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مقدمة

مثلــت اإلجــراءات الجمركيــة التــي فرضتها الســعودية علــى البضائــع اإلماراتية دافعًا لشــن 

ت هــذه  ــا مختلفــة بينهمــا. وقــد ُعــدَّ ــو ظبــي حيــال قضاي تصريحــات ناقــدة بيــن الريــاض وأب

االنتقــادات العلنيــة األولــى مــن نوعهــا ضمــن مســار العالقــات الثنائيــة الطويــل بيــن البلديــن. 

ــلمان، حول  ــن س ــز ب ــد العزي ــعودي، عب ــر الطاقــة الس ــح وزي ــادات تصري ـــ االنتق ــن تل ــاء ضم ج

الخــالف الســعودي اإلماراتــي عقــب موقــف اإلمــارات مــن قضيــة التوافــق حــول إنتــاج النفــط، 

التــي تناقــش ضمــن اجتماعــات أوبـــ+.

وتشــترك كلٌّ مــن الريــاض وأبــو ظبــي فــي إدارة مجموعــة مــن الملفــات المعقــدة 

ــة  ــى تنحي ــن إل ــع الطرفي ــدة تدف ــا قاع ــكل بمجمله ــي تش ــة، الت ــي المنطق ف
ــت  ــتراتيجية. وتزامن ــا االس ــى مصالحهم ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــالف م ــات الخ ملف
التصريحــات المتبادلــة بيــن الطرفيــن مــع مجموعــة مــن المســتجدات التــي 
ــور  ــر وفت ــق توت ــي خل ــببت ف ــن وتس ــن البلدي ــة بي ــات الثنائي ــى العالق ــرأت عل ط

ــا. ــح بينهم واض

يبحــث تقديــر الموقــف فــي حالــة الفتــور فــي العالقــات الســعودية اإلماراتيــة ومآالتهــا، 

إضافــة إلــى انعكاســات ذلـــ علــى الملفــات المشــتركة بينهمــا.

https://www.alquds.co.uk/%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25AC%25D9%2591%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7/
https://www.alquds.co.uk/%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5/
https://www.france24.com/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7/20210705-%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A-%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A-%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25AD%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A5%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25AC-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B7-%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AF-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF
https://www.aa.com.tr/ar/%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF/%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A6%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25A3%25D9%2588%25D8%25A8%25D9%2583-%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7-%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AB%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2586/2294421
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سياقات الخالف 

تنقســم الســياقات التــي أدت إلــى فتــور العالقــات بيــن الطرفيــن وتوترهــا إلــى ســياقات 

مباشــرة وأخــرى غيــر مباشــرة، وتتعلــق المباشــرة منهــا بقضيتــي الخــالف حــول إنتــاج النفــط، 

وقضيــة التعديــالت الجمركيــة. 

إذ إنــه علــى الرغــم مــن حــرص كل مــن الريــاض وأبــو ظبــي علــى تغليــب منطــق المصالــح 

المنطقــة  تشــهدها  التــي  المســتجدات  فــإن  بينهمــا  الخــالف  نقــاط  علــى  المشــتركة 

تســببت فــي ظهورهــا بشــكل جلــي ألول مــرة؛ فمــن جهــة انتقــدت اإلمــارات علنــًا حليفتهــا 

االســتراتيجية بســبب تمســكها بزيــادة غيــر مشــروطة للنفــط فــي اجتماعــات أوبـــ+؛ ألن ذلـ 

ــة  ــر الطاق ــا وزي ــا طالبه ــكها برأيه ــة لتمس ــتراتيجية، ونتيج ــا االس ــع مصالحه ــى م ال يتماش

ــاع  ــث اجتم ــل ثال ــة«، لجع ــازل والعقالني ــن التن ــل م ــلمان بـ«قلي ــن س ــز ب ــد العزي ــعودي عب الس

ــًا. ـــ+« ناجح ــط »أوب ــي النف ــة منتج لمجموع

أعلنتــه  الــذي  القــرار  الريــاض وأبــو ظبــي  بيــن  الخــالف  إلــى ذلـــ، أجــج حــدَة  إضافــة 

ــي  ــن 25 ف ــل ع ــة تق ــركات بعمال ــا ش ــي تنتجه ــلع الت ــتبعاد الس ــعودية باس ــلطات الس الس

المئــة مــن العمالــة المحليــة، والمنتجــات الصناعيــة التــي تقــل نســبة القيمــة المضافــة فيهــا 

عــن 40 فــي المئــة بعــد عمليــة التصنيــع، مــن االتفــاق الجمركــي لمجلــس التعــاون الخليجــي، 

ومــن ثــم فــكل البضائــع المنتجــة فــي المناطــق الحــرة بالمنطقــة لــن تعــد محليــة الصنــع. 

وطبقــًا لمــا جــاء فــي القــرار الــوزاري المنشــور بالجريــدة الرســمية الســعودية )أم القــرى( 

لــن يســري االتفــاق الجمركــي الخليجــي علــى البضائــع التــي يدخــل فيهــا مكــون مــن إنتــاج 

الكيــان اإلســرائيلي أو صنعتــه شــركات مملوكــة بالكامــل أو جزئيــًا لمســتثمرين إســرائيليين أو 

ــرائيلي. ــان اإلس ــة للكي ــة العربي ــاق المقاطع ــي اتف ــة ف ــركات مدرج ش

هــذا القــرار يهــدد االقتصــاد اإلماراتــي؛ لكــون المناطــق الحــرة تعــد مــن المحــركات 

ــرائيلي  ــي اإلس ــع اإلمارات ــى التطبي ــر عل ــر مباش ــرار ردًا غي ــذا الق ــدَّ ه ــا، وُع ــية القتصاده الرئيس

المتنامــي فــي المنطقــة.

ــى  ــول عل ــر، دون الحص ــر المباش ــر أو غي ــن، المباش ــفر المواطني ــع س ــرار من ــإن ق ـــ ف كذل

إذن مســبق مــن الجهــات المعنيــة إلــى كل مــن إثيوبيــا واإلمــارات وفيتنــام، بســبب اســتمرار 

ــن. ــن الطرفي ــة بي ــور العالق ــًا لفت ــرًا إضافي ــد مؤش ــا، ُع ــة كورون ــي جائح تفش

https://www.alquds.co.uk/%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5/
https://www.alquds.co.uk/%25D9%2588%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5/
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بيــن  واالقتصــادي  السياســي  التنافــس  يأتــي  المباشــرة  غيــر  الســياقات  حيــث  ومــن 

البلديــن علــى رأس هــذه الســياقات، والملــف اليمنــي، إضافــة إلــى قضيــة التطبيــع اإلماراتــي 

اإلســرائيلي. إذ جــاء التطبيــع اإلماراتــي اإلســرائيلي ضمــن مســاعي اإلمــارات لتصبــح قــوة 

إقليميــة، خصوصــًا بعــد أن كشــفت مصــادر خليجيــة أن اإلمــارات تعتــزم إقامــة قاعــدة 

ــالل  ــن خ ــعودية. فم ــن الس ــرب م ــة بالق ــة واقع ــق حدودي ــي مناط ــرائيلية« ف ــكرية »إس عس

التطبيــع اإلماراتــي اإلســرائيلي تحــاول اإلمــارات أن تمــد نفوذهــا فــي المنطقــة لتبــدو مؤهلــة 

ت التحــركات اإلماراتية بمنزلــة محاوالت  ألن تصبــح حليفــًا اســتراتيجيًا فــي المنطقــة. وقــد ُعــدَّ

لتهميــش الــدور الســعودي، وهــو مــا دفــع األخيــرة إلــى الســماح بظهــور خالــد مشــعل، رئيــس 

المكتــب السياســي لحركــة حمــاس فــي الخــارج، علــى إحــدى القنــوات التابعــة لهــا. والــذي 

أعلــن صراحــة أن مشــروع حركــة حمــاس هــو للمقاومــة والتحريــر ال لشــن الحــروب، ومــن ثــم 

فقــد كان ظهــوره يمثــل رســالة موجهــة ألبــو ظبــي حيــال الموقــف الســعودي مــن قضيــة 

ــرائيلي. ــي اإلس ــع اإلمارات التطبي

https://www.aa.com.tr/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A9/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A3%25D8%25B9%25D8%25B8%25D9%2585-%25D8%25AA%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584-%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2586%25D9%258A/1941606
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ملفات الخالف

تواجــه العالقــة بيــن الطرفيــن منعطفــًا حــادًا نتيجــة لبــروز مجموعــة مــن التغيــرات فــي 

ــل  ــاه قب ــن االنتب ــا م ــذ حظه ــم تأخ ــابقة ل ــالف س ــات خ ــود ملف ــى وج ــة إل ــة، إضاف المنطق

ــن. ــن الطرفي ــر بي ــالف األخي الخ

أواًل: التنافس السيادي واالقتصادي

تباينــت أســباب الخــالف بيــن الريــاض وأبــو ظبــي، لكنهــا توافقــت فــي تأثيرهــا فــي طبيعــة 

العالقــة بيــن الطرفيــن، فعلــى الرغــم مــن اشــتراكهما فــي األهــداف التكتيكيــة بــدا الخــالف 

بينهمــا جليــًا فيمــا يتعلــق باألهــداف االســتراتيجية؛ فالســعودية التــي ُعرفــت بمكانتهــا 

اإلقليميــة تراجــع دورهــا خــالل العقــود األخيــرة، وصــارت تشــهد تنافســًا ال مــن األطــراف 

اإلقليميــة وحســب، بــل حتــى مــن حليفتهــا المفترضــة، التــي بــدا مــن خــالل تحركاتهــا األخيرة 

أنهــا أصبحــت قــاب قوســين أو أدنــى مــن تحقيــق أولــى خطواتهــا فــي مشــروعها اإلقليمــي، 

وإن كان ثمنــه التضحيــة بعالقتهــا االســتراتيجية مــع حليفهــا القديــم. 

مــن جانــب آخــر تشــهد الريــاض وأبــو ظبــي تنافســًا محمومــًا مــن أجــل جــذب المســتثمرين 

والشــركات ضمــن ســعيهما لتنميــة اقتصادهمــا وتأثيرهمــا السياســي، فالســعودية تســعى 

ــد  ــعودي، محم ــد الس ــي العه ــًا لول ــة، فوفق ــي المنطق ــتوردة ف ــة مس ــر دول ــون أكب ألن تك

بــن ســلمان، ُيســتهدف »أن تكــون الريــاض مــن أكبــر 10 اقتصاديــات مــدن فــي العالم، وتأتــي 

ــى  ــعودية إل ــعى الس ــا تس ــة«، كم ــم كمدين ــي العال ــادًا ف ــر 40 اقتص ــن أكب ــوم ضم هي الي

ــن  ــد م ــر المزي ــه توفي ــت نفس ــي الوق ــط، وف ــى النف ــا عل ــل اعتماده ــا وتقلي ــع اقتصاده تنوي

ــذا  ــًا، وبه ــًا اقتصادي ــزًا إقليمي ــون مرك ــارات لتك ــعى اإلم ــل تس ــا، وبالمث ــف لمواطنيه الوظائ

تتصــادم أهدافهمــا االســتراتيجية فــي الجانــب االقتصــادي.

ثانيًا: الملف اليمني

ــن  ــتركة بي ــداف المش ــة واأله ــة اليمني ــول إدارة األزم ــام ح ــاق الع ــن االتف ــم م ــى الرغ عل

ــا: ــر؛ منه ــرات التوت ــالف ومؤش ــاط الخ ــن نق ــد م ــاك العدي ــإن هن ــارات ف ــعودية واإلم الس

اختــالف األهــداف االســتراتيجية بينهمــا، ففــي حيــن تســعى الســعودية 	 
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بشــكل أساســي إلــى الحفــاظ علــى أمنهــا تركــز اإلمــارات مــن خــالل مشــاركتها فــي 

ــتراتيجية. ــة واالس ــا االقتصادي ــدم مصالحه ــا يخ ــا بم ــز نفوذه ــى تعزي ــف عل التحال

ــل 	  ــن أج ــا م ــة لحدوده ــمالية المحاذي ــق الش ــى المناط ــعودية عل ــز الس ترك

حمايــة حدودهــا البريــة وحفــظ أمنهــا، فــي حيــن تركــز اإلمــارات جليــًا علــى المنافــذ 

البحريــة اليمنيــة، وتســعى إلــى الســيطرة عليهــا مــن خــالل دعــم مختلــف الجماعــات 

والميليشــيات فــي مناطــق الجنــوب.

ضمــن مســاعيها للحفــاظ علــى أمنهــا تدعــم الســعودية الشــرعية بمختلــف 	 

أطرافهــا سياســيًا وعســكريًا، فــي حيــن تقــدم اإلمــارات دعمــًا غيــر محــدود للمجلــس 

االنتقالــي وبعــض الجماعــات الخارجــة عــن الشــرعية.

ثالثًا: العالقات اإلماراتية اإليرانية

علــى الرغــم مــن أن إيــران تحتل جــزرًا إماراتيــة منذ الســبعينيات فقــد حرصت اإلمــارات على 

الحفــاظ علــى عالقتهــا الدبلوماســية مــع إيــران خشــية مــن تضــرر مصالحهــا االســتراتيجية 

فــي المنطقــة. فاألهــداف االقتصاديــة التــي تحــرك اإلمــارات بشــكل عــام تدفعهــا إلــى تبنــي 

ســلوك براغماتــي فــي تعاملهــا مــع إيــران، إذ لــم توجــه اإلمــارات أي تهمــة للجانــب اإليرانــي 

بشــأن اســتهداف أربــع ســفن تجاريــة فــي مينــاء الفجيــرة فــي منتصــف مايو/أيــار 2019؛ 

ــادة  ــل إع ــن أج ــران 2019، م ــر يونيو/حزي ــي أواخ ــًا، ف ــدًا إماراتي ــلت وف ــس أرس ــى العك ــل عل ب

المباحثــات المنقطعــة مــع إيــران منــذ 2013، كمــا أنهــا أنكــرت عمليــات اســتهداف مطارهــا 

بصواريــخ حوثيــة فــي وقــت ســابق، وهــو مــا ُعــدَّ ســلوكًا براغماتيــًا يتماشــى مــع حرصهــا علــى 

عــدم خلــق توتــرات تؤثــر فــي ســمعتها بصفتهــا بيئــة آمنــة لالســتثمار الخارجــي.

إضافــة إلــى ذلـــ، وبحســب تصريــح لرئيــس غرفــة التجــارة اإليرانيــة اإلماراتيــة المشــتركة، 

فرشــيد فرزانــكان، فــإن اإلمــارات كانــت ثانــي أكبــر شــريـ تجــاري إليــران فــي عــام 2020، وقــد 

جــاء هــذا التصريــح عقــب قــرار اإلمــارات حظــر إصــدار تأشــيرات الدخــول للرعايــا اإليرانييــن إلــى 

جانــب بعــض الــدول األخــرى.
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رابعًا: المصالحة الخليجية

اعتبــرت المصالحــة الخليجيــة إنجــازًا مهمــًا لكونــه أعــاد االســتقرار إلــى البيــت الخليجــي، 

لكــن اإلمــارات كان لهــا موقــف آخــر مــن المصالحــة الخليجيــة، إذ إن ســرعة تطبيــع العالقــات 

ــر  ــج التوت ــي تأجي ــهم ف ــابقة أس ــالف الس ــاط الخ ــم نق ــاوز معظ ــة وتج ــاض والدوح ــن الري بي

بيــن أبــو ظبــي والريــاض. وُيشــار إلــى أن أبــو ظبــي ال تــزال حتــى اآلن تتحــرك إلفشــال المصالحــة 

ــرب دول  ــي ض ــا ف ــبب رغبته ــر؛ بس ــن قط ــا م ــكة بموقفه ــزال متمس ــي ال ت ــة؛ فه الخليجي

المنطقــة وشــعوبها بعضهــا ببعــض؛ ليســهل عليهــا الســيطرة والتحكــم، إذ إن محمــد بــن 

زايــد َيُعــدَّ الســعودية هــي العقبــة الكبــرى أمــام مشــروع الســيطرة والزعامــة علــى الــدول 

العربيــة.

خامسًا: التطبيع اإلماراتي اإلسرائيلي

ــات  ــير عملي ــرعة س ــي س ــعودي اإلمارات ــالف الس ــج الخ ــي تؤج ــة الت ــات الحرج ــن الملف م

التطبيــع اإلماراتــي اإلســرائيلي، التــي تســعى اإلمــارات مــن خاللهــا إلــى تجــاوز قدراتهــا 

ــة إقليميــة أمنيــة، خصوصــًا فــي ظــل اإلعــالن عــن تعــاون أمنــي  المحــدودة إلــى تبــوء مكان

وعســكري بيــن الطرفيــن يتضمــن إنشــاء قاعــدة إســرائيلية علــى الحــدود الســعودية، وهــي 

خطــوة تأتــي ضمــن مســاعي اإلمــارات للترويــج لنفســها بأنهــا األكفأ فــي المنطقة لممارســة 

دور الحليــف االســتراتيجي.

مــن جهــة أخــرى تخشــى الريــاض مــن تراجــع دورهــا اإلقليمــي لحســاب أبــو ظبــي، صحيــح 

أنهمــا تشــتركان فــي موقفهمــا المناهــض للعــودة إلــى االتفــاق النــووي بشــروطه الســابقة، 

غيــر أن األخيــرة تبنــت سياســة »أكثــر انفتاحــًا ومرونــة« فــي مقاربتهــا مــع طهــران، كمــا 

ــان  ــع الكي ــدود م ــا الالمح ــد تطبيعه ــي بع ــف األمريك ــن الموق ــارب م ــة تق ــهد حال ــا تش أنه

ــرائيلي. اإلس

سادسًا: أوبك+ والقرارات المتعلقة بإنتاج النفط

فــي الخامــس مــن يوليو/تمــوز 2021 دخلــت الســعودية فــي خــالف علنــي نــادر مــع 

حليفتهــا التقليديــة اإلمــارات بشــأن اتفــاق مهــم إلنتــاج النفــط؛ إذ تنــص الخطــة المطروحــة 

https://www.aa.com.tr/ar/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B1/%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25AC%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25B9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2584/2175996
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علــى زيــادة إنتــاج النفــط بمقــدار 400 ألــف برميــل يوميــًا كل شــهر ابتــداء مــن أغســطس/آب 

ــي  ــة ف ــة المطروح ــط اإلضافي ــة النف ــل كمي ــث تص ــون األول 2021، بحي ــمبر/ كان ــى ديس وحت

الســوق بحلــول نهايــة الســنة إلــى مليونــي برميــل فــي اليــوم. 

ــمبر/  ــى ديس ــاق حت ــذا االتف ــاد ه ــاه اعتم ــيا باتج ــعودية وروس ــن الس ــع كل م ــا تدف وبينم

كانــون األول عــام 2022، فــإن اإلمــارات تقــول إن الوقــت مبكــر للموافقــة علــى التمديــد حتــى 

نهايــة العــام المقبــل، وترغــب فــي إعــادة مناقشــة مســتويات اإلنتــاج بحلــول نهايــة االتفــاق 

الحالــي فــي أبريــل/ نيســان 2022. إذ أن اإلمــارات- حســب تصريــح وزيــر الطاقــة والبنيــة التحتية 

ــة فقــط باالتفاقيــة الجديــدة مــا بعــد أبريــل/ اإلماراتــي ســهيل المزروعــي- تطالــب »بالعدال

نيســان«، إذ »ال ُيعقــل أن نقبــل باســتمرار الظلــم والتضحيــة أكثــر ممــا صبرنــا وضحينــا”.

مســألة حجــم اإلنتــاج تقــع فــي قلــب الخــالف بيــن الريــاض وأبــو ظبــي، الــذي مــن خاللــه 

ُتحســب حصــة كل دولــة؛ إذ تصــر اإلمــارات علــى رفــع خــط اإلنتــاج األساســي 600 ألــف برميــل 

ــي  ــددة ف ــن(، المح ــة )3,17 ماليي ــبة الحالي ــى أن النس ــاء عل ــل، بن ــن برمي ــى 3,8 ماليي ــًا إل يومي

ــة. ــة الكامل ــا اإلنتاجي ــس طاقته ــرين األول 2018، ال تعك أكتوبر/تش

تمســـ اإلمــارات بموقفهــا قــد يفشــل المباحثــات القائمــة فــي المجموعــة بمــا يكــون لــه 

أضــرار ســلبية علــى أســواق النفــط، وهــو مــا ســينعكس ســلبًا أيضــًا علــى االقتصــاد العالمــي.
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 التداعيات

الخــالف المعلــن مؤخــرًا ســينعكس بشــكل متفــاوت علــى الملفــات والمجــاالت التــي 

تشــترك فيهــا كل مــن الريــاض وأبــو ظبــي، ومــن أبــرز الملفــات التــي ستشــملها تداعيــات هــذا 

ــة: ــات التالي ــالف الملف الخ

ملف إنتاج النفط

علــى الرغــم مــن االنتقــادات الواضحــة التــي وجهتهــا الريــاض ألبــو ظبــي فقــد تمســكت 

ــا  ــي أنه ــو ظب ــعر أب ـــ+، إذ تش ــات أوب ــي اجتماع ــاء ف ــة كل األعض ــي مواجه ــا ف ــرة برأيه األخي

ظلمــت فــي قــرارات المجموعــة، وتريــد أن تعيــد النظــر فــي مضمــون تلـ القــرارات بمــا يتيح لها 

القــدرة علــى إنتــاج المزيــد مــن النفــط، خصوصــًا أنهــا تحتــاج إلــى مزيــد مــن المــوارد التــي تأتــي 

مــن تصديــر هــذا النفــط لتمويــل مجموعــة مــن االســتراتيجيات االقتصاديــة والجيوسياســية.

ــام،  ــط الخ ــعار النف ــي أس ــاد ف ــاع ح ــى ارتف ــاق إل ــى اتف ــول إل ــي الوص ــل ف ــؤدي الفش ــد ي ق

مــا يهــدد التعافــي العالمــي الضعيــف بســبب جائحــة كوفيــد-19، كمــا يهــدد الخــالف أيضــًا 

ــة  ــى اقتصادي ــى فوض ــتؤدي إل ــعار س ــرب أس ــبب بح ــد يتس ــا ق ـــ+«، م ـــ »أوب ــة تفكي بإمكاني

عالميــة علــى غــرار مــا حــدث فــي العــام الماضــي، حيــث أّدى خــالف بيــن موســكو والريــاض إلــى 

تدهــور ســعر الخــام األمريكــي إلــى مــا دون الصفــر للمــرة األولــى فــي التاريــخ.

التحالف في اليمن

ــن  ــن كل م ــتركة بي ــح مش ــة مصال ــن أرضي ــف م ــات التحال ــالق عملي ــن انط ــم م ــى الرغ عل

الســعودية واإلمــارات، علــى مــدار الســنوات المنصرمــة مــن أداء التحالــف، يتضــح أن ثمــة هــوة 

كبيــرة تفصلهمــا، ففــي حيــن تتمســـ الريــاض باألهــداف التــي انطلقــت مــن أجلهــا عمليــة 

ــداف  ــذه األه ــارات ه ــلوك اإلم ــف س ــرعية، يخال ــم الش ــرورة دع ــة بض ــزم، المتمثل ــة الح عاصف

الجنــوب،  التحالــف فــي عملياتهــا العســكرية فــي  المعلنــة، حيــث نشــطت خــارج إطــار 

وبمــرور الوقــت اتضــح أن مســألة تحركهــا فــي التحالــف جــاء ليخــدم أهدافهــا ومصالحهــا 

االســتراتيجية. مثــل هــذه الخطــوات الفرديــة تشــكل بمجملهــا عمليــة اســتنزاف لقــدرات 

التحالــف، وهــو مــا يتطلــب مــن الســعودية أن تنتهج سياســة أكثــر وضوحًا مــع اإلمــارات ما دام 

أنهــا بقيــت جــزءًا مــن التحالــف؛ درءًا إلفشــال عمليــات التحالــف وأهدافــه فــي نهايــة المطــاف.
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السيناريوهات

بنــاًء علــى المعطيــات الســابقة يتضــح أن العالقــات االســتراتيجية بيــن الطرفيــن ستشــهد 

أحــد الســيناريوهات التاليــة:

سيناريو تأزم العالقة 

يفتــرض هــذا الســيناريو وصــول العالقــة بيــن البلديــن إلــى طريــق مســدود، يتمســـ فيــه 

كل طــرف بمصالحــه الخاصــة دون وضــع اعتبــارات للمصالــح المشــتركة، وهــو مــا قــد يــؤدي 

إلــى تــأزم العالقــة بيــن الريــاض وأبو ظبــي. ويعــزز احتماليــة تحقــق هــذا الســيناريو عامــالن:

األول يتعلــق بتطــور أداء أبــو ظبــي وقدرتهــا علــى كســب ثقــة مختلــف األطــراف الدوليــة 

ــة  ــالل المرحل ــة خ ــف للمملك ــبب األداء الضعي ــرائيلي، وبس ــان اإلس ــع الكي ــا م ــبب تقاربه بس

ــابقة. الس

ــرة  ــن ألول م ــت الطرفي ــي دفع ــات الت ــرة الخالف ــتداد وتي ــط باش ــي فيرتب ــل الثان ــا العام أم

ــن. ــا للعل ــار خالفهم ــى إظه إل

ويضعــف إمكانيــة تحقــق هــذا الســيناريو تعقــد بعــض الملفــات المشــتركة بيــن الريــاض 

وأبــو ظبــي، والتــي تتطلــب تعاونهمــا مــن أجــل إدارتهــا، إذ مــن الصعــب إدارتهــا مــن قبــل أحــد 

الطرفيــن، ومــن ثــم فهمــا يــدركان أنــه علــى الرغــم مــن خالفاتهمــا ينبغــي أن يحافظــا على 

عالقتهمــا االســتراتيجية.

سيناريو التهدئة 

يفتــرض هــذا الســيناريو ميــل الطرفيــن إلــى تهدئــة حــدة الخالفــات بينهمــا بــداًل مــن 

االســتمرار فــي التصعيــد، ســواء علــى الصعيــد اإلعالمــي أو السياســي، ويعــزز إمكانيــة تحقــق 

هــذا الســيناريو الســلوك الطرفيــن المعتــاد فــي التعامــل مــع كثيــر مــن القضايــا المتداخلــة؛ 

ــف  ــات التحال ــن عملي ــواء ضم ــارات س ــاوزات اإلم ــض تج ــن بع ــل ع ــاض التغاف ــادت الري إذ اعت

أو فــي قضايــا أخــرى مــن أجــل أن تحافــظ علــى عالقتهــا بهــا، واإلمــارات أيضــًا تعتمــد علــى 

سياســة النفــس الطويــل، وهــو مــا يدفعهــا فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تجنــب الصــدام مــع 
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ــعودية.  الس

لكــن ثمــة عوامــل تضعــف إمكانيــة تحقــق هــذا الســيناريو؛ وهــي أن كاًل مــن الريــاض 

ــتوى  ــر مس ــا يفس ــو م ــي، وه ــوي والجغراف ــال الحي ــس المج ــي نف ــان ف ــي تتنافس ــو ظب وأب

االنتقــادات المتبادلــة بيــن الطرفيــن، فالخــالف فــي حقيقــة األمــر ال يتعلــق بخالفــات أوبـــ، 

أو بمنــع اســتيراد البضائــع اإلماراتيــة ومنــع الســفر إليهــا، بــل يتعلــق بــأن اإلمــارات بــدأت تشــعر 

ــار حفيظــة األخيــرة التــي لجــأت، وألول  أنهــا أصبحــت قــوة منافســة للســعودية، وهــو مــا أث

ــو  ــاوف أب ــارة مخ ــل إث ــن أج ــوان م ــر اإلخ ــى وت ــرب عل ــى الض ــزم، إل ــة الح ــدء عاصف ــذ ب ــرة من م

ظبــي.

سيناريو المراوحة

ــن  ــن، ولك ــن البلدي ــة بي ــتمرار العالق ــيناريو اس ــذا الس ــرض ه ــح، ويفت ــيناريو المرج ــو الس وه

ــة  ــزز إمكاني ــا. ويع ــى عالقتهم ــتجدات عل ــور مس ــبب ظه ــابقة؛ بس ــرة الس ــس الوتي ــس بنف لي

تحقــق هــذا الســيناريو تشــابـ المصالــح الخليجيــة وتعقدهــا وارتباطهــا بأســواق النفــط، وهــو 

مــا ســيدفع أطرافــًا دوليــة للتدخــل مــن أجــل منــع تفاقــم الوضــع، وذلـــ ســيدفع كاًل مــن 

ــة  ــة المتبادل ــس الثق ــس بنف ــن لي ــتركة، لك ــداف المش ــزام باأله ــى االلت ــي إل ــو ظب ــاض وأب الري

ســابقًا.

كذلـــ ممــا يعــزز إمكانيــة تحقــق هــذا الســيناريو أنــه علــى الرغــم مــن تقــارب الريــاض مــن 

األطــراف التــي قاطعتهــا ســابقًا، علــى غــرار تركيــا وقطــر، لــم تقطــع عالقتهــا باإلمــارات، بــل 

صرحــت أكثــر مــن مــرة بأنهــا تعــد اإلمــارات حليفــًا اســتراتيجيًا. وبالمثــل رغــم اشــتداد وتيــرة 

ــا  ــا والتزامه ــار والئه ــى إظه ــى عل ــت األول ــعودية، حرص ــارات والس ــن اإلم ــس بي ــدة التناف وح

بعالقتهــا االســتراتيجية مــع الســعودية.

يواجــه هــذا الســيناريو نقاطــًا تضعــف مــن إمكانيــة تحققــه، فالســلوك الجديــد لإلمــارات 

يؤكــد رفضهــا أداء دور الشــريـ الصغيــر، لكونهــا صــارت تــرى نفســها قــوة إقليميــة مــن خالل 

ــر  ــر األحم ــاه البح ــي مي ــكري ف ــود العس ــالل الوج ــن خ ــرائيلي، وم ــان اإلس ــع الكي ــارب م التق

والنفــوذ فــي اليمــن الــذي يهــدد الســعودية، وهــذا يعنــي أن دورهــا ســيكون أوســع وأكبــر، 

كل هــذه العوامــل تجعــل مــن الصعــب علــى اإلمــارات أن تعــود لخانتهــا الضيقــة القديمــة 

وقــد ذاقــت النفــوذ والتوســع بوســائل مختلفــة.



مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامًا منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خالل إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسالمية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسالمي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلـ من خالل قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




