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العالقات العربية اإلقليمية :الواقع واآلفاق
ندوات 75
ُ
يعدُهذاُالكتابُحصيلةُندوٍةُعلميةُعقدهاُمركزُدراساتُالشرقُاألوسطُتحتُعنوان"ُ:العالقاتُالعربية–ُ
اإلقليميةُ :الواقع ُواآلفاق"ُ ،وذلك ُيومي ُُ 2وُ 3كانون ُاألولُ /ديسمبر ُُ ،2017بمشاركة ِ
ُنحو ُمائة ُمنُ
َ
ينُ،ورجالُالسياسةُ،منُنحو ِ
ِ
ُست ٍ
ُبلدانُعربيةُ .
الخبراءُ،واألكاديمي

ٍ
لتحقيقُعدد ُمنُاألهدافُ،
يتناولُالكتابُالعالقاتُالعربية– ُاإلقليميةُمنذُعامُُ ،2010علىُنحوُعميق ُ
أبرزهاُ:تقييمُالموقعُوالدورُالذيُيحتلهُالعالمُالعربي ُعلىُخريطةُالعالقاتُاإلقليميةُ،ودراسةُاتجاهاتُ
ِ
ُضوء ُالتحوالت ُالمتسارعة ُوالمعقدة ُالتي ُيشهدها ُاإلقليم ُوالعالمُ ،ورسمُ
العالقات ُالعربية– ُاإلقليمية ُفي
السيناريوهاتُالمستقبليةُللعالقاتُالعربيةُ-اإلقليميةُ،ومحاولةُتقديمُرؤيةُعربيةُمشتركة؛ُلصياغةُسياسةُ
خارجيةُتجاهُالقضاياُالكبرىُ ُ.ويركزُالكتابُفيُدراسته ُلواقعُومستقبلُالعالقاتُالعربيةُ -اإلقليميةُعلىُ
ثالثة ُمستوياتُ ،هيُ :العالقات ُالسياسيةُ ،واالقتصاديةُ ،والعسكريةُ -األمنيةُ .كما ُلم ُيغفل ُالمستوياتُ
االجتماعيةُوالثقافيةُفيُالتحليلُ،بماُيعززُتوضيحُالصورةُاإلجماليةُللعالقاتُالعربيةُ-اإلقليميةُ .
ٍ
اإلضافةُلعدد ُمنُالمالحقُ.يحتويُالبابُاألول ُالذيُيحملُعنوانُ:
يضم ُالكتابُمقدم ًة ُوأربعةُأبوابُ،ب

"العالقاتُالعربيةُ -التركية"ُثالثةُفصولُ،يناقشُالفصلُاألولُمنهُ"األبعادُالسياسيةُللعالقاتُالعربيةُ-
التركية"ُ ُ،ويشيرُإلىُتطورُالسياسةُالتركيةُنحو ُالمنطقةُالعربيةُ،والعواملُالسياسيةُالمؤثرةُفيُعالقاتُ
الطرفينُ،وبخاصةُفيُالمرحلةُالراهنةُ.ويخلصُالفصلُإلىُأنُ ِ
هذهُالعالقاتُتتميزُبالتفاعلُواالستم ارريةُ
اُتشهدهُالسياسةُالتركيةُحالياُ
ُمهم
ً
مهماُتباعدتُسياساتُالدولُأوُاتجهتُنحوُاالنعزالُ.وأنُهناكُتحوًال ً

بيةُ،متمثال ُباللجوءُلسياسةُالقوة ُضمنُالمنهجُالواقعيُ؛ُمنُأجلُتصحيحُميزانُالقوىُ،
فيُالمنطقةُالعر
ً
ومواجهةُالتهديداتُاإلقليميةُالصاعدةُ،كالتدخلُالعسكريُونشرُالقواعدُالعسكريةُخارجُاألراضيُالتركيةُ.

وأن ُأهم ُالعوامل ُالمحلية ُالتي ُساهمت ُفي ُهذا ُالتحول ُهيُ :تغيير ُشكل ُالنظام ُالسياسي ُالتركي ُمنذُ

ُّ
ةُ،وتخل ِ
صُحزبُ"العدالةُوالتنمية"ُ
االستفتاءُعلىُالتعديالتُالدستوريةُ،وتجاوزُالمحاولةُاالنقالبيةُاألخير
منُ ٍ
كثيرُمنُاألمورُالتيُيمكنُأنُتعوقُسياساتهُ .

1

أماُالفصلُالثانيُ،والذيُيحملُعنوان"ُ:العالقاتُالعربيةُ -التركيةُفيُمجالُالطاقةُواالستثمارُ:دراسةُ
حالةُالجزائر"ُفيركزُعلىُحالةُالجزائرُكنموذجُلهذهُالعالقاتُ،ويحلُلُالعالقاتُالتركيةُ -الجزائريةُمنُ
ز ٍ
اوية ُاقتصاديةُ،تحددُأوجهُالتكاملُوالتعاون ُفيُالعديدُمنُالقطاعاتُاالستثماريةُبينُالدولتينُ،ويتناولُ
اإلشكاالتُالتيُتواجهُقيامُعالقاتُمتميزةُووطيدةُبينهماُ،وصوًال ُإلىُتقديمُبعضُالتوصياتُفيُهذاُ

الشأنُبماُيخدم ُالمصلحة ُالثنائية ُالمستقبلية ُبينهماُبشكل ُدائمُ.ويخلصُ ُالفصل ُإلىُأنُالجزائرُتدركُ
أهميةُالطاقةُبالنسبةُلتركياُ،والذيُيُمكنهاُمنُلعبُدورُالشريكُالضامنُالستمرارُتدفقُمواردُالطاقةُ

ٍ
ُمجاالت ُمتشعبةُ
إليهاُ ،وأنُ ُحركة ُاالستثمار ُالثنائي ُبين ُالدولتين ُقد ُانتقلت ُوتوسعت ُبوادرها ُلتشمل
ساهمتُفيُرفعُالموازينُالتجاريةُللدولتينُ .

ويتناولُالفصلُالثالثُواألخيرُمنُالبابُاألول"ُ:العالقاتُالعربيةُ-التركيةُ،والصراعُالعربيُاإلسرائيلي"ُ،

موضحاُالمتغير ٍ
ُالقائمةُ،أوُالمحتملةُمستقبالُ،والتيُيمكنُأنُُتفتحُآفاًق ٍ
اُوتأثيراُ
ط
ات
اُلدورُتركيُأكثرُنشا ً
ً
ً
ً
ُوالصينُ،
في ُالقضية ُالفلسطينية ُولصالحها؛ ُمثل ُاتجاه ُبوصلة ُسياستها ُالخارجية ُنحو ُالشرق ُ"روسياُ ،
وإيران"ُبالتوازيُمعُتوترُعالقاتهاُمعُحلفائهاُالغربيين؛ُأيُالوالياتُالمتحدةُواالتحادُاألوروبي ُوحلفُ

ٍ
ُإلىُعامل ُداخلي ُمهمُيتمثلُببدءُتطبيقُالنظامُالرئاسي ُفيُالبالدُفيُتشرينُ
شمالُاألطلسيُ،إضاف ًة

الثانيُ/نوفمبرُُ،2019وعواملُإقليميةُمرتبطةُبالعالقةُمعُمصرُوإسرائيلُوحلُاألزمةُالسوريةُوغيرهاُ.
ٍ
ُبشكل ُعامُ ،ومقاربتها ُللقضية ُالفلسطينيةُ
ويناقش ُالفصل ُمحددات ُالسياسة ُالخارجية ُالتركيةُ ،وواقعها

ُلدور ُتركي ٍ
ٍ
ِ
بشكل ُخاصُ ،وتناول ُفيها ُالحوافز ُوالمعيقات ٍ
ُالمستويينُ
ُنشط ُفي ُالقضية ُالفلسطينيةُ ،في

الفلسطينيُ-الفلسطينيُ،والفلسطينيُ-اإلسرائيليُ ُ.ويخلصُالفصلُإلىُأنُإمكاناتُأنقرةُلَل ِ
عب ٍ
ُدورُفاعلُ
ةُمحدودُحاليا؛ُألسبابُعدةُفيُمقدمتهاُاحتكارُمصرُلملفُالمصالحةُالفلسطينيةُ
فيُالقضيةُالفلسطيني
ً
الداخليةُمنُجهةُ،واألجندةُالتركيةُالداخليةُالمزدحمةُ،والملفاتُاإلقليميةُالمتأزمةُ،وفجوةُالثقةُبينُتركياُ
وإسرائيلُمنُجهةُأخرىُ ُ.ومعُذلكُ،فإن ُقرارُالسياسةُالخارجيةُالتركيةُسيمتلكُسرع ًة ُأكبرُفيُتحررهُ

ٍ
ٍ
ُممكنةُلدورُ
بيُالذيُاحتكرُالتأثيرُعليهُلعقودُعديدةُ،وهوُماُيعنيُفتحُآفاق
منُضغوطُالمحورُالغر
تركي ٍ
ُنشطُوإيجابيُفيُالقضيةُالفلسطينيةُ،األمرُالذيُيضعُاألطرافُالفلسطينيةُأمامُمسؤوليةُدعمُهذاُ

المسارُوتعزيزهُوإسنادهُ .
ُفصال ُتحت ُعنوانُ:
يحمل ُالباب ُالثاني ُمن ُهذا ُالكتابُ ،عنوان"ُ :العالقات ُالعربيةُ -اإليرانية"ُ ،ويضم
ً

"العالقاتُالعربيةُ -اإليرانيةُ:األبعادُالسياسية"ُ،يركزُعلىُتغيرُقراءةُإيرانُللمشهدُالسوري ُبعدُاالتفاقُ
بينها ُوبين ُمجموعة ُدول ُ"ُ "1+5حول ُملفها ُالنوويُ .كما ُيتناول ُالعالقات ُالعربيةُ -اإليرانية ُفي ُظلُ
بيُتحديداُ،إلىُجانبُ
الربيعُالعربيُ،واآلثارُالتيُتركهاُعلىُالسياسةُالخارجيةُاإليرانيةُفيُالمشرق ُالعر
ً
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ٍ
ُمنُالنتائج ُأبرزهاُ:أنُ ُإيرانُتعتبرُ
صُالفصلُإلىُعدد
ردودُالفعل ُالعربيةُعلىُالسياسةُاإليرانيةُ .ويخل
ِ
الملفُالسوري
ُمدخال ُللتعاملُمعُملفاتُالمنطقةُاألخرىُ،كماُتعتبر ُموقفهاُالداعمُللنظامُالسوري ُغيرُ
ً
ِ
ٍ
اجعاُلنفوذهاُفيُاإلقليمُ،خاص ًة ُفيُلبنانُوالعراقُ .وفيماُيخصُُ
قابل ُللتفاوض؛ُألنهاُترىُفيُسقوطه ُتر ً
ص ُالفصلُإلىُأن ُالدعمُاإليراني ُالمستمر ُللقضيةُالفلسطينيةُ
الدورُاإليرانيُفيُالقضيةُالفلسطينية؛ ُخل َ
ٍ
ُوخصوصاُ
ُدغدغة ُلعواطف ُالشعوب ُالعربية ُالتي ُأحِبطت ُمن ُمستوى ُالدعم ُالعربي،
مثل ُمصدر
ً

ٍ
بيُوتحظىُبسمعةُجيدة؛ُمنُ
الرسميُ،للقضيةُاألمُبالنسبةُلهمُ،كماُأصبحتُإيرانُتتمددُفيُالوطنُالعر
وراءُدعمهاُللمقاومةُالفلسطينيةُ،ومهاجمتهاُإلسرائيلُ،ور ِ
بطُذلكُكلهُبعدمُِإبداءُالمستوىُالرسميُالعربيُ

ُكبير ُلدى ُالشعوب ُفيُ
ُوتأثير ًا
ًا
اسعا
ًُ
عموما ُ
ُكافيا ُبقضية ُ"الشعوب"؛ ُبذلك ُحققت ُإيران ً
اهتماما ً
ُصدى ُو ً
ً

المنطقةُ .

وباالنتقال ُإلى ُالباب ُالثالث ُالذي ُيحمل ُعنوان"ُ :العالقات ُالعربية ُمع ُأثيوبيا ُودول ُالجوار ُاإلفريقي"ُ،
يتناولُالفصلُاألولُفيهُ"عالقاتُالمشرق ُالعربيُوواديُالنيلُمعُدولُجنوبُالصحراءُاإلفريقية"ُمرك ًزاُ
علىُواقعُهذهُالعالقاتُمنذُاستئنافُعقدُالقممُالعربيةُ-اإلفريقيةُالمشتركةُعامُُ.2010ويتطرقُالفصلُ
إلى ُاألهمية ُاالستثنائية ُالتي ُتتمتع ُبها ُأفريقيا ُعموماُ ،وبلدان ُالقرن ُاإلفريقي ُوشرق ُإفريقيا ُعلى ٍ
ُنحوُ
ً

المعادنُ،فضال ُعنُاالكتشافاتُ
اء ُمنُحيثُالموقعُأوُالثرواتُالمائيةُوالزراعيةُوالحيوانيةُو
ً
خاصُ،سو ً
ٍ
فُالفصلُخمسُحاالتُللحراكُالدوليُواإلقليميُفيُأفريقياُ،هيُ:
الغازُالطبيعيُ.وي ُِ
ص
َُ
الحديثةُللبترولُو
ُ"دوليا"؛ُوكل ُمن ُهذه ُالحاالت ُلهاُ
ُ"إقليميا"ُ ،والواليات ُالمتحدة ُواالتحاد ُاألوروبي
إسرائيل ُوتركياُوإيران
ً
ً
دوافعهاُوخطابهاُالخاصُ.وينبهُالفصلُإلىُأنُالحراكُاإلقليميُوالدوليُالُير ِ
ىُفيهُأيُإشكالُ،طالماُلمُ
يتعرض ُللمصالح ُالعربيةُ -اإلفريقية ُبشكل ُمباشرُ ،وإال ُفإنه ُينبغي ُتشخيصه ُوالتصدي ُألي ُتحركاتُ
إقليمية ُأو ُدولية ُفي ُإفريقياُفيُحال ُإضرارهاُبالعالقاتُالعربيةُ -اإلفريقيةُ .كماُأوصى ُبإيالءُالشراكةُ
اياُوحسنُالتدبيرُ .
العربيةُاإلفريقيةُأهميةُكبيرةُ،ماُيخلق
اتيجياُم ً
ُفضاءُاستر ً
شتركاُ،إنُخلصتُالنو َ
ً
ويعد ُالفصلُالثانيُتحتُعنوان"ُ:العالقاتُالعربيةُودولُجنوبُالصحراءُ -األبعادُالسياسية"ُُ،أنُهذهُ
ٍ
سمتُبقدرُكبيرُمنُالتواصلُ.كماُيشيرُإلىُأنُاالنسجامُالعامُالمحدودُبينُمواقفُاألقطارُ
العالقاتُات
ٍ
ُمنُالتنافسُالصامتُأحياناُ،
ىُإلىُأشكال
العربيةُفيُشمالُالقارةُضمنُالقضاياُالسياسيةُالشاملة؛ُأد
ً
والم ِ
ىُإلىُأنُتتكررُمعُالقارةُاإلفريقيةُنفسُالسياساتُالتيُاتبعتهاُمعُاالتحادُ
ُ
ُأحياناُأخرى؛ُماُأد
علن
ً

ُبدال ُمن ُالسياسات ُالتكاملية ُالقائمة ُعلى ُأساس ٍ
ُقدر ُمن ُالتنسيقُ
األوروبي؛ ُأي ُالسياسات ُالوطنية ً
اإلقليمي ُالمغاربيُ ،وهو ُاألمر ُالذي ُعمق ُمن ُهشاشتها ُوزيادة ُنسب ُخساراتها ُالسياسية ُواالقتصاديةُ
الناجمةُعنُاستمرارُماُأسماهُحالةُ"الالمغرب".
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ويشيرُالفصلُاألخيرُمنُالبابُالثالثُ،والذيُجاءُتحتُعنوان"ُ:العالقاتُالعربيةُ -اإلثيوبية"ُإلىُأنُ
إثيوبيا ُتعتبر ُدول ًة ُقائدة ُفي ُمنطقة ُالشرق ُاإلفريقيُ ،وترتبط ُبعالقات ُدينية ُوتاريخية ُوجغرافية ُوأمنيةُ
واقتصاديةُمع ُ العربُ،كما ُيتناول ُماُيصفه ُبالعالقة ُالمتباينةُالصراعية ُوالتعاونية ُوالحياديةُبين ُالدولُ

زُأخيراُالتحدياتُالتيُتواجهُالعالقاتُبينُالطرفينُ.ويخلصُهذاُالفصلُإلىُأنُ
بر
العربيةُوإثيوبياُ،ويُ ُِ
ً

ُحيناُ
ُ
العالقاتُالعربيةُ-اإلثيوبيةُالُتسيرُعلىُوتيرةُواحدةُ،فهيُليستُكلُ
هاُصراعية؛ُبلُتمتازُبالتعاون ً

اُآخرُ،وبالحيادُفيُحينُثالثُ،استناداُلألوضاعُالداخليةُواإلقليميةُوالدوليةُ.ويشددُالفصلُ
اعُحين
وبالصر ً
ً

ٍ
هاُ:وضعُإطارُسياسيُعربيُموحدُللعالقةُمعُاألفارقةُبصفةُعامةُ،
أخيراُعلىُعددُمنُالتوصياتُ،أهم
ً
ٍ
إثيوبياُبصفة ُخاصةُ.والتركيزُعلىُالجوانبُاإليجابيةُ،وتبنيُ
والدولُالمفصليةُكجنوبُإفريقياُونيجيرياُو

ٍ
حمالت ُإعالميةُتكرسُهذهُاإليجابياتُ،إلىُجانبُزيادةُاالستثماراتُوحجمُالتبادلُالتجاري ُمعُإثيوبياُ،
خاص ًةُدولُالخليجُالعربيُ .
وباالنتقال ُإلى ُالباب ُالرابع ُواألخير ُمن ُهذا ُالكتابُ ،والذي ُيحمل ُعنوان"ُ :مستقبل ُالعالقات ُالعربيةُ-
اإلقليميةُ :محددات ُوآفاق ُالمستقبل"ُ ،يورد ُالفصل ُاألول ُمنه ُتحت ُعنوان ُ"مستقبل ُالعالقات ُالعربيةُ-
صاُللحالةُالعربيةُالراهنةُ،وعالقاتُالعربُاإلقليميةُحاضرهاُ
اإلقليميةُ:محدداتُوآفاقُالمستقبلُ"1ملخ ً
ومستقبلهاُ.ويؤكدُهذاُالفصلُعلىُأنُمؤسساتُالعملُالعربيُالمشتركُ،كجامعةُالدولُالعربيةُ،ومجلسُ

التعاون ُالخليجيُ ،واالتحادُالمغاربيُ ،تقف ُاآلنُعاجزةً ُعن ُفعل ُأيُ ُشيء ُإزاء ُالنزاعات ُالتي ُتعصفُ

ُشيئا ُفي ُمواجهة ُالتدخالت ُالخارجية ُوالتمددات ُاإلقليميُة ُفيُ
بالوضع ُالعربي،
ً
ُفضال ُعن ُأنُ ُتفعل ً

المصالح ُالعربيةُ .وال ُيذهب ُالفصل ُإلى ُأن ُالتحديات ُالتي ُتواجه ُالمنطقة ُالعربية ُيمكن ُأن ُترقى ُإلىُ
اُوجودياُمعُإق اررهُبحجمُهذهُالتحدياتُ،ويشيرُإلىُأنُالقوىُاإلقليميةُالفاعلةُكإسرائيلُوإيرانُ
كونهاُتحدي
ً
ً
وتركيا ُيمكن ُالتعامل ُمعها ُمن ُخالل ُقراءة ُالحاضر ُوالمستقبل ُوالتخطيط ُالسليم ُفي ُالتعامل ُمعهاُ.
ويخلصُالفصلُإلىُأن ُالمشروعُالعربيُيجبُأنُتتوافرُفيهُاستراتيجيةُلإلصالحُالشاملُ،تعتمد ُعلىُ
معالجةُاالختالالتُالبنيويةُوالهيكليةُفيُاالقتصادُ،وإنهاءُالنزاعاتُالعربية– ُالعربيةُ،وتعزيزُمؤسساتُ
العمل ُالعربي ُالمشتركُ ،وتوحيد ُالمواقف ُالعربية ُتجاه ُالقضايا ُالعربية ُالكبرى؛ ُكالقضية ُالفلسطينيةُ،
والقضاياُاإلقليميةُوالدوليةُ .
ويركزُالفصلُالثانيُالذيُيحملُعنوانُ"مستقبلُالعالقاتُالعربيةُ-اإلقليميةُ:محدداتُوآفاقُالمستقبلُ"2
على ُتقديم ُتصور ُلمستقبل ُالعالقات ُالعربيةُ -اإلقليمية ُفي ُضوء ُالمتغيرات ُوالعوامل ُالمؤثرة ُالمختلفةُ،
والتيُيمكنُبلورتهاُفيُإطارُثالثةُمحاورُأساسيةُ:يتعلقُاألولُمنهاُبالواقعُالعربيُ،وقدرةُالدولُالعربيةُ
على ُتجاوز ُأزماتها ُالداخليةُ ،واستعادة ُاستقرارها ُوتماسكهاُ .ويتعلق ُالثاني ُبالقوى ُاإلقليمية ُالمجاورةُ،
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ومدىُقدرتهاُعلىُتقديمُتنازالتُتسمحُبإعادةُبناءُالثقةُمعهاُ.أماُالمحورُالثالثُفيتعلقُبالسياقُالدوليُ
الذيُتتمُفيُإطا ِره ُمحاولةُإعادةُصياغةُالعالقاتُالعربيةُاإلقليميةُ.ويخلصُالفصلُإلىُأنُالعالقاتُ
ُحدة ُبفعل ُالتعقيدات ُفي ُالداخل ُالعربيُ،
العربيةُ -اإلقليمية ُ
ُتَموج ُبالعديد ُمن ُاإلشكاليات ُالتي ُتزداد ً
هناُباإلرادةُالعربيةُ،ومدىُقدرتهاُ
ومحيطهُاإلقليميُ،وسياقهُالدوليُ،وأن ُمستقبلُهذهُالعالقاتُسيبقىُر ً
ٍ
ُورؤية ُمشتركةُ ،لمراجعة ُعالقاتها ُمع ُالقوى ُاإلقليميةُ ،علىُ
على ُإعادة ُالبناء ُالداخليُ ،واالنطالق ُبقوٍة

اقفُهذهُالقوىُ،وتدخالتهاُفيُ
ُ
النحوُالذيُيعظمُالشراكاتُ،ويحدُ ُمنُالتحدياتُالتيُتمثلهاُسياساتُومو
العالمُالعربيُ.كماُيخلصُالفصلُإلىُمجموعةُمنُالتوجهاتُالتيُتؤشرُإلىُمستقبلُالعالقاتُالعربيةُ-
اإلقليميةُ،أهمهاُ:أنُإعادةُصياغةُهذهُالعالقاتُفيُالمستقبلُ،يعتمدُعلىُنجاحُالدولُالعربيةُفيُتجاوزُ

ٍ
الوصولُإلىُحد ُأدنىُمنُ
أزمتهاُوعدمُاالستقرارُالذيُيجتاحهاُ،وتجاوزُالخالفاتُالعربيةُ -العربيةُ،و

ُتهديدا ُبالنسبةُ
ُحليفا ُأكثر ُمنها
التوافق ُوالمشتركات ُفيما ُيتعلق ُبالقضايا ُالعربيةُ .كما ُأن ُتركيا ُستظل ً
ً

لغالبيةُالدولُالعربيةُ،الُسيماُدولُالخليج؛ ُبالرغم ُمن ُالخالفاتُالمصريةُ -التركيةُ،وموقفُأنقرةُمنُ
ٍ
ُمعُعدد ُمنُالدولُالعربيةُوفيُمقدمتهاُقطر؛ ُفإنهُسيظلُ
األزمةُالقطريةُ.وأنهُورغمُالتقاربُاإليراني
عددُمنُالدولُالعربيةُاألخرىُتنظرُإلىُطهرانُعلىُأنهاُتهديدُمباشرُألمنهاُالقوميُُ،خاص ًةُالسعوديةُ

واإلماراتُوالبحرينُ.وأنُالقضيةُالفلسطينيةُستظلُموضعُإجماعُالعربُ،ولكنهاُتحتاجُإلىُتحرٍكُعربيُ
ضاغطُفيُمواجهةُالسياساتُاإلسرائيليةُ .
وفيُملحقُالكتابُيردُفيُالكلمةُالختاميةُللندوةُ،عددُمنُالتوصياتُالمتعلقةُبواقعُالعالقاتُالعربيةُ-
اإلقليمية ُومستقبلهاُ ،وأهمهاُ :تركيز ُالجهد ُالعربي ُوتوحيدهُ ،وحلُ ُالمشاكل ُالعربية ُالبينيةُ ،وتجنبُ

ٍ
ُضغوط ُدوليةُ،وإعادةُالنظرُفيُالمعاهداتُالعربيةُ -اإلسرائيليةُ،وتوحيدُالموقفُالعربيُ
االستجابةُألي
ُالقوةُالعربيةُفيُمحيطها ُالحيوي ُاإلسالميُ
عرف ُبـ"صفقة ُالقرن"ُ ،واستعادة ُ
برفض ُالجهود ُالدولية ُلما ُيُ َُ
واإلفريقيُ،والعملُعلىُتحسينُالصورةُالذهنيةُللعربُفيُدولُجنوبُالصحراءُوإثيوبياُ،وكذلكُفيُإيرانُ
وتركياُ،باإلضافةُإلىُمشاركةُمراكزُاألبحاثُوالتفكيرُفيُبلورةُوصناعةُالقرارُالعربيُالقطريُوالقوميُ،
ودعوة ُالمركز ُلعقد ُندوة ُأخرى
ُمستقبالُ ،تتناول ُحل ُالخالفات ُالعربيةُ ،واحتواء ُاألزمات؛ ُلتقوية ُالوزنُ
ًُ

العربيُاإلقليميُوالدوليُ.
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