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الرئيسية  كل األراء 

  االفتتاحية
مشاريع تنموية … أم حلم ليلة صيف؟
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رئيس التحرير

أحمد عبد العزيز الجارهللا

عبدالنبي الشعلة

، في تعامله مع الصراع العربي- اإلسرائيلي، بالتعقل واالتزان، والبعد عن الضجيج والمزايدات اتسم الحراُك الديبلوماسيُّ الخليجيُّ
والمهاترات المعتادة والمعهودة، ونجح في اختراق جدار التعنت اإلسرائيلي بالُمسايرة السياسية االحترافية الرزينة منذ البداية، التي
برزت في أسلوب تفاعل واندماج هذه الدول مع مشروع “صفقة القرن” حتى تمكنت وهي في داخل الحلبة من إجهاضه، كما تمكنت
الديبلوماسية الخليجية أيًضا، بالتعاون وأسلوب مد الجسور والحوار الهادئ، قبل توقيع اتفاقيات التطبيع، من التخلص من شبح ضم
األراضي الفلسطينية إلسرائيل، فاختفت بذلك، ومنذ ذلك الوقت، مفردات “صفقة القرن” و”ضم األراضي” من خطاب بنيامين نتانياهو
 .رئيس الوزراء اإلسرائيلي
وبكل تعقل وهدوء وضبط للنفس، واجهت الديبلوماسية الخليجية كذلك، تسرع األشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، وردة فعلهم
الهجومية المتشنجة القاسية، وتجريحهم واتهامهم الدول الخليجية- العربية بالخيانة والغدر والطعن من الخلف وبيع القضية
الفلسطينية، فيما كانت هذه الدول تواصل سعيها وجهدها وتعمل على التأثير على موقف اإلدارة األميركية واستمالتها إلى جانبها،
وتوجيه الضغوط على الحكومة اإلسرائيلية للقبول بما كانت ترفضه بشدة من قبل، فتمَّ نتيجة لذلك التأكيد على االتفاق بعدم مضي
إسرائيل في تنفيذ قرارها بضم األراضي، وتم أيًضا التخلي فعلًيا عن مشروع صفقة القرن. على ضوء ذلك قررت السلطة الفلسطينية
العودة إلى قطار التطبيع، واستعادت مسار عالقاتها واتصاالتها المباشرة مع إسرائيل؛ بما في ذلك التعاون في مجال التنسيق األمني،
بعد أن حصلت على ضمانات تؤكد التزام إسرائيل باالتفاقيات الموقعة معها، وتبًعا لذلك، وقبل يومين أعلنت القيادة الفلسطينية
 .استالم أكثر من مليار دوالر من إسرائيل تشكل المستحقات المالية الخاصة بالضرائب
وعلى إثر النجاح الذي حققته الديبلوماسية الخليجية الرسمية، فإنها مدعوة اآلن لتفعيل دور”القوة الخليجية الناعمة” واالستعانة بها
لتعزيز وتعظيم دورها، فهذه القوة أصبحت اليوم أكثر فعالية من األسلحة المتطورة المكلفة، كما عليها االلتفات واالستفادة من حمالت
التواصل المباشر التي انطلقت وتضاعفت في اآلونة األخيرة بين قطاعات واسعة من الجمهور الخليجي واإلسرائيلي عن طريق
االنترنت وبمختلف وسائل التواصل االجتماعي، لتتشكل بذلك حلقات “الديبلوماسية الرقمية الخليجية” أو نواة لها، والتي أصبحت
تلعب اليوم دوًرا بارًزا ومتعاظما في حقل السياسة الدولية، آخذة في االعتبار أن أكثر من 51 مليون شخص يستخدمون شبكة
االنترنت في دول مجلس التعاون، وإن عليها استهداف نحو7 ماليين شخص هم عدد من يستخدمون شبكة االنترنت في إسرائيل، مع
.أطيب التمنيات للديبلوماسية الخليجية بالمزيد من التقدم والنجاح
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