحروق .وقد كتب على ظهره ابلسكني "إسالم بال حدود" .خرجت املؤسسة يف حينها ببيان أدانت
فيه تيارات اإلسالم السياسي ،خصوم قنديل واملؤسسة؛ حيث إن املتسبب يف هذا اهلجوم متمثل يف
"محلة التحريض اليت تعرض هلا الكاتب األردين خاصة من قوى اإلسالم السياسي ،اليت وصلت إىل
حد هتديده ابلقتل".
بيد أن مفاجأة ستظهر سريعا ،ففي حتقيقات األمن العام األردين اعرتف ابن أخت قنديل بطلب
خاله االشرتاك يف فربكة هذه القصة ،واليت ستربر لقنديل ومؤسسته اهتام خصومه ،وليحصبح قنديل ورفاقه
األبطال الذين تحطاردهم قوى الظالم والرجعية عالقا يف دوامة تقدح يف مصداقيتها ولتضطر ،هي لتجميد
عضوية قنديل ،ويف لقاء مجع عددا من طلبة منظمة التجديد مع أمحد الريسوين ،العامل املغريب الذي
خلف القرضاوي مؤخرا يف رائسة االحتاد العاملي لعلماء املسلمني؛ حسئل الريسوين عن منظمة "مؤمنون
بال حدود" فوصفها أبهنا "تبدأ ابإلميان لتنتهي ابإلحلاد" ،وحذر الريسوين مما وصفه بـ "الدور اخلطري
الذي ميكن أن تقوم به"..
ويرى الدكتور فهد العجالن أن اإلسالم السياسي وتفكيكه يشغل حيزا كبريا من أحباث "مؤمنون
بال حدود" ،إذ حتفل املؤسسة مبححاضرين دائمني ،وأكادمييني ابرزين للحديث عن تقويض اإلسالم
السياسي يف الوضع الراهن ،على رأسهم األكادميي اللبناين البارز رضوان السيد ،الذي ابت ضيفا دائما

لدى املؤسسة للهجوم على "اإلسالم السياسي" ،حيث يصرح السيد أبن "اإلسالم السياسي" مغاير
"لإلسالم السين" التقليدي والذي ميثله األزهر والزيتونة ومؤسسات اإلسالم التقليدية ذات الطابع
الصويف غري املناوئ للسلطة ،واملتصاحل مع إحداثيات الفكر والشريعة اليت تفرضها الدولة احلديثة.
مؤخرا مجدت املغرب نشاط املؤسسة ويرجع كثري من احملللني سبب اإلغالق إىل التوترات يف
العالقات بني املغرب واإلمارات.
2ـ مركز المسبار:
مركز املسبار للدراسات والبحوث هو مركز أنشأته اإلمارات واهلدف من إنشائه دراسة احلركات
اإلسالمية والظاهرة الثقافية عموماً ،ببعديها الفكري واالجتماعي السياسي .يبدي املركز اهتماماً خاصاً
ابحلركات اإلسالمية املعاصرة ،فكراً وممارسة ،رموزاً وأفكاراً ،كما يهتم بدراسة احلركات ذات الطابع
التارخيي مىت ظل أتثريها حاضراً يف الواقع املعيش .يسعى املركز إىل عدد من األهداف الرئيسية يف جمال
عمله ،أييت يف مقدمتها :نشر الكره للحركات اإلسالمية؛ رموزها وأفكارها وعالقاهتا ،من خالل حبوث
علمية متخصصة ،ينشرها يف إصداره الدوري لكتاب املسبار الشهري وسائر إصداراته ونشاطاته ،ويتم
توظيف حقيقة أن تطوير الوعي العام وتنميته شرط للتنمية الشاملة ،اليت يؤكد املركز يف رسالته وتصوره
أهنا تبدأ من اإلنسان كما تنتهي إليه ،ويتبىن إحياء الرتاث التجديدي والتنويري العريب ورفض اجلمود
احلريف ،والتعصب والتعاطي مع خطاب اهلوية مبنطق إبداعي وإنساين فعال ،بعيداً عن دعوات الكراهية
واالنعزال ،على حد تعبري املركز.
3ـ مجلس حكماء المسلمين:
ِ
عددا من علماء املسلمني حول
جملس حح َكماء املحسلمني ،هو هيئة مستقلَّة أنشأهتا اإلمارات تضم ً
مقرا له ،مت
العامل معظمهم من الصوفية يرأسها إمام األزهر الشيخ أمحد الطيب ،يتَّخذ من أبو ظيب ً
أتسيسه يوم  19يوليو  . 2014هتدف اإلمارات من وراء ذلك إجياد مؤسسة دينية ذات صفة دولية
تكون حتت هيمنتها املباشرة ،وتسعى لتنفيذ أجندهتا الدينية يف حماربة أهل السنة ونشر الصوفية والتماهي
أعلن عنها اجمللس:
مع القيم الغربية .وقد جاء يف أهدافها اليت َ
•

العمل على إرساء ِ
القيَم واألمن والسلم اجملتمعي يف العامل اإلسالمي.

•

حتديد أسس التعايش بني مواطين البلد الواحد والبلدان املسلمة املختلفة.

•

وضع احللول ملعاجلة الصراعات الداخلية بني املسلمني.

•

تعزيز روح التسامح واحلوار واملنهج الوسطي.

ومن أبرز أعضائها أمحد الطيب ،شيخ األزهر .عبد هللا بن بيه ،رئيس منتدى تعزيز السلم يف
سابقا يف إندونيسيا .إبراهيم احلسيين،
اجملتمعات املسلمة .حممد قريش شهاب ،وزير الشؤون الدينية ً
رئيس هيئة اإلفتاء ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية يف نيجرياي .أبو لبابة الطاهر حسني ،رئيس جامعة
سابقا يف تونس.
الزيتونة ً
4ـ مؤسسة طابة:
إحدى مؤسسات شبكة التصوف السياسي اليت ترعاها اإلمارات؛ ملواجهة السلفية احلركية
والتقليدية.
وقد أسسها احلبيب علي اجلفري وآخرون ،ومقرها أبو ظيب .وتعد املؤسسة أحد النماذج احلية املعربة
عن الصورة الغربية للفكر اإلسالمي .وهي إحدى مثرات عمل الغرب على إنشاء مؤسسات حتت
مسمى إسالمي لصياغة اإلسالم وفق التوجهات الغربية.
عرفت مؤسسة طابة نفسها على أهنا مؤسسة إسالمية ،إال أهنا مل تتناول يف منظومة أهدافها أي
شيء عن الشريعة أو النظام اإلسالمي أو الكتاب والسنة ،وتتبىن مصطلح القيم احلضارية لإلسالم
متاشيا مع مصطلحات مراكز البحث األمريكية اليت تقصد به نزع خصوصيات اإلسالم ومتاهيه مع
القيم الغربية.
طابة حتصر املثل العليا لإلسالم يف عموميات تصلح للحديث عن أي دين؛ لتذويب اإلسالم يف
األداين األخرى ،وتغليب االهنزامية والتخاذل ،واألهداف اليت صاغتها طابة ترتكز على جتميل صورة
الغرب ،ووصم كل من يعاديه ابإلرهاب.
يرتكز خطاب طابة على تشويه دعاة اخلالفة واحلكم اإلسالمي ،والنيل من اإلسالم السياسي
هبدف اختزال الشريعة يف بعض القيم الروحية ،وتتالعب أبصول الدين حتت مظلة احلديث عن جتديد

اخلطاب الديين ،وتركز يف منظومة أهدافها على استيعاب التنوع الديين والثقايف واإلنساين ،وهو ما
حيمل ضمنا املساواة بني األداين ،وتسعى هليمنة الفكر الصويف على اخلطاب اإلسالمي وجعله اخلطاب
الرمسي املوجه للحكام وقادة الرأي.
وميكن القول أن عمل مؤسسة طابة هو رافعة وأداة للتوجهات الغربية ،الرامية إىل سيطرة الصوفية
على مؤسسات التعليم واإلعالم؛ الحتواء قطاعات الشباب لصهرهم وتشكيل عقوهلم ،وخدمة
التوجهات الغربية اليت هتدف إىل نشر الفكر احلداثي ،واعتباره إطارا لتفسري اإلسالم.
5ـ منتدى تعزيز السلم في المجتمعات اإلسالمية:
عرف املنتدى دوره يف موقعه الرمسي أبنه "تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة"
ّ
تستضيف أبو ظيب ،عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة هذا املنتدى بشكل سنوي ،والذي يعد
من أهم املنتدايت يف العامل اإلسالمي .ويناقش املنتدى اإلشكاليات والقضااي اإلنسانية احملدقة ابإلنسان
يف عامل اليوم ،واليت جنمت عن الصراعات الفكرية والطائفية يف اجملتمعات املسلمة ،بسبب استقواء كل
طرف مبن يعينه وحيتضنه على حساب مصلحة األمة.
ويشارك يف "منتدى تعزيز السلم يف اجملتمعات املسلمة" املئات من العلماء واملفكرين اإلسالميني
من خمتلف أحناء العامل ،من أجل االجتماع على موقف موحد ملواجهة االضطراابت وأعمال العنف يف
العامل اإلسالمي ،اليت مل تدع أي نوع من األسلحة إال واستخدمته يف الصراعات الدائرة ،دون أن ترعى
حرمة أو ترقب ذمة.
ٍ
كجهد متمي ٍز لتبديد عوارض احلذر والتخوف والريبة ،وكاستهالل ملشروع ميضي
وأييت هذا املنتدى
خبطوات واثقة لرتسيخ كل ما يتجلى يف ديننا احلنيف من مظاهر السلم واألمن واألمان واالنفتاح على
اآلخر.
ومن هنا جند أن مجيع تلك املؤسسات اليت أنشأهتا اإلمارات ،كلها أوالد عالت ،تدور حول نفس
األهداف وتتخذ نفس املدارات الفكرية ،ال ختتلف إال يف الشكل واألدوات.

سادسا التطبيع:
ً
بعد سنوات من التطبيع السري ومن حتت الطاولة ،أعلنت كل من اإلمارات العربية املتحدة و
"إسرائيل" يوم  13أغسطس  2020خارطة طريق من أجل تطبيع العالقات بينهما بشكل رمسي
وكامل ،وبرعاية الوالايت املتحدة األمريكية.
عرب وسائل عديدة علنية وغري علنية ،تسارعت اخلطوات اإلماراتية الرمسية للتطبيع مع دولة االحتالل
اإلسرائيلي ،اليت تتمسك شعوب املنطقة بكوهنا حمتلة لفلسطني وأر ٍ
اض عربية أخرى.
وبعد أن كانت "إسرائيل" يف السابق متتنع عن النشر عن عالقاهتا مع دول عربية ال توجد معها
عالقات دبلوماسية؛ لتجنُّب إحراج هذه الدول ،أصبحت اآلن أكثر انكشافاً مع بعض الدول العربية
ويف مقدمتها اإلمارات ،يف وقت مل تعد فيه أبو ظيب جتد حرجاً يف التصريح هبا رمسياً.
ومل تتخذ العالقات بني اإلمارات و"إسرائيل" الطابع الرمسي والعلين بني ليلة وضحاها ،ولكنها مرت
بعدة مراحل ،وتطورت عرب عديد من احملطات خالل السنوات املاضية ،كان أبرزها يف عام .2019
يف نوفمرب  ،2015أعلنت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية افتتاح ممثلية دبلوماسية لـ"تل أبيب" لدى وكالة
األمم املتحدة للطاقة املتجددة "إيرينا" ،اليت تتخذ من أبو ظيب مقراً هلا ،يف الوقت الذي أكدت فيه
وزارة اخلارجية اإلماراتية أن أي اتفاقيات بني إسرائيل والوكالة ال متثل أي تغيري يف موقف اإلمارات
وعالقاهتا بدولة االحتالل ،حيث ال توجد أي عالقات دبلوماسية بني الطرفني.
ورغم نفي اإلمارات الدائم لوجود أي عالقات دبلوماسية بينها وبني "تل أبيب" ،فإن العالقات
التجارية واالقتصادية كانت موجودة وبقوة ،حيث ذكرت إحدى الدراسات أن منظمة مديري االقتناء
واللوجستية يف "إسرائيل" كشفت عن أرقام الصادرات الصناعية بني الدول العربية و"تل أبيب" يف
.2008
األرقام أكدت أن اإلمارات أكثر الدول بعد مصر واألردن بـ 25.5مليون دوالر ،يليها املغرب
بـ 17.2مليون دوالر ،مضيفة أن هذه األرقام مل تتضمن صادرات اجملوهرات اإلسرائيلية ،اليت بلغت
لسوق ديب فقط  200مليون دوالر.

ورغم التطبيع العلين وغري العلين خالل السنوات املاضية ،إال أن عام  2019محل كثرياً من خطوات
التطبيع ،اليت كانت هذه املرة بشكل علين ،ففي  10ديسمرب ،2019أعلنت دولة االحتالل مشاركتها
يف معرض "إكسبو ديب  ،"2020مشرية إىل أن املدير العام لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية يوفال روتيم،
زار ديب ،يف إطار االستعدادات ملعرض "إكسبو  ،"2020ووقَّع على اتفاق املشاركة ،وقد مت أتجيل
املعرض نظرا للتداعيات اليت خلفها انتشار جائحة فريوس كوروان يف العامل.
والتقى روتيم مسؤولني حبكومة اإلمارات وإدارة املعرض يف إطار هذه االستعدادات.
ويف  15ديسمرب  ،2019ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ،أن وفداً من كبار املسؤولني يف
وزارة العدل اإلسرائيلية توجهوا إىل اإلمارات العربية املتحدة؛ للمشاركة يف مؤمتر دويل حول مكافحة
الفساد ،ينظَّم أببو ظيب.
وأضافت الصحيفة العربية :إن "دينا زيلرب ،انئبة املدعي العام ،ترتأس الوفد اإلسرائيلي ،الذي يضم
مسؤولني كباراً من القسمني اجلنائي والدويل يف النيابة العامة اإلسرائيلية".
كما زار وزير اخلارجية اإلسرائيلي ،يسرائيل كاتز ،أبو ظيب ،وشارك يف مؤمتر األمم املتحدة لشؤون
البيئة ،والتقى مسؤوالً إماراتياً كبرياً ،وطرح مبادرة للسالم اإلقليمي.
ونشر بن زايد على "تويرت" مقالة يف جملة "ذا سبيكتاتور" الربيطانية ،حتت عنوان" :إصالح
اإلسالم ..حتالف عريب-إسرائيلي يتشكل يف الشرق األوسط" ،فأعاد نتنياهو نشر التغريدة ،معلقاً
عليها ابلقول" :أرحب ابلتقارب الذي حيدث بني إسرائيل وكثري من الدول العربية .لقد آن األوان
لتحقيق التطبيع والسالم".
رد أيضاً وزير اخلارجية اإلسرائيلي" ،إسرائيل كاتس" ،على تغريدة بن زايد ،شاكراً إايه،
من انحيتهَّ ،
وأضاف" :هذا هو الوقت األفضل للتقدم ابجتاه اتفاقية عدم القتال ،والتعاون الثنائي بني إسرائيل ودول
اخلليج العريب".
حملل إسرائيلي فسر تلك الرسائل من قادة اإلمارات أبهنم ابتوا على استعداد للخروج ابلعالقات
مع "تل أبيب" من السرية إىل العلن ،وأن افتتاح "سفارة إسرائيلية" يف أبو ظيب مل يعد حلماً بعيد املنال.

جاء ذلك يف املقال األسبوع ي جلاكي حوجي ،حملل الشؤون العربية يف إذاعة جيش االحتالل
اإلسرائيلي ،والذي نشرته صحيفة "معاريف" العربية حتت عنوان "العالقات الدافئة بني إسرائيل وأبو
ظيب".
وذكر حوجي أنه "مل يكن من الصعب هذا األسبوع تفويت تبادل االبتسامات بني إسرائيل
واإلمارات ،هذه املرة وللتغيري مل نكن حنن من بدأ".
ودعا وزير الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية أنور قرقاش ،إىل تسريع وترية التطبيع بني الدول العربية
و"إسرائيل" ،معترباً أن ذلك من شأنه أن يساعد على التوصل إىل حل للصراع العريب-اإلسرائيلي.
ويف تصرحيات نشرهتا صحيفة "ذا انشيوانل" اليت تصدر أببو ظيب ،اعترب قرقاش أن قرار كثري من
الدول العربية عدم التحاور مع "إسرائيل" ع ّقد مساعي التوصل إىل حل على مدى عقود.
وقد أعربت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية عن فخرها ابرتفاع َعلمها إبحدى الدول العربية جمدداً ،من
خالل وفدها الرايضي املشارك يف األوملبياد اخلاص الذي أقيم بدولة اإلمارات ،مؤكدة أنه أكرب وفد
رايضي ميثلها يف بطولة رايضية على أرض عربية.
كما أظهرت دولة اإلمارات تقدماً غري مسبوق يف دعم الداينة اليهودية ضمن خططها للتطبيع مع
"إسرائيل" ،من خالل إعالن موعد إنشاء أول معبد يهودي رمسي يف البالد واألكرب ابملنطقة ،والذي
سيكتمل يف ثالث سنوات ويحفتتح عام .2022
وأكدت وكالة األنباء اإلماراتية "وام" ،يف  22سبتمرب ،أن املعبد اليهودي سيقع ضمن نطاق جممع
لألداين يطلق عليه "بيت العائلة اإلبراهيمية" يف أبو ظيب.
على كل حال فقد وصل قطار التطبيع اإلمارايت مع إسرائيل إىل حمطته األخرية ابإلعالن الرمسي عن
االتفاق برعاية الوالايت املتحدة ،والذي ما زال تداعيته تتكشف كل يوم ،حىت وقت كتابة هذا التقرير.
فعلى سبيل املثال قامت اإلمارات إبلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي أصدره الشيخ زايد ،ونعتقد
أن هناك املزيد من القوانني واملواقف السياسية ما تزال يف جعبة اإلمارات.

وقد نشرت مصادر إعالمية ومعاهد سياسية مؤخرا أخبارا عن بدء اإلمارات إبنشاء قواعد عسكرية
هلا يف جزيرة سقطرى اليمنية ابلتعاون مع إسرائيل .وهو ما يعين أن القاعدة العسكرية اإلماراتية
اإلسرائيلية يف سقطرى ستكون قاعدة للتجسس ،ومن املمكن أن تستهدف ابكستان اليت تتخذ موقفا
معارضا بشدة التفاق التطبيع اإلمارايت اإلسرائيلي الذي أعلن عنه مؤخرا ،كما ستدخل أيضا يف دائرة
اإلضرار مبصاحل مصر ،حيث ستكشف هذه القاعدة الكثري من األنشطة التجارية البحرية ملصر .كما
تشكل القاعدة أيضا هتديدا مباشرا إليران.
ومن املهم اإلشارة إىل أن االتفاق اإلمارايت اإلسرائيلي األخري خيتلف متاما عن اتفاق السالم الذي
وقعه األردن ومصر من قبل مع إسرائيل ،فهو ليس اتفاقا تطبيعيا ،بل ميكن عده حتالفا بني الدولتني
على كافة الصعد؛ السياسية واالقتصادية والعسكرية واالسرتاتيجية ،وستتأثر هبا املنطقة بشكل عام
وليس اإلمارات وإسرائيل فقط.
منذ اتفاقية كامب ديفيد عام  ،1978قامت إسرائيل "بتطبيع" العالقات مع مصر ،واألردن
( ،)1994وموريتانيا ( ،)1999ومؤخراً مع البحرين .ووقعت إسرائيل مع السودان واملغرب أيضا
اتفاقا لتطبيع العالقات.
ومع ذلك ،مل تكن عملية التطبيع هبذه السرعة ،ومتابعتها حبماس متبادل ،كما هو احلال بني
إسرائيل واإلمارات .ويبدو أن اإلمارات ختلت ،من الناحية العملية ،عن أي اعرتاضات على احتالل
إسرائيل لألراضي العربية.
وفقد استضافت ا إلمارات على أرضها جمموعة من قادة املستوطنني اإلسرائيليني من الضفة الغربية
اليت احتلتها إسرائيل منذ حرب عام  1967مع األردن وسوراي ومصر ،كما ستمول اإلمارات مع
الوالايت املتحدة وإسرائيل مشروع "حتديث" نقاط التفتيش اإلسرائيلية يف الضفة الغربية املستخدمة
للسيطرة على حركة الفلسطينيني ومراقبتها.
ووقعت شركة الطريان اإلسرائيلية ،العال ،وشركة االحتاد للطريان اإلماراتية ،مذكرة تفاهم وستبدأ
رحالت مباشرة بني تل أبيب وأبو ظيب يف أوائل العام املقبل .وبدأت شركة فالي ديب للطريان االقتصادي
ابلفعل خدماهتا التجارية إىل مطار بن غوريون.

إعالان عن رحالت جوية إىل تل أبيب تضمن رمسًا
لكن "االحتاد" أاثرت الدهشة عندما أصدرت ً
توضيحيًا مع تسمية توضيحية تقول "اهليكل الثاين" .دمر الرومان اهليكل الثاين يف جبل اهليكل يف
القدس عام  70بعد امليالد .يف مكانه احلرم الشريف  -موقع قبة الصخرة واملسجد األقصى (اثلث
أقدس موقع يف اإلسالم بعد مكة واملدينة) .وبعد ردود فعل غاضبة ،أزالت الشركة املنشور بسرعة.
بعد ذلك ،يف  22نوفمرب 2020م ،صادق جملس الوزراء اإلسرائيلي على إعفاء متبادل من التأشرية
مع اإلمارات  -وهو األول من نوعه مع أي من الدول العربية اليت تربطها هبا عالقات.
قارن كل ذلك مع حالة أول دولتني عقدات السالم مع إسرائيل :مصر واألردن.
املصريون واألردنيون  -الذين ال يزال بعضهم لديه ذكرايت حية عن حروب متعددة مع إسرائيل -
متاما .فقد أوقفت نقابة املهن التمثيلية املصرية املغين واملمثل حممد
اقرتبوا من التطبيع حبذر أو رفضوه ً
رمضان بعد أن ظهر على مواقع التواصل االجتماعي أنه حضر جتمعا يف اإلمارات وظهر يف صور مع
رايضيني وفنانني إسرائيليني .وحبسب ما ورد أوضح رمضان أنه ال يطلب جنسية كل معجب (عندما
صورا معه) رغم أن مصر وقعت على اتفاقية كامب ديفيد للسالم قبل  42عا ًما .واألردنيون،
يتلقط ً
أيضا يف االنفتاح على إسرائيل.
الذين تعود غالبية جذورهم إىل فلسطني التارخيية ،كانوا مرتددين ً
وإذا قاران بني مستوى تطبيع (مصر واألردن) واإلمارات ،فإن البون شاسع ،ففي احلالة اإلماراتية
ويف وقت قياسي كانت هناك زايرات متبادلة واتفاقيات جتارية ،يف جماالت متعددة.
إسرائيل ،اليت كانت لعقود هي العدو اللدود الرمسي للدول العربية ،وكان هناك قدر من اإلمجاع يف
العامل العريب على أولوية القضية الفلسطينية .وقد صادقت جامعة الدول العربية على مبادرة السالم
العربية اليت أطلقها العاهل السعودي الراحل عبد هللا عام  ،2002اليت عرضت التطبيع الكامل
للعالقات مع إسرائيل مقابل انسحاب إسرائيلي من األراضي احملتلة يف حرب عام  .1967لكن األمر
ال يبدو كذلك اآلن مع محلة التطبيع اإلماراتية
ابلنسبة للقضية الفلسطينية ،ش ّكل اتفاق التطبيع اإلمارايت اإلسرائيلي حالة جديدة ،فقد ححرمت
فعليًا من حق النقض اليت كانت تتمتع هبا قضية فلسطني على تطبيع عالقات إسرائيل مع الدول
العربية ،طاملا مل يتم التوصل إىل اتفاق شامل عادل للفلسطينيني ،وبذلك تكون املبادرة العربية للسالم

قد تبخرت ،رغم إعالن عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية متسكها هبا ،إال أهنا واقعيا وعلى
األرض أصبحت بال معىن ،فقد أصبح تطبيع العالقات اإلسرائيلية العربية غري مرتبط ابلقضية الفلسطينية
كما كان يف املاضي.
وهنا تعتقد اإلمارات أن التطبيع هو مبثابة بطاقة عبور هلا ملزيد من التدخالت يف احمليط اإلقليمي،
وجلْم أية عقوابت أو معوقات من ا لدول اإلقليمية ،أو حىت عدم الرضا الغريب عن بعض املمارسات
اإلماراتية ،هذا ابإلضافة إىل اعتقاد حممد بن زايد أن رسوخ حكمه مير ابلرضا اإلسرائيلي ،لذا تحويل
حكومة أبو ظيب اهتماماً خاصاً بتطوير العالقة مع تل أبيب ،يف ظل "إمجاع داخلها على جعل تلك
العالقة من أبرز األولوايت إضافة إىل مواجه اخلطر اإليراين ،حيث تعلم اإلمارات أن إيران آتية للمنطقة
ال حمالة ،خاصة بعد إرهاصات اخلروج األمريكي من املنطقة ،حيث ستتنازع ثالث قوى إقليمية إسرائيل
وإيران وتركيا ،ويبدو أن اإلمارات حددت وجهتها أبي املظالت سوف حتتمي.
سابعا :استخدام االستخبارات بشكل مكثف:
"مستعدون لتحمل املزيد من عبء األمن يف حميطنا ،فلم يعد ابإلمكان االعتماد على الوالايت
املتحدة" .هبذه الكلمات حتدث وزير الدولة اإلمارايت للشؤون اخلارجية لإلعالن عن الدور اجلديد
املرتقب لبالده يف منطقة الشرق األوسط ،الدور الذي بدأت تضطلع به اإلمارات قبل سنوات ابلفعل.
وألقى أنور قرقاش كلمةً يف لندن ،يوم اخلميس  26يوليو  ،2018أشار فيها إىل أن بالده مستعدة
لتحمل املزيد من العبء األمين يف الشرق األوسط؛ ألهنا ال تستطيع االعتماد بعد اآلن على العمليات
ّ
لتحمل املزيد من
العسكرية حلليفتيها الوالايت املتحدة وبريطانيا .وقال حبسب رويرتز "حنن مستعدون ُّ

عبء األمن يف حميطنا" .وقال" :نعلم أنه مل يعد من املمكن مواصلة االعتماد على الوالايت املتحدة
أو اململكة املتحدة لقيادة مثل هذه العمليات العسكرية".

إعالن قرقاش قد يبدو مفاجئاً ،إال أن مضمونه ليس كذلك ،فوفقاً لتقارير عربية وإعالمية متعددة،
فإن اإلمارات تسعى لتوسيع نفوذها اإلقليمي عرب وسائل سياسية وعسكرية واستخباراتية ومالية ،يف
منطقة الشرق األوسط والقرن اإلفريقي.
متتلئ اإلمارات ابملدن العصرية ذات السمات املستقبلية واالقتصاد املزدهر ،اليت بنيت خبرب ٍ
ات أجنبية

وعمالة متوهلا الدوالرات البرتولية ،وال ختتلف طريقة بناء االستخبارات عن ذلك ،فهم خيتارون أفضل
العناصر من السوق الدولية ..ومن هناك أيتون برجال االستخبارات ،وتوظف اإلمارات ضباطاً سابقني
من وكالة املخابرات املركزية األمريكية لبناء إمرباطورية جتسس يف اخلليج ،وذلك حسب تقرير جمللة
 Foreign Policyاألمريكية.
وقال أحد املوظفني السابقني للمجلة ،إن املال كان رائعاً "لقد كان  1000دوالر يف اليوم ،وميكنك
العيش يف فيال ،أو يف فندق  5جنوم يف أبو ظيب".
إن اعتماد اإلمارات على األجانب لبناء مؤسساهتا األمنية ليس ابألمر اجلديد ،لكن الدولة اخلليجية
حاولت يف العادة إبقاء تفاصيل تلك املساعدة بعيدة عن الرأي العام ،وعندما يتعلق األمر بتدريب
عملياهتا االستخبارية الوليدة ،يتم احلفاظ على التفاصيل بشكل خاص.
ويرصد تقرير  The Middle East Eyeالعديد من الوقائع اليت تؤكد على أن اعتماد اجليش
اإلمارايت على األجانب أمر معتاد ،ففي عام  ،2010حكلِّف إريك برينس ،مؤسس شركة
 Blackwaterاألمريكية للخدمات األمنية والعسكرية اخلاصة ،بتشكيل جيش من املرتزقة يف
اإلمارات ،ملواجهة أي انتفاضات حع َّمالية حمتملة ،أو مؤيدة للدميقراطية .وتلقَّى وزير الدفاع األمريكي
جيم ماتيس ،قبل انضمامه إىل إدارة دوانلد ترمب ،اإلذن من سالح مشاة البحرية األمريكي ،للعمل
كمستشار عسكري لإلمارات يف عام .2015
اهلوس األمين واالستخبارايت جعل اإلمارات تسعى إلنشاء وكالة خمابرات مركزية إماراتية على النمط
الغريب ،يتوىل التدريب والقيادة فيها مدراء سابقون يف "سي آي إيه" مقابل  30ألف دوالر شهرًاي،
أبرزهم الري سانشري املسئول السابق عن برانمج التجسس على مسلمي نيويورك ،وريتشارد كالرك،
مستشار بن زايد والرئيس التنفيذي لشركة "غود هاربور" إلدارة املخاطر األمنية.
ومنذ مطلع القرن احلايل ،تفردت إمارة أبو ظيب بربط شبكات جتسس رقمية لتعقب حتركات اجلميع،
فأنشأت أنظمة مراقبة ال تستثين أحداً من أفراد ومؤسسات ومبان وشوارع ،أشهرها نظام "عني الصقر"
الذي أعلنت عنه أبو ظيب العام املاضي ،والذي أنفقت عليه بسخاء لرتسيخ العبارة املتداولة "اإلمارات
بلد األمن واألمان" ،لكنه يف احلقيقة يعين أهنا ابتت متلك بنية حتتية للتجسس يف مجيع أحناء البالد.

غامضا يف سياسة اإلمارات اجلديدة ،إذ اعتربت الصحفية
وقد كشفت تقارير صحفية وحقوقية ما بدا ً
جينا ماكلولني املختصة ابلرقابة واألمن القومي ،يف تقرير مبوقع "ذا إنرتسبت" أن اإلمارات تسعى إىل
إ نشاء دولة رقابة كاملة ،فقد تزامن اهتمام أبو ظيب بعمليات التجسس واملراقبة مع إنشاء شركة "دارك
ماتر" املتخصصة يف األمن اإللكرتوين يف أبو ظيب اليت تعرف نفسها أبهنا حليفة إسرتاتيجية لإلمارات.
الشركة تسعى يف نطاق عملها لتجنيد خرباء إلكرتونيني يف جمال القرصنة ومكافحتها لتنفيذ هجمات
إلكرتونية واسعة والقيام بعمليات اخرتاق لألفراد واجلهات ،إذ تسعى الستغالل أجهزة الرصد املوجودة
يف املدن اإلماراتية يف املراقبة من خالل صناعة برامج وزرع برجميات لتعقب واخرتاق أي شخص موجود
على أراضيها.
كما تقوم "دارك ماتر" ابلبحث عن ثغرات يف املواقع اإللكرتونية ووسائل التواصل وأجهزة
االتصاالت ،وتوظفها هبدف اخرتاق األجهزة واألنظمة اإللكرتونية ،كما ميكنها السيطرة على كامريات
املراقبة أو اهلواتف النقالة ،وهو ما دفع الباحث يف جمال األمن اإللكرتوين سيمون مارجاريتلي لرفض
العمل مع الشركة ،اليت سعت لتوظيفه للعمل على أداة مفتوحة املصدر ،للتنصت على االتصاالت عرب
اإلنرتنت.
وجدت الشركات الغربية ملراقبة االنرتنت كل ترحاب يف الشرق األوسط ،حيث ميكنهم بيع الكثري
من معدات التجسس على املواطنني على االنرتنت ،وكشف مارجاريتلي يف مدونته اإللكرتونية عن أن
"دارك ماتر" شركة أمنية متجذرة داخل املخابرات اإلماراتية ،وذكر كيف حاولت االستخبارات اإلماراتية
توظيفه للتجسس على شعبها ،إذ أخربته الشركة أهنا ستوصل مراصد تسمح ابخرتاق االتصاالت
الالسلكية بني ا ألجهزة الشخصية والشبكات الرقمية مثل نقاط الدخول السلكية والطائرات بدون
طيار وكامريات املراقبة وغريها.
كما جلبت أبو ظيب شركات أمن أجنبية واعتمدت على خرباء من خمتلف أحناء العامل؛ خمتصني يف
أمن املعلومات وتكوين جيوش إلكرتونية ابرعة يف قرصنة املواقع التابعة لدول أخرى ،ويف أبريل/نيسان
 ،2018نشر تلفزيون " "CBC Newsالكندي تقريراً أبرز فيه أن دولة اإلمارات تستخدم برامج
جتسس كندية ملراقبة الناشطني احلقوقيني ،وسط مطالبات حقوقية بوقف تصدير تلك التكنولوجيا ألبو
ظيب يف ظل سجلها سيئ السمعة يف حقوق اإلنسان ،ونبّه التلفزيون الكندي إىل قضية أمحد منصور

الناشط يف جمال حقوق اإلنسان املعتقل منذ أكثر من عام يف سجن إمارايت ،وحياكم اآلن بتهمة تتعلق
بقانون اجلرائم االلكرتونية "سيئ السمعة".
وحتديدا يف الـ 25من مايو/أاير  ،2018أعربت مؤسسة سكاي الين الدولية
وبعد شهرين فقط،
ً
عن قلقها إ زاء معلومات وصلتها عن قيام كل من احلكومة الربيطانية وشركة كندية بتزويد أنظمة من
الشرق األوسط  -على رأسها اإلمارات  -أبدوات جتسس على وسائل التواصل االجتماعي ،ميكنها
مراقبة تستطيع من خالهلا التنصت واخرتاق األجهزة اإللكرتونية بسهولة ،ودون معرفة من املستخدمني.
وكانت هيئة اإلذاعة الربيطانية "يب يب سي" كشفت يف يونيو/حزيران العام املاضي ما قالت إنه
صفقات بني شركة "يب ايه إي سيتمز" الربيطانية ودول عربية ،مت مبوجبها بيع أنظمة جتسس وفك
شيفرات لكل من السعودية واإلمارات؛ لذلك تصف منظمة اخلصوصية الدولية خطط املراقبة اليت
تطبقها الدولتان ابملخيفة للغاية ،وأن البنية التحتية مصممة ملراقبة مجيع األشخاص واألجهزة يف البالد.
مل تكتف اإلمارات ابقتناء أجهزة التجسس ،بل كانت وسيلتها للتقرب من النظام املصري ،حيث
أثبت حتقيق صحفي أجراه "أوليفييه تيسكيه" يف صحيفة "تيلرياما" الفرنسية أن اإلمارات أهدت عبد
نظاما متطورا للمراقبة ،اهلدف منه تعقب
الفتاح السيسي بعد تنفيذه االنقالب العسكري عام ً 2013
ومطاردة املعارضني ،وبينهم أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني.
وكشف تيسكيه أن اإلمارات قامت بدفع مبلغ عشرة ماليني يورو القتناء الربانمج من شركة "نيكسا
تكنولوجي" الفرنسية ،عرب شركتني ،إحدامها يف ديب .وأفاد تيسكيه أبنه مت توقيع الصفقة يف مارس/آذار
 ،2014ومت إطالق اسم "تولبريون" على برانمج التجسس.
االستخبارات اإلماراتية خارج الحدود
مل يكن لدى اإلمارات أي خربة يف جمال التجسس يف السابق ،لكنها بنت مراكز جمهزة بكل
املعدات والتقنيات احلديثة وبدأت ابستقطاب ضباط استخبارات ذوي خربة يف جمال التجسس لتأهيل
كوادر إماراتية يف هذا اجملال ،ملتحفة برداء احلداثة والتجارة واألمن ،لتخفي وراءه دولة بوليسية تراقب
اجلميع وتقمع كل من سولت له نفسه اخلروج عن السرب.
وحبسب تقرير جمللة "فورين بوليسي" ،يقوم بعض الغربيني بتدريب اإلماراتيني على استخدام أدوات

التجسس احلديثة ،يف بقعة تقع إىل الشمال الشرقي من ميناء زايد يف أبو ظيب ،كجزء من مساعي
اإلمارات إلنشاء أطر استخباراتية حمرتفة على شاكلة املخابرات الغربية ،وبناء إمرباطوريّة جتسس يف
منطقة اخلليج.
وقالت اجمللة إن اعتماد اإلمارات على األجانب لتشكيل مؤسساهتا األمنية ليس جديدا ،لكنها
بعيدا عن الناس ،كما أن توظيف عناصر املخابرات األمريكية السابقني
كانت تسعى إىل إخفاء ذلك ً
جديدا .وكل هذا من أجل حماولة ضبط إيقاع اجملتمع اإلمارايت ابلتجسس على املواطنني
أمرا ً
يعترب ً

واملقيمني ،ومحاية نظام احلكم يف الدولة.

احدا من
ومن بني األشخاص الذين يقومون بعمليات التدريب هذه ،الري سانشيز ،الذي يعد و ً
كثري من املسؤولني األمنيني الغربيني الذين شقوا طريقهم إىل اخلليج لتقدمي التدريب األمين ،وهو يعمل
حالياً لدى ويل عهد أبو ظيب يف اإلمارات على مدى السنوات الست املاضية لبناء منظومة استخباراتية
كاملة من األلف إىل الياء ،وفقاً لستة مصادر حتدثت إىل جملة "فورين بوليسي".
كما انتقل إريك برنس مؤسس "بالك ووتر" إىل اإلمارات إلنشاء كتيبة من القوات األجنبية اليت
ختدم ويل العهد ،واليت كشفت عنها صحيفة "نيويورك اتميز" ألول مرة يف عام  ،2011كما أن
"ريتشارد كالرك" يعمل هو اآلخر كمستشار كبري لويل عهد أبو ظيب بصفته الرئيس التنفيذي لشركة
"غود هاربور" إلدارة املخاطر األمنية.
ومل تتوقف عمليات أبو ظيب عند التجسس ومراقبة من يقيم على أراضيها ،بل سعت لقرصنة مواقع
خارج حدودها ،فسانشيز وفريقه يهدفون لتشكيل جهاز استخبارات يركز على التهديدات خارج
حدود اإلمارات ،يف دول مثل اليمن وإيران وليبيا وقطر وسوراي وإرترياي.
مؤخرا يف اخرتاق وكالة األنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى ،ونشر تصرحيات مفربكة
حدث ذلك ً
منسوبة إىل أمري قطر الشيخ متيم بن محد آل اثين ،استخدمت ذريعة حلصار قطر .هذا االخرتاق أدى
إىل أزمة اخلليج احلالية اليت كشفت النقاب عن دور اللجان االلكرتونية اليت تعبث ابلرأي العام وتوجهه
يف اجتاه ضيق ،أو ترهبه إلسكات الرأي املعارض.
أيضا ،كشفت السلطات العمانية أكثر من شبكة جتسس إماراتية ،قالت إهنا تعمل لقلب
خليجيًا ً

نظام احلكم على مدى سنوات ،وختطط لضم سلطنة عمان بعد وفاة سلطاهنا قابوس بن سعيد ،مع
العلم أن أراضي اإلمارات كانت اتبعة لساحل عمان ،وكانت الشبكة التجسسية مبثابة الصدمة لدى
العمانيني.
ويف يناير  ،2018كشفت واثئق ومراسالت مسربة من دولة اإلمارات عن وجود شبكة جتسس
عمالقة حلساب جهاز أمن الدولة اإلمارايت تعمل بنشاط ابلغ يف تونس وحتاول التأثري يف كافة مناحي
احلياة السياسية يف البالد ،وصوالً إىل التجسس على رئيس الدولة الباجي قايد السبسي وحركة نداء

تونس اليت يتزعمها ،إضافة إىل حركة النهضة اليت تعمل الشبكة على التجسس عليها وتوجيه ضرابت
سياسية هلا.

كذلك مل تسلم تركيا من حماوالت التجسس اإلماراتية خارج حدودها ،ففي وقت سابق نشرت
وسائل إعالم خمتلفة تقارير تؤكد أن اإلمارات كان هلا دور يف االنقالب الفاشل الذي حصل يف تركيا،
متوز  ،2016كما أعربت صحيفة "ميدل ايست آي" الربيطانية أن "حممد دحالن" القيادي الفلسطيين
التابع حلركة "فتح" الفلسطينية والذي يعيش يف اإلمارات منذ فرتة طويلة ،كان يقوم بدور الوسيط بني
احلكومة اإلماراتية ومجاعة الداعية "فتح هللا غولن" املتهم الرئيسي يف عملية االنقالب الفاشلة.
وبنهاية كلمة "عدو الدولة" مل حيدد عضو الكوجنرس هامرسلى – الذي أراد إدخال نظام مراقبة
جديد  -احلد الفاصل بني محاية األمن القومي واحلرايت الشخصية .وكذلك فعلت أبو ظيب" ،فلو
كان حاكمها صرحيًا أكثر مما ينبغي يف بعض املواضيع لرمجه اإلماراتيون ابحلجارة" ،كما يقول بن زايد
حبسب وثيقة مسربة من ويكيليكس عام .2017

الفصل الثاني
مالمح المشروع اإلماراتي
أوال :محاولة استئصال اإلسالم السياسي والتصدي ألي محاوالت
شعبية لتغيير األنظمة العربية:
أصبحت مجاعة اإلخوان املسلمني ،اليت أتسست كحركة إسالمية يف مصر قبل ما يقرب من تسعني
عاماً ،تياراً عاماً يف كثري من األقطار العربية .إال أن األمري حممد يقول إن لديه من األسباب الشخصية
ما جيعله خيشى من هذه اجلماعة.
كان والده قد عني عضواً ابرزاً من اجلماعة ،هو عزالدين إبراهيم ،ليكون معلماً لألمري حممد ،ولكن
يبدو أن حماولته تلقينه فكر اجلماعة ،أفضت إىل نتائج عكسية.
حبسب ما ورد يف إحدى الربقيات السرية اليت سربتها ويكيليكس ،كان األمري حممد قد قال
لدبلوماسيني أمريكيني خالل زايرة قاموا هبا له يف عام " :2007أان عريب ،وأان مسلم ،وأان أحصلّي.
وكنت يف السبعينيات ويف مطلع الثمانينيات واحداً منهم (اإلخوان) .ولكين أعتقد أن هؤالء الناس
لديهم أجندة خاصة هبم" ويف وثيقة أمريكية مؤرخة بتاريخ  2006/04/29ورد حوار ما بني الشيخ
حممد بن زايد ويل عهد أبو ظيب وأخيه عبد هللا بن زايد مع مساعدة الرئيس األمريكي جورج بوش
للشؤون األمنية ومكافحة اإلرهاب ،فرانسيس اتونسيند ،وعند احلديث عن طريقة التعامل مع تيارات
اإلسالم السياسي واإلخوان املسلمني ،قال حممد بن زايد إن "فوز محاس يف االنتخاابت جيب أن يكون
درسا للغرب الذي يطالبنا ابلدميقراطية واالنتخاابت احلرة".
ويضيف حممد بن زايد" :أجزم لك لو حدثت انتخاابت يف ديب غدا لفاز هبا اإلخوان املسلمون..
ال نريد الدميقراطية اليت أتيت لنا مبثل هؤالء" ،وختم كالمه قائال" :إننا يف حرب مع هؤالء وأمام حتد من
أجل إجياد طريقة ننهيهم فيها لألبد ،حبيث ال يعودون مرة أخرى ،كما أننا نقوم بتغيري املناهج اليت
وضعها لنا اإلخوان يف الستينات من القرن املاضي".

هذا القلق من اإلسالم السياسي ينبع من االعتقاد أبن رواايت اإلسالم مبجرد دجمها أبهداف
سياسية ،لن يكون من املمكن السيطرة عليها من الدولة أو النظام ،وحيتمل أن ختلق ديناميكية مدنية
وجمتمعية قادرة على تقويض الوضع الراهن ،على غرار ما حدث يف الربيع العريب".
وابلفعل فإنه مع اهنيار الوضع االستبدادي القدمي يف عام  ،2011سرعان ما حشدت اإلمارات
العربية املتحدة قوهتا املالية والعسكرية لتشكيل املسار االجتماعي والسياسي املستقبلي يف املنطقة".
فاإلمارات مثلت القوة الرئيسية املضادة للثورة يف املنطقة ،من ليبيا إىل مصر ،مرورا ابليمن والسودان،
يف حماولة لتثبيت أو دعم األنظمة اليت تسيطر على اجملتمع املدين ،وذلك بدعم اخليارات املضادة إلرادة
الشعوب ،ودعم اجليش لتبقى الدولة حمصنة ضد جاذبية اإلسالم السياسي".
أهم بواعث النشاط التدخلي لإلمارات كان حماولة احتواء متدد اإلسالميني سياسيا ،خاصة بعد أن
شهدت اإلمارات ابلتزامن مع الربيع العريب حماولة من إسالميي اإلمارات أنفسهم تقدمي طرح إصالحي
يف اإلمارات .وحيمل ويل عهد اإلمارات ،حممد بن زايد ،مزجيا من اخلوف والغضب حيال التيار
اإلسالمي ،عزاه البعض لتخوفه من قدرهتم على إنتاج حالة تعبئة هتز العروش احملافظة يف العامل العريب،
وخباصة يف اخلليج ،وقد أتثر هذا التوجه ابملشورات االمنية املصرية املهاجرة للخليج .كما أن مثة من
يطرح تصورا مفاده أن التوجه اهلواييت لدى التيار اإلسالمي ميثل عائقا أمام املشروع اإلمارايت ،والذي
ينطوي على خلق عالقة تطبيع واضحة مع القوى العاملية والكيان الصهيوين ابملنطقة ،وهلذا يربط ديفيد
هريست بني عداء ويل العهد اإلمارايت لإلسالميني وبني ختوفات رئيس الوزراء الربيطاين األسبق ديفيد
كامريون ،وختوفات الرئيس األمريكي دوانلد ترامب املعرب عن اليمني املسيحي يف الوالايت املتحدة،
وميكن إضافة ختوفات الكيان الصهيوين الذي ميثل الشريك األمين األساسي لإلمارات.
قال وزير اخلارجية اإلمارايت عبد هللا بن زايد آل هنيان إنه "من املؤسف أن ترتدد الدول بشكل أكرب
يف احلديث عن كياانت مثل (حركة املقاومة اإلسالمية) محاس أو حزب هللا أو اإلخوان املسلمني بطريقة
أوضح".
وخالل حديث له مع موقع اللجنة اليهودية األمريكية ،قال الوزير اإلمارايت إنه من املضحك أن
بعض احلكومات تصنف اجلناح العسكري فقط لكيان ما ،وليس اجلناح السياسي ،على أنه إرهايب،
يف حني أن الكيان نفسه يقول إنه ليس هناك فرق.

وأضاف الوزير أن هناك حاجة ملا وصفه بتفكري إسرتاتيجي بني إسرائيل والفلسطينيني ،معراب عن
تصور
أمله أن يساعد اتفاق "إبراهام" املوقع بني اإلمارات وإسرائيل يف إهلام دول أخرى ابملنطقة إلعادة ّ
املستقبل.
وأكد أن التعاون يف جمال املياه بني بالده وإسرائيل منوذج جملاالت التعاون ،مشريا إىل أن لإلمارات
عال قات مع العديد من الدول يف جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا ،وهذه األسواق تفيد يف تسويق
املنتجات اإلسرائيلية.
وقد يبدو للوهلة األوىل أن مواجهة اإلسالم السياسي هو هاجس اإلمارات األوحد ،كوهنا دخلت
يف مواجهة مباشرة مع احلركات واالجتاهات اإلسالمية السنية ،لكن هدف اإلمارات األساسي يتعدى
ذلك إىل نشر منط جديد من اإلسالم ،منزوع منه كافة األسس العقدية والتشريعية اليت تتناقض مع
املفاهيم احلضارية الغربية ،فعلى سبيل املثال نشر سفري اإلمارات يف واشنطن "يوسف العتيبة" مقاال يف
صحيفة يديعوت أحرنوت اإلسرائيلية حيرض فيه على اإلسالم ،قال ما نصه" :التوسع اإلسالمي يشجع
ويقوض االستقرار" يقول العتيبة ابلنص يف مقاله .
التطرف ّ
At the same time, our neighborhood remains in great
turmoil. Weak governance, sectarianism and regional
interference set the conditions for tragedy and conflict. Islamist
expansionism of all stripes incites extremism and undermines
.stability
يف الوقت نفسه ،ال زلنا يف حالة اضطراب شديد؛ فاحلكم الضعيف والطائفية والتدخل اإلقليمي
هيأت الظروف للمآسي والصراع .إن التوسع اإلسالمي بكل أطيافه حيرض على التطرف ويقوض
االستقرار .يبدو اإلسالم نفسه مبفاهيمه وعقائده وشرائعه أحد أهم معامل املشروع اإلمارايت وهي حتاول
أن توجد بديال يوسم ابإلسالم لكنه ليس هو.
ثانيا :االستيالء على الموانئ التجارية وبناء القواعد العسكرية،
النزوع االستعماري اجلديد الذي تباشره دولة اإلمارات ميثل يف أحد أبعاده رغبة يف توسيع بدائلها

ملا بعد عصر النفط .صحيح أن البياانت الصادرة عن الوزارات االقتصادية يف اإلمارات تشي أبن النفط
مل يعد يساهم يف الناتج القومي أبكثر من  ،%30إال أن االكتفاء بتحويل الدولة إىل منصة لألعمال
االقتصادية رمبا ليس كافيا من وجهة نظر حكام اإلمارات الذين يرغبون يف حتويل الفائض املايل الضخم
لديهم إىل مضخة لتوليد املال ،ويف هذا اإلطار يعمدون للسيطرة على الدول الضعيفة /أو الفاشلة
لالستفادة من مواقعها ومن طاقتها البشرية ومن مواردها ورمبا من مشروعاهتا ،وهو نشاط ميتد من
أفغانستان إىل صربيا واجلبل األسود مرورا ابليمن وجيبويت وإريرتاي وإثيوبيا والسودان ومصر .ويبدأ البيزنس
ابلعمل املصريف مقابل النفوذ والفائدة ،واحلصول على األرض واملوارد البخسة إلنشاء املشروعات ،ورمبا
املشاركة يف مشروعات قائمة متهيدا لالستيالء عليها ،فضال عن إقامة مشروعات اخلدمات ذات
الوظائف اجليواسرتاتيجية؛ كإنشاء املوانئ وحمطات متوين السفن وصيانتها ..إخل ،ورمبا تطور األمر لتجارة
السالح واحتمال إنتاجه ،على حنو ما تشهده العالقات اإلماراتية – الصربية.
يقول الكاتب الروسي أندريه إيفانوف  -يف تقرير نشرته صحيفة "نيوز .ري" الروسية  -إن اإلمارات
يف ظل حتركها لتكوين إمرباطورية املوانئ ترى يف املشروع الصيين " احلزام والطريق" مصدر هتديد
السرتاتيجيتها ،وترى يف الصني منافسا جديدا ملوانئها ،لذلك سعت أبو ظيب إلقامة عالقات مع اهلند،
ذلك ألن كال الطرفني يتقامسان املصاحل ذاهتا.
حىت ميناء غوادر الباكستاين أصب ح هدفا مشروعا يف دائرة االستهداف اإلمارايت ،ففي حال كان
هذا امليناء جاهزا للعمل ،فإن حركة الشحن الرئيسية ستمر عرب منطقة كشمري املتنازع عليها ،واليت من
احملتمل أن تكون حينها حتت محاية القوات الصينية.
وخالل سنة  ،2015عندما أعلنت إسالم آابد موافقتها على السماح للصني ابالستثمار يف غوادر،
قام رئيس الوزراء اهلندي انريندرا مود بزايرة إىل اإلمارات ،علما أبن آخر زايرة لرئيس حكومة هندية
لإلمارات كانت قبل  37سنة .ويشري الكاتب إىل أن املشروع الصيين "مبادرة احلزام والطريق" يتعارض
مع مصاحل اإلمارات العربية املتحدة اليت يعتمد اقتصادها بشكل كبري على أداء موانئها يف ديب ،حيث
تقع مكاتب مخسة آالف شركة عاملية كربى من  120دولة.

أهم القواعد العسكرية لإلمارات خارج حدودها
على مدى أعوام عملت اإلمارات على نشر قواعد عسكرية هلا ،بداية من عدن وسقطرى وميون
وصوال إىل بربرة وبوصاصو يف الصومال ،ومن املتوقع أن ميتد إىل
ومرورا بعصب يف إريرتايً ،
يف اليمنً ،
دول أخرى يف إفريقيا ،كما هو احلال مع ليبيا وموريتانيا مؤخراً .وعالوة على احلشود العسكرية يف عدن
وشبوة وحضرموت واملهرة ،ضمن قواعد عسكرية ومعسكرات تدريب ،تبين الدولة قواعد عسكرية يف
البالد على البحر األمحر وحبر العرب.
توجد لإلمارات قاعدة كبرية يف جزيرة سقطرى اليمنية ،وأصبحت منطقة خاصة هبا ،وتتحكم هذه
اجلزيرة بشكل كامل ابخلط الذي مير من اهلند إىل الغرب وتتوغل يف أفريقيا.
ويثري الوجود اإلمارايت يف تلك اجلزيرة توتراً مع سلطنة عحمان ،اليت تعترب اجلزيرة ضمن جماهلا احليوي،
ونشبت معركة كالمية بني مسؤولني وحمللني حعمانيني وإماراتيني حول تلك اجلزيرة يف وسائل اإلعالم.
قامت اإلمارات ببناء قاعدة عسكرية دائمة يف ميناء املخا احليوي .ونقلت وكالة رويرتز عن مسؤول
ميين مل تسمه أ ّن التحالف العريب يسعى لوجود دائم على الساحل الغريب لليمن.
وابلرغم من نفي التحالف العريب؛ إال أ ّن وسائل إعالم مينية تشري إىل أ ّن القاعدة بحنيت من أجل
وجود دائم يف تلك املنطقة احليوية .ويبدو أ ّن الدولة ستستبدل هذه القاعدة أبخرى تظهر صور األقمار
الصناعية أهنا غادرهتا يف جزيرة “ميون” قرب مضيق ابب املندب.
أما يف دول القرن اإلفريقي فاإلمارات واحدة من عدة دول فتحت قواعد هلا على طول الساحل
األفريقي وتعهدت ابستثمارات وتربعات يف إطار املنافسة على النفوذ يف منطقة غري مستقرة ،لكنها
ذات أمهية اسرتاتيجية .وخبالف بقية الدول املتواجدة على طول الساحل يثري الوجود اإلمارايت يف القرن
تعرضت الدولة للطرد
اإلفريقي موجة من ردود الفعل الغاضبة من حكوميت الصومال وجيبويت ،وابلفعل َّ
من الدولتني بسبب ما وصفت أبهنا سياسية تستهدف مصاحل الدولتني العليا.
لكن موقف الدولة كان إمعاانً يف املواجهة ،فحكومة جيبويت تقول إنّه ومنذ طرد “موانئ ديب
العاملية” من إدارة “ميناء دوارليه” تعرقل السلطات يف الدولة أي أتجري لدولة أخرى؛ متهمة الدولة
مبحاولة التأثري على امليناء أبي شكل.

ومع خروج الدولة من جيبويت ،صعدت احلكومة الفيدرالية يف مقديشو من مواجهة نفوذ اإلمارات
على أراضيها ،وقالت احلكومة املركزية يف الصومال هذا الشهر إهنا ستتوىل مسؤولية برانمج تدريب
عسكري ،كانت تديره اإلمارات.
وبعدها أبايم أعلنت اإلمارات انسحاهبا ،واهتمت مقديشو ابالستيالء على ماليني الدوالرات كانت
على منت طائرة .وقالت إن األموال كانت خمصصة لدفع رواتب اجلنود .لكن حكومة مقديشو قالت
إهنا ستحقق يف تلك األموال َّ
إن كانت لدعم االضطراابت يف الصومال.
وتصاعدت اخلالفات بني مقديشو وأبو ظيب عندما جتاهلت األخرية احلكومة الفيدرالية ،وقامت
ابستئجار قاعدة عسكرية واالستثمار يف ميناء “بربرة” إبقليم أرض الصومال ،الذي أعلن انفصاله مع
احلرب األهلية يف التسعينات ،دون أ ّن يعرتف به أحد.
كما يوجد لدى اإلمارات وجود عسكري يف “بالد بنط” حيث تقوم الدولة بتدريب قوات أمنية
يف تلك املنطقة؛ إىل جانب ذلك وقعت أبو ظيب مع رئيس “أرض الصومال” اتفاقية تدريب قوات
عسكرية لإلقليم مع تصاعد النزاع مع احلكومة الفيدرالية.
منذ بدء حرب اليمن ،قامت أبو ظيب إبقامة قاعدة هلا يف ميناء عصب يف إريرتاي؛ ومنه تنطلق
طائراهتا لشن غارات يف البالد ،كما تستخدم هذه القاعدة الدائمة لتدريب قوات من اليمنيني لتديرها
يف اليمن.
وكانت تقارير حقوقية قالت إ ّن أبو ظيب تستخدم هذه القاعدة أيضاً كسجن للمعتقلني السياسيني

اليمنيني املعارضني لتوجهاهتا ،ضمن  18سجناً يف اليمن.

بدأ احلديث عن وجود قاعدة عسكرية لإلمارات يف ليبيا عام  2016عندما شنت طائرات حربية
إماراتية هجمات جوية يف ليبيا ،من قاعدة جوية صغرية ،ابلقرب من احلدود املصرية.
وتواىل بعدها احلديث عن وجود قواعد عسكرية إماراتية يف تلك الدولة اليت تعيش نزاعاً منذ مقتل
الرئيس اللييب الراحل معمر القذايف ،وتستخدم اإلمارات العقيد املتقاعد خليفة حفرت ليكون واجهة
لوجدها العسكري يف ليبيا

تشري مصادر ليبية إىل أ ّن اإلمارات بنت قاعدة عسكرية على بعد  100كيلومرت جنوب غريب
حقل السرير النفطي ،حتديداً يف مطار اخلروبة العسكري .وتشري املصادر إىل أ ّن القاعدة العسكرية
اإلماراتية اليت مت بنائها حتتوي على معدات إماراتية “من بني هذه املعدات طائرات شيبيل كامكوبرت
أس  ،100وهي طائرات من دون طيار توجه قذائفها ابلليزر .وكان هلا دور كبري يف معارك بنغازي”.
يف عام  2017كشفت مراكز دراسات عسكرية عن بناء اإلمارات قاعدة “اخلادم” اليت تقع
جنوب مدينة املرج بنحو  65كيلومرتا ،وتبعد حنو مئة كيلومرت عن مدينة بنغازي ،وهي قاعدة سرية
أنشأها النظام السابق يف العقد الثامن من القرن املاضي.
املساحة التقريبية للقاعدة العسكرية عشرة كيلومرتات مربعة ،وتوجد فيها طائرات خمتلفة ،بينها
طائراتن من نوع أنتونوف ،والبقية طائرات جتسس وطائرات مسرية.
يشار هنا أنه يف وقت كتابة الدراسة يونيو  ،2016منيت قوات حفرت هبزائم متتالية وأخليت كثري
من مواقعهم العسكرية ،وال ميكن معرفة مصري تلك القواعد العسكرية اإلماراتية يف ظل اهلزائم املتوالية
جملموعات املرتزقة اليت يقودها خليفة حفرت.
ثالثا :تطوير الجيش اإلماراتي.
سعت اإلمارات لتطوير قواهتا العسكرية ابألخص القوات اجلوية والبحرية والعمليات اخلاصة ،عرب
شراء أحدث منتوجات األسلحة والنظم القتالية من كربايت الشركات العاملية للصناعات الدفاعية.
وزايدة تعداد اجليش بفرض التجنيد اإلجباري عام  ،2014إىل أن وصل حجم اجليش اإلمارايت العامل
إىل  63ألف عنصر .بينما بلغ حجم اإلنفاق العسكري اإلمارايت يف عام  2017قرابة  30مليار
ٍ
وبلهجة أمريكية مميزة ،يقول اجلنرال
دوالر ،وفقاً لتقدير املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية بلندن.
ستيفن توماجان أمام الكامريات :أان القائد العام للقيادة املشرتكة لسالح الطريان يف جيش دولة
اإلمارات العربية املتحدة».
مل يكن الرجل يكذب ،فهذا اجلنرال األمريكي حيتل هذه املكانة الرفيعة يف اجليش اإلمارايت.
وتوماجان ليس القائد األجنيب الوحيد يف القوات املسلحة اإلماراتية؛ إذ يتوىل األسرتايل مايك
هندمارش قيادة قوات احلرس الرائسي يف اإلمارات ،اليت تعترب واحدةً من أفضل قوات النخبة املقاتلة

ٍ
عمليات يف اليمن ،حسب موقع The Middle East Eye
يف العامل العريب اليوم ،وتنفذ
الربيطاين.
ويالحظ أن مجيع اجليوش اخلليجية توظف العديد من األجانب ،لكن هناك نتيجة عسكرية خمتلفة،
وأكثر فاعلية يف اإلمارات ،حبسب رأي ديفيد روبرتس.
ولدعم طموحاهتا العسكرية ،فرضت اإلمارات اخلدمة العسكرية اإللزامية ملدة عام على الرجال بني
 18و 30عاماً يف  .2014مث مدَّدت فرتة هذه اخلدمة العسكرية إىل  16شهراً يف  .2018لكن

األمري حممد استأجر شركة ترتبط مبؤسس بالكووتر ،الشركة األمنية اخلاصة ،إريك برينس ،لتكوين قوة
من املرتزقة من كولومبيا وجنوب أفريقيا وغريها من البلدان.

بل إنه جند ضباطاً أمريكيني ليقوموا إبدارة جيشه ،كما وظف عمالء استخبارات سابقني ليؤسسوا
له أجهزة املخابرات التابعة له .وخالل السنوات األربع اليت سبقت عام  2010اقتىن من األسلحة
أكثر بكثري مما اقتنته كافة دول اخلليج األخرى جمتمعة ،مبا يف ذلك  80طائرة إف  ،16و  30مروحية
هجومية من طراز أابتشي ،و 62طائرة فرنسية من طراز مرياج.
وتلقَّى وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس ،قبل انضمامه إىل إدارة دوانلد ترمب ،اإلذن من سالح
مشاة البحرية األمريكي ،للعمل كمستشار عسكري لإلمارات يف عام .2015
اليمن نموذجا:
رغم أن اإلمارات سعت للتدخل لدى العديد من الدول العربية واإلقليمية عن طريق األدوات
واألساليب اليت ذكرانها سابقا ،وجنحت وإن بنسب متفاوتة؛ فقد سعت للتدخل يف مصر وجنحت يف
إحداث انقالب على السلطة الشرعية ،وسعت للتدخل يف تونس ودعمت أحزااب موالية للنظام القدمي
إلحداث تشغيب على املسار السياسي ،وسعت لتقويض الوضع يف ليبيا ،عرب العقيد املتقاعد حفرت،
وإحداث حرب أهلية ال أحد يعلم مىت تنتهي ،وسعت جلر املغرب إىل مربعها ،ومل ختل حىت موريتانيا
والصومال من حماوالت تدخل لصاحل مشروعها املتمثل يف مواجهة التيارات اإلسالمية واالستيالء على
املوانئ البحرية ،وسعت لدعم االنقالب يف تركيا ،وأثرت على التوجه السياسي داخل مؤسسة احلكم
يف السعودية ،وحاولت كذلك إحداث تغيري سياسي لصاحلها يف سلطنة عمان.

إال أن تدخلها يف اليمن يظل الصورة األوضح واألكثر قوة وأتثريا ،لذلك فإن اليمن يعد منوذجا
لكافة أنواع التدخل اليت قامت هبا اإلمارات ،سواء عسكراي أو سياسيا أو اقتصاداي.
استخدمت اإلمارات وسائل عدة لاللتفاف على مطالب الثورة اليمنية ،بدءً حبمالت تشويه للقوى
مرورا بتصنيف قيادات سياسية ابرزة يف قوائم اإلرهاب،
والكياانت احملسوبة على تيار اإلسالم السياسيً ،
وصوال إىل التدخل العسكري املباشر ،ودعم أداوت حملية ،إلحلاق أكرب قدر ممكن من اهلزائم ضد
ً
اإلسالميني ،خباصة القوى والتيارات احملسوبة على مجاعة اإلخوان املسلمني.
وجدت اإلمارات فرصة ساحنة يف التحالف الذي تقوده السعودية للعب دور أساسي يف العمليات
العسكرية املشرتكة يف اليمن ،مستفيدة من انشغال القيادة السعودية يف ترتيبات بيت احلكم داخل
العائلة املالكة ،وعملت أبو ظيب بديناميكية على تعزيز حضورها يف املشهد اليمين خالل مخس سنوات،
وإعادة ضبط مسار األحداث يف ضوء أجندهتا املرسومة يف البالد.
اإلمارات وتقويض الشرعية
ابلنظر إىل طبيعة العالقات اليمنية اإلماراتية ،فهي مل تشهد حالة استقرار ،حىت يف عهد الرئيس
تبعا لألحداث اليت شهدها اليمن واملنطقة ،ومل
السابق ،علي صاحل ،بل ظلت يف حالة مد وجزرً ،
تشهد عالقة البلدين استقر ًارا نسبيًّا إال يف أعقاب توقيع اتفاقية أتجري ميناء عدن لصاحل شركة موانئ
عاما قابلة للتمديد ملدة عشر سنوات .كانت تلك االتفاقية تنازال عن
ديب يف العام  2008ملدة ً 25
نشاط ميناء عدن املهم ابلنسبة لليمن ،ضمن مقومات املوقع اجليوسياسي للدولة اليمنية لصاحل ميناء
جبل علي ،الذي أصبح حمطة مهمة يف خطوط التجارة الدولية.
سابقا أبنه اثين أهم موانئ العامل بعد ميناء
وابلفعل ،تراجع نشاط ميناء عدن ،الذي كان يصنَّف ً
نيويورك ،فيما خيص تزويد السفن ابلوقود .وأحلغيت االتفاقية يف عهد حكومة الوفاق اليت أفرزهتا الثورة
السلمية يف اليمن حتت ضغط األصوات اليمنية املطالبة إبلغاء االتفاقية ،بسبب حالة الرتاجع املستمر
اجعا من  492ألف حاوية يف  2008إىل 146
ألداء امليناء ،حيث شهد عدد احلاوايت املسجلة تر ً
ألف حاوية يف العام .2011
توقف قطار الثورة السلمية يف اليمن عند حمطة التسوية السياسية ،مبوجب املبادرة اخلليجية وآليتها

التنفيذية ،وتسلَّم الرئيس عبد ربه منصور هادي ،السلطة ،يف  21فرباير/شباط  ،2012يف أعقاب
انتخاابت شكلية ،مثَّلت بنظر احمليط اإلقليمي حالة حتول غري مقبولة يف والدةِ
ٍ
شرعية سياسية للنظام
احلاكم يف بلد ،حتيط به أنظمة تعاين أزمة مشروعية ،ما يعين ضرورة إجهاض هذا التحول.
بدأت إشكالية العالقة بني الشرعية اليمنية واإلمارات منذ وقت مبكر من عمر احلرب اليمنية ،لكن
ميكن القول :إن أوىل احملطات اليت برز فيها اخلالف بينهما على السطح كانت إثر قرار الرئيس هادي،
مطلع أبريل/نيسان  ،2016إبقالة انئبه رئيس احلكومة آنذاك ،خالد حباح ،املعروف بصالته الوثيقة
ابإلمارات ،حيث حعلِّل قرار إقالة خالد حباح من رائسة الوزراء أبنه نتيجة لإلخفاق الذي رافق أداء
احلكومة خالل الفرتة املاضية ،لكن مصادر اعتربت قرار إقالة حباح رسالةً مبكرة لإلمارات ،وحماولة
الحقا.
لتقليص دورها يف اليمن ،يعزز ذلك رضوخ األخري للقرار مث إعالن رفضه ً
يف  ٩أكتوبر/تشرين األول  ،٢٠١٥أصدر الرئيس هادي قر ًارا إبقالة القيادي اإلصالحي ،انيف
البكري ،وتعيني جعفر حممد سعد َخلَ ًفا له ،لكن األخري مل يستمر ألكثر من ثالثة أشهر ،حيث اغتيل
بتفجري دموي استهدف موكبه يف  ٦ديسمرب/كانون األول من نفس العام.
عقب اغتيال جعفر حممد سعد ،حمافظ عدن األسبق ،اجتمع الرئيس هادي ابللجنة األمنية وأصدر
مديرا لشرطة
قر ًارا بتعيني عيدروس الزبيدي ،املدعوم من اإلمارات ،حمافظًا لعدن وتعيني شالل شايع ً
األمن العام ابحملافظة ،كما أصدر قر ًارا بتعيني الزعيم السلفي املتشدد ،هاين بن بريك ،وز ًيرا للدولة،
انصياعا من
املعني من طرف اإلمارات مشرفًا على قوات ما يسمى ابحلزام األمين ،يف خطوة اعتحربت
و َّ
ً

الرئيس هادي للضغوط اإلماراتية بتعيني شخصيات جتاهر بوالئها لدولة أجنبية .تصاعدت منذ تلك
اللحظة وترية االغتياالت بشكل الفت ،وطالت العديد من رموز اجملتمع وقياداته وأئمة املساجد
واخلطباء ،مبن فيهم شخصيات كان هلا دور يف استقبال القوات اإلماراتية َّإابن دخوهلا مدينة عدن لطرد
احلوثيني وقوات صاحل منها ،فيما يكاد يشرتك الضحااي مجيعهم يف التمسك ابلشرعية ورفض مشاريع
االنفصال أو العمل لصاحل اإلمارات.
لقد عمدت اإلمارات إىل تقليص نفوذ احلكومة الشرعية يف العاصمة املؤقتة ،عدن ،وتدمري كل
أحاداي
اقعا
ًّ
مظاهر احلياة السياسية واملدنية وإزاحة كل من يرفض سياساهتا جنوب اليمن ،وفرضت و ً
قمعيًّا ال خيتلف عن الواقع الذي فرضه احلوثيون يف مناطق سيطرهتم ،ابستخدام منهجية االغتياالت

واالعتقاالت والتعذيب وشبكات السجون السرية لكل الشخصيات الدينية والسياسية واالجتماعية
املناوئة هلا.
ِ
ترجح مصادر غربية أن تكون بعض عناصر اجمللس االنتقايل اجلنويب هي من يقف وراء اغتياالت
ّ
حليفني للوالايت
رجال الدين ،وتعزو هذه االغتياالت إىل ارتباطها بنزاع على السلطة بني وكالء
ْ
املتحدة؛ مها :السعودية واإلمارات ،اللتان متتلكان رؤى خمتلفة ملستقبل اليمن؛ حيث تبدو تلك
االغتياالت مبنزلة محلة ممنهجة ومدروسة تستهدف األشخاص الذين هم من خارج التيار الرئيسي
اجلديد الذي يؤيد االنفصال.
يعزز هذه االهتامات ما أكدته تقارير وحتقيقات استقصائية أخرى أماطت اللثام عن حقيقة التورط
اإلمارايت يف مسلسل االغتياالت يف عدن ،واليت طالت زعماء دينيني وانشطني سياسيني ،عرب خالاي
حملية ،ومرتزقة أجانب ،بينهم ضباط سابقون يف اجليش األمريكي منحتهم اإلمارات رتبًا عسكرية كغطاء
قانوين.
استمرت اإلمارات يف استثمار حالة التشظي ،وعملت عرب أدواهتا احمللية املتمثلة ابجمللس االنتقايل
على عرقلة ورفض االنص ياع لقرارات التعيني الصادرة عن الرئيس هادي ،ففي مطلع فرباير/شباط
بدال عن سلفه ،وحني حاولت قوات من احلماية
 ،2017رفض قرار بتعيني ضابط أمن مطار عدن ً
الرائسية التدخل لتطبيق القرار تعرضت لقصف الطريان اإلمارايت.
ويف حماولة لرتميم العالقة ،قام هادي بزايرة إىل اإلمارات ،أواخر فرباير/شباط  ،2017ولكن كانت
الزايرة ابهتة منذ حلظة وصوله مطار أبو ظيب ،حيث كان يف استقباله مسؤول االستخبارات بدولة
اإلمارات ،اللواء علي حممد محاد الشامسي ،وتفيد مصادر صحافية أبنه التقى حممد بن زايد سر ًيعا
لكن مل يعقد معه أية مباحثات ،وأنه عاد غاضبًا إىل مقر إقامته يف الرايض.
يف  27أبريل/نيسان  ، 2017أقال الرئيس هادي حمافظ عدن ،عيدروس الزبيدي ،من منصبه
بدال عنه ،ليعلن على إثره والدة اجمللس االنتقايل اجلنويب ،يف اخلامس من مايو/أاير
وعني املفلحي ً
 ،2017ومنذ تلك اللحظة بدأت تتشكل مالمح مشهد جديد يف اجلنوب يبدو أكثر قتامةً ،وبدأ
حضور الشرعية يتالشى ملصلحة املشروع االنفصايل املدعوم إماراتيًّا.

دعم االنفصال والعودة إلى ماضي التشطير
رمبا ترى اإلمارات أن انفصال اجلنوب اليمين ميثِّل مفتاح التحكم والسيطرة والنفوذ اإلمارايت ،لذلك
كانت مواقف أبو ظيب منذ وقت مبكر ضد الوحدة اليمنية اليت حتققت عام  ،1990حيث مل تنفك
الرؤية اإلماراتية املعادية للوحدة اليمنية عن النهج الذي تتبناه السعودية يف رغبتهما اإلبقاء على اليمن
اضحا يف االصطفاف
منقسما ،وعندما اندلعت احلرب األهلية ،عام  ،1994كان موقف اإلمارات و ً
ً
مع مشروع االنفصال ودعمه ،وهو ما وثَّقته مذكرات الشيخ عبد هللا بن حسني األمحر ،رئيس جملس
النواب حينها ،متحد ًاث فيها عن تفاصيل زايرته لإلمارات أثناء حرب  94ولقائه الشيخ زايد وموقف
األخري الرافض للوحدة.

يف أعقاب تدخلها عسكرًّاي يف اليمن ،وجناحها يف السيطرة عرب وكالئها احملليني على معظم اخلطوط
اجلوية والقواعد واملوانئ البحرية على طول الساحل اجلنويب االسرتاتيجي لليمن ،جلأت أبو ظيب هذه
املرة إىل البدء إبطالق دعاية إعالمية للرتويج لالنفصال ،وقدمت دعمها للمجلس االنتقايل اجلنويب يف
إنشاء قناتني فضائيتني.
وقد تصاعدت وترية الدعاية اإلماراتية النفصال اجلنوب عقب التقارب اإليراين اإلمارايت وزايرة
مسؤولني إماراتيني إىل طهران ،حيث أطلق العديد من املسؤولني واملغردين اإلماراتيني سلسلة من املواقف
املؤيدة لالنفصال ،قبل أن تتوج ابنقالب اجمللس االنتقايل اجلنويب ،يف العاشر من أغسطس/آب
 ،2019وسيطرته على العاصمة املؤقتة ،عدن ،بعد عام على حماولة انقالب أوىل فاشلة.
ابلتزامن مع إعالهنا سحب أجزاء من قواهتا يف اليمن ،مل تحظهر اإلمارات أي تراجع على صعيد

اسرتاتيجيتها يف تقسيم اليمن ،ومل تكن تلك اخلطوة إال ذراً للرماد على العيون ،تتيح هلا مواصلة
االسرتاتيجية اليت تعمل على تنفيذها ،بعد أن تكون اختذت بعض االحتياطات اليت حتاول من خالهلا
خصوصا
على ما يبدو ،تقليل تبعات هذه السياسة يف ظل السخط اليمين املتزايد ضد الدور اإلمارايت،
ً
بعد أن كشفت وسائل إعالم مينية ،مطلع يوليو/متوز  ،2019أي قبل االنقالب بنحو شهرين ،عن
خمطط إمارايت لالنقالب على احلكومة الشرعية يف عدن ،املعرتف هبا دوليًّا ،وإعالن انفصال جنوب
أيضا حينها تسريب
اليمن ،وأتسيس دولة جديدة يقودها "اجمللس االنتقايل اجلنويب"؛ األمر الذي أكده ً
صويت ألحد القادة العسكريني املوالني للرئيس هادي.

توالت األحداث وجنح اجمللس االنتقايل يف بسط سيطرته على العاصمة املؤقتة ،عدن ،وطرد احلكومة
الشرعية ،وعادت إىل األذهان أحداث الصراع اجلهوي الدامي على السلطة بني الرفاق ،يف يناير/كانون
الثاين 1986؛ حيث شنَّت قوات اجمللس االنتقايل بدعم إمارايت محالت قمع رهيبة ضد أنصار الرئيس
وصوال إىل شبوة ،قبل أن تستعيدها
هادي والشرعية يف عدن ،وواصلت سيطرهتا على مدن اجلنوب ً
قوات احلكومة ،وتنطلق صوب عدن الستعادهتا ،لكن اإلمارات سرعان ما تدخلت وشنت غارات
جوية متزامنة ،استهدفت جتمعات اجليش على مشارف العاصمة املؤقتة ،على الرغم من إعالن اإلمارات
املسبق انسحاهبا من اليمن.
لقد أاثرت الغارات اإلماراتية ضد قوات الشرعية صدمة لدى العديد من اليمنيني ،وأيقن العديد
اضحا يف
من مسؤويل الشرعية أن اإلمارات ال تعمل لصاحل عودة الشرعية يف اليمن ،وهو ما بدا و ً
خطاب وزير اخلارجية اليمين ،حممد احلضرمي ،أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ويف العديد من تقاريره ،عزا فريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة املكلف ابليمن آتكل سلطة احلكومة
ابتداء
الشرعية اليمنية إىل مجلة من األسباب ،أبرزها عدم قدرة الرئيس هادي على احلكم من اخلارجً ،
وصوال إىل طرد حكومته من العاصمة املؤقتة،
من منع طائرته من اهلبوط يف عدن ،مطلع ً ،2017
عدن ،يف أغسطس/آب  ،2019وتشكيل جملس انتقايل جنويب ،واستمرار احلوثيني يف سيطرهتم على
صنعاء ،بسبب توقف عملية التحرير على حدود الشطرين ،والعمل على إطالة أمد الصراع ،وتفكيك
جبهة الشرعية وإضعافها ،وانتشار عمليات مستقلة من جانب قوات تعمل ابلوكالة ،وميدها ابلسالح
أعضاء يف التحالف الذي تقوده السعودية ،وتعمل من خالهلا على حتقيق أهداف خاصة هبا يف امليدان،
مشريا إىل قوات احلزام األمين والنخبة احلضرمية ،اليت أنشأهتا ومولتها اإلمارات.
ً
ويف آخر تقارير فريق اخلرباء أشار بوضوح إىل أنه بعد سنوات من إضعاف الشرعية ،جاء إعالن
اجمللس االنتقايل اجلنويب والقوات التابعة له ،إمتام سيطرته على العاصمة املؤقتة ،عدن ،فيما كانت
عمليات القصف اجلوي اإلمارايت ضد اجليش التابع للشرعية على ختوم عدن إابن حماولته استعادهتا
نقطة حتول كبرية يف املشهد اليمين برمته ،لينتهي املطاف إبعالن اتفاق الرايض بني احلكومة واالنتقايل،
والذي اعتحرب مبنزلة اعرتاف إقليمي وإضفاء للشرعية السياسية على سلطة األمر الواقع اليت فرضها
االنتقايل املدعوم إماراتيًّا يف عدن وعدد من مدن اجلنوب ،السيما أنه انطوى على مزيد من تقليص

خصوصا م ا يتعلق ابمللف املتعلق ابلرتتيبات العسكرية ،والذي حيد ويقوض بشدة سلطة
دور احلكومة،
ً
حكومة اليمن ،وسيطرهتا على إعادة تنظيم قواهتا وأسلحتها.
اإلمارات والجماعات السلفية
مقابل حرهبا على الكتل السكانية والقوى السياسية اليمنية احملسوبة على الثورة السلمية يف اليمن،
سعت أبو ظ يب منذ الوهلة األوىل للتدخل العسكري يف اليمن ،إىل استثمار حالة االستياء والرغبة يف
االنتقام لدى منتسيب اجلماعة السلفية "اجلامية" اليت حه ِّجرت قسرًّاي من دماج يف صعدة ،إثر عدوان
احلوثيني على مركز دار احلديث ،وعودة آالف الطالب إىل دايرهم ،حيث متت تعبئتهم لالخنراط يف
الحقا إعادة هيكلتهم يف
املقاومة املسلحة ضد احلوثيني،
خصوصا يف تعز وعدن ،وتولت اإلمارات ً
ً
إطار ألوية وتشكيالت مسلحة تتلقى منها الدعم والتمويل والتوجيه مباشرة ،مبا يف ذلك كتائب أبو
العباس ،عادل فارع ،يف تعز ،واألحزمة األمنية يف عدن وأبني وحلج ،وجزء من ألوية العمالقة يف الساحل
الغريب.
حىت املساجد اليت اغتيل أئمتها يف عدن من احملسوبني على التيارات السلفية األخرى ،جرى تسليم
مساجدهم أبوامر القيادي السلفي يف اجمللس االنتقايل ،هاين بن بريك ،لشخصيات تنتمي لنفس التيار
املنتمي إليه واملدعوم إماراتيًّا ،لتماهيه مع املشروع اإلمارايت املعادي للدميقراطية ووحدة الرتاب اليمين.
يف اليمن جند التوجهات االسرتاتيجية اإلماراتية كلها واضحة للعيان ،وهي مثال كامل للطموحات
اإلماراتية ودورها الوظيفي املتماهي مع التوجهات األمريكية والصهيونية يف القضاء على القوة الكامنة
يف الشعوب ،وتفتيت دول املنطقة وإضعافها اقتصاداي وسياسيا ،إضافة إىل نشر مشروع اإلسالم اجلديد
يف املنطقة.
ومع كل الدعم الذي تتلقاه اإلمارات سياسيا ،ومع ما متلكه من قوة اقتصادية ،فال نستطيع القول
إن األمر استتب هلا يف اليمن ،وجنحت ابلكامل يف تنفيذ مشروعها االستعماري.
تحديات المشروع اإلماراتي:
 نشطت اإلمارات يف عدة حماور ،مستفيدة من حال ظروف عاملية مؤقتة ،متثلت يف تسرهبا لدائرةالقرار األمريكي عرب املال السياسي ،وتبنيها للمشروعات األمريكية واإلسرائيلية يف املنطقة بشكل

مباشر ،مما ضاعف من األعباء امللقاة عليها .وجتلى ذلك يف تنوع نشاطها بني التدخل العسكري
املباشر ،ومتويل االنقالابت والتدخالت السياسية ،وإشعال ومتويل النزاعات واحلروب الداخلية ،ومن
املرجح أن ينكمش أتثريها ونشاطها الدويل مع زوال هذا الظرف العاملي.
 اإلمارات ذات املليون ونصف املليون مواطن ال متتلك املقومات املادية واالقتصادية اليت تساعدهاعلى مواصلة شن حروهبا االستعمارية؛ فرغم أن لديها اقتصاداً قوايً ،لكنه اقتصاد ريعي ،خيضع
للمتغريات اخلارجية بنسبة كبرية ،فهي ال متتلك ثروات داخلية متنوعة أو عمق اسرتاتيجي .وهذه احلالة
االقتصادية جتعل املشاريع االسرتاتيجية اليت تبىن عليها هشة للغاية؛ إذ من املرجح أال يصمد األساس
االقتصادي الضعيف يف ظل استنزاف ٍ
عال مل يتبني حىت اآلن مىت ينتهي.
املناطق اليت تنشط فيها اإلمارات هي مناطق عجزت عن البقاء فيها دول استعمارية كربى؛ ألهنامناطق تفريغ للجهود والطاقات واإلمكانيات بدون نتائج ملموسة .وهو ما بدأت تظهر مؤشراته يف
تراجع احلضور اإلمارايت ابلصومال وجيبويت ،وتصرحيات مسؤوليها ابلرغبة يف إهناء احلرب ابليمن.
 متركز املشروع اإلمارايت يف شخص حممد بن زايد والدائرة احمليطة به ،مما جيعل حدوث أي طارئله أو يف فريقه مبثابة اخلطر الذي قد يقضي على تلك املشاريع يف ظل عدم ضمان وجود البديل الذي
يستطيع تقدمي مثل هذه اخلدمات مستقبالً بنفس الكفاءة .ومما يزيد من أمهية هذا املؤشر تزايد
التسريبات عن تذمر بقية حكام اإلمارات األخرى من اخلسائر البشرية يف اليمن ،واخلسائر االقتصادية
الناجتة عن أزمة حصار قطر ،وتراجع العالقات االقتصادية مع إيران.
هذه اجلوانب املهمة املتعلقة مبدى قدرة اإلمارات على حتمل أعباء املشروع الذي تتباه ملدة طويلة،
تشري لضعف هذه االحتمالية ،وترجح أفول مشروع اهليمنة اإلمارايت مع أي هزات داخلية ،أو تغريات
عاملية ،أو تزايد لالستنزاف البشري واملايل خارجياً.
اإلمارات المرحلة الجديدة:
بعد التغريات اليت شهدهتا الساحة اإلقليمية والدولية يف اآلونة األخرية ،خاصة بعد تغري يف األولوايت
السياسية للخارجية األمريكية بعد خروج ترامب من البيت األبيض ،قامت اإلمارات إبجراء بعض
التعديل يف أدواهتا ،وإن ظلت األهداف االسرتاتيجية قائمة مل تتغري؛ فعلى الصعيد الدويل خرج ترامب،

الشخصية املثرية للجدل ،والذي ميكن وصف عهدته أبهنا الفرتة الذهبية لإلمارات ،اليت استطاعت
استغالل وجوده يف البيت األبيض ورعونته السياسية ،يف مترير العديد من أجندهتا السياسية .وجاء
ابيدن وهو السيا سي املخضرم الذي عمل يف الكوجنرس لفرتة طويلة ،وعمل انئبا للرئيس أوابما ،فهو
سياسي عتيد يعلم كيف تدار األمور السياسية ،وبذلك تغريت األوضاع كثريا ابلنسبة لإلمارات.
وعلى الصعيد اإلقليمي أيضا أصبحت األمور أكثر هدوء ،وأصبح مؤشر العودة إىل األوضاع
السياسية اليت سبقت الربيع العريب هي األقرب؛ يف استقرار األوضاع يف مصر ،وقرب عودة سوراي،
وخروج اإلسالميني من السلطة يف املغرب ،ورمبا ليبيا على الطريق ،لذا شهدت اآلونة األخرية بعض
التحركات السياسية اإلماراتية لتوفيق سياستها مع املتغريات اجلديدة ،ومنها فك حالة صدام احملاور اليت
صبغت الفرتة املاضية.
فبعد سنوات من التوترات بني اإلمارات العربية املتحدة وتركيا ،حدث حتسن واضح يف العالقات
بني البلدين منذ بداية العام ،مع تصاعد كبري يف التحرك من كال اجلانبني حنو استعادة العالقات يف
األسابيع األخرية .يف (يناير)  2021م ،قال أنور قرقاش" :ما نريد أن نقوله لرتكيا هو أننا نريد تطبيع
عالقاتنا يف إطار االحرتام املتبادل للسيادة" .يف (مارس) ،قال وزير اخلارجية الرتكي مولود جاويش
أوغلو" :ال يوجد سبب مينع تركيا من إصالح العالقات مع اململكة العربية السعودية .إذا اختذوا خطوة
أيضا ،األمر نفسه ينطبق على اإلمارات العربية املتحدة " .بعد شهر ،حتدث وزير
إجيابية ،سنفعل ذلك ً
خارجية اإلمارات العربية املتحدة ،عبد هللا بن زايد آل هنيان ،مع نظريه الرتكي يف أول مكاملة من هذا
النوع منذ حنو مخس سنوات .يف  18أغسطس  2021التقى طحنون بن زايد آل هنيان ،مستشار
األمن القومي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف تركيا ابلرئيس رجب طيب أردوغان .يف  31أغسطس،
حتدث أردوغان وويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد آل هنيان يف مكاملة هاتفية اندرة .ووصف قرقاش،
الذي يشغل اآلن منصب مستشار دبلوماسي رائسي ،املكاملة أبهنا "إجيابية للغاية وودودة".
حكم حزب العدالة والتنمية الرتكي البالد ملا يقرب من عقدين من الزمن ،وخالل السنوات األوىل
يف السلطة ،كانت هناك عالقات قوية بني دول اخلليج العربية وتركيا ،وخاصة العالقات اإلماراتية الرتكية
القوية ،املتجذرة يف املصاحل املشرتكة القوية.
وتشاركت تركيا ودول اخلليج العربية خماوف بشأن إيران ،وكذلك نفوذ طهران يف العراق .منذ الثورة

اإليرانية عام  ، 1979اليت أطاحت بنظام الشاه حممد رضا هبلوي ،وأصبحت دول اخلليج حذرة من
نفوذ إيران اإلقليمي .وقد فتح غزو الوالايت املتحدة للعراق عام  2003اجملال لطهران لتعزيز نفوذها
يف املنطقة ،مما أدى إىل تفاقم خماوف دول اخلليج العربية .يف ذلك الوقت ،اعتربت العديد من دول
اخلليج أن تركيا يف وضع جيد ميكنها من العمل كموازنة ضد عدم االستقرار اإلقليمي .وبدورها ،أرادت
أنقرة تعزيز عالقاهتا مع دول اخلليج العربية ،اليت اعتربهتا حصنًا حمتمالً ضد إيران.
مل تكن السياسة األمنية واإلقليمية هي العوامل الوحيدة اليت أدت إىل توثيق العالقات بني تركيا
واخلليج .بل رأى كل جانب مزااي كبرية يف تعزيز التعاون االقتصادي .وما بني عامي  2001و،2008
على سبيل املثال ،كانت هناك زايدة يف التجارة الثنائية بينهما .ففي عام  ،2008وقعت تركيا وجملس
التعاون اخلليجي على مذكرة تفاهم جتعل تركيا أول دولة من خارج جملس التعاون اخلليجي تصبح شري ًكا
أيضا تعزيز العالقات بني أنقرة وأبو ظيب.
اسرتاتيجيًا رمسيًا لدول اخلليج .وهذا يعين ً
تغيريا يف مكانة العالقات الرتكية اخلليجية .وكانت
ومع ذلك ،فقد شكلت احتجاجات الربيع العريب ً
عالقات تركيا مع اإلمارات العربية املتحدة على وجه اخلصوص اختبارا ملستوى هذه العالقات .كانت
أنقرة داعمة لالحتجاجات ،اليت أاتحت لرتكيا فرصة لتعزيز دورها اإلقليمي ،من خالل عالقاهتا مع
دورا حمورًاي يف
األحزاب املتحالفة مع اإلسالميني اليت سيطرت بعد اإلطاحة حبكام قدامى ،وأن متارس ً
قلقا من
حذراً ،
العديد من البلدان املضطربة .بدورها ،تبنت اإلمارات ودول اخلليج األخرى ً
موقفا أكثر ً
الدعم املتزايد لإلخوان املسلمني واألحزاب اإلسالمية ،فضالً عن استقرار النظام .منذ ذلك احلني،
اتبعت تركيا واإلمارات مناهج خمتلفة جتاه النزاعات اإلقليمية والتحالفات السياسية.

مؤخرا يف تونس ،حيث أدت احتجاجات الربيع
عادت خطوط الصراع اجليوسياسي إىل الظهور ً
العريب إىل اإلطاحة ابلرئيس زين العابدين بن علي يف عام  ،2011ووصل حزب النهضة التابع
لإلسالميني إىل السلطة .على الرغم من أن النفوذ السياسي حلركة النهضة وسيطرهتا على احلكومة
بدأت يف االحنسار تدرجيياً بعد اإلطاحة ابلرئيس املرتبط ابإلخوان املسلمني حممد مرسي يف مصر ،وقد
تسارع هذا اخلسوف يف سيطرهتا على احلكومة ،بعد أن أقال الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء وأغلق
الربملان يف وقت متأخر .مع ذلك ،حافظ حزب النهضة ،الذي يواجه انتقادات من الشارع ،على قدر
قواي حلركة النهضة ،حاولت اإلمارات مر ًارا وتكر ًارا
كبري من الدعم ،وبينما كانت أنقرة ً
حليفا إقليميًا ً

بعيدا عن تركيا.
التأثري على البالد ً
أيضا .ففي حني م ّكنت احلرب
تتنافس اإلمارات العربية املتحدة وتركيا مع بعضهما البعض يف سوراي ً
األهلية تركيا من زايدة نفوذها يف املنطقة ،حاولت اإلمارات العربية املتحدة ردع أنقرة يف البالد بطريقتني
على األقل:
من خالل دعم ا جلماعات املسلحة الكردية ،اليت تقف تقليداي يف وجه نفوذ أنقرة يف مشال شرق
البالد؛ لتقوية موقفها ،وجعلها تتماهى مع النظام السوري يف وجه الثورة السورية.
إعادة العالقات مع نظام بشار األسد ،بعدما كانت من بني الدول اليت قطعت العالقات مع
احلكومة السورية يف بداية احلرب األهلية .ففي أواخر عام  ،2018أعادت اإلمارات فتح سفارهتا يف
دمشق .ومنذ ذلك احلني ،كانت هناك مؤشرات متزايدة على تقارب بني اإلمارات واحلكومة السورية،
مبا يف ذلك مكاملة هاتفية بني األسد وويل عهد أبو ظيب حممد بن زايد آل هنيان ،وإعادة الروابط اجلوية،
ويبدو أن رغبة اإلمارات يف كبح النفوذ الرتكي يف سوراي هي أحد العوامل املهمة اليت حفزت انفتاح
اإلمارات على حكومة األسد..
وفقا للظروف اإلقليمية ،وتشري الدالئل
متت إعادة ضبط العالقات الرتكية اخلليجية بشكل دوري ً
األخرية إىل أن العالقة تتقارب بسرعة مرة أخرى .قال ديفيد ماك ،انئب مساعد وزير اخلارجية السابق
سفريا للوالايت املتحدة لدى اإلمارات العربية املتحدة ،يف
لشؤون الشرق األدىن والذي عمل ً
أيضا ً
مقابلة عرب الربيد اإللكرتوين" ،التقارب بني تركيا واإلمارات العربية املتحدة منطقي من الناحية
االسرتاتيجية لكلتا احلكومتني .كالمها يشرتكان يف بعض اجلريان  -إيران وسوراي وأفغانستان  -وهي
عوامل ضخمة لعدم االستقرار اإلقليمي .ميكن التحكم يف االختالف يف أنظمتهم السياسية ،بشرط
أيضا إمكانية للتجارة ذات املنفعة املتبادلة ".
أن ميارسوا دبلوماسية هادئة .هناك ً
يف الواقع ،يبدو أن كال من أنقرة وأبو ظيب مهتمتان بتعزيز عالقاهتما االقتصادية .وحبسب ما ورد
فقد كان هذا أحد املوضوعات اليت انقشها اجلانبان خالل زايرة طحنون لرتكيا .كان لنزاعهم اإلقليمي
أتثري سليب على اقتصاداهتم .على سبيل املثال ،اخنفضت صادرات تركيا مع اإلمارات العربية املتحدة
من  9.2مليار دوالر يف عام  2017إىل  2.1مليار دوالر يف عام  .2018ويف السنوات األخرية،

كان االقتصاد الرتكي يعاين ،ال سيما بسبب اآلاثر املرتتبة على جائحة فريوس كوروان .ويف عام ،2020
عاىن االقتصاد الرتكي من "انكماش اترخيي يف الربع الثاين" .عالوة على ذلك ،عندما التقى أردوغان
برئيس الوزراء اللييب املؤقت يف إسطنبول يف أغسطس ،طلب من عبد احلميد دبيبة ،حبسب ما ورد،
سداد ما يقرب من  4مليارات دوالر من الديون .ومن املمكن أن يكون دعم تركيا املتزايد حلكومة
الوفاق الوطين املعرتف هبا من قبل األمم املتحدة منذ أن شن اجلنرال خليفة حفرت هجومه يف طرابلس
يف عام  2019مدفوعاً جزئياً ابهتمام أنقرة ابستعادة بعض هذه األموال.
اختذت اإلمارات العربية املتحدة وتركيا خطوات هادفة حنو ختفيف التوترات ،منذ انتخاب الرئيس
األمريكي ابيدن .وكانت الوالايت املتحدة قلقة بشأن املنافسة اإلقليمية بني اإلمارات وتركيا .وأشار
أحياان عالقات صعبة ،ولكنها مهمة مع كال البلدين" .قال إن
ماك إىل أن "الوالايت املتحدة لديها ً
التنافس "مل خيدم املصاحل األمريكية" ،واتبع أن "واشنطن تريد أن تراهم يضعون نزاعهم يف املاضي".
نظرا لوجود تصورات متزايدة عن انسحاب الوالايت املتحدة من الشرق
عالوة على ذلك ،فإنه ً
األوسط ،كانت دول املنطقة تتجه حنو خفض التصعيد ،بسبب الشكوك املتزايدة حول مدى دعم
الوالايت املتحدة هلا يف مواجهة التهديدات اإلقليمية .على سبيل املثال ،أصيب شركاء الوالايت املتحدة
ابلذهول من عدم وجود أي رد عسكري أمريكي على هجمات الطائرات بدون طيار يف سبتمرب
 2019على منشآت معاجلة النفط السعودية يف بقيق وخريص .وأشار رد إدارة الرئيس السابق دوانلد
دائما مببدأ كارتر ،الذي أكد على محاية الوالايت املتحدة حلقول النفط
ترامب إىل أن واشنطن لن تلتزم ً

املوجودة يف اخلليج .ومن احملتمل أن يؤدي سحب ابيدن للقوات األمريكية من أفغانستان إىل زايدة
خماوف شركاء الوالايت املتحدة اإلقليميني .وأن دول اخلليج ،اليت تشعر بقدر أقل من الغطاء األمين ،
تفرتض أن مصاحلها تكمن يف تقليل التوترات مع جار قوي  -وحليف حمتمل  -مثل تركيا.

يبدو أن التقارب بني اإلمارات وتركيا هو جزء من جهد أكرب لرأب الصدع يف مجيع أحناء املنطقة،
ومن هنا جاءت احملاداثت السعودية اإليرانية ،اليت بدأت يف أبريل.
يقال إن أبو ظيب مهتمة ابملساعدة يف إحياء عالقة أنقرة ابحلكومة السورية .وميكن تسهيل ذلك
من خالل حتسني العالقات اإلماراتية الرتكية .أعتقد أنه من احملتم أن تتحسن العالقات بني احلكومة
السورية يف عهد بشار األسد وتركيا .وقال ديفيد ليش ،أستاذ اتريخ الشرق األوسط يف جامعة ترينييت

يف تكساس ومؤلف كتاب "سوراي :اتريخ حديث" .يبدو أن دول اخلليج املهتمة بتعزيز العالقات مع
األسد تنتظر الضوء األخضر من واشنطن  -اليت تقوم حاليًا مبراجعة سياستها جتاه البالد  -قبل اختاذ
اخلطوة التالية .ويبقى أن نرى إىل أي مدى ستكون اعرتاضات الوالايت املتحدة على التقارب اخلليجي
مع سوراي عقبة أمام أبو ظيب لتسهيل العالقات الرتكية السورية.
ليست هذه هي املرة األوىل يف العقد املاضي اليت تبذل فيها اإلمارات العربية املتحدة وتركيا حماوالت
لتخفيف التوترات .ففي عام  ،2016تبادل املسؤولون اإلماراتيون واألتراك الزايرات وعينت اإلمارات
سفرياً هلا لدى تركيا .ومع ذلك ،تالشى التقارب بعد أن اهتمت تركيا اإلمارات بتقدمي الدعم حملاولة
االنقالب ضد أردوغان يف نفس العام.
وابلرغم من أن التطورات األخرية إجيابية ،إال أن هناك عوامل خمتلفة ،مبا يف ذلك توقعات البلدين
لبعضهما البعض ،واليت ستحدد مسار العالقة .ومن املؤكد أن لقاء أردوغان وحممد بن زايد سيكون له
ثباات ،وهو ما حدث ابلفعل.
أثر إجيايب يف تعزيز العالقة بني البلدين ووضع العالقات على مسار أكثر ً
اقتصاداي ،مل تكن دول اخلليج
اليوم ،تغريت الديناميكيات عما كانت عليه قبل مخس سنوات.
ً
متاما من تداعيات جائحة فريوس كوروان .ففي عام  ،2020انكمش اقتصاد دولة
الغنية ابلنفط حمصنة ً
اإلمارات العربية املتحدة بنحو  .٪6.1كما أن االقتصاد الرتكي بدوره يعاين ابلفعل قبل انتشار الوابء.
يف غضون ذلك ،يبدو أن االنسحاب األمريكي املتصور من الشرق األوسط يرتك دول املنطقة تبحث
عن خيارات بديلة ،ويبدو أن الدبلوماسية قد ظهرت كأحد أهم هذه اخليارات .وابلتايل ،يبدو أن
التقارب احلايل يتمتع بقوة بقاء أكرب من التواصل يف عام  .2016ومع ذلك ،فإن هذا ال يعين أن
البلدين سيصبحان "حليفني مقربني" بني عشية وضحاها .بدالً من ذلك ،من املرجح أن تقود
االهتمامات واملخاوف املشرتكة مسار العالقة.
تعد الزايرة املفاجئة اليت قام هبا مستشار األمن القومي اإلمارايت "طحنون بن زايد آل هنيان" إىل
قطر أهم زايرة يقوم هبا مسؤول إمارايت رفيع للدوحة ،منذ أن أدى الربيع العريب لتصادم البلدين اخلليجيني
يف الرؤى والسردايت األيديولوجية.
وبقدر أمهية هذه الزايرة لألمن واالستقرار اإلقليميني ينبغي رؤيتها يف سياق بيئة أمنية إقليمية

ديناميكية بشكل غري مسبوق بفعل انسحاب القيادة األمريكية من الشرق األوسط.
رسالة من أفغانستان
أرسلت التطورات األخرية يف أفغانستان رسالة إىل أبو ظيب مفادها هشاشة النظام اإلقليمي األوسع.
وأدت صور القوة العظمى املهزومة ،وهي حتاول بيأس السيطرة على آخر خط عبور هلا يف كابول،
إىل إقناع "طحنون" -العقل االسرتاتيجي ألبو ظيب -أبن البحث عن األمن القومي وأمن النظام ال
ميكن أن يعتمد فقط على الدعم من واشنطن.
وبدال من ذلك ،يتطلب األمر من اإلمارات أن تصبح أكثر واقعية يف تكوين الشبكات والعالقات
يف مجيع أحناء املنطقة إذا لزم األمر ،حىت مع اخلصوم األيديولوجيني يف الدوحة وأنقرة.
تراجعت أمهية أبو ظيب يف املنطقة منذ اتفاق العال (الذي تفاوضت عليه السعودية مع قطر يف املقام
األول)؛ حيث وضع هناية ألزمة اخلليج.
كما متكنت قطر من إصالح العالقات مع مصر والسعودية بشكل جتاوز يف بعض األحيان كونه
جمرد سالم ابرد.
ومسح ذلك للدوحة ابلتعاون مع القاهرة لتسهيل وقف إطالق النار بني إسرائيل و"محاس" يف الوقت
الذي جرى فيه هتميش أبو ظيب ،اليت فشلت يف الوفاء بوعدها ابالستفادة من اتفاقيات أبراهام لتعزيز
عملية السالم.
ويف الوقت نفسه ،انقشت السعودية وقطر التعاون األوثق يف جمموعة من امللفات ،الذي بلغ ذروته
يف إنشاء جملس التعاون السعودي القطري ،يف وقت انتقلت فيه العالقات الثنائية بني أبو ظيب والرايض
من مرحلة شهر العسل كما كان عام  2017إىل التصادمية أكثر يف عام .2021
ويف حني شارك "طحنون" يف تدبري حصار قطر ،الذي كان يهدف لعزل الدوحة إقليميا ودوليا،
فقد خرجت قطر منه بروابط أوثق مع واشنطن ،ومت االعرتاف هبا كشريك ووسيط موثوق به يف املنطقة.
وظهر تناقض صارخ بني العقلية الصفرية ألبو ظيب ،وبني عودة قطر كوسيط يف فلسطني وأفغانستان
والقرن األفريقي وإيران من بني أماكن أخرى.

وخالل العقد املاضي ،ظلت أجندة أبو ظيب متأثرة حبملتها املناهضة للثورات.
كما أن محلتها الناجحة لدعم االنقالب يف مصر يف عام  ،2013عززت اعتقادا لدى "آل هنيان"
أبن اإلمارات ميكن أن تنتقل من كوهنا دولة صغرية إىل قوة إقليمية بني عشية وضحاها ،ليس ابستخدام
القوة الناعمة فقط ،وإمنا القوة اخلشنة أيضا ،واألهم من ذلك القوة الذكية اليت تساعدها على حتقيق
أهدافها.
وأدى سلوك اإلمارات العدائي املدفوع ابخلوف الوجودي من اإلسالم السياسي وثورات الشعوب
إىل جعل اإلمارات تتدخل عسكراي يف ليبيا واليمن لتشكيل بيئة ما بعد الثورة هناك؛ مما كلفها مثنا
ابهظا وخسائر يف مسعتها.
أما ابلنسبة لتونس ،فإن جناح اإلمارات يف تعبئة وتوجيه املظامل العامة يف تونس لتشجيع الرئيس
"قيس سعيد" على تعطيل الربملان وقمع اإلسالميني ،أظهر أن أبو ظيب كان إبمكاهنا حتقيق ما هو
أكثر بتكلفة أقل.
وابلتايل رمبا تكون القوة الذكية والدبلوماسية يف الوقت احلايل مميزات أكثر فعالية لإلمارات اليت ترى
نفسها قوة إقليمية.
وميكن لإلمارات من خالل بناء شبكات العالقات ،واختاذ مواقف يستفيد منها الطرفان يف كل
القضااي املطروحة ،أن حيافظ على املصاحل اإلقليمية لإلمارات بشكل أكثر فعالية من العقلية الصفرية
األكثر عنفا .خصوصا بعد الفراغ الذي سيخلّفه االنسحاب األمريكي ،إذ ال ميكن ألبو ظيب جتاهل
املنافسني واخلصوم من أصحاب املصاحل املتنافسة.

وميكن لإلمارات تعميم سلوكها الربامجايت مع إيران ،يف التعاطي مع ملفات أخرى .فقد أظهرت
أبو ظيب سلوكا برامجاتيا من خالل احلوار مع إيران عام  2019يف خضم هجمات إيرانية على البنية
التحتية البحرية يف اخلليج ،ويبدو أن "طحنون" وشقيقه "حممد بن زايد" أصبحوا أكثر اقتناعا اآلن
ابتباع شعار" :إذا كنت ال تستطيع التغلب عليهم ،انضم إليهم".
وهكذا ،ففي حني أنه من املبالغة اعتبار زايرة "طحنون "إىل قطر قبوال متأخرا ابهلزمية ،إال أنه من

املهم التغلب مؤقتا على االختالفات اإليديولوجية مع أنقرة وقطر ،لتأمني املصاحل اجليوسياسية
لإلمارات.
ومع ذلك ،فإن هذه الربامجاتية اجليوسياسية ستكون مؤقتة؛ حيث تظل االختالفات األيديولوجية
أساس املنافسة اإلقليمية بني الدوحة وأبو ظيب.
ويف حني أن ذلك قد خيلق هدوء مهما يف بيئة املنطقة املشحونة ،إال إن استمراره سيكون حمكوما
فقط بتفوق نفعه على املواجهة املباشرة.
ويف الوقت نفسه ،سيوفر هذا اهلدوء مساحة كافية ألبو ظيب والدوحة ليتنافسا بوسائل بديلة؛ حيث
ستستمر سردية كل منهما يف االشتباك مع األخرى ،ويتوقع أن يكون االشتباك القادم للسردايت قريبا
جدا مع حترك ليبيا حنو االنتخاابت.
سيناريو المشروع اإلماراتي بين الفشل والنجاح:
ال يبدو املشروع اإلمارايت انجحا ابلكامل ،وال نستطيع أن نقول إنه فشل ابلكلية:
املهم هو :هل جنحت اإلمارات يف بناء حلمها اإلمرباطوري؟
بيد أن السؤال ّ
اإلجابة ببساطة هي :ال.
يف اليمن؛ بدا واضحاً أن لدى اإلمارات أجندة خاصة هناك ،وليست جمرد حليف للسعودية،
ولكن هذه األجندة تتعثر كل يوم ،ويزداد التورط العسكري اإلمارايت يف حرب ال فائدة وال طائل من
شوهت احلرب صورة اإلمارات اليت حتاول رمسها لنفسها ،ابعتبارها منارة للتسامح يف
ورائها .وقد ّ
املنطقة ،وذلك نتيجة للخسائر البشرية ،خاصة من األطفال ،والتجويع الذي يتعرض له الشعب اليمين.
ولعل ذلك ما يفسر االنسحاب اإلمارايت وإعادة االنتشار يف اليمن.
وصف بالده أبهنا "إسربطة الصغرية" ،يف إشارة إىل املدينة اليواننية اليت حكمها
حيب ابن زايد أن تح َ
العسكر ،وكانت تتبىن سياسة توسعية عرب احلرب ،ولكنه ال يدرك أن احلروب والفوضى مل تعد الوسيلة
األكثر جناعة للسياسة اخلارجية ،وإمنا أكثرها فشالً وضرراً على املدى الطويل ،ورمبا كان عليه أن يقرأ
بعضاً من اتريخ إسربطة السلطوية ،الذي انتهى هبزمية منكرة لصاحل أثينا الدميقراطية"

ويف مصر؛ رغم ما يبدو استقراراً سطحياً فإن األوضاع االقتصادية واالجتماعية تغلي ،وميكنها أن
تنفجر يف أية حلظة .ومل تنل أبو ظيب سوى لعنات املصريني ،بسبب تدخلها يف شؤوهنم ودعم حكم
العسكر هناك.
وفيما خيص ليبيا؛ فقد مين حفرت يف اآلونة األخرية خبسائر عسكرية كبرية وابتت كل جناحاته
العسكرية يف مهب الريح ،وأصبح مشروعه العسكري كله على احملك ،وذلك رغم الدعم العسكري
والسياسي واللوجسيت الذي تقدمه له اإلمارات ومصر والسعودية ودول أوروبية مثل فرنسا ،وتشري
التفاعالت السياسية األخرية أنه رمبا يتم دجمه يف احلياة السياسية عرب بوابة االنتخاابت اليت يعد هلا،
لكن حىت لو جنح حفرت يف عبور تلك العقبة على منت املليشيات املسلحة والرفض الشعيب والقبائلي
له ،فلن جيعل من ليبيا دولة مستقرة ،وهو ما ميثل نصف فوز ونصف هزمية.
ويف تونس أصبح واضحا أن اإلمارات تقف خلف تقويض الشرعية ،بكل مؤسساهتا ،ولن تكون
حمل ترحيب من التونسيني؛ أاي كان مآل النظام احلاكم يف تونس.
وابحملصلة فإن القاسم املشرتك يف التدخالت اإلماراتية ،أهنا جنحت يف إقصاء اإلسالميني ،لكنها
مل تنجح يف اختاذ تلك الدول قاعدة ملشاريعها االقتصادية ،ومل تفلح يف صناعة حلفاء سياسيني ذوي
قاعدة شعبية.
أما حصار قطر؛ فقد فشل فشالً ذريعاً ،وخرجت منه قطر أكثر ثقة وأتثرياً يف املنطقة .وقد فشلت
كل حماوالت اإلمارات عزل قطر إقليمياً ودولياً ،وخسرت املعركة األخالقية والسياسية معها.
ويبقى سؤال؛ هل االسرتاتيجية اإلماراتية أصيلة أم أهنا جمرد ذراع لقوى أكرب حتركها ملصاحلها
اخلاصة؟
إن اجلغرافيا السياسية ال تسمح هلا أبن تكون بذاهتا "العباً دولياً" ،وابلتايل ولعدة أسباب فإن
نرجح الرؤية القائلة
اإلمارات ال ميكن أن تكون قوة عسكرية مؤثرة
ومتوسعة يف املنطقة ،ولذلك فإننا ّ
ّ
أبن حتَ ّـركات اإلمارات لبناء قواعد عسكرية ما بني (اجلزر اليمنية وابب املندب ودول القرن األفريقي)
لتح ّـركات دولية تتقنّع بغطاء ومتويل خليجي.
الواقعة على البحر األمحر ،أهنا ليست سوى غطاء َ

يبقى يف النهاية أن اإلمارات دولة صغرية يبلغ تعداد جيشها بضعة آالف ،واترخيها العسكري كله
ال يؤهلها ألن تكون دولة ذات وجود عسكري عابر للحدود ،وهو ما جيعلها أقل قدرة على االستمرار
طويال يف مشروعها العابر للحدود .وقد رأينا يف تركيا وقطر كيف آل إسهام اإلمارات حماولة تغيري
النظام فيها إىل التعاون االقتصادي مع األوىل ،وحماوالت التهدئة وترميم آاثر الفشل مع الثانية.

