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 مقدمة 

سعودي نادر يرتبط بالنفط، وبقرارات مرتقبة لمجموعة "أوبك بلس"    -بعد أنباء عن خالف إماراتي  

خفض اإلنتاج، واحتجاج إماراتي تجاه الرغبة    )تضم دول أوبك باإلضافة إلى روسيا( حول استمرار

 السعودية تجاه هكذا تمديد، بدأت إجراءات سعودية تترى في مواجهة أبوظبي. 

 4كان أولها قرار وقف الرحالت من اإلمارات وإليها في ظل تفشي متحورات كورونا اعتبارا من  

 يوليو/تموز وإلى أجل غير مسمى.

الداخلية   من وأصدرت  مسبق  إذن  على  الحصول  دون  المواطنين،  سفر  بمنع  قرارا  السعودية 

 الجهات المعنية، إلى كل من اإلمارات وإثيوبيا وفيتنام. 

ولم تلبث األجواء أن اشتعلت مع إجراء جديد تمثل في تعديل المملكة لقواعد االستيراد من 

ا التعديل كل السلع المنتجة  الدول األخرى األعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ لتستبعد بهذ

التفضيلية   الجمركية  االمتيازات  من  إسرائيلية،  تستخدم مكونات  التي  تلك  أو  الحرة،  بالمناطق 

 لدول الخليج.

الرغبة  لها "أوبك بلس" ليس عادال، وأنها قبلت  الذي تحدده  أعلنت الحقا أن نصيبها  اإلمارات 

بان المملكة  طمأنة  إطار  في  عنها  رغما  أبريل/نيسان  السعودية  في  اإلنتاج  خفض  موجة  تهاء 

 ، وهو ما ترغب الرياض في تمديده لتعزيز السعر في سوق النفط.2020

ولكن بالرغم من هذا اإلصرار اإلماراتي، نجحت الرياض في إصدار قرار من "أوبك بلس" بتمديد   

ة على تحدي  ، وهو ما يعني إصرار المملك2022اتفاق خفض اإلنتاج حتى ديسمبر/كانون األول  

 اإلمارات، وخنقها بأكثر من إجراء.

  - حقيقة    -لم تكن ردود أفعال السعودية بحجم ما أشيع من خالف، ما دفع للتساؤل عما يقف  

له    - وراء الخالف السعودي   أم أن  اليوم؟ وهل هو خالف عادي ذو طبيعة نفطية  اإلماراتي 

 أبعادا أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية؟  

مالمح الخالف الراهن ومداه، بدءا باتجاه المملكة لوضع اقتصادها في موضع   الدراسة تكشف

المنافسة البينية مع االقتصاد اإلماراتي؛ اليوم ومستقبال، وحتى الرغبة اإلماراتية المحمومة في 

البلدين في حالة من  ثروتها ونفوذها، ولو بتهديد أمن السعودية، ما أدخل العالقة بين  تعزيز 

 والتحفز الذي سنعرف مالمحه. االنتقام 
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 أوال: التنافس االقتصادي العام 

يرى مراقبون أن الرياض وأبو ظبي تبدوان أمام مواجهة اقتصادية شرسة بعد بدء األخيرة 

الخدمات   في  الريادية  اإلمارات  مكانة  تهدد  التي  السعودية  الخطوات  على  بالرد 

 والسياحة.  

فيما تحاول أبوظبي أن تمضي إلى زيادة  ونفط،  وتتحرك الدولتان على طريق ما بعد ال

إمكاناتها المستقبلية اقتصاديا وإستراتيجيا، بدأت السعودية تتحرك في نفس اإلطار الذي  

، سواء على صعيد ملفات استضافة الشركات  عقود  3شقته اإلمارات لنفسها منذ أكثر من  

 بغرض التصدير.  أو السياحة غير الدينية، وحتى مجال إنتاج الطاقة النظيفة 

وتحتدم المنافسة بين البلدين مع تقدير الخبراء أن مساعي المملكة في هذا اإلطار تهدد 

 اإلمارات بشكل خاص، وتتجاوز تهديدها باتجاه ابتالع عدد من الفرص أمام دول عربية عدة.  

مربع   إلى  التنافس  مربع  من  البلدين  بين  العالقة  قاد  الذي  التنافس  هذا  مالمح  ما 

 مواجهة؟ ال

الشركات1 استضافة  ملف  الطاقة، :  .  بملف  يرتبط 

منافسة  في  السعودية  رغبة  آن،  في  عنه  ويستقل 

اإلمارات في استضافة الشركات العاملة في الساحة 

 اإلقليمية.  

/شباط   فبراير  قرارا  2021ففي  السعودية  اتخذت   ،

العام   مطلع  من  بدءا  تعامل 2024يسري  بقصر   ،

ال والجهات  الشركات  المؤسسات  مع  حكومية 

ومنع  المملكة،  في  فروع  لها  يكون  التي  العالمية 

 التعامل مع الشركات التي ليس لها فروع فيها.  

وينطبق القرار على المؤسسات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة فقط. ويأتي في  

"رؤية   جذب  2030ضوء  على  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد  ولي  وضعها  التي   "

 ارات األجنبية.االستثم

 

أ   أـن  ــ    ــاوي  أ ـل ــا  ـم  وـف

ل ضــــ  زلا ةيامك زاتااا  ا  

ــا   ــامي اـ ة ــــ ــ   م ـا ـ  ـا اـل تـــــة

وزسـةاا ميما  ندأ  التـع مي   

تةأرك ف  افس اإلطار الذي  

شــاةا اإلااتا  لسفتــ ا اسذ 

 عا م 3أكثر ان 
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برغبة السعودية في تنويع قطاعاتها    -على نحو ما أسلفنا اإلشارة إليه    -خلفية هذا القرار  

وتحفيز  النفط،  إيرادات  رهينة  تبقى  لئال  االقتصادي؛  النمو  ودعم  الفعالة،  االقتصادية 

 المملكة. وتطويع أعمال الشركات والمؤسسات األجنبية التي لها تعامالت مع حكومة 

القرار يهدف إلى الحد من التسرب االقتصادي وتوفير فرص العمل، ورفع كفاءة اإلنفاق، 

الحكومية  األجهزة  قبل  من  شراؤها  يتم  التي  الرئيسة  والخدمات  المنتجات  أن  وضمان 

 المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوًى محلي مناسب.  

ا تعاقدات مع أي جهة حكومية سواء كانت هيئة وفقا لهذا القرار، فإن أي شركة لديه

أو مؤسسة أو صناديق استثمارية أو أجهزة رسمية، سيتم إيقاف التعاقد معها في حال  

 .12024عدم وجود مقر إقليمي لها في المملكة بحلول عام  

في هذا اإلطار، أطلقت السعودية مبادرة تحفيزية للشركات األجنبية تقضي بإعفائها من  

، وهو األمر الذي دفع 2الدخل، ومنحها حوافز لنقل مكاتبها اإلقليمية إلى المملكةضريبة  

خالل    24 وذلك  الرياض،  إلى  اإلقليمية  مقراتها  "نقل  على  عزمها  عالمية إلعالن  شركة 

المملكة   في  عقد  الذي  االستثمار"  مستقبل  مبادرة  الثاني    27"منتدى  /كانون  يناير 

32021. 

ى استفسارات موقع "الحرة" أن القرار السعودي ال يعني منافسة وأكد خبراء في رد عل 

دبي كمركز مالي وسياحي فقط، إنما هذا سيجعل المملكة تهيمن على اقتصاد الشرق  

 األوسط.  

المالية  وزير  أرسل  األخير،  اإلماراتي  السعودي  الخالف  وقبل  القرار،  هذا  إصدار  ومع 

رسا الجدعان،  اهلل  عبد  بن  محمد  المزايا  السعودي،  لديها  "دبي  إن  بقوله:  طمأنة  ئل 

للحصول على  البعض  بعضنا  إتمام جهود  العمل على  بها، وسنواصل  الخاصة  التنافسية 

 بيئة صحية للتنافس".  

 
. 2021فبراير   16ميركية بالعربية، المحرر، ماذا يعني القرار السعودي بشأن الشركات العالمية؟ موقع "قناة الحرة" األ 1

https://arbne.ws/36LsDtv 
  24.. تعرف على أهم حوافز االستثمار في المملكة، موقع "أرقام"، 2018المحرر، مع انطالق مبادرة االستثمار لعام  2

 https://bit.ly/3rmFc87.  2018أكتوبر 
. 2021يناير   27في دورتها الرابعة، موقع "قناة العربية"، المحرر، انطالق منتدى مبادرة مستقبل االستثمار بالرياض   3

https://bit.ly/3BpAafZ 
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السعودية مصدر   أن تكون السوق  العديدة، توقع محللون ماليون  الطمأنة  ورغم رسائل 

االستثماري لن تكون على حساب  جذب هام لالستثمارات، وأن إعادة رسم خريطة التدفق  

 .4دبي فقط، إنما على حساب منطقة الشرق األوسط بأسرها 

أن   اإلطار  يتعلق  أجدير في هذا  أبوظبي  االقتصادية في  الموارد  تنويع  أهم موارد  حد 

إلى منصات   اإلماراتي  الفيدرالي  لالتحاد  المكونة  المختلفة  اإلمارات  لتحويل  بجهودها 

 ، بل ولسياحة المؤتمرات كذلك.  الشركات العالمية وفروعهاالستقبال 

وتتكامل اإلمارات المختلفة في هذه األدوار، وإن كان لكل من دبي وأبو ظبي النصيب  

األكبر من كعكة هذه المنصة، وذلك بما تحويه من مناطق حرة، ومنشآت فندقية فاخرة،  

رفيهية التي تتركز في إمارة ومطارات وشركات طيران ضخمة، عالوة على المنشآت الت

 دبي. 

السياحي2 الملف  المنافسة مع   :.  مربع  السعودية  فيها  التي دخلت  المجاالت  أبرز  من 

دولة اإلمارات ما يتمثل في اتجاه المملكة نحو توسيع نطاق إسهام قطاع السياحة في  

 الناتج القومي اإلجمالي السعودي، بما يتجاوز السياحة الدينية. 

ال قطاع وبطبيعة  فإن  اإلقليمي،  االقتصادي  تشريح 

المحلي   للناتج  المهمة  المصادر  أحد  يمثل  السياحة 

اإلجمالي لإلمارات، حيث تبلغ اليوم قيمة استثمارات  

نحو   )  26.2القطاع  درهم  دوالر   7.1مليار  مليار 

يعادل   ما  أي  إجمالي    7أميركي(،  من  بالمئة 

 استثمارات الدولة. 

المت الزيادة  نسبة  على   11وقعة  وتبلغ  سنويًا  بالمئة 

بالمئة   11.2مدى السنوات العشر القادمة، لتصل إلى  

 من إجمالي االستثمارات.  

 
. 2021فبراير   16المحرر، ماذا يعني القرار السعودي بشأن الشركات العالمية؟ موقع "قناة الحرة" األميركية بالعربية،  4

https://arbne.ws/36LsDtv 

 

أـحد أم  ا ارم نس ي  ال  ارم  

أن       ف   ــ   ــامي اال ة ــــ

ــ    ـأ   ـة ـل ــا  ـ  مم ـي ـن ه  ـا ـع ـة ـي

   اإلاـاتا  ال تةافـ  ال ت اـ

دتال  اإلاـاتا     لاللأـام الفـم

ــاي   الســـــةـا  ــا   ـاس ــــ زـلا 

 الشركا  العال م  وفاوع ا

" 
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عام   السياحي  2016وفي  للقطاع  المباشرة  المساهمة  نسبة  بلغت  من    5.2،  بالمئة 

 .  2027بالمئة في عام  5.4إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع بلوغها 

  12.1جمالية للقطاع في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة فبلغت  أما نسبة المساهمة اإل

. وبالرغم من هذه الحيوية 52027بالمئة في عام    12.4بالمئة ومن المتوقع ارتفاعها إلى  

تترقبها   التي  نموه  إمكانات  وتعطيل  لخنقه،  السعودية  اتجهت  القطاع،  بهذا  المرتبطة 

 الحكومة اإلماراتية. 

اليو السعودية  و"تطوير"  وتعمل  الدينية،  غير  السياحة  سوق  في  حضورها  تعزيز  على  م 

المحلية والدولية في   الفندقية، وتنشيط االستثمارات  المنشآت  التي تقدمها  الخدمات 

 القطاع.  

بعد   ما  فترة  طيلة  المملكة  هوية  من  خطير  حد  إلى  يقترب  التوجه  هذا  مثل  أن  وبما 

اديكالية نحو احتواء الحالة الدينية، ليس  التأسيس، اتجه ولي العهد السعودي بخطوات ر

)مذهب عقدي متشدد أسسه   6فقط من خالل االتجاه للسيطرة على "المذهب الوهابي"

الداعية محمد بن عبد الوهاب، واعتمد عليه مؤسس الدولة السعودية الملك عبد العزيز آل  

ن سلمان ترى في  سعود لدعم شرعيته الدينية(، توافقا مع أطروحات غربية يؤمن بها اب

 هذا المذهب عائقا أمام "السياسات اإلصالحية" في المملكة.

وفي هذا اإلطار، يرى خبراء أن ولي العهد السعودي استغل هذا المسار لدفع "المذهب   

الوهابي" أكثر باتجاه "الوجهة الفكرية المدخلية" )تيار سلفي يبالغ في رفع منزلة ولي  

 األمر(.

ا العهد  للتيار لم يكتف ولي  أيضا الحتواء مضاعف  إنما سعى  الخطوة،  لسعودي بهذه 

مع  الصدام  كان  والذي  المملكة؛  داخل  الصحوة(  باسم  )المعروف  اإلصالحي  الديني 

 
 https://bit.ly/2VUNj09اإلمارات العربية المتحدة، السفر والسياحة. البوابة الرسمية لحكومة دولة  5
.  2006غيدو شتاينبرغ، "المذهب الوهابي عقبة أمام اإلصالح في السعودية"، ترجمة عارف حجاج، موقع "قنطرة"  6

https://bit.ly/3evkRsi 
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، حيث أقدم على سجن وقتل عدد 7األسرة الحاكمة أحد أهم مظاهر مساعيه اإلصالحية

 ار نحو الصمت. ، من أجل دفع من تبقى من قيادات هذا التي8كبير من رموزه

اهتمام السعودية بهذا القطاع، يحقق عدة أهداف بحسب مراقبين سعوديين، حيث يؤدي  

أمام   الوظيفية  الفرص  وزيادة  البالد،  داخل  االقتصادية  المال  رأس  دورة  لتنشيط 

 السعوديين في هذا القطاع، وتمكين األفراد وخاصة النساء.  

دأ "الحد من التسرب االقتصادي"، وإعادة تدوير  غير أن أهم ما يشار إليه في هذا الصدد مب

أموال السعوديين التي كانت تتجه لكل من اإلمارات والبحرين ومصر بغرض الترفيه في  

 الداخل السعودي.  

ال تقتصر السياحة الترفيهية على زيارة البقاع الجغرافية التي تتمتع بالجمال مثل بقية لهذا،  

ذلك في اتجاهات تشكل معارضة لتوجهات المجتمع    الشواطئ عبر العالم، لكنها تعدت

، مما يراه قطاع من المراقبين السعوديين "تتمة" للجهود في هذا السعودي المحافظ

 القطاع.  

وكان تقرير صادر عن "مركز المعلومات واألبحاث السياحية" )ماس(، التابع للهيئة العامة 

أ  السعودية، قد ذكر  الوطني في  والتراث   المغادرة السياحية الرحالت عدد  نللسياحة 

بلغ2018صيف   عطلة خالل  المملكة خارج  ، 9.4 

 نفس عن بالمئة 7.4 نمو بنسبة سياحية رحلة مليون

 .  2017عام  من الفترة

المسافرين   السياح  مصروفات  بلغت  اإلطار،  هذا  في 

  8.1مليار ريال )  30.5خالل هذا الموسم وحده أكثر من  

انخ بنسبة  دوالر(،  عام   4.6فاض  مليار  عن  بالمئة 

92017. 

 
 https://bit.ly/3wNf6wh.  2018يناير  12المحرر، "الصحوة".. تيار فكري سعودي تصادم مع النظام، الجزيرة نت،  7
خالد الخالدي، عامان على قمع "الصحوة" السعوديين: الملك دعمهم وابنه سحقهم، صحيفة "العربي الجديد" اللندنية،   8

 https://bit.ly/3hPdBJP. 2019سبتمبر  24
موقع "قناة سي إن إن" األميركية بالعربية،   المحرر، باألرقام.. قيمة إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية هذا الصيف، 9

 https://cnn.it/3BbNeFD. 2018سبتمبر  17

 

ال لاة ـــر التـــماح  الةرفم م   

عاا ةيـارك ال اـاا اليااافمـ  

ــ   ـاث ــاي  ــاـلـي  ن ـتـةـ ـة   اـلـة  

ــ اط  ع ر الـعال    ناـم  الشــ

فــ   ــ   ــد   ل لــع ــا  لــتــســ 

ـــت  اـعار ــــ    ا ـياـما  لشــ

لة ج ا  ال ية   التع مي  

 ال أافظ

" 
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الطاقة3 البلدين، بل هو     :. ملف مستقبل  الملف خالفي بين  بأن هذا  القول  ال يمكن 

 للهيئة  ماس"، التابع" السياحية واألبحاث المعلومات مركز  عن  صادر  تقرير به صرحأقرب ما  

 السعودية.  في الوطني والتراث للسياحة العامة

المشكلة في هذا الصدد مردها إلى التشابه الهيكلي بين اقتصاد  وأشار التقرير إلى أن  

 .البلدين

الطبيعة غير التنافسية للمسار السعودي في هذا الملف، وعدم ارتباطه بالتوازنات الراهنة 

في سوق الطاقة دفعت الدراسة لتضمين هذا المحور ضمن قضايا الخالف العام ال محاور 

  ة اإلقصائية للسياسة السعودية تجاه اإلمارات.التنافس التي تتبدى فيها النزع

تتجه  إدارتها،  ملف  في  الكثير  وراكمت  الطاقة،  اقتصاديات  في  تخصصت  وباعتبارها 

"الهيدروجين   النظيفة من خالل  للطاقة  رئيسا  ُمصدًرا  تصبح  األوسط ألن  الشرق  منطقة 

 ت على حد سواء.  األخضر"، ومن بين القوى التي تهتم بهذا الملف السعودية واإلمارا 

وليست مراكمة أدبيات اإلدارة وحدها ما يعزز هذا التوجه، بل إن االقتصادات المعتمدة  

مصادر   في  التنويع  على  مصممة  "أوبك"،  منظمة  منتجي  أكبر  بعض  في  النفط  على 

الطاقة وتقليل االعتماد على النفط، ما يعد اتجاها تدريجيا إلحالل الهيدروجين محل النفط 

 لطاقة؛ وللدخل كذلك. كمصدر ل 

أو  الشمسية  الطاقة  باستخدام  للمياه  الكهربائي  التحليل  عبر  األخضر  الهيدروجين  وُينتج 

 طاقة الرياح.  

ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين دوًرا بارًزا في خفض انبعاثات الكربون من الصناعات  

الفرصة، بحسب مقال  كثيفة االستهالك للطاقة. والشرق األوسط ال يريد أن يفوت هذه  

 المتخصص في أخبار الطاقة.  Oil Priceنشره موقع 

ويشير المراقبون إلى أن الملفات التنافسية التي يجمعها رصيد البلدين قد تزايدت إلى حد  

العام   الطاقة. في  لتضم مستقبل  اتفاًقا مع شركة  2020كبير،  "نيوم"  ، وقعت مدينة 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
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"Air Productsال سعودية لمشروع إنتاج األمونيا الخضراء القائمة  " وشركة "أكوا باور" 

 .10مليارات دوالر، بهدف تصدير المنتج  5على الهيدروجين بقيمة 

" لمشروع  المتزايدة  والتوسعة  الشمسية،  الطاقة  على  اإلمارات  "  Solar Parkوتركز 

أن يصل   يتوقع  الذي  الشمسية(،  للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  )مجمع حاكم دبي محمد 

، كأكبر حديقة شمسية في موقع 2030جيجاوات من الكهرباء بحلول عام    5إلى    إنتاجه

 واحد في العالم. 

، أول مشروع هيدروجين أخضر على نطاق صناعي  2021وأطلقت دبي منتصف مايو /أيار  

  .11في المنطقة، يعمل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة "سيمنز إنرجي" األلمانية 

"أبو ظبي"، إمارة  أبوظبي    وفي  بترول  لالستثمار، وشركة  مبادلة  تتجه كل من شركة 

الوطنية )أدنوك(، وشركة أبوظبي الوطنية لالستثمار، لتشكيل تحالف ثالثي ضخم إلنتاج  

 .12الهيدروجين

العمانية   الطاقة  شركة  أعلنت  فقد  واإلمارات،  السعودية  على  خليجيا  األمر  يقتصر  وال 

"، عن EnerTech" وشركة "InterContinental Energy" وشركة "OQالمملوكة للدولة "

  .13"خطط" لبناء واحد من أكبر مصانع الهيدروجين األخضر في العالم 

ومن خارج الخليج، وفي العالم العربي، تتجه مصر كذلك لتدشين هذا المسار من مسارات  

المرقبي، إنتاج الطاقة، حيث أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر  

مليارات دوالر في    4أن بالده تخطط الستثمار ما يصل إلى    2021يونيو /حزيران    14في  

المتجددة،  بالطاقة  يعمل  الذي  الكهربائي  التحليل  الهيدروجين من خالل  مشروع إلنتاج 

 .14تراجع الواردات المصرية من الطاقة - على األقل  -فسيعني  -إن صح   -وهو أمر 

 
. 2021مايو   28المحرر، هل تصبح أكبر منطقة نفطية في العالم مركزًا للوقود النظيف؟ موقع "قناة العربية"،  10

https://bit.ly/3xJRlX8 
 https://bit.ly/3xJRlX8اإلشارة السابقة.  11
يناير  17، ما بعد النفط.. استثمارات إماراتية ضخمة في "وقود المستقبل"، موقع "قناة الحرة" األميركية بالعربية، المحرر 12

2021 .https://arbne.ws/3isYK70 
. 2021مايو   28المحرر، هل تصبح أكبر منطقة نفطية في العالم مركزًا للوقود النظيف؟ موقع "قناة العربية"،  13

https://bit.ly/3xJRlX8 
يونيو   19مليارات دوالر في الهيدروجين األخضر، صحيفة "الدستور"،  4المحرر، »آراب نيوز«: مصر تنافس العالم باستثمار  14

2021 .https://bit.ly/3hN8Lwp 
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ف التنافسي لقائمة طويلة من الملفات تعالجها هذه الدراسة، ترغب  وبإضافة هذا المل

حجز   من  السبق  يكفله  لما  الهيدروجين،  إلنتاج  مشروعها  بتطوير  التعجيل  في  اإلمارات 

 مقعد أكبر في السوق المستقبلي مقارنة بالمنافسين السعودي والعماني. 

وفي هذا اإلطار التنافسي كذلك،  :  . الطيران السعودي4

البريطانية،  تايمز"  وبحسب ما أفادته صحيفة "فاينانشال 

تتجه السعودية نحو إطالق شركة طيران جديدة للتنافس  

تستهدف   القطرية،  والخطوط  اإلمارات  طيران  مع 

جديدة دولية  عليها    مسارات  تعمل  التي  تلك  تنافس 

ربط   رحالت  وتوفر  الكبرى،  الخليجية  الطيران  شركات 

، وهي خطوة تتواصل مع خطة )ترانزيت( منافسة كذلك 

لتعزيز   مدخال  تمثل  ما  بقدر  الشركات،  عمل  منصة  دعم 

 .15فرص السياحة للمملكة

  

 
ليو  يو 5المحرر، الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخالف بين السعودية واإلمارات، موقع "قناة روسيا اليوم" بالعربية،  15

2021 .https://bit.ly/2UQ6rvI 

 

ــع مـي  اأ  زطال  تةـيا ا لتــ

شـرك  طماا  جديدك لاةسافس  

ــاتا    اإلاــ ــاا   ــمــ طــ ــ   اــ

ــ     ــريـ ــقـ ــاـ الـ ــتـــقـــ ،  والـ

ــةـ در اتـــــاتا  مولـم    لتــ

 جديدك 

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


  
                   
   الشــعب يـريـد  

 
 

11 
  

 ثانيا: ملفات الطاقة 

المساعي   فإن  أشرنا،  وكما  البعير.  ظهر  قصمت  التي  القشة  بمثابة  الطاقة  ملف  كان 

ات الخليجية السعودية الممنهجة النتهاج نفس الطريق اإلماراتي، والظفر من االقتصاد

 واإلقليمية بحصة اقتصادية وأمنية، من شأنها تكريس التنافس بين البلدين. 

وهو ما دفع اإلمارات للتشدد في ملف النفط، غير أن األمر تجاوز ملف "أوبك بلس"، بل  

وسبقه كثيرا، ما يربطه مراقبون بمساع إماراتية لتعزيز أدوارها الوظيفية أمال في مساندة 

 توسط الموسع لها في رغبتها بحسم خالفاتها الحدودية مع السعودية.  محور شرق الم

 ما مالمح التدافع على الصعيد النفطي؟ 

النفطي1 اإلنتاج  النفط :  . ملف  بيع سعر  بلغت حد  والتي  النفط،  أزمة أسعار  تزايد  مع 

بأسعار سالبة بسبب جائحة "كوفيد   )أوبك +  19الخام  اتفقت مجموعة "أوبك بلس"   ،"

ماليين برميل يوميا اعتبارا    10، على خفض اإلنتاج قرابة  2019(، في أبريل/نيسان  روسيا

، ووضعوا خطة إلنهاء تلك القيود بصورة مرحلية حتى نهاية أبريل/ 2020من مايو/ أيار  

  .162022نيسان 

  3ومع التعافي النسبي ألسعار النفط، والذي يتداول اليوم عند أعلى سعر له منذ نحو  

 نحو زيادة اإلنتاج بنسبة بسيطة.  -تحت ضغوط السوق  -تجهت "أوبك بلس" أعوام، ا

وتدفع كل من الرياض وموسكو باتجاه تمديد خفض اإلنتاج وفق خطة لضخ ما مقداره 

ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس /آب  وحتى ديسمبر /كانون األول من العام    400

حة في السوق بحلول نهاية السنة إلى ، بحيث تصل كمية النفط اإلضافية المطرو2022

 مليوني برميل في اليوم.  

مايو/أيار   لرفع  2021ومنذ  أدى  ما  اإلنتاج،  تقليل  مع  النفط  ضخ  بلس"  "أوبك  أعادت   ،

 دوالرا.   75األسعار التي باتت تدور حول عتبة 

 
.  2021يوليو  2وكاالت، لماذا تعرقل اإلمارات اتفاق "أوبك بلس" لزيادة إنتاج النفط؟ الجزيرة نت،  16

https://bit.ly/3hMxBwH 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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ام  وترفض اإلمارات هذا الطرح، وترى أن الوقت مبكر للموافقة على التمديد حتى نهاية ع

االتفاق  2022 نهاية  بحلول  اإلنتاج  مستويات  مناقشة  إعادة  تتم  أن  في  ترغب  وأنها   ،

 الحالي في أبريل /نيسان من ذات العام المذكور. 

الخاص،   إنتاجها  ترفع  أن  ترغب في  بل  المجموعة،  إنتاج  زيادة  مبدأ  اإلمارات  تعارض  وال 

بها   الخاص  إن خط األساس  ال  -وتقول:  اإلنتاج  يتم من خالله حساب  وهو مستوى  ذي 

في    - التخفيضات   االتفاق  انتهى  إذا  لقبوله  مستعدة  كانت  وأنها  للغاية،  متدٍن 

 أبريل/نيسان.  

ماليين برميل يوميا   3.8وترغب اإلمارات في أن يتحدد خط األساس إلنتاجها الخاص عند  

 .17ماليين برميل يوميا 3.168مقارنة بالمستوى الحالي عند  

إلى وتطور   المغلقة،  الغرف  في  المفاوضات  إدارة  من  انتقاال  الدولتين،  بين  األمر 

السعودي،   الطاقة  وزير  صرح  حيث  اإلمارات،  جانب  من  االحتجاجية  العلنية  التصريحات 

عاما، لم    34األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، قائال: "أحضر اجتماعات أوبك منذ  

 أشهد طلبا مماثال". 

التحتية اإلماراتي "سهيل المزروعي" في تصريحات شديدة   فيما رد  وزير الطاقة والبنية 

أبريل   بعد  ما  الجديدة  باالتفاقية  فقط  العدالة  هو  اإلمارات  مطلب  "إن  قائال:  اللهجة 

. وتعد 18نيسان"، وأنه "ال ُيعقل أن نقبل باستمرار الظلم والتضحية أكثر مما صبرنا وضحينا"/

العلنية المتبادلة نادرة في منطقة يتم فيها تسوية الخالفات بين  مثل هذه التصريحات  

 الحلفاء عموما بأقصى قدر من التكتم.

ويرى غالبية المراقبين أن الفشل في الوصول إلى اتفاق قد يؤدي إلى االستمرار في  

االقتصادي   التعافي  يهدد  ما  وهو  الخام،  أسعار  في  الحاد  االرتفاع  ثم  ومن  القيود، 

كوفيد  العالمي   "جائحة  بسبب  تهاوى  أن 19الذي  آخرون  مراقبون  يرى  حين  في   ."

 
 المحرر، خالف سعودي إماراتي نادر حول إنتاج النفط يهدد بارتفاع حاد في أسعار الذهب األسود، موقع "قناة فرانس 17

 https://bit.ly/3zd7QLw. 2021يوليو   5"،  24
 اإلشارة السابقة. 18
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إلى   ستؤدي  أسعار  بحرب  يتسبب  قد  ما  بلس"،  "أوبك  بتفكيك  أيضا  يهدد  قد  الخالف 

 .فوضى اقتصادية عالمية

العام    أن أدى خالف بين موسكو والرياض، في  الخام  2020وسبق  إلى تدهور سعر   ،

لل الصفر  دون  ما  إلى  من األميركي  قلقهم  عن  خبراء  ويعرب  التاريخ.  في  األولى  مرة 

 الخالف اإلماراتي السعودي. 

يوليو/تموز، اتفقت مجموعة "أوبك بلس" على تمديد خفض اإلنتاج حتى نهاية    18وفي  

، فيما لم تصدر بعد عن أبوظبي بادرة تصعيد، وهو رد الفعل الذي أفاد معه بعض 192022

 .20اإلمارات منظمة "أوبك"  الخبراء التنبؤ باحتمال مغادرة

وجه الخالف بين البلدين في هذا الصدد أن السعودية تريد أن تجمع مما تبقى من نفطها  

أكبر قدر ممكن من الثروة تمكنها من توفير بنية تحتية 

 القتصاد ما بعد النفط.

فيما اإلمارات التي بدأت رحلة االستعداد لعصر ما بعد 

تريد أن توفر قدرا من  النفط منذ أكثر من ثالثة عقو  د 

العسكرية  مغامراتها  تكاليف  ارتفاع  بعد  السيولة 

 والسياسية.

وخاصة مع اتساع نطاق انتشارها ليطال شرق المتوسط، والمناوشات التي اشتركت فيها، 

والكيان   واإلمارات  والهند  واليونان  فرنسا  من  وكل  جهة  من  تركيا  بين  تجري  والتي 

 الصهيوني من جهة ثانية.

 

 

 
.  2021يوليو  18، موقع "قناة العربية"،  2022المحرر، رويترز: أوبك+ تتوصل إلى اتفاق لتمديد خفض اإلنتاج حتى نهاية  19

https://bit.ly/3ilGX1t 
تفاع حاد في أسعار الذهب األسود، موقع "قناة فرانس المحرر، خالف سعودي إماراتي نادر حول إنتاج النفط يهدد بار 20

 https://bit.ly/3zd7QLw. 2021يوليو   5"،  24

 

ــا  أيضــــ ــدم  ــد  ــ  الــتــالر  

نةفتـم  أأوـن  ناسأ  ـاا ـ د 

يةتـ ب نأر  أسـعار سـة مي  

 زلا ف  ا ا ة امي  عال م  
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الحدود   .2 وترسيم  الثروة  يتعلق    :ملف  فيما  جديد  بعد  توضيح  إلى  آخرون  خبراء  يذهب 

 بالخالف السعودي اإلماراتي، فيما يتعلق بملف الطاقة التقليدية.  

البلدين منذ استقالل   بين  نزاع  والطاقة مصدر  بالثروة  المتعلق  الحدودي  الخالف  وكان 

 .1971يوليو/تموز  18اإلمارات في 

خالف مستمرا بالرغم من قوة العالقة بين البلدين خالل العقد األخير. وموضوع  وما زال ال

وخور  الشيبة  حقل  ملف  أبرزها  عدة،  ملفات  فى  يتمثل  اإلماراتي  السعودي  الخالف 

 العديد.

يرى اإلماراتيون أنهم تنازلوا عن الحقل مؤقًتا أثناء األيام األولى الستقالل دولتهم، في  

»البريمية«، وازدادت األزمة بعدما منعت السعودية اإلمارات من  مقابل حل أزمة واحة  

 التنقيب عن النفط في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، واعتبرته تعديا على سيادتها. 

كما وقع خالف بين البلدين حول خور العديد بعد اكتشاف كميات هائلة من النفط به، 

ي1974ووقعوا على اتفاقية جدة عام   اإلمارات عن »خور العديد« و»حقل    ، وقضت بتخلِّ

 شيبة«، بينما تنازلت السعودية عن جزء من واحة البريمي. 

إال أنه بعد وفاة مؤسس دولة اإلمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ظهر الخالف مرة   

 أخرى. 

كتابها السنوي خرائط جديدة يظهر فيها خور العديد تابًعا    2006وأصدرت الدولة في عام  

 مياه اإلقليمية اإلماراتية. لل

وكادت العالقات تنقطع بين البلدين عندما أطلق زورقان تابعان لإلمارات النار على زورق  

، وما 2010سعودي في خور العديد واحُتِجَز اثنان من أفراد حرس الحدود السعودي عام  

 .21زالت مشكلة الحدود قائمة حتى اآلن

الخالفات بين البلدين، والتي تسبق تأسيسهما بنحو مائتي عام، قد وال يمكن القول بأن  

 ُدفنت مع تولي محمد بن زايد والية العهد في أبوظبي، وغدوه الحاكم الفعلي لإلمارات. 

 
. 2017يناير  17دول، صحيفة "المصري اليوم"،  6باهي حسن، رحلة السعودية مع ترسيم الحدود: أزمات مع   21

https://bit.ly/3rjgtll 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
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، ُنقل عن  2010ففي وثيقة سّربها موقع ويكيليكس، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام   

في   قوله  زايد  بن  تموز    31محمد  ضد  2006يوليو/  حروبًا  خاضتا  وقطر  "اإلمارات  إن   :

خاضت   وحدها  أبوظبي  وإن  الـ  57السعوديين،  خالل  السعودية  ضد  سنة   250معركة 

 .22الماضية، السعوديون ليسوا أصدقائي األعزاء، ولكن نحتاج ألن نتفاهم معهم فقط" 

لمنع   ويشير مراقبون بين نشاط اإلمارات في شرق المتوسط، أو نشاطها مع "أوبك بلس"

تطور العالقات الروسية السعودية؛ وهو دور تلعبه لصالح الواليات المتحدة، وبين سعيها  

 لترسيم الحدود مع الرياض. 

يتجه   أنه  بالترسيم، وهو محور يبدو  بناء محور داعم لها خالل مطالبتها  وذلك من خالل 

ي تباشرها اإلمارات  الستيعاب الواليات المتحدة نفسها؛ عبر عدد من األدوار الوظيفية الت

 في هذا الصدد.  

نفطية  احتياطيات  وجود  أثبتت  الزلزالية(  )المسوح  وسيزمية  جيولوجية  دراسات  وثمة 

أبوظبي   معها  ترى  دراسات  وهي  باإلمارات،  المحيطة  الخليج  مياه  في  هائلة  وغازية 

فيها    ضرورة ترسيم الحدود مع السعودية لضمان تحصيلها، وتجاوز مبدأ اإلنتاج المشترك

 .23لصالح حسم قضية السيادة عليها 

  

 
نقاط تروي لك تاريخ العداء الطويل بين السعودية واإلمارات،   8يس غريبًا.. خير الدين الجابري، خالفهما الذي ظهر للعلن ل 22

 https://bit.ly/3y1LZa5. 2021يوليو  8موقع "عربي بوست"، 
 https://bit.ly/2UUTBw4.  2021يوليو  9قناة "عبد الحميد العوني"، بين اإلمارات والسعودية، موقع "يوتيوب"،  23

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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 ثالثا: الخالف اإلستراتيجي 

اإلقليمين   قيادة  على  منافسة  أبعادها  أحد  في  تبدو  اإلماراتية  السعودية  المواجهة 

  .العربي والخليجي، وربما الشرق أوسطي كذلك 

وشرق   األحمر  والبحر  اليمن  من  كل  في  الدولتين  بين  المصالح  تباينت  المتوسط وفيما 

وحتى العالقة مع إسرائيل، بدت المواقف اإلماراتية دوما ضمن مربع اإلصرار على إثبات 

 الخالف بين "الحليفين". فما مالمح هذا الخالف؟

يمكن القول بأن من بين أسباب الخالف بين الدولتين تلك القرارات واألهداف  :  . اليمن1

ا عن  خروجا  اإلمارات،  التزمتها  التي  به المستقلة  ابتدأت  الذي  اإلستراتيجي  لتوافق 

   الدولتان حربهما على اليمن.

مارس/آذار   اليمن  في  الحرب  بداية  ، 2015فمنذ 

مقاتلة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شاركت 

واإلخوان   الحوثي،  جماعة  واحد:  آٍن  في  أعداء  ثالثة 

بحسب   و"الدولة"،  "القاعدة"  وتنظيمي  المسلمين، 

أركان  رئيس  قائد    نائب  اإلماراتية،  المسلحة  القوات 

عبالن   بن  عيسى  اليمن  في  المشتركة  العمليات 

 المزروعي. 

الحوثيين وتقليم أظافرهم، إن لم يكن   أما المملكة، فكان هدفها واضحا، وهو احتواء 

 القضاء عليهم ممكنا. 

اإلصالح"  "حزب  من  قيادات  الرياض  استضافة  مع  وبخاصة  واضحا،  الخالف  بدا  وهكذا 

إلسالمي، وتعاونها مع أذرعه العسكرية في الميدان لمساندة قوات الرئيس اليمني عبد ا

 ربه منصور هادي في مواجهتها للحوثيين.  

الضربات   تعمد  أبرزت  تقارير  أن  لدرجة  تركيز  ومحط  إستراتيجيا؛  السعودي  الهدف  كان 

ه يشن  كان  ألنه  البداية،  في  القاعدة"  "تنظيم  تفادي  السعودية  ضد  الجوية  جماٍت 

 

ــ   ــ مي ــع التــــ ــ   ــ  ــ اج ــ  ال

ــد   أح فـ   ــدو  ـل  ــ   م ــاتاـ  اإلا

أنعامما اسافتــ  عاا  مامك  

اإل ام من العرن  والتامي    

 ورن ا الشر  أوسق  كذل . 

" 
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الحوثيين، وكذلك كان الحال مع "تنظيم الدولة" الذي كان يقاتل الطرفين معا، وإن كانت  

 .24مواجهته للحوثيين أشد كثافة

تركيز   استمر  وفيما  آخر،  صعيد  على  الطرفين  بين  المصالح  تضاربت  أخرى،  جهة  ومن 

ئ اليمنية، ومن  السعودية على هدفها، تطور هدف اإلمارات باتجاه السيطرة على الموان

 هنا بدأت أنماط التحالفات في التغير، حيث بدا كل منهما يدعم طرفًا لصالحه. 

إذ تدعم اإلمارات المجلس االنتقالي االنفصالي في جنوب اليمن، بينما تدعم السعودية  

 حكومة عبد رّبه منصور هادي. 

ثم انسحابها من  ،  25دعم أبوظبي النفصال الجنوب من خالل المجلس االنتقالي الجنوبي 

برفقة قوات 2019اليمن عام   باتت وحيدة  التي  إلى إضعاف موقف السعودية  ، أدى 

 الحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران ومليشياتها المسلحة. 

لتغيير ميزان   القتال  اليمن، فإما أن تواصل  بذلك، بقيت السعودية مع خيارات أقل في 

من االنقسامات الواضحة داخل التحالف، أو أن تدفع حكومة عبد ربه  القوى على الرغم  

هادي منصور إلى إبرام اتفاق هش مع الحوثيين لتأمين خروج من حرب اليمن يحفظ لها  

  .26ماء الوجه

برغم "اتفاق الرياض" الذي جرى توقيعه بحضور وليي  و

اإلماراتية حال   األهداف  تغير  فإن  البلدين،  العهد في 

نجا دون دون  من  األساسية  االتفاق  بنود  ترك  ما  حه، 

اليوم  حتى  بمظهر  27تنفيذ  للظهور  السعودية  ودفع   ،

 العاجز الذي يتسول الوصول ألي تسوية.  

 
اإلمارات في اليمن: تحالف أم تخالف؟ ومن يستفيد من كلتا الحالتين؟، موقع "إذاعة مونت  سعدة الصابري، السعودية و 24

 https://bit.ly/3imfUTJ. 2020أبريل  28كارلو الدولية" بالعربية، 
رات،  نقاط تروي لك تاريخ العداء الطويل بين السعودية واإلما 8خير الدين الجابري، خالفهما الذي ظهر للعلن ليس غريبًا..  25

 https://bit.ly/3y1LZa5. 2021يوليو  8موقع "عربي بوست"، 
فبراير   26المحرر، بعد انسحاب اإلمارات.. ما أكبر التحديات التي تواجه السعودية؟ موقع "قناة الحرة" األميركية بالعربية،  26

2020 .https://arbne.ws/2Ufvd8N 
نقاط تروي لك تاريخ العداء الطويل بين السعودية واإلمارات،   8غريبًا..  خير الدين الجابري، خالفهما الذي ظهر للعلن ليس 27

 https://bit.ly/3y1LZa5. 2021يوليو  8موقع "عربي بوست"، 

 

ونرغ  أا ـفا  الرـيا أ اـلذي 

ــ ر ولم    جرى ل  معـا نأضــ

العـ د ف  ال ـاد ن  ـفت  لامر 

ي مو  األـمدار اإلـااتا ـم  ـحا

ايـاحـا  اـا لرك نس م االلفـا   

ذ   ـــم  ان مو  نسفـم األســـــاســ

 حةا الم م

" 
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وتعد مشكلة الصورة الذهنية عن ولي العهد ونجاحاته من أهم ما كان الطرف السعودي  

ن عبد العزيز لالستعانة  يعنى به، وبلغ األمر حد اتجاه العاهل السعودي الملك سلمان ب

 .28بتركيا، في حين قرر ابنه االستعانة باليونان وفرنسا وحتى المملكة المتحدة

سبق أن أشرنا في محور النفط إلى مساعي اإلمارات لدفع السعودية    :. البحر األحمر2

أبوظبي   سعت  اليمن،  حرب  وخالل  البلدين،  بين  الحدود  بترسيم  اتفاق  على  للتوقيع 

لى الموانئ اليمنية وجزيرة سقطرى، وتمكنت من إحكام قبضتها على مداخل للسيطرة ع 

 البحر األحمر، سواء عبر جيبوتي وإريتريا، أو عبر اليمن. 

عسقالن )البديل   -وتصاعدت االتفاقات بينها وبين إسرائيل على نقل النفط عبر خط إيالت  

سيطر  التفكير في  حد  بلغ  اإلمارات  طموح  لكن  السويس(،  البحر لقناة  على  مشتركة  ة 

كان   الذي  السودان  مثلها  ثانية  رمزية  عربية  مشاركة  مع  أبيب  تل  مع  بالتعاون  األحمر 

 .29يتطلع للتطبيع ورفع اسمه من قوائم "اإلرهاب" 

وكالة عن الواليات المتحدة،  -كما في شرق المتوسط  -هذا الدور كانت تؤديه اإلمارات 

الدفع باتجاه تنفيذ وعد الرئيس السوداني األسبق "عمر  وكانت روسيا آنذاك قد بدأت في  

 البشير" في بناء قاعدة روسية بحرية بجوار ميناء "بورتسودان". 

إسرائيلية" الحتواء الوجود التركي    -كما يمكن الحديث عن وجود رغبة مشتركة "إماراتية   

هذه المنطقة، سواء في البحر األحمر، وتوفير نواة يمكن البناء عليها لمواجهة أنقرة في  

عبر وجودها في القرن اإلفريقي، أو عبر حضورها في "ميناء سواكن" السوداني، وهو ما  

مثل أحد دوافع مساهمة اإلمارات في تأسيس القاعدة العسكرية المصرية في منطقة 

 .30"برنيس" 

أهم   أحد  هو  األحمر  البحر  أن  رغم  المملكة  عن  بمعزل  النشاط  بهذا  اإلمارات  تقوم 

مرتكزات اإلستراتيجية للسعودية التي تعد صاحبة أكبر السواحل المطلة عليه، ما دفعها  ال

 
فبراير   4وكاالت، صواريخ باتريوت وجنود للمملكة.. السعودية تستعين باليونان لحماية منشآتها النفطية، الجزيرة نت،  28

2020 .https://bit.ly/3dcGjkc 
.  2020سبتمبر  22المحرر، صحيفة مقربة من اإلمارات: قوة عربية إسرائيلية لتأمين البحر األحمر، بوابة "مصر العربية"،  29

https://bit.ly/3wSrb33 
. 2020يناير  16المحرر، قاعدة برنيس العسكرية.. ما الهدف االستراتيجي لمصر؟ موقع "سكاي نيوز عربية"،  30

https://bit.ly/3BglNdH 
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لتدشين "مجلس الدول العربية واإلفريقية المطلة على البحر األحمر    2020في مطلع عام  

واليمن  ومصر  السعودية  خارجية  وزراء  وحضره  بالرياض،  عقد  اجتماع  في  عدن"،  وخليج 

  .31ريا وجيبوتي والصومال، الذين وقعوا ميثاق تأسيس المجلس واألردن والسودان وإريت

من   قدرا  تحمل  زالت  ما  فإنها  التركي،  الوجود  من  قلقة  السعودية  أن  من  وبالرغم 

دفع   تحاول  وهي  عدة  حمراء  خطوطا  تجاوزت  أنها  يبدو  التي  إسرائيل  تجاه  الحساسية 

 المملكة باتجاه التطبيع.

إسرائيل3 مع  العالقة  دعوة   :.  أبعادها  أحد  في  أبيب  وتل  أبوظبي  بين  العالقة  تبدو 

لالستقواء بالكيان الصهيوني في مواجهة السعودية، وبخاصة فيما يتعلق بترسيم الحدود 

 بين البلدين الخليجيين. 

اإلسرائيلي في البحر األحمر وترتيباته التي   - هذا عالوة على الطموح المشترك اإلماراتي  

 عوديين على حد سواء، برغم ميول السعودية باتجاه التطبيع. تزعج المصريين والس

اإلماراتية  و السياسة  هذه  وراء   -تقف  اإلسرائيلية 

الوقوف   بضرورة  الخليجية  للمطالب  الرياض  استجابة 

ضد تمدد حضور تل أبيب في الخليج، ليس فقط ألبعاده  

، الثقافية؛ بل ألسباب أمنية كذلك، ترتبط باستفزاز إيران

ا أهداف  وهي  ضرب  بتكرار  المرتبطة  لمخاوف 

إسرائيلية وأميركية في الموانئ اإلماراتية، والتي لم  

   .2021يوليو/تموز    8يكن آخرها "تفجير جبل علي" في  

وهي ترتيبات أسفرت عن اتجاه الواليات المتحدة لنقل 

مخازن سالحها من قاعدة "السيلية" القطرية إلى تل أبيب،  

أن ُتستباح أجواؤها؛ ما يورطها في مواجهة ال تريدها مع    ما يعكس مخاوف قطرية من 

إيران، عالوة على مخاوف أميركية من أن تفقد قدرتها التعبوية في الخليج بضربة واحدة 

 في حال نشوب صراع مع إيران.

 
 https://bit.ly/3kzV5qq. 2020يناير  19"، 21ياسين التميمي، السعودية والبحر األحمر وحرب اليمن، موقع "عربي  31

 

ــ    ــاســــ التـــــم ــذس  م اـه  وـل

ــااةماـم  وتا     -اإلـااتا ـم    اإلســ

ب  ا  لا قـاـل ــةيـاـن  الرـي اســ

ال   ر   ــاورك  نضــ ــ   التاميم

 ـد ل دم حضـ ر ل  أبمب ف  

ــامس   ألـنع ـفـا   ـلـمس  اـلـتـاـمي  
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" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


  
                   
   الشــعب يـريـد  

 
 

20 
  

لكن مراقبين يرون أن العالقة بين السعودية واإلمارات قد اهتزت بسبب لعبة مشتركة  

ية أخرى، تتعلق بالرغبة في دفع المملكة نحو تطبيع سريع، إبان فترة  إسرائيل  - إماراتية  

حكم رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو األخيرة، وذلك عبر التهديد بزعزعة  

وضع العرش السعودي من خالل اللعب بورقة أبناء األمير عبد الرحمن بن عبد العزيز آل  

 سعود.

عب بن  الرحمن  عبد  عبد األمير  الملك  أبناء  السادس عشر من  االبن  آل سعود، هو  العزيز  د 

العزيز الذكور، ووالدته هي األميرة حصة بنت أحمد السديري ويعتبر أحد من يطلق عليهم  

 لقب: "السديريون السبعة". 

وقد وظفت اإلمارات هذه الورقة كذلك للضغط على ولي العهد السعودي في ملفات  

 .32عدة اقتصادية ونفطية

ولم تكن هذه آخر أوراق ضغط اإلمارات عبر عالقاتها اإلقليمية، بل يبدو أنها سعت لعرقلة   

 التواصل التركي مع مصر. 

تركيا   أمنية؛ بمستوى غير معروف السقف حتى اآلن؛ مع  فقد بدأت في نسج عالقات 

زايد، بن  سيف  األمير  عبر  الليبي،  بالملف  يتعلق  ووزي  فيما  الوزراء  مجلس  رئيس  ر نائب 

  .33الداخلية وعضو المجلس األعلى لألمن الوطني في دولة اإلمارات 

مستشار   اإلماراتية بعد زيارة  -هذه الترتيبات فتحت الباب الحقا لتطوير العالقات التركية  

 . 2021أغسطس/آب  21األمن الوطني، طحنون بن زايد، إلى تركيا في 

العهد السعودي، بدءا من منع  ويضاف إلى هذه الصورة تلكم اإلحاطة الكاملة بولي  

تدريب حرسه الخاص في الواليات المتحدة بعد واقعة "اغتيال اإلعالمي السعودي جمال  

 
 https://bit.ly/2UUTBw4.  2021يوليو  9قناة "عبد الحميد العوني"، بين اإلمارات والسعودية، موقع "يوتيوب"،  32
 https://bit.ly/3wRu7Ns.  2021يوليو  1اإلمارات، موقع "يوتيوب"، قناة "عبد الحميد العوني"،  33
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، وإيكال حراسته 34خاشقجي"، وإبعاد الحرس المنتمين للقبائل الكبرى من الحرس الوطني

 .35لمنظمة خاصة سهلة االختراق )منظمة بالك ووتر(

المواجهات مع األسرة الحاكمة السعودية لهذه الشركة    إضافة إلى إيكال مهمة إدارة

 .36التي تحمل بعض قياداتها عالقة خاصة مع بعض ضباط الموساد اإلسرائيلي 

بأوراق الضغط اإلماراتية   اإلسرائيلية، وإمكانية وصول    -ومن ثم إمكانية عدم المساس 

أمير   ألي  لحظة  أية  في  اإلسرائيلي(  االستخبارات  )جهاز  فيهم  الموساد  بما  سعودي، 

 الملك سلمان وولي عهده.  

هذا عالوة على ما كشفه رئيس جهاز االستخبارات اإلسرائيلي السابق، يوسي كوهين، 

من وجود مكتب خاص في اإلمارات لدراسة السعودية وتحركاتها المستقبلية، وهو ما 

ع التعبير  على  قادرة  زالت شخوصها  ما  التي  المملكة  إثارة حفيظة  قلقها،  من شأنه  ن 

 وإثارة قلق ولي العهد السعودي في آن. 

  

 
. 2018أكتوبر  10وكاالت، موقع فرنسي: قبائل سعودية ضد حملة بن سلمان على الحرس الوطني، الجزيرة نت،  34

https://bit.ly/3wOEscY 
وعددهم ومهامهم؟، صحيفة "العربي الجديد"  مراسلون، مرتزقة "بالك ووتر" جنود بحملة بن سلمان: ما هي جنسياتهم  35

 https://bit.ly/3hNq54D.  2017نوفمبر  16اللندنية، 
مترجمون، الجيوش الخفية المسؤولة عن خصخصة الحروب.. تعرف على أخطر شركات األمن الخاصة، موقع "عربي   36

 https://bit.ly/3kAEMJZ. 2020يناير  20بوست"، 
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 خاتمة 

اإلمارات   بين  العالقات  أن  نذكر  أن  الجيد  من  انتقام؟  أم  خالف  أم  تنافس  هو  هل 

والسعودية قامت على أكتاف خالفات سابقة عميقة، وكان التحالف تعبيرا عن مصالح  

تل ولم  تخصه،  لظروف  لتضخيمها  السعودي  الطرف  احتاج  أن  وتفاهمات  أبوظبي  بث 

 أنكرت التحالف متى انتهت من مصالحها.  

ويبدو أن "التفكير السعودي خارج الصندوق" يأخذ صيغة انتقامية من اإلمارات، بقدر ما 

يخدم ما اعتادته دول الخليج من "طموح األخ السعودي األكبر"، الذي اصطدم بمجلس  

 التعاون ، كما اصطدم بمصر على حد سواء.

ول الخليج من مواجهته، خضعت مصر عبر تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" وفيما تمكنت د

اتجهت بوضوح لرفض مطامح األخ األكبر، وشرعت في حشد   للسعودية. لكن اإلمارات 

 الدعم الدبلوماسي واالستخباراتي ترقبا للمواجهة القريبة. 

يجي بأسره، وبخاصة  الصيغة السعودية القتصاد ما بعد النفط هي تنافسية تضر الجوار الخل

اإلمارات التي قام اقتصادها على تعزيز "منصة األعمال" و"السياحة النوعية"، فيما تتجه  

الوهابية  بتياري  اإلطاحة  حد  األمر  هذا  معها  وبلغ  السوقين،  البتالع  اليوم  المملكة 

 والصحوة. 

السعوديين الذي شعروا الطموحات اإلماراتية المرتبطة باستدعاء إسرائيل أثارت حفيظة  

بحجم االختراق األمني، والذي بلغ حد حماسة كل أمراء آل سعود، بما في ذلك الملك  

 وولي العهد، ثم اللعب بورقة زعزعة العرش من أجل التعجيل بخطوة التطبيع.

وإسرائيل  اإلمارات  العالقات مع كل من  لتوتير  وأدى  المملكة،  أقلق  الذي  األمر  وهو 

ت ابن سلمان المرتبطة باالنفتاح على "تل أبيب" ودول أوروبا، وبخاصة بعد تجاوزا لتصورا 

الجفوة األميركية السعودية التي رافقت وصول الرئيس األميركي جو بايدن إلى البيت  

 األبيض.  

 

 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar

