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ملخص
أطلق مركـــز البحـــوث التطبيقيـــة ش
بال�اكة
ش
الـــرق ( ،)CARPOومؤسســـة مركـــز
مـــع
لأ
ف
ســـبتم� 2018م،
الخليج ل بحاث ( )GRCFي�
ب
ش
م�و ًعـــا بعنـــوان "تفاهـــم” :خارطة طريق
أمنيـــة لمنطقـــة غرب آســـيا وشـــبه الجزيرة
ش
المـــروع إىل بناء ركائز
العربيـــة .يهدف هذا
ت
فكريـــة جماعية للتفاهم ،أوالفهم المشـــرك
القليمي،
لكيفيـــة تحديـــد عمليـــة التكامـــل إ
ن
ت
أم�
مشـــرك لمنطقة غرب
وتصميم هيـــكل ي
آســـيا ،وشـــبه الجزيرة العربيـــة .وهي تعد
عمليـــة تطورية تدريجية؛ إذ تبـــدأ بالمكونات
أ
الساســـية الالزمـــة للتغلـــب عـــل حالـــة
انعـــدام الثقة القائمـــة ،ومعالجة الرصاعات
ت
ال� تُحدد
السياســـية وااليديلوجية الحاليـــة ي
شـــكل المنطقـــة من زوايـــا مختلفـــة ،فضال ً
عـــن معالجـــة أ
الطـــر المفاهيميـــة لهـــذه
الرصاعـــات .ويوفر ش
الم�وع هـــذه المكونات
أ
الساســـية ،بمـــا فيهـــا الســـعي مـــن أجل
ت
المشـــركة
إقامة تعـــاون موجه نحو القضايا
القليميـــة والـــيت
ين
بـــن الجهـــات الفاعلـــة إ
ي
تتنـــاول مجموعـــة متنوعـــة مـــن المواضيع،
ال� ترويجـــا ودعما مـــن أ
وهـــو مـــا ق
الطراف
ً
الخارجيـــة .ويســـمح هـــذا النهج بتأســـيس
تدريجـــي للظـــروف آ
والليات ت
الـــي يمكن ف ي�
ي
التداب� التنفيذيـــة المتبعة
ظلها أن تصبـــح
ي
أ
ف
القليمي حقيقـــة ي� النهاية.
لتحقيق المـــن إ
ش
المـــروع لتكـــون مدته
وقـــد ُصمم هـــذا
 3ســـنوات ،وتـــم تمويلـــه من قبـــل وزارة
خارجيـــة ألمانيـــا االتحادية.

13

تفاهم

أ
الســاس الفكــري لبناء خارطة
طريــق أمنيــة لمنطقة غرب آســيا
وشــبه الجزيــرة العربية
ئ
طبطبا�
كريســتيان كوخ وعدنان
ي
تحتــل منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة
أ
ز ف
ـدول  ،نظـ ًـرا لموقعهــا
مكانــة فمتمـ يـرة يت� أجنــدة المــن الـ ي
الجغـر يا� االســراتيجي ،حيــث تتنافــس عــدد مــن القوى
ت
االســراتيجي و/أو
مــن أجــل الحفــاظ عــى وضعهــا
تطويــره ف ي� هــذه المنطقــة .وقــد أدى التفاعــل المعقــد
ـن دول الـ شـرق أ
بـ ي ن
الوســط والــدول الخارجيــة إىل وجــود
قــوى َخ ِطــرة تســببت ف ي� زيــادة تعقيــد اســتقرار المنطقة
ين
اليقــن المتعلقــة
الهــش .وقــد تفاقمــت حالــة عــدم
بالطمــوح االسـ تـراتيجي للجهــات الفاعلــة بصــورة أكـ بـر
بســبب غيــاب إطــار العمــل الــذي يمكــن مــن خاللــه
معالجــة القضايــا أ
المنيــة .وبــدال ً مــن ذلــك ،فــإن اتبــاع
كبــر عــى
نهــج تــوازن القــوى ،الــذي يرتكــز بشــكل ي
نمــوذج عســكري تحــدده العداوات المشـ تـركة ،وانعدام
1

 1ف ي� مبــادرة تفاهــم ،تضــم المنطقــة المشــار إليهــا "منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيرة
العربيــة" دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــي المملكــة العربيــة الســعودية
والمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن والكويــت وقطــر وعمــان ،وكذلــك اليمــن
إ
وإيــران والعــراق.
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الثقــة العميــق ،واسـ تـراتيجيات الــردع ،ال ي ـزال نحو رؤية مشـ تـركة لمنطقة مشـ تـركة

هــو المهيمــن ،ممــا يزيــد بشــكل كبـ يـر مــن حالــة
االرتيــاب وانعــدام االســتقرار ف ي� منطقــة غــرب
آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة ،بــل ويتخطاهــا
إىل مناطــق أبعــد بكثـ يـر.

وبغيــة التغلــب عــى هــذه الحلقــة المفرغــة مــن
ش
المتفــ�  ،أطلــق
انعــدام االســتقرار والعــداء
ي
ش
ش
مركــز البحــوث التطبيقيــة بال�اكــة مــع الــرق
سبتم� 2018
( )CARPOومركز الخليج للأبحاث ف ي�
ب
ش
م�و ًعــا بعنــوان "تفاهــم :خارطــة طريــق أمنيــة
لمنطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة".
ش
المــروع إىل بنــاء ركائــز فكريــة
يهــدف هــذا
ت
جماعيــة للتفاهــم ،أو الفهــم المشــرك لكيفيــة
القليمــي ،وتصميــم
تحديــد عمليــة التكامــل إ
هيــكل أمـن ي مشـ تـرك لمنطقــة غــرب آســيا ،وشــبه
الجزيــرة العربيــة .وهــي تعــد عمليــة تطوريــة
تدريجيــة؛ إذ تبــدأ بالمكونــات أ
الساســية الالزمــة
للتغلــب عــل حالــة انعــدام الثقــة القائمــة،
ومعالجــة الرصاعــات السياســية أ
واليديولوجيــة
ت
ـ� تُحــدد شــكل المنطقــة مــن زوايــا
الحاليــة الـ ي
أ
مختلفــة ،فضـا ً عــن معالجــة الطــر المفاهيمية
ش
المــروع هــذه
وراء هــذه الرصاعــات .ويوفــر
المكونــات أ
الساســية ،بمــا فيهــا الســعي وراء
ت
المشــركة
إقامــة تعــاون موجــه نحــو القضايــا
ت
بـ ي ن
ـ� تتنــاول
ـن الجهــات الفاعلــة إ
القليميــة والـ ي
مجموعــة متنوعــة مــن المواضيــع ،وهــو مــا
ال� ترويجــا ودعمــا مــن أ
ق
الطــراف الخارجيــة.
ً
ي
ويســمح هــذا النهــج بتأســيس تدريجــي للظروف
آ
والليــات الـ ت
التداب�
ـ� يمكــن ف ي� ظلهــا أن تصبــح
ي
ي
أ
القليمــي
التنفيذيــة المتبعــة لتحقيــق المــن إ
2
حقيقــة ف ي� النهايــة.

ف
و� ضــوء الحــروب الدائــرة ف ي� ســوريا واليمــن،
ي
والجــو العــام المحمــل بالرصاعــات ف ي� الع ـراق
وأفغانســتان ،فضــا عــن الوضــع الحســاس ف ي�
البحريــن ولبنــان ،فــإن منطقــة غرب آســيا وشــبه
الجزيــرة العربيــة عــى وشــك أن تواجــه تفــككاً
ـال  ،فإنــه
عــى نطــاق أوســع بــكل تأكيــد :وبالتـ ي
البــد مــن بــذل جهــد منظــم لمواجهــة القــوى
ت
الــ� تدعــم عــدم االســتقرار .وتتمثــل إحــدى
ي
ت
الــ� يمكننــا اتباعهــا ف ي� إعــادة إحيــاء
الطــرق ت ي
أ
الخــراء
الــ� تــم طرحهــا مــن قبــل
ب
الفــكار ن ي
القليميـ يـن وواضعــي السياســات من أجــل تنفيذ
إ
عمليــة أمنيــة إقليميــة ،وال ســيما تلــك المتعلقــة
ـر عــى الحلــول ت
ت
بال�كـ ي ز
وال�تيبــات عىل المســتوى
المتعــدد أ
ت
الطــراف،
والــ� تقــوم عــى اتفــاق
ي
إقليمي شــامل (تفاهم) يتعلق بالمخاوف أ
المنية
الساســية أ
أ
القليميــة الفاعلــة .ومــن
والطــراف
إ
أجــل التغلــب عــى أوجــه القصــور ف� ت
مق�حــات
رض ي
أ
القليمــي الســابقة ،فمــن الـ وري وضع
المــن
إ
أ
القليمــي قبــل اتخــاذ
فكــرة مشـ تـركة عــن المــن إ
ت
االقــراب مــن إنشــاء "نظــام"
خطــوات تجــاه
أم ـن ي إقليمــي.
ـ� لمـ شـروع تفاهــم ،منذ
ويتمثــل الهــدف الرئيلأـ ي
البدايــة ،بالنســبة ل طــراف الفاعلــة – وبشــكل
أســاس إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية،
ي
فض ـا ً عــن مدخــات القــوى الفاعلــة الخارجيــة
القليميــة والرئيســية أ
الخــرى – ف ي� وضــع رؤيــة
إ
أ
ش
توافقيــة للتعريفــات ،والــروط والهــداف
وبالتــال تشــكيل أ
الســاس لمزيــد من المناقشــات
أ ي
المنيــة ف ي� المرحلــة التشــغيلية الثانيــة.

أ
ف
القليمــي" عــن غيــاب ال ـراع المســلح ،وتجميــد التهديــدات المتبادلــة ،وإنهــاء الحصــار االقتصــادي أو أي
 2ي� هــذه الصحيفــة ،يُعـ بـر مصطلــح "المــن إ
أشــكال أخــرى مــن الحظــر.
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والفكــرة الرئيســية الـ ت
ـ� تكمــن وراء هــذا النهــج،
ي
هــي عــدم االنتظــار ت
حــى تتحســن العالقــات
الدبلوماســية لبنــاء توافــق ف� آ
الراء ،بــل يتــم
ي
توضيــح المفاهيــم أ
الساســية مســبقا مــن أجــل
اغتنــام الفــرص جيـ ًـدا بمجــرد أن تكــون متاحــة.
ويُمكــن القــول بأنــه إذا تــم اتبــاع هــذا النهــج
قبــل االنتهــاء مــن إبـرام االتفــاق النــووي عــام
2015م ،بـ ي ن
ـن إيـران ومجموعــة الــدول الخمــس
لأ
أ
ف
الدائمــة العضويــة ي� مجلس المــن التابع ل مم
المتحــدة  3 ،1 +لــكان مــن الممكــن احتــواء ذلــك
الســياس .
الزخــم الــذي نشــأ عــى الصعيــد
ي
ولذلــك ،ال يُمكننــا تضييــع فــرص كهــذه مــرة
أخــرى.
ف
ين
يتعــن علينــا أن نضــع ف ي�
و� هــذا الســياق،
ي
االعتبــار دومــاً بعــض أ
الســس المفاهيميــة،
يــ�:
وتشــمل هــذه المبــادئ مــا ي
• أ
المــن فائــدة جماعيــة تعتمــد عــى التكامــل
المتبــادل.
أ
ـ� إال مــن خــال
•ال يتحقــق المــن بشــكل فعـ ي
الدمــج.
•يجــب تحديــد أي عمليــة خطــوة بخطــوة� ،ف
ي
ت
ال� تســمح بظهور
ظــل توافر المرونــة الكافية ي
تغيــر قــد يطــرأ عــى القــوى المحركــة،
أي
ي
وعــى آخــر المســتجدات .ويهــدف ذلــك إىل
ت
ت
ـ� تعــزز
العمــل عــى القواســم المشــركة الـ ي
التعــاون والثقــة والشــفافية تدريجيــاً ،ممــا
يــؤدي إىل خلــق رؤيــة مشـ تـركة للمنطقــة.
ت
الــ�
•تبــدأ العمليــة باالتفــاق
عــى المبــادئ ت ز ي
ف
توجــه تلــك العمليــة ،بمــا ي� ذلــك االلــرام
بحــل ال�نز اعــات بالوســائل الســلمية ،وهــذه
خطــوة أوىل حيويــة لمعالجــة حالــة انعــدام
الثقــة القائمــة ي ن
بــن جميــع االطــراف.
•تقــوم أي عمليــة عــى نهــج متعــدد المســارات
للجهــات الفاعلــة والقضايــا .وعــى مســتوى
الجهــات الفاعلــة ،هنــاك ثالثــة عنــارص يجــب
تضمينهــا (وتكــون تلــك العنــارص تم�ابطــة ف ي�
ـال ) :الحكومــة ،المســار رقــم ،2
الوضــع المثـ ي
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بــن أ
والتواصــل ي ن
الفــراد .وعــى المســتوى
ين
يتعــن تحديــد العديــد مــن
الموضوعــي،
ت
ز
نقــاط االتصــال "العمليــة" ،مــع ال�كـ يـر عــى
التعــاون الوظيفــي والموجــه للقضايــا.
أ
ف
القليمــي مــن
و� النهايــة ،يتطلــب المــن إ
• ي
القليميــة قيــادة العمليــة
الجهــات الفاعلــة إ
وتملكهــا .وال يمكــن أن تنجــح العمليــة إال إذا
ين
ين
إقليميــن ،مــع شإ�اكهــم ف ي�
ممثلــن
ضمــت
ّ
ف
و� نهاية المطاف
مناقشــات واســعة النطــاق ،ي
نقــل الملكيــة النهائيــة لهــم.
أيضــا
•تمتلــك الجهــات الفاعلــة الخارجيــة ً
مصلحــة واضحــة ف ي� منطقــة غــرب آســيا وشــبه
دورا .وقــد
الجزيــرة العربيــة ،ويجـ فـب منحهــا ً
ضمــت هــذه الجهــات ي� بدايــة المناقشــات
الواليــات المتحــدة ،وروســيا ،وأوروبــا.
إن إنشــاء عمليــة أمنيــة إقليميــة ف ي� غــرب آســيا
وشــبه الجزيــرة العربية ســيكون ف ي� النهايــة بمثابة
إعــداد تل�تيبــات أمنيــة أوســع نطا ًقــا ف ي� منطقــة
الـ شـرق أ
حاليــا
الوســط .ويركــز مـ شـروع تفاهـ
ـم ً
ف
ـكا� الذي
عــى االنخـراط ف ي� العمل
ي
التحض�ي الـ ي
يســمح بتبــادل أ
الفــكار والتفاهــم ،فضــا ً عــن
ت
الــ� يكــون فيهــا التعــاون
تحديــد �ضالمجــاالت ي
ف
ـا� وريًــا و/أو ممك ًنــا ،والتنســيق كافيــا
إ
الضـ ي
بالفعــل؛ فضـا ً عــن تحديــد المتطلبــات قصـ يـرة
الجــل ضمــن إطار رؤية طويلــة أ
أ
الجل .وخالصة
ن
القــول هــي أنــه طالمــا أن إنشــاء نظـ نـام تأم ـ زي
إقليمــي لــم يتحقــق بعــد ،فإنــه يتعـ يـن ال�كـ يـر
عــى إنشــاء عمليــة حــول كيفيــة الوصــول إىل
هــذا الهــدف.

الطار أ
ال ن
م� كمســألة مرجعية
إ
ي

عــى الرغــم من أنه من ال�ض وري ف� ســياق أ
المن
ي
القليمي إلغاء قضايا أ
"المن" و"التســيس" إلتاحة
إ
الفرصــة لبيئــة تســمح ببنــاء الثقــة عــى نطــاق
أوســع ،إال أن السياســة الواقعيــة يجب أن تأخذ

ين
والص�  +ألمانيا)
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والولويات أ
ف� االعتبار المصالح أ
القليمية
ال
منية إ
والولويــات أ
يالحاليــة ،والمصالــح أ
المنيــة خــارج
القليمــي ،مــن أجــل تأطـ يـر العالقــات
النطــاق إ
وبالتــال  ،فبمــا
الحاليــة والمســتقبلية حولهــا.
ي
أن الهــدف العــام هــو بنــاء أســاس لمناقشــات
متعــددة المســتويات ومتعــددة الوظائــف حــول
مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا ،فإنــه يجــب أن
يبــدأ الســياق العــام بالحقائــق الجيوسياســية
والجيواســراتيجية الحاليــة .ف
ت
و� منطقــة غــرب
ي
آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة ،يعـن ي هــذا تقييم
أ
أ
ت
ـاس
ال� تحتفظ بها بشــكل أسـ ي
الولويات المنية ي
أ
الطـراف المعنيــة مــن داخل المنطقــة وخارجها،
مثــل إيــران ،والمملكــة العربيــة الســعودية،
والواليــات المتحــدة ،وروســيا ،وأوروبــا .ويجــب
أن تخضــع أي مبــادرة مســتقبلية ي ن
بــن هــؤالء
المحتملــن – ت
ين
ين
ين
حــى ف ي�
الفعليــن/
المتنافســن
المجــال أ
تحديدا وتقنية – لدراســة واقعية
الكـ ثـر
ً
مــع الشــارة إىل المصالــح أ
المنيــة الصعبــة عنــد
إ
تقييــم جــدوى المبــادرة المعنيــة.
وقــد تمكــن مركــز البحــوث التطبيقيــة ش
بال�اكــة
مــع الـ شـرق ( ،)CARPOومركــز الخليــج للأ بحــاث
مــن ضــم مجموعــة صغ�ة مــن الخــراء أ
ال ي ن
مني�
ب
ي
النافذيــن مــن أجــل وضــع نظــرة عامــة عــى
أولويــات أ
المــن الجيوسـ تـراتيجية المتاحــة .وفيما
يــ� نظــرة عامــة موجــزة للأ ولويــات أ
المنيــة
أي
الساســية لــكل قــوة مــن القــوى الفاعلــة:
إيــران :تشــكلت عقيــدة الدفــاع أ
والمــن ف ي�
اليرانيــة بســبب التجربــة
الســامية إ
الجمهوريــة إ
المؤلمــة لمحاولــة غــزو العـراق إليـران والحــرب
ن
ت
ثمــا� ســنوات ي ن
بــن البلديــن.
الــ� اســتمرت
ي
ي
ت
اتيجيا،
وتُــدركف إي ـران جيـ ًـدا أنهــا معزولــة اســر ً
وأنهــا ي� مرتبــة عســكرية أقــل مــن خصومهــا
ســواء ف ي� المنطقــة ،أو ف ي� بقيــة العالــم .ولذلك،
يعتمــد موقفهــا العســكري عــى الــردع وذلــك
مــن خــال منظومتهــا الصاروخيــة ،فض ـا ً عــن
دعمهــا لحلفائهــا مــن الــدول ومــن الجماعــات
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غـ يـر الحكوميــة ف ي� المنطقــة ،وبصفــة خاصــة ف ي�
العـراق ،ولبنان ،وســوريا .ويتوقــع المحللون أن
متبعــا طــوال
يســتمر هـ أـذا التوجــه ،الــذي ظــل ً
العقــود الربــع الماضيــة منــذ قيــام الجمهوريــة
اليرانيــة .وتنظــر إي ـران إىل الواليــات
الســامية إ
إ
الرئيــ� لهــا،
المتحــدة باعتبارهــا التهديــد
في
ـرة أ
وبالتــال فــإن الركـ ي ز
المنيــة الرئيســية ي� طهران
هــي يالحــد مــن الوجــود والنفــوذ أ
ال يم�كيـ ي ن
ـن ف ي�
المنطقــة .وبعــد انســحاب الواليــات المتحــدة
مــن االتفاقيــة النوويــة ،عــززت إيران مــن قدراتها
عــى الــردع ،فضـا ً عــن اتباعهــا لسياســة إقليمية
ونظــرا إىل أن
وخارجيــة أقــل ميــا ً للمصالحــة.
ً
دومــا إىل المملكة العربية الســعودية
إيـران تنظر ً
أمنيــا وليســت مجــرد منافــس
باعتبارهــا تهديـ ًـدا ً
تــول طهــران أهميــة خاصــة لحمايــة
إقليمــي،
ي
4
مــا يســمى "محــور المقاومــة" كتحالــف رادع.
أيضــا إىل توســيع
ومــع ذلــك ،تســعى إيــران ً
نظــرا
عالقاتهــا االقتصاديــة مــع ي
ج�انهــا ،ت ز ً
للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعيــة الم�ايــدة
ف
و� هــذا الشــأن قدمــت
للجمهوريــة إ
الســامية ي
إي ـران ت
ش
لج�انهــا المبا�يــن مــن أجــل
اق�احــات ي
التوافــق عــى ترتيبــات أمنيــة إقليميــة أوســع
نطا ًقــا ،مــع التأكيــد عــى اتبــاع نهــج جماعــي،
تحدده حســابات تضمــن مصلحة جميع أ
الطراف
القليميــة ،بهــدف تحقيق االســتقرار
فمــن القــوى إ
ي� المنطقــة.
المملكــة العربيــة الســعودية :تنظــر المملكــة
العربيــة الســعودية إىل إيـران باعتبارهــا التهديــد
دومــا ف ي�
ـال تـ تـردد المملكــة أ ً
ـ� فلهــا ،وبالتـ ي
الرئيـ ي
الدخــول ي� حــوار مع طهـران .وتتمثل الولويات
الرئيســية مــن وجهــة النظــر الســعودية ف ي� الحــد
مــن نفــوذ إيـران ف ي� المنطقــة ،وتعميــق وتوســيع
ت
ـ� لهــا نفــس الفكــر
العالقــات مــع البلــدان الـ ي
والتوجــه ،والحفــاظ عــى التحالــف مــع الواليات
المتحــدة ،مقــدم الحمايــة أ
الرئيــ�
المنيــة
ي
تغيــر .وعــى الرغــم مــن أن
للمملكــة ،دونمــا
ي
المملكــة تنظر إىل سياســات إدارة ترامــب الحالية

 4االسـ تـراتيجية الـ تـ� أسســت بموجبهــا الجمهوريــة الســامية شــبكة عــى أ
الرض مــن الــدول الحليفــة ،والقــوى الفاعلــة غـ يـر الحكوميــة أو المختلطــة ف ي�
إ
ي
القليمــي.
جوارهــا إ
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كبــرة مــن
بشــكل
إيجــا�  ،فــإن هنــاك درجــة ي
بي
الشــك حــول مــدى اســتدامة وفعاليــة النهــج
أ
ـال تجــاه إيـران؛ ألن الرياض تدرك
المريـ ي
ـ� الحـ ي
جيــدا صعوبــة احتــواء طهــران .وعــاوة عــى
ً
ذلــك ،فهنــاك درجــة عاليــة مــن القلــق بشــأن
نظــرا
الوضــع االقتصــادي داخــل المملكــة،
ً
ـ�دراك ت ز
الم�ايــد ،بــأن التدخــات ف ي� اليمــن ال
لـ إ
يمكــن أن تســتمر دون نهايــة ،بمــا يتيــح مدخ ـا ً
ت
الــ�
للمشــاركة
مــع قنــوات االتصــال الفاعلــة ي
أ
ف
لهــا دور ي� الزمــة .ولذلــك ،رغــم أن الحــوار
حاليــا عــى
أو التقــارب مــع إيـران غـ يـر مطــروح ً
الطاولــة ،فــإن الريــاض منفتحة عىل المناقشــات
مــع القــوى أ
الخــرى ،حـ تـى مــع إي ـران ف ي� نهايــة
المطــاف ،حــول عــدد مــن القضايــا مثــل جهــود
العمــار ف ي� ســوريا والعـراق ،أو التســوية
إعــادة إ
ف
ت
السياســية المســتقبلية ي� اليمن ،أو اســراتيجيات
الرهــاب .وخالصــة القــول هــي
ونهــج مكافحــة إ
عــدم وجــود تصــورات ثابتــة للمملكــة العربيــة
الســعودية .فالمملكــة منفتحــة عــى العمــل عىل
تخفيــف حــدة التوتـرات القليميــة أ
الخــرى ،مــن
إ
أجــل خلــق تــوازن ف ي� مقابــل انعــدام وجــود حل
متوقــع لل ـراع مــع إي ـران.
الواليــات المتحــدة :انخرطت واشــنطن انخرا ً
طا
ف
القليميــة لمنطقــة غرب آســيا
عمي ًقــا ي� الشــؤون إ
وشــبه الجزيــرة العربيــة لمــدة ث
أكــر مــن 50
عامــا ،واصلــت خاللهــا تحقيــق مصالحهــا أ
المنية
أً
ف
الساســية :وهــي تتمثــل ي� الحفــاظ عــى وجــود
تــوازن بـ ي ن
القليمية بشــكل مناســب ،أي
ـن القــوى إ
الســعي إىل االرتبــاط بحلفــاء إقليميـ ي ن
ـن يدعمــون
موقف الواليات المتحدة من أعدائها ،ومنافسيها،
ين
الصــن ،أو إيــران؛ وتقليــل
مثــل روســيا ،أو
الرهــاب عــى المصالــح
الخطــر الــذي يمثلــه إ
أ
المريكيــة ،وضمــان الوصــول إىل الطاقــة وحرية
المالحــة؛ ومكافحــة االنتشــار النــووي .وبشــكل
عــام ،نجحــت الواليــات المتحــدة ف ي� الســيطرة
عــى المنطقــة لخدمــة مصالحهــا ،وســتواصل
أ
خ�ة
القيــام بذلــك عــى الرغم مــن إ
الشــارات ال ي
ت
إىل احتمــال وجــود إعــادة توجــه اســراتيجي
بعيــدا عــن المنطقــة .إن الواليــات المتحــدة
ً
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ال تنظــر إىل إيــران باعتبارهــا قــوة إقليميــة قــد
تُـ بـرم معهــا اتفاقيــات ضمنيــة؛ إذ تــرى واشــنطن
أن مصالحهــا ال تتوافــق مــع مصالــح طهــران،
فضـا ً عــن انعــدام ثقتهــا ف ي� أن إيـران ستســعى
لتحقيــق أهــداف تتفــق مــع ش�وط االســتقرار
القليمــي الخاصــة بالواليــات المتحــدة .ومــع
إ
أ
ـاس
فذلــك ،طالمــا لــم يتــم تحــدي دورهــا السـ ي
ي� المنطقــة ،فســتواصل الواليــات المتحــدة
ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى إنهــاء الـنز اع مــع أعدائهــا مــن أجــل
تجنــب التصعيــد غـ يـر المتعمــد.
روســيا :نظـ ًـرا ألن روســيا ال تلعــب ذلــك الــدور
المحــوري الــذي تلعبــه الواليــات المتحــدة
أ
المريكيــة ف ي� منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة
العربيــة ،لذلــك تهــدف روســيا إىل وضــع نفســها
ـ� إلنشــاء نظــام إقليمــي لمواجهــة
كالعــب رئي أـ ي
الهيمنــة المريكيــة .ولذلــك ،فإن انخراط روســيا
ف ي� المنطقــة يســتهدف اســتغالل النجاحــات
وتقليــل المخاطــر .وهــذا يعــن ي البحــث عــن
روابــط اقتصاديــة جديــدة مــن أجــل مواجهــة
سياســة العقوبــات الغربيــة الحاليــة ،وخاصــة ف ي�
مجــاالت الطاقة والزراعة والمعدات العســكرية،
فض ـا ً عــن إيجــاد حلفــاء جــدد عــى الصعيــد
ـياس واالقتصــادي ،وضمــان تصديــر المواد
السـ ي
أ
الهيدروكربونيــة .وبالنســبة للمجــاالت الخـ يـرة،
ت
الرهــاب مــن
عتــر
اســراتيجيات مكافحــة إ
تُ ب
العنــارص الرئيســية مــن حيــث وقــف انتشــار
أ ض
ن
ا� الروســية.
التطــرف الديــ ي إىل داخــل الر ي
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن موســكو ال تريد حدوث
المزيــد مــن زعزعــة االســتقرار ف ي� منطقــة الـ شـرق
أ
الوســط عــى مســتوى أوســع نطا ًقــا ،ألن هــذا
ت
ـ� ســيكون
قــد يزيــد مــن عــدد التهديــدات الـ ي
لروســيا ســيطرة محــدودة عليهــا .وبذلــك ،فــإن
الحفــاظ عــى مســتوى قــوي لوجــود الدولــة ف ي�
منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة هــو
القضيــة أ
حاليــا .ولذلــك ،فــإن روســيا
البــرز
ً
ت
ال� من شــأنها
منفتحــة عــى
العمليات والمناهج ي
�نز
تيسـ يـر حــل ال اعــات وإيجــاد تســوية سياســية
ف ي� المنطقــة .ويشــمل هــذا إنشــاء مجموعــات
متعــددة أ
الطـراف لمناقشــة القواســم المشـ تـركة
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واعتمــاد تدابـ يـر لبنــاء الثقــة ف ي� المنطقــة ،مثــل
المشــاركة ف� حــوارات متعــددة أ
البعــاد حــول
ي
مســتقبل المنطقة .وخالصة القول إن االســتقرار
ـياس ف ي� منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة
السـ ي
أ
العربيــة يخــدم المصالــح الساســية الروســية
عــى المــدى الطويــل.
أوروبا :تُشــكل منطقة غرب آســيا وشــبه الجزيرة
العربيــة أحــد أهــم االختيــارات الجيوسياســية
ف ي� أوروبــا ،عــى الرغــم مــن حقيقــة أن أوروبــا
غائبــة إىل حــد كبـ يـر مــن الناحيــة االسـ تـراتيجية
عــن هــذه المنطقة .وعــى النقيض من الواليات
المتحــدة أو روســيا ،فــإن أوروبــا تســعى إىل
تحقيــق أهدا فًــا معياريــة ف ي� المنطقــة ،مثــل
الدول وســلطة المؤسســات
الدفــاع عن القانون
ي
متعــددة أ
ز
تركــر أوروبــا
الطــراف .وينصــب
ي
ـاس عــى حمايــة االتفاقيــة النوويــة
بشــكل أسـ ي
مــع إيــران؛ إذ ســينجم عــن انهيــار االتفاقيــة
أ
ورو�
المزيــد مــن التقويــض لــدور االتحــاد ال ب ي
وصورتــه كقــوة معياريــة عالميــة .ومــع ذلــك،
أيضــا مصالــح اقتصاديــة وأمنيــة
تمتلــك أوروبــا ً
تتعــارض مع إيـران :ومنها أمن إرسائيل ،وإعادة
العمــار ف ي� ســوريا ،والعالقــات االقتصاديــة مع
إ
المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج
العــر� أ
الخــرى .ونتيجــة لذلــك ،تســعى
ب
أوروبــاي بقــوة لتحقيــق التــوازن بـ ي ن
ـن مصالحهــا
المتضاربــة فيمــا يتعلــق بإيـران .أمــا فيما يخص
العــر�  ،فتظهــر
العالقــات مــع دول الخليــج
بي
سياســة أوروبــا المتوازنــة ف ي� قضايــا االعتمــاد
عــى الطاقــة ،وصفقــات أ
الســلحة المربحــة،
النســان .وقــد تراجــع االتحــاد
وحمايــة حقــوق إ
أ
رئيس
ورو� عــن نيته للســعي إلحداث تحول
فال ب ي
ي
ي� المنطقــة؛ وبــدال ً مــن ذلــك ،بــدأت أوروبــا
ف� تبــن أجنــدة عمــل ث
أكــر واقعيــة لمكافحــة
ي
ي
الرهاب ،والســيطرة عىل عمليات الهجرة ،ومنع
إ
االنتشــار النــووي ،وتعزيــز صمــود الحكومــات
ال قليميــة .ومــن أجــل الســعي
والمجتمعــات
لتحقيــق مقاربــة إ شــاملة لتحقيــق االســتقرار �ف
ي
المنطقــة ،فــإن أوروبــا منفتحــة عــى جميــع
المناقشــات الخاصــة بالتســويات السياســية ف ي�
ف
العمــار
فالمنطقــة ،والمســاهمة ي� جهــود إعــادة إ
ي� أماكــن مثــل ســوريا واليمــن والع ـراق.
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وتــرز مجموعــة مــن التناقضــات عنــد النظــر
ب
أ
إىل كافــة المصالــح المنيــة للقــوى الفاعلــة
المذكــورة أعــاه ،ســواء تلــك القابلــة للتفــاوض
أو غـ يـر القابلــة للتفــاوض ،بيــد أن هنــاك بعــض
ت
المشــركة والتداخــات .فيبــدو أن
القواســم
هنــاك مجــاالت محتملــة للتعاون ضمــن الحدود
الحاليــة لعــدد مــن المصالــح أ
المنيــة ،حيــث
عتــر تعزيــز التداخــل وخلــق نقــاط اتصــال،
يُ ب
ف
بمــا قــد يعالــج االختالفــات ي� نهايــة المطــاف،
هــو مفتــاح التحــرك نحــو شــكل مــا مــن أشــكال
تنفيــذ عمليــة تكامــل أمــن ي إقليمــي.

الطريق نحو المســتقبل:
التــطــبــيــــق
تجمــع الخطــوط العريضــة الشــاملة للتعــاون
أ
المــن
القليمــي ي ن
بــن المســارات المفاهيميــة
إ
ي
والتطبيقيــة ف ي� عمليــة متوازيــة من أجل بناء الثقة
ض
قدمــا نحــو المســتقبل .وهــذا
ً
الالزمــة للم ـ ي
ـال للعــداوات القائمة
يعـن ي  ،ضمــن الســياق الحـ
ي
وعــدم التناســق الموجــود بـ ي ن
ـن مختلــف القــوى
الفاعلــة ،إنشــاء سلســلة مــن قنــوات االتصــال
ت
ـ� يمكــن فيهــا ش�ح وجهــات النظــر
العاديــة الـ ي
وتوضيحها .ويشــمل ذلك توســيع دائرة وشــبكات
الحــوار لتتضمــن القــوى الفاعلــة الناشــئة ،فضال ً
بعيــدا عــن المجموعــة الرئيســية
عــن شإ�اكهــا
ً
المســتهدفة من "العنــارص المشــتبهة المعتادة"،
أي المستشــارين ،وصناع القرار رفيعي المستوى
ـؤول� أ
ـن .وتتمثــل الفكــرة ف� تبـىن
المنيـ ي ن
أو المسـ ي ن
ي
الطــار المفاهيمــي – الــذي تــم تطويــره مــن
إ
أ
أ
خــال التعــرف عــى المصالــح المنيــة الساســية
القليميــة الفاعلــة – كنقطــة يرتكــز حولها
للقــوى فإ
ن
تضمــن أصــوات
الحــوار ي� المســتقبل .ومــع
ي
جديــدة ضمــن إطــار عمــل مفاهيمــي واقعــي
كاف  ،تبــدو أشــكال التبــادل المجــزأة،
بشــكل ٍ
ت
ـ� تنقســم فيهــا العقبــات القائمــة إىل أجـزاء
والـ ي
يمكــن التحكــم فيهــا ،قابلــة للحــدوث.
وتحقي ًقــا لتلــك الغايــة ،أســس مـ شـروع تفاهــم
خــراء
خمــس مجموعــات عمــل ،مؤلفــة مــن ب
ين
يــ� )1( :العالقــات
إقليميــن ،تختــص بمــا ي
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التجاريــة والتعــاون االقتصــادي؛ ( )2التحديــات التوصيــات المتعلقــة بأوروبا

وتغــر المنــاخ؛ ( )3إصــاح القطــاع
البيئيــة
ي
أ
الرهــاب؛ ( )4رسديــات وســائل
المـن ي ومكافحــة إ
ـا�؛ ( )5جهــود إعــادة
إ
العــام ف والتكامــل الخطـ ب ي
العمــار ي� ســوريا واليمــن والعـراق .وقد قدمت
إ
ت
ـ� انعقــدت
مجموعــات العمـ أـل المذكــورة ،والـ ي
طــوال النصــف الول مــن عــام 2019م ،برامــج
للحــوار ،بحيــث يمكــن إلغــاء تســييس القضايــا
المطروحــة إىل حــد مــا.
تكمــن أهمية هذا النهــج ف ي� أن مجموعات العمل
المذكــورة تُشــكل نمــاذج تبــادل أقــل رســمية
وتوفــر مســتوى مــن المرونــة يتــم بموجبهــا
تقييــم التعــاون المحتمــل .ومــن خــال دمــج
المســتقبل  ،عــى ســبيل المثــال ف ي�
التفكــر
ي
ي
ت
ز
مجــاالت البيئــة واالقتصــاد ،وال�كـ يـر عــى أفــق
زمــن متوســط أ
الجــل مدتــه خمــس ســنوات،
ي
تعتـ بـر المناقشــات الحاليــة إحــدى آليــات إنهــاء
ن
(الزم�
ال�نز اعــات ،حيث تضع القضايا ف ي� ســياقها
ي
والقليمــي) أ
الوســع نطا ًقــا ،بــدال ً مــن أن يُنظــر
إ
أ
انعــكاس ضمــن الطــر الحاليــة.
لهــا كموقــف
ي
أ
ونظـ ًـرا ألن المصالح المنيــة المذكورة أعاله تركز
والقليميــة للقــوى
عــى االهتمامــات المحليــة إ
الفاعلــة المعنيــة ،فــإن تركـ ي ز
ـر مجموعــات العمــل
عــى القضايــا العمليــة يســمح بوجــود تداخــل
كاف  ،وخلــق مســاحة مــن التفاعــل بـ ي ن
ـن الجانــب
ٍ
ش
المفاهيمــي والجانــب التطبيقــي للمــروع.

ال تـزال أوروبــا تكافــح مــن أجــل تحديــد دورهــا
الدقيــق ف ي� منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة
العربيــة ،ولكنهــا لــم تضــع بعــد ت
اســراتيجية
متماســكة تؤمن مصالحها أ
الساســية وتعزز نهجها
ولــ� تواصــل أوروبــا العمــل عــى
المعيــاري.
ي
أ
ت
اتيجي�ن
ن
ذلــك المــر ،يتعـ يـن عـ أـى الخـ بـراء االســر ي
ين
وروبيــن دراســة أربــع
وصنــاع السياســة ال
توصيــات رئيســية:

 )1عــدم التقليــل مــن أهميــة "القــوة الناعمة"
أ
الوروبيــة؛ ألنهــا تمنــح أوروبــا المصداقيــة
القليمــي .يُشــار
والتفويــض لتعزيــز التكامــل
إىل أوروبــا عــى أنهــا "قــوى فاعلـ إـة غــر مؤثرة" �ف
ي
ي
نظرا
أمنطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة العربيفــة ً
لنهــا ال تمتلــك تواجــداً عســكرياً مناســباً ي� هــذه
المنطقــة .ومــع ذلــك ،فهــذا النقــص ف ي� التواجد
تحديدا قد أدى إىل
العســكري ف ي� هــذه المنطقــة
ً
أ
ورو� وبعــض الــدول
جعــل أوروبــا واالتحــاد ال ب
ي
أ
الوروبيــة مثــل ألمانيــا أو ســويرسا ،أو ال�ن ويــج،
أو فنلنــدا ،أو هولنــدا ،تحظــى بقــدر كبـ يـر مــن
االحـ تـرام والتقديــر مــن قبــل القــوى الفاعلــة ف ي�
ف
ن
كبــرة
المجتمــع
المــد�  ،وكذلــك ي� قطاعــات ي
ي
مــن النخــب الرســمية .وهــذه الســمعة تســمح
لمســؤول الــدول أ
الوروبيــة والقــوى الفاعلــة ف ي�
ي
ن
بارزا
دورا ً
ـد� بــأن تلعب ً
فمنظمــات المجتمــع المـ ي
القليمــي .وتعتـ بـر المبــادرات
ي� تعزيــز التكامــل إ
أ
ت
الــ� تقــوم عــى عالقــات الفــراد ببعضهــم
وتُ َم ِكــن هــذه المنهجيــة مجموعــات العمــل مــن
ي
ف
الثقــا�  ،وقنــوات االتصــال
تطويــر مســارات عمــل يمكــن السـ يـر فيهــا ،بمــا البعــض والتبــادل
ي
يُســهم ف ي� تشــكيل خارطــة طريــق نحــو عمليــة الرســمية ،قنــوات فعالــة لتحقيــق هــذا التكامــل.
أمنيــة إقليميــة ف ي� منطقــة غــرب آســيا وشــبه
الجزيــرة العربيــة .أ
ـر  )2ت
والهــم مــن ذلــك أن ت
ين
ال� ي ز
ال�كـ ي ز
لتمك�
ك� عــى التعليم وبنــاء القدرات
ف
القليميــة الفاعلــة مــن تنفيــذ خرائــط
ي� هــذه المنهجيــة ينصــب عــىلأ العمليــة نفســها القــوى إ
القليمــي .الطريــق الخاصة بالتكامل .إن تطوير المفاهيم
بــدال ً مــن الهــدف الشــامل ل مــن إ
وهــذا لــن يتحقــق إال بعــد وجــود تفاهــم حــول وســبل الفهــم الشــاملة (أي التفاهــم) المتعلقــة
ف
ت
ُدمــا مــن أجــل
للمـض ي ق ً
ـ� يمكــن اتخاذهــا ي� أي مجــال قد بأفضــل الطــرق الالزمــة ُ
الخطــوات الـ ي
القليمــي ،يجــب أن يضمــن
يبــدأ فيــه أتنفيــذ هــذه العمليــة للوصــول إىل تحقيــق التكامــل إ
القليميـ ي ن
ـن بطريقــة مســتدامة .تنــوع خلفيــات القــوى الفاعلــة ،وقدرتهــا عــى
التكامــل والمــن إ

Brief

تفاه ــم – أ
الس ــاس الفك ــري لبن ــاء خارطة طريق أمنية لمنطقة غرب آس ــيا وش ــبه الجزيرة العربية

تنفيــذ معالــم اتفاقــات التعــاون المســتقبلية.
وتتمثــل المهمــة الرئيســية للجهــود أ
الوروبيــة ف ي�
تمكـ ي ن
ـن القــوى الفاعلــة والمؤسســات االجتماعيــة
والحكوميــة مــن التواجــد ف ي� المــكان المناســب
ف
ـال اغتنــام فــرص
ي
و� الوقــت المناســب ،وبالتـ ي
التعــاون الهادفــة.
 )3الحفــاظ عــى نهــج متــوازن ،ش
وإ�اك كافــة
أ
القليميــة ف ي� منطقــة غــرب
الطــراف الفاعلــة إ
آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة .ال يوجــد بديــل
لنهــج شــامل عنــد التعامــل مــع منطقــة غــرب
آســيا وشــبه الجزيــرة العربيــة ،ســواء كان ذلــك
عــن طريــق الدبلوماســية المكوكيــة إىل عواصــم
متعــددة ف ي� المنطقــة ،أو عــن طريــق بيانــات
صــادرة عــن الحكومــات أ
الوروبيــة ،أو خدمــة
أ
ورو� التابعــة لالتحــاد
العمــل
الخارجــي تال ب ي
أ
ت
ـ� تشــرك فيهــا جميــع العواصــم،
ال ب ي
ورو�  ،والـ ي
ـاس :يجب
أو التواجــد المطلــق للســلك الدبلومـ ف ي
عــى أوروبــا معايــرة تواصلهــا بعنايــة ي� جميــع
االتجاهــات مــن أجــل الحفــاظ عــى حيادهــا
ومصداقيتهــا كوســيط محايــد ف ي� الســعي لتحقيق
القليمــي.
التكامــل إ
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 )4التأكيــد عــى التقــارب الجغـ ف
ـرا� والشــعور
ي
القليمــي .يكمــن الفــرق الرئيــ� بـ ي ن
ـن
باالنتمــاء إ
ي
الجغـرا�ف
ف
أوروبــا والواليــات المتحــدة ي� القــرب
ي
ألوروبــا مــن منطقــة غــرب آســيا وشــبه الجزيــرة
ت
الــ� تحــدث ف ي� ش
الــرق
العربيــة .فالتطــورات ي
أ
فــورا .ويحتــاج
الوســط تؤثــر عــى أوروبــا
ً
المتحاورون أ
الوروبيون إىل التأكيد عىل نظرائهم
القليميـ ي ن
ـن بــأن التحديــات ف ي� منطقــة غرب آســيا
إ
أيضــا تحديــات
وشــبه
الجزيــرة العربيــة تشــكل ً
أ
بالنســبة لوروبــا .وستســاعد فكــرة التواصــل
ت
المشــرك عــى توليــد الثقــة ي ن
بــن
واالهتمــام
دول المنطقــة وج�انهــا أ
ـن ،والرغبــة �ف
الوروبيـ ي ن
ي
ي
ت
البحــث عــن حلــول مشــركة.
إن النهــج المتعــدد أ
الطراف والمســتويات للأمن
القليمــي هــو الســبيل الوحيــد للمـض ي قدماً من
إ
أجــل التغلــب عــى حالــة غيــاب الثقــة القائمــة،
والحيلولــة دون المزيد من التدهور ف ي� العالقات
القليميــة ،وإرســاء أســاس يمكــن أن ينشــأ عليــه
إ
ث
نظــام إقليمــي أكــر اســتقراراً ،ووفقــاً للنهــج
الموضــح ف ي� هــذا الملخــص ،اتخــذ ش
مــروع
تفاهــم خطــوات أوليــة ف ي� االتجــاه الصحيــح،
فقــد آن أ
الوان لمزيـ ٍـد مــن البنــاء.

عن CARPO

تأســس المركــز ف� عــام 2014م ،مــن قبــل عــدد مــن أ
الكاديميـ ي ن
ـن ف ي� ألمانيــا
ي
د� أ
ال�ق أ
ال ن
والذين تدربوا ف ي� مجاالت دراســات ش
والوســط والعلوم السياســية
أ
والن�ث وبولوجيــا االجتماعيــة .ويقــوم المركــز عــى البحــث واالستشــارات
والتبــادل مــع ت
ال�كـ ي ز
ـر عــى تنفيــذ المشــاريع بالتعــاون الوثيــق ش
وال�اكــة مــع
أ
ف
ف
الط ـراف الفاعلــة ي� الـ شـرق .يعتقــد الباحثــون ي� شــبكة كاربــو أنــه يمكــن
تحقيــق مســتقبل مزدهــر وســلمي للمنطقــة عىل أفضــل وجه من خــال وضع
المكانــات
سياســات شــاملة ودعــم االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتوعب إ
البداعيــة لجميــع القــوى الفاعلــة ذات الصلــة .ولذلــك ،يفتــح كاربــو قنــوات
إ
والمواطن� ورجــال أ
ـن أ
ين
الكاديميـ ي ن
دائمــة لنقــل المعرفــة التفاعليــة بـ ي ن
العمال
ـن
وواضعــي السياســات.

عن GRCF

أُنشــأت مؤسســة مركــز الخليج للأبحــاث ( )GRCFف ي� جنيف ،ســويرسا ،بموجب
ن
ـد� الســويرسي المختــص بإنشــاء المؤسســات .وهــي تهــدف إىل
القانــون المـ ي
ـر أ
أ
الكاديمــي ســواء �ف
تســهيل إج ـراء البحــاث حــول الخليــج ،وتعزيــز التمـ ي ز
ي
منطقــة الخليــج أو حولهــا ،وضمــان الحصــول عــى المعلومــات الموضوعيــة
والشــاملة ،والتحليــات حــول هــذا الجــزء المهــم مــن العالــم .وباعتبارهــا
بحثيــا ،فقــد تــم االعـ تـراف بمؤسســة مركــز الخليــج للأبحــاث كأحــد
مركـ ًـزا ً
أ
ف
ت
ش
ـ� تقــدم رؤى ووجهــات نظــر مــن
المؤسســات الرائــدة ي� الــرق الوســط الـ ي
منطقــة الخليــج ،فهــي تمثــل جــزءاً مــن منتــدى  Think Tank Leaderالتابــع
للمنتــدى االقتصــادي العالمــي .وتعمــل مؤسســة مركــز الخليــج للأبحــاث
عــى تنســيق جميــع الجهــود البحثيــة لمركــز الخليــج للأبحــاث؛ فقــد أنجــزت
بنجــاح العديــد مــن مشــاريع العمــل بمــا ف ي� ذلــك مـ شـروع مــع المفوضيــة
أ
أ
ورو� مــع دول الخليــج ،ومــع برنامــج
الوروبيــة حــول عالقـ ئـات االتحــاد ال ب ي
أ
ـدول لبحــوث التنميــة ،بكنــدا .ويتمثل
ـا� والمجلــس الـ
النمـ
المــم المتحــدة إ
ي
ي
أحــد محــاور ت
ال�كـ ي ز
ـر الرئيســية لمؤسســة مركــز الخليــج للأبحــاث ف ي� تغيـ يـر
أ
ف
الــرق الوســط مــع ت
ال� ي ز
الجغرافيــا السياســية ي� ش
كــر بشــكل خــاص عــى
السياســات الخارجيــة أ
والمنيــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وقضايــا
أ
المــن ف ي� الخليــج ،والجهــود المبذولــة إلنشــاء نظــام أمــن ي إقليمي.موقــع
ش
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ين
الكاتب�
عن

كريســتيان كــوخ قائد مـ شـروع تفاهــم ف ي� مركز الخليج
للأبحــاث ف ي� جنيــف ،ســويرسا ،وكبـ يـر المستشــارين
ف ي� معهــد  Bussolaف ي� بروكســل .كمــا شــغل ســابقًا
منصب مدير مركز الخليج للأبحاث ومدير الدراســات
لأ
ف
ـد� ،كمــا عمــل
الدوليــة ي� مركــز الخليــج ل بحــاث ب فـ ب ي
ئيســا للدراســات االسـ تـراتيجية ي� مركــز إالمارات
كوخ ر ً
ف
ت
ـ� مــن
للدراســات والبحــوث االســراتيجية ي� أبــو ظـ ب ي
عــام  1995إىل عــام  .2004يعمــل كــوخ عــى تحليــل
ت
ـ� تتعلــق
قضايــا دول مجلــس
التعـنـاون الخليجــي الـ ي
بالشــأن الخارجــي و أ
المــ ي ذي الصلــة ،مــع إيــاء
اهتمــام خــاص بالعالقــات ي ن
ب� دول مجلــس التعاون
الخليجي واالتحاد أ
ورو� .ويهتم كوخ بشــكل خاص
ال
ب
ي
بفهــم أفضــل للديناميكيات الـ تـ� تدفع قضايــا أ
المن
ي
وتعزيــز جوانــب أ
المــن
إالقليمــي ف ي� منطقــة الخليــج
ن
ـاو� بـ ي ن
ـن القوى الفاعلة إالقليميــة والدولية .وقد
التعـ ي
ألــف الدكتــور كــوخ ثمانيــة كتب .فهــو مؤلــف كتاب:
Politische Entwicklung in einem arabischen Golfstaat:
Die Rolle von Interessengruppen im Emirat Kuwait
فضـا ً عــن مســاهمته ف ي� كتابــة العديــد مــن فصــول
الكتــب والمقــاالت الصحفيــة .وقــد شــارك كــوخ،
الــذي حصــل عــى الدكتــوراه مــن جامعــة ارلنجــن
نورمـ بـرغ ،ف ي� "إنشــاء مؤتمــر إقليمــي للأمــن والتعــاون
ف ي� منطقــة الخليــج".
للتواصل مع الكاتب بع� ckoch@grc.net
عدنــان طبطبـ ئ
ـا� :هــو المؤســس المشــارك والرئيــس
ي
الــرق أ
التنفيــذي لمركــز أبحــاث ش
الوســط "كاربــو"
ومقــره ألمانيــا .وهــو حاصــل عــى منحــة دراســية من
معهد العلوم االجتماعية بجامعة هاي�ن يش هاينه ف ي�
وكخب� ف ي� الشؤون إاليرانية ،يتم استشارة
دوسلدورف .ي
ئ
طبطبا� من قبل صناع السياسات و ش
ال�كات
الســيد /
ي
أ
الوروبيــة حــول الشــؤون الداخلية والخارجيــة إليران.
وتُنـ شـر تحليالته وتعليقــه بانتظام ف ي� وســائل إالعالم
الدوليــة .ومــن خــال مشــاريع كاربــو ،ينشــط عدنــان
ئ ف
ن
المد�
طبطبا� ي� العديد أمن مبادرات حوار المجتمع ي
ي
الثنائية والمتعددة الطراف ت
ال� تركز عىل منطقة غرب
ي
آســيا وشــبه الجزيرة العربية .وعالوة عــى ذلك ،يرعى
طبطبـ ئ
ـا� عدداً من المنشــورات المختلفة والفعاليات
ي
ئ
ت
ـا� كتــاب
ـ� تُعقــد حــول إيـران .وقــد ألــف طبطبـ ي
الـ ي
Morgen in Iran – die Islamische R epublik
im Aufbruch (Edition Körber-Stiftung,
2016).
للتواصل مع الكاتب بع� tabatabai@carpo-bonn.org

