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تــروج وســائل اإلعــام والمحللــون أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة
الملخــص :غال ًبــا مــا
ّ
ـوة إقليميـ ً
ـة واحـ ً
الســعودية تشــكالن قـ ً
ـدة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحالــف ليــس مهـ ً
ـددا باإلنهــاء ،فــإن
ـم تصويــره .حيــث تختلــف تفضيــات الدولتيــن الخليجيتيــن ،وتتخــذان مواقـ َ
طبيعتــه أكثــر تعقيـ ً
ـف
ـدا ممــا يتـ ُّ
ـة تجــاه العديــد مــن القضايــا اإلقليميــة .ونتيجـ ً
مختلفـ ً
ـة لذلــك ،فــإن هيــكل العالقــة بينهمــا هـ ٌّ
ـش .وتســعى
هــذه المقالــة إلــى تســليط الضــوء علــى العوامــل التــي تحكــم التالقــي والتباعــد واالختــاف بيــن الســعودية
واإلمــارات مــن خــال تحليــل الدوافــع وراء التحالــف االســتراتيجي بينهمــا.
المقدمة
ً
يضــم المملكــة
تحالفــا
كثيــرا مــا يســتخدم اإلعــام والمحللــون مصطلــح «الرباعيــة العربيــة» ،قاصديــن بذلــك
ُّ
ً
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر والبحريــن ،مــع تصويــره علــى أنــه كتلــة متماســكة
ومتجانســة .وفــي الشــرق األوســط متعـ ِّ
ـدد األقطــاب ،الــذي يتَّ ســم بالخصومــات التــي تقــوم علــى التنافــس علــى
خصومــا -تركيــا وإيــران وقطــر-
الســلطة أكثــر مــن التنافــس علــى سياســات الهويــة ،تواجــه تلــك الرباعيــة العربيــة
ً
َّ
يتعلــق بتشــكيل النظــام اإلقليمــي المســتقبلي .ولكــن هــل مــن المناســب اإلشــارة إلــى هــذه الرباعيــة بوصفهــا
فيمــا
كتلـ ً
ً
مبالغــا فيــه لواقــعٍ بــه العديــد مــن االختالفــات وحتــى بعــض االنقســامات؟
ـيطا
ـة أم أن التحالــف يمثــل تبسـ ً
كليــاَّ ،إل أنهــا تحتــوي علــى العديــد مــن أوجــه القصــور .فــي
فــي حيــن أن هــذه القــراءة الســائدة ليســت خاطئــة ًّ
الحقيقــة ،يختلــف أعضــاء التحالــف حــول مجموعــة متنوِّ عــة مــن القضايــا اإلقليميــة .وبغـ ِّ
ـض النظــر عــن البحريــن،
َّ
ـلبية وتبعيـ ً
التــي تبــدو األكثــر سـ ً
تتعلــق بأعضــاء الرباعيــة الثالثــة اآلخريــن.
ـة لمنطــق التحالــف ،فــإن االختالفــات
ـة متسـ ً
ـة إقليميـ ً
فقــد أطلقــت مصــر -علــى الرغــم مــن اســتمرار ارتباطهــا باإلمــارات والســعودية -سياسـ ً
ـقة مــع
ـد نحــو االســتقالل .1حيــث أدى توقــع حــدوث زيــادة كبيــرة فــي
ـو متزايـ ٍ
سياســة التحالــف ،ولكنهــا تميــل علــى نحـ ٍ
2
عائــدات صــادرات الهيدروكربونــات إلــى إحيــاء طموحــات القاهــرة ؛ فمصــر َّ
مرشــحة بفضــل حقــل ظهــر -أكبــر
حقــل غــاز فــي البحــر المتوســط -ألن تصبــح مركـ ًـزا للطاقــة فــي المســتقبل بيــن جنــوب البحــر المتوســط وشــماله.3
َّ
يتعلــق بالتحالــف طويــل ا َأ
ل َمــد بيــن ركيزتــي التحالــف :المملكــة العربيــة الســعودية،
وهنــاك خطــاب مختلــف فيمــا
واإلمــارات العربيــة المتحــدة .وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التحالــف ليــس مهــددً ا باإلنهــاء ،فــإن طبيعتــه أكثــر
ـر
تعقيــدً ا ممــا يتـ ُّ
ـم تصويــره .فالصــورة الراســخة التــي ُتعــرض بهــا العالقــة بيــن اإلمــارات والســعودية فــي كثيـ ٍ
مــن األحيــان ،حتــى مــن ِقبــل خصومهمــا اإلقليمييــن ،ال تعكــس الواقــع .حيــث إن هيــكل العالقــة بيــن الدولتيــن
هـ ٌّ
ـش؛ ففــي العقــد الماضــي كان هنــاك تقــارب وتباعــد فــي مواقفهمــا ،لكنهمــا ظلتــا مرتبطتيــن بقــوة ببعضهمــا
البعــض .وهنــاك العديــد مــن العوامــل المتداخلــة التــي تحكــم هــذا االتجــاه الــذي يعكــس ديناميكيــات المنطقــة.
تهــدف هــذه الورقــة إلــى فهــم الدوافــع وراء التحالــف االســتراتيجي بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات
العربيــة المتحــدة مــن خــال التركيــز علــى العوامــل التــي تحكــم التالقــي والتباعــد واالختــاف بينهمــا .ومــن بيــن
ً
تحالفــا
األســئلة التــي يســعى البحــث إلــى اإلجابــة عليهــا :هــل يجــب اعتبــار العالقــة بيــن اإلمــارات والســعودية
ـرات علــى وجــود صــدعٍ داخــل التحالــف؟ ومــا هــي نقــاط القــوة
قويًّ ــا
ودائمــا؟ أم يجــب اعتبــار االختالفــات مؤشـ ٍ
ً
والضعــف فــي هــذا التحالــف؟

ً
تحالفا قويًّ ا
هل يجب اعتبار العالقة بين اإلمارات والسعودية
ودائما؟ أم يجب اعتبار االختالفات
ً
ٍ
مؤشرات على وجود صدعٍ
داخل التحالف؟ وما هي نقاط القوة والضعف في هذا التحالف؟
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لإلجابــة علــى هــذه األســئلة ،تبحــث الدراســة فــي التغييــرات التــي حدثــت علــى المســتويين الدولــي واإلقليمــي،
مــع التركيــز بشــكل ٍ خـ ٍّ
ـاص علــى كيفيــة إدراك الــوكالء (الــدول أو صانعــي السياســات أو القــادة) لهــذه التغييــرات.
ـص علــى أن الــوكالء
ـم تفســير ديناميكيــة هيــكل الــوكالء مــن خــال منظــور نظريــة الهيكلــة لغيدنــز ،التــي تنـ ُّ
يتـ ُّ
4
ـتتم دراســتها فــي أن العامــل الرئيــس الــذي
والهيــاكل مترابطــون وذوو بنيـ ٍـة متبادلــة  .وتتمثــل الفرضيــة التــي سـ ُّ
يدعــم توطيــد العالقــة يكْ ُمــن فــي اإلحســاس بانعــدام األمــن الســائد داخــل الدولتيــن الخليجيتيــن فــي عصــر مــا
بعــد االنتفاضــات العربيــة .وعــاوة علــى ذلــك ،فمــن المفتــرض أن طموحــات القــادة واختــاف التفضيــات فيمــا
َّ
يتعلــق بشــكل النظــام اإلقليمــي قــد أســهمت فــي زيــادة نقــاط التباعــد.
التحول في عام 2011
 -1عندما يؤدي التغيير إلى انعدام األمن :نقطة
ُّ
المسـ َّـلم بــه أن العالقــة والتوافــق بيــن المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة ليســا شــيئًا
مــن ُ
نهجــا مشــتركًا لألمــن اإلقليمــي ،كمــا دعــم أميــر أبوظبــي آنــذاك ،زايد بن
جديــدً ا؛ فقــد اتخــذت الدولتــان
تاريخيــاً -ًّ
ً
وخالفــا لالعتقــاد الشــائع،
ـزام المتبــادل الــذي تشـكَّل بإنشــاء مجلــس التعــاون الخليجــي.
ســلطان آل نهيــان ،االلتـ َ
الملكي ْيــن غيــر متكافئــة أبــدً ا .فلطالمــا كان الشــاغل الرئيــس للقــادة اإلماراتييــن
لــم تكــن العالقــة بيــن النظاميــن
َّ
5
هــو المكانــة داخــل التسلســل الهرمــي اإلقليمــي والعالمــي  ،وعملــت اإلمــارات علــى مــرِّ الســنين علــى تحقيــق
مكانـ ٍـة أعلــى مــن خــال سياســة ذات شــقين :سياســة المشــاركة الب َّنــاءة فــي النزاعــات اإلقليميــة ،6ونظــام معونــات
َّ
معقــد ،ممــا ســمح لهــذه الدولــة الصغيــرة ببنــاء صــورة للســخاء المالــي علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي .7وبينما
ٍّ
ـعيا إلــى تحقيــق
تحافــظ اإلمــارات علــى روابــط قويــة مــع الريــاض ،فإنهــا مســتمرة فــي العمــل بشــكل ٍ مســتقل سـ ً
َّ
دائمــا علــى الحفــاظ علــى اســتقالليتها عــن نهــج
ـي أكبــر .ومــن
وجـ ٍ
األدلــة علــى مــدى حــرص اإلمــارات ً
ـود دولـ ٍّ
ُ
موقفهــا الــذي تبنَّتــه تجــاه إيــران فــي منتصــف العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين؛ حيــث
الســعوديين
النيــة.
موقــف
حافظــت علــى
ٍ
ٍ
محايــد مــن برنامــج إيــران النــووي ،ممــا أعطــى طهــران ميــزة افتــراض حســن َّ
ويعكــس الموقــف اإلماراتــي تجــاه إيــران اســتراتيجية «المشــاركة الب َّنــاءة» التــي ســعى إليهــا األميــر خليفــة بــن
ـات تبــدو أحيا ًنــا متناقضــة؛ ألنهــا ُوضعــت فــي إطــار التنافــس المحلــي ،وال
زايــد آل نهيــان ،والتــي تتَّ ســم بسياسـ ٍ
ســيما بيــن دبــي وأبــو ظبــي .فمنــذ تشــكيل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام  1971ا َّتســمت الديناميكيــات
السياســية المحليــة بالتنافــس بيــن أبــو ظبــي ودبــي .ويتضــح ذلــك فــي النــص القانونــي الــوارد فــي دســتور
ـص علــى بنــاء عاصمــة محايــدة :الكرامــة .وكانــت أبــو ظبــي هــي العاصمــة المؤقتــة
اإلمــارات (المــادة  ،)9والــذي ينـ ُّ
ـم تعديــل الدســتور وإزالــة المــادة  ،9واعتمــاد اإلمــارة عاصمـ ً
ـة للبــاد .وفــي الوقــت ذاتــه،
حتــى عــام  ،1996عندمــا تـ َّ
علــى الرغــم مــن انخفــاض احتياطيــات النفــط لــدى إمــارة دبــي ،فإنهــا اســتثمرت بكثافــة فــي التجــارة وتطويــر
المهمــة مــن الناحيــة السياســية أن مينــاء دبــي كان
مينائهــا لتصبــح القلــب االقتصــادي لإلمــارات .8ومــن الجوانــب
َّ
رئيســا مــع إيــران؛ لذلــك وباإلضافــة إلــى التنافــس طويــل األمــد ،أدى اختــاف المصالــح
رابطــا تجاريًّ ــا
تاريخيــاً -ً
ًّ
9
بيــن اإلمار َت ْيــن إلــى تضــارب تفضيالتهمــا اإلقليميــة .
ً
تمامــا .فمنــذ تدخــل الريــاض فــي
أمــا مــن زاويــة المملكــة العربيــة الســعودية ،فلطالمــا كان نطــاق الطمــوح
مختلفــا ً
الحــرب األهليــة اليمنيــة ،التــي ُتسـ َّـمى بالحــرب البــاردة العربيــة ( ،10)1970-1962كانــت تطمــح إلــى قيــادة العالــم
العربــي .وأعــادت الثــورة اإليرانيــة وعمليــات إضفــاء الطابــع الطائفــي علــى السياســات اإلقليميــة في أعقــاب الغزو
األمريكــي للعــراق ( )2003تشـ َ
الســني.11
ـكيل التطلعــات الســعودية مــن خــال تحويلهــا إلــى الســعي لقيــادة العالــم ُّ
ـدة كان النفــط واإلســام (الوهابيــة) ركيز َتــي السياســة الســعودية ،التــي كان الهــدف
وعلــى مــدى سـ
ـنوات عديـ ٍ
ٍ
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فمنذ تشكيل دولة اإلمارات العربية المتحدة
في عام  1971ا َّتسمت الديناميكيات السياسية
المحلية بالتنافس بين أبو ظبي ودبي
الرئيــس منهــا هــو احتــواء النفــوذ اإليرانــي .وتب َّنــت الريــاض حتــى عــام  2011موقــف «الدبلوماســية الحــذرة» التــي
بالتوســع فــي اســتخدام األدوات الدبلوماســية والماليــة بـ ً
ـدل مــن األدوات العســكرية .وفــي الواقــع ،لقــد
تتَّ ســم
ُّ
ـة خارجيـ ً
تجنَّبــت المملكــة سياســات المواجهــة مــع غريمتهــا واتبعــت سياسـ ً
ـة تقــوم علــى الحفــاظ علــى االســتقرار
والوضــع الراهــن فــي المنطقــة ،مــع الســعي إلــى تحقيــق مصالحهــا مــن خــال الوســائل الماليــة ،وهــو مــا يُ عــرف
بالواقعيــة السياســية .12وخــال الحــرب العراقيــة اإليرانيــة فــي الثمانينيــات ،كان تأثيــر المــوارد االقتصاديــة فــي
تحفيــز المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج األخــرى علــى دعــم العــراق ضــد إيــران أكبــر مــن تأثيــر الدوافــع
األيديولوجيــة ،وإن كان ذلــك بطريقــة متباينــة .13وفــي بدايــة األلفيــة الجديــدة ،أدى االعتمــاد المشــترك علــى
المظلــة األمنيــة األمريكيــة والمخــاوف مــن توســيع دائــرة النفــوذ اإليرانــي إلــى زيــادة تعزيــز الســعودية واإلمــارات
لعالقاتهمــا .حيــث أدت الحربــان األمريكيتــان فــي أفغانســتان ( )2002والعــراق ( )2003إلــى خلــق فــراغٍ فــي الســلطة
أدى إلــى توســيع النفــوذ اإلقليمــي اإليرانــي .وفــي واقــع األمــر ،علــى الرغــم مــن أن العالقــات بيــن الســعودية
ـودة مــن الناحيــة العمليــة ،فــإن نظــام صــدام حســين كان يمثــل العقبــة الرئيســة أمــام
والعــراق كانــت غيــر موجـ ٍ
تزايــد نفــوذ الجمهوريــة اإلســامية فــي منطقــة الخليــج وخارجهــا .ومــع تنامــي الوجــود اإليرانــي فــي المنطقــة
واجهــت الســعودية واإلمــارات تحديً ــا ذا شـ َّـق ْين :األول هــو تحقيــق تــوازن بيــن القــوى فــي المنطقــة ،والثانــي هــو
التهديــد األيديولوجــي العابــر للحــدود الناتــج عــن انتشــار الثــورة والتشـ ُّـيع السياســي.
بقيــت هــذه األوضــاع علــى حالهــا حتــى عــام  ،2011حيــث انفجــرت فــي أعقــاب االنتفاضــات العربيــة .وفــي الواقــع،
تحــول بالنســبة إلــى الدولتيــن الخليجيتيــن اللتيــن اشــتركتا فــي الشــعور المتزايــد
لقــد مثَّ ــل عــام  2011نقطــة
ُّ
بانعــدام األمــن .ومنــذ ذلــك الحيــن ،ابتعــدت الســعودية واإلمــارات عــن السياســة الخارجيــة التصالحيــة وتبنَّتــا
حزمــا .وأظهــر النهــج المختلــف تجــاه النزاعــات اإلقليميــة َّنيـ َ
ـة كلتــا الدولتيــن لنــزع فتيــل التهديــدات
نهجــا أكثــر
ً
ً
المحتملــة تجاههمــا .ولذلــك فالقضيتــان التــي يجــب تناولهمــا همــا -1 :مــا الــذي أدى إلــى الشــعور بانعــدام األمــن
فــي الدولتيــن الخليجيتيــن ودفعهمــا إلــى زيــادة االتســاق فــي سياســاتهما اإلقليميــة؟ و -2مــا الــذي دفعهمــا إلــى
ـي أقــوى؟
تغييــر نهجهمــا تجــاه القضايــا اإلقليميــة مــن خــال تب ِّنــي نهــج ذي طابــعٍ تدخلـ ٍّ
أســهمت عــدَّ ة عوامــل فــي زيــادة المخــاوف األمنيــة للدولتيــن الخليجيتيــن .حيــث سـ َّـرعت األزمــة الماليــة لعــام
َ
جديــد شــهد صعــود
عالمــي
نظــام
االنتقــال مــن فتــرة الهيمنــة األمريكيــة العالميــة أحاديــة القطــب إلــى
2008
ٍ
ٍ
ٍّ
(«التوجــه نحــو آســيا») إلــى تقليــص الوجــود العســكري
التنيــن الصينــي .وأدى تب ِّنــي إدارة أوبامــا ألجنــدة جديــدة
ُّ
َّ
يتجلــى فــي انســحاب القــوات األمريكيــة مــن العــراق .كمــا أدى انخفــاض
األمريكــي فــي المنطقــة ،وهــو مــا
المعنيــة بتب ِّنــي
االهتمــام االســتراتيجي األمريكــي بقضايــا الشــرق األوســط إلــى إقنــاع العديــد مــن األطــراف
َّ
ـي .وقــررت المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة تنويــع شــراكاتهما الدوليــة ،وإقامــة
نهــجٍ أمنـ ٍّ
ٍّ
14
ـات مــع كل مــن الصيــن وروســيا ،وتعزيــز قدراتهمــا الدفاعيــة .
عالقـ ٍ
وعــززت التطــورات اإلقليميــة هــذه التحــوالت؛ حيــث أدى انــدالع االنتفاضــات العربيــة إلــى تزايــد القلــق داخــل
الخليجي ْيــن ،وتفاقمــت مخــاوف الســعودية واإلمــارات مــن احتمــال اتســاع االضطرابــات وتهديــد
الناظميــن
َّ
اســتقرارهما الداخلــي بســبب أنشــطة تركيــا وقطــر اللتيــن حاولتــا االســتفادة مــن الموجــة الثوريــة .وفــي الواقــع،
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ومن الجوانب المهمَّ ة من الناحية السياسية أن ميناء
تاريخياً -رئيسا مع إيران؛ لذلك
رابطا تجاريًّ ا
دبي كان
ً
ًّ
وباإلضافة إلى التنافس طويل األمد ،أدى اختالف
المصالح بين اإلمار َت ْين إلى تضارب تفضيالتهما اإلقليمية
لقــد أدى التقــارب المتزايــد للمصالــح والنهــج التعديلــي المشــترك تجــاه هيــكل النظــام اإلقليمــي ومعاييــره إلــى
قائــم علــى دعــم الحــركات اإلســامية مثــل
ٍ
تقريــب تركيــا وقطــر مــن بعضهمــا البعــض ،ليتوصــا إلــى توافــق ٍ
جماعــة اإلخــوان المســلمين فــي مصــر .وعلــى الجانــب اآلخــر ،كانــت العائلــة المالكــة الســعودية بقيــادة الملــك عبــد
اهلل تخشــى مــن احتماليــة أن تشــكِّل الحــركات اإلســامية تحديً ــا الدعــاء المملكــة بأنهــا حاميـ ُ
ـة اإلســام.
وتــرا
أمــا بالنســبة إلــى اإلمــارات مــن ناحيــة أخــرى ،فقــد لمســت تطــورات الثورتيــن المصريــة والتونســية
ً
حساســا :اإلســام السياســي .يســتمدُّ النظــام السياســي اإلماراتــي شــرعيتَ هُ مــن مزيــجٍ مــن الــوالء ا ُأ
لســري والقــوة
ً
ـي .اإلســام هــو الديــن الرســمي لدولــة اإلمــارات العربيــة
االقتصاديــة ،وال يعتمــد علــى الديــن ســوى بشــكل ٍ جزئـ ٍّ
المتحــدة ،وتوجــد بهــا محاكــم شــرعية ،ويســتخدم الحــكام اإلماراتيــون أحيا ًنــا الخطــاب الدينــي كحلقــة وصــل ٍ
ثــراء -عجمــان والفجيــرة ورأس الخيمــة والشــارقة وأم القيويــن -حيــث تنتشــر
بيــن اإلمــارات الخمــس األقــل
ً
الممارســات اإلســامية االجتماعيــة بشــكل ٍ أكبــر .ويُ عَ ــدُّ الطابــع المؤسســي للنظــام أحــد العوامــل التــي دفعــت
اإلمــارات إلــى اعتبــار أي شــكل ٍ مــن أشــكال اإلســام السياســي -وعلــى رأســها جمعيــة اإلصــاح المحليــة -15تهديــدً ا
لبقــاء النظــام .16وعــاوة علــى ذلــك ،أســهم عــدم االســتقرار الناتــج عــن احتجاجــات عــام  2011وانــدالع العديــد مــن
ً
ســابقا
األهليــة فــي تغييــر طبيعــة النظــام فــي الشــرق األوســط؛ حيــث َف َقــدت دول كانــت مؤثــرة
الصراعــات
َّ
ً
مثــل مصــر وســوريا والعــراق -أهميتَ هــا ،وأصبحــت خاضعــة لنفــوذ فواعــل إقليمييــن آخريــن .وقــد أدت هــذهـاب متنافســة :الكتلــة التــي تقودهــا الســعودية أو الرباعيــة العربيــة (الســعودية
العمليــات إلــى إنشــاء ثالثــة أقطـ ٍ
واإلمــارات ومصــر والبحريــن) ،والكتلــة الشــيعية التــي تقودهــا إيــران (إيــران وحــزب اهلل والميليشــيات الشــيعية
العراقيــة ونظــام األســد) ،والكتلــة القطريــة التركيــة .وقــد تنافســت هــذه الكتــل لفــرض قوتهــا ونفوذهــا علــى
إقليميــا
نظامــا
الــدول الضعيفــة والمتنــازع عليهــا ،وإعــادة إنتــاج نســخة جديــدة ممــا يســميه ريمونــد هينبــوش
ً
ًّ
انفتاحــا علــى التنافــس علــى الســلطة
مــن «تعدُّ ديــة األقطــاب المجــزأة» .17ولذلــك أصبــح النظــام اإلقليمــي أكثــر
ً
السياســية .وفــي حيــن أن نفــوذ إيــران وقوتهــا المتزايديــن يشــكالن التهديــد الرئيــس فــي نظــر المملكــة العربيــة
الســعوديةَّ ،إل أن صعــود اإلســام السياســي وزيــادة قــوة داعميــه الرئيســين ،تركيــا وقطــر ،أثــار الشــعور بانعــدام
األمــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
كان االهتمــام الرئيــس للدولتيــن فــي األشــهر التــي أعقبــت انــدالع الثــورات هــو وقــف انتشــار عــدم االســتقرار
ودعــم األنظمــة «الصديقــة» .ولــم يمنــع هــذا النهــج اإلمــارات والســعودية مــن محاولــة االســتفادة مــن الوضــع،
خاصـ ً
طائفيــا تجــاه الصراع الســوري،
نهجــا
ـة إللحــاق الضــرر بإيــران .فــزادت الدولتــان الخليجيتــان ،اللتــان تتبعــان ً
ًّ
الســنية المعارضــة لنظــام األســد .18لقــد اختــارت الريــاض أن توائــم سياســاتها فــي ســوريا
مــن دعمهمــا للجماعــات ُّ
مســمى التضامــن بيــن
أكثــر مــن أي مــكان ٍ آخــر مــع سياســات تركيــا وقطــر ،فــي البدايــة علــى األقــل ،تحــت
َّ
الســنية .19وأخفــى هــذا التوافــق المبكِّــر أجنــدات مختلفــة كمــا يتضــح مــن اختيــار دعــم فواعــل محلييــن
الطوائــف ُّ
20
ـض علــى خيــار الســعودية؛ فقــد كانــت اإلمــارات تــرى أن
مختلفيــن علــى األرض  .وافقــت أبــو ظبــي علــى مضـ ٍ
21
ـم اتخــاذ الموقــف نفســه فيما
الوجــود التركــي فــي بــاد الشــام هــو تدخــل ال داعــي لــه فــي الشــؤون العربيــة  ،ثــم تـ َّ
َّ
ـم موقــف الريــاض.
بعــد فيمــا
يتعلــق بالتدخــل التركــي فــي ليبيــاَّ .22إل أن اإلمــارات قــررت فــي ذلــك الوقــت دعـ َ
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لقد اختارت الرياض أن توائم سياساتها في سوريا أكثر
من أي مكان ٍ آخر مع سياسات تركيا وقطر ،في البداية
السنية .
على األقل ،تحت مسمَّ ى التضامن بين الطوائف ُّ
وأخفى هذا التوافق المبكِّر أجندات مختلفة كما يتضح
من اختيار دعم فواعل محليين مختلفين على األرض
 -٢المحددات التي تحكم النهج التدخلي تجاه القضايا اإلقليمية
حــدث المزيــد مــن التغيــرات فــي الســياقات الدوليــة واإلقليميــة بيــن عامــي  2013و .2015فقــد أكَّد النهــج التصالحي
األمريكــي تجــاه إيــران ،الــذي اكتســب الطابــع الرســمي بتوقيــع االتفــاق النــووي (خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة)،
َ
مخــاوف الدولتيــن الخليجيتيــن ،وبــدأ التقــارب طويــل ا َأ
ل َمــد للمصالــح الســعودية واإلماراتيــة مــع الحليــف
األمريكــي يتداعــى .23وعــاوة علــى ذلــك ،أشــار احتمــال وصــول المرشــحة الديمقراطيــة هيــاري كلينتــون إلــى
مســتقبلي محتمــل ٍ فــي النهــج االســتراتيجي إلدارة أوبامــا تجــاه المنطقــة.
تغييــر
الحكــم إلــى عــدم وجــود أي
ٍّ
ٍ
ودفــع الشــعور المتزايــد بانعــدام األمــن الدولتيــن الخليجيتيــن إلــى تعزيــز تعاونهمــا الثنائــي خــارج اإلطــار
المؤسســي التقليــدي لمجلــس التعــاون الخليجــي .وعــاوة علــى ذلــك ،عــزز خلــع الرئيــس المصــري محمــد مرســي
ماليــا ،24عــزز مــن اعتقــاد
ومــا تــاه مــن صعــود اللــواء عبــد الفتــاح السيســي الــذي دعمتــه الدولتــان الخليجيتــان ًّ
الســعودية واإلمــارات أنهمــا قادرتــان علــى إعــادة تشــكيل النظــام اإلقليمــي ً
وفقــا لرغباتهمــا .وتبنَّــت اإلمــارات
ـة مبنيـ ً
والســعودية أجنــد ًة حازمـ ً
ـة علــى قــدرة متناميــة علــى إظهــار القــوة والتدخــل -بمــا فــي ذلــك عســكريًّ ا-
فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة ،مدفوعتيــن بهــدف تقليــل التهديــدات التــي يتعــرض لهــا اســتقرارهما الداخلــي
مــن خــال مواجهتهــا خــارج حدودهمــا .بعبــارة أخــرى ،أقنعــت التطــورات الدوليــة واإلقليميــة المســتجدة ًّ
كل
ً
حولــت
تدخلــي.
موقــف
مــن الريــاض وأبــو ظبــي بتغييــر نهجهمــا اإلقليمــي مــن خــال تب ِّنــي
ونتيجــة لذلــكَّ ،
ٍ
ٍّ
َ
فقــرر القــادة
نشــاطا لدحــر التهديــدات المحتملــة.
سياســة االحتــواء إلــى سياســة أكثــر
اإلمــارات والســعودية
ً
َّ
ً
الســعوديون واإلماراتيــون زيــادة التنســيق العســكري والسياســي ،ووضعــوا اســتراتيجية لمواجهــة مــا اعتبــروه
إيرانيــا فــي أنحــاء المنطقــة ،25ولمواجهــة الحــركات السياســية العابــرة للحــدود .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،ابتعــدت
«توســعً ا»
ًّ
ـد اســتجابةً
ـو متزايـ ٍ
الدولتــان عــن «الدبلوماســية الهادئــة» ،وبدأتــا فــي إظهــار الحــزم واســتعراض القــوة علــى نحـ ٍ
للمخــاوف األمنيــة.
ـرار بالتدخــل عســكريًّ ا فــي الحــرب األهليــة اليمنيــة فــي عــام  .2015ففــي مــارس/
أدى هــذا التغييــر إلــى اتخــاذ قـ ٍ
هجومــا علــى اليمــن تحــت اســم «عمليــة عاصفــة الحــزم» ،وهدفهــا المعلــن
أذار ،شـنَّت المملكــة العربيــة الســعودية
ً
تدريجيــا علــى العاصمــة صنعــاء
هــو إعــادة حكومــة عبــد ربــه منصــور هــادي الشــرعية بعــد ســيطرة الحوثييــن
ًّ
ً
فــي انقــاب عســكري .كانــت الســعودية تنــوي أن ال تســتمر العمليــة أكثــر مــن أســبوع ،خاصــة بفضــل التحالــف
الكبيــر الــذي شــكَّلته الريــاض .26كمــا أدى التدخــل العســكري فــي اليمــن إلــى اتســاع ســاحة المنافســة خــارج
الحــدود اإلقليميــة التقليديــة؛ فعلــى الرغــم مــن أن ســعي فواعــل الشــرق األوســط لزيــادة النفــوذ قــد زاد منــذ
فتــرة طويلــة مــن التفاعــات مــع دول القــرن األفريقــي ،27فــإن تفاقــم األزمــة اليمنيــة قــد زاد مــن األهميــة الجيــو-
اســتراتيجية لمســرح البحــر األحمــر .28كان التهديــد الرئيــس الــذي تــراه الحليفتــان ،اإلمــارات والســعودية ،هــو
النفــوذ اإليرانــي علــى الشــاطئ الغربــي للبحــر األحمــر ،حيــث تمكَّنــت طهــران مــن خاللــه مــن تزويــد الحوثييــن
فــي اليمــن باإلمــدادات .لذلــك ومــن أجــل قطــع خطــوط اإلمــدادات وإخــراج إيــران مــن المنطقــة ،بــدأت القــوى
الســنية فــي طلــب الحصــول علــى الدعــم مــن دول القــرن األفريقــي .29ومنــذ إطــاق «عاصفــة الحــزم» اســتثمرت
ُّ
القوتــان الخليجيتــان أكثــر مــن مليــاري دوالر فــي منطقــة القــرن األفريقــي لتوســيع نفوذهمــا ووجودهما العســكري
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علــى الشــاطئ الغربــي للبحــر األحمــر .ونتيجـ ً
ـة لذلــك ،أعــادت بعــض الــدول التــي لطالمــا انحــازت لطهــران -مثــل
إريتريــا والســودان -تقييــم عالقاتهــا مــع إيــران ،واختــارت دعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية .وأصبحــت
ـي (إريتريــا
جميــع دول منطقــة القــرن األفريقــي بعــد عــام  2015منحــاز ًة إلــى القــوى ُّ
الســنية ،بعضهــا بشــكل ٍ علنـ ٍّ
والســودان) ،وبعضهــا اآلخــر بشــكل ٍ أقــل عالنيـ ً
ـة (الصومــال وجيبوتــي وإثيوبيــا).
هنــاك ً
أيضــا بعــض المحــددات المحليــة الكامنــة وراء التحــول فــي النهــج الســعودي اإلماراتــي ،والتــي غال ًبــا مــا
ـم التقليــل مــن شــأنها .فإلــى جانــب القلــق المشــترك الناجــم عــن تقليــص حجــم االنتشــار العســكري األمريكــي
يتـ ُّ
وزعزعــة التوازنــات اإلقليميــة مــع صعــود الحــركات اإلســامية ،ظهــرت ً
أيضــا قيــادة داخليــة جديــدة عــززت
التوافــق بيــن الســعودية واإلمــارات ،وهــو مــا أدى إلــى تب ِّنــي سياســة أكثــر تدخـ ًـا .فبيــن عامــي  2011و ،2015بــدأ
الصعــود المتزامــن لولــي العهــد الســعودي الشــاب محمــد بــن ســلمان وولــي عهــد أبــو ظبــي محمــد بــن زايــد.
فقــد بــدأت التغييــرات فــي القيــادة الســعودية بوفــاة الملــك عبــد اهلل واعتــاء الملــك ســلمان للعــرش الســعودي،
ـي العهــد .30وانطلــق محمــد بــن ســلمان ،الــذي عُ يــن حينهــا
ّ
ليعيــن بعــد ذلــك نجلــه محمــد بــن ســلمان ًّ
وليــا لولـ ِّ
وليــا للعهــد فــي عــام ،2017
وزيــر الدفــاع ،فــي صعــوده الســريع فــي التسلســل الهرمــي الملكــي ،إلــى أن عُ يــن ًّ
ليصبــح بذلــك الرجــل الثانــي فــي المملكــة .وقــد قــاد محمــد بــن ســلمان السياســة الخارجيــة للبــاد ،معــز ًزا قدراتهــا
العســكرية واســتعدادها للتدخــل فــي القضايــا اإلقليميــة.31
أمــا رحلــة محمــد بــن زايــد فكانــت أطـ َ
ـول .ففــي أواخــر العقــد األول مــن القــرن الحــادي والعشــرين ،أصبــح محمــد
بــن زايــد مركــز النفــوذ والســلطة بحكــم األمــر الواقــع فــي أبــو ظبــي فقــط فــي البدايــة ،ثــم فــي اإلمــارات بأكملهــا
32
تغيــر فــي عالقــات الســلطة
فــي العقــد الثانــي مــن األلفيــة الجديــدة  .وتزامــن صعــود محمــد بــن زايــد مــع ُّ
الداخليــة اإلماراتيــة لصالــح أبــو ظبــي33؛ فأبــو ظبــي ليســت القلــب السياســي للدولــة الفيدراليــة اإلماراتيــة
فحســب ،ولكنهــا ً
أيضــا المــروِّ ج لسياســة التشــدُّ د تجــاه إيــران ،وهــي تتب َّنــى اتجــاه قطــع العالقــات علــى عكــس مــا
ِّ
تاريخيــا التبــاع سياســة ناعمــة تجــاه طهــران،
روجــت دبــي
تفضلــه دبــي التــي تمثــل القلــب المالــي للدولــة .لقــد َّ
ًّ
ـات مــن أبــو
ـاء علــى توجيهـ ٍ
ســواء مــن أجــل المصالــح التجاريــة أو بســبب وجــود جاليــة إيرانيــة كبيــرة بهــا .وبنـ ً
ظبــي وولــي عهدهــا محمــد بــن زايــد ،تب َّنــت اإلمــارات سياســة التدخــل اإلقليمــي ،وزادت مــن إظهــار قوتهــا مــن
خــال فتــح قواعــد عســكرية لخدمــة أهدافهــا اإلقليميــة .34تســاعد المواقــع األماميــة االســتراتيجية علــى التنافس
مــع األطــراف اإلقليميــة األخــرى الناشــطة فــي المنطقــة مثــل تركيــا وإيــران ،وكذلــك علــى تعزيــز مكانــة اإلمــارات
داخــل المنظمــات اإلقليميــة مثــل مجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة الــدول العربيــة .35وفــي ضــوء مــا ســبق،
يمكــن اعتبــار ٍّ
ـم الفعلــي لبلــده بدايــة مــن عــام  .2015ويشــترك االثنــان -مثــل معظــم
كل مــن وليــي العهــد الحاكـ َ
القــادة اإلقليمييــن -فــي تبنــي مفهــوم شــخصاني للقــوة ورؤيــة شــاملة للمســتقبل اإلقليمــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك،
تجمــع محمــد بــن زايــد ومحمــد بــن ســلمان عالقــة قائمــة علــى االحتــرام المتبــادل ،ممــا منــح التوافــق الســعودي
تحولــت مــن
اإلماراتــي بعــدً ا أعمــق .36رافــق هــذه التغييــرات فــي القيــادة تغييـ ٌـر فــي عمليــة صنــع القــرار ،التــي َّ
مركــزي أكبــر .37وأدى إضفــاء الطابــع الفــردي علــى الســلطة مــن ِقبــل
نظــام
ٍ
ٍّ
ٍّ
استشــاري إلــى عمليــة ذات طابــعٍ
محمــد بــن ســلمان فــي الريــاض ومحمــد بــن زايــد فــي أبــو ظبــي إلــى زيــادة وزن مــا يُ سـ َّـمى بالمتغيــر الذاتــي فــي
قــرارات السياســة الخارجيــة للدولتيــن.
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رافق هذه التغييرات في القيادة تغييرٌ في عملية صنع القرار،
التي تحوَّ لت من
نظام استشاريٍّ إلى عملية ذات طابعٍ مركزيٍّ
ٍ
أكبر  .وأدى إضفاء الطابع الفردي على السلطة من ِقبل محمد بن
سلمان في الرياض ومحمد بن زايد في أبو ظبي إلى زيادة وزن
ما يُ سمَّ ى بالمتغير الذاتي في قرارات السياسة الخارجية للدولتين
َ
مجــال عملهمــا علــى طــول البحــر األحمــر.
ومــع طــول �أ َمــد العمليــات العســكرية فــي اليمــن ،وســع الشــريكان
وعلــى الرغــم مــن أن البحــث عــن التحالفــات والدعــم السياســي لــدى الســعودية واإلمــارات بــدا مدفوعً ــا بالمنطــق
نفســه نتيجــة العالقــات الشــخصية القويــة بيــن حاكمــي البلديــن ،فــإن التحليــل الدقيــق للموقــف يســلط الضــوء
ِ
ـات كبيــرة .فخــال هــذه المرحلــة ظهــرت ألول مــرة بعــض ســمات التناقــض بيــن الســعودية
علــى وجــود اختالفـ ٍ
ً
واإلمــارات؛ لقــد كانــت الدولتــان الخليجيتــان مدفوعتيــن بأهــداف مشــتركة ،لكنهمــا اختلفتــا اختالفــا كبيـ ًـرا فــي
أولوياتهمــا االســتراتيجية .فبينمــا كان مــن وجهــة نظــر الريــاض أن الوجــود فــي البحــر األحمــر ومنطقــة القــرن
ً
نطاقــا لدحــر إيــران ،كان االنخــراط فــي المنطقــة بالنســبة إلــى أبــو ظبــي
ـزء مــن اســتراتيجية أوســع
األفريقــي جـ ٌ
يهــدف إلــى مواجهــة النفــوذ التركــي المتزايــد وحمايــة مصالحهــا االقتصاديــة فــي مــا يُ سـ َّـمى بـــ «جيوسياســية
الموانــئ».38
 -٣ماذا لو شهدت التفضيالت خالفات :حالة اليمن والسودان
َّ
المتوقــع لدونالــد ترامــب فــي االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة عــام  2016إلــى تغييــر توقعــات
أدى الفــوز غيــر
الدولتيــن الخليجيتيــن .حيــث أدى انســحاب اإلدارة األمريكيــة الجديــدة مــن االتفــاق النــووي مــع إيــران
تصــور محمــد بــن
(خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة) وزيــادة العقوبــات المفروضــة علــى طهــران إلــى تحويــل
ُّ
زايــد ومحمــد بــن ســلمان للبيئــة المحيطــة مــن التهديــد إلــى المواتــاة .وشــهدت سياســة ترامــب تجــاه الشــرق
األوســط تغييـ ًـرا كبيـ ًـرا عــن سياســة بــاراك أوبامــا؛ فبينمــا كان نهــج إدارة أوبامــا تجــاه النهــج التدخلــي الجديــد
لإلمــارات والســعودية مســاندً ا بهــدوء ،39كانــت األجنــدة اإلقليميــة التــي تبنَّتهــا إدارة ترامــب تهــدف إلــى دعــم
الســعودية واإلمــارات وعــزل إيــران .40وشــرعت الواليــات المتحــدة اعتبــا ًرا مــن عــام  2017فــي التقريــب بيــن
المحــور الســعودي اإلماراتــي مــع إســرائيل ،فقــد نــادت إدارة ترامــب -وخاصـ ً
ـة جاريــد كوشــنر -بزيــادة التقــارب
بيــن الفواعــل اإلقليمييــن الثالثــة علــى أســاس المصالــح المشــتركة :مواجهــة انتشــار اإلســام السياســي والنفــوذ
َّ
يتعلــق بالعالقــة مــع المحــور الســعودي اإلماراتــي ،فقــد اعتبــرت ٌّ
كل مــن واشــنطن وتــل أبيــب
اإليرانــي .أمــا فيمــا
ـة وأكثــر قبـ ً
محمــد بــن زايــد شــريكًا أكثــر موثوقيـ ً
ـول مــن محمــد بــن ســلمان .وتزايــدت هــذه القناعــات بعــد قضيــة
مقتــل جمــال خاشــقجي ،كمــا عكســت ً
ـول فــي التــوازن الداخلــي داخــل المحــور الســعودي اإلماراتــي
أيضــا التحـ ُّ
ذاتــه .وعلــى الرغــم مــن رغبــة اإلمــارات وقدرتهــا علــى الحفــاظ الدائــم علــى درجــة مــن االســتقاللية فــي خياراتهــا
السياســية حتــى عــام  ،2015كانــت الريــاض بــا شـ ٍّ
ـك هــي القــوة الدافعــة للعالقــة االســتراتيجية .ثــم بعــد ذلــك
أدى النضــج السياســي لمحمــد بــن زايــد وقدرتــه علــى إقامــة عالقــات دبلوماســية ،خاصـ ً
ـة فــي واشــنطن ،وتأثيــره
تغيــر العالقــة .فمــع بدايــة عــام  ،2017لــم يعُ ــد مــن الممكــن اعتبــار اإلمــارات
الكبيــر فــي محمــد بــن ســلمان -إلــى ُّ
ـريك األصغــر المجتهــد للســعودية.41
الشـ َ
وأدى نهــج واشــنطن المختلــف تجــاه الشــرق األوســط والتغييــرات القياديــة فــي اإلمــارات والســعودية إلــى جعــل
َّ
وتجلــى ذلــك التغييــر فــي ربيــع عــام  2017عندمــا أعلنــت الســعودية
اإلمــارات ومحمــد بــن زايــد يقــودان التحالــف.
واإلمــارات والبحريــن ومصــر قطــعَ عالقاتهــم الدبلوماســية مــع قطــر وفــرض حصــار عليهــا .وعلــى الرغــم مــن
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َّ
يتعلق بالعالقة مع المحور السعودي اإلماراتي ،فقد
أما فيما
ٌّ
ً
اعتبرت كل من واشنطن وتل أبيب محمد بن زايد شريكا أكثر
ً
ً
قبول من محمد بن سلمان .وتزايدت هذه القناعات
موثوقية وأكثر
بعد قضية مقتل جمال خاشقجي ،كما عكست ً
أيضا التحوُّ ل في
التوازن الداخلي داخل المحور السعودي اإلماراتي ذاته
أن الريــاض لطالمــا أعربــت عــن خيبــة أملهــا مــن سياســة قطــر اإلقليميــة ،معتبــر ًة أنهــا اعتــداء علــى قيادتهــا لشــبه
الجزيــرة العربيــة ،فــإن قــرار قطــع العالقــات معهــا حظــي بمســاندة قويــة مــن أبوظبــي -إن لــم يكــن بقيادتهــا .42ومــن
ـة الســعودية مؤخـ ًـرا إعــادة إحيــاء الحــوار مــع ٍّ
مظاهــر الموقــف المتبايــن للدولتيــن تجــاه الدوحــة محاولـ ُ
كل مــن
قطــر وتركيــا.43
ـنوات -مــن شــبكة الحلفــاء اإلســاميين لقطــر (بمــا
فــي عــام  ،2017وصــل انزعــاج الســعودية واإلمــارات -الــذي دام لسـ ٍ
فــي ذلــك جماعــة اإلخــوان المســلمين) ،التــي ش ـكَّلت أســاس نفــوذ قطــر فــي المنطقــة وتحالفهــا مــع تركيــا ،وصــل
إلــى ذروتــه .وإلــى جانــب ذلــك ،كانــت اإلمــارات تــرى قطــر المنافــس الرئيــس لهــا فــي الســباق علــى احتــال المركــز
االقتصــادي للمنطقــة .44كمــا أدى انقســام مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تقريــب تركيــا وقطــر مــن بعضهمــا البعــض،
ونتيجـ ً
الســنة -كمــا فــي عــام  -2015إلــى منطقــة القــرن األفريقــي .وبــدأت الســعودية
ـة لذلــك َّ
تحولــت المنافســة بيــن ُّ
واإلمــارات فــي الضغــط علــى حلفائهمــا فــي منطقــة القــرن األفريقــي لقطــع عالقاتهــم مــع قطــرَّ .إل أن هــذه الــدول
ـات دبلوماســية
أي جانــب؛ ألنهــا أقامــت منــذ فتــرة طويلــة عالقـ ٍ
باســتثناء إريتريــا -قــررت عــدم االنحيــاز إلــى ِّأي
واقتصاديــة جيــدة مــع الدوحــة وحليفتهــا أنقــرة .وعلــى الرغــم مــن أن إثيوبيــا لــم تعلــن أبــدً ا انحيازهــا إلــى ِّ
طــرف ،فإنهــا بــدأت عمليــة تقــارب مــع مواقــف الرباعيــة العربيــة ،غيــر مدفوعــة بالمعتقــدات األيديولوجيــة ،وإنمــا
بالمصالــح االســتراتيجية واالقتصاديــة .وبفضــل النفــوذ الــذي اكتســبه المحــور الســعودي اإلماراتــي فــي أديــس أبابــا
وأســمرة ،فقــد تمكَّــن -بدعـ ٍـم مــن جاريــد كوشــنر -مــن إطــاق عمليــة التطبيــع بيــن العدويــن التاريخييــن .وإلــى
َّ
نجاحــا دبلوماسـ ًّـيا للدولتيــن الخليجيتيــن ،فقــد ســمحت
الموقعــة فــي جــدة بيــن البلديــن
جانــب كــون االتفاقيــة
ً
ً
أيضــا للرباعيــة العربيــة بتوســيع مجــال نفوذهــا فــي منطقــة القــرن األفريقــي ،وهــي فسيفســاء ســتُ ضاف إليهــا
قطعــة جديــدة قري ًبــا :الســودان.
جيــدة مــع ٍّ
كل مــن الســعودية واإلمــارات وتركيــا
عالقــات
وعلــى الرغــم مــن أن عمــر البشــير قــد حافــظ علــى
ٍ
ٍ
وقطــر ألطــول فتــرة ممكنــة ،فــإن اإلطاحــة بــه وصعــود المجلــس العســكري االنتقالــي أعــادا تشــكيل التحالفــات ،ممــا
أخضــع الســودان لنفــوذ الرباعيــة العربيــة .ورغــم جهــود الســعودية واإلمــارات ومصــر لتج ُّنــب التجاهــل الصريــح
إلرادة الشــعب الســوداني ،فــإن دعمهــم المالــي والدبلوماســي أظهــر اهتمــام الرباعيــة بــأن يفــرض النظــام العســكري
45
ً
حاســم
الســوداني ســيطر ًة
ٍ
محكمــة علــى االنتقــال السياســي فــي البــاد  .لقــد تصرفــت الــدول الثــاث بشــكل ٍ
فــي بدايــة األمــر فــي الســودان ،مدفوعـ ً
ـة بالخــوف مــن أن تــؤدي ثــورة ديمقراطيــة حقيقيــة هنــاك إلــى انــدالع
تغيــر مؤخـ ًـرا -أو هكــذا يبــدو -مــع صياغــة إعــان دســتوري
احتجاجـ ٍ
ـات شــعبية فــي عقــر دارهــمَّ .إل أن ذلــك قــد َّ
يهــدف إلــى تمهيــد الطريــق لالنتقــال إلــى الحكــم المدنــي .وقــد يكــون الدافــع وراء قــرار الرباعيــة إرخــاء الزمــام
والقيــادة مــن وراء الســتار هــو اإلضــرار بســمعتها بســبب االحتجاجــات طويلــة ا َأ
ل َمــد.
ً
معرضــا للخطــر ،ينطــوي
وبينــت األشــهر القليلــة الماضيــة كيــف أن المحــور الســعودي اإلماراتــي ،وإن كان ليــس
َّ
علــى نقاشــات مفتوحــة ،وحتــى خالفــات عديــدة ،وقبــل كل شــيء اختــاف فــي التفضيــات فــي مراحــل مــا بعــد

|

إذا كانت َّنية التدخل الحازم في أماكن مختلفة
ً
ُّ
التطلع
مشترك بالتهديد ،فإن
إحساس
نابعة من
ٍ
ٍ
إلى صياغة األجندة اإلقليمية ً
وفقا للتفضيالت
المتبادلة يُ ظهر بعض أوجه الخالف .ويتضح
ذلك في حالتي اليمن والسودان
التدخــل .بعبــارة أخــرى ،إذا كانــت َّنيــة التدخــل الحــازم فــي أماكــن مختلفــة نابعـ ً
ـترك بالتهديد،
ـاس مشـ ٍ
ـة مــن إحسـ ٍ
ُّ
التطلــع إلــى صياغــة األجنــدة اإلقليميــة ً
وفقــا للتفضيــات المتبادلــة يُ ظهــر بعــض أوجــه الخــاف .ويتضــح
فــإن
ذلــك فــي حالتــي اليمــن والســودان.
َّ
يتعلــق بحالــة اليمــن ،تعــود الخالفــات بيــن الدولتيــن الخليجيتيــن إلــى المراحــل األولــى مــن الحــرب ،حيــث
فيمــا
اختلفتــا حــول مــا إذا كان التهديــد األمنــي األكبــر يتمثــل فــي الحوثييــن أم تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة أم تنظيــم الدولــة اإلســامية (داعــش) .46وعلــى مــدى فتــرة النــزاع منحــت اإلمــارات لمصالحهــا القوميــة
أولويـ ً
ـة متزايــد ًة ،وهــو مــا أدى إلــى تب ِّنــي اإلمــارات الســتراتيجية مختلفــة ،وزاد مــن خالفهــا مــع الريــاض .هنــاك
مــا يبــرِّ ر ســلوك اإلمــارات ،وهــي حقيقــة أن أهــداف الدولتيــن الخليجيتيــن فــي اليمــن قــد انفصلــت ،وخاصـ ً
ـة
َّ
الموقــع بيــن المجلــس
فــي الجنــوب .47ثــم زادت االنقســامات بعــد توقيــع اتفــاق الريــاض ()2019؛ فهــذا االتفــاق
االنتقالــي الجنوبــي االنفصالــي والرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي يمثــل حجــر األســاس لمســار تقاســم
ـد ذاتــه محاولـ ً
الموحــد .وكان هــذا االتفــاق فــي حـ ِّ
ـة مــن ِقبــل الحليفتيــن لتشــكيل جبهــة
الســلطة داخــل اليمــن
َّ
َّ
موحــدة بعــد شــهور تب َّنــى خاللهــا الطرفــان أجنــد ًة مسـ ً
يتعلــق بالصــراع.
ـتقلة فيمــا
َّ
فقــد دعمــت الســعودية حكومــة هــادي ووحــدة اليمــن .وعلــى الجانــب اآلخــر ،عــززت اإلمــارات عالقاتهــا ووجودها
فــي الجنــوب ،وأصبحــت فاعـ ًـا رائــدً ا فــي ٍّ
كل مــن المســاعدات األمنيــة واإلنســانية .48ثــم تصاعــدت حــدَّ ة التو ُّتــر
َّ
ِّ
متعــددة بيــن قــوات هــادي والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن اإلمــارات،
مســلحة
اشــتباكات
إلــى
ٍ
ً
وخاصــة حــول مدينــة عــدن .إن األمــر الــذي كان يقلــق المجلــس االنتقالــي الجنوبــي وأبــو ظبــي هــو مشــاركة
التجمــع اليمنــي لإلصــاح -الفــرع اليمنــي لإلخــوان المســلمين -فــي الســلطة التنفيذيــة المركزيــة اليمنيــة .وفــي
ُّ
الوقــت الحاضــر ،علــى الرغــم مــن جهــود الســعودية واإلمــارات إليجــاد أرضيــة مشــتركة وتبديــد الشــكوك فــي
وهشــا للغايــة .وبغـ ِّ
ًّ
تعاونهمــا ،ال يــزال التحالــف غيـ َـر مسـ ٍّ
ـض النظــر عــن وجهتــي نظرهمــا المختلفتيــن حــول
ـتقر
التجمــع اليمنــي لإلصــاح ،الــذي يُ عَ ــدُّ شــريكًا للريــاض وتهديــدً ا ألبــو ظبــي ،فــإن الطموحــات الجيوسياســية هــي
ُّ
ً
ـدد مــدى تهدئــة العالقــة بيــن الســعودية واإلمــارات .فبالنســبة إلــى اإلمــارات ،يُ عَ ــدُّ اليمــن مسـ ً
التــي تحـ ِّ
إضافية
ـاحة
يمكنهــا توســيع نطــاق ســلطتها بهــا .أمــا فــي إطــار فــرض القــوة البحريــة واســتراتيجية مذهــب التجارييــن ،فــإن
مــا يُ عــرف باســم «سلســلة الموانــئ» وجنــوب اليمــن -وال ســيما عــدن -تمثــل بيــادق أساســية للســيطرة علــى
مؤمنــة
إحــدى بوابتــي الوصــول إلــى البحــر األحمــر (مضيــق بــاب المنــدب) .49أمــا البوابــة األخــرى الشــمالية ،فهــي َّ
بوجــود مصــر ،وبالزيــادة األخيــرة فــي الوجــود اإلماراتــي فــي بورتســودان.50
وعلــى غــرار اليمــن ،أظهــر المحــور الســعودي اإلماراتــي َّ
أدلــة عــدم التوافــق فــي الســودان ً
أيضــا .فبعــد تحقيــق
ِّ
الحــد مــن نفــوذ قطــر وتركيــا وتجنُّــب صعــود الحــركات اإلســامية ،ظهــرت
الهــدف المشــترك المتمثــل فــي
الخالفــات بيــن الشــريكتين .وهنــاك مؤشــرات علــى وجــود خــاف وتو ُّتــر بيــن الســعودية واإلمــارات حــول األجندة
السياســية لمــا بعــد األزمــة .فالريــاض ال ترفــض مشــاركة الممثليــن السياســيين اإلســاميين فــي المؤسســات
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ـش بقــوة ،وخاصـ ً
الســودانية المســتقبلية .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،تدعــم أبــو ظبــي الجيـ َ
ـة اللــواء محمــد حمــدان
دقلــو المعــروف باســم حميدتــي .وتعتبــر اإلمــارات أن صعــود جماعــة سياســية إســامية يشــكِّل خطــور ًة علــى
االســتقرار اإلقليمــي .كمــا أن هنــاك عامـ ًـا آخــر موجــودً ا فــي حالــة الســودان علــى عكــس اليمــن ،وهــو أن مصــر
اهتمامــا كبيـ ًـرا بمــا يــدور فــي الســودان.
مهتمــة
العضــو الثالــث فــي مــا يُ سـ َّـمى الرباعيــة-َّ
ً
ـباب تاريخيــة ،إلــى جانــب الجــوار الجغرافــي والمخــاوف األمنيــة والطموحــات السياســية ،تراقــب مصــر
فألسـ ٍ
ِّ
الشــك إلــى حميدتــي ،بينمــا
بعنايــة التطــورات علــى الســاحة الســودانية .وتنظــر الحكومــة المصريــة بعيــن ِ
ـة قويـ ً
تقيــم عالقـ ً
ـة مــع اللــواء عبــد الفتــاح البرهــان الــذي يتمتَّ ــع ً
ـازة مــع المملكــة العربيــة
ـات ممتـ ٍ
أيضــا بعالقـ ٍ
َّ
يتولــى
الســعودية .فقــد عــززت الريــاض والبرهــان عالقتهمــا خــال عمليــة «عاصفــة الحــزم عندمــا كان اللــواء
تنســيق القــوات الســودانية المرســلة لدعــم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية .كمــا ازداد التنافــس بيــن اللواءيــن
فــي األشــهر األخيــرة ،وهــو مــا يؤثــر فــي العالقــات بيــن الشــركاء العــرب الثالثــة» .51وعــاوة علــى ذلــك ،بــدا علــى
مــدى العاميــن الماضييــن أن اإلمــارات تســعى إلــى تحقيــق مصالحهــا القوميــة الضيقــة ،مقدمـ ً
ـة نفســها علــى أنهــا
قدمــا
الشــريك األفضــل لتحقيــق االســتقرار فــي المنطقــة ،حتــى لــو كان ذلــك يعنــي تخفيــف الخســائر والمضــي ً
مــن دون الريــاض.
جــزءا مــن قــوة اإلمــارات يعتمــد علــى عالقتهــا القويــة بالســعودية ،وهــي العالقــة التــي ســمحت
شــك أن
ال
َّ
ً
ألبــو ظبــي بتطويــر سياســتها الخارجيــة شــديدة النشــاط دون عوائــق علــى مــرِّ الســنين .وعلــى الرغــم مــن أنــه
مــن غيــر الممكــن القــول بأنــه قــد يكــون هنــاك ســلوك متناقــض ،فمــن الواضــح أن كلتــا الدولتيــن تميــل إلــى
َّ
اتبــاع أجنــدة مسـ َّ
وتجلــى هــذا االتجــاه فــي القــرار الســعودي بتأســيس مجلــس الــدول العربيــة
ـتقلة عــن حليفتهــا.
الم َّ
طلــة علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن ،متجــاوز ًة بذلــك اإلمــارات رغــم كونهــا واحــد ًة مــن أهــم
واألفريقيــة ُ
األطــراف
المعنيــة وأكثرهــا تفاعـ ًـا .52وعلــى الرغــم مــن تبريــر الخيــار الســعودي بحقيقــة أن اإلمــارات ال تطـ ُّـل علــى
َّ
ســاحل البحــر األحمــر ،فإنــه يعكــس فيمــا يبــدو رغبــة الريــاض فــي التمتُّ ــع بقيــادة ال جــدال فيهــا داخــل المنظمــة
الجديــدة.
حتــى الموقــف الــذي تبنَّتــه الدولتــان الخليجيتــان فــي أعقــاب االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة األخيــرة يُ بعدهمــا
ً
ـامحا
عــن بعضهمــا البعــض .فهنــاك قلــق متزايــد فــي الريــاض مــن احتماليــة أن تتخــذ إدارة بايــدن
موقفــا أقـ َّـل تسـ ً
تجــاه أســاليب األميــر محمــد بــن ســلمان .53وفــي هــذا الصــدد ،يبــدو أن عــودة الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد
مهمــان .55وعلــى العكــس مــن
العزيــز للمشــهد السياســي 54ومحــاوالت تخفيــف التوتــرات مــع تركيــا وقطــر مؤشــران َّ
ذلــك ،يبــدو أن أبــو ظبــي مندفعـ ٌ
ـة الســتغالل حريــة التصــرف التــي كفلتهــا رئاســة ترامــب؛ ولذلــك تعمــل اإلمــارات
ـد كمــا يتضــح مــن التدريبــات المشــتركة
علــى تســريع خططهــا للتطبيــع مــع إســرائيل ،وكذلــك لبنــاء تحالـ ٍـف جديـ ٍ
مــع روســيا.56

َّ
وتجلى هذا االتجاه في القرار السعودي
بتأسيس مجلس الدول العربية واألفريقية
المُ َّ
طلة على البحر األحمر وخليج عدن،
ً
ً
واحدة
متجاوزة بذلك اإلمارات رغم كونها
ً
تفاعل
المعنية وأكثرها
من أهم األطراف
َّ
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الخالصة
كمــا شــاهدنا ،هنــاك اختالفــات تشــوب التحالــف االســتراتيجي بيــن الســعودية واإلمــارات .إن التصــورات المختلفة
حــول مــا يشــكِّل تهديــدً ا وجوديًّ ــا والطموحــات اإلقليميــة هــي الدوافــع الكامنــة خلــف بعــض حــاالت ســوء التفاهم
والتو ُّتــر بيــن الحليفتيــن .لقــد أدت االختالفــات بيــن الدولتيــن الخليجيتيــن فــي تقييمهمــا للتهديــدات األمنيــةإلــى
التوجــه فــي ٍّ
كل مــن اليمــن والســودان ،حيــث يوجــد اختــاف بيــن موقفــي
تبايــن ٍ فــي تفضيالتهمــا ،وظهــر هــذا
ُّ
نفســه ،دفــع الطمــوح الجيوسياســي للدولتيــن
الســعودية واإلمــارات تجــاه الحــركات اإلســامية .وعلــى المنــوال ِ
الســعودية واإلمــارات -إلــى تب ِّنــي أجندتيــن مســتقلتين ،األمــر الــذي أثــار الشــكوك واالنزعــاج لــدى ٍّكل منهمــا تجاه
ـذر للريــاض تجــاه قطــر بوســاطة
األخــرى .وفــي الوقــت الــذي أثــارت فيــه التقاريــر التــي تتحــدَّ ث عــن انفتــاحٍ حـ ٍ
ـق أبــو ظبــي ،57فقــد أزعــج تخفيــف الضغــط اإلماراتــي علــى إيــران المملكـ َ
كويتيــة قلـ َ
ـة العربيــة الســعودية.58
تعكــس التطلعــات السياســية للبلديــن طموحــات زعيميهمــاَّ ،إل أن ًّ
كل مــن محمــد بــن ســلمان ومحمــد بــن زايــد
تمامــا مــدى أهميــة التحالــف الســعودي اإلماراتــي الســتقرار بلديهمــا .ولهــذا الســبب ،عندمــا تتعــارض
يــدركان ً
مصالــح دولــة فيهمــا مــع مصالــح األخــرى ،يســتخدم الزعيمــان العالقــة الشــخصية بينهمــا لتهدئــة التوتــرات
وتقويــة التحالــف .وظهــر ذلــك عندمــا هاجمــت الطائــرات الحربيــة اإلماراتيــة فــي أغســطس /آب  2019قــوات
هــادي المواليــة للســعودية فــي عــدن .59وهنــاك عامــل آخــر يجــب أخــذه بعيــن ِ االعتبــار ،وهــو التــوازن داخــل
ـد أنــه مــن غيــر المناســب اعتبــار اإلمــارات الشــريك األصغــر للريــاض.
ـو متزايـ ٍ
التحالــف ،حيــث يبــدو علــى نحـ ٍ
فنظـ ًـرا ألن دولــة اإلمــارات مكونـ ٌ
ـي أكثــر
ـارات صغيــرة ،فإنهــا تتمتَّ ــع بديناميكيــة أكبــر وسـ ٍ
ـة مــن إمـ ٍ
ـلوك سياسـ ٍّ
قابليـ ً
ـة للتكيــف .وبالمثــل ،وكمــا يتضــح مــن تطبيــع العالقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل (اتفاقيــات إبراهيــم)،
ـرارات ســيكون لهــا تكاليـ ُـف سياســية باهظــة للغايــة بالنســبة
ـات واتخــاذ قـ
ٍ
تســتطيع أبــو ظبــي الشــروع فــي سياسـ ٍ
ِّ
إلــى الريــاض .ونتيجـ ً
المرجــح أن تتمكَّــن اإلمــارات مــن تحقيق مكاســب
ـة لذلــك وعلــى ســاحة دوليــة متقلبــة ،فمــن
َّ
أكبــر مــن حليفتيهــا ،الســعودية ومصــر ،وأن تصبــح ً
أيضــا القــوة الدافعــة لمــا يُ سـ َّـمى الرباعيــة العربيــة .وأخيـ ًـرا ،إن
النظــر إلــى عالمــات الخــاف بيــن اإلمــارات والســعودية كدليــل ٍ علــى حــدوث انفصــال ٍ داخــل التحالــف يُ عَ ــدُّ أمـ ًـرا
مضلـ ًـا .فالعالقــة بيــن الســعودية واإلمــارات متينـ ٌ
ـة للغايــة ،وعلــى الرغــم مــن االختالفــات القائمــة ،ال يــزال هنــاك
وعــي متبــادل بأهميــة التحالــف ألمــن الطرفيــن .لذلــك يمكــن القــول إنــه إذا كان الطمــوح يباعــد بيــن الحليفيــن
حــول قضايــا محــدَّ دة ،فــإن الشــواغل األمنيــة والشــعور بانعــدام األمــن يقربــان بعضهمــا مــن بعــض.
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