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أبعاد زايرة رجل ِ
الظل اإلمارايتّ إىل طهران وأهدافها

أبعاد زيارة رجل الظِل اإلماراتيّ إلى طهران وأهدافها
نظرة على سفر طحنون بن زايد إلى إيران
كامران كرمي *

بعد قرابة عقد من الزمن يف انتهاج السياسات اخلارجية بطريقة هجومية واستفزازية من دولة
حتولت عقارب سياساهتا مئة ومثانني درجةً حنو هتدئة األمور ،وإزالة التوتر
اإلمارات العربية املتحدةَّ ،
ِ
مع مناوئيها ومنافسيها ابملنطقة اإلقليمية والشرق األوسط ،إال َّ
أن هذا السلوك ال ميثّل تراجعاً أو
هروابً من مستنقع األزمات ،بل جاء من ِ
أجل ترسيخ القوى ،وتثبيت النفوذ ،وضمان املكاسب
َوفْقاً ألسس الدبلوماسية البحرية.
املدخل
تُ ُّ
القومي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأحد الشخصيات البارزة
عد زايرة مستشار األمن
ّ
حتول يف العالقات الثنائية بني إيران
يف جمال األمن والتجارة يف أبو ظيب "طحنون بن زايد" نقطة ُّ
ِ
امن هذه الزايرة مع
واإلمارات ،وكذلك يف العالقات العربية اإليرانية والعالقات اإلقليمية ،إذ تتز ُ
عملية تفعيل خفض التصعيد بني بعض املنافسني اإلقليميني مثل :اإلمارات وتركيا أو اإلمارات
وسوراي أو تركيا ومصر أو السعودية وتركيا ،إذ تلعب الزايرة دوراً مهماً يف االنتقال من التصعيد
واالحتقان إىل االنفراج وظهور بوادر تعاون إقليمي ،كما ينبغي ربط الزايرة وأمهيتها على املستوايت
ذات الصلة بسياسات دول اجلوار ،وعن طريق تعميق هذه االسرتاتيجية ميكن توفري األرضية اخلصبة
جملاالت التعاون التجاري وحمطات النقل التجاري.
األهداف اخلفية لزايرة بن طحنون لطهران

عد زايرة مستشار األمن القومي اإلمارايت وكما يعرف بـ"رجل ِ
تُ ُّ
الظل" أو "الرجل الثاين" يف
َُ
ّ
ّ
اإلمارات استمراراً ملسرية خفض التصعيد بني أبو ظيب وطهران ،والدخول عملياً مبرحلة املصاحلة
التدرجيية ،بعد التصعيد الذي امتد منذ عام  2019بعد انفجار السفن يف ميناء الفجرية.
كان تبادل االتصاالت بني وزراء خارجية الطرفني ،وإرسال املساعدات اإلماراتية يف ذروة
أزمة "كوروان" ،ومشاركة وفد إمارايت رفيع يف حفل تنصيب رئيس اجلمهورية اإليراين "إبراهيم
رئيسي" ،وسفر انئب وزير اخلارجية اإليراين "علي ابقري" إىل اإلمارات من أهم األمور اليت مهدت
* ابحث يف العالقات الدولية جبامعة جيالن.
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لزايرة "طحنون بن زايد" إىل إيران ،ولقائه بقادة من مجلتهم األدمريال "علي مشخاين".
تضاعف مكانة طحنون االقتصادية واألمنية وثقلها يف دولة اإلمارات من أمهية زايرته
ائيلي ،وختفيف حدة
لطهران ،فدوره الفاعل يف حرب اليمن
وحماصرة قطر والتطبيع مع الكيان اإلسر ّ
ِ
التوتر مع تركيا يف العامي املاضيني ،يُ ُّ
مؤشراً على رغبة اإلمارات أكثر من ذي قبل يف دخول
عد ّ
متهد الستئناف العالقات
مرحلة جديدة من التعاون الثنائي واإلقليمي مع إيران ،ومن املمكن أن ِّ
على مستوى السفارات وعودة العالقات التجارية ألرضية تبادل الزايرات بني كبار مسؤويل الطرفني
من الصف الثاين.
وبغض النظر عن مكانة بن طحنون السياسية واألمنية ،فاملنتظر من الزايرة هو حتريك
عجلة التجارة بني البلدين ،ومن هذا املنطلق كان ويل عهد أبو ظيب الشيخ حممد بن زايد قد بعث
بطحنون إىل تركيا يف سبتمرب من العام اجلاري؛ من أجل إقناع أردوغان ببعض مقرتحات استثمارية،
حممد بن زايد إىل أنقرة األسبوع املاضي ولقائه أبردوغان بعد عقد من الزمان ،اتُِف َق على
فبعد سفر َّ
إنشاء صندوق استثماري بقيمة  10مليار  $بني البلدين.
ويف السياق نفسه َّ
حتول خالل العامني
فإن طحنون رئيس|ٌ للشركة اململوكة  ADQإذ َّ
ِ
املاضيني وبسرعة فائقة إىل أكرب املستثمرين واملؤثّرين يف اإلمارات العربية املتحدة ،وهو أيضاً رئيس
جملس إدارة بنك أبوظيب األول ،والذي أصبح اليوم أحد أكرب املقرضني لدولة اإلمارات ،وطحنون
أيضاً -هو رئيس «جمموعة  »42واليت تعمل مبجال الذكاء االصطناعي ،فقد قامت دولةالسبق عاملياً يف
اإلمارات ابستثمارات الفتة يف هذا اجملال يف السنوات األخرية ،فكان هلا قدم َّ
الصناعي عام .2020
تنصيب أول وزير للذكاء
ّ
اإلجيايب
استعراض اسرتاتيجية التوازن
ّ
مر سابقاً بعد قرابة عقد من الزمن من أبراز السياسات اخلارجية بطريقة هجومية
كما َّ
حتولت عقارب اإلمارات العربية املتحدة مئة ومثانني درجةً حنو هتدئة األمور ،وإزالة التوتر
واستفزازيةَّ ،
مع أعدائها ومنافسيها ابملنطقة اإلقليمية والشرق األوسط ،لكن هذا السلوك ال يقيم ضمن الرتاجع
أو اهلروب من مستنقع األزمات ،بل جاء من أجل ترسيخ القوى وتثبيت النفوذ وضمان املكاسب
َوفْقاً ألسس الدبلوماسية البحرية.
وبعبارة أخرى تعمل أبو ظيب على إعادة هيكلة سياساهتا اخلارجية يف إطار التوازن املوجب،
وتوفري األرضية املالئِمة؛ إلجياد التعادل يف املصاحل وااللتزامات للبيئة املنافسة واملنضوية حتت ِظل
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الصراع ،ومن أبرز النماذج املتبعة يف السياسة اخلارجبة هي( :التطبيع مع إسرائيل ،وختفيف ِحدَّة
كل من قطر وإيران وسوراي وتركيا) ،وقد عُ ِم َل به منذ  2019وخصوصاً يف الشهر املاضي
ِالتوتر مع ٍّ
إذ استند إىل حمورين ومها :الطاقة والنقل.
حممد بن سلمان وأمري دولة قطر الشيح
"طحنون بن زايد" إىل جانب ويل العهد السعودي َّ
عد هذين احملورين ِ
مكملني لالسرتاتيجية البحرية لدولة اإلمارات ،إذ َّ
متيم ،يُ ُّ
إن ضرورة الوجود األمين
ّ
مؤشر لتلك االسرتاتيجية ،وعن طر ِيق إيضاح
البحري واالقتصادي يف أروقة املمرات احليوية البحرية ِّ
هذه االسرتاتيجية ميكن فهم خاصيات السياسة اخلارجية لدولة اإلمارات.
تُش ِّكل التجارة البحرية عماد التجارة يف اإلمارات وترسم سياستها اخلارجية ،وهو ما أُ ّكِ َد
عليه يف  2021ضمن وثيقة اإلمارات للعقود اخلمسة القادمة ،فالرتكيز على احمليط البحري لدولة
اإلمارات سيتيح هلا االرتقاء ابألهداف الوطنية والعاملية ،وإجياد التوازن بني طموح القدرة والصورة
الدولية ،إذ َّ
إن الدبلوماسية البحرية هي من ترسم السياسة اخلارجية ،وهي من تش ِّكل النواة الرئيسة
لدبلوماسية دولة اإلمارات.
ويف السياق نفسهَّ ،
فإن ربط موانئ اإلمارات وخاصة ميناء "جبل علي" االسرتاتيجي مبوانئ
خليج عدن جنوب اليمن ،والسيطرة على جزيريت سقطرى وميون اإلسرتاتيجيتني يف ابب املندب،
والوجود يف موانئ البحر األمحر والبحر األبيض املتوسط َّ
شكل جزءاً من هذه االسرتاتيجية ،إذ َّ
إن
احلرب يف اليمن عمليا هيأت ارضية مناسبة للتحرك صوب اهلدف املنشود.
اجلدير ابلذكر َّ
متر
أن جزءاً من هذا السلوك اإلمارايت انبع من املشاكل اجليوسياسية ،إذ ُّ
جتارهتا عرب بعض املضايق اليت تتنفس منها موانئ اإلمارات ،وهناك اضطرار انجم من ضرورة
عبور سفنها من مضيق هرمز ،وحبر العرب وخليج عدن ومضيق ابب املندب والبحر األمحر وقناة
السويس ،من أجل إيصال البضائع واخلدمات من قبل شركة موانئ ديب العاملية ،ممَّا جعل األمن
مفر منه ،وهو ما دفعها إىل انتهاج اسرتاتيجية خمتلفة.
البحري ابلنسبة لإلمارات أمر ال َّ

ومن هنا َّ
أحد أهداف طحنون بن زايد خالل زايرته لطهران هو :تفعيل خط العبور
فإن َ
الـ"ترانزيت البحري" بني اإلمارات وإيرانية وتركيا ،من أجل الوصول إىل أورواب ،ويُ ُّ
عد هذا املسري
الذي ميتد ملدَّة من  6إىل  8أايم ،والذي يبدأ من "ميناء الشارقة" مروراً بـ"ميناء رجائي" يف إيران،
ِ
املتوسط ليتصل بشمال قربص ،إذ له
وصوالً إىل اخلط الربي حنو ميناء "مرسني" يف البحر األبيض ّ
أثر يف التوازن االقتصادي والسياسي واألمين لدولة اإلمارات ،كما َّ
أن أحد أهداف زايرة حممد بن
ٌ
ّ
ّ
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ِ
املتوسط ،وهو ما كان ضمن دائرة
زايد إىل تركيا هي :االستثمار مبوانئها اجلنوبية يف البحر األبيض ّ
املطامع القطرية سابقاً.
مير عرب
وابختصاره للمسافات يقلِّل هذا املسري من تكاليف النقل والوقود واألمن ،والذي ُّ
مضيق هرمز وخليج عدن وابب املندب والبحر األمحر وقناة السويس ،وهو مسار يستغرق 20
يوماً ،ويُ ُّ
عد أولوية أيضاً إلدارة سلوك مصر ،ومن هنا فستكون األولوية القصوى ملناقشة موضوع
«مرور البضائع» إىل جانب موضوع السفارات واألمن البحري والتجاري على طاولة مباحثات
مستشاري األمن القومي إليران واإلمارات.
توصيات سياسية

تلعب دوراً مهماً يف زايرة طحنون بن زايد:
جيب االلتفات إىل نقط ِعدَّة َّ
مهمة كانت ُ
ستمهد األرضية
األول :تزامن زايرة طحنون مع زايرة وزير اخلارجية
السوري إىل طهران ،واليت ِّ
ّ
املناسبة لعودة سوراي إىل احلضن العريب يف االجتماع املقبل جلامعة الدول العربية ،وهذا ما ميكن أن
املهمة الذي َّ
أكدت عليه إيران يف طاولة املفاوضات.
يكون أحد املوضوعات َّ
الثاينَ :دفْ ُع اإلمارات ابجتاه االستثمار يف قطاع الطاقة اإليراينّ ،ال سيَّما و َّ
أن دولة اإلمارات
ترّكِز على ملف الطاقة اإلحفورية واملتج ِّددة ،لذا من الضروري االلتفات إىل ذلك.
الثالث :خفض التصعيد مع اإلمارات من شأنِه أن يؤثِّر على خفض التصعيد مع السعودية،
ِ
جيعل سياسة دول اجلوار
وهو ما يـُتـََفاض عليه تفاوضاً منفرداًَ ،فربْ ُ
ط هذين املسريين من شأنه أن َ
لدول اخلليج أكثر قوة.
الرابع :العضوية غري الدائمة لدولة اإلمارات يف جملس األمن لعامي ،2022-2023
سيوفِّر هلا امتيازات قانونية وتنظيمية خاصة ،وخصوصاً يف جمال األمن البحري ،ألنَّه حمور رئيس يف
ٍ
زمين حمدَّد.
الدبلوماسية البحرية يف الوضع الراهن ،وقد ميكن اإلفادة منه يف ظرف ٍّ
اخلامس :وتُ ُّ
عد من أهم املسائل وأكثرها حساسية وهي :العالقات اإلماراتية اإلسرائيلية يف
األمين.
توضح اإلمارات اخلطوط احلمراء فيما خيص التعاون
العريب ،إذ جيب أن ِّ
ّ
اخلليج ّ
العسكري و ّ
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