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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص  تنفيذي

النظرية والتطبيق العملي إلرساء االستقرار في دول  الخليج العربية

باعتبارهــا  العربيــة  الخليــج  دول  ظهــرت  الماضــي،  العقــد  مــدار  علــى   •
مــن الفاعليــن الذيــن يتزايــد امتاكهــم لزمــام المبــادرة وتأثيرهــم فــي 
أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الخارجيــة  السياســة 
بمعناهــا الواســع. ونظــرًا لتراكــم األزمــات اإلقليميــة والفــراغ الــذي نتــج 
عــن انســحاب األطــراف األخــرى، فــإن دول الخليــج العربيــة ركــزت بشــدة 

المنطقــة ككل. فــي  "االســتقرار"  اســتعادة  علــى ضــرورة 

تزامــن تبنــي دول الخليــج العربيــة "لاســتقرار" اإلقليمــي باعتبــاره الغايــة   •
النهائيــة للسياســة الخارجيــة مــع التحــول نحــو "إرســاء االســتقرار" كمحــور 
التركيــز الجديــد إلدارة األزمــات علــى الصعيــد الدولــي. وفــي حيــن أن 
دول الخليــج العربيــة تبنــت بحمــاس كا المفهمويــن اإل أنهــا كانــت فــي 
بعــض األوقــات لديهــا رؤيــة غامضــة حــول كيفيــة وضــع إطــار نظــري ألي 

منهمــا وتنفيــذه.

فــي هــذا اإلطــار، تســعى ورقــة العمــل الحاليــة مــن أكاديميــة اإلمــارات   •
ــة أفضــل عــن الممارســة العمليــة إلرســاء  ــن رؤي الدبلوماســية إلــى تكوي
تقــوم  التــي  النظريــات  وكذلــك  العربيــة،  الخليــج  دول  بيــن  االســتقرار 
فــي  الشــديدة  باالختافــات  اإلقــرار  مــع  لاســتقرار،  رؤيتهــم  عليهــا 

يطبقونهــا. التــي  المناهــج 

ورغبــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف، فــإن الورقــة تبحــث الطريقــة التــي   •
ســعت مــن خالهــا دول الخليــج العربيــة إلــى دعــم االســتقرار اإلقليمــي 
علــى مــدار الوقــت، لتبيــن أن هنــاك تحــواًل واضحــًا مــن االعتمــاد الضيــق 
فــي  محــدودة  أهــداف  لتحقيــق  كأداة  الثنائيــة  المســاعدات  علــى 
السياســة الخارجيــة إلــى نهــج أكثــر تكامــًا وطموحــًا فــي إدارة األزمــات، 
حيــث يجمــع هــذا النهــج بيــن نطــاق واســع مــن أدوات القــوة الصلبــة 

والناعمــة لتحقيــق أهــداف أكثــر طموحــًا.

بالرغــم مــن الغيــاب الواضــح لــرؤى متاحــة فــي المجــال العــام عــن إرســاء   •
االســتقرار فــي دول الخليــج العربيــة، إال أن التحــركات التــي نفذتهــا دول 
الخليــج العربيــة مؤخــرًا فــي العديــد مــن األزمــات تظهــر بعــض المبــادئ 

الواضحــة:

تنظــر دول الخليــج العربيــة إلــى إرســاء االســتقرار باعتبــاره عمليــة    o
سياســية وليســت فنيــة. ولهــذا الســبب، فــإن محــور تركيزهــا فــي 
إدارة األزمــات لــم يكــن منصبــًا علــى دعــم فنــي محــدود، ولكــن 
بعيــدة  السياســية  التســويات  صيغــة  علــى  التأثيــر  نحــو  موجــه 

المــدى.

رغــم أن جهــود دول الخليــج العربيــة فــي إرســاء االســتقرار اتســمت    o
بالشــمول مــن حيــث الجمــع بيــن أدوات القــوة الصلبــة والناعمــة، 

إال أنهــا لــم تتســم بالتكامــل دائمــًا.

الدكتور تيمو بير
Westphalia Global Advisory  مدير إداري مشارك في مؤسسة

مــع أن دول الخليــج العربيــة بــدأت فــي تقديــم مســاهمات أكثــر    o
وضوحــًا إلــى اآلليــات متعــددة األطــراف، إال أنهــا ال تــزال تفضــل 
علــى  الراغبيــن  تحالفــات  تفضــل  حيــث  الثنائــي؛  التعــاون  وســائل 

األطــراف. متعــددة  النهــج 

كان هنــاك تركيــز قــوي بيــن دول الخليــج العربيــة دائمــًا علــى العمــل    o
مــع الشــركاء دون المســتوى الوطنــي مــن أجــل التأثيــر علــى شــكل 

التســويات المســتقبلية.

رغــم ذلــك، تبنــت دول الخليــج العربيــة فــي الغالــب تعريفــًا جامــدًا    o
وتقويــة  الدولــة  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  علــى  يقــوم  للشــرعية 

. تها مؤسســا

الوســط  الحلــول  دعــم  إلــى  العربيــة  الخليــج  دول  ســعت  بينمــا    o
علــى الصعيــد المحلــي، إال أنهــا وضعــت أيضــًا فــي بعــض األحيــان 

سياســية. تســوية  أي  شــكل  بشــأن  صارمــًة  حمــراء  خطوطــًا 

نتيجــة لذلــك، وبرغــم تركيزهــا علــى إرســاء االســتقرار، فــإن نهــج إدارة   •
األزمــات التــي تتبناهــا دول الخليــج العربيــة هــي أقــرب فــي الغالــب إلــى 
المشــاريع األكثــر طموحــًا القائمــة علــى بنــاء الــدول والتــي فقــدت بريقهــا 

بيــن شــركائها األوروبييــن.

أثنــاء القيــام بذلــك، تخلصــت دول الخليــج العربيــة مــن منظــور ماكــس   •
عــن  الســابقة  الغربيــة  الــرؤى  فــي  جوهريــًا  عنصــرًا  كان  الــذي  فييبــر 
المنطقــة، وتبنــت علــى مــا يبــدو رؤيــة مــا بعــد ماكــس فييبــر للدولــة 
عــن  فيبــر  لماكــس  الكاســيكية  النظــر  وجهــة  تعريــف  تعيــد  والتــي 

الشــرعية.

بالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــإن ذلــك يعنــي أن دولــة   •
الخارجيــة  وطموحاتهــا  سياســاتها  إيضــاح  مــن  تتمكــن  لكــي  اإلمــارات 
ــة عقيــدًة  ــم الخارجــي، فإنهــا ينبغــي أن تصيــغ بعناي بشــكل أفضــل للعال
ورؤى أكثــر شــمواًل عــن جهودهــا فــي إرســاء االســتقرار فــي مختلــف 
أنحــاء المنطقــة. وهــذا يقتضــي التحديــد الواضــح لرؤيــة دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة لـــ "االســتقرار" و"الدولــة" مــن منظــور نظــري وكيفيــة 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  الخارجيــة  السياســة  بأجنــدة  ذلــك  ارتبــاط 

المتحــدة.


