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اكتســـبت القمـــة العربيـــة الحاديـــة والثالثـــون، 

 ،2022 نوفمبـــر  فـــي  بالجزائـــر  ـــدت 
ِ
ُعق والتـــي 

ـــدت بعـــد توقـــف 
ِ
ـــا، ال ســـيَّما أنهـــا ُعق ـــا خاصًّ زخًم

جائحـــة  تفشـــي  جـــراء  ســـنوات  ثـــالث  نحـــو  دام 

"كوفيـــد-19"، وشـــهدت هـــذه الفتـــرة حـــدوث ُجملـــة مـــن 

التطـــورات العربيـــة والشـــرق أوســـطية والدوليـــة أدت 

إلـــى تغييـــر الســـياق الدولـــي واإلقليمـــي التـــي تُعَقـــد فيـــه 

القمـــة مقارنـــة بعـــام 2019.

هـــذا، وقـــد تمثلـــت أبـــرز هـــذه التطـــورات علـــى الصعيـــد اإلقليمـــي 

فـــي انفـــراج األزمـــة الخليجيـــة، واتفاقيـــات "إبراهيـــم" للتطبيـــع 

بيـــن إســـرائيل وبعـــض الـــدول العربيـــة، أمـــا علـــى الصعيـــد الدولـــي 

فاحتلـــت األزمـــة الروســـية األوكرانيـــة صـــدارة هـــذه التطـــورات، وذلـــك 

ـــض عنهـــا مـــن تداعيـــات ذات صلـــة بأزمـــة الغـــذاء  فـــي ضـــوء مـــا تمخَّ

وارتفـــاع أســـعار الطاقـــة.

ــاظ علـــى األمـــن القومـــي  ــد الحفـ ــة تأكيـ ــرز أهميـ ــورات، تبـ وفـــي ضـــوء هـــذه التطـ

العربـــي، وتعزيـــز العالقـــات البينيـــة بيـــن الـــدول العربيـــة، وذلـــك عبـــر التوصـــل إلـــى 

تســـوية سياســـية إلنهـــاء األزمـــات التـــي تعانـــي منهـــا المنطقـــة العربيـــة، ووضـــع حـــد 

ا  ـــذي يتطلـــب تنســـيًقا دبلوماســـيًّ ـــة التـــي تقـــوض اســـتقرارها، األمـــر ال للتدخـــالت الخارجي

ا مـــن أجـــل بلـــورة مواقـــف جماعيـــة قويـــة تعكـــس التوافـــق العربـــي، وتعـــزز  ـــا مســـتمرًّ عربيًّ

ـــر واالســـتقطاب. المصالـــح العربيـــة فـــي نظـــام دولـــي يشـــوبه التغيُّ

وتأسيًســـا علـــى مـــا ســـبق، تســـعى هـــذه اإلصـــدارة مـــن سلســـلة "بقلـــم خبيـــر" الصـــادرة عـــن 

مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التابـــع لمجلـــس الـــوزراء، إلـــى محاولـــة استشـــراف مســـتقبل 

ـــر مجموعـــة  ـــة، وذلـــك بمناقشـــته عب ـــة فـــي ضـــوء مخرجـــات القمـــة العربي التفاعـــالت السياســـية العربي

مـــن المحـــاور تشـــمل: محدوديـــة فـــرص التعـــاون اإلقليمـــي، وأزمـــة الطاقـــة العالميـــة واالســـتثمار العربـــي، 

والعامـــل الخارجـــي "بيـــن خلـــق فـــرص التعـــاون العربـــي المشـــترك وبيـــن تهديـــدات إلنهائـــه".
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وجـود  والقمـم  المؤتمـرات  انعقـاد  يؤكـد  مـا  عـادة 

الجماعيـة  األهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن  وجهـود  نيـة 

المبتغـاة منهـا، ومـع ذلـك يتناقـض هـذا المجهـود 

انتهـاء  بعـد  العملـي  الواقـع  مـع  -أحيانًـا-  النظـري 

تـكاد  ال  أو  ضعيفـة  محـاوالت  لنجـد  القمـم،  هـذه 

مخرجاتهـا. تحقيـق  نحـو  موجـودة  تكـون 

شـــهدت األعـــوام األخيـــرة، خاصـــة 2022، نوًعـــا مـــن 

التفاعـــالت السياســـية ذات األبعـــاد االســـتراتيجية 

علـــى المســـتوى اإلقليمـــي والعالمـــي خاصـــة فـــي 

المنطقـــة العربيـــة، كمـــا عرفـــت هـــذه األخيـــرة الكثيـــر 

ــتوى  ــى مسـ ــود علـ ــا جمـ ــي رافقهـ ــات التـ ــن التحديـ مـ

القمـــم العربيـــة لمـــدة ثـــالث ســـنوات بســـبب األزمـــة 

الـــدول  وانغـــالق  "كوفيـــد-19"  العالميـــة  الصحيـــة 

دون  األزمـــة  هـــذه  علـــى  للقضـــاء  منهـــا  محاولـــة 

فالتعـــاون  العربـــي.  التعـــاون  آلليـــات  تفعيـــل  أي 

لتنظيـــم  المهمـــة  المداخـــل  مـــن  ُيَعـــد  اإلقليمـــي 

العالقـــات العربيـــة علـــى جميـــع المســـتويات وحفـــظ 

ـــذي يوفـــر  ـــة الصـــرح ال ـــد الجامعـــة العربي أمنهـــا، وتَُع

خـــالل تفعيـــل  مـــن  اآلليـــات  الغطـــاء لمثـــل هـــذه 

م بشـــكل كبيـــر 
ِ
مخرجـــات القمـــم العربيـــة، التـــي تُســـه

فـــي تقويـــة الروابـــط السياســـية بيـــن دولهـــا، ال ســـيما 

إذا ترافـــق ذلـــك بنيـــة حقيقيـــة مـــن طـــرف هـــذه الـــدول 

فـــي أن تكـــون كتلـــة واحـــدة لمواجهـــة كل التحديـــات 

اإلقليميـــة والعالميـــة. 

القمـة  عقـد  فـي  المتمثـل  العربـي  الحـدث  احتـل 

العربية الحادية والثالثين في 1-2 نوفمبر 2022 بالجزائر 

المشـهد اإلعالمـي العربـي والعالمـي؛ حيـث عرفـت 

القمـة اهتماًمـا بالـغ األهمية في ظل التحديات التي 

تشـهدها المنطقـة، ومـن جهـة أخـرى فـي ظـل مـا 

تعانيـه العالقـات العربيـة مـن جمـود وتوتـر سـادها 

الكثيـرة  األزمـات  جانـب  إلـى  هـذا  عديـدة،  لسـنوات 

فـي  أسـهمت  والتـي  دول،  عـدة  منهـا  تعانـي  التـي 

عملـت  السـياق  هـذا  وفـي  العربـي،  الـدور  إضعـاف 

الوسـائل  كل  بتوظيـف  القمـة  إنجـاح  علـى  الجزائـر 

السياسـية والدبلوماسـية واإلعالميـة؛ إدراًكا منهـا 

ألهميـة توحيـد الجهـود العربيـة لمواجهـة التحديـات 

التـي فرضهـا الواقـع اإلقليمـي والعالمي خاصة بعد 

األوكرانيـة. الروسـية  الحـرب 

عرفت القمة حضوًرا ألكثر من عشـرة رؤسـاء وملوك 

المتحـدة  األمـم  عـن  لممثليـن  وأيًضـا  عربيـة،  لـدول 

لمنظمـة  العـام  األميـن  وكـذا  االنحيـاز،  عـدم  وحركـة 

وكان  اإلفريقـي،  االتحـاد  ورئيـس  اإلسـالمي  التعـاون 

ذلـك مؤشـًرا جيـًدا للقمـة؛ فعقـد القمم يشـكل عامًلا 

ـا لبنـاء مفاهيـم األمـن والتعـاون والسـالم بعيًدا  مهمًّ

الـدول  مـن  العديـد  بيـن  الموجـودة  الخالفـات  عـن 

ُيَعـد تأكيـًدا  العربيـة؛ فانعقـاد هـذه القمـم بحـد ذاتـه 

لتأييـد العمـل العربـي المشـترك، وضـرورة اسـتمراره 

رغـم كل التحديـات واالختالفـات. وقـد حافظـت القمـة 

الفلسـطينية  القضيـة  تصـدر  علـى  بالجزائـر  العربيـة 

مناقشـات القمة باعتبارها القضية المحورية، ودعت 

فيهـا الجزائـر -باعتبارهـا الدولـة المضيفـة- إلى ضرورة 

إعـادة  فـي  أسـهم  ممـا  الفلسـطيني؛  الشـمل  لـم 

أ. د. عبلة مزوزي
أستاذة العلوم السياسة والعالقات الدولية - الجزائر

مستقبل التفاعالت السياسية العربية 
في ضوء مخرجات القمة العربية في الجزائر
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القضية الفلسطينية إلى دائرة االهتمام العربي، كما 

خلصت القمة إلى عدة نتائج مهمة كضرورة مواجهة 

وتفعيـل  العربيـة،  المنطقـة  فـي  األجنبيـة  التدخـالت 

التحديـات  لمواجهـة  المشـترك  العربـي  العمـل 

والتحديـات  والطاقـة  الغـذاء  كأزمـة  االقتصاديـة 

هـذا  وفـي  السـلبية.  وتبعاتـه  المنـاخ  كتغيـر  البيئيـة 

مسـتقبل  استشـراف  الورقـة  هـذه  تحـاول  اإلطـار، 

مخرجـات  ضـوء  فـي  العربيـة  السياسـية  التفاعـالت 

القمـة العربيـة، وذلـك بمناقشـته عبـر مجموعـة مـن 

المحـاور تشـمل، محدوديـة فـرص التعـاون اإلقليمـي، 

وأزمة الطاقة العالمية واالسـتثمار العربي، والعامل 

الخارجـي "بيـن خلـق فـرص التعـاون العربـي المشـترك 

إلنهائـه". تهديـدات  وبيـن 

أوًلا: محدودية فرص التعاون اإلقليمي

والتحديـات  العربـي  العالـم  واقـع  نكـران  يمكـن  ال 

التـي تواجههـا الكثيـر مـن دولـه علـى عدة مسـتويات، 

سـواء أمنيـة أو سياسـية أو اجتماعيـة أو اقتصاديـة، 

أو غيرهـا مـن المشـكالت التـي ُسـلِّط الضـوء عليهـا 

مـا  خاصـة  بالجزائـر،  األخيـرة  العربيـة  القمـة  خـالل 

مـن  فواحـدة  المنـاخ،  وتغيـر  الغـذاء  بأزمـة  تعلـق 

األزمـات الحقيقيـة التـي تعانـي منهـا الـدول العربيـة 

المشـترك،  والتعـاون  الوحـدة  تحقيـق  تحديـات  هـي 

خـالل  القمـم  هـذه  كل  انعقـاد  مـن  الرغـم  فعلـى 

السـنوات الماضيـة تبقـى مسـألة الخالفـات البينيـة 

دون  حـال  مـا  وهـذا  العربـي،  المشـهد  علـى  تطغـى 

منهـا. مخرجـات  أي  تفعيـل 

مـن بيـن أهـم المخرجـات التـي عرفتهـا قمـة الجزائـر 

حقيقـة  العبـارة  وهـذه  الشـمل"،  "لـم  بــ  ُعـرف  مـا 

بدقـة؛ فالمدقـق  العربـي وتشـرحه  الواقـع  تعكـس 

الكثيـر  يجـد  العربيـة   - العربيـة  العالقـات  فـي واقـع 

مـن المغالطـات الناتجـة عـن الخالفـات التـي وصلت 

فـي بعـض األحيـان إلـى حـد قطـع العالقـات كحـال 

الـدول الخليجيـة وحـال الـدول المغاربيـة، ومثل هذه 

بيـن  مشـترك  تعـاون  ألي  حاجـًزا  تشـكل  األزمـات 

هـذه الـدول، وفـي الوقـت ذاتـه تمنـح فرًصـا للقـوى 

واالقتصاديـة  االجتماعيـة  الروابـط  لهـدم  الخارجيـة 

والسياسـية والدينيـة والتاريخيـة التـي جمعـت هـذه 

الحصـن  بمثابـة  وكانـت  عديـدة،  لسـنوات  الـدول 

لذلـك  تقسـيمها،  محـاوالت  كل  وجـه  فـي  المتيـن 

ـا لضـرورة  تشـكل عبـارة "لـم الشـمل" عنوانًـا حقيقيًّ

مراجعـة العالقـات العربيـة - العربيـة، وإلعـادة بنـاء 

الوحدة العربية وبعثها في شـكلها المناسـب الذي 

لتجسـيد  حقيقيـة  آليـات  بإيجـاد  بعـد  فيمـا  يسـمح 

اعتـراف  هـي  ذاتـه  الوقـت  وفـي  القمـم،  مخرجـات 

التفاعـالت  مسـتوى  علـى  الموجـود  بالخلـل  صريـح 

تطـورات  أي  أمـام  حاجـًزا  يشـكل  والـذي  العربيـة، 

العربيـة.   البيئـة  داخـل 

العربيـة  القمـة  أثارتهـا  التـي  النقـاط  أهـم  بيـن  مـن 

العمـل  تعزيـز  علـى  العمـل  مسـألة  كانـت  أيًضـا، 

العربـي  القومـي  األمـن  لحمايـة  المشـترك  العربـي 

على كل المسـتويات، وهنا مسـألة التعاون تشـكل 

ـا؛  ـا وركيـزة لتحقيـق نتائـج حقيقيـة واقعيًّ عامـًلا مهمًّ

فقـد اقتـرن التعـاون دائًما بجميع الجهود اإلقليمية 

والدوليـة لتنظـم العالقـات مـا بيـن الـدول، والهـدف 

العربية  القمة  خلصت 
إلى  بالجزائر  والثالثون  الحادية 
عدة نتائج مهمة كضرورة مواجهة 
المنطقة  في  األجنبية  التدخالت 
العربي  العمل  وتفعيل  العربية، 
التحديات  لمواجهة  المشترك 
الغذاء  كأزمة  االقتصادية 
والطاقة والتحديات البيئية كتغير 

المناخ وتبعاته السلبية
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األهـداف  تحقيـق  نحـو  التوجـه  هـو  التعـاون  مـن 

إطـار  فـي  األزمـات  لـكل  حلـول  وإيجـاد  الجماعيـة 

واالسـتقرار  والسـلم  األمـن  يحقـق  منظـم  جماعـي 

للجميـع . هـذا ويتأكـد مـن خـالل بيـان القمـة وواقـع 

التفاعـالت العربيـة بعدهـا أن هنـاك محـاوالت مـن 

طـرف الـدول للمضـي قدًمـا من أجل تجسـيد العمل 

العربـي المشـترك، ولـو أننـا نراهـا في بعـض األحيان 

األكثـر مـن  إلـى  ترقـى  مـا  ثنائيـات وقليـًلا  فـي شـكل 

لت محـاوالت بعـض الـدول العربيـة  ذلـك، فقـد شـكَّ

ـا علـى التوجـه نحـو  تحسـين عالقاتهـا مؤشـًرا مهمًّ

التعـاون اإلقليمـي، فعـودة العالقـات الخليجيـة إلـى 

االسـتقرار منذ قمة مجلس التعاون الخليجي لعام 

قنـوات  فتـح  إلعـادة  ا  أساسـيًّ محـوًرا  لت  شـكَّ  2021

االقتصاديـة  الشـراكة  وتحسـين  العربـي  التواصـل 

العربيـة، خاصـة منطقـة التبـادل الحر التـي تحتاج إلى 

وأكـد  الجديـدة،  العالميـة  للتحديـات  وفًقـا  مراجعـة 

بيـان قمـة الجزائـر فـي هـذا الصـدد ضـرورة مضاعفـة 

العربـي  االقتصـادي  التكامـل  نحـو  للتوجـه  الجهـود 

المقومـات  لـكل  األمثـل  االسـتغالل  يكفـل  بمـا 

منطقـة  تفعيـل  أجـل  مـن  العربيـة؛  االقتصاديـة 

االتحـاد  إلقامـة  تمهيـًدا  العربيـة،  الحـرة  التجـارة 

الجمركـي العربـي، وهي نقطة مهمة للغاية لتحقيق 

للتكامـل  أرضيـة حقيقيـة  وبنـاء  اإلقليمـي،  التعـاون 

عـدة مسـتويات. علـى 

انتهـاء  مـع  ترافقـت  التـي  اإليجابيـة  المالمـح  ومـن 

القمـة العربيـة فتـح المجـال لالسـتثمار العربـي فـي 

الجزائـر؛ لـذا عرفـت الجزائـر خـالل هـذه الفتـرة توقيـع 

عـدة اتفاقيـات مـع دول عربيـة كقطـر التـي جمعتهـا 

رأسـها  وعلـى  الجزائـر،  مـع  مشـتركة  مشـروعات 

مشـروع المستشـفى الجزائـري القطـري األلمانـي، 

وهـذا مـن الـدالالت االسـتراتيجية علـى المضـي نحـو 

تطوير العالقات السياسية بين الدولتين، والتي من 

شـأنها إعطـاء دفعـة قويـة إلعـادة االعتبـار للعمـل 

انتهـاء  بعـد  الجزائـر  عرفـت  كمـا  الموحـد.  العربـي 

القمـة زيـارة للعاهـل األردنـي للجزائـر، والتـي تؤشـر 

االقتصـادي  للتعـاون  المجـال  فتـح  إمكانيـة  علـى 

شـقه  فـي  العربـي  التكامـل  نحـو  واالتجـاه  العربـي، 

االقتصـادي، خاصـة أنـه مـن بيـن أهـم المجـاالت التي 

 - العربيـة  العالقـات  تطويـر  فـي  م 
ِ
تُسـه أن  يمكـن 

العربيـة، وتدفعهـا نحـو مأسسـة الجامعـة العربية، 

وتحديـد اآلليـات التـي يمكـن مـن خاللهـا بنـاء العمـل 

المشـترك. العربـي 

مصـــر  العربيـــة  الـــدول  مـــن  العديـــد  شـــجع  كمـــا 

ــن  ــد مـ ــذي انعقـ ــاخ، الـ ــر المنـ ــر تغيـ ــا مؤتمـ الحتضانهـ

ــة  ــة العربيـ ــد القمـ ــرة بعـ ــر 2022 مباشـ ــى 18 نوفمبـ 6 إلـ

بالجزائـــر، وهـــو داللـــة حقيقيـــة على رغبة الـــدول العربية 

فـــي أداء أدوار إقليميـــة للحفـــاظ علـــى األمـــن والســـلم، 

ــن  ــة مـ ــات العالميـ ــى التوازنـ ــر علـ ــو التأثيـ ــه نحـ والتوجـ

خـــالل العمـــل علـــى إدارة مثـــل هـــذه التحديـــات، وكـــذا 

الـــدور المهـــم للـــدول العربيـــة فـــي إدارة التحديـــات 

الكبـــرى فـــي مجـــال تغيـــر المنـــاخ، كمبـــادرة الشـــرق 

األوســـط األخضـــر التـــي أطلقتهـــا المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية، وهـــي كلهـــا مؤشـــرات تعكـــس وجـــود 

فـــي  للمشـــاركة  العربيـــة  الـــدول  لـــدى  قويـــة  رغبـــة 

ــم  ــة، وتعظيـ ــة والعالميـ ــات اإلقليميـ ــم السياسـ رسـ

العربيـــة  اإلمـــارات  ستســـتضيف  كمـــا  مكانتهـــا، 

الخليجيـــة  العالقـــات  عـــودة 
إلـــى االســـتقرار منـــذ قمـــة مجلـــس 
 2021 لعـــام  الخليجـــي  التعـــاون 
إلعـــادة  أساســـيًّا  محـــوًرا  شـــكَّلت 
العربـــي،  التواصـــل  قنـــوات  فتـــح 
االقتصاديـــة  الشـــراكة  وتحســـين 
التبـــادل  منطقـــة  خاصـــة  العربيـــة، 
الحـــر التـــي تحتـــاج إلـــى مراجعـــة وفًقـــا 

الجديـــدة العالميـــة  للتحديـــات 
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المتحـــدة المؤتمـــر الثامـــن والعشـــرين لتغيـــر المنـــاخ؛ 

ممـــا يعـــزز التنســـيق العربـــي مســـتقبًلا علـــى مســـتوى 

ــات. ــذه التحديـ هـ

العالميـــة  والتطـــورات  التحـــوالت  أكـــدت  لقـــد 

المســـتمرة والمتســـارعة أنـــه ال يمكـــن مواجهتهـــا 

الُقطريـــة؛  الدولـــة  وقـــدرات  آليـــات  خـــالل  مـــن 

ممـــا  مســـتحيلة،  وشـــبه  معقـــدة  مســـألة  ألنهـــا 

الحـــرب  انتهـــاء  منـــذ  الـــدول  مـــن  العديـــد  دفـــع 

البـــاردة علـــى انتهـــاج أســـلوب التكامـــل واالندمـــاج 

الجهـــوي، لبنـــاء تكتـــالت قـــادرة علـــى زيـــادة وتوســـيع 

كاالتحـــاد  والعصرنـــة،  التطـــور  وإمكانـــات  خيـــارات 

ـــع 
ِ
األوروبـــي وغيـــره مـــن التكتـــالت الناجحـــة، وُيجم

ــار  المتخصصـــون فـــي العالقـــات الدوليـــة علـــى اعتبـ

األعمـــدة  بمثابـــة  القوميـــة  فـــوق  الكيانـــات  هـــذه 

الحـــادي  القـــرن  فـــي  الدولـــي  للنظـــام  األساســـية 

والعشـــرين ، لـــذا فخيـــار العمـــل العربـــي الموحـــد فـــي 

إطـــار تكتـــل ناجـــح بـــات ضروريًّـــا إلنجـــاح المبـــادرات 

مـــن  العديـــد  شـــملت  التـــي  الفعالـــة  العربيـــة 

واالجتماعيـــة،  واالقتصاديـــة  األمنيـــة  المســـتويات 

والتـــي مـــن شـــأنها خدمـــة األمـــن اإلقليمـــي والعالمـــي، 

كمـــا أنـــه ُيَعـــد تأكيـــًدا لمكانـــة الـــدول العربيـــة فـــي 

بنـــاء التوازنـــات اإلقليميـــة والعالميـــة ككتلـــة واحـــدة، 

وأداء أدوار مهمـــة فـــي هـــذا المجـــال، وهـــو مـــا تدركـــه 

مـــن  ســـنوات  ثـــالث  بعـــد  اليـــوم  العربيـــة  الـــدول 

االنغـــالق الـــذي ســـببته األزمـــة الصحيـــة العالميـــة 

"كوفيـــد-19"، ودخـــول عـــدة دول فـــي أزمـــات ماليـــة 

واقتصاديـــة جعلـــت العالـــم العربـــي اليـــوم يعانـــي 

مـــن أزمـــة حقيقيـــة علـــى مســـتوى الغـــذاء، هـــذا إلـــى 

جانـــب أزمـــات كثيـــرة تتطلـــب تنســـيقا مشـــترًكا لحـــل 

الخالفـــات بيـــن الـــدول العربيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق 

المشـــتركة.  المصالـــح 

لنـا  يتأكـد  الجديـدة  العربيـة  المبـادرات  ضـوء  وفـي 

إدراك ووعـي قـادة الـدول العربية لضرورة التنسـيق 

مسـتقبل  عـن  الحديـث  فـإن  وبالتالـي  المشـترك، 

فـي  يأخـذ  أن  يجـب  العربيـة  السياسـية  التفاعـالت 

وإعـادة  اإلقليميـة،  األمنيـة  الترتيبـات  االعتبـار  عيـن 

تجديـد وإصـالح مؤسسـات الجامعـة العربيـة التـي 

يمكـن تحويلهـا إلـى فاعل عربـي إقليمي مؤثر، خاصة 

أنـه يجمـع دوًلا مـن القـارة اآلسـيوية واإلفريقيـة، لذا 

تأثيـره العالمـي أقـوى. سـيكون 
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كذلـــك تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن األزمـــات السياســـية 

ــا  التـــي يشـــهدها العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة كليبيـ

وســـوريا واليمـــن تشـــكل أحـــد الملفـــات المهمـــة 

التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا تفعيـــل العمـــل العربـــي، 

هـــذه  بالنســـبة إلدارة  يمكـــن مالحظتـــه  مـــا  أن  إال 

األزمـــات هـــو أن التفاعـــالت العربيـــة السياســـة مبنيـــة 

علـــى حســـابات المنفعـــة والحفـــاظ علـــى األدوار، أكثـــر 

مـــن كونهـــا تعكـــس وجـــود تنســـيق عربـــي مشـــترك 

وموقـــف موحـــد إزاءهـــا، لـــذا مـــن الـــوارد أن تكـــون 

هنـــاك تحالفـــات مرحليـــة مؤقتـــة فقـــط بيـــن األطـــراف 

الفاعلـــة إلدارة األزمـــة وحســـمها؛ ألن جـــل األطـــراف 

الفاعلـــة فـــي إدارة األزمـــات تـــدرك قيمـــة وجودهـــا 

ـــر تلـــك األزمـــات،  ومـــدى إمكانيـــة تعظيـــم أدوارهـــا عب

لـــذا حســـاباتها ســـتكون وفـــق مـــا يخـــدم مصالحهـــا 

ــر عالقـــات  فـــي تلـــك الفتـــرة، وقـــد تتوجـــه إلـــى تطويـ

مبنيـــة علـــى مصالـــح سياســـية واقتصاديـــة وأمنيـــة 

تســـهل لهـــا تعزيـــز نفوذهـــا ومكانتهـــا أكثـــر.

ثانًيا: أزمة الطاقة العالمية واالستثمار 
العربي 

إن المكاســـب التـــي ســـتجنيها الـــدول العربيـــة اليـــوم 

ا فـــي بنـــاء  قـــادرة علـــى أن تجعلهـــا جـــزًءا أساســـيًّ

التوازنـــات اإلقليميـــة والعالميـــة، خاصـــة فـــي ظـــل 

ـــا، ودخـــول روســـيا فـــي  تراجـــع الـــدور األمريكـــي عالميًّ

حربهـــا مـــع أوكرانيـــا، والتخبـــط الـــذي تعيشـــه القـــوى 

األوروبيـــة، والتـــي ســـببت أزمـــة كبيـــرة علـــى مســـتوى 

أســـواق النفـــط.

 - العربيـــة  العالقـــات  مســـتقبل  مناقشـــة  عنـــد 

والتحديـــات  التحـــوالت  كل  إدراك  يجـــب  العربيـــة 

الروســـية  الحـــرب  عـــن  تمخـــض  فقـــد  العالميـــة؛ 

األوكرانيـــة الكثيـــر مـــن األزمـــات، مـــن بينهـــا أزمـــة 

ـــت العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة،  الغـــذاء التـــي مسَّ

ـــد  ـــة داخلهـــا؛ حيـــث تَُع وتســـببت فـــي مشـــكلة حقيقي

بيـــن أهـــم منتجـــي الســـلع  روســـيا وأوكرانيـــا مـــن 

تَُعـــدان  الدولتيـــن  وكلتـــا  العالـــم،  فـــي  الزراعيـــة 

مصدريـــن صافييـــن للمنتجـــات الزراعيـــة، ويلعـــب 

ــة  ــواق العالميـ ــداد األسـ ــي إمـ ــًدا فـ ــا دوًرا رائـ كلتاهمـ

مـــا  غالًبـــا  حيـــث  واألســـمدة،  الغذائيـــة  بالمـــواد 

تتركـــز اإلمـــدادات القابلـــة للتصديـــر فـــي مجموعـــة 

مـــن الـــدول؛ ممـــا يـــؤدي بهـــذا التركيـــز إلـــى تعريـــض 

. هـــذا  إلـــى الصدمـــات والتقلبـــات  هـــذه األســـواق 

فضـــًلا عـــن أزمـــة الطاقـــة التـــي تَُعـــد أيًضـــا مـــن بيـــن 

مـــن  روســـيا  وباعتبـــار  العالميـــة،  التحديـــات  أهـــم 

وتربطهـــا  الطاقـــة  لمصـــادر  إنتاًجـــا  األكثـــر  الـــدول 

عالقـــات تجاريـــة كبـــرى مـــع الـــدول األوروبيـــة فـــي 

ــة  ــات األوروبيـ ــدع العالقـ ــًرا لتصـ ــال، ونظـ ــذا المجـ هـ

مـــع روســـيا، وعـــزل روســـيا عـــن االقتصـــاد العالمـــي 

ـــر مـــن العقوبـــات عليهـــا، فـــكل  مـــن خـــالل فـــرض كثي

هـــذه التفاعـــالت تعـــزز مـــن مكانـــة الـــدول العربيـــة 

فـــي ســـوق الطاقـــة العالميـــة، وتدفعهـــا مســـتقبًلا 

لرســـم سياســـات مشـــتركة لالســـتثمار فـــي مثـــل 

المشـــتركة.  المنفعـــة  الثـــروات وتحقيـــق  هـــذه 

مســتقبل  عــن  الحديــث  إن 
التفاعــالت السياســية العربيــة يجــب 
أن يأخذ في االعتبار الترتيبات األمنية 
وإصــالح  تجديــد  وإعــادة  اإلقليميــة، 
التــي  العربيــة  الجامعــة  مؤسســات 
عربــي  فاعــل  إلــى  تحويلهــا  يمكــن 
إقليمــي مؤثــر، خاصــة أنــه يجمــع دولًا 
مــن القــارة اآلســيوية واإلفريقيــة، لــذا 

أقــوى. العالمــي  تأثيــره  ســيكون 
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انطالًقـــا مـــن هـــذه المعطيـــات فـــإن احتمـــاالت 

اإليجابيـــة  العربيـــة  التحالفـــات  نحـــو  التوجـــه 

وارد،  البينيـــة  الخالفـــات  وتجـــاوز  مســـتقبًلا، 

ألنـــه  الطاقـــوي؛  التنســـيق  مجـــال  فـــي  خاصـــة 

ـــا للعديـــد مـــن األزمـــات،  يشـــكل مخرًجـــا حقيقيًّ

كمـــا يشـــكل خطـــوة قويـــة مـــن شـــأنها تعزيـــز 

العالميـــة  التوازنـــات  رســـم  فـــي  العربـــي  الـــدور 

الجديـــدة.  واإلقليميـــة 

للبرميـــل،  دوالر   100 النفـــط  ســـعر  تجـــاوز  ومـــع 

للطاقـــة  المصـــدرة  العربيـــة  الـــدول  تمتعـــت 

ــر  ــدول أكثـ ــذه الـ ــرة؛ حيـــث تمتلـــك هـ بمكاســـب كبيـ

مـــن 40% مـــن احتياطـــات النفـــط العالميـــة، ومـــن 

ـــح أن تقـــوم شـــركات الطاقـــة فـــي القطاعيـــن  المرجَّ

العـــام والخـــاص لديهـــا بتوجيـــه هـــذه المكاســـب 

ــر المتوقعـــة فـــي توســـيع الطاقـــة اإلنتاجيـــة، ال  غيـ

ســـيما إذا اســـتمرت العقوبـــات المفروضـــة علـــى 

ـــارزة فـــي  ـــة ب ـــمَّ تحتـــل الطاقـــة مكان روســـيا . ومـــن ثَ

ســـلم أولويـــات العديـــد مـــن الـــدول الكبـــرى، وهـــذا 

مـــا تدركـــه اليـــوم الـــدول العربيـــة، خاصـــة الـــدول 

المملكـــة  فطنـــت  حيـــث  للطاقـــة؛  إنتاجـــا  األكثـــر 

العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

ممـــا  الطاقـــة؛  مجـــال  فـــي  خياراتهمـــا  لقيمـــة 

عـــدم قبـــول المطالـــب األمريكيـــة  إلـــى  دفعهمـــا 

بزيـــادة إنتـــاج النفـــط إلدارة األزمـــة التـــي تســـببت 

فيهـــا روســـيا؛ لـــذا يشـــكل هـــذا الخيـــار اســـتراتيجية 

ــوم  ــدول اليـ ــذه الـ ــل هـ ــتطيع مثـ ــة تسـ ــط قويـ ضغـ

الواليـــات  مســـاومات  مـــن  للتقليـــل  تفعيلهـــا 

ـــت لســـنوات  المتحـــدة األمريكيـــة لهـــا، والتـــي ظلَّ

إلـــى  الخليجيـــة  الـــدول  حاجـــة  تســـتغل  عديـــدة 

المظلـــة العســـكرية الغربيـــة لحمايـــة أمنهـــا، وهـــو 

ــود  ــيق الجهـ ــو تنسـ ــاه نحـ ــع الدولتيـــن لالتجـ ــا دفـ مـ

المشـــتركة مـــع روســـيا فـــي هـــذا المجـــال لتحقيـــق 

مصالحهمـــا وتغليبهـــا علـــى المصالـــح الغربيـــة، 

والســـماح لنفســـها بـــأن تكـــون جـــزًءا رئيًســـا فـــي 

بنـــاء ميـــزان القـــوى العالمـــي الجديـــد.

وفـــي ضـــوء إدراك الجزائـــر لحجـــم هـــذه التحديـــات 

فـــي  تصـــب  المســـتقبلية  اســـتراتيجيتها  أضحـــت 

ــا،  محاولـــة االســـتثمار فـــي مجـــال الطاقـــة لصالحهـ

ــة  ــية خاصـ ــة والفرنسـ ــات األوروبيـ ــة التحديـ ومواجهـ

ـــت لســـنوات عديـــدة تســـتغل نفوذهـــا فـــي  التـــي ظلَّ

القـــارة اإلفريقيـــة لتحقيـــق مصالحهـــا. لذلـــك فـــإن 

احتمـــال التحالـــف بيـــن الـــدول العربيـــة فـــي المجـــال 

ا؛ ذلـــك ألنهـــا تتمتـــع  الطاقـــوي مســـتقبًلا وارد جـــدًّ

ــا،  بمـــوارد اقتصاديـــة كبيـــرة، خاصـــة الطاقويـــة منهـ

والتـــي تشـــكل أحـــد أهـــم عناصـــر القـــوة لتدشـــين 

الـــدول  نـــت  ثمَّ الجديـــدة، وقـــد  العربيـــة  اإلقليميـــة 

المتوازنـــة  السياســـة  الجزائـــر  قمـــة  فـــي  العربيـــة 

ــان  ــل ضمـ ــن أجـ ــك +" مـ ــف "أوبـ ــا تحالـ ــي انتهجهـ التـ

اســـتقرار األســـواق العالميـــة للطاقـــة، واســـتدامة 

ــاع الحســـاس ضمـــن  ــذا القطـ ــتثمارات فـــي هـ االسـ

ــدول  ــح الـ ــة مصالـ ــن حمايـ ــة تضمـ ــة اقتصاديـ مقاربـ

المنتجـــة والمســـتهلكة علـــى حـــد ســـواء.
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ثالًثـا: العامـل الخارجـي "بين خلق فرص 
وبيـن  المشـترك  العربـي  التعـاون 

إلنهائـه" تهديـدات 

العوامـل  أهـم  بيـن  مـن  الخارجيـة  التأثيـرات  تَُعـد 

الحديـث  عنـد  االعتبـار  بعيـن  تؤخـذ  أن  يجـب  التـي 

اجتماعيـة،  ظاهـرة  أي  مسـتقبل  استشـراف  أو 

بمنـأى  ليسـت  العربيـة  السياسـية  والتفاعـالت 

عـن ذلـك؛ حيـث ال يمكـن استشـرافها دون قـراءة 

بهـا،  المحيطـة  الخارجيـة  التأثيـرات  لجـل  متأنيـة 

فـي تشـكيلها  األحيـان  مـن  كثيـر  فـي  م 
ِ
تُسـه والتـي 

عـن  بمعـزل  ليسـت  العربيـة  فالبيئـة  ورسـمها؛ 

بـه، وهـذا  تؤثـر فيـه وتتأثـر  الـذي  الخارجـي  محيطهـا 

العربيـة فيمـا  القمـة  ح فعـًلا علـى مسـتوى 
ِ
ُطـر مـا 

التحديـات  تلـك  إدارة  علـى  العمـل  بضـرورة  يتعلـق 

فـإدراك  األوكرانيـة،  الروسـية  الحـرب  التـي سـببتها 

سـببتها  التـي  التداعيـات  لقيمـة  العربيـة  الـدول 

الحـرب عليهـا دفـع الجميـع إلـى االتفاق علـى ضرورة 

التداعيـات. تلـك  لمواجهـة  المشـترك  التنسـيق 

التدخـل األجنبـي فـي الشـؤون  تـم رفـض  هـذا، وقـد 

الداخليـة العربيـة بجميـع أشـكاله فـي اجتمـاع القمة 

العربيـة  الحلـول  بمبـدأ  التمسـك  وتـم  العربيـة، 

مؤسسـات  دور  تعزيـز  خـالل  مـن  العربيـة  لألزمـات 

وحلهـا  األزمـات  إدارة  فـي  العربيـة  الـدول  جامعـة 

العالقـات  تعزيـز  علـى  والعمـل  السـلمية  بالطـرق 

المسـاعي  الجميـع  ـن  ثمَّ وقـد  العربيـة،   - العربيـة 

العربيـة  الـدول  مـن  العديـد  يبذلهـا  التـي  والجهـود 

والخليجـي،  العربـي  التضامـن  لتحقيـق  كالكويـت 

التنسـيق  فـي  جهودهـا  العربيـة  الـدول  وكثَّفـت 

المصريـة  كالجهـود  األزمـات،  لحـل  المشـترك 

الليبيـة. األزمـة  لحـل  الجزائريـة 

النظـم اإلقليميـة  التـي تواجـه  التهديـدات  تَُعـد  كمـا 

تفاعالتهـا  فـي  المؤثـرة  األساسـية  األسـباب  مـن 

علـى جميـع المسـتويات، ويتوقـف ذلـك علـى مصادر 

تكـون  قـد  والتـي  ودرجاتهـا،  وأنواعهـا  التهديـدات 

داخليـة أو خارجيـة وبإمكانهـا اسـتهداف دولـة واحدة 

أو كتلـة كاملـة، وقـد يكـون التهديـد الخارجـي مصـدًرا 

لألزمـات كمـا يمكنـه أن يكـون حافـًزا لخلـق توجهـات 

التفاعـالت  مسـتقبل  قـراءة  يمكـن  وال   . تكامليـة 

العربية بعيًدا عن مشـروع التطبيع اإلسـرائيلي مع 

الـدول العربيـة، فيما عرف باالتفاقيـات اإلبراهيمية، 

تَُعـد واحـدة مـن المعوقـات للتكامـل العربـي؛  التـي 

العربيـة  للـدول  الهيكليـة  التفاوتـات  توضـح  كونهـا 

المسـتوى  علـى  المختلفـة  واسـتراتيجياتها 

ترفـض  حيـث  المنطقـة؛  فـي  واألمنـي  السياسـي 

دول عربيـة عديـدة تطبيـع العالقـات مـع إسـرائيل، 

وأزمـات  خالفـات  نشـوب  فـي  يتسـبب  قـد  مـا  وهـو 

قـد تصـل إلـى حـد قطـع العالقـات، كحالـة العالقـات 

الجزائريـة المغربيـة، هـذا إلـى جانـب ارتبـاط التطبيـع 

بالتزام إسـرائيل بالمطالب العربية والفلسـطينية، 

علـى  تحـدث  التـي  التطـورات  مـع  يتقاطـع  مـا  وهـذا 

أرض الواقـع مـن انتهـاكات يراهـا العديـد مـن الـدول 

العربيـة أنهـا سـبب رئيـس للعـداء مـع إسـرائيل.         

تسـعى  مختلفـة  سـياقات  وفـي  أخـرى  جهـة  مـن 

الدول العربية مسـتقبًلا إلى ربط نفسـها بتحالفات 

مـع قـوى دوليـة كبـرى تمنحهـا الفرصـة لكـي تكـون 

العربيـة  الـدول  تسـعى 
مسـتقبًلا إلى ربط نفسـها بتحالفات 
مع قوى دولية كبرى تمنحها الفرصة 
فـإن  لذلـك  قويًّـا،  فاعـًلا  تكـون  لكـي 
التوجـه نحـو تعزيـز العالقـات العربيـة 
تحالًفـا  اعتبـاره  يمكـن  الصينيـة   -
قويًّـا، ترتكـز فيـه الـدول العربيـة علـى 
الصيـن باعتبارهـا مـن القـوى الفاعلـة 

العالميـة. البيئـة  فـي 
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فاعـًلا قويًّـا؛ لذلـك فـإن التوجـه نحـو تعزيـز العالقـات 

العربيـة - الصينيـة يمكـن اعتبـاره تحالًفـا قويًّـا، ترتكـز 

فيـه الـدول العربية علـى الصين باعتبارها من القوى 

شـأنها  مـن  والتـي  العالميـة،  البيئـة  فـي  الفاعلـة 

منافسـة الوجـود األمريكـي والروسـي فـي المنطقـة 

بنتائـج  يعـود  بمـا  التحالـف  هـذا  فـي  واالسـتثمار 

إيجابيـة للـدول العربيـة، ويعـزز مـن فـرص التعـاون 

العربـي - العربـي أكثـر. 

العربـي علـى الشـريك الصينـي  التركيـز  أولويـة  تأتـي 

نتيجـة قـراءة متأنية لحسـابات الربح والخسـارة بين 

األطـراف المختلفـة هـذا إلـى جانـب إدراك متغيـرات 

البيئـة العالميـة التـي باتـت تؤشـر علـى مركزيـة الـدور 

القـوى  ميـزان  بنـاء  فـي  وأهميتـه  ـا،  عالميًّ الصينـي 

العالمـي الجديـد، وتأكيـد القـرار العربـي الموحد الذي 

علـى  حـثَّ  والـذي  بالجزائـر،  العربيـة  القمـة  فـي  جـاء 

العربيـة  الـدول  بيـن  متوازنـة  عالقـات  بنـاء  ضـرورة 

اإلسـالمي  محيطهـا  فيهـا  بمـا  الدولـي  والمجتمـع 

واإلفريقي واآلسـيوي واألورو-متوسـطي، وهذا بناء 

علـى احتـرام أسـس حسـن الجـوار والثقـة والتعـاون 

المثمـر المكرسـة فـي ميثـاق األمـم المتحـدة. 

الجزائريـة  القمـة  بعـد  العربيـة  الـدول  أولـت  وقـد 

اهتماًمـا كبيـًرا للقمـة العربيـة - الصينيـة التـي انعقدت 

القمـة  وجـاءت   ،2022 ديسـمبر   9 فـي  السـعودية  فـي 

اسـتراتيجيات  فـي  العربيـة  المنطقـة  أهميـة  لتؤكـد 

تأكيدهـا  جانـب  إلـى  هـذا  كالصيـن،  الكبـرى  الـدول 

ألهميـة التكامـل العربـي خاصـة فـي جانبـه االقتصـادي 

كـون معظـم الـدول العربية تمتلك ثـروات هائلة تفتح 

اقتصادييـن  شـركاء  مـع  شـراكات  لتنسـيق  المجـال 

العربـي  العمـل  يوجـه  مـا  وهـو  الصيـن،  وحجـم  بثقـل 

نحـو توحيـد جهـود التعـاون، باإلضافـة إلـى مناقشـتها 

العالـم  قضايـا  فـي  المحوريـة  السياسـية  للملفـات 

العربي كالقضية الفلسطينية واألمن البيئي، وبالتالي 

اكتسـاب حليـف بقيمـة الصيـن يمكـن أن يكـون دافًعـا 

السياسـي  التنسـيق  نحـو  تتجـه  بـأن  العربيـة  للـدول 

عالـم  ظـل  فـي  خاصـة  مسـتقبًلا،  المشـترك  العربـي 

جـزًءا  التحالفـات  متعـدد األقطـاب أصبحـت سلسـلة 

المسـتقبلية.  بناءاتـه  مـن  ا  أساسـيًّ

التفاعـالت  مسـتقبل  إن  القـول  يمكـن  وختاًمـا، 

السياسية العربية مرهون بمتغيرات البيئة العربية 

وتحدياتهـا وكـذا البيئـة الخارجية ونمـط توازناتها؛ لذا 

الفاعـل  هـي  ذكرناهـا سـابًقا  التـي  المؤشـرات  فـكل 

العربيـة  التفاعـالت  طبيعـة  تحديـد  فـي  األساسـي 

مسـتقبًلا. وعلـى الرغـم مـن عـودة الـدول العربيـة إلى 

عقـد القمـم رغـم انقطـاع دام لثـالث سـنوات، والتـي 

جـاءت لتؤكـد اسـتمرارية العمـل العربـي ومحـاوالت 

التنسيق المشترك لتقدير قيمة الوحدة العربية في 

ظـل عالـم يعيـد صياغـة نفسـه مـن جديـد بعـد تراجع 

كبيـر ألدوار القـوى العالميـة التـي سـيطرت لسـنوات 

البينيـة  القـوى، فـإن الخالفـات  طويلـة علـى موازيـن 

تطغـى أحيانًـا علـى حسـابات المنفعـة العامـة، وهـو 

األساسـي  الهـدف  فـي  صارًخـا  تناقًضـا  يشـكل  مـا 

األجنبـي  فالعامـل  المشـترك.  العربـي  للعمـل 

العربيـة  التفاعـالت  نمـط  علـى  كبيـر  بشـكل  يؤثـر 

المنقسمة بين رافض ألي توجهات عربية للتنسيق 

إيـران أو غيرهـا مـن القـوى الكبـرى  مـع إسـرائيل أو 

ذات التأثيـر اإلقليمـي، وفـي الوقـت ذاتـه تـدرك الـدول 

تضعهـا  والتـي  العالميـة  التحديـات  قيمـة  العربيـة 

إلدارة  المشـترك  العربـي  التنسـيق  ضـرورة  أمـام 

عـة  المتوقَّ فالسـيناريوهات  لذلـك  التحديـات؛  هـذه 

لمسـتقبل التفاعـالت العربيـة تتوقـف علـى خطيـن، 

المشـترك  والتنسـيق  التكامـل  نحـو  التوجـه  إمـا 

التحديـات  لواقـع  أمنيـة مدركـة  عربيـة  قـراءة  نتيجـة 

المشـتركة وإمكانـات التأثيـر فـي التوازنـات اإلقليمية 

السـيناريو  وهـو  موحـدة  عربيـة  ككتلـة  والعالميـة 

األكثـر احتمـاًلا للوقـوع فـي المسـتقبل القريـب، وإمـا 

التوجـه نحـو بناء واقع جديـد لتحالفات عربية متنوعة 

كبيـر  تأثيـر  األجنبـي  للطـرف  يكـون فيهـا  ومنقسـمة 

علـى تكريـس االنقسـام العربـي مسـتقبًلا؛ ألن مثـل 

هـذه المؤثـرات تدفـع الدول العربية إلـى إعادة النظر 

العربـي. التكامـل  تجـاه  أولوياتهـا وسياسـاتها  فـي 
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