
1 
 

ُصُكتابلخُ مُ 

 العالقات العربية اإلقليمية: الواقع واآلفاق

 75ندوات 
ُ

ُهذاُالكتابُحصيلةُندوٍةُعلمي ةُعقدهاُمركزُدراساتُالشرقُاألوسطُتحتُعنوان:ُ"العالقاتُالعربية ُ–ي عد 
ُال ُاإلقليمية: ُيوَمي ُوذلك ُواآلفاق"، ُديسمبر3ُو2ُواقع ُاألول/ ُمن2017ُُكانون ُمائة ُنحِو ُبمشاركة ،

ُبلداٍنُعربي ة. ُالخبراء،ُواألكاديمي ين،ُورجالُالسياسة،ُمنُنحِوُستِ 

لتحقيقُعدٍدُمنُاألهداف،ُُعلىُنحوُعميقُ،2010اإلقليمي ةُمنذُعامُُ–يتناولُالكتابُالعالقاتُالعربي ة
ُعلىُخريطةُالعالقاتُاإلقليمي ة،ُودراسةُ ورُالذيُيحتل هُالعالمُالعربي  اتجاهاتُأبرزها:ُتقييمُالموقعُوالد 

ُالعربي ة ُورسمُُ–العالقات ُوالعالم، ُاإلقليم ُيشهدها ُالتي ُوالمعق دة ُالمتسارعة ُالتحو الت ُضوِء ُفي اإلقليمي ة
اإلقليمي ة،ُومحاولةُتقديمُرؤيةُعربي ةُمشتركة؛ُلصياغةُسياسةُُ-السيناريوهاتُالمستقبلي ةُللعالقاتُالعربي ة

زُالكتابُيخارجي ةُتجاهُالقضاياُالكبرى.ُُو اإلقليميةُعلىُُ-العربيةواقعُومستقبلُالعالقاتُلُفيُدراستهرك 
ُوالعسكري ة ُواالقتصادي ة، ُالسياسي ة، ُالعالقات ُهي: ُمستويات، ُُكماُاألمني ة.ُ-ثالثة ُالمستوياتُلم ي غفل

زُتوضيحُالصورةُاإلجمالي ةُللعالقاتُالعربي ةُ،االجتماعي ةُوالثقافي ةُفيُالتحليل ُإلقليمي ة.اُ-بماُي عز 

مًةُوأربعةُأبواب،ُب ُالكتابُمقد  لاإلضافةُلعدٍدُمنُاليضم  الذيُيحملُعنوان:ُُمالحق.ُيحتويُالبابُاألو 
لُمنهُ"األبعادُالسياسي ةُللعالقاتُالعربيةالتركي ة"ُثالثةُُ-"العالقاتُالعربية ُ-فصول،ُيناقشُالفصلُاألو 

رُالسياسةُالتركيةُنحوي شيرُإلىُالتركي ة"،ُُو المنطقةُالعربية،ُوالعواملُالسياسيةُالمؤثرةُفيُعالقاتُُتطو 
ُالفصلالراهنة.ُالطرفين،ُوبخاصةُفيُالمرحلةُ تتميزُبالتفاعلُواالستمراريةُهذِهُالعالقاتُُإلىُأنُويخلص 

مهماُتباعدتُسياساتُالدولُأوُات جهتُنحوُاالنعزال.ُوأنُهناكُتحواًلُمهًماُتشهدهُالسياسةُالتركيةُحالًياُ
؛ُمنُأجلُتصحيحُميزانُالقوى،ُضمنُالمنهجُالواقعيُ ُلمنطقةُالعربية،ُمتمثاًلُباللجوءُلسياسةُالقوةفيُا

ُ،ُكالتدخلُالعسكريُونشرُالقواعدُالعسكري ةُخارجُاألراضيُالتركية.ومواجهةُالتهديداتُاإلقليميةُالصاعدة
ُمنذُ ُالتركي ُالسياسي ُالنظام ُشكل ُتغيير ُهي: ل ُالتحو  ُهذا ُفي ُساهمت ُالتي ُالمحلي ة ُالعوامل ُأهم  وأن 
االستفتاءُعلىُالتعديالتُالدستورية،ُوتجاوزُالمحاولةُاالنقالبيةُاألخيرة،ُوتخلُِّصُحزبُ"العدالةُوالتنمية"ُ

ُ.يمكنُأنُتعوقُسياساتهُاألمورُالتيُكثيٍرُمنُمن
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التركيةُفيُمجالُالطاقةُواالستثمار:ُدراسةُُ-ثاني،ُوالذيُيحملُعنوان:ُ"العالقاتُالعربيةأم اُالفصلُال
زُعلىُحالةُالجزائرُكنموذجُلهذهُالعالقات،ُويحلُ  الجزائري ةُمنُُ-لُالعالقاتُالتركي ةحالةُالجزائر"ُفيرك 

دُأوجهُالتكاملُوالتعاونُفيُالعديدُمنُالقطاعاتُاالس تناولُويتثماري ةُبينُالدولتين،ُزاويٍةُاقتصادي ة،ُتحد 
ُهذاُ ُفي ُالتوصيات ُبعض ُتقديم ُإلى ُوصواًل ُبينهما، ُووطيدة ُمتمي زة ُعالقات ُقيام ُتواجه ُالتي اإلشكاالت

ُ ُدائم. ُبشكل ُبينهما ُالمستقبلي ة ُالثنائية ُالمصلحة ُيخدم ُبما ُويالشأن ُتدركُُالفصلُخلص  ُالجزائر ُأن إلى

ُيُ  ُوالذي ُلتركيا، ُبالنسبة ُالطاقة ُالطاقةُأهمي ة ُموارد ُتدف ق ُالستمرار ُالضامن ُالشريك ُدور ُلعب ُمن نها مك 

ُوأنُ  ُمتشعبةُُإليها، ُمجاالٍت ُلتشمل ُبوادرها عت ُوتوس  ُانتقلت ُقد ُالدولتين ُبين ُالثنائي ُاالستثمار حركة
ُساهمتُفيُرفعُالموازينُالتجاريةُللدولتين.

ل: راعُالعربيُاإلسرائيلي"،ُُ-"العالقاتُالعربي ةُويتناولُالفصلُالثالثُواألخيرُمنُالبابُاألو  التركي ة،ُوالص 
ُأكثرُنشاًطاُوتأثيًراُُوالتيُيمكنُأنُ موضًحاُالمتغي راٍتُالقائمة،ُأوُالمحتملةُمستقباًل،ُ تفتحُآفاًقاُلدوٍرُتركي 

ُُو ُ"روسيا، ُالشرق ُنحو ُالخارجية ُسياستها ُبوصلة ُات جاه ُمثل ُولصالحها؛ ُالفلسطيني ة ُالقضي ة الصين،ُفي
ُوحلفُ ُاألوروبي  ُواالتحاد ُالمتحدة ُالواليات ُأي ُالغربي ين؛ ُحلفائها ُمع ُعالقاتها ُتوتر ُمع ُبالتوازي وإيران"
ُفيُالبالدُفيُتشرينُ ُمهمُيتمث لُببدءُتطبيقُالن ظامُالرئاسي  ُإلىُعامٍلُداخلي  شمالُاألطلسي،ُإضافًة

ُاألزمةُالسوري ةُوغيرها.ُ،ُوعواملُإقليمي ةُمرتبطةُبالعالقة2019ُنوفمبرُُالثاني/ معُمصرُوإسرائيلُوحل 
ُالفلسطيني ةُ ُللقضية ُومقاربتها ُعام، ُبشكٍل ُوواقعها ُالتركي ة، ُالخارجي ة ُالسياسة دات ُمحد  ُالفصل ويناقش
ُالمستوييِنُ ُفي ُالفلسطيني ة، ُالقضي ة ُفي ُنشٍط ُتركي  ُلدوٍر ُوالمعيقات ُالحوافز ُفيها ُوتناول ُخاص، بشكٍل

الفصلُإلىُأنُإمكاناتُأنقرةُلَلعِبُدوٍرُفاعلُيخلصُاإلسرائيلي.ُُوُ-ني،ُوالفلسطينيالفلسطيُ-الفلسطيني
ُالمصالحةُالفلسطيني ةُ متهاُاحتكارُمصرُلملف  ةُفيُمقد  فيُالقضيةُالفلسطيني ةُمحدودُحالًيا؛ُألسبابُعد 

ة،ُوفجوةُالثقةُبينُتركياُالداخلي ةُمنُجهة،ُواألجندةُالتركيةُالداخليةُالمزدحمة،ُوالملفاتُاإلقليميةُالمتأزم
ُوإسرائيلُمنُجهةُأخرى.ُُو ُفإن  رهُارجيةُالتركيةُسيمتلكُقرارُالسياسةُالخمعُذلك، ُأكبرُفيُتحر  سرعًة

منُضغوطُالمحورُالغربيُالذيُاحتكرُالتأثيرُعليهُلعقودُعديدة،ُوهوُماُيعنيُفتحُآفاٍقُممكنةُلدوٍرُ
ُفيُالقضيةُالفلسطينية،ُاأل ُنشٍطُوإيجابي  مرُالذيُيضعُاألطرافُالفلسطينيةُأمامُمسؤوليةُدعمُهذاُتركي 

ُالمسارُوتعزيزهُوإسناده.

ُالعربي ة ُ"العالقات ُعنوان: ُالكتاب، ُهذا ُمن ُالثاني ُالباب ُعنوان:ُُ-يحمل  ُتحت ُفصاًل ُويضم اإليراني ة"،
زُعلىُتغي رُقراءةُإيرانُللمشهُ-"العالقاتُالعربية ُبعدُاالتفاقُاإليرانية:ُاألبعادُالسياسي ة"،ُيرك  دُالسوري 

"ُ ُدول ُمجموعة ُوبين ُالعربي ة1+5بينها ُالعالقات ُيتناول ُكما ُالنووي. ُملف ها ُحول "-ُُ ُظل  ُفي اإليرانية
،ُواآلثارُالتيُتركهاُعلىُالسياسةُالخارجيةُاإليرانيةُفيُالمشرقُالعربيُتحديًدا،ُإلىُجانبُ الربيعُالعربي 
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ُتعتبرإيرانُُويخل صُالفصلُإلىُعدٍدُمنُالنتائِجُأبرزها:ُأنُ ُة.العربيةُعلىُالسياسةُاإليرانيُردودُالفعل
ُمدخاًلُللتعاملُ ُغيرُُتعتبرمعُملفاتُالمنطقةُاألخرى،ُكماُالملفُالسوري  موقفهاُالداعمُللنظامُالسوري 

ُُقابٍلُللتفاوض؛ُألنهاُترىُفيُسقوطِهُتراجًعاُلنفوذهاُفيُاإلقليم،ُخاصًةُفيُلبنانُوالعراق. ُوفيماُيخص 
ُخل َصُالفصلُإلىُُاإليرانيُفيُالقضي ةُالفلسطيني ة؛الدورُ ُللقضي ةُالفلسطيني ةأن  ُالمستمر  عمُاإليراني  ُالد 

ُلع ُدغدغٍة ُمصدر ُمث ل ُمن ُأ حِبطت ُالتي ُالعربية ُالشعوب ُوخصوًصاُواطف ُالعربي، ُالدعم مستوى
دُفيُالوطنُالعربيُوتحظىُبسمعٍةُجي دة؛ُمنُلُالرسمي، لقضيةُاألم ُبالنسبةُلهم،ُكماُأصبحتُإيرانُتتمد 

لعربيُالمستوىُالرسميُاوراءُدعمهاُللمقاومةُالفلسطيني ة،ُومهاجمتهاُإلسرائيل،ُوربِطُذلكُكل هُبعدِمُإبداءُ
ُكافًيااهتمامًُُعموًما ُفيُُا ُالشعوب ُلدى ُكبيًرا ُوتأثيًرا ُواسًعا ُصًدى ُإيران ُحق قت ُبذلك ُ"الشعوب"؛ بقضي ة

ُالمنطقة.

ُاإلفريقي"،ُ ُالجوار ُودول ُأثيوبيا ُمع ُالعربي ة ُ"العالقات ُعنوان: ُيحمل ُالذي ُالثالث ُالباب ُإلى وباالنتقال
ًزاُيتناولُالفصلُاألولُفيهُ"عالقاتُالمشرقُ العربيُوواديُالنيلُمعُدولُجنوبُالصحراءُاإلفريقي ة"ُمرك 

.ُويتطر قُالفصل2010ُاإلفريقيةُالمشتركةُعامُُ-علىُواقعُهذهُالعالقاتُمنذُاستئنافُعقدُالقممُالعربية
ُنحٍوُ ُعلى ُإفريقيا ُوشرق ُاإلفريقي ُالقرن ُوبلدان ُعموًما، ُأفريقيا ُبها ُتتمتع ُالتي ُاالستثنائية ُاألهمي ة إلى

،ُسواًءُمنُحيثُالموقعُأوُالثرواتُالمائيةُوالزراعيةُوالحيوانيةُوالمعادن،ُفضاًلُعنُاالكتشافاتُخ اص 
فُالفصلُخمسُحاالٍتُللحراكُالدوليُواإلقليميُفيُأفريقيا،ُهي:ُِصُالحديثةُللبترولُوالغازُالطبيعي.ُويَُ

ُاأل ُواالتحاد ُالمت حدة ُوالواليات ُ"إقليمًيا"، ُوإيران ُوتركيا ُلهاُإسرائيل ُالحاالت ُهذه ُمن ُوكل  ُ"دولًيا"؛ وروبي 
ُإشكال،ُطالماُلمُ ُالُي رىُفيِهُأي  ُالحراكُاإلقليميُوالدولي  دوافعهاُوخطابهاُالخاص.ُوينب هُالفصلُإلىُأن 

ُالعربية ُللمصالح ُمباشر،ُ-يتعر ض ُبشكل ُُاإلفريقية ُينبغي ُفإن ه ُتحركاتُُتشخيصهوإال  ُألي والتصدي
ُإف ُفي ُدولي ة ُأو ُالعربيةإقليمية ُبالعالقات ُإضرارها ُحال ُفي ُالشراكةُُاإلفريقية.ُ-ريقيا ُبإيالء ُأوصى كما

ُفضاًءُاستراتيجًياُم شترًكاُ،العربيةُاإلفريقيةُأهميةُكبيرة نُُ،ماُيخلق  ُالت دبير.إنُخل صتُالنواياُوَحس 

ُالفصلُالثانيُتحتُعنوان:ُ"العالقاتُالعربي ةُودولُجنوبُالصحراء ياسي ة"ُ،ُأنُهذهُاألبعادُالسُ-ويعد 
ُاالنسجامُالعامُالمحدودُبينُمواقفُاألقطارُ العالقاتُات سمتُبقدٍرُكبيرُمنُالتواصل.ُكماُيشيرُإلىُأن 
ىُإلىُأشكاٍلُمنُالتنافسُالصامتُأحياًنا،ُ العربي ةُفيُشمالُالقار ةُضمنُالقضاياُالسياسي ةُالشاملة؛ُأد 

ىُإلىُأنُتتكرُ  رُمعُالقارةُاإلفريقي ةُنفسُالسياساتُالتيُات بعتهاُمعُاالتحادُوالم علِنُأحياًناُأخرى؛ُماُأد 
ُالتنسيقُ ُمن ُقدٍر ُأساس ُعلى ُالقائمة ُالتكاملي ة ُالسياسات ُمن ُبداًل ُالوطنية ُالسياسات ُأي ؛ األوروبي 
ُواالقتصاديةُ ُالسياسية ُخساراتها ُنسب ُوزيادة ُهشاشتها ُمن ُعم ق ُالذي ُاألمر ُوهو ، ُالمغاربي  اإلقليمي 

مغرب".الناجمةُ  عنُاستمرارُماُأسماه ُحالةُ"الال 
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ُُ-ويشيرُالفصلُاألخيرُمنُالبابُالثالث،ُوالذيُجاءُتحتُعنوان:ُ"العالقاتُالعربية اإلثيوبية"ُإلىُأن 
ُوأمني ةُ ُوجغرافي ة ُوتاريخي ة ُدينية ُبعالقات ُوترتبط ُاإلفريقي، ُالشرق ُمنطقة ُفي ُقائدة ُدولًة ُتعتبر إثيوبيا

ُ ُمع ُالدولُواقتصادية ُبين ُوالحيادية ُوالتعاونية ُالصراعية ُالمتباينة ُبالعالقة ُيصفه ُما ُيتناول ُكما العرب،

ُبرُِالعربيةُوإثيوبيا،ُويُ  ُأن  ُإلى ُالفصل ُهذا ُالطرفين.ُويخل ص ُبين ُالعالقات ُالتيُتواجه ُالت حديات ُأخيًرا ز
اعية؛ُبلُتمتازُبالتعاونُحيًناُهاُصُراإلثيوبيةُالُتسيرُعلىُوتيرةُواحدة،ُفهيُليستُكلُ ُ-العالقاتُالعربية

دُالفصلُ وبالصراعُحيًناُآخر،ُوبالحيادُفيُحينُثالث،ُاستناًداُلألوضاعُالداخلي ةُواإلقليمي ةُوالدولي ة.ُويشد 
دُللعالقةُمعُاألفارقةُبصفةُعام ة،ُ ُم وح  ُعربي  أخيًراُعلىُعددُمنُالتوصيات،ُأهم ها:ُوضعُإطاٍرُسياسي 

ة.ُوالتركيزُعلىُالجوانبُاإليجابية،ُوتبنيُوالدولُالمفصلي ةُكجنوبُ إفريقياُونيجيرياُوإثيوبياُبصفٍةُخاص 
ُمعُإثيوبيا،ُ حمالٍتُإعالمي ةُتكر سُهذهُاإليجابيات،ُإلىُجانبُزيادةُاالستثماراتُوحجمُالتبادلُالتجاري 

. ُخاصًةُدولُالخليجُالعربي 

ُوال ُالكتاب، ُهذا ُمن ُواألخير ُالرابع ُالباب ُإلى ُالعربيةوباالنتقال ُالعالقات ُ"مستقبل ُعنوان: ُيحمل ُ-ذي
ُالعربية ُالعالقات ُ"مستقبل ُعنوان ُتحت ُمنه ُاألول ُالفصل ُيورد ُالمستقبل"، ُوآفاق دات ُمحد  ُ-اإلقليمي ة:

داتُوآفاقُالمستقبل ًصاُللحالةُالعربيةُالراهنة،ُوعالقاتُالعربُاإلقليمي ةُحاضرها1ُاإلقليمي ة:ُمحد  "ُملخ 
دُهذ ُمؤسساتُالعملُالعربيُالمشترك،ُكجامعةُالدولُالعربي ة،ُومجلسُومستقبلها.ُويؤك  اُالفصلُعلىُأن 

ُأيُ  ُفعل ُعن ُعاجزًة ُاآلن ُتقف ُالمغاربي، ُواالتحاد ُالخليجي، ُتعصفُُالتعاون ُالتي ُالن زاعات ُإزاء شيء
ُأنُ  ُعن ُفضاًل ، ُالعربي  ُاإلقليميُ ُبالوضع دات ُوالتمد  ُالخارجي ة الت ُالتدخ  ُمواجهة ُفي ُشيًئا ُفيُتفعل ة

ُإلىُ ُترقى ُأن ُيمكن ُالعربي ة ُالمنطقة ُتواجه ُالتي يات ُالتحد  ُأن  ُإلى ُالفصل ُيذهب ُوال ُالعربية. المصالح
ياتمعُإقرارهُبحجمُهذهُُكونهاُتحدًياُوجودًيا ُالقوىُاإلقليمي ةُالفاعلةُكإسرائيلُوإيرانُالتحد  ،ُويشيرُإلىُأن 

ُوال ُالحاضر ُقراءة ُخالل ُمن ُمعها ُالتعامل ُيمكن ُمعهوتركي ا ُالتعامل ُفي ُالسليم ُوالتخطيط .ُامستقبل
ُعلىُ ُالمشروعُالعربيُيجبُأنُتتوافرُفيهُاستراتيجي ةُلإلصالحُالشامل،ُتعتمد  ويخل صُالفصلُإلىُأن 

العربية،ُوتعزيزُمؤسساتُُ–معالجةُاالختالالتُالبنيويةُوالهيكليةُفيُاالقتصاد،ُوإنهاءُالن زاعاتُالعربية
ُوت ُالمشترك، ُالعربي ُالفلسطيني ة،ُالعمل ُكالقضية ُالكبرى؛ ُالعربية ُالقضايا ُتجاه ُالعربية ُالمواقف وحيد

ُوالقضاياُاإلقليميةُوالدولية.

داتُوآفاقُالمستقبلُ-"مستقبلُالعالقاتُالعربيةويركزُالفصلُالثانيُالذيُيحملُعنوانُ ُ"2اإلقليمي ة:ُمحد 
ُالعربية ُالعالقات ُلمستقبل ر ُتصو  ُتقديم ُضوءُ-على ُفي ُُاإلقليمية ُوالعوامل ُالمتغيرات المختلفة،ُالمؤثرة

،ُوقدرةُالدولُالعربيةُ والتيُيمكنُبلورتهاُفيُإطارُثالثةُمحاورُأساسي ة:ُيتعل قُاألولُمنهاُبالواقعُالعربي 
ُالمجاورة،ُ ُاإلقليمي ة ُبالقوى ُالثاني ُويتعل ق ُوتماسكها. ُاستقرارها ُواستعادة ُالداخلية، ُأزماتها ُتجاوز على
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تقديمُتنازالتُتسمحُبإعادةُبناءُالثقةُمعها.ُأم اُالمحورُالثالثُفيتعلقُبالسياقُالدوليُُومدىُقدرتهاُعلى
ُمحاولةُإعادةُصياغةُالعالقاتُالعربي ةُاإلقليمي ة.ُويخلصُالفصلُإلىُأنُالعالقاتُ الذيُتتمُفيُإطارِه

ُتَُُ-العربية ُالتعقاإلقليمي ة ُبفعل ُحدًة ُتزداد ُالتي ُاإلشكالي ات ُمن ُبالعديد ُالعربي،ُموج ُالداخل ُفي يدات
ُمستقبلُهذهُالعالقاتُسيبقىُرهًناُباإلرادةُالعربي ة،ُومدىُقدرتهاُ ولي،ُوأن  ،ُوسياقهُالد  ومحيطهُاإلقليمي 
ُعلىُ ُاإلقليمية، ُالقوى ُمع ُعالقاتها ُلمراجعة ُمشتركة، ُورؤيٍة ُبقوٍة ُواالنطالق ، ُالداخلي  ُالبناء ُإعادة على

راكات،ُويحدُ  ياتُالتيُتمثلهاُسياساتُومواقفُهذهُالقُوُالنحوُالذيُيعظمُالش  ى،ُوتدخالتهاُفيُمنُالتحد 
. هاتُالتيُتؤشرُإلىُمستقبلُالعالقاتُالعربيةيكماُُالعالمُالعربي  ُ-خل صُالفصلُإلىُمجموعةُمنُالتوج 

ولُ ُعلىُنجاحُالد  ُإعادةُصياغةُهذهُالعالقاتُفيُالمستقبل،ُيعتمد  العربي ةُفيُتجاوزُاإلقليمية،ُأهمها:ُأن 
ُالعربية ُالخالفات ُوتجاوز ُيجتاحها، ُالذي ُاالستقرار ُوعدم ُمنُُ-أزمتها ُأدنى ُحدٍ  ُإلى ُوالوصول العربية،

ُبالنسبةُ ُتهديًدا ُمنها ُأكثر ُحليًفا ُستظل  ُتركي ا ُأن  ُكما ُالعربي ة. ُبالقضايا ُيتعل ق ُفيما ُوالمشتركات التوافق
ُال ُالخللغالبية ُدول ُسيما ُال ُالعربية، ُالمصريةُمنُرغمبالُيج؛دول ُمنُُ-الخالفات ُأنقرة ُوموقف التركية،

ُقطر متها ُمقد  ُوفي ُالعربي ة ول ُالد  ُمن ُعدٍد ُمع ُاإليراني  ُالتقارب ُورغم ُوأن ه ُالقطرية. ُُ؛األزمة ُفإن ه سيظل 

ُإلىُطهرانُعلىُأنهاُتهديدُمباشرُألمنهاُالقوميُ  خاصًةُالسعوديةُُ،عددُمنُالدولُالعربيةُاألخرىُتنظر 
ُوا ُموضعُإجماعُالعرب،ُولكن هاُتحتاجُإلىُتحر ٍكُعربي  ُالقضيةُالفلسطينيةُستظل  إلماراتُوالبحرين.ُوأن 

ُ.ضاغطُفيُمواجهةُالسياساتُاإلسرائيلي ة

ُ-وفيُملحقُالكتابُيردُفيُالكلمةُالختاميةُللندوة،ُعددُمنُالتوصياتُالمتعلقةُبواقعُالعالقاتُالعربية
ُ ُوحلُ اإلقليمية ُوتوحيده، ُالعربي ُالجهد ُتركيز ُوأهمها: ُوتجنبُُومستقبلها، ُالبيني ة، ُالعربية المشاكل

ُضغوٍطُدولية،ُوإعادةُالنظرُفيُالمعاهداتُالعربية اإلسرائيلية،ُوتوحيدُالموقفُالعربيُُ-االستجابةُألي 

ُيُ  ُلما ُالدولية ُالجهود ُالقوُ عرَُبرفض ُواستعادة ُالقرن"، ُبـ"صفقة ُمف ُفي ُالعربية ُة ُاإلسالمي  ُالحيوي  حيطها
،ُوالعملُعلىُتحسينُالصورةُالذهنيةُللعربُفيُدولُجنوبُالصحراءُوإثيوبيا،ُوكذلكُفيُإيرانُ واإلفريقي 
وتركيا،ُباإلضافةُإلىُمشاركةُمراكزُاألبحاثُوالتفكيرُفيُبلورةُوصناعةُالقرارُالعربيُالق طريُوالقومي،ُ

ُمستقباًلُ ُأخرى ُندوة ُلعقد ُالمركز ُالعربيةتُ،ودعوة ُالخالفات ُحل  ُاألزماتُ،تناول ُالوزنُُ؛واحتواء لتقوية

ُاإلقليميُوالدوليُ   .العربي 


