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ورقة عمل من أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية
ملخص تنفيذي

الدبلوماســية  اإلمــارات  أكاديميــة  مــن  الحاليــة  العمــل  ورقــة  تبحــث   •
الشــرق األوســط  التــي حدثــت فــي منطقــة  الجيوسياســية  التغيــرات 
وشــمال أفريقيــا علــى مــدار العقــد الماضــي مــع التركيــز علــى النتائــج 
األطــراف  أمــام  الجديــدة  والفــرص  القائمــة  األطــراف  علــى  المترتبــة 

الحاليــة. الجيوسياســية  اإلطــارات  فــي  أنفســها  إلدخــال  الجديــدة 

•  هناك ثاثة عوامل لها أهمية بالغة لفهم مرحلة االنتقال الحالية:

التقلبات الداخلية الشاملة التي نتج عنها عدد من . 1
االنتفاضات والثورات وحتى الحروب األهلية التي أثرت 

فعليًا بشكل أو بآخر على كل الدول في الشرق األوسط.

تنامي القلق بين الدول العربية في منطقة الشرق األوسط . 2
وشمال أفريقيا من تمدد القوة اإليرانية وخصوصًا عبر استخدام 

األطراف من غير الدول والقوات التي تعمل بالوكالة عنها.

تغير الدور األمريكي في المنطقة وعودة التنافس بين القوى . 3
العظمى بعد عودة الدور الروسي عبر التدخل في سوريا.

المحليــة  الُصعــد  علــى   - آنفــًا  المحــددة  الثاثــة  العوامــل  تجتمــع   •
األوســط  الشــرق  لمنطقــة  صــورًة  لُتقــدم   - والدوليــة  واإلقليميــة 
وشــمال أفريقيــا مختلفــًة عمــا هــو معهــود فــي التاريــخ الحديــث. ويمكــن 
القــول بقــوة بــأن توازنــات القــوة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

تغيــرًا هائــًا. تشــهد فعــًا 

إحــدى النتائــج المباشــرة لهــذا التحــول هــو أن الشــؤون الجيوسياســية   •
لمنطقــة الشــرق األوســط أصبحــت ُتركــز بشــكل أكبــر علــى دور القــوى 
اإلقليميــة والتــي تأخــذ سياســاتها الخارجيــة واألمنيــة اآلن دورًا متقدمــًا 

فــي الصــدارة أكثــر مــن أي وقــت مضــى فــي العقــود األخيــرة.

فــي هــذا الســياق، فــإن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ربمــا تكــون فــي   •
موقــع فريــد يؤهلهــا لوضــع بصمتهــا علــى اتجــاه التحــوالت والنتائــج 

المســتقبلية.

فــي ِظــل هــذه المتغيــرات، تولــي بعــض دول مجلــس التعــاون الخليجــي   •
اهتمامــًا متزايــدًا بمفاهيــم إرســاء االســتقرار فــي ســياق إقليمــي وتــدرس 
األطــراف  بيــن  يجمــع  إقليمــي  عمــل  إطــار  لوضــع  المتاحــة  الخيــارات 

اإلقليميــة وكذلــك األطــراف الدوليــة لتوفيــر بيئــة أكثــر اســتقرارًا.

كريستيان كوخ
مستشار أول، معهد بوسوال

اضطــراب  يــزال  ال  التــي  المجــاالت  فــي  الرئيســية  المكونــات  تشــمل   •
يلــي: مــا  شــديدًا  والتقلــب  االســتقرار 

ǎ .ضمان توفير الخدمات األساسية لضمان الدعم الشعبي الكامل

ǎ  إرساء االستقرار في االقتصاد كوسيلة لتقديم الخدمات وكذلك
إلى  المتوسط  المديين  على  االستقرار  لتحقيق  األساس  توفير 

البعيد.

ǎ  توفير متابعة  يمكن  بحيث  األرض  على  األمن  إرساء  وأخيرًا،   
الخدمات واالستقرار االقتصادي.

فــي المســتقبل، قــد تشــهد الجهــود لوضــع أجنــدة جديــدة للتعــاون • 
اإلقليمــي توجهــًا نحــو ترتيبــات أمنيــة تقودهــا الــدول العربيــة لمنطقــة 
الخارجــي.  التدخــل  الشــرق األوســط والتــي تخلــو فــي معظمهــا مــن 
ولكــن الهــدف النهائــي البــد أن يكــون نوعــًا مــن الترتيبــات يشــمل الــدول 
غيــر العربيــة وهــي تركيــا وإيــران وإســرائيل وكذلــك األطــراف الدوليــة 
الرئيســية ومنهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة وروســيا والصيــن وأوروبــا.

تطور معضلة األمن اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا




