
 

  



 

 

 مستقبل السياسة اإلماراتية تجاه مصر 1   14 أغسطس 1026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد:

قوى للمع اندالع شرارة الربيع العربي في تونس وانتقالها إلى مصر، حملت االمارات العربية المتحدة لواء العداء 

والتيارات السياسية التي وصلت للحكم في تلك البلدان باعتبار أن األنطمة التي ثارت عليها شعوبها كانت 

تربطها عالقات وثيقة بنظام الحكم في اإلمارات، فقد كان يمثل حسني مبارك ونظامه ركزية أساسية لحكام 

ين بن على رئيس تونس المخلوع وعائلته اإلمارات وحليفًا قويًا لهم في المنطقة، كما كان لزين العابد

 ق مسربة بعد هروبه.ائدرت بمليارات الدوالرات في إمارة دبي، بحسب ما كشفت وثارات ق  مثاست

يومًا قضاها المتظاهرون في  81يناير وإزاحة مبارك عن السلطة بعد  52منذ اليوم لثورة وفي الحالة المصرية و

عيد ترتيب أوراقها من جديد في داخل الشأن ينقشع غبار الثورة ومن ثم ُت ميدان التحرير، انتظرت اإلمارات حتى

المصري من خالل رجال مبارك في الدولة العميقة، لضمان عدم صدور أي أحكام ضد الرئيس المخلوع عبر تقدم 

 1مليارات دوالر مقابل االفراج عنه 81منح اقتصادية وهبات قدرت بنحو 

                                  
 الرابط، 1122يوليو  12ويكيليكس: "فدية" إطالق سراح مبارك.. اقتراح من المخابرات المصرية رفضته السعودية، مدى مصر، ( 1)

http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%B6%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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، اعتبرت اإلمارات أن وصول اإلخوان إلى 5185يونيو  01لى سدة الحكم في ومع وصول الرئيس محمد مرسي إ

ات اإلسالم السياسي في المنطقة، الحكم يمثل لها ضربة قوية لمشروعها السياسي الرامي إلى التخلص من حرك

حمد مثل أين وابها لرجال النظام السابق الفارمن هنا ناصبت النظام المصري الجديد العداء الشديد، ففتحت أبو

شفيق ورشيد محمد رشيد، كما حاولت محاصرة نظام الحكم الجديد في مصر من خالل وقف المساعدات 

عتقال العشرات من أعضاء جماعة االخوان االخليجية التي تم االعالن عنها بعد رحيل مبارك، كما قامت ب

ي واستغاللهم كورقة ضغط على المؤيدين لهم وإخضاعم لالخفاء القسرأو  المسلمين الذي يعملون بأراضيها

الرئيس محمد مرسي، ثم بعد ذلك التخطيط لالنقالب العسكري عليه بدعم كامل من ولي عهد أبوظبي محمد 

 .5180يوليو  0بن زايد في 

كانت اإلمارات أول من باركت االنقالب العسكري واحتفت به بعد دقائق من بيان عبدالفتاح السيسي قائد و

)وتحديدًا السعودية، الكويت( قدمت عشرات المليارات بالتعاون مع باقي دول الخليج االنقالب، وبعدها 

لتمكين عبدالفتاح السيسي من السيطرة على األوضاع التي تلت االنقالب مرورًا بترشح السيسي إلى الرئاسة 

فشله في كل وفوزه بها في مشهد هزلي أعاد إلى االذهان حقبة مبارك، وال زلت تقدم الدعم للسيسي رغم 

 الملفات في مصر.

في هذه الورقة نحاول رصد العالقة بين نظام السيسي واالمارات منذ االنقالب العسكري وحتى اآلن وكذلك 

البحث عن األهداف السياسية واالقتصادية التي دفعت االمارات لالقدام على هذه الخطوة، ومن ثم مستقبل 

 القبلة.العالقة بين السيسي واالمارات في الفترة 
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 واًل: محددات السياسة اإلماراتية تجاة مصرأ

ز في إطار هذه المحددات بين مجموعتين أساسيتين من العوامل، األولي هي الثوابت الحاكمة يالتمييمكن 

، والثانية المتغيرات والتحوالت التي شهدتها المنطقة وكانت لها 8798للسياسة اإلماراتية منذ تأسيسها عام 

 على هذه السياسة:تداعياتها 

 الثوابتالمجموعة األولي: 

 العالقات مع السعودية:ـ 8

يوليو برزت حالة من التنسيق التام بين السعودية بقيادة الملك الراحل  0مع بداية االنقالب العسكري في 

مصري فيما يخص دعم النظام ال بوظبي،أعبداهلل بن عبدالعزيز واإلمارات بقيادة محمد بن زايد ولي عهد 

لجماعة اإلخوان المسلمين نظرًا لما يعتبره الطرفان أن اإلخوان  ءعداجمع بينهما الالجديد، فكال الطرفين 

الفصيل األخطر على أنظمة الحكم الملكية في تلك البلدان، وظلت حالة التنسيق وتالقي المصالح بين الرياض 

 وأبوظبي حتى رحيل الملك عبداهلل بن عبدالعزيز.

ودخول السعودية في عملية عاصفة  ،5182في يناير الملك سلمان إلى سدة الحكم في السعودية ومع وصول 

ة أخرى وعلى رأسها اإلمارات استمرت حالة التوافق في المصالح بين يالحزم في اليمن بالتعاون مع دول خليج

أول هذه وكان الحرب، الرياض وأبوظبي، ولكن سرعان ما تعارضت مصالح البلدين في هذا البلد الذي يمزقه 

اد امل وإبعالخالفات ما يتعلق بالوضع في مدينة عدن جنوب اليمن التي تسعى اإلمارات للسيطرة عليها بالك

ستراتيجية لوقوعها على مدخل مضيق باب المندب، ثم تطور الوضع مع ألهميتها االالنفوذ السعودي عنها 

نه نائبًا لهادي وأيضا تعيين يعلى محسن األحمر وتعي تثبيت السعودية لرجالها في الحكومة اليمنية، مثل

أحمد بن داغر رئيسًا للوزراء واإلطاحة برجل اإلمارات خالد بحاح وإقالته من منصبي نائب الرئيس ورئيس 

 .2الوزراء

 :مراحل مختلفة ةمرت بثالثفقد وفيما يخص العالقة بين الرياض وأبوظبي بشأن مصر 

 تى وفاة الملك عبداهلل:ري حكمن االنقالب العس)أ( 

التركيز على الهدف األهم لهما وهو تثبيت تم  هافيو ،حالة من التنسيق التام بين البلدينالمرحلة هذه  شهدت

ري وتقديم كل أنواع الدعم له من أجل حسم األوضاع في مصر والتخلص من عقبة اإلخوان كحكم االنقالب العس

                                  
 الرابط، 1122أبريل  4، سي إن إن عربي،  نائبا للرئيس وأحمد بن دغر رئيسا للوزراءاليمن: هادي يقرر إقالة بحاح وتعيين علي محسن األحمر  (2(

http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/04/04/yemen-new-prime-minister-and-vice-president
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حتى ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية الذي رفضته اإلمارات على ظل البلدان على هذا الوضع والمسلمين، 

م دبي الذي قال إنه يأمل أن ال يترشح السيسي للرئاسة كالسان محمد بن راشد نائب رئيس دولة اإلمارات وح

بينما رأت السعودية أن ترشح السيسي يعد أمرًا مهمًا في هذه الفترة، والذي عبرت عنه  .3ويظل وزيرًا للدفاع

سائل إعالم قريبة من نظام الحكم في السعودية، وكان هذا أول تباين في وجهات النظر بشأن مصر بين و

 البلدين، ثم استمر التوافق في وجهات النظر بينمها حتى وفاة الملك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز.

 منذ وصول الملك سلمان وحتى اتفاقية تيران وصنافير:)ب( 

اختلفت سياسة البلدين تجاه مصر، فاالمارات ظلت على دعمها  5182الحكم في يناير  بعد تولى الملك سلمان

محدود للسيسي في مقابل ذلك تراجع الدعم السعودي للنظام المصري بشكل واضح مما دفع األذرع الال

وأنه يعاني من  ،مهاجمة الملك سلمان والحديث عن أنه غير مؤهل لحكم السعوديةلاإلعالمية للسيسي 

أنه يدعم اإلخوان المسلمين والحركات اإلسالمية، على العكس تمامًا مما كان يحدث مع الملك ولزهايمر، ا

تثني عليه وسائل اإلعالم المصرية الرسمية والخاصة لكونه دعم مصر في وقت الشدة،  تعبداهلل  الذي كان

عالن عن زيارة الملك سلمان وساعد في تخليصهم من حكم اإلخوان المسلمين، واستمر هذا الوضع حتى اإل

 ، والتي وقع فيها الطرفان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.5182لمصر في أبريل 

 بعد اتفاقية ترسيم الحدود وحتى اآلن:)ج( 

بوظبي ظهر بعد زيارة العاهل السعودي للقاهرة أالمتابع للشأن الخليجي يجد أن ثمة خالف بين الرياض و

الوقت الذي كان فيه الملك سلمان بالقاهرة زار وفد إماراتي مصر بقيادة طحنون بن وتوقيع االتفاقية، ففي 

األمر الذي اعتبره كثيرون رسالة من أبوظبي  ،زايد مستشار األمن القومي لإلمارات على رأس وفد اقتصادي

نظام اسي والرئيس لكون أن اإلمارات هي الممول االس ،لتقاسم النفوذ بين البلدين مكانًا تللرياض بأن مصر ليس

مشاركة من أي أطراف أخرى ال سيما السعودية التي اعتبرت هي أو  فهي ال تقبل مناصفة ،عبدالفتاح السيسي

 .4خليجي فيهاأو  خرى أن القرار في اليمن بيدها ومن ثم ال تقبل أي دور إماراتياأل

 العالقات مع إيران:ـ 5

تمثل حساسية لدول الخليج التي تعتبر نفسها في عداء مع الدولة  العالقات بين أي دولة عربية وإيران دائما ما

الفارسية، وحاول مبارك إبان فترة حكمه التذرع بقضايا متعلقة بالجهاديين الذين تأويهم إيران لبقاء العالقات 

                                  
 الرابط، 1124يناير  21، الجزيرة نت، اإلمارات تأمل في عدم ترشح السيسي للرئاسة بمصر  )3(
 لرابط، ا1122أبريل  9طحنون بن زايد يصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، اليوم السابع، ( 4)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2014/1/13/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.youm7.com/story/2016/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2668428
https://www.youm7.com/story/2016/4/9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B7%D8%AD%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85/2668428
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بين القاهرة وطهران مقطوعة دون مبررات مقنعة لجلب الرضا الخليجي في الوقت الذي تقيم فيه بعض دول 

التي تربطها عالقات اقتصادية  ومنها اإلمارات على سبيل المثال الخليج عالقات سياسية وإقتصادية مع إيران،

بو موسى، أجزر تحت سيطرة طهران وهي طنب الكبرى، وطنب الصغرى، و 0معها، رغم وجود  قويةوسياسية 

 دول الخليج مع القاهرة. لكن يظل هاجس التقارب المصري اإليراني أحد العوامل الرئيسية في تعامل

منذ ثورة يناير ومع أول حكومة جاءت بعدها والتي ترأسها الدكتور عصام شرف، اعتبرت اإلمارات إن مصر بعد و

ا والعمل على افشاله ،مصرفي ثورة ليست كما قبلها فحاولت أبوظبي امتصاص صدمة التغيير التي حصلت ال

علنت اعتذراها لشرف عن أالحكومة المصري إلى دول الخليج كما منذ البداية، فعمدت على تجاهل زيارة رئيس 

كن ما تسرب فيما بعد كان السبب الرئيس هو تخوف ل ،ظبي بحجة انشغال جدول الزياراتبوأاستقباله في  

اإلمارات من وجود تقارب بين القاهرة وطهران خاصة في الوقت الذي طالبت فيه قوى سياسية مصر بعودة 

مسلمتين القويتين في المنطقة، وهو ما النه ال مبرر لقطع العالقات بين البلدين أو ،رانالعالقات مع إي

 عاقبت عليه االمارات مصر.

التحجج اإلماراتي بتقارب العالقات بين القاهرة وطهران وصل ألعلى مستوياته عقب زيارة الرئيس محمد مرسي 

 ، والتي اعتبرتها ابوظبي تحوالً 5185طهران في سبتمبر  إلى إيران لحضور قمة دول عدم االنحياز التي استضافتها

وسوقت اإلمارات  ،ويمثل إشارة سلبية لدول الخليج وعالقاتها بالقاهرة ،في الموقف المصري من إيران اً كبير

لفرض حصار خليجي على مصر  بقيادة السعودية ووقف الدعم  ،هذه الفكرة بين دول مجلس التعاون الخليجي

ذي وعدت به هذه الدول لمصر من أجل زيادة االزمة االقتصادية التي كانت تمر بها مصر في تلك االقتصادي ال

ة اضافة إلى معادإ ،ثناءبوظبي في تلك األأ، مما تسبب في توتر العالقات بشكل كبير بين القاهرة و5الفترة

 اإلمارات الشديدة لتيار اإلسالم السياسي وعلى رأسه جماعة اإلخوان المسلمين.

 العالقات مع الواليات المتحدة األميركية:ـ 0

تعتبر الواليات المتحدة األميركية الالعب الرئيس في الشرق األوسط، نظرًا للمصالح التي تمثل أهمية 

استراتيجية لواشطن في المنطقة مثل أمن إسرائيل وتدفق النفط وقناة السويس، كما برز دور جديد لواشنطن 

حاربة التنظيمات الجهادية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة وغيرها من وهو م ،في الشرق األوسط

بوظبي وواشنطن التي تستعين ألها، ومن هنا تأتي العالقة بين  اً التنظيمات التي تعتبرها واشنطن عدو

                                  
يران،  فرانس  مرسي يزور طهران في بادرة تطبيع بين مصر( 5)  الرابط 11/8/1121،  التاريخ 14وا 

http://www.france24.com/ar/20120828-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.france24.com/ar/20120828-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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لقصف معاقل  ،جندي أميركي 0111مثل قاعد الظفرة التي تحوى أكثر من  ،بقواعد عسكرية إماراتية

 .6ين في سوريا واليمنيلجهادا

، 5180يوليو  0ن عالقة اإلمارات العربية المتحدة مع مصر بعد االنقالب العسكري في مكومن هذه الزاوية ت

خدمة األهداف اإلماراتية من خالل  ، فيبوظبي من خاللها تسخير العالقات المصرية األمريكيةأوالتي تحاول 

منذ به مصر علي المنطقة العربية، على حساب الدور الذي كانت تتقديم نفسها حليفًا قويًا لواشنطن ف

طاحت بحسني مبارك رجل الواليات أيناير التي  52وحتى ثورة ، 8791عام معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل 

 المتحدة األول في العالم العربي.

 

 المتغيراتالمجموعة الثانية: 

 الربيع العربي والتحوالت السياسية:ـ 8

ما يعرف بالربيع العربي، ضربة كبيرة أو  5188موجة التغيير التي شهدها المنطقة العربية في عام مثلت 

لإلمارات التي ظلت تراهن ولفترة طويلة على استقرار األنظمة الحاكمة وخاصة نظام حسني مبارك في مصر، 

كانت تعول عليها وأصبحت أمام وجدت اإلمارات نفسها أمام أنظمة أخرى غير التي فقد الذي أطاحت به الثورة، 

لى التخلص أوأل من النظام إمن هنا عمدت دود لإلمارات دورًا كبيرًا فيه، واقع جديد لإلخوان المسلمين العدو الل

الجديد في مصر وعلى رأسه الرئيس محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ذراع اإلخوان المسملين السياسي 

 باقي ثورات الربيع العربي. في مصر، وبعدها االنقضاض على

مجموعة التحوالت السياسية التي رافقت الربيع العربي دفعت اإلمارات لتغيير سياستها وانتهاج سياسة أكثر 

من  عدوانية للبلدان التي وقعت بها الثورات تحت ذريعة القلق من تصدير الثورات إليها خاصة وأنها تعاني

بعدما كانت توصف سياسة اإلمارات تجاه الدول ولحقوق اإلنسان،  ةصارخ تانسداد سياسي كبير، وانتهاكا

العربية واإلسالمية بالحكيمة والمتوازنة مع الجميع في ظل حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس 

 .5112اإلمارات وحتى وفاته عام 

عهد أبوظبي محمد بن وسيطرة ولي  5188ا مع مرض الشيخ خليفة بن زايد في مغايًر ت تتخذ منحاً أبد فقد

زايد بشكل كامل على دواليب الحكم في البالد وفرض سياسته الجديدة المعادية لتيار اإلسالم السياسي ورغبته 

                                  
 لرابط، ا9/22/1124، التاريخ 12ة بين أمريكا واإلمارات، عربي واشنطن بوست: هذه خفايا العالق( 6)

http://arabi21.com/story/787467/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://arabi21.com/story/787467/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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في التخلص من ثورات الربيع العربي عبر الدعم االقتصادي والسياسي لبقايا األنظمة السياسية التي ثارت 

كثر اهتمامًا للسياسة االمارات الجديدة والرغبة في انتاج نظام عليها شعوبها، وكانت الحالة المصرية هي األ

سياسي مصري يصبح أداة في يدها لتحقيق مصالحها السياسية واالستراتيجية في المنطقة ويمكنها من 

تحقيق هدفها االستراتيجي األهم وهو تقديم اإلمارات كداعم للسياسة األميركية في المنطقة دون شروط، مما 

 نظرًا لعالقتها الوثيقة مع الواليات المتحدة األميركية. "أسبرطة الصغيرة"ين بوصف اإلمارات بـدفع كثيري

 تراجع الدور القطري:ـ 5

ثورات الربيع العربي في بعض الدول خاصة مصر عبر تسخير أدواتها  مرحلةلعبت قطر دورًا مهمًا وحيويًا في 

ف بجانب الثوار وتغطية األحداث لحظة بلحظة في الوقت والسياسية واإلعالمية وخاصة قناة الجزيرة في الوق

الذي كانت تفرض فيه وسائل إعالم األنظمة الحاكمة تعتيمًا كبيرًا وتزييفًا للواقع على األرض حتى سقط 

تلعب هذا الدور المحوري مع األحزاب التي خلقت تلك األنظمة  نظمة التي ثار عليها الشعب وظلت قطراال

  .7وخاصة جماعة اإلخوان المسلمين في مصر

تغير األوضاع السياسية في تلك البلدان وقدرة الثورات المضادة على  عوراهنت على نجاح تلك الحركات، لكن م

ات بانتخابأو  لمشهد السياسي مرة أخرى سواءً بانقالب عسكري كما حدث في مصرتنظيم صفوفها والعودة إلى ا

في اليمن بشكل كبير وبقاء األزمة السورية كما هي،  س، وكذلك تدهور األوضاع السياسيةكما حدث في تون

وجدت قطر نفسها في مأزق شديد خاصة وأنها تغرد خارج السرب الخليجي الذي ظل يدعم بقايا األنظمة 

السابقة والتي تمكن من العودة مرة أخرى، إضافة إلى ذلك الضغوط السياسية الشديدة التي تعرضت لها 

في ظل حكم الملك السعودي الراحل عبداهلل بن عبدالعزبز، كذلك عملية التغيير الدوحة من الرياض وأبوظبي 

تولى األمير تميم بن حمد الحكم خلفًا لوالده حمد بن خليفة آل ، و5180قطر في يونيو  شهدتهاالسياسي التي 

 .ثاني

بشكل مباشر في  في اإلقليم والذي كان يصب ىكل هذه  العوامل ساهمت بشكل مباشر في تراجع الدور القطر

دعم ثورات الربيع العربي، هذا التراجع سمح للدور اإلماراتي بالنمو على حساب الدور القطري في ظل دعم 

سعودي كبير لتوجهات محمد بن زايد في المنطقة حتى بعد رحيل الملك عبداهلل وقدوم الملك سلمان ظل 

لضغوط التي كانت تمارس على الدوحة من الرياض رغم تخفيف ا. والدعم السعودي التقارب مع اإلمارات كما هو

                                  
 لرابط، ا1124وتس أولريكسن، مركز كارنيجي لدرسات الشرق األوسط ، سبتمبر قطر والربيع العربي: الدوافع السياسية والمضاعفات اإلقليمية، كريستيان ك( 7)

http://carnegie-mec.org/publications/?fa=56730
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=56730
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وراقها مثل المصالحة أظل الدور القطري متراجع بشكل كبير في الملفات السياسية التي كانت تمسك ب

 .الفلسطينية ورفع الحصار عن غزة

 االنتخابات األميركية:ـ 0

ت فهي تراهن بشكل واضح في تعد السياسة األمريكية تجاه المنطقة أحد عوامل الثبات بالنسبة لإلمارا

 علن عنلم ُتإن اإلنتخابات االميركية الحالية على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب وتسعى لدعمه حتى و

المصالح ، والعداء الشديد للتيارات اإلسالمية :جهات ترامب في عدة أهداف أبرزهاذلك لتالقي مصالحها مع تو

مليارات دوالر مع شركة  2وإمارة دبي التي وقعت اسثتمارات قدرت بنحو االقتصادية بين مجموعة شركات ترامب 

ة كما وقعت شركة الندمارك لتنفيذ مشروعات سكنية في اإلمار 8مقاوالت تابعة لمرشح الحزب الجمهوري

من بينها المجوهرات في متاجر "اليفستايل"  ا مع  مجموعة ترامب لبيع منتجاتة اإلماراتية عقودللتجزئ

 ة لها.التابع

 

 :اإلماراتية من دعم االنقالب العسكري في مصر ثانيًا: األهداف

 القضاء على مشروع اإلسالم السياسي:ـ 8

مع تصدر جماعة اإلخوان المسلمين للمشهد السياسي في دول الربيع العربي وخاصة في مصر بعد ثورة يناير 

ببًا في نزع يمثل ضربة قوية لها وربما يعد سمباشرة شعرت اإلمارات أن هذا النجاح لتيار اإلسالم السياسي 

خاصة بعد مطالبات كتاب ومفكرين إمارتيين بعضهم من أعضاء جماعة اإلخوان في  شرعية حكام اإلمارات

طالق مزيد من إإجراء تعديالت دستورية في قوانين انتخابات المجلس الوطني وببوظبي أاإلمارات النظام في 

غضب هذا اإلجراء أ، وقد 5188إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مارس الحريات في عريضة تم رفعها 

 هوعلى إثرها قامت باعتقال عدد كبير من أعضاء جمعية اإلصالح والتوجي ،سلطات اإلمارات بشكل كبير

 االجتماعي التابعة لجماعة اإلخوان المسلمين في اإلمارات، وشددت من إجراءتها األمنية بشكل كبير من أجل

منع انتقال حمى التغيير التي طرأت على المنطقة العربية إلى الداخل اإلماراتي، بات العداء الشديد من قبل 

 الحكومة اإلمارات وخاصة ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لإلمارات الشيخ محمد بن زايد.

                                  
  الرابط، 1122هؤالء مسلمون ساهموا في ثروة دونالد ترامب ، راديو سوا، ديسمبر ( 8)

http://www.radiosawa.com/a/wealthy-muslims-helped-trump-building-his-empire/288760.html
http://www.radiosawa.com/a/wealthy-muslims-helped-trump-building-his-empire/288760.html
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لسياسي وفي مقدمته جماعة ي تحرك يقضى على تيار اإلسالم اخر ساهم في دعم النظام اإلماراتي ألآثمة أمر 

اإلخوان المسلمين، وهو محاولة االنقالب الفاشلة التي قادها الشيخ حمدان بن زايد على شقيقه محمد بن 

 الشيخ، بحسب وثائق مسربة وصلت لموقع ميديل ايست آي البريطاني، والتي كشفت عن قيام 5188زايد في 

أجل تحويل نظام الحكم في اإلمارات إلى ملكية دستورية، بائل في اإلمارات من حمدان بالتواصل مع زعماء ق

ركات التي قادها شقيق محمد بن زايد القت ترحيباً كبيرًا حتملك فيها آل نهيان اإلمارات دون أن تحكم، وهذه الت

، ولكن قبل االنقالب 9وخاصة أعضاء جماعة اإلخوان في الداخل اإلماراتي ،في األوساط السياسية اإلماراتية

أكثر اعات تم اكتشاف المخطط الذي كان ينوى األمير اإلماراتي القيام به، مما جعل رد فعل محمد بن زايد بس

 حيال جماعة اإلخوان المسلمين. اً عنف

بوظبي يعتقد أنه بالقضاء على جماعة اإلخوان المسلمين في مصر سيكون ذلك بداية النهاية أنظام الحكم في 

لمنقطة لألبد، السيما وأن اإلخوان في مصر يمثلون الحركة األم لفروع التنظيم لمشروع اإلسالم السياسي في ا

حول العالم ومن ثم فشل التجربة المصرية والقضاء عليها سيحول ذلك أمام أي نجاح لتيار اإلسالم السياسي 

 مرة أخرى، فمن هنا تأتي أهمية مصر بالنسبة لإلمارات فيما يخص جماعة اإلخوان المسلمين.

 المصري: االقتصادعلى مقدرات السيطرة ـ 5

عمدت اإلمارات على تقديم الدعم االقتصادي الال محدود لنظام االنقالب العسكري من أجل  5180يوليو  0منذ 

تثبيت أركانه وإحكام السيطرة على البالد ولكن مع عدم قدرة نظام السيسي على حسم الوضع لصالحه 

قناعة أن الوضع  وصول البالد إلى حافة الهاوية، وصلت اإلمارات إلىواستمرار حالة التدهور االقتصادي و

 االذي وصلت له مصر ال يمكن عالجه فقط بالمساعدات والمنح والقروض التي سرعان م تدهوراالقتصادي الم

اصالحات اقتصادية تضمن بها تعافي االقتصاد المنهار، بل كل ما تم منحه يتم انفاقها ولم تقم الحكومة ب

تدخل في حسابات بنكية  10ظام السيسينقنوات مصر مناهضة ل نشرتهار من دول الخليج بحسب تسريبات لمص

وضع خطة للسيطرة على االقتصاد المصري والتحول من لحة، فمن هنا عمدت اإلمارات إلى خاصة بالقوات المس

 مكتب محمد بن زايد ونقلتهاالممول للنظام المصري إلى الشريك في االقتصاد، بحسب وثائق تم تسريبها من 

 .11وسائل إعالم

                                  
 الرابط، 1122عندما حاول أمير إماراتي االنقالب على السلطة، ساسة بوست، يوليو ( 9)
 الرابط، 1122السيسي يحقد على دول الخليج، موقع يوتيوب، تاريخ البث فبراير ( 10)
  الرابط، 1122نوفمبر  11تاريخ ، 12عربي موقع التفاصيل الكاملة: خطة اإلمارات لحكم مصر والسيطرة عليها، ( 11)

http://www.sasapost.com/when-amir-tried-emirati-coup-in-2011/
http://www.sasapost.com/when-amir-tried-emirati-coup-in-2011/
https://www.youtube.com/watch?v=ITEnkWXSscY
https://www.youtube.com/watch?v=ITEnkWXSscY
http://arabi21.com/story/875011/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
http://arabi21.com/story/875011/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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منذ االنقالب العسكري ارتفعت االسثمارات اإلماراتية في مصر بشكل أنه كذلك المتابع للشأن المصري يجد 

فقد بلغ عدد الشركات اإلماراتية التي تستثمر في مصر  ،كان لها النصيب األكبر من المكاسب االقتصادية، وكبير

مثل العقارات واالستكشافات  تمليار درهم في عدة مجاال 81.2جم استثمارات وصل إلى نحو شركة بح 201 حاليًا

 .البترولية والسياحية والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية

ففي مجال المالحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 

مليون دوالر في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق  821لمتحدة اإلماراتية لتستثمر المالحة العربية ا

بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة مشاريع محور قناة السويس في عهد االنقالب ليتم تسليمه للشركات 

 .12اإلماراتية، وغيرها من المشرعات في المجاالت المختلفة في أغلب مناطق الدولة المصرية

 توظيف الجيش المصري لتحقيق أغراض اإلمارات:ـ 0

ه في صفها من أجل االستعانة به في وقت الحاجة، ئدائمًا ما تعول دول الخليج على قوة الجيش المصري وبقا

ت في رسم وضع جديد لمصر أيناير التي بد 52، وظل الوضع هكذا إلى ثورة 8771كما حدث في حرب الخليج عام 

توجيه من أحد األمر أو  قليمية والدولية واستعادة الدور المصري في المحيط العربي دون وصايةفي الخريطة اإل

يوليو تعتبر اإلمارات العربية المتحدة أن الجيش  0الذي لم يستمر طوياًل وانتهى مع االنقالب العسكري. فمنذ 

ح السيسي أصبح طوعًا للموقف نظرًا لكون وزير الدفاع في وقتها عبدالفتا "أبوظبي"المصري أصبح في يد 

 نذ االنقالب العسكري وحتىاإلماراتي نظير الدعم السياسي واالقتصادي والعسكري الذي يحصل عليه السيسي م

يا، بالتي تحاول أن تستغل مقدراته في تحقيق بعض األهداف لها في المنطقة فعلى سبيل المثال في لياآلن، 

للجنرال المتقاعد خليفة  ئةواصائل اإلسالمية المنمواقع تابعة للفبغارات عديدة ضد الطيران المصري  قام

 .13حفتر الذي تدعمه اإلمارات بقوة في ليبيا على حساب الفصائل األخرى

ن مصر مشاركتها الرسمية في الصراع الدائر لأيضا في الحرب التي تقودها اإلمارات والسعودية في اليمن لم تع

عمليات في البحر األحمر بالقرب من مضيق باب المندب تحت مبرر تأمين إال أن قطع بحرية مصرية تقوم ب

المالحة في قناة السويس خوفًا من سيطرة الحوثيين على الممر ومن ثم تأثر قناة السويس بشكل مباشر لكن 

 ثمة من يرى دورًا مصريًا أخر في دعم القوات اإلماراتية التي تقاتل في اليمن وخاصة في عدن القريبة من

                                  
 ،مليارا حجم االستثمارات السعودية..واإلمارات تستحوذ على المشروعات الكبرى بمصر 12( حمدي عبد العال، بعد تحصين االنقالب للعقود التجارية.. 12)

 .11/8/1122، تاريخ الزيارة الرابط، 1/7/1124شؤون خليجية، 
 .الرابط، 1124أغسطس  12يام األخيرة ، سي أن أن عربي، وزارة الدفاع األمريكية: نعتقد أن مصر واإلمارات شنتا غارات جوية داخل ليبيا في األ -13 

http://news.alkhaleejaffairs.online/main/Content/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%BA41;-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9..-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9..%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://news.alkhaleejaffairs.online/main/Content/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%BA41;-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9..-25-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9..%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/26/usa-uae-libya-egypt
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/08/26/usa-uae-libya-egypt
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وهذا ربما ما يفسر الحديث عن قيام اإلمارات بتمويل الصفقات العكسرية  14تحركات القطع البحرية المصرية.

 .15مليار يورو 2.2األخيرة التي وقعها الجيش المصري مع فرنسا مثل طائرات الرافال التي تجاوز 

 الهيمنة السياسية:ـ 2

حداث توازن بين دول ها في المنطقة إلتفيما يخدم أجندتحاول اإلمارات السيطرة على القرار السياسي المصري 

الخليج من ناحية وإيران من ناحية أخرى ومن ثم يعد القرار المصري مرهون بسياسة اإلمارات التي تعتبر أن 

نظام السيسي هو صنيعتها باألساس، نظرًا لما قدمته له منذ االنقالب ومستمرة في تقديمة حتى األن، كما 

ت إلى مصر بأنها حليف مهم للحفاظ على موازين القوى اإلقليمية ضد التهديد اإليراني، سواء تنظر اإلمارا

باحتالل الجزر اإلماراتية الثالث واإليحاء اإليراني المستمر بأن البحرين محافظة إيرانية، ودعم وتحريك الشيعة 

اراتية في التكيف مع المتغيرات رغبة إم كهناخاصة وأن  .في داخل الخليج العربي لبث الفوضى في المنطقة

مصر إحدى الدول الكبرى في اإلقليم بعد تصدع كل من العراق وة وتنويع دائرة خياراتها الدولية، الدولي

 .16وسوريا

 

 :اإلماراتية ثالثًا: األدوات

 الدعم االقتصادي:ـ 8

العسكري فمنذ اليوم األول أعلنت كانت األداة االقتصادية وسيلة دول الخليج األساسية في دعم نظام االنقالب 

اإلمارات والسعودية والكويت منحها حزمة مساعدات اقتصادية لنظام السيسي والتي وصلت بحسب تقارير عدة 

  17.مليار دوالر 21إلى أكثر من 

 تمويل الصفقات العسكرية:ـ 5

نة العسكرية للجيش حاول السيسي أن يقوم بتطوير الترنسا 5182منذ قدومه إلى رأس السطلة في يونيو 

المصري معتمدًا على رغبة دول الخليج في ذلك من أجل الهيمنة على القرار في مصر من خالل تمويل تلك 

فال الفرنسية وكذلك صفقات حاملة المروحيات االصفقات، فعرضت السعودية واإلمارت تمويل صفقات الر

                                  
يران،  الخليج أون الين،  -14   .الرابط، 1122أبريل  21باب المندب.. سيناريوهات المواجهة بين التحالف وا 
 .الرابط، 1122فبراير  27مصطفي عبدالسالم، من يمول صفقة الرفال، العربي الجديد،  -15 
 الرابط، 1122نوفمبر  19دور الدعم اإلماراتي في عدم استقرار مصر، نون بوست ،   -16 
 لرابط، ا1124اإلقليمية، مركز فكر ، أغسطس حساني شحات، الدعم اإلقتصادي لمصر ودوره في تشكيل التحالفات ( 17)

http://alkhaleejonline.net/articles/1428577904298367500/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://alkhaleejonline.net/articles/1428577904298367500/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/2/17/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/2/17/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%84
http://www.noonpost.net/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.noonpost.net/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fekr-online.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://fekr-online.com/index.php/article/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
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السيسي في إحدى خطاباته حينما قال إن  هد، وهو ما أك5182في مصر يونيو  المستيرال التي دخلت الخدمة

 .18تتحمل فاتورتها القاهرة وحدهاال صفقاته المتعددة لتسليح الجيش المصري 

 وسائل اإلعالم والمراكز البحثية:ـ 0

ت عدة قنوات أنشأتدرك اإلمارات حقيقة دور وسائل اإلعالم في تشكيل وصياغة الرأي العام ومن هذا المنطلق 

ليكترونية لدعم نظام عبدالفتاح السيسي كما قامت بشراء بعض الصحف المصرية عبر رجال فضائية ومواقع ا

أعمال مصريين من أجل فرض سيطرتها الكاملة على اإلعالم المصري، بما يمنحها القدرة على التحكم في 

 .السياسة التحريرية لتلك الصحف والقنوات

راتيين مفاوضات لالستحواذ على شبكة قنوات الحياة، ومن أجل تحقيق ذلك، بدأ عدد من المستثمرين اإلما

المملوكة لرجل األعمال السيد البدوي يأتي هذا في ظل إعالن شركة إعالم المصريين، المملوكة لرجل األعمال 

من أسهم قناة "أون تي في"، فضال عن اتجاهها لالستحواذ على  %811أحمد أبو هشيمة عن استحواذها على 

 بط اإلمارات بعالقات وثيقة مع بعض اإلعالميين المصريين لتحسينتر، كما ت19األسبوعيةصحيفة صوت األمة 

 خارجها لتشكلأو  كما قامت اإلمارات بتدشين عدد من المراكز البحثية سواءً داخل اإلمارات. صورة نظام السيسي

 .20تهاالرأي العام المصري في تجاه دعم السيسي وقرار

 عبر شركات العالقات العامة:شبكة عالقات دبلوماسية ـ 2

ية نظمة السياستدرك اإلمارات بشكل كبير دور شركات العالقات العامة في تحسين وصناعة الصورة الذهنية لأل

دت أبوظبي مع عدد من تلك الشركات في المملكة المتحدة وأميركا من أجل قاتع وفي هذا السياقواألحزاب، 

بر التواصل مع دوائر صناعة القرار في بعض الدول الغربية للترويج تحسين صورة النظام المصري في الخارج ع

يونيو وما تالها هي ثورة قام بها المصريون وليس انقالبًا  01لعبدالفتاح السيسي واعتبار أن ما حدث في 

  .جنرال عسكري هعسكريًا قاد

                                  
 الرابط، 1122سبتمبر  17مصر تقوم بتحديث ترسانتها العسكرية بدعم خليجي ومساندة دول عظمى، روسيا اليوم، ( 18)
 الرابط، 1122مايو  22اإلمارات تعيد رسم خريطة اإلعالم في مصر، الحرية والعدالة، ( 19)
)عبدالمنعم  المركز االقليمي للدراسات االستراتيجية(، و الموقع االلكتروني، )(، مصرعبدالرحيم علي(المركز العربي للبحوث والدراسات من بين هذه المراكز:  (20)

(، رونيالموقع االلكت، )مركز هداية )اإلمارات((، و الموقع االلكتروني، )بوظبيأمركز صواب، مركز أمريكي إماراتي في (، و الموقع االلكتروني، )(، مصرسعيد
(، ع االلكترونيالموق) )محمد عبد السالم(لألبحاث والدراسات المتقدمة مركز المستقبل (، و الموقع االلكتروني) مركز المسبار للدراسات والبحوث، تركي الدخيلو 
، إبتسام الكتبي) سياساتمركز اإلمارات لل(، و الموقع االلكتروني، المغرب، )شبكة مؤمنون بال حدود(، و الموقع االلكتروني) منتدى تعزيز السلم )مقره أبوظبي(و 

 (الموقع االلكترونياإلمارات(، )

https://arabic.rt.com/news/795198-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89/
https://arabic.rt.com/news/795198-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89/
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نقالب عسكري تعتبره قائدا المنح السيسي شرعية عند كثير من الدول الغربية التي كانت ساهم في وهو ما 

على رئيس مدني تم انتخابه من الشعب المصري، مثلما حدث في ألمانيا التي كانت ترفض استقبال السيسي 

ولكنها تراجعت وقبلت بالزيارة، كما استغلت اإلمارات مستشارها السياسي توني بلير في اعادة رسم صورة 

الغربية كما استغل عالقاته السياسية والدبلوماسية كونه ذهنية جديدة عن األوضاع في مصر في الدوائر 

 رئيس وزراء بريطانيا لفترة طويلة، من أجل االستفادة بنفوذه في تلك البلدان.

أيضا استغلت اإلمارات تلك العالقات في تضييق الخناق على جماعة اإلخوان المسلمين في بريطاينا ودفعت 

قد ن تعألكنها فشلت في ذلك ولكن استطاعت  ،في بريطانيا ارهابيتجاه تصنيف الجماعة بأنها تنظيم في ا

 .21جلسة في مجلس العموم البريطاني حول هذا الموضوع

 

 رابعًا: النتائج:

بعد مرور ثالثة أعوام على االنقالب نجحت اإلمارات وبشكل كبير في تحقيق عدد من األهداف التي وضعتها 

 :وهنا سيتم التقييم على ثالثة مستويات، ها اخفت في بعضهامد مرسي، كما أنقبل االطاحة بالرئيس مح

 أهداف تحققت بالكامل:المستوي األول: 

نجحت االمارات الداعم الرئيس لالنقالب العسكري في تحقيق هدفها االساسي وهو : اإلطاحة بحكم اإلخوانـ 8

فتاح السيسي ومن ثم تحقق لها اإلطاحة بحكم جماعة اإلخوان المسلمين في مصر من خالل وزير الدفاع عبدال

بعاد اإلخوان عن المشهد السياسي بشكل كامل حتى ال تصبح التجربة في مصر مصدر إلهام إما خطط له وهو 

 لدول الخليج وال سيما االمارات.

منذ اليوم لالنقالب العسكري عمدت االمارات إلى إيجاد نظام سياسي في مصر : ايجاد نظام سياسي موال لهاـ 5

موال لها بالكامل ويخدم مشروعها في المنطقة وهو ما نجحت فيه حتى اآلن فيما يخص نظام االنقالب في 

 .تته السياسية واالقتصادية رهن الممولين األساسيين لالنقالب وعلى رأسهم اإلمارااصبحت قرارأمصر الذي 

بشكل كبير بعالقات  رتبطزال القرار السياسي المصري م، ال5180يوليو  0حتى اآلن ومنذ : الهيمنة السياسية ـ0

ابوظبي الخارجية، فرغم رغبة نظام السيسي بشكل كبير تحقيق شرعية خارجية وقبول دولي من كل دول 

                                  
 الرابط، 1122ديسمبر  28سمير الحجاوي، انقالب بريطاني على اإلخوان المسلمين، الجزيرة مباشر، ( 21)

http://mubasher.aljazeera.net/reports/2015/12/20151217203113622626.htm
http://mubasher.aljazeera.net/reports/2015/12/20151217203113622626.htm
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أجل تعارضها مع االمارات مثل إيران التي ال أن هناك بعض الدول التي غابت عنها البوصلة المصرية من إالعالم 

 تعتبر االمارات التقارب معها يمثل ضررًا كبيرًا على مصالحها السياسية.

 : زئيًاجأهداف تحققت المستوي الثاني: 

تيين وشركات تابعة للقوات المسلحة امارهناك منافسة كبيرة بين المستثمرين اإلألن  الهيمنة االقتصادية:ـ 8

بقوة في  ، وكذلك في ظل منافسة االستثمارات السعوديةاألعمال القريبين من النظام الحاكموبعض رجال 

 عدد من القطاعات والمناطق، وخاصة شبه جزيرة سيناء.

لجيش المصري هدفًا مهمًا لإلمارات وغيرها من الدول ا قراراتالسيطرة على : تظل توظيف الجيش المصري -5

سنوات  0، فرغم مرور قليميًاإقوي عربياً ومن أقوى جيوش المنطقة ش اليزال األالداعمة لالنقالب كون أن الجي

أن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كبير بالنسبة لها، فلعى الرغم من قيام  إالعلى االنقالب ودعم اإلمارات له 

ن ال أإبنغازي، مارات في القوات الجوية المصرية بغارات جوية على مناطق ليبية دعمًا لخليفة حفتر حليف اإل

هناك الجيش المصري رفض المشاركة في عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية واإلمارات في اليمن، 

وإن كان البعض قد ذهب إال أن عدم مشاركة جيش السيسي في هذه العمليات كان وفق ترتيب إماراتي كوسيلة 

ظل تعارض األجندات اإلماراتية السعودية في  غط على المملكة العربية السعودية، وخاصة فيمن وسائل الض

 اليمن.

 خفقت في تحقيقها:أأهداف المستوي الثالث: 

وتصدر تيار اإلسالم السياسي المشهد في دول الربيع العربي اعتبرت اإلمارات  5188منذ : القضاء على االخوان -8

وسارعت في التخطيط للتخلص من حكم اإلخوان في المرحلة  ا،أن اإلخوان المسلمين هم الخطر األشد عليه

ها في الدول العربية واالجنبية من ئوبعد ذلك القضاء على اإلخوان بشكل نهائي عبر دعم ال محدود لحفا ،األولى

ن اإلمارات لم تتمكن من تحقيق هذا فإسنوات على الربيع العربي  2أجل تحقيق الهدف، لكن رغم مرور أكثر من 

وفي مصر رغم االنقالب العسكري واالعتقاالت  ،زالت حركة النهضة تشارك في الحكم دف، ففي تونس الاله

الشعبية بحسب استطالعات رأي  قدر منلت تتمتع باأن اإلخوان الز إالوالمطاردات التي تطال أعضاء الجماعة 

 .نظام السيسي قاومةاألكبر في م لت القوة الصلبةا، كما أن الجماعة الزعدة مؤسسات بحثية محايدةقامت بها 

لت قوات فجر ليبيا والجماعات الداعمة لها التابعة لالخوان تتمتع بقوة عسكرية وشعبية في اوفي ليبيا الز

رغم الدعم الدولي واالقليمي له، وكذلك الحال في اليمن  امناطق نفوذها ولم يتمكن حفتر من القضاء عليه
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مع السعودية كون أن الرياض دعمت على محسن األحمر القريب من اإلخوان  التي تمثل أزمة بالنسبة لالمارات

المسلمين على حساب خالد بحاح حليف االمارات، والزال حزب اإلصالح في اليمن له الكلمة العليا في األوضاع 

 الميدانية.

دية، هذا ما روج له اجات الناس وحل األزمات االقتصايالحياة الكريمة وتوفير احت: االستقرار االقتصادي -5

التي تم افتعالها وتضخيم بعضها، كانت ، كون أن األزمات االقتصادية 5180يوليو  0االنقالب العسكري بعد 

تقديم ب، فكانت الوعود اإلماراتية 5180 يونيو 01في جانب من المتظاهرين في خروج  ةول الرئيساالمع أحد

في مصر مما يمثل تكوين شريحة كبيرة داعمة للسيسي من  الدعم االقتصادي الكبير النعاش الوضع المتدهور

نتيجة للتحسن االقتصادي الذي سيشعر به الناس، لكن ما حدث هو كبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة، أ

العكس فهناك حالة تردي كبيرة في الوضع االقتصادي وزيادة السخط الواضح على النظام ولوال القبضة األمنية 

شوارع كبير في ال تأثيرلتظاهرات والمطالبة بتغيير الوضع ل كانلارسها قوى األمن ضد الشعب الشديدة التي تم

 المصرية.

 :االستقرار السياسي -0

نظام االنقالب منذ اليوم األول على استخدام فكرة الصدمة بضربه التيار االسالمي في مصر جملة واحدة  عمد

ليضمن االستقرار بشكل كبير، لكن ما حدث هو العكس  من أجل القضاء على أي معارضة له خاصة من اإلخوان

هر قوة الرافضين للسيسي في مني تظأول تراخ أاد شريحة المعارضين للسلطات الحاكمة، ومع دفكل يوم تز

ذي قبل، وكذلك  ناد سوًء عد، كما أن الوضع في سيناء يز5182بريل أع كما حدث في جمعة األرض في راالشو

ير نظام السيسي وربما البقاء على النظام ينظرة المجتمع الدولي لالوضاع في مصر تصب في تجاه ضرورة تغ

 .5188سيطرة عليه كما حدث في العسكري خوفًا من انفجار سياسي ال يمكن ال

 

 خامسًا: المسارات المستقبلية:

بعد ثالثة أعوام من االنقالب العسكري وعدم قدرته على ترسيخ أركانه مما يمكنه من االستمرار في الحكم 

لدور الذي لعبته أبوظبي في مصر ومدى جدوى دعم للفترة طويلة فمن المتوقع أن يكون هناك إعادة تقييم 

 هنا تبرز عدة احتماالت:و، السيسي
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 :حدود الدعم السياسيـ 8

 نظام،لكون أنها الداعم الرئيس واألساسي ل ،بشكل كبير باالمارات هفشلأو  رتبط نجاح نظام االنقالب في مصري

ذا ما استمرت حالة الفشل االقتصادي والسياسي التي يعاني من وإيمثل أزمة لحكومة أبوظبي،  أصبح لكنهو

نظام السيسي، سيتم التفكير في بديل للسيسي مع بقاء النظام العسكري النقاذ الوضع من االنفجار اذا ما 

استمر الوضع الحالي كما هو ولعل بقاء الفريق أحمد شفيق أخر رئيس حكومة في عهد الرئيس األسبق حسني 

ورقة يمكن ، يشكل أمام الرئيس محمد مرسي، في اإلمارات 5185لمرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات مبارك، وا

خر من داخل المؤسسة العسكرية آربما التفكير في بديل أو  األوضاع، لتغييري وقت أأن تستغلها أبوظبي في 

مصر، وبطبيعة الحال، بتوافق الراع الرئيس اآلخر لالنقالب العسكري في مع السعودية  نسيقتمن الفي إطار 

 أميركي، على اعتبار أن هذه األطراف ال تتحرك إال بعد ضوء أخضر أميركي.

 حدود الدعم االقتصاديـ 5

قدم له من منح على وقف نزيف االقتصاد وأن كل ما يُ  ًااإلمارات أن النظام المصري الحالي لم يعد قادرتدرك 

ن األوضاع االقتصادية التي باتت تمثل يهذه المنح عماًل مجديًا لتحسال مسكنات كما لم تعد كل إودعم ال تعد 

حالة سخط كبيرة في البالد، وهذا الفشل يرجع من وجهة نظر اإلمارات إلى أمرين األول: الفساد المستشري في 

ي ا فأغلب التحويالت المالية التي تتم من دول الخليج يتم وضعه، فكل قطاعات الدولة بما فيها رأس النظام

الثاني: سوء اإلدارة في . حسابات خاصة للقوات المسلحة دون أن يتم دعم االقتصاد المتهاوي بها بأي طريقة

ية على ميزان ئًامصر، خاصة ما يتعلق بالدعم المقدم من الحكومة لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع مما يعد عب

إعادة هيكلة االقتصاد والغاء الدعم حتى يتحسن  من هنا ترى اإلمارات أن الحل البد وأن يكون فيوالبالد، 

 الوضع االقتصادي ويتوقف النزيف المستمر.

توقع أن يتوقف الدعم االقتصادي الالمحدود للسيسي دون مقابل، وهذا ما كشفته من المنظرًا لما سبق و

ارات للسيطرة على وثائق تم تسريبها من مكتب ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لمواقع أجنبية حول خطة اإلم

 .22االقتصاد المصري بشكل كامل والتحول من فكرة الممول االقتصادي إلى فكرة الشريك
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 :حدود الدعم العسكريـ 0

عسكريًا قامت اإلمارات والسعودية منذ االنقالب بتمويل عدد من صفقات التسليح التي وقعها نظام السيسي 

من المتوقع أن يستمر هذا الدعم العسكري للجيش المصري و، 23سانة العسكرية المصريةلتطوير وتحديث التر

في المستقبل للعب دور أكبر في االقليم لخدمة الدول الداعمة لالنقالب وخاصة اإلمارات التي تطمح بلعب دور 

سة المؤسفهذا ال يعني الخالف مع  ف مع السيسيقليمي كبير في الشرق األوسط وأفريقيا، وحتى في حال الخالإ

، ألنه وفقاً للرؤية اإلماراتية، فإنه حتى لو حدث تغيير سياسي في مصر، واختفي السيسي من المشهد ةالعسكري

ستبقي هذه المؤسسة طرفًا فاعاًل إن لم تكن الطرف الوحيد الذي ستراهن عليه القوى اإلقليمية في إدارة 

 المشهد المصري، بما يتوافق وأهدافها األساسية في مصر والمنطقة.

 

 خالصة:

دفعت الدول الداعمة له في مصر،  5180يوليو  0التي يعاني منها نظام ما بعد انقالب حالة عدم االستقرار إن 

 كيل، سيعيد تشعلى شفا االنفجار الذي لو حدث أصبحتإلى إعادة التفكير في مستقبل األوضاع في مصر التي 

قالب العسكري، ستكون أول المتأثرين أذا ما تم اإلمارات كونها الراعي الرسمي لالنوالمشهد االقليمي بالكامل، 

تغيير األوضاع في غير صالحها بمصر، وفي نفس الوقت تحاول اإلمارات أن تضغط على نظام السيسي بورقة 

ر يالمعونات العسكرية واالقتصادية حتى يظل القرار المصري رهن أبوظبي خشية خداع السيسي لإلمارات وتغي

 ها.مصالحوتعارض بما يته اسياس

سياسة اإلمارات تجاه مصر قائمة باألساس على التوظيف مقابل الدعم من أجل عدة أمور منها ما هو متعلق إن 

ومنها ما هو متعلق  ،بوجود ظهير إقليمي لها مثل مصر يدعمها في تحقيق توازن في المنطقة ضد إيران

منها ما هو متعلق بالمواجهة ور الجغرافي، واليمن وغيرها من دول الجوابأهداف اإلمارات الخاصة في ليبيا 

، وفي القلب منها جماعة اإلسالميةذات المرجعية الحركات السياسية لمفتوحة التى تخوضها اإلمارات ضد ا

اإلخوان المسلمين، التي تعتبر اإلمارات المواجهة معها أقرب للصراع الوجودي في مرحلة ما بعد الثورات 

 العربية.
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