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 مبادرة

القات العرب الدوليةر عتطوي

 الواقع العربي بني يدي املبادرة

الثالثكة   شكااتت ترامييكة اكوال الع كو     إمن  ربية الدوليةعالعالقات ال تواجههملا  نظرًا

يف  واإلق ييكك يككد الخككديا الككدول    وتزا ،العربكك و الككوايراع الككداي   صكك، ويف ظككا الاملاضككية

مكا د     ، ى حساب اهلويكة ال وميكة امامعكة   ية عوتنام  اهلويات الفرع ،شئون العربية الداي يةال

حكان  ف كد   ،سكاته مؤسيف اجملخيع الدول  و الخأثري قدرتهم ع ىو ،تراجع ماانة العرب  وليًاإىل 

لخ ككوير  7171-7102 ربعككة ال ا مككةعككواا األألق يككل يبككا رب بوضككع تصككور ويري ككة ار الوقكك  

يدمكة مصكااها   ووحكدتها و  اأمةة لخاون رافعة مهية لنهضة يجرت العربية اخلااوتفعيا العالق

ع ل واقك  موضكوعية ل ي يكة  مسكخندين إىل قكرا ب    ،ولياكون ل عكرب  ور  ولك  فاعكا ومكؤثر      ،الع يا

 :العرب  وعالقاته الدولية، والذي من دهم مالحمه

 ق ييككك   ورهكككم اإلوزا  مصكككااهم وقضكككاياهم إالرؤيكككة املوحكككدب ل عكككرب  اسكككخيرار إشكككاالية

ق ككا مككن إىل غيككاب الخنسككيق واملواقككك املشكك مة، و  يف مككثري مككن اأحيككان د  مككا   ولوالككد

سكها قضكية   دوع كى ر  ،همقضكايا  أيضكع ف، ع ى املسكخو  الكدول    لرماتهم امياعية تأثري

 .وتأثرياتها يف اجملخيع الدول  سرائي يةول خوجهات اإل ،ملوازين ال و  الدولية ،ف س ني

 ظككا يفالعربيككة  واأحككزاب وال ككو  السياسككية واجملخيعيككة  اااومككات بككني العالقككة ايككخالل 

 نظكاا مع مكا   خناسبت آليات وفق ال رار واختاذ صناعة يف اا ي ية الشرامة برامج غياب

وحككال  ون اسككخ ياع ال ككوب الاام ككة  "امياعككة الوانيككة" غيككاب  نككخج عنككهمككا قككائم،  حاككم

فاع كة ع كى   مخاام كة و  "مجاعة قوميكة ك"لاا  ولة، ودضعك فرص عيكا النظكاا العربك  مك    

 .املسخو  الدول 

 
                                                           

  الدولية بوح  من ندوب ع يية مخخصصة ع دها مرمز  رسات الشرق  -لخ وير العالقات العربيةتأت  هذه املبا رب

الدولية: الواقع -مح   عنوان "العالقات العربية 7102تشرين ثان / نوفيرب   01-01اأوسط يف اأر ن يوم  

 حبثًا ع ييًا. 07وُقدا فيها  واآلفاق"، وقد شارك فيها جميوعة من املخخصني واخلربا  من عد  من الدول العربية،
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 بيكككة ع كككى مكككد  الع كككدين املاضكككيني هلكككزات عديكككدب تسكككبب     ر ية العااتقخصكككض البنيكككة تعكككّر

 .وإشااتته اتقخصا ي العامل واعخيا ها ع ى النظاا  بهشاشخها

  يارجيككة تهككد  هويخهككا العربيككة    ا الخع يييككة لضكك و   هالعربيككة ومؤسسككات  تعككرض اجملخيعككات

 .ةوااضاري ةالث افي ياع  ويصوصيخهااإلسالمية ونسي ها اتجخ

 دارافًا إق ييية لزيا ب نفوذها وتدي كها يف   ا ش عمم، يف املن  ة الفاعاب  عرغياب الدور ال

، وبشكاا مباشكر   الكدول ال وم  العرب  لعد  من الواي واأمن  ع ى حسابالعامل العرب  

مبككا يف ذلككا تنككام  جميوعككات مخ رفككة وإرهابيككة تسككبب  بانككدتع حككروب ده يككة يف دربككع  ول 

 عربية رئيسية.
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 املبادرةنص 

 واآلليات املساراتووالغايات املالمح 

شكككاالية إ ُيظهكككر ذي، والكككالدوليكككة-لعالقكككات العربيكككةالواقكككع السكككابق خيص يف ضكككو  الخشككك

قكع  هذا الوا  ويرخري ة اريق لخمهذه املبا رب    حن نانفإ ،داراف إق ييية و وليةلصاحل اتيخالل 

-العربيكة سك  العالقكات   يف د حداث ن  ة نوعيكة إبهدف  7171-7102 ربعة ال ا مةعواا اأأيالل ا

 .اا  ولة فيها ع ى حدبلو مجيعًا، لألمة العربيةخلدمة املصاحل الع يا  هاوآليات يةالدول

 والغايات حــاملالم أواًل

، وتعيد ل يق الوحدب تح اب واتسخنزافمبصااات وانية وقومية تنه  حالة ا ل يااا .0

.العاا الوانية والخضامن العرب  الرمس  والشعيب

العرب  ع ى خمخ ك املسخويات الخعاون والخنيية والخااما موحدب لخح يق  رؤيةبنا   .7

.املنافسة  وليًا ية لبنا  ال وب العربيةي صا ية والسياسية والعاتقخ

ب ورب الخصورات الالزمة ل بيعة العالقات العربية اخلارجية مبا حي ق اأهداف العربية  .1

 .ْيناملش مة، وبشاا ود ا  مخاام 

إىل رؤية مش مة إزا  خمخ ك ال ضايا السياسية واتقخصا ية واتجخياعية الخوصا  .1

 .اإلق يي  والدول منية ع ى الصعيدين واأ

 ساسيةاأل لالعممسارات  ثانيًا

عزز العيا العرب  مبا ُي ومخ دمة فاع ةإىل صي ة  وصوًتجامعة الدول العربية  ت وير .0

 .املش ك يف مافة اجملاتت

الدولية يف اجملخيع الدول .-العالقات العربية تعزيز منظومة .7

 ضايا امل روحة الإزا  مافة  الدولية-العالقات العربية من ياللتوحيد املوقك العرب   .1

 مبا خيدا املصاحل العربية الع يا وقضايا اأمة الارب . غريها وسوا  مان  عربية د

يف ب ورب  ،املسخ  ةالوانية مؤسسات اجملخيع املدن  ياصة و ،ال و  العربية إشراك .1

 الشرامة الوانية لخح يق مزيد من ،الدول العربيةحاومات س  وسياسات مالمح ود

 يف ما ق ر وصوًت إىل بنا  "امياعة الوانية" املخياساة وليا املسئولية امياعية

و"امياعة ال ومية" العربية.
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 اآلليات املقرتحة ثالثًا

العضكوي بكني الواقكع الكداي   ل كدول وعالقاتهكا اخلارجيكة، فكإن اآلليكات          ان القًا مكن ال ابكط   

اإلاكار  : اإلاكار الكواي، و  ومسكارات تعيكا بشكاا مخاامكا، وهك       امل  حة ترمكز ع كى ثالثكة ُداكر    

اتاار الدول ، ويشيا ذلا ما ي  :العرب ، و-العرب 

منة عربيةتشايا  .0

دو دمثر ل  ياا بخح يق املصااات الوانية يف ما الدول العربية  

ب ض النظر عن ح م اخلالف دو اتح اب الداي  ، وذلا ان القًا من اهلوية العربية 

اإلسالمية امامعة لشعوب اأمة، والبد  بالدول اليت ختضع لعي يات تدمري ذات  وحروب 

ا والعراق واليين وليبيا والصومال.ده ية وإرهاب منظم، وياصة يف ما من سوري

تشايا منة عربية مص رب ل  ياا مبصااات عربية رمسية وفق برنامج زمي.  .7

اختاذ قرار مجاع  بوقك تديا مافة الدول العربية يف شؤون الدول العربية اأير   .1

دمنيًا وعساريًا يارج منظومة العيا العرب  املش ك، والشروع بخ بي ه بإشراف منة 

عربية ياصة.

تشايا منة عربية لإلشراف ع ى ل يق املصااة الوانية الف س ينية، وتفعيا  .1

مواجهة اتحخالل يف  صيو  الشعب الف س يي وقضيخهاإلماانات العربية يف  عم 

اإلسرائي  .

تشايا منة اقخصا ية لدراسة مشاالت الديون وال اقة والسوق واإلنخاج الزراع   .5

ات الخ ارب البينية، ووضع ي ة معامة ونهوض مناسبة، مع والصناع  وإشاالي

اتسخفا ب مما مت الخوصا إليه يف ال يم اتقخصا ية العربية الساب ة.

تشايا منة يربا  مدعومة ب  نة وزرا  مص رب لإلشراف ع ى ت وير جامعة الدول  .2

جتارب العربية، من حيث الشاا واأ ا ، وفق ي ة زمنية حمد ب واتسخفا ب من 

دهيها جتربخا اتلا  اأوروب  واتلا  اأفري  . ، ولية

لبنا  تفاهيات مع ما من إيران وترميا تعخيد املصاحل  خنيعربي تشايا منخني .2

املش مة الضامنة لالسخ رار فييا بينها وبني الدول العربية، ووقك دي تديا غري آمن 

                                                           

 .مجيع ال  ان واجملال  امل  حة تشا ها ال ية العربية 
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ما منهيا حول عالقاتهيا مع العامل يف البال  العربية، والخوصا إلعالن مبا ئ مع 

العرب  والدور اإلق يي  والدول  املش ك، وياصًة يف ال ضايا ذات اتهخياا املش ك 

مثا: قضايا ال اقة والخ ارب و عم قضية ف س ني ومواجهة الخ رف واإلرهاب، والدفاع 

عن اإلسالا دماا ه ية اإلسالموفوبيا ... إخل.

عرب،  يضم خمخصني ويربا و " الدائم،الدولية-عربيةجم   العالقات ال"تشايا  .8

ويعيا ع ى  عم صناعة ال رار العرب ، وت وير عالقات العرب الدولية.

ع ى ال ضايا اليت تهم  هن اشاتيرمز ي  وردمريا  -دوروب -ع د مؤمتر عرب  .9

اب والخنيية وال ضية الف س ينية، مع رهخ ك اأاراف من قبيا الخ رف واإلخم

-وروب اأ-عرب الحوار  ائية ل اتسخفا ب من ااوارات الساب ة، وتشايا هيئة 

اأمريا ، وجم   دعيال مش ك.

يرمز ع ى عالقات امانبني اتقخصا ية والسياسية  ي ورآسيوي -ع د مؤمتر عرب   .01

والث افية، مع اتسخفا ب من جتارب العالقات الثنائية ال ائية وياصًة يف ت وير منخد  

اآلسيوي، ويخبعه جم   -بح منخد  الخعاون العرب ليصالصيي -العرب الخعاون 

دعيال فاعا.

لعربية مع ما من  ول تشايا جم   دعيال عرب  يرمز ع ى ت وير العالقات ا .00

دمرياا الالتينية ودفري يا.

يخناول ت وير عالقات العرب مع دمرياا  ي ور دمريا  تتيي-ع د مؤمتر عرب  .07

الالتينية ع ى املسخويات السياسية واتقخصا ية، ومبا يزيد من قوب املوقك والفعا العرب  

ع يا.يف احملافا الدولية، يصوصًا إزا  قضايا اأمة ومصااها ال

اأفري ية السياسية -يخناول ت وير العالقات العربية ي وردفري   -ع د مؤمتر عرب   .01

واتقخصا ية والث افية، مبا خيدا ال رفني ويعزز املوقك العرب   وليًا.

 

 انخهى،،،



 األوىلاملوقِّعني قائمة 

 ةــــــــالصف دـــالبل مــــــــــــــــاالس الرقم

 األسبق يوزراء األردنالرئيس  األردن داتــــد عبيـــــمـأح ستاذاأل دولة 

 األسبق يوزراء األردنالرئيس  األردن ريــــــر املصــــــطاه ستاذدولة األ 

 رئيس الورزاء األردني األسبق ألردنا عبد السالم اجملاليدولة الدكتور  

 األسبق يوزراء األردنالرئيس  األردن درانـــان بــدنـــــدولة الدكتور ع 

 األسبق، ورئيس جملس األعيان يوزراء األردنالرئيس  األردن زــــــل الفايـــــــفيص ستاذدولة األ 

 اب األردني األسبقرئيس جملس النو األردن عبد اللطيف عربياتمعالي الدكتور  

 رئيس جملس النواب األردني األسبق األردن عبد اهلادي اجملاليمعالي األستاذ  

 السودان الدكتور مصطفى عثمان معالي 
 وزير خارجية سابق

 العربيسفري السودان يف األمم املتحدة يف جنيف وعميد السلك الدبلوماسي و

 جاللة امللككاتب ومفكر، ومستشار  ،سابق وزيربحرينالعلي حممد فخرو الدكتور معالي 

 األسبق لرئيس اجلمهوريةستشار املو ،سابقخارجية وزير  سودانال صالح الدين غازي الدكتور معالي 

 و مفكر، وبروفيسور العلوم السياسية ،وزير سابق مصر علي الدين هالل الدكتور معالي 

 ، ورئيس جامعة سابققباوزير س األردن رحانـاق فــمعالي الدكتور إسح 

 الدولي وخبري القانون ،سابق دبلوماسي مصر لــد اهلل األشعـسعادة الدكتور عب 

 األردن ةــي حمافظـــــعل سعادة الدكتور 
عضو جملس و ،بق، وبروفيسور التاريخ يف اجلامعة األردنيةاس رئيس جامعة

 مركز دراسات الشرق األوسطيف  األمناء واجمللس العلمي

كاتب ومفكرمصر ديـــي هويــــستاذ فهمعادة األس 

 األردن ودــد حممـــقاص سعادة الدكتور 
األركان يف اجليش األردني سابقا، وعضو فريق األزمات هيئة نائب رئيس 

 مركز دراسات الشرق األوسطيف  العربي



 سابق، ومدير سابق للمعهد امللكي للدراسات الدينيةخارجية وزير  األردن بو جابرأكامل معالي الدكتور  

 رئيس جملس أمناء مركز دراسات الشرق األوسطوزير سابق، و األردن أبو محورحممد معالي الدكتور  

 ، وخبري القانون الدوليوزير ودبلوماسي سابقاألردن ةــــي خصاونــمعالي األستاذ هان 

قطر رـد املسفــحممسعادة الدكتور  
 وكاتبمفكر 

 وبروفيسور العلوم السياسية يف جامعة قطر

 األردن نوفل سعيد أمحد سعادة الدكتور 
ة حترير جملة عضو هيئو ،بروفيسور العلوم السياسية يف جامعة الريموك

 دراسات شرق أوسطية

 مصر سعادة الدكتور محدي عبد الرمحن 
-قات العربيةوخبري العال، بروفيسور العلوم السياسية يف جامعة زايد

 األفريقية

 مدير مركز احلوار العربي يف واشنطنكاتب ومفكر، و لبنان ي غندورــصبحسعادة الدكتور  

 األردن اتـام بركـنظسعادة الدكتور  
ركز مل لميرئيس اجمللس العو ،بروفيسور العلوم السياسية يف جامعة الريموك

 دراسات الشرق األوسط

 األردن اسّوــــودة قـــعسعادة الدكتور  
 وعضو جملس أمناء ،عضو جملس الكنائس العامليو ،نائب برملاني سابق

 مركز دراسات الشرق األوسط

 األردن ف اجلوالنيــعاطاألستاذ سعادة  
اسات الشرق مركز دريف  عضو فريق األزمات العربيكاتب وإعالمي، و

 األوسط

 القومي اإلسالمي م املؤمترأمني عا رغربامل يـالسفيان دـــخال ستاذسعادة األ 

 وأكادمييمفكر عراقالعبد احلسني شعبان سعادة الدكتور 

 رئيس مركز دراسات الشرق األوسطاألردن دــــواد احلمــــــسعادة األستاذ ج 

 رئيس جملس التخطيط يف مركز دراسات الشرق األوسطاألردن وديــد العابـــستاذ أمحسعادة األ 

 ركز دراسات الشرق األوسطملاملدير التنفيذي األردن ريـــان العمـــر بيسعادة الدكتو 

 مركز دراسات الشرق األوسط يف مدير وحدة البحوث واملعلوماتاألردن سعادة الدكتور عبد احلميد كيالي 


