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  املؤسسات السياسية واالستراتيجية
  !!وتداعيني... بني بالغة الوهن 
  

  :مقدمة  
لعدد من املؤسسـات   )*(يتناول هذا التقرير رصدا

السياسية واالستراتيجية فيما يتعلق بتأثريها يف حـال  
ويتبع التقرير جـا  . ٢٠٠٨عام  يفاألمة اإلسالمية 

هـذه  رصديا للمفاصل الرئيسية لقمـم وقـرارات   
وتتمثل املؤسسات اليت يتناوهلا التقرير يف . املؤسسات

جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي، واليت 
، واألمـم  "مؤسسـات األمـة  "متثل اثنتني من أهم 

املتحدة، وخاصة جملس األمن كأهم أجهزا، واالحتاد 
وجملس التعـاون لـدول    ،األفريقي كمنظمة إقليمية

  ).الناتو(وحلف مشال األطلنطي  ،اخلليج العرىب
تعرضت  اليتويركز التقرير على عدد من القضايا 

القضـية  : يفوتتمثل هذه القضايا  .هلا هذه املؤسسات
 ويشمل ذلك ياإلسرائيل-الصراع العريبالفلسطينية و

 ،لبنـان وسـوريا   كل من يفقضايا تتعلق باألوضاع 
ـ  ،الصومال يفالسودان واحلالة  يفالوضع و  يفة واحلال

 يفوالوضـع   ،اإليـراين  يوامللـف النـوو   ،العراق
تناول هذه القضايا يف إطـار أنشـطة   نوس .نأفغانستا

ر عنها مـن وثـائق   داملؤسسات املشار إليها وما يص
  . وبيانات وقرارات

يرصد التقرير إىل أي مـدى تـؤثر تلـك    كما 
ا أو أمن واستقرار األمة اإلسالمية سلبي يفاملؤسسات 

مواجهة األزمات واألخطار والتحـديات   يف ،اإجيابي
بـل   ،باإلضافة إىل فاعليـة وكفـاءة   ،تواجهها اليت

هذا هو السـؤال   .حضور أو غياب هذه املؤسساتو
ما مدى : ومنه يتفرع سؤاالن آخران .للتقرير احملورى

تكوـا دول ضـعيفة    اليتفاعلية وكفاءة املؤسسات 
                                                

ه يف املقام األول على مواقع هذه ويعتمد التقرير يف رصد) *(
املؤسسات على شبكة االنترنت، باإلضافة إىل بعض التحليالت 

  . من بعض الصحف العربية

ف ضـع  ؛ أيالـداخلي وهل التداعى . وأخرى قوية
إن ثُبـت  (ئها تنش اليتالدول اإلسالمية واملؤسسات 

تـداعى األكلـة    يفسـبب   )ضعف هذه املؤسسات
تقسيم األدوار وتقاسم املكاسـب بـني    عليها؛ أي

 الدوليةواملنظمات  الكربى أصحاب املصاحل من الدول
  ؟ تستهدف ثروات ومقدرات األمة اليت

من القمـم   اعدداملشار إليها  عقدت املؤسسات
قمة منظمـة املـؤمتر    :لعل أمهها ،٢٠٠٨ل عام خال

 ١٤-١٣ يفدكار عاصـمة السـنغال    يف ياإلسالم
دورة األمة اإلسالمية ( أطُلق عليها  اليتآذار و/مارس 

القمة العربية بدمشـق  ، و)يف القرن احلادي والعشرين
وقمة حلف مشـال  آذار، /مارس  ٣٠-٢٩الفترة  يف

من  الرابعو الثالث يفبوخارست  يف) الناتو( ياألطلنط
 يفشرم الشيخ  يف يوقمة االحتاد األفريق ،نيسان/أبريل

التعــاون  يوليو، وقمة جملـس  ١-يونيو ٢٩الفترة 
ـ سلطنة عمـان   مسقط يف لـدول اخلليج العربيـة

  .ديسمرب ٣٠-٢٩الفترة  يف
إضافة إىل عدد من املؤمترات والفعاليات املختلفـة  

 ناول القضايا املشـار نت يوفيما يل .درجات أمهيتها يف
  :إليها ومواقف هذه املؤسسات منها

  بالغة الوهن: ياإلسرائيل الصراع العريب -لًاأو
  :فلسطني -١

علـى غـزة،    يسرائيل عدواا الوحشإواصلت 
فرباير  ٢٧ يف "الشتاء الساخن"مل يبدأ بعملية  الذيو

 ٢٧ يف "الرصاص املنصهر"ولن ينتهى بعملية  ٢٠٠٨
حىت كتابة -استشهد فيها واليت نفسه من العام ديسمرب

وكـان موقـف   . مئات الفلسطيينني -هذه السطور
ـ      ةمؤسسات األمة كاملعتـاد يقتصـر علـى اإلدان

أصـبحت   اليتستنكار والشجب؛ تلك الكلمات الوا
  .من فرط استخدامها سيئة السمعة
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قمتـها   يف ياإلسـالم  املؤمترت منظمة أكدقد و 
جمـددا   ٢٠٠٨آذار /مارس يفدكار  يفانعقدت  اليت

ضية القدس الشريف بالنسبة لألمة الطابع املركزي لق
اهلويـة العربيـة    ت علـى وأكد. "مجعاء"اإلسالمية 

واإلسالمية للقدس الشرقية احملتلة، وضرورة الـدفاع  
كما . ملقدسةعن حرمة األماكن اإلسالمية واملسيحية ا

قـوة  باعتبارهـا  القوية إلسرائيل، جدد املؤمتر إدانته 
املقدسة تمرارها يف عدواا على األماكن الس ؛حتاللا

الشريف ومـا  اإلسالمية واملسيحية يف مدينة القدس 
من حفريات غري قانونيـة حتـت   حوهلا، وملا تقوم به 
 سجد األقصى، وجلميع التدابري غرياحلرم الشريف وامل

تغيري الوضع  دفالقانونية االستفزازية، اليت تقوم ا 
السكانية وطابعها،  تركيبتهادينة املقدسة والقانوين للم

وال سيما ممارستها االستعمارية، مبا يف ذلك، من مجلة 
 هـا للجـدار  ئأمور أخرى، أنشطتها االستيطانية وبنا

  . املدينة وحوهلايف يالعنصر
 أدان املؤمتر احلملة العسـكرية اإلسـرائيلية   كما

لفلسطيين، اليت تواصـل مـن   ااملتنامية ضد الشعب 
خطرية حلقـوق   ارتكاب انتهاكات هلا إسرائيل،خال

اإلنسان وجرائم حرب، مبا يف ذلك قتـل وجـرح   
ا باستخدام وشيوخ ونساًء لًااملدنيني الفلسطينيني أطفا

القوة املفرطة والعشوائية والقاتلة، وكـذا ممارسـتها   
اإلعدام خارج نطـاق القـانون،    لعملياتاملتواصلة 

ملنازل الفلسـطينيني   والتدمري الوحشي واسع النطاق
وممتلكام وبنيام التحتية وأراضيهم الزراعية وغريها 
من مصادر العيش، واعتقال وسـجن اآلالف مـن   

. الفلسطينيني، مبن فيهم املئات من النساء واألطفـال 
املؤمتر عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسـكرية   وعرب

واالعتــداءات اإلســرائيلية األخــرية يف األراضــي 
لفلسطينية احملتلة، وال سيما يف  قطاع غـزة، والـيت   ا

أسفرت عن مئات الضحايا الفلسطينيني، حيث متثـل  
ا حلقوق اإلنسان وتزيد مـن تفـاقم   ا صارخانتهاكً

أعرب املؤمتر عن و .لًااألوضاع اإلنسانية املتدهورة أص

قلقه البـالغ إزاء تـدهور األوضـاع االجتماعيـة      
مة اإلنسانية خاصة يف قطاع واالقتصادية، وتفاقم األز

غزة، بسبب اسـتمرار احلصـارواحلظر واإلغـالق    
اإلسرائيلي غري القانوين، وغري ذلك من اإلجـراءات  

. غري  القانونية ضد الشعب الفلسـطيين يف القطـاع  
قلقه الشديد لتزايد الفقر والبطالـة   علىاملؤمتر  أكدو

واجلوع، وكذا لتدهور الوضع الصـحي يف أوسـاط   
ني الفلسطينيني، مبا يف ذلك االنتشـار الواسـع   املدني

األطفال، بسبب القطـع   لدم بنيلسوء التغذية وفقر ا
اإلسرائيلي املتعمد إلمدادات الغذاء والدواء والرعايـة  

واعتـرب  . الطبية وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء
املؤمتر هذا العقاب اإلسرائيلي اجلمـاعي للسـكان   

ري للقانون الدويل اإلنسـاين،  املدنيني مبثابة خرق خط
مسؤولية جـرائم  حمل توأن قوة االحتالل ينبغي أن ت

دعا املؤمتر اتمع الدويل للضغط لذلك، . احلرب هذه
، لكي تنهي فورا حصـارها وعقاـا   إسرائيلعلى 

اجلماعي للشعب الفلسطيين يف قطاع غزة، من خالل 
رفع احلصار وفتح مجيع املعابر احلدوديـة للسـماح   
حبركة األشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه، مبـا  
يف ذلك إزالة مجيع العراقيل اليت حتول دون وصـول  

والعاملني يف اال اإلنساين، وانتقال  املعونة اإلنسانية
  .املرضى الذين حيتاجون إىل العالج الطيب خارج غزة

ا الرباعيـة الدوليـة، واتمـع    دعا املؤمتر جمددو
 ذلك جملس األمن الدويل، لبذل جهود الدويل، مبا يف

جلة األزمة السياسـية واإلنسـانية   فورية من أجل معا
كما دعا لبذل اجلهود من أجل دعم عمليـة  . احلالية

الثنائية بـني اجلـانبني،    السالم واستئناف املفاوضات
والتنفيذ الكامل خلارطة الطريق دف إاء احـتالل  

، مبا فيها ١٩٦٧ام األراضي الفلسطينية اليت احتلت ع
القدس الشرقية، وبالتايل الوصول إىل احلل املبين على 
دولتني على أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة، 

السـالم يف الشـرق األوسـط    ومرجعيات عمليـة  
ودعا مجيع األطراف املعنية للعمل جبدية من . ومبادئها
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أجل إجياد حل عـادل ودائـم وشـامل للصـراع     
ائيلي بشـكل  اإلسر-سرائيلي، والعريباإل-لسطيينالف
أكـد املـؤمتر جمـددا أمهيـة     ويف هذا الصدد، . عام

القرارات اليت صدرت عن القمة العربية، يف الريـاض  
، ٢٠٠٧باململكة العربية السعودية، يف شهر مـارس  

وال سيما تفعيل مبادرة السالم العربية اليت اعتمدت يف 
  . ٢٠٠٢بريوت بلبنان، يف مارس 

استمرار اخلالفات بـني الفصـائل   يتعلق بوفيما 
 ،إزاءهـا املؤمتر عن قلقه  أعرب السياسية الفلسطينية

وطالب جمددا بإعادة الوضع امليداين يف قطاع غزة إىل 
، وذلك ٢٠٠٧ ةكان عليه قبل اندالع أحداث يوني ما

السـلطة   يأ. للسماح باستعادة السـلطة الشـرعية  
رها يف قطـاع  لـدو  ،الفلسطينية برئاسة حممود عباس

وصون وحدة الشـعب الفلسـطيين وسـالمة     ،غزة
ويف هذا السياق، أكد املؤمتر احلاجة إىل حوار . أراضيه

وطين بني الفلسطينيني لتحقيـق املصـاحلة الوطنيـة     
للمصـاحل الوطنيـة العليـا     واستعادة الوحدة خدمةً

ا دعمه الكامل ملنظمة وأكد جمدد. للشعب الفلسطيين
 "الوحيـد "الشـرعي و  نية، املمثـلَ التحرير الفلسطي

الفلسطيين، وللسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس  للشعب
جلميع املؤسسـات   وأكد جمددا دعمه. حممود عباس

  .)١(الفلسطينية املنتخبة دميوقراطيا
ذه القرارات شديدة العمومية بليغـة األلفـاظ   ه

عن القلق وحتذر من التداعيات وتؤكد بالتعبري  تكتفي
مما جيعلها تقع ضـمن مـاميكن    ،قف سابقةعلى موا

 -إن مل يكن عدمي-وصفه بأنه كالم عظيم املبىن قليل 
بإحيـاء عمليـة   "ومن ذلك ترحيب املـؤمتر   .املعىن

نتج عن مـؤمتر  "ودعوته للمحافظة على ما " السالم
على الرغم من اجلدل حـول   ،"أنابوليس من تفامهات

يل للقضايا هذه التفامهات وكوا ليست أكثر من تأج
القضية الفلسـطينية كالقـدس وعـودة     يفالرئيسية 
  .الالجئني

بدأ العدوان اإلسـرائيلى   ،نقضى العامقبل أن يو
ن جيتمـع وزراء  أدون  ديسـمرب،   ٢٧ يفعلى غزة 

ملناقشة العدوان  يسالمخارجية دول منظمة املؤمتر اإل
سـيخرجون   ن كان من املعروف أن ماإعلى غزة، و

إلدانـة ومناشـدة أطـراف أخـرى     به لن يتجاوز ا
كالواليات املتحدة واالحتاد األوروىب واألمم املتحـدة  

فيبدو أا تتخيل  يوليتها هئأما مس. وليتهائللقيام مبس
، ورمبـا بعـض املسـاعدات    اإلدانة يفأا تنحصر 

من بينها  اليتوهو ما يتناقض مع أهدافها ". اإلنسانية"
 املشـتركة  صون ومحايـة املصـاحل   -للتذكري فقط-

ومناصرة القضايا العادلة للدول األعضاء، واسـتعادة  
أية دولة عضو خاضعة  يالسيادة الكاملة ووحدة أراض

  .لالحتالل من جراء العدوان
فقد انعقد جملسها على  جامعة الدول العربيةأما 

بعد مخسة  ،٢٠٠٨ ديسمرب ٣١ يف ياملستوى الوزار
هو معتاد من  ماغزة، وبعد  يفأيام كاملة من املذابح 

قرر توجيه طلب فوري لعقد جملـس   ،اإلدانة وأخواا
األمن، ومطالبته باستصدار قرار يلزم إسرائيل بالوقف 
الفوري لعدواا على غزة، وتكليـف وفـد وزاري   
عريب من أعضاء جلنة مبادرة السالم العربية بالتوجـه  

دعت  ماأما  .إىل جملس األمن وتفويضه لتحقيق ذلك
عقد قمة عربية غري عادية من وريا واليمن وقطر إليه س

للنظر يف وقف العدوان اإلسرائيلي على غزة وتداعياته 
قـرر  ، فقد واستعداد دولة قطر استضافتها يف الدوحة

الوزراء استمرار التواصل فيما بينهم بشأن عقد القمة 
يف حالة عدم استجابة جملس األمن للتحـرك العـريب   

وذلك للنظر يف اإلجـراءات   ؛اهلادف لوقف العدوان
الكفيلة بوضع حد للعـدوان اإلسـرائيلي ووضـع    

ستراتيجية للتعامل مع الوضـع الفلسـطيين بكافـة    ا
 .جوانبه

دمشـق يف   يفانعقـدت   اليتكانت القمة العربية 
على أن استمرار اجلانـب   أكدت قد  ٢٠٠٨مارس 

العريب يف طرح مبادرة السالم العربية مـرتبط ببـدء   



 المؤسسات السياسية واالستراتيجية                                                                 محمد  محمد كمال. أ
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ١٥٤في العالم                                              أمتي

ائيل التزاماا يف إطار املرجعيـات الدوليـة   تنفيذ إسر
القيام بـإجراء   دعت إىلو .لتحقيق السالم يف املنطقة

ستراتيجية العربية وخطة التحـرك  تقييم ومراجعة لال
إلقـرار   اجهود إحياء عملية السالم متهيد إزاء مسار

 ،خطوات التحرك العريب املقبلة يف ضوء هذا التقيـيم 
قرارات القمم العربية بعد  يفا مهم وهو ما يعد تطورا

قمم سابقة  يف" استراتيجيالسالم خيار "شيوع مقولة 
 يفشريطة أن تتم هذه املراجعة من األطراف الداخلة 

 وهو ما يعد أمرا ،عملية التسوية والداعية واملؤيدة هلا
متثيـل  مسـتوى  ضوء اخنفاض  يفعن التحقق  ابعيد

د مثل السعودية فق. هذه القمة يفمعظم هذه األطراف 
ومثل مصر وزيـر   ،اجلامعة يفالقمة مندوا الدائم  يف
عالقات وذلك لتوتر ،النيابيةلس االقانونية وان ؤوشال

كما مثل األردن مندوا  ،مصر والسعودية مع سوريا
عدد الرؤساء وامللوك  اخنفضوقد  .الدائم لدى اجلامعة

قمـة  ارنـة ب واألمراء الذين حضروا قمة دمشق باملق
فبينما كان هذا العـدد  . ٢٠٠٧آذار /الرياض مارس

قمـة   يف تسـعة تراجع إىل  ،سبعة عشرالرياض  يف
عمق اخلالفات بني سوريا مـن   ناهيك عن  .دمشق

جهة وكل من السعودية ومصر من جهة أخرى بعـد  
وقد زادت هـذه   .بينهم التنسيقأن كان هناك بعض 

ضايا األمة امل مع قالتع يفاخلالفات من عجز اجلامعة 
  .على وهنها فأضاف وهنا

 ةالفلسـطيني  األطرافزاع بني ـفيما يتعلق بالنو
عن الدعم والتقدير للجهود العربية  بت القمةعرأفقد 

 ؛وللمبادرة اليمنية لتحقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية
 اا وشعبالوطين الفلسطيين أرضتأكيداً لوحدة الصف 

ضرورة استمرار اجلهود  واحدة، والتأكيد على وسلطةً
العربية وكذلك استمرار التنسيق مع األمـني العـام   

  .لتحقيق هذا اهلدف
فيما عدا ذلك واصلت هذه القمة تكرار قرارات 

" بالغـة الضـعف  "لغة يغلب عليهـا   يف ،سابقة هلا
 يفطنانـة   تقرارا إىل ما يرام، فهي" ضعف البلوغ"و

ديـد  يغيـب عنـها حت  ضعيفة يف مردودهـا،   ،لغتها
ووضـع اآلجـال    ،املسئوليات واملهام ورصد املوارد

  . وآليات املتابعة ،احملددة لإلجناز
كـل  "  مواصلة تقـدمي فقد شددت القمة على  

السياسي واملادي واملعنوي للشـعب   "أشكال الدعم
فلسطيين ومقاومتـه املشـروعة ضـد االحـتالل     ال

اإلسرائيلي وسياساته العدوانية اليت تقـوض حقـوق   
الفلسطيين غري القابلة للتصرف مبا فيها حقـه   الشعب

يف تقرير املصري وإقامة دولته املسـتقلة وعاصـمتها   
لسـطينيني،  القدس، وتأمني حق العودة لالجـئني الف 

واملختطفني العرب من السجون  واإلفراج عن املعتقلني
اإلسرائيلية كافة، والتأكيد علـى وحـدة الصـف    

كـل  . وحقوقـه الفلسطيين لتمكينه من صون قضيته 
كل أشـكال  "ذلك دون أن تفصل وتبني بعضا من 

من متـادي   يبياا اخلتام يفوحذرت القمة  "الدعم
سلطات االحتالل اإلسرائيلي يف سياسـة احلصـار   
وإغالق املعابر وتصعيد االعتداءات وبشكل خـاص  
على قطاع غزة واعتبار هذه اجلرائم اإلسرائيلية جرائم 

اءات الالزمـة إزاءهـا   حرب تستدعي اختاذ اإلجـر 
ومطالبة إسرائيل  بالوقف الفوري هلذه املمارسـات  
العدوانية ضد املدنيني وكذلك ممارساا يف القـدس  
احملتلة، ودعوة جملس األمن إىل حتمل مسـؤولياته إزاء  
هذا الوضع، وحث كل األطراف املعنية للعمل علـى  
 فك احلصار وفتح املعابر لتوفري املتطلبات اإلنسـانية 

 ة أي، وذلك دون حتديد مسـئولي للشعب الفلسطيين
  .)٢(من هذه األطراف

العمل على إحالل السالم العـادل   إىلكما دعت 
والشامل يف منطقة الشرق األوسط والذي يستند إىل 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبـدأ األرض  
مقابل السالم ومرجعية مدريد مبا يكفـل اسـتعادة   

وعودة الالجئني الفلسطينيني وإقامـة   احلقوق العربية
الدولة املستقلة ذات السـيادة وعاصـمتها القـدس    
وانسحاب إسرائيل الكامل مـن اجلـوالن العـريب    
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حزيران عام / السوري احملتل حىت خط الرابع من يونيو
، وكذلك االنسحاب اإلسرائيلي مما تبقى من ١٩٦٧

  .اللبنانية احملتلة األراضى
ارئ لـوزراء اخلارجيـة   االجتماع الط وخصص

للبحـث   يف القاهرة نوفمرب ٢٦ يفعقد  الذي العرب
وقعت خالفات حادة  إال أن يف االنقسام الفلسطيين،

بني مصر والسعودية واألردن من جهة وسورية مـن  
جهة أخرى، على خلفية رفـض مشـاركة حركـة    

وفيما دعا وزيـر اخلارجيـة   . يف االجتماع» محاس«
لفيصل إىل اغتنام املستجدات السعودي األمري سعود ا

ا من أن غياب وحدة الصـف  الدولية اإلجيابية، حمذر
م علـى التـأثري يف أي   الفلسطيين يفقد العرب قدر

ملح نظريه املصري أمحد أبو الغـيط إىل  أطرف دويل، 
إىل أا  اشريم عن عرقلة املصاحلة،» محاس«ولية ئمس
»٣(»ا أقل من باقي الفصائلأبدت تعاون(.  

بإعالن مصـر  لالجتماع  يورحب البيان اخلتام
استئناف جهودها للمصاحلة الفلسطينية، ودعوا كـل  

النضمام إىل احلوار مع ضرورة االنتهاء من لالفصائل 
ووافقوا علـى   ،عملية املصاحلة يف أسرع وقت ممكن

إرسال معونات إىل غـزة بالتنسـيق بـني اجلامعـة     
الشرعية الوطنيـة  وطالبوا باحترام  ،واحلكومة املصرية

ىل إالرئيس حممـود عبـاس    البيان ادعو .الفلسطينية
 ولياته كرئيس للسلطة الوطنيةئاالستمرار يف حتمل مس

متام املصاحلة واالتفاق على موعد إىل حني إالفلسطينية 
  .)٤(النتخابات رئاسية وتشريعية

أوبامـا  الرئيس األمريكي بـاراك  وبعد انتخاب 
 منتصف شهر ديسمرب يف بيةأعلنت جامعة الدول العر

ا وجهت خطابوقّعه وزير اخلارجية السـعودي  اأ ،
األمري سعود الفيصل، بصفته الرئيس احلـايل لـس   
وزراء اخلارجية العرب، واألمني العام للجامعة عمرو 

، إلبالغـه  سى، إىل الرئيس األمريكـي املنتخـب  مو
دأ باستعداد الدول العربية للسالم مع إسرائيل، على مب

  .األرض مقابل السالم

وأوضح بيان اجلامعة أن اخلطاب، الذي سـلّمه  
السفري السعودي ورئيس مكتب اجلــامعة العربيـة  
يف واشنطن إىل مستشار أوباما، يؤكـد االسـتعداد   
ـ  ا إلقــامة ســالم عادل ودائم مع إسرائيل طبقً

وقـرارات األمـم    "األرض مقابل الســالم"ملبدأ 
ا بادرة السالم العربية ومتطلباا، مشريا ملاملتحدة ووفقً

بتكثيـف االتصـال بعناصـر    ) من اجلامعة(إىل قرار 
  .)٥(اإلدارة األمريكية اجلديدة لطرح املوقف العريب

القمة اخلليجية ومل تأت ا اخلتام فيف ؛جبديديبيا 
لقمـتني  ا يفورد  رت بطريقة شبه حرفيـة مـا  كر

اإلسالمية والعربية من مناشدات ومطالبات ودعـوة  
باإلضافة إىل إدانة العدوان  ،لوحدة الصف الفلسطيين

ديسمرب قبـل   ٢٧ يفبدأ  الذياإلسرائيلى على غزة 
" أملـها "القمة أن تعرب عن  ومل تنس. القمة بيومني

املنتخب باراك أوبامـا القضـية   الرئيس  يويل أن يف
ة السالم يف الشرق األوسط أولويـة  الفلسطينية وعملي

قصوى يف السياسة اخلارجيـة للواليـات املتحـدة    
واجلدير باملالحظة أن العدوان على غزة  .)٦(األمريكية

ا احتل مكانالـذي  ،البيان اخلتامى للقمـة  يفا متأخر 
التنسيق و ،ةجماالت التعاون املشترك االقتصادي تصدرته

رهـاب والقرصـنة   مكافحة اإلو ،نييوالتعاون األمن
، شئون اإلنسان والبيئة، والشئون العسكرية، والبحرية

  .التعاون مع اجلمهورية اليمنية، والتعاون اإلعالميو
االحتـاد  وعلى نفس الوترية جاءت قرارت قمـة  

فارقة دعمهم للقضـية  أكد القادة األ حيث ؛ياألفريق
-للرتاع العـريب لتسوية  الفلسطينية وللعملية السلمية

غتـنم  ئيلي وملبادرة السالم العربية مطالبني بأن تسرااإل
-يت دف إىل إاء الرتاع العـريب الفرصة التارخيية ال

   .)٧(االسرائيلي وإحالل السالم يف املنطقة
 يألطلنطاحلف  قمة تتعرضمل  يالوقت الذ ويف

مـن   الرابـع و الثالث يفعقدت  اليت بوخارست يف
إلسـرائيلي  ا-للصراع العـريب  ٢٠٠٨نيسان /أبريل

مـن إعـالن    )١٥(ما جاء يف الفقـرة  فإن مباشرة، 
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أن احللف على اإلرهاب من  بوخارست حول احلرب
ـ  " ا يدين بأقوى العبارات كل أعمال اإلرهـاب أي

يبدو كما لـو كـان    ،"كانت دوافعها أو مظاهرها
إىل عناصر املقاومة العربية يف كل  موجها بصفة خاصة

 والصـومال، السودان من فلسطني ولبنان والعراق و
حيث يستبعد احللف ذه العبارة مشروعية مقاومـة  

  . )٨(االحتالل والعدوان
  

    دعم خطايب: سوريا -٢
مل خيتلف وضع قرارت القمتني اإلسالمية والعربية 

رات املتعلقـة بالقضـية   خبصوص سوريا عن القـرا 
إسرائيل  القمة اإلسالمية طالب مؤمترفقد  .الفلسطينية

 مل من اجلوالن السوري احملتـل إىل الكا باالنسحاب
ا لقراري ، وفق١٩٦٧ًيونيه / حدود الرابع من حزيران

، ٣٣٨/١٩٧٣ورقم  ٢٤٢/١٩٦٧جملس األمن رقم 
م، ومرجعية مؤمتر مدريـد  ومبدأ األرض مقابل السال

ومبادرة السالم العربية اليت اعتمدا القمـة  للسالم، 
ـ / آذار ٢٨العربية يف بريوت، بتاريخ  ، ٢٠٠٢ارس م

مـارس  / وأكدت عليها قمة الرياض العربية، يف آذار
٢٠٠٧.  

أدان املؤمتر قرارات اإلدارة األمريكيـة فـرض   و
كمـا  . عقوبات اقتصادية أحادية اجلانب على سورية

، بقانون حماسبة سـورية أعرب عن رفضه ملا يسمى 
 ا ملبادئ القـانون ا فاضحا، وجتاوزوالغي لًاواعتربه باط

ا واحنيـاز  ،وميثاقها،وقرارات األمم املتحدة الدويل، 
أعرب املؤمتر عن تضامنه مـع   كما. ا إلسرائيلسافر

الداعي إىل تغليب لغـة  عن تقديره ملوقفها ، وسوريا
لعالقـات الدوليـة حلـل    احلوار والدبلوماسـية يف ا 

وطلب من الواليات املتحـدة األمريكيـة    اخلالفات،
سرع وقـت ممكـن،   إعادة النظر يف هذا القانون، بأ

  .)٩(وإلغاء مجيع القرارات الصادرة ذا الشأن
نفس السياق أكدت القمـة العربيـة علـى     ويف

ن قـانو "التضامن العريب مع سورية إزاء ما يسـمى  

ملبادئ القانون الدويل  اباعتباره جتاوز" حماسبة سورية
وإذا كان الغرب مل يعلق  .)١٠(وقرارات األمم املتحدة

 ٢٠٠٤قمة بريوت  يفالقوية كما فعل  غةلعلى هذه ال
ـ   كان هناك توجه إلدانـة  نيح  يالـدعم األمريك

 ،ياخلتام بياا مث تراجعت القمة قبل صدور  إلسرائيل
ذلك يرجع إىل أن الواليات املتحدة األمريكيـة   فلعل
 "دعم خطايب"جمرد  إاليس لذلك األمر على أنه ل تنظر

ـ اقمة غاب عنها حضور ف يفلسورية  ا تسـميه  عل مل
وأن  ،السعودية ومصر واألردن :حمور االعتدال العريب

أحد أركان حمور التطـرف بـل    اتعتربه اليتسوريا 
لن  البلد املضيف للقمةهي و ،املنطقة والعامل يفوالشر 

ـ ت  يالـذ  يقبل بأقل من إدانة القمة للقانون األمريك
  .ايعاقبه

  

  حمل اختبار؟ يجناح جزئ: لبنان -٣
على دعـم املبـادرة   مة اإلسالمية أكد مؤمتر الق

السياسية  ألزمة اللبنانية، ودعوة القياداتالعربية حلل ا
اللبنانية إىل إجناز انتخاب املرشح التوافقي يف املوعـد  

، )انتخب فيما بعد وهو ميشيل سليمان يالذ( املقرر
واالتفاق على أسس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 

داعيات النامجة عن عدم لتا بأسرع وقت ممكن، مبا مينع
انتخاب رئيس للجمهوريـة يف لبنـان، ومبـا مينـع     
االنقسامات، ويضمن وضع لبنان على طريق الوحدة 

كما أكد املؤمتر على التضـامن  . واألمن واالستقرار
 الكامل مع لبنان وتوفري الدعم السياسي واالقتصادي
للحكومة اللبنانية، مبا يضمن وحـدة لبنـان وأمنـه    

  .ه وسيادته على كامل أراضيهواستقرار
عن اإلدانـة الشـديدة للعـدوان    املؤمتر أعرب و

عـام   اإلسرائيلي الوحشي الذي تعرض لـه لبنـان  
، وما رافقه من جرائم تسـتوجب املالحقـة   ٢٠٠٦

قرار وقف إطالق نـار ثابـت   االقانونية، ودعا إىل 
ودائم، وإىل ممارسة الضغط على إسـرائيل لوقـف   

. ١٧٠١ا للسيادة اللبنانية وللقرار اعتداءاا وانتهاكا
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 "اللبناين اجليش"وأشاد بالدور الوطين الذي يقوم به 
  .يف جنوب لبنان وكافة املناطق اللبنانية

أكد على دعم جهود احلكومة اللبنانية، واجليش و
اإلرهاب، وال سيما يف استئصال  اللبناين، يف مكافحة

ها البيـان  كما وصف اإلرهابية" فتح اإلسالم"جمموعة 
ملساندة جهود احلكومـة   ودعا املؤمتر؛ للقمة ياخلتام

يف إعادة إعمار خميم ر البارد، وعودة النازحني منـه  
للبنـاين  إليه، مع التأكيد على احلاجة ملساندة املوقف ا

الالجـئني   تـوطني  الرافض ألي شكل من أشـكال 
  .لبنان يفالفلسطينني 

من الـدويل  دعا املؤمتر، بعد إقرار جملس األ كما
للمحكمــة ذات الطــابع الــدويل، إىل اســتكمال 
اإلجراءات الالزمة لقيامها من أجل الكشـف عـن   

ودعا . احلقيقة يف اغتيال الرئيس رفيق احلريري ورفاقه
اإلسـراع   إىل تأمني كل العوامل الكفيلة بتمكينها من

عن االنتقام والتسييس، ومبـا   ايف القيام بعملها، بعيد
لعدالـة، ومحايـة اللبنـانيني مـن     يضمن إحقاق ا

  .)١١(االعتداءات، وتعزيز األمن يف لبنان
التمسـك  أما جامعة الدول العربية فقد قـررت  

باملبادرة العربية ملساعدة لبنان على اخلروج من أزمته، 
ودعم جهود األمني العام لتشجيع األطراف اللبنانيـة  

ون على التوافق فيما بينها لتجاوز هذه األزمة، مبا يص
   .)١٢(أمن ووحدة واستقرار لبنان وازدهاره

ووقوع  ،شهر مايو يفلبنان  يفومع تدهور الوضع 
 أي(املتنازعة  ةمسلحة بني األطراف اللبناني تمصادما

 املستوى على اجلامعة جملس اجتمع  )الة واملعارضةااملو

 كـد أو ،مايو 11 يفعادي  اجتماع غري يف الوزاري
 التطورات إليه آلت ملا كاملال العربية الدول رفض على

 اسـتخدام  خاص وبشكل يف لبنان، األخرية األيام يف

يف  األهلي السلم هددي ومبا العنف إىل واللجوء السالح
 .البلد هذا

 لتحقيق املسلح العنف استخدام الس كما رفض

 الدسـتورية،  ةإطار الشـرعي  خارج سياسية أهداف

 من املسلحة املظاهر مجيع سحب ضرورة على والتأكيد

 اللبنانيـة  السياسـية  األزمة وتسوية ،الشارع اللبناين

 يف لدورهـا الفعـا   طائفة لكل حيفظ بشكل الراهنة
 .اللبنانية التركيبة

 قيادة أصدرته الذي باإلعالن ورحب االجتماع 

 املطار أمن جبهاز اخلاصني القرارين مع بالتعامل اجليش

 ،دتـه عه يف ووضعهما السلكية االتصاالت وشبكة
 بتـويل  للجيش ةبتفويض احلكوم الترحيب وكذلك

 وتـأمني  األوضاع ودئة العام األمن محاية مسؤولية

 بـدور  واإلشـادة  ،واخلاصة العامة تعمل املؤسسا

ـ  احلفاظ ضرورة على التأكيدو  اجليش  هعلى وحدت
 .البالد ألمن صونا قدراته وتعزيز دوره ودعم

 ناصـرها ع بكافـة  العربيـة  املبادرة وأكد على

 ئـيس ر الس كما دعا .حل ألي أساسا باعتبارها

املـواالة   وقـادة  الوزراء جملس ورئيس النواب، جملس
 الوزاريـة  اللجنة مع خاصة جلسة حلضور ةواملعارض

 علـى  واالتفاق عملناقشة الوض بعد فيما إليها املشار

 بالوضـع  واإلحاطـة  العربية للمبادرة العاجل التنفيذ

كما  .اجلارية التطورات استمرار به دالذي يهد اخلطري
 دولة وزراء رئيس برئاسة وزارية جلنة شكلت اجلامعة 

 السفر الوزارية اللجنة من طلبت العام، واألمني ،قطر

  .)١٣(افور بريوت إىل
 اجلامعة العربية واللجنة الوزارية العربيةوقد جنحت 

واالتفـاق   احلوار اللبناين، إعادة جهود يف برئاسة قطر
ول انتخاب الرئيس سليمان وتشـكيل احلكومـة   ح

إال أن ذلك ال ينفصل  الة واملعارضة امن املو ةاللبناني
األجواء العربية واإلقليمية والدولية بل والداخليـة  عن 

والـذي ال   ،أدت إىل جناح اتفاق الدوحة اليت اللبنانية
 .اختبارات صعبة إىل من آن إىل آخر يتعرض يزال

١٨١٥ رقـم  القـرار  يفمن ذكر أن جملس األوي 
والية جلنة التحقيـق   حزيران قد مد/ يونية  ٢بتاريخ 

 ١٤ يفوقع   الذيمقتل رفيق احلريرى  الدولية بشأن 

 األخرى اهلجمات مجيع وكذلك ،٢٠٠٥ فرباير/شباط
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 .٢٠٠٤ أكتوبر/تشرين األول منذ لبنان يف وقعت اليت
 كـانون  ٣١حدد الس أجل هـذا املـد حـىت    

 تقـدم  أن  وطلب من اللجنة ٢٠٠٨ ديسمرب/األول

يف  التحقيـق  يف رزاحملَ التقدم عن لسلمجا إىل اتقرير
 تـراه  آخر وقت أي يف وأ أشهر، ستة أقصاه موعد

اءإل املوعد؛ وأعلن استعداده ذلك قبل امناسب  هـذه 

 أمتت ابأ اللجنة أفادت مىت التاريخ ذلك قبل الوالية

األمة  اتبينما تتابع مؤسسوهكذا  .)١٤(واليتها تنفيذ
املشكالت البارزة، وحتث يف اجتاه احللول القائمة، فإن 
املؤسسات خارج األمة تصوب سهامها جتاه مفاصل 
الزعزعة وزراعة األسافني يف صورة العمل على حتقيق 

  .العدالة وما إليها
بإقامة و أما قمة اخلليج فقد رحبت باتفاق الدوحة

  .)١٥(ريا ولبنانسوعالقات دبلوماسية بني 
  

 االستضعاف : السودان والصومال - ثانيا
  يالتداعي واهليكل

  السودان  -١
تضـامنه التـام مـع     القمة اإلسالمية أكد مؤمتر

دعمه  وأعرب عن. حكومة مجهورية السودان وشعبها
لسـلم  للجهود الرامية إىل حتقيق املصاحلة الوطنيـة وا 

واالحتـرام  مجهورية السودان،  واالستقرار الدائم يف
. الكامل لسيادة السودان ووحدته وسـالمة أراضـيه  
ـ    ذه ودعا اتمع الدويل لتقدمي مزيد مـن الـدعم هل

وتنميتـه وتلبيـة    اجلهود، وإلعادة إعمـار البلـد  
  .االحتياجات اإلنسانية لشعبه، مبا يف ذلك دارفور

املؤمتر بالتطورات اإلجيابية يف موضوع  كما رحب
املشتركة بني األمـم   القواتارفور، وال سيما نشر د

يف  حمادثات السـالم املتحدة واالحتاد األفريقي، وبدء 
وحـث  . ٢٠٠٧أكتـوبر   ٢٧  يفبدأت  واليتليبيا، 

املشاركة يف هـذه   ملؤمتر مجيع فصائل املتمردين علىا
ودعا اتمع الدويل الختاذ . احملادثات احلامسة واألخرية

موعات، الـيت  إجراءات عقابية يف حق األفراد أو ا

ترفض املشاركة يف حمادثات السالم، أو تسيء بـأي  
  .حال من األحوال لعملية السالم

رحب املؤمتر باجلهود اجلارية لعقد مـؤمتر دويل  و
حول تأهيل دارفور وإعادة إعماره، حتت مظلة منظمة 

ودعـا  . املؤمتر اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنميـة 
ني، للمشاركة بفعالية يف الدول األعضاء، وجمتمع املاحن

  .)١٦(هذا املؤمتر
علـى نفـس    وكانت اجلامعة العربية قد أكدت

علـى وحـدة   حيث أكدت  ،قمة دمشق يفاألمور 
السودان وسيادته واستقراره وعدم التدخل يف شؤونه 
الداخلية، ودعم جهود تنفيذ اتفاق السالم الشـامل،  
 ومعاجلة األوضاع يف دارفور، ودعوة كافة األطـراف 
اإلقليمية والدولية إىل مساعدة احلكومـة السـودانية   

  .لتحقيق السالم وإعادة األمن واالستقرار يف السودان
على اجلانب اآلخر فقد اختذ جملس األمن القـرار  

الفصـل  طار إ يفنيسان  / أبريل  ٣٠ يف ١٨١٢رقم 
 السودان يف احلالة أن ومبوجبه قرر ،امليثاق من السابع

 الدوليني، واألمن السلم يهدد خطرا تشكل تزال ال
 ٣٠ حـىت  السودان يف املتحدة األمم بعثة والية ومدد

األمر  .أخرى لفترات جتديدها بنية ٢٠٠٩أبريل/نيسان
 بناينلالذي يتسق متاما مع مالحظتنا بالنسبة للشأن ال

 .اغتيال احلريرى يفوجلنة التحقيق 
 الكامـل  التنفيـذ  أمهية على قرار الس وشدد

 واتفاق السالم الشامل، اتفاق عناصر جلميع اجلوالع

 يف ماملـرب  السودان شرق سالم واتفاق دارفور، سالم
 األطراف مجيع ويدعو ،٢٠٠٦أكتوبر/ ل األو تشرين

 إبطاء؛ دون االتفاقات هذه مبوجب ابالتزاما الوفاء إىل
 ودون كامل بشكل تتعاون أن إىل األطراف مجيع ودعا

 أبيي، منطقة يف قللرصد والتحق ةعملية البعث مع قيود

بني  الفعلية احلدود بشأن النهائي باالتفاق املساس دون
 األطراف، مع تتشاور أن على البعثة وحيث ،اجلانبني

 منطقـة  ا يفأفراد ،حسب االقتضاء تنشر، أن وعلى

 إىل ألطرافاودعا  كردفان؛ مناطق ذلك يف مبا أبيي،
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 لًـا مقبو يكـون  حـل  وإجيـاد  أبيي مسألة معاجلة

 .)١٧(للجميع
 مسـتوى  علـى  العربية اجلامعة جملس أدانقد و

 11/٥/٢٠٠٨ بتـاريخ  العادية غري دورته يف الوزاري
واملساواة  العدل حركة ا قامت اليت اإلرهابية العملية
 االستقرار زعزعة دف التشادية األراضي من اانطالقً

العنف  أشكال كافة نبذب احلركة وطالب السودان، يف
 ـا  تقوم اليت للجهود اجلامعة دعم وأكد . وصوره

 السـلم واألمـن   لتحقيـق  الوطنية الوحدة حكومة

 جانب إىل ووقوفه السودان، ربوع كافة يف واالستقرار

 أمنه تستهدف اعتداءات من له يتعرض يف ما السودان

 .أراضيه وسالمة واستقراره
 املسلحة املتمردة اموعاتوطالب جملس اجلامعة 

 نبذ خيـارات ب دارفور سالم اتفاق على توقع مل يتال

 وحيدة كوسيلة باحلوار وااللتزام العسكري، التصعيد

 الـدويل  اتمع مطالبةمع  يف دارفور، السالم لتحقيق

 أو اعسكري االتفاق مناهضة دون للحيلولة اجلهود بذل

 معسـكرات  داخـل  القبلية النعرات إثارة خالل من

 .والالجئني النازحني
 األمـن  جملس وباإلضافة إىل ذلك دعت اجلامعة

 العقوبـات  لفـرض  الالزمة التدابري اختاذ إىل الدويل

 ديـد  تستهدف مسلحة، حركات على أي املناسبة

 وتعرقل العملية السودان يف واالستقرار والسلم األمن

 الوفاء إىل الدويل اتمع كما دعت. دارفور يف السلمية

 دارفور والضغط سالم اتفاق نفاذوإ دعم حنو بالتزاماته

 العملية الستئناف املتمردة املسلحة احلركات كافة على

 من ما كل عن والكف ممكن، أسرع وقت يف السلمية

 السودان وسالمة واستقرار وامن وحدة يهدد أن شأنه

  .أراضيه
 قام لويس مورينو أوكامبومتوز / يوليو  ١٤ ويف

الـرئيس  باام دولية املدعي العام للمحكمة اجلنائية ال
جـرائم اإلبـادة    بارتكـاب السوداين عمر البشـري  

اجلماعية، واجلرائم ضد اإلنسانية، وجرائم احلرب يف 

منتصف شهر  يفوكان جملس األمن قد حث . دارفور
املشـاركة يف   يونيو احلكومة السودانية واألطـراف 

الرتاع يف دارفور على التعاون مع احملكمـة اجلنائيـة   
املسؤولني عن اجلرائم املرتكبة يف  لضمان تقدميالدولية 

 قرار االاماإلقليم للعدالة فيما يشبه التمهيد املمنهج ل
الذي أصدره املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدوليـة  

  .يف حق الرئيس السوداين عمر البشري
يوليـو   ١٩جملس اجلامعة العربية يف اجتمع وقد 

لعـام للمحكمـة   الطلب الصادر عن املدعي ا لبحث
  :وقرر اجلنائية الدولية يف حق الرئيس السوداين

 العـام  للمـدعي  املتوازن غري املوقف قبول عدم

 مذكرته يف الوارد الطلب يف اجلنائية الدولية للمحكمة

 رإصدار قرا بشأن الدولية اجلنائية احملكمة إىل املرفوعة
 .السوداين الرئيس حق يف

 السوداين القضاء يةأهل على باإلضافة إىل التأكيد

إحقاق  يف األصيلة الوالية صاحب وكونه واستقالليته،
 إىل يـدعو  جرت اليت احملاكمات ضوء ويف ،ةالعدال

 من مبتابعة الناجزة العدالة وحتقيق احملاكمات استكمال

كمـا   .األفريقي واالحتاد العربية الدول جامعة جانب
 مبـادئ  لتسـييس  حماوالت ألي أكد الس رفضه

 سـيادة  من يف االنتقاص واستخدامها الدولية عدالةال

 .الوطنية ورموزها واستقرارها وأمنها ووحدا الدول
 مسؤولياته حتمل األمن، جملس وطلب الس من

 احلذر وتوخي الدوليني، واألمن السلم على احلفاظ يف

 خـالل  السودان يف األوضاع مع التعامل يف الشديد

 أو طـرف  ألي الفرصة حةوعدم إتا القادمة، املرحلة

 التسـوية  جهـود  تقويض إىل يؤدي إجراء أو عمل

 عـدم  مـن  منـاخ  خلق أو دارفور، ألزمة السياسية

 السالم حفظ جهود مستقبل يهدد البالد يف االستقرار

 بإعطـاء  وطالب السودان، جنوب يف أو دارفور يف

 تفعيلـها،  وضـرورة  السياسية التسوية إلجناز أولوية

 لـدفع  املستوى رفيع دويل د اجتماععق إىل والدعوة

 طريق وإطار خريطة ووضع دارفور يف السياسية العملية



 المؤسسات السياسية واالستراتيجية                                                                 محمد  محمد كمال. أ
 

 مركز الحضارة للدراسات السياسية                   ١٦٠في العالم                                              أمتي

 األفريقي واالحتاد املتحدة األمم ودعوة .لتنفيذها زمين

 اإلجراءات اختاذ إىل العربية لجامعة الدو مع باملشاركة

 العـام  األمني وكلف االجتماع هذا عقد حنو العملية

 علـى  عليهـا  االتفـاق  مت اليت التحرك خطة بعرض

 20 يـوم  للسودان زيارته خالل السودانية احلكومة

 .متوز/يوليو
، قام عمرو موسى، األمني العام رهلذا القرا اتنفيذًو

جلامعة الدول العربية، بزيارة العاصمة السودانية يومي 
حيث أجرى اتصاالت مكثفة مـع   ،يوليو ٢١و ٢٠

ي عثمان حممد عل هالرئيس السوداين عمر البشري، ونائب
مصطفى عثمـان  . طه، ومستشار رئيس اجلمهورية د

إمساعيل، وكذلك مع عدد مـن أقطـاب املعارضـة    
السودانية وممثلني عن قبائـل دارفـور، وتركـزت    
املباحثات حول خطة التحرك العربية الـيت أجازهـا   

وقد أسـفرت هـذه االتصـاالت    . الس الوزاري
تتضمن  "حلحزمة لل"واملشاورات عن االتفاق على 

جمموعة من اإلجراءات واخلطوات السياسية والقانونية 
حلل األزمة يف دارفور بأبعادها املختلفة، على مستوى 
التسوية السياسية، أو التعامل القانوين مـع آثارهـا   

ريقـي  وذلك بالتعاون بني اجلامعة العربية واالحتاد اإلف
على أهلية القضـاء السـوداين   اواألمم املتحدة تأكيد 

واستقالليته باعتبـاره صـاحب الواليـة األصـيلة     
واملسؤولية يف إحقاق العدالة، ولتعزيز دور قوة حفظ 

وفيما يلي أهم العناصر اليت جـاءت  ملشتركة االسالم 
  : اليت جرى االتفاق عليها "حزمة احلل"يف 
إعطاء األولوية للتسوية السياسية لقضية دارفـور   -

عدالـة، وتنشـيط   وتأكيد حكم القانون وحتقيق ال
جهود مبادرة احلل السياسـي للقـوى الوطنيـة    
السودانية، وجتاوز عقبات مشـاركة احلركـات   
 املسلحة يف مساعي احلل السياسـي املسـتند إىل  

  . ةاتفاق أبوجا وذلك دون شروط مسبق
تعزيز دور قوة يوناميد وتوفري احتياجاا وتسهيل  -

تعاون الثالثي أدائها لواجباا املكلفة ا، وتأمني ال

القائم بني مجهورية السودان واالحتـاد اإلفريقـي   
اإلنسانية ألهل  واألمم املتحدة يف تقدمي املساعدات

  .دارفور
مواصلة القضاء السوداين نظره يف اجلـرائم الـيت    -

حدثت وفق حتريات اللجان القضائية املوجودة أو 
اليت تستجد، وتأكيد احلكومة السودانية على تقدمي 

من يثبت مشاركته يف أي نشـاط إجرامـي   كل 
للعدالة مهما كان موقعه، واختاذ املشرع السوداين 
اإلجراءات الالزمة لتكون كافة اجلرائم املنصوص 
عليها يف القانون الدويل اإلنسـاين مشـمولة يف   
القانون اجلنائي السوداين حسب نصوص الدستور، 

اء وإتاحة القضاء السوداين الفرصة لفريق من اخلرب
القانونيني من االحتاد اإلفريقي واجلامعـة العربيـة   
واألمم املتحدة لالطالع على اتسـاق القـوانني   
السودانية ومشوليتها وسالمة إجراءات التقاضـي،  
وتشكيل حماكم خاصة لنظر اجلرائم املتعلقة باحلالة 
يف دارفور تتوفر فيها ضمانات احملاكمـة العادلـة   

  . هلذا الغرضوكذلك تعيني مدعي عام خيصص 
معاجلة رواسب الرتاع يف دارفور وفـق القـانون    -

بإجراءات قضائية وباالحتكام إىل العرف السوداين 
حلات اإلفريقي السائد يف دارفـور بشـأن املصـا   

حلسن سري العمليـة   اوعليه، وضمان. والتعويضات
السياسية الرامية للحل الشامل يف دارفور، سـوف  

إلجـراءات الـيت   يتم طلب وقف جملس األمن ل
وتداعياته  ١٥٩٣اختذت يف إطار قرار الس رقم 

مع مساعي اجلامعة العربية واالحتاد اإلفريقي  ااوبجت
واحلكومة السودانية الرامية إىل تطويـق مشـكلة   
دارفور واحتوائها مث حلها، وقيام جامعة الـدول  
العربية واالحتاد اإلفريقي مبشاركة من األمم املتحدة 

مع األطراف السودانية لتحقيق املصـاحلة   بالتعاون
األهلية واستعادة السالم االجتماعي، وإطالق آلية 

مع قادرة على دفع احلوار الدارفوري الدارفوري، 
اجلامعة العربية بالتعاون مع املنظمات الدولية  عمل
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واإلقليمية األخرى املعنية علـى جتنـب تعـريض    
ساعي السـالم  ا يف ممتطلبات العدالة للتأثري سلبي

  .)١٨(واالستقرار يف دارفور
لس األمـن خبصـوص    الثاينجاء القرار وقد 
ل السابع من ميثـاق األمـم   إطار الفص يفالسودان 

يوليـو   ٣١ يف ١٨٢٨وهو القـرار رقـم    ،املتحدة
 تـزال  ال السودان يف احلالة أنقرر  يالذو ،٢٠٠٨

 قرر متديـد لي الدوليني، واألمن للسالم ديداته تشكِّل

 املتحدة واألمم األفريقي لالحتاد املختلطة العملية والية

ـ  ٣١ حـىت؛  أخرى اشهر ١٢ دارفور لفترة يف و يولي
٢٠٠٩.  

 عسـكري  حل هناك يكون أن ميكن ال أنه وأكد

 تسـوية  إىل التوصـل  وأن يف دارفور، الدائر للرتاع

عنصران  املختلطة للعملية الناجح والنشر شاملة سياسية
ا وأعرب جمدد دارفور؛ إىل السالم عادةإل عنهما غىن ال

 يعيـق  طرف أي ضد إجراءات الختاذ عن استعداده 

 العمليـة  نشر أو اإلنسانية املساعدة أو معملية السال

اإلجـراءات   تأخـذ  أن بضـرورة  ويسلم املختلطة؛
ن يتعرض لطلب جامعة دون أ جمراها؛ الواجبة القانونية

اءات الـيت  وقف جملس األمن لإلجـر الدول العربية 
 ،وتداعياتـه  ١٥٩٣اختذت يف إطار قرار الس رقم 

أى وقف اام املدعى العام للمحكمة اجلنائية الدولية 
  .)١٩(للرئيس السوداين

ـ  يفوكان القادة األفارقة  يخ  قـد   قمة شرم الش
قـوات  العلى احلاجة إىل مواصلة اجلهود لنشر أكدوا 

املتحـدة يف   مواألم فريقيألالتابعة لالحتاد ا املشتركة
قليم مطالبني تواصل يف اإلإقليم دارفور لوقف العنف امل

السياسـية وتعـاون    العمليةبضرورة إحراز تقدم يف 
  . قليم مع جهود الوساطةطراف باإلاأل

تعرضـت لقضـية   قـد   قمة بوخارستوكانت 
بـالعنف  "اهتمامها الشـديد  رت عن دارفور بأن عب
ــذيب ــور" والتع ــايف دارف ــت إىل إيق ف ، ودع

بالتشاور مع -االعتداءات، كما عربت عن استعدادها 

لدعم جهود حفـظ   -األمم املتحدة واالحتاد األفريقي
السالم يف املنطقة، وذكرت أن احللف رحب بالتعاون 
املباشر بني احللف واالحتاد األفريقي عرب دعم مهمـة  

 .االحتاد األفريقي يف السودان وقوة الدعم األفريقيـة 
مة رغبة دول احللف بالتـدخل يف  ويعكس موقف الق

السودان وأفريقيا عموما لكنه ال يبدي استعدادا ا كبري
لتحمل أعباء إضافية وخاصة بشرية من أجـل هـذا   

  .الغرض
أما قمة دول جملس التعاون اخلليجـى فاقتصـر   

األسف الستمرار املعانـاة اإلنسـانية يف   موقفها على 
تبذهلا احلكومـة   باجلهود اليت واإلشادةً  ،إقليم دارفور

السودانية ملعاجلة األزمة وتعاوا مع اجلهود اليت تبذل 
مع السودان وعـدم   والتضامن . حلل مشكلة دارفور

القبول باملوقف غري املتوازن للمدعي العام للمحكمـة  
اجلهـود   القمة تويف هذا اإلطار مثن. اجلنائية الدولية

قية برئاسة دولة اليت تبذهلا اللجنة الوزارية العربية اإلفري
قطر لترتيب ورعاية حمادثات السالم املتوقع إجراؤهـا  
يف الدوحة بني احلكومـة السـودانية واحلركـات    

  . )٢٠(املسلحة
  

  الصومال -٢
جملـس  احتل الصومال مساحة واسعة من اهتمام 

 ،قرارات بشـأنه  عشرة صدر أي الذ الدويلاألمن 
األمم  تقع مجيعها ضمن إطار الفصل السابع من ميثاق

مع حتديد اجلهات املسـئولة عـن التنفيـذ     ،املتحدة
ضـوع  وألمهيـة امل   اخلطط والقدراتواإلمكانيات و

بالنسبة ألعضائه الدائمني وتعلقه مبصاحلهم خصوصـا  
مياه  يفقضية ما اصطلح على تسميته القرصنة البحرية 

  .  الصومال واملياه الدولية 
 ٢٠ الصـادر يف  ١٨٠١ رقميتعلق القرار األول 

 توريـد  على املفروض احلظر باستمرار شباط/ فرباير

 لًـا متجاهاألسلحة لألطراف الصـومالية املتنازعـة   
 وأكد الس .ألراضى الصومال االحتالل اإلثيويب
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 عملية تنفيذ منع حياولون من ضد تدابري اختاذ اعتزامه

 بـالقوة  يهـددون  من أو إعاقتها، أو سياسية سلمية

 ياالحتاد األفريق بعثة أو االنتقالية االحتادية املؤسسات
 االستقرار تزعزع بأعمال يقومون من أو الصومال، يف

املقاومـة   إشـارة إىل  يفاملنطقة؛  يف أو الصومال يف
 االحتـاد  يف األعضـاء  الدول حثَّ اكم .الصومالية

 يف االحتـاد األفريقـي   بعثة يف املسامهة على األفريقي
 ومـوظفني  مالية اردمو من يلزم ما الصومال وتقدمي

 كامل؛ بشكل الصومال يف لنشرها تومعدات وخدما
 األطراف ومجيع االنتقالية االحتادية املؤسسات وحث

 مؤمتر إليها خلص اليت جلنتائا احترام على الصومال يف

 عمليـة  مبـؤازرة  أعقابه يف والقيام الوطنية، املصاحلة

 املسـاواة،  قـدم  علـى  اجلميع دائمة تشمل سياسية

 املطاف، اية يف املصلحة أصحاب مجيع فيها تركويش
 يف تبحر حربية سفن لديها اليت األعضاء الدول شجعو

 اللمجا يف حتلـق  عسـكرية  تالدولية وطائرا املياه

 باليقظة التحلي على الصومال لساحل املتامخني اجلوي،

 واختـاذ  فيها جيري القرصنة أعمال من عمل إزاء أي

 .)٢١(التجارية السفن ةحلماي الالزمة التدابري
بتـاريخ   ١٨١١فهو القرار رقم  أما القرار الثاين

نسيان فهو يؤكد علـى احلظـر علـى    / أبريل  ٢٩
 عوائد تدر اليت األنشطة، مجيع  يفاألسلحة والتحقيق 

 األسـلحة؛  توريد حلظر انتهاكات تستخدم الرتكاب
 والبحـري  املايل بالقطاعني املتعلقة األنشطة فيها مبا

 النقـل  وسائط مجيع بشأن التحقيق ا ومواصلةوغريه

 املرافـق  مـن  وغريهـا  واملطارات واملوانئ والطرق

 توريـد  حظـر  انتـهاكات  ارتكاب يف املستخدمة

  .)٢٢(األسلحة
/ مايو ٤يخ بتار ١٨١٤رقم  الثالثالقرار  ويأيت

 يف متواصلة سياسية عملية يسميه ليعمل على ما أيار

 للجميـع،  شـاملة  املطاف اية يف تكون ،الصومال
 السالم حتقيق يف االنتقالية االحتادية املؤسسات ملساعدة

 مكتـب  يقوم أن كما قرر .الصومال يف واالستقرار

املتحدة  األمم وفريق للصومال السياسي املتحدة األمم
 الصومال يف ودائمة شاملة لتسوية الترويجب القطري،

 عزيزبت اجلارية، ةللعملية السياسي الترويج خالل ومن

 وضع دف االنتقالية االحتادية للمؤسسات مادعمه

 حـرة  وانتخابـات  دستوري ءوإجراء استفتا دستور

امليثـاق   عليه ينص ملا اوفقً ،٢٠٠٩ عام يف ودميقراطية
 يقدمـه  الذي الدعم تنسيق ريوتيس االنتقايل، االحتادي

  .اجلهود هلذه الدويل اتمع
ـ  ضـد  بريتدا اختاذ اعتزامه إىل لساوأشار  نم 

 مـن  أو سلمية، سياسية عملية إعاقة أو منع حياولون

 بعثة أو االنتقالية االحتادية املؤسسات بالقوة يهددون

 بأعمال يقومون من أو الصومال، األفريقي يف االحتاد

كما أشار  .املنطقة يف أو الصومال يف االستقرار تقوض
 الـذي  األسلحة توريد حظر فعالية تعزيز إىل اعتزامه

 باعتزامـه  ويفيد ،الصومال على ةاألمم املتحد فرضته

علـى   املفـروض  احلظر ينتهكون من ضد تدابري اختاذ
 .)٢٣(بذلك للقيام منهيدعمو ومن ،ةتوريد األسلح

بشـأن   الرابـع القـرار   يفوركز جملس األمن 
يونيـو   ٢بتاريخ  ١٨١٦رقم  وهو القرار ،الصومال

ر سـواحل  حزيران على قضية القرصنة والسطو جبوا/
الصومال وهو يشري هنا إىل جمموعة نشاطات مسلحة 

ات للمقاومـة الصـومالية لالحـتالل    من بينها عملي
 حربيـة  سـفن  هلـا  اليت الدول حيثوفيه  ،ثيويبإلا

 اللمجا ويف البحار أعايل يف تعمل ية عسكر وطائرات

 إزاء اليقظة توخي على الصومال سواحل قبالة اجلوي

 مع تشجيع الـدول  ،حاملسل والسطو القرصنة أعمال

 سواحل قبالة ةالبحرية التجاري الطرق باستخدام املهتمة

 ـا إجراءا تكثيـف  خاص علـى  بشكل الصومال

 يف املسـلح  والقرصنة والسط أعمال لردع وتنسيقها
وكذا  االنتقالية؛ االحتادية احلكومة مع بالتعاون البحر

 يـة البحر املنظمـة  ومع بينها فيما حثها على التعاون

 اقتضى إذا الصلة ذات اإلقليمية تومع املنظما الدولية،

 يف املياه املسلح والسطو القرصنة أعمال بشأن احلال،
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 الصـومال،  سواحل قبالة البحار أعايل ويف اإلقليمية

 اوفقً وتقدمي املساعدة، الشأن، ذا املعلومات وتبادل
 لتهديد املعرضة السفن إىل الصلة، ذي الدويل للقانون

وقـد   .املسـلح  السطو مرتكيب والقراصنة أ هجوم وأ
 ،صدوره تاريخ من ااعتبار أشهر ستة ملدة ،رأجاز القرا

 على االنتقالية االحتادية احلكومة مع ناليت تتعاو للدول

قبالـة   البحـر  يف املسـلح  والسطو القرصنة مكافحة
 االحتاديـة  احلكومـة  تقدم واليت الصومال، لسواح

 القيام ،ماألمني العا إىل ابشأ مسبقا إشعارا االنتقالية

  :يلي مبا
 أعمال قمع بغرض للصومال اإلقليمية املياه دخول -أ

 متسق بشكل البحر، يف املسلح والسطو القرصنة

 ذو الـدويل  القانون ا يسمح اليت اإلجراءات مع

  بالقرصنة؛ يتعلق فيما البحار أعايل يف الصلة
 وبشكل قليمية،اإل الصومال مياه داخل القيام،-ب

 الدويل القانون ا اليت يسمح اإلجراءات مع متسق

 بالقرصـنة،  يتعلق فيما البحار أعايل يف الصلة ذو

 أعمـال  لقمـع  الالزمة الوسائل مجيع باستخدام

   .)٢٤(املسلح والسطو القرصنة
 ،١٨٣١القرارات ( القرارات الستة األخرى يفو

) ١٨٥٣ ،١٨٥١، و١٨٤٦و ،١٨٤٤، و١٨٣٨و
 القرصـنة  جملس األمن تركيزه على أعمـال  واصل 
اليت تستهدف السفن يف املياه الواقعة  املسلح والسطو

حالـة الصـومال    دومل ترِ ،قبالة سواحل الصومال
الداخلية إال عرإطارتناوله لقضية القرصنة يفو ،اض. 

مـع   اإلسـالمي  القمة مؤمترلف تعامل مل خيتو
ق بالقضايا السا يالصومال عن تعامله مع باق يفالوضع 

أكد املـؤمتر احترامـه لسـيادة     فقد  ،اإلشارة إليها
الصومال وسالمة أراضـيه واسـتقالله السياسـي    

. ا ألهداف ميثاق األمم املتحدة ومبادئهووحدته، وفقً
ودعا الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسـالمي إىل  
النظر يف توفري قوات، وأشكال أخرى من املساعدات، 

شر قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة من أجل ن

يف الصومال، مـن أجـل دعـم السـالم      لًامستقب
كما دعا املـؤمتر اتمـع   . واالستقرار يف هذا البلد

الدويل إىل توفري الدعم اللوجسيت واملايل والفين، وغريه 
من أشكال الدعم، إىل مهمة االحتـاد اإلفريقـي يف   

مه جلهود الوسـاطة  وأعرب املؤمتر عن دع. الصومال
وناشـد  . ا احلكومة الفيدرالية االنتقالية تضطلعاليت 

احلكومة الصومالية واملعارضة، واتمع الدويل، لدعم 
دف حتقيـق السـالم   عملية املصاحلة اجلارية حالي ،ا

وأدان املـؤمتر بشـدة   . الدائم واآلمن يف الصـومال 
تزايـد  األعمال اإلرهابية يف الصومال، مبا يف ذلـك  
  .وترية العمليات االنتحارية واالغتياالت املوجهة

التأكيد  قمة دمشقوكان قصارى ما توصلت إليه 
على وحدة الصومال وسيادته واسـتقراره وجتديـد   
الدعم للمصاحلة الوطنية الصومالية، ومساعدته علـى  

لس جامعـة الـدول   بيان  يفو .جتاوز هذه األزمة
يف دورته غـري   الدائمني العربية على مستوى املندوبني

بشـأن   ٢٠٠٨ديسـمرب   ٤ عقد بالقـاهرة العادية 
 أكد الـس علـى     تطورات األوضاع يف الصومال

العمل على توفري الدعم املادي واللوجيسيت لتأهيـل  
القوات الصومالية على أسس وطنيـة ألداء مهامهـا   

قرار بعد  للحفاظ على األمن واالستقرار يف الصومال
ا التفـاق  ا سحب قواا من الصومال طبقًدولة إثيوبي

أدان حوادث القرصنة والسطو املسلح سواء و ،جيبويت
يف املياه اإلقليمية للصومال أو يف أعايل البحار قبالـة  

 السواحل الصومالية،
مجيع احملاوالت الرامية إىل  القمة األفريقيةوأدانت 

 تقويض عملية السلم واملصاحلة اجلارية يف الصـومال 
مرحبة بالتقدم الذي مت إحـرازه يف تعزيـز العمليـة    

  . السياسية الشاملة يف الصومال
كافـة األطـراف   فقد دعت  ،اخلليجيةأما القمة 

الصومالية لوقف العنف والتخلي عن كافة العمليـات  
اليت تضع العراقيل يف طريق جهود املصاحلة الوطنيـة  

كافة األطراف الصـومالية علـى االلتـزام     توحث
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تفاقات والتعهدات اليت مت توقيعها يف مدينة جـدة  باال
  .)٢٥(بالسعودية برعاية امللك عبداهللا بن عبدالعزيز

السـودان   جيمـع مـابني حـاليت    ماواحلق أن 
ع االصـر  شـكل  يفالداخل  يهو تداع والصومال

 الفرصـة  أتاحمما  ،جبدية حلله يوعدم السع الداخلي
بزعامـة  الغرب : ألصحاب املصاحل باختالف أسبام

 ،بترولـه  يفا طمع حالة السودان يفالواليات املتحدة 
 .الصـومال  يفرهـاب  بدعوى مكافحة اإلثيوبيا إو

 يتـداع "فالكل هنا يبحث عن مصاحله فيما يشـبه  
باستخدام قوته  يغرى القوي يءوال ش ،"األكلة حتالف

ا وال مانع من تقسيم األدوار متهيـد  .كضعف فريسته
 ،الداخلي يهذا التداعاملكاسب القتسام األنصبة من 

 رأسـها وعلـى   أن األطراف الداخلية يف لًااملتمثل أو
ـ  تدرى أيـن مصـاحلها وال   ال ،احلكومات احل مص

وبعد اإلدراك املتـأخر   ،األطراف اخلارجية إال متأخرا
ناسبة لتسوية الرتاعـات  اختاذ اإلجراءات امل يفتتباطأ 

 مـا في يسقد يكون السبب األساوهو ما  ؛ الداخلية
لدول  "ياستضعاف هيكل"تنتهجه القوى الغربية من 

مبعىن استهداف بنية النظام واتمع من  ؛ضعيفة بالفعل
الناحية السياسية واالقتصادية واالجتماعية عرب آليات 

تستأثر تلـك   اليتمن بينها املنظمات الدولية  عديدة
ـ  هيئاامن  لًاما يعترب فاعفيالقوى بالتأثري  ا وخصوص

 يتـداع  :ياخلـارج  يالتداعهو هذا و ،جملس األمن
   .لةاألكَ

عن  لًافض ،ن داخلياهاتني الدولتني متداعيتاوألن 
التفعيل من جانب  يفغياب اإلرادة السياسية احلقيقية 

 ،تنتميان إليها اليتفإن املنظمات  باقى الدول األعضاء،
أو جامعة الدول  يسواء كانت منظمة املؤمتر اإلسالم

باعتبار أن  ؛د تداعياشأ هي يحتاد األفريقالربية أو االع
السياسية للـدول   اإلراداتاملنظمات الدولية تعرب عن 

ا ومم ،فعاليتها مستمدة من تلك اإلراداتو ،املكونة هلا
وما توافق عليـه ومـا    ،متنحه هلا من قدرات وموارد
 قـادر علـى حتقيـق    ىيتؤسس له من هيكل إجرائ

لى أمنها ضمن مبادئ وأهـداف  مصاحلها واحلفاظ ع
سـجل املنظمـات   باإلضافة إىل أن  ،هذه املنظمات

 لًـا م القضايا األخرى ليس بأفضل حامعظ يفالثالث 
  . من قضيىت السودان والصومال

  

   :العراق وأفغانستان - ثالثًا
  املمانعة يتداع استمرار

  العراق  -١
 أمهيـة  مؤمتر القمة اإلسـالمية من أكثر قرارت 

مجيع الـدول األعضـاء إىل    دعوةعراق خبصوص ال
أثر  لهذلك  أن  معتربا، إعادة فتح سفاراا يف العراق

دعا املـؤمتر   كما  ."للعراقعودة احلياة الطبيعية " يف
إىل تسريع اإلجراءات لفتح مكتب تنسيق للمنظمة يف 

ورحب بتخصيص احلكومة العراقية مبىن لـه،  . بغداد
إرسال وفد يف القريـب   العامةنية األمانة أعلن عن و

تفق عليه بني الطـرفني، يضـم   العاجل، ويف موعد ي
العامة واألجهزة الفرعية كافـة،   مسؤولني من األمانة

إلجراء مفاوضات مع املؤسسات العراقية لبحث سبل 
تدعيم التعاون بني الطرفني، ووضع تصور خلطة عمل 

استمراراً للتـداعى  ويعد ذلك  .شاملة يف هذا اإلطار
مل تشر إىل االحـتالل   اليتموقف املنظمة  يفواضح ال

سـابقة حيـث    فملواق ااستمرارو ،األمريكى للعراق
 عـن  ٢٠٠٥ديسمرب يفمكة   يفاملنظمة أعربت قمة 

، بالعملية السياسية يف العراق حتت االحتاللترحيبها 
اإلرهـاب  "فرقـت بـني    ن كانت قمة مكة قدوإ

 والـذي ال  والكفاح املشروع ضد االحتالل األجنيب
، وحثت الدول األعضاء علـى معاجلـة   "يقتل أبرياء

األسباب احلقيقية لإلرهاب واليت قالت إـا تشـمل   
  .االحتالل والظلم والفقر

 )٢٠٠٨ ،٢٠٠٥(إن املقارنة بني خطايب القمتين 
لتكشف بوضوح اجتاه التحرك الـذي متضـي فيـه    

    .للوراء: مؤسسات األمة وقممها
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مبا أقرته حكومة العراق  كارمؤمتر قمة دا ورحب
ـ   قـانون  ه بإلغاء قانون اجتثاث البعث وإبـدال ب

وكذلك العفو العام الذي أعلـن   املساءلة والعدالة؛
واعتربها خطوة إجيابيـة يف   ٢٠٠٨فرباير  ١٣بتاريخ 

ـ . الطريق الصحيح ا ورحب كذلك ببدء العمل رمسي
، يف ٢٠٠٧مـايو   ٣، يف بالعهد الدويل مع العراق

ا من الدعم اإلقليمي لشيخ، والذي يشكل جزًءشرم ا
  .والدويل املستمر الرامي إىل تنمية العراق

أكد املؤمتر مبدأ عـدم التـدخل يف الشـؤون    و
ورحب بإعالن العراق عـن إقامـة   . الداخلية للعراق

عالقات جيدة مع دول اجلوار، وعن اخلطوات اليت مت 
تبادل؛ اختاذها يف هذا الصدد، على أساس االحترام امل

وكذا إعالنه عن التقيـد باملعاهـدات واالتفاقيـات    
القائمة، وال سيما ما يتعلق منها باحلدود املعترف ـا  

ادولي.  
أدان املؤمتر بشدة األعمال اإلرهابية اليت نفذت، و

ضد أبناء الشعب العراقي واملسؤولني  ،وال تزال تنفذ
اكن العراقيني، والدبلوماسيني العرب واألجانب، واألم

ودعا إىل تقـدمي  . الدينية املقدسة واملؤسسات املدنية
الدعم من أجل إاء العنف والقضاء علـى أسـباب   

وأكد املؤمتر أيضا ضرورة احترام األطراف . اإلرهاب
كافة، مبا فيها القوات املتعددة اجلنسيات، للحقـوق  
املدنية والدينية ألبناء الشعب العراقي؛ وكذا احلفـاظ  

الدينية، والتـراث الثقـايف والتـارخيي    على املواقع 
 ،ومل يتعرض املؤمتر للمقاومـة العراقيـة   .)٢٦(للعراق

العراق واحنسار عمليـات   يفويبدو أن تطور األمور 
 يفضد قوة االحتالل إىل حد ما هو السـبب   املقاومة

تستهدف املـدنيني   اليتمع استمرار العمليات  ،ذلك
   .العراقيني
فقد دعت قمة دمشـق   ةجامعة الدول العربيأما 

والتمسك  اوشعب افاظ على وحدة العراق أرضاحلإىل 
ويته العربية واإلسالمية وضرورة حتقيـق املصـاحلة   

 واإلسراع بإاء الوجود األجـنيب  ،الوطنية الشاملة

وضمان األمن واالستقرار والسيادة الكاملة للعـراق،  
قـة  ودعوة األشقاء يف العراق إىل الوقف الفوري إلرا

الدماء واحلفـاظ علـى أرواح املـواطنني األبريـاء     
ومصاحلهم، واعتماد احلـوار لتجـاوز اخلالفـات    

  .)٢٧(والتوصل إىل التوافق واملصاحلة الوطنية العراقية
مـن الواليـات    لًاالعراق جتاه يفوتواجه اجلامعة 

رئـيس بعثـة    ذكرفقد  ؛املتحدة واحلكومة العراقية
ن أد هـاين خـالف   جامعة الدول العربية يف بغـدا 

قليمية ال ترغب يف إا عراقية وطرافًأاملتحدة و الواليات
وقـد   .)٢٨(وجود دور قوي للجامعة العربية يف العراق

االتفاقية األمنية بـني الواليـات    يف ااتضح ذلك جلي
أكـد   حيـث املتحدة األمريكية واحلكومية العراقية 

عراق ال على الدباغ بأن الناطق باسم احلكومة العراقية
طالع جامعة الدول العربية ودول العـامل  إغري ملزم ب

  .)٢٩(خرى على مصري االتفاقيةاأل
 ١٨٣٠قراره رقـم   يف فقد مدد جملس األمنأما 
 املتحدة األمم بعثة والية آب/ أغسطس  ٧ يفالصادر 

 مـن  شهرا عشر اثين لفترة العراق إىل املساعدة لتقدمي

 .)٣٠(صدوره تاريخ
ـ  دت أك ،ومن ناحية أخرى  يف يقمـة األطلنط

التزامها بدعم حكومة وشـعب العـراق    بوخارست
، وأم قد ر قوات األمن العراقيةيتطو يفوباملساعدة 

مهمة احللف  متديدأجابوا بإجيابية على طلب املالكي 
، كمـا أـم   ٢٠٠٩يف العـام   التدريبية يف العراق

يوافقون على طلب العراق مد هذه املهمة إىل جماالت 
قيادات األسطول والقوات اجلوية وتدريب  تدريب

علـى اإلرهـاب    الشرطة وأمن احلدود واحلـرب 
 واإلصالح الدفاعي وبنـاء املؤسسـات الدفاعيـة   

 األسلحة الصغرية واملعـدات اخلفيفـة  مع  التعاملو
 .العراق لدى امليليشـيات والسـكان    يفاملنتشرة 

ق احللف على إطار للتعاون املؤسسي كذلك فقد صد
ر عالقات احللف الطويلة املدى مع العراق، وأن لتطوي

يستمر يف تنمية وتطوير قـدرات العـراق ملواجهـة    
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يعكس املوقف من و .التحديات والتهديدات املشتركة
العراق امتداد اقتصار دور احللف على اجلانب التدرييب 
والدعم السياسي فقط، لكن اجلديد هو العمل علـى  

ـ  حتقيق تعاون مؤسسي طويل املدى ا ، مما يعـين عملي
االستمرار يف إبعاد العراق عن أمته العربية وارتباطـه  

  .)٣١(بعالقات ممتدة مع احللف
تعاملها مـع الشـأن    يفومل تزد القمة اخلليجية 

 حـثّ  يفعن القمتني العربية واإلسالمية إال  العراقي
األمم املتحدة، واجلهات األخرى ذات العالقة، علـى  

إلـاء موضـوعي إعـادة    االستمرار يف جهودهـا  
األرشيف الوطين لدولة الكويت، والتعرف على مصري 
من تبقى من األسرى واملفقودين من مواطين الكويت، 

  .)٣٢(وغريهم من مواطين الدول األخرى
  

  أفغانستان  -٢
بإنشاء مؤسسـات  سالمية مؤمتر القمة اإلرحب 

وبناء املؤسسات األمنية، سياسية منتخبة، وإعالم حر ،
سني قطاعي الصحة والتعليم، ووضـع حقـوق   وحت

وأعرب عن دعمـه للجهـود   . اإلنسان يف أفغانستان
نسـتان وحكومتـه ملكافحـة    اليت يبذهلا شعب أفغا

والتصدي ملشكلة املخدرات، وحتقيق األمن اإلرهاب، 
أعرب املـؤمتر  . واالستقرار والتنمية الشاملة واملستدمية

 ،غانسـتان عن تقديره ملساعدة الدول األعضـاء ألف 
لتنمية هذا  "التربعات السخية"وطلب تقدمي مزيد من 

. البلد، من خالل صندوق مساعدة الشعب األفغـاين 
تقدمي املساعدة، الـيت  وناشد اتمع الدويل التعجيل ب

ات املاحنني، اليت عقدت ألفغانستان يف مؤمترتعهد ا 
يف  ؛ ولنـدن ٢٠٠٤؛ وبرلني يف ٢٠٠٢ يف يف طوكيو

املؤمتر باقتراح مجهورية أفغانسـتان   رحبو .٢٠٠٦
اإلسالمية، الذي قدمته للـدورة الرابعـة والـثالثني    

مـايو   ١٧ -١٥(للمؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية 
لعقد مـؤمتر دويل للعلمـاء   ) يف إسالم آباد ٢٠٠٧

، حتـت رعايـة منظمـة املـؤمتر     املسلمني يف كابل

ودوره يف ملناقشة املبادئ النبيلة لإلسالم اإلسالمي، 
  .حماربة اإلرهاب

عمليـة  ملواصلة  أعرب املؤمتر عن دعمه القويو
، اليت شرعت تركيـا يف تنفيـذها يف أبريـل    أنقرة

، للمسامهة يف تطوير العالقات بني باكسـتان  ٢٠٠٧
، وأفغانستان، من خالل الثقة والتعـاون املتبـادلني  

أعرب املؤمتر عن تقديره للحكومات، وبصفة خاصة و
مية باكستان اإلسالمية، واجلمهورية اإلسال جلمهورية

اإليرانية؛ الستضافتهما عددالالجـئني   ا مـن ا كبري
األفغان، وأقر بالعبء الكبري الذي وقع عليهما يف هذا 

  .الصدد
ناشد املؤمتر اتمع الدويل، وهيئات األمـم  كما 

املتحدة ذات الصـلة، تقـدمي املسـاعدة لالجـئني     
أفغانستان، لتسـريع   ل وخارجداخوالنازحني األفغان 

وأمـاكن   العودة الطوعية واآلمنة والكرمية إىل أوطام
 .األصلية، للمسامهة يف اسـتقرار أفغانسـتان   إقامتهم

أدان املؤمتر بقوة األعمال اإلرهابية واإلجرامية، اليت و
تقترفها كل من طالبـان والقاعـدة وغريمهـا مـن     

ظـاهرة  اجلماعات املتطرفة، مبـا يف ذلـك تنـامي    
ومل  .)٣٣(اهلجمات االنتحارية ضد الشعب األفغـاين 

العديد من  يفاملؤمتر إىل عمليات حلف األطلنطى  شري
د كـبري مـن   دراح ضحيتها ع اليتاملناطق األفغانية 

  .املدنيني األفغان من األطفال والنساء
والية بعثة األمم املتحدة  فقد مد جملس األمنأما 

مبوجـب   ٢٠٠٩آذار / مارس ٢٣أفغانستان إىل  يف
آذار / مـارس  ٢٠يف اختذه الذي ١٨٠٦ قراره رقم 

 للمسـاعدة   الدولية القوة مع التعاون تقويةل ٢٠٠٨

 املستويات مجيع على) يقوات حلف األطلنط(األمنية 

 وذلـك  القائمة، الواليا اوفقً ،البلد أرجاء ويف مجيع

 وتيسـري  العسـكري،  - املدين التنسيق حتسنيدف 

 بـني  االتسـاق  وكفالـة  حينها يف املعلومات تبادل

 والدولية األمنية الوطنية القوات ا تقوم اليت األنشطة

 وحتقيـق  التنمية لعملية ادعم املدنية الفاعلة واجلهات
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 بناء ،الدعم تقدميو  ،نتقودها أفغانستا اليت االستقرار

االنتخابيـة   العملية إىل األفغانية، السلطات طلب على
 املسـتقلة  األفغانيـة  اللجنـة  خـالل  من سيما وال

 وتنسيق التقنية، املساعدة بتقدمي وذلك لالنتخابات،

 الدولية واملنظمات والوكاالت املاحنة اجلهات أعمال

 املتاحـة  األموال املساعدة وتوجيه تقدم اليت األخرى

ويـدين مـا    العملية؛ هذه لدعم املرصودة واإلضافية
تقـوم ـا طالبـان     اليتوصفه باألعمال اإلرهابية 

   .)٣٤(أفغانستان يفوالقاعدة 
أوىل جملس األمن عنايـة تفصـيلية بزراعـة    مث 

 يف ١٨٠٧من خالل قراره رقم  أفغانستان يفاألفيون 
 إزاء وفيه أعرب عن قلقه البالغ ،حزيران/ يونيه ١١

 ومـا  ،)٣٥(به واالجتار وإنتاجه األفيون زراعة ازدياد

  والتنميـة  بـاألمن  ضرر جسـيم  من ذلك يلحقه

للتعاون الدوىل مـن أجـل    ودعا) !هكذا(واحلوكمة 
 يف باملخدرات املشروعني غري واالجتار اإلنتاج مكافحة

 التجارة رصد طريق تعزيز عن ذلك يف مبا أفغانستان،

لعدد مـن   ودعاهذه النوعية من املخدرات  يف الدولية
  .هذا اال يفاإلجراءات 

ن جانب اجلامعة مانعة مامل ياستمر تداعوهكذا، 
فيما يتعلق بـالعراق   ياإلسالم العربية ومنظمة املؤمتر

ولـيس  -فبينما كان هناك بعض املمانعة  .وأفغانستان
بداية احتالل العراق وأفغانستان واملتمثل  يف -املقاومة

بأا قوة  عدم التعاون مع قوى االحتالل ووصفها يف
ـ  احتالل، شهدت مؤمترات ا سابقة للمنظمتني ترحيب

هذين البلـدين   يف والعملية السياسية بتطور األوضاع
 ضحة للضحايا املدنيني الناجتة عـن دون اإلشارة الوا

عمليات قوى االحتالل والتركيز على ضحايا عمليات 
عـدم   عـن  لًافض ،إرهابية ال ميكن وصفها باملقاومة

األنشطة املقاومة وعمليات بني  املعلن الصريح  التمييز
ممانعة اجلامعة أقل فيما  يفن كان التراجع وإ .يةاإلرهاب

 يفورمبا يرجع ذلك النعقـاد القمـة    ،علق بالعراقيت

 ،العراق يف دعت إلاء الوجود األجنيب واليتدمشق، 
  .أفغانستان يفأال تتعرض اجلامعة للوضع  ومن الطبيعي

  

  يراىناإل امللف النووى-رابعا
سـألة  ل امللضرورة حسالمية مؤمتر القمة اإلدعا 

، بالوسائل السلمية وعـن  لًاشام لًاالنووية اإليرانية ح
طريق املفاوضات، دون شروط مسـبقة، يف إطـار   
الوكالة الدولية للطاقة الذريـة، وطبقـاً ملقتضـيات    
معاهدة منع االنتشار النووي، والنظـام األساسـي   

عن قلقه  وأعرب املؤمتر. ية للطاقة الذريةالدول للوكالة
تزايدة اليت متارس على إيـران، وإزاء  إزاء الضغوط امل

ذلك بالنسـبة للسـلم    علىالعواقب اليت قد تترتب 
كما رحب املـؤمتر  . واألمن داخل املنطقة وخارجها

خبطة العمل املتفق عليها بني اجلمهوريـة اإلسـالمية   
اإليرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليت متخضت 

ما هو منصوص عليه عن حل مجيع املسائل العالقة، ك
 يف التقرير األخري للمدير العـام للوكالـة خبصـوص   

ا أن وأكد يف هذا الصدد جمدد. إليرانالربنامج النووي 
تنفيذ نظام الضمانات يف إيران، ينبغي أن يتم بكيفية 

  .)٣٦(اعتيادية
مجيع الدول، مبا فيها القمة اإلسالمية   دعا مؤمترو

الح، ال سيما الدول الدول األعضاء يف مؤمتر نزع الس
احلائزة لألسلحة النووية، إىل العمل على حنو عاجـل  
باجتاه وضع صك قانوين ملزم على أساس املفاوضات 
متعددة األطراف، وذلك من أجل منح الضمانات غري 
املشروطة للدول غري احلائزة لألسلحة النوويـة، مـن   
استخدام األسلحة النووية أو التهديد باسـتخدامها،  

شاف السبل اإلضافية لتوفري الضمانات الفعالة واستك
للدول غري احلائزة لألسلحة النووية، يف السياق العاملي 

  أو اإلقليمي
أعاد املؤمتر التأكيد على احلقوق الثابتة للدول كما 

اإلسالمية يف تطوير الطاقة النووية لألغراض السلمية، 
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كما تنص على ذلك معاهدة منع االنتشار النـووي،  
  . نظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذريةوال

 يف ١٨٠٣فقد أصدر قراره رقم  جملس األمنأما 
السابع  الفصل من ٤١ املادة مبوجب آذار،/مارس  ٣

-باختاذ  املتحدة، وفيه  يطالب إيران األمم ميثاق من
 جملـس  طلبها اخلطوات اليت -التأخري من مزيد دون

 منها بد ال اليتو الذرية ةللطاق الدولية الوكالة حمافظي

 احصـر  خمصـص  النووي برناجمها أن يف الثقة لبناء
 .سلمية ألغراض

منها من العقوبات على إيران  اعدد القرار وفرض
 للحيلولـة  الالزمة التدابري الدول مجيع تتخذ أن طلب

 إىل القرار هلذا الثاين باملرفق أفراد حددهم  دخول دون

األشـخاص   وكذلك ،ا العابر مرورهم أو أراضيها
 اللجنـة  أو األمـن  جملس يسميهم الذين اإلضافيني

 الطابع النووية ذات إيران أنشطة يف مشتركني بوصفهم

 منظومـات  تطوير يف أو االنتشار حيث من احلساس

 ذهبه مـرتبطني  بوصفهم أو النووية األسلحة إيصال

 .ام بطرقٍ هلا الدعم يقدمون أو مباشر بشكل األنشطة
 الالزمـة  التدابري الدول مجيع تتخذ أن قرركما 

 األصناف عدد من  نقل أو بيع أو توريد دون للحيلولة

 حددها  اليت والتكنولوجيات والسلع واملعدات واملواد

 من انطالقا مباشرة، غري أو مباشرة بطريقة ،إيران  إىل
أو  السفن باستخدام أو رعاياها جانب من أو أراضيها،
 إيران يف الستخدامها أو أعالمها، فعتر اليت الطائرات

 املواد هذه مصدر كان سواء منها، إيران الستفادة أو

 .)٣٧(ال أم الدول هذه أراضي
عن قلقه العميق مـن   يحلف األطلنطر عبولقد 

خماطر برامج التسليح النووي والصاروخي اإليـراين،  
. وطالب إيران بااللتزام الكامل بقرارات جملس األمن

لفاء على مضاعفة جهودهم من أجل التطبيق واتفق احل
الكامل التفاقات وقرارات جملس األمن اخلاصة بعدم 

. )٣٨(االنتشار اليت يؤكدون دعمهم هلا وااللتزام ـا 

هذه هلجة خمففة تعكس اختالف دول احللـف  تبدو و
  .بشأن معاجلة القضية اإليرانية

فلم تتعـرض للملـف    أما جامعة الدول العربية
 بالدعوة إىل  واكتفت ،اإليراىن بشكل مباشر يالنوو

العمل على جعل منطقة الشرق األوسط منطقة خالية 
لشامل ويف مقدمتـها األسـلحة   امن أسلحة الدمار 

إىل إلـزام إسـرائيل    ، ودعوة اتمع الدويلالنووية
باالنضمام الفوري إىل معاهدة منع انتشار األسلحة 
النووية وإخضاع منشآا النووية إىل رقابة الوكالـة  

والتأكيد على حق الـدول يف االسـتخدام    الدولية،
السلمي للطاقة النووية وفق معايري وضوابط الوكالـة  

  .)٣٩(الدولية للطاقة الذرية
يران بشأن موقفها إ وتصدر إشارات متضاربة من

بـني   يمن مواقف الدول العربية من ملفهـا النـوو  
لسورية واجلزائر وتصـرحيات   يراينزيارات الرئيس اإل

ومنها تصرحيات ملسـاعد   ،بعض املسئولني اإليرانيني
وزير اخلارجية اإليراين قال فيها إن الشرق األوسـط  

األنظمة امللكيـة  سيبقى مركزا لألزمات طاملا ظلت 
مما دعا األمني العام لس التعـاون   يف اخلليج؛ قائمة

لدول اخلليج العريب عبد الرمحن بن محد العطية إىل أن  
يطلب من إيران توضيحا على هذه التصرحياتا فوري، 

وأعرب العطية عن بالغ استياء وقلـق دول جملـس   
مساعد وزيـر اخلارجيـة    التعاون مما جاء على لسان

  .)٤٠(اإليراين منوجهر حممدي
جعل منطقـة  وجددت القمة اخلليجية الدعوة إىل 

الشرق األوسط، مبا فيها منطقة اخلليج خاليـة مـن   
األسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، مع 

امـتالك تقنيـة نوويـة    يف اإلقرار حبق دول املنطقة 
لالستخدامات السلمية، ويف إطار االتفاقيات الدولية 

لس األعلى باملشاورات بـني  ا ورحب .ذات الصلة
ـ . اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية والدول الغربية ر وعب

  .)٤١(عن أمله يف أن يتم التوصل إىل تسوية دبلوماسية
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  :مالحظات ختامية
من الالفت للنظر أنه قد صدر عن جملس األمـن   -١

ما  ،قرارا )٦٥( نمخسة وستو ٢٠٠٨خالل عام 
 )٣٠(يبلـغ   خيص الدول اإلسالمية بشكل خاص

واجلدير  .)امللحق نظرا( تقريبا %٤٦بنسبة  قرارا
ف ا تصرقرار) ٣٥(صدر بالذكر أن جملس األمن أ

السابع مـن ميثـاق األمـم     لفيها مبوجب الفص
ـ  )٢٠(منها  ،املتحدة يا اقرارات تتعلق بدول وقض

  .%٥٧,١إسالمية بنسبة 
 علىا من أصحاب املصاحل تداعي كويعكس ذل

مس سكان أن يكون نصيب خ اييس طبيعفل ،األمة
العامل من أخطر قرارات أعلى هيئة دولية ختـتص  

ولـيس   ،م واألمن الدوليني أكثر من النصفبالسل
 يفالعنصر األساس ،ئيش يفذلك من عقلية املؤامرة 

إن مل يكن -فمعظم  ،وهو السرية امرة منتفاملؤ يف
 ويبدو أن ذلك هو تـداعي .. .لنةاألمور مع -كل
هو وهن  يذلك التداع يفوأهم األسباب  .كلةاأل

أن تسعى للفعاليـة  من  لًاوبد يدول العامل اإلسالم
إال إنه من الظلـم أن تـرد    .ببالغة الوهن فيتكت

فاألكثر خطورة أن مطابقة  ،البالغة هنا مبعىن سليب
  . مداه الكالم للحال تؤكد بالفعل أن الوهن بالغٌ

 ة إقليمية أو دوليـة ذات دالل يندر ظهور أخبار -٢
واالحتـاد   العـرىب  اخلليج لدول عن جملس التعاون

مما يـدل علـى    ؛الحتاد املغاريبوباملثل ا األفريقي
عن الفعل املؤثر يف أمـة  داء وغياب األ يفتراجع 

  .العرب واملسلمني
 يفاألمني العـام   مؤثر لكل من دور برز واضحا -٣

ورغم أن  .ياجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالم
تني ونعين بـه وجـود شخصـي    ؛مر جيداألهذا 

ذات واألخـرى  ) عمرو موسى(مها دينامكية احدإ
على رأس ) أغلو إحسانالدين  أكمل(عمق فكري 

سؤال مهـم  إال أن ذلك قد يشري إىل  ،املنظمتني
حول أثر التقاء عامل األشخاص بعامل املؤسسات، 

عندما  أنهأم ا االلتقاء إجيابيا غالبا وهل يكون هذ
بشـكل   يدارودوره إ( العام تربز شخصية األمني

ن ذلك قـد  إف) معظم املنظمات الدولية يف يأساس
؟ هذا املنظمة يف ييشري إىل ضعف اجلانب املؤسس

عديدة ينبغي القيام  سؤال دونه دراسات وأحباثال
  .ا

قمـة   يف يمت تعديل ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالم -٤
 ؛يتعلق بالعضـوية  التعديالت ماأهم  داكار، ومن

دولـة   يللمنظمة حيـق أل  االنضمامح حيث أصب
تقـدم   ذات أغلبية مسـلمة باألمم املتحدة  عضو
على ذلك  املنظمة إذا متت املوافقة يفا للعضوية طلب

بعـد أن   ،جملس وزراء اخلارجية يفراء اآل بتوافق
كانت العضوية حق لكل دولة إسـالمية بشـرط   

اجليد  .مؤمتر وزراء اخلارجية يفثلثني حتقق أغلبية ال
لكـن   ،التعديل هو ختفيض األغلبية املطلوبـة  يف

ملن ينضم للمنظمـة  اشتراط عضوية األمم املتحدة 
وهو أمر يتوقف على موافقـة جملـس    ،اإلسالمية

افعـه  وجيعلنا نتساءل عن مربر هذا القيد ود األمن
هدف اإلشارة إىل  ملهم أيضاومن ا !وآثاره احملتملة

 يف ،للمنظمة ضمن أهداف جديدة أخرى ،جديد
استعادة السيادة الكاملة وهو  ؛ميثاقها بعد التعديل

أية دولة عضو باملنظمة خاضـعة   يووحدة أراض
ا إىل وذلك اسـتناد  ،لالحتالل من جراء العدوان

ـ   ةالقانون الدوىل والتعاون مع املنظمـات الدولي 
   .اإلقليمية ذات الصلةو
ة االقتصادية التنموية االجتماعية العربية تأتى القم -٥

يف ظل األزمة  ٢٠٠٩يناير  ٢٠و ١٩ يفتنعقد  اليت
ومـا   ،هناك حالة ترقب هلذه القمةو املالية العاملية،

ستسفر عنه من نتائج يأمل البعض أن ختفف مـن  
وتكون بداية حقيقيـة   ،لألزمة املاليةاآلثار السلبية 

لتفعيل التكامل االقتصادي العريب، ولكـن جـاء   
اهلجوم اإلسرائيلي على قطاع غزة ليحدث انقساماً 
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ا حول طريقة التعامل مع هذا االعتداء، ممـا  عربي
  .سيؤثر على انعقاد القمة ونتائجها

قد قـدمت  ن مؤسسات األمة إ :وصفوة القول
مواجهـة األزمـات    يفعرضا متثيليا متكررا وواهنا 

. تواجه األمة وهو أمر لـيس جبديـد   اليتواألخطار 
يتسلمها عام من عام فقضايا األمن واالستقرار ال تزال 

سابق، كما هي، ورمبا أشد تـدهورا باإلضـافة إىل   
وانفجار  قابلية عالية لتفاقم أوضاع الكثري من الدول،

 ة مثلبينما ترقد آلي... صراعات وأزمات من آن آلخر
يف سبات عميق، املشترك الدفاع  وأاجلماعي الضمان 

لصـاحل  ويتم جتاوز كل مكنات األمة وقدراا الذاتية 
أشـبه بالتوسـل   –مطالبات ومناشدات ونـداءات  

" اتمع الدويل"توجه إىل ما يسمى بـ -والتسول معا
الـدول  "، و"األطراف املعنية"و" وليةاملنظمات الد"و

، أو جهـات  لًافع ، وكأن هذه جهات حمددة"الكربى
خريية وأبوية جيب عليها أن تتحمل مسئولياتنا أو تقوم 

غابت االسـتراتيجية اجلامعـة    حيث ؛هي بواجباتنا
ملواجهة التحديات احلاضرة، وفتح آفـاق مسـتقبل   

جلـادة؛  أفضل، وسيطرت آلية املعاجلة الوقتية غـري ا 

فأشبهت هذه املؤسسات قاعات حماكمة يترافع فيهـا  
   .الضعفاء

القول بأن الدول الضعيفة تتجه إىل تكوين وميكن 
أما الـدول القويـة فتنشـئ     ،منظمات أضعف منها

فاجلسد الرخـو   يويبدو أن هذا منطق. قويةمنظمات 
ومىت  ،أن تكون ذراعه قوية -وقد يستحيل-يصعب 

فكثري من الدول العربية ! ؟عوجيستقيم الظل والعود أ
فكيف  ،اإلسالمية ليس لديها مؤسسات داخلية فعالةو

ولية فيمـا بينـها تتسـم    إنشاء منظمات د يفتنجح 
حاصـل مجـع    هـي هذه املنظمـات  إن  ؟بالفعالية

ا اإلرادات السياسـية  هبريوقراطيات غري فاعلة تنقص
بل األخطر أا قد تكون حاصـل   ،للدول املكونة هلا

حال الدول العربيـة  قد ف .مما يضاعف عجزهاضرب 
العربية ومنظمة  الدول جامعة :هايواإلسالمية ومنظمت

نه ال عقـد وال  إ: ي يصدق عليه القولاملؤمتر اإلسالم
ومن خـالل العـرض   –تبدوان  نينملنظمتفإن ا. عنق

أمـن   تزكيـة  يفغري فاعلتني بشكل عـام   -السابق
 التفكري اخلطى عن وبعيدا .شعوما واستقرار ورخاء

 الدول أم املؤسسات: املهتم بتحديد نقطة بداية العجز
ثنني يتغذى مـن  فإن عجز اال ،تنشئها فيما بينها اليت

  .البعض بعضه
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 ٢٠٠٨قرارات جملس األمن : ملحق

متديد الترتيبات احملددة بشأن إيداع العائدات املتأتية من مبيعات صادرات النفظ [احلالة بشأن العراق 
 ] ملنتجات النفطية والغاز الطبيعي يف صندوق تنمية العراقوا

٢٢-١٢- ٢٠٠٨ S/RES/1859 

ن كانو ٣١متديد والية مكتب األمم املتحدة املتكامل يف بوروندي حىت [احلالة يف بوروندي 
 ] ٢٠٠٩ديسمرب /األول

٢٢-١٢- ٢٠٠٨ S/RES/1858 

 S/RES/1857 ٢٢-١٢- ٢٠٠٨ ] التدابري املتعلقة باألسلحة[احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 S/RES/1856 ٢٢-١٢- ٢٠٠٨ ] بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية[احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية وغريها من االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن اإلبادة 

يناير /كانون الثاين ١النتهاكات املماثلة اليت ارتكبت يف أراضي الدول ااروة بني اجلماعية وغريها من ا
 ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١و ١٩٩٤

١٩-١٢- ٢٠٠٨ S/RES/1855 

 S/RES/1854 ١٩-١٢- ٢٠٠٨ فريقيا احلالة يف ليربيا وغرب أ

 S/RES/1853 ١٩-١٢- ٢٠٠٨ ]متديد والية فريق الرصد[احلالة يف الصومال 

فرباير /شباط ٢٨متديد والية جلنة التحقيق الدولية املستقلة حىت  - لبنان [احلالة يف الشرق األوسط 
٢٠٠٩[ 

١٧-١٢- ٢٠٠٨ S/RES/1852 

أعمال القرصنة والسطو املسلح اليت تستهدف السفن يف املياه الواقعة قبالة سواحل [الة يف الصومال احل
 ]الصومال

١٦-١٢- ٢٠٠٨ S/RES/1851 

 S/RES/1850 ٢٢-١٢- ٢٠٠٨ قضية فلسطني احلالة يف الشرق األوسط، مبا يف ذلك

 S/RES/1849 ١٢-١٢- ٢٠٠٨ ]تعيني قضاة خاصني إضافيني[احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

يونيه /حزيران ٣٠جتديد والية قوة األمم املتحدة ملراقبة فض االشتباك حىت [احلالة يف الشرق األوسط 
٢٠٠٩[ 

١٢-١٢- ٢٠٠٨ S/RES/1848 

 S/RES/1847 ١٢-١٢- ٢٠٠٨ احلالة يف قربص 

 S/RES/1846 ٠٢-١٢- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال

 S/RES/1845 ٢٠-١١- ٢٠٠٨ الرتاعات يف يوغوسالفيا السابقة، احلالة يف البوسنة واهلرسك

 S/RES/1844 ٢٠-١١- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال 

زيادة مؤقتة يف القوام العسكري املأذون به للبعثة وزيادة يف قوام [احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 ]وحدة الشرطة املشكلة التابعة هلا

٢٠-١١- ٢٠٠٨ S/RES/1843 

 ٣١متديد العمل بالتدابري املتعلقة باألسلحة والتدابري املالية واملتعلقة بالسفر حىت [احلالة يف كوت ديفوار 
 ]٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

٢٩-١٠- ٢٠٠٨ S/RES/1842 

 S/RES/1841 ١٥-١٠- ٢٠٠٨ ] ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ١٥متديد والية فريق اخلرباء احلايل حىت [احلالة يف السودان 

تشرين  ١٥متديد والية بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقر ار يف هاييت حىت [ احلالة بشأن هاييت 
 ]٢٠٠٩أكتوبر /األول

١٤-١٠- ٢٠٠٨ S/RES/1840 

 S/RES/1839 ٠٩-١٠- ٢٠٠٨ ]٢٠٠٩فرباير /شباط ١٥متديد والية بعثة األمم املتحدة لفترة جديدة تنتهي يف [احلالة يف جورجيا 

 S/RES/1838 ٠٧-١٠- ٢٠٠٨ ]رصنة والسطو املسلح يف البحر على السفن قبالة سواحل الصومالأعمال الق[احلالة يف الصومال 

اين الدويل اليت احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنس
 ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

٢٩-٠٩- ٢٠٠٨ S/RES/1837 

 S/RES/1836 ٢٩-٠٩- ٢٠٠٨ احلالة يف ليربيا واملنطقة دون اإلقليمية

 /1835S/RES ٢٧-٠٩- ٢٠٠٨ ]املسألة النووية اإليرانية[عدم انتشار األسلحة النووية 

 S/RES/1834 ٢٤-٠٩- ٢٠٠٨ الوضع يف تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى واملنطقة دون اإلقليمية
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 S/RES/1833 ٢٢-٠٩- ٢٠٠٨ احلالة يف أفغانستان

 S/RES/1832 ٢٧-٠٨- ٢٠٠٨ احلالة يف الشرق األوسط

 S/RES/1831 ٢٠-٠٨- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال

 S/RES/1830 ٠٧-٠٨- ٢٠٠٨ احلالة بشأن العراق

 S/RES/1829 ٠٤-٠٨- ٢٠٠٨ احلالة يف سرياليون

متديد والية العملية املختلطة لالحتاد األفريقي واألمم املتحدة يف دارفور [تقارير األمني العام عن السودان 
 ]٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١شهرا حىت  ١٢لفترة 

٣١-٠٧- ٢٠٠٨ S/RES/1828 

 S/RES/1827 ٣٠-٠٧- ٢٠٠٨ ]إاء والية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا[احلالة بني إثيوبيا وإريتريا 

 S/RES/1826 ٢٩-٠٧- ٢٠٠٨ احلالة يف كوت ديفوار

موجهة من األمني العام إىل رئيس جملس األمن  ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢رسالة مؤرخة [ نيبال 
)S/2006/920[( 

٢٣-٠٧- ٢٠٠٨ S/RES/1825 

غريها من االنتهاكات احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن أعمال اإلبادة اجلماعية و
اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت ارتكبت يف إقليم رواندا واملواطنني الروانديني املسؤولني عن اإلبادة 

يناير /كانون الثاين ١اجلماعية وغريها من االنتهاكات املماثلة اليت ارتكبت يف أراضي الدول ااروة بني 
 ١٩٩٤ديسمرب /كانون األول ٣١و ١٩٩٤

١٨-٠٧- ٢٠٠٨ S/RES/1824 

 ES/1823S/R ١٠-٠٧- ٢٠٠٨ احلالة املتعلقة يف رواندا

 S/RES/1822 ٣٠-٠٦- ٢٠٠٨ األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني بسبب اإلرهاب

 S/RES/1821 ٢٧-٠٦- ٢٠٠٨ احلالة يف الشرق األوسط

 S/RES/1820 ١٩-٠٦- ٢٠٠٨ املرأة والسالم واألمن

 S/RES/1819 ١٨-٠٦- ٢٠٠٨ احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا

 S/RES/1818 ١٣-٠٦- ٢٠٠٨ احلالة يف قربص

 S/RES/1817 ١١-٠٦- ٢٠٠٨ نستاناحلالة يف أفغا

 1816S/RES/ ٠٢-٠٦- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال

 S/RES/1815 ٠٢-٠٦- ٢٠٠٨ احلالة يف الشرق األوسط

 S/RES/1814 ١٥-٠٥- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال

 S/RES/1813 ٣٠-٠٤- ٢٠٠٨ احلالة املتعلقة بالصحراء الغربية 

ألمني العام تقارير إىل الس عن متديد والية بعثة األمم املتحدة يف السودان وتقدمي ا(احلالة يف السودان 
 )تنفيذ والية البعثة والتقدم احملرز

٣٠-٠٤- ٢٠٠٨ S/RES/1812 

 S/RES/1811 ٢٩-٠٤- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال

 S/RES/1810 ٢٥-٠٤- ٢٠٠٨ عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل 

 S/RES/1809 ١٦-٠٤- ٢٠٠٨ السالم واألمن يف أفريقيا

 S/RES/1808 ١٥-٠٤- ٢٠٠٨ احلالة يف جورجيا

 S/RES/1807 ٣١-٠٣- ٢٠٠٨ ملتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالة ا

 S/RES/1806 ٢٠-٠٣- ٢٠٠٨ احلالة يف افغانستان

 S/RES/1805 ٢٠-٠٣- ٢٠٠٨ األخطار اليت دد السالم واألمن الدوليني بسبب اإلرهاب

 S/RES/1804 ١٣-٠٣- ٢٠٠٨ احلالة يف منطقة البحريات الكربى

 S/RES/1803 ٠٣-٠٣- ٢٠٠٨ عدم االنتشار

 S/RES/1802 ٢٢-٠٢- ٢٠٠٨ ليشيت –مور احلالة يف تي

 S/RES/1801 ٢٠-٠٢- ٢٠٠٨ احلالة يف الصومال
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احملكمة الدولية حملاكمة األشخاص املسؤولني عن االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل اليت 
 ١٩٩١ارتكبت يف إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

٢٠-٠٢- ٢٠٠٨ S/RES/1800 

  S/RES/1799 ١٥-٠٢- ٢٠٠٨ )متديد التدابري املتعلقة باألسلحة(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 S/RES/1798 ٣٠-٠١- ٢٠٠٨ احلالة بني إثيوبيا وإريتريا

 S/RES/1797 ٣٠-٠١- ٢٠٠٨ احلالة املتعلقة جبمهورية الكونغو الدميقراطية

يوليه /متوز ٢٣حىت ) ٢٠٠٧(١٧٤٠جتديد والية بعثة األمم املتحدة يف نيبال وفقا لقرار جملس األمن 
٢٠٠٨ 

٢٣-٠١- ٢٠٠٨ S/RES/1796 

 S/RES/1795 ١٥-٠١- ٢٠٠٨ احلالة يف كوت ديفوار

  

  http://www.un.org/arabic/sc/SCRes08.htm:  املصدر
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