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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص  تنفيذي

إرساء االستقرار من منظور دبلوماسي

تبحــث ورقــة العمــل الحاليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية دور   •
الدبلوماســية فــي بعثــات إرســاء االســتقرار المعاصــرة. وتشــير إلــى ضرورة 
أن تشــغل الدبلوماســية حيــزًا جوهريــًا فــي النقــاش حــول مســتقبل إرســاء 

االســتقرار.

بعيــدة  برؤيــة  تفهــم  أن  تحــاول  متصلــة  سلســلة  هــي  الدبلوماســية   •
المــدى أســباب المشــكات وتبعاتهــا، وتنظــر إلــى اختــاف المصالــح 
الطبيعــي. غيــر  الوضــع  باعتبــاره  الصــراع  وإلــى  الطبيعــي  الوضــع  باعتبــاره 

فــي العقــود األخيــرة، أدى التركيــز علــى إرســاء االســتقرار إلــى تناقــص   •
دور الدبلوماســية الدوليــة، بمــا فــي ذلــك فــي منطقــة الشــرق األوســط 
بالضــرورة  يحــرم  االســتقرار ال  إرســاء  أن  حيــن  وفــي  أفريقيــا.  وشــمال 
ضمــن  يضعهــا  أنــه  إال  دور،  مــن  التقليديــة  بصورتهــا  الدبلوماســية 
مجموعــة أدوات مــن الوســائل الضروريــة األخــرى لتدابيــر السياســات 
النزاعــات،  تســوية  فــي  والتنميــة  األمــن  جوانــب  فيهــا  بمــا  الخارجيــة، 
ويضعــف مــن أهميتهــا القصــوى ودورهــا فــي التنســيق بيــن مختلــف 
الجهــات والسياســات. باإلضافــة إلــى مــا ســبق، فــإن إرســاء االســتقرار 
الغالــب ذو طبيعــة إحاديــة، علــى األقــل كمفهــوم إســتراتيجي. فــي 

إرســاء  التوافــق لصالــح  لبنــاء  لبــذل جهــود مكثفــة  الوقــت  لقــد حــان   •
الدبلوماســية  إعــادة  نحــو  التركيــز  توجيــه  وينبغــي  االســتقرار وداخلــه. 
لصــدارة المشــهد كوســيلة طبيعيــة وضروريــة للتنســيق بيــن مختلــف 
أجهــزة السياســات، بمــا فيهــا المؤسســة العســكرية والجهــات المعنيــة 
بالتنميــة الدوليــة، وكذلــك بيــن مختلــف األطــراف الفاعلــة فــي الدولــة 

المشــاركة فــي منطقــة بحاجــة إلــى إرســاء االســتقرار.

ال بــد أن يتضمــن وضــع الدبلوماســية فــي صــدارة المشــهد، بمــا فــي   •
تطــور  أيضــًا  أفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  ذلــك 
الدبلوماســية بمــا يتوافــق مــع القــرن الحــادي والعشــرين، والتــي يصبــح 

القّيمــة. أكثــر مكوناتهــا  فيهــا اإلدمــاج واحــدًا مــن 

يســتعرض  األول  القســم  أقســام.   ثاثــة  إلــى  العمــل  ورقــة  تنقســم   •
حــدود  إلــى  للوصــول  الكلــي  المســتوى  علــى  للدبلوماســية  الحاجــة 
فعالــة إلرســاء االســتقرار. وهــذا يعنــي العمــل علــى المبــادئ العامــة 

المتحــدة. األمــم  دور  إلــى  والنظــر  الدولــي  والقانــون 

القســم الثانــي يتنــاول هــذه الفكــرة من منظور منطقة الشــرق األوســط   •
وشــمال أفريقيــا، والتــي ينبغــي أن يتضمــن النقــاش الدبلوماســي فيهــا 
الخصائــص المميــزة لهــا وأدوات العمــل الخاصــة بهــا مــن أجــل اعتبارهــا 
أحــد الخيــارات فــي واحــدة مــن أكثــر الســياقات تحديــًا التــي يمكــن أن 

يتخيلهــا المــرء لاســتقرار.

سعادة برناردينو ليون جروس
مدير عام، أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية

وأخيــرًا، تعــرض الورقــة البحثيــة بعــض األفــكار حــول تجربــة ليبيــا كعمليــة   •
دبلوماســية فــي معظمهــا إلرســاء االســتقرار، والتــي كانــت ذات طبيعــة 

محليــة فــي جوهرهــا.




