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عدد من التحوالت الدولية واإلقليمية التي تدفع بمزيد من الصياغات العربية التوافقية نحو إعادة   ثمة

 ي:النظر في فرضية "التكامل اإلقليمي"، حيث من أبرز تلك التحوالت ما يل

تشعععععععععععع يل أنما   : ما أفرزه التصعععععععععععععيد الرو ععععععععععععىي بادرا ععععععععععععىي ادوكرانية عل  إعادة  التحوالت الدولية •

ل في الاععععععياسععععععة ايماررية ل دارة الديموقرا ية ادمري ية   التحالفات الدولية، باإلضععععععافة إغ  التي ا

نحو "إعادة ضبط العالقات" مع القوى العربية. وذلك لعدد من العوامل، منها: تخبط التقديرات  

للعععععدو  ل العربيعععععة ا نت عععععة  حول العودة إغ  االتفعععععاو النوور اإليراتي، وتزايعععععد ادهميعععععة ال اععععععععععععع يعععععة 

رة للطاقة، باإلضافة إغ  سرديات الصراع ادمريكي مع روسيا والص ن  .وا صدا

ايملي ي وعودة قطر للحاضعععععنة العربية، و ر     -: انتهاء االسعععععتقطال ايملي يالتحوالت اإلقليمية •

مقعععدمته   مقعععاربعععة رعععديعععدة لشععععععععععععععععرن ادزمعععة اليمنيعععة، وعودة العععدور للقوى التقليعععديعععة بعععاإلقلي  وفي  

 عن تنامي ات اه عربي نحو بناء عالقات متوازنة مع اإلقلي 
ً
 .القاهرة. فضال

هذه التحوالت تخلق فرصعععععععععة كب لة إلي اد توازنات رديدة في اإلقلي ، قارمة عل  فرضعععععععععية إعادة االعتبار  

التععععععاون ايملي ي، بقيعععععادة ا مل عععععة العربيععععع ة  ددوار القوى الررياعععععععععععععيعععععة، ممللعععععة في مصعععععععععععععر وقوى م لر 

الاععععععععععععععوديعة واإلمعارات، والعراو وادردن، والتعرسعععععععععععععير  رحلعة رعديعدة من العالقعات اإلقليميعة، وعالقعات  

اإلقلي  مع القوى ال بلى، وعل  رأسعععععععععععععتععا الواليععات ا تحععدة، وذلععك بععالنظر إغ  ألعععاد قمععة الررير ادمريكي  

اعععععععععا لطبيعة العالقات "رو بايدن" مع مصعععععععععر ودول م لر التعاون ايملي ي والعراو وادردن، وما ت سععععععععع

 .ادمري ية العربية خالل ا رحلة ا قبلة

 

 تهديدات قائمة

 :ثمة عدد من التهديدات والتي تتنوع ما ب ن التقليدية وغ ل التقليدية دمن اإلقلي  العربي، أبرزها

 :   التهديدات اإليرانية  •
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أحد أبرز التهديدات التي تاعععععععععتورو إعادة توحيد الصعععععععععا العربي، هو تمدد النفوذ اإليراتي وأرنداتا في 

الدول ا رزومة باإلقلي . فعل  سعععععع يل ا لال: وكالء  تران في ال من اليمن، وسععععععوريا، ولبنان، والعراو. إذ 

لععك فيمععا لعععد اليزو ادمريكي  بععالنظر إغ  حععالععة ليععداد، فقععد عززت إيران حععالععة االنقاععععععععععععععامععات الطععارفيععة وذ

 عن حالة الفو ععععععععى  ا  تمعية  
ً
للعراو ُماععععععععتيلة في ذلك ضعععععععععا القوات النظامية في تلك ادثناء، فضععععععععال

واالنهيار ا  سععععععععععععع عععععععععععععىي. وبالاعععععععععععععياو ذاتا بالنظر إغ  حالة رماعة ايحوثي ن في اليمن، وحزل   في لبنان،  

 .اسية والعا رية في سورياوالتمويالت ا باشرة وغ ل ا باشرة للفصارل الاي

  :هشاشة دول اإلقليم •

إذ تنع ر "هشعاشعة الدولة الو نية" عل  تفاق  معدالت االضعطرال ادمبي باإلقلي ، فعل  سع يل ا لال:  

في تصعععععععدير العديد من   -ملل سعععععععوريا والعراو واليمن ولي يا   –سعععععععاهم  الدول ذات التشعععععععاشعععععععة الداخلية  

 ن وا تاررين غ ل الشعععععععععععععرعي ن، وكذلك ادزمات ادمنية وا رتبطة بتنامي ادزمات اإلتاعععععععععععععانية ارزمة الالر 

 ع حدة التطرف والتنظيمات اإلرهابية كتنظي  القاعدة وداعش. وبرغ  ترارع حدة الصعععععععععععععراعات القارمة ب

"دول التشعععاشعععة" مع ورود تحراات إقليمية ودولية لبحث ماعععارات التاعععوية الاعععلمية، إال أن حالة عد  

 دمن اإلقلي 
ً
 هاما

ً
 .االستقرار التي تشتدها تلك الدول الزال  تملل تحديا

 :اليمن فياالضطرابات األمنية  •

سعععيطرة رماعة ايحوثي ن  إال أن في حلحلة ادزمة القارمة،    ادخ لةعل  الرغ  من ن ا  مشعععاورات الريا   

الععععديعععد من التوترات سعععععععععععععواء عل  شعععععععععععععكلععع   ،  2014عل  صعععععععععععععنععععاء منعععذ   -ا عععدعومعععة من النظعععا  اإليراتي    –

 :1وذلك بالنظر إغ  ُرملة ا شاهدات التالية، ا اتوى الداخلي اليمبي، أو ايمارجي اإلقليمي العربي.

ايحوثي ن عل  توظيا اععافععة أدوااهععا العاععععععععععععع ريععة  حيععث عمععدت رمععاعععة عل  ا اعععععععععععععتوى الععداخلي:    •

إلعادة ترسععععععي  ايمرارط ا يدانية ي يرافيا الصععععععراع اليمبي، ملل سععععععيطرة اي ماعة عل  محافظة  

  ،نحو شعععععععبوة   التقد ومحاولتها   البيضعععععععاء، وما تال ذلك من التحراات ا تباينة نحو محافظة مررل
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اسعععععععععععععالاتي يعة اي معاععة نحو العدفع بعادداة العاععععععععععععع رية  وععدد من النقعا  ا يعدانية، وذلعك في إ عار  

 .مقابل ايحوار الايا ىي لتحقيق ا زيد من ا كاسو التمليلية

  

: وذلك عبل توسععععععيع رماعة ايحوثي ن لنطاو ا مااها لتشععععععتمل عل  ما لعد  عل  ا اععععععتوى ايمارجي •

من خالل   -مارات خاصعععععععععة للممل ة العربية الاععععععععععودية ودولة اإل  –حدود الدولة الو نية اليمنية  

اسععععععععععتهداف عدد من ا  شععععععععععات النفطية، والب ية التحتية االسععععععععععالاتي ية. عالوة عل  ا  سععععععععععاععععععععععات  

التقععععارل اي يرافي وايحععععدود   ايحيويععععة لبعن ا نععععا ق ملععععل: رععععازان، ن ران، وعاععععععععععععع ل، لاععععععععععععع ععععو 

ا شعععععععععالكة للمنا ق اللالث مع محافظة صععععععععععدة اليمنية ايماضععععععععععة لاعععععععععيطرة ايحوثي ن. وذلك في  

 ععار عععدد من الرسععععععععععععععارععل الاعععععععععععععيععاسعععععععععععععيععة وادمنيععة، أبرزهععا: البلوبينععدا الععدعععاريععة من خالل الالوي   إ

، وكععذلععك إربععا  ا مل ععة الاععععععععععععععوديععة  
ً
 وخععارريععا

ً
لقععدرااه  العاععععععععععععع ريععة عل  راهععات متنوعععة داخليععا

وعناصععععععععععر التحالا لتخفيا الضععععععععععربات اي وية ضععععععععععد تمركزات ايحوثي ن في الداخل اليمبي، مما  

 .ية اي ماعة في التمدد لعدد من ا حاور وضمان مزيد من الايطرة ا يدانيةيخد  اسالاتي 

 

 ة":تنامي حجم التهديدات األمنية "الال متماثل •

اهعديعد التي تنع ر لشعععععععععععععكععل مبععاشعععععععععععععر عل    وغ ل ا تكععاف ععة  هععديععدات ادمنيععة غ ل التقليععديعةالت ثمععة عععدد من  

إنتعععار خرارط انتشعععععععععععععععار التنظيمعععات اإلرهعععابيعععة وايحراعععات  : " إععععادة  2اسعععععععععععععتقرار اإلقلي . وهو معععا يتملعععل في

ا تطرفة باإلقلي  عقو انحاعععععععارها في سعععععععوريا والعراو وانتشعععععععار ما  اعععععععم  بععععععععععععععععععععع "ظاهرة الذرال ا نفردة"،  

امي أعمال اي ريمة ا نظمة، وذلك عبل  أعمال القرصعععععععععنة واهديد الاعععععععععفن الت ارية في ايملي  العربي، وتن

عارضعععععة أو اسعععععتهداف ا صعععععايل العربية في دول أرن ية ملل اسعععععتهداف اسعععععية ماسعععععتهداف تعععععمصعععععيات سعععععي

 ولا  الذر أصععععععععععبحالبعلات الدبلوماسععععععععععية. باإلضععععععععععافة إغ  اهديد ادمن الاععععععععععيبلاتي  
ً
 متصععععععععععاعدا

ً
يملل اهديدا

حيويععة بمععا فاهععا ادمن القومي، خععاصععععععععععععععة مع تزايععد ال  مععات  ايقطععاعععات  ال مختلا  عل   متنوعععةتععداعيععات  

واي رار  اإلل الونية وتنوعتا، وصععععععععععوبة التصعععععععععدر لتا في ظل التطور ا اعععععععععتمر في تقنيات ا علومات بما  

 
ثلة، تريندز للبحوث واالستشارات، ات اهات (  ارر العزباور، التهدرة أو انف ار البارود.. سيناريوهات ماتقبل اإلقلي  في ظل تصاعد التهديدات الالمتما 2
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فاها االخالاو والف لوسعات. فالتطور الاعر ع في الت نولوريا  شعكل أرضعية خصعبة لل رار  اإلل الونية في 

ة الرقميعععة في الععععديعععد من دول اإلقلي  العربي، وفي مقعععدمتهعععا دولعععة اإلمعععارات العربيععة  ظعععل تطور نمط اللور 

اتخذت خطوات متقدمة في رقمنة ايمدمات ايحكومية وتوريا اقتصادها نحو الت نولوريا  ا تحدة التي

 .واالبتكار

 

   متباينةتحركات  

التصععععععيد الرو عععععىي في أوكرانيا، إغ  ضعععععرورة إعادة  أفضععععع  التحوالت الدراماتي ية بالنظا  العا ي عل  إثر 

 عل  اإلقلي  العربي، فلمععة عععدد من  
ً
النظر في إشعععععععععععععكععاليععة "توحيععد فواعععل ادقععالي  الفرعيععة"، و،سعععععععععععععقععا ععا

اإلشعععععععععععععكعاليعات التي تتطلعو ايحعل قبعل البعدء في إن عاز متطلبعات مقعاربعة شععععععععععععععاملعة دلععاد "التكعامعل العربي"، 

 :وذلك بالنظر إغ 

 : اإلقليمي  ضبابيه النظام •

يرتبط ذلك بحالة الضعععععا العا  للقوى ا ركزية بالشععععرو ادوسععععط، وعد  اسععععتيعاته    مل التفاعالت  

. وهو ما ي سععر  ا يم ن وصععفا بحالة اخالاو من رانو  اإلقليمية القارمة وا تداخلة مع النظا  العا ي

ضععععبط العالقات ب ن اإلقلي  وقوى  يتطلو ورود نظا  م سعععع ععععىي  عمل عل   ذلك القوى الدولية ل قلي .  

النظا  الدوغي ا نخر ة بُم مل تفاعالاها. والذر ينقلنا إغ  أهمية إعادة النظر في دع  النظا  ا  سععع عععىي 

 .ي امعة الدول العربية، بما يم نها من "ضبط العالقات" ب ن اإلقلي  والنظا  العا ي

 :اضطراب الوحدات السياسية  •

"الععدولععة الو نيععة" وث   تععرث لهععا بم مععل التفععاعالت الععداخليععة واإلقليميععة،  تتعلق تلععك الفرضعععععععععععععيععة بععدور 

. وذلععك بععالنظر إغ  
ً
 و،قليميعععا

ً
 عن حععدود اتعكعععاس التفعععاعالت الععدوليعععة عل  أدوارهععا ا تبعععاينعععة محليعععا

ً
فضعععععععععععععال

الععذر ُ عزى إغ  أن "الععدولععة الو نيععة" لي الفععاعععل الوحيععد الععذر ت تظ  حولععا م مععل  ،  ال اعععععععععععععق التقليععدر 
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عالت الاععععععععععياسععععععععععية وادمنية باإلقلي . دون النظر يحالة "الفاعل ن من دون الدول". بالرغ  من عمق  التفا

ترث له  إذ أصعععبحوا ُ شعععكلون م مل التفاعالت القارمة بالشعععرو ادوسعععط وما يحظون با من اعالاف عل  

. فعل  س يل ا لال:  ا اتوي ن اإلقليمي والدوغي في إدارة العديد من ماارات التاوية الاياسية با نطقة

 .حالة حزل   في لبنان، ورماعة ايحوثي ن في اليمن، وحركة حماس في قطاع غزة

 عدم وجود مقاربات إقليمية شاملة:  

بب  تلعععك الفرضعععععععععععععيعععة عل  ععععد  بنعععاء ن ا إقليمي للتععععامعععل مع اعععافعععة التحعععديععات ادمنيعععة  
ُ
التقليعععديععة وغ ل   –ت

 عن التما -التقليدية  
ً
ك بادسر ا ذهبية والعرقية والدي ية في تحديد التويات ا تباينة  باإلقلي . فضال

كمعيعار واحعععععععععععععل ل قلي ، دون تعي ن مععاي ل واحعععععععععععععحعة لالعتمعاد ا تبعادل أو التكعامعل الطو ي في تشععععععععععععع يل  

 عن ظتور أنمعا   
ً
النظععا  اإلقليمي وضعععععععععععععمععان اسعععععععععععععتقراره وتععرقلمععا في ظععل بي ععة دول أمنيععة متي لة، فضعععععععععععععال

ت والتهعععديعععدات غ ل التقليعععديعععة تفر  "فرضعععععععععععععيعععة التكعععامعععل"، ملعععل: اإلرهعععال، وادمن  رعععديعععدة من التحعععديعععا

 .البحرر، والتي ل ا ناخي، واي ريمة ا نظمة عابرة ايحدود

 إغ  ذلك، تصعععععععععاعد بالفالة ادخ لة نمط "دبلوماسعععععععععية القم  العربية" ارحد ا اعععععععععا ي نحو إعادة  
ً
اسعععععععععتنادا

العربيعععة ا تبعععاينعععة خالل    -إنتعععار "التكعععامعععل اإلقليمي العربي"، وذلعععك بعععالنظر إغ  ث   التحراعععات العربيعععة  

ل من "دول م لر التعاون  الفالة ا اضعععععية، والتي اتع اععععع  عل  سعععععياقات القمة ادمري ية بالريا  مع ا 

، حيث أظترت الرغبة العربية في 2022يوليو   16-15ايملي ي، مصععععععر، ادردن، العراو"، خالل الفالة من  

 :إن از ا تطلبات اآلتية

 محورية القضايا العربية:  .1

  الفالة ادخ لة، والزيارات ا تبادلة لتوحيد  وهو ما اتع ر لشعععععععععععععكل رري عععععععععععععىي عل  م مل التحراات العربية

ُ عاد تشعععععععع يل فواعلا في أعقال ادزمة ادوكرانية ايحالية. فعل  سعععععععع يل ادرندة العربية في ظل نظا  دوغي  

تشعععععععع ل تحراات الاععععععععياسععععععععة ايماررية ا صععععععععرية خالل فالة ح   الررير عبدالفتا  الاععععععععي ععععععععىي إغ  ا لال:  

لي يعا، وحوار الفصعععععععععععععارل  تععاظ  ترث ل مصعععععععععععععر في عدد من ا لفعات العربيعة، ومنهعا اهعدرة م اعععععععععععععول ادزمة في 

الفلاععععععععطي ية، والتهدرة ب ن الفصععععععععارل الفلاععععععععطي ية وخاصععععععععة حماس مع إسععععععععراريل، وتوريا ماععععععععاعدات 
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إغععاثيععة للبنععان واليمن، ودع  أمن ا الحععة في ا مرات الععدوليععة كمضعععععععععععععيق بععال ا نععدل، والتصععععععععععععععدر يمطر  

الععععععابر للحعععععدود، والعمعععععل عل  إععععععادة إعمعععععار العععععدول العربيعععععة ا عععععر ا نهعععععارة فيمعععععا ُ عرف اإلرهعععععال  زومعععععة أو 

 عن العمل عل  تنقية ادرواء العربية ودع  العمل العربي ا شعععععععال  
ً
بدبلوماسعععععععية الب ية التحتية، فضعععععععال

. ولعععذلعععك، تزامنععع  زيعععارات القيعععادات  32022قبعععل اتعقعععاد القمعععة العربيعععة ا قبلعععة في اي زارر بحلول نوفمبل  

" بزيارة اي زارر للالتيو طأبو الييالعربية إغ  مصعععععععععععر مع قيا  ادم ن العا  ي امعة الدول العربية "أحمد  

إغ  ال من سعععععلطنة عمان والبحرين.    ا اعععععبق لتلك القمة. كما أعقبتها زيارتا الررير عبدالفتا  الاعععععي عععععىي

 عن ذلك، ف 
ً
 العمل  2022اإلماراتية في فالات مختلفة من عا   -يةن القم  ا صععععععر فضععععععال

ً
، ع اعععععع  أيضععععععا

عل  تطوير منظومة العمل العربي ا شعال ، بما  اعاعد عل  حماية ادمن القومي العربي وتعزيز القدرات 

 .4العربية عل  التصدر للتحديات التي توارا ا نطقة والتهديدات ا ازايدة لألمن اإلقليمي

 البيني:   االقتصاديالتكامل  .2

بب  تلك النقطة عل  ث   الترث ل ا تبادل لعععع "دبلوماسية االقتصاد البيبي" باإلقلي  العربي، فعل  س يل 
ُ
ت

ا لعععال: برزت مالمح التكعععامعععل االقتصعععععععععععععععادر العربي في ععععدد من القضعععععععععععععععايعععا النوعيعععة ملعععل ا يعععاه والطعععاقعععة،  

والعراو، والعراو وسعععوريا. كما تصعععاعد ترث ل الطاقة في كمشعععروعات إدارة ا ياه العربية ب ن ال من مصعععر  

تعزيز ا صعععععععايل ا شعععععععالكة ب ن الدول العربية، وهو ظتر في تحراات القاهرة إلمداد ب لوت بالياز ا صعععععععرر  

 عن إعادة إدمار سعععععععععععوريا في 
ً
عبل ادرا عععععععععععىي الاعععععععععععورية وادردنية، وايحد من نقً الطاقة في لبنان. فضعععععععععععال

عد إعالن ايحكومة العراقية اعازامتا اسععت لاد الياز الطبي ي من سععوريا. باإلضععافة إغ  ا نظومة العربية، ل

مشعععععععععععععروععععات الربط ال تربعععااي ب ن مختلا العععدول العربيعععة، ملعععل مشعععععععععععععروع الربط ال تربعععااي ب ن مصعععععععععععععر 

أال    والاععععععععودان، و،عادة النظر في إمدادات ال ترباء للدول العربية ا رزومة )العراو ولبنان وسععععععععوريا(، عل 

 إغ  رنو، 
ً
يكون االعتماد من راناه  عل  فواعل من خارر اإلقلي  لشعععععكل منفرد ملل )إيران(. وذلك رنبا

مع بناء شععرااات اقتصععادية وصععناعية عربية تشععمل القوى ا  ثرة باإلقلي ، وفي مقدمتها: مصععر واإلمارات  

 .والاعودية، باإلضافة إغ  ادردن والعراو وقطر

 
  newssputnik ، 10 /3 /2022 ،https://bit.ly/3aH8B94( لتذه ادسبال اقالح  اي زارر عقد القمة العربية نهاية العا ،  3
  https://bit.ly/3NWrYZx، 2022/ 7/ 6( محمد عز العرل،  اذا تصاعدت دبلوماسية القم  ا صرية عع العربية؟، ايحارط العربى، 4

https://bit.ly/3aH8B94
https://bit.ly/3NWrYZx
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 :اإلقليمية  تجاوز االستقطابات 

ك النقطة في محاولة ت اوز "ا باريات الصفرية" ب ن أ راف القوى الصاعدة بالشرو ادوسط لت  تتلمً

 عن محعاولعة خلق ماعععععععععععععاحعات ُمشعععععععععععععالكعة ُيبب  علاها  
ً
وا نخر عة بعدوارر التفعاعالت العربيعة القعارمعة. فضعععععععععععععال

والتي تنع ر لشععععععععععكل  لعالقة أو ا اعععععععععععارل ايمالفية  مواقا إقليمية موحدة كمحاولة يحلحلة القضعععععععععععايا ا

مبعاشعععععععععععععر عل  ُم معل التحعديعات عل  ادمن ن الو بي واإلقليمي. وت سعععععععععععععر لتلعك النقطعة ععدد من العوامل  

وخفن التصععععععععععععععيعد ب ن القوى اإلقليميعة ا  ثرة في الشعععععععععععععرو    العداعمعة لتصعععععععععععععف ل االسعععععععععععععتقطعابعات القعارمعة

   ،5، أبرزهاادوسععععععععط
ً
واتعكاسععععععععااها ا باشععععععععرة عل     صععععععععاعدة للصععععععععراعات الداخلية العربيةالترث لات ا ت: أوال

ملل الصراع القار  في لي يا واليمن والذر ينخر  با عدد من الفواعل اإلقليمية سواء تركيا أو    اإلقلي ،

إيراتي. كمععا أنععا ال يم ن اهععدرععة  -ال يتوقع اهععدرععة الصعععععععععععععراع اليمبي إال عبل توافق سععععععععععععععودر   ومن ث ،  .إيران

 و تراي،  -الصععراع اللي ي إال بتوافق مصععرر 
ً
حل القضععايا العالقة ب ن اد راف العربية والقوى الشععرو   :ثانيا

حادثات  ملل ا   أوسععععععععععععطية، والتي تع اععععععععععععتا ايحوارات غ ل الرسععععععععععععمية وا حادثات االسععععععععععععت شععععععععععععافية ا علنة

 .االست شافية ب ن مصر وتركيا

 مقايضة القوى الدولية:    .3

ملل  
ُ
ر إقليمي موحد حول أبرز القضععععايا التي ت ترتبط تلك الفرضععععية بالتفاهمات العربية نحو تكوين تصععععوا

 السععععععععععتقرار ا نطقة، منها: رفع واشععععععععععنطن ي ماعة ايحوثي ن من قارمة ا نظمات اإلرهابية 
ً
 مباشععععععععععرا

ً
اهديدا

ة. الوضععععع القار  للصععععراع في اليمن وماالت التاععععوية الاععععلمية وما يم ن البناء عليا من مخررات ادرن ي

الريعا ، ا وقا القعار  من التهعديعدات اإليرانيعة وأذرعتعا ا متعدة لضعععععععععععععرل اسعععععععععععععتقرار اإلقلي  مشععععععععععععععاورات 

ا يتعلق بعععالتصعععععععععععععور العربي العععذر أعلن عنعععا ملعععك ادردن "ا لعععك    عمعععا
ً
عبعععد " فيمعععا يخً  العربي. فضعععععععععععععال

بتشععععع يل تحالا دفا ي إقليمي "ناتو عربي إقليمي"، وتاعععععوية لعن ادزمات ا متدة ملل ايحالة العراقية  

والاععععععععورية وتقوين التهديدات اإليرانية، باإلضععععععععافة لتوحيد الصععععععععا العربي للحد من اتعكاسععععععععات ادزمة  

 .ادوكرانية - الروسية

 
 ( محمد عز العرل،  اذا تصاعدت دبلوماسية القم  ا صرية عع العربية؟  ا ررع الاابق  5
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 مشتركة  قواسم

ارزة الداعمة إلعادة النظر في تكوين مشععععععروع "التكامل اإلقليمي العربي"، وذلك  ثمة عدد من الاععععععمات الب

العربية خالل الفالة ا اضععععععية، والتي أسععععععفرت عن عدد   –بالنظر إغ  التي ل في ميكانزي  العالقات العربية  

 :من التورتات الداعمة يمطوة "التكامل االقليمي"، حيث 

 إرادة سياسية عربية:  -

ة بالنظر إغ  ما ُ عرف بععععععععععععععععععععععععع "الدبلوماسععععععععععععية الرراسععععععععععععية"، والتي انت  تا في البداية الررير تظتر تلك النقط

ا صععععرر "عبدالفتا  الاععععي ععععىي" عبل تدشعععع ن عدد من ا بادرات الرامية لوحدة الصععععا العربي، وتال ذلك 

ودولة البحرين،  ا مل ة ادردنية التاشمية، ودولة اإلمارات العربية ا تحدة، وا مل ة العربية الاعودية،  

ودولة العراو. إذ ثمة توافق عربي حول بناء تكامل عربي والتحرر من إمالءات القوى الدولية ذات النفوذ  

 .الواحل بدول اإلقلي 

 املشتركة:   القضاياوحدة  -

تنع ر تلعععك النقطعععة عل  ث   التهعععديعععدات ا شعععععععععععععالكعععة التي أصعععععععععععععبحععع  اعععافعععة دول اإلقلي  توارتتعععا، وفي 

اهديد التنظيمات اإلرهابية وا تطرفة، وذلك بالنظر إلعادة تموضعععع تنظي  داعش با نطقة عبل  مقدمتها 

 عن إعادة بروز تشععا  تنظي  القاعدة  
ً
ظاهرة "الذرال ا نفردة" عقو انحاععاره في سععوريا والعراو. فضععال

 إ
ً
غ  رنعو، مع  عقعو ايمرور ادمريكي من أفيعاتاعععععععععععععتعان وسعععععععععععععيطرة حكومعة  عالبعان عل  العدولعة. وذلعك رنبعا

تنععامي التهععديععدات اإليرانيععة عبل تمععدد أذرعتععا في اععافععة الععدول ا ععرزومععة بععاإلقلي ، وفي مقععدمتهععا "ايحوثي ن في 

 عن قضعععععععععععععايا "التشععععععععععععع يك والتكامل والتنمية  
ً
اليمن، تيار الصعععععععععععععدر في العراو، حزل   في لبنان". فضعععععععععععععال

 .ات العودة إغ  التكامل اإلقليمياالقتصادية"، ارحد أه  ا حراات العربية نحو إن از متطلب

 تطبيقات األمن الجماعي -

تتعلق تلك الفرضعععععععععية بما أث ل حول إتشعععععععععاء "ناتو إقليمي عربي"، وذلك عل  غرار حلا شعععععععععمال اد ل عععععععععىي  

 عن   كماععععععععععع   عربي"الناتو".  
ً
 لء الفراغ النات  عن ترارع االهتما  ادمريكي با نطقة من رانو، فضعععععععععععال
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االنخرا  الرو عععععععىي بالتصععععععععيد في أوكرانيا من رانو لخر. باإلضعععععععافة إغ  تطلع قوى أخرى للمنافاعععععععة عل  

 عن موارتا اافة التحديات    أدوار سعععياسعععية وعاععع رية في الشعععرو ادوسعععط، وفي مقدمته  الصععع ن.
ً
فضعععال

سعععععياسعععععية با نطقة، والتصعععععدر   مل التهديدات الاعععععياسعععععية وادمنية ا تصعععععاعدة باإلقلي  العربي. اي يو 

وبععالرغ  من أن ايمبلة التععاريخيععة ل قلي  العربي ت شعععععععععععععا عن فشععععععععععععععل اععافععة ا بععادرات الراميععة لتشععععععععععععع يعل  

 من محاوالت تشععععع يل "حلا ليداد" في خ
ً
ماعععععي يات  تحالفات لألمن اي ما ي خالل العقود الفارتة، بدءا

 إغ  محاولة تشع يل "تحالا الشعرو ادوسعط االسعالاتي ي
ً
إال ، 6(MESA) "القرن العشعرين ا ا عىي، وصعوال

تي لات اإلقليميععة والععدوليععة، قععد تمنح فرصععععععععععععععة 
ُ
أن ايحععديععث عن تلععك التحراععات ايحععديلععة في ظععل ُرملععة ا 

 .ما ي العربيإلعادة النظر مرة أخرى في تبب  مصفوفة عمل موحدة لتطبيقات ادمن اي 

 

 فرص النجاح وسياقات اإلخفاق  

ة عدد من الفرص الداعمة إلن ا  سعععععععععيناريو "التكامل   بالنظر إغ  ُم مل العناصعععععععععر الاعععععععععابق ذكرها، فلما

 :العربي"، مقابل عدد من الاياقات التي قد تدفع ب خفاو ذلك ا شروع اإلقليمي. وذلك بالنظر إغ 

    فرص النجاح: -

و وتمدد  تنعامي حعدة   .1 التهعديعدات الاعععععععععععععيعاسعععععععععععععيعة وادمنيعة بعاإلقلي  العربي، وذلعك بعالنظر إغ  تشعععععععععععععععا

النفوذ اإليراتي في ا نطقعععة، وعاععععععععععععع رة أذرععععا بكعععافعععة العععدول ا عععرزومعععة والتي في مقعععدمتهعععا "اليمن،  

 عن التهديدات ادخرى ا تعلقة بالتنظيمات اإلرهابية، وأعمال  
ً
والعراو، ولبنان، وسعوريا". فضعال

 .ة واهديد ا الحة البحرية الدولية، واي ريمة ا نظمةالقرصن

ما كشعععععفتا ادزمة ادوكرانية من ضعععععرورة إن از متطلبات "االسعععععتقالل االسعععععالاتي ي العربي"، وفك  .2

 .االرتبا  عن الشرااء الدولي ن عل  اختالف أرندااه  ا تباينة باإلقلي  العربي

 
   https://bit.ly/2VNXZIS، 2018/ 10/ 30(، الاياسية الدولية، MESA) االسالاتي ي( إيمان زهرن، الواليات ا تحدة وتش يل تحالا الشرو االوسط  6

https://bit.ly/2VNXZIS
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و نيععة تنمويععة تاععععععععععععع   إلن ععازهععا ملععل ادرنععدة   مععا تحملععا اععافععة دول اإلقلي  العربي من أرنععدات .3

 عن الرغبة العربية في إعادة شعععععععععععبكات "التكامل االقتصعععععععععععادر 2030التنموية ا صعععععععععععرية  
ً
، فضعععععععععععال

 ."البيبي

 

 سياقات اإلخفاق:  -

 لتبعععاين   .1
ً
ايمبلات التعععاريخيعععة الاعععععععععععععي عععة  حعععاوالت االلازا  تهيكعععل "التكعععامعععل اإلقليمي العربي"، نظرا

 عن تصعععاعد قوى م ثرة باإلقلي   ادرندات  
ً
العربية ما ب ن ادمنية والاعععياسعععية والتنموية، فضعععال

  .أرندااها ميايرة للقوى التقليدية والتي تحظى بمركزية اللقل ملل القاهرة

2.  
ً
التهععديععدات وا مععاوف ادمنيععة لععدى ال تلععة العربيععة لياععععععععععععععع  مت ععاتاعععععععععععععععة، وسعععععععععععععر عععة التي ل وفقععا

القارمة في إ ار الدفع بماعععععععععارات التاعععععععععوية الاعععععععععياسعععععععععية للدول  لعمليات ا وارمات الاعععععععععياسعععععععععية  

 عن ورود اختالفات اسعععععععععالاتي ية ب ن الدول العربية تتعلق بتصعععععععععورات  
ً
ا رزومة باإلقلي . فضعععععععععال

 .مختلفة حول  بيعة التهديدات اإليرانية

  التشعععععع ك في إن از متطلبات التشعععععع يك والتكامل االقتصععععععادر ب ن مختلا الدول العربية، وذلك .3

ضععععععععععععععع  لعععا اقتصعععععععععععععععادات ا نطقعععة من ان مععا    بعععالنظر إغ  ععععدد من ا شعععععععععععععععاهعععدات، أبرزهعععا معععا تعرا

، كنتي ة مباشعععععععععرة وغ ل مباشعععععععععرة ي ارحة اورونا، وما تلي ذلك من  2021اقتصعععععععععادر كب ل خالل  

ث   االتعكاسعات الاعلبية عل  دول ا نطقة رراء ادزمة ادوكرانية. بما قد  شع ك في احتماالت  

 للالتيبععات العربيععة التي تمعع  في إ ععار من ا بععادرات ان ععاز متطلبععا
ً
ت التكععامععل االقتصععععععععععععععادر وفقععا

 .والقم  الدبلوماسية الاالا ذكرها
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