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العدد 3096 )السنة التاسعة(

شـهدت المـدن السـعودية خـال األسـبوع 
الماضـي أمطـارا غزيرة سـالت علـى إثرها 
األوديـة وأغرقت العديد من الطـرق واألنفاق 
وخلفـت أضـرارا هائلـة علـى الممتلـكات 
العامـة والسـيارات. ويتكـرر مشـهد غـرق 
بعـض األحياء السـكنية والطرق فـي المدن 
الكبـرى سـنويا ويصاحـب ذلـك خسـائر 
اقتصاديـة نتيجة توقف العمل والدراسـة أو 
إصـاح األضرار أو دفـع التعويضات الناتجة 
من هـذه األمطـار. وتأتي )بعـض( تبريرات 
السـيول في سـياق يؤكد على كمية األمطار 
غير المسـبوقة وعـدم قدرة البنيـة التحتية 
للمدن بوضعها الحالـي من التعامل مع هذه 

األمطار. 
بالتأكيـد مثـل هـذه التبريرات غيـر مقبولة 
فاألضرار التـي خلفتها األمطـار تباينت من 
مدينة إلى أخرى؛ فهنـاك بعض المدن بقيت 
شـوارعها دون غرق إما ألنها خططت بشكل 
يتماشى مع طبيعة الموقع أو لكونها تافت 
األخطـاء وعالجـت المشـكلة مبكـرا، وفي 
المقابل، هنـاك مدن أخرى تغرق شـوارعها 
وأنفاقها وتتحول إلى بحيرات عميقة في كل 

أمطار! موسم 
إن تطور العلم والمعرفة البيئية أسهم بشكل 
كبير في تفسـير الظواهر البيئية؛ بل تحويل 
بعضها مـن ظواهر ميتافيزيقية إلى حقائق 
علمية. بالتأكيد هذا التطور العلمي ال يكشف 

لنـا ُجل الحقائـق والظواهر البيئيـة أو يتنبأ 
باألخطـار الطبيعية، ولكنه علـى أقل تقدير 
يساعد على خلق المزيد من الفرص في تبني 
الخطط واالسـتراتيجيات المناسبة للحد من 

اآلثار السـلبية المترتبة على تلك المخاطر. 
فـي التخطيط العمرانـي يتـم االعتماد على 
مبـدأ تفكيـك المشـكلة أو تجزئتهـا بحيث 
يمكـن التعامل معها داخـل المدينة، فعندما 
نتعامـل مـع مشـكلة متركـزة فـي مواقع 
محددة يسـهل وضع الحلول المناسـبة لها.
تتكرر مشكلة األمطار في كل موسم وتعاني 
بعض المـدن الكبرى وبالتحديـد جدة ومكة 
المكرمـة من أضرار واسـعة النطـاق نتيجة 
جرف السيول للشوارع والممتلكات الخاصة. 
إن التنبـؤ بالتحديـات البيئيـة وال سـيما 
أضرار األمطار والسـيول أمر ممكن حتى 
ال تستند حلولنا إلى االرتجال وعدم اليقين، 
ليـس بالضـرورة تطويـر حلـول مكلفة 
اقتصاديـا تتضمن إعـادة تخطيط المدن 
أو حفر قنـوات تصريف أمطـار ضخمة؛ 
بـل يمكـن رسـم سـيناريوهات نمذجة 
مختلفة لمحاكاة هطـول األمطار ودرجة 
ارتفـاع منسـوبها فـي األحياء السـكنية 
وتتبع مسـارها داخـل المدينـة وبالتالي 
تحديد مواقع تجمعات األمطار ومسارها 
بالخرائـط ومعرفة أكثـر األماكن تضررا. 
وهكـذا، يمكن وضع أولويـات لمعالجة هذه 
المواقـع تتضمن تدابير عاجلة أو متوسـطة 

حسـب نوع وحجم المشكلة.
فـي الواقع، األحياء السـكنية التي تقع على 
مسـارات السـيول أو بطـون األوديـة تعـد 
مناطق غير قابلة للتطوير السـكني حسـب 
معايير التخطيط العمراني؛ وبالتالي ال يمكن 
بناء حلول عملية على أسـاس خاطئ، وال بد 
مـن إصـاح الخطـأ أوال بإزالة هـذه األحياء 
السكنية واالستفادة من مواقعها كمنتزهات 
تتضمن قنـوات طبيعيـة للميـاه، ويجب أن 
تترافـق هذه الحلول مع تشـريعات عمرانية 
صارمـة تضمن عـدم التطوير السـكني في 
المواقـع الخطرة أو غير القابلة لاسـتيطان 
البشـري كالمناطـق ذات التضاريس الوعرة 
أو األوديـة أو تلـك الواقعـة ضمن مسـارات 

السيول. 
وأخيـرا، مـن األهميـة بمـكان التخطيـط 
لمستقبل المدن السعودية ودراسة اتجاهات 
تحديـث  علـى  والعمـل  العمرانـي  التمـدد 
المخططـات الهيكلية بشـكل يراعي تحليل 
خصائص البيئـة الطبيعية وحمايـة األودية 
وتحديـد المناطق القابلة للتطوير السـكني 

حتـى تكون مدننـا أكثر اسـتدامة.

مصطلـح »إعامـي« من أبسـط المسـميات التي 
اسـتخدمت بشـكل واسـع مؤخـرا، فأصبـح كل 
مشـهور، ومؤثـر، ومن لديـه تابعون، ومـن توثق 
حسـابه، حتى وصـل الحال بمـن يغـرد أو يصور 
سـناب، ويقـوم بتغطيـة ذلـك الحـدث يسـمي أو 
تسـمي نفسـه/ها )إعامي/ة(، بكل جـرأة وثقة 
دون االكتـراث ألي اعتبـارات أو احتـرام للمهنـة.

ومـن هـذا المنطـق لـن يقتصـر التوضيـح علـى 
الدخـاء الذيـن ال يمتـون للمهنة بصلة بل تتسـع 
الدائـرة ليشـمل كل من يعتقد أنـه )إعامي( بينما 
فـي الحقيقـة ال ينطبق عليـه؛ ألنه يحتـاج العديد 
مـن االشـتراطات والممارسـات والمعاييـر، لذلك 
وبكل بسـاطة تعريف اإلعامي في معجم المعاني 
الجامع وقاموس المعجم الوسـيط »هو الشخص 
الـذي يتولـى النشـر أو النقل في )أجهـزة إعامية 
معترف بها( كاإلذاعـة أو التلفزيون أو الصحافة«، 
ومن وجهة نظر شـخصية، اإلعامـي الحقيقي ال 
يكتب قبل اسمه إعامي، ألنه يتصف بها من خال 
الممارسـة المهنية من خـال أن يكون )صحفيا - 
مذيعـا - مراسـا - كاتبـا - محـررا - وغيرها من 
الممارسـات المهنيـة( وهـي من تمنحـه الصفة 
اإلعاميـة، لذلـك إذا كنـت صحفيـا أو مراسـا أو 
مذيعا حقيقيا سـتنعكس مهنيتك وسـيتم وصفك 

باإلعامي.
 ما نشاهده اليوم من بعض الممارسات ممن يطلق 
على ممارسـيها في مجتمعنا أنهم إعاميون بينما 
في الحقيقة ليسوا كذلك، وعلى سبيل الذكر وليس 
الحصر أن من يحمـل )عامة التوثيق( أو )تصريح 
»موثـوق«( أو )ضيوف البرامج التلفزيونية( أو من 
لديـه قناة )فضائية أو يوتيوب( أو من )يقدم حفا 
أو مناسـبة( مهما كان نوعهـا أو من )لديه مايين 

المتابعيـن( أو مـن لديـه )برنامج على حسـاباته 
الشخصية في مواقع التواصل أو من خال رعاة( أو 
من يقوم بـ )التغطيات الشـخصية عبر حساباته( 
أو من )لديه عامة زرقاء أو صفراء( و)المشاهير( 
و)المؤثرون( بجميع أشكالهم )ليسوا إعاميين(.

ولكـي ال أغفـل العامليـن فـي اإلدارات والمراكـز 
اإلعامية في الجهات أو المنشـآت سـواء حكومية 
أو خاصـة والعاملين في شـركات الدعاية واإلعان 
ومـا شـابههم ومـا يقومون بـه مـن أدوار فردية 
يعتبـر )دور رجـل عاقـات عامـة( وليـس )دور 
إعامـي( الفتقادهـم وجـود الرأي اآلخـر على أقل 
تقديـر وبحكـم أن دائـرة اإلعـام اتسـعت بوجود 
مواقـع التواصـل االجتماعـي في ظل ممارسـتها 
لدور اإلعام بشـكل جزئي ممـن ليس لديهم مظلة 
إعامية موثوقـة مثل القنـوات اإلعامية المصرح 
لهـا ال ينطبق على تلك الجهـود الصفة لعدم وجود 
الصبغة الرسمية؛ ألن الممارسة تتطلب العديد من 
االشـتراطات والمهنية والمصداقيـة واألهم وجود 

الـرأي اآلخر.
وهنا يظهر تساؤل، هل كل من يتخرج من تخصص 
تربوي من الجامعة يطلق عليه مسمى )معلم(، هل 
من يتخرج من القانون يقال له )محامي(، بالطبع 
ال، وغيرهـا الكثير إذا لم يرافقها الممارسـة، وفي 
بعض التخصصات هنـاك )تصنيف( قبل الحصول 
على أحقية المسـمى، كذلـك ال تنطبق الصفة على 
طاب وخريجي أقسـام اإلعام في الجامعات ممن 
ال يمارسون العمل اإلعامي المذكور سابقا بشكل 
فعلـي، لذلـك من المهم وهـم األولى بأن يمارسـوا 
اإلعام بشـكل حقيقـي ومهني، وال يسـتخدمون 

المسمى حتى يطبقون معاييره.
كمـا أنه ال يعنـي إذا نشـرت أخبار عاقـات عامة 
أصبحـت )صحفيا(، ولو كتبت مقـال أنك )كاتب(، 
وال يمنحـك ظهـورك فـي اإلذاعـة أو التلفزيـون 
أنـك )مذيـع(، وغيرها مـن الممارسـات التي تتم 
بالمجاملة، أو الصدفـة، أو كنزوة مؤقتة، لذلك البد 
أن تقضـي عمرا بمـا ال يقل من وجهـة نظري من 
خمس إلى 10 سنوات على أقل تقدير ليتم تصنيفك 
لهـذه المسـميات قبل الصفـة األشـمل )إعامي( 
وأعتقـد لـو أرادت هيئـة الصحفيين السـعوديين 
ممارسـة دور حيـوي ومؤثـر بقيـادة هـذا األمـر 
بالتنسيق مع وزارة اإلعام لتضع حدا وتعيد للمهنة 

قوتهـا واعتباراتها.
خاصة القول »إن من يستخدم الصفة اإلعامية 
بغير وجه حق يعد احتيـاال وانتحاال لصفة البد 
من وضع ضوابـط وإجـراءات قانونية يتم من 
خالها محاسـبة كل منتحل هذا المسمى الذي 
أصبح سـها ومحلا للبعض حتـى جعلوا منه 
صفة في المتنـاول تقلل من قيمته التي البد أن 
يكون لها تقديرها مجتمعيا مثل صفة الطبيب 

والمعلم والمهندس وغيرها.
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األمطار تكشف 
سوء تخطيط 
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جديد

المسار 
الخليجي 

بين األمن 
والتنمية

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

حاتم المسعودي

زيد الفضيل
باحث في التاريخ

صهيب الصالح
باحث سياسي واجتماعي

فـي أكثر من مقال، وأكثر من دراسـة علمية، وأكثر 
من لقاء متلفز، ذكرت وبوضوح بأن صراعنا القادم 
مع إسرائيل سيكون على التاريخ بشواهده ووثيقته 
وسـرده الروائـي، وأنها تعمـل جاهدة إلـى تحويل 
أسـطورتها إلـى تاريخ، فـي الوقت الـذي بإهمالنا 
وتدميرنـا لشـواهدنا التاريخية نحـول تاريخنا إلى 

لألسف. أسطورة 
إذن سـيكون الصـراع مسـتقبا حـول المعلومـة 
التاريخية التي لم نعبأ لها، ولم نهتم لتوثيقها بشكل 
علمـي، وصار التاريخ مسـتباحا لكل هـاو وعابث، 
ناهيـك عـن ضعف كثيـر مـن دارسـيه وجمودهم 
العلمـي ضمن قوالـب ميتة علميا، فـي الوقت الذي 
أدرك فيـه المجتمـع الغربـي والصهيونـي بخاصة 
أهميـة امتاكـه للمعلومـة التاريخية، واسـتوعب 
عظيـم قيمتهـا لتحقيـق مشـاريعه االقتصاديـة 
والسياسـية علـى المدييـن القريب والبعيـد، وآمن 
بأن المعلومـة التاريخية وصناعة محتـوى الذاكرة 

الجمعيـة هو أحد مصـادر القـوة الناعمة.
من أجل ذلك سعى الصهاينة لتثبيت أبعاد معرفتهم 
بشـخوص مختلف األحداث التاريخيـة ضمن إطار 
تراثنـا المكانـي والزمانـي، ليعمـل باحثوهم على 
دراسـتها وتحليلهـا وإعـادة بنائها بالصـورة التي 

تتناغم مـع توجهاتهم فـي المنطقة.
وهـو أمر خطير جدا إذا مـا أدركنا أن تغييب الذاكرة 
يسـهم في تكريـس حالة االسـتاب، ويعطي اآلخر 
القدرة على السـيطرة الذهنية وكتابة التاريخ، ومن 
يملـك القـدرة علـى التحكم فـي محتـوى صندوق 
الذاكرة، سـيخط بثبـات وثيقة انتصـاره حضاريا، 
وهو ما تسـعى له باهتمام إسـرائيل التي توسـعت 
فـي إنشـاء حاويـات الفكـر ومراكز الـرأي لتصنع 

معرفـة تخدم توجهاتها في اسـتاب اآلخرين، ومن 
تلك المراكز: »معهد بن تسـفي للدراسات اليهودية« 
الذي تأسـس عام 1948م ويهـدف إلى صبغ الهوية 
اليهوديـة علـى فلسـطين. و»معهـد موشـي ديان 
للدراسـات األفريقية ودراسـات الشـرق األوسـط« 
الذي تأسـس في عام 1959م ويتبع كلية الدراسات 
التاريخيـة بجامعـة تل أبيـب. و»أكاديميـة العلوم 
التاريخية في جامعة تل أبيب« التي اهتمت بدراسة 
المعارك اإلسامية وفقه الجهاد. و»معهد الدراسات 
الشـرقية بالقدس« الذي جمع سجا ضخما للشعر 
العربي القديم، وأنشـأ معجما عربيـا عبريا، ورصد 
اللهجات الفلسـطينية العاميـة، وعمل على ترجمة 
القرآن إلى العبرية، وكتابة سـيرة النبي محمد، كما 
قـدم العديد مـن الرسـائل في موضوعـات متنوعة 
كشـاخص مقـام إبراهيـم، واإلعجـاز فـي القرآن، 

وفريضـة الحج، وأركان اإلسـام، وغيرها.
أشـير إلـى إيمـان الصهاينة اليهـود بإقامـة دولة 
إسرائيل الكبرى التي حدد »سفر التكوين« حدودها 
بأنهـا األرض التـي أعطيت ألبناء إبراهيـم من ذرية 
إسحاق، من نهر النيل بمصر إلى نهر الفرات، لتضم 
كل األراضي العربية الحالية وهي مصر وفلسـطين 
المحتلـة وكل دول بـاد الشـام والعـراق وكل دول 

الجزيـرة العربية ومعظـم تركيا حاليا.
ولتحقيـق األمر البد من التهيئـة التاريخية، وهو ما 
يقوم بـه كتاب »التـوراة الحجازية تاريـخ الجزيرة 
المكنـوز« لمؤلفه محمد منصـور وغيره من الكتب 
المماثلـة، والتي كان مبتدأها كتـاب »التوراة جاءت 
مـن جزيرة العرب« لكمال الصليبي، واللذين أسسـا 
لفكـرة صهيونيـة مفادهـا أن كل أرض الجزيـرة 
العربيـة بما فيها مكـة المكرمة والمدينـة المنورة 

هي أرض توراتية سـكنها إبراهيـم وذريته من ابنه 
إسحاق ويعقوب تحديدا، وبالتالي فطبيعي مستقبا 
أن تعـود األرض ألصحابها التاريخيين، السـيما مع 
تقعيـد كتـاب »التـوراة الحجازية« بأسـلوب عبثي 
وغير علمي أبدا لنفي كل ذرية إسماعيل بن إبراهيم، 
وأنهم في األسـاس ذرية العيص بن إسحاق الملقب 
بعدنان. وقوله بأن مدينة دمشـق هـي نجران، وأن 
نـوح وطوفانه كان فـي أرض الحجـاز، إلى آخر ما 
سـاقه الكتاب من ترهـات ال يمكـن قراءتها ضمن 
إطارهـا العلمي أبـدا، بل هي من العبـث الذي قصد 
اإلسرائيليون جس نبضنا به، ليعرفوا أين وصلنا من 
التسطيح، ولألسف فقد جرى مجراهم بعض قومنا 
بجهل وتم طباعة كتبهم بدعم من مؤسسـات شبه 

رسمية.
أخيرا فقد فندت ما يسـمى كتـاب التوراة الحجازية 
فـي تغريدات متصلـة يمكن االطـاع عليها بموقع 
تويتر، مـع رجائي أن تتخـذ الدار العربيـة العريقة 
التي نشـرت الكتاب موقفا منه فتعمـد إلى التخلي 
عنه دعما لقضيتها العربيـة، ورفضا لما يرمي إليه 

الصهاينـة ومن لف لفهم من أبنائنا البسـطاء.
أختم بالتذكير بأن فئة من اليهود من بعد السـبي 
البابلـي الثانـي قد اسـتوطنت أرجـاء ممتدة من 
سلسـلة جبال السـروات إلى اليمن مدة 1600عام 
تقريبـا، وعاشـوا بكرامة وأمـان، ثم حيـن بدأت 
الوكالـة اليهوديـة عـام 1950م بنقـل اليهود إلى 
إسـرائيل في عملية بسـاط الريح أو جناح النسر 
وفـق اللفـظ التوراتي، غـادر اليهود غير آسـفين 
على أرض عاشـوا فيها بسـام، ولـم يقل أحد من 
أحبارهم بأنها مسـتودع سرهم وقاعدة تاريخهم 
التلمودي، فهل من عاقل فيسمع؟ وفهيم فيرعى؟

دخلـت دول الخليـج العربـي عامها الجديـد على أفق 
متسـعة لزيادة الدور الوازن في المنطقة، ورفع حالة 
الحضـور والتأثير على المسـتوى الدولـي، في الوقت 
الـذي يعاد فيه تشـكيل النظام الدولـي، ويبدو أن دول 
الخليـج قـد شـرعت - منـذ اتفاق العـا - فـي إعادة 
صياغة األهداف المشـتركة واألدوار، على المستويين 
الدولي واإلقليمي، بما يخدم تعاظم أهميتها، فحرصت 
علـى ضـرورة أن تصـل وجهـات نظرها إلـى مناطق 
النزاعـات، بمـا يمكنهـا مـن إبـداء الرأي فـي توجيه 
الحلول نحو المسـارات الممكنة وفق مصالح الخليج 
والمنطقـة، واسـتندت إلى العامل التنموي المسـتدام 
بالدرجـة األولى، باعتباره األداة األكثر مقدرة على ثني 
المسـارات السياسـية في المنطقة عـن التقاطع مع 
مصالـح المسـار الخليجـي، وشـكلت مقاربتها على 
أسـاس مواجهة مصادر التهديد خـال تمثيل مركزية 
الثقل اإلقليمي الذي يحتم تنويع الشـراكات وتوازنها، 
وهذا المسـار لم يكن ليتأتى لـوال برنامج عمل مضن 

للسياسة السـعودية وأجهزتها األمنية.
فممـا سـاعد دول الخليـج علـى أن تصـل إلـى هذا 
المسـار، هو مجابهة السـعودية للمهـددات المادية 
وغيـر المادية العابرة للحدود، التي اشـتعلت متتالية 
منذ 2001، متمثلة في النشاطات اإلرهابية المتعددة، 
والصراعـات الطائفيـة، ودعـوات الفوضـى والعنف 
والتخريب التي تلبسـت بطابع عبـر وطني. فتنظيم 
اإلخـوان المسـلمين اإلرهابـيـ  علـى سـبيل المثال 
ـ حالـه كحال تنظيمـي داعش والقاعـدة اإلرهابيين 
مـن حيث تعـدد جنسـيات تابعيـه ومنظريـه، ومن 
حيـث توسـع نشـاطه وعملـه عبـر الحـدود كافة؛ 
لذا لـم تكن دعـوات الفوضى والعنـف محصورة في 
مسـتوى محلـي محـدد فقـط. والنجاح السـعودي 
فـي محاصـرة جميـع هـذه المهـددات، رغـم تنوع 
خصائصها ما بين سـيكولوجية تبث الرعب والخوف 
فـي الجماعات المسـتهدفة، كمـا كان يعمل تنظيم 
داعش، وأخرى بخصائص اجتماعية تحفز الحنق من 

الفقر والحرمان واإلحباط، كما كانت وسـيلة تنظيم 
اإلخـوان، ما يعنـي أن مركزيـة الدور السـعودي في 
خلق مناخ سياسـي وأمني مواٍت مـن حيث الجوانب 
البنائيـة، يكفي ألن تركـز دول الخليـج األخرى على 
النمو االقتصـادي وجذب رؤوس األمـوال، فأصبحت 
تمتلك احتياطات هائلة مـن النفط والغاز، تمثل ثلث 
المخزون العالمي المؤكد بلـغ 1.55 تريليون برميل، 
وتسـتحوذ على مجموعة مـن أكبر صناديـق الثروة 
واألذرع االسـتثمارية، تحتل 5 منهـا مراتب متقدمة 

في سـلم أضخم 10 صناديق سـيادية فـي العالم.
وغيـر خفـي عـن أنظـار المراقبيـن، أن السـعودية 
احتضنت في النصف األخير مـن العام الماضي قمتي 
جـدة والريـاض، التـي جمعت أكبـر قوتيـن دوليتين 
متصارعتين في الوقـت الراهن، هما الواليات المتحدة 
والصين، وركزت كلتا القمتين على التنمية كعامل مهم 
للدفع بالعاقات بين األقطـاب الدولية ودول المنطقة 
نحو التوازن وفق حسـابات المصالح المشتركة، وإن 
كانـت قمة جـدة قد حملـت بعـدا أمنيا يتسـاءل عن 
إشكالية األمن اإلقليمي، وظهرت حينها تكهنات تزعم 
إنشـاء »ناتو« يواجه المعضلة األمنية فـي اإلقليم؛ إال 
أنهـا في الوقـت ذاته لم تسـلم إلى الحلـول الخارجية 
وحدها، حيث اسـتمرت الرسائل السـعودية في دعوة 
إيـران إلـى االنخـراط فـي منظومـة الـدول اإلقليمية 
الطبيعيـة واالبتعـاد عن فكـرة الثورة، كما اسـتمرت 
سلطنة عمان كاعب مهم في ملف الوساطة اليمنية، 
ونفتـرض أن البحرين واإلمارات سـتلعبان أدوارا أكثر 
حيوية في الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي؛ خاصة بعد 
تشكيل حكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف، والذي 
يجمـع هذه العناصر هو العمل السياسـي الجاد بعيدا 
عـن االنخراط في أحاف أمنية وعسـكرية قد تشـعل 

أكثر. المنطقة 
وعلـى الرغم مـن أن قمة الواليات المتحدة قد سـبقت 
القمة الصينية بنحو 5 أشـهر، إال أن الواليات المتحدة 
تحسسـت خطأها االسـتراتيجي مبكرا، والمتمثل في 

االبتعاد التدريجـي عن المنطقة، وتوجيـه كل أدواتها 
نحو جنوب شـرق آسـيا في صراعها مـع الصين، لذا 
ذكـر الرئيـس األمريكـي بأن بـاده لن تغادر الشـرق 
األوسـط وتترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران. 
وإذا مـا عدنـا إلى النسـق األمريكي فـي التعاطي مع 
دول المنطقـة قبل تلك الزيارة، سـنجد أنه تشـكل من 
االسـتعاء والتهميش المتعمد لمصالـح دول الخليج، 
وسـنجد أيضا أن الواليات المتحدة قد نسـيت أن هناك 
دائمـا جزرة فـي مقابل العصـا التي كانـت تلوح بها 
دائمـا، وهذا مـا عزز من حضور الصيـن في المنطقة 
إلـى درجة جعـل منها الشـريك التجـاري األكبر لدول 
الخليـج، مما يدلل على أن العامـل التنموي هو الدافع 
األبرز لحماية المصالح، وبناء الشراكات وفق المنظور 
الخليجـي، وبالتالي اتضح أن دول الخليج تسـعى من 
خاله إلى تحفيز حالة االستقرار واألمن في المنطقة، 
التي بدورها ستساعد االقتصادات واألسواق الخليجية 
علـى النمـو بوتيرة أسـرع، وتتيح الفـرص أيضا أمام 
األسـواق المجاورة، لتلعـب دورا مركزيا في تجسـير 
العاقات مع بقية األطراف اإلقليمية واألقطاب الدولية.

إن مـا تحظـى بـه دول الخليـج مـن مـوارد ومزايا 
جغرافية واقتصاد تنافسي ومرن يؤهلها إلى أن تزيد 
من حجم تأثيرها الدولي، ويرفع من ثقلها في ميزان 
القـوى اإلقليمي إلى درجة يجعلها فـي المركز منه، 
وال سـيما السعودية، وهي في الوقت نفسه تقع في 
المركز أيضا من مناطق عدم االستقرار؛ لذا يبدو من 
الواضح أن المسـار الخليجي سـيحافظ على تنويع 
الشـراكات وتوازنها فـي الوقت الذي سـيواظب فيه 
على مـد جسـور التواصل مـع تكتات أخـرى، مثل 
منظمتي بريكس وشـنغهاي ودول اآلسـيان والهند 
والـدول الاتينية، وقد يكون االتحاد األوروبي بدرجة 
أقـل عودا علـى بروز الفجـوة في التصـورات حول 
مسـتقبل النظـام الدولي، التـي أفـرزت تراجعا في 
عاقات التعـاون لدى الـدول الليبراليـة، في مقابل 

تركيزهـا على حصد مناطـق نفوذ أكثر.

@waleed_zm

@hatim_almsaudi


	08

