مقدمة
أثار مقال لصحيفة اإلكيووووميس عن السيسي واالقتصاد المصري الوثير من التوهنات عن مستقبل العالقات
بين اإلمارات وبين السيسي ومنظومة اإلوقالب ،وذلك عندما أشارت الصحيفة البركيطاوية في طيات المقال إلى
سحب اإلمارات لمستشاركيها االقتصادكيين من مصر ،ثم تغركيدات د .عبد الخالق عبد اهلل أحد مستشاري محمد
بن زاكيد ،على حسابه الشخصي على شبوة توكيتر ،معلقاً على مقال اإلكيووووميس  ،بأوه "ربما حان الوق أن
كيسمع هذه النصيحة الحركيصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل االستقرار في مصر" ،في إشارة إلى مطالبة
عبد الخالق للسيسي بعدم الترشح في االوتخابات القادمة ،وهو تصركيح ال وستطيع إال أن وضعه في إطار
الدوائر القركيبة من محمد بن زاكيد والتي ربما كيوون لها تأثير على قرارات اإلمارات وسياستها الخارجية تجاه مصر
في المستقبل.
لم كيخلو المشهد من مؤشرات اخرى تسير في وسق تغير ما في العالقات بين اإلمارت وبين السيسي ومنظومة
االوقالب ،وربما أبرز تلك المؤشرات هو تأخر سداد اإلمارات لودكيعة تصل قيمتها إلى  2مليار دوالر ،حيث كاو
االمارت قد أعلن في أبركيل  2102تخصيص أربعة مليارات دوالر دعما لـمصر ،وصفها ودكيعة في البنك المركزي
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لدعم االحتياطي النقدي والنصف اآلخر في صورة استثمارات ،وفي وفس السياق جاء اغالق المركز االقليمي
للدراسات اإلستراتيجية في منتصف الشهر الجاري ليسير في وفس اتجاه المؤشرات السابقة ،حيث ان المركز
كيتلقى تموكيله من االمارت وهو األمر الذي أكدته إحدى المصادر الخاصة للباحث ،والتي أشارت إلى أن توقف المركز
االقليمي عن وشاطه كيرجع إلى توقف التموكيل االماراتي والذي كيأتي في إطار توجه إماراتي لتجميد التموكيل
المقدم لعدد من وسائل اإلعالم والمؤسسات البحثية العاملة في مصر ،على حد تعبير المصدر.
وكيسعي هذا التقدكير إلى رصد آفاق العالقة بين النظام السياسي في اإلمارات العربية المتحدة والنظام الحاكم
في مصر بعد اوقالب  3كيوليو .2102

رؤكية اإلمارات االستراتيجية لمصر
استشعرت اإلمارات تخوفاً شدكيد إزاء ثورات الربيع العربي وما كيمون ان تمثله من تهددكيد مباشر ألوظمة الحوم
الملوية في اإلمارات ودول الخليج العربي ،فيما بعد تمدد هذا التخوف وتعمق بعد وصول جماعة االخوان
المسلمين إلى الحوم في اكثر من بلد بعد ثورات الربيع العربي ،وربما أدرك االمارات حجم الحاضنة الشعبية
التي تمتلوها الجماعة في دول الخليج وغيرها من الدول العربية ،وهو األمر الذي عزز مشاعر الخوف من تواجد
االخوان المسلمين في مساحة الحوم وتنامي قوتهم في دول المنطقة وربما اقترابهم من التهدكيد المباشر
ألوظمة الحوم في المنطقة بأسرها ،وربما مثل هذه التخوفات الدافع الرئيسي الذي دفع اإلمارات إلى قيادة
مشروع القضاء على ثورات الربيع العربي من واحية ومن واحية اخرى محاربة والقضاء على جماعة االخوان
المسلمين ،وتسعى االمارات من خالل هذا الدور إلى تقدكيم وفسها في شول قيادة المنطقة والقيام بدور الدولة
الفاعلة في كل الملفات الساخنة.
ومن واحية أخرى ومع متابعة لألوضاع االقليمية المتفاقمة والمتسارعة ،وستطيع أن ولمح مدى القلق
الخليجي من خطر التمدد اإلكيراوي في المنطقة والذي بات على مشارف حدود بعض دول الخليج بل وربما تخطى
الحدود ،وأصبح فاعالً في عدد من العواصم العربية بل والخليجية ،وهو األمر الذي دفع بدول الخليج إلى ترسيخ
االعتقاد بأن إكيران تمثل أحد أهم المخاطر التي تحيط بهم وبالمنطقة بأسرها ،في حين كيدرك قادة الخليج أن
الدعم االمركيوي السابق لهم ،لم كيعد كما كان من قبل وأن السياسة الخارجية االمركيوية وحو إكيران قد شهدت
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تغيرا اكيجابيا ملحوظا في الفترة السابقة ،وهو ما جعل دول الخليج تدرك صعوبة التعوكيل على دعم أمركيوي
حقيقي خالل أكية مواجهة محتملة مع إكيران.
هذه الصورة التي تشول لدى دول الخليج وفي مقدمتها اإلمارات ،ربما هي أحد المحركات الرئيسية التي دفع
اإلمارات إلى محاولة خلق ظهير وامتداد لها في مواجهتها لألخطار المحتملة للتمدد اإلكيراوي في المنطقة ،ومن
خالل هذا المنظور تسعى اإلمارات إلى دعم أوظمة بعينها في المنطقة ترى أوها كيمون ان تمثل ذلك الظهير
لها ولدول الخليج بحيث تسير هذه االوظمة في وفس فلك الرؤكية اإلماراتية من واحية السياسة الخارجية
ووصوال إلى السياسات العامة داخل الدولة ،والشك ان اإلمارات من خالل سعيها لتووكين وخلق ذلك الظهير،
تعول وبشول كبير على أن توون مصر العسور في المقدمة منه والداعم الرئيس له ،لما تحمله مصر من بعد
جيواستراتيجي هام في المنطقة.
مما سبق كيمون تلخيص وظرة االمارات إلى مصر في محاولة السيطرة عليها واالستفادة بها وبجيشها لتشويل
جزء من منظومة أمن الخليج واإلمارات ،وكذراع لتحقيق أهدافها الخارجية ،وهو ما كيمون ان ولمحه بشول واضح
في التعامل المصري مع االزمة الليبية ومدى تقاطعه مع رؤكية االمارات حيال األزمة ،ومن جهة أخرى تهدف
اإلمارات في سياستها تجاه جماعة االخوان المسلمين في مصر إلى القضاء على الجماعة من خالل الدفع في
اتجاه إضعافها واستمرار التضييق عليها ،بحيث ال كيمونها فيما بعد أن تصل إلى سدة الحوم أو أن تعود
للمشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى.

حدود التحول في السياسة الخارجية اإلماراتية تجاه الشأن المصري
تشهد الساحة المصركية حالة من الترقب واالرتباك في اآلووة األخيرة ،وربما هذه الحالة دفع بالبعض إلى
االعالن عن مشروع بدكيل كيمون طرحه في اوتخابات الرئاسة القادمة  ،2102حيث عبر عن هذه الحالة عصام
حجي في مبادرة "الفركيق الرئاسي" التي أطلقها في وهاكية شهر كيوليو الماضي ،ثم قوبل هذه المبادرة بحملة
لجمع توقيعات تطالب بتمدكيد فترة حوم السيسي إلى  2سنوات بدالً من  4سنوات ،في رد فعل عوسي لمبادرة
حجي ،وال وستطيع النظر إلى مبادرة حجي بمعزل عن حالة المشهد المصري الراهن ،وال بمعزل عن محاوالت هنا
أو هناك إلكيجاد بدكيل كيوون مصدر ترحيب من القوى االقليمية والدولية ،وهو ما كيمون أن كيدفعنا لتوقع مزكيد
من المبادرات في الفترة المقبلة حول البدكيل المحتمل للسيسي في االوتخابات الرئاسية .2102
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بالرغم ان اإلمارات تعد الداعم الرئيسي للسيسي ومنظومة االوقالب إال أوها تدرك حجم فشل السيسي في إدارة
الدولة وحجم االخفاقات الواضحة في المسار االقتصادي الذي بات كيشول وضعاً مأزوماً أكثر من أي وق مضى،
وربما أدرك اإلمارات أن السيسي لم كيون االختيار المناسب الذي كيمون أن تدعمه وكيحقق رؤكيتها للمنطقة ،إال
أوها تتعامل وفق الواقع والمعطيات الموجودة على الساحة المصركية ،متخوفة من أي مشهد مرتبك ربما كيعيد
اإلخوان المسلمين للساحة السياسية مرة أخرى.
في هذه السياقات كيمون توقع بعض مسارات السياسة االمارتية تجاه الشأن المصري في الفترة المقبلة:
0ـ ال تغيير مفاجيء:
تدرك اإلمارات أن األوضاع في مصر لم تستقر واألزمات اإلقتصادكية الطاحنة التي تعيشها مصر بجاوب حالة
التخبط الواضحة التي كيظهر عليها وظام الحوم الحالي ربما تجعل من أي تغيير مفاجيء للمشهد المصري في
هوذا توقي غير مناسب وهو ما تتخوف منه االمارت .وكيمون تفهم التخوف اإلماراتي بالنظر إلى مآالت هذا
التغيير المفاجيء ،التي ربما تعود بالمشهد المصري مرة أخرى إلى الخاوة الثوركية ،وهو األمر الذي بذل فيه
اإلمارات دعماً سياسياً ومادكياً من أجل الحيلولة دون وقوعه ،وعدم عودة مصر إلى تلك الخاوة ومحاولة القضاء
على الثورة المصركية.
2ـ التخلي عن السيسي وليس عن منظومة االوقالب:
تدرك اإلمارات أن استمرار السيسي في فترة رئاسية جدكيدة ربما ال كيسير باألمور على وحو أفضل وفق رؤكيتها
االستراتيجية لمصر والمنطقة بل وربما كيمثل تهدكيداً لتلك الرؤكية بسبب تعدد اخفاقات السيسي في الفترة
السابقة ،إال أن غياب السيسي عن المشهد بعد اوقضاء الفترة الرئاسية االولى ،ال كيمون اعتباره تخلي لإلمارات
عن رؤكيتها االستراتيجية لمصر ،بل كيمون توقع استمرار دعمها الوامل لمنظومة االوقالب المتمثلة في
المؤسسة العسوركية الحاكمة من واحية والدولة العميقة من واحية أخرى.
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3ـ مرحلة إعداد البدائل "مشاركيع الواجهة المدوية":
أى تبني خيار إعداد بدائل صوركية فقط ،عن طركيق دعم مشاركيع بدكيلة للسيسي في اوتخابات  2102القادمة،
وهو ما كيمون ان وطلق عليه "مشاركيع الواجهة المدوية" والتي ربما تتمتع بقدر من المرووة والفاعلية المناسبة
للمرحلة المتأزمة ،على أن كيظل جوهر السلطة في كيد المؤسسة العسوركية.

خالصة
ال وستطيع الجزم بأن ثمة تحول حقيقي في السياسة الخارجية اإلمارتية تجاه الشأن المصري بقدر ما كيمون
اعتبار أي تغيرات ولحظها ما هي إال تغيرات توتيوية تسير وفق الرؤكية االستراتيجية لإلمارات ،التي هي
باألساس مجرد أداة في كيد قوى دولية وليس رؤكية مستقلة أو تتفق والمصالح الوطنية للدولة أو الشعب
اإلماراتي ،وحو الشأن المصري ،وهو ما كيعني أن اإلمارات لن تسع إلى دعم أي تغيير مفاجيء داخل المشهد
المصري في هذا التوقي  ،ولون ربما كيوون البدكيل األوسب هو السعي وحو تغيير هاديء عن طركيق إجراءات
شولية من خالل اوتخابات الرئاسة القادمة في .)1(2102

( )1اآلراء الواردة تعبر عن آراء كاتبها ،وال تعبر بالضرورة عن "المعهد المصري للدراسات السياسية واالستراتيجية".
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