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كريســتيان كوخ وعدنان طبطبا�ئ

ــة 1  ــرة العربي ــبه الجزي ــيا وش ــرب آس ــة غ ــل منطق تحت
، نظــًرا لموقعهــا  ي أجنــدة الئمــن الــدولي

ة �ف ف مكانــة متمــري
اتيجي، حيــث تتنافــس عــدد مــن القوى  ي الســرت

الجغــرا�ف
اتيجي و/أو  مــن أجــل الحفــاظ عــى وضعهــا الســرت
ي هــذه المنطقــة. وقــد أدى التفاعــل المعقــد 

تطويــره �ف
ق الئوســط والــدول الخارجيــة إل وجــود  ف دول الــرش بــني
ي زيــادة تعقيــد اســتقرار المنطقة 

قــوى َخِطــرة تســببت �ف
ــة  ف المتعلق ــني ــدم اليق ــة ع ــت حال ــد تفاقم الهــش. وق
اتيجي للجهــات الفاعلــة بصــورة أكــرب  بالطمــوح الســرت
ــه  ــن خالل ــن م ــذي يمك ــل ال ــار العم ــاب إط ــبب غي بس
معالجــة القضايــا الئمنيــة. وبــدلً مــن ذلــك، فــإن اتبــاع 
ــى  ــري ع ــكل كب ــز بش ــذي يرتك ــوى، ال ــوازن الق ــج ت نه
كة، وانعدام  نمــوذج عســكري تحــدده العداوات المشــرت

ي مبــادرة تفاهــم، تضــم المنطقــة المشــار إليهــا "منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيرة 
�ف  1

العربيــة" دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ــن  ــك اليم ــان، وكذل ــر وعم ــت وقط ــن والكوي ــدة والبحري ــة المتح ــارات العربي م والإ

ــراق. ــران والع وإي

تفاهم
الأســاس الفكــري لبناء خارطة 

طريــق أمنيــة لمنطقة غرب آســيا 
وشــبه الجزيــرة العربية

ملخص 

اكة  بالرش التطبيقيـــة  البحـــوث   أطلق مركـــز 
مركـــز  ومؤسســـة   ،)CARPO( ق  الـــرش مـــع 
ي ســـبتمرب 2018م، 

الخليج لالئبحاث )GRCF( �ف
وًعـــا بعنـــوان "تفاهـــم”: خارطة طريق  مرش
أمنيـــة لمنطقـــة غرب آســـيا وشـــبه الجزيرة 
وع إل بناء ركائز  العربيـــة. يهدف هذا المـــرش
ك  فكريـــة جماعية للتفاهم، أوالفهم المشـــرت
قليمي،  لكيفيـــة تحديـــد عمليـــة التكامـــل الإ
ك لمنطقة غرب  ي مشـــرت

وتصميم هيـــكل أم�ف
تعد  وهي  العربيـــة.  الجزيرة  وشـــبه  آســـيا، 
عمليـــة تطورية تدريجية؛ إذ تبـــدأ بالمكونات 
حالـــة  عـــل  للتغلـــب  الالزمـــة  الئساســـية 
انعـــدام الثقة القائمـــة، ومعالجة الرصاعات 
تُحدد  ي 

ال�ت الحاليـــة  السياســـية واليديلوجية 
شـــكل المنطقـــة من زوايـــا مختلفـــة، فضالً 
لهـــذه  المفاهيميـــة  الئطـــر  عـــن معالجـــة 
وع هـــذه المكونات  الرصاعـــات. ويوفر المرش
الئساســـية، بمـــا فيهـــا الســـعي مـــن أجل 
كة  المشـــرت القضايا  إقامة تعـــاون موجه نحو 
ي 

قليميـــة والـــ�ت الإ الفاعلـــة  الجهـــات  ف  بـــني
تتنـــاول مجموعـــة متنوعـــة مـــن المواضيع، 
وهـــو مـــا ل�ت ترويجـــا ودعًما مـــن الئطراف 
الخارجيـــة. ويســـمح هـــذا النهج بتأســـيس 
ي 

ي يمكن �ف
تدريجـــي للظـــروف والآليات الـــ�ت

المتبعة  التنفيذيـــة  التدابري  تصبـــح  أن  ظلها 
النهاية.  ي 

�ف حقيقـــة  قليمي  الإ الئمـــن  لتحقيق 
وع لتكـــون مدته  وقـــد ُصمم هـــذا المـــرش
3 ســـنوات، وتـــم تمويلـــه من قبـــل وزارة 

خارجيـــة ألمانيـــا التحادية.
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ــزال  ــردع، ل ي اتيجيات ال ــق، واســرت ــة العمي الثق
هــو المهيمــن، ممــا يزيــد بشــكل كبــري مــن حالــة 
ــة غــرب  ي منطق

ــاب وانعــدام الســتقرار �ف الرتي
ــا  ــل ويتخطاه ــة، ب ــرة العربي آســيا وشــبه الجزي

. ــري إل مناطــق أبعــد بكث

وبغيــة التغلــب عــى هــذه الحلقــة المفرغــة مــن 
ــق  ، أطل ي

ــ�ش ــداء المتف ــتقرار والع ــدام الس انع
ق  اكــة مــع الــرش مركــز البحــوث التطبيقيــة بالرش
ي سبتمرب 2018 

)CARPO( ومركز الخليج لالئبحاث �ف
وًعــا بعنــوان "تفاهــم: خارطــة طريــق أمنيــة  مرش
ــة".  ــرة العربي ــة غــرب آســيا وشــبه الجزي لمنطق
وع إل بنــاء ركائــز فكريــة  يهــدف هــذا المــرش
ك لكيفيــة  جماعيــة للتفاهــم، أو الفهــم المشــرت
قليمــي، وتصميــم  تحديــد عمليــة التكامــل الإ
ك لمنطقــة غــرب آســيا، وشــبه  ي مشــرت

هيــكل أمــ�ف
ــة  ــة تطوري ــد عملي ــي تع ــة. وه ــرة العربي الجزي
تدريجيــة؛ إذ تبــدأ بالمكونــات الئساســية الالزمــة 
للتغلــب عــل حالــة انعــدام الثقــة القائمــة، 
ــة  ــات السياســية والئيديولوجي ومعالجــة الرصاع
ــا  ي تُحــدد شــكل المنطقــة مــن زواي

الحاليــة الــ�ت
مختلفــة، فضــالً عــن معالجــة الئطــر المفاهيمية 
ــذه  وع ه ــرش ــر الم ــات. ويوف ــذه الرصاع وراء ه
المكونــات الئساســية، بمــا فيهــا الســعي وراء 
كة  ــرت ــا المش ــو القضاي ــه نح ــاون موج ــة تع إقام
ــاول  ي تتن

ــ�ت ــة وال قليمي ــة الإ ف الجهــات الفاعل ــني ب
مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع، وهــو مــا 
ي ترويجــا ودعًمــا مــن الئطــراف الخارجيــة. 

ل�ت
ويســمح هــذا النهــج بتأســيس تدريجــي للظروف 
ي ظلهــا أن تصبــح التدابري 

ي يمكــن �ف
والآليــات الــ�ت

قليمــي  التنفيذيــة المتبعــة لتحقيــق الئمــن الإ
ــة.2 ي النهاي

ــة �ف حقيق

قليمــي" عــن غيــاب الــرصاع المســلح، وتجميــد التهديــدات المتبادلــة، وإنهــاء الحصــار القتصــادي أو أي  ي هــذه الصحيفــة، يُعــرب مصطلــح "الئمــن الإ
�ف  2

أشــكال أخــرى مــن الحظــر.

كة كة لمنطقة مشــرت نحو رؤية مشــرت

ي ســوريا واليمــن، 
ــرة �ف ي ضــوء الحــروب الدائ

و�ف
ي العــراق 

والجــو العــام المحمــل بالرصاعــات �ف
ي 

ــن الوضــع الحســاس �ف وأفغانســتان، فضــال ع
البحريــن ولبنــان، فــإن منطقــة غرب آســيا وشــبه 
ــككاً  ــة عــى وشــك أن تواجــه تف ــرة العربي الجزي
ــه  ، فإن ــالي عــى نطــاق أوســع بــكل تأكيــد: وبالت
ــذل جهــد منظــم لمواجهــة القــوى  ــد مــن ب لب
ــدى  ــل إح ــتقرار. وتتمث ــدم الس ــم ع ي تدع

ــ�ت ال
ي إعــادة إحيــاء 

ي يمكننــا اتباعهــا �ف
الطــرق الــ�ت

اء  ي تــم طرحهــا مــن قبــل الخــرب
الئفــكار الــ�ت

ف وواضعــي السياســات من أجــل تنفيذ  قليميــني الإ
عمليــة أمنيــة إقليميــة، ول ســيما تلــك المتعلقــة 
تيبــات عى المســتوى  ف عــى الحلــول والرت كــري بالرت
ــاق  ــى اتف ــوم ع ي تق

ــ�ت ــراف، وال ــدد الئط المتع
إقليمي شــامل )تفاهم( يتعلق بالمخاوف الئمنية 
ــن  ــة. وم ــة الفاعل قليمي ــراف الإ ــية والئط الئساس
حــات  ي مقرت

أجــل التغلــب عــى أوجــه القصــور �ف
وري وضع  قليمــي الســابقة، فمــن الــرصف الئمــن الإ
قليمــي قبــل اتخــاذ  كة عــن الئمــن الإ فكــرة مشــرت
ــام"  ــاء "نظ ــن إنش اب م ــرت ــاه الق ــوات تج خط

ي إقليمــي.
أمــ�ف

وع تفاهــم، منذ  ويتمثــل الهــدف الرئيــ�ي لمــرش
ــة – وبشــكل  ــة، بالنســبة لالئطــراف الفاعل البداي
أســاسي إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، 
فضــالً عــن مدخــالت القــوى الفاعلــة الخارجيــة 
ــة  ي وضــع رؤي

ــة والرئيســية الئخــرى – �ف قليمي الإ
والئهــداف  وط  والــرش للتعريفــات،  توافقيــة 
وبالتــالي تشــكيل الئســاس لمزيــد من المناقشــات 

ــة. ــغيلية الثاني ــة التش ي المرحل
ــة �ف الئمني
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ي تكمــن وراء هــذا النهــج، 
والفكــرة الرئيســية الــ�ت

ــات  ــن العالق ــ�ت تتحس ــار ح ــدم النتظ ــي ع ه
ــم  ــل يت ي الآراء، ب

ــق �ف ــاء تواف ــية لبن الدبلوماس
توضيــح المفاهيــم الئساســية مســبقا مــن أجــل 
اغتنــام الفــرص جيــًدا بمجــرد أن تكــون متاحــة. 
ــاع هــذا النهــج  ــم اتب ــه إذا ت ويُمكــن القــول بأن
قبــل النتهــاء مــن إبــرام التفــاق النــووي عــام 
ف إيــران ومجموعــة الــدول الخمــس  2015م، بــني
ي مجلس الئمــن التابع لالئمم 

الدائمــة العضويــة �ف
المتحــدة + 3،1 لــكان مــن الممكــن احتــواء ذلــك 
 . الزخــم الــذي نشــأ عــى الصعيــد الســياسي
ــرة  ــذه م ــرص كه ــع ف ــا تضيي ــك، ل يُمكنن ولذل

أخــرى.

ي 
ف علينــا أن نضــع �ف ي هــذا الســياق، يتعــني

و�ف
المفاهيميــة،  الئســس  بعــض  دومــاً  العتبــار 

: وتشــمل هــذه المبــادئ مــا يــىي

ــل 	  ــى التكام ــد ع ــة تعتم ــدة جماعي ــن فائ الئم
ــادل. المتب

ل يتحقــق الئمــن بشــكل فعــىي إل مــن خــالل 	 
الدمــج.

ي 	 
ــة خطــوة بخطــوة، �ف ــد أي عملي يجــب تحدي

ي تســمح بظهور 
ظــل توافر المرونــة الكافية ال�ت

ــة،  ــوى المحرك ــى الق ــرأ ع ــد يط ــري ق أي تغي
ــك إل  ــدف ذل ــتجدات. ويه ــر المس ــى آخ وع
ي تعــزز 

كة الــ�ت العمــل عــى القواســم المشــرت
التعــاون والثقــة والشــفافية تدريجيــاً، ممــا 

كة للمنطقــة. ــة مشــرت يــؤدي إل خلــق رؤي
ي 	 

ــ�ت ــادئ ال ــى المب ــاق ع ــة بالتف ــدأ العملي تب
ام  ف ــرت ــك الل ي ذل

ــا �ف ــة، بم ــك العملي ــه تل توج
ــذه  ــلمية، وه ــائل الس ــات بالوس اع ف ــل الرف بح
ــة انعــدام  ــة لمعالجــة حال خطــوة أول حيوي

ــراف. ــع الط ف جمي ــني ــة ب ــة القائم الثق
تقــوم أي عمليــة عــى نهــج متعــدد المســارات 	 

ــتوى  ــى مس ــا. وع ــة والقضاي ــات الفاعل للجه
الجهــات الفاعلــة، هنــاك ثالثــة عنــارص يجــب 
ي 

ابطــة �ف تضمينهــا )وتكــون تلــك العنــارص مرت
(: الحكومــة، المســار رقــم 2،  الوضــع المثــالي

ف + ألمانيا( مجموعة الدول الخمس + 1 تتضمن )الوليات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصني  3

المســتوى  وعــى  الئفــراد.  ف  بــني والتواصــل 
مــن  العديــد  تحديــد  ف  يتعــني الموضوعــي، 
ف عــى  كــري نقــاط التصــال "العمليــة"، مــع الرت

ــا. ــه للقضاي ــي والموج ــاون الوظيف التع
قليمــي مــن 	  ي النهايــة، يتطلــب الئمــن الإ

و�ف
ــة  ــادة العملي ــة قي قليمي ــة الإ ــات الفاعل الجه
وتملكهــا. ول يمكــن أن تنجــح العمليــة إل إذا 
ي 

ــم �ف اكه ــع إ�ش ، م ف ــني ف إقليمي ــني ــت ممثل ضّم
ي نهاية المطاف 

مناقشــات واســعة النطــاق، و�ف
ــم. ــة له ــة النهائي ــل الملكي نق

أيًضــا 	  الخارجيــة  الفاعلــة  الجهــات  تمتلــك 
ي منطقــة غــرب آســيا وشــبه 

مصلحــة واضحــة �ف
الجزيــرة العربيــة، ويجــب منحهــا دوًرا. وقــد 
ــات  ــة المناقش ي بداي

ــات �ف ــذه الجه ــت ه ضم
ــا. ــات المتحــدة، وروســيا، وأوروب الولي

ــرب آســيا  ي غ
ــة �ف ــة إقليمي ــة أمني إن إنشــاء عملي

ي النهايــة بمثابة 
وشــبه الجزيــرة العربية ســيكون �ف

ي منطقــة 
ــا �ف تيبــات أمنيــة أوســع نطاًق إعــداد لرت

ــا  وع تفاهــم حالًي ق الئوســط. ويركــز مــرش الــرش
ي الذي 

ي الــكا�ف ي العمل التحضري
عــى النخــراط �ف

ــن  ــالً ع ــم، فض ــكار والتفاه ــادل الئف ــمح بتب يس
ــاون  ــا التع ــون فيه ي يك

ــ�ت ــالت ال ــد المج تحدي
ــا  ــا، والتنســيق كافي ــا و/أو ممكًن وريً ي رصف

ضــا�ف الإ
ة  بالفعــل؛ فضــالً عــن تحديــد المتطلبــات قصــري
الئجــل ضمــن إطار رؤية طويلــة الئجل. وخالصة 
ي 

ــا أن إنشــاء نظــام أمــ�ف ــه طالم القــول هــي أن
ف  كــري ف الرت إقليمــي لــم يتحقــق بعــد، فإنــه يتعــني
ــول إل  ــة الوص ــول كيفي ــة ح ــاء عملي ــى إنش ع

هــذا الهــدف.

ــألة مرجعية ي كمس
طار الأم�ن الإ

ي ســياق الئمن 
وري �ف عــى الرغــم من أنه من الرصف

تاحة  قليمي إلغاء قضايا "الئمن" و"التســيس" لإ الإ
ــة عــى نطــاق  ــاء الثق ــة تســمح ببن الفرصــة لبيئ
أوســع، إل أن السياســة الواقعيــة يجب أن تأخذ 
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قليمية  ي العتبار المصالح والئولويات الئمنية الإ
�ف

الحاليــة، والمصالــح والئولويــات الئمنيــة خــارج 
قليمــي، مــن أجــل تأطــري العالقــات  النطــاق الإ
، فبمــا  الحاليــة والمســتقبلية حولهــا. وبالتــالي
أن الهــدف العــام هــو بنــاء أســاس لمناقشــات 
متعــددة المســتويات ومتعــددة الوظائــف حــول 
مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا، فإنــه يجــب أن 
ــية  ــق الجيوسياس ــام بالحقائ ــياق الع ــدأ الس يب
ي منطقــة غــرب 

اتيجية الحاليــة. و�ف والجيواســرت
ي هــذا تقييم 

آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة، يعــ�ف
ي تحتفظ بها بشــكل أســاسي 

الئولويات الئمنية ال�ت
الئطــراف المعنيــة مــن داخل المنطقــة وخارجها، 
الســعودية،  العربيــة  والمملكــة  إيــران،  مثــل 
والوليــات المتحــدة، وروســيا، وأوروبــا. ويجــب 
ف هــؤلء  أن تخضــع أي مبــادرة مســتقبلية بــني
ي 

ف – حــ�ت �ف / المحتملــني ف ف الفعليــني المتنافســني
كــرش تحديًدا وتقنية – لدراســة واقعية  المجــال الئ
شــارة إل المصالــح الئمنيــة الصعبــة عنــد  مــع الإ

تقييــم جــدوى المبــادرة المعنيــة.

اكــة  وقــد تمكــن مركــز البحــوث التطبيقيــة بالرش
ق )CARPO(، ومركــز الخليــج لالئبحــاث  مــع الــرش
ف  اء الئمنيني ة مــن الخــرب مــن ضــم مجموعــة صغري
ــى  ــة ع ــرة عام ــع نظ ــل وض ــن أج ــن م النافذي
اتيجية المتاحــة. وفيما  أولويــات الئمــن الجيوســرت
يــىي نظــرة عامــة موجــزة لالئولويــات الئمنيــة 

الئساســية لــكل قــوة مــن القــوى الفاعلــة:

ي 
�ف والئمــن  الدفــاع  عقيــدة  تشــكلت  إيــران: 

يرانيــة بســبب التجربــة  ســالمية الإ الجمهوريــة الإ
يــران والحــرب  المؤلمــة لمحاولــة غــزو العــراق لإ
ف البلديــن.  ي ســنوات بــني

ي اســتمرت ثمــا�ف
الــ�ت

اتيجًيا،  ــة اســرت ــا معزول ــًدا أنه ــران جي ــدرك إي وتُ
ي مرتبــة عســكرية أقــل مــن خصومهــا 

وأنهــا �ف
ي بقيــة العالــم. ولذلك، 

ي المنطقــة، أو �ف
ســواء �ف

ــك  ــردع وذل ــى ال ــكري ع ــا العس ــد موقفه يعتم
ــة، فضــالً عــن  ــا الصاروخي مــن خــالل منظومته
ــات  ــن الجماع ــدول وم ــن ال ــا م ــا لحلفائه دعمه

ي 
ــة أو المختلطــة �ف ــة غــري الحكومي ــدول الحليفــة، والقــوى الفاعل ســالمية شــبكة عــى الئرض مــن ال ــة الإ ي أسســت بموجبهــا الجمهوري

ــ�ت اتيجية ال الســرت  4
ــي. قليم ــا الإ جواره

ي 
ي المنطقــة، وبصفــة خاصــة �ف

غــري الحكوميــة �ف
العــراق، ولبنان، وســوريا. ويتوقــع المحللون أن 
يســتمر هــذا التوجــه، الــذي ظــل متبًعــا طــوال 
العقــود الئربــع الماضيــة منــذ قيــام الجمهوريــة 
يرانيــة. وتنظــر إيــران إل الوليــات  ســالمية الإ الإ
لهــا،  الرئيــ�ي  التهديــد  باعتبارهــا  المتحــدة 
ي طهران 

ة الئمنيــة الرئيســية �ف ف وبالتــالي فــإن الركــري
ي 

ف �ف ــني كي هــي الحــد مــن الوجــود والنفــوذ الئمري
ــدة  ــات المتح ــحاب الولي ــد انس ــة. وبع المنطق
مــن التفاقيــة النوويــة، عــززت إيران مــن قدراتها 
عــى الــردع، فضــالً عــن اتباعهــا لسياســة إقليمية 
ــًرا إل أن  ــة. ونظ ــالً للمصالح ــل مي ــة أق وخارجي
إيــران تنظر دوًمــا إل المملكة العربية الســعودية 
باعتبارهــا تهديــًدا أمنًيــا وليســت مجــرد منافــس 
ــة  ــة لحماي ــة خاص ــران أهمي ــولي طه ــي، ت إقليم
ــف رادع.  ــة"4 كتحال ــور المقاوم ــمى "مح ــا يس م
ومــع ذلــك، تســعى إيــران أيًضــا إل توســيع 
نظــًرا  انهــا،  جري مــع  القتصاديــة  عالقاتهــا 
ــدة  اي ف ــة المرت ــة والجتماعي ــات القتصادي للتحدي
ي هــذا الشــأن قدمــت 

ســالمية و�ف للجمهوريــة الإ
يــن مــن أجــل  انهــا المبا�ش احــات لجري إيــران اقرت
التوافــق عــى ترتيبــات أمنيــة إقليميــة أوســع 
ــاع نهــج جماعــي،  ــد عــى اتب ــا، مــع التأكي نطاًق
تحدده حســابات تضمــن مصلحة جميع الئطراف 
قليميــة، بهــدف تحقيق الســتقرار  مــن القــوى الإ

ــة. ي المنطق
�ف

ــة  ــعودية: تنظــر المملك ــة الس ــة العربي المملك
العربيــة الســعودية إل إيــران باعتبارهــا التهديــد 
ي 

ــا �ف دد المملكــة دوًم ــرت ــالي ت الرئيــ�ي لهــا، وبالت
ي حــوار مع طهــران. وتتمثل الئولويات 

الدخــول �ف
ي الحــد 

الرئيســية مــن وجهــة النظــر الســعودية �ف
ي المنطقــة، وتعميــق وتوســيع 

مــن نفــوذ إيــران �ف
ــر  ــا نفــس الفك ي له

ــ�ت ــدان ال العالقــات مــع البل
والتوجــه، والحفــاظ عــى التحالــف مــع الوليات 
المتحــدة، مقــدم الحمايــة الئمنيــة الرئيــ�ي 
ــن أن  ــم م ــى الرغ . وع ــري ــا تغي ــة، دونم للمملك
المملكــة تنظر إل سياســات إدارة ترامــب الحالية 
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ــن  ة م ــري ــة كب ــاك درج ــإن هن ، ف ي ــا�ب ــكل إيج بش
ــج  ــة النه ــتدامة وفعالي ــدى اس ــول م ــك ح الش
الئمريــ�ي الحــالي تجــاه إيــران؛ لئن الرياض تدرك 
ــى  ــالوة ع ــران. وع ــواء طه ــة احت ــًدا صعوب جي
ــأن  ــق بش ــن القل ــة م ــة عالي ــاك درج ــك، فهن ذل
نظــًرا  المملكــة،  داخــل  القتصــادي  الوضــع 
ي اليمــن ل 

ــأن التدخــالت �ف ــد، ب اي ف دراك المرت ــالإ ل
يمكــن أن تســتمر دون نهايــة، بمــا يتيــح مدخــالً 
ي 

ــ�ت ــة ال ــال الفاعل ــوات التص ــع قن ــاركة م للمش
ــوار  ــم أن الح ــك، رغ ــة. ولذل ي الئزم

ــا دور �ف له
أو التقــارب مــع إيــران غــري مطــروح حالًيــا عــى 
الطاولــة، فــإن الريــاض منفتحة عى المناقشــات 
ــة  ي نهاي

ــران �ف مــع القــوى الئخــرى، حــ�ت مــع إي
المطــاف، حــول عــدد مــن القضايــا مثــل جهــود 
ي ســوريا والعــراق، أو التســوية 

عمــار �ف إعــادة الإ
اتيجيات  ي اليمن، أو اســرت

السياســية المســتقبلية �ف
رهــاب. وخالصــة القــول هــي  ونهــج مكافحــة الإ
عــدم وجــود تصــورات ثابتــة للمملكــة العربيــة 
الســعودية. فالمملكــة منفتحــة عــى العمــل عى 
قليميــة الئخــرى، مــن  تخفيــف حــدة التوتــرات الإ
ي مقابــل انعــدام وجــود حل 

أجــل خلــق تــوازن �ف
متوقــع للــرصاع مــع إيــران.

الوليــات المتحــدة: انخرطت واشــنطن انخراًطا 
قليميــة لمنطقــة غرب آســيا  ي الشــؤون الإ

عميًقــا �ف
وشــبه الجزيــرة العربيــة لمــدة أكــرش مــن 50 
عاًمــا، واصلــت خاللهــا تحقيــق مصالحهــا الئمنية 
ي الحفــاظ عــى وجــود 

الئساســية: وهــي تتمثــل �ف
قليمية بشــكل مناســب، أي  ف القــوى الإ تــوازن بــني
ف يدعمــون  الســعي إل الرتبــاط بحلفــاء إقليميــني
موقف الوليات المتحدة من أعدائها، ومنافسيها، 
إيــران؛ وتقليــل  أو   ، ف الصــني أو  مثــل روســيا، 
ــح  ــى المصال ــاب ع ره ــه الإ ــذي يمثل ــر ال الخط
الئمريكيــة، وضمــان الوصــول إل الطاقــة وحرية 
ــووي. وبشــكل  المالحــة؛ ومكافحــة النتشــار الن
ي الســيطرة 

ــات المتحــدة �ف عــام، نجحــت الولي
ــتواصل  ــا، وس ــة مصالحه ــة لخدم ــى المنطق ع
ة  شــارات الئخري القيــام بذلــك عــى الرغم مــن الإ
اتيجي  إعــادة توجــه اســرت إل احتمــال وجــود 
بعيــًدا عــن المنطقــة. إن الوليــات المتحــدة 

ــد  ــة ق ــوة إقليمي ــا ق ــران باعتباره ل تنظــر إل إي
م معهــا اتفاقيــات ضمنيــة؛ إذ تــرى واشــنطن  تـُـرب
ــران،  ــح طه ــع مصال ــق م ــا ل تتواف أن مصالحه
ي أن إيــران ستســعى 

فضــالً عــن انعــدام ثقتهــا �ف
وط الســتقرار  لتحقيــق أهــداف تتفــق مــع �ش
ــع  ــدة. وم ــات المتح ــة بالولي ــي الخاص قليم الإ
ذلــك، طالمــا لــم يتــم تحــدي دورهــا الئســاسي 
المتحــدة  الوليــات  فســتواصل  المنطقــة،  ي 

�ف
اع مــع أعدائهــا مــن أجــل  ف ف عــى إنهــاء الــرف كــري الرت

ــد غــري المتعمــد. تجنــب التصعي

روســيا: نظــًرا لئن روســيا ل تلعــب ذلــك الــدور 
المتحــدة  الوليــات  تلعبــه  الــذي  المحــوري 
ي منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة 

الئمريكيــة �ف
العربيــة، لذلــك تهــدف روســيا إل وضــع نفســها 
نشــاء نظــام إقليمــي لمواجهــة  كالعــب رئيــ�ي لإ
الهيمنــة الئمريكيــة. ولذلــك، فإن انخراط روســيا 
النجاحــات  اســتغالل  يســتهدف  المنطقــة  ي 

�ف
ي البحــث عــن 

وتقليــل المخاطــر. وهــذا يعــ�ف
ــة  ــل مواجه ــن أج ــدة م ــة جدي ــط اقتصادي رواب
ي 

سياســة العقوبــات الغربيــة الحاليــة، وخاصــة �ف
مجــالت الطاقة والزراعة والمعدات العســكرية، 
ــد  ــاء جــدد عــى الصعي ــن إيجــاد حلف فضــالً ع
الســياسي والقتصــادي، وضمــان تصديــر المواد 
ة،  ــة. وبالنســبة للمجــالت الئخــري الهيدروكربوني
مــن  رهــاب  الإ مكافحــة  اتيجيات  اســرت تُعتــرب 
العنــارص الرئيســية مــن حيــث وقــف انتشــار 
ي الروســية. 

ي إل داخــل الئرا�ف
التطــرف الديــ�ف

وعــالوة عــى ذلــك، فــإن موســكو ل تريد حدوث 
ق  ي منطقــة الــرش

المزيــد مــن زعزعــة الســتقرار �ف
الئوســط عــى مســتوى أوســع نطاًقــا، لئن هــذا 
ي ســيكون 

ــ�ت ــدات ال ــدد التهدي ــن ع ــد م ــد يزي ق
لروســيا ســيطرة محــدودة عليهــا. وبذلــك، فــإن 
ي 

الحفــاظ عــى مســتوى قــوي لوجــود الدولــة �ف
منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة هــو 
القضيــة الئبــرز حالًيــا. ولذلــك، فــإن روســيا 
ي من شــأنها 

منفتحــة عــى العمليات والمناهج ال�ت
اعــات وإيجــاد تســوية سياســية  ف تيســري حــل الرف
ــات  ــاء مجموع ــذا إنش ــمل ه ــة. ويش ي المنطق

�ف
كة  متعــددة الئطــراف لمناقشــة القواســم المشــرت
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ي المنطقــة، مثــل 
واعتمــاد تدابــري لبنــاء الثقــة �ف

ــول  ــاد ح ــددة الئبع ــوارات متع ي ح
ــاركة �ف المش

مســتقبل المنطقة. وخالصة القول إن الســتقرار 
ي منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة 

الســياسي �ف
ــية  ــية الروس ــح الئساس ــدم المصال ــة يخ العربي

عــى المــدى الطويــل.

أوروبا: تُشــكل منطقة غرب آســيا وشــبه الجزيرة 
ــارات الجيوسياســية  ــة أحــد أهــم الختي العربي
ي أوروبــا، عــى الرغــم مــن حقيقــة أن أوروبــا 

�ف
اتيجية  غائبــة إل حــد كبــري مــن الناحيــة الســرت
عــن هــذه المنطقة. وعــى النقيض من الوليات 
المتحــدة أو روســيا، فــإن أوروبــا تســعى إل 
ي المنطقــة، مثــل 

تحقيــق أهداًفــا معياريــة �ف
الدفــاع عن القانون الدولي وســلطة المؤسســات 
أوروبــا  ف  تركــري وينصــب  الئطــراف.  متعــددة 
ــة  ــة النووي ــة التفاقي بشــكل أســاسي عــى حماي
ــة  ــار التفاقي ــن انهي ــينجم ع ــران؛ إذ س ــع إي م
ي  المزيــد مــن التقويــض لــدور التحــاد الئورو�ب
ــك،  ــة. ومــع ذل ــة عالمي ــه كقــوة معياري وصورت
تمتلــك أوروبــا أيًضــا مصالــح اقتصاديــة وأمنيــة 
تتعــارض مع إيــران: ومنها أمن إ�ائيل، وإعادة 
ي ســوريا، والعالقــات القتصاديــة مع 

عمــار �ف الإ
الخليــج  ودول  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
تســعى  لذلــك،  ونتيجــة  الئخــرى.  ي  لعــر�ب ا
ــا  ف مصالحه ــني ــوازن ب ــق الت ــا بقــوة لتحقي أوروب
المتضاربــة فيمــا يتعلــق بإيــران. أمــا فيما يخص 
ــر  ، فتظه ي ــر�ب ــج الع ــع دول الخلي ــات م العالق
ــاد  ــا العتم ي قضاي

ــة �ف ــا المتوازن ــة أوروب سياس
ــة،  ــلحة المربح ــات الئس ــة، وصفق ــى الطاق ع
نســان. وقــد تراجــع التحــاد  وحمايــة حقــوق الإ
حداث تحول رئي�ي  ي عــن نيته للســعي لإ الئورو�ب
ــا  ــدأت أوروب ــك، ب ــدلً مــن ذل ــة؛ وب ي المنطق

�ف
ــة  ــة لمكافح ــرش واقعي ــل أك ــدة عم ي أجن

ــ�ف ي تب
�ف

رهاب، والســيطرة عى عمليات الهجرة، ومنع  الإ
النتشــار النــووي، وتعزيــز صمــود الحكومــات 
ــعي  ــل الس ــن أج ــة. وم قليمي ــات الإ والمجتمع
ي 

ــق الســتقرار �ف ــة شــاملة لتحقي ــق مقارب لتحقي
المنطقــة، فــإن أوروبــا منفتحــة عــى جميــع 
ي 

المناقشــات الخاصــة بالتســويات السياســية �ف
عمــار  ي جهــود إعــادة الإ

المنطقــة، والمســاهمة �ف
ي أماكــن مثــل ســوريا واليمــن والعــراق. 

�ف

ــر  ــد النظ ــات عن ــن التناقض ــة م ز مجموع ــرب وت
الفاعلــة  للقــوى  الئمنيــة  المصالــح  كافــة  إل 
المذكــورة أعــاله، ســواء تلــك القابلــة للتفــاوض 
أو غــري القابلــة للتفــاوض، بيــد أن هنــاك بعــض 
أن  فيبــدو  والتداخــالت.  كة  المشــرت القواســم 
هنــاك مجــالت محتملــة للتعاون ضمــن الحدود 
ــث  ــة، حي ــح الئمني ــن المصال ــدد م ــة لع الحالي
ــال،  ــاط اتص ــق نق ــل وخل ــز التداخ ــرب تعزي يُعت
ي نهايــة المطــاف، 

بمــا قــد يعالــج الختالفــات �ف
هــو مفتــاح التحــرك نحــو شــكل مــا مــن أشــكال 

ــي. ي إقليم
ــ�ف ــل أم ــة تكام ــذ عملي تنفي

ــتقبل:  الطريق نحو المس
التــطــبــيــــق

ــاون  ــاملة للتع ــة الش ــوط العريض ــع الخط تجم
ف المســارات المفاهيميــة  قليمــي بــني ي الإ

الئمــ�ف
ي عمليــة متوازيــة من أجل بناء الثقة 

والتطبيقيــة �ف
ــا نحــو المســتقبل. وهــذا  ي قدًم

ــة للمــ�ف الالزم
، ضمــن الســياق الحــالي للعــداوات القائمة  ي

يعــ�ف
ف مختلــف القــوى  وعــدم التناســق الموجــود بــني
ــال  ــوات التص ــن قن ــلة م ــاء سلس ــة، إنش الفاعل
ح وجهــات النظــر  ي يمكــن فيهــا �ش

العاديــة الــ�ت
وتوضيحها. ويشــمل ذلك توســيع دائرة وشــبكات 
الحــوار لتتضمــن القــوى الفاعلــة الناشــئة، فضالً 
ــية  ــة الرئيس ــن المجموع ــًدا ع ــا بعي اكه ــن إ�ش ع
المســتهدفة من "العنــارص المشــتبهة المعتادة"، 
أي المستشــارين، وصناع القرار رفيعي المستوى 
ي تبــ�ف 

. وتتمثــل الفكــرة �ف ف ف الئمنيــني أو المســؤولني
ــن  ــره م ــم تطوي ــذي ت ــي – ال ــار المفاهيم ط الإ
خــالل التعــرف عــى المصالــح الئمنيــة الئساســية 
قليميــة الفاعلــة – كنقطــة يرتكــز حولها  للقــوى الإ
ف أصــوات  ي المســتقبل. ومــع تضمــني

الحــوار �ف
ــي  ــي واقع ــل مفاهيم ــار عم ــن إط ــدة ضم جدي
بشــكل كاٍف، تبــدو أشــكال التبــادل المجــزأة، 
ي تنقســم فيهــا العقبــات القائمــة إل أجــزاء 

والــ�ت
يمكــن التحكــم فيهــا، قابلــة للحــدوث.

وع تفاهــم  ــا لتلــك الغايــة، أســس مــرش وتحقيًق
اء  خمــس مجموعــات عمــل، مؤلفــة مــن خــرب
العالقــات   )1(  : يــىي بمــا  تختــص   ، ف إقليميــني
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التجاريــة والتعــاون القتصــادي؛ )2( التحديــات 
القطــاع  إصــالح   )3( المنــاخ؛  وتغــري  البيئيــة 
رهــاب؛ )4( �ديــات وســائل  ي ومكافحــة الإ

الئمــ�ف
؛ )5( جهــود إعــادة  ي عــالم والتكامــل الخطــا�ب الإ
ي ســوريا واليمــن والعــراق. وقد قدمت 

عمــار �ف الإ
ي انعقــدت 

ــ�ت مجموعــات العمــل المذكــورة، وال
طــوال النصــف الئول مــن عــام 2019م، برامــج 
ــا  للحــوار، بحيــث يمكــن إلغــاء تســييس القضاي

المطروحــة إل حــد مــا.

ي أن مجموعات العمل 
تكمــن أهمية هذا النهــج �ف

المذكــورة تُشــكل نمــاذج تبــادل أقــل رســمية 
وتوفــر مســتوى مــن المرونــة يتــم بموجبهــا 
ــج  ــالل دم ــن خ ــل. وم ــاون المحتم ــم التع تقيي
ي 

�ف المثــال  ســبيل  عــى   ، المســتقبىي التفكــري 
ف عــى أفــق  كــري مجــالت البيئــة والقتصــاد، والرت
ــنوات،  ــس س ــه خم ــل مدت ــط الئج ي متوس

ــ�ف زم
تعتــرب المناقشــات الحاليــة إحــدى آليــات إنهــاء 
ي 

ي ســياقها )الزم�ف
اعــات، حيث تضع القضايا �ف ف الرف

قليمــي( الئوســع نطاًقــا، بــدلً مــن أن يُنظــر  والإ
ــة.  ــر الحالي ــن الئط ــكاسي ضم ــف انع ــا كموق له
ونظــًرا لئن المصالح الئمنيــة المذكورة أعاله تركز 
ــوى  ــة للق قليمي ــة والإ ــات المحلي ــى الهتمام ع
ف مجموعــات العمــل  الفاعلــة المعنيــة، فــإن تركــري
ــل  ــود تداخ ــمح بوج ــة يس ــا العملي ــى القضاي ع
ف الجانــب  كاٍف، وخلــق مســاحة مــن التفاعــل بــني

وع. ــي للمــرش ــب التطبيق ــي والجان المفاهيم

وتَُمِكــن هــذه المنهجيــة مجموعــات العمــل مــن 
تطويــر مســارات عمــل يمكــن الســري فيهــا، بمــا 
ــة  ــو عملي ــق نح ــة طري ــكيل خارط ي تش

ــهم �ف يُس
ي منطقــة غــرب آســيا وشــبه 

أمنيــة إقليميــة �ف
ف  كــري الجزيــرة العربيــة. والئهــم مــن ذلــك أن الرت
ي هــذه المنهجيــة ينصــب عــى العمليــة نفســها 

�ف
قليمــي.   بــدلً مــن الهــدف الشــامل لالئمــن الإ
وهــذا لــن يتحقــق إل بعــد وجــود تفاهــم حــول 
ي أي مجــال قد 

ي يمكــن اتخاذهــا �ف
الخطــوات الــ�ت

يبــدأ فيــه تنفيــذ هــذه العمليــة للوصــول إل 
ف بطريقــة مســتدامة. قليميــني التكامــل والئمــن الإ

التوصيــات المتعلقــة بأوروبا

ل تــزال أوروبــا تكافــح مــن أجــل تحديــد دورهــا 
ــرة  ــرب آســيا وشــبه الجزي ــة غ ي منطق

ــق �ف الدقي
اتيجية  ــرت ــد اس ــع بع ــم تض ــا ل ــة، ولكنه العربي
متماســكة تؤمن مصالحها الئساســية وتعزز نهجها 
ــى  ــل ع ــا العم ــل أوروب ــ�ي تواص ــاري. ول المعي
ف  اتيجيني اء الســرت ف عــى الخــرب ذلــك الئمــر، يتعــني
أربــع  دراســة  ف  الئوروبيــني السياســة  وصنــاع 

ــية: ــات رئيس توصي

1( عــدم التقليــل مــن أهميــة "القــوة الناعمة" 
ــة  ــا المصداقي ــح أوروب ــا تمن نه ــة؛ لأ الأوروبي
ــار  قليمــي. يُش ــز التكامــل الإ والتفويــض لتعزي
ي 

إل أوروبــا عــى أنهــا "قــوى فاعلــة غــري مؤثرة" �ف
منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة نظًرا 
ي هــذه 

لئنهــا ل تمتلــك تواجــداً عســكرياً مناســباً �ف
ي التواجد 

المنطقــة. ومــع ذلــك، فهــذا النقــص �ف
ي هــذه المنطقــة تحديًدا قد أدى إل 

العســكري �ف
ي وبعــض الــدول  جعــل أوروبــا والتحــاد الئورو�ب
ويــج،  الئوروبيــة مثــل ألمانيــا أو ســويرا، أو الرف
أو فنلنــدا، أو هولنــدا، تحظــى بقــدر كبــري مــن 
ي 

ام والتقديــر مــن قبــل القــوى الفاعلــة �ف الحــرت
ة  ــري ــات كب ي قطاع

ــك �ف ، وكذل ي
ــد�ف ــع الم المجتم

ــمح  ــمعة تس ــذه الس ــمية. وه ــب الرس ــن النخ م
ي 

لمســؤولي الــدول الئوروبيــة والقــوى الفاعلــة �ف
ي بــأن تلعب دوًرا بارًزا 

منظمــات المجتمــع المــد�ف
قليمــي. وتعتــرب المبــادرات  ي تعزيــز التكامــل الإ

�ف
ي تقــوم عــى عالقــات الئفــراد ببعضهــم 

الــ�ت
ــال  ــوات التص ، وقن ي

ــا�ف ــادل الثق ــض والتب البع
الرســمية، قنــوات فعالــة لتحقيــق هــذا التكامــل.

ن  ن عــى التعليم وبنــاء القدرات لتمك�ي كري 2( الرت
قليميــة الفاعلــة مــن تنفيــذ خرائــط  القــوى الإ
الطريــق الخاصة بالتكامل. إن تطوير المفاهيم 
وســبل الفهــم الشــاملة )أي التفاهــم( المتعلقــة 
ي ُقدًمــا مــن أجــل 

بأفضــل الطــرق الالزمــة للُمــ�ف
قليمــي، يجــب أن يضمــن  تحقيــق التكامــل الإ
ــا عــى  ــة، وقدرته ــات القــوى الفاعل ــوع خلفي تن
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ــتقبلية.  ــاون المس ــات التع ــم اتفاق ــذ معال تنفي
ي 

وتتمثــل المهمــة الرئيســية للجهــود الئوروبيــة �ف
ف القــوى الفاعلــة والمؤسســات الجتماعيــة  تمكــني
ــب  ــكان المناس ي الم

ــد �ف ــن التواج ــة م والحكومي
ــام فــرص  ــالي اغتن ــت المناســب، وبالت ي الوق

و�ف
التعــاون الهادفــة.

اك كافــة  3( الحفــاظ عــى نهــج متــوازن، وإ�ش
ي منطقــة غــرب 

ــة �ن قليمي ــة الإ الأطــراف الفاعل
آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة. ل يوجــد بديــل 
ــة غــرب  ــع منطق ــل م ــد التعام ــج شــامل عن لنه
آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة، ســواء كان ذلــك 
عــن طريــق الدبلوماســية المكوكيــة إل عواصــم 
ي المنطقــة، أو عــن طريــق بيانــات 

متعــددة �ف
ــة  ــة، أو خدم ــات الئوروبي ــن الحكوم ــادرة ع ص
لالتحــاد  التابعــة  ي  الئورو�ب الخارجــي  العمــل 
ك فيهــا جميــع العواصــم،  ي تشــرت

، والــ�ت ي الئورو�ب
: يجب  أو التواجــد المطلــق للســلك الدبلومــاسي
ي جميــع 

ــا معايــرة تواصلهــا بعنايــة �ف عــى أوروب
ــا  ــى حياده ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــات م التجاه
ي الســعي لتحقيق 

ومصداقيتهــا كوســيط محايــد �ف
ــي. قليم ــل الإ التكام

ي والشــعور 
4( التأكيــد عــى التقــارب الجغــرا�ن

ف  قليمــي. يكمــن الفــرق الرئيــ�ي بــني بالنتمــاء الإ
ي 

ي القــرب الجغــرا�ف
أوروبــا والوليــات المتحــدة �ف

لئوروبــا مــن منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة 
ق  ــرش ي ال

ــدث �ف ي تح
ــ�ت ــورات ال ــة. فالتط العربي

ويحتــاج  فــوًرا.  أوروبــا  عــى  تؤثــر  الئوســط 
المتحاورون الئوروبيون إل التأكيد عى نظرائهم 
ي منطقــة غرب آســيا 

ف بــأن التحديــات �ف قليميــني الإ
ــات  ــة تشــكل أيًضــا تحدي ــرة العربي وشــبه الجزي
بالنســبة لئوروبــا. وستســاعد فكــرة التواصــل 
ف  ك عــى توليــد الثقــة بــني والهتمــام المشــرت
ي 

، والرغبــة �ف ف انهــا الئوروبيــني دول المنطقــة وجري
كة.  البحــث عــن حلــول مشــرت

إن النهــج المتعــدد الئطراف والمســتويات لالئمن 
ي قدماً من 

قليمــي هــو الســبيل الوحيــد للمــ�ف الإ
أجــل التغلــب عــى حالــة غيــاب الثقــة القائمــة، 
ي العالقات 

والحيلولــة دون المزيد من التدهور �ف
قليميــة، وإرســاء أســاس يمكــن أن ينشــأ عليــه  الإ
ــج  ــاً للنه ــتقراراً، ووفق ــرش اس ــي أك ــام إقليم نظ
وع  اتخــذ مــرش الملخــص،  ي هــذا 

الموضــح �ف
ــح،  ــاه الصحي ي التج

ــة �ف ــوات أولي ــم خط تفاه
فقــد آن الئوان لمزيــٍد مــن البنــاء. 



 CARPO فعن الكاتبني عن 

GRCF عن

ي ألمانيــا 
ف �ف ي عــام 2014م، مــن قبــل عــدد مــن الئكاديميــني

تأســس المركــز �ف
ق الئد�ف والئوســط والعلوم السياســية  ي مجالت دراســات الرش

والذين تدربوا �ف
وبولوجيــا الجتماعيــة. ويقــوم المركــز عــى البحــث والستشــارات  والئنرش
اكــة مــع  ف عــى تنفيــذ المشــاريع بالتعــاون الوثيــق والرش كــري والتبــادل مــع الرت
ــن  ــه يمك ــو أن ي شــبكة كارب

ــون �ف ــد الباحث ق. يعتق ــرش ي ال
ــة �ف الئطــراف الفاعل

تحقيــق مســتقبل مزدهــر وســلمي للمنطقــة عى أفضــل وجه من خــالل وضع 
ــات  مكان سياســات شــاملة ودعــم الســتثمار القتصــادي الــذي يســتوعب الإ
بداعيــة لجميــع القــوى الفاعلــة ذات الصلــة. ولذلــك، يفتــح كاربــو قنــوات  الإ
ف ورجــال الئعمال  ف والمواطنني ف الئكاديميــني دائمــة لنقــل المعرفــة التفاعليــة بــني

وواضعــي السياســات.

ي مركز الخليج 
وع تفاهــم �ف كريســتيان كــوخ قائد مــرش

ــري المستشــارين  ي جنيــف، ســويرا، وكب
لالئبحــاث �ف

ــابًقا  ــغل س ــا ش ــل. كم ي بروكس
ــد Bussola �ف ي معه

�ف
منصب مدير مركز الخليج لالئبحاث ومدير الدراســات 
، كمــا عمــل  ي ي مركــز الخليــج لالئبحــاث بــد�ب

الدوليــة �ف
مارات  ي مركــز الإ

اتيجية �ف كوخ رئيًســا للدراســات الســرت
ي مــن  ي أبــو ظــ�ب

اتيجية �ف للدراســات والبحــوث الســرت
عــام 1995 إل عــام 2004. يعمــل كــوخ عــى تحليــل 
ي تتعلــق 

قضايــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي الــ�ت
ــالء  ــع إي ــة، م ي ذي الصل

ــ�ف ــي والئم ــأن الخارج بالش
ف دول مجلــس التعاون  اهتمــام خــاص بالعالقــات بني
. ويهتم كوخ بشــكل خاص  ي الخليجي والتحاد الئورو�ب
ي تدفع قضايــا الئمن 

بفهــم أفضــل للديناميكيات الــ�ت
ي منطقــة الخليــج وتعزيــز جوانــب الئمــن 

قليمــي �ف الإ
قليميــة والدولية. وقد  ف القوى الفاعلة الإ ي بــني

التعــاو�ف
 ألــف الدكتــور كــوخ ثمانيــة كتب. فهــو مؤلــف كتاب:

 Politische Entwicklung in einem arabischen Golfstaat:
Die Rolle von Interessengruppen im Emirat Kuwait 
ي كتابــة العديــد مــن فصــول 

فضــالً عــن مســاهمته �ف
ــوخ،  ــارك ك ــد ش ــة. وق ــالت الصحفي ــب والمق الكت
الــذي حصــل عــى الدكتــوراه مــن جامعــة ارلنجــن 
ي "إنشــاء مؤتمــر إقليمــي لالئمــن والتعــاون 

غ، �ف نورمــرب
ي منطقــة الخليــج".

�ف

 ckoch@grc.net للتواصل مع الكاتب عرب

: هــو المؤســس المشــارك والرئيــس  ي
عدنــان طبطبــا�ئ

ــو"  ــط "كارب ق الئوس ــرش ــاث ال ــز أبح ــذي لمرك التنفي
ومقــره ألمانيــا. وهــو حاصــل عــى منحــة دراســية من 
ي 

يش هاينه  �ف معهد العلوم الجتماعية بجامعة هايرف
يرانية، يتم استشارة  ي الشؤون الإ

دوسلدورف. وكخبري �ف
كات  ي من قبل صناع السياسات والرش

الســيد / طبطبا�ئ
يران.  الئوروبيــة حــول الشــؤون الداخلية والخارجيــة لإ
عالم  ي وســائل الإ

وتُنــرش تحليالته وتعليقــه بانتظام �ف
الدوليــة. ومــن خــالل مشــاريع كاربــو، ينشــط عدنــان 
ي 

ي العديد من مبادرات حوار المجتمع المد�ف
ي �ف

طبطبا�ئ
ي تركز عى منطقة غرب 

الثنائية والمتعددة الئطراف ال�ت
آســيا وشــبه الجزيرة العربية. وعالوة عــى ذلك، يرعى 
ي عدداً من المنشــورات المختلفة والفعاليات 

طبطبــا�ئ
ي كتــاب 

ي تُعقــد حــول إيــران. وقــد ألــف طبطبــا�ئ
الــ�ت

Morgen in Iran – die Islamische  Republik 
im Aufbruch )Edition Körber-Stif tung, 

2016(.    

 tabatabai@carpo-bonn.org للتواصل مع الكاتب عرب

ي جنيف، ســويرا، بموجب 
أُنشــأت مؤسســة مركــز الخليج لالئبحــاث )GRCF( �ف

ي الســويري المختــص بإنشــاء المؤسســات. وهــي تهــدف إل 
القانــون المــد�ف

ي 
ف الئكاديمــي ســواء �ف تســهيل إجــراء الئبحــاث حــول الخليــج، وتعزيــز التمــري

منطقــة الخليــج أو حولهــا، وضمــان الحصــول عــى المعلومــات الموضوعيــة 
والشــاملة، والتحليــالت حــول هــذا الجــزء المهــم مــن العالــم. وباعتبارهــا 
ــج لالئبحــاث كأحــد  ــز الخلي اف بمؤسســة مرك ــم العــرت ــا، فقــد ت ــًزا بحثًي مرك
ي تقــدم رؤى ووجهــات نظــر مــن 

ق الئوســط الــ�ت ي الــرش
المؤسســات الرائــدة �ف

منطقــة الخليــج، فهــي تمثــل جــزءاً مــن منتــدى Think Tank Leader التابــع 
ــاث  ــج لالئبح ــز الخلي ــة مرك ــل مؤسس ــي. وتعم ــادي العالم ــدى القتص للمنت
عــى تنســيق جميــع الجهــود البحثيــة لمركــز الخليــج لالئبحــاث؛ فقــد أنجــزت 
وع مــع المفوضيــة  ي ذلــك مــرش

ــد مــن مشــاريع العمــل بمــا �ف بنجــاح العدي
ــج، ومــع برنامــج  ي مــع دول الخلي ــات التحــاد الئورو�ب ــة حــول عالق الئوروبي
ي والمجلــس الــدولي لبحــوث التنميــة، بكنــدا. ويتمثل 

نمــا�ئ الئمــم المتحــدة الإ
ــري  ي تغي

ــج لالئبحــاث �ف ــز الخلي ف الرئيســية لمؤسســة مرك ــري ك أحــد محــاور الرت
ــى  ــاص ع ــكل خ ف بش ــري ك ــع الرت ــط م ق الئوس ــرش ي ال

ــية �ف ــا السياس الجغرافي
ــا  السياســات الخارجيــة والئمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وقضاي
ــع  ي إقليمي.موق

ــ�ف ــام أم ــاء نظ نش ــة لإ ــود المبذول ــج، والجه ي الخلي
ــن �ف الئم

bonn-sanaa.de :وع ــرش الم

وع "تفاهــم: خارطــة طريــق أمنيــة لمنطقــة غــرب آســيا وشــبه  يتــم تمويــل مــرش
الجزيــرة العربيــة" مــن قبــل وزارة الخارجيــة الئلمانيــة. 
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