
يف هذا العدد من مجلة األفق االسرتاتيجي نسلط الضوء 

اهتامًما  نالت  التي  والقضايا  املوضوعات  من  جملة  عىل 

السيايس  ، والتي شكلت املرسح  العاملية  الصحف  واسًعا يف 

والتحوالت الجديدة يف منطقة الرشق األوسط ، ويف مقدمتها 

التغريات االسرتاتيجية يف أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان 

عىل الحكم يف أفغانستان، كام واكب صدور هذا العدد مرور 

عام عىل اتفاقيات أبراهام بني عدد من دول الخليج والكيان 

الصهيوين املحتل والتي كان آخرها مملكة البحرين ، ويف هذا 

التي  واملوضوعات  امللفات  ألبرز  نعرض  التنفيذي  امللخص 

تناولها هذا العدد ومنها:

»فــوريــن أفـــيـــرز«: الــوعــد الــكــاذب 
التفاقيات التطبيع

لجريمي  مقااًل  األمريكية  أفريز«  »فورين  مجلة  نرشت 

الرشق  دراسات  ومدير  السياسية  العلوم  أستاذ  بريسامن، 

أبراهام  اتفاقات  فيه  تناول  كونكتيكت،  بجامعة  األوسط 

أن  الكاتب  ويرى  إبرامها.  عىل  واحد  عام  مرور  مبناسبة 

القضية  يخص  فيام  شيئًا  الواقع  من  تغري  مل  االتفاقات 

بحل  التطبيع  مقايضة  عن  تخلوا  العرب  ألن  الفلسطينية، 

أن  ميكن  ال  الفلسطينية  القضية  أن  يوضح  ولكنه  القضية، 

تتالىش بل ستظل قضية متفجرة وحية. للمزيد من التفاصيل 

طالع املقال ص42.

الملخص التنفيذي للعدد 
العشرون سبتمبر 2021
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من  األفريقي  القرن  يستفيد  هل 
ودول  ومــصــر  تركيا  بين  االنــفــراجــة 

الخليج؟
أعلن الرئيس الرتيك »رجب طيب أردوغان« الشهر املايض 

عن تربع بقيمة 30 مليون دوالر للصومال. وقد أثارت هذه 

الخطوة انتقادات املعارضة التي رأت أن الحكومة ينبغي أن 

تستخدم هذه األموال يف طائرات مكافحة الحرائق ملحاربة 

الحرائق املستعرة يف الداخل.

لكن اهتامم »أردوغان« بالصومال ليس بادرة عابرة. وعىل 

مدى العقد املايض، بلغ إجاميل مساعدات أنقرة ملقديشو أكرث 

من مليار دوالر حيث تنافس »أردوغان« وحلفاؤه القطريون 

ضد املرصيني والخليجيني عىل النفوذ يف القرن األفريقي.

تركيا  بني  االنفراجة  من  األفريقي  القرن  يستفيد  فهل 

ومرص ودول الخليج ملعرفة اإلجابة عىل هذا التساؤل طالع 

املزيد ص39.

العسكري  الـــدور  حــول  الــِســجــال 
األمريكي في الخليج

ووسائل  السياسة  ومحللون  السياسيني  الزعامء  ينخرط 

مستقبل  بشأن  الحيوية  شديد  نقاش  يف  والجمهور  اإلعالم 

األوسط،  الرشق  يف  األمريكية  العسكرية  القوات  تواجد 

واملتمركزة يف دول الخليج العربية. 

وقد ساهم معهد دول الخليج العربية يف واشنطن، ضمن 

يف  الخليج،  يف  األمرييك  العسكري  الوجود  تطوير  سلسلة 

تأطري نقاش أكرب، الستكشاف خيارات إعادة هيكلة أهداف 

سياسة الواليات املتحدة والوجود العسكري يف املنطقة. من 

والخرباء  الباحثني  مع  والنقاشات  املكتوبة  التحليالت  خالل 

واملهنيني، للمزيد حول هذه الخيارات طالع النقاش ص9.

مناورة دول الخليج في أفغانستان 
بعد سيطرة طالبان

أفغانستان بشكل مفاجئ لصالح  متت تسوية الرصاع يف 

»طالبان«، يف أغسطس/آب،  حيث سيطرت الجامعة املتمردة 

عىل جميع أنحاء البالد تقريبًا يف هجوم عسكري. وقد فشل 
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»طالبان«  مع  التعامل  يف  غني«  »أرشف  األفغاين  الرئيس 

مام  وإلحاحه،  الوضع  بخطورة  الشعور  يف  وفشل  سياسيًا 

أدى يف النهاية إىل فراره من البالد مع مجموعة مقربة من 

املستشارين.

الدولة  مؤسسات  من  لكثري  رسيع  زوال  إىل  ذلك  وأدى 

األفغانية -وعىل األقل مؤقتًا- مهام كانت القدرات املؤسسية 

التي تم تطويرها عىل مدار العرشين عاًما املاضية، مام ترك 

السياسية  الساحة  عىل  كاملة  شبه  سيطرة  مع  »طالبان« 

األفغانية. 

يف  بحذر  أفغانستان  داخل  التغيريات  هذه  استقبال  تم 

الرشق األوسط الكبري، لكن ردود أفعال الفاعلني السياسيني 

بخطوط  أيًضا  تتأثر  »طالبان«  ظهور  عودة  تجاه  املختلفني 

الصدع السياسية التي تهيمن عىل سياسات الرشق األوسط. 

للمزيد من التفاصيل طالع املقال ص17.

إلى  الغاز  ثــروة  قطر  حولت  كيف 
دبلوماسية فعالة ؟

كينج،  لويلني  الطاقة،  مجال  يف  املخرضم  الصحايف  كتب 

مقااًل نرشته مجلة »فوربس« األمريكية، قال فيه إن العديد 

أكرب  اسرتاتيجية  أدواًرا  تلعب  السكان  قليلة  البلدان  من 

»مساعيها  البلدان  هذه  تعرض  حيث  االسمي.  وضعها  من 

بني  املحاور  دور  وتلعب  الدولية  النزاعات  لحل  الحميدة« 

الدول املتنازعة أو التي يف حالة حرب.

أقامت  التي  األوروبية  الــدول  هي  البلدان  هذه  أبرز 

الخلفية.  القنوات  عرب  اتصاالت  وتقدم  سالم،  محادثات 

وأيرلندا،  األورويب،  الشامل  بلدان  مجموعة  الدول  تلك  من 

بحسب   – مؤخرًا  قطر  إليهم  وانضمت  سويرسا.  وأهمهم، 

لويلني كينج -.

ملعرفة كيف حولت قطر ثروة الغاز إىل دبلوماسية فعالة 

طالع املقال ص48.
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