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ــة  ــائل القم ــات ورس ــرأ مخرج ــن أن نق ــا كمراقب علين
التشــاورية التــي ُعقــدت يف العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي، 
ــب  ــا صاح ــتضاف خالله ــر 2023، واس ــوم 18 يناي ي
ــس  ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش الس
ــان  ــقيقة، ُعم ــدول الش ــادة ال ــه”، ق ــه الل ــة “حفظ الدول
والبحريــن وقطــر واألردن ومــر؛ بــيء مــن املوضوعيــة 
السياســية املقرونــة بالخــرة التاريخيــة يف تعامــل صانــع 
القــرار العربــي مــع املتغــرات االســراتيجية الحاصلــة يف 
إقليمنــا والعالــم. وهــذا مــا يجعلنــا نعــذر كل مــن أخذته 
ــم  ــا ل ــة، وربم ــا القم ــان واكبت ــة اللت ــأة والرسع املفاج

ــية. ــالتها السياس ــتوعب رس ــتطع أن يس يس

ــي إدراك  ــة، ه ــذه القم ــراءة ه ــة يف ق ــة البداي نقط
ــت غــر مــرة  ــي أثبت ــة الت قــدرات الدبلوماســية اإلماراتي
نجاحهــا يف اســتيعاب مــا يحــدث يف الســاحة الدوليــة مــن 
تحــوالت وتأثراتهــا. وبفضــل تلــك القــدرات، أُتيــح لدولة 
ــرأة  ــرون بالج ــا كث ــرارات وصفه ــاذ ق ــارات اتخ اإلم

السياســية العقالنيــة، ونالــت بســببها القيــادة اإلماراتيــة 
ــم.  ــرار يف العال ــع الق ــر ُصن احــرام دوائ

ومــن هــذه األرضيــة، تنطلــق سياســة اإلمــارات تجــاه 
الــدول العربيــة وتمــي ُقدمــاً يف التنســيق املســتمر مــع 
األشــقاء واألصدقــاء، والركيــز عــى النتائــج واإلنجــازات، 
ــن  ــداً ع ــاكل بعي ــات واملش ــة األزم ــة ملواجه ــن رؤي لتكوي
اإلعــالم وعــن الرتوكــوالت الرســمية، وهــذا أحــد أســباب 
التوافــق املنطقــي والخــروج بأفــكار وتوجهــات موحــدة.

التفاعل مع التحوالت:
ربمــا كان التغافــل الســيايس مــن ســمات القــرار العربــي 
حتــى وقــت قريــب، وإن شــئت الدقــة حتــى فــرة أحداث 
مــا كان يُعــرف بـــ “الثــورات العربيــة”، لــكل تقييمــات 
املشــهد االســراتيجي العاملــي، ولكــن بعــد ذلــك تغــرت 
ــن  ــدر ع ــرات تص ــك التقدي ــض تل ــت بع ــال. وكان الح
شــخصيات أو بيــوت خــرة لهــا تقديرهــا العاملــي، 
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»آراء املســتقبل« هــي »مقــاالت رأي« تُنــر مــن خــالل املوقــع اإللكرونــي ملركــز »املســتقبل لألبحــاث 

ــي  ــات الت ــا واملوضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والُخ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات املتقدم والدراس

ــة،  ــات األمني ــية، واالتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج املرك ــام برام ــاالت اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات اإلعالمي ــة، والتوجه ــالت املجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــوالت االقتصادي والتح
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وكانــت أهميتهــا ودقــة املعلومــات التــي فيهــا إىل درجــة 
ــون أو  ــم يبوح ــه وكأنه ــون ب ــه أو يتفوه ــا يقولون أن م
يرسبــون أرساراً عمــا تخطــط لــه دولهــم وبعــض دوائــر 
ــة، التــي كانــت حتــى  القــرار العاملــي يف املنطقــة العربي
مــا قبــل نحــو عقــد واحــد هــي الســاحة السياســية التــي 

ــا.  ــث فيه ــراف للعب ــعى كل األط تس

ــمو  ــب الس ــا صاح ــا إليه ــي دع ــة الت ــذا فالقم له
ــة  ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
“حفظــه اللــه”، تحــت عنــوان “االزدهــار واالســتقرار يف 
املنطقــة”، فكرتهــا قائمــة عــى رفــض اســتمرار التجاهل 
العربــي لتقييــم التحــركات امليدانيــة التــي تتــم يف 
الســاحة الدوليــة، وأنــه ينبغــي التشــاور املســتمر حولهــا 
بــن قــادة الــدول العربيــة، بعيــداً عــن وضــع أجنــدات 
ــراءات  ــن اإلج ــداً ع ــا، وبعي ــبق له ــال مس ــدول أعم وج
ــد  ــتعدادات ق ــب اس ــي تتطل ــة الت ــة التقليدي الروتوكولي

ــادة. ــاء الق ــية للق ــرة األساس ــة الفك ــد حيوي تفق

ــة  ــت القم ــة، خرج ــم العربي ــادة القم ــر ع ــى غ وع
التشــاورية يف أبوظبــي ببيــان مقتضــب، ركــزت فيــه عــى 
ــاون  ــيخ التع ــى ترس ــرص ع ــو الح ــا ه ــدف منه أن اله
وتعميقــه لخدمــة التنميــة واالزدهــار واالســتقرار يف 
ــاون  ــرك والتع ــل املش ــن العم ــد م ــر املزي ــة، ع املنطق

ــل.  والتكام

ــم  ــدول العال ــراتيجية ل ــداف االس ــتعراض األه وباس
كلهــا يف الوقــت الحــارض، فلــن تخــرج عمــا جــاء يف البيان 
ــوم  ــي الي ــكار. وه ــك األف ــن تل ــد ع ــن تبتع ــي ول الختام
أكثــر إلحاحــاً يف عــدد مــن الــدول العربيــة، وقــد يــؤدي 
ــيناريوهن؛ األول  ــد س ــا إىل أح ــا أو تجاهله ــت عنه الصم
ــيؤدي  ــة س ــة واالجتماعي ــاع االقتصادي ــور األوض أن تده
إىل أن تفقــد بعــض الــدول الســيطرة عــى املوقــف فيهــا 
ــاً. وقــد شــهدنا هــذا  ــايل تخــرس اســتقرارها داخلي وبالت
الســيناريو يف عــدد مــن الــدول العربيــة ســابقاً، وال نريــد 

اســتذكاره مــرة ثانيــة.

ــي  ــتقرار العرب ــد االس ــو تهدي ــي ه ــيناريو الثان الس
ــات  ــن أو تنظيم ــور مخرب ــالل ظه ــن خ ــل، م بالكام
ــل  ــد يتمث ــارج. وق ــن الخ ــوم م ــا مدع ــة بعضه إرهابي
هــذا الخــارج يف دول إقليميــة، مــا يعنــي تعــرض بعــض 
ــي أو أن  ــاف األيديولوج ــا إىل االختط ــة إم ــدول العربي ال
ــاءات  ــالل االنتم ــن خ ــة م ــا مخرق ــون مجتمعاته تك
ــو  ــيناريوهن ه ــن الس ــدة لهذي ــة املؤك ــة. والنتيج الجزئي
الســيناريو الثالــث، وهــو االســتبعاد التــام للتنميــة 
والتطــور، فالقاعــدة األساســية هــي أن االســتقرار يســبق 

التنميــة واالزدهــار. وبالتــايل فالرتيــب املنطقــي أن يتجــه 
ــي  ــع الداخ ــة الوض ــح وتقوي ــايس إىل تصحي ــد األس الجه
أوالً، وربمــا العــراق وليبيــا وحتــى اليمــن أوضــح مثــال 
عــى ذلــك، وعــى هــذا األســاس كانــت التنميــة واالزدهــار 

ــارية.  ــة االستش ــذه القم ــات ه ــي مخرج ه

رسائل عميقة:
تنطــوي القمــة التشــاورية يف أبوظبــي، عــى العديــد مــن 

الرســائل اإليجابيــة، ومــن أهمهــا اآلتــي: 

ــدو  ــاً: يب ــة عربي ــية اإلماراتي ــة الدبلوماس 1- حيوي
ــاورية  ــة التش ــارات للقم ــة اإلم ــوة دول ــن دع ــاً م واضح
أن الشــأن الخليجــي والعربــي كان ومــا يــزال املوضــوع 
يف  األولويــة  ويحتــل  اإلماراتيــة  للقيــادة  الرئيــي 
الدبلومــايس  النشــاط  مــن  بالرغــم  اســراتيجيتها، 
ــك  ــارات، وذل ــة اإلم ــي لدول ــيايس العامل ــور الس والحض
انطالقــاً مــن فهــم العمــق االســراتيجي لألمــن الوطنــي 

ــة.  للدول

ــدم  ــة وتق ــا الدولي ــع رشاكاته ــي توس ــارات وه فاإلم
تصــوراً لعالقتهــا مــع العالــم، فإنهــا تحــرص أوالً عى أن 
تنعــم الــدول العربيــة بســالم واســتقرار وعالقــات أكثــر 
مــن طبيعيــة وفــق مفهــوم العالقــات الدوليــة. فالعالقات 
العربيــة - العربيــة جديــرة باألولويــة ســواًء مــن منظــور 
تحقيــق مصالــح الــدول العربيــة كافــة، أو مــن منظــور 
ــة ضــد  ــة أو امُلحتمل ــدات القائم ــع والحــد مــن التهدي من
ــورت  ــق، تبل ــذا املنطل ــن ه ــاً. وم ــة أيض ــدول العربي ال
محــددات أو حــدود لالختــالف العربــي - العربــي، أخــذاً 
ــة  ــة املحيط ــدول اإلقليمي ــل ال ــة تعام ــار كيفي يف االعتب
بالعــرب. لهــذا يمثــل تمتــن العالقــات - العربيــة ثابتــاً 
ــق  ــا يتعل ــا فيم ــزات جوهره ــى مرتك ــوم ع ــاً، يق إماراتي
ــقاً  ــالً ُمنس ــاً عم ــتلزم حتم ــذي يس ــد ال ــر الواح باملص
وجهــداً مشــركاً فيمــا يخــص مصالــح الشــعوب، حتــى 

ــاك اختالفــات سياســية. ــو كانــت هن ل

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــتمر: ع ــاور املس ــيخ التش 2- ترس
لــكل دولــة عربيــة تصورهــا الخــاص يف اختيــار مــا تــراه 
ــيادتها  ــق س ــق منط ــراتيجي وف ــا االس ــباً لقراره مناس
ــتمر  ــيق مس ــاد تنس ــة إليج ــاك أهمي ــإن هن ــة، ف الوطني
بــن القــادة العــرب يف التعامــل مــع املتغــرات والتحــوالت 
اإلقليميــة والدوليــة ملواجهــة أي طــارئ إذا استشــعروا أن 
ــاً  ــدث انقالب ــأنها أن تح ــن ش ــوالت م ــذه التح ــض ه بع
ــت  ــي وقع ــوالت الت ــي التح ــم. وه ــع القائ ــى الوض ع
ــرض أن  ــان، ويف ــن الزم ــد م ــو عق ــل نح أو كادت قب
العــرب تعلمــوا منهــا دروســاً ال تُنــى. لهــذا فــإن عــدم 
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حضــور دولــة عربيــة أو خليجيــة ال يعنــي غيابهــا عــن 
التنســيق، ألن هنــاك فهمــاً اســراتيجياً مشــركاً لقضايــا 
ــه  ــراتيجية، فالتوج ــرارات االس ــى الق ــر ع ــة ال يؤث األم
العــام العربــي هــو العمــل املشــرك مــن أجــل مصلحــة 
ــة  ــح الوطني ــة املصال ــاظ بأولوي ــع االحتف ــعوب، م الش
ــق  ــع يتف ــات الجمي ــي ب ــب منطق ــي وترتي ــق طبيع كح

ــات. ــب األولوي ــل ترتي ــًة يف ظ ــه خاص علي

ــن  ــاك العب 3- االســتقرار العربــي أوالً: الواضــح أن هن
ــعون  ــه، يس ــم وخارج ــل اإلقلي ــن داخ ــر م ــين كث سياس
جميعــاً ليــس فقــط للوجــود يف الســاحة العربيــة وإنمــا 
ــن  ــا م ــارات وغره ــة اإلم ــود دول ــب جه ــك تخري كذل
ــد  ــي، بع ــع العرب ــة الوض ــو مللم ــة نح ــدول العربي ال
ــث  ــام 2011، حي ــة” يف ع ــورات العربي ــات “الث تداعي
ــي  ــة الت ــات املجتمعي ــة الفراغ ــذ وتعبئ ــد املناف ــم س ت
كانــوا يتســللون منهــا، والتــي أدت إىل وجــود دول عربيــة 
مختطفــة أو مخرقــة. وأمــام هــذه الدائــرة مــن العمــل 
والعمــل املضــاد، يبــدو املشــهد العربــي معقــداً ويحتــاج 
ــة متماســكة عندمــا يرصــد تحــركات تســتهدف  إىل رؤي

ــتقراره. اس

وقــد جــاءت قمــة أبوظبــي األخويــة التشــاورية بعــد 
تحــركات سياســية مهمــة يف املنطقــة، نذكــر منهــا القمــة 
الثالثيــة يف القاهــرة يــوم 17 ينايــر 2023 والتــي جمعــت 
ــل  ــيي، والعاه ــاح الس ــري عبدالفت ــس امل ــن الرئي ب

ــطيني  ــس الفلس ــي، والرئي ــه الثان ــك عبدالل ــي املل األردن
محمــود عبــاس. وعقــب زيــارة وزيــر الخارجيــة اإليراني، 
ــا يومــي 14  ــان، لــكل مــن ســوريا وتركي أمــر عبداللهي
ــي  ــد أمريك ــارة وف ــد زي ــب. وبع ــى الرتي ــر ع و17 يناي
برئاســة نائــب مســاعد الرئيــس األمريكــي ومنســق البيت 
ــا،  ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــؤون ال ــض لش األبي

بريــت ماكغــورك، لبغــداد، يــوم 16 ينايــر الجــاري.

وبالتــايل فــإن التواصــل والتشــاور العربــي - العربــي 
ــر  ــم، يعت ــاالت باإلقلي ــركات واالتص ــك التح ــل تل يف ظ
ــة حفاظــاً عــى االســتقرار  خطــوة رضوريــة بــل وحتمي
ــراف  ــوات األط ــى خط ــوف ع ــالل الوق ــن خ ــي، م العرب

ــا.  ــا وإدراك أهدافه ــتيعاب أبعاده ــرى واس األخ

ختامــاً، تعــد الرســالة األهــم التــي خــرج بهــا اللقــاء 
التشــاوري األخــوي يف أبوظبــي، أنــه مــن املهــم عــدم 
ــو  ــى ل ــة حت ــة والدولي ــركات اإلقليمي ــال التح إغف
كانــت عاديــة، خاصــًة أن الخــرة التاريخيــة تؤكد أن 
تلــك التحــركات كانــت دائمــاً ضــد الســاحة العربيــة، 
وأغلبهــا أرض باالســتقرار األمنــي والتنمــوي العربــي. 
ــو  ــى ل ــاج إىل االســتعداد حت ــه فــإن األمــر يحت وعلي
ــاً  ــس رشط ــيئة، فلي ــيناريوهات الس ــدث الس ــم تح ل
إذا تشــاور العــرب أن تحــدث تحــوالت، وإنمــا املنطــق 
ــؤرشات  ــل امل ــدم تجاه ــان إىل ع ــؤولية يدفع واملس

الحاصلــة عــى األرض.  
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