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ـقـال يالمس أعـتـقـد (من وجـهــة نـظـر شـخـصـيــة ) أن عـنـوان ا
مـوضـوع احملـاضـرة الالمعـة الـتي حتـدث فـيـها الـدكـتـور أحـمد
عــبــد اجملـيــد رئـيس حتــريـر الــزمـان _طـبــعـة الــعـراق  _وكـانت
ستقلة  نقـل لنا األحداث من واقع التجربة بعنوان الصحـافة ا
ودلـيله الـوقائع والـبرهـان   األفكـار كانت  مـتسـلسـلة بـأسهاب
ـتـحـدث دون إطـنـاب   هـي (الـزوجـة الـثــانـيـة ) عــبـارة قـالـهــا ا
الزالت عــالـقــة في األذهـان مــعـبــراً هـو فــيـهــا عن عـشــقه وحـبه
يز من رجـاالت الفكر والـثقافة احلضـور  للصـحافة واألعالم 

كان (قاعة نادي الصيد) والصحافة واألعالم غص بهم ا
ـوجـبة الـكـلـيـة هـو مـا كـان احلكم ـنـطق أن مـعـنى ا يقـول عـلم ا
ـوضـوع مـثالُ (كـل إنـسان فـيـهـا بـثـبـوت احملـمـول لـكل أفـراد ا
نـاطق) أمـا  السـالـبة اجلـزئـية فـهي مـا كان احلـكم فـيهـا بـسلب
ـوضـوع مــثل (بـعض الـطـائـر لـيس احملــمـول عن بـعض أفـراد ا

بأبيض).
ـناسب أن نذكر بـعض احملاور الرئيـسية  التي ا يكون من ا ر
ـسـتـقـلة تـعـرض لـهـا  احملـاضـر ومـنـهـا  : مـفـهـوم الـصـحـافـة ا
ـقـاالت وإعادة أسـتـنـسـاخ ا الـصـحـافـة األلـكـتـرونـيـة والـورقـيـة
حـرفـة الـصـحـافـة واألعالم نــشـرهـا في أكـثـرمن وسـيـلـة إعالم 
إحـتجـاب عـدد كثـير من الـصـحف عن الصـدور ألسـباب ذاتـية
أخالق مهـنـة الصـحـافة ـقاالت األسـتـقـصائـيـة  ا ومـوضـوعيـة 
تعددة لبعض األتهامات ا لـفقة  األبتعاد عن األخبار الكاذبة وا
ـالـيـة والـفـنـيـة واألدارية ـسـتقـلـة مـعـوقـات الـعـمل ا الـصـحف ا

وذجاً. ومنها طبعة العراق _الزمان  _إ
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عــدد غــفـيــر من احلــاضــرين حتــدث عن قــنــاعــات شـتـى كـانت
مـوضع تـقـديـر سـواء في األجـابـة والـتفـسـيـر  شـخـصـيـاً وبكل
شاركة مع األخوة والزمالء  اآلخرين من خالل تواضع أطلب ا

الحظات.   بعض ا
ـستقـلة هي التي ال يقـول أصحاب األخـتصاص أن الصـحافة ا
تنتمى إلى أى إجتـاه سياسى مع أو تـتبنى إيدولوجـيه بعينها
ا تـفسح اجملـال على وال تعـبرعـن أحد االحزاب الـسيـاسيـة وإ
ذاهب الفكرية صفحاتها لكافه اآلراء واالجتاهات السياسية وا

واالجتماعية.
وعن تلك الـصحافـة يقول ديـفيد رانـدال وهو من أكبـر  محرري
األخبار في اإلندبـندنت البريطـانية ((أنه وبغض النـظر عن اللغة
أو الـثـقــافـة  فـأن مـا يــجـمع الـصــحـفـيـ األكــفـاء هـو االلـتـزام
ـشتـرك بالبـحث عن احلـقيـقة  في ظـروف صعـبة ومعـقدة في ا
أغـلب األحيـان وأن الصـحافـة اجليـدة ال تتـعلق بـبلـوغ األهداف
ـية والـشـامـلة فـقط  بل تـعـني أيـضاً اكـتـساب سـلـسـلة من الـعـا
ـهـارات الـتي تـمـكن الـصـحـفـيـ من الـعـمل في مـهـنـة تـشـهـد ا
ـعلومـات)) إقتباس من لـكية  والتـقنية  وا تغيـراًمستـمراً في ا

ي ). وسوم  الصحفي العا كتابه ا
يـعـتـقـد الـبـعض وأنـا مـنـهم أن الـقـانـون واألعالم أكـثـر احلـقـول
ــؤســسـات احلــكــومــيـة والــعــامــة فـاألول حــمــايـة تــغــلــغالً في ا
هــذا من وجــهــة الــنــظــر وحــصـــانــة والــثــاني تــســويق وإعـالن 
ـوضـوع من جــانب واحـد أو جـوانب الـبـسـيــطـة الـتي تـنــاقش ا
فرده ألمكن القول أن أخرى  لكن لو أخذنا موضوع األعالم 
ـؤسسات هو كـيفية تصدين ألدارة مـختلف ا جزءاً من  مهـام ا
عـلومـة خاصـة تلك الـتي ينـحصـر عمـلها الـتفـريق ب اخلـبر وا
باجلانب األستخباري كونها تدرب وسـائلها البشرية وتستخدم
ا يقتضي للتفريق ب الشك واحلقيقة خاصة التقنيات الفنية 
ـواضيع الـستـراتيـجيـة التي تـتطـلب قرارات عـلى مسـتوى في ا
ـا تكـون له ردود أفـعـال مـؤثـرة خـاصة في عـال من األهـمـيـة ر
سائل ذات البعد الستـراتيجي أو األرهابي وقد يكون تسريب ا
ــفــبــرك) مـن جــهــة ألخــرى واحــداً من األفــعــال الــتي اخلــبــر(ا
نسـتطيع أن نـقول أنـها مثـال واضح على واقـعية كالمـنا   هذا
األمـر يـنسـحب عـلى األخبـار الـتي  تـمس سمـعـة أناس كـثـيرين
ـانـيـ أو من بـر أعالمــيـ  ــشـارب سـيـاسـيـ  من مـخـتـلف ا
الشخصيات الرسمية فـي الدولة وعامة اجملتمع وقد يقصد في

ا لغايات نفعية أخرى . هذا اجلانب األساءة أو ر
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إن اخلــبـر واقـعـة أو حـدث قـد يـكـون صـحـيـحـاً أو فـيه جـزء من
ا هـو سرد من مـخيـلة الـصحـة أوالصحـة له على األطـالق  ور
علومة فهي آخرين لغايات منها نظيفة والعكس صحيح   أما ا
وقـائع أو أحــداث  تـدقـيــقـهــا حـتى أيـقـن تـرحـيــله الى صـنف

ؤكدة . علومة ا ا
ـواضـيـع الـتي أخـذت حــيـزاً واضـحـاً  مـن الـنـقـاش  في أحـد ا
واطن ولـها عـناوين احملـاضرة هـو مايـصـطلح عـليه بـصحـافـة ا
أخرى مـثل  الـتـشاركـية   participatory journalism اإلعالم
ـقراطي  democratic media صـحافـة الـشارع الـشـعبـية الد
open-   ــــصــــادر    street journalism األعالم مـــــفــــتـــــوح ا
ــصـطـلـحـات  source media الـى غـيـر ذلك من الــتـسـمـيـات وا
وهي تـرمز ألعـضاء من الـعامـة يـلعـبون دوراً نـشيـطاً في عـملـية
ـعـلـومـات عـلى اإلنـترنت جـمع ونـقل وحتـلـيل ونـشـر األخـبـار وا
ثـيـرة للـجـدل نظـراُ  حلـداثته من ويُـعـد هذا الـنـوع من أكثـرهـا ا
جـهـة  وإخـتالف الـبـاحـثـ بـشـأن مـعـنـاه مع إخـتالف وسـائـله
ـــكن ألي شـــخص  أن يـــكـــون صــحـــفـــيـــاً يــنـــقل رأيه حــيث 
ومـشـاهـداته لـلـعـالم أجـمع دون احلـاجـة ألن يـحـمل شـهـادة في
ـؤسـسـة إعالمــيـة  لـكن غــايـته الـوصـول اإلعالم أو أن يـنـتـمـي 
بـصـوته لـلـعـالم .وبـحـسـب مـايـقـال فـأن الـظـهـور الـواضح لـهـذا
الـنـوع من الصـحـافـة بدأ مع بـدايـات مايـسـمى بـالربـيع الـعربي
الذي كان لكامرات الهواتف النقالة األثر الكبير في إتساع هذه
الظاهـرة والتي اليعـتقد أنهـا ستتـختفي في سـنوات قليـلة قادمة
في كل األحـــوال هــذا الــنــوع من الــصــحــافـــة عــلى الــرغم من
ـزاحـمـة وعـ احلـسـد لـكـنـه بـشـكل عـام من مـصـادر حتـفـيـز ا
الصـحافـة واألعالم وفي ذات الوقت تسـلط الضـوء على دهـاليز
وغرف مـظلمـة يصنع فـيها سم  األشـرار لقتل األخـيار.نأمل أن

ستقلة قريباً. نرى حديثاً جديداً على منصة الصحافة ا
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ســبــتــمــبــر/أيــلــول وجـاء فــيه:
يـلـغى قانـون الـعـشائـر الـصادر
بــقــرار رئـيـس مـجــلس الــنـواب
31 الـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوري رقــم 
بــــتــــــــــــــــــــاريخ 1956/6/13
ويــخــضع أفــراد الـعــشــائـر إلى
كــــافـــة الـــقـــوانـــ والـــقـــرارات
ــــطـــبــــقــــة عـــلى واألنــــظـــمــــة ا
ـــواطــــنـــ احلـــضــــريـــ في ا

اإلقليم السوري.
…dOAF « —Ëœ

 وعلى الرغـم من مضي أكثر من
 عــقــود عــلى إلــغــاء قــانــوني 6
الـعــشـائـر في الــعـراق وسـوريـا
وتــراجع دور الـعـشــيـرة فـعــلـيـاً
ـدنـية بـحـكم تـوجّـهات الـدولـة ا
في الــبــلــدين فــإن الــعــودة إلى
الـعشـائريـة أخذ يـتـسلّل مـجدداً
بـــالــتـــرافق مع تـــراجع هـــيـــبــة
الدولـة وعدم قـدرتـها عـلى بسط
نفـوذهـا وسـلـطـانـهـا علـى كامل
البالد. لقد عمـلت بريطانيا على
كـسـب بـعض رؤســاء الـعــشـائـر
لـصـالح أهدافـهـا االسـتعـمـارية
ومـــقـــابل ذلك أغـــدقت عـــلـــيـــهم
لـيكون لـهم دوراً سياسـياً أيضاً
ويـصـبـحـوا أعـضـاء دائـم في
مجـلسي الـنواب واألعـيان كـما
وزّعـت عــــــــلـــــــــيـــــــــهـم األراضي
ومنحتهم امتيازات وصالحيات
مـوازية لـلـقـضاء واحلـكـومة في
ا فيها مناطقهم وإقطاعياتهم 
الـفــصل في الــنـزاعــات إضـافـة
إلى أحــكـــام وســجـــون خــاصــة
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بيروت

لم أكن قـد تـعـرّفت عـلى الـبـادية
الـــســوريـــة قـــبل تـــعــرّفـي عــلى
الـروائيـة السـوريـة ليـنا هـويّان
احلسن وبـالتـحديـد بعـد قراءة
ـدهـشـة " سـلـطـانات روايـتـهـا ا
الرمل" التي دوّنت فـيها " سيرة
أشهـر فاتـنـات باديـة الشـام ب

وحـــــــ قــــــرأت 1950و 1880
الــروايــة شـعــرت أن احلـسن ال
تمتلك خياالً خصباً فحسب بل
ولـغــة أنـيــقــة وجـمــلــة رشـيــقـة
ورؤيـة مـثـيرة مـثـلمـا اكـتـشفت
ــعـــلــومــات الــكمّ الـــهــائل مـن ا
الغنـيّة عن الـباديـة والتـفاصيل
الوفيرة عن العشائر باستعادة
دور الـعـشـيـرة لـيس بـصـفـتـهـا
مـاضيـاً فـحسب بل بـاعـتبـارها
. وإذا كـان وجود قانون حاضراً
لــلـعــشــائــر في الـعــراق يــعـــود
لـــــــفــــــــتــــــــرة االحــــــــــــــــــــتالل
الـبــريـطـاني 1914- 1918 فـإن
قانـون العشائـر السوري حديث
نـسـبـياً ولـكن إلـغـاء القـانـون
جــــاء مـــتــــســـاوقــــاً مع أحـــداث
"ثـوريــة" حـصــلت في الـبــلـدين
ـصـرية- أولـهـا قـيـام الـوحـدة ا
السورية وثانيها- قيام ثـــورة
يــولــيــو تــمــوز في الــعـراق 14
وكالهــــمـــــا حــــصـــــــــــــ ال في
الـــــعــــام  1958وقـــــد نـــــشــــرت
الروائية لـينا احلسن نص قرار
إلغـاء قـانـون الـعشـائـر يـتـوقيع
الـرئـيس جـمـال عـبـد الـنـاصـر 

28 الـــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــدر فـي 

إلخــــضـــاع أبـــنـــاء عـــشـــائـــرهم
وضــمـــان مـــواالتــهـم. لــكن دور
العشـائر بـدأ ينحـسر بـالتدريج
بــعــد الــعــام  1958فـي الــعـراق
وفي سوريـا بعـد إلـغاء قـانوني
الـعــشــائـر وإضــعــاف الـقــاعـدة
ـــــــاديــــــة االقـــــــتــــــصـــــــاديــــــة ا
واالجتماعية لرؤساء العشائر 
وتــــوزّع أبــــنــــاء الــــعــــشــــائــــر
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــهـــجــرة
الواسـعـة من الريف أو الـبـادية
ـــدن عـــلى األحـــزاب بـــاجتـــاه ا
والنقابـات واجلمعيات وساهم
اإلصالح الـزراعي بـغض الـنـظر
عن أخـطـائه وتـأثــيـره الـسـلـبي
عــلى الـزراعــة في إضـعـاف دور
الـعــشـيـرة. وبـعــد غـزو الـقـوات
الـعـراقـيـة لـلـكـويت الـعام 1990
وحرب قوات التحالف ضده في
العام  1991شهـد العراق عودة
الــعـشــائــريــة بـقــرار حــكـومي 
حـــيث بـــدأ الـــرئـــيس الـــســابق
صــدام حــســ بــاســتــقــبــالــهم
ــــــهم بـل إن بــــــعض وتــــــكـــــــر
الـعشائـر  تصنـيعهـا ظنّاً منه
أنه بــاإلمـكــان حـمــايـة نــظـامه 
وبـالغ بعض هـؤالء في التـوقيع
له بــالـــدم عــلى "وثـــيــقـــة حــفظ
الــعـــهـــد" وقـــد حـــاول احلـــاكم
ــر ــدني األمــريـــكي بــول بــر ا
تـــوظـــيف بـــعـــضــــهم لـــصـــالح
ــشــروع األمــريـــكي مــســتــغالً ا
اخلالفات السياسـية والطائفية
من جــهـــة وضــعـف مــرجـــعــيــة
الـدولـة من جـهـة أخـرى. وهـكذا
أصبح لـبعض هؤالء شـأن كبير
اســتـــغــله إلـى حــدود بـــعــيــدة.
وتـنــقل مـجــلـة اإليــكـونــومـست
الـبريـطانيـة الدور اجلـديد الذي
يقـوم به بعض رؤساء الـعشائر
في الــوقت احلـاضــر وجـاء في
مـقـالـة بـعنـوان : " الـعـشـائر في
الــــعـــراق" مع عــــنـــوان فـــرعي "
" مـا يـلي: "بـعد اسـتـأجـر شـيخـاً
ســقــــــوط صــدام حــســــــــــــــ
عام  2003 مأل الـشـيوخ الـفراغ

بعـد نشـوء دولة هـشّة وفـاسدة
ويــــقــــوم الـــيــــوم حـــتـى بـــعض
احملــامــ بـتــقــد الــنـصــيــحـة
لـزبـائـنــهم بـاسـتـخـدام مـجـالس
الـعـشـيـرة بــدالً من الـلـجـوء إلى
احملـــاكم خــاصــة بــعــد أن اقــام
الــشـــيــوخ عالقـــات وطــيــدة مع
يـليـشيـات ذات النـفوذ  وهذا ا
مــــــا أدّى إلى ازدهــــــار بــــــزنس
جــديـــد حــيث يــقــوم الــشــيــوخ
بــعــضــهم بــعــرض خــدمـاتــهم".
وبالعودة إلى رواية " سلطانات
الـــرمـل"  شـــعــــرتُ وأنــــا أتـــابع
ـتداخـلة واألسـماء تـفاصـيلـها ا
ـتدافعـة واألمكنـة واألزمنة أن ا
ثــمـة واقــعــاً جـديــداً  في كل من
ســوريــا والــعــراق وكـأنـه عـودة
الــقـهــقـرى إلى مــا قــبل قـرن من

الـزمــان خـصــوصـاً بــقـطع خط
التـطوّر التـدرّجي والتراجع إلى
مـرجـعـيـات مـا دون الـدولـة ومـا
قــبـلــهــا  نــاهـيـك عن اســتـغالل
بــعض اإلرهـــابــيــ والســيّــمــا
"داعـش" لـــــــــــبـــــــــــعـض تــــــــــلـك

التشكيالت. 
X¼UÐ —uCŠ

لـــــقــــد أصــــبــــحـت الــــظــــاهــــرة
العشائرية  التي كان حضورها
باهتـاً في سوريـا ملفـتة للـنظر
جلــهــة الــتــداخل اخلــارجي من
جـهــة ومن جــهـة أخــرى جلـهـة
ــكـــانــتــهــا اســتــعــادة الـــدولــة 
وهيـبتـها. أمّـا في العـراق الذي
تـتنـازعه مـرجـعيـات عـديدة فـقد
اصــبـــحت طــاغـــيــة لـــدرجــة أن
الـــــدولــــة  اضـــــطــــرت إلصــــدار

مــــــرســــــوم بـــــشــــــأن "الــــــدكّـــــة
الـعــشــائـريــة"  تـشــرين الــثـاني
نــوفــمــبــر 2018 الــتي عــدتــهــا
ضــربـــاً من اإلرهـــاب  والـــدكّــة
تهـديد أولي أو إنـذار باحملذور
ـــعــــني اآلتي لــــدفع الــــطــــرف ا
لـلتـنازل وتـنفـيذ مـا يُطـلب منه
حـــيث يـــتم إطـالق الــنـــار عـــلى
راد تـهديده قبـل القيام مـنزل ا
بـعــمل أكــبـر. وإذا كــانت روايـة
"سـلـطـانـات الـرمل" تـتـحدّث عن
دنية إلى الريف مرحلة دخول ا
وعالم البدو فإن مرحلة ما بعد
نــحــو قــرن من الــزمــان تــظــهــر
ـدن الـعـكس حـيث  تـريـيف ا
واحلـواضـر بل " بـدونـتهـا" في
حـ يدخل الـعالم إلى مـا بعد "

احلداثة".
{ باحث ومفكر عربي
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الــتـعــاون اخلــلــيــجي. كــمـا أن
احلـروب اإلقـتصـادية أصـبحت
مــؤخـــرا تــعــد مـن أبــرز أنــواع
احلروب تـطـورا وتـقـدما  وذلك
عامالت عبـر الضغـوطات في ا
ــالـيــة الــدولــيـة الـتــجــاريــة وا
أواإلمـالءات وفـق أجــــــــنـــــــدات
وشـروط تخـدم مـصـالح الـقوي
العـظميق ولـعل أبرز دليل علي
ذلك فاعليـة احلرب اإلقتصادية
الـتي تـشــنـهـا حـالـيـا الـواليـات
تـحدة األمـريكـية ضـد عمالق ا
ـــيــة الـــصــ الــتـــجــارة الـــعــا
الـشـعـبيـة أوضـد بـرنـامج دولة
إيـــران الــنـــوويــة. أمـــا أحــداث
األزمــة الــقـطــريــة األخــيــرة من
خالل احلـصـار اإلقـتـصادي من
جــانب بــعض بـــلــدان مــجــلس
الــتــعـــاون اخلــلــيــجـي أثــبــتت
بـــــــدورهـــــــا جنـــــــاعــــــــة تـــــــلك
الـدبلوماسـية التي تعـتمد علي
الثـروات الوطـنيـة وتسـخيـرها
في الــعــمــلــيــات الــتــفــاوضــيـة
بـحــيث تـمــكـنت دولــة قـطـر من
كـــســـر ذلك احلـــصـــار بـــفـــضل
حــــنـــكــــة دبـــلــــومـــاســــيـــتــــهـــا
الـية ومصـاحلهـا التـجاريـة وا
مع الــــدول الـــــغــــربــــيـــــة مــــثل
ــتـحــدة األمـريــكـيـة الــواليـات ا
واإلحتـــاد األوروبي. إذ تـــمـــثل
الــدبـلــومــاســيــة اإلقــتــصــاديـة
الـقــطـريـة سالح قـوي ذوحـدين
وصــــــامـــــد جتــــــاه أي أزمـــــات
داخــلــيـة أوخــلــيـجــيـة بــحـيث
ــــــــــــالـي ــــــــــــثـل الـــــــــــــدعـم ا
واإلســـتـــثـــمــارات الـــضـــخـــمــة
بـالــدول األوروبــيـة والــواليـات
ـتــحـدة األمـريـكــيـة نـواة قـوة ا

بـحـيث ـلك قـراره"  خـبـزه ال 
ـــعـــولم هــذا ـــنــا ا أصــبـح عــا
تـهـيـمن عـلـيه الـقـوي الـعـظـمي
ــــالي صــــاحــــبـــــة الــــنــــفــــوذ ا
واإلقـــــتـــــصــــادي عـــــلـي غــــرار
ـتــحـدة األمـريــكـيـة الــواليـات ا
واإلحتــــاد األوروبي وحتــــالف
البـريكس الذي يـضم البرازيل
روســـيـــا اإلحتـــاديــة الـــهـــنــد
الــصــ الــشـــعــبــيــة وجــنــوب
إفـريــقـيــا. إذا أصـبــحت الـيـوم
مــهـنـة الـتـمـثــيل الـدبـلـومـاسي
ـكن أن حـسـاســة جـدا ألنــهـا 
تـــخــلق مـــشــاكـل إقــتـــصــاديــة
أوســـيــاســيــة وحــتي تــأزم في
الــعالقــات الـدولــيــة وقـطــعــهـا
ووضع عــلي قــائــمــات ســوداء
وغـيــرهـا إذ لـم حتـسـن بـعض
األطراف في التعامل مع بعض
ـفـاوضة لـفـات مع اجلـهات ا ا
والــــتي جتــــمـــعــــهم مــــصـــالح
سياسـية وإقتصاديـة مشتركة.
إذ في هــذا الــســيـــاق تــعــتــبــر
الدبلوماسية اإلقتصادية لدول
مــجــلس الــتــعــاون اخلــلـيــجي
وذجـا ناجـحـا في التـفاوض
بـ كـل الـدول الـتـي جتـمــعـهـا
بــــــهـم مــــــصــــــالـح جتــــــاريـــــة
إسـتــثـمـاريـة أوعالقــات مـالـيـة
مـشتـركة. فـاليـوم أصبح سالح
ــالي والــتــعــامل مع الــنـفــوذ ا
أسـعـار الـنـفط والـغـاز وأيـضـا
الـتـمــويالت من قـبـل صـنـاديق
الـتنـميـة واإلستـثمـار والهـبات
الي في وقت األزمات والدعم ا
في مجـملـها من أبـرز األسلـحة
اإلقـــتــصـــاديــة الـــتي تــعـــتــمــد
كأوراق تفاوضية لدول مجلس

إن الـدبـلـومـاسيـة في مـدلـولـها
اللفظي تعني كلمة دبلوم وهي
الـــوثـــيـــقـــة الـــرســـمــيـــة الـــتي
يـسنـدهـا صـاحب السـلـطة إلي
شـــخص مـــعـــ تـــتـــوفــر فـــيه
مـيـزات وخــصـائص من الـرقي
والسامية مقارنة مع أشخاص
آخــريـن وذلك في إطـــار إجنــاز
مــشــروع مــعــ يـتـم حتــقـيــقه
صـطلح احلديث بـنجاح. أمـا ا
لـلــدبـلــومــاسـيــة اإلقــتـصــاديـة
وارد األولية يعني إستـخدام ا
والثـروات الـوطنـيـة والطـاقات
ــــــكــــــاسب الــــــبــــــشــــــريــــــة وا
اإلقــتـــصـــاديــة وتـــوظـــيــفـــهــا
ـقايـضة مبـاشرة في مـشروع ا
ـســاومـة الـتـفــاوضـيـة بـ أوا
الـــــــدول ورجـــــــال األعـــــــمـــــــال
ـــســـتـــثـــمـــرين. كـــمـــا تــمـــثل ا
وذج الدبـلومـاسيـة احلديـثة 
الــتــفــاوض الــنــاجح بــالــطـرق
الـسلـميـة واحلضـارية من أجل
إكــتـســاب ثــقــة الــطــرف اآلخـر
باألقوال وباألفعال. وقد أثبتت
التجـارب التـفاوضيـة السـابقة
في اجملــــاالت اإلقــــتــــصــــاديــــة
وخـاصـة مـنـها الـتـجـاريـة علي
أهــــــمــــــيــــــة ذلـك الــــــنــــــوع من
الدبلـوماسـية إستـراتيـجيا من
أجل تـعــزيـز مـكـاسب األمـة من
إجنـازات عــبـر سـعـيــهـا جلـلب
اإلســــتـــثـــمـــارات األجــــنـــبـــيـــة
ــبـادالت ــبــاشـرة وحتــفــيـز ا ا
الـتـجـاريـة الـدولـيـة والـرفع من
نـــــسـق الـــــتــــــعـــــاون الــــــدولي
ـــــســـــاعـــــدات بـــــ الـــــدول وا
واحلــلـفـاء. إذ في هــذا الـصـدد
ـــلك ـــكن الـــقـــول أن من "ال 

الـــعـــقـــاريـــة واإلســـتـــثـــمـــاريــة
اإلمـاراتـيـة خـاصة مـنـهـا شـركة
ســمـــا دبي تـــعــتـــبـــر رافــدا من
روافــد الــتـعــامل الــدبـلــومـاسي
اإلقــتــصــادي اخلـــلــيــجي وذلك
خلــــدمــــة أغــــراض وأجــــنــــدات
سيـاسيـة وإستراتـيجـية بـعيدة
األمد. أمـا بـخصـوص الـفوضي
العارمة والدمار واإلرهاب التي
شهـدتـهـا أغـلب الـدول الـعـربـية
اجملـاورة لـدول اخللـيج الـعربي
ــا يـســمي الــربـيع أوبــبــلـدان 
الــعـربـي أصـبــحت تــعــتــبـر من
أبــرز الـعـوامل الــسـلـبــيـة لـعـدم
ـنـطـقـة بـرمـتـها إسـتقـرار أمن ا
ا يـهدد بـالنتـيجـة مصـاحلها
الية اإلقـتصادية والـتجاريـة وا
مع بـقـيـة دول الــعـالم. بـالـتـالي
تــــوجــــهـت الـــدبــــلــــومــــاســــيـــة
اإلقـتصاديـة اخلليـجية احلـالية
نـــحـــوســـيـــاســـة قـــطع جـــمـــيع
عالقـــــاتـــــهــــا اإلقـــــتــــصـــــاديــــة
والـــــتــــــجـــــاريـــــة مع األطـــــراف
ـــمـــولــة أوالــدول الـــداعـــمــة وا
لـإلرهــــاب. عـــــمـــــومـــــا تــــمـــــثل
الـدبلوماسـية اإلقتـصادية لدول
مـجلس الـتعـاون اخللـيجي أهم
مصدر نفوذ إقليمي رئيسي من
أجل تـنظيم الـعالقات التـجارية
واإلقـــتـــصـــاديـــة مـع احلـــلـــفــاء
الـبــارزين والـشــركـاء الــدائـمـ
وذلـك مـن خــالل تــــــــــــــقـــــــــــــد
اخملــطـــطــات اإلســتــراتـــيــجــيــة
والدعم الـلـوجسـتي والـتنـسيق
ستثمرين ب رجال األعمال وا
واألطراف اخلـلـيجـ من جـهة 
ـشـاركة األجـنبـيـة أوالـعـربـيـة ا
في احلوار التـفاوضي من جهة
أخـري وكل ذلـك عـبـر الـتــمـثـيل
الـدبـلــومـاسي في تــلك الـبـلـدان
الـتي تــربـطــهـا مــعـهم مــصـالح
وشـراكــة جتـاريــة وإقـتــصـاديـة
وسـيـاســيـة. كـذلك تــسـاهم تـلك
النـوعـيـة من الـدبـلـومـاسـية في
تـبــســيط إجـراءات الــعــمـلــيـات
ــالـيـة وكـذلك في الـتـجـاريـة أوا
تـسـهـيل عـمـلـيـة اإلسـتـفـادة من
الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات الـــــرقـــــمـــــيــــة
والـتـكـنـولـوجـيات احلـديـثـة مع
تـقد صـورة حضـرية مـتطورة
لدول مجلس التعاون اخلليجي
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أما بـخصـوص سـياسـة تطـبيع
الـــــعالقــــات اخلــــلـــــيــــجــــيــــة –
اإلســرائــيـلــيــة كــان لـه أغـراض
جـــيـــوســــيـــاســـيــــة ومـــصـــالح
إقتصادية مشتركة خاصة منها

تحدة الـدور الفعـال للواليـات ا
ـنـطــقـة من أجل األمــريـكــيـة بــا
حتـــقـــيق اإلســـتـــقـــرار األمـــني
واإلقـتـصـادي وإعـتـبـار اخلـطر
اإلرهــابـي في الـــشــرق األوسط
أهم خــــطــــر مــــشــــتــــرك يــــجب
مواجـهـتـه والـتحـرك إلجـتـثـاثه
من عـــروقه والـــقـــضـــاء عـــلـــيه
بصفـة نهـائية. فـصفـقة السالم
الـــدائم بــ الــفــلـــســطــيــنــيــ
واإلســرائــيـلــيــ حتـت رعــايـة
وإشــراف الـبـيت األبــيض عـبـر
مـبــعـوثـهـا اخلــاص لـلـمــنـطـقـة
مــســـتــشـــار وصــهــر الـــرئــيس
األمـريـكي دونـالـد ترامـب جراد
كــوشـــنـــيــر تـــعــتـــبـــر من أبــرز
الـعمـليات الـتفـاوضية من أجل
تـــثـــبــيـت تـــطــبـــيـع الــعـالقــات
الــعـربــيــة إجــمــاال وإســرائـيل.
عروفة فتلك الصفقة للسالم وا
بــصـفــقــة الـقــرن تــعـد بــدورهـا
فرصـة حقـيقـية نحـوحل األزمة
في مـــنــطـــقــة الـــشــرق األوسط
ـتـحدة حتت رعـايـة الـواليـات ا
األمـريكـية وبـالتـنسيق مع دول
مــجــلس الــتــعــاون اخلــلــيــجي
ودولـــة مــــصــــر وذلك إليــــجـــاد
عالقــات دولــيــة تــدفع عــمــلــيـة
الـــــــسـالم إلـي األمــــــــام ووضع
ــنـطـقــة بـرمـتـهــا في "حـالـة ال ا
حـــرب وحــــالـــة ســـلـم دائم" مع
تسويـة تلك القضيـة منذ نكسة
إلي اآلن بـصـفـة نـهـائـية. 1967
ـاليـة واإلقـتـصـادية إن الـقـوة ا
لــدول اخلــلــيج الــعــربـي قـادرة
ـتغـيرات اليـوم علي مـجابـهة ا
اإلقـلـيـمـيـة والـدولـيـة واحلـفاظ
عــلـي إســتـــقـــرار دول اجلــوار.
ـالي اخلــلـيـجي قـادر فـالـدعم ا
عــلي إعــادة اإلعــمــار بــعــد ذلك
الــــدمــــار الــــهـــــائل وحتــــقــــيق
اإلزدهــار في مــنــطــقــة الــشـرق
األوسط. بــالــتــالـي تــمــثل تــلك
ـالـيـة الـدولـيـة لـلـلوبي الـقوة ا
اخلـــلـــيــــجي اخلـــارجي الـــدرع
القـوي الـقـادر علي الـتـحكم في
أســعــار الــنــفط والــغــاز وخـلق
اإلسـتثمـارات الضخـمة بالدول
الـغـربـيـة أوالـعـربيـة عـبـر ضخ
ـالـيـة من الـقـروض والـهـبـات ا
صـناديق الـتنـمـية واإلسـتثـمار
واجلــــمـــــعــــيـــــات اخلــــيـــــريــــة
اخلـليجـية وتكويـن مصدر قوة
حـــقــيـــقــيـــة لــلـــدبــلـــومــاســـيــة
اإلقـتـصـاديــة اخلـلـيـجـيـة الـتي
تـــفــــرض دائــــمـــا مــــواقـــفــــهـــا
ـــرمـــوقـــة عــلي ومـــكــانـــتـــهــا ا
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لـتلك الدبـلوماسـية التي تـرتكز
ـالي بـاألســاس عـلي الــنـفــوذ ا
ودبــلــومــاســيــة الــنـفـط مـقــابل
دبـــلــــومـــاســـيــــة الـــدوالر. أمـــا
بـالـنـســبـة لـلـمــمـلـكـة الــعـربـيـة
الـــســعـــوديــة ودولـــة اإلمــارات
ــتــحــدة أصــبــحت الــعـربــيــة ا
مــجـــمل صــنـــاديق الـــتــنـــمــيــة
ـــبـــاشـــرة واإلســـتـــثـــمــــارات ا
وشـركـات الــنـفط احملـلــيـة مـثل
أرامــكـووغــيــرهــا تــعــتــبــر هي
أيـــضـــا سالح ذوحـــدين نـــاجع
ونـــاجح بــــحـــيث تـــســــتـــعـــمل
كأدوات ألغـراض سـيـاسـية عن
طريـق مصـالح إقـتصـاديـة ضد
أي أزمـات إقــلـيــمـيــة أودولـيـة.
ففي هـذا اإلطار تعتبـر عمليات
تـــــفـــــعـــــيـل دور الـــــبـــــعـــــثــــات
الـدبـلـومـاسيـة اإلقـتـصـادية في
اخلـارج من أولويـات السـياسة
اخلــــارجــــيـــة لــــدول مــــجــــلس
الــتـعــاون اخلــلـيــجي وذلك من
أجـل كــسب أكـــبــر نـــصــيب من
كـعـكة اإلسـتـثـمارات والـتـجارة
مــع دول اإلحتـــــــــــــاد األوروبـي
ورفع نـسق الـتـداول بـاألسواق
ـية وبـسط الـنـفوذ ـالـيـة العـا ا
ـــالي والـــلــــوبي اخلـــلـــيـــجي ا
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بــــاإلضـــــافــــة إلـي ذلك تـــــمــــثل
الــــعالقــــات الــــســـعــــوديــــة مع
تحدة األمـريكية من الواليـات ا
جــهــة عــبــر إبــرام الــعــديــد من
الـــصــــفـــقــــات واإلتـــفــــاقـــيـــات
ــشــتــركــة في شــتـي اجملـاالت ا
عنـصرا داعـمـا ومؤسـسا قـويا
لـدبـلـومــاسـيـة صـامــدة بـعـيـدة
األمـد وفـقـا لــرؤيـة ولي الـعـهـد
لك محمد إبن سلمان بن عبد ا
العـزيز آل سـعـود لسـنة 2030
أوأيــضــا مـع الــدول الــعــربــيــة
احلـليـفة والصـديقـة خاصة من
خالل مـخـرجـات القـمم الـثـالـثة
اخلليجية العربية واإلسالمية
ـديـنة الـتي أنـعـقـدت مـؤخـرا 
ـكـرمـة الـسـعـوديـة وذلك مـكـة ا
من أجـل تــــــقـــــــويــــــة احلـــــــلف
اإلســـتــراتـــيــجي فـي مــنـــطــقــة
الــشـــرق األوسط. فـــالـــعالقــات
اخلـلـيـجـيـة مع بـعض الـبـلـدان
الــعـربــيــة واإلسالمــيــة  تــبـقي
راسـخـة ومـسـتـمـرة خـاصة من
جــــانب تــــلك اإلســــتـــثــــمـــارات
الــضــخــمـة فـي شـتـي اجملـاالت
احلـــيـــويـــة مــنـــهـــا في الـــبــني
ـرافق الـتـرفـيـهـية الـتـحـتيـة وا
والـتي تديرهـا بعض الـشركات


