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ةندوملخص   

 ليان الضاني ومي عاشور

التحديات واآلفاق معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة األميركية في بيروت محاضرة حول  نّظم

الشؤون الدولية والسياسات العامة ألقاها وزير خارجية مصر السابق وعميد كلية  الحادي والعشرين، العالم العربي في القرنفي 

وذلك نهار  ،مدير المعهد الوزير السابق الدكتور طارق متري وأدارها السفير نبيل فهمي، في الجامعة األميركية بالقاهرة

 . 2016 سبتمبر/أيلول 9الجمعة الواقع فيه 

 قليمية اياإل في المستقبل القريب وذلك بسبب استحالة إعادة ترتيب العالقاتستقرار إلى المنطقة العربية عودة االفهمي استبعد 

غياب حكم ير هو نتيجة يفشل الدول العربية في إدارة التغ أن   شيراً إلىبين تركيا ومصر والسعودية وإيران في الوقت الحالي، م

ستقبل الدور العربي معوامل تؤثر في خمسة عرض ثم  ها في القرن الحادي والعشرين. يحتذى ب "دولة عربية نموذج"و رشيد

انحسار الدافع العربي القومي، والشفافية والهوية، غياب العولمة وتأثير والسياسية الدولية،  طةارة، وهي تغيير الخفي المنطق

 واهتزاز الدول العربية الرئيسية.  ،في الزعامة على المستوى العربي شغورالو

ً  خيرة فقدت كونها عامالً  األن  رأى أ وفي حديثه عن القومية العربية، ها فدقت دورها ن  ، بل أيساهم في استقرار المنطقة جامعا

رت في العالم م على ذلك أمثلة أث  تفلح في تطوير نفسها لتعاصر النظام الدولي الجديد. وقد   دون أن نتيجة جمودها السياسي

والصراع العربي  ،وانفتاح الساحة السياسية الشرق أوسطية على إيران ،وغزو العراق ،العربي كاحتالل العراق للكويت

هذا الجمود للقومية العربية مرتبط بغياب الزعامات العربية التي  تفشي التطرف واإلرهاب. وأشار إلى أن  السيما  ،سرائيلياإل

  ليمي. أثر إقولها وزن وطني 

الدول  كالمرحلة القادمة نتيجة غياب حرا الذي سيظهر في العالم العربي خاللعامل فراغ الزعامة إلى فهمي  كما تطرق

العربية في الجوار، مثل إيران وتركيا غير للدول سمح بالكامل للدبلوماسية العربية مما  فالساحة اإلقليمية تفتقد. العربية الكبرى

الصراع الجيوسياسي يكمن بين الواليات المتحدة وروسيا  أن   لفهمي ومباشراً في النزاع. وبداوإسرائيل، أن تكون طرفاً فاعالً 

 قليمية.اإلشبه التداعيات  السورية واليمنية اتخذتا كثيراً من القضيتين مضيفاً أن   والسعودية وإيران،



إنشاء و وثيقة مواطنة للدول العربية، رإصدا مناسبة من منظوره السياسي:يراها  التيوالتالية  قتراحاتم اال، قد  هذا السياقوفي 

بناء الثقة بين تركيا و نات للمحافظة على الوحدة العربية،اإجراء مشاورات لوضع تصورات وضموصندوق اجتماعي عربي، 

 ير هيئة التصنيع العربية. وإيران ومصر والسعودية، وتنشيط وتطو

ً العرب قع الوان يحاكي شرط أ، من واالستقرار في الشرق األوسطإلى تشكيل نموذج جديد لأل وختم فهمي محاضرته داعيا

  الدولية الراهنة.  بحكمة مع التغيرات اإلقليمية و

 


