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املقدمة
هــم  عنهــا  أفصــح  مــن  بــزايرة كان  املســتوى  عــايل  أمــي  إمــارايت  وفــد  قــام  يوليو/متــوز   30 يف 
اإليرانيــون، وهــو مــا جعــل املوقــف اإلمــارايت يف حــرج شــديد؛ ال ســيما أن هــذه الــزايرة أتيت يف ظــل 
حصــار وحــرب نفســية علــى إيــران، فضــًا عــن كــون اإلمــارات حليفــة للســعودية يف مواجهــة النفــوذ 

اإليــراين يف اليمــي.

قللــت اإلمــارات مــن أمهيــة اللقــاء، علــى خــاف التفســر اإليــراين لــه، ولعــل مــا يعــزز الروايــة 
اإليرانيــة أن اللقــاء كان قــد تنــاول قضــااي حموريــة حــول إمكانيــة تبــادل املعلومــات والتعــاون مــن أجــل 

محايــة واســتقرار امليــاه اإلقليميــة.

عكســت هــذه الــزايرة التقــارب بــن البلديــن، خصوصــاً بعــد توتــر األوضــاع األمنيــة يف مضيــق 
هرمــز، كمــا عكســت حالــة التذبــذب األمــي الــي تعيشــها دول اخلليــج يف ظــل زايدة التهديــدات 

يف املنطقــة.

يبحــث تقديــر املوقــف يف أســباب تغــر املوقــف اإلمــارايت جتــاه إيــران، وهــل يعكــس هــذا التغــر 
موقفــاً اســراتيجياً ســتتبناه أبوظــي يف سياســتها يف املنطقــة خــال املرحلــة القادمــة حبيــث يكــون 
بدايــة تغيــر خارطــة التحالفــات يف املنطقــة؛ أم هــو جمــرد لقــاء عابــر؟ ومــا تداعيــات هــذا التغــر 
بــن  املشــركة  امللفــات  الســعودية اإلماراتيــة؟ وكيــف ســينعكس علــى  العاقــات  املفاجــئ علــى 

البلديــن؟

العالقات اإلماراتية اإليرانية 
اترخييــاً، علــى الرغــم مــن توتــر العاقــات اإلماراتيــة اإليرانيــة بســبب احتــال األخــرة لثــاث 
جــزر إماراتيــة )طنــب الكــربى، وطنــب الصغــرى، وأبــو موســى( يف 30 نوفمرب/تشــرين الثــاين عــام 
1971، قبــل أايم مــن اســتقال اإلمارات العربية املتحــدة يف 2 ديســمرب/كانون األول 1971، 

احتفــظ البلــدان بعاقــات اقتصاديــة ُعــدَّت األقــوى خليجيــاً.
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حافظــت اإلمــارات علــى عاقاهتــا االقتصاديــة القويــة مــع إيــران خــال األزمــة مــع قطــر، الــي  
تُتهــم ابلتعــاون مــع إيــران، إذ أصبحــت إيــران اثين أكــرب ســوق للصــادرات اإلماراتيــة عــام 2016، 
حيــث بلغــت قيمتهــا 8.8 مليــارات دوالر. ويف عــام 2017 وصــل حجــم التبــادل التجــاري إىل 
11 مليــاراً و114 مليــون دوالر، شــّكلت الصــادرات اإليرانيــة 4.458 مليــارات دوالر، يف حــن 

بلغــت الصــادرات اإلماراتيــة إليــران 6.656 مليــارات دوالر.

ويف عام 2018 وصلت نسبة صادرات إيران إىل اإلمارات إىل 14.7% من الوزن، و%16.17 
مــن إمجــايل قيمــة الصــادرات اإليرانيــة إىل العــامل، وهــو مــا جيعــل اإلمــارات يف املرتبــة األوىل مــن 

قائمــة الــدول املســتوردة مــن إيــران.

وحبســب وكالــة األنبــاء اإليرانيــة )إران( فقــد حافظــت دولــة اإلمــارات علــى مركزهــا املتقــدم يف 
العاقــات التجاريــة مــع إيــران، ألهنــا أخــذت الرتيــب الثــاين عامليــاً واألول عربيــاً مــن حيــث قيمــة 
التبــادالت التجاريــة معهــا خــال الســنة املاضيــة. إذ احتلــت الصــن املرتبــة األوىل مــن حيــث حجــم 
الصــادرات إليــران؛ وذلــك بقيمــة 11.5 مليــار دوالر متثــل 24% مــن جممــوع الــواردات اإليرانيــة 
الــي بلغــت 47.6 مليــار دوالر. وجــاءت اإلمــارات اثنيــاً بصــادرات بلغــت 8.7 مليــارات دوالر، 
متثــل 18% مــن جممــوع الــواردات اإليرانيــة. إضافــة إىل ذلــك هنــاك كثــر مــن الشــركات اإليرانيــة يف 
اإلمــارات، ووفقــاً ملــا ذكــره جملــس األعمــال اإليــراين احمللــي فــإن حنــو 8 آالف مــن التجــار والشــركات 

التجاريــة اإليرانيــة مســجلون يف اإلمــارات.

وتعــد اجلاليــة اإليرانيــة هــي الكــربى يف اإلمــارات، إذ يقيــم يف اإلمــارات أكثــر مــن نصــف مليــون 
البــاد عــدداً، وتنشــط هنــاك 10 آالف شــركة  إيــراين، مــا جيعلهــم أكثــر اجلاليــات املقيمــة يف 
لإليرانيــن تعمــل يف قطاعــات اقتصاديــة خمتلفــة مثــل جتــارة التجزئــة والعقــار. وحســب تقديــرات 
جملــس األعمــال اإليــراين، ميتلــك اإليرانيــون يف اإلمــارات اســتثمارات وأصــواًل تتجــاوز قيمتهــا 200 

دوالر. مليــار 
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سياقات التغيري يف العالقات اإلماراتية اإليرانية 
مــع انــدالع احلــرب يف اليمــن، وتشــكيل التحالــف العــريب، وجــدت اإلمــارات نفســها حليفــة 
لعدويــن إقليميــن )الــرايض وطهــران(، لكنهــا عملــت علــى خلــق تعــاون سياســي عســكري مــع 
الســعودية، الــذي زادت احلاجــة إليــه بعــد األزمــة مــع قطــر، ويف الوقــت ذاتــه حافظــت أبوظــي علــى 

حتالفهــا االقتصــادي األمــي مــع إيــران.

إذ انضمت اإلمارات إىل اململكة العربية الســعودية يف حتالفها العســكري حملاربة ميليشــيا احلوثي 
يف اليمــن، لوقــف التهديــد اإليــراين ألمــن اخلليــج، وبعــد مــرور مخســة أعــوام علــى بــدء التحالــف دون 
حتقيــق نتائــج مرجــوة، وارتفــاع فاتــورة احلــرب يف ظــل االنتقــادات الدوليــة، إضافــة إىل توتــر األوضــاع 
األمنيــة يف الداخــل اخلليجــي بســبب التصعيــد احلوثــي، توصلــت أبــو ظــي إىل نتيجــة عــدم إمكانيــة 
احلســم مــن خــال احلــل العســكري وحــده، وهــو مــا جعلهــا تعيــد النظــر يف اســراتيجياهتا يف املنطقــة 

وفــق تصرحيــات خارجيتهــا، وهــو مــا أاثر خافــات بينهــا وبــن الســعودية.

مل يكــن هــذا اخلــاف هــو الســبب الرئيــس إلحــداث التقــارب اإلمــارايت اإليــراين، بــل مثــة أســباب 
أخــرى ارتبطــت بتضافــر مجلــة مــن التحــدايت واملســتجدات الــي شــهدهتا املنطقــة، وأدت إىل 

حــدوث هــذا التقــارب، وميكــن رصــد أبــرز تلــك األســباب يف النقــاط التاليــة:

1 -   إدارك اإلمــارات أن عداءهــا إليــران يشــكل خطــراً كبــراً عليهــا، وأن أي تصعيــد أمريكــي 
إيــراين ســتكون هــي أول ضحــاايه؛ حبكــم املوقــع اجلغــرايف الــذي تتشــاركه مــع إيــران، وأن أي تفجــر 
يف األوضــاع األمنيــة يف املنطقــة ســتكون هــي املتضــرر األكــرب منــه؛ حبكــم طبيعتهــا االقتصاديــة 

وموقعهــا اجلغــرايف.

2 -   خــوف أبوظــي مــن التهديــدات الصرحيــة الــي وجهتهــا إيــران هلــا علــى خلفيــة االعرافــات 
الــي أدىل هبــا أفــراد شــبكة جتســس تعمــل حلســاب وكالــة االســتخبارات األمريكيــة )CIA( مــن 
أهنــم تلقــوا تعليماهتــم اخلاصــة مبهــام عملهــم املخابراتيــة داخــل أحــد فنــادق ديب، وســبق ذلــك 
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ة الي أســقطتها إيران يف وقت ســابق،  أحداث )جلوابل هوك(؛ طائرة التجســس األمريكية املســرَّ
وصرحــت اخلارجيــة اإلماراتيــة أهنــا أقلعــت مــن أراضيهــا.

3 -   اخلــوف مــن األضــرار االقتصاديــة الــي قــد تنتــج بســبب توتــر عاقتهــا مــع إيــران، خصوصــاً 
أن حجــم التبــادالت التجاريــة بــن البلديــن كبــر، ومــن مث فقــد يؤثــر يف االقتصــاد اإلمــارايت بشــكل 

مباشر.

4 -   قناعــة اإلمــارات بضــرورة التنســيق مــع إيــران مــن أجــل احلفــاظ علــى أمــن امليــاه اإلقليميــة 
يف ظــل العــزوف الغــريب امللحــوظ وتقاعســه عــن تشــكيل أي حتالــف دويل مــن أجــل محايــة امليــاه 
اإلقليميــة، رغــم كثــرة التهديــدات والعمليــات التخريبيــة الــي متــت يف اآلونــة األخــرة. كمــا أن 
املوقــف األمريكــي جتــاه التصعيــد اإليــراين بعــث رســالة إىل شــركاء اخلليــج أن الــوالايت املتحــدة 

بسياســتها احلاليــة لــن تقــدم الكثــر مــن أجــل محايــة حلفــاء األمــس دون مقابــل.

النفــوذ  تعزيــز  إىل  ابلضــرورة  ســيؤدي  اإليــراين  للنفــوذ  أي ضعــف  أن  اإلمــارات  تعتقــد    -  5

الســعودي، ومــن مث تعمــل علــى إحــداث التــوازانت بــن أكــرب قوتــن علــى ضفــي اخلليــج، وتصبــح 
هــي رمانــة امليــزان يف العاقــة بــن البلديــن، وكمــا أهنــا ال ترغــب يف إنشــاء حتالــف إيــراين ســعودي 

فهــي ال ترغــب يف نشــوب حــرب إيرانيــة ســعودية.

هنــاك عوامــل عديــدة أثــرت وأســهمت يف إحــداث التقــارب اإلمــارايت اإليــراين، وتعــد العوامــل 
املذكــورة أعــاه مــن أهــم العوامــل الــي ميكــن مــن خاهلــا فهــم األســباب الوجيهــة الــي دفعــت الطــرف 
اإلمــارايت لتناســي خافاتــه احلدوديــة ومــا يتعلــق جبــزره الثــاث مــن أجــل محايــة أمنــه االقتصــادي، 
كمــا أهنــا تســهم يف توضيــح وجهــة النظــر اإليرانيــة يف تقارهبــا مــع اإلمــارات الــي أصبحــت وكــراً 
لتهديــد األمــن اإليــراين، كمــا وصفتهــا اخلارجيــة اإليرانيــة ســابقاً، إذ إن أي حتالــف مــن املنطقــة 
حاليــاً يســهم يف ختفيــف وطــأة العقــوابت االقتصاديــة األمريكيــة الــي تضيــق اخلنــاق علــى االقتصــاد 
اإليــراين، كمــا أهنــا مــن جهــة أخــرى تســهم يف حتييــد دور دول املنطقــة خصوصــاً الــي تشــاركها أمــن 

امليــاه اإلقليميــة.
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انعكاسات التقارب اإلمارايت اإليراين على ملفات وقضااي املنطقة
مــن احملتمــل أن يؤثــر التقــارب اإلمــارايت اإليــراين يف خمتلــف امللفــات املشــركة بــن اململكــة العربيــة 

الســعودية واإلمــارات، وعلــى رأســها امللفــات التاليــة:

العالقات السعودية اإلماراتية
تتمتــع كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات بعاقــات تظهــر علــى أهنــا اســراتيجية، 
لكنهــا ختضــع هلواجــس القيــادة والســيطرة؛ إذ مثَـّـل اليمــن أول اختبــار لقــدرات التحالــف بــن 
البلديــن، حيــث انطلــق التحالــف مــن قاعــدة مشــركة حمورهــا وقــف التهديــد اإليــراين، مــن خــال 
متكــن حكومــة مينيــة حتافــظ علــى مصــاحل اخلليــج وتســهم يف حتقيــق األمــن يف املنطقــة، لكــن ذلــك 
مل يتحقــق ألســباب تتعلــق ابختــاف األجنــدة بــن الدولتــن، بــل علــى العكــس؛ أصبحــت مجاعــة 

احلوثــي التابعــة إليــران أكثــر قــوة ومتاســكاً مــن قبــل. 

يف ابدئ األمــر ظهــر العمــل العســكري اإلمــارايت وكأن مثــة تقامســاً لــأدوار مــع الســعودية يف 
العمليــات العســكرية يف اليمــن، لكنــه شــهد تباينــات أصبحــت تتضــح مــع مــرور الوقــت وتســببت 
يف انكشــاف بعــض األجنــدات املخفيــة، ففــي حــن ركــزت اململكــة العربيــة الســعودية علــى البعــد 
الــذي  األمــي ونشــطت بعملياهتــا العســكرية يف الشــمال لتســهم يف أتمــن شــريطها احلــدودي 
تتشــاركه مــع اليمــن، عملــت اإلمــارات علــى تقويــة البعــد االقتصــادي وكانــت عملياهتــا األساســية 

تــدور يف املناطــق الســاحلية. 

يشــر بعض اخلرباء إىل أن اإلمارات حســمت أمرها منذ 12 مايو/أاير 2019، بعد اســتهداف 
انقاهتــا يف امليــاه اإلقليميــة، خصوصــاً أن املوقــف األمريكــي جتــاه التصعيــد اإليــراين كان ســلبياً، 
فعلــى الرغــم مــن التهديــدات الشــديدة الــي أطلقهــا ترامــب بــدت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
متقاعســة عــن اختــاذ أي خيــار عســكري جتــاه التغــول اإليــراين يف املنطقــة، ووجــدت اإلمــارات 

نفســها- فجــأة- علــى خــط املواجهــات بــن واشــنطن وطهــران.
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كل هــذه العوامــل دفعــت اإلمــارات إىل إعــادة النظــر يف خارطــة حتالفاهتــا يف املنطقــة، حبيــث 
قــد  مــن تكلفــة أي هتديــد حمتمــل  لتقلــل  املباشــرة  املواجهــة غــر  حتــاول أن تتحصــن أبســلوب 

القريــب. املســتقبل  يواجههــا يف 

امللف اليمين
يف تعليــق اإلمــارات علــى انســحاب بعــض جنودهــا مــن اليمــن قــال مســؤولون إماراتيــون إن 
احلــرب يف اليمــن قــد توقفــت، وحتولــت مــن اســراتيجية احلــرب إىل اســراتيجية التســوية السياســية، 
غــر أن مثــة حقائــق علــى األرض تشــر إىل أن تقليــص الوجــود العســكري اإلمــارايت ال يعــي عــدم 
الوجــود اإلمــارايت يف اليمــن، لكنهــا تســتند إىل اســراتيجية االعتمــاد علــى اجملموعــات العســكرية 
الــي عملــت علــى تشــكيلها، والــي ال تعــرف بشــرعية الرئيــس هــادي، ابلتــوازي مــع دفــع الســعودية 
العســكرية يف اجلنــوب ختضــع لإلمــارات  امليليشــيا والفــرق  للحــوار مــع احلوثيــن، إذ إن معظــم 
مباشــرة، وهــو مــا يؤكــد أن االنســحاب التكتيكــي لإلمــارات أييت متوافقــاً مــع جهودهــا للمحافظــة 
علــى مسعتهــا أمــام الضغــوط اخلارجيــة واالنتقــادات الدوليــة للحــرب يف اليمــن، كمــا يشــر إىل 
إمكانيــة أن تزيــد هــذه اخلطــوة مــن اشــتعال فتيــل الصــراع الداخلــي بــداًل مــن أن تؤســس للســام.

وفقــاً للتصرحيــات الرمسيــة اإلماراتيــة فقــد قـُلِّــص وجــود قواهتــا يف بعــض املناطــق اليمنيــة بنــاًء علــى 
تنســيق مســبق مــع اململكــة العربيــة الســعودية، لكــن اخلطــوة الاحقــة يف حتقيــق التقــارب اإلمــارايت 
اإليــراين تؤكــد وجــود شــرخ عميــق يف العاقــة بــن البلديــن، وتشــر تقاريــر إىل أن امللــف اليمــي 
وطبيعــة إدارتــه عمقــت مــن هــذا الشــرخ، إذ إن التصعيــد احلوثــي يف الداخــل الســعودي عمــق مــن 
حساســية املوقــف الســعودي جتــاه البعــد األمــي وموقفهــا العدائــي جتــاه إيــران، يف حــن أن البعــد 
االقتصــادي لإلمــارات هــو الــذي حيكــم خارطــة حتالفاهتــا يف املنطقــة. األخطــر يف األمــر أن التقــارب 
اإلمــارايت اإليــراين قــد يســهم يف إحــداث تقــارب إمــارايت حوثــي بشــكل قــد يزيــد مــن تعقــد الوضــع 

األمــي ابلنســبة إىل اململكــة العربيــة الســعودية.
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أمن اخلليج
إيــران عــدواً  الثــورة رأت دول اخلليــج يف  إيــران وإعاهنــا مبــدأ تصديــر  الثــورة يف  منــذ ظهــور 
اســراتيجياً، وهــو مــا دفعهــا إىل دعــم صــدام يف حربــه مــع إيــران مثــاين ســنوات. مث تعقــد الوضــع 
أكثــر بعــد غــزو أمريــكا للعــراق إذ أصبحــت إيــران هــي املتحكــم الفعلــي يف املشــهد العراقــي، وهــو 
مــا زاد مــن قدرهتــا علــى هتديــد األمــن اخلليجــي، ومنــذ ســيطرة مجاعــة احلوثــي املســلحة علــى مقاليــد 
احلكــم يف اليمــن ابت التهديــد أقــرب وأوضــح، وذلــك مــا دفــع اململكــة العربيــة الســعودية إلعــان 

حتالفهــا مــن أجــل دحــر احلوثــي.

الناقــات الســعودية واإلماراتيــة ابلقــرب مــن مينــاء الفجــرة اإلمــارايت  وقــد أســهم اســتهداف 
يف تغيــر املشــهد اخلليجــي، وتســبب يف إحــداث تقــارب إمــارايت إيــراين، علمــاً أن هــذا التغــر مل 
يولــد فجــأة؛ بــل ســبقته حالــة ترقــب وترصــد بعــد تلكــؤ املوقــف األمريكــي جتــاه التصعيــد اإليــراين 
خبصــوص امللــف النــووي، وعلــى الرغــم مــن مراهنــة كل مــن الســعودية واإلمــارات علــى املوقــف 
األمريكــي، جــاءت تصرحيــات ترامــب لتقلــل مــن ســقف التوقعــات، بــل وتدفــع احللفــاء اخلليجيــن 

للتفكــر جمــدداً يف إمكانيــة االعتمــاد علــى الــدور األمريكــي للحفــاظ علــى أمــن اخلليــج.

بــن  التقــارب اإلمــارايت اإليــراين حماولــة إماراتيــة لتقليــل فاتــورة أي مواجهــة حمتملــة  قــد يبــدو 
واشــنطن وطهــران ابلنســبة إىل اإلمــارات، إضافــة إىل أن تقليــل وجودهــا العســكري يف اليمــن يعــي 
متلصهــا مــن تبعــات احلــرب، ومــن جهــة أخــرى قــد تشــجع خطــوة التقــارب اإلمــارايت اإليــراين دواًل 
خليجيــة أخــرى علــى التقــارب مــع إيــران، وهــو مــا يعــي تعميــق عزلــة اململكــة العربيــة الســعودية 

سياســياً واقتصــادايً وأمنيــاً.

سيناريوهات تقارب العالقات اإلماراتية اإليرانية
علــى الرغــم مــن تناقــض التصرحيــات الرمسيــة لــكل مــن اإلمــارات وإيــران، إذ أصــرت األوىل يف 
بدايــة األمــر علــى أن زايرة الوفــد اإلمــارايت إليــران هــي جمــرد لقــاء روتيــي هدفــه مناقشــة قضــااي 
جزئيــة تتعلــق بشــؤون الصياديــن إضافــة إىل مناقشــة أمــور تتعلــق بتأمــن امليــاه اإلقليميــة، جــاءت 
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التصرحيــات اإليرانيــة لتؤكــد أن زايرة الوفــد ليســت جمــرد زايرة روتينيــة، بــل هــي زايرة رمسيــة هتــدف 
إىل تفعيــل التعــاون بــن البلديــن يف اجلانــب األمــي بشــكل رمســي، ومــن هنــا مثــة ســيناريوان لتفســر 
الــزايرة املفاجئــة للوفــد اإلمــارايت إىل إيــران، ترتبــط األوىل ابلروايــة اإلماراتيــة، يف حــن تتعلــق األخــرى 

ابلتصرحيــات الرمسيــة الــي أطلقهــا اجلانــب اإليــراين

السيناريو األول: التواصل اإلمارايت اإليراين... تكتيكي ال اسرتاتيجي
يفــرض هــذا الســيناريو أن تســتمر سياســية أبوظــي علــى مــا هــي عليــه يف إدارة امللفــات املشــركة 
بينهــا وبــن اململكــة العربيــة الســعودية، إذ وفــق الــرواايت الرمسيــة اإلماراتيــة تعــد زايرة وفــد خفــر 
الســواحل اإلمــارايت إليــران زايرة دوريــة وليســت اســتثنائية، يدعــم هــذا الســيناريو سلســلة الــزايرات 
الــي حدثــت مســبقاً، إذ تعــد الــزايرة األخــرة هــي الــزايرة السادســة بــن اإلمــارات وإيــران، الــي 

.2013 واســتمرت حــى   2009 ابتــدأت يف 

غــر أن التصرحيــات الرمسيــة الاحقــة للطــرف اإليــراين أكــدت أن اللقــاء مل يكــن جمــرد لقــاء دوري، 
وإمنــا كان لقــاًء قــد يؤســس لتعــاون أمــي مشــرك بــن البلديــن، وهــو مــا قــد يؤثــر يف العاقــات 
اإلماراتيــة الســعودية بشــكل كبــر، وســينعكس ذلــك علــى امللــف اليمــي بشــكل ســلي، خصوصــاً 
يف ظــل عــدم فاعليــة احلكومــة الشــرعية وتصاعــد التوتــر بــن األطــراف املتصارعــة، ال ســيما يف 
املناطــق الــي كانــت تســيطر عليهــا اإلمــارات، ورغــم هــذا التعــاون بــن اإلمــارات وإيــران ال يبــدو 
أنــه ســيتحول إىل حتالــف، وهــو مــا يعــي أن تبقــي علــى حتالفهــا االســراتيجي مــع الســعودية وإن 

اختلفــت تكتيكاهتــا العســكرية.

السيناريو الثاين: التواصل اإلمارايت اإليراين... حتول اسرتاتيجي لإلمارات 
أمــام خــذالن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة حللفائهــا يف اخلليــج قــد يبــدو ســيناريو نشــوء حتالــف 
جديــد بــن أعــداء األمــس أمــراً وارداً، خصوصــاً بعــد التصرحيــات الــي أطلقهــا وزيــر اخلارجيــة اإليــراين 
حممــد جــواد ظريــف، الــي تدعــو إىل تشــكيل جمموعــة تضــم دول اخلليــج وإيــران والعــراق، تكــون 

مســؤوليتها محايــة أمــن املنطقــة واســتقرارها.
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التقـارب اإلمـاراتي اإليـراني
حدود التفاهـم والتداعــــــيات

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

اســراتيجياً يف سياســية اإلمــارات يف املنطقــة، فعلــى الرغــم مــن   عكــس هــذا التقــارب تغــراً 
انقطاعهــا سياســياً عــن إيــران مل تقلــص أبوظــي حجــم نشــاطاهتا االقتصاديــة، وجــاء هــذا اللقــاء 

ليؤكــد وجــود تنســيق وتعــاون مســبق علــى خمتلــف األصعــدة.

يدعــم هــذا الســيناريو التصرحيــات الرمسيــة اإلماراتيــة الــي عــربت عــن ارتياحهــا ملخرجــات الــزايرة، 
وعلــى خــاف املعتــاد أثنــت علــى القــدرة األمنيــة العاليــة إليــران يف أتمــن حدودهــا املائيــة، وهــو 
مــا يؤكــد إمكانيــة حــدوث تغــر يف خارطــة حتالفــات املنطقــة، لكــن مثــة عوامــل أخــرى مهمــة جيــب 
أخذهــا يف احلســبان؛ منهــا قــدرة الســعودية علــى الصمــود منفــردة يف حــرب اليمــن يف ظــل خــذالن 
حليفهــا االســراتيجي األساســي، ومنهــا قــدرة إيــران نفســها علــى كســب ثقــة الداخــل اخلليجــي، 

وهــو مــا قــد يعمــق مــن حالــة االنقســام اخلليجــي ويزيــد مــن عزلــة الســعودية داخليــاً وخارجيــاً.

وعلــى الرغــم مــن أن أنــه مــن املبكــر التكهــن إبمكانيــة نشــوء مثــل هــذا التحالــف اجلديــد يف 
املنطقــة، فــا ميكــن إنــكار أن حــدوث التقــارب اإلمــارايت اإليــراين قــد يســهم يف تغــر خارطــة 
التحالفــات، وإن مل يفعــل فسيســهم يف تقليــل منســوب شــيطنة إيــران وعدائهــا، وهــو مــا ســيكون 

لــه انعكاســاته علــى أمــن اخلليــج وأمــن املنطقــة العربيــة بشــكل ســلي.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




