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 يف الذاكرة التارخيية ملؤمترات دولية: 

 رؤية عن معضلة العالقة بني صراعات وتوازانت
 القوى الكربى وبني حقوق الشعوب واألمم

 أ.د.اندية مصطفى
 

كبرية وخطرية خ ل اللقد األخري، و لصف ردوله وجمتملا ه أ ماٌت طاحنة  تقاب رع الث رات يشهد اللامل اللريب حت الت  
والث رات املضادة واأل مات السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتمانية، و صل إىل مست ى إنادة رسم خريطة املنطقة وإنادة رناء 

ررية، ومشروناٌت غامضة مم قبيل تفقة القرن و ك يم "ان   نظامها وفق   ا انت جديدة  قف ناى رأسها أقطار غري ن
 نريب"... وسط  دخ ت ثقياة مم أطراف دولية وإقايمية متلددة.

وقد  ات هذه احلالة يف اللام األخري نرب ندد مم املمتررات اإلقايمية والدولية اليت  ناولت قضااي اللرب يف خمتاف اجملاالت 
دية وغريها، ليس مم وجهة نظر أتحاهبا وإمنا ابألساس مم ممتثرات خارجية وحتت نباءة ق ى غري األمنية والسياسية واالقتصا

نررية سياسية واقتصادية ناى مست ايت القمة –نررية. جرى ذلك يف أ مات س راي وليبيا واليمم، فضً  نم ممتررات نررية
 والربملاانت اللررية.

ت هذه املمتررات وانلكاساهتا ناى حت الت اللامل اللريب.. هل  تضمم  س ايت هذا املشهد يطرح  ساؤالت نم مضامع ودالال
لاصرانات القائمة وحا اًل لامشك ت أو م اجهة لأل مات؟ هل  تضمم حتقيًقا لامصاحل اللررية وأهداف الشل ب يف استقرار 

 ها س اء يف اإلقايم أو نرب حساابت ناملية؟ وأمم وحرية و نمية واستق ل.. أم إهنا  ر يبات لصاحل الق ى غري اللررية ومصاحل
وأايا كانت كيفية اإلجارة نم هذه األسئاة وطبيلة ممتشراهتا )كما سيتضح مم  قارير املاف( وفًقا لنمط املمترر )إقايمي/ناملي، 

ا هي نتاج واضح لطبيلة رمسي/غري رمسي،..(، فإن ما جيب أتكيده ارتداء ه  أن هذه احلالة "املمتررية" ح ل "اللرب" اآلن، إمن
(، وما أفر  ه مم أمناط  دخ ت 2182-2188السياقات اإلقايمية والدولية اليت كشفت نم نفسها خ ل اللقد األخري )

 خارجية نميقة يف إدارة القضااي اللررية.
طبائع األم ر املت قلة، فاقد وتات هذه األمناط إىل حد ٍّ أن أتبحت هذه التدخ ت س اء مم ق ى إقايمية أو ق ى ناملية مم 

رل املستدناة مم النظم اللررية: فاقد أضحت األخرية أكثر مم جمرد اترع أو أداة، رل أضحت جزًءا مم املنظ مة اخلارجية املهيمنة 
اليت  رفض إحداث  غيريات جذرية يف املنطقة  دفع أبمم وحرية واستق ل ورفاهية شل هبا. رل املمتكد أن هذه الشَبكة مم 

 دخ ت إمنا  ق د إىل ما ه  نكس ذلك راًما. ويساندها ناى ذلك نديد مم الل امل الداخاية ابألساس واإلقايمية واللاملية.الت
املركبة. وال يستقيم فهم هذه احلالة املمتررية الراهنة والل امل املشك ِّاة لطبيلتها ونتائجها إال ابستدناء الذاكرة التارخيية هلذه الظاهرة 

 ستدني التدرر واملقارنة رع اخلرب ع احلضاريتع اللررية واإلس مية مم انحية والغررية  إشكالية مهمةالصليد  رب   وناى هذا

                                                           

   ر مركز احلضارة لادراسات والبح ث.أستاذ الل قات الدولية املتفرغ ركاية االقتصاد واللا م السياسية /جاملة القاهرة، ومدي 
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احلداثية مم انحية أخرى، ومها دائراتن يف  فانلٍّ مستمرٍّ شهد ناى الدوام  لاقب دورات مم الصراع املساح أو السامي ودورات 
 ئر ع.مم الصل د والرتاجع لكل مم الدا

والذاكرة احلضارية التارخيية لألمة يف مرحاة هن ضها وتل دها أو مرحاة  راجلها  قدم دالالت مهمة نم هذه اإلشكالية، مقارنة 
مبا  قدمه اخلربات احلضارية التارخيية الغررية؛ س اء يف ما قبل النهضة احلديثة أو يف مراحل تل دها وهن ضها املناظرة لفرتة رداية 

 والدفاع مث االحندار يف التاريخ احلضاري اإلس مي. الرتاجع 
ومم مث فإن استدناء رلض النماذج التارخيية مم كافة هذه املراحل التارخيية الكربى املقارنة الرد أن خيترب طبيلة هذه اإلشكالية 

يف تفاعل مستمر )حرابا وسلماا( هل اختالل توازن القوى العاملي بني دائرتني حضاريتني اليت ياخصها السمتال املركب التايل: 
البد أن يكون على حساب شعوب وأمم الدائرة األضعف )عسكرايا واقتصادايا وثقافيًّا( يف توازن القوى العاملي؟ وكيف 
أضحت املؤمترات الدولية عرب املراحل التارخيية املتعاقبة ساحة الختبار طبيعة تطور هذه التوازانت وآاثرها على حقوق 

ألمم وليس فقط مصاحل القوى التقليدية؟ وما الذي أبرز هذه األداة الدبلوماسية على الساحة الدولية وكيف الشعوب وا
 تطورت، وما مآهلا املعاصر مقارنة مبا قبل؟

لة : اختيار رلض النماذج التارخيية املتقاراة ذات الدالاألولإن مناقشة هذه اإلشكالية يستدني يف هذه ال رقة املفاهيمية أمريم؛ 
ابلنسبة لال قة رع طبيلة املمتررات الدولية ونتائجها وآاثرها ناى حق ق الشل ب يف مقارل مصاحل الق ى التقايدية مم انحية، 

 ورع السياقات الدولية اإلقايمية واللاملية وحالة الت ا انت رع الق ى الدولية.
ية واللاملية ح ل املنطقة اللررية خ ل اللقد الثاين مم األلفية : استدناء خريطة م مح وخصائص السياقات اإلقايماألمر الثاين

الثالثة، وريان مدى أتثريها ناى أمناط التدخ ت اخلارجية وخاتة املمتررات اإلقايمية ونرب اإلقايمية اليت  دور ح ل القضااي 
 ادة رسم احلدود واألدوار. املتشاركة املتفجرة وم ضلها مم إنادة  شكيل الت ا انت يف املنطقة ومم ح هلا وإن

 
(8) 

رغم ضرورة االجتهاد أن يك ن اختيار مناذج اترخيية متقاراة شارحة، وكاشفة نم اإلشكالية م ضع االهتمام، اختيارًا نامياا منظًما، 
االجتهاد يف هذه إال أنه ال  كم ادناء قدرة هذه ال رقة املفاهيمية ناى القيام هبذا، ومم مث فهي   جه النظر إىل ضرورة هذا 

املنطقة البحثية أكثر مما  دني القيام هبذا رص رة شاماة كاية؛ س اء ناى تليد كل مم الدائر ع اإلس مية والغررية أو نرب كل 
الغررية  مراحل  ط رمها التارخيي املتقاراة. ومم مث فإن النماذج املستدناة يف هذه ال رقة هي األكثر ذي ًنا و داواًل يف الت اريخ الكربى

السياسية )الدرا ماسية( احلديثة، و ظل منطقة الت اريخ احلضارية حباى ابلكثري مم النماذج اليت حتتاج لاكشف ننها ودراسة 
وهي -خرباهتا ودالالهتا نرب مخسة نشر قران وليس اخلمسة قرون األخرية فقط؛ ألن  اك األخرية )اليت سرتكز نايها ال رقة( 

حتمل رصمات وجه واحد لالماة؛ وه  النه ض الغريب احلديث ورداية الرتاجع احلضاري اإلس مي، يف  -ااألكثر ذي نا وانتشارً 
 حع أن ما قباها مم القرون حيمل رصمات الصل د احلضاري اإلس مي.

ة إلشكالية يك ن له داللة نامية مهمة ابلنسب -أي يف وجهْي اللماة-ومم مث فإن استدناء مناذج مم ممتررات يف املرحاتع 
يف مراحل قوة وصعود نظم اخلالفة اإلسالمية مل تضح ِّ مؤمتراُت ما بعد انتصارات هذه الدراسة؛ ومم مث اختبار املق لة التالية: 

النظم حبقوق الشعوب واألمم )مسلمة أو غري مسلمة( من أجل مصاحل قوة ضيقة. ويف مراحل تراجعها وضعفها، املتزامنة 
الواقعية هي احلاكمة؛ محايةا ملصاحل الدولة القومية يف -يمنة الغربية واحلداثية، كانت القاعدة احلداثيةمع مراحل الصعود واهل

 صراعها مع غريها من الدول القومية وعلى حساب األمم والشعوب )أوروبية أو غري أوروبية(.
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ية احلديثة جيدر الت قف نند امل حظات املنهاجية وارتداًء، وقبل استدناء خريطة النماذج التارخيية الشارحة لداللة اخلربة الغرر
 :التالية

، فه  جماٌس جمتمٌع لاتشاور والبحث يف أمر ما، وامللىن الاغ ي اإلجنايزي لكامة (1)ابلنظر إىل امللىن الاغ ي لكامة "ممترر" (8)
Conference ما مم يشارك فيه؟ ما ه  اجتماع شخصع أو أكثر ملناقشة أم ر ذات اهتمام مشرتك أو  بادل لآلراء. أ

ونرب مسار  ط ر الظاهرة -امل ض ع؟ ما الشكل؟ ما الزمان واملكان ...؟ فجميلها أم ر متلددة ومتن نة؛ مما يلين أن هناك 
أشكاال متلددة مم املمتررات: ثنائية أو مجانية، رع نفس الق م أو مع غريهم مم األق ام، ح ل قضية حمددة أو  -التارخيي

 وألمل، رقيادة حمددة أو ردوهنا، وفق مرجلية ملانة أو ال؟ خريًا أو شرًا؟ رلد حرب أو يف ظل س م؟ ح ل حالة أكرب
 وهكذا..!

والنماذج املستدناة يف هذه ال رقة املفاهيمية  ركز ناى اجلانب اخلاأل ابإلشكالية واملق لة مم الطرف السائد )أو املنتصر       
 أو...( وما طبيلة النتيجة؟ 

املمتررات الدولية األورورية قد أضحت يف نصر النهضة األورورية احلديثة  قايًدا درا ماسًيا واضًحا، وخاتة منذ ممترر  وكانت (2)
؛ حيث وضع ق اند حمددة لاسا ك الدويل، ووضع أسس نظام املمتررات الدورية لاتشاور ح ل املشاكل الدولية  8184فينيا 

اللاملية يف نصر التنافس -الروسية، مث األورورية–اللثمانية-ورورية ارتداء، مث األوروريةاأل–ك سياة إلدارة الت ا انت األورورية
 .(2)االستلماري اللسكري

هي ساحة مفاوضات أو  فامهات  غافها األطر اللسكرية والسياسية الرمسية،  -أاًي كان منطها ومست اها–إن املمتررات الدولية  (1)
ل مبشاهد أخرى، قد ال  بدو مباشرة ناى طاولة املفاوضات، وال يليشها املفاوض ن يف حع أن منطاقاهتا أو نتائجها  تص

مم الدرا ماسيع واللسكر، ولكم يليشها ويلايشها "الناس" أهل الب د أو أتحاب القضااي حمل النزاع: قتاى، مشرديم، 
 الجئع، مقاومع، متآمريم، تارريم، ملرتضع... إخل.

ا مم مطالب و طالات ليست هي حمل االنتبار واالنتناء ناى طاولة املفاوضات، ولكم ابألساس هذه املشاهد وما حييط هب
مصاحل الدول و  ا انت الق ى. وقد يتذكر أتحاُب الياقات البيضاء وأررطة اللنق والبذالت الفاخرة همتالء الناس ربلض اللبارات 

ذا فإن لاتاريخ الدرا ماسي أو التحايل الدرا ماسي هلذه املمتررات وجه نم األرلاد اإلنسانية وال  مة لتجميل الص رة القاسية. وهل
آخر ال يتصل ابملا ك واحلكام واألمراء وقادة اجلي ش والدرا ماسيع فقط، ولكم يتصل ابلناس وحق قهم وأهدافهم؛ ولذا فإن 

انبع مت ا ية يف حع أهنما وجهان للماة مصادر حتايل اجلانبع الرمسي والشليب مصادر خمتافة. ومم مث فإن األخبار نم اجل
واحدة. رلبارة أخرى؛ الت اريخ السياسية لاممتررات الدولية ليست هي   اريخ احلقيقة ولكم هي   اريخ رمسية ال  لام كل احلقيقة، 

 وقد  زيفها.
 مية اإلشارة إىل ما ياي:ناى اخلربة الغررية احلديثة، ويكفي رشأن اإلس  -كما سبقت اإلشارة–وسنقتصر يف هذه ال رقة  (4)

إن التقاليد الدرا ماسية اإلس مية يف هذا اجملال كانت أسبق مم الغررية احلديثة وأكثر اخت فًا، مم حيث املرجلية ومم مث مم 
ة حيث الق اند املنظ ِّمة ومم حيث األهداف. وقد  با ر االخت ف الرئيس رع اجملم نتع مم التقاليد احلضارية يف اإلشكالي

                                                           

   http://cutt.us/z3pshانظر ملجم امللاين اجلامع:( 1)
 -14، أل 2114، القاهرة، دار الفجر لانشر والت  يع، طللشريم ط ر السياسة الدولية يف القرنع التاسع نشر واانظر: د.حممد السيد سايم، ( 2)

14  ،815. 

http://cutt.us/z3psh
https://www.goodreads.com/book/show/15982906
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األساسية حمل الدراسة، اليت  كم أن  تضح مم خريطة لانماذج التارخيية املتقاراة لاشرح الكاشف نم ج هر هذه االخت فات 
 س اء يف فرتات الق ة أو الضلف، يف دراسة شاماة مقباة.

ناى ق اند وأسس هذه  فاقد كانت املرجلية اإلس مية هي املنطاق يف التنظيم الداخاي، ومم مث أتسيس الل قات الدولية
املرجلية، منذ أتسيس دولة املدينة املن رة رقيادة الرس ل )تاى هللا نايه وسام( وإرساء ق اند اخل فة الراشدة، و  ايل نظم اخل فة 

ت أو اإلس مية. ومنها  اك الق اند احلاكمة إلرسال البلثات الدرا ماسية والرسل ووظائفهم، ونقد امللاهدات رناء ناى ممتررا
 .(3)مفاوضات

وهلذا اختافت التقاليد اإلس مية املتصاة هبذا اجملال نم نظائرها الغررية؛ نظرًا الخت ف املرجليات س اء الدينية قبل وستفاليا 
اليت كانت  شكل الدوافع والسا ك األورويب، أو رلد وستفاليا أي رلد االدناء أبن مصاحة الق مية وليس الديم هي  8541
وإذا كانت اخلربة النب ية الشريفة كنسق قياس مرجلي  رب  األرلاد القيمية اليت حتكم التلامل مع "الناس" كفارًا أو أهل  احملرك. 

كتاب )مم مرجلية إس مية(، وإذا كانت خربة اخلافاء الراشديم يف هذا اجملال أيًضا  متسس ناى اخلربة النب ية ورتد هبا و تهد 
خت ف السياقات الزمنية واملكانية، فإن خربات التاريخ اإلس مي نرب اللص ر اإلس مية املتتالية لبناء فقه جديد يستجيب ال

)األم ية، اللباسية، املما كية، اللثمانية( يف فرتات الق ة والضلف، يف إطار مركزية اخل فة أو تل د دور أمراء وس طع حيكم ن 
مايات السق ط واالسرتداد )كما يف األندلس مثً (؛ هذه اخلربة املمتدة واملركبة أرجاءها يف إطار نمايات الفت ح واال ساع أو ن

 حباى ابلنماذج واحلاالت الرشيدة، وفق األتل القرآين والنهج النب ي، أو غري الرشيدة. 
املهيمم، طياة نشرة وحيث إن مفه م السياسة والل قات الدولية يف مرحاة التأسيس والبناء والصل د احلضاري اإلس مي السائد و 

قرون ناى األقل وقبل النه ض األورويب احلديث، خيتاف ر ض ح نما ساد اللامل اإلس مي ابلتدريج منذ رداية امل جة الثانية مم 
فستقتصر الورقة على خربة القرون اخلمسة األخرية اليت اهلج م األورويب احلديث ناى اللامل اجلديد وناى قاب اللامل القدمي، 

الصعود األورويب الدويل يف مواجهة حتدي الدولة العثمانية وفتوحها وهيمنتها الدولية حىت منتصف القرن الثامن  شهدت
 عشر على األقل، مث اندماجها يف نظام التفاعالت األوروبية يف إطار مرحلة دفاعها وتراجعها.

 
(2) 
التأسيس والصل د احلضاري احلديث، وسياقاهتا اإلقايمية واللاملية وابلنظر إىل خريطة النماذج التارخيية احلضارية الغررية يف فرتة 

 واألمثاة الشارحة  كم اإلشارة إىل ما ياي:
االنط ق مم نامنة السياسات الداخاية، منذ أتسيس الدول الق مية اللامانية؛ ومم مث نامنة الل قات الدولية ارتداء  -8

رة الت ا انت ناى القارة األورورية مث ممتررات التنافس االستلماري و قسيم مم ممترر ويستفاليا مرورًا مبمترر فيينا وإدا

                                                           

 انظر يف هذا: ( 3)
د. أمحد نبد ال نيس: األت ل اللامة لال قات الدولية يف اإلس م، يف: د.اندية مصطفى )إشراف(، مشروع الل قات الدولية يف اإلس م،  -

 اجلزء اخلامس(. ) 8225القاهرة: امللهد اللاملي لافكر اإلس مي، 
ء د. نبد اللزيز تقر: الل قات الدولية يف اإلس م وقت احلرب، يف: د.اندية مصطفى )إشراف(، مشروع الل قات الدولية يف اإلس م، )اجلز  -

 السادس(.
 يف اإلس م"، الرابط: منش رات  فاروق محادة، البلثات الدرا ماسية يف اللهد النب ي وأثرها يف التشريع الدويل، ضمم أنمال ندوة "التشريع الدويل -

 م.8222كاية اآلداب واللا م اإلنسانية، ط األوىل، 
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املستلمرات رع الق ى الكربى األورورية املتنافسة ناى اهليمنة اللاملية، وت اًل إىل ممتررات  س ية آاثر احلرب اللاملية 
 األوىل.

 وخ ل هذا املسار  با رت السمات التالية:  -2
 ة األورورية أو غريها مم ندمه ليس احرتاًما حلق ق الشل ب ولكم وفًقا حلساابت مساندة احلركات الق مي

تراع مصاحل الق ى و  ا انهتا، ولألسف حتت ذريلة احلفاظ ناى االستقرار واألمم والسام، واملقص د طبًلا 
 ذلك اخلاأل ابلدول والنظم واأُلَسر احلاكمة املهيمنة وليس الشل ب أو الدول املنهزمة.

 م الدول و رسيم احلدود رينها أو إنشاء دول جديدة أورورية أو غريها وفًقا لات ا انت ودون مراناة ل حدة  قسي
الشل ب أو األمم. وذلك خ ل إدارة الت ا انت األورورية ناى القارة أو خ ل نماية التنافس االستلماري 

مل اجلديد وحىت استلمار قاب اللامل الدم ية ناى أراضي وثروات شل ب اللامل، ارتداء مم اكتشافات اللا
 أي اللامل اإلس مي.-القدمي 

  قنع هيمنة جمم نة مم الدول ناى السياسة الدولية يف م اجهة جمم نة أخرى مم الدول، دون األخذ يف 
االنتبار مصاحل الشل ب واألمم وحق قها الق مية أو الدينية أو اإلنسانية مبا يف ذلك الشل ب األورورية 

 يحية ذاهتا وليس فقط الشل ب املا نة وغري املسيحية.املس
رلبارة أخرى، فإن جمم ع هذه السمات الكربى السائدة ناى السياسات اللايا وغريها  سد طبيلة النم ذج احلضاري لاتنافسات 

ال أخ قي الذي يقدس األورورية ومع غريها مم احلضارات، وه  النم ذج ال اقلي ال قيمي –والت ا انت والصرانات األورورية
الدولة الق مية، والذي ينطاق مم من ذج ملريف وضلي، مادي ناماين. وأرادت هذه الق ى أن  فرض هذا النم ذج احلداثي 

 اللاماين ناى اللامل خ ل نماية االستلمار الدم ية؛ ابنتباره النم ذج اللاملي األتاح واألرشد لاتن ير والتقدم والس م.
مات الكربى لاسياقات اإلقايمية واللاملية، األورورية الغررية ناى ض ء أمثاة املمتررات الكربى التالية: و تضح هذه الس -1

، ممتررات  س ية احلرب اللاملية األوىل وخاتة فرساي. وهي ممتررات ث ثة 8184، ممترر فيينيا 8541ممترر وستفاليا 
كانت منطاقات لنظم دولية وهناايت لنظم أخرى، واخنرطت فيما كربى رر ت يف مفاتل اترخيية أورورية وناملية مهمة، و 

 رينها ساساة مم املمتررات "األتغر"،  نفيًذا السرتا يجياهتا الكربى.
  فإنه يلترب ختام ساساة مم احلروب امتدت ث ثع ناًما رسبب الصراع رع (4)م8541 ملؤمتر وستفالياابلنسبة ،

حرواًب دينية ولكنها سرنان ما انتشرت وأتبحت حرواًب سياسية، دخاتها الدمنارك الكاث ليكية والربو ستانتية، ردأت 
والس يد وفرنسا يف م اجهة اإلمرباط رية الرومانية، وحلفظ الت ا ن يف أورواب اضطرت اإلمرباط رية إىل الدخ ل يف 

 مفاوضات انتهت رصاح وستفاليا، وأدى هذا الصاح إىل جمم نة مم النتائج مم أمهها:
  فتت اإلمرباط رية الرومانية واستق ل رلض والايهتا، وضم فرنسا منطقة األلزاس ورلض أجزاء الا ريم، وظه ر 

 رراندنربج كدوقية كربى  تزنم احلركة الربو ستانتية.
 إقرار مبدأ التلايش رع الكاث ليكية والربو ستانتية، رل والتلايش رع األداين، حبيث ال يصبح "الديم" سبًبا يف 

 احلروب رع الدول.

                                                           

 .41، 12د.حممد السيد سايم، مرجع سارق، أل ( ملزيد مم التفصيل راجع: 4)
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  وليس -االنرتاف ابل الايت كدول ذات سيادة، وابلتايل  با ر النظام الدويل الذي  لترب فيه الدول
الركم الرئيس، مما مهد لظه ر الدولة اإلقايمية و ط ر فكرة الدولة الق مية ذات السيادة اليت  -اإلمرباط رايت

 حتتكر استخدام اللنف وندم التدخل يف شئ هنا. 
  دشع نهد جديد يف السياسة الدولية يق م ناى: احرتام سيادة الدولة، واملساواة رع الدول رصرف النظر 

 نم مذهبها الديين أو نظامها السياسي.
  ،وق ام هذا اللهد اجلديد مفه م "  ا ن الق ى" رع جمم نة الدول األورورية الرئيسية: رريطانيا، وفرنسا

ذلك إقرار ن ع مم التكافمت النسيب رع  اك الدول ف   سيطر دولة واحدة أو وروسيا، ورروسيا، ويُقصد ر
ائت ف ناى السياسة األوررية، واختاف هذا الت ا ن مم مرحاة إىل أخرى طبًقا لل قات الق ى، وللبت 

رحاة الق ة رريطانيا الدور الرئيسي يف احملافظة ناى هذا الت ا ن. وكانت اإلمرباط رية اللثمانية ما  زال يف م
وكانت طرفًا يف الت ا انت األورورية ول  رشكل غري مباشر،  شارك يف املمتررات الدولية ط ال القرنع الثامم 

 نشر والتاسع نشر كما سبقت اإلشارة.
  نتاج السياقات اإلقايمية األورورية منذ منتصف القرن السارع نشر؛ أي كان مفص ً اترخيًيا (5)8184 مؤمتر فينياوكان 

 مهًما رع القرن الثامم نشر والقرن التاسع نشر.
ومنذ ما رلد وستفاليا، ويف ظل نظام الدول الق مية اللامانية املستحدث، اجتاح أورواب ندٌد مم الث رات اللامية والفكرية مث الث رة 

–االمرباط رايت القد ة )النمساوية الصنانية، ومجيلها أدت إىل نش ء الظاهرة االستلمارية واخت الت الت ا انت األورورية رع 
 اجملرية والربوسية واللثمانية( ورع الق ى الكربى الصنانية اجلديدة رقيادة رريطانيا رصفة خاتة.

نقطة حت ل يف مسار السياسات األورورية والدولية رصفة نامة؛ حيث مثات حتداًي لانظم  8212مث مثات الث رة الفرنسية 
ظام   ا ن الق ى األورويب، ودفاًنا نم حق ق الشل ب يف التحرر مم استبداد املاكيات. إال أن هزائم التساطية األورورية ولن

قد أدى إىل ممترر فيينيا  -نتيجة حتالف ق ى أورورية إلنادة رناء نظام الق ى يف م اجهة سلي فرنسا لاهيمنة–انراي ن املتكررة 
 ل ضع أسس نظام   ا ن أورويب جديد.

املتحالفة مرة أخرى يف فيينا، رلد هز ة انراي ن الثانية؛ وذلك مم أجل  رسيخ أسس التس ية السياسية يف أورواب،  اجتملت الدول
 ومت اال فاق ناى ث ثة مبادئ لاتفاوض وهي:  

 إنادة احلق ق اإلقايمية والسياسية ملا ك وأمراء الدول املتحالفة رصرف النظر نم التطالات الق مية. -1
 املنتصرة أبقاليم جديدة. ل يض الدول  -2
 إضلاف فرنسا حىت ال  ل د إىل سياسة الت سع اإلقايمي. -3

وناى ض ء نتائج املمترر يك ن قد نشأ نظام جديد يف أورواب يُلرف ابسم "اال فاق األورويب"، يق م ناى الت ا ن رع الق ى الكربى 
ورورية املنتصرة ناى السياسة األورورية وقمع اال اهات يف أورواب حبيث ال  طغى ق ة ناى أخرى، وضمان سيطرة املَاكيات األ

اجلديدة اليت جاءت هبا الث رة الفرنسية. ويتضح أن ذلك النظام اهتم ابلت ا انت األورورية وإبنادة األوضاع إىل ما كانت نايه مم 
 الث رة الفرنسية ومبادئها.قبل الث رة الفرنسية، ومل يهتم ابلتطالات الق مية لاشل ب األورورية، وأتثرها أبهداف 

                                                           

 .55-58املرجع السارق، أل : انظر( 5)
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ومم انحية أخرى، نرب القرن التاسع نشر، ويف ظل نظام ممترر فينيا،  صاند التنافس االستلماري األورويب يف آسيا وأفريقيا، 
التقايدية وار بط هذا التنافس ابلت ا انت ناى القارة األورورية رع رريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا ورينهم ورع اإلمرباط رايت 

-النمساوية واللثمانية، وسجل القرن التاسع نشر وحىت أوائل القرن اللشريم انلقاد ممتررات أورورية لتقنع املقاتات االستلمارية 
أي املساومات رع الدول االستلمارية القتسام املستلمرات. وكان هذا التنافس ه  سبب أساس مم أسباب اندالع احلرب اللاملية 

ح ل لمال أفريقيا، وا فاق  8214ح ل أفريقيا، واال فاق ال دي  8114-8114ومم أهم هذه املمتررات ممترر ررلع  ،(6)األوىل
 ح ل مصر والشام.  8141ح ل الشام، ومم قباهم ممترر لندن  8285سايكس ريك  

والشل ب أو القبائل. ورت  فاقد اقتسمت هذه املمتررات وغريها األراضي والثروات ورمست احلدود ناى حساب  قسيم األمم
املفاوضات والتقسيمات يف إطار ترانات و  ا انت الق ى األورورية مم أجل اهليمنة ناى أورواب واللامل. ومم مث فإن  طالات 

القرن الشل ب س اء األورورية حن  احلرية أو ال حدة الق مية، أو غري األورورية حن  االستق ل وال حدة أيًضا قد مت إهدارها ط ال 
 . (7)التاسع نشر ناى حن  قاد إىل اندالع احلرب اللاملية األوىل

  أيًضا من ذًجا اثلثا كبريًا، ويف مفصل اترخيي آخر، لكيفية إهدار حق ق  (8)احلرب العاملية األوىل مؤمترات تسويةوكانت
 صفية االمرباط رية النمساوية  و طالات الشل ب األورورية واللررية حلساب   ا ن املصاحل رع الق ى الكربى. فكانت

اجملرية والدولة اللثمانية ناى حساب  قسيم شل ب وق ميات يف الباقان وشرق أورواب حلساب قيام دول جديدة )ر لندا 
مث ً(، أو إنادة  رسيم حدود دول أخرى )أملانيا( و قسيم جزء مم األمة األملانية رع أكثر مم دولة، انهيك ابلطبع نم 

 قسيم يف الشام وكردستان رلد هز ة الدولة اللثمانية.إنادة الت
ولقد كانت هذه التس ايت غري نادلة ناى النح  الذي جلاها حتمل رذور اندالع حرب ناملية اثنية رلد نقديم مم الزمان، 

القدمي ويف أقصى  ومرورًا أب مة اقتصادية ناملية طاحنة دشنت آاثرها وسهات مم تل د نظم فاشية وان ية يف نقر دار اللامل
 الشرق، وقادت مجيُلها اللاملَ إىل حرب دم ية طاحنة.

، ناى ض ء هذه النماذج مم التاريخ الدرا ماسي األورويب  كم الق ل: إذا كانت أدريات التاريخ الدرا ماسي أو خالصة القول
القرن اللشريم  ركز ناى نمايات وآليات إدارة  ط ر التاريخ السياسي لال قات الدولية الغررية خ ل القرن التاسع نشر وأوائل 

الصرانات والت ا انت الرمسية اللايا، فإن استدناء ما يتصل مبصري الشل ب واألمم والق ميات واألداين، يف أورواب أو خارجها، أييت 
مانية والفكرية ُ ستدنى ذكرُه يف شكل أرقام نم الضحااي ومساحات األراضي املستقطلة والثروات املهددة. و ظل اآلاثر االجت

مم قبيل االستثناء يف األدريات اليت  نحى منًحى أكثر مليارية مم املناحي ال اقلية ال ضلية الصادة اليت هتتم ابهلياكل والدول 
ة الق مية أكثر مم اهتمامها أبحد نناتر هذه الدول ورمبا أمهها وه  الشلب واترخيه وه يته قبل  قسيم األرض وممارسات الساط

 والسيادة.
ودراسات  -أي ما رلد االستلمار-ومم مث جند أن اال اهات النقدية ما رلد ال ضلية وال اقلية )مم قبيل ما رلد الك ل نيالية 

مقاومة اهليمنة( أكثر اهتماًما رت اريخ الشل ب واألمم وملاانهتا يف ظل ترانات الق ى واملصاحل. ولكم يظل لات اريخ اجلزئية أو 
مللاترة نم اللامل اإلس مي، ريزها يف استدناء األرلاد الدينية واالجتمانية والفكرية يف كل مم دوافع وآليات وآاثر الكاية ا

                                                           

 .8211، مكتبة األجنا  املصرية، القاهرة، الل قات السياسية الدولية ىف القرن اللشريمانظر د.مسلان رطرس فرج هللا،  (6)
 .245 – 824( انظر التفاتيل يف آسيا وأفريقيا والقضااي اللثمانية وال طم اللريب، يف: د.حممد السيد سايم، مرجع سارق، أل 7)
 .112 – 211( انظر  فاتيل هذه التس ايت ونتائجها وت ال إىل احلرب اللاملية الثانية، يف: املرجع السارق، أل 8)

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=2.&SearchText1=%D9%81%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%2C+%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3.
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&criteria1=9.&SearchText1=%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%88+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d8%a9%d8%8c+
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احلروب الكربى مث التدخ ت اخلارجية يف ظل االستلمار وما رلده. و قع املمتررات الدولية االستلمارية الكربى يف قاب هذه 
 التحاي ت.

 
(1) 

الذاكرة التارخيية املعاصرة النماذج التارخيية السارقة حىت أوائل القرن اللشريم  كم استدناء خربات ومناذج  وناى ض ء دالالت
وحىت أوائل القرن احلادي واللشريم، وت اًل إىل مناذج اللامع األخرييم مم هذا اللقد الثاين مم القرن احلادي  عرب القرن العشرين

 (.2182-2182واللشريم )
ت ومناذج وقلت ردورها يف ظل سياقات دولية وإقايمية شكات أمناط احلروب والتدخ ت اخلارجية يف القضااي اللررية، وهي خربا

ويف قابها أمناط مم املمتررات الدولية اجلزئية والكاية، اليت نكست ردورها نماية تراع املصاحل و  ا انت الق ى ناى حساب 
 حق ق الشل ب ومصاحلها.

اليت واجهتها  أررلة أمناط مم القضااي الكربىكرة سي  مم هذه املمتررات يازم رسم خرائط هلا، وذلك ابلنظر إىل و قدم لنا الذا 
الشل ب اللررية وما الت حىت اآلن و تجدد مسائاها مم مرحاة إىل أخرى مم مراحل  ط ر السياقات اإلقايمية واللاملية نرب هذا 

احلضاري الداخاي، التبلية لانظام اللاملي رلد انتهاء االستلمار التقايدي، مشروع الصهي نية منط التغيري  هذه القضااي هي:القرن. 
 اللاملية وندوان إسرائيل، ال حدة أو التضامم اإلقايمي ونرب اإلقايمي.

مح السياق ، واليت وسم ك  منها حدٌث إقايمي وناملي مفصاي شكَّل م واملراحل الفرنية اليت مرت هبا  فان ت هذا القرن
 الدويل لكل مرحاة، هي:

 تصفية توازن القوى املتعدد التقليدي وتقسيم األوطان العربية: -املرحلة األوىل 
 س ايت حرب ناملية أوىل، ضلف الدولة اللثمانية و فكها و فكك اإلمرباط رية النمساوية اجملرية، رداية مشروع تهي ين  نافسي 

اى السطح ق ى جيدة، نامل جديد يتشكل، شل ب مل يت قف سليها ل ستق ل رقيادة ق ى ناملي يزيح ق ى كربى قد ة ويرب  ن
 .(9)وطنية وخاتة ق ى إس مية قادت الكفاح املساح يف حع اكتفت ال طنية اللامانية ابملفاوضات

 احلرب الباردة والثنائية القطبية واحلرب الباردة العربية: -املرحلة الثانية 
اثنية و  ا ن ق ى ناملي جديد، ظه ر إسرائيل، تراع أيدي ل جي ناملي وانقسام اللامل إىل ملسكريم، حركات هناية حرب ناملية 

و دانياهتا الداخاية  8252االستق ل اللررية، ورداية احلرب الباردة اللررية رلد م جة مم االنق ابت اللسكرية، هز ة ي ني  
 .(10)والصرانات اللررية يف ظل رداية االنفراج و راجع احلرب الباردةواإلقايمية ناى الصراع اللريب اإلسرائياي 

 تصفية احلرب الباردة وصعوابت املقاومة الوطنية يف ظل العوملة -املرحلة الثالثة: 
احلرب االنفراج الدويل، وحرب أكت رر وإنادة  شكيل منط التحالفات اللررية رلد أ مة البرتول مث رلد الس م املصري اإلسرائياي، و 

ات األهاية الابنانية وضرب املقاومة الفاسطينية املساحة مم األراضي اللررية، الث رة اإليرانية واحلرب اللراقية اإليرانية،   ايل سياس
شد أطراف املنطقة رليًدا نم ال حدة واالستق ل واحلرية يف ظل  نامي ق ة إسرائيل، وظه ر هتديدات جديدة لامشروع اللريب مم 

                                                           

 وسايكس ريك .  ( انظر ممتررات  س ايت احلرب األوىل9)
سارق ناى ح ل ممتررات  س ايت احلرب وممتررات إدارة ترانات احلرب الباردة املساحة يف اللامل الثالث أو اللاملية اخلاتة ابألمم األورويب والت ( 10)

ولبنان والس دان، واحلرب اللراقية ، أو إدارة احلروب األهاية يف اليمم 8221و 8252و 8245التساح، أو إدارة الصراع اللريب اإلسرائياي قبل ورلد 
 انظر: حممد السيد سايم، مرجع سارق. اإليرانية، ...إخل.
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ألوطان ومم ج اره )الث رة اإليرانية(، حبيث مل يلد الصراع اللريب اإلسرائياي الصراع األساس، ومم مث  غريت أمناط داخل ا
 اللررية، واللررية اإلقايمية. –التحالفات اللررية 

الطائف إلهناء احلرب وكانت املمتررات الدولية واإلقايمية يف هذه املرحاة كاشفة نم هذه التح الت؛ فلاى سبيل املثال: ا فاقية 
الابنانية و دانياهتا، مث ممتررات فك االشتباك، وت اًل إىل ممترر كامب ديفيد و دانيات الس م املصري اإلسرائياي ناى القضية 

 الفاسطينية، ممتررات احل ار اللريب األورويب، واحل ارات األورورية املت سطية ط ال الثمانينيات،...إخل.
 (11)(1111 -1991اية احلرب الباردة وإعادة تشكيل النظام العاملي والنظم اإلقليمية )هن -املرحلة الرابعة: 

وكان هلذه املرحاة انلكاساهتا شديدة الصل د ناى "اللامل اإلس مي" واملنطقة اللررية رصفة خاتة جب ارها احلضاري اإليراين 
ية يف هذه املرحاة دالالت كاشفة نما أضحى نايه التغاب اخلارجي والرتكي ورلدائها مع "إسرائيل". وكان للدد مم املمتررات الدول

ناى الداخل وناى اإلقايمي حلساب مشرونات التجزئة والتبلية والصل د اإلسرائياي حتت راايت خطر اإلرهاب وأساحة الدمار 
ة واملدنية، وضرورة اإلت حات اهليكاية الشامل وملاداة السامية، واإلس م ف ريا، وهتديد احلركات اإلس مية السياسية لاد  قراطي

 الرأمسالية وفق أجندة تندوق النقد الدويل، وشراء األساحة الغررية مع  قييد الصنانات احلررية ال طنية...إخل.
كة ، ممتررات التفاوض اإلسرائياي األردين مث الفاسطيين الثنائية، ممتررات الشرا 8228ومم مناذج هذه املمتررات: ممترر مدريد 

األورومت سطية، ممتررات احلرب األهاية يف الس دان وحىت انفصال جن هبا، ممتررات ضد ال ج د الس ري وضد دور حزب هللا يف 
، ممتررات حق ق اإلنسان واملرأة يف م اجهة التطرف 2118لبنان،... ممتررات استمرار حصار اللراق وحىت اللدوان نايها 

نقب اللدوان ناى أفغانستان، ممتررات احملافظع اجلدد يف  2118تان، ممتررات ما رلد اإلس مي وخاتة طالبان يف أفغانس
تل دهم يف ال الايت املتحدة األمريكية وحتالفهم مع ممتررات االيباك إنداًدا الحت ل اللراق رلد أفغانستان، ممتررات اإلت ح 

 .2118والثقافات رلد  الد قراطي يف الشرق األوسط ...إخل، وممتررات ح ارات األداين
وأضحت املنطقة اللررية منذ الث رات مث الث رات املضادة مث احلرب ناى اإلرهاب يف قاب التدخ ت اللاملية شديدة التحالف مع 

( 1112 – 1111وقدمت السياقات الدولية واإلقليمية )نظم وقادة الث رات املضادة حتت ذريلة احلرب ناى اإلرهاب. 
 :(12)ة عن أمناط هذه التدخالت من أمهها ما يليمالمح ومسات جديد

اللريب، وه  ليس هدفًا يف حد ذا ه محاية لامدنيع -أتخر فرض  س ايت سياسية مم أناى ناى ساحات االقتتال الغريب (8)
دف ه  شكل وإنقاًذا لألرواح أو احليا لة دون التدمري احلضاري ألوطان أبكماها أرًضا وشلًبا وثقافة وأجيااًل قادمة ولكم اهل

اخلريطة اجلديدة لانظم يف املنطقة وخريطة ن قاهتا اخلارجية، واألهم وضع إسرائيل يف املنطقة. وللل إنادة  شكيل خريطة 
املنطقة و  ا انت الق ى الكربى ح هلا أضحى الشرط املسبق إليقاف هذا االقتتال، ويف قاب هذا التشكيل اجلديد دور 

 إسرائياي سائد يف املنطقة.
ضبارية اإلجارة نم سمتال: مم اللدو لالرب؛ إيران أم إسرائيل أم اإلرهاب  2188مم خصائص نماية إنادة التشكل منذ و  (2)

أم اإلس م السياسي؟ هل اللدو خارجي فقط أم داخاي أيًضا؟ وهذه الضبارية شديدة اخلط رة رلد أن كان الت افق قائًما 
ر ب نايه إنادة  شكيل التحالفات ليس يف م اجهة إسرائيل )متشدديم أم ح ل ك ن إسرائيل هي اللدو. وه  األمر الذي  

                                                           

: أميت يف ( انظر: د.اندية حمم د مصطفى، اهلجمات احلضارية ناى األمة وأمناط املقاومة: رع الذاكرة التارخيية واجلديد منذ الث رات اللررية، يف11)
  .2182: األ مة واملخرج"، القاهرة: مركز احلضارة لادراسات السياسية، اللامل "املشروع احلضاري اإلس مي

 .14 – 11( انظر  فاتيل قضااي ومسائل هذا السياق يف: املرجع السارق، أل 12)
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ملتدلع( ولكم حتالفات مع إسرائيل يف م اجهة حتالفات ضد إسرائيل. ومم مث أضحت إسرائيل نامل  دخل واضح يف 
 ساحات الصرانات الداخاية ملساندة طرف ضد طرف.

يف س راي أو اللراق أو اليمم، والصبغة االنق رية األكثر فجاجة )اليت  مع الصبغة الطائفية الفجة وامللانة ردون حياء س اء  (1)
رع تبغات أخرى( يف مصر وليبيا واليمم. ولقد سبق تل د هذه الصبغة وانفجارها تل ًدا إس مًيا يف رداية الث رات مث 

ى إمجااًل لصيًقا ابإلرهاب، دون رييز رع استهدافًا هلا مم الث رات املضادة، وت اًل إىل أ مة املشروع اإلس مي الذي أضح
 روافد هذا املشروع.

ورع الطائفية متلددة األوجه ورع أ مة املشروع اإلس مي وأخ نته أضحت اهل ية املشرتكة وال ني اجلملي ابلذات احلضارية 
 ار احلضاري والتبلية.اجلاملة يف خطر شديد، ناى حن  يفل مم نضد املقاومة احلضارية لاتصهع والتجزأة واالحند

(، اللذان تزامنا مع ذكرى مئوايت عدة )وعد بلفور، هناية احلرب العاملية 1119-1112ولقد أفرز العامان األخريان )   
يف مصر...( حالة انكشافية عن هذه اخلصائص اليت أضحت شديدة الوضوح واحنسرت عنها الضبابية  1919األوىل، ثورة 
 واألسئلة.

اللدو امللام رمسًيا اآلن ه  إيران وليس إسرائيل، وأكثر األدلة ه  السك ت الرمسي نم كل ممارسات إدارة  رامب  :فمم انحية   
، مث يف رمضان 2185رل والاهث وراءها وإسرائيل ملزيد مم التحالف يف م اجهة إيران )مثً  ممتررات القمة يف السل دية 

اَع الطائفي املقيت رع السُّنة والشيلة ناى حن  يزيد مم  لقيد حاالت االقتتال (، ورذا أضيف إىل الصراعِّ السياسي الصر 8441
الداخاي ويزيد مم تل رة  س ايهتا يف إطار منافسات دولية وإقايمية أكثر مقًتا، ويف املقارل  راجع مم اخلطاب الرمسي رل 

ت مم انحية أخرى كل خطاابت التصهع اليت ال  ربر والنخب ي اللريب احلديُث نم اللداء لاصهي نية وإسرائيل مم انحية، وقفز 
 إقامة الل قات مع إسرائيل فقط ولكم اليت  متسس لشرنية وج د إسرائيل و سكت نم  صفيه القضية الفاسطينية.

سرائيل اآلن : استمرار االقتتال الداخاي يف اليمم وس راي وليبيا، وا ساع  دانيا ه اإلقايمية اليت  الب فيها إومم انحية أخرى   
ية دورًا واضًحا )امل اجهة اإليرانية اخلايجية ودور اليمم احل ثي فيها واختاذها ذريلة لاتصهع اخلايجي، امل اجهة اإليرانية اإلسرائيا

ناى أرض س راي، منذ أن استقر نظام رشار فالتفتت إسرائيل لا ج د اإليراين رلد أن انتهى دوره يف  ثبيت النظام الدم ي مم 
 يد...(.جد
: اإلهناك الداخاي إليران ابللق ابت ليس ال حيد، فاإلهناك الداخاي لرتكيا أيًضا مستمر منذ االنق ب ومم انحية اثلثة   

اللسكري الفاشل وناى حن  يقيد مم إمكانيات وقدرات احلركة الرتكية دنًما لامقاومات املستمرة ضد الث رات املضادة واإلرهاب 
سطينية، رل و صفية األساس احلضاري لا ج د اللريب: ه ية إس مية واترخيًا وجغرافيا. ويف املقارل ينطاق الدور و صفية القضية الفا

اإلسرائياي رق ة ظاهرة خ ل اللامع املاضيع، رلد أن ظل يراقب الث رات نند اندالنها ويبين الروارط مع الث رات املضادة ويغذي 
 اإلرهاب.

تداد اخلناق الداخاي واخلارجي ناى روافد احلركة اإلس مية السامية احلضارية اليت رثل نام د اخليمة يف اش ومم انحية رارلة:   
 الت ا انت مع خمتاف الروافد اإلس مية األخرى، واليت رثل الدرع ال اقية ضد "اإلرهاب" املاتحف ررداء اإلس م.

س م ف ريا مم ك هنا ظاهرة يشهدها الغرب إىل نقر دار الدول اللررية ومم أخطر أدوات هذا اخلناق: اإلن م الذي نقل اإل    
ذاهتا. ومم مث السلي إىل إنادة رسم الص رة الذهنية نم اإلس م ونما جيب أن يك ن نايه املسام ن، رليًدا ردينهم نم احلياة 

 ابإلحلاد. السياسية واالجتمانية واالقتصادية، حمب سع ره يف ُدور اللبادة أو منقطلع ننه
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ا اه تراع أو  نافس الق ى اللاملية منحى أحاداًي حاًدا مع سياسات  رامب اهلج مية واملنفردة ناى كافة  ومم انحية خامسة:   
األتلدة، و لدد املناورات واملقاتات امللانة وغري امللانة رع ال الايت املتحدة وروسيا رصفة خاتة والصع وأورواب، و ظل املنطقة 

ساحة الختبار هذه الت ا انت واحلساابت حلماية املصاحل اخلارجية، ومم مث  ظل  لاين مم آاثرها ناى  -كلهدها دائًما–رية اللر 
 حساب "الشل ب" وحق قها. 

جمم نها ومل حتقق املمتررات الدولية املنلقدة ط ال اللامع املنصرمع )واليت يتناوهلا املاف( نتائج يف التس ية رقدر ما  كشف يف     
مم ق ى  -نم حقيقة املمتررات كآلية درا ماسية إلدارة الصرانات يف ظل اخت الت   ا انت الق ى املخيفة رع رناة املمتررات 

ورع ممثاي النظم املنهكة األكثر ميً  ل ستس م وامل اءمات حلساابت املصاحل، محاية ألنظمتهم  -كربى أو نم ئهم اإلقايميع
 م.ناى حساب شل هب

وناى ض ء كل ما سبق، وأخًذا يف االنتبار التصاند والتط ر يف آليات وأدوات ومربرات التدخ ت اخلارجية يف املنطقة، كاًيا     
وجزئًيا نرب القرنع األخرييم ناى األقل، ووت اًل إىل خربة ما رلد الث رات اللررية؛  كم الق ل إنه نرب األن ام اخلمسة األخرية 

( مم نمر الث رات املضادة واحلروب يف املنطقة أضحى  كراُر املمتررات الدولية ر ا ع ورناية خارجية ظاهرًة 2182 -2184)
رثل غاية يف حد ذاهتا أكثر مم ك هنا وسياة انجلة إلجياد حا ل أو  س ايت ول  ممتقتة   قف اجملا ر البشرية يف ظل رناية الق ى 

 رائع متلددة: اإلرهاب أم إيران أم املقاومة أم تفقة القرن أم ماذا؟؟؟املتصارنة ناى النف ذ واهليمنة وحتت ذ
، 8228واجلدير ابلذكر أن  راكم خربة هذه األن ام األخرية يرب  م مح مهمة وأكثر انكشافًا نما ذي قبل، مقارنة مبشاهد     

2118 ،2188. 
(4) 

العربية ومنط التدخالت -األخرية حول الصراعات العربية على ضوء دالالت الذاكرة التارخيية ووصوالا إىل واقع األعوام
 اخلارجية فيها، فإن خالصة القول هي:

إن الت جه اللام الرتاكمي واملتصاند ه   غاب اخلارج حبا لٍّ مفروضة ونجز الداخاي والبيين نم املبادرة الفاناة، فضً  نم الرتدد 
 والتأرجح ومم مث ندم احلسم يف ال ت ل إىل  س ايت.

ذلك ألن ملايري املصاحل الضيقة لاحك مات والنظم يف الداخل، وملايري حساابت الت ا انت رع الق ى اخلارجية ناى حن  واقلي 
فج، هي احلاكم األساس. ولذا  ستمر األ مات و تجدد مسائاها ر  حا ل حامسة، مع خروج هذه األ مات مث دخ هلا مم ا فاق 

القضااي مفت حة رل ورر ردوائر مغاقة، و تجدد انفجاراهتا يف أردية جديدة، ويظل ج هر القضية فاشل إىل آخر. وهلذا  ظل كافة 
قائًما، س اء قضااي تراع  قايدية أو قضااي ناملية جديدة )مثل البيئة والفقر واجل ع والتنمية والتمييز الن ني أو اللنصري... 

ات أو السكان األتايع، أو ال جئع أو املرأة والطفل وامللاقع والكراهية، وح ارات األداين والثقافات وحق ق األقاي
 واملهمشع...(.

انهيك ابلطبع نم الصرانات املمتدة ذات اجلذور التارخيية والدينية أو اللرقية واليت سرنان ما  نفجر دم اًي يف ج لة لتهدأ رلد 
حساب اللمران واللدالة واإلنسان، والفائز يف املقارل ق ى ذلك ظاهراًي يف ج لة أخرى... واخلاسر يف ذلك كاه الشل ب، ناى 
 الرأمسالية اللاملية وجمملات الصنانات اللسكرية والدوائية وامللا ما ية.

إن اللامل يف ظل الل ملة امللاترة يدخل يف دائرة متشاركة مم املمتررات ال هنائية ال هثة متلددة املست ايت والقطانات واملراحل، 
بدو أهنا أضحت غاية يف حد ذاهتا رل مم طبائع األم ر يف نامل متل مل يدَّن ن أنه أضحى قرية تغرية. ولكم واقع وخربة واليت  

ية هذه املمتررات؛ اإلقايمية أو اللاملية، الن نية أو الكاية،  كشف أن األ مة الرأمسالية اللاملية يف استفحال؛ حيث  ظل األرلاد املاد
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ة  تحكم يف القاة املالكة للناتر الق ة يف اللامل ناى حساب األرلاد القيمية األخ قية اإلنسانية، رل وانتبار النفلية االسته كي
ام مم وجهة نظر همتالء األق ايء.   هذه األخرية نائًقا أمام االستقرار والسِّ

م أجل استمرار هيمنته اللاملية يف م اجهة مراكز إنه النظام اللاملي امللاتر ويف قابه النظام الرأمسايل الغريب اللتيد، يكافح رق ة م
 Globalالق ة اللاملية الصاندة الرأمسالية أيًضا لألسف ولكم غري الغررية، ويف م اجهة مراكز املقاومة اللاملية املنبثقة نما يسمى "

south .س اء يف شكل مساح أو فكري أو مدين حق قي نرب ق مي وناملي " 
ية كربى رلد احلررع اللامليتع األوىل والثانية قد حسمتا هناية نظام اإلمرباط رايت القد ة ارتداًء مث أرست وإذا كانت ممتررات نامل
، إال أن األتلدة اإلقايمية األورورية وغري األورورية نرب اللامل ظات وما  الت  شهد حت الت 8244نظاًما ناملًيا جديًدا منذ 

والثنائية القطبية ارتداء ودشنت مرحاة اتلية مم التفان ت يُلاد فيها  شكيل   ا انت اللامل،  مهمة أدت إىل هناية احلرب الباردة
حالة التح الت يف وسط آسيا، والباقان وأمريكا ال  ينية مثً ، فإن القاب اللريب  -ول  ممتقًتا-ورقدر ما حسمت رلض املمتررات 

يف هناية اللقد الثاين مم األلفية ما  الت كل االحتماالت مفت حة، مشروع سايكس ريك  اثنية، و  8228ما  ال يقاوم منذ 
اللريب -مل حتسم االقتتال اللريب 2182 -2181واحلقيقة ال حيدة املمتكدة هي أن ساساة املمتررات ط ال اللقد وخ ل اللام 

األمريكية  –اخلايجية –اجهة اإليرانيةحتت رناية خارجية، رل إننا ن اجه احتمال انفجار حرب إقايمية مفت حة يف ظل  صاند امل  
منذ ندة أشهر وت اًل إىل أ مة امل اجهة ح ل انق ت النفط يف اخلايج وحبر اللرب. ومل يستطِّع طرف أن يفرض إراد ه ناى 
ر اآلخر حىت اآلن ليستسام ويقي الشل ب نريان احلرب. واألخطر أن هذه التهديدات قد  ك ن غاية يف حد ذاهتا جلذب األنظا

. رل 24/5/2182نم املمتامرة الصرحية امللانة حتت اسم "تفقة القرن"، واليت ردأ  دشينها ناًنا ورفجاجة يف ممترر املنامة يف 
وللل انلقاد هذا املمترر يف هذا الت قيت رلد ساساة ممتررات الرايض ل ستلداء ناى إيران ورلد فشل س سل ممتررات التس ية 

 س راي، ه  غاية يف حد ذا ه إلن ن فرض اإلرادة اإلسرائياية رتلاون مع الصهاينة اللرب.السياسية لايمم وليبيا و 
وأخرياا: إن املؤمترات الدولية، حتت رعاية قوى خارجية ذات مصاحل متصارعة وتسعى إىل احلفاظ على قواعد سيطرهتا 

ستظل جامثة على صدور الشعوب مثرية لآلمال  التارخيية وجتديدها، ليست هي الوسيلة إلجياد حل ألزمات املنطقة. ولكنها
و د ممتررات مضادًة  لكس إرادات الق ى املدنية نرب  الزائفة، ولن يتغري السيناريو إال حني تفرض مقاومة الشعوب إرادهتا

واالستبداد والفساد الق مية واللاملية، املساندة حلق ق اإلنسان وحق ق الشل ب يف  قرير مصريها، واملقاوِّمة لاهيمنة واللنصرية 
ركافة أشكاهلم؛ مثل ممتررات الل ملة املضادة، ومقاومة اللنصرية، واحل ارات، وحق ق اإلنسان، ومقاطلة إسرائيل، واملقاومة 

 لاصهي نية.
ة العربية الناجزة الفاعلة؟ أين مؤمترات وفعاليات املقاومات العربية احلضاري -ولكن يظل السؤال: أين املؤمترات العربية

املدنية السلمية، جنباا إىل جنب مع صمود املقاومات املسلحة ضد إسرائيل وضد كل االحتالل األجنيب ألرض عربية 
 ومسلمة؟

إن  خم "املمتررات الشلبية" املفت حة املستمرة ر  دأب للدة شه ر يف الس دان واجلزائر وغزة وأخريًا يف ندة مدن نررية وإس مية 
وضد ممترر املنامة، لَيحمُل يف طيا ه رلض ممتشرات األمل أن دورة الث رات املضادة والتصهع اللريب  وأجنبية ضد تفقة القرن

)حتت راية احلرب ناى اإلرهاب( الرد أن  قارب هنايتها لتبدأ دورة ث رات جديدة لاتغيري احلضاري، وفق ق اند ومبادئ املرجلية 
 مم أجل اللمران واللدالة محايًة لإلنسان، فرًدا ومجانة وأمة.احلضارية لألمة ركل شل هبا و  جهاهتا ومذاهبها 

وإذا كانت الذاكرة التارخيية احلضارية الغررية احلديثة قد قدمت لنا مشاهد واقلية فجة، فإن القراءة يف الذاكرة احلضارية التارخيية 
لق ى ورع مصاحل وحق ق الشل ب واألمم؛ أي اإلس مية الرد أن  قدم لنا وجًها آخر للماة الل قة رع ترانات و  ا انت ا
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ال جه اللمراين اإلنساين الذي وإن مل يننبِّ ناى ضلف أو ختاذل إال أن نناتر ق  ه كانت حامية رانية حلق ق الشل ب وحامية 
لرسالة وحىت ردأ وحمافظة ناى التلدد والتن ع والتلارف والتداول والتدافع احلضاري؛ هكذا  ق ل لنا   اريخ فت حنا منذ رداية ا

 . (13)الرتاجع، مقارنة رت اريخ كش فهم واستلمارهم الدم ية
 واحلمد هلل.
***** 
 

                                                           

حراوي، النهضة ( انظر ناى سبيل املثال:   ماس أرن لد، الدن ة إيل اإلس م.  رمجة د. حسم إرراهيم حسم، د. نبد اجمليد نارديم، إمسانيل الن13)
 .8221املصرية، القاهرة، 

 م.8211وح ل الفت ح اإلس مية، انظر: ميشيل ر ا ار، إنسانية اإلس م،  رمجة نفيف دمشقية، رريوت: منش رات دار اآلداب، 
د أرانؤوط، اإلس م يف ي غس فيا مم راغراد وح ل املقارنة رع منط الفت ح اللثمانية احلضارية واحلروب املضادة النمساوية اجملرية يف الباقان، انظر: د.حمم

 .8221إىل سراييف ، دار البشري لانشر، نمان، 
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املنطقة العربية يف 
 املؤمترات الدولية
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األزمة الليبية ومؤمتر ابلريمو الدويل إبيطاليا: 

 اخللفية والدالالت والتداعيات
 نبد الرمحم فهيم

 :مقدمة

حت الت كبؤرية وخطؤرية خؤ ل اللقؤد يشهد اللامل اللريب 
ب رع األخري؛ و لصف ردوله وجمتملا ه أ مات طاحنة  تقاَّ 

ة واأل مؤؤات السياسؤؤية واالقتصؤؤادية الثؤؤ رات والثؤؤ رات املضؤؤادَّ 
والثقافيؤؤؤؤؤؤة واالجتمانيؤؤؤؤؤؤة، و صؤؤؤؤؤؤل إىل مسؤؤؤؤؤؤت ى إنؤؤؤؤؤؤادة رسؤؤؤؤؤؤم 
خريطؤؤؤة املنطقؤؤؤة وإنؤؤؤادة رنؤؤؤاء نظامهؤؤؤا وفؤؤؤق  ؤؤؤ ا انت جديؤؤؤدة 

قطار غري نررية، ومشرونات غامضة مم  قف ناى رأسها أ
 ت وسؤؤؤط  ؤؤؤدخُّ " ان ؤؤؤ  نؤؤؤريب"قبيؤؤؤل تؤؤؤفقة القؤؤؤرن و كؤؤؤ يم 

 دة.ثقياة مم أطراف دولية وإقايمية متلد ِّ 

ت هؤؤذه احلالؤؤة يف اللؤؤام األخؤؤري نؤؤرب نؤؤدد مؤؤم وقؤؤد  اَّؤؤ
املؤؤؤمتررات اإلقايميؤؤؤة والدوليؤؤؤة الؤؤؤيت  ناولؤؤؤت قضؤؤؤااي اللؤؤؤرب يف 

 ،سؤؤؤؤية واالقتصؤؤؤؤؤادية وغريهؤؤؤؤؤاخمتاؤؤؤؤف اجملؤؤؤؤؤاالت األمنيؤؤؤؤؤة والسيا
أحؤؤؤؤد مراكؤؤؤؤز االهتمؤؤؤؤام رسؤؤؤؤاحة  اؤؤؤؤك األ مؤؤؤؤة الايبيؤؤؤؤة وكانؤؤؤؤت 

ل إىل حمؤؤاوالت دوليؤة ومبؤؤادرات إقايميؤة لات تُّؤؤاملؤمتررات نؤرب 
مؤؤؤمترر »املؤؤؤمتررات  آخؤؤؤروكؤؤؤان ، ينهؤؤؤي الصؤؤؤراع يف الؤؤؤب د حؤؤؤل ٍّ 

 82الؤؤؤذي استضؤؤؤؤافته مدينؤؤؤة ابلريمؤؤؤ  اإليطاليؤؤؤؤة يف « ابلريمؤؤؤ 
خبصؤؤؤؤ أل األ مؤؤؤؤة الايبيؤؤؤؤة، لا تؤؤؤؤؤ ل ، 2181نؤؤؤؤ فمرب  81و

؛ ناؤؤؤؤؤؤؤؤى غؤؤؤؤؤؤؤؤرار "ا فؤؤؤؤؤؤؤؤاق عال فؤؤؤؤؤؤؤؤاق جديؤؤؤؤؤؤؤؤد لت حيؤؤؤؤؤؤؤؤد الايبي ِّؤؤؤؤؤؤؤؤ
 ىالصؤؤخريات" و"ا فؤؤاق ابريؤؤس"، وقؤؤد انلقؤؤد هؤؤذا املؤؤمترر ناؤؤ

  ،م رفلؤل اللديؤد مؤم األحؤداث والتفؤان تمشهد ليؤيب متؤأ  ِّ 
كؤؤؤان منهؤؤؤا أتثؤؤؤري الصؤؤؤراع الؤؤؤداخاي حؤؤؤ ل الشؤؤؤرنية السياسؤؤؤية 

خايفؤؤؤؤة "طم حؤؤؤؤات و ؤؤؤؤدانيات واالسؤؤؤؤتحقاقات الدسؤؤؤؤت رية، 
                                                           

 .ابحث يف اللا م السياسية 

اللسؤؤكرية، ابإلضؤؤافة ل جؤؤ د ث ثؤؤة ممتسسؤؤات  تنؤؤا ع  "حفؤؤرت
الشؤؤرنية فيمؤؤا رينهؤؤا متمثاؤؤة يف اجملاؤؤس الربسؤؤي الايؤؤيب رربسؤؤة 
فؤؤؤايز السؤؤؤراج واجملاؤؤؤس األناؤؤؤى لادولؤؤؤة رربسؤؤؤة خالؤؤؤد املشؤؤؤري 

اؤؤؤؤؤؤت أحؤؤؤؤؤؤد والؤؤؤؤؤؤيت مثَّ  ،وررملؤؤؤؤؤؤان طؤؤؤؤؤؤربق رربسؤؤؤؤؤؤة نقياؤؤؤؤؤؤة تؤؤؤؤؤؤاحل
ومؤؤم جانؤؤب  .هؤؤذا مؤؤم جانؤؤب ،خمرجؤؤات ا فؤؤاق الصؤؤخريات

ة ابلؤداخل واخلؤارج الثؤ رة املضؤادَّ  ىأييت الصؤراع مؤع قؤ   ،آخر
 ت الدولؤؤؤة الدانمؤؤؤة لاثؤؤؤ رات املضؤؤؤادة وناؤؤؤى رأسؤؤؤها و ؤؤؤدخُّ 

الدول اللررية الث ث: السل دية واإلمارات ومصر، ابإلضافة 
لتشؤؤؤؤارك الشؤؤؤؤأن الايؤؤؤؤيب مؤؤؤؤع مصؤؤؤؤاحل االحتؤؤؤؤاد األوريب نم ًمؤؤؤؤا 

رات خص ًتؤؤؤؤؤا، وقؤؤؤؤؤد أحاطؤؤؤؤؤت  اؤؤؤؤؤك املؤؤؤؤؤمتث ِّ وإيطاليؤؤؤؤؤا وفرنسؤؤؤؤؤا 
ثؤؤؤري هؤؤؤذا املشؤؤؤؤهد اللديؤؤؤد مؤؤؤؤم والتفؤؤؤان ت مبؤؤؤمترر ابلريمؤؤؤؤ ؛ ليُ 

مؤؤؤؤؤا مضؤؤؤؤؤامع ودالالت "مؤؤؤؤؤمترر ابلريمؤؤؤؤؤ   :التسؤؤؤؤؤاؤالت حؤؤؤؤؤ ل
إبيطاليؤؤؤؤا" وانلكاسؤؤؤؤا ه ناؤؤؤؤى حتؤؤؤؤ الت املشؤؤؤؤهد الايؤؤؤؤيب؟ وهؤؤؤؤل 

 م  س ية حقيقية لاصراع رع أطراف النزاع الاييب وح ا يتضمَّ 
 لبؤريه نؤم مصؤاحل وأهؤداف  ىا السياسية؟ وما مؤدأل مة ليبي

الشؤؤؤلب الايؤؤؤيب يف اسؤؤؤتقرار وأمؤؤؤم وحريؤؤؤة و نميؤؤؤة واسؤؤؤتق ل؟ 
وهؤؤؤؤل يتضؤؤؤؤمم  ر يبؤؤؤؤات لصؤؤؤؤاحل القؤؤؤؤ ى اللرريؤؤؤؤة وغؤؤؤؤري اللرريؤؤؤؤة 

مبا يتلارض مع  -س اء اإلقايمية منها أو اللاملية-ومصاحلها 
 املصاحل الايبية؟

 مؤؤؤؤة الايبيؤؤؤؤؤة  طؤؤؤؤؤ رات األ -ش هؤؤؤؤؤذا التقريؤؤؤؤر أواًل قنايسؤؤؤؤو 
الل امؤؤؤؤل اخلارجيؤؤؤؤة  -، اثنيًؤؤؤؤايهؤؤؤؤارة ناالل امؤؤؤؤل الداخايؤؤؤؤة املؤؤؤؤمتث ِّ و 

أل مؤؤؤؤؤة الايبيؤؤؤؤؤة اب املسؤؤؤؤؤار الدرا ماسؤؤؤؤؤي -ا، اثلثًؤؤؤؤؤيهؤؤؤؤؤارة نااملؤؤؤؤؤمتث ِّ 
 ".ابلريم "املمتررات الدولية خاتة ممترر  وجدوى

ا وأهووووم فواعلهووووا تطووووورات األزمووووة السياسووووية بليبيوووو -أوالا 
 ابلداخل

 اء الرريع اللريب نقؤب اإلطاحؤة منذ دخ ل ليبيا يف أج
-ة منلطفؤؤؤؤات رنظؤؤؤؤام القؤؤؤؤذايف؛ دخؤؤؤؤل املسؤؤؤؤار االنتقؤؤؤؤايل نؤؤؤؤدَّ 

نقؤؤؤدت  -اؤؤؤت يف االنقسؤؤؤام السياسؤؤؤي واالنفؤؤؤ ت األمؤؤؤينرثَّ 
نمايؤؤؤة التحؤؤؤ ل حنؤؤؤ  االسؤؤؤتقرار السياسؤؤؤي والتؤؤؤداول السؤؤؤامي 
لاسؤؤؤاطة والبؤؤؤدء يف نمايؤؤؤة  ؤؤؤرميم ملمتسسؤؤؤات الدولؤؤؤة املنهؤؤؤارة، 

رؤؤع تؤؤرانات الؤؤداخل حؤؤ ل شؤؤرنية نؤؤت أسؤؤباب ذلؤؤك و ن َّ 
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 ت اخلؤارج مؤم املمتسسات وإدارة القطانات املليشية و ؤدخُّ 
ة اإلقايميؤؤؤؤة والدوليؤؤؤؤة امللنيَّؤؤؤؤ ىحتؤؤؤؤالف الثؤؤؤؤ رات املضؤؤؤؤادة والقؤؤؤؤ  

ى يف  نؤؤافس أحؤؤد أرؤؤر  وجؤؤ ه االنقسؤؤام  اَّؤؤ. و ابلشؤؤأن الايؤؤيب
حك متع ناؤى الشؤرنية والسؤيطرة، إحؤدامها حك مؤة ال فؤاق 

 حتظؤؤؤؤى رؤؤؤؤدنم أممؤؤؤؤي رربسؤؤؤؤة فؤؤؤؤايز السؤؤؤؤراج غؤؤؤؤريب الؤؤؤؤ طين الؤؤؤؤيت
الؤؤب د، والثانيؤؤة احلك مؤؤة الايبيؤؤة املمتقتؤؤة رربسؤؤة نبؤؤد هللا الثؤؤين 

ة األ مؤؤؤؤؤة ر جؤؤؤؤؤ د اللشؤؤؤؤؤرات مؤؤؤؤؤم جهؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤرق، و ادت حؤؤؤؤؤدَّ 
حة امل الية ألطراف النؤزاع واملتنافسؤة املايشيات والق ات املساَّ 

للامؤة، وقطؤاع رت ناؤى االقتصؤاد واخلؤدمات افيما رينها، وأثَّ 
ة ا يف نؤؤدَّ د أطؤؤراف األ مؤؤة داخاياؤؤو تجسَّؤؤ الصؤؤحة اللم ميؤؤة.

 :(1)جهات متنا نة ح ل الشرنية السياسية

ا، ملؤؤرتف هبؤؤا دولياؤؤ وهؤؤي حك مؤؤة ال فؤؤاق الؤؤ طين -8
 يق دها فائز السراج.

انبثقؤؤت نؤؤم ررملؤؤان طؤؤربق  والؤؤيت احلك مؤؤة املمتقتؤؤة -2
شؤؤؤؤرقي  ، و  جؤؤؤؤد مبدينؤؤؤؤة البيضؤؤؤؤاء2184يف سؤؤؤؤبتمرب 

ا الب د، ويرتأسها نبد هللا الثين وغري ملرتف هبا دولياؤ
 مم قبل األمم املتحدة.

نتصؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤاي  ، الؤؤؤؤؤؤؤذي أطاؤؤؤؤؤؤؤق مبخايفؤؤؤؤؤؤؤة حفؤؤؤؤؤؤؤرت -1
"كرامؤؤؤة ليبيؤؤؤا" ضؤؤؤد مسَّاهؤؤؤا نمايؤؤؤة نسؤؤؤكرية  2184

جمم نؤات وتؤؤفها رؤؤؤ"اإلرهارية" يف رنغؤؤا ي، وانتقاؤؤت 
 م حفؤؤؤؤرت، وقؤؤؤدَّ ساللمايؤؤؤة الحًقؤؤؤا إىل اللاتؤؤؤمة طؤؤؤرارا

نفسؤؤه ابنتبؤؤاره قائؤؤد "اجلؤؤيش الؤؤ طين" و"منقؤؤذ" ليبيؤؤا 
 مم اجلمانات اإلس مية اليت يتهمها ابإلرهاب.

ي نيؤؤؤؤؤ   24انُتخؤؤؤؤؤب يف  والؤؤؤؤؤذي جماؤؤؤؤؤس النؤؤؤؤؤ اب -4
ونقؤؤؤدت مراسؤؤؤم  سؤؤؤايم السؤؤؤاطة التشؤؤؤريلية  ،2184

مم الربملان السارق )املمترر ال طين اللام( مبدينة طربق 
، نزنؤؤؤت 2184، ويف نؤؤؤ فمرب 2184يف أغسؤؤؤطس 

احملكمؤؤؤؤة اللايؤؤؤؤا الشؤؤؤؤرنية نؤؤؤؤم جماؤؤؤؤس النؤؤؤؤ اب املنلقؤؤؤؤد 
                                                           

 81كل ما جيب أن  لرفه نم األ مة الايبية، م قع اجلزيرة نت،   (1)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2181ن فمرب 

http://bit.ly/31yf3WE 

رطؤؤؤؤؤربق شؤؤؤؤؤرقي الؤؤؤؤؤب د ومؤؤؤؤؤا انبثؤؤؤؤؤق ننؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤم قؤؤؤؤؤرارات 
 وممتسسات ومنها حك مة الثين.

ى أدَّ ، حيؤؤؤؤؤث اجلمانؤؤؤؤؤات واملايشؤؤؤؤؤيات املسؤؤؤؤؤاحة -4
س الس ح يف الب د وهتريبه إىل نش ء  نظيمات  كدُّ 
ا، كمؤؤؤؤؤؤا حة حَمايؤؤؤؤؤؤة ختتاؤؤؤؤؤؤف انتماءاهُتؤؤؤؤؤؤا ووالءاهتؤؤؤؤؤؤُمسؤؤؤؤؤؤاَّ 

وجدت التنظيمات األخرى كالقانؤدة و نظؤيم الدولؤة 
 م طئ قدم هلا يف الب د.

ا احلك مؤؤؤؤة وابلؤؤؤؤرغم مؤؤؤؤم أن اجملتمؤؤؤؤع الؤؤؤؤدويل يؤؤؤؤدنم رمسياؤؤؤؤ
االنتقاليؤؤؤؤؤؤؤة رطؤؤؤؤؤؤؤراراس، إال أن هنؤؤؤؤؤؤؤاك حالؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤم االنقسؤؤؤؤؤؤؤام 

حيؤؤث جنؤؤد أن  ،اإلقايمؤؤي والؤؤدويل  ؤؤاه أطؤؤراف األ مؤؤة الايبيؤؤة
رات والسؤؤؤل دية يؤؤؤدنم ن حفؤؤؤرت إقايميؤؤؤة كمصؤؤؤر واإلمؤؤؤا دواًل 

منهؤؤؤا فرنسؤؤؤا  ، ناقًضؤؤؤا يف م اقفهؤؤؤا ىرقؤؤؤ ة، وُ ظهؤؤؤر دول أخؤؤؤر 
ابلرغم مؤم أهنؤا ُ صؤرح رؤدنم ناى األرض،  حفرتواليت  دنم 

مم  ُمتذرذبحك مة ال فاق واملسار األممي، ابإلضافة لدنم 
ودنؤؤؤؤم روسؤؤؤؤي درا ماسؤؤؤؤي حلفؤؤؤؤرت  الؤؤؤؤرئيس األمريكؤؤؤؤي  رامؤؤؤؤب

األ مؤؤؤؤة  حمؤؤؤؤاوالت دوليؤؤؤؤة حلؤؤؤؤل ِّ أييت كؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤك وسؤؤؤؤط  .حلفؤؤؤؤرت
 حاقاهتؤاضؤمم والؤيت كؤان  ،الايبية، ورأب الصدع رع الفرقؤاء

املمترر الدويل الذي استضؤافته مدينؤة ابلريمؤ  اإليطاليؤة  البار ة
، مبشؤاركة أطؤراف ليبيؤة مؤم 2181نؤ فمرب  81و 82ي مي 

 الداخل واخلارج.

والؤيت  اتفان هتؤمؤمتث ِّرة رن امل وحتمل األ مة الايبية ندَّة 
مسؤؤؤؤؤؤؤؤار سياسؤؤؤؤؤؤؤؤي أو درا ماسؤؤؤؤؤؤؤؤؤي  ثر يف أي ِّ مت ابلضؤؤؤؤؤؤؤؤرورة سؤؤؤؤؤؤؤؤت

، وسؤؤنجد أن  اؤؤك سؤؤتقرار سياسؤؤي لأل مؤؤة الايبيؤؤةاللا تؤؤ ل 
د وذلك يرجع لكثؤرة الل امل متضافرة فيما رينها رشكل ملقَّ 

، وحمؤ ر البحؤث ا و ضؤارب مؤ اقفهما وخارجياؤالفاناع داخاياؤ
 :هنا ح ل الفاناع ابلداخل

 الوحيد:أ. خيار حفرت 

خايفؤؤة حفؤؤرت يف مؤؤرات نديؤؤدة ناؤؤى املسؤؤت يع  فِّ مل خُيْؤؤ
يف  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاو  احلاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ل السياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية  هالرمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي واللماؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي رغبتَؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

واالسؤؤتحقاقات االنتخاريؤؤة ابلاجؤؤ ء لاحؤؤل اللسؤؤكري حلسؤؤم 
وكؤؤؤؤان آخرهؤؤؤؤا احلماؤؤؤؤة اللسؤؤؤؤكرية الؤؤؤؤيت  ناؤؤؤؤى األرض، لركؤؤؤؤةامل

http://bit.ly/31yf3WE
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ة يشؤؤؤؤؤؤؤنها اآلن ناؤؤؤؤؤؤؤى اللاتؤؤؤؤؤؤؤمة طؤؤؤؤؤؤؤراراس ابلؤؤؤؤؤؤؤرغم مؤؤؤؤؤؤؤم كافَّؤؤؤؤؤؤؤ
ؤؤالتل دات والاقؤؤاءات الؤؤيت مجلؤؤت رينؤؤه ورؤؤع رئؤؤيس حك مؤؤة هُّ

ال فؤؤؤاق فؤؤؤايز السؤؤؤراج حبضؤؤؤ ر مبلؤؤؤ ث األمؤؤؤم املتحؤؤؤدة غسؤؤؤان 
 س مة.

خبيؤؤار  ىفنجؤد أنؤؤه مؤم مجاؤؤة  صؤرحيا ه أنؤؤه ال يؤمتمم سؤؤ  
 ،وحيؤد إلهنؤاء الصؤراع السياسؤؤي رايبيؤا وهؤ  اخليؤار اللسؤؤكري
اوغة وأن أي  صرحيات له خ ف ذلك إمنا أتيت مم قبيل املر 

وذلؤؤؤؤؤك يظهؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤم خؤؤؤؤؤ ل  صؤؤؤؤؤرحيا ه متضؤؤؤؤؤاررة  ،والت نؤؤؤؤؤب
 .اإلشارات

ررفض االنتخاابت الايبيؤة الؤيت كانؤت سؤتلقد يف  حفتارة يصر ِّ 
، وهتديؤؤؤؤده حلك مؤؤؤؤة السؤؤؤؤراج ابجتيؤؤؤؤاح (1)2184ي نيؤؤؤؤ   24

أنه يؤرفض االنتخؤاابت يف ظؤل وجؤ د املف ضؤية و ، (2)طراراس
 22ح يف صؤؤؤؤؤر ِّ مث يلؤؤؤؤؤ د لي ،(3)اللايؤؤؤؤؤا ل نتخؤؤؤؤؤاابت رطؤؤؤؤؤراراس

                                                           

ي ني ، اجلزيرة  24حفرت يرفض االنتخاابت الايبية املقررة يف  (1)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2184ماي   25مباشر، 

http://bit.ly/31mjq79 
 ( انظر اآليت:2)
ذره، اللريب حفرت يباغ القاهرة رفضه االنتخاابت الايبية والسيسي حي -

 متاح نرب الرارط التايل:، 2182ديسمرب  84اجلديد، 
 http://bit.ly/2I6PELV 

منظمة حق قية: حفرت يرفض االنتخاابت لضمان رقائه يف الساطة،  -
 متاح نرب الرارط التايل: ، 2182ديسمرب  84القدس اللريب، 

http://bit.ly/2WZMv91 
 ملزيد مم التفاتيل، انظر اآليت: (3)
حفرت يرفض االنتخاابت يف ظل وج د املف ضية رطراراس، قناة  -

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182ديسمرب  21اللامل، 
http://bit.ly/31kmYHb 

لبة حفرت ابالنتخاابت ال  لين سليه إىل الساطة، املسماري: مطا -
متاح نرب  ،2182ديسمرب  21، 84221الشرق األوسط، اللدد 

 http://bit.ly/2X6zaMsالرارط التايل: 

ا  وحيؤؤدً أبن اجلؤؤيش يؤؤدنم االنتخؤؤاابت حؤؤ ا  2182ديسؤمرب 
 .(4)مم أجل إجرائها الأل مة الايبية وأنه  ارس ضغ طً 

 مؤؤؤم فؤؤؤائز السؤؤؤراج يقضؤؤؤؤي ايا رفؤؤؤض حفؤؤؤرت نرًضؤؤؤا سؤؤؤر ِّ مث 
ابقتسؤام السؤاطة مناتؤؤفة رؤع الطؤرفع، وأراؤؤغ مبل ثؤه أبنؤؤه ال 

ا حفرت أنصؤاره دنمث ، (5)يلرتف رشرنية وج ده مم األساس
، (6)إىل االلتفؤؤاف حؤؤ ل ق ا ؤؤه ونؤؤدم االنؤؤرتاف ابالنتخؤؤاابت
ويف ، (7)مث طالب رتأجيل مسألة االنتخاابت ووضع الدست ر

فؤؤؤق مؤؤؤع حفؤؤؤرت ناؤؤؤى نؤؤؤدم ح السؤؤؤراج أبنؤؤؤه ا َّ تؤؤؤرَّ وقؤؤؤت الحؤؤؤق 
إطالؤؤؤؤؤؤؤة الفؤؤؤؤؤؤؤرتة االنتقاليؤؤؤؤؤؤؤة وإجؤؤؤؤؤؤؤراء االنتخؤؤؤؤؤؤؤاابت قبؤؤؤؤؤؤؤل هنايؤؤؤؤؤؤؤة 

ناؤؤى  شؤؤكيل  نؤؤصَّ  اقٍّ فؤؤاهم ال  ِّ   تُّؤؤ ابإلضؤؤافة إىل ،2182
ن مؤؤؤؤم ث ثؤؤؤؤة أنضؤؤؤؤاء، وجؤؤؤؤرى جماؤؤؤؤس نسؤؤؤؤكري أناؤؤؤؤى يتكؤؤؤؤ َّ 

الت افؤؤق ناؤؤى ربسؤؤة حفؤؤرت لؤؤه، وكؤؤان ذلؤؤك خؤؤ ل لقؤؤاء مجؤؤع 
 .(8)أر ظيب ررناية رلثة األمم املتحدة لايبيايف السراج حبفرت 

لكؤؤم حفؤؤرت حطَّؤؤم كؤؤل  اؤؤك التفامهؤؤات حبماتؤؤه األخؤؤرية 
يف ه البيؤت األرؤيض )مؤا أنانؤه   م قفؤنؤزَّ قؤد و ناى طراراس، 

                                                           

 وحيًدا لأل مة الايبية، حفرت: اجليش يدنم االنتخاابت ح ا  (4)
  متاح نرب الرارط التايل: ،2182 ديسمرب 22الشرق األوسط، 

http://bit.ly/2Zgny6Q 
خالد حمم د، حفرت يرفض نرًضا مم السراج القتسام الساطة،  (5)

 ،2181مارس  25، 84151تحيفة الشرق األوسط، اللدد 
 http://bit.ly/2WtsJOTمتاح نرب الرارط التايل: 

كامة املشري خايفة حفرت قائد اجليش الاييب نقب وت له إىل   (6)
أرريل  25 ،4:81الدقيقة فيدي  منش ر ناى م قع ي  ي ب، ليبيا، 
 http://bit.ly/31qztkaمتاح نرب الرارط التايل: ، 2181

املشري خايفة حفرت يرفض االنتخاابت قائد اجليش الاييب  (7)
 ،2181سبتمرب  2فيدي  منش ر ناى م قع ي  ي ب،  والدست ر،

 http://bit.ly/2WqAyEZمتاح نرب الرارط التايل: 
 ( انظر اآليت:8)
السراج: ا فقت مع حفرت ناى إجراء االنتخاابت قبل هناية  -

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182مارس  5ألانض ل، وكالة ا، 2182
http://bit.ly/31gBTSu 

نبد الرمحم أسلد، ك اليس اال فاق الاييب يف اإلمارات... حفرت  -
 ،2182مارس  5يست يل ناى الساطة اللسكرية، اخلايج أون يم، 

 http://bit.ly/2WxYADaمتاح نرب الرارط التايل: 

http://bit.ly/31mjq79
http://bit.ly/2I6PELV
http://bit.ly/2I6PELV
http://bit.ly/2WZMv91
http://bit.ly/31kmYHb
http://bit.ly/2X6zaMs
http://bit.ly/2Zgny6Q
http://bit.ly/2WtsJOT
http://bit.ly/31qztka
http://bit.ly/2WqAyEZ
http://bit.ly/31gBTSu
http://bit.ly/2WxYADa
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-حفؤرت و  رامؤب نم مكاملة جرت رؤع ( 2182أرريل  82
ا لاسؤؤيطرة ناؤؤى اللاتؤؤمة يف ال قؤت الؤؤذي  شؤؤم ق ا ؤؤه هج ًمؤ

مكافحؤؤؤة اإلرهؤؤؤاب وحتقيؤؤؤق يؤؤؤدنم فيهؤؤؤا جهؤؤؤ ده يف  -الايبيؤؤؤة
ابإلضؤؤؤؤؤؤؤافة لرتحيبؤؤؤؤؤؤؤه هؤؤؤؤؤؤؤ   ،(1)السؤؤؤؤؤؤ م واالسؤؤؤؤؤؤؤتقرار يف ليبيؤؤؤؤؤؤؤا"

ناؤى اللاتؤمة  ومستشاره ج ن ر لت ن رفكرة اسؤتي ء حفؤرت
ا الؤيت  متيؤدها واشؤنطم رمسياؤ ق،طراراس، ملقل حك مؤة ال فؤا

ع أبن لكبؤؤؤؤار املسؤؤؤؤمتولع األممي ِّؤؤؤؤحفؤؤؤؤرت ح  ؤؤؤؤبجَّ  حيؤؤؤؤثأيًضؤؤؤؤا! 
ر لت ن أنطاه الض ء األخضر لاهج م، رشرط  نفيذ اللمايؤة 

الرغبؤؤؤؤؤة اجلاحمؤؤؤؤؤة و وكؤؤؤؤؤل ذلؤؤؤؤؤك مؤؤؤؤؤنح حفؤؤؤؤؤرت اجلؤؤؤؤؤرأة  ،(2)رسؤؤؤؤؤرنة
ماطاؤؤؤؤة والؤؤؤؤرفض ملسؤؤؤؤار وامل ل نؤؤؤؤدفاع حنؤؤؤؤ  احلاؤؤؤؤ ل اللسؤؤؤؤكرية

ت نايؤؤؤؤه ملظؤؤؤؤم دلَّؤؤؤؤ املفاوضؤؤؤؤات واملسؤؤؤؤارات الد قراطيؤؤؤؤة كمؤؤؤؤا
 صرحيا ه رذلك واليت نز ها احملؤيط الؤدويل واإلقايمؤي الؤدانم 

ومؤؤؤا أكؤؤؤده نمايًؤؤؤا ناؤؤؤى األرض ابحلماؤؤؤة اللسؤؤؤكرية الؤؤؤيت لؤؤؤه، 
ومؤع إخفؤاق محاتؤه يف  ا ناؤى اللاتؤمة طؤراراس.يشنها حاليً 
طراراس فقد وضؤع ذلؤك اإلدارة ناى  -حىت اآلن-السيطرة 

مؤؤؤم  ام قفهؤؤؤ الؤؤؤيت تؤؤؤرَّحت أبهنؤؤؤا  راجؤؤؤع؛ األمريكيؤؤؤة يف حؤؤؤرج
 .(3)هخبص أل هج م هاتفرت، وأن هناك دوال ضاَّ حلدنم 

 ب. السراج املتباطئ:

أثبتؤؤت األحؤؤداث األخؤؤرية لاسؤؤراج أن حفؤؤرت غؤؤري جؤؤدير 
ابلثقؤؤؤؤؤة ناؤؤؤؤؤى اإلطؤؤؤؤؤ ق وأن فؤؤؤؤؤرأل كؤؤؤؤؤبح مجاحؤؤؤؤؤه ررتضؤؤؤؤؤيات 

فؤرغم حماوال ؤه  قؤدمي امتيؤا ات سياسؤية  ،اسياسية ضئياة جؤدا 
ونسؤؤؤؤكرية حلفؤؤؤؤرت إال أن األخؤؤؤؤري هؤؤؤؤدم كؤؤؤؤل  اؤؤؤؤك احملؤؤؤؤاوالت 

                                                           

د ناى دور حفرت "اجل هري" يف مكافحة اإلرهاب  رامب يمتك ِّ  (1)
، نق  نم املتحدث DW ملايناأل م قع التايفزي نوأتمع النفط، 

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182أرريل  82ابسم البيت األريض، 
http://bit.ly/2QYsv16 

أمل  رامب خاب يف حفرت، روسيا الي م، نق  نم تحيفة ( 2)
 متاح نرب الرارط التايل: ، 2182  ي ني 1اجلارداين، 

http://bit.ly/2ZiNkHD 
 84واشنطم  لرتف أبن دوال ضااتها رشأن حفرت، اجلزيرة نت،  (3)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182 ي ي ن

http://bit.ly/2ZYFKSV 

، ويف (4)وتؤؤفها السؤؤراج ابخليانؤؤة حبماتؤؤه ناؤؤى طؤؤراراس حؤؤىت
م ضؤخُّ نؤم  ولية مت سؤقؤدرًا مؤم املل السؤراج يتحمَّؤفهذا الصدد 

وذلؤك رسؤبب  قديرا ؤه يف امل اجهؤات الؤيت ق ة حفرت ونفؤ ذه 
يف ملركؤؤؤة السؤؤؤيطرة ناؤؤؤى اهلؤؤؤ ل  الطؤؤؤرفع، خاتؤؤؤة رَّؤؤؤت رؤؤؤع
قؤ ات حؤرس املنشؤآت النفطيؤة الؤ  م لدنم و قدمي الالنفطي 

امل اليؤؤؤة حلك مؤؤؤة ال فؤؤؤاق يف حماوالهتؤؤؤا اسؤؤؤتلادة السؤؤؤيطرة ناؤؤؤى 
، ابإلضؤؤؤؤؤؤافة لايؤؤؤؤؤد املر لشؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤيت (5)منطقؤؤؤؤؤة اهلؤؤؤؤؤ ل النفطؤؤؤؤؤي

ا أظهرهؤؤا السؤؤؤراج أمؤؤام حفؤؤؤرت يف احلماؤؤة اللسؤؤؤكرية الؤؤيت شؤؤؤنه
األمؤؤر فًضؤؤا التؤؤدخل أبي قؤؤ ات ضؤؤد حفؤؤرت اناؤؤى اجلنؤؤ ب، ر 

ل ناؤؤؤى حفؤؤؤرت السؤؤؤيطرة ناؤؤؤى أهؤؤؤم حقؤؤؤ ل الؤؤؤنفط سؤؤؤهَّ  الؤؤؤذي
اسؤؤؤؤؤؤؤتفحال األ مؤؤؤؤؤؤؤة يف  السؤؤؤؤؤؤؤراج مت بؤؤؤؤؤؤؤاط ى، وأدَّ (6)ابجلنؤؤؤؤؤؤؤ ب

السياسؤؤية، لُتطؤؤرح مشؤؤكاة أخؤؤري وهؤؤي سؤؤ ء  قؤؤدير امل اقؤؤف 
احلقيقية ألطراف األ مة واالنتمؤاد ناؤى الاقؤاءات واملؤمتررات 

 دون أي فاناية حقيقية. -اليت تارت حربا ناى ورق-

 ج. برملان طربق...غطاء حفرت السياسي:

ل وجؤؤ د ررملؤؤان طؤؤربق أحؤؤد الؤؤدنائم السياسؤؤية الق يؤؤة مثَّؤ
ا يف املشؤؤهد الايؤؤيب؛ حيؤؤث قؤؤام حلفؤؤرت و رسؤؤيخ وجؤؤ ده سياسؤؤيا 

نه قائؤًدا نامؤا لاقؤ ات ينقياة تاحل رئيس الربملان ررتقيته و لي
، مث (7)التؤؤارع لاربملؤؤان -اجلؤؤيش الؤؤ طين الايؤؤيب ىمَّ أو مؤؤا يسؤؤ-

                                                           

ريان رئيس اجملاس الربسي ح ل التصليد يف منطقة اهل ل  (4)
متاح نرب النفطي، ريان رمسي، حساب حك مة ال فاق ناى   يرت، 

 http://bit.ly/2WDhDHiالرارط التايل: 
أسامة ناى، اهل ل النفطي يف أ  ن الصراع الاييب، اللريب اجلديد،  5
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2181ي ني   21

http://bit.ly/2IhGpsx 
السراج: لم نسمح رتصفية احلساابت السياسية يف اجلن ب الاييب،  6

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182فرباير  4وكالة األانض ل، 
http://bit.ly/2MO5Upz 

م قع  ليع حفرت قائدا لاجيش الاييب رلد  رقيته إىل فريق،  (7)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2184مارس  DW ،2التايفزي ن األملاين 

http://bit.ly/2WU4GJj 

http://bit.ly/2QYsv16
http://bit.ly/2ZiNkHD
http://bit.ly/2ZYFKSV
http://bit.ly/2WDhDHi
http://bit.ly/2IhGpsx
http://bit.ly/2MO5Upz
http://bit.ly/2WU4GJj
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ة خ فؤؤات رؤؤع تؤؤاحل ، ورغؤؤم رؤؤرو  نؤؤدَّ (1) رقيتؤؤه لر بؤؤة مشؤؤري
حيؤث رفؤض  ،(2)وحفرت إال أن ن قاهتما ما  الت متماسكة

مقرتًحا إبقالة رئيس الربملان نقياة تاحل مم منصؤبه مؤم قبؤل 
ي كان الذ ،سان س مةوغ رلض الن اب املقررع مم السراج

قؤؤؤؤؤد أراؤؤؤؤؤغ أنضؤؤؤؤؤاء يف الربملؤؤؤؤؤان أن اجملتمؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤدويل، وحتديؤؤؤؤؤًدا 
االحتؤؤؤاد األورويب، لؤؤؤم يقبؤؤؤل ابسؤؤؤتمرار الشخصؤؤؤيات املدرجؤؤؤة 
ناؤؤى قائمؤؤة نق اب ؤؤه وأن يؤؤتم اال فؤؤاق ناؤؤى نقؤؤل مقؤؤر الربملؤؤان 
مؤؤؤم طؤؤؤربق إىل رنغؤؤؤا ي وانتخؤؤؤاب شخصؤؤؤية أخؤؤؤرى لربسؤؤؤته، 

نؤؤب اآلخؤؤر ، ناؤؤي اجلا(3)خبؤؤ ف رئيسؤؤه احلؤؤايل نقياؤؤة تؤؤاحل
وجؤؤؤه فؤؤؤايز السؤؤؤراج انتقؤؤؤادات إىل الربملؤؤؤان قُبيؤؤؤل مؤؤؤمترر ابلريمؤؤؤ  

، (4)مبؤؤؤا كؤؤؤان متَّفًقؤؤؤا نايؤؤؤه يف ابريؤؤؤس للؤؤؤدم احؤؤؤرتام مسؤؤؤمتوليا ه
ره كؤ  منهمؤا ح حجم الدنم السياسي الذي يؤ ف ِّ وذلك ي ض ِّ 

د مؤؤؤؤم األ مؤؤؤؤة خؤؤؤؤر يف حتؤؤؤؤالف يُلق ِّؤؤؤؤلآل -أي حفؤؤؤؤرت وتؤؤؤؤاحل-
 السياسية!

 :ىد. تصاعد أزمات أخر 

نؤؤؤم  ابأل مؤؤؤات النامجؤؤؤة قحمايؤؤؤة  تلاَّؤؤؤ ىمثؤؤؤة قضؤؤؤااي أخؤؤؤر 
مثؤؤؤؤل ال ضؤؤؤؤع األمؤؤؤين الؤؤؤؤذي يقؤؤؤؤف الدولؤؤؤة  غيؤؤؤاب ممتسسؤؤؤؤات

نائًقؤؤا أمؤؤام أي مشؤؤاريع سياسؤؤية أو  نم يؤؤة رايبيؤؤا، ابإلضؤؤافة 
 الصراعرسبب ل نماية إنتاجه أل مة إدارة ماف النفط و لطُّ 

رؤؤؤع حفؤؤؤؤرت وحؤؤؤرس املنشؤؤؤآت النفطيؤؤؤؤة لاسؤؤؤيطرة ناؤؤؤؤى  الؤؤؤدائر
خؤدرات والسؤ ح امل ومشؤكاة منافؤذ هتريؤبحلق ل النفطية، ا

                                                           

سبتمرب  84 ، رقية خايفة حفرت إىل ر بة مشري، روسيا الي م (1)
 متاح نرب الرارط التايل:  ، نق  نم م قع الربملان الاييب،2185

http://bit.ly/2x5RPZR 
حبفل نسكري، اجلزيرة خ فات حفرت ونقياة تاحل  تكشف  (2)

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182ماي   82نت، 
http://bit.ly/2L5LA0A 

خالد حمم د، ليبيا: حفرت يرفض إطاحة نقياة، الشرق األوسط،  (3)
متاح نرب الرارط التايل: ، 2181مارس  22، 84154اللدد 

http://bit.ly/2F2j2RD 
م قف دويل »ويطالب رؤ «  دخ ت سابية»السراج ينتقد  (4)

متاح ، 2181ن فمرب  2احلياة، م قع تحيفة يف ابلريم ، « م حد
 http://bit.ly/2RgmRYoنرب الرارط التايل: 

مع اهنيار السيطرة ناى احلدود ؛ خاتة واهلجرة غري الشرنية
ونتيجة  ا اك األ مات سببً فأتبحت وضلف الرقارة نايها، 

 يف نفس ال قت لتده ر األوضاع السياسية يف ليبيا.

 العوامل اخلارجية املؤثرة على األزمة الليبية -اثنياا

 اإلقايمية والدولية يف املشهد الاييب: ى. دور الق  8

ع أقام نظام القذايف ن قات ومصاحل مع  نماء أوروري ِّ 
ص مؤؤؤؤؤؤؤم نؤؤؤؤؤؤؤرب نقؤؤؤؤؤؤؤ د الؤؤؤؤؤؤؤنفط وتؤؤؤؤؤؤؤفقات السؤؤؤؤؤؤؤ ح؛ ليؤؤؤؤؤؤؤتخاَّ 

جههؤؤا رسؤؤبب اللديؤؤد مؤؤم األ مؤؤات رينؤؤه االضؤؤغ طات الؤؤيت و 
ورؤؤع الؤؤدول الغرريؤؤة، وقؤؤام أيًضؤؤا رؤؤدنم احلمؤؤ ت االنتخاريؤؤة 

ع كما كان احلال مع الرئيس الفرنسؤي زنماء األورري ِّ لبلض ال
السؤؤؤؤؤارق سؤؤؤؤؤارك  ي الؤؤؤؤؤذي دنؤؤؤؤؤم محاتؤؤؤؤؤه االنتخاريؤؤؤؤؤة ابلربسؤؤؤؤؤة 

، وكمؤؤا تؤؤرح رؤؤذلك سؤؤيف جنؤؤل القؤؤذايف وأمحؤؤد (5) الفرنسؤؤية
، ممؤا جلؤل مؤم ليبيؤا سؤاحة تؤراع (6)حؤ ل ذلؤكقذاف الؤدم 

 لاف   رثرواهتا النفطية والنف ذ االسرتا يجي رشكل نام، ورر 
أتثؤؤري التؤؤدخ ت اخلارجيؤؤة يف الشؤؤأن الايؤؤيب رشؤؤكل أكؤؤرب يف 
الث رة الايبية اليت أطاحت رنظام القذايف، وكذلك يف املراحؤل 

ل ل الشؤؤأن الايؤؤيب سؤؤاحة اهتمؤؤام و ؤؤدخُّ لؤؤذلك  ث ِّؤؤ ،االنتقاليؤؤة
 غريب كبري.

الؤدول الؤيت  ولفهم طبيلؤة التؤدخ ت اخلارجيؤة، جنؤد أن
ىل أررلؤؤؤؤة أقسؤؤؤؤام إ قسؤؤؤؤيمها  تؤؤؤؤدخل يف الشؤؤؤؤأن الايؤؤؤؤيب  كؤؤؤؤم 

 رئيسية:
                                                           

(5) Financement libyen de la campagne de 

2007 : Nicolas Sarkozy est mis en examen, 

lemonade, 21 mars 2018, available at: 

http://bit.ly/31KJN6K 

 ( انظر اآليت:6)
أمحد قذاف الدم: نلم، قدمنا أم اال لسارك  ي، ررانمج ح ار ناى  -

مارس  22ناى م قع ي  ي ب،  فيدي  منش ر، 24قناة فرنسا 
 http://bit.ly/2ZyqfReمتاح نرب الرارط التايل:  ،2181

- Gaddafi's son, Saif al Islam welcomes 
Sarkozy arrest, offers evidence, africanews, 
20 Marsh 2018, available at: 
http://bit.ly/2RogzWw 

http://bit.ly/2x5RPZR
http://bit.ly/2L5LA0A
http://bit.ly/2F2j2RD
http://bit.ly/2F2j2RD
http://bit.ly/2RgmRYo
http://bit.ly/31KJN6K
http://bit.ly/2ZyqfRe
http://bit.ly/2RogzWw
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 (1)املنظمات الدولية واإلقليمية -القسم األول

 فؤانً  يف الصؤراع للبت هيئؤة األمؤم املتحؤدة دورًا حمؤ رايا 
لت الق ى ة قرارات خ َّ تدر جماس األمم ندَّ أحيث  ؛الاييب

فؤؤؤرض  نؤؤؤربإلسؤؤؤقاط نظؤؤؤام القؤؤؤذايف،  ةالدوليؤؤؤة اسؤؤؤتخدام القؤؤؤ  
اللسؤؤكرية  ةقؤؤذايف واسؤؤتخدام القؤؤ  حظؤؤر جؤؤ ي ناؤؤى نظؤؤام ال

ل قف ق ا ه، مما ساند الثؤ ار والقؤ ات التارلؤة هلؤا يف إسؤقاط 
النظؤؤؤام، كمؤؤؤا دنؤؤؤم االحتؤؤؤاد األورويب ثؤؤؤ ار ليبيؤؤؤا وفؤؤؤرض حزمؤؤؤة 

، كمؤؤؤؤا ٨١٢٢فربايؤؤؤؤر   ٨٢نقؤؤؤؤ ابت ضؤؤؤؤد نظؤؤؤؤام القؤؤؤؤذايف يف 
سامهت احملكمة اجلنائية الدولية يف الصراع الايؤيب وذلؤك نؤرب 

رات   قيؤؤؤؤف وانتقؤؤؤؤال لالقيؤؤؤؤد ملمؤؤؤؤر القؤؤؤؤذايف إتؤؤؤؤدارها مؤؤؤؤذك
دور يف القيؤؤؤؤؤام رؤؤؤؤؤاألمؤؤؤؤم املتحؤؤؤؤؤدة اسؤؤؤؤؤتمرَّت و ، وأركؤؤؤؤان نظامؤؤؤؤؤه

 كؤؤذلك،  يف الصؤؤراع الايؤؤيب رلؤؤد سؤؤق ط نظؤؤام القؤؤذايف يرئيسؤؤ
ت نمايؤؤات التفؤؤاوض رؤؤع األطؤؤراف املتصؤؤارنة يف نؤؤحيؤؤث ر 
جماس الن اب الاييب يف طربق حتت قيؤادة خايفؤة حفؤرت )ليبيا 

 طين اللؤؤؤؤؤؤؤؤام يف طؤؤؤؤؤؤؤؤراراس حتؤؤؤؤؤؤؤؤت قيؤؤؤؤؤؤؤؤادة نؤؤؤؤؤؤؤؤ ري واملؤؤؤؤؤؤؤؤمترر الؤؤؤؤؤؤؤؤ
ات هؤؤؤؤؤذه   تَّؤؤؤؤؤ ٨١٢٢ديسؤؤؤؤؤمرب نؤؤؤؤؤام  ٢١ويف (،ر سؤؤؤؤؤهمع

يف املغرب ل قف إط ق  "الصخريات" فاق ااملفاوضات إىل 
انر رؤع الطؤرفع و شؤكيل حك مؤؤة وفؤاق وطؤين ررنايؤة األمؤؤم 

 .املتحدة
أسؤؤؤهم  ؤؤؤدخل  دور حلوووف  وووال األطلسوووي  النووواتو :

يف ليبيؤؤا رشؤؤكل أساسؤؤي يف  "  النؤؤا"حاؤؤف لمؤؤال األطاسؤؤي 
، رنؤاء ناؤى  فؤ يض مؤم انتصار الث ار وإسقاط نظؤام القؤذايف

جماؤؤس األمؤؤم الؤؤدويل رفؤؤرض حظؤؤر لاطؤؤريان ومحايؤؤة املؤؤدنيع، 
و زويؤؤؤؤؤد املقؤؤؤؤؤا اع ابللتؤؤؤؤؤاد والسؤؤؤؤؤ ح وشؤؤؤؤؤم هجمؤؤؤؤؤات ج يؤؤؤؤؤة 

 تضؤؤلفأالقتاليؤؤة و  اقؤؤدراهتالقؤؤذايف  قؤؤ ات وتؤؤاروخية أفقؤؤدت
 81 ت احلاؤف حتؤالف دويل ضؤؤمَّ وشؤارك يف نمايؤا فانايتهؤا،

دولؤؤة ضؤؤمنها الؤؤ الايت املتحؤؤدة األمريكيؤؤة ورريطانيؤؤا وفرنسؤؤا،  
كمؤؤؤا شؤؤؤاركت ثؤؤؤ ث دول نرريؤؤؤؤة )غؤؤؤري أنضؤؤؤاء يف احلاؤؤؤؤف( 
وهؤؤي قطؤؤر واإلمؤؤارات اللرريؤؤة املتحؤؤدة واألردن. وأهنؤؤى جماؤؤس 

                                                           

أثر التدخ ت اخلارجية ناى األوضاع يف ليبيا، ررانمج ال اقع  (1)
 متاح نرب الرارط التايل: ، 2184مارس  2اللريب، قناة اجلزيرة، 

http://bit.ly/2RkfLlz 

لؤؤؤذا . (2)2188أكتؤؤؤ رر  22األمؤؤؤم ذلؤؤؤك التفؤؤؤ يض رتؤؤؤاريخ 
ا  خارجياؤؤالثؤؤ رة الايبيؤؤة كؤؤان نؤؤامً  فؤؤإن أتثؤؤري النؤؤا   يف مسؤؤار 

 .ا يف أحداث الث رةحامسً 
 الدول الكربى -القسم الثاين

سؤؤؤؤؤامهت دول غرريؤؤؤؤؤة كؤؤؤؤؤربى يف إسؤؤؤؤؤقاط القؤؤؤؤؤذايف ناؤؤؤؤؤى 
نظؤرًا ملؤا رثاؤه ليبيؤا مؤم نمؤق  ،ورريطانيا وفرنسا أمريكارأسها 

وإهنؤؤؤؤاء االقتصؤؤؤؤادية يف الؤؤؤؤنفط الايؤؤؤؤيب،  ماسؤؤؤؤرتا يجي ملصؤؤؤؤاحله
، إذ سؤؤؤؤؤاهم البيؤؤؤؤؤت يف املؤؤؤؤزنج لألوروريؤؤؤؤؤعحكؤؤؤؤم نظؤؤؤؤؤام القؤؤؤؤؤذا

األرؤؤؤؤيض ورؤؤؤؤدنم مؤؤؤؤم القؤؤؤؤ ى الغرريؤؤؤؤة يف استصؤؤؤؤدار قؤؤؤؤرار مؤؤؤؤم 
رفرض منطقة حظر ج ي يف ليبيؤا  ٢٧١١جماس األمم رقم 

رت الؤؤؤدول مؤؤؤع إمكانيؤؤؤة اسؤؤؤتخدام القؤؤؤ ى اللسؤؤؤكرية، و صؤؤؤدَّ 
  جيؤه ضؤرابت تؤاروخية مل اقؤع اترلؤة  نمايةالث ث الكربى 

لمايات اللسكرية يف ليبيؤا والؤيت انتهؤت ال ءاقذايف ملانة ردل
ه وانتقؤؤال وهؤؤؤروب ئؤؤؤسؤؤر القؤؤذايف ومقتاؤؤؤه ومقتؤؤل رلؤؤض أرناأب

أكت رر نام  ٨١إىل اخلارج وسق ط نظامه يف اآلخر البلض 
٨١٢٢. 

الثؤؤؤؤ رة  ىحفؤؤؤؤرت املؤؤؤؤدن م مؤؤؤؤم قؤؤؤؤ  كمؤؤؤؤا قامؤؤؤؤت روسؤؤؤؤيا رؤؤؤؤدنم 
نسؤؤج روارطهؤؤا م سؤؤك  نؤؤربه  ليؤؤد والؤؤذي  ،املضؤؤادة ابملنطقؤؤة

املسؤؤؤؤؤمتولع لؤؤؤؤؤزايرات رينؤؤؤؤؤه ورؤؤؤؤؤع ا بؤؤؤؤؤادل ، نؤؤؤؤؤرب بيؤؤؤؤؤاالقد ؤؤؤؤؤة راي
" The Sun" وحسؤؤب مؤؤا أوردتع الؤؤروس، اللسؤؤكري ِّ و 

الربيطانيؤؤؤؤؤؤة أن اللشؤؤؤؤؤؤرات مؤؤؤؤؤؤم ضؤؤؤؤؤؤباط وكالؤؤؤؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤتخبارات 
هلؤؤؤم وجؤؤؤؤ د اللسؤؤؤكرية الروسؤؤؤية ونناتؤؤؤر مؤؤؤؤم ق ا ؤؤؤه اخلاتؤؤؤة، 

شرق ليبيا ويق م ن مبهام  دريب ومراقبة وأن االسؤتخبارات ر
قؤؤؤ ات  نقاؤؤتت حك مؤؤؤة ر دهؤؤا أن روسؤؤؤيا الربيطانيؤؤة أخطؤؤر 

نسؤؤؤكرية وتؤؤؤؤ اريخ إىل شؤؤؤرق ليبيؤؤؤؤا ليكؤؤؤؤ ن هلؤؤؤا مؤؤؤؤ طئ قؤؤؤؤدم 
تان يف مؤؤؤدينيت هنؤؤؤاك، وأن هنؤؤؤاك قانؤؤؤداتن نسؤؤؤكريتان روسؤؤؤيَّ 

رنغا ي وطربق شرق ليبيا،  لم ن حتت غطاء شؤركة روسؤية 
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، ابإلضؤؤافة لاؤؤدنم الدرا ماسؤؤي (1)نر"جنسؤؤكرية  سؤؤمى "فؤؤا
 ضؤؤؤدالفيتؤؤؤ  الروسؤؤؤي مثؤؤؤل اسؤؤؤتخدام لؤؤه أبروقؤؤؤة جماؤؤؤس األمؤؤؤم 

 .(2)القرار الربيطاين إبدانة هج م حفرت ناى طراراس

ا آخؤؤؤؤر رؤؤؤؤع فرنسؤؤؤؤا وإيطاليؤؤؤؤا أاثر املشؤؤؤؤهد الايؤؤؤؤيب تؤؤؤؤرانً و 
الراني االستلماري ط يل األمد لايبيا، نتاج  ضارب املصاحل 

االقتصؤؤادية كلكؤؤة الثؤؤروات رؤؤع الباؤؤديم والنؤؤزاع حؤؤ ل الفؤؤ   ر
التحدايت اليت   اجه ك  أول ية اتبايم يف ل ابإلضافة ،الايبية
ا ات ليبيا دومً مثَّ ، فبالنسبة إليطاليا؛ ا مم األ مة الايبيةممنه

ا يف ال قت نفسه، فمم رافيا جا د   ا وتدانً ا اسرتا يجيا طم حً 
انحيؤة اجلغرافيؤؤا،  ُلؤؤد إيطاليؤؤا أقؤؤرب راؤؤد أورويب لايبيؤؤا، حيؤؤث 

قؤؤط مؤؤم جزيؤؤرة تؤؤقاية،  قؤؤع ناؤؤى رُلؤؤد مئؤؤات األميؤؤال فإهنؤؤا 
مي  فقط مؤم جزيؤرة "المبيدوسؤا" ال جهؤة  841وناى رلد 

مؤؤؤؤا يفؤؤؤرض ناؤؤؤى إيطاليؤؤؤؤا التلامؤؤؤل مؤؤؤؤع ، اة لامهؤؤؤاجريماملفضَّؤؤؤ
ابإلضؤؤافة إىل ، اهلجؤؤرة وهتريؤؤب األسؤؤاحة واملخؤؤدرات مشؤؤكاة

دي األساحة لاقذايف منذ أن روما أيًضا واحدة مم أكرب م ر ِّ 
؛ 2114لايبيؤا أورورياؤا نؤؤام  رفؤع احلظؤر ناؤى   ريؤد األسؤاحة

مت إيطاليؤؤؤؤا مؤؤؤؤا قيمتؤؤؤؤه نصؤؤؤؤف مايؤؤؤؤار دوالر مؤؤؤؤم قؤؤؤؤدَّ حيؤؤؤؤث 
األسؤؤؤؤاحة لانظؤؤؤؤام الايؤؤؤؤيب، ومؤؤؤؤع مؤؤؤؤرور ال قؤؤؤؤت كانؤؤؤؤت القيمؤؤؤؤة 
 االسرتا يجية لال قة مع ليبيا  زداد ثق  ابلنسبة لإليطاليع.

مم  ألف ررميل 111ا ماي اًن و صدر ليبيا ي ميا وحيث 
احتياطيؤؤؤات الغؤؤؤا  والؤؤؤيت  قؤؤؤدر رؤؤؤؤ   نؤؤؤم وجؤؤؤ د، فضؤؤؤً  الؤؤؤنفط
 ريايؤؤؤؤؤؤ ن قؤؤؤؤؤؤدم مكلبؤؤؤؤؤؤة. وقؤؤؤؤؤؤد ذكؤؤؤؤؤؤرت وكالؤؤؤؤؤؤة الطاقؤؤؤؤؤؤة  822

( مايؤؤار 41األمريكيؤؤة أن احتيؤؤاطي الؤؤنفط الايؤؤيب ار فؤؤع مؤؤم )
حتتؤؤؤؤؤل ليبيؤؤؤؤؤا املركؤؤؤؤؤز  ( مايؤؤؤؤؤار ررميؤؤؤؤؤل، ورؤؤؤؤؤذلك24ررميؤؤؤؤل إىل )
يباؤؤغ والؤؤذي  ا يف احتياطيؤؤات الؤؤنفط الصؤؤخرياخلؤؤامس ناملياؤؤ

                                                           

(1) Tom Newton Dunn, Russia sends 
troops and missiles into Libya in bid to 
enforce stranglehold on the West, The Sun, 
8 Oct 2018, http://bit.ly/2x8scb1.  
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متاح  ،2182أرريل  82أتييد دن ة هلدنة يف ليبيا، وكالة رويرت ، 
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إلنتؤاج الؤنفط  يلرتفؤع اللمؤر االفرتاضؤ، (3)( مايار ررميل25)
لذا فؤإن ليبيؤا رثؤل  ؛( ناًما882( ناًما إىل )21الاييب مم )

 .الكربى كلكة طاقة  ثري للاب شركات النفط
% مؤم 84كانؤت ليبيؤا  سؤتأثر رؤؤ   2188حباؤ ل نؤام و 

الؤؤؤؤيت -نشؤؤؤؤاط إنتؤؤؤؤاج اهليؤؤؤؤدروكرر انت لشؤؤؤؤركة إيؤؤؤؤين اإليطاليؤؤؤؤة 
% مؤؤم 11ذهبيؤؤة  ُقؤؤد ر رؤؤؤ  رتاؤؤك احلك مؤؤة اإليطاليؤؤة حصؤؤة

ا مؤؤم أتؤؤ ل الؤؤيت امتاكؤؤت يف ذلؤؤك الت قيؤؤت نؤؤددً  -أسؤؤهمها
 Greenا مؤم خؤط أانريؤب "الطاقؤة الرئيسؤة يف ليبيؤا، رؤدءً 

Stream  يف الغؤؤؤؤؤرب الايؤؤؤؤؤيب والؤؤؤؤؤذي يؤؤؤؤؤزود إيطاليؤؤؤؤؤا رنحؤؤؤؤؤ "
% مؤؤم وارداهتؤؤا مؤؤم الغؤؤا  الطبيلؤؤي، إضؤؤافة إىل حصؤؤص 84

ا ري ليؤؤيب، وأيًضؤؤمرحبؤؤة يف حقؤؤل البؤؤ ري، وهؤؤ  أكؤؤرب حقؤؤل حبؤؤ
 حق ل ال فاء والفيل النفطية يف غرب وجن ب ليبيا.

كانت تاحبة أول تفقة أساحة ف ،أما ابلنسبة لفرنسا
ا نؤؤؤؤؤام رؤؤؤؤؤع طؤؤؤؤؤراراس وراؤؤؤؤؤد غؤؤؤؤؤريب رلؤؤؤؤؤد رفؤؤؤؤؤع اللقؤؤؤؤؤ ابت راًمؤؤؤؤؤ

أن شؤؤؤؤركات الطاقؤؤؤؤة الفرنسؤؤؤؤية الكؤؤؤؤربى وناؤؤؤؤى  كمؤؤؤؤا،  2112
% مؤؤؤم 84سؤؤؤيطرت ناؤؤى ؛ رأسؤؤها نمؤؤ ق الطاقؤؤؤة " ؤؤ اتل"

تؤؤل د طبقؤؤة جديؤؤدة مؤؤم إىل  ابإلضؤؤافةلؤؤنفط والغؤؤا ، سؤ ق ا
الؤؤؤرئيس الفرنسؤؤؤي  تهممع لاحكؤؤؤم ويف مقؤؤؤد ِّ الصؤؤؤق ر الفرنسؤؤؤي ِّ 

"سؤؤؤؤؤؤؤارك  ي" نفسؤؤؤؤؤؤؤه وو يؤؤؤؤؤؤؤر دفانؤؤؤؤؤؤؤه "جؤؤؤؤؤؤؤان إيؤؤؤؤؤؤؤف األسؤؤؤؤؤؤؤبق 
لؤؤؤؤ دراين"، وهؤؤؤؤمتالء الصؤؤؤؤق ر أكثؤؤؤؤر مؤؤؤؤيً  لتلزيؤؤؤؤز التؤؤؤؤدخ ت 
اللسؤؤؤؤؤكرية يف اخلؤؤؤؤؤارج حلمايؤؤؤؤؤة املصؤؤؤؤؤاحل االقتصؤؤؤؤؤادية واألمنيؤؤؤؤؤة 

 .(4)الفرنسية

أحؤؤؤاط  غضؤؤؤب إيطؤؤؤايل مؤؤؤم النفؤؤؤ ذ الفرنسؤؤؤيوقؤؤؤد ظهؤؤؤر 
ورؤؤؤدا ذلؤؤؤك مؤؤؤم  ،جؤؤؤ اء تؤؤؤدامية رؤؤؤع رومؤؤؤا وابريؤؤؤسأباملؤؤؤمترر 

 تع،ولع يف احلكؤؤؤ ممت الرتاشؤؤؤق والت سؤؤؤم اإلن مؤؤؤي رؤؤؤع املسؤؤؤ
ع يف يبؤؤؤؤدو أن حماولؤؤؤؤة "مؤؤؤؤاكرون" مجؤؤؤؤع الفرقؤؤؤؤاء الايبي ِّؤؤؤؤحيؤؤؤؤث 
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 متاح نرب الرارط التايل:  ،2181ن فمرب  22

http://bit.ly/2XonZvs 
ليبيا؟، حممد السليد، رع فرنسا وإيطاليا...مم يقضم كلكة  (4)

 متاح نرب الرارط التايل: ، 2181سبتمرب  82م قع ميدان، 
http://bit.ly/2ZjiZc5 

http://bit.ly/2x8scb1
http://bit.ly/2IPZjWi
http://bit.ly/2XonZvs
http://bit.ly/2ZjiZc5


 

25 

قؤؤؤؤؤد اسؤؤؤؤؤتنفدت  2181اإلليزيؤؤؤؤؤه مبلؤؤؤؤؤزل نؤؤؤؤؤم رومؤؤؤؤؤا يف مؤؤؤؤؤاي  
حك مؤؤؤة "جؤؤؤ  ييب  حيؤؤؤث تؤؤؤلدت الصؤؤؤرب اإليطؤؤؤايل؛  حؤؤؤدود

ك نيت" اليمينية نربة انتقاداهتا لبؤاريس إىل حؤدودها القصؤ ى 
األرؤؤؤر  يف الدولؤؤؤة: "جؤؤؤ  ييب   مسؤؤؤةوناؤؤؤى لسؤؤؤان املسؤؤؤمتولع اخل

و يؤر الداخايؤة و  ،ك نيت" نفسؤه وو يؤرة دفانؤه "إليزاريتؤا  رينتؤا"
ئؤؤؤؤؤيس ور  ()"لؤؤؤؤؤ جيي دي مؤؤؤؤؤاي "واليميؤؤؤؤؤين "مؤؤؤؤؤا ي  سؤؤؤؤؤالفيين" 

مسؤؤؤؤاني ؛ حيؤؤؤؤث انتقؤؤؤؤدوا الربملؤؤؤؤان اإليطؤؤؤؤايل "رورر ؤؤؤؤ  فيكؤؤؤؤ "
وأن فرنسا للقؤد انتخؤاابت يف ليبيؤا قبؤل هنايؤة اللؤام املاضؤي، 

ابريؤؤس  قؤؤدم مصؤؤاحلها اخلاتؤؤة ناؤؤى مصؤؤاحل الشؤؤلب الايؤؤيب 
مشؤؤكاة خطؤؤرية تؤؤنلتها فرنسؤؤا  ليبيؤؤا أنو رؤؤل وأورواب نفسؤؤها، 

وضاع يف ليبيؤا ال  رغب يف هتدئة األ ابريسن ، وأ(1)ملب ده
رسؤؤؤؤؤبب مصؤؤؤؤؤاحلها النفطيؤؤؤؤؤة يف قطؤؤؤؤؤاع الطاقؤؤؤؤؤة و ضؤؤؤؤؤارهبا مؤؤؤؤؤع 

اهتؤؤؤؤام ابريؤؤؤس إبشؤؤؤؤانة الفقؤؤؤر يف أفريقيؤؤؤؤا و  .(2)مصؤؤؤاحل إيطاليؤؤؤا
، (3)ق املهؤؤؤؤؤاجريم أبنؤؤؤؤؤداد كبؤؤؤؤؤرية إىل أوروابب يف  ؤؤؤؤؤدفُّ والتسؤؤؤؤؤبُّ 

 تحتؤؤرَّ  ؛ حيؤؤثويبؤؤدو أن الغضؤؤب اإليطؤؤايل قؤؤد راؤؤغ ذرو ؤؤه
دة اها يف الشأن الاييب ممتك ِّ ر ابريس مم  دخُّ يحذرتإليزاريتا" "

أبن ر دها هي الدولؤة القؤادرة ناؤى قيؤادة الدولؤة الايبيؤة وأن 
 .(4)ق ابحلالة الايبية"القيادة ريد "إيطاليا" فيما يتلاَّ 

 الدول الرافضة للربيع العريب -القسم الثالث

ل وهناك قسم اثلث له مطامع يريد حتقيقها نؤرب التؤدخُّ 
ل يف حاؤؤؤف الثؤؤؤ رات املضؤؤؤادة والؤؤؤذي يف ليبيؤؤؤا، والؤؤؤذي يتمثَّؤؤؤ

مؤؤم  يضؤؤم: السؤؤل دية واإلمؤؤارات ومصؤؤر، ابإلضؤؤافة لؤؤدور كؤؤل ٍّ 
                                                           

()  جن م اليت  4وه  انئب آخر لرئيس ال  راء اإليطايل و نيم حركة
 حتكم مع الرارطة اليمينية رزنامة ما ي  سالفيين.

 رجع سارق.م، ا وإيطاليا...حممد السليد، رع فرنس (1)
إيطاليا: فرنسا ال  رغب يف استقرار ليبيا و ُفقر أفريقيا، اجلزيرة  (2)

يناير  22نت: نق  نم القناة التافزي نية اخلامسة اإليطالية، 
2182 ،http://bit.ly/2WXF16s 

 املرجع السارق. (3)
(4) Giuseppe Aloisi, Ora la Trenta avverte 
la Francia: "In Libia la leadership è nostra", il 
Giornale, 26 July 2018, available at: 
http://bit.ly/2RjfZcV 

روسؤؤيا والصؤؤع يف نفؤؤس اال ؤؤاه، ويبؤؤين هؤؤذا احلاؤؤف حتركا ؤؤه 
الدوليؤؤؤؤة  ؤؤؤؤاه دول الرريؤؤؤؤع اللؤؤؤؤريب ناؤؤؤؤى أسؤؤؤؤاس رفؤؤؤؤض وجؤؤؤؤ د 
 ؤؤؤؤارب د قراطيؤؤؤؤة رشؤؤؤؤكل نؤؤؤؤام ورفؤؤؤؤض أي وجؤؤؤؤ د سياسؤؤؤؤي 

 ع يف الساطة.لإلس مي ِّ 

ره ذلؤك التحؤالف ا حجؤم الؤدنم الؤذي يؤ ف ِّ  يلد خفيا ومل
حيؤؤؤث انتهكؤؤؤت اإلمؤؤؤارات حظؤؤؤر  ،ا وسياسؤؤؤيا حلفؤؤؤرت نسؤؤؤكرايا 

التسايح املفروض ناى ليبيؤا مؤم قبؤل جماؤس األمؤم أكثؤر مؤم 
دة ج يؤؤؤؤة نسؤؤؤكرية هلؤؤؤؤا نؤؤؤ، كمؤؤؤا أنشؤؤؤؤأت اإلمؤؤؤارات قا(5)مؤؤؤرة

، ابإلضؤؤؤؤافة لاؤؤؤؤدنم (6)ابجلنؤؤؤؤ ب الايؤؤؤؤيب لؤؤؤؤدنم حتركؤؤؤؤات حفؤؤؤؤرت
 ،ماسي نرب الضغط ناى األطراف الايبية لصاحل حفرتالدرا  

دولؤؤة اإلمؤؤارات نؤؤرب نف ذهؤؤا حبياديؤؤة املبلؤؤ ث  تحيؤؤث   نبؤؤ
تؤؤه األممؤي السؤؤارق رراندينؤ  ليؤؤ ن حيؤث وند ؤؤه أثنؤاء أداء مهمَّ 

ا لايبيؤؤؤؤؤؤؤؤا أبن يكؤؤؤؤؤؤؤ ن رئيًسؤؤؤؤؤؤؤؤا ألحؤؤؤؤؤؤؤؤد ملاهؤؤؤؤؤؤؤؤدها مبلؤؤؤؤؤؤؤ اًث أممياؤؤؤؤؤؤؤؤ
ايؤيب خيؤدم ا لاشؤأن ال، لتضؤمم  ر يبًؤ(7)الدرا ماسية أبجر مغرٍّ 

أهؤؤؤؤدافها فيؤؤؤؤه، فضؤؤؤؤً  نؤؤؤؤم الؤؤؤؤدنم املصؤؤؤؤري و بؤؤؤؤادل الؤؤؤؤزايرات 
لقؤؤؤاءات مؤؤؤع  هؤؤؤاأرر  ولع مصؤؤؤريع مت رشؤؤؤكل مكثؤؤؤف مؤؤؤع مسؤؤؤ

 ايرة رئؤؤؤؤؤؤيس جهؤؤؤؤؤؤؤا  املخؤؤؤؤؤؤاررات املصؤؤؤؤؤؤؤرية و  الؤؤؤؤؤؤرئيس املصؤؤؤؤؤؤؤري
، وكان قد سبقها  ايرة لرئيس أركؤان اجلؤيش املصؤري (8)حلفرت
حلفؤرت، ل كؤان الؤدنم السؤل دي اوناى نفس املنؤ  . (9)السارق

                                                           

اإلمارات انتهكت حظر التسايح ناى ليبيا،  :األمم املتحدة (5)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182ي لي   2اجلزيرة نت، 

http://bit.ly/2MS38Q5 
حممد الطاهر، هل لإلمارات قاندة ج ية رشرق ليبيا؟، روسيا  (6)

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2185أكت رر  21الي م، 
http://bit.ly/2FfTh0c 

ظيب" يثري جداًل ح ل  إحسان الفقيه،   ظيف "لي ن" يف "أر  (7)
متاح  ،2184ديسمرب  82دور اإلمارات يف ليبيا، وكالة األانض ل، 

 http://bit.ly/2IU7pNKنرب الرارط التايل: 
ة رئيس املخاررات اللامة املصري يزور ليبيا وياتقي حفرت، وكال (8)

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182ماي   21يك، نسب  
http://bit.ly/2RlARjG 

ك، يرئيس األركان املصري ياتقي حفرت يف القاهرة، وكالة سب  ن (9)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182أغسطس  2

http://bit.ly/2WXF16s
http://bit.ly/2RjfZcV
http://bit.ly/2MS38Q5
http://bit.ly/2FfTh0c
http://bit.ly/2IU7pNK
http://bit.ly/2RlARjG
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وكان آخؤر األدوار السؤل دية ابأل مؤة الايبيؤة مؤا أورد ؤه  قؤارير 
إبيلؤا   ها حفرت ناى اللاتمة أ تْ دولية أن احلماة اليت يشنُّ 

 ايرة لؤه لاسؤل دية رلؤد  رؤدأتهنؤا إحيؤث  ،(1)ودنم سؤل دي
 .التقي فيها املاك سامان وويل نهده

م قؤؤف الؤؤؤدول الدانمؤؤؤة حلفؤؤرت نؤؤؤم املسؤؤؤار  ت باينؤؤؤلقؤؤد 
ألممي، وذلك تلب مم إمكانية أن أتيت الضغ طات ناؤى ا

ا يف امل قؤؤؤف ا و باينًؤؤؤشؤؤؤقا  تحفؤؤؤرت أبي نتيجؤؤؤة فلايؤؤؤة، وأحؤؤؤدث
 الدويل مم حفرت.

 دول اجلوار اللييب -القسم الرابع

مم وإنادة رناء الدولة الايبية يلد استقرار املشهد الاييب 
إن و ، لضؤؤؤؤماهنا دول اجلؤؤؤ ار الايؤؤؤيبالؤؤؤيت  سؤؤؤؤلى  صؤؤؤاحلأهؤؤؤم امل

اختافؤؤت  صؤؤ رات كؤؤل دولؤؤة نؤؤم األخؤؤرى يف حتديؤؤد مظؤؤاهر 
ضبط احلدود  لهذا االستقرار وشكل الدولة، وذلك مم أج

جزائريؤة و جهؤ د   نسؤية قؤد رُؤذلت و  ،ر األ مؤاتيصؤدونؤدم  
احتؤ اء األ مؤة الايبيؤة ابللديؤد مؤم املبؤادرات هبؤدف مم أجل 

 سؤؤؤؤؤؤريع نمايؤؤؤؤؤؤة اسؤؤؤؤؤؤتلادة ممتسسؤؤؤؤؤؤات الدولؤؤؤؤؤؤة لاتلامؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤع 
 ايت الداخاية واخلارجية.التحد

 املسار الدبلوماسي ابألزمة الليبية -ااثلثا 

"درا ماسؤؤؤية املؤؤؤمتررات املتلؤؤؤددة" هكؤؤؤذا  كؤؤؤم  اخؤؤؤيص 
 ،(2)الؤؤنهج اجلديؤؤد لامجتمؤؤع الؤؤدويل ناؤؤى مؤؤا يبؤؤدو  ؤؤاه ليبيؤؤا

                                                                                    

http://bit.ly/2IPUPiK 
 انظر اآليت: (1)
واشنطم ر ست: حممد رم سامان يشلل حراًب أهاية يف ليبيا،  -

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182أرريل  85شبكة رتد، 
http://bit.ly/2Wqe7Qy 
- Editorial Board, Saudi Arabia’s reckless 
prince fuels yet another civil war, 
Washington post, 15 April 2019, available 
at: https://wapo.st/2IqnPyE 

 سلى حلل األ مة السياسية يف « درا ماسية املمتررات الدولية» (2)
متاح  ،2185أكت رر  11، 81148ليبيا، الشرق األوسط، اللدد 

 http://bit.ly/2Mx69Fqط التايل: نرب الرار

  الصؤؤؤؤؤراع واالنقسؤؤؤؤؤام احلؤؤؤؤؤاد رؤؤؤؤؤع أطؤؤؤؤؤراف األ مؤؤؤؤؤة حيؤؤؤؤؤث نؤؤؤؤؤزَّ 
ة يف إدارة األ مؤؤؤؤؤؤة حمؤؤؤؤؤؤم الاجؤؤؤؤؤؤ ء لاخيؤؤؤؤؤؤارات املسؤؤؤؤؤؤاَّ  ،الايبيؤؤؤؤؤؤة
مؤم  ا ليحؤدث  ؤ ا اًن حيؤدَّ ً  أممياؤ دخُّ  ىا، وذلك استدنمرينه

حمؤؤؤؤاوالت نديؤؤؤؤدة لاحاحاؤؤؤؤة نؤؤؤؤرب نؤؤؤؤرب  ،اخل فؤؤؤؤات الداخايؤؤؤؤة
 :،  كم  اخيصها ناى النح  التايلاملسارات الدرا ماسية

ديسؤمرب  82شهدت مدينة الصخريات املغررية ي م  ●
ناؤؤى  شؤؤكيل  ة، نؤؤصَّ   قيؤؤع ا فؤؤاق رؤؤع أطؤؤراف ليبيؤؤ 2184

حك مة وحدة وطنية، كمؤا رنؤت  ؤ نس يف سؤبتمرب وأكتؤ رر 
 مم أجل  لديل ا فاق الصخريات.مباحثات  2182

، أشؤؤؤؤؤؤؤرفت فرنسؤؤؤؤؤؤؤا ناؤؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤؤمترر 2181ويف مؤؤؤؤؤؤؤاي   ●
لاحؤؤ ار الايؤؤيب، وحينهؤؤا ا فقؤؤت أطؤؤراف األ مؤؤة اجملتملؤؤة ناؤؤى 

ا إال أهنؤؤ؛ 2181 نظؤيم انتخؤاابت ررملانيؤؤة وربسؤية مؤؤع هنايؤة 
وروسؤي جلؤدوهلا الؤزمين يف جماؤس  أمريكؤيات رلد رفؤض أتجَّ 

 األمم.

 «:مؤمتر ابلريمو» ●

 81و82استضؤؤؤؤؤؤؤؤافت مدينؤؤؤؤؤؤؤؤة ابلريمؤؤؤؤؤؤؤؤ  اإليطاليؤؤؤؤؤؤؤؤة، يف 
ا حؤؤؤؤؤؤؤ ل األوضؤؤؤؤؤؤاع يف ليبيؤؤؤؤؤؤؤا، ، مؤؤؤؤؤؤؤمتررا دولياؤؤؤؤؤؤ2181نؤؤؤؤؤؤ فمرب 
ه أطراف ليبية وإقايمية ودولية، يف حماولة لا ت ل إىل  حضر 

أل مؤؤؤؤة الؤؤؤؤيت  ليشؤؤؤؤها اآلن خريطؤؤؤؤة طريؤؤؤؤق إلخؤؤؤؤراج ليبيؤؤؤؤا مؤؤؤؤم ا
لاؤؤؤؤؤؤؤؤدخ ل يف التسؤؤؤؤؤؤؤؤ ية السياسؤؤؤؤؤؤؤؤية، ووضؤؤؤؤؤؤؤؤع جؤؤؤؤؤؤؤؤدول  مؤؤؤؤؤؤؤؤين 
ل نتخؤاابت، وخطؤؤة لإلتؤؤ ح االقتصؤؤادي، وإنؤؤادة إطؤؤ ق 
اللمايؤؤؤة السياسؤؤؤؤية، واملشؤؤؤاركة يف إنشؤؤؤؤاء ممتسسؤؤؤات الدولؤؤؤؤة، 
وهؤؤؤ  مؤؤؤا يؤؤؤدن  لاتسؤؤؤاؤل حؤؤؤ ل دالالت املؤؤؤمترر و دانيا ؤؤؤه يف 

ات الداخايؤؤؤة رؤؤؤع التنؤؤؤافس اإليطؤؤؤايل الفرنسؤؤؤي والصؤؤؤران ظؤؤؤل ِّ 
 أطراف األ مة الايبية.

وكبؤؤار املسؤؤمتولع دول نؤؤدٌد مؤؤم  نمؤؤاء الؤؤ املؤؤمترر حضؤؤرو 
املصؤري إيطاليؤا، والؤرئيس و راء هم: جؤ  ييب كؤ نيت، رئؤيس من

البؤؤؤؤؤؤاجي قايؤؤؤؤؤؤد الت نسؤؤؤؤؤؤي نبؤؤؤؤؤؤد الفتؤؤؤؤؤؤاح السيسؤؤؤؤؤؤي، والؤؤؤؤؤؤرئيس 
أمحؤؤؤؤد و السبسؤؤؤي، ود ؤؤؤرتي مدفيؤؤؤؤديف، رئؤؤؤيس و راء روسؤؤؤيا، 

اجلزائؤؤؤؤر، وفؤؤؤؤمتاد أقطؤؤؤؤاي، انئؤؤؤؤب الؤؤؤؤرئيس رئؤؤؤؤيس و راء  أوحيؤؤؤؤى
الرتكي، وجان إيف ل دراين، و ير خارجية فرنسا، وحممد رم 

http://bit.ly/2IPUPiK
http://bit.ly/2Wqe7Qy
https://wapo.st/2IqnPyE
http://bit.ly/2Mx69Fq


 

27 

نبؤد الؤرمحم آل اثين، و يؤر خارجيؤة قطؤر، وديفيؤد سؤا رفياد، 
انئب و ير اخلارجية األمريكية ودوانلد   سك، رئيس اجملاس 
األورويب، وغسان س مة، مبل ث األمم املتحدة، فض  نم 

نم  شاد، والنيجر، والي انن، ومالطا، يف حع حضر ممثاع 
مؤؤؤم: رئؤؤؤيس اجملاؤؤؤس الربسؤؤؤي فؤؤؤايز السؤؤؤراج،   لايبيؤؤؤا كؤؤؤل  ممؤؤؤثً  

وقائد ق ات الشرق خايفة حفرت، ورئيس جماس الدولة خالد 
 .(1)املشري، ورئيس جماس الن اب نقياة تاحل

 ،ب منهكان مم أرر  أحداث املمترر م قف حفرت املتقا ِّ 
اؤع نؤم  ركيؤا نام رفض حض ر املمترر حلض ر ممث ِّ نه أإحيث 
إىل نقؤد قمؤة أمنيؤة مصؤغرة  نؤاقش  لذا جلأت روما، (2)وقطر

األمؤؤر ال ضؤؤع يف ليبيؤؤا كمخؤؤرج ملقاطلؤؤة حفؤؤرت أنمؤؤال املؤؤمترر، 
دفؤؤؤؤع انئؤؤؤؤب الؤؤؤؤرئيس الرتكؤؤؤؤي ل نسؤؤؤؤحاب مؤؤؤؤم املؤؤؤؤمترر  الؤؤؤؤذي

رسؤؤؤؤبب إقصؤؤؤؤاء قطؤؤؤؤر و ركيؤؤؤؤا مؤؤؤؤم حضؤؤؤؤ ر االجتمؤؤؤؤاع األمؤؤؤؤين 
لتقؤؤؤي خايفؤؤؤة حفؤؤؤرت رفؤؤؤايز السؤؤؤراج ناؤؤؤى هؤؤؤامش واسؤؤؤي، الرب

رفؤؤؤؤض املشؤؤؤاركة يف االجتمانؤؤؤات الرئيسؤؤؤؤية  إن كؤؤؤاناملؤؤؤمترر، و 
لامؤؤؤؤمترر، كمؤؤؤؤا رفؤؤؤؤض اجلاؤؤؤؤ س ناؤؤؤؤى طاولؤؤؤؤة املفاوضؤؤؤؤات مؤؤؤؤع 

 .(3)عالقادة اإلس مي ِّ 

ؤؤؤ د ث ثؤؤؤة مؤؤؤم قؤؤؤادة ليبيؤؤؤا ومؤؤؤع اختتؤؤؤام أنمؤؤؤال املؤؤؤمترر أكَّ
املمترر الذي غاب يف ريان "استنتاجات"  املشاركع يف املمترر

نؤؤؤؤؤؤم تؤؤؤؤؤؤياغته خايفؤؤؤؤؤؤة حفؤؤؤؤؤؤرت، ناؤؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤؤيادة ليبيؤؤؤؤؤؤا ووحؤؤؤؤؤؤدة 
واستق ل أراضؤيها، مؤع رفؤض احلؤل اللسؤكري و ؤدنيم احلؤل 

خطؤؤة املبلؤؤ ث األممؤؤي، ومؤؤم مث دنؤؤم ودنؤؤم السؤؤامي لأل مؤؤة، 
 2182وطؤؤؤؤؤين شؤؤؤؤامل رقيؤؤؤؤؤادة ليبيؤؤؤؤة يف ردايؤؤؤؤؤة  ىنقؤؤؤؤد ماتقؤؤؤؤ

ممتسسؤة  واحلرأل ناى التمثيل النسائي ره وأال يك ن املاتقي
أو ردياؤؤة لاممتسسؤؤات احلاليؤؤة. وإجؤؤراء انتخؤؤاابت يف  ةجديؤؤد

                                                           

 .، مرجع سارقمساء سايمان، ممترر ابلريم  ح ل ليبيا (1)
حفرت يقاطع ممترر "ابلريم " ح ل ليبيا حلض ر ممثاع نم  ركيا  (2)

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2181ن فمرب  81وقطر، اللع اإلخبارية، 
http://bit.ly/2IMkp86 

خايفة حفرت ياتقي السراج ويرفض حض ر ممترر ابلريم ، يب يب  (3)
 متاح نرب الرارط التايل: ،2181ن فمرب  81، نريب سي

 https://bbc.in/2IJVOkk 

رريؤؤؤؤؤع اللؤؤؤؤؤام نفسؤؤؤؤؤه، و شؤؤؤؤؤجيع الربملؤؤؤؤؤان ناؤؤؤؤؤى إتؤؤؤؤؤدار قؤؤؤؤؤان ن 
اسؤؤؤؤتفتاء إلرؤؤؤؤام اللمايؤؤؤؤة الدسؤؤؤؤت رية. كمؤؤؤؤا دنؤؤؤؤا البيؤؤؤؤان لبؤؤؤؤذل 
دة اجله د يف مكافحة اإلرهاب ورناء ممتسسة نسؤكرية م حَّؤ

دين. كما دنا البيان ة واملسألة حتت اإلشراف املع ابملهنيَّ  تمتَّ 
اخلتؤؤؤؤؤامي لنشؤؤؤؤؤر قؤؤؤؤؤ ات نسؤؤؤؤؤكرية وأمنيؤؤؤؤؤة نظاميؤؤؤؤؤة ابللاتؤؤؤؤؤمة 
الايبيؤؤؤؤة، وخؤؤؤؤروج املايشؤؤؤؤيات ونؤؤؤؤزع أسؤؤؤؤاحتها وفؤؤؤؤق الرت يبؤؤؤؤات 

 .(4)األمنية اليت وضلتها األمم املتحدة

مسووووواعي للحووووول أم صووووورا   ...تقيووووويم نتوووووائ  املوووووؤمتر
 مصاحل؟

اسية كان "ممترر ابلريم " إبيطاليا آخر املساني الدرا م
ردا كأحؤد أوجؤه الصؤراع ناؤى النفؤ ذ وقد  ،األ مة الايبية حلل ِّ 

ة مؤؤع حجؤؤم الؤؤدنم رؤؤع رومؤؤا وابريؤؤس ابلسؤؤاحة الايبيؤؤة خاتَّؤؤ
يف ابريؤس وخماوف رومؤا مؤم رغبؤة ره ابريس حلفرت، الذي   ف ِّ 

خطؤؤؤؤف األضؤؤؤؤ اء يف املاؤؤؤؤف الايؤؤؤؤيب وحماولتهؤؤؤؤا السؤؤؤؤيطرة ناؤؤؤؤى 
 لقديم هبا.املسار الدرا ماسي نرب املمترريم املن

مم  صرحيات السراج اليت سبقت ممترر ابلريم  أنؤه  ارد
مؤؤؤؤؤؤؤؤم الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤلب انتظؤؤؤؤؤؤؤؤؤار  غيؤؤؤؤؤؤؤؤري حقيقؤؤؤؤؤؤؤؤؤي حتدثؤؤؤؤؤؤؤؤؤه املؤؤؤؤؤؤؤؤؤمتررات 

نظؤرة » الؤدويل ناؤى  بؤين ِّ  اجملتمؤعَ  السؤراجُ  حؤضَّ و  ،واال فاقات
يف اجتمؤؤؤؤؤاع ابلريمؤؤؤؤؤ ، يف وقؤؤؤؤؤت « م حؤؤؤؤؤدة إ اء املاؤؤؤؤؤف الايؤؤؤؤؤيب

نتخؤؤاابت ليبيؤؤة الطريؤؤق أمؤؤام إجؤؤراء افيؤؤه ت االنقسؤؤامات َسؤؤدَّ 
د ؤه فرنسؤا واألمؤم يف ديسمرب املاضي، وفؤق امل نؤد الؤذي حدَّ 

ؤؤؤؤ ر أبن لقؤؤؤؤاءات دوليؤؤؤؤة ُنقؤؤؤؤدت سؤؤؤؤارًقا إلجيؤؤؤؤاد املتحؤؤؤؤدة، وذكَّ
 .(5)ضِّ إىل نتيجةفْ خمرج، لكنها مل  ؤُ 

انتهؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤمترر ابلريمؤؤؤؤؤ  اإليطؤؤؤؤؤايل رشؤؤؤؤؤأن األ مؤؤؤؤؤة ورمسياؤؤؤؤؤا 
م ننهؤؤؤا ناؤؤى شؤؤكل ا فؤؤؤاق، رؤؤل أُناؤؤ غْ َصؤؤؤالايبيؤؤة، رنتؤؤائج مل  ُ 

وقؤؤؤد حاولؤؤؤت رومؤؤؤا اسرتضؤؤؤاء ى "اسؤؤؤتنتاجات"، حتؤؤؤت مسؤؤؤمَّ 

                                                           

التائهة رع ابلريم  وابريس، آفاق  ناطف السلداوي، نرورة ليبيا (4)
القاهرة: قطاع اإلن م )، 2182نررية، اللدد اخلامس، فرباير 

 .822، أل (اخلارجي ابهليئة اللامة ل ستل مات
م قف دويل »ويطالب رؤ «  دخ ت سابية»السراج ينتقد  (5)

 مرجع سارق.يف ابلريم ، « م حد

http://bit.ly/2IMkp86
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لدرجؤؤؤؤة أن يسؤؤؤؤافر رئؤؤؤؤيس  ه،ملطالبؤؤؤؤ هاانيانصؤؤؤؤوإرؤؤؤؤداء حفؤؤؤؤرت 
ا إىل ليبيؤؤا يف  ايرة احلك مؤؤة اإليطاليؤؤة جؤؤ  ييب كؤؤ نيت شخصؤؤيا 

غؤؤري ملانؤؤة، إلقنانؤؤه ابملشؤؤاركة يف املؤؤمترر، مث ليحضؤؤر األخؤؤري 
وقؤؤؤد كشؤؤؤفت  .(1)"لسؤؤؤانات، ويقؤؤؤاطع أغاؤؤؤب أنمؤؤؤال املؤؤؤمترر

امصؤؤؤاحل رؤؤؤع لأجؤؤؤ اء املؤؤؤمترر نؤؤؤم خ فؤؤؤات نميقؤؤؤة و ضؤؤؤارب 
ضؤؤؤح وا َّ  ،رؤؤؤع الؤؤؤدول امللنيؤؤؤة ابملاؤؤؤف الايؤؤؤيبو  ةاألطؤؤؤراف الايبيؤؤؤ

ذلؤؤك مؤؤم رفؤؤض رلؤؤض أطؤؤراف النؤؤزاع اجلاؤؤ س ناؤؤى الطاولؤؤة 
ات أطؤراف ، كمؤا فضَّؤ(2)حفؤرت مؤا فلؤلذاهتا مع خص مهم ك

حاب مؤؤم املؤؤمترر، ة يف املاؤؤف الايؤؤيب كرتكيؤؤا االنسؤؤدوليؤؤة مهمَّؤؤ
أخؤؤؤرى كال فؤؤؤد األمريكؤؤؤي، التقايؤؤؤل مؤؤؤم شؤؤؤأن  واختؤؤؤارت وفؤؤؤ دٌ 

املؤؤؤؤمترر، ومل  ظهؤؤؤؤر حؤؤؤؤىت يف الصؤؤؤؤ رة اجلمانيؤؤؤؤة الؤؤؤؤيت الُتقطؤؤؤؤت 
 املؤؤؤؤمترر جؤؤؤؤاء يف إطؤؤؤؤاروناؤؤؤؤى مؤؤؤؤا يبؤؤؤؤدو فؤؤؤؤإن  .(3)لامشؤؤؤؤاركع
، وحماولؤؤؤة كؤؤل طؤؤؤرف فؤؤؤرض يةاإليطاليؤؤة الفرنسؤؤؤ حؤؤرب النُّفؤؤؤ ذ

، احتيؤؤؤاطي الؤؤؤنفط نفؤؤؤ ذه ناؤؤؤى أكؤؤؤرب راؤؤؤد إفريقؤؤؤي مؤؤؤم حيؤؤؤث
انقسام أورويب يف ناى املبادرة الفرنسية،  ارد ِّ لإيطاليا  تسلف

ا لل ائؤؤد أول يؤؤة املسؤؤار السياسؤؤي وفًقؤؤو رؤى احلؤؤل  حؤؤ لحؤؤاد 
، ممؤا أاثر  سؤاؤالت حؤ ل مؤا (4)همؤامن ذلك املسار ناى كل ٍّ 

إذا كانؤؤؤؤؤؤت خمرجؤؤؤؤؤؤات مؤؤؤؤؤؤمترر ابلريمؤؤؤؤؤؤ  ستصؤؤؤؤؤؤب يف مصؤؤؤؤؤؤاحة 
س مصري ا فاق الصؤخريات الشلب الاييب، أم أنه سياقى نف

 .(5)(؟2181( وإن ن ابريس )ماي  2184)ديسمرب 

                                                           

ن ليبيا أم فشل؟، اللريب ، هل جنح ممترر ابلريم  رشأيأسامة نا (1)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2181ن فمرب  84اجلديد، 

http://bit.ly/2WH1XCJ 
مرجع خايفة حفرت ياتقي السراج ويرفض حض ر ممترر ابلريم ،  (2)

 .سارق
جع مر أسامة ناى، هل جنح ممترر ابلريم  رشأن ليبيا أم فشل؟،  (3)

 .سارق
ممترر ابلريم  ح ل ليبيا يكشف اخل فات اللميقة رع األطراف  (4)

متاح  ،2181ن فمرب  82، الاندنية تحيفة احلياة م قعاملتنا نة، 
 http://bit.ly/2XPDpsBنرب الرارط التايل: 

مال، وكالة ممترر "ابلريم " ح ل ليبيا... خيبة  طيح ابآل (5)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2181ن فمرب  84األانض ل، 

http://bit.ly/2IJRu4A 

 خامتة:

 كؤؤؤم القؤؤؤ ل إن  سؤؤؤ ية املاؤؤؤؤف الايؤؤؤيب ليسؤؤؤت ابملسؤؤؤؤألة 
ا، ا ودولياؤؤؤا وإقايمياؤؤد أطؤؤراف األ مؤؤة داخاياؤؤؤا لتلؤؤؤدُّ السؤؤهاة نظؤؤرً 

الرغبؤؤؤة يف السؤؤؤيطرة االقتصؤؤؤادية كؤؤؤل طؤؤؤرف و ولتبؤؤؤايم مصؤؤؤاحل  
دخ ل املصاحل اخلاتؤة لاؤدول و لايبية، رات الدولة اناى مقدَّ 

ك أول خلياراهتؤؤا مؤؤع  ضؤؤارهبا مؤؤع ة ابلشؤؤأن الايؤؤيب كمحؤؤر ِّ امللنيَّؤؤ
وأنؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤم ، ومؤؤؤؤؤا  دنمؤؤؤؤؤه مؤؤؤؤؤم أطؤؤؤؤؤراف ىمصؤؤؤؤؤاحل دول أخؤؤؤؤؤر 

الصل رة مبكان الفصل رع  لقيدات  اك املصاحل واملساني 
مؤع رغبؤؤة  ،احلقيقيؤة إلجيؤاد االسؤتقرار السياسؤي لأل مؤة الايبيؤة

ع يف حتقيؤؤؤؤق مصؤؤؤؤاحلهم اخلاتؤؤؤؤة ولؤؤؤؤ  ناؤؤؤؤى  الؤؤؤؤدولي ِّ الفؤؤؤؤاناع
هنؤؤؤاك أنؤؤؤه رؤؤؤ  شؤؤؤك ، و حسؤؤؤاب اسؤؤؤتمرار األ مؤؤؤة و صؤؤؤاندها

غيؤؤؤاب التنسؤؤؤيق رؤؤؤع  نراقيؤؤؤل ق يؤؤؤة يف سؤؤؤبيل احلؤؤؤل  رجؤؤؤع إىل
، وكؤؤؤل ذلؤؤؤك الؤؤؤدول الكؤؤؤربى حؤؤؤ ل شؤؤؤكل التسؤؤؤ ية السياسؤؤؤية

جؤؤؤؤدوى املؤؤؤؤمتررات الدوليؤؤؤؤة يف األ مؤؤؤؤة يلؤؤؤؤز ِّ  الشؤؤؤؤك ك حؤؤؤؤ ل 
ني حؤؤؤؤؤؤؤؤل األ مؤؤؤؤؤؤؤة الايبيؤؤؤؤؤؤؤؤة نؤؤؤؤؤؤؤرب القنؤؤؤؤؤؤؤؤ ات أن مسؤؤؤؤؤؤؤاو  الايبيؤؤؤؤؤؤؤة

ات نماية ليَّ مل  كم مشف نة آب الدرا ماسية مثل املمتررات ما
لتنفيؤؤذ مفؤؤردات  اؤؤك املؤؤمتررات رشؤؤكل يسؤؤت نب التحؤؤدايت 

 ؛ فام  متد ِّي إىل حتقيق نتيجة ُ ذكر.الفلاية ناى األرض

 يف: اك التحدايت د و تجسَّ 

ة اللسؤؤؤؤكرية . الرغبؤؤؤؤة اجلاحمؤؤؤؤة خلايفؤؤؤؤة حفؤؤؤؤرت ابلسؤؤؤؤيطر 8
ة اال فاقؤات والتفامهؤات والتجميؤد اللماؤي لكافَّؤ ،ناى الب د
 ،ت رينؤؤؤؤه ورؤؤؤؤع رئؤؤؤؤيس حك مؤؤؤؤة ال فؤؤؤؤاق فؤؤؤؤايز السؤؤؤؤراجالؤؤؤؤيت رَّؤؤؤؤ

 والرفض اللماي والرمسي لامسارات السياسية والدرا ماسية.

.  بايم م قؤف دول حاؤف الثؤ رات املضؤادة الدانمؤة 2
 يف ع د لإلسؤ مي ِّ ورفضؤها أي وجؤ ،حلفرت نؤم املسؤار األممؤي

 الساطة ورفض دخ ل ليبيا يف نماية د قراطية حقيقية.

رسؤؤؤبب التنؤؤؤافس ناؤؤؤى   ،. التبؤؤؤايم رؤؤؤع رومؤؤؤا وابريؤؤؤس1
كلكؤؤؤؤة الثؤؤؤؤروات الايبيؤؤؤؤة، وتؤؤؤؤرانهما ناؤؤؤؤى النفؤؤؤؤ ذ السياسؤؤؤؤي 
رشؤؤؤكل نؤؤؤام ابلؤؤؤداخل الايؤؤؤيب و بؤؤؤايم حتؤؤؤدايت األ مؤؤؤة الايبيؤؤؤة 

 .لكايهما

http://bit.ly/2WH1XCJ
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قة جماؤس األمؤم رؤع . االنقسامات الدولية داخل أرو 4
، والؤؤؤؤذي (1)الؤؤؤؤدول الكؤؤؤؤربى حؤؤؤؤ ل امل قؤؤؤؤف مؤؤؤؤم إدانؤؤؤؤة حفؤؤؤؤرت

 .(2)طراراسله ناى الزحف حن  شجَّ 

والؤؤيت  ،رشؤؤكل نؤؤام نطقؤؤة اللرريؤؤةالصؤؤراع ابملمثؤؤريات . 4
 ؤؤؤؤؤراوح رؤؤؤؤؤع املصؤؤؤؤؤاحي والسياسؤؤؤؤؤؤي يف ن ائؤؤؤؤؤد ريؤؤؤؤؤع السؤؤؤؤؤؤ ح 
والراغبؤؤؤؤؤة يف اسؤؤؤؤؤتخدامها كقؤؤؤؤؤ ة لتشؤؤؤؤؤكيل نفؤؤؤؤؤ ذ سياسؤؤؤؤؤي يف 

هؤؤؤذا  ،ت الغرريؤؤؤة وشؤؤؤراء تؤؤؤمتها أو والئهؤؤؤاأوسؤؤؤاط احلك مؤؤؤا
ل يف يتمثَّؤؤؤفأمؤؤؤا اجلانؤؤؤب السياسؤؤؤي  .اجلانؤؤؤب املصؤؤؤاحي ناؤؤؤى

ضؤؤؤؤؤلف منظ مؤؤؤؤؤة وآليؤؤؤؤؤات حؤؤؤؤؤل األ مؤؤؤؤؤات داخؤؤؤؤؤل املنظمؤؤؤؤؤات 
ا لضؤؤؤؤؤلف أدوات التؤؤؤؤؤأثري الؤؤؤؤؤيت الدوليؤؤؤؤؤة ابملنطقؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة نظؤؤؤؤؤرً 

 راكها.

 ساؤل حم ري  دفع كل  اك الل ائق والتحدايت لطرح 
حتقيق  س ية نؤرب املفاوضؤات واملؤمتررات  يةنامكح ل مدى إ

لاصؤؤؤراع يف ليبيؤؤؤؤا؟ وهؤؤؤؤل مؤؤؤؤم املمكؤؤؤؤم إرطؤؤؤؤال أدوار الفؤؤؤؤاناع 
ع يف التؤؤؤأثري سؤؤؤاًبا ناؤؤؤى خمرجؤؤؤات  اؤؤؤك املفاوضؤؤؤات اخلؤؤؤارجي ِّ 

 ا؟و لطيل نتائجها نمايا 

يف دراسؤؤة لؤؤه حؤؤ ل  "طؤؤارق اجملريسؤؤيجييؤؤب نؤؤم ذلؤؤك "
احلالؤؤة الايبيؤؤة نم ًمؤؤا و  (3)مسؤؤببات الصؤؤراع يف املنطقؤؤة اللرريؤؤة

ل إىل "مثة ق اتن حمركتان لانزاع ينبغؤي الت تُّؤ ، قائ خص ًتا
مات واجلشع. وستستازم  ابية  س ية ومصاحلة رينهما: التظاُّ 

مطالؤؤب املتظامؤؤع مزجيًؤؤا مؤؤم اللدالؤؤة االنتقاليؤؤة والضؤؤماانت. 
شؤؤع، وسؤؤيك ن مؤؤم الصؤؤلب إشؤؤباع رغبؤؤات الفؤؤاناع املت ح ِّ 

                                                           

ميشيل نيك لز، أمريكا وروسيا  رفضان الدن ة هلدنة يف ليبيا،  (1)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182أرريل  82وكالة رويرت ، 

http://bit.ly/2IPZjWi 
مبل ث األمم املتحدة حيذر مم "اشتلال" ال ضع يف ليبيا، فرانس  (2)

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182أرريل  81، 24
http://bit.ly/2QZxMWr 

وسط، ليبيا: طارق اجملريسي، إشلال الصرانات يف الشرق األ (3)
 28املصاحلة رع التظامات واجلشع، مركز كارنيجي، آفاق نررية، 

 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182يناير 
http://bit.ly/2HPJgJ2 

م إجؤؤؤؤراءات  نطاؤؤؤؤؤق مؤؤؤؤؤم سياسؤؤؤؤؤة ب ذلؤؤؤؤؤك اسؤؤؤؤؤتخداوسؤؤؤؤيتطاَّ 
"اللصؤؤا واجلؤؤزرة" لضؤؤمان نؤؤدم إقؤؤدامهم ناؤؤى إفسؤؤاد أي مؤؤم 
 اك الرت يبات، وناى الرغم مم مزانم اجملتمع الدويل الدائمة 
أبنه إمنا يتصرف يف إطار رلثؤة األمؤم املتحؤدة لاؤدنم يف ليبيؤا 

ف يف ال اقؤؤؤؤع رصؤؤؤؤ رة )ي نسؤؤؤؤميل(، فؤؤؤؤإن أكثؤؤؤؤر الؤؤؤؤدول  تصؤؤؤؤرَّ 
فؤؤؤؤؤؤاالئت ف  ، حماولؤؤؤؤؤؤة حلمايؤؤؤؤؤؤة مصؤؤؤؤؤؤاحلهاأحاديؤؤؤؤؤؤة وفرديؤؤؤؤؤؤة يف

املساند خلايفة حفرت الذي يضم اإلمارات، ومصؤر، وفرنسؤا، 
ر يف اللمايؤؤؤؤة مؤؤؤؤا، يزيؤؤؤؤد مؤؤؤؤم التلقيؤؤؤؤد والتلثُّؤؤؤؤ وروسؤؤؤؤيا إىل حؤؤؤؤد ٍّ 

ت املنافسة اإليطالية الفرنسية؛ إىل  ق يض وقد أدَّ ، السياسية
تحؤؤؤدة ع و قؤؤؤ يض دور رلثؤؤؤة األمؤؤؤم املفلاليؤؤؤة ال نبؤؤؤع الؤؤؤدولي ِّ 

 .(4)ايبيار

أتجيؤؤل  نفيؤؤذ البيؤؤان الصؤؤادر نؤؤم مؤؤمترر  مؤؤم شؤؤأنهوهؤؤذا 
ينؤذر أبن احلؤل ، و مسؤار درا ماسؤي رشؤكل نؤاموأي ابلريمؤ  

ابسؤؤؤؤتخدام القؤؤؤؤ ة  النؤؤؤؤاجع هؤؤؤؤ  احلسؤؤؤؤم الفلاؤؤؤؤي ناؤؤؤؤى األرض
أو قؤؤؤؤؤؤدرة الؤؤؤؤؤؤدول ناؤؤؤؤؤؤى التؤؤؤؤؤؤأثري ناؤؤؤؤؤؤى الفؤؤؤؤؤؤاناع  اللسؤؤؤؤؤؤكرية،

مبؤؤؤا  ،ايؤؤؤدً ا وهتدابلؤؤؤداخل نؤؤؤرب أدوات الضؤؤؤغط املختاؤؤؤف  رغيبًؤؤؤ
ومؤؤؤؤم  يلطؤؤؤؤي ضؤؤؤؤماانت أكؤؤؤؤرب لتنفيؤؤؤؤذ احلاؤؤؤؤ ل الدرا ماسؤؤؤؤية.

ؤؤؤ إبمكانيؤؤؤؤة احؤؤؤرتام هؤؤؤذه اال فاقيؤؤؤؤات  اد أن هنؤؤؤاك شؤؤؤك كً املمتكَّ
وااللتؤؤزام هبؤؤا مؤؤم قبؤؤل أطؤؤراف الصؤؤراع، مؤؤا مل  كؤؤم مصؤؤح رة 
ق رشؤؤؤؤكل مؤؤؤؤم آليؤؤؤؤات التنفيؤؤؤؤذ الدوليؤؤؤؤة، ر ضؤؤؤؤع شؤؤؤؤروط  تلاَّؤؤؤؤ
خدام رفؤؤؤؤرض نقؤؤؤؤ ابت ناؤؤؤؤى مؤؤؤؤم يرتاجؤؤؤؤع، أو التاؤؤؤؤ يح ابسؤؤؤؤت

ع نايؤؤه، أو وجؤؤ د قؤؤ ات طؤؤرف مل ياتؤؤزم مبؤؤا وقَّؤؤ أي ِّ  القؤؤ ة ضؤؤدَّ 
حلفؤؤؤظ األمؤؤؤم ناؤؤؤى أرض ليبيؤؤؤا حؤؤؤىت  بؤؤؤدأ اللمايؤؤؤة السياسؤؤؤية 

 ،م املطارات وحق ل النفط وامل انئحمف ظة رق ات دولية  متم ِّ 
فؤ  فائؤؤدة مؤم اال فاقؤؤات املتتاليؤة ولؤؤم يؤنجح أي ا فؤؤاق وإال 

ابلريم  لم  ك ن أكثر قيمة  ، لذا فإن نتائج ممترر(5)سياسي
ت رلؤض الؤدول رفؤرض  لنُّؤ مم نتائج ا فاق ابريؤس، يف ظؤل ِّ 

وإمكانية  طبيقه  رأيها ومصاحلها ناى حساب نق نية احلل
                                                           

 املصدر السارق. (4)
خرباء يف الشأن الاييب حيددون شروط جناح ممترر ابلريم ، وكالة  (5)

  متاح نرب الرارط التايل: ،2181أكت رر  1ك، يسب  ن
http://bit.ly/2Zp75xh 

http://bit.ly/2IPZjWi
http://bit.ly/2QZxMWr
http://bit.ly/2HPJgJ2
http://bit.ly/2Zp75xh
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الت تؤؤل فحؤؤىت ننؤؤد مؤؤم هنؤؤا،  .(1)ناؤؤى أرض ال اقؤؤع يف ليبيؤؤا
إىل  سؤؤؤؤؤؤ ايت سياسؤؤؤؤؤؤية لانزانؤؤؤؤؤؤات رشؤؤؤؤؤؤكل نؤؤؤؤؤؤام يف الشؤؤؤؤؤؤرق 

، اجله د الدرا ماسية املختافة، مم خ ل املمتررات و األوسط
 هؤؤؤا آليؤؤؤؤة مؤؤؤم اجملتمؤؤؤؤع ل ابلنجؤؤؤؤاح مؤؤؤا مل  لز ِّ ُيسؤؤؤتبلد أن  تكاَّؤؤؤ

 .(2)تنفيذ ما يتم الت افق نايهرالدويل إللزام األطراف 

***** 

                                                           

ررملاين لييب: نتائج ممترر ابلريم  املقبل لم  ك ن أكثر قيمة مم  (1)
 مرجع سارق. نتائج ابريس،

رريي كاماك، ميشيل دن ، وجمم نة مم املسامهع، إشلال  (2)
يناير  28ت يف الشرق األوسط، مركز كارنيجي، آفاق نررية، الصرانا
 http://bit.ly/2HPJgJ2متاح نرب الرارط التايل:  ،2182

http://bit.ly/2HPJgJ2
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 تسوايت األزمة اليمنية ومؤمتر السويد

 وردة مساند الشانري
 مقدمة:

الت نديؤؤؤؤؤدة إلحؤؤؤؤؤ ل السؤؤؤؤؤ م يف رلؤؤؤؤؤد فشؤؤؤؤؤل حمؤؤؤؤؤاو 
-2184الؤؤؤؤؤؤيت رنتهؤؤؤؤؤؤا األمؤؤؤؤؤؤم املتحؤؤؤؤؤؤدة رؤؤؤؤؤؤع نؤؤؤؤؤؤامي  الؤؤؤؤؤؤيمم
يف  2184، مبؤؤؤا فيهؤؤؤا  اؤؤؤك الؤؤؤيت أجريؤؤؤت يف ي نيؤؤؤؤ  2185

يف مسؤؤؤقط، وحمؤؤؤاداثت  2184جنيؤؤؤف، وحمؤؤؤاداثت سؤؤؤبتمرب 
أيًضؤؤؤا مل  ؤؤؤنجح يف ريؤؤؤال الس يسؤؤؤرية، كمؤؤؤا  2184ديسؤؤؤمرب 

مم أهنا  وذلك ناى الرغم 2185اداثت يف الرايض نام احمل
مثَّاؤؤؤؤؤؤؤت أفضؤؤؤؤؤؤؤؤل فرتؤؤؤؤؤؤؤؤة إلهنؤؤؤؤؤؤؤؤاء الصؤؤؤؤؤؤؤؤراع ألهنؤؤؤؤؤؤؤؤا كانؤؤؤؤؤؤؤؤت أول 

، ونتيجؤؤؤؤؤة (1)مفاوضؤؤؤؤؤات مباشؤؤؤؤؤرة رؤؤؤؤؤع السؤؤؤؤؤل ديع واحلؤؤؤؤؤ ثيع
ات حمايَّؤؤؤؤؤؤؤة وإقايميَّؤؤؤؤؤؤؤة وا دايد الضؤؤؤؤؤؤؤغ ط الدوليؤؤؤؤؤؤؤة ناؤؤؤؤؤؤؤى  ملتغؤؤؤؤؤؤؤري ِّ
األطؤؤؤؤؤراف الداخايؤؤؤؤؤة يف الؤؤؤؤؤيمم متَّ نقؤؤؤؤؤد ج لؤؤؤؤؤة جديؤؤؤؤؤدة مؤؤؤؤؤم 

 املفاوضات يف الس يد.
دأ ممث ِّاؤؤ ن نؤؤم احلك مؤؤة واسؤؤتجارة لكؤؤل ِّ مؤؤا سؤؤبق، رؤؤ

اليمنيؤؤة امللؤؤرتف هبؤؤؤا دولياؤؤا وحركؤؤة احلؤؤؤ ثي ج لؤؤة جديؤؤدة مؤؤؤم 
، ُنقؤؤؤؤؤؤؤؤؤدت يف مدينؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 2181ديسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمرب  5املفاوضؤؤؤؤؤؤؤؤات يف 

سؤت كه مل، حتؤؤت رنايؤة مبلؤؤ ث األمؤؤم املتحؤدة اخلؤؤاأل لاؤؤيمم 
مار م جريفيث، ويف الثالث نشر مم الشهر نفسه،  صافح 

ا فاقيؤؤات أساسؤؤيَّة رثَّاؤؤت قؤؤادة مؤؤم ال فؤؤديم ومتَّ إرؤؤرام ثؤؤ ث 
يف: ا فاقية احلُديدة، وا فاقية اآللية التنفيذية لتبادل األسرى، 
وا فؤؤؤاق  لؤؤؤز النؤؤؤا ج نؤؤؤم  فامهؤؤؤات حؤؤؤ ل ال ضؤؤؤع يف حمافظؤؤؤة 
 لؤؤز، كمؤؤا رَّؤؤت مناقشؤؤة وضؤؤع كؤؤل مؤؤم البنؤؤك املركؤؤزي اليمؤؤين 

                                                           

  .ابحثة يف اللا م السياسية 
)1( Elana DeLozier, Framing Yemen Peace 

Negotiations, The Washington Institute, 31 

May 2018, Accessed in 12 May 2019, 

Available at: http://cutt.us/gafs6 

ومطؤؤؤؤار تؤؤؤؤنلاء الؤؤؤؤدويل وحماولؤؤؤؤة الت تؤؤؤؤل حلؤؤؤؤل يرضؤؤؤؤي مجيؤؤؤؤع 
 .(2)األطراف املتصارنة

 أسباب عقد االتفاق: -أوالا 
هنؤاك أسؤباب داخايؤؤة وأسؤباب خارجيؤؤة جلاؤت مؤؤم 
مؤمترر السؤ يد حؤ ا إجبؤارايا جلميؤع األطؤراف، سؤ اء احملايؤة أو 

 اإلقايمية أو الدولية، و تمثل هذه األسباب فيما ياي:
نؤؤؤؤدم القؤؤؤؤؤدرة ناؤؤؤؤى حسؤؤؤؤؤم الصؤؤؤؤراع ناؤؤؤؤؤى أرض  -8

كؤؤؤؤؤاليف احلؤؤؤؤؤرب ال اقؤؤؤؤؤع والؤؤؤؤؤذي تؤؤؤؤؤاحبه ار فؤؤؤؤؤاع متزايؤؤؤؤؤد يف  
انلكسؤؤؤؤؤؤؤت كضؤؤؤؤؤؤؤغ ط اقتصؤؤؤؤؤؤؤادية ناؤؤؤؤؤؤؤى كؤؤؤؤؤؤؤل ٍّ مؤؤؤؤؤؤؤم احلؤؤؤؤؤؤؤ ثيع 

 .(3)والسل دية واإلمارات
االشؤؤؤؤؤؤتباكات الؤؤؤؤؤؤيت دارت رؤؤؤؤؤؤؤع أنصؤؤؤؤؤؤار تؤؤؤؤؤؤؤاحل  -2

واحلؤؤ ثيع وذلؤؤك رلؤؤد فشؤؤل املفاوضؤؤات رؤؤع الطؤؤرفع حيؤؤث  
كؤؤؤان الطرفؤؤؤان يسؤؤؤليان للقؤؤؤد ا فؤؤؤاق إلهنؤؤؤاء حالؤؤؤة االقتتؤؤؤال، 

ي لاؤؤرئيس السؤؤارق األمؤؤر الؤؤذي نؤؤتج ننؤؤه اغتيؤؤال مجانؤؤة احلؤؤ ث
 .(4)2182ديسمرب  4ناي نبد هللا تاحل يف 

وج د ق ى أخرى أضلفت مم م قف احلك مة  -1
الشؤؤؤرنية، حيؤؤؤؤث فشؤؤؤؤات احلك مؤؤؤؤة يف فؤؤؤؤرض سؤؤؤؤيطرهتا ناؤؤؤؤى 
األراضؤؤؤؤؤي احملؤؤؤؤؤرَّرة مؤؤؤؤؤم احلؤؤؤؤؤ ثيع يف اجلنؤؤؤؤؤ ب رسؤؤؤؤؤبب النفؤؤؤؤؤ ذ 
اإلمارايت املتزايؤد الؤذي يلتمؤد ناؤى كؤل ٍّ مؤم اجملاؤس االنتقؤايل 

 .(5)النُّخبة واحلزام األمين يف ملظم احملافظات اجلن ريةوق ات 

                                                           

( اليمم.. ا فاق ست كه مل وآفاق احلا ل، مركز التقدم اللريب 2)
ماي   84، اتريخ الدخ ل: 2181ديسمرب  24لاسياسات، 

 http://cutt.us/5GxVfمتاح نرب الرارط التايل:   ،2182
( ندانن هاشم، ا فاق ست كه مل: هل يضع اليمم ناى طريق 3)

، اتريخ 2181ديسمرب  21الس م؟، مركز اجلزيرة لادراسات، 
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182ماي   82الدخ ل: 

http://cutt.us/7JhrI 
( ماجي وجيه رشارة سلد، دور املنظمات اإلقايمية اللررية يف 4)

، رسالة 2185 - 2181 س يه األ مة اليمنية خ ل الفرتة مم 
، 2182ماجستري، كاية االقتصاد واللا م السياسية، جاملة القاهرة، 

 .45أل 
 ( ندانن هاشم، ا فاق ست كه مل، مرجع سارق.5)

http://cutt.us/gafs6
http://cutt.us/5GxVf
http://cutt.us/7JhrI
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إنؤؤ ن احلؤؤ ثيع قبؤؤل رؤؤدء املشؤؤاورات نؤؤم وقؤؤف  -4
إط ق الصؤ اريخ البالسؤتية ناؤى األراضؤي السؤل دية وهؤ  مؤا 
فؤؤؤؤؤؤتح اجملؤؤؤؤؤؤال لامجتمؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤؤدويل لاضؤؤؤؤؤؤغط ناؤؤؤؤؤؤى ويل اللهؤؤؤؤؤؤد 
السل دي، األمري حممد رم سامان، لتلايق احلرب إذ مل  لؤد 

 .(1)ريخ ذريلة الستمرارهاالص ا
احلالؤؤؤؤؤة اإلنسؤؤؤؤؤانية املتؤؤؤؤؤده رة وانتشؤؤؤؤؤار األمؤؤؤؤؤراض  -4

ؤي مؤرض الكؤ لريا  واألورئة يف الداخل اليمؤين،  فقؤد نؤاد  فش ِّ
مرة أخرى يف ملظم احملافظات اليمينة، ففي خ ل الفرتة مؤا 

انتشؤؤر املؤؤرض يف حؤؤ ايل  2182مؤؤاي   81أرريؤؤل و 25رؤؤع 
 411اشؤؤؤتبه حبؤؤؤ ايل  2182ي ليؤؤؤ   24حمافظؤؤؤة وحؤؤؤىت  21

حالؤؤؤؤؤؤة  2111ألؤؤؤؤؤؤف حالؤؤؤؤؤؤة مصؤؤؤؤؤؤارة ابملؤؤؤؤؤؤرض، وأكثؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤم 
 .(2)وفاة

فضؤؤؤً  نؤؤؤم  ؤؤؤؤده ر االقتصؤؤؤاد واهنيؤؤؤؤار اللماؤؤؤة ونؤؤؤؤدم 
ماي ن م ظف منذ قرارة اللامع،  8.2 سايم الروا ب لقرارة 

وقد أدَّت احلرب أيًضا إىل  راجع دخل اأُلسؤر رسؤبب اهنيؤار 
% ناى املؤ اد 21م رنسبة اإليرادات احلك مية، و لتمد اليم

الغذائيؤؤؤؤؤة وال قؤؤؤؤؤ د املسؤؤؤؤؤت ردة، حيؤؤؤؤؤث ار فلؤؤؤؤؤت األسؤؤؤؤؤلار إىل 
مست ايت مر فلة جداا يف كايهما رسبب القي د اليت يفرضها 
التحؤؤؤالف ناؤؤؤى الشؤؤؤحنات التجاريؤؤؤة والضؤؤؤرائب الكبؤؤؤرية الؤؤؤيت 
يفرضؤؤؤها احل ثيؤؤؤ ن ناؤؤؤى السؤؤؤاع املسؤؤؤت ردة، ويقؤؤؤد ِّر "تؤؤؤندوق 

، 2182% يف نؤؤام 24ضؤؤخم إىل النقؤؤد الؤؤدويل" ار فؤؤاع الت

                                                           

ي ن يلان ن وقف اهلجمات الصاروخية ناى نزيز اليلق يب، احل ث (1)
، اتريخ 2181ن فمرب  81السل دية واإلمارات، وكالة رويرت ، 

 ، متاح نرب الرارط التايل: 2181ديسمرب  82الدخ ل: 
http://cutt.us/sXgGg 

ون ( نمرو تبحي،  دانيات األ مة اليمنية ناى دول جماس التلا2)
، املركز الد قراطي اللريب لادراسات 2188اخلايجي منذ 

، اتريخ 2181يناير  2االسرتا يجية االقتصادية والسياسية ، 
 متاح نرب الرارط التايل: ،2181فرباير  22الدخ ل: 

 http://cutt.us/x6dj8 

مع ا دايد أسلار ال قؤ د ث ثؤة أضؤلاف خؤ ل احلؤرب فضؤً  
 .(3)نم ار فاع  كافة وق د الطهي خبمسة أضلاف

 فكؤؤؤؤؤؤك التحؤؤؤؤؤؤالف اللؤؤؤؤؤؤريب املمتيؤؤؤؤؤؤد لاشؤؤؤؤؤؤرنية يف  -5
 25اليمم، إذ ردأ رلشر دول حبسب البيان الذي أُطاؤق يف 

ناؤؤؤى  ، مث مؤؤؤا لبؤؤؤث أن  قاَّؤؤؤص إىل أن اقتصؤؤؤر2184مؤؤؤارس 
دولتؤؤؤع أساسؤؤؤؤيَّتع يف الصؤؤؤؤراع الؤؤؤدائر يف الؤؤؤؤيمم مهؤؤؤؤا املماكؤؤؤؤة 
اللررية السل دية واإلمارات اللرريؤة املتحؤدة، فلاؤى الؤرغم مؤم 
أن هنؤؤؤؤاك دواًل مل  لاؤؤؤؤم انسؤؤؤؤحاهبا مؤؤؤؤم هؤؤؤؤذا التحؤؤؤؤالف كمؤؤؤؤا 
فلاؤؤت دولؤؤة قطؤؤر إال أن وج دهؤؤا يُلتؤؤرب وجؤؤ ًدا شؤؤكاياا وغؤؤري 

 .(4)ممتث ِّر يف ال اقع
ران حلافائهؤؤا احلؤؤ ثيع ناؤؤى املشؤؤاركة  شؤؤجيع إيؤؤ -2

يف املفاوضؤؤؤؤؤات كسؤؤؤؤؤًبا لام اقؤؤؤؤؤف األوروريؤؤؤؤؤة يف تؤؤؤؤؤرانها مؤؤؤؤؤع 
الؤؤ الايت املتحؤؤؤدة الؤؤؤيت أنؤؤؤادت فؤؤرض اللقؤؤؤ ابت نايهؤؤؤا رلؤؤؤد 

 .(5)انسحاهبا مم اال فاق الن وي
 ص يت جماس الشي خ األمريكي ر قؤف الؤدنم  -1

ات، اللسكري لاسل دية يف حرهبا ناى اليمم منذ أررع سؤن  
و صؤؤ يت ن ارؤؤه ابإلمجؤؤاع نؤؤم مسؤؤمتولية ويل اللهؤؤد حممؤؤد رؤؤم 
سؤؤؤؤايمان نؤؤؤؤم مقتؤؤؤؤل الصؤؤؤؤحفي خاشؤؤؤؤقجي، وهؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا جلؤؤؤؤل 
السياسؤؤؤؤة اخلارجيؤؤؤؤة السؤؤؤؤل دية يف مؤؤؤؤأ ق نتيجؤؤؤؤة الضؤؤؤؤغ طات 
الدوليؤؤؤة الكبؤؤؤرية نايهؤؤؤا ل قؤؤؤف نماياهتؤؤؤا اللسؤؤؤكرية يف الؤؤؤيمم 
ودنؤؤؤؤم املقرتحؤؤؤؤات األمميؤؤؤؤة لاحؤؤؤؤل، وابلتؤؤؤؤايل دفلهؤؤؤؤا ذلؤؤؤؤك إىل 

                                                           

)3( Michael Knights, Supporting the New 

Gulf Effort to Ease Yemen's Humanitarian 

Crisis, 5 February 2018, Accessed in: 15 

September 2018, Available at:  

http://cutt.us/5GWVI 
 ( ندانن هاشم، ا فاق ست كه مل، مرجع سارق.4)

(5) Remarks by High Representative/Vice-

President Federica Mogherini at the press 

conference following the Foreign Affairs 

Council - European Union External Action 

(EEAS), 10 December 2018, Accessed in: 

17 April 2018, Available at: 

http://cutt.us/pUjSA 

http://cutt.us/sXgGg
http://cutt.us/x6dj8
http://cutt.us/x6dj8
http://cutt.us/5GWVI
http://cutt.us/pUjSA
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اليمؤؤؤين يف السؤؤؤ يد نؤؤؤرب ال فؤؤؤد الؤؤؤذي -ل ابحلؤؤؤ ار اليمؤؤؤينالقبؤؤؤ  
 .)1( دنمه وه  وفد الرئيس نبد رره منص ر هادي

قيؤؤؤؤؤؤؤام أملانيؤؤؤؤؤؤؤا رتلايؤؤؤؤؤؤؤق تؤؤؤؤؤؤؤادرات األسؤؤؤؤؤؤؤاحة إىل  -2
السؤؤؤؤؤل دية وذلؤؤؤؤؤك رلؤؤؤؤؤد مقتؤؤؤؤؤل الصؤؤؤؤؤحفي السؤؤؤؤؤل دي مجؤؤؤؤؤال 

 .(2)2181خاشقجي يف أكت رر 
الدور الربيطاين النَّشط يف املاؤف اليمؤين، وقؤد   -81

ذلؤؤؤؤؤك واضؤؤؤؤؤًحا ننؤؤؤؤؤد  ليؤؤؤؤؤع املبلؤؤؤؤؤ ث األممؤؤؤؤؤي "مؤؤؤؤؤار م  كؤؤؤؤؤان
 .(3)جريفيث" الربيطاين اجلنسية يف اليمم

 نتائ  مؤمتر السويد: -اثنياا
 متَّ مناقشة مخس رن د رئيسية واال فاق ناى اآليت:

 ا فاق احلديدة:أ( 
لقؤؤد خؤؤصَّ ا فؤؤاق السؤؤ يد مدينؤؤة احلديؤؤدة أبهؤؤم رنؤؤد 

ى طاولؤة املشؤاورات وذلؤك وركَّز ر ضؤلها يف املر بؤة األوىل ناؤ
يرجؤؤع إىل أن امللؤؤارك الؤؤيت  ؤؤدور رؤؤع قؤؤ ات احلؤؤ ثي والقؤؤ ات 
امل اليؤؤؤؤة لاشؤؤؤؤرنية أدَّْت إىل  فؤؤؤؤاقم ال ضؤؤؤؤع يف مدينؤؤؤؤة احلديؤؤؤؤدة 
تاحبة امليناء األهم يف ال قت احلايل لألطراف املتصارنة يف 
اليمم، حيث إنه رلد سيطرة احل ثيع ناؤى اللاتؤمة اليمنيؤة 

؛ ا ه ا لاسيطرة ناى مدينؤة 2184سبتمرب  28تنلاء يف 
احلديدة، حيث حت ي هذه املدينة أهمَّ امل انئ اليمنيؤة، الؤذي 
يقؤؤع يف منتصؤؤف السؤؤاحل الغؤؤريب لاؤؤيمم ناؤؤى البحؤؤر األمحؤؤر 

ألؤف  41ويستطيع امليناء استقبال السؤفم حبم لؤة أكثؤر مؤم 

                                                           

رية أمحد حر يل، ا فاق ست كه مل رشأن  س ية النزاع يف اليمم: ( أم1)
ديسمرب  82فرأل النجاح ون اقب الفشل، املركز الد قراطي اللريب، 

، متاح نرب الرارط 2182ماي   84، اتريخ الدخ ل:  2181
  http://cutt.us/XHja3التايل: 

(2) The UN’s Stockholm Syndrome – The 

Yemen Review, March 2019, Sana'a 

Center for Strategic Studies, 8 April 2019,  

Accessed in: 16 May 2019, Available at: 

http://cutt.us/JzO45 

اسم ( ن ء ار  ركر نفارة، احلرب يف اليمم رع  بادل األدوار و ق3)
املصاحل ناى املست يع اإلقايمي والدويل، مركز احل كمة ورناء الس م، 

، متاح نرب 2182ماي   11، اتريخ الدخ ل: 2182مارس  81
 http://cutt.us/yX0Roالرارط التايل: 

 طؤؤم ويالؤؤؤب املينؤؤؤاء دورًا  كبؤؤؤريًا يف وتؤؤؤ ل املؤؤؤ اد الغذائيؤؤؤة إىل
داخؤؤؤل الؤؤؤيمم، الؤؤؤيت  لتؤؤؤرب نقطؤؤؤة النَّفؤؤؤاذ احلي يؤؤؤة لامسؤؤؤاندات 

الطريق فهي اإلنسانية وال اردات التجارية لامناطق الشمالية، 
 21ال حيؤؤؤؤؤد ل تؤؤؤؤؤؤ ل املسؤؤؤؤؤاندات الغذائيؤؤؤؤؤؤة واإلنسؤؤؤؤؤؤانية إىل 

مايؤؤؤؤؤ ن  ؤؤؤؤؤين يليشؤؤؤؤؤ ن ناؤؤؤؤؤى األراضؤؤؤؤؤي الؤؤؤؤؤيت يسؤؤؤؤؤيطر نايهؤؤؤؤؤا 
يفة املتمؤؤؤؤؤر ِّدون مؤؤؤؤؤم رينهؤؤؤؤؤا اللاتؤؤؤؤؤمة تؤؤؤؤؤنلاء. وحبسؤؤؤؤؤب تؤؤؤؤؤح

اجلارداين الربيطانية فإن ميناء البحر األمحر يف احلديؤدة يؤ ف ِّر 
% مؤؤؤؤؤؤم امللؤؤؤؤؤؤؤ انت لاؤؤؤؤؤؤيمم سؤؤؤؤؤؤ اء اإلنسؤؤؤؤؤؤؤانية أو 11حؤؤؤؤؤؤ ايل 
 .(4)التجارية

وقد مت إغ ق امليناء ندَّة مرات خؤ ل فؤرتة احلؤرب، 
مما  سبَّب يف حص ل الكثري مؤم الكؤ ارث اإلنسؤانية ومؤا إن 

لبثؤؤ ا أن أوجؤؤدوا اللديؤؤد مؤؤم  سؤؤيطر احل ثيؤؤ ن ناؤؤى املينؤؤاء مؤؤا
الل ائؤؤؤؤؤؤق املاليؤؤؤؤؤؤة، ويقؤؤؤؤؤؤال إهنؤؤؤؤؤؤم اسؤؤؤؤؤؤتخدم ا املينؤؤؤؤؤؤاء إلدخؤؤؤؤؤؤؤال 
األسؤؤؤؤؤاحة والصؤؤؤؤؤ اريخ البالسؤؤؤؤؤتية، كمؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤتخدم ه ك سؤؤؤؤؤياة 
النطؤؤ ق نمايؤؤاهتم اللسؤؤكرية نؤؤرب البحؤؤر، نؤؤ وة ناؤؤى نشؤؤر 
األلغام البحرية هناك. كما  كمم أمهية املدينة يف أهنا حتت ي 

مينؤؤؤاء رأس نيسؤؤؤى، حيؤؤؤث إن األول ناؤؤؤى مينؤؤؤاء الصؤؤؤايف و 
يسؤؤؤؤتطيع اسؤؤؤؤتقبال السؤؤؤؤفم اللم قؤؤؤؤة رسؤؤؤؤبب اللمؤؤؤؤق الكبؤؤؤؤري 
لابحر يف حميطه، ويتميؤز الثؤاين أبنؤه يلؤد أهؤم املؤ انئ النفطيؤة 

رأس -اليمينؤؤؤؤة ونقطؤؤؤؤة ال تؤؤؤؤ ل خلؤؤؤؤط أانريؤؤؤؤب الؤؤؤؤنفط مؤؤؤؤأرب
 .(5)نيسى

                                                           

 ( انظر اآليت:4)
- Simon Henderson, Quarter – Million 

lives at Risk in latest Battle for Yemen, 

The Washington Institute, 14 June 2018, 

Accessed in: 22 September 2018, 

Available at: http://cutt.us/QyoS7 

- Aid groups in Yemen warned attack 

could endanger all supplies, The Guardian, 

10 June 2018, Accessed in: 22 September 

2018, Available at: http://cutt.us/xWmgk 
( أمحد نيسى، احلديدة: هل  نج  مم قبضة احل ثيع؟، األهرام، 5)

، متاح 2182ي ني   84، اتريخ الدخ ل: 2181ديسمرب  24
 http://cutt.us/2yzmLنرب الرارط التايل: 

http://cutt.us/XHja3
http://cutt.us/JzO45
http://cutt.us/yX0Ro
http://cutt.us/QyoS7
http://cutt.us/xWmgk
http://cutt.us/2yzmL
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ونؤؤصَّ ا فؤؤاق احلديؤؤدة ناؤؤى: "وقؤؤف فؤؤ ري إلطؤؤ ق 
ة ومدينؤؤؤة احلديؤؤؤدة ومؤؤؤ انئ احلديؤؤؤدة النؤؤؤار يف حمافظؤؤؤة احلديؤؤؤد

والصؤؤايف ورأس نيسؤؤى، إنؤؤادة انتشؤؤار القؤؤ ات مل اقؤؤع متَّفؤؤق 
نايهؤا، ونؤدم اسؤتقدام  لزيؤؤزات أخؤرى، وإنشؤاء جلنؤة  نسؤؤيق 
إلنؤؤؤادة االنتشؤؤؤؤار وإ الؤؤؤؤة األلغؤؤؤؤام، كمؤؤؤؤا يؤؤؤؤنص اال فؤؤؤؤاق ناؤؤؤؤى 
 قؤؤدمي الاجنؤؤة  قريؤؤرًا أسؤؤب نياا مؤؤم خؤؤ ل األمؤؤع اللؤؤام لألمؤؤم 

ىل جماؤؤس األمؤؤم، كمؤؤا  ضؤؤمَّم اال فؤؤاق أيًضؤؤا  لزيؤؤز املتحؤؤدة إ
دور األمؤؤم املتحؤؤدة يف اإلشؤؤراف ناؤؤى املدينؤؤة واملؤؤ انئ التارلؤؤة 
هلؤؤؤا، ابإلضؤؤؤافة إىل  سؤؤؤهيل حريؤؤؤة حركؤؤؤة املؤؤؤدني ِّع. وقؤؤؤد نؤؤؤصَّ 
اال  ِّفؤؤؤاق أيًضؤؤؤا ناؤؤؤى أن  قؤؤؤع مسؤؤؤمتولية أمؤؤؤم مدينؤؤؤة احلديؤؤؤدة 

ات ومؤؤؤ انئ احلديؤؤؤدة والصؤؤؤايف ورأس نيسؤؤؤى ناؤؤؤى نؤؤؤا ق قؤؤؤ  
األمؤؤم احملايؤؤؤة وفًقؤؤؤا لاقؤؤؤان ن اليمؤؤين، وجيؤؤؤب احؤؤؤرتام املسؤؤؤارات 
القان نية لاساطة وإ الة أي ِّ ن ائق أو نقبات حت ل دون قيام 
املمتسَّسؤؤؤؤؤات احملايؤؤؤؤؤة أبداء وظائفهؤؤؤؤؤؤا ومؤؤؤؤؤم ضؤؤؤؤؤمنها املشؤؤؤؤؤؤرف ن 
)احل ثي ن(، ويتم اسؤتكمال إنؤادة االنتشؤار املشؤرتك الكامؤل 

مؤؤ انئ احلديؤؤدة والصؤؤايف لكؤؤل ِّ القؤؤ ات مؤؤم مدينؤؤة احلديؤؤدة و 
ي ًما مم دخ ل وقؤف  44ورأس نيسى خ ل مدة أقصاها 

إط ق النار حي ِّز التنفيذ"
(1). 

وناى الرغم مم التقؤارير الؤيت  فيؤد ابنسؤحاب قؤ ات 
فرباير، إال  24احل ثيع مم م انئ الصايف ورأس نيسى يف 

أنؤه مل حيؤدث أي انسؤحاب حباؤ ل هنايؤة الشؤهر، وقؤد اسؤؤتمرَّ 
 ل رلض األجزاء غري ال اضحة يف نص ا فاق احلديدة استغ

 لتأخري  نفيذه.
ويرجؤؤع أسؤؤباب فشؤؤل التنفيؤؤذ إىل أن اال فؤؤاق يؤؤدن  
إىل إنؤؤؤادة نشؤؤؤر القؤؤؤ ات رليؤؤؤًدا نؤؤؤم املدينؤؤؤة ومؤؤؤ انئ احلديؤؤؤدة 
والصؤؤؤؤايف ورأس نيسؤؤؤؤؤى، ورلؤؤؤؤؤد ذلؤؤؤؤؤك يصؤؤؤؤؤبح أمؤؤؤؤؤم املدينؤؤؤؤؤة 

اليمؤؤؤين، واملؤؤؤ انئ مسؤؤؤمتولية قؤؤؤ ات األمؤؤؤم احملايؤؤؤة وفًقؤؤؤا لاقؤؤؤان ن 
ونظرًا ألن ك  الطرفع املتحاررع يلتؤربان أنفسؤهما سؤاطات 

                                                           

النص الكامل ال فاق ست كه مل، م قع مكتب املبل ث اخلاأل  (1)
، اتريخ 2181ديسمرب  81لألمع اللام لألمم املتحدة لايمم، 

 ، متاح نرب الرارط التايل: 2181أرريل  22الدخ ل: 
http://bit.ly/3292C43 

شؤؤرنية وهلمؤؤا  فسؤؤرياهتما اخلاتؤؤة ملؤؤا هؤؤ  القؤؤان ن اليمؤؤين ومؤؤا 
هؤؤؤؤؤي قؤؤؤؤؤ ات األمؤؤؤؤؤم احملايؤؤؤؤؤة وقؤؤؤؤؤع اال فؤؤؤؤؤاق يف مؤؤؤؤؤأ ق ورؤؤؤؤؤدأت 

 .(2)حماوالت إنقاذه
فقؤؤد اسؤؤتمرَّت نمايؤؤات قتاليؤؤة م ضؤؤلية أيًضؤؤا خؤؤ ل 

ناؤؤى الؤؤرغم مؤؤم أهنؤؤا مل  ؤؤمتد ِّ  ،2182الشؤؤهر األول مؤؤم نؤؤام 
م كلُّ طرف اآلخر  إىل أي ِّ  غيريات يف اخلط ط األمامية، واهتَّ
ابنتهاك اهلدنة اهلشَّة خ ل االشتباكات اليت  ركَّزت إىل حد ٍّ  
كبري يف الض احي الشرقية واجلن رية لامدينة واملناطق اجلن رية 

 مم احملافظة املطاَّة ناى البحر األمحر.
انتهاًكا  244نت احلك مة اليمنية  سجياها وقد ادَّ 

ينؤؤؤؤؤاير، كمؤؤؤؤؤا  24ديسؤؤؤؤؤمرب و 81ل قؤؤؤؤؤف إطؤؤؤؤؤ ق النؤؤؤؤؤار رؤؤؤؤؤع 
ذكؤؤرت أن القؤؤ ات احل ثيؤؤة   اتؤؤل  لزيؤؤز م اقلهؤؤا نؤؤم طريؤؤق 
حفر اخلنؤادق، وإقامؤة احلؤ اجز، و رع األلغؤام األرضؤية. ومؤم 
انحيؤؤؤؤؤؤة أخؤؤؤؤؤؤرى، نشؤؤؤؤؤؤر إنؤؤؤؤؤؤ م احلؤؤؤؤؤؤ ثيع  قؤؤؤؤؤؤارير ي ميؤؤؤؤؤؤة نؤؤؤؤؤؤم 

هنؤؤؤا جؤؤؤاءت مؤؤؤم طؤؤؤرف القؤؤؤ ات املدن مؤؤؤة انتهاكؤؤات ادَّنؤؤؤت أ
مم ق ات التحالف،  انمًة أن الق ات امل الية لاحك مة  ُلز ِّ  
م اقلهؤؤؤا إىل اجلنؤؤؤ ب الشؤؤؤرقي مؤؤؤم مطؤؤؤار احلديؤؤؤدة ويف حمؤؤؤيط 

مؤؤاي  يف الضؤؤ احي الشؤؤرقية لامدينؤؤة، ومل  قؤؤم  22مستشؤؤفى 
جلنؤؤؤؤة  نسؤؤؤؤيق إنؤؤؤؤادة االنتشؤؤؤؤار، املكاَّفؤؤؤؤة مبراقبؤؤؤؤة  نفيؤؤؤؤذ ا فؤؤؤؤاق 

ة، ابسؤؤؤؤت م دنؤؤؤؤاوى االنتهاكؤؤؤؤات مؤؤؤؤم قبؤؤؤؤل أي ٍّ مؤؤؤؤم احلديؤؤؤؤد
 2الطؤؤرفع. غؤؤري أن  قريؤؤري األمؤؤع اللؤؤام لألمؤؤم املتحؤؤدة يف 

ينؤؤؤؤاير نصَّؤؤؤؤا ناؤؤؤؤى أن مديريؤؤؤؤة الؤؤؤؤدريهمي املتنؤؤؤؤا ع  28ينؤؤؤؤاير و
كياؤؤؤؤ مرتًا جنؤؤؤؤ ب مدينؤؤؤؤة   84نايهؤؤؤؤا، والؤؤؤؤيت  قؤؤؤؤع ناؤؤؤؤى رلؤؤؤؤد 

احلديؤؤؤدة، كانؤؤؤت م قؤؤؤع غالبيؤؤؤة خروقؤؤؤات وقؤؤؤف إطؤؤؤ ق النؤؤؤار  
امؤؤؤات رشؤؤؤأن حريؤؤؤق نشؤؤؤب يف مطؤؤؤؤاحم  كمؤؤؤا متَّ   بؤؤؤادل االهت ِّ

البحؤؤؤر األمحؤؤؤؤر شؤؤؤرق احلديؤؤؤؤدة، والؤؤؤيت خيؤؤؤؤزن رؤؤؤرانمج األغذيؤؤؤؤة 

                                                           

(2) Diplomacy Sinking at Hudaydah Port: 

The Yemen Review February 2019, Sana'a 

Center for Strategic Studies, 7 March 

2019, Accessed in: 16 May 2019, 
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طؤؤؤؤؤؤؤم مؤؤؤؤؤؤؤم القمؤؤؤؤؤؤؤح و املسؤؤؤؤؤؤؤاندات  48111اللؤؤؤؤؤؤؤاملي فيهؤؤؤؤؤؤؤا 
 .(1)الغذائية

 ا فاق  بادل األسرى:ب( 
 ضؤؤمَّم ا فؤؤاق السؤؤ يد أيًضؤؤا تؤؤفقة لتبؤؤادل السؤؤجناء 

يؤؤة االنتهؤؤاء مؤؤم نمايؤؤة واألسؤؤرى، وكؤؤان مؤؤم املتصؤؤ َّر يف البدا
التبؤؤؤؤؤادل يف وقؤؤؤؤؤت مبك ِّؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤم شؤؤؤؤؤهر ينؤؤؤؤؤاير، إال أن الصؤؤؤؤؤفقة 
واجهؤؤؤؤت حتؤؤؤؤدايت اسؤؤؤؤتمرَّت خؤؤؤؤ ل شؤؤؤؤهر فربايؤؤؤؤر، ونقؤؤؤؤدت 
الاجنة اإلشرافية لتنفيذ التبؤادل، رربسؤة مشؤرتكة رؤع مكتؤب 
املبل ث اخلاأل لألمع اللام لايمم والاجنة الدولية لاصايب 

فربايؤؤؤؤؤؤر  1إىل  4لفؤؤؤؤؤؤرتة مؤؤؤؤؤؤم األمحؤؤؤؤؤؤر، اجتمانهؤؤؤؤؤؤا الثؤؤؤؤؤؤاين يف ا
ؤؤان، وقؤؤد فشؤؤل ممثاؤؤ  احلك مؤؤة اليمنيؤؤة  ابللاتؤؤمة األردنيؤؤة نمَّ
وممثاؤؤؤؤ  حركؤؤؤؤة احلؤؤؤؤ ثي يف وضؤؤؤؤع النقؤؤؤؤاط األخؤؤؤؤرية ناؤؤؤؤى قؤؤؤؤ ائم 
السؤجناء واألسؤرى الؤؤذيم سؤيتم إطؤ ق سؤؤراحهم. كمؤا أخؤؤرب 
رئؤؤيس وفؤؤد احلؤؤ ثيع لامحؤؤاداثت نبؤؤد القؤؤادر مر ضؤؤى وكالؤؤة 

ة مل  صرح س ى نم ُنشر السجناء رويرت  أن احلك مة اليمني
واحملتجؤؤؤؤزيم يف السؤؤؤؤل دية  20411احلؤؤؤؤ ثيع البؤؤؤؤالغ نؤؤؤؤددهم 

وقؤؤؤؤال مسؤؤؤؤمتول حؤؤؤؤ ثي إن ممث ِّاؤؤؤؤيهم انرتفؤؤؤؤ ا فقؤؤؤؤط  ،واإلمؤؤؤؤارات
اسؤؤؤم حمتجؤؤؤز قؤؤؤدَّمتهم  20411مؤؤؤم أتؤؤؤل  10511ر جؤؤؤ د 

 احلك مة اليمنية.
لمؤؤؤؤل ا فؤؤؤؤاق السؤؤؤؤ يد اخلؤؤؤؤاأل مباؤؤؤؤف  بؤؤؤؤادل األسؤؤؤؤرى 

راف اليمنيؤؤة يف مشؤؤاورات سؤؤت كه مل الؤؤذي وقَّلؤؤت نايؤؤه األطؤؤ
مخس مراحل؛ و بؤدأ هؤذه املراحؤل  2181منتصف ديسمرب 

مؤؤؤم  بؤؤؤادل القؤؤؤ ائم لاطؤؤؤرفع مث  قؤؤؤدمي اإلفؤؤؤادات حؤؤؤ ل  اؤؤؤك 
الق ائم واثلثًؤا امل حظؤات ناؤى اإلفؤادات ورلؤدها يكؤ ن الؤردُّ 
ناؤؤؤى امل حظؤؤؤات واالنتهؤؤؤاء ابلرت يبؤؤؤات الا جسؤؤؤتية إلطؤؤؤ ق 

لتقاؤع نؤم طريؤق الاجنؤة الدوليؤة لاصؤايب سراح األسؤرى وامل
 .(2)األمحر

                                                           

(1) The UN’s Stockholm syndrome – The 

Yemen Review, March 2019, Op. cit. 

فرقاء اليمم..هل ينقذ اجتماع األردن ا فاق ( حممد نبد املاك، 2)
ماي   21اتريخ الدخ ل  ،2182يناير  84، اجلزيرة نت، الس يد؟
  ، متاح نرب الرارط التايل:2182

http://bit.ly/2RPOzeZ 

 ج( ا فاق  لز:
شؤكَّات التفامهؤات حؤ ل مدينؤة  لؤز اجلانؤب الثالؤث 
مم ا فؤاق السؤ يد، فتلتؤرب حمافظؤة  لؤز مؤم اخلطؤ ط األماميؤة 
األكثر نشاطًا يف النزاع، حيث فرضت ق ات احل ثي حصارًا 

كمؤا هيمنؤت   ناؤى أجؤزاء كبؤرية مؤم املدينؤة منؤذ رؤدء الصؤراع،
مجانؤؤؤة اإلخؤؤؤ ان املسؤؤؤامع املتمث ِّاؤؤؤة يف حؤؤؤزب التجمؤؤؤع اليمؤؤؤين 
لإلت ح ناى مناطق ال سط والشؤرق ) لؤز، مؤأرب، إب(. 
ومبؤؤؤؤا أن  لؤؤؤؤز رثؤؤؤؤل أكؤؤؤؤرب حمافظؤؤؤؤات اجلمه ريؤؤؤؤة اليمنيؤؤؤؤة كثافؤؤؤؤة 
ابلسكان، دارت ملارك نديؤدة رؤع القؤ ات امل اليؤة لاشؤرنية 

 الية لاشرنية ناؤى وق ات احل ثي، حيث سيطرت الق ات امل
جؤزء كبؤؤري مؤؤم وسؤؤط املدينؤؤة وسؤيطر احل ثيؤؤ ن ناؤؤى جؤؤزء مؤؤم 
املدينؤؤؤؤؤة واملنؤؤؤؤؤاطق احمليطؤؤؤؤؤة هبؤؤؤؤؤا. ممَّؤؤؤؤؤا أدَّى إىل اهنيؤؤؤؤؤار خطؤؤؤؤؤ ط 
الكهرابء يف  لز رشكل كامل، إضافة إىل ذلك فإن احل ثيع 
ؤؤؤؤدون قطؤؤؤؤع التيؤؤؤؤار الكهرابئؤؤؤؤي القؤؤؤؤادم إليهؤؤؤؤا مؤؤؤؤم حمافظؤؤؤؤة  يتلمَّ

يًضؤؤؤؤا  لؤؤؤؤز أ مؤؤؤؤة ميؤؤؤؤاه خطؤؤؤؤرية مؤؤؤؤأرب شؤؤؤؤرقًا. كمؤؤؤؤا شؤؤؤؤهدت أ
و فاقمؤؤت األ مؤؤة ننؤؤد سؤؤيطرة احلؤؤ ثيع ناؤؤى آابر امليؤؤاه الؤؤيت 
 اؤؤؤ  ِّ االحتياجؤؤؤات املائيؤؤؤة لامدينؤؤؤة ال سؤؤؤيما السؤؤؤكان الؤؤؤذيم 
يقيم ن يف املناطق اخلاضؤلة لسؤيطرة القؤ ات احلك ميؤة. كمؤا 
أدَّى  دمري خط ط املياه يف املدينة خ ل سن ات احلرب إىل 

ة ناؤؤؤى سؤؤؤكاهنا. ورسؤؤؤبب احلصؤؤؤار الؤؤؤذي يفرضؤؤؤه  زايؤؤؤد األ مؤؤؤ
مسؤؤؤؤاح  احلؤؤؤؤ ثي يلؤؤؤؤاين سؤؤؤؤكان مدينؤؤؤؤة  لؤؤؤؤز مؤؤؤؤم تؤؤؤؤل رة يف 
وتؤؤؤؤؤؤ ل املؤؤؤؤؤؤ اد الغذائيؤؤؤؤؤؤة ممَّؤؤؤؤؤؤا أدَّى إىل ار فؤؤؤؤؤؤاع أسؤؤؤؤؤؤلار املؤؤؤؤؤؤ اد 
الغذائيؤؤة، خص ًتؤؤا رلؤؤد إغؤؤ ق احلؤؤ ثيع لاطؤؤرق الؤؤيت  صؤؤؤل 

مؤع مدينؤة  -ال اقلؤة حتؤت سؤيطرة احلؤ ثيع-اللاتمة تنلاء 
املمتقَّتؤؤؤة لاؤؤؤيمم )حتؤؤؤت سؤؤؤيطرة القؤؤؤ ات امل اليؤؤؤة نؤؤؤدن اللاتؤؤؤمة 

 .(3)لاشرنية(
وقؤؤؤؤؤد  ضؤؤؤؤؤمَّم إنؤؤؤؤؤ ن التفامهؤؤؤؤؤات حؤؤؤؤؤ ل  لؤؤؤؤؤز اآليت: 
" شؤؤكيل جلنؤؤة مشؤؤرتكة مؤؤم الطؤؤرفع  ضؤؤم ممثاؤؤع مؤؤم اجملتمؤؤع 
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املدين ومبشؤاركة األمؤم املتحؤدة، ويسؤم ِّي الطرفؤان ممثايهمؤا يف 
ممؤؤؤؤي هؤؤؤؤذه الاجنؤؤؤؤة، و سؤؤؤؤاَّم األمسؤؤؤؤاء إىل مكتؤؤؤؤب املبلؤؤؤؤ ث األ

لألمؤؤم املتحؤؤدة يف م نؤؤد اليتلؤؤدَّى أسؤؤب ًنا مؤؤم اتريؤؤخ انتهؤؤاء 
مشؤؤؤاورات السؤؤؤ يد، رلؤؤؤد ذلؤؤؤك حتؤؤؤد ِّد األمؤؤؤم املتحؤؤؤدة م نؤؤؤد 
ومكؤؤؤؤؤؤان االجتمؤؤؤؤؤؤؤاع األول لاجنؤؤؤؤؤؤؤة املشؤؤؤؤؤؤؤرتكة،  قؤؤؤؤؤؤؤ م الاجنؤؤؤؤؤؤؤة 
املشؤؤؤؤرتكة رتحديؤؤؤؤد تؤؤؤؤ حياهتا وآليؤؤؤؤة نماهؤؤؤؤا، ومؤؤؤؤم مث  قؤؤؤؤد ِّم 

 .(1)ي القادم" قريرًا نم سري أنماهلا إىل االجتماع التشاور 
لكم مل يتم  نفيذ شىء مم هذا اال فاق حؤىت اآلن، 
فقد كان واضًحا أنه مل يتمَّ اإلر غ نم أي ِّ  قدُّم ح ل ريان 
التفاهم رشأن  لز، فقد كانت البن د ال اردة يف نص اال فاق 
احت ت ناى درجة مم الغمؤ ض جلاتؤه مفت ًحؤا إىل حؤد ٍّ مؤا 

تؤؤؤبح أمؤؤؤرًا إشؤؤؤكالياا مؤؤؤع ناؤؤؤى خمتاؤؤؤف التؤؤؤأوي ت، وهؤؤؤ  مؤؤؤا أ
ال قؤت، ابلتؤؤزامم مؤع سؤؤلي األمؤم املتحؤؤدة إىل  نفيؤذ اال فؤؤاق 
ووضؤؤع األطؤؤؤراف املختافؤؤؤة أمؤؤام مسؤؤؤمتولياهتا. ويف إحاطؤؤؤة إىل 
جماؤؤؤس األمؤؤؤم، قؤؤؤال املبلؤؤؤ ث اخلؤؤؤاأل لألمؤؤؤم املتحؤؤؤدة مؤؤؤار م 
جريفيؤؤؤؤؤؤث إن األطؤؤؤؤؤؤراف املتحاررؤؤؤؤؤؤة أنؤؤؤؤؤؤادت أتكيؤؤؤؤؤؤد التزامهؤؤؤؤؤؤا 

ؤؤؤد رؤؤؤؤتكثيف كؤؤؤ ل اجلهؤؤؤ د ناؤؤؤى خطؤؤؤ ات جمديؤؤؤة ابلبيؤؤؤان، و لهَّ
 .(2)إلحداث فرق يف  لز

 د( وضع البنك املركزي:
يقؤؤؤف البنؤؤؤك املركؤؤؤزي نؤؤؤاجزًا نؤؤؤم م اجهؤؤؤة االنقسؤؤؤام 
احلاتؤؤل، ونؤؤاجزًا نؤؤم م اجهؤؤة مسؤؤمتوليا ه، حؤؤىت إن ال ديلؤؤة 
السل دية املقدَّرة مباياري دوالر مل   ضع يف أرتدة البنك رل 

البنؤؤؤؤؤؤؤؤؤك األهاؤؤؤؤؤؤؤؤؤي يف حسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاب لابنؤؤؤؤؤؤؤؤؤك املركؤؤؤؤؤؤؤؤؤزي اليمؤؤؤؤؤؤؤؤؤين يف 
مل يتسؤؤؤؤاَّم م ظَّفؤؤؤؤ  احلك مؤؤؤؤة يف منؤؤؤؤاطق  السؤؤؤؤل دي. كمؤؤؤؤا أنؤؤؤؤه

سؤؤؤؤيطرة احلؤؤؤؤ ثيع روا ؤؤؤؤبهم منؤؤؤؤذ أكثؤؤؤؤر مؤؤؤؤم نؤؤؤؤامع؛ و صؤؤؤؤرف 
روا ؤؤب منؤؤؤاطق احلك مؤؤؤة الشؤؤؤرنية ولكؤؤم أيًضؤؤؤا لؤؤؤيس رشؤؤؤكل 

                                                           

 .، مرجع سارقالنص الكامل ال فاق ست كه مل( 1)
(2) Elana DeLozier, The Hodeida 

Redeployment Plan: A Slow Start in 

Yemen, The Washington Institute, 26 

February 2019, Accessed in: 15 May 2019, 

Available at: http://cutt.us/htKTd 

دوري؛  قؤؤؤؤ ل احلك مؤؤؤؤة إن احلؤؤؤؤ ثيع ال يسؤؤؤؤا ِّم ن اإليؤؤؤؤرادات 
 .(3)لاتلابنك املركزي يف ندن ونايهم حتمُّل التَّبِّ 

وقؤؤد قامؤؤت األمؤؤم املتحؤؤدة ر ضؤؤع البنؤؤك املركؤؤؤزي يف 
أجندة املشاورات مم أجؤل ملاجلؤة االنقسؤام احلاتؤل، لؤدفع 
روا ب امل ظفع، وحىت  د هيئة  كنها  ساُّم إيرادات ميناء 

 8.2احلديؤؤدة و سؤؤايمها ملؤؤ ظفي احلك مؤؤة، حيؤؤث إن هنؤؤاك 
خرى  ضاف ماي ن م ظف مل يستام ا مر باهتم، وهي كارثة أ

إىل الكارثؤؤؤة اإلنسؤؤؤانية، كمؤؤؤا أن اهنيؤؤؤار اللماؤؤؤة اليمنيؤؤؤة رفلؤؤؤل 
انقسام البنك واملضاررة اليت  بدو يف جزء منها فلً  سياسؤياا 

وحررياا، يفرض ناى املتحاوريم إجياد حل ٍّ هلذه األ مة
(4). 

 ه( مطار تنلاء الدويل:
قامؤؤؤؤؤؤت املماكؤؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤل دية إبغؤؤؤؤؤؤ ق مطؤؤؤؤؤؤار 

إال مؤؤؤؤؤم اسؤؤؤؤؤتقباله  2185أغسؤؤؤؤؤطس  2ويل يف تؤؤؤؤؤنلاء الؤؤؤؤؤد
لرح ت ملينة لألمم املتحدة، وقد أثَّر هذا ناى حرية  نقُّؤل 
املؤؤدني ِّع، وخاتؤؤة أولئؤؤك احملتؤؤاجع إىل رنايؤؤة طبيؤؤة م جؤؤ دة 
فقط خارج اليمم. كما أدَّت هذه القي د إىل ما يقدر حب ايل 

. فقؤد ذهؤب احل ثيؤ ن إىل مشؤاورات (5)حالة وفاة 81111
لسؤؤ يد طؤؤالبع فتًحؤؤا كؤؤامً  لامطؤؤار ون د ؤؤه كمؤؤا كؤؤان قبؤؤل ا

؛ ابملقارل  ؤرى احلك مؤة اليمنيؤة أنؤه ابإلمكؤان 2184مارس 
رفؤؤؤع احلظؤؤؤر اجلؤؤؤ ي نؤؤؤم املطؤؤؤار لكؤؤؤم شؤؤؤريطة أن يؤؤؤتمَّ  فتؤؤؤيش 
الطؤؤائرات يف مطؤؤاري نؤؤدن وسؤؤيئ ن، وأن يتحؤؤ َّل املطؤؤار إىل 

ك ا مطؤؤؤؤار داخاؤؤؤؤي، وقؤؤؤؤد رفؤؤؤؤض احل ثيؤؤؤؤ ن هؤؤؤؤذا املقؤؤؤؤرتح ورسَّؤؤؤؤ
 2184مبطاؤؤؤؤؤؤبهم، حيؤؤؤؤؤؤث إنؤؤؤؤؤؤه خؤؤؤؤؤؤ ل الفؤؤؤؤؤؤرتة رؤؤؤؤؤؤع مؤؤؤؤؤؤارس 

كانؤؤؤؤت الطؤؤؤؤائرات الؤؤؤؤيت  قاؤؤؤؤع و لؤؤؤؤ د إىل   2185وأغسؤؤؤؤطس 

                                                           

. هل ي لد يف مشاورات الس يد؟، مركز ( الس م الصلب لايمنيع.3)
، اتريخ الدخ ل: 2181ديسمرب  81أرلاد لادراسات والبح ث، 

 متاح نرب الرارط التايل: ، 2182ماي   84
http://cutt.us/aKQ5P 

 ( املرجع السارق.4)
(5) Yemen airport closure killed more 

people than airstrikes, Norwegian Refugee 

Council, 9 August 2017, Accessed in: 29 

May 2019, Available at: 

http://cutt.us/2S93h 

http://cutt.us/htKTd
http://cutt.us/aKQ5P
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مطار تنلاء ختضع لاتفتيش يف مطار ريشة السل دي، كمؤا 
يربر احل ثي ن رفض التفتيش يف ندن وسيئ ن أن املطاريم ال 

 .(1)خيضلان لساطات  نية خالصة
 أسباب فشل االتفاق: -اثلثاا

رجع أسباب فشل هذا اال فاق والقيام ابللديد مم ي
حمؤؤاوالت إنقؤؤاذه والؤؤيت مؤؤا  الؤؤت مسؤؤتمرَّة حؤؤىت اآلن إىل نؤؤدم 
  ضيح رلض النقاط األساسية يف هذا اال فاق منذ البداية، 

 أال وهي:
نؤؤدم وجؤؤ د آليؤؤة  نفيذيؤؤة تؤؤارمة وحمؤؤددة لألمؤؤم  -8

ه مبؤرور املتحدة؛ أدَّى ذلك إىل الرتاخي يف التنفيؤذ، حيؤث إنؤ
ينؤؤؤاير، أتؤؤؤبحت التحؤؤؤدايت أكثؤؤؤر وضؤؤؤ ًحا، فقؤؤؤد متَّ  ف يؤؤؤت 
امل انيؤؤؤؤؤد النهائيؤؤؤؤؤة لتنفيؤؤؤؤؤذ ا فؤؤؤؤؤاق احلديؤؤؤؤؤدة، ومتَّ خؤؤؤؤؤرق وقؤؤؤؤؤف 
ؤؤؤؤر  بؤؤؤؤادل السؤؤؤؤجناء، واشؤؤؤؤتدَّ القتؤؤؤؤال يف  إطؤؤؤؤ ق النؤؤؤؤار، وأتخَّ
ؤؤؤؤؤى اجلنؤؤؤؤؤرال اهل لنؤؤؤؤؤدي  مدينؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤز وضؤؤؤؤؤ احيها. كؤؤؤؤؤذلك  نحَّ

تشؤؤؤار الؤؤؤيت اب ريؤؤؤك ك مؤؤؤارت، رئؤؤؤيس جلنؤؤؤة  نسؤؤؤيق إنؤؤؤادة االن
 شؤؤكَّات لؤؤدنم و سؤؤهيل  نفيؤؤذ ا فؤؤاق احلديؤؤدة مؤؤم منصؤؤبه، 

 .(2)وذلك رلد مخسة أساريع فقط مم  ليينه
نصَّ ا فاق احلديدة ناؤى  شؤكيل "جلنؤة  نسؤيق  -2

إنادة انتشار مشرتكة" مم الطرفع رربسة األمم املتحدة اليت 
 راقؤؤؤؤؤؤب ا فؤؤؤؤؤؤاق وقؤؤؤؤؤؤف إطؤؤؤؤؤؤ ق النؤؤؤؤؤؤار ونمايؤؤؤؤؤؤات انسؤؤؤؤؤؤحاب 

ت اال فاقية قب ال "ردور قيادي" لألمم املتحدة الق ات، ومحا
يف نمايؤؤؤؤات التفتؤؤؤؤيش يف مؤؤؤؤ انئ احلديؤؤؤؤدة إىل جانؤؤؤؤب إلقؤؤؤؤاء 
مسمتولية أمم احلديدة وم انئها ناى نا ق "ق ات أمم حماية" 

االنسؤؤحاب و كؤؤؤ يم قؤؤ ات األمؤؤؤم احملايؤؤة مؤؤؤم ولكؤؤم  كيفيؤؤؤة 
، أرر  نقاط اخلؤ ف أثنؤاء املناقشؤات املتلاقؤة رتنفيؤذ اال فؤاق

                                                           

( نض  يف وفد تنلاء التفاوضي يكشف ا فاقا جديدا رشأن 1)
اتريخ الدخ ل:  ،2181ديسمرب  1، سب  نيك، احلديدة)يف( القتال 
 التايل: ، متاح نرب الرارط 2181ماي   24

https://sptnkne.ws/kmfY   
)2( Stockholm Agreement Meets Yemeni 

Reality: The Yemen Review, January 

2019, Sana'a Center for Strategic Studies, 

11 February 2019, Accessed in: 15 May 

2019, Available at: http://cutt.us/V7dp1 

أما الق ى اليت متَّ مناقشؤتها يف اال فؤاق هؤي سؤاطات املؤ انئ 
حيؤؤث  وخفؤؤر السؤؤ احل، واحلراسؤؤة األمنيؤؤة ملمتسسؤؤات الؤؤدول،

 رى احلك مة رضرورة  سايم األمم لاق ات احملاية اليت كانؤت 
قائمؤؤة قبؤؤل سؤؤيطرة حركؤؤة احلؤؤ ثيع املسؤؤاحة ناؤؤى ممتسسؤؤات 

رليؤؤًدا نؤؤم ، كمؤؤا  أن إنؤؤادة نشؤؤر ق اهتؤؤا 2184الدولؤؤة نؤؤام 
احلديؤؤؤؤؤدة ودون ضؤؤؤؤؤمان السؤؤؤؤؤاطة ناؤؤؤؤؤى قؤؤؤؤؤ ات األمؤؤؤؤؤم احملايؤؤؤؤؤة 

 .)3(سُتفقدها فرتة السيطرة ناى املدينة مرة أخرى
سؤؤؤلى كؤؤؤل طؤؤؤرف إلثبؤؤؤات وجهؤؤؤه نظؤؤؤره اخلاتؤؤؤة  -1

و رسؤؤيخ سؤؤيطر ه ناؤؤى أرض ال اقؤؤع رغؤؤض النظؤؤر نؤؤم مؤؤا هؤؤي 
النتائج أو التبلات اليت س ف  نلكس ناى اليمني ِّع رشكلٍّ 

ام املفاوضؤؤؤ ن احل ثيؤؤؤ ن رتسؤؤؤايم السؤؤؤؤيطرة إىل نؤؤؤام، حيؤؤؤث قؤؤؤ
السؤؤاطات احملايؤؤة احلاليؤؤة، والؤؤيت  شؤؤمل مؤؤ ظفع مليَّنؤؤع مؤؤم 
قبل ساطات احل ثيع، فبلؤد سؤيطرهتا ناؤى اللاتؤمة تؤنلاء 

، شؤؤكَّات مجانؤؤة احلؤؤ ثيع املسؤؤاَّحة جلنؤؤة ث ريؤؤؤة 2184نؤؤام 
نايؤؤا، ويف وقؤؤت الحؤؤق جماًسؤؤا سياسؤؤياا أناؤؤى، ليكؤؤ ن مبثارؤؤة 

سؤؤاطة املمتقَّتؤؤة يف الؤؤيمم، والؤؤيت  شؤؤمل رلؤؤض مهام ِّهؤؤا  ليؤؤع ال
املؤؤؤ ظفع األمني ِّؤؤؤع. وإضؤؤؤافة إىل ذلؤؤؤك، نطَّؤؤؤل اجملاؤؤؤس طياؤؤؤة 
حكمؤؤؤه ق انؤؤؤد ولؤؤؤ ائح األمؤؤؤم واخلدمؤؤؤة املدنيؤؤؤة ناؤؤؤى مسؤؤؤت ى 
احملافظؤؤة فيمؤؤا يتلاَّؤؤق رتليؤؤع املؤؤ ظفع، وابلنسؤؤبة لامفاوضؤؤع 

 حيؤؤؤق لامؤؤؤ ظفع احلؤؤؤ ثيع فؤؤؤريون أنؤؤؤه مب جؤؤؤب القؤؤؤان ن اليمؤؤؤين
الذيم نينهم اجملاس يف الساطات احملاية ابحلديدة االحتفؤاظ 

، وردَّ مفاوضؤؤؤؤؤ  احلك مؤؤؤؤؤة (4)مبناتؤؤؤؤؤبهم رلؤؤؤؤؤد ا فؤؤؤؤؤاق احلديؤؤؤؤؤدة
اليمنية أبن القان ن اليمين ال ينطبق ناى مجانة احل ثي، اليت 
 لتربها احلك مة مجانة متمر ِّدة، وقال مسمتول ابألمم املتحدة 

تُّل حلؤل لتكؤ يم قؤ ات األمؤم يف احلديؤدة، إنه إىل حع الت  
لم حيصل أي  قدُّم يف أي ِّ جزء مم ا فاق ست كه مل
(5). 

                                                           

(3) The UN’s Stockholm syndrome – The 

Yemen Review, March 2019, Op. cit. 

فرباير  –( الدرا ماسية  غرق يف ميناء احلديدة:  قرير اليمم 4)
،  2182مارس  81، مركز تنلاء لادراسات االسرتا يجية، 2182

 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182اي  م 21اتريخ الدخ ل: 
http://cutt.us/v1bu7 

 ( املرجع السارق.5)
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ؤؤؤؤع يف الصؤؤؤراع ومهؤؤؤؤا نائاؤؤؤؤة  -4 هتمؤؤؤيش طؤؤؤؤرفع مهمَّ
الرئيس السارق ناي نبؤد هللا تؤاحل الؤيت مؤا  الؤت رتاؤك قؤ ة 
نسكرية ناى خت م احلديدة، واجملاس االنتقايل اجلن يب الذي 

 .(1)افظات اجلن رية خاتَّةاحملقة ناى األرض يف له ق ة حقي
 خامتة:

ويف النهايؤؤة، فإنؤؤه نؤؤتج نؤؤم هؤؤذا اال فؤؤاق فشؤؤل ذريؤؤع 
رثَّؤؤل يف انتهؤؤاك وقؤؤف إطؤؤ ق النؤؤار يف احلديؤؤدة نؤؤدَّة مؤؤرات، 
ونؤؤدم إنؤؤادة نشؤؤر القؤؤ ات مؤؤم احلديؤؤدة أو م انئهؤؤا، كمؤؤا أن 
و قؤؤؤؤؤ ات األمؤؤؤؤؤم احملايؤؤؤؤؤة مل  سؤؤؤؤؤتطع السؤؤؤؤؤيطرة ناؤؤؤؤؤى احلديؤؤؤؤؤدة أ

م انئها، ابإلضافة إىل أنه مل يتمَّ  بؤادل أي سؤجناء أو أسؤرى 
وفًقا ملا ذُكر يف اال فاق، وأخريًا مل يؤتمَّ  شؤكيل جلنؤة مشؤرتكة 
حلؤل ِّ ال ضؤؤع يف حمافظؤة  لؤؤز، كمؤؤا أن  لنُّؤت أطؤؤراف اال فؤؤاق 

مل  كؤؤؤؤم يف -يف ال تؤؤؤؤ ل إىل حاؤؤؤؤ ل وسؤؤؤؤط وللؤؤؤؤب أطؤؤؤؤراف 
 كؤؤؤؤل ٍّ مؤؤؤؤم حمؤؤؤؤافظيت أدوارًا فاناؤؤؤؤة يف -اال فؤؤؤؤاق مؤؤؤؤم األسؤؤؤؤاس

احلديؤدة و لؤز؛ أدَّى إىل اهنيؤؤار اال فؤاق، ومؤؤا  الؤت حمؤؤاوالت 
إنقؤؤؤؤاذه و نفيؤؤؤؤذه جاريؤؤؤؤة. فقؤؤؤؤد قؤؤؤؤام و يؤؤؤؤر اخلارجيؤؤؤؤة الربيطؤؤؤؤاين 

جب لؤؤؤؤة  -يف حماولؤؤؤؤة إلنقؤؤؤؤاذ هؤؤؤؤذا اال فؤؤؤؤاق-)جري ؤؤؤؤي هنؤؤؤؤت( 
إقايمية اسؤتمرَّت ث ثؤة أايم والؤيت مؤرَّ هبؤا ناؤى كؤل ٍّ مؤم نؤدن 

ظؤؤيب والتقؤؤى كؤؤ ا مؤؤم و يؤؤر اخلارجيؤؤة  والؤؤرايض ومسؤؤقط وأرؤؤ 
اليمؤؤين، وو يؤؤر اخلارجيؤؤة السؤؤل دي، واملتحؤؤدث الرمسؤؤي ابسؤؤم 
احل ثيع؛ وكان حم ر اجتمانا ؤه ينصؤب حؤ ل اجلمؤ د احملؤيط 
اب فاق ست كه مل وحذَّر أبن اال فاق قد   ت خ ل أساريع 
ؤؤؤؤؤؤؤؤدوا هبؤؤؤؤؤؤؤؤا يف  مؤؤؤؤؤؤؤؤا مل ياتؤؤؤؤؤؤؤؤزم اجلانبؤؤؤؤؤؤؤؤان اباللتزامؤؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤؤؤيت  لهَّ

 .(2)الس يد

                                                           

 ( ندانن هاشم، ا فاق ست كه مل، مرجع سارق.1)
 انظر اآليت:( 2)

- Press Release: Foreign Secretary visits 

Yemen to bolster support for UN peace 

process, The National Archives 

Government of UK, 3 March 2019,  

Accessed in: 23 March 2019, Available at:  

http://cutt.us/YhtDM 

- UK’s Hunt says Yemen peace process 

‘could be dead within weeks’, Reuters 

الصؤادر يف  2448وقد جاء قرار جماؤس األمؤم رقؤم 
 85الصؤؤؤادر يف  2442والقؤؤؤرار رقؤؤؤم  2181ديسؤؤؤمرب  28
ال أن النجؤاح مل يكؤم إ، لدنم ا فاق ست كه مل 2182يناير 

حايفهمؤؤا شؤؤأنه كشؤؤأن رقيؤؤة القؤؤرارات السؤؤارقة الؤؤيت أتؤؤدرهتا 
وقؤؤؤد نؤؤؤصَّ القؤؤؤرار األخؤؤؤري األمؤؤؤم املتحؤؤؤدة منؤؤؤذ ردايؤؤؤة احلؤؤؤرب. 

إنشاء رلثة األمم املتحدة لؤدنم ا فؤاق احلديؤدة، وذلؤك  ناى
مراقبًؤؤا دولياؤا، كمؤؤا نؤؤصَّ أيًضؤا ناؤؤى إرسؤؤال أدوات  24رنشؤر 

وأجهؤؤؤؤزة وآليؤؤؤؤات ومؤؤؤؤدرنات نسؤؤؤؤكرية كمرحاؤؤؤؤة أوىل، اترًكؤؤؤؤا 
الباب مفت ًحا إلرسال املزيد مم املراقبع واآلليات اللسؤكرية 

 .(3)حال احلاجة إليها
( كما فشات 2181الس يد )وابلتايل، فشل ا فاق 

جؤؤؤ الت املفاوضؤؤؤات مؤؤؤم قبؤؤؤل يف كؤؤؤل التسؤؤؤ ايت السياسؤؤؤية و 
مؤؤؤمترر جنيؤؤؤف )ي نيؤؤؤ  (، و 2184مؤؤؤمترر الؤؤؤرايض )مؤؤؤاي  مؤؤؤم 

- 2184جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الت مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقط التفاوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية )(، و 2184
(، واحلؤؤؤؤؤ ار 2184)ديسؤؤؤؤؤمرب  2(، ومؤؤؤؤؤمترر جنيؤؤؤؤؤف 2185

(، ومشؤؤؤؤاورات 2185أرريؤؤؤؤل  -احلؤؤؤؤ ثي )مؤؤؤؤارس-السؤؤؤؤل دي
(،  ويرجؤؤؤؤؤؤؤؤع ذلؤؤؤؤؤؤؤؤك إىل 2185)أرريؤؤؤؤؤؤؤؤل  الك يؤؤؤؤؤؤؤؤت لاسؤؤؤؤؤؤؤؤ م
 األسباب التالية:

 لؤؤؤؤدُّد أطؤؤؤؤراف الصؤؤؤؤراع يف الؤؤؤؤيمم، فالبؤؤؤؤادي أن  -8
الصراع يف اليمم ه  تؤراع رؤع قؤ ات الشؤرنية املدن مؤة مؤم 
السل دية، واحل ثيع املدن مع مم إيران، إال أن األمؤر لؤيس  
كما يبدو؛ رل إن الصؤراع يف الؤيمم يشؤمل تؤرانات أخؤرى 

نة، وملقَّدة حماية وإقايميؤة ودوليؤة؛ مؤا أدَّى إىل  صؤاند متن  ِّ 
 لارض املصاحل، فأطال أمد احلرب، ونجزت هذه األطراف 
ناى احلسم ناى أرض ال اقع، وهدف كل منها ه  السيطرة 

                                                                                    
News, 3 March 2019, Accessed in: 24  

March 2019, Available at:  

http://cutt.us/ALqIF 
( سهري الشرريين، قراءة يف قرارات األمم املتحدة يف اليمم 3)

، 2182أرريل  5، مركز احل كمة ورناء الس م، 2188-2182
 لتايل: ، متاح نرب الرارط ا2182ماي   22اتريخ الدخ ل: 

http://cutt.us/cq3kp 

http://cutt.us/YhtDM
http://cutt.us/ALqIF
http://cutt.us/cq3kp
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ناؤؤؤؤى منؤؤؤؤاطق أكثؤؤؤؤر  كسؤؤؤؤبهم ن ًنؤؤؤؤا مؤؤؤؤا مؤؤؤؤم القؤؤؤؤ ة مؤؤؤؤم دون 
الت تُّل إىل حل ٍّ واحدٍّ ي قف هذه احلرب
(1). 

كؤؤؤل مؤؤؤم احلك مؤؤؤة الشؤؤؤرنية ومجانؤؤؤة   نؤؤؤدم قؤؤؤدرة -2
احل ثي لا ت ل ال فاق مع  بادل االهتامات املباشرة، حيث 
رفض وفؤد مجؤانيت احلؤ ثي وتؤاحل يف نؤدَّة مشؤاركات سؤارقة 
وج د الرئيس نبد رره منص ر هادي يف الساطة، فقد أكَّدوا 
ناى لسان حممؤد نبدالسؤ م، رئؤيس ال فؤد املشؤرتك جلمؤانيت 

أهنم لم يقباؤ ا حؤ ا سياسؤياا يتضؤمَّم وجؤ د »احل ثي وتاحل، 
وهبؤؤؤؤذه النتيجؤؤؤؤة، «. الؤؤؤرئيس اليمؤؤؤؤين نبؤؤؤد ررؤؤؤؤه منصؤؤؤؤ ر هؤؤؤادي

فشات أهم ج الت التشؤاور السياسؤي رؤع طؤريف الصؤراع يف 
الؤؤؤؤؤؤؤيمم، لتفضؤؤؤؤؤؤؤي إىل اسؤؤؤؤؤؤؤتمرار الف ضؤؤؤؤؤؤؤى، و فؤؤؤؤؤؤؤاقم ال ضؤؤؤؤؤؤؤع 

 .(2)اإلنساين الصلب

ة دور األمم املتحدة يف  لاماها مع األ مة اليمني -1
يؤؤؤؤتاخَّص يف  بن ِّيهؤؤؤؤا مؤؤؤؤنهج إدارة األ مؤؤؤؤة ولؤؤؤؤيس حاهؤؤؤؤا، رغؤؤؤؤم 
حماوالهتؤؤؤؤؤا اجلد ِّيَّؤؤؤؤؤة يف طؤؤؤؤؤرح املبؤؤؤؤؤادرات والتسؤؤؤؤؤ ايت السياسؤؤؤؤؤية 
السؤؤامية ناؤؤى األطؤؤراف اليمنيؤؤة املتصؤؤارنة، مؤؤع نؤؤدم القؤؤدرة 
ناؤؤؤى فرضؤؤؤها ألسؤؤؤباب سياسؤؤؤية، وألنؤؤؤه مل يكؤؤؤم هنؤؤؤاك حسؤؤؤم 

 .(3)نسكري ناى األرض

رة األ مؤة اليمنيؤة ويف ز جماس األمم نؤم إدانج -4
 نفيؤؤؤذه لنتؤؤؤائج التسؤؤؤ ايت السياسؤؤؤية، حؤؤؤىت يف قؤؤؤراره الصؤؤؤادر 
حتؤؤت البنؤؤد السؤؤارع، فاؤؤم يسؤؤتطع إلؤؤزام احلؤؤ ثيع رتنفيؤؤذ رنؤؤ د 

(، والدول دائمة اللض ية هي السبب يف 2285القرار رقم )
نرقاة  نفيذ هؤذا القؤرار، فضؤً  نؤم نؤدم احلياديؤة يف إتؤدار 

طؤؤؤرف آخؤؤؤر، وذلؤؤؤك يرجؤؤؤع إىل الضؤؤؤغ ط القؤؤؤرارات ضؤؤؤدَّ أي ِّ 
اليت يتلرَّض هلا اجملاس مؤم قبؤل الؤدول اإلقايميؤة املتدخاؤة يف 

                                                           

( أمحد طاهر، فرأل احلل السياسي يف اليمم ومقتضيا ه، جماة 1)
 .851، أل 2185، أكت رر 215السياسة الدولية، اللدد 

امللضاة اليمنية: سيناري هات ما رلد أر  ركر أمحد ابذيب، ( 2)
مركز األهرام لادراسات السياسية احلرب، كراسات اسرتا يجية، 

 .24، أل2185،  أرريل 24، اجملاد 251واالسرتا يجية، اللدد 
مرجع  فرأل احلل السياسي يف اليمم ومقتضيا ه، أمحد طاهر،( 3)

 .851سارق، أل 

الؤؤيمم )السؤؤل دية وإيؤؤران( نؤؤرب حافؤؤاء كؤؤل ٍّ منهمؤؤا مؤؤم القؤؤ ى 
 .(4)الكربى

احلؤؤؤرب الؤؤؤدائرة حالياؤؤؤا يف الؤؤؤيمم هؤؤؤي نبؤؤؤارة نؤؤؤم  -4
حؤؤرب كبؤؤرية  كمؤؤم يف داخاهؤؤا ساسؤؤاة مؤؤم احلؤؤروب الصؤؤغرية 

ة يف أحناء الب د، مع   قُّع ظه ر ترانات جديدة يف املندلل
الؤؤؤؤؤيمم، ممؤؤؤؤؤا جيلؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤم نمايؤؤؤؤؤة التسؤؤؤؤؤ ية والتفؤؤؤؤؤاوض تؤؤؤؤؤلبة 
التحقيؤؤق ومشؤؤتَّتة نتيجؤؤة لتلؤؤدُّد النزانؤؤات و صؤؤفية احلسؤؤاابت 

 .(5)يف اليمم

ؤؤؤؤؤك ممتسسؤؤؤؤؤات الدولؤؤؤؤؤة  -5 وخاتؤؤؤؤؤة اجلؤؤؤؤؤيش - فكُّ
 َّنؤؤت والؤؤيت حت َّلؤؤت إىل مؤؤا ُيشؤؤبه املايشؤؤيا رلؤؤد أن     -واألمؤؤم

ناؤؤؤؤؤى احلؤؤؤؤؤ ثيع، والؤؤؤؤؤرئيس السؤؤؤؤؤارق تؤؤؤؤؤاحل، واملطؤؤؤؤؤالبع رفؤؤؤؤؤك ِّ 
االر بؤؤاط، وحؤؤزب اإلتؤؤ ح، والقؤؤ ى السؤؤافية، وغريهؤؤا. ممَّؤؤا 
أدَّى إىل فقؤؤدان هؤؤذه املمتسَّسؤؤات حليادهتؤؤا والؤؤذي جيلؤؤل مؤؤم 
احلا ل السياسية ونماية التفاوض تلبة لاغاية، فلاى سبيل 

ن  لؤؤؤ د ممتسَّسؤؤؤات املثؤؤؤال، جؤؤؤ هر نمايؤؤؤة التسؤؤؤ ية يتطاَّؤؤؤب أ
الدولؤؤة الشؤؤرنية ملمارسؤؤة مهامهؤؤا يف اللاتؤؤمة تؤؤنلاء ولكؤؤم 
ممتسَّسؤات الدولؤؤة احملايؤؤدة مل  َؤُلؤؤْد م جؤ دة، وابلتؤؤايل فؤؤإن كؤؤلَّ 
ؤؤؤؤا حتؤؤؤؤت يؤؤؤؤده مؤؤؤؤم ممتسَّسؤؤؤؤات،  طؤؤؤؤرف سؤؤؤؤريفض التخا ِّؤؤؤؤي نمَّ

 .(6)انهيك نم  سايمها خلص مه

                                                           

وردة مساند ناي الشانري، التدخل اإلقايمي يف اليمم: دراسة  (4)
-2188اجلي سرتا يجية  يف الل قة رع األرلاد املذهبية واألرلاد

، رسالة ماجستري، كاية االقتصاد واللا م السياسية، جاملة 2185
 .815، أل 2181القاهرة، 

إسراء أمحد إمسانيل، األ مة اليمنية: مسارات التس ية ( 5)
 84والتحدايت املستقباية، املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة، 

، متاح نرب الرارط 2182ي ني   84، اتريخ الدخ ل: 2185ي لي  
  http://cutt.us/iO9p3التايل:  

نبد الناتر امل دع، التس ية السياسية يف اليمم: املل قات  (6)
، اتريخ الدخ ل: 2185ماي   22واآلفاق، مركز اجلزيرة لادراسات، 

 ، متاح نرب الرارط التايل:2182ي ني   84
 http://cutt.us/hAGoG 

http://cutt.us/iO9p3
http://cutt.us/hAGoG
http://cutt.us/hAGoG
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التحالفؤؤؤؤات اهلشَّؤؤؤؤة رؤؤؤؤع القؤؤؤؤ ى املتحاررؤؤؤؤة ناؤؤؤؤى  -2
صؤؤؤؤؤراع، فلاؤؤؤؤؤى سؤؤؤؤؤبيل املثؤؤؤؤؤال، كؤؤؤؤؤان التحؤؤؤؤؤالف رؤؤؤؤؤع جؤؤؤؤؤانيب ال

احلؤؤؤؤ ثيع والؤؤؤؤرئيس السؤؤؤؤارق تؤؤؤؤاحل ال  تاؤؤؤؤك أساًسؤؤؤؤا حقيقياؤؤؤؤا 
ل سؤؤؤؤتمرار والصؤؤؤؤم د، ألن أجنؤؤؤؤدات كؤؤؤؤل طؤؤؤؤرف ومصؤؤؤؤاحله 
متلارضؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤع الطؤؤؤؤؤؤرف اآلخؤؤؤؤؤؤر. يف املقارؤؤؤؤؤؤل،  بؤؤؤؤؤؤدو القؤؤؤؤؤؤ ى 
امللارضؤؤؤة لاحؤؤؤ ثيع ُمشؤؤؤكَّاة مؤؤؤم خاؤؤؤيط غؤؤؤري متجؤؤؤانس مؤؤؤم 

حماررؤة احلؤؤ ثيع، ويف ظؤل وضؤؤع كهؤؤذا القؤ ى، ال جيملهؤؤا إال 
يصلب الت تُّل ألية  س ية سياسية ملق لة ومقب لة مم هذا 

 اخلايط ال اسع مم الق ى املبلثرة.

هنؤؤؤؤؤؤؤاك فجؤؤؤؤؤؤؤ ة واسؤؤؤؤؤؤؤلة رؤؤؤؤؤؤؤع مطالؤؤؤؤؤؤؤب السؤؤؤؤؤؤؤاطة  -1
الشؤؤرنية والطؤؤرف اآلخؤؤر ناؤؤى طاولؤؤة املفاوضؤؤات، فالسؤؤاطة  

يف  2285كانؤؤؤت  طالؤؤؤب رتطبيؤؤؤق قؤؤؤرار جماؤؤؤس األمؤؤؤم رقؤؤؤم 
جؤؤؤؤ الت املشؤؤؤؤاورات. ويف املقارؤؤؤؤل، طالؤؤؤؤب احل ثيؤؤؤؤ ن  ملظؤؤؤؤم

والؤؤرئيس السؤؤارق تؤؤاحل  شؤؤكيل سؤؤاطة انتقاليؤؤة جديؤؤدة حتؤؤلُّ 
حملَّ السؤاطة احلاليؤة يك نؤ ن جؤزًءا منهؤا، ومؤم مث البحؤث يف 
م ض ع  سؤايم السؤاطة واألسؤاحة هلؤذه السؤاطة واملمتسَّسؤات 

، وهؤؤؤؤؤذه 2285الؤؤؤؤيت سؤؤؤؤؤتنبثق ننهؤؤؤؤؤا كمؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤصَّ القؤؤؤؤؤرار رقؤؤؤؤؤم 
طالؤؤؤب  رفضؤؤؤؤها حك مؤؤؤة هؤؤؤؤادي ألهنؤؤؤا نماياؤؤؤؤا سؤؤؤؤتمتد ِّي إىل امل

إلغائهؤؤا، إضؤؤافة إىل ك هنؤؤا نمايؤؤة ملقَّؤؤدة وسؤؤتأخد فؤؤرتة  منيؤؤة 
 .(1)ط ياة لتنفيذها

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( الذي اختذه جماس األمم يف جاسته 2184) 2285قرار   (1)
 .2184أرريل  84امللق دة  يف  2425

مطالبؤؤؤؤؤة احملافظؤؤؤؤؤات اجلن ريؤؤؤؤؤة رفؤؤؤؤؤك االر بؤؤؤؤؤاط  -2
ورفؤؤؤؤؤؤؤض القؤؤؤؤؤؤؤ ى يف الشؤؤؤؤؤؤؤمال لؤؤؤؤؤؤؤذلك جيلؤؤؤؤؤؤؤل 
التسؤؤؤ ية السياسؤؤؤية تؤؤؤلبة ألن هؤؤؤذه التسؤؤؤ ية 

احلؤؤؤؤرب واسؤؤؤؤتلادة الدولؤؤؤؤة   رك ِّؤؤؤؤز ناؤؤؤؤى إيقؤؤؤؤاف
واللؤ دة إىل مسؤؤار اللمايؤة السياسؤؤة، والقؤؤ ى 
يف اجلنؤؤؤؤ ب ليسؤؤؤؤت متحم ِّسؤؤؤؤة هلؤؤؤؤذه التسؤؤؤؤ ية 
ألهنؤؤؤؤؤؤا  لؤؤؤؤؤؤين إرقؤؤؤؤؤؤاء اجلنؤؤؤؤؤؤ ب ضؤؤؤؤؤؤمم الدولؤؤؤؤؤؤة 
اليمنيؤؤؤة، إذن، فاملشؤؤؤاورات املاضؤؤؤية كانؤؤؤت ال 

 .(2) لكس الق ى احلقيقية ناى األرض

***** 

 

 

                                                           

( نبد الناتر امل دع، التس ية السياسية يف اليمم: املل قات 2)
 واآلفاق، مرجع سارق.
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  العدو البديل ..

القضية و اعة إيران إماطة إسرائيل وفز 
 قراءة يف مناذج ملؤمترات عربية ودولية الفلسطينية:

   
 ماجدة إرراهيم نامر   

 مقدمة:
 

ظات القضية الفاسطينية حم ر اهتمؤام اللؤرب واملسؤامع 
وقضؤؤيتهم األساسؤؤية اجلاملؤؤة للقؤؤ د، وظؤؤل الكيؤؤان الصؤؤهي ين 
اللؤؤؤؤؤدو الؤؤؤؤؤرئيس يف اللقيؤؤؤؤؤدة اجلمليؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة واملسؤؤؤؤؤامة منؤؤؤؤؤذ 

حت لؤؤؤؤؤؤؤه أرض فاسؤؤؤؤؤؤؤطع وانتداءا ؤؤؤؤؤؤؤه املتكؤؤؤؤؤؤؤررة ناؤؤؤؤؤؤؤى أراض ا
ممؤؤؤؤا دفؤؤؤؤع  ؛ومقؤؤؤؤدرات نرريؤؤؤؤة ومقدسؤؤؤؤات إسؤؤؤؤ مية ومسؤؤؤؤيحية

انتبؤؤار الؤؤدفاع نؤؤم  اؤؤك املقؤؤدرات  إىل الشؤؤل ب واحلك مؤؤات
ال  كؤؤؤم حلك مؤؤؤة أو نظؤؤؤام حؤؤؤاكم  اواثرتؤؤؤ اواملقدسؤؤؤات واجبؤؤؤ

أو أهؤؤ اء.  التخاؤؤي ننؤؤه حتؤؤت وطؤؤأة أي ضؤؤغ ط أو أيؤؤة ميؤؤ لٍّ 
ت ناى ذلك خمتاف املمتررات والفلاليات اللرريؤة صَّ ولطاملا ن

واإلسؤؤؤؤؤؤ مية وحؤؤؤؤؤؤىت الدوليؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤيت ننيؤؤؤؤؤؤت ابلقضؤؤؤؤؤؤية؛ فحؤؤؤؤؤؤىت 
مؤؤؤؤؤؤمتررات السؤؤؤؤؤؤ م الدوليؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤيت شؤؤؤؤؤؤاركت فيهؤؤؤؤؤؤا دول نرريؤؤؤؤؤؤة 

نؤؤؤم القضؤؤؤية ابلكايؤؤؤة، يف املقارؤؤؤل كانؤؤؤت  وإسؤؤؤ مية مل  تخؤؤؤلَّ 
ناؤؤى حم ريؤؤة  رلؤؤض املؤؤمتررات اللرريؤؤة الن نيؤؤة مناسؤؤبة لاتأكيؤؤد

الصؤؤهي ين، ومؤؤم مناذجهؤؤا  ا ابنتهاكؤؤات اللؤؤدو  لقضؤؤية و نديؤؤدً ا
القائمؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤمترر احتؤؤؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤؤؤانيع اللؤؤؤؤؤؤؤرب، وناؤؤؤؤؤؤؤى الصؤؤؤؤؤؤؤليد 
اإلسؤؤ مي كؤؤان الؤؤدفاع نؤؤم القضؤؤية الفاسؤؤطينية وحتديؤؤدا مؤؤع 

مناسؤؤؤؤبة كافيؤؤؤؤة لقيؤؤؤؤام أكؤؤؤؤرب حؤؤؤؤدث حؤؤؤؤرق املسؤؤؤؤجد األقصؤؤؤؤى 
 يخط ة يف التاريخ امللاتر  اه وحدة الؤدول اإلسؤ مية وهؤ
 إنشاء منظمة املمترر اإلس مي )التلاون اإلس مي الحقا(. 

                                                           

 رة، وابحثؤؤؤؤؤؤؤؤة يف ابحثؤؤؤؤؤؤؤؤة دكتؤؤؤؤؤؤؤؤ راه ناؤؤؤؤؤؤؤؤ م سياسؤؤؤؤؤؤؤؤية جباملؤؤؤؤؤؤؤؤة القؤؤؤؤؤؤؤؤاه
 مركز احلضارة لادراسات والبح ث.

إذن كانؤؤؤت كامؤؤؤة السؤؤؤر هؤؤؤي "املقاومؤؤؤة"، ودنؤؤؤم حقؤؤؤ ق 
الشؤؤلب الفاسؤؤطيين ضؤؤد احملتؤؤل الصؤؤهي ين ومؤؤم ورائؤؤه القؤؤ ى 
الدولية الدانمؤة لؤه. لكؤم، مؤع مؤرور السؤنع جؤرت يف النهؤر 
ت اللؤؤريب واإلسؤؤ مي ميؤؤاه آسؤؤنة حتؤؤ ل شؤؤيئا فشؤؤيئا رؤؤع ث ارؤؤ

الشؤؤؤؤؤؤل ب ونقيؤؤؤؤؤؤدهتا السياسؤؤؤؤؤؤية الراسؤؤؤؤؤؤخة ورؤؤؤؤؤؤع إمكانيؤؤؤؤؤؤات 
التحقؤؤق؛ فتصؤؤدرت للبؤؤة املصؤؤاحل ومنطؤؤق رقؤؤاء نظؤؤم حاكمؤؤة  
كثارؤؤت حيكؤؤم إدراك و صؤؤ ر هؤؤذه الؤؤنظم احلاكمؤؤة "لالؤؤدو"؛ 
فقؤؤؤؤد تؤؤؤؤارت دولؤؤؤؤة مسؤؤؤؤامة مثؤؤؤؤل إيؤؤؤؤران هؤؤؤؤي اللؤؤؤؤدو الفلاؤؤؤؤي 

الؤؤنظم احلاكمؤؤة يف املنطقؤؤة، رينمؤؤا  والفزانؤؤة األرؤؤر  أمؤؤام رلؤؤض
 اك النظم يف املقارؤل لاتطبيؤع مؤع إسؤرائيل الؤيت كانؤت هلثت 

ابألمس القريب ندوا، حىت وإن ظؤل إدراك وونؤي الشؤل ب 
قائمؤؤؤؤؤا ناؤؤؤؤؤى ذات االنتبؤؤؤؤؤار أبن إسؤؤؤؤؤرائيل  بقؤؤؤؤؤى اللؤؤؤؤؤدو دون 

وأن القضية الفاسطينية  ظل قضية اللرب واملسامع  ، بديل
 األوىل دون  بديل.

ا يف السؤؤؤؤن ات ويف ظؤؤؤؤل  غؤؤؤؤريات دوليؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤأيت يف مقؤؤؤؤدمته
مؤؤم قبؤؤل إدارة  لاألخؤؤرية الؤؤدنم الؤؤراهم غؤؤري املشؤؤروط إلسؤؤرائي

فؤؤؤؤؤاالنرتاف ابلقؤؤؤؤؤدس ناتؤؤؤؤؤمة إلسؤؤؤؤؤرائيل، وإغؤؤؤؤؤ ق  رامؤؤؤؤب؛ 
البلثؤؤؤؤة الفاسؤؤؤؤطينية يف واشؤؤؤؤنطم، واالنؤؤؤؤرتاف رضؤؤؤؤم إسؤؤؤؤرائيل 
لاجؤؤؤؤ الن، وغؤؤؤؤض الطؤؤؤؤرف نؤؤؤؤم إنؤؤؤؤ ن سؤؤؤؤاطات االحؤؤؤؤت ل 
نزمهؤؤؤؤا غاؤؤؤؤق سؤؤؤؤاطات االحؤؤؤؤت ل مكتؤؤؤؤب األونؤؤؤؤروا ابلقؤؤؤؤدس 

، وقباهؤؤا وقؤؤف الؤؤدنم األمريكؤؤي ل كالؤؤة األمؤؤم 2121طاؤؤع م
املتحؤؤؤدة لغؤؤؤؤ ث و شؤؤؤؤغيل ال جئؤؤؤع الفاسؤؤؤؤطينيع "أونؤؤؤؤروا".. 
األمؤؤر الؤؤذي  اد مؤؤم االحؤؤت ل الصؤؤهي ين ضؤؤد الفاسؤؤطينيع 

اجلؤؤؤؤ الن  دنؤؤؤؤم اإلدارة األمريكيؤؤؤؤة ضؤؤؤؤم االحؤؤؤؤت ل ملر فلؤؤؤؤاتو 
 الس رية. 

ة ودوليؤؤؤة يرتؤؤؤد هؤؤؤذا التقريؤؤؤر ث ثؤؤؤة منؤؤؤاذج ملؤؤؤمتررات نرريؤؤؤ
 ناولت القضؤية الفاسؤطينية ونكسؤت رؤيؤة نؤم فكؤرة اللؤدو 
واللؤؤدو البؤؤديل، وحؤؤاول مجؤؤع رلؤؤض املمتشؤؤرات حؤؤ ل حقيقؤؤة 

ا لاقمؤؤؤم واملقصؤؤؤ د مبؤؤؤمتررات نرريؤؤؤة لؤؤؤيس رتؤؤؤدً  هؤؤؤذا التحؤؤؤ ل؟
إذ قامؤؤؤت نايهؤؤؤا  قؤؤؤارير  ؛الرتؤؤؤدحمؤؤؤددة مؤؤؤم اللرريؤؤؤة يف مؤؤؤدة 
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يف هؤؤذا رتؤؤد منؤؤاذج نرريؤؤة ودوليؤؤة ذات داللؤؤة  ، رؤؤل(1)أخؤؤرى
  الصدد.

ونايؤؤه، ينقسؤؤم هؤؤذا التقريؤؤر إىل ث ثؤؤة أجؤؤزاء: األول منؤؤه 
مؤؤؤؤؤؤؤؤارس 4-1يسؤؤؤؤؤؤؤؤتلرض مؤؤؤؤؤؤؤؤمترر احتؤؤؤؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤؤؤؤانيع اللؤؤؤؤؤؤؤؤرب )

( كنمؤؤؤؤؤ ذج ملؤؤؤؤؤمترر حؤؤؤؤؤافظ ناؤؤؤؤؤى مقاومتؤؤؤؤؤه رغؤؤؤؤؤم كؤؤؤؤؤل 2182
الضؤؤؤؤؤغ ط، والقمؤؤؤؤؤم اللرريؤؤؤؤؤة واإلسؤؤؤؤؤ مية الث ثؤؤؤؤؤة املنلقؤؤؤؤؤدة يف 

ل دية ( ابملماكؤؤؤة اللرريؤؤؤة السؤؤؤ2182رمضؤؤؤان املاضؤؤؤي )مؤؤؤاي  
قائدة القاطرة اللررية واإلس مية حنؤ    قدم نفسها اليت اب ت

ملؤؤؤاداة إيؤؤؤران والتطبيؤؤؤع مؤؤؤع إسؤؤؤرائيل، ومؤؤؤمتخرا مؤؤؤمترر البحؤؤؤريم 
الؤؤدويل حؤؤ ل القضؤؤية الفاسؤؤطينية الؤؤذي دنؤؤت لؤؤه الؤؤ الايت 
املتحؤؤدة األمريكيؤؤة يف البحؤؤريم كمبؤؤادرة اقتصؤؤادية ضؤؤمم مؤؤا 

ية القضية والصراع تار يلرف رصفقة القرن لتس ية رل  صف
نؤؤرف مؤؤا مؤؤع إسؤؤرائيل، والؤؤيت مت  دشؤؤع شؤؤقها االقتصؤؤادي في

( 2182ي نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  25-24ر رشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادية )
النمؤؤؤؤ ذج الفؤؤؤؤج الفاضؤؤؤؤح ملخططؤؤؤؤات إدارة  رامؤؤؤؤب  اابنتبارهؤؤؤؤ

لتصؤؤؤؤؤؤؤؤفية القضؤؤؤؤؤؤؤؤية وحمؤؤؤؤؤؤؤؤ  انتبؤؤؤؤؤؤؤؤار إسؤؤؤؤؤؤؤؤرائيل نؤؤؤؤؤؤؤؤدوا لالؤؤؤؤؤؤؤؤرب 
راؤؤؤة ابنتبؤؤار املقدسؤؤؤات واملقؤؤدرات قا ؛ولفاسؤؤطينيع فصؤؤؤاندا

لابيؤؤؤؤؤع واملقايضؤؤؤؤؤة املاديؤؤؤؤؤة واملاليؤؤؤؤؤة رؤؤؤؤؤزنم  رامؤؤؤؤؤب ومسؤؤؤؤؤانديه،  
كتسؤؤؤؤ ية اقتصؤؤؤؤادية يزنمؤؤؤؤ ن جؤؤؤؤدهتا وسؤؤؤؤخاءها و ناسؤؤؤؤ ا أن 

سؤؤؤها مثؤؤؤل و ذاكؤؤؤرة الشؤؤؤل ب واألوطؤؤؤان لطاملؤؤؤا دقؤؤؤت فؤؤؤ ق رؤ 
  اك الطب ل. 

 القوووودص عاصوووومة أبديووووة : االحتوووواد الربملوووواين العووووريب -أوال
 لدولة فلسطني :

دورة التاسؤلة واللشؤريم مؤم ناى مدار ي مع، نقؤدت الؤ
األردن( يف الفرتة مم -ممترر االحتاد الربملاين اللريب )يف نمان

"القؤؤدس ناتؤؤمة أرديؤؤة  ، حتؤؤت شؤؤلار2182مؤؤارس  1-4
لدولؤؤؤؤؤؤة فاسؤؤؤؤؤؤطع". ورحؤؤؤؤؤؤ رت ناؤؤؤؤؤؤى مؤؤؤؤؤؤا يتلاؤؤؤؤؤؤق مبجم نؤؤؤؤؤؤة 

ضؤؤية الفاسؤؤطينية يف إطؤؤار جمم نؤؤة قالتهديؤؤدات الؤؤيت حتيؤؤق ابل
ة األمريكيؤؤؤؤة يف ظؤؤؤؤل ربسؤؤؤؤة التضؤؤؤؤييقات الؤؤؤؤيت رارسؤؤؤؤها اإلدار 

                                                           

( راجؤؤؤؤؤع يف نفؤؤؤؤؤس اللؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤم هؤؤؤؤؤذه الفصؤؤؤؤؤاية،  قريؤؤؤؤؤر: أجمؤؤؤؤؤد أمحؤؤؤؤؤد 1)
جربيؤؤؤؤؤل حتؤؤؤؤؤت ننؤؤؤؤؤ ان  "مؤؤؤؤؤمتررات القمؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة والقضؤؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤؤطينية 

(2182-2182.") 

 رامب ودنمه املطاق ل حت ل وجمم نة اإلجراءات املتخذة 
يف هؤؤذا الشؤؤأن ك قؤؤف دنؤؤم األونؤؤروا، وغاؤؤق مكتؤؤب السؤؤاطة 

فضؤؤؤ  نؤؤؤم  ضؤؤؤمع  ر اشؤؤؤنطم، فضؤؤؤ  نؤؤؤم نقؤؤؤل السؤؤؤفارة...
املؤؤؤؤمترر نؤؤؤؤؤدة قؤؤؤؤؤرارات يف شؤؤؤؤأن القضؤؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤؤطينية يف قؤؤؤؤؤرار 

هؤا القضؤية املركزيؤة األوىل سياسي مقدمته التأكيد ناى انتبار 
دائؤؤؤؤم  حؤؤؤؤل   لألمؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤة، وأنؤؤؤؤه ال اسؤؤؤؤتقرار يف املنطقؤؤؤؤة دون

وشامل ونادل لاقضؤية ناؤى أسؤاس قؤرارات الشؤرنية الدوليؤة 
وقرار آخر  شكيل جلنة ررملانية نررية  ،ومبادرة الس م اللررية
 .(2)حدى آليات دنم القضيةإلامصاحلة الفاسطينية ك
)ضرورة وقف كل أشكال  (3)مي لادورةوأكد البيان اخلتا

التطبيؤؤع مؤؤع كيؤؤان االحؤؤت ل اإلسؤؤرائياي واختؤؤاذ م قؤؤف حؤؤا م 
واثرؤؤؤؤت يف هؤؤؤؤذا الصؤؤؤؤدد واالسؤؤؤؤتمرار يف جهؤؤؤؤ د دنؤؤؤؤم قضؤؤؤؤية 
الشؤؤؤلب الفاسؤؤؤطيين ناؤؤؤى كؤؤؤل الصؤؤؤلد. وشؤؤؤدد االحتؤؤؤاد ناؤؤؤى 
مركزيؤؤؤؤة القضؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤطينية وضؤؤؤؤرورة اختؤؤؤؤاذ التؤؤؤؤدارري ال  مؤؤؤؤة 

 ؛ةأهدفها ناى حساب حا ل جمتز مل اجهة أي خمططات  ست
مشؤريا إىل أن  ؛األمر الذي يهدد مستقبل املنطقة واسؤتقرارها

أي حؤؤؤؤل يتجؤؤؤؤاو  احلقؤؤؤؤ ق الفاسؤؤؤؤطينية املنصؤؤؤؤ أل نايهؤؤؤؤا يف 
القرارات الدولية ه  حل غري قارل لاحياة. وكما أكد البيؤان 
أمهيؤؤؤؤؤؤؤؤة م اتؤؤؤؤؤؤؤؤاة دنؤؤؤؤؤؤؤؤم وكالؤؤؤؤؤؤؤؤة غؤؤؤؤؤؤؤؤ ث و شؤؤؤؤؤؤؤؤغيل ال جئؤؤؤؤؤؤؤؤع 

 اتؤؤؤل  قؤؤؤدمي خؤؤؤدماهتا الصؤؤؤحية كؤؤؤي    "أونؤؤؤروا"الفاسؤؤؤطينيع 
 والتلايمية ل جئع الفاسطينيع.

وكؤؤان م قؤؤف رئؤؤيس جماؤؤس األمؤؤة الكؤؤ ييت مؤؤر وق الغؤؤا  
إذ دنؤا خؤ ل الاقؤاء التشؤاوري إلضؤافة رنؤد يف البيؤان  ؛االفتً 

اخلتامي يدن  الختاذ م قف تارم مم أي   جهات لؤ" طبيع 
التنظيمؤؤؤي  الل قؤؤؤات اللرريؤؤؤة مؤؤؤع إسؤؤؤرائيل". وناؤؤؤى املسؤؤؤت ى

                                                           

( ل طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ع ناؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى مجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع البيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاانت واإلنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ انت والقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرارات 2)
ل حتؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤاين اللؤؤؤؤؤريب، راجؤؤؤؤؤع اخلاتؤؤؤؤؤة ابلؤؤؤؤؤدورة التاسؤؤؤؤؤلة واللشؤؤؤؤؤريم 

 امل قع اإللكرتوين الرمسي ل حتاد ناى الرارط:
 http://cutt.us/O07U9  

( البيؤؤؤؤؤان اخلتؤؤؤؤؤامي الصؤؤؤؤؤادر نؤؤؤؤؤم املؤؤؤؤؤمترر التاسؤؤؤؤؤع واللشؤؤؤؤؤرون الحتؤؤؤؤؤاد 3)
الربملؤؤؤؤؤانيع اللؤؤؤؤؤرب، )القؤؤؤؤؤدس اللاتؤؤؤؤؤمة األرديؤؤؤؤؤة لفاسؤؤؤؤؤطع(، املماكؤؤؤؤؤة 

،ناؤؤؤؤؤؤؤؤى 2182. 2182مؤؤؤؤؤؤؤؤارس  2-1نمؤؤؤؤؤؤؤؤان، –األردنيؤؤؤؤؤؤؤؤة اهلالميؤؤؤؤؤؤؤؤة 
  http://cutt.us/ITmQSالرارط: 

http://cutt.us/O07U9
http://cutt.us/O07U9
http://cutt.us/ITmQS
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لاجهؤؤؤؤؤؤة املستضؤؤؤؤؤؤيفة، نمؤؤؤؤؤؤل رئؤؤؤؤؤؤيس جماؤؤؤؤؤؤس النؤؤؤؤؤؤ اب األردين 
 ؛"ديناميكية قص ى" إلجنؤاح أنمؤال املؤمتررؤناطف الطراونة ر

وذلك هبدف اخلروج رصيغة   افقية رشأن القدس و"القضية 
الفاسؤؤطينية" ابنتبارهؤؤا القضؤؤية احمل ريؤؤة يف املنطقؤؤة والتصؤؤدي 

ت، دون أن يتطؤؤرق سؤؤرائياية ضؤؤد املقدسؤؤالؤؤؤ"االنتهاكات" اإل
خلطؤؤؤر اإليؤؤؤراين. وإن كانؤؤؤت كؤؤؤل مؤؤؤم ا يسؤؤؤمى اباملشؤؤؤارك ن ملؤؤؤ

السؤؤؤؤؤل دية واإلمؤؤؤؤؤارات قؤؤؤؤؤد رحبتؤؤؤؤؤا رلؤؤؤؤؤ دة مشؤؤؤؤؤاركة سؤؤؤؤؤ راي يف 
أنمال االحتاد الربملاين اللريب وم اتاة دنم رناء مقر االحتؤاد 
الربملؤؤاين اللؤؤريب يف دمشؤؤق الؤؤذي مجؤؤد اللمؤؤل رؤؤه منؤؤذ سؤؤن ات 

 .(1)اتمة الابنانية رريوتحماه مقر ممتقت يف الل ليحل  
كمؤؤؤا انتمؤؤؤد االحتؤؤؤاد الربملؤؤؤاين اللؤؤؤريب  قريؤؤؤر جلنؤؤؤة الشؤؤؤمتون 
السياسؤؤؤؤؤية والل قؤؤؤؤؤات الربملانيؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤذي أكؤؤؤؤؤد ناؤؤؤؤؤى أن قؤؤؤؤؤرار 
سؤؤؤؤؤاطات االحؤؤؤؤؤت ل اإلسؤؤؤؤؤرائياي رفؤؤؤؤؤرض ق انينهؤؤؤؤؤا وسؤؤؤؤؤاطاهتا 

وذلك  ؛اوالغيً  وإدارهتا يف اجل الن الس ري احملتل يلترب ابط ً 
 8218 للؤؤؤؤام 422ألمؤؤؤؤم الؤؤؤؤدويل رقؤؤؤؤم وفقؤؤؤؤا لقؤؤؤؤرار جماؤؤؤؤس ا

 الؤؤؤؤذي يمتكؤؤؤؤد ناؤؤؤؤى رفؤؤؤؤض االسؤؤؤؤتي ء ناؤؤؤؤى األراضؤؤؤؤي ابلقؤؤؤؤ ة.
وشؤؤؤؤدد ناؤؤؤؤى كؤؤؤؤل القؤؤؤؤرارات السؤؤؤؤارقة الصؤؤؤؤادرة نؤؤؤؤم مؤؤؤؤمتررات 
االحتاد ذات الصاة ررفض التدخ ت واالنتداءات األجنبيؤة  

لكؤل املبؤادرات  ا رفضؤه التؤام  ممتكؤدً  ،كافؤة ناؤى الؤدول اللرريؤة
الشلب الفاسطيين يف الل دة وإقامة اليت  تناقض مع حق ق 

سمى دولته املستقاة وناتمتها القدس الشريف وخاتة ما يُ 
 ."تفقة القرن"

ودنا الربملؤاانت اللرريؤة إىل اللمؤل مؤع حك ماهتؤا إلنؤادة 
 فليل شؤبكة األمؤان املاليؤة اللرريؤة لؤدنم الشؤلب الفاسؤطيين 
 وممتسسؤؤؤؤؤا ه الشؤؤؤؤؤؤرنية يف م اجهؤؤؤؤؤة احلصؤؤؤؤؤؤار املؤؤؤؤؤايل األمريكؤؤؤؤؤؤي

وكؤؤؤؤذلك  ،والقرتؤؤؤنة اإلسؤؤؤؤرائياية ألمؤؤؤ ال الشؤؤؤؤلب الفاسؤؤؤطيين
 ،الؤؤدن ة إىل  نفيؤؤذ اخلطؤؤط الؤؤيت أقرهؤؤا االحتؤؤاد الربملؤؤاين اللؤؤريب

                                                           

: أجؤؤؤؤؤؤؤ اء   افقيؤؤؤؤؤؤؤة حبضؤؤؤؤؤؤؤ ر CNN( هؤؤؤؤؤؤؤديل غبؤؤؤؤؤؤؤ ن، مصؤؤؤؤؤؤؤادر لؤؤؤؤؤؤؤؤ1)
السؤؤؤؤؤؤل دية وسؤؤؤؤؤؤ راي يف مؤؤؤؤؤؤمترر االحتؤؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤؤاين اللؤؤؤؤؤؤريب، السؤؤؤؤؤؤي إن إن 
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وخاتؤؤؤؤة خطؤؤؤؤة نمؤؤؤؤل تؤؤؤؤم د الشؤؤؤؤلب الفاسؤؤؤؤطيين لتجميؤؤؤؤد 
 نض ية "الكنيست اإلسرائياي" يف االحتاد الربملاين الدويل. 

كمؤؤؤا تؤؤؤدر نؤؤؤم ذات الؤؤؤدورة مؤؤؤا مسؤؤؤي "إنؤؤؤ ن نمؤؤؤان" 
 القضية الفاسطينية ومم أهم ما جاء فيه: ح ل

"ونمتكؤؤؤؤد يف هؤؤؤؤذا املقؤؤؤؤام أن أي حاؤؤؤؤ ل  تجؤؤؤؤاو  مقؤؤؤؤررات 
الشؤؤؤرنية الدوليؤؤؤة وأطؤؤؤر املبؤؤؤادرة اللرريؤؤؤة لاسؤؤؤ م، والؤؤؤيت  ؤؤؤنص 
ناى حل الدولتع، والت تل حلل نؤادل نؤرب التفؤاوض ناؤى 
قضؤؤؤؤااي ال ضؤؤؤؤع النهؤؤؤؤائي املتمثاؤؤؤؤة مباؤؤؤؤف ال جئؤؤؤؤع، والقؤؤؤؤدس 

د، هؤؤي حاؤؤ ل غؤؤري قاراؤؤة لاحيؤؤاة، خص تؤؤا يف وامليؤؤاه واحلؤؤدو 
 ن يظؤؤل الظاؤؤم التؤؤارخيي الؤؤذي  لؤؤرض لؤؤه األشؤؤقاء الفاسؤؤطين

 حماولة رس   ةا. وحنذر مم أيناى مدى أكثر مم سبلع نامً 
سؤؤؤؤؤؤات، ابل ضؤؤؤؤؤؤع التؤؤؤؤؤؤارخيي  والقؤؤؤؤؤؤان ين  القؤؤؤؤؤؤائم لاقؤؤؤؤؤؤدس واملقدَّ 

وحمؤؤؤؤؤؤؤاوالت طمؤؤؤؤؤؤؤؤس ه يؤؤؤؤؤؤؤة املدينؤؤؤؤؤؤؤؤة املقدسؤؤؤؤؤؤؤة، واإلجؤؤؤؤؤؤؤؤراءات 
ألحاديؤؤة، الؤؤيت رثؤؤل انتهاكؤؤات مسؤؤتمرة و صؤؤليد اإلسؤؤرائياية ا
 خطري".

ومل يكؤؤؤؤؤؤؤؤم اهتمؤؤؤؤؤؤؤؤام االحتؤؤؤؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤؤؤؤاين اللؤؤؤؤؤؤؤؤريب ابلقضؤؤؤؤؤؤؤؤية 
كمؤا دورات انلقؤاده  س اء يف الفاسطينية طارب أو مستجدا؛ 

الؤؤؤيت ابلؤؤرابط  2181يف دور ؤؤه اخلامسؤؤة واللشؤؤؤريم يف ي ليؤؤ  
 ريانؤؤؤؤه ناؤؤؤؤى التنديؤؤؤؤد االنتهاكؤؤؤؤات اإلسؤؤؤؤرائياية الصؤؤؤؤارخةأكؤؤؤؤد 

 كمؤا  يف غؤري دورة انلقؤاده، أو حلرمة املسجد األقصى املبؤارك
ا  خاًتؤؤؤؤأتؤؤؤؤدر الربملؤؤؤؤان ريؤؤؤؤاانً حؤؤؤؤع  2181نؤؤؤؤ فمرب  88يف 

لاتنديؤد ابالنتؤؤداء اإلسؤرائياي املتكؤؤرر ناؤؤى قطؤاع غؤؤزة حينهؤؤا 
ودنؤؤا البيؤؤان لاتضؤؤامم ل قؤؤف  اؤؤك  ى،وجرحؤؤ ءووقؤؤ ع شؤؤهدا
 االنتداءات.

سؤؤؤؤؤطينية يف وي حؤؤؤؤؤظ رشؤؤؤؤؤكل نؤؤؤؤؤام حم ريؤؤؤؤؤة القضؤؤؤؤؤية الفا
أنمؤؤال االحتؤؤاد الربملؤؤاين اللؤؤريب؛ فقؤؤد أتؤؤدر ريؤؤاان ضؤؤد دنؤؤ ة 

مر فلؤؤؤؤات الصؤؤؤؤهي ين ضؤؤؤؤم االحؤؤؤؤت ل ألن ياإلدارة األمريكيؤؤؤؤة 
وأتؤؤؤؤؤؤدر   ،2182مؤؤؤؤؤؤارس  22اجلؤؤؤؤؤؤ الن السؤؤؤؤؤؤ رية احملتاؤؤؤؤؤؤة يف 

كذلك رياان يديم القرار الباطل مم حمكمة إسرائياية إبغ ق 
 ،2182س مؤؤؤؤار  21ابب احلكمؤؤؤؤة يف القؤؤؤؤدس الشؤؤؤؤريف يف 

فض  نم التأكيد يف كل مناسبة ممكنة ناى حق ق الشلب 
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الفاسؤؤؤؤؤطيين كيؤؤؤؤؤ م األرض ويؤؤؤؤؤ م الشؤؤؤؤؤهيد.. وضؤؤؤؤؤد االنتؤؤؤؤؤداء 
 .2182ماي   4ناى أهايل غزة يف األخري 

وإضؤؤؤؤافة مل قؤؤؤؤف املؤؤؤؤؤمترر مؤؤؤؤم القضؤؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤطينية، كؤؤؤؤؤان 
والتؤؤؤ  ر  م قؤؤؤف االحتؤؤؤاد حؤؤؤ ل  طؤؤؤ ر التصؤؤؤليدات اللسؤؤؤكرية 

ن و دانيا ؤؤه ناؤؤى أمؤؤم واسؤؤتقرار الؤؤدول رؤؤع واشؤؤنطم وطهؤؤرا
: ضؤؤؤؤرورة أن 2182مؤؤؤؤاي   22 جؤؤؤؤاء يف ريؤؤؤؤان لؤؤؤؤهو اللرريؤؤؤؤة، 

 كؤؤؤ ن القمؤؤؤة اللرريؤؤؤة مبكؤؤؤة منطاقؤؤؤا لاتضؤؤؤامم اللؤؤؤريب يف هؤؤؤذا 
 2182مؤؤؤؤؤؤاي  آخؤؤؤؤؤؤر أ ؤؤؤؤؤؤت قمؤؤؤؤؤؤم مكؤؤؤؤؤؤة لكؤؤؤؤؤؤم و  .(1)الصؤؤؤؤؤؤدد
هنؤؤا ليسؤؤت جمؤؤرد م اقؤؤف ومسؤؤاعٍّ حنؤؤ  حقؤؤم التؤؤ  ر ألتكشؤؤف 

صؤؤليد رؤؤع طهؤؤران والؤؤ الايت واختؤؤاذ التؤؤدارري ال  مؤؤة ضؤؤد الت
غؤؤري  -ال قؤدر هللا-املتحؤدة ممؤا جيؤؤر املنطقؤة لصؤراع نسؤؤكري 

حمسؤؤؤؤؤؤ ب الل اقؤؤؤؤؤؤب، رؤؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤؤي يف حقيقتهؤؤؤؤؤؤا حتمؤؤؤؤؤؤل أهؤؤؤؤؤؤدافا 
 .يف اجلزء التايل مم هذا التقرير ودالالت أخر كما سيبدو

 قمم مكة وفزاعة إيران: -اثنيا
ميا، طار حم رية املماكة اللررية السل دية نرريا وإس إيف 

اجلمؤع غؤري امللتؤاد رؤع قمؤم ثؤ ث: مؤم وناى منؤط اسؤتثنائي 
 تؤؤؤانن طارئاخايجيؤؤؤة )حيؤؤؤث نقؤؤؤدت قمتؤؤؤو إسؤؤؤ مية و نرريؤؤؤة 

املؤؤؤة الؤؤؤدول اللرريؤؤؤة  زامنؤؤؤا مؤؤؤع جلجملاؤؤؤس التلؤؤؤاون اخلايجؤؤؤي و 
-11انلقاد القمة اإلسؤ مية يف دورهتؤا اللاديؤة( متلاقبؤة يف 

السؤؤؤام لبحؤؤؤث التؤؤؤدانيات اخلطؤؤؤرية ناؤؤؤى  2182مؤؤؤاي   18
واألمؤؤم اإلقايمؤؤي والؤؤدويل، وناؤؤى املنطقؤؤة، إثؤؤر اهلجؤؤ م الؤؤذي 
اسؤؤؤؤتهدف سؤؤؤؤفًنا  اريؤؤؤؤة يف امليؤؤؤؤاه اإلقايميؤؤؤؤة لدولؤؤؤؤة اإلمؤؤؤؤارات 
اللرريؤؤؤؤة املتحؤؤؤؤدة، ومؤؤؤؤا ذكؤؤؤؤر أنؤؤؤؤه هجؤؤؤؤ م مؤؤؤؤم قبؤؤؤؤل مايشؤؤؤؤيات 
احلؤؤؤ ثي املدن مؤؤؤة مؤؤؤم إيؤؤؤران مؤؤؤؤم اهلجؤؤؤ م ناؤؤؤى حمطؤؤؤيَت ضؤؤؤؤخ 

نيات ناؤى نفطيَتع ابلسل دية، ما  ر ب ناى ذلك مؤم  ؤدا
 إمدادات واستقرار أس اق النفط اللاملية.

                                                           

(البيؤؤؤؤؤؤان الصؤؤؤؤؤؤادر نؤؤؤؤؤؤم ملؤؤؤؤؤؤايل املهنؤؤؤؤؤؤدس نؤؤؤؤؤؤاطف الطراونؤؤؤؤؤؤة، رئؤؤؤؤؤؤيس 1)
االحتؤؤؤؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤؤؤؤاين اللؤؤؤؤؤؤؤؤريب، ابسؤؤؤؤؤؤؤؤم االحتؤؤؤؤؤؤؤؤاد الربملؤؤؤؤؤؤؤؤاين اللؤؤؤؤؤؤؤؤريب، حؤؤؤؤؤؤؤؤ ل 
التصؤؤؤؤؤؤؤؤليد اللسؤؤؤؤؤؤؤؤكري الؤؤؤؤؤؤؤؤذي مؤؤؤؤؤؤؤؤم شؤؤؤؤؤؤؤؤأنه املسؤؤؤؤؤؤؤؤاس أبمؤؤؤؤؤؤؤؤم واسؤؤؤؤؤؤؤؤتقرار 

، متؤؤؤؤؤؤؤؤؤاح ناؤؤؤؤؤؤؤؤؤى 2182أاير/ مؤؤؤؤؤؤؤؤؤاي   22للرريؤؤؤؤؤؤؤؤؤة". رؤؤؤؤؤؤؤؤؤريوت املنطقؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ا
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القمؤؤؤؤم جؤؤؤاءت هبؤؤؤؤدف حبؤؤؤث   حيؤؤؤؤد أناؤؤؤم أن ومؤؤؤم مث، 
ولكؤؤؤم ورغؤؤؤم أمهيؤؤؤة  ،امل اقؤؤؤف وم اجهؤؤؤة التهديؤؤؤدات اإليرانيؤؤؤة

هؤؤؤؤؤؤؤذه املسؤؤؤؤؤؤؤتجدات، جؤؤؤؤؤؤؤاء احلشؤؤؤؤؤؤؤد السياسؤؤؤؤؤؤؤي واإلن مؤؤؤؤؤؤؤؤي 
السل دي لاقمؤم ومكؤان نقؤدها يف مكؤة و  قيتهؤا يف اللشؤر 

يلكس اهلؤؤؤؤؤؤدف السؤؤؤؤؤؤل دي لؤؤؤؤؤؤن األواخؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤم شؤؤؤؤؤؤهر رمضؤؤؤؤؤؤا
واخلايجؤؤؤؤؤؤي لتضؤؤؤؤؤؤخيم اخلطؤؤؤؤؤؤر اإليؤؤؤؤؤؤراين واحلشؤؤؤؤؤؤد لؤؤؤؤؤؤيس فقؤؤؤؤؤؤط 
اخلايجؤؤي رؤؤؤل اللؤؤؤريب واإلسؤؤؤ مي رغؤؤم كؤؤؤ ن التصؤؤؤليد والتؤؤؤ  ر 
ابألساس جاء  دانيا لت  رات رع طهران وال الايت املتحؤدة 

 اإلمارات ابلتبلية.و مث مم ورائها السل دية 
اع نؤريب أو وناى الرغم مم أن نداء إيران ليس حمل إمج

إسؤؤؤ مي أو حؤؤؤىت خايجؤؤؤي، وأخؤؤؤذا يف االنتبؤؤؤار أنؤؤؤه سؤؤؤبقت 
خايجؤؤي، والتفؤؤاات -قبؤؤ ال سؤؤل داي حلؤؤ ار إيؤؤراين قَ مبؤؤادرة مل  اؤؤ

لتزامم القمم والت  ر مع إيؤران مؤع اخلطؤر املتمثؤل يف اإلنؤ ن 
ماي  نم  دشع الشق االقتصادي مم تفقة القؤرن  21يف 
بؤؤؤؤؤارات  متكؤؤؤؤؤد رغبؤؤؤؤؤة كؤؤؤؤؤل هؤؤؤؤؤذه االنتإن  ، فؤؤؤؤؤ(مؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤريم)

وهؤؤ   ؛حلشؤؤد والتلبئؤؤة ضؤؤد نؤؤدو نظامهؤؤا احلؤؤاكمابالسؤؤل دية 
 طبيلهؤا مؤع التفافؤا ناؤى إيران ردي  نم حايفها األمريكؤي و 

وإن   ،(2)إسرائيل، وجلل القمم الث ث   ظيفا لذلك اهلدف
ج م طهؤران ناؤى أي نريب هلكان هذا ابلطبع ال يلين قب ل 

 .أي دولة نررية
قمؤؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤث ث جؤؤؤؤؤاءت مت اضؤؤؤؤؤلة ناؤؤؤؤؤى لاريؤؤؤؤؤد أن نتؤؤؤؤؤائج 

نكس ما اشتهت الؤرايض؛ فمؤم جهؤة مل يؤتم إمجؤاع يف ريؤان 
القمة اللررية رشأن التصليد ضؤد إيؤران رؤع حتفظؤات اللؤراق 

أمؤؤا  .وسؤؤاطنة نمؤؤان، كمؤؤا مل حيؤؤدث إمجؤؤاع خايجؤؤي كؤؤذلك
القمة اإلس مية اليت وسؤلت أجنؤدهتا لتشؤمل اإلسؤ م ف ريا 

روع ضؤؤؤؤؤؤؤد مسؤؤؤؤؤؤؤامي ني  النؤؤؤؤؤؤؤدا، دث اإلرهؤؤؤؤؤؤؤايب املؤؤؤؤؤؤؤاإثؤؤؤؤؤؤؤر احلؤؤؤؤؤؤؤ
و دانيات القضية الفاسطينية يف ظل  ط رات تفقة القرن، 

تهمؤؤيش لقضؤؤية فاسؤؤطع وغريهؤؤا رق راؤؤت هؤؤذه األجنؤؤدة فقؤؤد 
ويل مؤؤم مؤؤم قضؤؤااي اللؤؤامل اإلسؤؤ مي املطروحؤؤة مقارؤؤل احلؤؤث 

                                                           

( حؤؤؤؤؤؤؤ ل حتاؤؤؤؤؤؤؤي ت وا اهؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤؤؤرأي حؤؤؤؤؤؤؤ ل قمؤؤؤؤؤؤؤم مكؤؤؤؤؤؤؤة راجؤؤؤؤؤؤؤع: 2)
، م قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  18/14/2182ثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ث قمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم مل اجهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤران؟،  

  https://bit.ly/30qfH79، ناى الرارط:  24فرانس

http://cutt.us/ZlgjR
https://bit.ly/30qfH79
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فيمؤؤا أطاؤؤق  ؛احشؤؤد اإلسؤؤ مي ضؤؤد إيؤؤرانلاللهؤؤد السؤؤل دي 
هذا لكس ي .مي" ضد إيراننايه البلض السلي لؤ"ان   إس 

خطؤؤؤ رة "املؤؤؤأ ق السؤؤؤل دي" مؤؤؤم حيؤؤؤث ضؤؤؤلف القؤؤؤدرة ناؤؤؤى 
ات التنظيميؤة لاقمؤم املؤذك رة، مكانيؤاحلشد رغم كل  اؤك اإل
 مؤم سياسؤة الؤدفاع إىل اهلجؤ م نؤرب عفض  نم حت  ل احل ثي
استشؤؤؤؤؤلار الؤؤؤؤؤرايض أبن نؤؤؤؤؤربة خطؤؤؤؤؤاب و  ، كتيكؤؤؤؤؤات جديؤؤؤؤؤدة

حيؤؤث ذه القمؤؤم، واشؤنطم  راجلؤؤت "نسؤؤبياً" وقؤؤت الؤدن ة هلؤؤ
نؤادت إدارة  رامؤب وقتهؤا إىل طاؤب التفؤاوض وال سؤاطات، 
إلرؤؤؤؤؤرام ا فؤؤؤؤؤاق جديؤؤؤؤؤد يشؤؤؤؤؤمل الؤؤؤؤؤربانمج النؤؤؤؤؤ وي والصؤؤؤؤؤ اريخ 

نتائج القمم الث ث ذلك مم ضلف أ .(1)البالستية اإليرانيع
الؤؤؤرايض مل حتصؤؤؤد مؤؤؤا أراد ؤؤؤه مؤؤؤم نقؤؤؤدها إايهؤؤؤا مؤؤؤع  ا أنورؤؤؤد

 حتفظ ندة أطراف.
مواقووف  صووفقة القورن:و ن االقتصوادي موؤمتر البحووري-اثلثاوا

 رمسية وشعبية متباينة
تؤؤؤؤدر ريؤؤؤؤؤان مشؤؤؤؤؤرتك مؤؤؤؤم الؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤدة األمريكيؤؤؤؤؤة 

نؤم نيتهمؤا نقؤد  2182مؤاي   82ومماكة البحريم رتؤاريخ  
ورشؤؤؤؤة نمؤؤؤؤل اقتصؤؤؤؤادية رلنؤؤؤؤ ان "مؤؤؤؤم السؤؤؤؤ م إىل اال دهؤؤؤؤار" 
 ستضؤؤؤيفها مماكؤؤؤة البحؤؤؤريم ابلشؤؤؤراكة مؤؤؤع الؤؤؤ الايت املتحؤؤؤدة 

 ،2182ي نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   25و 24يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يف املنامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ مي األمريك
"وسؤؤؤؤتمثل ورشؤؤؤؤة اللمؤؤؤؤل هؤؤؤؤذه فرتؤؤؤؤة حم ريؤؤؤؤة ليجتمؤؤؤؤع قؤؤؤؤادة 
احلك مؤؤؤات واجملتمؤؤؤع املؤؤؤدين واألنمؤؤؤال ملؤؤؤا ملشؤؤؤاركة األفكؤؤؤار 
ومناقشؤؤؤؤؤؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤؤؤرتا يجيات وشؤؤؤؤؤؤؤؤحذ الؤؤؤؤؤؤؤؤدنم ل سؤؤؤؤؤؤؤؤتثمارات 
واملبؤادرات االقتصؤؤادية احملتماؤؤة الؤيت  كؤؤم أن ي فرهؤؤا الت تؤؤل 

 .(2)"إىل ا فاق س م
، ناؤؤى إثؤؤر ذلؤؤك البيؤؤان، أجؤؤرى رورؤؤرت 2182مؤؤاي   يف

سؤؤؤا ا ف، مؤؤؤدير ملهؤؤؤد واشؤؤؤنطم لسياسؤؤؤات الشؤؤؤرق األد ، 
                                                           

 81( أجمؤؤؤؤؤد أمحؤؤؤؤؤد جربيؤؤؤؤؤل، املؤؤؤؤؤأ ق السؤؤؤؤؤل دي رلؤؤؤؤؤد قمؤؤؤؤؤم مكؤؤؤؤؤة،   1)
 "، ناى الرارط: 28، م قع "نريب 2182ي ني  

https://bit.ly/2G68di5  
م ( ريان مشرتك مم ال الايت املتحدة األمريكية ومماكة البحري2)

نم نيتهما نقد ورشة نمل اقتصادية  2182ماي   82رتاريخ  
رلن ان "مم الس م إىل اال دهار"، سفارة ال الايت املتحدة األمريكية 

  http://cutt.us/5zzIeيف مصر، متاح ناى الرارط التايل: 

الشؤؤؤرق  مقاراؤؤؤة مؤؤؤع جاريؤؤؤد ك شؤؤؤنر، حؤؤؤ ل نمايؤؤؤة السؤؤؤ م يف
مللهؤد واشؤنطم. وىف أنقؤاب  ياألوسط، خ ل املمترر السن  

أمريكؤان »مقااًل مهماا ناى م قؤع « سا ا ف»املقاراة، نشر 
حذر فيه مؤم أن خطؤة ك شؤنر لاسؤ م رمبؤا  كؤ ن  « رتستإن

وأن حؤؤل  ،كارثيؤؤة ناؤؤى سياسؤؤة أمريكؤؤا  ؤؤاه الشؤؤرق األوسؤؤط
الدولؤؤؤؤؤؤؤة ال احؤؤؤؤؤؤؤؤدة يلؤؤؤؤؤؤؤؤىن هنايؤؤؤؤؤؤؤة إسؤؤؤؤؤؤؤؤرائيل والطريؤؤؤؤؤؤؤؤق لاصؤؤؤؤؤؤؤؤراع 

 .(3)ياألرد
قؤؤؤؤؤؤؤؤؤدت ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤؤؤؤؤؤة أو مؤؤؤؤؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤريم ونايؤؤؤؤؤؤؤؤؤه، نُ 
الؤؤؤؤذي  ثؤؤؤؤل اخلطؤؤؤؤ ة ( 2182ي نيؤؤؤؤ  25-24)االقتصؤؤؤؤادي 
يسؤؤؤؤمى "تؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤرن" لاتطبيؤؤؤؤع اللؤؤؤؤريب و صؤؤؤؤفية األوىل ممؤؤؤؤا 

القضؤؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤؤطينية، ررنايؤؤؤؤؤة ودنؤؤؤؤؤ ة مؤؤؤؤؤم اإلدارة األمريكيؤؤؤؤؤة 
احلاليؤؤة ونراهبؤؤا جاريؤؤد ك شؤؤنر تؤؤهر  رامؤؤب، يف سؤؤياق مابؤؤد 
رؤؤؤدنم مؤؤؤم إدارة  رامؤؤؤب يكؤؤؤاد يكؤؤؤ ن منقطؤؤؤع النظؤؤؤري لالؤؤؤدو 
الصهي ين؛ واحملصؤاة أن كؤل  اؤك اإلجؤراءات األمريكيؤة  زيؤد 

إمؤؤؤا إبرغامؤؤؤه  ؛اخلنؤؤؤاق ناؤؤؤى الشؤؤؤلب الفاسؤؤؤطيين مؤؤؤم  ضؤؤؤييق
ناؤؤؤؤؤؤؤؤى مسؤؤؤؤؤؤؤؤار تؤؤؤؤؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤؤؤؤؤرن أو إرضؤؤؤؤؤؤؤؤاخه لقبؤؤؤؤؤؤؤؤ ل الرشؤؤؤؤؤؤؤؤ ة 
االقتصؤؤادية الؤؤؤيت وتؤؤؤفتها إدارة  رامؤؤب ويف مقؤؤؤدمتها ك شؤؤؤنر 

 "فرتة" ال "تفقة"!.
وأشؤؤؤؤؤؤؤؤار مسؤؤؤؤؤؤؤؤمتول ن أمريكيؤؤؤؤؤؤؤؤ ن إىل أن اخلطؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤتك ن 
شؤؤؤؤؤاماة، و تجؤؤؤؤؤاو  األطؤؤؤؤؤر الؤؤؤؤؤيت وضؤؤؤؤؤلتها اإلدارات األمريكيؤؤؤؤؤة 

ة، و تنؤؤؤؤاول كؤؤؤؤل القضؤؤؤؤااي الكؤؤؤؤربى، مبؤؤؤؤا فيهؤؤؤؤا القؤؤؤؤدس السؤؤؤؤارق
واحلؤؤؤؤؤدود وقضؤؤؤؤؤية ال جئؤؤؤؤؤع، و كؤؤؤؤؤ ن مدن مؤؤؤؤؤة أبمؤؤؤؤؤ ال مؤؤؤؤؤم 

ويف  .السؤؤؤؤل دية ودول خايجيؤؤؤؤة أخؤؤؤؤرى لصؤؤؤؤاحل الفاسؤؤؤؤطينيع
حؤؤع مل  تطؤؤؤرق اخلطؤؤؤة إىل اجلانؤؤؤب السياسؤؤؤي رشؤؤؤكل رمسؤؤؤي، 
إال أن احلؤؤؤؤؤديث نؤؤؤؤؤم حت يؤؤؤؤؤل الضؤؤؤؤؤفة الغرريؤؤؤؤؤة وغؤؤؤؤؤزة رشؤؤؤؤؤكل 

السياسؤؤي الؤؤذي سؤؤينص يف أحؤؤد جؤؤذري، كشؤؤف نؤؤم البلؤؤد 
رنؤؤ ده نؤؤم القبؤؤ ل ابلقؤؤدس رشؤؤقيها الغؤؤريب والشؤؤرقي ناتؤؤمة 
م حؤؤؤؤؤؤدة إلسؤؤؤؤؤؤرائيل، و صؤؤؤؤؤؤفية القضؤؤؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤؤؤطينية لصؤؤؤؤؤؤؤاحل 

                                                           

ق ( حممؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاهر، مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير ملهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد واشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤنطم لسياسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر 3)
حؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الدولؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ال احؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة يلؤؤؤؤؤؤؤؤؤىن هنايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة «: املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤرى اليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م»األد  لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

، ناؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى  2182-15- 84إسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرائيل والطريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق لاصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤراع األرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدي 
    http://cutt.us/Jxsllالرارط: 

https://bit.ly/2G68di5
http://cutt.us/5zzIe
http://cutt.us/Jxsll
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إسؤؤؤؤرائيل، وهؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا كشؤؤؤؤف ننؤؤؤؤه حممؤؤؤؤ د نبؤؤؤؤاس )أرؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا ن( 
رق لؤؤؤؤؤؤؤؤه: " رامؤؤؤؤؤؤؤؤب يريؤؤؤؤؤؤؤؤد أن يشؤؤؤؤؤؤؤؤرتينا وحيرمنؤؤؤؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤؤؤؤم دولتنؤؤؤؤؤؤؤؤا 

 .(1)"املستقاة
كانؤؤؤؤت كؤؤؤؤل مؤؤؤؤم   العربيووووة: وعوووون املواقووووف الرمسيووووة للوووونظم

واإلمؤؤارات ومصؤؤر واألردن واملغؤؤرب، قؤؤد  البحؤؤريم والسؤؤل دية
  .يف "ال رشة"، فيما رفضت فاسطع املشاركة شارك ا

قال إن "حممد رم سامان )ويل اللهد السؤل دي( حيث 
أراغ ك شنر أنه مستلد الستثمار كميات ضخمة مم رؤوس 

طينية احلؤؤؤؤ افز األمؤؤؤؤ ال يف الصؤؤؤؤفقة، وسؤؤؤؤيلطي القيؤؤؤؤادة الفاسؤؤؤؤ
ونقؤؤؤؤل امل قؤؤؤؤع نؤؤؤؤم مسؤؤؤؤمتولع  ،"ال  مؤؤؤؤة ل سؤؤؤؤتجارة اإلجياريؤؤؤؤة

إن "نباس التقى رم سامان خؤ ل  اير ؤه  فاسطينيع، ق هلم
ا لؤؤؤؤؤؤزايدة ، وأن هنؤؤؤؤؤؤاك نرًضؤؤؤؤؤؤ2181 نؤؤؤؤؤؤ فمرب 1لاؤؤؤؤؤؤرايض يف 

الؤؤدنم املؤؤايل السؤؤل دي لاسؤؤاطة الفاسؤؤطينية رث ثؤؤة أضؤؤلاف 
  .(2)"ا مقارل امل افقة ناى اخلطة قريبً 
مؤؤؤؤؤا اإلمؤؤؤؤؤؤارات، فقؤؤؤؤؤؤد أنانؤؤؤؤؤؤت دنمهؤؤؤؤؤؤا ملقؤؤؤؤؤؤرتح  رامؤؤؤؤؤؤب، أ

ورحبؤؤت يف ريؤؤان هلؤؤا، ابملشؤؤاركة يف ورشؤؤة اللمؤؤل االقتصؤؤادية 
الؤؤؤؤؤؤيت  ستضؤؤؤؤؤؤيفها مماكؤؤؤؤؤؤة البحؤؤؤؤؤؤريم ابلشؤؤؤؤؤؤراكة مؤؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤؤ الايت 
املتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة، وقالؤؤؤؤؤؤؤؤؤت و ارة اخلارجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والتلؤؤؤؤؤؤؤؤؤاون الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدويل: إن 
"اإلمؤؤارات  قؤؤف مؤؤع كافؤؤة اجلهؤؤ د الدوليؤؤة الراميؤؤة إىل ا دهؤؤار 

ملنطقؤؤؤؤة و لزيؤؤؤؤؤز فؤؤؤؤرأل النمؤؤؤؤؤ  االقتصؤؤؤؤادي، والتخفيؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤم ا
الظروف الصلبة اليت يليشها الكثري مم أرناء املنطقة خاتؤة 

. وذكؤؤؤؤرت ال كالؤؤؤؤة، أن "اخلطؤؤؤؤة  أرنؤؤؤؤاء الشؤؤؤؤلب الفاسؤؤؤؤطيين"
سؤؤؤؤتلمل ناؤؤؤؤى إتؤؤؤؤ ح االقتصؤؤؤؤاد الفاسؤؤؤؤطيين وررطؤؤؤؤه جبريانؤؤؤؤه 
هبؤؤدف اجتؤؤذاب اسؤؤتثمارات دوليؤؤة هائاؤؤة، و ضؤؤمم حتؤؤ ال يف 

صؤؤاد الفاسؤؤطيين الؤؤذي سؤؤيك ن قؤؤادرا ناؤؤى أتمؤؤع أكثؤؤر االقت
اخلطؤؤؤؤة  كنهؤؤؤؤا أن حتؤؤؤؤ  ل "مؤؤؤؤم مايؤؤؤؤ ن وظيفؤؤؤؤة"، مضؤؤؤؤيفة أن 

                                                           

( "ورشؤؤؤؤؤؤؤة البحؤؤؤؤؤؤؤؤريم".. مؤؤؤؤؤؤؤؤم يؤؤؤؤؤؤؤؤدفع أكثؤؤؤؤؤؤؤر يف مؤؤؤؤؤؤؤؤزاد ريؤؤؤؤؤؤؤؤع القضؤؤؤؤؤؤؤؤية 1)
 الرارط: ناى، 2182ي ني   25الفاسطينية؟، 

 http://cutt.us/57bb0  
 ( املرجع السارق.2)

جديؤؤدا يف  الضؤؤفة الغرريؤؤة وغؤؤزة رشؤؤكل جؤؤذري و فؤؤتح فصؤؤ 
  .(3)"التاريخ الفاسطيين

منؤؤؤاورا يقبؤؤؤل  جؤؤؤاء امل قؤؤؤف اإلمؤؤؤارايتمؤؤؤم انحيؤؤؤة أخؤؤؤرى و 
ابع ويؤؤؤؤؤؤديم يف ذات ال قؤؤؤؤؤؤت لادرجؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤذي وتؤؤؤؤؤؤف أبنؤؤؤؤؤؤه 

حافؤؤؤؤاءه يف الاحظؤؤؤؤة احلامسؤؤؤؤة؛ فؤؤؤؤامل قف اإلمؤؤؤؤارايت كؤؤؤؤان هؤؤؤؤ  
فؤؤؤؤأر ظيب هؤؤؤؤي حايفؤؤؤؤة السؤؤؤؤل دية و رامؤؤؤؤب املقررؤؤؤؤة،  .األغؤؤؤؤرب

طؤؤؤرف أساسؤؤؤي يف كؤؤؤل خططهؤؤؤا، إذ يلتقؤؤؤد أن  اويلتقؤؤؤد أهنؤؤؤ
رجاها الق ى الشيخ حممد  ايد ه  الضؤاع الثالؤث يف املثاؤث 
الؤؤؤؤؤذي حييؤؤؤؤؤك كؤؤؤؤؤل األطروحؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤيت هتؤؤؤؤؤبط ناؤؤؤؤؤى املنطقؤؤؤؤؤة، 

ولؤؤذا يفؤؤرتض أهنؤؤا طؤؤرف  .رؤؤم سؤؤامان-ضؤؤافة إىل ك شؤؤنرابإل
أتيل يف ورشة املنامة، وخاتة أن هلا ابناً ط يً  يف التطبيع 

وأناؤؤؤؤم أن و يؤؤؤؤر الدولؤؤؤؤة لاشؤؤؤؤمتون املاليؤؤؤؤة نبيؤؤؤؤد  .مؤؤؤؤع إسؤؤؤؤرائيل
ولكم فجأة  دانت األخبؤار  .الطاير ه  الذي سيق د ال فد

اجم نم م اقف شخصيات حمس رة ناى الدولة اإلمارا يؤة هتؤ
ورشؤؤؤؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤؤؤؤة رطريقؤؤؤؤؤؤؤة الفتؤؤؤؤؤؤؤة، وانتؤؤؤؤؤؤؤذار رجؤؤؤؤؤؤؤال األنمؤؤؤؤؤؤؤال 

وشؤؤؤؤمَّ ضؤؤؤؤاحي خافؤؤؤؤان،  .اإلمؤؤؤؤارا يع نؤؤؤؤم املشؤؤؤؤاركة ابل رشؤؤؤؤة
هج ًما ناى املسمتولع املشاركع يف  ،انئب رئيس شرطة ديب

ورشؤؤؤة البحؤؤؤريم قؤؤؤائ : لؤؤؤم يؤؤؤرمحكم التؤؤؤاريخ إذا مؤؤؤرَّرمت تؤؤؤفقة 
الق نبؤؤؤؤؤؤؤداخل»القؤؤؤؤؤؤؤرن. كمؤؤؤؤؤؤؤا اسؤؤؤؤؤؤؤتنكر األكؤؤؤؤؤؤؤاد ي اإلمؤؤؤؤؤؤؤارايت 

استضؤؤؤافة البحؤؤؤريم « رؤؤؤم  ايؤؤؤد»املستشؤؤؤار السؤؤؤارق لؤؤؤؤ« نبؤؤؤدهللا
 صؤؤفية »النؤؤدوة االقتصؤؤادية لصؤؤفقة القؤؤرن، ملتؤؤرباً أن هؤؤدفها 

 . (4)«القضية الفاسطينية
هنؤؤؤؤا سؤؤؤؤ ف أوأنانؤؤؤؤت الك يؤؤؤؤت نؤؤؤؤدم حضؤؤؤؤ رها، ممتكؤؤؤؤدة 

 قبؤؤل مبؤؤا يقبؤؤل رؤؤه الفاسؤؤطيني ن، وكؤؤان جماؤؤس األمؤؤة الكؤؤ ييت 
لك احلؤؤؤال يف قطؤؤؤر الؤؤؤيت مل  تاؤؤؤق قؤؤؤد دنؤؤؤا إىل املقاطلؤؤؤة، وكؤؤؤذ

غؤري أن و ارة اخلارجيؤة القطريؤة ، البحؤريم دنؤ ة ابملشؤاركة مؤم
ينبغؤي أن يكؤ ن احلؤل وفؤق "  أتدرت رياان رمسيا قالت فيؤه:

إطار ير ضيه الشلب الفاسطيين؛ يق م ناؤى إهنؤاء االحؤت ل 
اإلسؤؤؤؤرائياي، وإقامؤؤؤؤة دولؤؤؤؤة ذات سؤؤؤؤيادة كاماؤؤؤؤة ناؤؤؤؤى حؤؤؤؤدود 

                                                           

 ( املرجع السارق.3)
 املرجع السارق. (4)
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لقؤدس الشؤؤرقية، إضؤافة إىل حؤق اللؤؤ دة وناتؤمتها ا 8252
 .(1)"ل جئع وفق قرارات الشرنية الدولية ذات الصاة

: نشؤؤؤؤؤارك لنلؤؤؤؤرف مؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤدور مفؤؤؤؤادهاألردن فم قؤؤؤؤف أمؤؤؤؤا 
حتؤاول نؤدم إغضؤاب  رؤد أهنؤا مصؤركؤذلك ابلغرف املغاقؤة. و 

. أمؤؤؤؤؤا "ملراقبؤؤؤؤة امل قؤؤؤؤف" شؤؤؤؤارك قؤؤؤؤررت أن ولؤؤؤؤذا  ؛أي طؤؤؤؤرف
خؤؤؤؤرية ومسؤؤؤؤت ى رثيؤؤؤؤل املغؤؤؤؤرب فجؤؤؤؤاءت مشؤؤؤؤاركة الاحظؤؤؤؤة األ

 .(2)يقارب الغياب
رؤؤؤؤؤدت مبؤؤؤؤؤادرة مؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤريم كمؤؤؤؤؤم يريؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤرض لقؤؤؤؤؤد 

أبهنؤؤؤا الفرتؤؤؤة األخؤؤؤرية  عخمرجاهتؤؤؤا ناؤؤؤى الفاسؤؤؤطينيع، ماؤؤؤ ح
فربغم رفض الفاسؤطينيع ال اضؤح جبميؤع فصؤائاهم،  .لاس م

للقد القمة ارتداء، ورفضؤهم املشؤاركة فيهؤا، إال أن املشؤاركع 
ورقيؤؤؤة   اقؤؤؤف الؤؤؤيت تؤؤؤر ح هبؤؤؤا رئؤؤؤيس السؤؤؤاطة ؤؤؤاها ا  اؤؤؤك امل

صؤؤر ح أبن أن يممؤؤا دفؤع حممؤؤ د نبؤؤاس،  ؛الفصؤائل الفاسؤؤطينية
القمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة رنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ناؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى ابطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل، وأنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه لؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم يكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب هلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا 

وأضؤؤؤؤؤؤؤؤاف: "نريؤؤؤؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤؤؤؤدنم االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤادي، واملؤؤؤؤؤؤؤؤال  النجؤؤؤؤؤؤؤؤاح.
 ال واملسؤؤؤؤاندات، ولكؤؤؤؤم احلؤؤؤؤل السياسؤؤؤؤي جيؤؤؤؤب أن أييت أواًل 

ت السياسؤؤية احملتدمؤؤة رؤؤع ورؤؤرغم اخل فؤؤا-نامؤؤا أبنؤؤه ، أخؤؤريا
الفصؤؤائل الفاسؤؤطينية، السؤؤيما حؤؤركيت محؤؤاس وفؤؤتح، إال أهنؤؤا 

وقالؤت: إنؤه "طلنؤة يف  أمجلت ناى رفض "ورشة البحؤريم"،
 .(3)"ظهر الشلب الفاسطيين

يف مؤؤؤؤؤمترر  "املشؤؤؤؤؤاركة اللرريؤؤؤؤؤة"ونايؤؤؤؤؤه، فقؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤاد وضؤؤؤؤؤع 
البحريم ومل يكم ال فت فقط ه  اخنفاض مسؤت ى احلضؤ ر 

ء السؤؤؤل دية، ولكؤؤؤم أيضؤؤؤاً الطؤؤؤارع االنتؤؤؤذاري الؤؤؤذي ابسؤؤؤتثنا
  .تؤؤاَحَب إنؤؤ ن كثؤؤري مؤؤم الؤؤدول نؤؤم قرارهؤؤا حبضؤؤ ر املؤؤمترر

كؤؤؤؤؤأن لسؤؤؤؤؤان حؤؤؤؤؤاهلم يقؤؤؤؤؤ ل إننؤؤؤؤؤا حضؤؤؤؤؤران لرفؤؤؤؤؤع اللتؤؤؤؤؤب مؤؤؤؤؤع 
األمريكيع والسل ديع، ولكم ال ختش ا شيئاً إننا لم نشارك 

                                                           

 ( املرجع السارق.1)
( مؤؤؤؤؤؤؤؤؤأ ق القؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن.. التمثيؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الضؤؤؤؤؤؤؤؤؤليف ر رشؤؤؤؤؤؤؤؤؤة البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤريم يُظهؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  2)

كيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف   رَّطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل دية يف تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفقة خيشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاها اجلميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع، 
 ع نريب ر ست، ناى الرارط: ، م ق25/15/2182

    https://bit.ly/2XDzpj5 
 ( املرجع السارق.3)

فمسؤؤؤؤؤت ى احلضؤؤؤؤؤ ر وطريقتؤؤؤؤؤه، وكؤؤؤؤؤذلك قائمؤؤؤؤؤة  .الصؤؤؤؤؤفقةيف 
كؤؤم أن  لطينؤؤا ممتشؤؤراً ناؤؤى املصؤؤانب الؤؤيت   اجؤؤه الغؤؤائبع  

 .تفقة القرن قبل أن  بدأ
عوون مواقووف القوووى الكووربى موون مووؤمتر البحوورين أمووا و 

غؤري مكتمؤؤل جؤاء رثيؤؤل الؤدول الكؤربى فقؤد  وصوفقة القورن،
مقاطلته ارتداًء،  إن هنماررفض الصع وروسيا املمترر و رداية 

الصؤع  حضؤرت وفقما ترح السفري الصؤيين يف فاسؤطع، مث
أمؤؤؤؤؤؤؤا روسؤؤؤؤؤؤؤيا فقؤؤؤؤؤؤؤد رفضؤؤؤؤؤؤؤت املشؤؤؤؤؤؤؤاركة  ،(4)رتمثيؤؤؤؤؤؤؤل ضؤؤؤؤؤؤؤليف

وأتؤؤدرت و ارة اخلارجيؤؤة الروسؤؤية ريؤؤاان جؤؤاء فيؤؤه نؤؤص خمالفؤؤة 
ترحية خلطة ك شنر الذي سبق ورفض حؤل الؤدولتع: "حنؤم 
ناؤؤؤؤى قنانؤؤؤؤة أبن أي مبؤؤؤؤادرة هتؤؤؤؤدف إىل حتقيؤؤؤؤق سؤؤؤؤ م دائؤؤؤؤم 
 ونادل يف الشرق األوسط جيب أن حتت ي ناى دنؤم واضؤح
ملبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدأ حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدولتع لتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ية اخل فؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الفاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطينية 

 . (5)اإلسرائياية"
أما الق ى األوررية، فلاى الرغم مم ج لة ك شنر األوررية 

إذ  ار لنؤدن ورروكسؤل ليجتمؤع  ؛قبيل ال رشة يف مطاع ي نيؤ 
: رئؤؤؤؤؤؤيس املف ضؤؤؤؤؤؤية خاتؤؤؤؤؤؤةمؤؤؤؤؤؤع مسؤؤؤؤؤؤمتويل االحتؤؤؤؤؤؤاد األورويب و 

جيؤة االحتؤاد األورويب األورورية جان كاؤ د يؤ نكر، وو يؤرة خار 
ط نهؤؤؤم ناؤؤؤى  فاتؤؤؤيل خطؤؤؤة السؤؤؤ م فيؤؤؤدريكا مؤؤؤ غريين، ال

إال أهنؤؤؤؤم مل  ،األمريكيؤؤؤؤة يف الشؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤط "تؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤرن"
يشؤؤؤارك ا  لبؤؤؤريا نؤؤؤم رفضؤؤؤهم لاصؤؤؤفقة ناؤؤؤى الؤؤؤرغم ممؤؤؤا  سؤؤؤرب 

% مؤؤؤؤم 21حؤؤؤ ل اسؤؤؤؤتهداف خطؤؤؤة ك شؤؤؤؤنر مشؤؤؤاركة أوراب رؤؤؤؤؤ
  كافة ر يل الصفقة. 

رثؤي  لاؤدول السؤبع الكؤربى مثؤة  ورينما ترح ك شؤنر أبن
جاء  صريح املتحدث الرمسي ابسم  ،والصع وروسيا والياابن

أوضؤؤؤؤح و االحتؤؤؤؤاد األورويب ليقاؤؤؤؤل مؤؤؤؤم أمهيؤؤؤؤة مؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤريم، 
االحتؤؤاد األورويب أن مشؤؤاركته يف ورشؤؤة اللمؤؤل ابلبحؤؤريم جؤؤاء 

طؤؤؤ ع نؤؤؤم كثؤؤؤب نمؤؤؤا  تضؤؤؤم نه خطؤؤؤة الؤؤؤرئيس مؤؤؤم أجؤؤؤل اال

                                                           

ما أتثري مقاطلة روسيا والصع ملمترر "تفقة القرن" يف  (4)
، متاح ناى الرارط 2182ماي   22البحريم؟، يب يب سي اللررية، 

  http://cutt.us/7nfeLالتايل: 
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م يف الشؤؤؤرق األوسؤؤؤط "دون أي التؤؤؤزام دوانلؤؤؤد  رامؤؤؤب لاسؤؤؤ 
مؤؤؤؤؤم جانبنؤؤؤؤؤا رؤؤؤؤؤدنمها )اخلطؤؤؤؤؤة( أو املشؤؤؤؤؤاركة فيهؤؤؤؤؤا"، جمؤؤؤؤؤؤدداً 
التأكيؤؤؤؤؤد ناؤؤؤؤؤى التزامؤؤؤؤؤه "الراسؤؤؤؤؤخ حبؤؤؤؤؤل الؤؤؤؤؤدولتع نؤؤؤؤؤم طريؤؤؤؤؤق 
املفاوضات". وكانت املمثاة اللايا ل حتؤاد األورويب فيؤديريكا 

ل رشؤؤة املنامؤؤة )االحتؤؤاد( مؤؤ غرييين قالؤؤت: إن حضؤؤ ر التكت ؤؤل 
مسؤت ى  قؤين فقؤط، ممتكؤدًة أن ذلؤك لؤم ياقؤي  سيك ن ناى

رظ له أبي شكل مم األشكال ناى التؤزام االحتؤاد األورويب 
القؤؤ ي وال اضؤؤح الؤؤذي  شؤؤاركه مجيؤؤع الؤؤدول األنضؤؤاء رشؤؤأن 

 . (1)احلاجة إىل حل سياسي إلقامة دولة فاسطينية
نقطؤؤؤة خؤؤؤ ف رؤؤؤع إدارة  واضؤؤؤح كيؤؤؤف أن هؤؤؤذه اخلطؤؤؤةو 

اف الدوليؤؤؤؤة كؤؤؤؤأوراب وروسؤؤؤؤيا  رامؤؤؤؤب ورؤؤؤؤع نديؤؤؤؤد مؤؤؤؤم األطؤؤؤؤر 
 األمم املتحدة رفضت املشاركة.وجدير ابلذكر أن  والصع.

يف املقارؤؤؤؤؤل قؤؤؤؤؤال البيؤؤؤؤؤت األرؤؤؤؤؤيض إنؤؤؤؤؤه قؤؤؤؤؤرر نؤؤؤؤؤدم دنؤؤؤؤؤ ة 
احلك مة اإلسرائياية؛ نظراً إىل ندم وج د الساطة الفاسطينية 
يف املؤؤؤؤمترر، ليشؤؤؤؤارك رؤؤؤؤداًل مؤؤؤؤم ذلؤؤؤؤك وفؤؤؤؤد تؤؤؤؤغري مؤؤؤؤم قطؤؤؤؤاع 

االسؤؤؤتفزا  مبشؤؤؤاركة إن ميؤؤؤة  األنمؤؤؤال اإلسؤؤؤرائياي فضؤؤؤ  نؤؤؤم
 إسرائياية واسلة استفزت الشل ب.

 

علووووى املسووووتوى الشووووعيب واجلموووواهريي العووووريب، بوووورزت 
تظووواهرات شوووعبية وحووورا. إلكووورتوين... و ورشوووة روتوووردام  

 ضد  ورشة املنامة :
جاءت التظاهرات الشلبية رفضا لصفقة القرن ق ية رغم 

سؤاط ية اللرريؤة، حالة القمع ضد التظاهر يف غالؤب الؤنظم ال
وكؤؤؤؤؤؤؤؤان أرر هؤؤؤؤؤؤؤؤا يف اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤراق واملغؤؤؤؤؤؤؤؤرب وابلطبؤؤؤؤؤؤؤؤع يف الؤؤؤؤؤؤؤؤؤداخل 
الفاسطيين، حؤىت وتؤل األمؤر إىل اسؤتدناء البحؤريم سؤفريها 
مم اللراق لاتشاور رلد اقتحام متظاهريم سفارهتا يف رغداد، 
لكؤؤؤؤم حالؤؤؤؤة الؤؤؤؤرفض الشؤؤؤؤليب لاصؤؤؤؤفقة وممتررهؤؤؤؤا االقتصؤؤؤؤادي 

ؤؤ راؤؤغاملزنؤؤ م  االجتمؤؤاني؛ فقؤؤد  ه ناؤؤى منصؤؤات الت اتؤؤلأوجَّ
)"#يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقط ممترر البحريم"، وسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم  صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر 

                                                           

( خؤؤؤؤؤؤؤاأل: املتحؤؤؤؤؤؤؤدث الرمسؤؤؤؤؤؤؤي ابسؤؤؤؤؤؤؤم االحتؤؤؤؤؤؤؤاد األورويب يقاؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤم 1)
، 24/15/2182أمهيؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤؤؤريم، رقاؤؤؤؤؤؤؤم: حسؤؤؤؤؤؤؤان رفؤؤؤؤؤؤؤاني، 

  http://cutt.us/VioMTناى الرارط: 

"#ال لصفقة القرن" و"#ال ل رشة  البحريم"( ليتصدر 
 م قلي   يرت وفيسب ك. 

وناؤؤؤى املسؤؤؤت ى اللؤؤؤاملي، ذكؤؤؤرت رلؤؤؤض التقؤؤؤارير  طرقؤؤؤت 
إلحصؤؤؤائيات محؤؤؤ ت التغريؤؤؤد، أنؤؤؤه غؤؤؤر د ناؤؤؤى وسؤؤؤ م احلماؤؤؤة 

نؤل ملهؤم حنؤ  آالف مغرد ح ل اللامل  فا (81)اإللكرتونية 
مخسؤة م يؤع متؤارع، و ركؤزت التغريؤدات يف الضؤفة والقؤؤدس 

ال سؤؤؤم ليتخطؤؤى  ؛وقطؤؤاع غؤؤزة واألردن واجلزائؤؤر ودول أجنبيؤؤة
ألف(  غريدة نرب )  يرت( فقط. فض  نم دن ة نامة  21)

أطاقهؤؤا الشؤؤباب الفاسؤؤطيين لكؤؤل اللؤؤامل مؤؤم اللؤؤرب وغؤؤريهم 
ر نريضؤؤة إلكرتونيؤؤة إلنؤؤ ن رفؤؤض انلقؤؤاد املؤؤمترر، فقؤؤام ا رنشؤؤ

مؤؤؤؤؤع مطاؤؤؤؤؤع ي نيؤؤؤؤؤ  وتؤؤؤؤؤات حنؤؤؤؤؤ   و مؤؤؤؤؤع   قيلؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤرفض، جل
  قيلؤؤؤؤا، مؤؤؤؤم خمتاؤؤؤؤف دول اللؤؤؤؤامل ملانؤؤؤؤع رفضؤؤؤؤهم  11514

ملؤؤؤمترر البحؤؤؤريم. ومت نشؤؤؤر أغنيؤؤؤة شؤؤؤلبية فاسؤؤؤطينية  لؤؤؤرب نؤؤؤم 
، ومؤؤؤؤؤؤم ضؤؤؤؤؤؤمم  «يسؤؤؤؤؤؤقط مؤؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤؤريم»الؤؤؤؤؤؤرفض رلنؤؤؤؤؤؤ ان 

"مش مطاب فؤردي أو حؤزيب هؤذا املطاؤب مطاؤب  :كاماهتا
ابسؤؤؤؤؤؤؤم رؤؤؤؤؤؤؤ دي أرضؤؤؤؤؤؤؤؤي وشؤؤؤؤؤؤؤليب يسؤؤؤؤؤؤؤقط مؤؤؤؤؤؤؤؤمترر ، ""شؤؤؤؤؤؤؤليب

البحريم"..."يااؤؤي رؤؤرتكض لاتطبيؤؤع، وأمؤؤر األمريكؤؤي رتطيؤؤع، 
والقؤؤؤت وطؤؤؤين مؤؤؤش سؤؤؤالة لابيؤؤؤع، ويسؤؤؤقط مؤؤؤمترر البحؤؤؤريم". 

 . (2)انتشارا واسلا
األراضؤي الفاسؤطينية  و زامنا مع نقد ممترر البحريم، نمَّ 

أنؤؤه  نتبؤارابقاطلؤؤاً لؤه، فاسؤطينيا رفضؤاً لؤؤيلام إضؤراب شؤامل 
مقدمؤؤؤة لتطبيؤؤؤق )تؤؤؤفقة القؤؤؤرن(، وأن انلقؤؤؤاده وسؤؤؤط غيؤؤؤاهبم 

يسقط الشرنية ننه، ممتكديم أن حل القضية )الفاسطينيع( 
إهنؤؤؤؤؤؤؤاء الفاسؤؤؤؤؤؤؤطينية سياسؤؤؤؤؤؤؤي، يتمثؤؤؤؤؤؤؤل يف إهنؤؤؤؤؤؤؤاء االحؤؤؤؤؤؤؤت ل و 

سؤؤيطر ه ناؤؤى املؤؤ ارد، ورؤؤذلك يؤؤتم رنؤؤاء اقتصؤؤاد مسؤؤتقل. ومل 
جمم نة  الداخل فقط؛ فقد نقد ييكم هذا م قف فاسطيني

اب، و مؤؤؤؤؤم نشؤؤؤؤؤؤطاء ورجؤؤؤؤؤؤال أنمؤؤؤؤؤؤال فاسؤؤؤؤؤؤطينيع مقيمؤؤؤؤؤؤع أبور 
ال ل رشؤة  ،انلقاد ورشة نمؤل حتؤت ننؤ ان )ال لصؤفقة القؤرن

                                                           

  قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي انتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارا واسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلا « يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤقط مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريم»( أغنيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 2) 
 تصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر  رنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد « تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن»رتونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد واحلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ت اإللك

، جريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدس اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريب، ناؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى 2182ي نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  24فاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطع 
   https://bit.ly/2xxtZqpالرارط:

http://cutt.us/VioMT
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نلؤؤؤؤؤؤؤم لاحؤؤؤؤؤؤؤق الفاسؤؤؤؤؤؤؤطيين(، نظمهؤؤؤؤؤؤؤا طيؤؤؤؤؤؤؤف مؤؤؤؤؤؤؤم  ،البحؤؤؤؤؤؤؤريم
املمتسسات الفاسطينية اللاماة يف أورواب، مبشؤاركة مؤا يقؤارب 

مؤؤؤؤؤؤؤؤؤم البؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحثع والناشؤؤؤؤؤؤؤؤؤطع مؤؤؤؤؤؤؤؤؤم أرنؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء اجلاليؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  811
دولؤؤؤة أوروريؤؤؤؤة، لبحؤؤؤث سؤؤؤؤبل  88ينية ال افؤؤؤديم مؤؤؤؤم الفاسؤؤؤط

 ،وذلؤؤك  يف مدينؤؤة رو ؤؤردام اهل لنديؤؤة ؛م اجهؤؤة تؤؤفقة القؤؤرن
واختتم هؤؤؤؤا إبنؤؤؤؤ ن "فاسؤؤؤؤطيني  أورواب ضؤؤؤؤد تؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤؤرن" 

 ااألمؤؤؤؤر الؤؤؤؤذي شؤؤؤؤكل إمجانؤؤؤؤ ؛(1)2182ي نيؤؤؤؤ   85رتؤؤؤؤاريخ 
ناؤؤؤؤى رفؤؤؤؤض املشؤؤؤؤاركة يف "ورشؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤة"،  افاسؤؤؤؤطيني اوطنيؤؤؤؤ

مشؤؤؤاركة أي فاسؤؤؤطيين يف هؤؤؤذا املؤؤؤمترر "خيانؤؤؤة" وانتبؤؤؤارهم أن 
قتصؤؤؤؤاديع نؤؤؤؤرب ؛ وحتؤؤؤؤذيرا الحبسؤؤؤؤب الت تؤؤؤؤيف الفاسؤؤؤؤطيين

االنؤؤؤزالق إىل هؤؤؤذه اخليانؤؤؤة، ناؤؤؤى الؤؤؤرغم مؤؤؤم مؤؤؤم وخايجيؤؤؤع 
مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاني السؤؤؤؤؤؤؤؤؤاطات اخلايجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة جلؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ب وملظؤؤؤؤؤؤؤؤؤم 

 فرة.هذه احلاالقتصاديع إىل 
ودشم نشطاء حبريني ن ناى م اقؤع الت اتؤل االجتمؤاني 

"#البحريم ضؤؤد التطبيع"  لبؤؤريا نؤؤم الؤؤرفض الشؤؤليب وسؤؤم 
لاممترر. ورينما أنانت الساطات األردنية مشاركتها يف ممترر 

وهؤ  مؤا نؤربت  ؛خؤرآالبحريم، كؤان لاشؤلب األردين م قؤف 
ننؤؤؤؤؤؤه جمم نؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤم األحؤؤؤؤؤؤزاب والقؤؤؤؤؤؤ ى السياسؤؤؤؤؤؤية والشؤؤؤؤؤؤلبية 
والنقاريؤؤؤة، الؤؤؤيت دنؤؤؤت مجؤؤؤاهري الشؤؤؤلب األردين لامشؤؤؤاركة يف 

، ؛نتصؤؤؤام مجؤؤؤاهريي رفضؤؤؤا ملشؤؤؤاركة األردن الرمسيؤؤؤة يف املؤؤؤمتررا
 زامنؤؤؤا مؤؤؤع انلقؤؤؤاد املؤؤؤمترر وحتديؤؤؤدا يف السؤؤؤانة السؤؤؤارلة مسؤؤؤاء 

 .(2)أمام ربسة ال  راء يف الساحة املقاراة ملستشفى األردن
 نتائ  مؤمتر البحرين: األوطان واملقدسات ليست للبيع:

ك شؤؤنر ل سؤؤائل فمنؤؤذ قبيؤؤل انلقؤؤاد مؤؤمترره املزنؤؤ م، تؤؤرح  
أن املبؤؤؤؤؤؤادرة اللرريؤؤؤؤؤؤة لاسؤؤؤؤؤؤ م )والؤؤؤؤؤؤيت دشؤؤؤؤؤؤنها املاؤؤؤؤؤؤك إنؤؤؤؤؤؤ م 

                                                           

( اختتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة رو ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤردام إبنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ن " فاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطيني  أورواب ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد 1)
، م قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤحيفة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ طم 2182ي نيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ   82تؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن"، 

  http://cutt.us/xFg1Bالفاسطينية، ناى الرارط: 
( رليؤؤؤؤؤؤًدا نؤؤؤؤؤؤم امل قؤؤؤؤؤؤف الرمسؤؤؤؤؤؤي.. كيؤؤؤؤؤؤف نؤؤؤؤؤؤربت الشؤؤؤؤؤؤل ب اللرريؤؤؤؤؤؤة 2)

، م قؤؤؤؤؤؤؤؤع 2182ي نيؤؤؤؤؤؤؤؤ   24؟، «مؤؤؤؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤؤؤؤريم»نؤؤؤؤؤؤؤؤم رفضؤؤؤؤؤؤؤؤها لؤؤؤؤؤؤؤؤؤ 
 مصر اللررية، متاح ناى الرارط: 

https://bit.ly/2LFiBkh 
  

و قؤؤؤؤؤؤ م ناؤؤؤؤؤؤى فكؤؤؤؤؤؤرة "حؤؤؤؤؤؤل  2112السؤؤؤؤؤؤل دي نبؤؤؤؤؤؤد هللا يف 
ا لاحؤؤؤل. وقؤؤد سؤؤبق وتؤؤرح السؤؤؤفري الؤؤدولتع"( مل  لؤؤد أساًسؤؤ

نؤؤه مؤؤم حؤؤق إسؤؤرائيل أاألمريكؤؤي يف إسؤؤرائيل ديفيؤؤد فريؤؤدمان، 
ارا و كؤؤرارا ضؤم أجؤزاء مؤم الضؤؤفة الغرريؤة، ورفضؤت اإلدارة مؤر 

حؤؤل الؤؤدولتع، وقؤؤال املبلؤؤ ث األمريكؤؤي جيسؤؤ ن غؤؤرينب ت 
إنؤؤه ال حاجؤؤة السؤؤتخدام هؤؤذا املصؤؤطاح فؤؤؤ)كل طؤؤرف ينظؤؤر 

 .(3)إليه رطريقة خمتافة("
األمؤؤر الؤؤؤذي دفؤؤع مبلؤؤؤ ث الؤؤرئيس األمريكؤؤؤي إىل الشؤؤؤرق 
األوسؤؤؤؤؤط "جيسؤؤؤؤؤ ن غؤؤؤؤؤرينب ت"، نؤؤؤؤؤرب حسؤؤؤؤؤاره ناؤؤؤؤؤى م قؤؤؤؤؤع 

لكتارؤة  ،د انلقؤاد ال رشؤةرلؤ 2182ي ليؤ   2" ؤ يرت" رتؤاريخ 
 غريدة  ضمنت مشاركة ملاف حيمل  فاتيل اخلطة أو الشق 

، ملاقؤؤؤا (4)االقتصؤؤادي لاصؤؤفقة الؤؤذي طؤؤؤرح يف ورشؤؤة املنامؤؤة
رق لؤؤؤه: "يف ال قؤؤؤت الؤؤؤذي قاطلؤؤؤت فيؤؤؤه القيؤؤؤادة الفاسؤؤؤطينية، 
فؤؤؤإن الفاسؤؤؤطينيع واملنطقؤؤؤة مطؤؤؤالب ن إبنطؤؤؤاء فرتؤؤؤة لاحكؤؤؤم 

. ولكم  غريد ه  اؤك مل (5)هم"ناى خطتنا االقتصادية أبنفس
 كؤؤؤؤؤؤم يف حقيقتهؤؤؤؤؤؤؤا إال إقؤؤؤؤؤؤؤرارا منؤؤؤؤؤؤؤه، وابلطبؤؤؤؤؤؤؤع إقؤؤؤؤؤؤؤرار اإلدارة 
األمريكية نفسها، رفشل مسلاهم االقتصادي لرش ة امللنيع 
ابلقضؤؤؤؤية لقبؤؤؤؤ ل تؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤرن املزن مؤؤؤؤة مؤؤؤؤم خؤؤؤؤ ل "مؤؤؤؤمترر 

 .(6)البحريم االقتصادي"
فحؤؤؤؤؤؤىت ختامهؤؤؤؤؤؤا الباهؤؤؤؤؤؤت  كؤؤؤؤؤؤرر خؤؤؤؤؤؤ ل أنمؤؤؤؤؤؤال املؤؤؤؤؤؤمترر 

نؤؤؤؤؤم أ مؤؤؤؤؤات املنطقؤؤؤؤؤة امللروفؤؤؤؤؤة، مثؤؤؤؤؤل: "امللؤؤؤؤؤدالت  احلؤؤؤؤؤديث
املر فلؤؤؤؤة لابطالؤؤؤؤة"، و"احلاجؤؤؤؤة إىل الت اتؤؤؤؤل الفلؤؤؤؤال مؤؤؤؤع فئؤؤؤؤة 
الشؤؤؤؤباب"، وأمهيؤؤؤؤة "هتيئؤؤؤؤة الظؤؤؤؤروف املناسؤؤؤؤبة لتطؤؤؤؤ ير القطؤؤؤؤاع 
اخلؤاأل". ومل  قؤدم ال رشؤؤة ريؤاانً  فصؤؤياياً ابملسؤتهدفات جؤؤراء 

 انتهاء  اك ال رشة. 
                                                           

( تفقة القرن: ك شنر يستبلد أن  ك ن خطته لاس م ناى غرار 3)
، 2182ي ني   24درة الس م اللررية، يب يب سي اللريب، رتاريخ مبا

  http://cutt.us/apeT7متاح ناى الرارط: 
( لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤنص الكامؤؤؤؤؤؤؤؤؤل لاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤق االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن، ماؤؤؤؤؤؤؤؤؤف 4)

pdf :ناى الرارط ،http://cutt.us/3AKGz  
(تفقة القرن: ك شنر يستبلد أن  ك ن خطته لاس م ناى غرار 5)

 مبادرة الس م اللررية، مرجع سبق ذكره.
 ( املرجع السارق.6)

http://cutt.us/xFg1B
http://cutt.us/apeT7
http://cutt.us/3AKGz
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لشؤؤؤليب الؤؤؤذي وتؤؤؤل ورلؤؤؤد الؤؤؤرفض ال اسؤؤؤع واالحتجؤؤؤاج ا
ذرو ؤؤه ناؤؤى منصؤؤات الت اتؤؤل االجتمؤؤاني، يبؤؤدو أن اإلدارة 
األمريكيؤؤة استشؤؤلرت احلؤؤرج؛ إذ نشؤؤر "جيسؤؤ ن غؤؤرينب ت"، 
مبلؤؤ ث  رامؤؤب لاشؤؤرق األوسؤؤط، ناؤؤى حسؤؤاره نؤؤرب " ؤؤ  ري" 
مافؤؤا ابلاغؤؤة اللرريؤؤة يشؤؤمل  فاتؤؤيل الشؤؤق االقتصؤؤادي خلطؤؤة 

: "السؤؤ م... السؤؤ م املزن مؤؤة أو تؤؤفقة القؤؤرن محاؤؤت ننؤؤ ان
مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ م إىل اال دهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار: رؤاي جديؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة لاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلب 

مك نؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤم ث ثؤؤؤؤؤة  ،تؤؤؤؤؤفحة 41يتضؤؤؤؤؤمم  ؛(1)الفاسؤؤؤؤؤطيين"
فصؤؤؤؤ ل: إطؤؤؤؤ ق اللنؤؤؤؤان لإلمكانيؤؤؤؤات االقتصؤؤؤؤادية، وركؤؤؤؤع 

خاتؤؤة ابلشؤؤباب والنسؤؤاء  االشؤؤلب الفاسؤؤطيين و شؤؤمل رنؤؤ د
يف جماالت الرناية الصحية والتلايم والقطؤاع اخلؤاأل، و لزيؤز 

 كمة الفاسطينية. ومبراجلة  فصؤياية ملضؤم ن املاؤف جنؤده احل
يت جؤؤؤؤؤؤؤؤه خبطؤؤؤؤؤؤؤؤاب التنميؤؤؤؤؤؤؤؤة والتمكؤؤؤؤؤؤؤؤع لاشؤؤؤؤؤؤؤؤلب الفاسؤؤؤؤؤؤؤؤطيين 

 متجاه  وج د احت ل وال يذكره مم رليد أو قريب.
نؤؤؤؤؤدد الشؤؤؤؤؤق االقتصؤؤؤؤؤادي املدشؤؤؤؤؤم يف ورشؤؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤؤة كؤؤؤؤؤم 
املكاسؤؤؤؤؤؤب االقتصؤؤؤؤؤؤادية وحجؤؤؤؤؤؤم املؤؤؤؤؤؤنح والتمؤؤؤؤؤؤ ي ت ورؤوس 

ناى الضفة الغررية وقطاع غزة وج ارمها األم ال اليت ستنهال 
مايؤؤار  41ؤحيؤؤث و نؤؤت اخلطؤؤة الؤؤ ؛يف األردن ولبنؤؤان ومصؤؤر
يف حؤؤؤع مؤؤا يبؤؤؤدو أن ورشؤؤؤة املنامؤؤؤة -دوالر امل نؤؤ د  ميلهؤؤؤا 

نفسؤؤها مل  سؤؤتطع إجنؤؤا  احلصؤؤ ل ناؤؤى أتكيؤؤد مؤؤم األطؤؤراف 
تهؤؤؤا ناؤؤى ث ثؤؤة أتؤؤلدة مس   -املشؤؤاركة ابملسؤؤامهة الفلايؤؤة فيهؤؤا

واحلك مؤؤة. ويف كؤؤل مبؤؤؤادرة  ،والشؤؤؤلب ،القتصؤؤادمبؤؤادرات: ا
 :(2)ررامج ومشرونات خاتة هبا

ونؤؤدت رؤؤزايدة دور القطؤؤاع  ،ففؤؤي مبؤؤادرة االقتصؤؤاد -
اخلؤؤؤؤؤؤؤاأل ورايدة األنمؤؤؤؤؤؤؤال وفؤؤؤؤؤؤؤرأل اللمؤؤؤؤؤؤؤل خاتؤؤؤؤؤؤؤة 
لاشؤؤؤؤباب والنسؤؤؤؤاء، واهتمؤؤؤؤام ابملشؤؤؤؤرونات الصؤؤؤؤغرية 
واملت سؤؤؤؤطة و ؤؤؤؤدريب القؤؤؤؤائمع نايهؤؤؤؤا. فضؤؤؤؤ  نؤؤؤؤم 

ية مم شبكات طرق وسكك االهتمام ابلبنية التحت
حديد وإمدادات طاقة وترف تحي ويف جماالت 

                                                           

الؤؤؤؤؤؤؤؤؤنص الكامؤؤؤؤؤؤؤؤؤل لاشؤؤؤؤؤؤؤؤؤق االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤادي لصؤؤؤؤؤؤؤؤؤفقة القؤؤؤؤؤؤؤؤؤرن، مرجؤؤؤؤؤؤؤؤؤع  (1)
 سبق ذكره.

 ( املرجع السارق.2)

الزرانة والسياحة والصحة والتلايم. مبؤا  باؤغ  كافؤة 
 ماي ن دوالر. 811املشروع ال احد منها حن  

 سؤؤؤؤهيل انتقؤؤؤؤال األفؤؤؤؤراد يف املنطقؤؤؤؤة إقايميؤؤؤؤا داخؤؤؤؤل  -
حؤؤؤدود فاسؤؤؤطع والؤؤؤدول احمليطؤؤؤة املؤؤؤذك رة )مصؤؤؤر، 

هيل انتقؤؤؤال اللمالؤؤؤة والسؤؤؤياح لبنؤؤؤان، واألردن( لتسؤؤؤ
ورؤوس األمؤؤؤؤؤؤؤ ال رفؤؤؤؤؤؤؤتح األسؤؤؤؤؤؤؤ اق والتجؤؤؤؤؤؤؤارة أمؤؤؤؤؤؤؤام 
القطاع اخلاأل الفاسطيين حبسب اخلطؤة. ومؤم مث، 
يسهل ناى الفاسطينيع االنتقال والسكم واللمؤل 
حسؤؤؤب أمؤؤؤاكم  ؤؤؤارهتم أو أنمؤؤؤاهلم )فهؤؤؤل ما الؤؤؤت 
اخلطؤؤؤؤؤؤة حباجؤؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤؤذكر تؤؤؤؤؤؤريح ناؤؤؤؤؤؤى هتجؤؤؤؤؤؤري أهؤؤؤؤؤؤل 

رلؤؤؤد ررطهؤؤؤم أبغؤؤؤ ل فاسؤؤؤطع وقطؤؤؤاع غؤؤؤزة لسؤؤؤيناء 
لقمؤؤؤؤة اللؤؤؤؤيش واكتسؤؤؤؤاب األمؤؤؤؤ ال مقارؤؤؤؤل اسؤؤؤؤتمرار 

 سيناري   ضييق اخلناق واحلصار الراهم!!(.
، قؤدمت اخلطؤة ويف املبادرة الثانية اخلاتة ابلشؤلب -

ونؤؤؤ د رتمكؤؤؤع و لزيؤؤؤز اخلؤؤؤدمات التلايميؤؤؤة املقدمؤؤؤة 
 لاشلب الفاسطيين:

  فإنشؤؤؤؤؤاء جاملؤؤؤؤؤة فاسؤؤؤؤؤطع اجلديؤؤؤؤؤدة، و ايدة ضؤؤؤؤؤخ
ايميؤؤؤة لاطؤؤؤ ب الفاسؤؤؤطينيع، والتؤؤؤدريب املؤؤؤنح التل

 التشغياي لتنمية الق ى اللاماة.
  الرنايؤؤؤؤة الصؤؤؤؤحية، ون نيؤؤؤؤة احليؤؤؤؤاة مؤؤؤؤم فؤؤؤؤم وثقافؤؤؤؤة

 والرايضة، والتنمية احلضرية لامدن واألحياء...
، فقؤؤد ركؤؤزت ناؤؤى مفؤؤاهيم أمؤؤا املبؤؤادرة اخلاتؤؤة ابحلك مؤؤة

احل كمؤؤؤة ومكافحؤؤؤة الفسؤؤؤاد )الؤؤؤيت دشؤؤؤم هبمؤؤؤا ك شؤؤؤنر نرضؤؤؤه 
 سؤرحي يف ورشؤؤة املنامؤة وحاجؤؤة الفاسؤطينيع لاؤؤدنم والثقؤؤةامل

رلؤؤؤد ثبؤؤؤات فسؤؤؤاد حك مؤؤؤاهتم(، فتحؤؤؤدثت اخلطؤؤؤة نؤؤؤم إنؤؤؤادة 
هيكاة ممتسسات القطؤاع اللؤام الفاسؤطيين والشؤفافية و لزيؤز 

 القدرات..
وخبارؤؤة مقتضؤؤبة  متكؤؤد إمجؤؤاال ناؤؤى قارايؤؤة اخلطؤؤة لاتنفيؤؤذ 

ه اخلطؤؤؤؤؤة وأهنؤؤؤؤؤا رؤاي  ؤؤؤؤؤررط السؤؤؤؤؤ م ابالسؤؤؤؤؤتثمار كهؤؤؤؤؤدف هلؤؤؤؤؤذ
ىل اال دهؤؤؤار"، انتهؤؤؤى حمتؤؤؤ ى املاؤؤؤف إامل سؤؤؤ مة "مؤؤؤم السؤؤؤ م 

الؤؤؤذي نشؤؤؤره البيؤؤؤت األرؤؤؤيض األمريكؤؤؤي نؤؤؤم  فاتؤؤؤيل الشؤؤؤق 
 االقتصادي )املستلرض مبمترر املنامة( مم تفقة القرن.
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هكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤذا، جؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء حمتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ى وخمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرج املاؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤف كمخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرج 
نامؤؤؤؤؤا  ، جؤؤؤؤؤاءوالصؤؤؤؤؤفقة ككؤؤؤؤؤل ةوكؤؤؤؤؤذا الرؤيؤؤؤؤؤ ،اممترر/ال رشؤؤؤؤؤةل

قؤؤؤؤؤيم ومفؤؤؤؤؤاهيم نامؤؤؤؤؤة لطاملؤؤؤؤؤا ونؤؤؤؤؤدت هبؤؤؤؤؤا غامضؤؤؤؤؤا يتشؤؤؤؤؤدق ر
الرأمساليؤؤؤؤؤة اللامليؤؤؤؤؤة شؤؤؤؤؤل ب اللؤؤؤؤؤامل النؤؤؤؤؤامي كمقؤؤؤؤؤدمات لفؤؤؤؤؤتح 
أسؤؤؤ اقنا ورؤؤؤ دان السؤؤؤتثماراهتم وسؤؤؤ قهم، و كؤؤؤرار غؤؤؤري مبؤؤؤدع 
ل نؤؤؤؤؤؤؤ د ابلقضؤؤؤؤؤؤؤاء ناؤؤؤؤؤؤؤى البطالؤؤؤؤؤؤؤة و لزيؤؤؤؤؤؤؤز التلاؤؤؤؤؤؤؤيم وخمتاؤؤؤؤؤؤؤف 
القطانات، لكم دون أي  كافة يتحماها أتؤحاب املبؤادرة 

ع القضؤؤية ومقايضؤؤات ناؤؤى األوطؤؤان رؤؤل فقؤؤط مؤؤزاد ناؤؤين لبيؤؤ
ر نؤؤؤؤ د ر ظيفؤؤؤؤة ومسؤؤؤؤكم وركع...كؤؤؤؤذلك مل  ؤؤؤؤذكر اخلطؤؤؤؤة 
اللظيمؤة لاسؤ م واال دهؤؤار االحؤت ل واالسؤتيطان الصؤؤهي ين 
لفاسطع مم رليؤد أو مؤم قريؤب: ال مؤم حيؤث هؤ  مسؤبب 

"الفرتؤؤؤؤة"،  -لألوضؤؤؤؤاع املرتديؤؤؤؤة، وال كشؤؤؤؤريك يف "الصؤؤؤؤفقة"
القؤؤؤرن أن ينسؤؤؤى الشؤؤؤلب فيمؤؤؤا يبؤؤؤدو أن املقصؤؤؤ د مؤؤؤم خطؤؤؤة 

الفاسؤؤطيين واللؤؤؤريب ككؤؤؤل حقيقؤؤة وجؤؤؤ د االحؤؤؤت ل و"اللؤؤؤدو 
ال والطؤؤؤؤؤرف األغؤؤؤؤىن مؤؤؤؤااًل مؤؤؤؤؤم  احلقيقؤؤؤؤي" رؤؤؤؤع ظهرانينؤؤؤؤا، وملَ 

اللؤؤؤؤؤرب )ممؤؤؤؤؤث  يف ماكيؤؤؤؤؤات اخلاؤؤؤؤؤيج يف مقؤؤؤؤؤدمتها السؤؤؤؤؤل دية 
واإلمؤؤؤؤارات والبحؤؤؤؤؤريم املستضؤؤؤؤيف، وحؤؤؤؤؤىت قطؤؤؤؤر املشؤؤؤؤؤارك يف 

 !؟املمترر( هم املم ل األكرب لاصفقة
: 24/5/2182يف ال قؤؤؤؤت الؤؤؤؤذي تؤؤؤؤرح فيؤؤؤؤه ك شؤؤؤؤنر و 

"أن ورشة املنامة جنحت قبل أن  بدأ واملقاطل ن سيحضرون 
يف النهاية"، جاءت النتائج خميبؤة ألوهامؤه وابسؤتقبال ابهؤت 

"( The derisive reception)" ابنؤؤث لاسؤؤخرية
؛ لتلؤ د الصؤحيفة لت ضؤح نقؤب (1)حبسب وتؤف اجلؤارداين

ب  فاتؤيل جاسؤا ه، أن تؤفقة ك شؤنر مل انلقاد املمترر وغيؤا
 د  ابئم؛ إذ ردا كتاجر حياول الؤرتويج لبضؤانته الراكؤدة يف 
آخر م سم لاتنزي ت! وفشات حماولته يف أن حتدث تدى 
لاخؤؤروج مؤؤم الصؤؤراع، وحؤؤىت دول اجلؤؤ ار امللنيؤؤة واملقدمؤؤة هلؤؤا 
الصؤؤفقة مل يغريهؤؤا اللؤؤرض والتخفيضؤؤات املقدمؤؤة مؤؤم ك شؤؤنر 

رشؤؤ ة خمزيؤؤة ال  سؤؤتحق ريؤؤع القضؤؤية يف مقارؤؤؤل  ورؤؤدت  راهؤؤا
                                                           

)1 (The Guardian view on Trump and 

Israel-Palestine: the reality behind 

Kushner’s fantasy, Tue 25 Jun 2019, 

available at: http://cutt.us/w2ocX  

تحقؤؤؤق  سؤؤؤ ية سياسؤؤؤية فلالؤؤؤة يف لغيؤؤؤاب ضؤؤؤماانت أمريكيؤؤؤة 
ظل  قدمي الشق االقتصادي و نب ذكؤر السياسؤة مؤم رليؤد 

مما  اد مم شك ك املشاركع  ؛أو قريب خ ل ممترر البحريم
ق حؤؤل لاصؤؤراع خاتؤؤة ورانؤؤي اخلطؤؤة يؤؤمؤؤم مؤؤدى إمكانيؤؤة حتق

كيؤؤؤة رقيؤؤؤادة  رامؤؤؤب ومسؤؤؤانده ك شؤؤؤنر( طؤؤؤرف )اإلدارة األمري
متحيؤؤز إلسؤؤرائيل؛ حيؤؤث تؤؤرح وأقؤؤر رؤؤذلك ك شؤؤنر نفسؤؤه يف 

. (2)ل جيؤؤؤةي  افتتؤؤؤاح املؤؤؤمترر رتحيؤؤؤزه إلسؤؤؤرائيل وفؤؤؤق مي لؤؤؤه األيد
فأي فجاجة  اك الؤيت  تلامؤل هبؤا إلدارة  رامؤب مؤع القضؤية 

 الفاسطينية وأي أثر إجيايب  كم أن يرت ب؟!
نر رفؤض املبؤادرة اللرريؤة لاسؤ م، ورينما سبق وأكؤد ك شؤ

فاؤؤؤم خيؤؤؤرج رنتيجؤؤؤة؛ حيؤؤؤث جؤؤؤدد الؤؤؤرئيس الفاسؤؤؤطيين حممؤؤؤ د 
نبؤؤؤاس واللاهؤؤؤؤل األردين نبؤؤؤدهللا الثؤؤؤؤاين، يف اليؤؤؤ م الثؤؤؤؤاين مؤؤؤؤم 
نقؤؤؤؤد املؤؤؤؤمترر نؤؤؤؤرب ا صؤؤؤؤال هؤؤؤؤا في رينهمؤؤؤؤا رسؤؤؤؤكهما مببؤؤؤؤادرة 
السؤؤ م اللرريؤؤة، القائمؤؤة ناؤؤى رؤيؤؤة حؤؤل الؤؤدولتع )فاسؤؤطينية 

ضؤؤؤ  نؤؤؤم إنؤؤؤ ن منظمؤؤؤة التحريؤؤؤر الفاسؤؤؤطينية وإسؤؤؤرائياية(، ف
فشؤؤل مؤؤمترر املنامؤؤة حبسؤؤب   تؤؤيف حنؤؤان نشؤؤراوي، نضؤؤ  
الاجنؤؤؤة التنفيذيؤؤؤة لامنظمؤؤؤة، يف مؤؤؤمترر تؤؤؤحايف رؤؤؤرام هللا، ويف 
ظؤؤؤل حضؤؤؤؤ ر نؤؤؤؤريب حمؤؤؤؤدود، ونؤؤؤدم تؤؤؤؤدور ريؤؤؤؤان رمسؤؤؤؤي نؤؤؤؤم 

«  فؤاؤل كبؤري»املمترر رل جمرد  صرحيات ختامية حتدثت نم 
ية واالسؤؤؤؤؤؤؤؤتثمار لصؤؤؤؤؤؤؤؤاحل الشؤؤؤؤؤؤؤؤلب حؤؤؤؤؤؤؤؤ ل التنميؤؤؤؤؤؤؤؤة االقتصؤؤؤؤؤؤؤؤاد

الفاسؤؤؤؤؤؤطيين، دون أن يؤؤؤؤؤؤرتجم ل قؤؤؤؤؤؤائع رليؤؤؤؤؤؤداً نؤؤؤؤؤؤم اللبؤؤؤؤؤؤارات 
مما جلل ممترر ك شنر أشبه مبا وتؤفته رؤه وسؤائل  ؛اإلنشائية

 . 3إن م "ضجيج ر  طحم"
فضؤؤ  نؤؤم الؤؤ ني الفاسؤؤطيين الؤؤ طين اللؤؤام الؤؤذي وقؤؤف  
كحؤؤؤؤؤؤؤائط تؤؤؤؤؤؤؤد قؤؤؤؤؤؤؤ ي ضؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤمترر البحؤؤؤؤؤؤؤريم، لؤؤؤؤؤؤؤيس لؤؤؤؤؤؤؤدى 

ة كؤؤؤأمر طبيلؤؤؤي، ولكؤؤؤم حؤؤؤىت لؤؤؤدى رجؤؤؤال السياسؤؤؤيع والقؤؤؤاد
أنمؤؤؤؤال مؤؤؤؤم غؤؤؤؤري املسيسؤؤؤؤع؛ فقؤؤؤؤد سؤؤؤؤبق وأكؤؤؤؤد أحؤؤؤؤد رجؤؤؤؤال 

                                                           

)2 ( Martin Chulov, Jared Kushner's 

'deal of the century' fails to materialise 

in Bahrain, Wed 26 Jun 2019, 

available at: http://cutt.us/BjkjG  
 22ختؤؤؤام غؤؤؤامض وضؤؤؤجيج رؤؤؤ  طحؤؤؤع، «.. املنامؤؤؤة»ورشؤؤؤة ( 3)

 https://bit.ly/2J9iiwI ، ناى الرارط: 2182ي ني   

http://cutt.us/w2ocX
http://cutt.us/BjkjG
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نيع  حيمؤؤل اجلنسؤؤية األمريكيؤؤة وهؤؤ  "سؤؤام ياألنمؤؤال الفاسؤؤط
حب ر": "اإلسرائياي ن يسيطرون ناؤى كؤل أتؤ لنا االقتصؤادية 
االسرتا يجية س اء كانت أراض أو مياه أو ررتول أو إمكانية 

لؤؤارر وكؤؤل هؤؤذه السؤؤيطرة ناؤؤى املؤؤدخ ت التحؤؤرك أو حؤؤىت امل
ألي ن ع مم االقتصؤاد الفاسؤطيين يف املسؤتقبل ال حتتؤاج إىل 

 .1ورشة اقتصادية كربى، إهنا حباجة إىل إرادة سياسية"
وكؤؤؤان مقؤؤؤال منيؤؤؤب املصؤؤؤري، رجؤؤؤل األنمؤؤؤال الفاسؤؤؤطيين 

هؤذا اللؤرض الثري امللروف،  لقيبا ناى ممترر البحؤريم أبن "
لصؤؤؤفقة" مل ولؤؤؤم  ُغؤؤؤري الفاسؤؤؤطينيع ألهنؤؤؤم االقتصؤؤؤادي أو "ا

مجيلا متفق ن، مهمؤا اختافؤ ا و نؤاحروا، ناؤى حقيقؤة واحؤدة 
أبن "فاسطع ليست لابيع" ولم  ك ن، وأن أسؤاس القضؤية 
ال طنية الفاسطينية هؤ  حؤق اترخيؤي وقؤان ين وسياسؤي ولؤيس 

"انتهؤؤؤؤت ورشؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤة يف ظؤؤؤؤل ...  2اقتصؤؤؤؤاداي ولؤؤؤؤم يكؤؤؤؤ ن"
اسؤؤطينية رمسيؤؤة وشؤؤلبية هلؤؤا، مؤؤم منطاؤؤق أن رفؤؤض ومقاطلؤؤة ف

هؤؤذه ال رشؤؤة خطؤؤ ة حنؤؤ   صؤؤفية املشؤؤروع الؤؤ طين الفاسؤؤطيين، 
وحماولؤؤة لاقفؤؤز نؤؤم حق قؤؤه املشؤؤرونة مب افقؤؤة رمسيؤؤة مؤؤم رلؤؤض 
األنظمؤؤؤة اللرريؤؤؤة ودول االقاؤؤؤيم، والؤؤؤيت لألسؤؤؤف آثؤؤؤرت إال أن 
 كؤؤ ن يف تؤؤف احلركؤؤة الصؤؤهي نية والؤؤدخ ل يف  طبيؤؤع رمسؤؤي 

ولة االحت ل ظنا منها أن هذا قد حيمي وج دها ناين مع د
 .(3)"مما  تخيل أنه خطر ايراين مزن م

ومؤؤؤؤؤؤؤم مث، فلؤؤؤؤؤؤؤ وة ناؤؤؤؤؤؤؤى التمثيؤؤؤؤؤؤؤل الشؤؤؤؤؤؤؤكاي الضؤؤؤؤؤؤؤليف 
والتفانؤؤؤل الباهؤؤؤت واملخرجؤؤؤات غامضؤؤؤة األثؤؤؤر، فؤؤؤإن ال تؤؤؤف 
األنسؤؤب ملؤؤؤمترر املنامؤؤؤة جؤؤؤاء ناؤؤى تؤؤؤفحات جريؤؤؤدة هؤؤؤآر س 

مؤؤؤم وسؤؤؤائل إنؤؤؤ م  اإلسؤؤؤرائياية اليسؤؤؤارية الؤؤؤذي  ناولتؤؤؤه كثؤؤؤري
نرريؤؤة: هؤؤ  "نؤؤرس رؤؤ  نؤؤريس" يف ظؤؤل غيؤؤاب طؤؤريف الصؤؤراع 

                                                           

( رجؤؤؤؤؤؤؤؤال أنمؤؤؤؤؤؤؤؤال فاسؤؤؤؤؤؤؤؤطيني ن أمريكيؤؤؤؤؤؤؤؤ ن يت قلؤؤؤؤؤؤؤؤ ن فشؤؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤمترر 1)
 ، ناى الرارط: 2182 -5-8البحريم االقتصادي، 

http://cutt.us/ifq0E  
( منيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب رشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيد املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري، انتهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت ورشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ورقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤت 2)

  ، متاح ناى الرارط: 2182-15-11املمتامرة،
http://cutt.us/RFJnp  

 ( املصدر السارق.3)

 فاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤطع وإسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرائيل. :األساسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيع
 

 خامتة:
 بقؤؤؤؤى ملؤؤؤؤا مت رتؤؤؤؤده مؤؤؤؤم مؤؤؤؤمتررات وقمؤؤؤؤم حؤؤؤؤ ل القضؤؤؤؤية 

وإجياريات رغم كؤل مؤا حركتؤه مؤم غبؤار  ناتالفاسطينية حس
ومؤؤا نكسؤؤته مؤؤم  غؤؤري يف أحؤؤد ث ارؤؤت الؤؤنظم اللرريؤؤة ابنتبؤؤار 

لصهي نية هي اللدو املشرتك، فقد كشفت الاثام نم الدولة ا
هرولة نررية وخايجية حتديؤدا لاتطبيؤع، مقارؤل  لؤايل خطؤاب 
انتبؤؤؤؤار إيؤؤؤؤران اللؤؤؤؤدو البؤؤؤؤديل واحلشؤؤؤؤد السياسؤؤؤؤي واإلن مؤؤؤؤي 

 املناهض هلا.
فأمؤؤؤا النمؤؤؤؤ ذج املقؤؤؤؤاوم الؤؤؤذي رثؤؤؤؤل يف مؤؤؤؤمتررات وقؤؤؤؤرارات 

سؤؤؤلة واللشؤؤؤريم االحتؤؤؤاد الربملؤؤؤاين اللؤؤؤريب خاتؤؤؤة يف دور ؤؤؤه التا
، فقؤؤؤد أثبتؤؤؤت جممؤؤؤل م اقفؤؤؤه وقرارا ؤؤؤه التأكيؤؤؤد 2182مؤؤؤارس 

ناى مركزية وم رية القضية الفاسطينية والدفاع ننها والدن ة 
لؤؤؤؤدنمها ضؤؤؤؤد اللؤؤؤؤدو الصؤؤؤؤهي ين والؤؤؤؤدنم األمريكؤؤؤؤي املسؤؤؤؤتفز 
الؤؤؤؤؤؤؤراهم حتؤؤؤؤؤؤؤت حكؤؤؤؤؤؤؤم إدارة  رامؤؤؤؤؤؤؤب. ورتطرقهؤؤؤؤؤؤؤا ملؤؤؤؤؤؤؤا يتلاؤؤؤؤؤؤؤق 

و دانيا ه اللرريؤة  ابلت  رات رشأن التصليد اإليراين األمريكي
واخلايجيؤؤؤؤة، فاؤؤؤؤم يبؤؤؤؤؤالغ امللنيؤؤؤؤع يف  ضؤؤؤؤؤخيم اخلطؤؤؤؤر اإليؤؤؤؤؤراين 
واكتفؤؤؤ ا ابلتحؤؤؤذير مؤؤؤم مغبؤؤؤات التؤؤؤدانيات اللسؤؤؤكرية وأمهيؤؤؤة 

 اللمل اللريب التضامين ضد أية هتديدات خارجية.
أمؤؤؤا النمؤؤؤ ذج الثؤؤؤاين مؤؤؤم مؤؤؤمتررات وهؤؤؤ  قمؤؤؤم مكؤؤؤة مؤؤؤاي  

اإليؤراين ، فجاءت  لكس حالة مم استدناء اخلطؤر 2182
والتضؤؤؤؤؤخيم يف خمؤؤؤؤؤاطره واالسؤؤؤؤؤتجارة لت جهؤؤؤؤؤات إدارة  رامؤؤؤؤؤب 
املتهؤؤ رة، فبؤؤدت قمؤؤم مكؤؤة يف هؤؤذا الصؤؤدد متجاهاؤؤة القضؤؤية 
الفاسطينية مقارل إن ء نربة إررا  إيران اللدو البديل لالرب 

 و اهل اخلطر اإلسرائياي يف املقارل.
وإذا مؤؤا مت ضؤؤم منؤؤ ذج مؤؤمترر البحؤؤريم االقتصؤؤادي رشؤؤأن 

فية القضؤؤؤية الفاسؤؤؤطينية وتؤؤؤفقة القؤؤؤرن، جنؤؤؤد أن امل قؤؤؤف  صؤؤؤ
اللؤؤؤؤريب نامؤؤؤؤة مرتاجؤؤؤؤع رشؤؤؤؤكل خمؤؤؤؤزٍّ ومؤؤؤؤتحفظ دون إدانؤؤؤؤة أو 
مناهضة لاصفقة املشينة، وابلنسبة لام قف اخلايجي خاتة 
وابألخؤؤص السؤؤل دية والبحؤؤريم مث اإلمؤؤارات الؤؤيت حاولؤؤت يف 
الاحظؤؤؤؤات األخؤؤؤؤرية حفؤؤؤؤظ مؤؤؤؤاء وجههؤؤؤؤا اسؤؤؤؤتدراكا، جنؤؤؤؤد أن 

http://cutt.us/ifq0E
http://cutt.us/RFJnp
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لبحريم/ورشؤؤؤؤؤة املنامؤؤؤؤؤة رؤؤؤؤؤدت النمؤؤؤؤؤ ذج األكثؤؤؤؤؤر ختايؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤمترر ا
ية حتؤؤؤت نيؤؤؤث التخاؤؤؤي نؤؤؤم القضؤؤؤية الفاسؤؤؤطيحوفجاجؤؤؤة مؤؤؤم 

ضغط إدارة  رامب محاية لنظم خايجية حتتاج لدنم أمريكؤي 
مقارل استبدال اللدو املركزي لالرب واملسامع وه  إسرائيل 
ابللدو البديل اجلديد املتمثل وفؤق إدارة  رامؤب وحافائهؤا يف 

 اخلايج ه  إيران. 
***** 
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مؤمترات القمة العربية والقضية الفلسطينية 
(1112-1119) 

 (*)أجمد أمحد جربيل
 مقدمة

رغم أن القضية الفاسطينية  تلرض منذ نق دٍّ حملاوالت 
 صفيةٍّ متكررة، فإن   يل الرئيس األمريكي دوانلد  رامب 

ا ، شك ل متغريًا ن نيا 2182مقاليد اإلدارة مطاع نام 
ضاغطًا رشكل غري مسب ق، يف ا اه  صميم مقاررةٍّ 
أمريكية/نررية جديدة  اه قضية فاسطع، حتت مسم ى 
"تفقة القرن"، ما أد ى إىل إنادة تياغة امل اقف اللررية 
الرمسية، اليت اب ت أقرب مم ذي قبل إىل  بين 
األفكار/املقارابت األمريكية خبص أل هذه القضية، ابستثناء 

ايل مم الدول اللررية اليت رمبا  لارض هذه املقارابت، نددٍّ ق
ولكم ضمم حدودٍّ "خطارية/لفظية"، يف إطار سياسة 
"احلذر"، خشيَة إغضاب واشنطم، وحرًتا ناى استمرار 

 الل قات ملها.
وناى الرغم مم غم ض حمت ى "تفقة القرن"، وأتجيل 
اإلن ن األمريكي ننها ندة مرات، فإهنا رمبا  ليد 

سيم/فر  امل اقف اللررية مم قضية فاسطع إىل جمم نتع  ق
خمتافتع يف اخلطاب جزئياا، لكنهما ليستا متصارنتع يف 
اجل هر؛ إحدامها دول "االنتدال اللريب"، املتحالفة مع 
اليمع األمريكي/اإلسرائياي، وهم املستفيدون اللرب مم 

متيد الصفقة؛ أي دول الث رات املضادة، ذات الت ج ه امل
 ل أريب. أما األخرى فهي  –لسياسات حم ر واشنطم 

جمم نة "املتضرريم" أو "املستبلديم" مم الصفقة، اليت 
 شمل فاسطع واألردن ولبنان وس رية، إضافًة إىل دول 

                                                           

 ابحث خمتص يف الشمتون اللررية واإلقايمية. (*)

نررية أخرى )مثل اللراق وقطر والك يت(، ك ن الصفقة 
 تجاهل مصاحلهم، و دفع إىل هتميشهم أكثر فأكثر، 

دول اللررية املتحالفة مع حم ر أمريكا وإسرائيل، ما ملصاحة ال
يضطرهم إىل إرداء درجاتٍّ مم املقاومة، أقا ه ناى مست ى 

 "اخلطاب والتصرحيات".
 Actualورغم أن م ا يم الق ى املادية/اللسكرية الراهنة )

Power حن  حم ر أمريكا إسرائيل  -اآلن–(، ريل ر ض ح
ى جمم نة "الدول ودول الث رات املضادة، فإن لد

املستبلدة" مم الصفقة فرتة حقيقية للرقاة الصفقة، يف 
املديع املنظ ر واملت سط، خص ًتا يف حال  صاند املقاومة 
الفاسطينية، و زايد حض ر البلد الشليب اللريب و نامي 
أتثريه، سيما إذا اندللت م جٌة جديدة انجحة مم الث رات 

امل جة األوىل، اليت جرى  اللررية، ورك نت مم  نب أخطاء
، نرب  ركيز السياسات 2181إحباطها منذ مطاع نام 

اإلقايمية والدولية لذلك احمل ر ناى قضية "مكافحة 
اإلرهاب" والت سع الشديد فيها، لتحقيق هدفع؛ أحدمها 
دمغ ق ى املقاومة الفاسطينية وق ى التغيري اللررية واحلركات 

حرمان همتالء  اآلخراب". والسياسية اإلس مية، رؤ"اإلره
مجيًلا مم دنم الثنائي الرتكي/القطري، والتضييق نايه نرب 
 أدوات اقتصادية/سياسية،  ت الها واشنطم رشكل خاأل. 

وهذا ما يلكسه  ناول القمم اللررية املتتالية نرب اللامع 
( لاقضية الفاسطينية وما 2182 – 2182األخرييم )

 ا.يصدر ننها مم قرارات  تلاق هب
القمة العربية الثامنة والعشرون يف األردن ) قم ة  -أوالا 

 (1112مارص/آذار  19البحر امليت  
شد د البيان اخلتامي لاقمة، الذي   ه األمع اللام لاجاملة 
اللررية، أمحد أر  الغيط، يف رنده األول ناى "استمرار 
اللمل ناى إنادة إط ق مفاوضات س م 

ادة وفاناة،  ُنهي االنسداد السياسي، فاسطينية/إسرائياية ج
و سري وفق جدول  مين حمدد إلهناء الصراع، ناى أساس 
حل الدولتع الذي يضمم قيام الدولة الفاسطينية املستقاة 

، وناتمتها 8252ي ني /حزيران نام  4ناى خط ط 
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القدس الشرقية، والذي يشك ل السبيل ال حيد لتحقيق 
 . )1(األمم واالستقرار"

أك د البيان أن "الس م الشامل والدائم خيار نريب  كما
اسرتا يجي،  سده مبادرة الس م اليت  بنتها مجيع الدول 

، ودنمتها 2112اللررية يف القمة اللررية يف رريوت نام 
 منظمة التلاون اإلس مي". 

هذا ابإلضافة إىل أررع فقراتٍّ أخرى يف البيان ح ل "رفض 
حادية اليت  ستهدف  غيري احلقائق اخلط ات اإلسرائياية األ

ناى األرض و ق  ض حل الدولتع، ومطالبة اجملتمع الدويل 
 نفيذ قرارات الشرنية الدولية، ورفض إجراءات  غيري ال ضع 
القان ين والتارخيي يف القدس، ومطالبة دول اللامل ندم نقل 
سفاراهتا إىل القدس أو االنرتاف هبا ناتمًة إلسرائيل، 

وق ف اللرب مع الشلب الفاسطيين، ودنم جه د وأتكيد 
حتقيق املصاحلة الفاسطينية، و شكيل حك مة وحدة وطنية 
يف ظل الشرنية ال طنية الفاسطينية، رربسة حمم د 

 .)2(نباس"
ويف سياق حتايل نتائج هذه القمة،  كم إررا  امل حظات 

 اآل ية:
بد رغم اجله د املكثفة مم جانب األردن )ومم املاك ن -8

هللا الثاين شخصياا(، لضمان أكرب حض ر مم الرؤساء 
اللرب، فإن خمرجات هذه القمة مل  تجاو  حالة 

، ولذا جاءت )3(الضلف اليت يلانيها "اإلطار اللريب"
 . )4("قمة نادية" ومل  كم "حمطًة مفصاية"

                                                           

ابألردن"،  21ي لاقمة اللررية الؤراجع: "نص البيان اخلتام ((1
  . ناى الرارط:22/1/2182م س نة اجلزيرة، 

https://bit.ly/2XEwNgA  
 ( رتصرف نم: املصدر نفسه. 2)
يستخدم هذا التقرير مفه م "اإلطار اللريب" رديً  نم مفه م ( 3)

ري دقيق نامياا مم وجهة نظر "النظام اللريب"؛ فاألخري مفه م غ
مم قِّبل خرباء وابحثع نرب ألسباب  الباحث؛ إذ جرى تك ه

وظيفية/سياسية أساًسا. ولذا فإن هناك حاجة ماس ة إىل مراجلة 
املفه م، مراجلًة نامية نقدية، يف ض ء نجز جاملة الدول اللررية 

اللررية"  املقيم، واشتداد االنقسامات اللررية، ون دة سياسة "احملاور

رغم أن القمة اللررية يف األردن مل ُ ضف جديًدا رشأن  -2
ناى األقل –د أنادت القضية الفاسطينية، فق

التأكيد ر تفها القضية املركزية لانظام  –خطارًيا
اللريب؛ إذ  كر ر ذلك يف أكثر مم خطاب وكامة 
لرئيس أو ماك يف القمة ناى حن  ردا مله وكأن  هناك 

 . )5( نسيًقا فلاياا رع كامات رؤساء الدول
فمم متارلة الكامات يف اجلاسة االفتتاحية،  كم رتد 

"القضية املركزية" يف اإلشارة إىل قضية فاسطع، يف   مصطاح
كامات كل ٍّ مم: األمع اللام جلاملة الدول اللررية أمحد 
أر  الغيط، وماك األردن نبد هللا الثاين، والرئيس املصري 
نبد الفتاح السيسي، واملاك السل دي سامان رم نبد 

طيين اللزيز، والرئيس الس داين نمر البشري، والرئيس الفاس
 . (6)حمم د نباس، والرئيس اليمين نبد رره منص ر هادي

                                                                                    

رص رة أوضح مم ذي قبل، وغياب أية مصداقية حقيقية ملفه م 
"األمم الق مي اللريب"، يف ظل حتالف أطراف نررية مع اللدو 
التارخيي لالرب )أي إسرائيل(، ضد دولٍّ نررية أخرى )مثل قطر اليت 

(، أو ضد إيران 2182حتاترها أررع دول نررية منذ ي ني /حزيران 
م التفاتيل ح ل مستقبل "اإلطار اللريب" رلد الث رات و ركيا. ملزيد م

اللررية، رع احتماالت: التط ير، والتكيف، واأل مة، واالنكشاف، 
والذوابن يف نظام إقايمي أوسع، راجع املصادر اآل ية: ناي الديم 
ه ل، "النظام اإلقايمي اللريب يف مرحاة حت  ل"، ساساة أوراق نررية، 

حممد السيد ؛  2182دراسات ال حدة اللررية، (، رريوت: مركز 22)
سايم، "ضغ ط ما رلد الث رات: االنكشاف املتزايد لانظام اإلقايمي 

نبد ؛ 2181، نيسان/أرريل 822اللريب"، السياسة الدولية، اللدد 
املنلم املشاط، "هناية النظام اإلقايمي اللريب"، الشروق 

؛ https://goo.gl/K51pSd، ناى الرارط: 24/1/2185
أجمد أمحد جربيل، "أرلد مم اخل ف السل دي املصري"، اللريب 

. ناى الرارط: 2/88/2185اجلديد 
https://goo.gl/7GAk8v  

: 2182 -2185( راجع: جمم نة ممتلفع، حال األمة اللررية 4)
فزنة ترانات مستدامة واخرتاقات فادحة، إشراف وحترير: احلاقة امل

أمحد ي سف أمحد، رريوت: مركز دراسات ال حدة اللررية، 
 .812، أل 2182أرريل/نيسان

 املصدر نفسه. ( 5)
 .811( املصدر نفسه، أل 6)

https://bit.ly/2XEwNgA
https://goo.gl/K51pSd
https://goo.gl/7GAk8v
https://goo.gl/7GAk8v
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ريد أن مثة أمهية هنا لاتمييز رع هذا الدنم "الافظي/ 
اخلطايب" الرمسي اللريب لقضية فاسطع، ورع املنحى 
"الرباغمايت" ألغاب السياسات اللررية، الذي يضع 
 الل قات اللررية مع واشنطم )ورمبا مع  ل أريب أيًضا( يف
مقدمة أول اي ه، رغض النظر نم ا ياحق رقضية فاسطع مم 

، (1)هتميش أو  ده ر، رسبب  زايد االنتهاكات اإلسرائياية
خص ًتا رلد   يل الرئيس دوانلد  رامب يف أمريكا، الذي 
اختذ قراراتٍّ شديدة اخلط رة يف أتثريها ناى مسار الصراع 

ياا مناسًبا، س اء اإلسرائياي، دون أن  د م قًفا نرر -اللريب 
ناى الصليد اللريب اجلماني أم الُقطري، أو التفكري يف 

 الدن ة إىل قمة نررية طارئة مثً . 
ومم رع هذه اخلط ات: نقل السفارة األمريكية مم  ل أريب 

، وإغ ق 2181إىل القدس احملتاة منتصف ماي /أاير 
 مكتب منظمة التحرير الفاسطينية يف واشنطم، والتضييق
ناى ر يل وكالة غ ث و شغيل ال جئع الفاسطينيع 

، أمرًا 2182مارس/ آذار  24"أونروا"، و  قيع  رامب يف 
 نفيذايا ينص ناى انرتاف ال الايت املتحدة األمريكية 

 ابلسيادة اإلسرائياية ناى اجل الن الس ري احملتل.  
رغم أن القمة اللررية يف األردن أك دت أن القضية  -1

ينية هي القضية املركزية لالامل اللريب، فإن الفاسط
خمرجات القمة أفصحت نم حمدودية اخليارات اللررية 
يف م اجهة إسرائيل، اليت أتبحت حمص رًة يف "املبادرة 

                                                           

( راجع: مسيح فرس ن، فاسطع والفاسطيني ن،  رمجة: نطا نبد 1)
 حدة اللررية، أرريل/نيسان ال هاب، رريوت: مركز دراسات ال

. ومثة أمثاة نديدة لتناقضات اخلطاب 14 -11، أل 2111
الرمسي اللريب  اه فاسطع والقضااي اللررية األخرى،  كشف الفج ة 
رع "التشدد اخلطايب/الافظي" اللريب، ورع "املرونة أو الرباغما ية 

التس ية مع السياسية" اليت  تجا ى يف هتافت السا ك اللريب يف قضية 
إسرائيل، وحماولة حتقيقها أبي مثم، فضً  نم التسارق اللريب حن  
 نفيذ سياسات واشنطم يف الشرق األوسط، والركض املستميت 
خاف حتسع الل قات ملها، رغم كل أخطائها يف املنطقة. راجع: 
أجمد أمحد جربيل، السياسة السل دية  اه فاسطع واللراق 

 . 2184حة: مركز اجلزيرة لادراسات، (، الدو 2181 -2118)

؛ 2112اللررية لاس م"، واليت طرحت أول مرة نام 
إذ أنادت قمة نم ان طرح املبادرة، ناى الرغم مم 

تٍّ ط ياة ابلتخاي ننها رلد التهديدات اللررية لسن ا
التجاهل اإلسرائياي هلا، ما يمتكد أن اللرب يتحرك ن 
يف القضية الفاسطينية نرب مسار وحيد/أحادي أمام 
الطرف اآلخر، الذي يدرك ذلك راًما، ما جيلل 
املبادرة يف م قف الرجاء والت سل، وه  م قف ليس يف 

القمة مصاحة املفاوِّض اللريب أو القضية. وقد أنادت 
طرح املبادرة رغم إن انت إسرائيل املت اتاة نم مزيد 
مم االستيطان يف الضفة الغررية، وإن هنا أكثر مم مرة 

 . (2)ندم نيتها االنسحاب مم اجل الن"
وسيل د هذا التقرير أدانه إىل حتايل سابيات "املبادرة اللررية 
لاس م"، و  ضيح خط رهتا ناى إضلاف امل اقف 

جية والتفاوضية الفاسطينية/اللررية يف م اجهة االسرتا ي
 إسرائيل. 

القمة العربية التاسعة والعشرون يف الظهران  -اثنياا
 (1112أبريل/نيسان  11السعودية ) قم ة القدص  

رنًدا يف"إن ن الظهران" مت ختصيص رن ده  22مم أتل 
السبلة األوىل لقضية فاسطع؛ إذ أكد البند األول ناى 

قضية فاسطع ابلنسبة لألمة اللررية مجلاء، واهل ية "مركزية 
اللررية لاقدس الشرقية احملتاة، ناتمة دولة فاسطع". أما 
البند الثاين فشد د "ناى أمهية الس م الشامل والدائم يف 
الشرق األوسط خيارًا نررياا اسرتا يجياا  سده مبادرة الس م 

ررية، ودنمتها منظمة اللررية اليت انتمدهتا مجيع الدول الل
التلاون اإلس مي اليت ال  زال  شكل اخلطة األكثر لم لية 
مللاجلة مجيع قضااي ال ضع النهائي، ويف مقدمتها قضية 
ال جئع، اليت   فر األمم والقب ل والس م إلسرائيل مع 
مجيع الدول اللررية". كما أكد البند الثالث "رط ن وندم 

رشأن االنرتاف ابلقدس ناتمة شرنية القرار األمريكي 
إلسرائيل، مع رفض اللرب القاطع االنرتاف ابلقدس 

                                                           

: احلاقة املفزنة ترانات 2182 -2185( حال األمة اللررية 2)
 . 811مستدامة واخرتاقات فادحة، مصدر سارق، أل 
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ناتمة إلسرائيل، حيث ستبقى القدس ناتمة فاسطع 
 .(1)اللررية"

ويف البند الرارع رحب القادة اللرب "رقرار اجلملية اللامة 
لألمم املتحدة رشأن القدس، وقدم ا الشكر لادول املمتيدة 

ستمرار يف اللمل ناى إنادة إط ق له، مع أتكيد اال
إسرائياية جادة وفاناة، وفق  -مفاوضات س م فاسطينية 

جدول  مين حمدد إلهناء الصراع ناى أساس حل الدولتع، 
 4الذي يضمم قيام الدولة الفاسطينية املستقاة ناى حدود 

وناتمتها القدس الشرقية، إذ إن هذا ه   5/8252/
مم واالستقرار يف املنطقة. كما السبيل ال حيد لتحقيق األ

دنم القادة اللرب رؤية الرئيس الفاسطيين لاس م كما 
فرباير/ شباط  21أنانها يف خطاره أمام جماس األمم يف 

2181"(2) . 
أما البند اخلامس يف "إن ن الظهران" فأكد "رفض 
اخلط ات اإلسرائياية أحادية اجلانب اليت هتدف إىل  غيري 

رض و ق يض حل الدولتع"، وطالب البند احلقائق ناى األ
السادس "رتنفيذ مجيع قرارات جماس األمم املتلاقة 
ابلقدس"، كما طالب "دول اللامل رلدم نقل سفاراهتا إىل 
القدس أو االنرتاف هبا ناتمًة إلسرائيل". وأخريًا أك د 

ناى "ضرورة  نفيذ قرار اجملاس التنفيذي  البند السارع
/ 81رتاريخ  211الصادر نم الدورة  ملنظمة الي نيسك 

، وطالب اجملتمع الدويل رتحمل مسمتوليا ه إ اء 81/2185
االنتهاكات اإلسرائياية واإلجراءات التلسفية اليت  تستهدف 
املسجد األقصى واملصاع فيه، وانتبار إدارة أوقاف القدس 
واملسجد األقصى األردنية الساطة القان نية ال حيدة ناى 

                                                           

( راجع: "إن ن قمة الظهران" يمتكد رط ن القرار األمريكي رشأن 1)
القدس، شدد ناى ضرورة سحب إيران ميايشياهتا ونناترها املساحة 

. ناى 85/4/2181م كل الدول اللررية"، الشرق األوسط، م
  https://bit.ly/2WRqc1pالرارط: 

 ( املصدر نفسه.2)

إدار ه وتيانته واحلفاظ نايه و نظيم الدخ ل احلرم يف 
 . (3)إليه"

ويف سياق حتايل نتائج هذه القمة،  كم إررا  امل حظات 
 اآل ية:

رغم  صاند التحدايت اليت  فرضها سياسة إدارة   -8
 رامب  اه قضية فاسطع نم ًما حتت مسم ى "تفقة 
القرن"، وخاتًة إن نه االنرتاف ابلقدس ناتمًة 

، فإن القمة اللررية مل 5/82/2182ل يف إلسرائي
 ستطع االر قاء يف "خطاهبا" وال "قراراهتا" إىل مست ى 
هذه التحدايت، ردليل   التكرار ال اضح يف قرارات 
القمة اللررية التاسلة واللشريم، اليت مسيت "قم ة 
القدس"، ملا ورد يف القمة السارقة يف األردن، ما يطرح 

  ر اخلطاب الرمسي اللريب".  ساؤاًل نم أسباب "قص
و"رغم خط رة إن ن  رامب االنرتاف ابلقدس ناتمًة 
إلسرائيل، ونزم واشنطم نقل سفارهتا إىل القدس، مل خترج 
ردود األفلال اللررية الرمسية نم التنديد والشجب 
واالستنكار، ومطالبة اإلدارة األمريكية ابلرتاجع نم إن ن 

 ة لقمة طارئة لقادة الدول  رامب. كما أنه مل  تم الدن
اللررية؛ إذ اكتفت الدول األنضاء جباسة جملاس و راء 

. الذيم رأوا القرار (4)2/82/2182اخلارجية اللرب يف 
األمريكي خمالًفا لكل امل اثيق والقرارات الدولية ونمً  
استفزا اًي ينهي الدور األمريكي الراني للماية الس م، وحبث ا 

" و ارية لبحث التحركات اللررية  اه  شكيل "آلية نمل
 .(5) دانيات القرار األمريكي حىت إرطاله

ابستلراض ابقي رن د إن ن الظهران،  تجا ى رغبة  -2
الرايض يف الرتكيز ناى  دخ ت إيران يف الشمتون 

                                                           

 ( املصدر نفسه.3)
( انظر: حمسم تاحل )حترير(، التقرير االسرتا يجي الفاسطيين 4)

واالستشارات، ، رريوت: مركز الزيت نة لادراسات 2182 -2185
 . 114ه، أل  8412م/ 2181

( حممد الشاذيل، "جماس اجلاملة يدرس "آلية" لدفع  رامب إىل 5)
 . ناى الرارط:81/82/2182الرتاجع"، احلياة، 

 https://bit.ly/2KD5vDF  

https://bit.ly/2WRqc1p
https://bit.ly/2KD5vDF
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اللررية، و ضخيم ما يسم ى "اخلطر اإليراين"، ما يمتكد 
يف أهنا أول ية اب ت  تقدم ناى قضية فاسطع 

 األجندات اللررية، خص ًتا اخلايجية. 
رقاء امل اقف الرمسية اللررية مم "تفقة القرن" ناى   -1

ضلفها، رمبا خشية مم اللقاب األمريكي يف حال 
رفض اللرب رمسياا هلا. هذا رغم حتسم ت رة قضية 
فاسطع دولياا، واألثر اإلجيايب ملسريات الل دة السامية 

، 2181مارس/أذار  11ناى حدود قطاع غزة منذ 
وتدور ندد مم القرارات األممية وامل اقف الدولية 
املمتيدة لاحق ق الفاسطينية يف السن ات الث ث 

ديسمرب/كان ن  82املاضية مثل )قرار اجلملية اللامة 
نم "حق الشلب الفاسطيين يف  قرير  2185األول 

القائل  2182ماي /أاير  2املصري"، وقرار الي نسك  
ائيل دولة حمتاة ملدينة القدس، وراسك امل اقف إبن إسر 

الدولية امللارضة إلن ن  رامب االنرتاف ابلقدس 
، 2182ديسمرب/كان ن األول  5ناتمة إلسرائيل 

ما أدى إىل نزلة دولية "نسبية" لاسياسة األمريكية كما 
ظهر مم حمدودية التمثيل الدويل يف االحتفال رنقل 

ماي /أاير  84قدس يف السفارة األمريكية إىل ال
2181)(1) . 

 زايدت التسريبات الصحافية نم  نا الت يف امل اقف "لقد 
اللررية مم القدس، وخص ًتا رلد قرار  رامب نقل سفارة 
ر ده إليها. ومع ذلك يصلب التثبت مم ن دة امل قف 
اللريب مم القضية الفاسطينية إىل مست ى ما كان نايه قبل 

اى الرغم مم  صرحيات وإن انت الرفض الث رات اللررية؛ فل
اللررية الرمسية لقرار الرئيس  رامب، وناى الرغم مم نص 
القمة اللررية يف الظهران السل دية ناى مركزية القضية 
الفاسطينية، فإن هذه القضية مل  لد مركز النظام اللريب 
وقابه مم الناحية الفلاية؛ رمبا  ظل مركز االهتمام، لكنها مل 

                                                           

ة راجع: أمحد ي سف أمحد ونيفع مسلد )حمرران(، حال األم( 1)
: نام األمل واخلطر، رريوت: مركز دراسات 2181 -2182اللررية 

 . 842 -845، 11أل  ،2181ال حدة اللررية، ر  /ي لي  

مركز حركة النظام. كما أن امل اقف اللررية مم قرار  لد 
 رامب مل  لرب نم املست ى األد  املت قع  اه مثل هذا 
القرار اخلطري، حيث ردت هذه امل اقف أقرب إىل إرراء 
الذمة أكثر مما هي التزام جدي هبذه القضية، وه  ما يدن  
لاتساؤل نم كيفية م ا نة اللرب رع خطاب نريب مع 

ضية مقارل  لامل خفي مع تفقة القرن، مع أحاديث الق
نم حتالف سين نريب مبشاركة إسرائياية ضد إيران، ودن ة 

 . (2)البلض إىل "ان  " نريب ضد إيران"
"أن دواًل إىل  2181 -2182ويشري حال األمة اللررية 

نررية كانت ناى وشك  قدمي  نا ل أساسي فيما يتلاق 
يم و قدير م قف لألوضاع ابلقدس وفاسطع، يف ظل  قي

اللررية يف وقت ملع، لكم هذه الدول  راجلت يف الاحظة 
األخرية رفلل متغريات جديدة رمبا يك ن أمهها قرار  رامب 
االنرتاف ابلقدس ناتمة إلسرائيل. يف سياق ذلك،  بدو 
أمهية قمة الظهران يف إنادة طرح القضية الفاسطينية قضية 

قد شددت القمة ناى اهل ية اللررية مركزية لانظام اللريب؛ ف
لاقدس الشرقية كلاتمة لادولة الفاسطينية، وأطاقت ناى 
نفسها "قمة القدس"، وأنادت الرتكيز ناى مبادرة الس م 

، وناى قضية ال جئع، 2112اللررية اليت طُرِّحت نام 
ودنت إىل مفاوضات س م وفق جدول  مين حمدد، سانية 

ما دار مم  سريبات ح ل إىل  بديد الشك ك رشأن 
 . (3) نا الت نررية يف القدس"

القمة العربية الثالثون يف تونس ) قم ة العزم  -اثلثاا 
 (1119مارص/أذار  11والتضامن  

البند الثاين رنًدا، مت  ختصيص  82يتضمم "إن ن   نس" 
منها لقضية فاسطع، وينص ناى "املكانة املركزية لاقضية 

ل اللريب املشرتك، ويف كل  حتركات اللرب الفاسطينية يف اللم
يف احملافل اإلقايمية والدولية، واللزم ناى م اتاة رذل 
اجله د مم أجل إنادة إط ق مفاوضات جاد ة وفلالة 
ضمم جدول  مين حمد د،  ساند ناى الت تل إىل  س ية 

                                                           

 .14املصدر نفسه، أل ( 2)
 ( املصدر نفسه. 3)
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حتقق الس م اللادل والشامل وفق مرجليات اللماية 
ة الدولية ومبادرة الس م اللررية كما السامية وقرارات الشرني

، ومبدأ حل  الدولتع"2112طُرِّحت سنة 
(1) . 

"أتكيد  أوهلاأيًضا إىل ث ثة أم ر؛  البند الثاينويشري 
االلتزام اللريب رت فري الدنم املايل مليزانية دولة فاسطع 
وشبكة األمان املالية، مبا  ك نها مم م اجهة الضغ ط 

صادية واملالية اليت  تلرض هلا، ومبا يسهم والصل ابت االقت
يف  لزيز تم د الشلب الفاسطيين، ودن ة اجملتمع الدويل 
إىل م اتاة دنم وكالة غ ث و شغيل ال جئع الفاسطينيع 
"األنروا"، وأتمع امل ارد واملسامهات املالية ال  مة مليزانيتها 
وأنشطتها هبدف ركينها مم م اتاة  قدمي اخلدمات 

 .(2)األساسية ل جئع الفاسطينيع"
"دن ة اجملتمع الدويل وجماس األمم الدويل إىل حتم ل  اثنيهاو

مسمتوليا ه يف   فري احلماية ال  مة لاشلب الفاسطيين، 
ووضع حد  النتداءات إسرائيل، وانتهاكاهتا املمنهجة 
لامقد سات اإلس مية واملسيحية، ويف مقدمتها املسجد 

ك، والتحذير مم احملاوالت اإلسرائياية اهلادفة األقصى املبار 
إىل  قسيمه و غيري ال ضع التارخيي القائم فيه، مبا يف ذلك 
قرار حمكمة االحت ل إغ ق مصاى ابب الرمحة، وخمط طاهتا 
االستيطانية الت سلية غري القان نية ناى حساب األراضي 

 2114الفاسطينية، واملطالبة رتنفيذ قرار جماس األمم رقم 
 .(3)يف هذا السياق"

أتكيد "أمهية ال تاية اهلالمية التارخيية اليت يت الها  اثلثهاو
ج لة املاك نبد هللا الثاين ارم احلسع، ماك املماكة 
األردنية اهلالمية، ناى املقدسات اإلس مية واملسيحية يف 
القدس الشرقية، وخص تا املسجد األقصى املبارك/ احلرم 

                                                           

( "نص البيان اخلتامي لاقمة اللررية يف   نس"، م قع روسيا الي م، 1)
   https://bit.ly/2JXklGo. ناى الرارط:18/1/2182
 ( املصدر نفسه.2)
 ( املصدر نفسه.3)

، ودورها الرئيس يف محاية هذه املقدسات القدسي الشريف
 .(4)وه يتها اللررية اإلس مية واملسيحية"

"رفض وإدانة "قان ن الدولة الق مية اليه دية"،  رابعهاو
ابنتباره  كريًسا لاممارسات اللنصرية، و نكرًا حلق ق 

 . (5)الشلب الفاسطيين وخاتة حق ه يف  قرير املصري"
القمة،  كم إررا  امل حظات  ويف سياق حتايل نتائج هذه

 اآل ية:
أن قضية فاسطع أتخ رت إىل البند الثاين، رداًل مم  -8

 األول يف القمتع اللرريتع يف األردن والسل دية. 
ومثة مم يشري يف هذا السياق إىل "التناقض ال اضح رشأن 
امل قف اللريب مم القضية الفاسطينية، اليت مل  لد يف حم ر 

ة الدول اللررية وامللسكر املسيطر ناى اهتمامات جامل
دواليبها؛ إذ أتبحت ورقة مساومة ومقايضة مم أجل 
ضمان غطاء احلماية األمريكية يف أي أ مة  كم أن  لصف 
ره. وهذا ما يفس ر استمرار مساسل  ق يض القضية 
الفاسطينية أبيدٍّ نررية، ودنم اخلطة األمريكية "تفقة 

ات رئيس ال  راء اإلسرائياي القرن"، املفص اة وفق  طال
رنيامع نتنياه  وطم حا ه السياسية يف مقارل هضم احلق ق 
الفاسطينية وأرر ها حق الل دة. وقد ساهم هذا الدنم 
املت حق يف  صاند و رية التطبيع اللاين رع رلض األنظمة 
اللررية وإسرائيل، انلكاًسا لؤ"تفقة القرن"، هبدف اإلسراع 

ها واليت ردأت فلاياا ابنرتاف اإلدارة يف  طبيق مضامين
األمريكية ابلقدس ناتمًة إلسرائيل، ومم مث نقل سفارهتا 
إليها، وت اًل إىل االنرتاف األمريكي ابلسيادة اإلسرائياية 

 . (6)ناى هضبة اجل الن الس رية احملتاة"

                                                           

 ( املصدر نفسه.4)
 ( املصدر نفسه.5)
( ن رة احلفيان، "قمة   نس: قرارات ررو  ك لية وانتكاسات 6)

 . ناى الرارط:88/4/2182نماية"، امللهد املصري لادراسات، 
https://bit.ly/2HIb3v1  

https://bit.ly/2JXklGo
https://bit.ly/2HIb3v1
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كما أن "ريان قمة   نس قد غاب ننه أي ذكر ملسألة 
طينية، مع أهنا شرط ضرورى لتحقيق املصاحلة ال طنية الفاس

 .(1)ما  سلى إليه القمة رشأن فاسطع"
رغم إن ن الرئيس األمريكي  رامب االنرتاف   -2

ابلسيادة اإلسرائياية ناى هضبة اجل الن الس رية يف 
، أي قبل انلقاد قمة   نس أبايم 24/1/2182

قاياة، فإن اإلشارة إىل امل قف اللريب الرمسي مم هذا 
اخلطري، أتخرت إىل البند الرارع، الذي  ن ب  التط ر

انتقاد واشنطم تراحًة ومل يذكرها ابالسم، وجاء البند 
مم مث غائًما وفضفاًضا، ابلن ص ناى أن "اجل الن 
أرض س رية حمتاة، وفق القان ن الدويل وقرارات األمم 
املتحدة وجماس األمم وابنرتاف اجملتمع الدويل. ولذا 

رب نم رفض حماوالت فرض سياسة أنرب القادة الل
األمر ال اقع و كريس سيادة إسرائيل ناى اجل الن، ملا 
 ثاه ذلك مم انتهاك خطري لاقرارات الدولية وهتديد 
لألمم واالستقرار، و ق يض لكل  آفاق حتقيق الس م 
يف املنطقة. وشددوا ناى أن  أي  قرار أو إجراء 

رايف لاج الن يستهدف  غيري ال ضع القان ين والد غ
، وال يرت ب ننه أي أثر قان ين، طبقا  غري قان ين والغٍّ

 8252لسنة  242لقرارْي جماس األمم الدويل رقم 
، وقرارات اجلملية اللامة 8218لسنة  422ورقم 

كما أكدوا الدنم اللريب   .لألمم املتحدة ذات الصاة
 . (2)الكامل حلق س راي يف استلادة اجل الن احملتل

م غياب الفلالية وهيمنة السا ك اخلطايب فضً  ن  -1
ناى ريان القمة يف إشارا ه إىل قضااي ليبيا، وس رية، 
والاج ء الس ري، ودنم الشرنية يف اليمم، وجناح 
اللراق يف مكافحة اإلرهاب، و ط ير التلاون اللريب يف 
اإلرهاب و لزيز قيم التسامح والد قرطية وحق ق 

                                                           

( أمحد ي سف أمحد، "قمة اللزم والتضامم"، األهرام، 1)
  https://bit.ly/2UhEKe2. ناى الرارط: 4/4/2182
( "نص البيان اخلتامي لاقمة اللررية يف   نس"، م قع روسيا الي م، 2)

 مصدر سارق. 

مم "إن ن   نس" يركز اإلنسان، فإن البند اللاشر 
ناى إيران، ضمم تياغة درا ماسية،  متكد "أن  ك ن 
ن قات التلاون رع الدول اللررية واجلمه رية 
اإلس مية اإليرانية قائمة ناى مبدأ حسم اجل ار وندم 
التدخل يف الشمتون الداخاية وندم استخدام الق ة أو 

ناع نم التهديد هبا وفقا لق اند القان ن الدويل، واالمت
املمارسات واألنمال اليت مم شأهنا  ق يض رناء الثقة 

 .(3)وهتديد األمم واالستقرار يف املنطقة"
لكم البيان يمتكد أيًضا "رفض وإدانة استهداف أراضي 
املماكة اللررية السل دية ومدهنا ابلص اريخ الباليستية، كما 
اى يمتكد السيادة املطاقة لدولة اإلمارات اللررية املتحدة ن

جزرها الث ث )طنب الكربى، وطنب الصغرى، وأر  
م سى( ويمتيد مجيع اإلجراءات وال سائل السامية اليت 
 تخذها الستلادة سيادهتا نايها، وندن  اجلمه رية 
اإلس مية اإليرانية إىل التجاوب مع مبادرة دولة اإلمارات 
اللررية املتحدة إلجياد حل سامي هلذه القضية مم خ ل 

ضات املباشرة أو الاج ء إىل حمكمة اللدل الدولية، مبا املفاو 
يسهم يف رناء الثقة و لزيز األمم واالستقرار يف منطقة 

 . (4)اخلايج اللريب"
وللل هذه اإلشارات  دل ناى احتمال هيمنة األجندة 
السل دية/اإلمارا ية ناى إن ن   نس، وإررا  إيران ر تفها 

اخلايج واللامل اللريب، ما "خطرًا اسرتا يجًيا"، ناى أمم 
سيتضح رص رة أكرب يف القمة اللررية الطارئة يف مكة 

 املكرمة، ناى حن  ما سنشري إليه حااًل. 
مايو/أاير  11القمة العربية الطارئة )مكة املكرمة  -رابعاا

1119) 
 ضم م البيان اخلتامي الصادر نم هذه القمة، نشرة رن د 

يشيات احل ثي املدن مة خصصت مجيلها "إلدانة سا ك ميا
مم إيران، والتأكيد ناى  ضامم و كا ف الدول اللررية 
رلضها مع رلض يف وجه التدخ ت اإليرانية، وإدانة 

                                                           

 نفسه.( املصدر 3)
 ( املصدر نفسه.4)

https://bit.ly/2UhEKe2
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استمرار إط ق الص اريخ البالستية إيرانية الصنع ناى 
السل دية مم األراضي اليمنية مم قبل ميايشيات احل ثي 

مم الق مي اللريب التارلة إليران، وند  ذلك هتديًدا لأل
وأتكيد حق السل دية يف الدفاع نم أراضيها، وإدانة 
التدخ ت اإليرانية يف مماكة البحريم، وإدانة استمرار 
احت ل إيران اجلزر اإلمارا ية الث ث، فضً  نم التنديد 

 .(1)ابلتدخل اإليراين يف األ مة الس رية"
: "استمرار أما ناى تليد اإلجراءات، فقد أشار البيان إىل

حصر القن ات الفضائية املم لة مم إيران ناى األقمار 
الصنانية اللررية، و كثيف اجله د الدرا ماسية رع الدول 
اللررية مع الدول واملنظمات اإلقايمية والدولية لتسايط 
الض ء ناى ممارسات إيران اليت  لرض األمم والسام يف 

ابختاذ م قف حا م املنطقة لاخطر، ومطالبة اجملتمع الدويل 
مل اجهة إيران وأنشطتها املزنزِّنة ل ستقرار يف املنطقة، 
وال ق ف ركل حزم وق ة ضد أي حماوالت إيرانية لتهديد 
أمم الطاقة وحرية وس مة املنشآت البحرية يف اخلايج اللريب 
واملمرات املائية األخرى، س اء قامت ره إيران أو نرب أذرنها 

 .(2)يف املنطقة"
ن الفًتا أن ريان هذه القمة أشار يف فقر ه قبل األخرية، وكا

وضمم البند اللاشر واألخري، إىل أنه "خبص أل القضية 
الفاسطينية قضية اللرب املركزية، أكدت القمة ناى رسكها 
رقرارات القمة اللررية التاسلة واللشريم ابلظهران "قمة 

 . (3)  نس"القدس"، وكذا قرارات القمة اللررية الث ثع يف 
 
 

                                                           

( "قادة الدول اللررية يدين ن األنمال اإلرهارية لاميايشيات 1)
احل ثية والسا ك اإليراين يف املنطقة"، وكالة األنباء السل دية "واس"، 

 . ناى الرارط:18/4/2182امل افق  8441رمضان  25اجلملة 
 https://bit.ly/2N5XAlf  

 ( املصدر نفسه.2)
 ( املصدر نفسه.3)

ويف سياق حتايل نتائج هذه القمة الطارئة،  كم إررا  
 امل حظات اآل ية:

أن اللاهل السل دي سامان رم نبد اللزيز دنا، يف  -8
، إىل نقد قمتع خايجية 2182ماي /أاير  81

ونررية طارئتع يف مكة املكرمة، نشية انلقاد القمة 
لاون اإلس مية اللادية الرارلة نشرة ملنظمة الت

اإلس مي، وذلك هبدف استباق/حتجيم نتائج هذه 
 . 2182ماي /أاير  18األخرية، اليت انلقدت يف 

وكان واضًحا أن استلجال الرايض يف الدن ة لقمتع 
خايجية ونررية طارئتع، جلاتهما ناديتع يف نتائجهما، 
فام  ك ان "فارقتع"، ومل رث   "حمطة مفصاية"، حبيث  كم 

ما قباهما وما رلدمها، رغض النظر نم مست ى احلديث ن
التمثيل واحلض ر فيهما. ويكفي يف هذا السياق، اإلشارة 
إىل ث ثة أم ر  كشف أن امل اقف اللررية مم قضية 
فاسطع، وأن الل قات اللررية اللررية، ذاهبٌة إىل مزيد مم 

أوهلا أتخري اإلشارة إىل قضية التده ر رلد قمة مكة؛ 
 البند األخري يف البيان. واثنيها التحفظ اللراقي فاسطع إىل

انتقادات الدوحة  ناى ريان القمة اللررية الطارئة، واثلثها
لطريقة الرايض يف إدارة القمتع اخلايجية واللررية؛ ناى حن  
"استل ئي" يريد مم اآلخريم "التسايم مبطالب السل دية" 

ة القطري، دون مناقشة، ناى حن  ما كشفه و ير اخلارجي
حممد رم نبد الرمحم آل اثين، ما يلين أن األ مة اخلايجية 

 . (4)وحصار قطر مستمران لفرتة أخرى
أن القمم اخلايجية واللررية واإلس مية رمبا مل  لد ذات   -2

أمهية كبرية ابلنسبة لاسل دية، إال إذا كان هدفها  نفيذ 
 ؛ إذ يرى البلض أن(5)األجندة األمريكية يف املنطقة

                                                           

( انظر: أجمد أمحد جربيل، "املأ ق السل دي رلد قمم مكة"، نريب 4)
  . ناى  الرارط:81/5/2182، 28

 https://bit.ly/2IWCW1J  
"، ( أجمد أمحد جربيل، "نم قمم مكة وسياسة التأ مي السل دية5)

  ناى الرارط: .18/4/2182اللريب اجلديد، 
 https://bit.ly/2JN7ZzW  

https://bit.ly/2N5XAlf
https://bit.ly/2IWCW1J
https://bit.ly/2IWCW1J
https://bit.ly/2JN7ZzW
https://bit.ly/2JN7ZzW
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سلي واشنطم إىل إنشاء "حتالف الشرق األوسط 
 Middle East Strategicاالسرتا يجي" )

Alliance ه  مم مثار القمة اللررية اإلس مية ،)
، اليت 2182ماي /أاير  28األمريكية يف الرايض 

حتدث فيها الرئيس  رامب ابلن ص نم: " لزيز 
الشراكات احلالية، و شكيل شراكات جديدة لتلزيز 

مم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط األ
وخارجها"، وضرورة أن " لمل مجيع الدول مًلا للزل 
إيران، ومنلها مم ر يل اإلرهاب" و" سايح و دريب 
اإلرهاريع وامليايشيات واجلمانات املتطرفة اليت  نشر 

 .(1)الدمار والف ضى يف املنطقة"
يف ظل التصليد األمريكي اإليراين رريع وتيف  -1

، يبدو أن السل دية واإلمارات اب ت 2182
 ستخدمان القمم اخلايجية واللررية يف إطار احلشد 
ضد طهران، وخدمة أهداف احمل ر 
األمريكي/اإلسرائياي، يف نزل إيران،   طئًة لتدشع 
النظام اإلقايمي اجلديد يف الشرق األوسط، رقيادة 
م إسرائيل، مبا يلنيه ذلك مم هتميشٍّ واضح و اهل ات

 لقضية فاسطع وحق ق شلبها. 
وهذا قد يلين أن ملرفة ج هر امل اقف اللررية مم قضية 
فاسطع، رمبا يقتضي حتايل الاقاءات اللررية/اإلسرائياية، 
واللررية/الدولية، مثل: القمة اللررية اإلس مية األمريكية يف 

 84و 81، وممترر وارس   2182ماي /أاير  28الرايض 
، الذي كان هدفه نزل إيران و لزيز 2182فرباير/ شباط 

التطبيع اللريب اإلسرائياي، وقمة شرم الشيخ اللررية األورورية 
، واملمترر االقتصادي يف (2)2182فرباير/شباط  24و 24

، 2182ي ني /حزيران  25و 24البحريم "ورشة املنامة" 

                                                           

)1( "President Trump’s Speech to the Arab 

Islamic American Summit", May 21, 2017, 

http://cutt.us/lgfnF  

مم التفاتيل، راجع: حسم انفلة، "النتائج احلقيقية لقمة  ( ملزيد2)
. 21/2/2182رع أورواب مأ ومة ونرورة مهزومة"، القدس اللريب، 

   https://bit.ly/2Ix39Vnناى الرارط:

اليت قد  ك ن مجيلها أهم يف خمرجاهتا وأتثرياهتا مم كل ِّ 
اللررية، واملمتكد أهنا  كشف ج هر امل اقف اللررية مم  القمم

 قضية فاسطع، أكثر ركثري مم القمم اللررية. 
 خامتة 

يف سياق حتايل م اقف ممتررات القمة اللررية مم قضية 
فاسطع، مثة ث ثة متغريات متفاناة: املتغري األمريكي، 

غري اللريب املتغري اللريب، املتغري الفاسطيين. ورينما  يل املت
لاتكيف مع املتغري األمريكي غالًبا، رمبا يبقى امل قف 
الفاسطيين غري الرمسي وامل اقف الشلبية اللررية أقرب إىل 
"مقاومة" املتغري األمريكي، خص ًتا يف حقبة دوانلد 

  رامب.  
 ويف هذا اإلطار،  كم إررا  النتائج اآل ية:

اسطينية، يتمثل يف مثة  غري يف البلد الدويل لاقضية الف-8
مقاررة  رامب هلا نرب "تفقة القرن"، اليت  ليد طرح فكرة 
"الس م االقتصادي"، رديً  نم البلد السياسي يف قضية 
فاسطع، ابلتزامم مع مست ى مر فع مم الضغ ط األمريكية 
ناى اجلانبع الفاسطيين واللريب، حىت ياتزما مبقتضيات 

 "الصفقة".
ل كثريًا ناى "البلد اللريب الرمسي" يف ال  كم التل ي - 2

م اجهة "تفقة القرن"، ألن قسًما كبريًا مم النظم اللررية، 
وخص ًتا اخلايجية، يالب أدوارًا حم رية يف  نفيذ هذه 
الصفقة. ورمبا  كم الق ل إنه كاما ضغطت واشنطم ناى 
"اإلطار اللريب" أكثر يف قضية فاسطع، كاما مال إىل 

ستجدات السياسة األمريكية والرتاجع نم التكيف مع م
سقف م اقفه السارقة، س اء ناى الصليد الافظي أم 

 اللماي.
ورغم ذلك،  بقى رلض الدول اللررية رارس ضد "تفقة 
القرن" شيًئا مم "املقاومة الافظية"، وأحيااًن "املقاومة 

http://cutt.us/lgfnF
https://bit.ly/2Ix39Vn
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الشلبية" إذا  يسر هلا ذلك، مع مراناة ندم التصادم ن نية 
 . (1)ياسات األمريكيةمع الس

وإن كان جمرد رقاء "املبادرة اللررية لاس م" وإنادة طرحها 
مرات متكررة، ينط ي ناى إضلاف امل اقف 
الفاسطينية/اللررية يف م اجهة إسرائيل؛ إذ  لاين "املبادرة" 
أوجه قص ر وسابياتٍّ نديدة  لاها ند ة اجلدوى وحمدودة 

أهنا أتيت  أوهلااإلسرائياي؛  -التأثري يف مسار الصراع اللريب
ضمم وضلية ضلف نريب مزمم، فهي مبادرة  كتيكية وال 
 لرب  نم اسرتا يجية متكاماة وال حىت جمرد رؤية متماسكة 

أهنا ختا  راًما  اثنيهايف إدارة الصراع مع اللدو اإلسرائياي. و
مم أية أدوات  نفيذية لفرضها ناى اإلسرائيايع )ما ندا 

را ماسية/ التفاوضية اليت ال  متثر رنفسها، رل األداة الد
أهنا  اثلثها لكس ق ة األدوات اإلكراهية/الضاغطة(. و

 لرض ورقة "التطبيع اللريب الكامل"، يف مقارل انسحاب 
إسرائياي يلام اجلميع أنه لم حيدث ردون أوراق ضغط 

أنه مل يسبقها  شاور نريب مع أطراف  رابعهامتن نة. و
مثل  ركيا وإيران، ولذلك فتحت املبادرة شهية إقايمية مهمة 

                                                           

( ملزيد مم التفاتيل ح ل م اقف رلض الدول اللررية مم  1)
، راجع 2182ي ني /حزيران  25 -24شة املنامة املشاركة يف ور 
 املصادر اآل ية:

"مصر واألردن واملغرب ستشارك يف ممترر مثري لاجدل يف البحريم -
. ناى 82/5/2182، 24لدنم االقتصاد الفاسطيين"، فرانس 

   https://bit.ly/2IEggUZالرارط:
اركته يف ممترر البحريم وسط رفض شليب"، اللريب "األردن يلام مش-

  . ناى الرارط:22/5/2182اجلديد، 
https://bit.ly/2J2Eebz  

" ظاهرات ابملغرب رفًضا ملمترر البحريم: لم نساوم ناى فاسطع"، -
 . ناى الرارط:21/5/2182اللريب اجلديد، 

 https://bit.ly/2Y53t3i  
ر ل التايدي، "هل خيرج املغرب مم دائرة التحفظ ناى تفقة  -

 . ناى الرارط:18/4/2182القرن؟"، القدس اللريب، 
https://bit.ly/2wwsacO  

إسرائيل ملطالبة اللرب مبزيد مم التنا الت، و شجيلهم ناى 
 . (2)الفصل رع التطبيع اإلقايمي ورع قضية فاسطع"

وإذا كان ما يتفق نايه "اإلطار اللريب" خبص أل قضية 
فاسطع ه  "مبادرة الس م اللررية"، اليت مرَّ ناى 

 82مث إنادة إط قها أكثر مم مرة، أكثر مم انتمادها، 
ناًما دون أن  ثمر شيًئا مام ًسا، فمم ال اجب البحث يف 
األسباب اليت أدت إىل  اهل الطرف اإلسرائياي هلا؛ 
"فاملبادرات ومشرونات التس ية ال ُ طبق حبسم الني ات، 
وإمنا رقدر ما يرادفها مم ق ة إسناد متلددة األشكال 

ألمر الذي  فتقر إليه هذه املبادرة. مث إهنا مل واألدوات، ا
 قرتن ربلض البدائل اليت رمبا ياجأ إليها اللرب إن مل  د 
املبادرة االستجارة ال  مة مم إسرائيل، كما غاب ننها 
حتديد سقف  مين هلا  ك ن رَلده غري ذات جدوى، وجيري 
ر التا يح إبشهار البدائل. ونم ًما  كم الق ل إن "اإلطا

اللريب" يفتقر السرتا يجية مفص اة  تلامل مع قضية التحرر 
 . (3)الفاسطيين"

وإذا كان   ف ر خيارات أخرى غري التفاوض يُلد مم أهم 
مصادر ق ة أي طرف مفاوِّض، فمم األجدى لاطرف 
حمدود اخليارات )أي الفاسطينيع واللرب يف هذه احلالة( 

مريكا( نم أن ال يكشف لاطرف اآلخر )أي إسرائيل وأ
حمدودية خيارا ه، رل أن يلطيه االنطباع رتلدد اخليارات، 
ورقدر ه ناى استخدامها. ولكم نماية التس ية اليت 

 8228انطاقت مم مدريد أواخر أكت رر/ شريم األول 
 لطي مثااًل واضًحا ألثر غياب   ا ن الق ى رع طريف 
ه اللماية التفاوضية؛ "فقد حتك مت إسرائيل يف  مام هذ
اللماية، ك هنا األكثر ق ًة وامت ًكا لاخيارات املفق دة مم 
جانب الطرف اللريب، الذي  اد م قفه ضلًفا رتفتته إىل 

                                                           

 اه فاسطع أجمد أمحد جربيل، السياسة السل دية ( راجع: 2)
 .848 -842واللراق، مصدر سارق، أل 

رتصرف نم: حممد خالد األ نر، "واقع القضية الفاسطينية ( 3)
، رريع 822وآفاقها... منظ ر اسرتا يجي"، شمتون نررية، اللدد 

 .842-841، أل 2112

https://bit.ly/2IEggUZ
https://bit.ly/2J2Eebz
https://bit.ly/2Y53t3i
https://bit.ly/2wwsacO
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مسارات  فاوضية ثنائية مت ا ية. ونندما انتبه اللرب إىل 
هذه احلقيقة، وحاول ا إنادة  ميع م اقفهم مم التس ية مع 

س م"، مل يساندهم إسرائيل يف ت رة "املبادرة اللررية لا
ذلك ناى  لديل الكف ة املختا ة ملصاحة إسرائيل، وال ناى 

أن  أحدمهاإحداث االخرتاق املطا ب ملصاحتهم لسببع؛ 
إط قها جاء متأخرًا، ورلد وق ع الضرر اللميق الذي خا فته 
املفاوضات الثنائية املتلثرة، كما جاء مم دون إيقاف هذه 

 اآلخريب  فاوضي م حد. واملفاوضات ملصاحة م قف نر 
أن املبادرة مل  رتافق مع   سيع رقلة اخليارات اللررية، حبيث 
يصبح رفض إسرائيل هلا مكاًفا، كأن ينهي س ًما ملق ًدا 
مع الدول اللررية، أو أن يفتح الباب أمام احتمال م اجهة 
نسكرية، أو يدنم املقاومة املساحة أو حىت املقاومة الشلبية 

ما دام الس م يشك ل اخليار االسرتا يجي السامية. ف
لالرب، فإن إسرائيل )ر ج د مبادرة نررية أو مم دوهنا( 
مطمئنٌة إىل أن استمرار انغ ق اخليارات اللررية يضمم هلا 
د  مة حتكمها التام يف املسار التفاوضي، ويلفيها مم 

 .  (1)احلاجة إىل  قدمي  نا الت"
للررية  رداًي واضًحا، وتراًنا  شهد الل قات اللررية ا -1

رع حم ريم نرريع يلكسان ردورمها االنقسام يف ال ضلع 
أحدمها حم ر الث رات املضادة، املدن م اإلقايمي والدويل؛ 

جمم نة فاسطع والث رات اللررية  أمريكياا وإسرائياياا. واآلخر
والدانمع هلما، خص ًتا قطر و ركيا، ورمبا  زيد "تفقة 

 . (2)ن" مم مسائل اخل ف رع هذيم الطرفعالقر 
رغم أمهية كامات رؤساء الدول يف حتايل م اقفها مم  -4

قضية فاسطع أثناء القمم اللررية، ك هنا  كشف  فصي ت 
دقيقة  تلاق أبوضاع النظم السياسية اللررية ناى الصليد 

                                                           

ناي اجلرابوي، "املفاوضات اللررية والفاسطينية مع ( رتصرف نم: 1)
، رريع 21ل"، الدراسات الفاسطينية، اللدد إسرائيل: املأ ق واحل

 .22، 21، أل 2112
( "خ فات رع الدول اللررية امللنية رؤ"تفقة القرن"، اللريب 2)

 ناى الرارط: .28/4/2182اجلديد، 
 https://bit.ly/2UwUOUu  

الداخاي، فإن حتاياها حيتاج مساحة أكرب، وأكثر ختصصية 
يف  ط ر م قف دولة واحدة مم قضية فاسطع ابلبحث 

 نرب ندة قمم نررية، )مثل السل دية أو اإلمارات أو مصر(.  
( 2182 -2182كما أن الفرتة اليت يغطيها هذا التقرير )

قد شهدت  غرياتٍّ ج هرية يف رنية النظم اللررية، خص ًتا 
النظام السل دي؛ حيث تلدت شخصياٌت جديدة )مثل 

، ودائرة مستشاريه املقررع: سل د حممد رم سامان
القحطاين، وأمحد نسريي، و ركي آل الشيخ.. إخل( ذات 
  جهات  مع رع الني ليربالية واالستبداد والفساد وامليل إىل 
القمع مم جهة، ورع التماهي مع تل د  يارات اليمع 

 الشلب ي املتطرف يف أمريكا وأورواب مم جهة أخرى. 
ات مماثاة يف أغاب دول الث رات وأييت ذلك رلد  غري 

اللررية، رمبا ابستثناء   نس، األمر الذي كر س هيمنة 
سياسات الث رات املضادة ناى جممل التفان ت والقضااي 
اللررية، وناى قضية فاسطع خص ًتا، ما قد يلين مزيًدا 
مم  راجلها ناى أجندة "اإلطار اللريب"، ملصاحة تل د 

نلة مثل "اخلطر اإليراين" أو الت سع االهتمام أبول ايت مصط
يف جه د "مكافحة اإلرهاب"، ناى حن  قد يق  ض 
التماسك الداخاي واألمم يف البادان اللررية، مع  صاند 
الرغبة يف " رمي احلركات اإلس مية السياسية" ومجيع ق ى 
التغيري الشبارية السانية إىل التغيري السامي/الد قراطي يف 

 . (3)، ودمغها كاها رتهمة "اإلرهاب"اللامل اللريب
***** 

 

                                                           

" دانيات   سيع ، ( ملزيد مم التفاتيل، راجع: أجمد أمحد جربيل3)
احلرب ناى اإلرهاب يف املنطقة اللررية"، إدراك لادراسات 

 . ناى الرارط: 11/2/2182واالستشارات، 
https://bit.ly/2fpC4r3  

https://bit.ly/2UwUOUu
https://bit.ly/2fpC4r3
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 القمة االقتصادية العربية:

 بني إعادة إنتاج النصوص القدمية وجتاهل
 األزمات احلقيقية

 )*(أمحد ش قي
 مقدمة:

انلقدت يف رريوت القمة االقتصادية اللررية الرارلة 
هؤ حتت نن ان 8441م/ مجادى األول 2182خ ل يناير 

التنمية: االستثمار يف اإلنسان". و ضمم "اإلنسان حم ر 
رنًدا  تناول خمتاف قضااي اللمل اللريب  22جدول األنمال 
االت االقتصادية واالجتمانية وأرر ها: األمم املشرتك يف اجمل

 ،الغذائي اللريب وإنشاء منطقة التجارة احلرة اللررية الكربى
 ، حدواستكمال متطابات إقامة االحتاد اجلمركي اللريب امل

والس ق اللررية  ،2111واسرتا يجية الطاقة املستدامة 
واإلطار االسرتا يجي اللريب لاقضاء ناى  ،املشرتكة لاكهرابء

 وغريها. ،2121/2111الفقر متلدد األرلاد 
جاء انلقاد هذه الدورة رلد أن احتضنت الك يت 

هبدف رسم  2112القمة االقتصادية اللررية األوىل نام 
وأنانت الك يت وقتها املسامهة  ،خطة ل قتصاد اللريب

رنصف مايار دوالر لدنم مبادرة  نم ية يف الدول اللررية 
ت مايار دوالر لت فري امل ارد املالية ال  مة ملشرونا 2ررأمسال 

التنمية. أما القمة االقتصادية اللررية الثانية فانلقدت يف 
حيث جدد قادة الدول اللررية االلتزام  ؛2188مصر نام 

رت يف قمة الك يت ق ِّ الكامل ابالسرتا يجيات التنم ية اليت أُ 
 وأكدوا أن األمم الغذائي  ثل أول ية قص ى لادول اللررية.

دية اللررية دت يف السل دية القمة االقتصاقِّ ونُ 
وانتمدت يف ختامها مشروًنا ل  فاقية  2181الثالثة نام 

                                                           

 ابحث وطالب دكت راة يف اللا م السياسية. )*(

امل حدة ل ستثمارات اللررية واالسرتا يجية اللررية لتط ير 
 .(1)2181/2111استخدامات الطاقة املتجددة 

ناى ض ء ذلك؛  سلى ال رقة لقراءة خمرجات القمة 
ت، أخًذا يف ف رقمة رريو لرَ االقتصادية اللررية الرارلة أو ما  ُ 

االنتبار التحدايت االقتصادية واالجتمانية األساسية اليت 
انلقدت يف إطارها القمة؛ وذلك يف إطار مقارن مع 
خمرجات القمم االقتصادية اللررية السارقة؛ لا ق ف ناى 
جديد قمة رريوت االقتصادية فيما يتلاق رتحقيق االستقرار 

ضً  نم مدى السلي واألمم واحلرية والتنمية واالستق ل، ف
لتحقيق  س ية حقيقية لاصرانات واأل مات واملشك ت 

 اليت ي اجهها ال طم اللريب.
سياق  رناًء ناى ذلك  نقسم ال رقة لالناتر التالية:

، انلقاد قمة رريوت )التحدايت االقتصادية واالجتمانية(
قراءة يف خمرجات القمة: م مح الفج ة رع النص أل 

حتدايت التلاون االقتصادي اللريب )مل قات  ،وال اقع اللريب
 .التفليل(
سياق انعقاد قمة بريوت )التحدايت االقتصادية  -أوالا 

 واالجتماعية(
انلقدت قمة رريوت يف ظل م اجهة املنطقة اللررية 
حتدايت اقتصادية واجتمانية مهمة؛ يفرتض أن هلا أتثريًا 

لساب أو ناى خمرجات القمة االقتصادية اللررية س اء اب
ابإلجياب؛ لذا مم املهم استلراض أهم هذه التحدايت 
لقراءة خمرجات القمة ناى ض ئها. و كم يف هذا الصدد 
االستفادة مم مذكرة املمترر الق مي اللريب )وه  منظمة 
وإطار نمل سياسي غري رمسي جيمع شخصيات نررية ذات 
  جه ق مي( إىل القمة اللررية التنم ية االقتصادية 

الجتمانية اليت نقدت يف رريوت خ ل يناير املاضي؛ إذ وا

                                                           

، امل قع الرمسي، ة واالجتماني ةالقم ة اللرري ة التنم ي ة : االقتصادي  ( 1)
  http://cutt.us/7MjJcمتاح ناى الرارط التايل: 

http://cutt.us/7MjJc
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استلرضت املذكرة اللديد مم التحدايت اليت ي اجهها 
 ، ومم أرر ها:(1)اللمل االقتصادي اللريب

 ار فاع ملدالت الفقر وانتشار ندم املساواة: - أ
 لاين املنطقة اللررية مم ار فاع ملدالت الفقر يف 

لراق واليمم وليبيا، وهي ندد مم البادان مثل س راي وال
رادان  لاين مم اضطراابت أمنية ونسكرية أدت الر فاع 
ملدالت الاج ء والنزوح منها، فضً  نم دول أخرى  

 كجيب يت والس دان.
 لاين جمم نة البادان اللررية مم  هيف ال قت نفس

اخت الت اقتصادية واجتمانية كبرية؛ س اء فيما رع هذه 
لة ناى حدة خاتة رع املناطق الدول أو داخل كل دو 

الريفية واحلضرية أو رع الذك ر واإلانث، وذلك ابلنظر إىل 
اللديد مم املمتشرات املهمة مثل مت سط دخل الفرد أو 

 احلص ل ناى اخلدمات االجتمانية.
وقد أسهمت سياسات التقشف املايل لاكثري مم 
الدول اللررية إىل  ايدة الضغ ط ناى الطبقة ال سطى 

 سيع اهل ة رع األغنياء والفقراء؛ الذيم يلان ن أتً  مم و 
 راجع اخلدمات االجتمانية مثل التلايم والصحة والسكم 
والبنية التحتية وهي مم اخلدمات األساسية اليت أتبحت 
 كافتها نالية ابلنسبة لشرائح واسلة مم الشل ب اللررية؛ 
دمي وذلك رسبب انسحاب الدولة رشكل كبري مم جمال  ق

 .(2)هذه اخلدمات يف كثري مم األقطار اللررية
 ار فاع ملدالت البطالة: -ب

 نتشر البطالة يف الدول اللررية خاتة رع الشباب 
فالشباب دون  ،الذيم يشكا ن ق ام الق ة اللاماة اللررية

سم اخلامسة والث ثع يشكا ن األكثرية داخل ملظم 

                                                           

 ايد حافظ، مذكرة املمترر الق مي اللريب إىل القمة اللررية التنم ية  (1)
 ، متاح ناى: 2182االقتصادية واالجتمانية، يناير 

http://cutt.us/y8TZB  
حياة التيجي، اللدالة االجتمانية يف ال طم اللريب، ضمم املمترر  (2)

 ، متاح ناى: 21/2/2181 - 22، ، رريوت، 22الق مي اللريب الؤ
 http://cutt.us/Jbffy  

 اللامل اللريب وفق األقطار اللررية. و صل نسبة البطالة يف
%، و تجاو  نسبة رطالة 84.2إىل  2182إحصاءات 

 -ناى سبيل املثال-ففي فاسطع  ؛الشباب هذا امللدل
 % وفق رلض التقديرات.41 صل النسبة إىل 

وقد أرجع املمترر الق مي اللريب ار فاع ملدالت 
البطالة نررًيا إىل  بين كثري مم الدول اللررية سياسات 

ني ليربالية  دنم ثراء أتحاب رؤوس األم ال نرب اقتصادية 
فضً  نم ررامج اخلصخصة اليت  ، لظيم ه امش الرحبية هلم

يتم  نفيذها وفق  لايمات ممتسسات التم يل الدولية 
وخاتة ممتسسيت رريت ن وود : تندوق النقد والبنك 
الدوليع، واليت  متدي يف هناية املطاف لتقايص دور القطاع 

لار اإلت حات االقتصادية واالنفتاح ناى اللام حتت ش
 االستثمارات اخلارجية وغريها.

 انتشار منط االقتصاد اللريب الريلي:  -ج
 تميز االقتصادات اللررية ابلنمط الريلي؛ إذ يلتمد 
ناى قطاع اخلدمات ناى حساب اإلنتاج الفلاي مع ما 
يصاحب ذلك مم انتشار ثقافة االسته ك؛ ناى حن  يلز  

ز الثروة يف يد فئة قاياة قريبة مم دوائر احلكم ناى  رك
حساب الشرحية األوسع مم امل اطنع. ويتناىف منط االقتصاد 
الريلي مع مشرونات ال حدة االقتصادية اللررية وناى 
رأسها مشرونات  لزيز التجارة واالستثمارات البينية اليت 

 ختاق فرأل نمل حقيقية.
  فشي األمية:-د

ة اللررية مم ار فاع نسب األمية يف  لاين املنطق
ملظم الدول وخباتة رع اإلانث يف ظل وج د نظم مدرسية 
وجاملية ال  شجع ثقافة اللا م أو  نمية القدرات اللامية 
إلنتاج امللرفة اليت  لترب أساس إنتاج الثروة يف األلفية الثالثة؛ 
ر فضً  نم غياب ثقافة املساءلة واحملاسبة يف ملظم األقطا

 اللررية.
 ار فاع ملدالت الدي ن:-ه

 لاين كثري مم الدول اللررية مم ار فاع ملدالت 
ع هذه ضِّ الدي ن س اء الداخاية أو اخلارجية؛ ناى حن  خيُ 

http://cutt.us/y8TZB
http://cutt.us/Jbffy
http://cutt.us/Jbffy
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الدول الشرتاطات ممتسسات التم يل الدولية اليت  تناىف يف 
جانب كبري منها مع مشرونات ال حدة اللررية )واليت  ك ن 

يف حع  ق م ررامج ممتسسات التم يل  يف الغالب م جهة(
الدولية ناى االنفتاح ردون قي د أمام االستثمارات األجنبية 

وناى حن  يلز   ،اليت  ر كز ناى الشق اخلدمي ابألساس
املضارابت والت نب ابألس اق املالية ويشجع االحتكارات 

 اليت  ت نب يف أسلار الساع واخلدمات.
 القمة: فجوة النصوص والواقعرجات اثنياا: قراءة يف مُ 

إن مطاللة خمرجات قمة رريوت االقتصادية   ضح 
أهنا دارت يف فاك النص أل اللررية السارقة املتلاقة ابلتلاون 
االقتصادي واالجتماني؛ س اء منذ إنشاء اجلاملة اللررية أو 

؛ 2112رلد  دشع آلية القمم االقتصادية انتبارًا مم 
نص أل اليت أتيت يف كثري مم حيث إنادة إنتاج نفس ال
ش يف اللامل اللريب. وملناقشة ياحلاالت خمالفة لا اقع املل

ذلك؛  كم  صنيف خمرجات قمة رريوت االقتصادية إىل 
 مم النتائج والقرارات وحتاياها ناى النح  التايل: ةجمم ن
ال جئ ن والنا ح ن اللرب: منطق التأ مي  -8

 وحساابت السياسة:
قتصادية اللررية الرارلة يف رريوت أشارت القمة اال

إىل أن  فاقم أ مة ال جئع والنا حع يف الدول اللررية ر ب 
أنباًء اقتصادية واجتمانية و بلات ناى الدول املستضيفة، 
وأفر  حتدايت كربى ناى طريق حتسع أوضانهم، كما 
أكدت أمهية املسامهة يف ختفيف ملاانة ال جئع ور يل 

ة يف الدول املستضيفة وجذب االستثمارات مشرونات  نم ي
 إليها لاحد مم اآلاثر النامجة نم "االستضافة املمتقتة".

وأكدت القمة ناى حق ن دة و ل يض ال جئع 
الفاسطينيع، ورفض إجراءات نرقاة نمل وكالة غ ث 
و شغيل ال جئع الفاسطينيع "األونروا" ودنت لت فري 

ل  مة مل ا انهتا لضمان استمرار امل ارد واملسامهات املالية ا
 دورها.

ورشأن م قف القمة مم قضية ال جئع والنا حع 
 اللرب  كم رتد جمم نة مم امل حظات:

 صدرت قضية الاج ء والنزوح جدول أنمال القمة 
االقتصادية اللررية؛ ناى حن  يلكس مطالب الدولة 

ألف  241اليت يت اجد هبا حن   ،املستضيفة لاقمة )لبنان(
الجئ س ري ناى خافية احلرب األهاية املشتلاة يف س راي 

سن ات. واستهدف لبنان رشكل رئيسي  مثانمنذ ما يقارب 
مم  سايط الض ء ناى هذه القضية شحذ مصادر جديدة 

 لامساندات املالية املخصصة ل جئع الس ريع.
وانلكست أول ية قضية الاج ء والنزوح ابلنسبة 

ختصيص البيان اخلتامي لاقمة هلذه القضية،  لاقمة اللررية يف
وكأهنا أحد مشرونات ال حدة االقتصادية اللررية اليت  لترب 
امل ض ع الرئيسي لاقمم االقتصادية اللررية، وذلك ناى حن  
يلكس حقيقة غياب اإلرادة السياسية اللررية لتحقيق وحدة 

نتجة اقتصادية حقيقية؛ رليًدا نم التصرحيات والقمم غري امل
 آلاثر مام سة يف ال اقع.

واجلدير ابلذكر أنه مت الاج ء إىل آلية القمم 
كإجراء أكثر فاناية   2112االقتصادية اللررية انتبارًا مم 

مقارنة ابآلليات السارقة لتط ير التلاون االقتصادي رع 
الدول اللررية وت اًل لاس ق املشرتكة وال حدة االقتصادية 

 .(1)اللررية
م اللبارات واأللفاظ اليت رين نايها البيان ظ مي حَ 

اخلتامي لقمة رريوت سيادة منطق النظر املأ وم لقضية 
إنسانية؛ ابنتبارها جمرد نبء؛ رغم رلدها اإلجيايب املادي 
اآلخر املتمثل يف الفرأل واإلمكاانت اليت  تيحها هذه 
الك ادر البشرية اليت  سلى دول أخرى ل ستفادة منه مثل 

ل أورواب. ومم األلفاظ اليت استخدمها البيان: رلض دو 
"أ مة ال جئع" واليت كانت نن انه، و"أنباء اقتصادية 

                                                           

أمحد السيد النجار، القمة االقتصادية اللررية ابلك يت ملاذا  (1)
جاءت النتائج حمدودة مقارنة ابآلمال اللريضة؟، جماة شئ ن نررية، 

 .822، أل 2112، رريع 812ندد 



 

68 

واجتمانية و بلات".. و"حتدايت كربى".. و"االستضافة 
 .(1)املمتقتة"

إن هذه النظرة املأ ومة  ت قى مع سياسات نررية 
ل  ضيق ذرًنا ابل جئع الس ريع؛ رغم   رط كثري مم الدو 

اللررية يف  ايدة حدة الت  ر الس ري و  جيه الصراع خلدمة 
ل احلسم وفاقم مم مصاحل أطراف ملينة ناى حن  أجَّ 

 دفقات اهلجرة والاج ء  اه دول اجل ار وغريها. يلرب نم 
هذه السياسات اللررية املأ ومة ناى سبيل املثال  صرحيات 

 ،فت ابللنصريةتِّ و ير اخلارجية الابناين جربان ابسيل اليت وُ 
مم الطبيلي أن ندافع نم اليد اللاماة الابنانية "ومنها: 

 ،فاسطينية ،ر جه أي يد ناماة أخرى أكانت س رية
أو أمريكية فالابناين قبل الكل..  ،إيرانية ،سل دية ،فرنسية

لقد كرسنا مفه ما النتمائنا الابناين ه  ف ق أي انتماء 
ال حيد لتشاهبنا ورايزان آخر، وقانا إنه جيين، وه  التفسري 

ملا، لتحمانا وأتقامنا ملا، ملرونتنا وت رتنا ملا، ولقدر نا 
ناى الدمج واالندماج ملا مم جهة، وناى رفض النزوح 

 .(2)والاج ء ملا مم جهة أخرى"
إذا كانت هذه التصرحيات  لرب نم الرؤية الرمسية 

وى هذه لادولة املستضيفة لاقمة االقتصادية اللررية؛ فما جد
القمة وما جدوى التلاون االقتصادي اللريب إذا أخذ يف 
االنتبار أن اإلنسان ه  حم ر هذا التلاون ناى حن  ما  متكد 
ال اثئق الصادرة نم هذه القمم؛ س اء لتحسع مست ى 
مليشته أو لاقضاء ناى الفقر أو لتحسع ملدالت 

 التشغيل أو  ط ير الرناية الصحية والتلايم.. إخل.
ء ذلك ابلت ا ي مع سياسات التضييق اللريب جا

ناى  دفقات اهلجرة والاج ء الس ري وه  ما أدى إىل 
 راجع أنداد الس ريع املت اجديم يف ندد مم الدول اللررية 

مثل  ركيا ورلض أخرى وار فاع األرقام املسجاة يف دول 

                                                           

القمة اللررية التنم ية: االقتصادية واالجتمانية، إن ن رريوت،  (1)
 .21/8/2182اجلمه رية الابنانية، 

يب يب سي،  صرحيات جربان ابسيل  غضب السل دية،  (2)
  http://cutt.us/AE8Mg، متاح ناى: 88/5/2182

الدول األورورية فضً  نم  ايدة  دفقات اهلجرة غري الرمسية 
 ريع ووق ع أنداد كبرية منهم ضحااي هلذه الظاهرة. لاس  

ولت ضيح ذلك؛  شري رياانت املف ضية السامية 
لشئ ن ال جئع إىل أن لبنان كان حيتل املر بة األوىل مم 
 1حيث استقبال ال جئع الس ريع )كان نددهم اإلمجايل 

؛ 2184ماي ن حىت هناية أغسطس  8.84م يع( ر اقع 
ألف  184م اللدد اإلمجايل، مث  ركيا رلدد % م11رنسبة 
آالف رنسبة  511%، واألردن رنح  22رنسبة 
21.1%(3). 

لكم وفق  قديرات املف ضية السامية لألمم املتحدة 
لشئ ن ال جئع ار فع ندد ال جئع الس ريع حىت 

ماي ن. ومم املت قع أن  4.5لنح   2182منتصف ماي  
م الت تل حلل لأل مة الس رية. ير فع هذا اللدد، إذا مل يت

ويت  ع همتالء ال جئ ن رع ندة دول؛ أمهها  ركيا اليت  ضم 
% 54.1ماي ن الجئ رنسبة  1.5أكرب ندد منهم، ر اقع 

ألف الجئ رنسبة  244مم اللدد اإلمجايل، ولبنان ر اقع 
%، 88.1ألف ر اقع  551%، واألردن ر اقع 85.2

ألف، ابإلضافة  811 ألف، ومصر رؤ 244واللراق ر اقع 
ألف ردول لمال أفريقيا األخرى، فضً  نم  15إىل حن  

 .(4)ال جئع يف أورواب
أي إن حصة كل مم لبنان واألردن مم  دفقات 

% ناى 88.1% و85.2الاج ء الس ري قد  قاصت إىل 
% حىت 21.1% و11مقارل  2182الت ايل حىت ماي  
ناى حن  يلكس حت الت  2184هناية أغسطس 

 السياسات اللررية اب اه التشدد يف وجه ال جئع الس ريع.
  اهل ال جئع اليمنيع:

                                                           

نبد اجلايل  يد املره ن، الاج ء الس ري يف اجل ار واللامل،  (3)
 ، متاح ناى هذا الرارط:8/2/2184

  http://cutt.us/8ihGY 
)4(UNHCR, Syria Regional Refugee 

Response, 11/4/2019, Available at:  

http://cutt.us/XVwsG  

http://cutt.us/AE8Mg
http://cutt.us/XVwsG
http://cutt.us/XVwsG
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 شري رياانت مف ضية األمم املتحدة لشئ ن 
ال جئع إىل أن املدنيع يف اليمم يتحما ن اللبء األكرب 

ماي ن  ين حيتاج ن  81.1د حن  جِّ لاحرب القائمة؛ إذ وُ 
ماي ن  2يليش أكثر مم  إىل املساندة اإلنسانية، فيما

شخص يف ظروف تلبة رليدا نم منا هلم وهم حمروم ن 
ألف الجئ  111مم االحتياجات األساسية، كما فر حن  

لدول اجل ار؛ مع اللام أن هذه البياانت مل يتم حتديثها مم 
وفق املنش ر مب قلها الرمسي  2181بل املف ضية منذ فرباير قِّ 

 .  (1)ناى شبكة اإلنرتنت
ذلك؛ مل يتلرض البيان اخلتامي لاقمة  ومع

االقتصادية اللررية يف رريوت ل ضع النا حع أو ال جئع 
احلث اليمنيع؛ س اء ابإلسهام يف ر يل أنمال اإلغاثة أو 

  قف ممارسة اللنف مم كافة األطراف املت رطة يف ناى 
الصراع اليمين أو حىت املطالبة رلدم نرقاة نمايات  سايم 

ات لامحتاجع. و تناول ال رقة ما جاء ربيان القمة املساند
 ا ضمم اللنصر التايل.و اللررية رشان األونر 

ترانات املنطقة: م اءمات سياسية و صرحيات  -2
 إن مية:

ناى مست ى القضية الفاسطينية؛ أكدت القمة 
االقتصادية اللررية ناى دنم الصم د الفاسطيين يف م اجهة 

اخطة ل  فري التم يل ال  م االنتداءات اإلسرائياية و 
-2181االسرتا يجية لاتنمية القطانية يف القدس الشرقية )

  .( لاحفاظ ناى اهل ية اللررية اإلس مية واملسيحية2122
ودنت القمة اللررية اللتزام مجيع الدول رلدم 
االنرتاف ابلقدس الشريف ناتمة ل حت ل اإلسرائياي أو 

 يح ابختاذ إجراءات سياسية نقل السفارات إليها، مع التا
واقتصادية إ اء أي قرار خيل ابملكانة القان نية ملدينة القدس 

أكدت القمة دنم جه د إنادة اإلنمار  كماالشريف.  

                                                           

املف ضية السامية لألمم املتحدة لشئ ن ال جئع، حالة الط ارئ  (1)
 ، متاح ناى: 2/2/2181يف اليمم، 

http://cutt.us/1YVyn  

ودنم خطة التنمية وإنفاء الدي ن  ،والتنمية يف اليمم
 جلمه رية الص مال.

ورشأن هذه املخرجات  كم رتد امل حظات 
 التالية:

ردنم الصم د الفاسطيين؛ فإن قرارات  فيما يتلاق
القمة تدرت متجاهاة مظاهر التطبيع اللريب مع الكيان 
اإلسرائياي س اء رشكل ملام أو رشكل غري ملام؛ رغم 
الرفض الشليب اللريب هلذه اللماية. ومم أرر  مظاهر التطبيع 
اللريب:  بادل الزايرات امللانة رع قيادات إسرائياية نررية 

 ايرة رئيس ال  راء اإلسرائياي رنيامع نتنياه  لساطنة وأرر ها 
فضً  نم مساح دول خايجية  ،2181نمان يف أكت رر 

ل ف د رايضية ردخ ل أراضيها وأتسيس منتدى غا  شرق 
املت سط مبصر الذي يستهدف خاق س ق إقايمية لاغا  

 إخل. ... ضم دواًل نررية إىل جانب إسرائيل، 
ات رشكل رئيسي الضغط و ستهدف هذه اإلجراء

ناى الفاسطينيع لاقب ل ابلشروط اإلسرائياية واألمريكية 
يف نماية التفاوض رغم ندم جدواها، فضً  نم فصل 
مسار التطبيع نم مسار التس ية الفاسطينية كن ع مم 

 .(2)الضغط اإلضايف ناى الفاسطينيع
وفيما يتلاق ابلقدس؛ فإن الدول اللررية هددت 

ءات سياسية واقتصادية ضد الدول اليت  لرتف ابختاذ إجرا
ابلقدس ناتمة ل حت ل اإلسرائياي أو اليت  نقل سفاراهتا 
إليها. ومع ذلك فإن قرارات القمة اللررية  نبت رشكل اتم 
جمرد ذكر اسم ال الايت املتحدة األمريكية ابنتبارها الدولة 

القرارات  األوىل ناملًيا اليت أتخذ هذا املنحى؛ فضً  نم أن
اللررية  نبت رشكل اتم ذكر أي إجراءات ضدها أو ضد 
اسرتاليا اليت أنانت انرتافها ابلقدس ناتمة إلسرائيل فضً  

                                                           

مركز الفكر االسرتا يجي لادراسات، التطبيع اللريب مع الكيان  (2)
 ، متاح ناى:24/8/2182اإلسرائياي إىل أيم؟، 

 http://cutt.us/UBhbT  

http://cutt.us/1YVyn
http://cutt.us/UBhbT
http://cutt.us/UBhbT
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نم غريمها مم الدول اليت أنانت انتزامها االنرتاف ابلقدس 
 .(1)ناتمة إلسرائيل أو نقل السفارة إليها

أضف إىل ذلك حالة التماهي اللريب مع املشروع 
مريكي امللروف ابسم تفقة القرن؛ الذي  ناولت الشق األ

دت هناية ي ني  املنصرم، قِّ املنامة اليت نُ  االقتصادي منه قمةُ 
وذلك رغم امللارضة الفاسطينية لامشاركة يف املمترر ابنتباره 
جزًءا مم  صفية القضية الفاسطينية، وهي  صفية  لتمد 

الفاسطينية دون  اقضيةللد االقتصادي بُ الناى الرتكيز ناى 
ممترر املنامة و  ة.والتارخيي ةواألمني ةواللسكري ةالسياسياألرلاد 

له الرئيس  ليس سارًقا يف هذا الطرح، فقد سبق وطرح مثي 
اإلسرائياي السارق شيم ن ررييز يف كتاره "الشرق األوسط 
اجلديد" مم خ ل أطروحته القائمة ناى التح ل مم 

 .(2)س ماقتصاد الصراع القتصاد ال
ليمم؛ فإن القمة االقتصادية دنت اب ما يتلاقأما في

إىل دنم جه د إنادة اإلنمار والتنمية يف اليمم، وكأن 
احلرب قد   قفت رحاها هناك! فام  صدر دن ة لدول 
التحالف اللريب أو لاح ثيع لات قف نم نماياهتم، لتبقى 

ران، اليمم ساحة لاصراع اإلقايمي رع كل مم السل دية وإي
ناى حساب اليمنيع الذيم يفقدون أطفاهلم ونساءهم 

 وشباهبم يف أ  ن حرب ال انقة هلم فيها وال مجل!
التكامل االقتصادي اللريب: مشرونات مع وقف  -1

 التنفيذ:
أكدت قرارات القمة االقتصادية اللررية الرارلة يف 
رريوت ناى متارلة التقدم احملر  يف إطار منطقة التجارة 

للررية الكربى ومتطابات االحتاد اجلمركي اللريب رهيًدا احلرة ا
لا ت ل لاس ق اللررية املشرتكة، ودنم ور يل مشرونات 

                                                           

 لرف ناى الدولة ال حيدة اليت حذت حذو  رامب ونقات  (1)
 ، متاح ناى: 84/82/2181 يب سي،  يب سفارهتا لاقدس،

http://cutt.us/D0lX  
لمل ن ررييز،  رمجة: حممد حامي نبد احلافظ، الشرق األوسط  (2)

اجلديد، رريوت، اجلاملة الابنانية األمريكية، الطبلة األوىل، 
 م.8224 -هؤ8484

التكامل اللريب واستكمال مبادرة املساندة مم أجل 
 التجارة.

كان التلاون االقتصادي اللريب أحد ركائز ميثاق 
ك مث ملاهدة الدفاع اللريب املشرت  8244اجلاملة اللررية 

اجملاس  ىءنشأوالتلاون االقتصادي واليت مب جبها 
 .8242االقتصادي اللريب سنة 

وقد كانت امللاهدة طم حًة لاغاية فيما يتلاق 
أبهداف التلاون االقتصادي اللريب؛ فقد نصت ناى أن 

: ضمان  لاون الدول األنضاء ناى  تمثل يف مهام اجملاس
فقها الطبيلية، النه ض ابقتصادايت ر دها، واستثمار مرا

و سهيل  بادل منتجاهتا ال طنية والزرانية والصنانية، 
 و نسيقه.

و بىن اجملاس يف دور ه األوىل ا فاقات ندة أرر ها: 
ا فاقية  سهيل التبادل التجاري و نظيم  ارة الرتانزيت  
كخط ة حن  ختفيض احل اجز اجلمركية رع البادان اللررية. 

ناى ا فاقية ال حدة وافق اجملاس  8242ويف نام 
ن مب جبها جماس ال حدة االقتصادية اللررية واليت  ك َّ 

. ويف نفس اللام اختذ اجملاس 8254االقتصادية اللررية نام 
قرارًا إبنشاء الس ق اللررية املشرتكة، مع ردء اللمل لتحرير 
التبادل التجاري رع الدول اللررية يف اللام التايل وت اًل 

 .(3)8228احلرة اللررية مطاع إلقامة املنطقة 
الشاهد مم هذا التتبع ليس جمرد السرد التارخيي؛ رل 

إلشارة إىل أن هذه املشرونات هي نفسها اليت مت التأكيد ا
ناًما مم إنشاء  24أي رلد حن   ،2182نايها يف قمة 

اجلاملة اللررية؛ ناى حن  يطرح  ساؤالت مهمة ح ل 
ناًما  41رلد أكثر مم جدوى املنظمة ناى أرض ال اقع، و 

 ناى قرار إنشاء الس ق اللررية املشرتكة!!

                                                           

جارة احلرة اللررية الكربى، ضمم نبد ال احد اللف ري، منطقة الت (3)
أنمال ممترر التجارة اللررية البينية والتكامل االقتصادي، نمان، 

، أل 2114املنظمة اللررية لاتنمية اإلدارية واجلاملة األردنية، سبتمرب 
 .252-255أل 

http://cutt.us/D0lX
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واملتتبع ملخرجات القمم اللررية االقتصادية األررلة 
السارقة؛ يتأكد له أن التح ل إىل آلية القمم االقتصادية 

ج جديًدا ناى أرض ال اقع ابستثناء التصرحيات نتِّ اللررية مل يُ 
التأكد منه ابلنظر لبن د  وال اثئق واال فاقات. وه  ما  كم
فقد نص إن ن قمة  ،التلاون االقتصادي )التجاري اللريب(

ناى  (أي أول قمة اقتصادية نررية) 2112الك يت 
"الت جيه ابللمل الف ري ناى إ الة اللقبات اليت ال  الت 
 لرتض التطبيق الكامل ملنطقة التجارة احلرة اللررية الكربى 

إلقامة االحتاد اجلمركي اللريب يف  ؛ رهيًدا2181قبل هناية 
؛ كخط ة أساسية لا ت ل 2184م ند مستهدف نام 

إىل حتقيق الس ق اللررية املشرتكة يف أفق  مين مستهدف 
 .(1)"2121نام 

 :فجاء ضمم إن هنا 2188أما قمة شرم الشيخ 
"فيما يتلاق إبقامة االحتاد اجلمركي اللريب؛ فقد استلرضنا 

إنداد القان ن اجلمركي اللريب امل حد جه د االنتهاء مم 
واللمل اجلاري الستكمال   حيد جداول التلرفة اجلمركية 

ومم مث خط ات اال فاق  2182لادول اللررية قبل هناية 
وانتهاءً  2184نايها رهيًدا لإلن ن اجلمركي اللريب نام 

 .(2)"2121رتحقيق الس ق اللررية املشرتكة نام 
"وأتكيدا حلرتنا  :2181وجاء يف قمة الرايض 

ناى دنم مسرية التكامل االقتصادي اللريب، و ايدة حجم 
التجارة اللررية البينية، و شكيل  مع اقتصادي نريب متع، 
فإننا نمتكد  صميمنا ناى استكمال متطابات منطقة التجارة 

م، و رذل كافة  2181احلرة اللررية الكربى قبل هناية نام 
صل ابت اليت حت ل دون ذلك.. وإذ اجله د لاتغاب ناى ال

نبارك اخلط ات اليت رت حىت اآلن يف طريق رناء االحتاد 
اجلمركي اللريب، فإننا نمتكد التزامنا ابللمل ناى إرام ابقي 

                                                           

القمة االقتصادية والتنم ية واالجتمانية، إن ن الك يت:  (1)
يناير  21طم اللريب، دولة الك يت، االر قاء مبست ى مليشة امل ا

2112. 
القمة اللررية االقتصادية والتنم ية واالجتمانية، إن ن شرم  (2)

 .82/8/2188الشيخ، مجه رية مصر اللررية، 

متطابات إط ق االحتاد اجلمركي اللريب وفق اإلطار الزمين 
الذي مت اال فاق نايه، وت ال لاتطبيق الكامل له يف نام 

 .(3)م"2184
أما إن ن رريوت فجاء النص فيه كالتايل: "ضرورة 
متارلة التقدم احملر  يف إطار منطقة التجارة احلرة اللررية 
الكربى ومتطابات االحتاد اجلمركي اللريب أمً  يف ال ت ل 
إىل س ق نررية مشرتكة، ورذل كافة اجله د لاتغاب ناى 

 .(4)املل قات اليت حت ل دون حتقيق ذلك"
بع النص أل اللررية الصادرة نم القمم إن  ت

ع  طبَ كما ل  أن هذه النص أل  ُ أنه  االقتصادية األررلة يبع 
كما هي مم اإلن انت السارقة، مع  لدي ت طفيفة 

ف مع ندم  نفيذ  تلاق رتغيري الت اريخ الزمنية لاتكيُّ 
االلتزامات اليت قطلتها الدول اللررية ناى نفسها. أما 

فقد تدر يف  ،مام اإلخفاقات السارقةوأ ،إن ن رريوت
شقه التجاري خالًيا مم أي التزامات  منية ابستثناء التأكيد 
ناى متارلة التقدم احملر  يف إطار مشرونات  سهيل التبادل 

 التجاري اللريب.
إنشاء منطقة التجارة اللررية  وناى أرض ال اقع مل يمتدِّ 

  2114ودخ هلا حيز التنفيذ نام  8221الكربى نام 
إذ ال يتجاو   ؛لنتائج كبرية ناى حجم التجارة البينية اللررية

% مم إمجايل  ارهتا 81التبادل التجاري رع هذه الدول 
رغم اإلنفاء الكامل مم الرس م اجلمركية  ،مع اللامل اخلارجي

 ناى الساع واخلدمات املتبادلة رع دول املنطقة.
رائية ويل د ذلك رشكل رئيسي إىل أم ر فنية وإج

 تلاق ابلتزام الدول اللررية رتنفيذ رن د ا فاقية التجارة احلرة 
مثل أحكام ق اند املنشأ والتخفيض التدرجيي لارس م 

                                                           

القمة اللررية التنم ية: االقتصادية واالجتمانية، إن ن الرايض،  (3)
 .2181يناير  22 -28املماكة اللررية السل دية، 

لقمة اللررية التنم ية: االقتصادية واالجتمانية، إن ن رريوت، ا (4)
 مصدر سارق.
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واجلمارك؛ ف   زال اللديد مم الدول اللررية  فرض رس ًما 
 . (1)أبمساء خمتافة

حتسع مست ى مليشة امل اطم اللريب: رع  -4
 ملية:التصرحيات وممتشرات الفقر اللا

انتمدت قمة رريوت اإلطار االسرتا يجي اللريب 
؛ كإطار 2111-2121لاقضاء ناى الفقر متلدد األرلاد 

يلز  اجله د اللررية الرامية لتحقيق التنمية املستدامة الشاماة 
يف املنطقة اللررية هبدف خفض ممتشر الفقر متلدد األرلاد 

يب ، ودن ة القطاع اخلاأل اللر 2111% حبا ل 41رنسبة 
وممتسسات اجملتمع املدين لتقدمي أوجه الدنم ال  مة مبا 

 ينلكس إجيااًب ناى اإلنسان اللريب.
ويتألف دليل الفقر متلدد األرلاد مم ث ثة أرلاد 
واثىن نشر ممتشرًا؛ فيضم التلايم ممتشريم مها االنتظام يف 
املدارس  وسن ات الدراسة. أما البلد الصحي فاه ث ثة 

غذية، ووفيات األطفال، واحلمل املبكر إىل ممتشرات هي: الت
جانب  ش يه األنضاء التناساية لإلانث. أما ممتشرات 

  فر الكهرابء، واملرافق الصحية  :مست ى املليشة فتشمل
امل ئمة، ومياه الشرب املأم نة، ووق د الطهي النظيف، 
و  افر أرضيات مناسبة وسقف مناسب، وندم االكتظاظ، 

األد  مم امللا مات، والقدرة ناى  واحلص ل ناى احلد
 .(2)شالتنقل، و  فر سبل الليْ 

دوًما جزًء يلد تحسع الومم اجلدير ابلذكر أن 
أساسًيا مم نص أل اإلن انت اللررية الصادرة نم القمم 

ووت اًل  2112االقتصادية منذ رداية انلقادها يف الك يت 
؛ فقد تدر إن ن قمة الك يت 2182لقمة رريوت 

 ان "االر قاء مبست ى مليشة امل اطم اللريب" وورد مبنت رلن

                                                           

أخبار الي م،  قرير  فليل منطقة التجارة اللررية الكربى يتصدر  (1)
 ، متاح ناى:81/8/2182، «القمة االقتصادية»أنمال 

  http://cutt.us/hV98f  
إمسانيل وآخرون، التقرير اللريب ح ل الفقر متلدد خالد أر   (2)

، متاح 81، أل 2182األرلاد، رريوت، األمم املتحدة وآخرون، 
   http://cutt.us/eqaW9ناى:

اإلن ن "مت اختاذ القرارات ال  مة اليت  ضمم االر قاء 
 81. لكم ما حصياة 3مبست ى مليشة امل اطم اللريب"

 سن ات مم القمم االقتصادية اللررية؟
 كم االنتماد ناى  قرير الفقر اللريب متلدد 

املتحدة وجاملة الدول اللررية األرلاد الصادر نم األمم 
وجاملة أكسف رد رلن ان "التقرير اللريب ح ل الفقر متلدد 

ف ناى وضع   دول نررية؛ لا ق نشراألرلاد" والذي لمل 
مليشة امل اطنع اللرب؛ فقد أشار التقرير إىل أن الفقر 
متلدد األرلاد منتشر ناى نطاق واسع يف املنطقة اللررية 

 ضح  م األسر واألطفال. و % م41حيث يمتثر ناى 
ملدل انتشار الفقر يف ندد مم  األشكال ال اردة أدانه

نسبة مسامهة كل ، فض  نم الدول اللررية اليت لماها التقرير
ممتشر يف الفقر األسري املدقع مث يف الفقر األسري مث يف 

 .(4)فقر األطفال؛ وفق التقرير اللريب لافقر متلدد األرلاد

                                                           

القمة االقتصادية والتنم ية واالجتمانية، إن ن الك يت، مصدر  (3)
 سارق.

، 85انيل وآخرون، مصدر سارق، أل راجع: خالد أر  إمس (4)
22 ،21. 
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فقر األسري وفقر األطفال وفق ومم أهم مصادر ال
، التقرير: احلرمان مم التلايم وظروف السكم وس ء التغذية

 . (1)هماإسهام كل ننصر في مع اخت ف نسبة
ن وة ناى ذلك؛ يضيف التقرير أن ررع السكان 
ملرض ن لا ق ع يف دائرة الفقر األسري وغالبية الفقراء يف 

لشديد، كما  لاين البادان األقل منً ا واقل ن يف الفقر ا
املنطقة اللررية مم ندم املساواة يف    يع الفقر حسب 
املكان واخلصائص االجتمانية واالقتصادية لألسر املليشية 

 .2فضً  نم ندم املساواة يف فقر األطفال

                                                                                    

 
 .25املصدر السارق، أل  (1)

 
 املصدر السارق. (2)

؛ فإن دن ة القمة اللررية ربريوت ةوإ اء األرقام السارق
ي أن  ك ن لاقطاع اخلاأل لامسامهة يف م اجهة الفقر ينبغ

وفق ض ارط  ضمم ندم استغ ل طبقة أتحاب األنمال 
لالمال مم خ ل األج ر الزهيدة والفصل التلسفي أو 
ظروف اللمل غري اآلدمية فضً  نم ندم االنتماد ابلكاية 
ناى القطاع اخلاأل واستلادة مكانة القطاع اللام. يضاف 

يف  إىل ذلك إفساح اجملال لامجتمع املدين ملمارسة دوره
 قدمي اخلدمات لام اطنع دون مصادرة أو  قييد فضً  نم 
  ط ير اخلدمات اللامة يف جماالت الصحة والتلايم والنقل.

االقتصاد الرقمي وامل اطنة اللررية: رع اآلمال  -4
 وال اقع املليش:

ضرورة  بين سياسات استباقية  أكدت القمة اللررية
كاانت االقتصاد لبناء القدرات ال  مة ل ستفادة مم إم

الرقمي و قدمي الدنم لامبادرات اخلاتة ووضع رؤية نررية 
مشرتكة يف جمال االقتصاد الرقمي. وأنام أمري الك يت 
الشيخ تباح األمحد اجلارر الصباح إنشاء تندوق 
ل ستثمار يف جماالت التكن ل جيا واالقتصاد الرقمي ررأس 

 41ية رقيمة ماي ن دوالر، مبسامهة ك يتية وقطر  211مال 
 ماي ن دوالر لكل منهما. 

ورغم أمهية هذه اللناتر؛ فمم املهم األخذ يف 
االنتبار ملاانة كثري مم الدول اللررية مم ممتشرات ندة 
لاتخاف اإلداري والتكن ل جي وإن كان رلضها قد حقق 
 قدًما  كن ل جًيا فيما يتلاق ابجملاالت األمنية خاتة ما 

بة م اقع الت اتل االجتماني وامل اقع يتلاق منها أبنمال مراق
 اإللكرتونية والتجسس.

ويف ال قت الذي أكدت فيه القمة ناى ضرورة 
 نمية املهارات و شجيع اإلرداع واالرتكار هبدف رناء 

ج الذي يساهم يف رناء و نمية اإلنسان وخاق امل اطم املنتِّ 
اجملتمع اللريب مم أجل حتقيق مكاسب إنسانية واجتمانية 

مة لس ق اللمل قتصادية، وسم التشريلات والق انع املنظ ِّ وا
م مم حتقيق أهداف التنمية و دريب اللمالة مبا  ك ِّ 

املستدامة؛ فإن القمة  اهات قضية  دين األج ر يف كثري 
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مم البادان اللررية فضً  نم االنتهاكات اليت قد يتلرض هلا 
ً  اللمال مم فصل  لسفي وظروف نمل غري آدمية؛ فض

نم احلاجة ملراجلة نظام الكفيل انسجاًما مع الشلارات 
ا القمم اللررية املتلاقة ابلس ق اللررية املشرتكة؛ هاليت  رفل

فكيف هلذه الس ق أن  ظهر وأول أجبدايهتا )حرية حركة 
 األيدي اللاماة واألفراد( غري متحقق ناى أرض ال اقع!! 

تحدة إىل مب قع األمم امل ةوقد أشارت دراسة منش ر 
أنه مثة حاجة كبرية إلقامة ما  كم  سميته "منطقة م اطنة 
نررية"  كفل حرية  نقل نناتر اإلنتاج مم األيدي اللاماة 
لرؤوس األم ال والساع واخلدمات؛ رغرض   سيع جمال 

 .(1)التلاون اللريب
وإىل جانب اللناتر السارقة؛ فقد انتمدت القمة 

شادي لتط ير قطاع املمتسسات اللررية مشروع امليثاق االسرت 
الصغرية واملت سطة ومتناهية الصغر، واالسرتا يجية اللررية 

لتمكع اجلميع مم ال ت ل  2111لاطاقة املستدامة 
امليسر وامل ث ق لاطاقة احلديثة رشكل مستدام، كما 
انتمدت وثيقة منهاج اللمل لألسرة يف املنطقة اللررية، 

ل ردية" كمبادرة إقايمية ووافقت ناى مبادرة "احملفظة ا
لصحة املرأة يف املنطقة اللررية، يف إطار  نفيذ أهداف 

لضمان رتع اجلميع أبمناط نيش  2111التنمية املستدامة 
تحية وابلرفاهية يف مجيع األنمار، ودنم جه د اجلاملة 
اللررية لتلزيز التلاون لتط ير النظم الصحية يف الدول اللررية 

 ورئة واألمراض السارية وغري السارية.لاحد مم انتشار األ
وكذلك رت امل افقة ناى ررانمج إدماج النساء 
والفتيات يف مسرية التنمية ابجملتملات احملاية، وانتماد 
االسرتا يجية اللررية حلماية األطفال يف وضع الاج ء/ النزوح 
ابملنطقة اللررية ك ثيقة اسرتشادية وإنفاذ حق قهم هبدف 

انهم يف املنطقة اللررية والتلامل مع ظروفهم التصدي ألوض
املليشية وانتماد   تيات دراسة نمل األطفال يف املنطقة 

                                                           

 األمم املتحدة، التلاون اللريب، متاح ناى: (1)
 http://cutt.us/64QuQ  

اللررية؛ رهيًدا إلنداد اسرتا يجية إقايمية ملكافحة نمل 
 األطفال.

و تجاهل البن د السارقة أوضاع املرأة والطفل 
 اللرريع يف كثري مم اجملتملات حيث يتم  سايحهم قسرًا يف

أو يقل ن ضحااي  ،الصرانات كما ه  ال ضع يف ليبيا
فضً  نم  ضييق  ،س راي وغريهاو لانزانات كما يف اليمم 

مناخ احلرايت اللام يف كثري مم اجملتملات؛ مع التغاضي نم 
الظروف املمتدية لفقر هذه الشرائح حيث إمهال خدمات 
الصحة والتلايم والبنية األساسية لصاحل أول ايت إنفاق 

 أخرى أمنية ونسكرية و سايحية.
اثلثاا: حتدايت التعاون االقتصادي العريب )معوقات 

 التفعيل(:
ا ضح مم مطاللة خمرجات قمة رريوت أهنا كانت 
يف كثري مم رن دها جمرد  كرار لنص أل سارقة  ضمنتها 
اإلن انت الصادرة نم القمم االقتصادية اللررية السارقة أو 

سن ات؛ فضً  نم  اهل هذه حىت قبل ذلك رلشرات ال
النص أل ل اقع اجملتملات اللررية. يناقش هذا احمل ر أرر  
مل قات  فليل خمرجات التلاون االقتصادي اللريب. و كم 
يف هذا الصدد احلديث نم ن امل مباشرة مثل غياب 
القضااي املركزية نم جداول أنمال القمم اللررية، 

ً  نم ن امل جذرية اللررية، فض -واالنقسامات اللررية
مثل: التمركز ح ل الدولة القطرية، وهيمنة امل اقف والرؤى 
السياسية ناى الل قات االقتصادية واالجتمانية والثقافية، 
وافتقاد مشرونات ال حدة االقتصادية لدراسات اجلدوى 
الدقيقة. ويتلرض هذا احمل ر ألرر  الل امل اجلذرية اليت 

 اللريب.  لرقل التلاون االقتصادي
 التمركز ح ل الدولة القطرية: ( أ

 شري دراسة منش رة ناى امل قع الرمسي لألمم املتحدة 
نم "التلاون اللريب" إىل أنه رغم   افر ن امل التلاون 
والتكامل رل والت حد رع جمم نة الدول اللررية، ويف وقت 
 سلى فيه مجيع رادان اللامل ل نضمام لكياانت إقايمية 

ايت الل ملة واملنافسة الشرسة؛ ما  الت الدول مل اجهة حتد

http://cutt.us/64QuQ
http://cutt.us/64QuQ
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اللررية   اجه التحدايت مبنطق فردي متمركز ح ل مبدأ 
ت ناى اللرب مثار قدسية الدولة الق مية، ناى حن  يف  ِّ 

التلاون لتحقيق التنمية وضمان األمم الق مي لصاحل خدمة 
الفئات النافذة يف كل دولة نررية حىت ل   لارضت 

املصاحل اللررية املشرتكة، وه  ما يمتدي يف هناية مصاحلها مع 
ىل هشاشة ممتسسات التلاون اللريب واخنفاض إاملطاف 

 .(1)مست ى فانايتها
وقد انترب املمترر الق مي اللريب أن كافة حماوالت 
حتقيق االكتفاء الذايت ناى املست ى االقتصادي خاتة يف 

ز اللريب ناى جمال الغذاء حمك م نايها ابلفشل نتيجة الرتكي
نتجها االستلمار إابن  فكيك أمنطق الدولة القطرية اليت 

 .(2)ال الايت اللررية لادولة اللثمانية
ويتجاى التمركز ح ل الدولة ال طنية ضمم آليات 
نمل اجلاملة اللررية وفرونها وقممها يف مبدأ املساواة رع 
ية الدول وندم انتهاك سيادهتا حىت ل  رقرارات اختذت أبغاب

م مم مل ي افق نايها، وذلك ناى حن  ازِّ األت ات؛ واليت ال  ُ 
 يضلف اللمل اللريب املشرتك حىت يف اجملال االقتصادي.

هيمنة امل اقف والرؤى السياسية ناى الل قات  ( ب
 االقتصادية واالجتمانية والثقافية:

رغم كثرة املشرونات والقمم وال اثئق املتلاقة 
 فإن كثريًا منها مل جيد تدى له ابلتلاون االقتصادي اللريب

رض ال اقع أو رقي قائًما جملرد االسته ك اإلن مي. أناى 
ومم أرر  أسباب ذلك خض ع الل قات االقتصادية اللررية 
رشكل شبه كامل لال قات السياسية اليت  تميز يف ناملنا 

تتقاب فجأة مم فاللريب ابلتقابات السريلة وندم االستقرار؛ 
ملناوشات وأحيااًن مرورا ابواالئت ف لات  ر التحالف 

الصدامات اللسكرية وت اًل لاغزو واالحت ل؛ ناى حن  
 .(3)يلرقل مشرونات ال حدة االقتصادية اللررية

                                                           

 املصدر السارق. (1)
  ايد حافظ، مصدر سارق. (2)
 .251لف ري، مصدر سارق، أل نبد ال احد ال (3)

افتقاد مشرونات ال حدة االقتصادية لدراسات  ( ت
 اجلدوى الدقيقة:

م مشرونات ال حدة االقتصادية اللررية كثريًا ما  لاَ 
اى هامش القمم دون دراسات جدوى رشكل مفاجئ ن

ة و درجيية ورليدة املدى لتنفيذ يمستفيضة  تبىن رؤية واقل
هذه املشرونات، فضً  نم مراناة التفاوت رع الدول 
اللررية يف مست ى التط ر االقتصادي؛ رشكل جيلل  نفيذها 

 .(4)شبه مستحيل
 خالصة: غياب القضااي املركزية وإعادة إنتاج املاضي:

ا أن القمة اللررية خمصصة لاتلاون يف اجملال طامل
االقتصادي؛ فكان يفرتض هبا أن  تلرض ملل قات هذا 
التلاون ون امل هن ضه؛ األمر الذي كان يفرض نايها 
التلرض لقضااي مركزية يف الل قات اللررية اللررية مثل أ مة 
حصار قطر مم جانب السل دية واإلمارات والبحريم 

د إبفشال  ررة جماس التلاون اخلايجي ومصر، واليت هتد
ر إليها كتجررة جناح اقتصادي وحدودي فرني نظَ اليت كان يُ 

داخل املنظ مة اللررية املرتهاة، فضً  نم مناقشة التدفقات 
املالية اللررية خارج نطاق ال طم اللريب إىل دول الغرب واليت 
ب  قدر ررتياي انت الدوالرات؛ يف وقت حتتاج فيه التجار 

 ال حدودية اللررية ألرقام رسيطة مقارنة هبذه األرقام!
يضاف إىل ذلك   ظيف الف ائض املالية اللررية 
لاتدخل يف شئ ن الدول اللررية األخرى إلفشال حك مات 
أو  ارب حكم، أو إلجهاض ث رات أو لتأييد ث رات 
مضادة؛ فضً  مم أنشطة التطبيع اللريب اإلسرائياي يف 

ت، وإمكانية التلاون يف إنتاج الس ح كجزء خمتاف اجملاال
مم اسرتا يجية احلفاظ ناى األمم الق مي اللريب ويف نفس 
ال قت احلفاظ ناى امل ارد اللررية يف ظل إنفاق املايارات 
سن اي لصاحل الق ى الكربى جملرد احلص ل ناى األساحة 

 حىت ل  كانت لغري االستخدام.
النه ض ابلتلاون  لكم غياب اإلرادة السياسية يف

االقتصادي اللريب يلترب السبب الرئيسي وراء غياب هذه 
                                                           

 .254، 251املصدر السارق، أل  (4)
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القضااي املهمة نم أجندة القمة اللررية ومم مث ضلف 
اللمل اللريب املشرتك والدوران رع نفس ال اثئق والنص أل 

يف ظل انقسامات نررية نررية  ،القد ة حبثًا نم إجنا  م ه م
التنا ل نم جزء مم وشك ك واهتامات متبادلة  لل 

املكتسبات اآلنية لصاحل اللمل اللريب املشرتك أو 
 .أمرا مستبلًدا املكتسبات رليدة املدى

وقد  ات االنقسامات اللررية يف مست ى ضليف 
بل القادة اللرب ضمم فلاليات قمة مم املشاركة مم قِّ 

رريوت االقتصادية. ومع ذلك فإن درس القمم اللررية 
 مة اللررية األخرية يف   نس ي ضح أنالسارقة مثل الق

املشاركة يف املمتررات اللررية ال  لكس ابلضرورة إ ااًن أبمهية 
التلاون املشرتك أو القضااي اللررية وإمنا  تجاى كثريًا األرلاد 
املتلاقة ابجملام ت الربو  ك لية لقيادة الدولة املنظمة مثل 

  نس مث  مشاركة أمري قطر أو ماك السل دية يف قمة
انسحاهبم منها، فضً  نم أهنا  لكس اخل فات رع الدول 

 اللررية ناى مست ى الدن ات واحلض ر.
أما ابلنسبة ملقررات قمة رريوت فإهنا   اجه الشال  
كغريها مم القمم االقتصادية السارقة والقمم اللررية رشكل 
نام؛ نتيجة غياب اإلرادة السياسية ونقص التم يل )النا ج 

 اشرة نم غياب اإلرادة السياسية(.مب
وي حظ املتفحص يف جدول أنمال القمة اللررية 
وج د اللناويم الرباقة اليت   حي وكأن امل اطنع اللرب 
يليش ن يف نليم وافر؛ يف وقت يليش غالبيتهم ظروفًا 

وحترير  ،قاسية، ومم هذه اللناويم: األمم املائي والغذائي
ور يل املمتسسات  ،اجلماركالتجارة والتخاص مم قي د 

 ،وحتسع الرناية الصحية ،ومكافحة الفقر والبطالة ،الصغرية
وهي نفس اللناويم اليت  ؛وررط شبكات النقل الربي

 صدرت جداول أنمال القمم االقتصادية األررلة؛ دون 
 !(1)إجنا 

                                                           

القمم االقتصادية اللررية وأ مة  رحيل املافات... هل خترتقها  (1)
 متاح ناى: ،84/8/2182رريوت؟، اللريب اجلديد، 

   http://cutt.us/TcvFG  

وال يلد هذا القص ر خاًتا رقمة رريوت فقط؛ 
مم االقتصادية اللررية فبمقارنة النص أل الصادرة نم الق

الث ث املاضية؛  تبع سلة الفج ة رع النص أل وال اقع 
اللريب فضً  نم  بين نفس مشرونات ومبادرات ونص أل 
القمم الث ث السارقة رتلدي ت طفيفة مثل: مكافحة 
البطالة والفقر، وفتح احلدود وإ الة الل ائق مم أمام التبادل 

والتجارة البينية ومشروع  التجاري، و ايدة االستثمارات
االحتاد اجلمركي، ومنطقة التجارة احلرة، إضافة إىل املشاريع 
اللررية املشرتكة يف جماالت البىن التحتية والطريان والكهرابء 
وغريها؛ يف حع يليش امل اطم اللريب يف ظل غ ء األسلار 
وار فاع  كاليف املليشة و ايدة مست ايت الفقر والبطالة 

الفساد وهنب الثروات ورهم القرارات ال طنية  وجرائم
االقتصادية والسياسية لتلايمات املمتسسات املالية الدولية 

 مثل تندوق النقد الدويل.
ويبدو أن املسئ لع اللرب أنفسهم آمن ا رلدم 
جدوى هذه االجتمانات والقمم فقرروا منذ قمة الرايض 

سن ات رداًل  أررعنقد القمة االقتصادية اللررية كل  2181
يف حع شهدت قمة رريوت األخرية اقرتاح  ،مم نامع

حممد اجلدنان و ير املالية السل دي دمج القمة اللررية 
االقتصادية يف القمة اللررية الدورية اللادية؛ ناى حن  يهدد 

سن ات مم  نشراستمرارية انلقاد هذه القمة رلد حن  
 .(2)دةدورات انلقادها يف ظل خمرجات واقلية حمدو 

 ***** 
 

                                                           

.. مشهد مكرر، مصطفى نبد الس م، قمة رريوت (2)
 http://cutt.us/B5i8v، متاح ناى: 21/8/2182

http://cutt.us/TcvFG
http://cutt.us/TcvFG
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مؤمتر القمة العربية األوروبية والرؤية األوروبية 

 لبعض دول املنطقة
 أمحد الب هي

 :مقدمة

أنانؤؤؤؤؤت اجلاملؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة يف الرارؤؤؤؤؤع و اللشؤؤؤؤؤريم مؤؤؤؤؤم 
نقؤؤؤؤؤد أول قمؤؤؤؤؤة نرريؤؤؤؤؤة  2181ديسؤؤؤؤؤمرب/كان ن األول نؤؤؤؤؤام 

أوروريؤؤؤؤؤؤؤؤة مبدينؤؤؤؤؤؤؤؤة شؤؤؤؤؤؤؤؤرم الشؤؤؤؤؤؤؤؤيخ يف الرارؤؤؤؤؤؤؤؤع واللشؤؤؤؤؤؤؤؤريم مؤؤؤؤؤؤؤؤم 
، و هؤؤؤي القمؤؤؤة األوىل مؤؤؤم ن نهؤؤؤا 2182ام فرباير/شؤؤؤباط نؤؤؤ

القضؤؤااي  الؤؤيت  مؤؤع رؤؤع القؤؤادة اللؤؤرب واألوروريؤؤع ملناقشؤؤة
وابلؤؤرغم مؤؤم جنؤؤاح املؤؤمترر و كاياؤؤه  .(1)شؤؤرتكذات االهتمؤام امل

حبضؤؤؤؤؤ ر أغاؤؤؤؤؤب قؤؤؤؤؤادة الؤؤؤؤؤدول األوروريؤؤؤؤؤة ال سؤؤؤؤؤيما املستشؤؤؤؤؤارة 
ي، األملانيؤؤة أجنؤؤي  مريكؤؤل ورئيسؤؤة الؤؤ  راء الربيطانيؤؤة  رييؤؤزا مؤؤا

وابلرغم مؤم مشؤاركة دوانلؤد اتسؤك، رئؤيس اجملاؤس األورويب، 
رنفسؤؤؤؤه يف ربسؤؤؤؤة املؤؤؤؤؤمترر مؤؤؤؤع الؤؤؤؤرئيس املصؤؤؤؤؤري نبؤؤؤؤد الفتؤؤؤؤؤاح 

إال أهنؤؤؤا انتهؤؤؤت كمؤؤؤا رؤؤؤدأت حبسؤؤؤب كثؤؤؤري مؤؤؤم  ،(2)السيسؤؤؤي
قؤؤؤؤؤؤرارات تؤؤؤؤؤؤابة ذات قيمؤؤؤؤؤؤة  ل إىل أي ِّ املؤؤؤؤؤؤراقبع، دون الت تُّؤؤؤؤؤؤ

االحتاد  مت نايها أج اء خروج رريطانيا مموقد غيَّ  ،حقيقية
وقد انقش القادة األوروريي ن واللرب الكثري مم  ،(3)األورويب

                                                           

  ابحث يف اللا م السياسية، حاتل ناى املاجستري يف الشمتون
 الدولية مم اجلاملة األمريكية.

 24اجلاملة اللررية  لام نقد القمة اللررية األورورية ابلقاهرة  (1)
 22ط ع: ، اتريخ اال2181ديسمرب  24فرباير، الي م السارع، 

 http://bit.do/eS3a5، متاح نرب الرارط التايل: 2182ماي  
مصر: شرم الشيخ حتتضم أول قمة نررية أورورية لتلزيز التلاون ( 2)

 81، اتريخ االط ع: 2182فرباير  24، 24رع الدول، فرانس 
 http://bit.ly/2Vzltkfالرارط التايل:  رب، متاح ن2182ماي  

(3) Dominic Dudley, Europe's Summit 

With Arab League Ends As It Began, 

 شؤؤؤؤؤرنية...الاإلرهؤؤؤؤؤاب واهلجؤؤؤؤؤرة غؤؤؤؤؤري و القضؤؤؤؤؤااي مثؤؤؤؤؤل األمؤؤؤؤؤم 
إال أن ما يثري التساؤل ح ل هذا املمترر هؤ  اسؤتمرار  .(4)إخل

 لؤؤاون الؤؤدول األوروريؤؤة مؤؤع دول املنطقؤؤة ابلؤؤرغم مؤؤم انتشؤؤار 
قؤؤ ق اإلنسؤؤان هبؤؤا. فبحسؤؤب االسؤتبداد السياسؤؤي وانتهؤؤاك ح

ؤؤؤؤ الؤؤؤؤذي  صؤؤؤؤدره ممتسسؤؤؤؤة  2182ر احلريؤؤؤؤة اللؤؤؤؤاملي للؤؤؤؤام ممتش ِّ
يؤؤة ت ملظؤؤم الؤؤدول اللرريؤؤة مرا ؤؤب متدن ِّ م هؤؤاوس، احتاَّؤؤو فريؤؤد
ت أررلة منهؤا قائمؤة ا ابلنسبة لبقية دول اللامل، رل واحتاَّ جدا 

ؤ .(5)أس أ دول اللامل مم حيؤث احلريؤة والد قراطيؤة ر أمؤا ممتش ِّ
الؤؤؤؤؤؤؤؤذي  صؤؤؤؤؤؤؤؤدره جماؤؤؤؤؤؤؤؤة  2181ة اللؤؤؤؤؤؤؤؤاملي للؤؤؤؤؤؤؤؤام الد قراطيؤؤؤؤؤؤؤؤ

أوضؤؤؤؤؤح أن منطقؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤرق  دك ن مسؤؤؤؤؤت الربيطانيؤؤؤؤؤة فقؤؤؤؤؤياإل
فريقيؤؤؤا هؤؤؤؤي أد  منؤؤؤؤاطق اللؤؤؤامل مؤؤؤؤم حيؤؤؤؤث أاألوسؤؤؤط ولمؤؤؤؤال 

نظاًما ابملنطقة مم أتل  84ف التقرير الد قراطية، فقد تنَّ 
فؤؤإن حالؤؤة حقؤؤ ق  كؤؤذلك،  (6)كأنظمؤؤة سؤؤاط ية خالصؤؤة  21

 كم حبال أفضل مم حال الد قراطية  ملاإلنسان يف املنطقة 
الؤذي  2182واحلق ق السياسية وفًقؤا لاتقريؤر السؤن ي للؤام 

ي فامؤاذا إذا يضؤح ِّ  ،(7) ؤشو  صدره منظمة هي مؤان رايؤتس و 
ق ا هبؤؤا مثؤؤل االحتؤؤاد األورويب وأنضؤؤاؤه ابلقؤؤيم الؤؤيت طاملؤؤا  شؤؤدَّ 

نشؤؤؤؤر الد قراطيؤؤؤؤة ومحايؤؤؤؤة حقؤؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤؤان، وكيؤؤؤؤف هلؤؤؤؤم أن 
هؤؤؤذا ابلتلؤؤؤاون ال ثيؤؤؤق مؤؤؤع أكثؤؤؤر منؤؤؤاطق اللؤؤؤامل قمًلؤؤؤا يناقضؤؤؤ ا 

                                                                                    

Overshadowed By Brexit, Forbes, 25 

February 2019, accessed: 22 May 2019, 

available at: http://cutt.us/vhMVW 

(4) EU-League of Arab States Summit, 

European Commission, 25 February 2019, 

accessed: 22 May 2019, available at: 

http://cutt.us/cU09d 

(5) Democracy in retreat: world freedom 

report 2019, Freedom House, accessed: 19 

June 2019, available at: 

http://cutt.us/Pc9D1 

(6) Democracy Index 2018: Me too? 

Political participation, protest and 

democracy, the Economist Intelligence 

Unit, accessed:  19 June 2019, available at: 

http://cutt.us/r0Vqh  

(7) World Report 2019, Human Rights 

Watch, accessed: 19 June 2019, available 

at: http://cutt.us/tmp0g 

http://bit.do/eS3a5
http://bit.ly/2Vzltkf
http://cutt.us/vhMVW
http://cutt.us/cU09d
http://cutt.us/Pc9D1
http://cutt.us/r0Vqh
http://cutt.us/tmp0g
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هلؤؤذه القؤؤؤيم؟ األمؤؤؤر الؤؤؤذي يسؤؤؤاند ناؤؤؤى دنؤؤؤم الشؤؤؤرنية احملايؤؤؤة 
واإلقايمية لتاك األنظمؤة السؤاط ية القمليؤة، وهؤ  مؤا  سؤلى 

تها نظمة الساط ية نندما   اجه حتدايت لشرنيَّ إليه مجيع األ
ل مؤؤؤؤم سؤؤؤؤ ردي ا. وهؤؤؤؤي اللمايؤؤؤؤة الؤؤؤؤيت أمساهؤؤؤؤا كؤؤؤؤا ودولياؤؤؤؤياؤؤؤؤحما ِّ 

وداملاسؤؤؤ  ابلنمؤؤؤ ذج الؤؤؤديناميكي لاشؤؤؤرننة، حيؤؤؤث  سؤؤؤتخدم 
األنظمؤؤؤة السؤؤؤاط ية أنشؤؤؤطتها الدوليؤؤؤة لؤؤؤدنم شؤؤؤرنية حكمهؤؤؤا 

هؤؤذه هؤي امللضؤؤاة الؤيت حيؤؤاول هؤذا التقريؤؤر  .(1)اا وناملياؤداخاياؤ
اإلجارؤؤؤة ننهؤؤؤا، وهؤؤؤ  ابملناسؤؤؤبة نفؤؤؤس السؤؤؤمتال الؤؤؤذي طرحتؤؤؤه 

 .(2)ها نم املمتررة اجلارداين الربيطانية يف  قرير تحيف

نسؤؤتطيع اإلجارؤؤة ناؤؤى هؤؤذا السؤؤمتال مؤؤم خؤؤ ل فهؤؤم 
طبيلة املصاحل األورورية يف املنطقؤة واالسؤرتا يجية الؤيت  تبلهؤا 

نظمؤؤؤؤؤؤؤة االسؤؤؤؤؤؤؤؤتبدادية الؤؤؤؤؤؤؤدول األوروريؤؤؤؤؤؤؤؤة يف التلامؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤؤع األ
السؤؤؤاط ية الؤؤؤيت ال  رانؤؤؤي قؤؤؤيم الد قراطيؤؤؤة وحقؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤان 

 ملختافة.ولكنها  راني املصاحل األورورية ا

هنؤؤاك اللديؤؤد مؤؤم مسؤؤت ايت التحايؤؤل الؤؤيت  كننؤؤا أن 
ض هلؤؤؤؤا لفهؤؤؤؤم هؤؤؤؤذا التنؤؤؤؤاقض يف السياسؤؤؤؤات األوروريؤؤؤؤة. نتلؤؤؤؤرَّ 

 اال اه السائد يف املنظ رات ال اقلية، فنق م فيمكننا أن نتبىنَّ 
 ابلتحايل ناى مست ى الدولة الق مية ر تفها كيؤااًن مسؤتق ا 

يًضؤؤؤا أن نقؤؤؤ م رتحايؤؤؤل  اؤؤؤك  كننؤؤؤا أو ة. لؤؤؤه مصؤؤؤاحله اخلاتَّؤؤؤ
املصؤؤاحل ناؤؤى مسؤؤت ى تؤؤانلي القؤؤرار، مصؤؤاحلهم ومنظؤؤ راهتم 

دات اللمؤؤؤؤل هبؤؤؤؤا، ونؤؤؤؤم راهتم نؤؤؤؤم البيئؤؤؤؤة الدوليؤؤؤؤة وحمؤؤؤؤدَّ و صؤؤؤؤ ُّ 
وسؤؤ ف  ،(3)اهتمامؤؤات انخبؤؤيهم مؤؤم نامؤؤة اجلمهؤؤ ر األورويب

                                                           

(1) Adele Del Sordi and Emcmuela 

Dalmasso, The Relation between External 

and Internal Authoritarian Legitimation: 

The Religious Foreign Policy of Morocco 

and Kazakhstan, Taiwan Journal of 

Democracy, Vol. 14, No. 1, 2018, pp. 95-

116. 

(2) The Guardian view on Egypt and 

Europe: embracing authoritarianism | 

Editorial, The Guardian, 24 February 

2019, accessed: 19 May 2019, available at: 

http://cutt.us/rjvkY 

(3) Richard C. Snyder, H. W. Bruck, and 

Burton Sapin (Eds.), Foreign Policy 

حنؤؤؤؤاول أن نقؤؤؤؤ م ابإلجارؤؤؤؤة ناؤؤؤؤى سؤؤؤؤمتال الدراسؤؤؤؤة مؤؤؤؤم خؤؤؤؤ ل 
ناك اللديد مم األطر النظرية ذلك هك  اجلمع رع الطريقتع.

الؤؤؤؤؤيت  كننؤؤؤؤؤا أن نسؤؤؤؤؤتخدمها لفهؤؤؤؤؤم طبيلؤؤؤؤؤة وأول يؤؤؤؤؤة املصؤؤؤؤؤاحل 
املختافؤؤؤة ابلنسؤؤؤبة لادولؤؤؤة أو تؤؤؤناع القؤؤؤرار السياسؤؤؤي هبؤؤؤا. إال 
أننؤؤؤا سؤؤؤ ف نسؤؤؤتلع يف هؤؤؤذه الدراسؤؤؤة ررابنيؤؤؤة املصؤؤؤاحل الؤؤؤيت 

أسؤتاذ اللاؤ م السياسؤية جباملؤة  ،استخدمها رروس جنتاسؤ ن
كتارؤؤؤه "السياسؤؤؤة اخلارجيؤؤؤة األمريكيؤؤؤة:   يف"ديؤؤؤ ك" األمريكيؤؤؤة 

 تايل:الوهي ك ،(4)"28القرن  ديناميكية االختيار يف

مصؤؤؤاحل  تلاؤؤؤؤق ربسؤؤؤؤط النفؤؤؤ ذ السياسؤؤؤؤي واحملافظؤؤؤؤة  -
 .نايه

 .مصاحل  تلاق ابلرخاء االقتصادي -
 مصاحل  تلاق ابلرغبة يف حتقيق السام واالستقرار. -
 .مصاحل  تلاق رنشر القيم والدفاع ننها -

اهلرياركية لامصاحل  صاح لاتطبيق ناى كافؤة  إن هذه
املست ايت، فالدوافع املتلاقة ابلنف ذ السياسي مثً   كم أن 

ر ناؤؤى املسؤؤت ى الفؤؤردي ررغبؤؤة تؤؤانع القؤؤرار يف احملافظؤؤة  فسَّؤؤ
ناؤؤؤؤى مكانتؤؤؤؤه وم قلؤؤؤؤه مؤؤؤؤم السؤؤؤؤاطة، و كؤؤؤؤم  فسؤؤؤؤريها ناؤؤؤؤى 
مسؤؤت ى املمتسسؤؤات وال حؤؤدات املختافؤؤة داخؤؤل الدولؤؤة ررغبؤؤة 

ملمتسسؤؤؤة يف حيؤؤؤا ة أكؤؤؤرب قؤؤؤدر مؤؤؤم النفؤؤؤ ذ والتؤؤؤأثري يف نمايؤؤؤة ا
تنع القرار. أما ناى املست ى الدويل فيمكم  فسريها ررغبة 
الدولؤؤة يف حفؤؤظ أمنهؤؤا مؤؤم االنتؤؤداء اخلؤؤارجي وناؤؤى سؤؤ مة 

رؤؤؤؤل وناؤؤؤؤؤى نف ذهؤؤؤؤا وأتثريهؤؤؤؤا اإلقايمؤؤؤؤؤي  ،وراسؤؤؤؤك حؤؤؤؤدودها
والؤؤؤؤؤدويل. كؤؤؤؤؤذلك  كؤؤؤؤؤم اسؤؤؤؤؤتخدام هرياركيؤؤؤؤؤة املصؤؤؤؤؤاحل هؤؤؤؤؤذه 

ستبيان مؤدى أمهيؤة املصؤاحل املختافؤة ابلنسؤبة للامؤة مجهؤ ر ال
 الناخبع أو الرأي اللام رشكل أوسع.

مم    ر يب أمهية هذه املصاحل ابلنسبة لكل ٍّ وقد يتغريَّ 
وقؤؤؤؤد خيؤؤؤؤدم رلضؤؤؤؤها  ،وقؤؤؤؤد  تلؤؤؤؤارض وقؤؤؤؤد  تقؤؤؤؤاطع ،الفؤؤؤؤاناع

                                                                                    

Decision- Making, (New York: Free Press, 

1962). 

(4) Bruce W. Jentleson, American foreign 

policy: The dynamics of choice in the 21st 

century, (New York: W. W. Norton, 
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ل حتايؤؤل التفانؤؤل رينهؤؤا حتايؤؤل و ث ِّؤؤ .رلًضؤؤا ناؤؤى املؤؤدى البليؤؤد
انع القؤؤرار ومؤؤدى أتثريهؤؤا ناؤؤى قرارا ؤؤه، األمؤؤر الؤؤذي دوافؤؤع تؤؤ

ؤؤ ر اسؤؤرتا يجية الؤؤدول األوروريؤؤة يف التلامؤؤل مؤؤم شؤؤأنه أن يفس ِّ
همؤة ابنتهؤاك حقؤ ق اإلنسؤان. وقبؤل مع أنظمة اسؤتبدادية متَّ 

أن ننتقؤؤؤؤل إىل حماولؤؤؤؤة اإلجارؤؤؤؤة ناؤؤؤؤى التسؤؤؤؤاؤل الرئيسؤؤؤؤي هلؤؤؤؤذا 
ر لكؤؤؤؤي التقريؤؤؤؤر، سؤؤؤؤ ف نلؤؤؤؤرج ناؤؤؤؤى اجملؤؤؤؤرايت الفلايؤؤؤؤة لامؤؤؤؤمتر

نتص ر رؤيؤة شؤاماة لؤه ونبؤدأ اإلجارؤة ناؤى امللضؤاة الؤيت حنؤم 
 رصددها ناى ض ء هذه اجملرايت.

 جمرايت املؤمتر: -أوالا 

حتديؤؤد جؤؤدول أنمؤؤال املؤؤمترر ليشؤؤمل اللديؤؤد  لقؤؤد متَّ 
مؤؤؤم القضؤؤؤااي الؤؤؤيت حتظؤؤؤى ابهتمؤؤؤام الطؤؤؤرفع اللؤؤؤريب واألورويب 

ية واجلر ؤؤة وناؤؤى رأسؤؤها قضؤؤااي اإلرهؤؤاب واهلجؤؤرة غؤؤري الشؤؤرن
ات النؤؤؤؤزاع اإلقايمؤؤؤؤي والؤؤؤؤدويل املنظمؤؤؤؤة اللؤؤؤؤاررة لاحؤؤؤؤدود ومافَّؤؤؤؤ

وخؤ ل املؤؤمترر الؤذي  رأسؤؤه كؤل مؤؤم  ،(1)والقضؤية الفاسؤؤطينية
الؤؤرئيس املصؤؤري نبؤؤد الفتؤؤاح السيسؤؤي ودوانلؤؤد   سؤؤك رئؤؤيس 

سؤامان رؤؤم ق اللاهؤؤل السؤل دي املاؤؤك اجملاؤس األورويب،  طؤرَّ 
ل اإليؤؤؤؤراين يف ابلتؤؤؤؤدخُّ  دَ ونؤؤؤؤدَّ  ،نبؤؤؤؤد اللزيؤؤؤؤز إىل األ مؤؤؤؤة اليمنيؤؤؤؤة

ناؤؤؤى  دَ املنطقؤؤؤة. أمؤؤؤا الؤؤؤرئيس نبؤؤؤد الفتؤؤؤاح السيسؤؤؤي فقؤؤؤد شؤؤؤدَّ 
ق  ضؤؤرورة  لؤؤاون مجيؤؤع األطؤؤراف يف مكافحؤؤة اإلرهؤؤاب و طؤؤرَّ 

ل لتسؤؤؤؤؤؤؤ ية سياسؤؤؤؤؤؤؤية لأل مؤؤؤؤؤؤؤات كؤؤؤؤؤؤؤذلك إىل ضؤؤؤؤؤؤؤرورة الت تُّؤؤؤؤؤؤؤ
د جؤؤؤؤة يف ليبيؤؤؤؤا وسؤؤؤؤ راي والؤؤؤؤيمم. كؤؤؤؤذلك نؤؤؤؤؤدَّ اإلقايميؤؤؤؤة املتأج ِّ 

ل الدول اللررية أمحد أر  الغؤيط، ابلتؤدخُّ  األمع اللام جلاملة
 اخلارجي مم قبل ق ى إقايمية مثل إيران و ركيا.

أنؤرب رئؤيس اجملاؤس األورويب  ،ناى اجلانب األورويب
 يف عدوانلؤؤؤؤؤؤد   سؤؤؤؤؤؤك نؤؤؤؤؤؤم أمهيؤؤؤؤؤؤة  لؤؤؤؤؤؤاون اللؤؤؤؤؤؤرب واألوروري ِّؤؤؤؤؤؤ
إال أنؤه  ،م اجهة ما أمساهؤا "قؤ ى دوليؤة رليؤدة نؤم منطقتنؤا"

، ويرى رلض اخلرباء أنه رمبا قصؤد الصؤع هذه الق ى مل يسم ِّ 

                                                           

-وسام نبد اللايم،  لرف ناى جدول أنمال القمة اللررية (1)
، 2182فرباير  24األورورية رشرم الشيخ، ر ارة األهرام اإللكرتونية، 

: الرارط التايل ، متاح نرب2182  ي لي 8اتريخ االط ع: 
http://cutt.us/Dusef 

نقؤؤؤد جاسؤؤؤة مغاقؤؤؤة  ويف اليؤؤؤ م الثؤؤؤاين لامؤؤؤمترر، متَّ  ،(2)وروسؤؤيا
ث يف رلؤؤؤض القضؤؤؤااي اؤؤؤ هم لاتباُحؤؤؤحضؤؤؤرها قؤؤؤادة الؤؤؤدول وممث ِّ 

الؤؤيت رؤؤس أمؤؤم املنطقؤؤة وأ ماهتؤؤا املشؤؤتلاة. وقؤؤد نقؤؤد الزنمؤؤاء 
نؤؤب دة جباوالرؤسؤؤاء األوروريؤؤ ن واللؤؤرب لقؤؤاءات ثنائيؤؤة متلؤؤد ِّ 

جاسات النقاش اللامؤة ملناقشؤة القضؤااي املشؤرتكة. ويف ختؤام 
نقد جاسة ختامية   ها ممترر تحفي أُنانت فيه  املمترر متَّ 

صؤؤت يف سؤؤبع ات إليهؤؤا القمؤؤة والؤؤيت  اخَّ القؤؤرارات الؤؤيت   تَّؤؤ
د فيهؤؤا املشؤؤارك ن ناؤؤى ضؤؤرورة التلؤؤاون رؤؤع نشؤؤرة نقطؤؤة أكَّؤؤ

النزانؤات  ن الؤدويل حلؤل ِّ مجيع األطراف واالنتماد ناى القان  
و لزيؤؤؤؤؤؤز  ،2111يؤؤؤؤؤؤة املسؤؤؤؤؤؤتدامة لالؤؤؤؤؤؤامل موااللتؤؤؤؤؤؤزام خبطؤؤؤؤؤؤة التن

 وكؤؤذلك اللمؤؤل املشؤؤرتك ناؤؤى حؤؤل ِّ  ،التلؤؤاون يف جمؤؤال الطاقؤؤة
النزانؤؤؤؤؤؤؤات رطريقؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤامية مبؤؤؤؤؤؤؤا فيهؤؤؤؤؤؤؤا القضؤؤؤؤؤؤؤية الفاسؤؤؤؤؤؤؤطينية 

ا. وأشؤؤؤؤؤارت ا ومالياؤؤؤؤسياسؤؤؤؤيا  "األونؤؤؤؤؤ روا"واالسؤؤؤؤتمرار يف دنؤؤؤؤم 
قشؤة احلاضؤريم األ مؤات األقايميؤة يف القرارات كذلك إىل منا

ؤؤؤ ه إىل احلاؤؤؤ ل السياسؤؤؤية الؤؤؤيمم وليبيؤؤؤا وسؤؤؤ راي وقؤؤؤرارهم ابلت جُّ
ؤؤؤؤ د السؤؤؤؤامية اآلمنؤؤؤؤة لتسؤؤؤؤ يتها. وابلنسؤؤؤؤبة لسؤؤؤؤ راي حتديؤؤؤؤًدا، أكَّ

املشؤؤارك ن ناؤؤى احؤؤرتام قؤؤرارات جماؤؤس األمؤؤم ومؤؤمترر جينيؤؤف 
ر احلاضؤؤؤؤرون دنؤؤؤؤم جهؤؤؤؤ د ق رايبيؤؤؤؤا قؤؤؤؤرَّ . ويف مؤؤؤؤا يتلاَّؤؤؤؤ2182
.  2184ايت املتحؤؤؤؤدة ودنؤؤؤم اال فؤؤؤؤاق السياسؤؤؤي للؤؤؤؤام الؤؤؤ ال

د املشارك ن ناى منع انتشار األسؤاحة الن ويؤة يف كذلك أكَّ 
يف اف الديين والثقة أشكال التطرُّ الشرق األوسط وحماررة كافَّ 
 .(3)واحرتام حق ق اإلنسان

أما وقد نرضنا أهم جمرايت املمترر وأهم القرارات اليت 
 ن، ناينؤؤؤؤا اآلن حماولؤؤؤؤؤة اإلجارؤؤؤؤة ناؤؤؤؤؤى ل إليهؤؤؤؤا املشؤؤؤؤؤارك  تَّؤؤؤؤ

السمتال الرئيسي هلذا التقرير: ملاذا  تلاون الدول األورورية مع 

                                                           

  اتل أشغال القمة اللررية األورورية لاي م الثاين لبحث النزانات ( 2)
ي لي   8، اتريخ االط ع: 2182فرباير  24، 24اإلقايمية، فرانس 

 http://cutt.us/QgswQ :الرارط التايل ، متاح نرب2182
شرم الشيخ: إىل ماذا   تات القمة اللررية األورورية؟، يب يب ( 3)

، 2182ي لي   8، اتريخ االط ع: 2182فرباير  24سي نريب، 
 http://cutt.us/uC2m8 :الرارط التايل متاح نرب

http://cutt.us/Dusef
http://cutt.us/Dusef
http://cutt.us/QgswQ
http://cutt.us/uC2m8


 

80 

هم رؤؤؤه تها الدوليؤؤة، رغؤؤم مؤؤا  ُؤؤؤتَّ دول املنطقؤؤة، ممؤؤا يؤؤدنم شؤؤرنيَّ 
 دوهلا مم استبداد سياسي وانتهاك حلق ق اإلنسان؟

ملاذا تدعم الدول األوروبية شرعية أنظمة سولطوية 
 اإلنسان و تقمع التحول الدميقراطي؟ تنتهك حقوق

ننؤؤؤؤؤدما  قؤؤؤؤؤ م قؤؤؤؤؤ ى اسؤؤؤؤؤتبدادية سؤؤؤؤؤاط ية رؤؤؤؤؤدنم دول 
اسؤتبدادية أخؤؤرى رشؤىت ال سؤؤائل، فاؤيس يف األمؤؤر نجؤؤب أو 
 نؤؤؤاقض، فهؤؤؤذا ربسؤؤؤاطة هؤؤؤ  األمؤؤؤر البؤؤؤدهي املنطقؤؤؤي. أمؤؤؤا أن 

و ؤؤؤ ف ِّر هلؤؤؤا  ؤؤؤدنم دول د قراطيؤؤؤة ألنظمؤؤؤة سؤؤؤاط ية اسؤؤؤتبدادية 
التسؤؤاؤل هنؤؤا ينبؤؤع و مؤؤم اللجؤؤب. هنؤؤا يكفالشؤؤرنية الدوليؤؤة، 

مم التناقض الظاهر والفج رع القيم واملبؤادئ امللانؤة ل حتؤاد 
اؤؤؤة يف نشؤؤؤؤر الد قراطيؤؤؤة ومحايؤؤؤة حقؤؤؤؤ ق األورويب ودولؤؤؤه املتمث ِّ 

اإلنسان، ورع دنؤم االحتؤاد ودولؤه لؤدول اسؤتبدادية سؤاط ية 
همة ابنتهاك حق ق اإلنسان ناى نطاق واسؤع. وقؤد كؤان متَّ 

القمة اللرريؤة األوروريؤة، الؤذي ُنقؤد مبدينؤة شؤرم الشؤيخ ممترر 
، والؤؤذي حضؤؤره أغاؤؤب قؤؤادة الؤؤدول األوروريؤؤة، 2182نؤؤام 

أحؤؤؤؤؤد أرؤؤؤؤؤر   ايؤؤؤؤؤات هؤؤؤؤؤذا التنؤؤؤؤؤاقض الظؤؤؤؤؤاهر يف السياسؤؤؤؤؤات 
 األورورية.

ريؤؤؤؤد أنؤؤؤؤه  كننؤؤؤؤا حؤؤؤؤل هؤؤؤؤذا التنؤؤؤؤاقض الظؤؤؤؤاهر إذا مؤؤؤؤا 
 ا هبرميؤؤؤة املصؤؤؤاحل الؤؤؤيت اسؤؤؤتخدمها جنتاسؤؤؤ ن يف كتارؤؤؤهاسؤؤؤتلنَّ 

ففي هذه اهلرمية  .(1)واليت ذكرانها آنًفا حتت اإلطار النظري
 غاؤؤؤؤب ناؤؤؤؤى الؤؤؤؤدول وتؤؤؤؤانلي القؤؤؤؤرار السياسؤؤؤؤي هبؤؤؤؤا املصؤؤؤؤاحل 

و ايهؤا يف األمهيؤة  ،قة رتحصيل النف ذ السياسؤي واألمؤماملتلا ِّ 
قة رتحقيق الرخاء االقتصادي لادولة وم اطنيها املصاحل املتلا ِّ 

م واالسؤؤؤتقرار. أمؤؤؤا املصؤؤؤاحل مث املصؤؤؤاحل املر بطؤؤؤة حبفؤؤؤظ السؤؤؤ 
ق رنشر املبادئ والقيم فتأيت يف ذيل القائمة، رل قد اليت  تلاَّ 
ك ى هذه املبادئ والقيم أكثر مم ك هنؤا واجهؤة  تحؤرَّ ال  تلدَّ 

خافهؤؤؤا هؤؤؤذه الؤؤؤدول لشؤؤؤرننة رلؤؤؤض  فان هتؤؤؤا ناؤؤؤى السؤؤؤاحة 
الدولية. أما نند  لارض هذه املصاحل و ضارهبا، فإن مصاحل 

ب ناؤى رؤد وأن  تغاَّؤ السياسي والرخاء االقتصؤادي الالنف ذ 

                                                           

(1) Bruce W. Jentleson, American foreign 

policy, Op. cit. 

ا يف اهؤا. وهؤذا مؤا رؤدى جاياؤمجيع االنتبارات القيمية و تخطَّ 
مؤؤؤؤؤمترر القمؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة األوروريؤؤؤؤؤة يف شؤؤؤؤؤرم الشؤؤؤؤؤيخ ويف سؤؤؤؤؤؤائر 
 ايؤؤؤات دنؤؤؤؤم الؤؤؤؤدول األوروريؤؤؤؤة ألنظمؤؤؤؤة سؤؤؤؤاط ية اسؤؤؤؤتبدادية 

  نتهك حق ق اإلنسان ناى نطاق واسع.

قة حبفؤظ ه احلالة يبدو أن املصاحل املتلا ِّ إال أنه يف هذ
ودول لمؤؤؤؤال  ةاللرريؤؤؤؤ لاؤؤؤؤة يف الؤؤؤؤدو السؤؤؤؤ م واالسؤؤؤؤتقرار، املتمث ِّ 

ع أفريقيؤؤؤا خاتؤؤؤة يف  قاؤؤؤيص أنؤؤؤداد املهؤؤؤاجريم غؤؤؤري الشؤؤؤرني ِّ 
ومكافحؤؤؤؤؤة اإلرهؤؤؤؤؤاب، هؤؤؤؤؤي الغالبؤؤؤؤؤة ناؤؤؤؤؤى دوافؤؤؤؤؤع كثؤؤؤؤؤري مؤؤؤؤؤم 

قؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ابلرخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء ع  ايهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا املصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحل املتلا ِّ الفؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاناع األوروري ِّؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
 ننهؤؤؤؤؤؤا مشؤؤؤؤؤؤرتايت تصؤؤؤؤؤادي، الؤؤؤؤؤؤيت مؤؤؤؤؤؤم املمكؤؤؤؤؤم أن  لؤؤؤؤؤؤرب ِّ االق

األسؤؤؤاحة الضؤؤؤخمة الؤؤؤيت  قؤؤؤ م هبؤؤؤا دول املنطقؤؤؤة مؤؤؤم الؤؤؤدول 
قؤؤة ربسؤؤط النفؤؤ ذ األوروريؤؤة. وأتيت يف املر بؤؤة الثالثؤؤة  اؤؤك املتلا ِّ 

السياسؤؤؤي واحلفؤؤؤاظ نايؤؤؤه خاتؤؤؤة يف منطقؤؤؤة الشؤؤؤرق األوسؤؤؤط 
ا اليت ردأت دول أخرى مثل روسيا والصع يف  لظيم نف ذهؤ

ق القؤؤيم واملبؤؤادئ، أي قؤؤة رتحقُّؤؤهبؤؤا. رينمؤؤا أتيت املصؤؤاحل املتلا ِّ 
ل القائمؤؤؤة، يؤؤنشؤؤر الد قراطيؤؤة ومحايؤؤة حقؤؤ ق اإلنسؤؤان، يف ذ

 ن املختافؤ ن ابإلشؤارة إليهؤا حيث يكتفي ال نبؤ ن األوروريُّؤ
 ر ناى الل قات الق ية مع أنظمة املنطقة.إشارة ناررة ال  متث ِّ 

املتعلقة ابحلفظ السالم واالستقرار  : أسبقية املصاحلاثنياا
 ال سيما تقليص اهلجرة غري الشرعية يف مصر واملنطقة

إن التفؤؤان ت األوروريؤؤة مؤؤع منطقؤؤة الشؤؤرق األوسؤؤط 
ة  جبؤؤؤ ء األمهيؤؤؤة الكبؤؤؤرية الؤؤؤيت ي ليهؤؤؤا كافَّؤؤؤولمؤؤؤال أفريقيؤؤؤا  بؤؤؤع ِّ 
ع ملسؤؤؤألة اهلجؤؤؤرة غؤؤؤري الشؤؤؤرنية واألسؤؤؤباب ال نبؤؤؤع األوروري ِّؤؤؤ

قرار السياسؤؤؤؤؤؤؤؤي ت ؤؤؤؤؤؤؤدفع إليهؤؤؤؤؤؤؤؤا مثؤؤؤؤؤؤؤؤل نؤؤؤؤؤؤؤدم االسؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤيت قؤؤؤؤؤؤؤؤد 
واالقتصؤؤؤادي واإلرهؤؤؤاب يف الشؤؤؤرق األوسؤؤؤط... إخل، حيؤؤؤؤث 
 شؤؤري كثؤؤري مؤؤم التحاؤؤي ت والتقؤؤارير إىل أمهيؤؤة هؤؤذه القضؤؤية 
يف التفكؤؤري الؤؤدويل األورويب. ولنأخؤؤذ نظؤؤرة نامؤؤة ناؤؤى الؤؤرأي 

كؤؤذلك الؤؤرأي اللؤؤام يف ث ثؤؤة مؤؤم أهؤؤم الؤؤدول و اللؤؤام األورويب 
ؤؤؤاألورور ر يؤؤؤة وهؤؤؤي فرنسؤؤؤا وأملانيؤؤؤا ورريطانيؤؤؤا. ففؤؤؤي إطؤؤؤار املمتش ِّ

( الؤؤؤؤؤؤذي يصؤؤؤؤؤؤدره اجملاؤؤؤؤؤؤس Eurobarometerاألورويب )
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 ،(1)األورويب كؤؤؤل نؤؤؤام مللرفؤؤؤة ا اهؤؤؤات الؤؤؤرأي اللؤؤؤام األورويب
ة الؤؤؤؤؤدول األوروريؤؤؤؤؤة إىل أشؤؤؤؤؤارت إجؤؤؤؤؤاابت اجلمهؤؤؤؤؤ ر يف نامَّؤؤؤؤؤ

األمهية القصؤ ى لقضؤية اهلجؤرة واإلرهؤاب. فلنؤد سؤمتاهلم نؤم 
أجؤؤؤؤاب  م قضؤؤؤؤيتع   اجهؤؤؤؤان االحتؤؤؤؤاد األورويب اآلن، فقؤؤؤؤدأهؤؤؤؤ

مجه ر أغاب الدول األورورية أبن قضؤية اهلجؤرة هؤي القضؤية 
)الشؤؤؤكل  األهؤؤؤم الؤؤؤيت   اجؤؤؤه االحتؤؤؤاد  ايهؤؤؤا مسؤؤؤألة اإلرهؤؤؤاب

( أن قضية اهلجرة قد حظيؤت 2الشكل ). ويظهر يف (2)(8
ة هؤا قضؤيهتمؤام األورويب اللؤام رينمؤا  اتْ % مؤم اال41رنسبة 

. أمؤؤا الؤرأي اللؤؤام يف (3)(2شؤكل ال) %21اإلرهؤاب رنسؤؤبة 
فرنسؤؤا وأملانيؤؤا ورريطانيؤؤا فقؤؤد أشؤؤار أيًضؤؤا إىل أول يؤؤة القضؤؤااي 

قة ابإلرهؤاب واهلجؤرة غؤري الشؤرنية وال ضؤع االقتصؤادي املتلا ِّ 
تع   اجؤؤؤؤؤه ر دهؤؤؤؤؤم قضؤؤؤؤؤيَّ  والبطالؤؤؤؤة. فلنؤؤؤؤؤد سؤؤؤؤؤمتاهلم نؤؤؤؤؤم أهؤؤؤؤم ِّ 

املنصؤؤرمة رتأكيؤؤد  جؤاءت إجارؤؤة األملؤؤان خؤؤ ل اخلمؤس سؤؤنع
ا نؤؤم أول يؤة اهلجؤرة نؤم غريهؤا مؤم القضؤااي ورفؤارق كبؤري جؤدا 

القضؤؤؤؤية الؤؤؤؤؤيت  ايهؤؤؤؤا يف األمهيؤؤؤؤؤة، حيؤؤؤؤؤث راغؤؤؤؤت ذروهتؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤام 
نقطؤؤؤة كاماؤؤؤة نؤؤؤم قضؤؤؤية  22% رفؤؤؤارق 12رنسؤؤؤبة  2184

                                                           
(1) European Commission, Eurobarometer 

(public opinion), accessed: May 27 2019, 

http://cutt.us/XOVM3  

أول ية قضية اهلجرة لدى الرأي اللام األورويب  ايها مسألة   (2)
 )املمتشر األورويب(، املصدر السارق. اإلرهاب

 
( نسب اهتمام الرأي اللام األورويب ابلقضااي املختافة  2شكل ) ( 3)

 )املمتشر األورويب(، املصدر السارق.

 

ق  اإلرهؤؤؤؤاب الؤؤؤؤيت  ايهؤؤؤؤا يف األمهيؤؤؤؤة، وهؤؤؤؤي القضؤؤؤؤية الؤؤؤؤيت  تلاَّؤؤؤؤ
وجؤاءت نتيجؤة  كذلك حبفظ االستقرار يف الشرق األوسؤط،

سؤؤؤؤتمرار اهتمؤؤؤؤام األملؤؤؤؤان مبسؤؤؤؤألة اد أيًضؤؤؤؤا لتمتك ِّؤؤؤؤ 2181نؤؤؤؤام 
اهلجؤؤؤؤرة ر تؤؤؤؤفها القضؤؤؤؤية األهؤؤؤؤم الؤؤؤؤيت   اجؤؤؤؤه ر دهؤؤؤؤم رنسؤؤؤؤبة 

. أمؤؤا يف فرنسؤؤا فقؤؤد جؤؤاءت البطالؤؤة (4)(1شؤؤكل ال% )21
%  ايهؤؤا اهلجؤؤرة يف 11رنسؤؤبة  2184يف املركؤؤز األول نؤؤام 
صؤؤؤؤؤادي رنسؤؤؤؤؤبة % مث ال ضؤؤؤؤؤع االقت88املر بؤؤؤؤؤة الثانيؤؤؤؤؤة رنسؤؤؤؤؤبة 

ق %، وكاهؤؤؤؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤؤائل  تلاَّؤؤؤؤؤؤؤ2% مث اإلرهؤؤؤؤؤؤؤاب رنسؤؤؤؤؤؤؤبة 81
رشكل مباشر أو غري مباشر ابهلجرة واإلرهاب وما ينتج نم 

ت ظاَّؤ 2181ندم االستقرار يف الشؤرق األوسؤط. ويف نؤام 
وجاء كل مم اإلرهاب واهلجرة يف  ،البطالة حتتل املركز األول

شؤؤكل السؤؤبة لافرنسؤؤيع )املر بؤؤة الثالثؤؤة والرارلؤؤة يف األمهيؤؤة ابلن
ت قضؤية اهلجؤرة هؤي املسؤألة . أما يف رريطانيؤا فقؤد ظاَّؤ(5)(4

، 2185إىل نؤام  2184األهم لدى الرأي اللؤام منؤذ نؤام 
ورغؤؤؤؤؤم ، %21رنسؤؤؤؤؤبة  2184حيؤؤؤؤؤث راغؤؤؤؤؤت ذروهتؤؤؤؤؤا نؤؤؤؤؤام 

 راجؤؤؤؤؤؤع مسؤؤؤؤؤؤألة اهلجؤؤؤؤؤؤرة خؤؤؤؤؤؤ ل السؤؤؤؤؤؤنتع األخري ؤؤؤؤؤؤع، إال أن 
األوسؤؤط  ظؤؤل إحؤؤدى قؤؤة ابالسؤؤتقرار يف الشؤرق املسؤائل املتلا ِّ 

                                                           

( أهم القضااي اليت  شغل الرأي اللام األملاين )املمتشر 1شكل )( 4)
 األورويب(، املصدر السارق

 
 شغل الرأي اللام الفرنسي )املمتشر ( أهم القضااي اليت 4شكل ) (5)

 األورويب(، املصدر السارق.

 

http://cutt.us/XOVM3
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حيؤث جؤاء اإلرهؤاب  ،أهم القضااي اليت يهتم هبا الرأي اللؤام
%  ايؤؤؤؤؤه قضؤؤؤؤؤؤية 81يف املر بؤؤؤؤؤة الرارلؤؤؤؤؤؤة رنسؤؤؤؤؤبة  2181نؤؤؤؤؤام 

وقؤؤد  ،% مؤؤم اهتمؤؤام الؤؤرأي اللؤؤام الربيطؤؤاين2اهلجؤؤرة رنسؤؤبة 
مؤؤم اجلر ؤؤة واإلسؤؤكان املر بؤؤة الثانيؤؤة والثالثؤؤة، ومهؤؤا  كؤؤل    احتؤؤلَّ 

ان يف أذهؤؤان الكثؤؤرييم مبسؤؤألة اهلجؤؤرة القضؤؤيتان الاتؤؤان  ر بطؤؤ
 .(1)(4شكل ال) غري الشرنية كذلك

وجاءت نتائج االنتخاابت الربملانية األورورية األخرية 
ؤؤؤؤ2182للؤؤؤؤام  ة ، والؤؤؤؤيت فؤؤؤؤا ت هبؤؤؤؤا األحؤؤؤؤزاب اليمينيؤؤؤؤة املهتمَّ

د مبؤؤؤا ال يؤؤؤدع رقضؤؤؤااي اهلجؤؤؤرة غؤؤؤري الشؤؤؤرنية وال جئؤؤؤع، لتمتك ِّؤؤؤ
تهؤؤا ابلنسؤؤبة لامؤؤ اطم وأول يَّ  جمؤؤااًل لاشؤؤك أمهيؤؤة  اؤؤك القضؤؤااي

ؤؤؤ .(2)األورويب ؤؤؤ  ض ِّ ر األورويب  ح هؤؤؤذه اإلحصؤؤؤاءات لاممتش ِّ
كؤؤؤذلك الغيؤؤؤاب شؤؤؤبه الكامؤؤؤل ملسؤؤؤائل السياسؤؤؤات األوروريؤؤؤة 
اخلارجيؤؤؤؤة مقارنؤؤؤؤة ابملسؤؤؤؤائل احملايؤؤؤؤة. وابلؤؤؤؤرغم مؤؤؤؤم أن الغالبيؤؤؤؤة 

ى يف هذه الدول الث ث أجؤار ا ابإلجيؤاب ننؤد سؤمتاهلم كرب ال
ل االحتاد األورويب لضؤمان ي افق ن أن يتدخَّ  نم ما إذا كان ا

حقؤؤؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤؤؤان، إال أنؤؤؤؤؤه ليسؤؤؤؤؤت هنؤؤؤؤؤاك إحصؤؤؤؤؤاءات نؤؤؤؤؤم 
مؤؤؤ قفهم مؤؤؤم  اؤؤؤك القضؤؤؤية إذا مؤؤؤا ق رنؤؤؤت ابملسؤؤؤائل األخؤؤؤرى 

 اليت حتظى ابلنصيب األكرب مم اهتمامهم.

فؤؤؤإن كؤؤؤان ذلؤؤؤك هؤؤؤ  رأي نامؤؤؤة اجلمؤؤؤاهري األوروريؤؤؤة، 
ال خيتاؤؤؤؤف كثؤؤؤؤريًا.  عفؤؤؤؤإن رأي النخبؤؤؤؤة مؤؤؤؤم اخلؤؤؤؤرباء والسياسؤؤؤؤي ِّ 

فلنؤؤد النظؤؤر إىل أحؤؤد أكثؤؤر أنظمؤؤة املنطقؤؤة قمًلؤؤا لاد قراطيؤؤة 

                                                           

( أهم القضااي لدى الرأي اللام الربيطاين )املمتشر 4شكل ) (1)
 .األورويب(، املصدر السارق

 
(2) Luke Baker, Far-right Wins French 

Vote in Eu Election, but Macron Limits 

Damage, Reuters, 26 May 2019, accessed: 

27 May 2019, available at: 

https://reut.rs/2YR8egQ 

وحقؤؤ ق اإلنسؤؤان، يؤؤراه الساسؤؤة األوروريؤؤ ن ر تؤؤفه النمؤؤ ذج 
ا األجنح يف التلامل مع اهلجرة غري الشؤرنية، حيؤث  قؤل جؤدا 

ع القؤؤادمع مؤؤم رؤؤ ده مقارنؤؤة أنؤؤداد املهؤؤاجريم غؤؤري الشؤؤرني ِّ 
األوسؤؤؤط ولمؤؤؤال أفريقيؤؤؤا. وقؤؤؤد دنؤؤؤى  رغريهؤؤا مؤؤؤم دول الشؤؤؤرق

دوانلؤؤؤؤؤؤد اتسؤؤؤؤؤؤك، رئؤؤؤؤؤؤيس اجملاؤؤؤؤؤؤس األورويب، قؤؤؤؤؤؤادة أورواب إىل 
مناقشة الل قات الق ية مع ذلك النظام لقدر ه ناى مقاومة 

 .(3)شرنيةالنمايات التهريب واهلجرة غري 

أما رأي اخلرباء يف جمال الل قات اخلارجيؤة األوروريؤة 
 قؤؤؤدير أمهيؤؤؤة الل قؤؤؤات الق يؤؤؤة  طًؤؤؤا ن ًنؤؤؤا مؤؤؤا رؤؤؤعفيؤؤؤأيت متخب ِّ 

ألنظمؤؤؤة اللرريؤؤؤة ورؤؤؤع انتقؤؤؤؤاده اجلؤؤؤا م أبن سياسؤؤؤات  اؤؤؤؤك اب
ي إىل االسؤؤؤؤتقرار الؤؤؤؤذي يطمؤؤؤؤح إليؤؤؤؤه قؤؤؤؤادة األنظمؤؤؤؤة لؤؤؤؤم  ؤؤؤؤمتد ِّ 

أورواب يف املنطقؤؤة. وجنؤؤد ذلؤؤك واضؤؤؤًحا مؤؤم خؤؤ ل االطؤؤؤ ع 
ناؤؤؤؤؤى التقؤؤؤؤؤارير واخلطؤؤؤؤؤاابت املفت حؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤيت يصؤؤؤؤؤدرها اجملاؤؤؤؤؤس 

ارجية إىل قادة أورواب وتؤناع السياسؤة األورويب لال قات اخل
ك رلؤؤؤؤض  اؤؤؤؤؤك التلايقؤؤؤؤات مؤؤؤؤؤم فبؤؤؤؤؤالرغم مؤؤؤؤم  شؤؤؤؤؤكُّ . (4)هبؤؤؤؤا

جؤؤدوى اللمؤؤل مؤؤع أنظمؤؤة سؤؤاط ية قمليؤؤة يف مسؤؤألة اهلجؤؤرة 
ق إىل مشؤؤؤؤؤؤؤك ت وحتقيؤؤؤؤؤؤؤق األمؤؤؤؤؤؤؤم واالسؤؤؤؤؤؤؤتقرار، دون التطؤؤؤؤؤؤؤرُّ 

وابلؤؤؤرغم مؤؤؤم التشؤؤؤديد املسؤؤؤتمر ، (5)انتهؤؤؤاك حقؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤان

                                                           
)3( Nikolaj Nielsen, EU promotes 'Egypt 

model' to reduce migrant numbers, 

euobserver, 18 September 2019, accessed: 

27 May 2019, available at: 

https://euobserver.com/migration/142878 

(4) Articles on Egypt, European council on 

foreign relations, accessed: 28 May 2019, 

available at: 

 https://www.ecfr.eu/archives/C323 

)5( Chloe Teevan, More for less? Europe’s 

new wave of ‘migration deals’, European 

council on foreign relations, 8 October 

2018, accessed: 28 May 2019, available at: 

http://cutt.us/w0VYA, also see: 

- European Working Group on Egypt,  

Open letter from the European Working 

Group on Egypt, European council on 

foreign relations, 15 April 2016, accessed: 

28 May 2019, available at: 

http://cutt.us/TxSzw 

https://reut.rs/2YR8egQ
https://euobserver.com/migration/142878
https://www.ecfr.eu/archives/C323
http://cutt.us/w0VYA
http://cutt.us/TxSzw
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ة حقؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤؤان ننؤؤؤد التلامؤؤؤؤل ق ملشؤؤؤكاناؤؤؤى أمهيؤؤؤة التطؤؤؤؤرُّ 
ملها، إال أن الرأي السائد ه  أن إقامة ن قات ق يؤة ملهؤا 
هؤؤؤؤؤ  أمؤؤؤؤؤر ضؤؤؤؤؤروري وال م لضؤؤؤؤؤمان حتقيؤؤؤؤؤق املصؤؤؤؤؤاحل األوروريؤؤؤؤؤة 
واالسؤؤتقرار يف املنطقؤؤة. فتجؤؤد مقؤؤااًل حيؤؤاجج أبن الطريؤؤق إىل 

، وخطؤؤؤؤاب مفتؤؤؤؤ ح إىل (1)االسؤؤؤؤتقرار يف ليبيؤؤؤؤا  ؤؤؤؤر نؤؤؤؤرب مصؤؤؤؤر
ة قبيؤؤؤل  ايرهتؤؤؤا إىل مصؤؤؤر حيثهؤؤؤا ناؤؤؤى طؤؤؤرح املستشؤؤؤارة األملانيؤؤؤ

مسألة حق ق اإلنسان دون إنكار أمهية الل قات الق ية مع 
، وخطؤؤاب آخؤؤر مماثؤؤل (2)النظؤؤام هبؤؤا لضؤؤمان اسؤؤتقرار املنطقؤؤة

ؤؤري إىل رئؤؤيس الؤؤ  راء الربيطؤؤاين وقتهؤؤا ديفيؤؤد كؤؤام ه إليؤؤه ون ي ج ِّ
احل  مؤم ذلؤك كاؤه أول يؤة  اؤك املصؤويتبؤعَّ  ،(3)النصائح ذاهتؤا
سؤؤؤؤؤؤؤتقرار يف الشؤؤؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤؤؤط ظ السؤؤؤؤؤؤؤ م واالفؤؤؤؤؤؤؤاملر بطؤؤؤؤؤؤؤة حب

ة و قايص اهلجرة غري الشرنية ومكافحة اإلرهاب، لدى كافَّؤ
ع، ناؤؤؤى غريهؤؤؤا مؤؤؤم املصؤؤؤاحل القيميؤؤؤة مثؤؤؤل ال نبؤؤؤع األوروري ِّؤؤؤ

 نشر الد قراطية ومحاية حق ق اإلنسان.

األمهيوووووووة الكبووووووورية للمصووووووواحل املتعلقوووووووة ابلرخووووووواء  -لثاوووووووااث
 ياالقتصاد

قة حبفظ السام واالستقرار يف إن أول ية املسائل املتلا ِّ 
الشؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤط ومؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤر بط هبؤؤؤؤا يف اللقايؤؤؤؤؤة األوروريؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤم 
مسائل اهلجؤرة غؤري الشؤرنية واإلرهؤاب، إمنؤا  نبؤع أساًسؤا مؤم 

                                                           
(1) Adel Abdel Ghafar & Mattia Toaldo, 

Does the road to stability in Libya pass 

through Cairo?, European council on 

foreign relations, 5 June 2017, accessed: 

28 May 2019, available at: 

http://cutt.us/YWZFg 

(2) European Working Group on Egypt, 

Open letter to Chancellor Merkel, 

European council on foreign relations, 1 

March 2017, accessed: 28 May 2019, 

available at: http://cutt.us/HLtyi 

)3( European Working Group on Egypt, 

Open letter to British PM David Cameron 

from the European Working Group on 

Egypt, European council on foreign 

relations, 4 November 2015, accessed: 28 

May 2019, available at: 

http://cutt.us/S6OJQ  

ر نايهؤؤا هؤؤذه األمهيؤؤة القصؤؤ ى لامصؤؤاحل االقتصؤؤادية الؤؤيت  ؤؤمتث ِّ 
إن مسؤؤؤألة البطالؤؤؤة القضؤؤؤااي. فكمؤؤؤا رأينؤؤؤا يف اجلؤؤؤزء السؤؤؤارق، فؤؤؤ
مؤؤؤة يف سؤؤؤام أولؤؤؤ ايت وال ضؤؤؤع االقتصؤؤؤادي حتتؤؤؤل مر بؤؤؤة متقد ِّ 

الرأي اللام األورويب. لذلك فإن أتمع فرأل اللمل و نشيط 
الصؤؤؤؤنانات الراكؤؤؤؤؤدة يُلؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤم أهؤؤؤؤم أولؤؤؤؤؤ ايت تؤؤؤؤؤناع القؤؤؤؤؤرار 

 السياسي يف أورواب وخنبها وانخبيها.

 متؤهويكفي هنا اإلشارة إىل اإلسهام الكبري الؤذي قدَّ 
دول املنطقؤؤؤة ألحؤؤؤد أهؤؤؤم القطانؤؤؤات الضؤؤؤخمة يف االقتصؤؤؤاد 
األورويب، أال وهؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  قطؤؤؤؤؤؤؤؤؤاع الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤنانات الدفانيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤارة 
األسؤؤؤؤؤاحة. فمؤؤؤؤؤم خؤؤؤؤؤ ل نظؤؤؤؤؤرة سؤؤؤؤؤريلة ناؤؤؤؤؤى  قؤؤؤؤؤارير ملهؤؤؤؤؤد 

( املخؤؤؤتص يف SIPRIسؤؤؤت كه مل الؤؤؤدويل ألحبؤؤؤاث السؤؤؤ م )
جنؤؤد أن مصؤؤر   ،(4)هؤؤذا الشؤؤأن نؤؤم مبيلؤؤات األسؤؤاحة اللامليؤؤة

 رد لألسؤؤؤاحة مؤؤؤم فرنسؤؤؤا خؤؤؤ ل اخلمؤؤؤس كانؤؤؤت أكؤؤؤرب مسؤؤؤت
سن ات األخرية مبشرتايت راغ مقدارها ح ايل ث ثة مايؤارات 
دوالر، وهذه اخلمس سن ات هي فؤرتة حكؤم النظؤام املصؤري 

أمؤؤؤا ابلنسؤؤؤبة لربيطانيؤؤؤا، فؤؤؤإن السؤؤؤل دية  ُلؤؤؤد أكؤؤؤرب  .(5)احلؤؤؤايل
مسؤؤؤت رد لألسؤؤؤاحة منهؤؤؤا. فخؤؤؤ ل اللشؤؤؤر سؤؤؤن ات املنصؤؤؤرمة، 

دية وحؤؤدها مؤؤا قيمتؤؤه مخسؤؤة مايؤؤارات ومئؤؤة سؤؤت ردت السؤؤل  ا
مايؤؤ ن دوالر مؤؤم األسؤؤاحة الربيطانيؤؤة وهؤؤ  مؤؤا يلؤؤادل حؤؤ ايل 

 ل كؤؤؤؤلُّ يشؤؤؤؤك ِّ . (6)% مؤؤؤؤم تؤؤؤؤادرات األسؤؤؤؤاحة الربيطانيؤؤؤؤة41
ذلك ابلطبع نبًئا كبريًا ناؤى تؤناع السياسؤة األوروريؤة إذا مؤا 

ثؤؤؤل الؤؤؤيت ر ،أرادوا اختؤؤؤاذ م اقؤؤؤف تؤؤؤارمة  ؤؤؤاه  اؤؤؤك األنظمؤؤؤة
مفت حؤؤة ورائجؤؤة ألحؤؤد أهؤؤم قطانؤؤات الصؤؤنانة لؤؤديهم سؤؤ قًا 

                                                           

)4( SIPRI Arms Transfers Database, 

Stockholm international peace research 

institute, accessed: 28 May 2019, available 

at: http://cutt.us/VavqG  

)5( SIPRI Arms Transfers Database, TIV 
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accessed: 28 May 2019, available at: 
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(6) SIPRI Arms Transfers Database, TIV 

of arms exports from the United Kingdom, 

2008-2018,  accessed: 28 May 2019, 
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املنافسة الشرسة مع ال الايت املتحدة وروسيا  يف ظل ِّ خاتة 
 .(1)يف ذلك اجملال

ماذا عن املصاحل املرتبطوة ببسوط النفووذ السياسوي 
 ؟على املنطقة

إن املصؤؤاحل الؤؤؤيت  تلاؤؤق ربسؤؤؤط النفؤؤ ذ السياسؤؤؤي هلؤؤؤي 
دولؤؤؤة. وقؤؤؤد كانؤؤؤت  أحؤؤؤد أهؤؤؤم دوافؤؤؤع السياسؤؤؤة اخلارجيؤؤؤة ألي ِّ 

منطقة الشؤرق األوسؤط للقؤ د، أي منؤذ هنايؤة احلؤرب اللامليؤة 
شكل أكرب رلد انتهاء احلرب الباردة،  قع ركاماهؤا رالثانية و 
غيؤؤؤاب قؤؤؤ ى نامليؤؤؤة  فؤؤؤ ذ األمريكؤؤؤي املباشؤؤؤر يف ظؤؤؤل ِّ حتؤؤؤت النُّ 

 رشؤؤؤكل أخؤؤؤرى منافسؤؤؤة. إال أن ذلؤؤؤك ال ضؤؤؤع قؤؤؤد رؤؤؤدأ يتغؤؤؤريَّ 
رريؤؤؤؤؤؤع اللؤؤؤؤؤؤريب ومؤؤؤؤؤؤا  ؤؤؤؤؤؤ ه مؤؤؤؤؤؤم ماحؤؤؤؤؤؤ ظ منؤؤؤؤؤؤذ قيؤؤؤؤؤؤام ثؤؤؤؤؤؤ رات ال

لؤؤؤد أن آثؤؤؤرت الؤؤؤ الايت ببؤؤؤات يف املنطقؤؤؤة. فاضؤؤؤطراابت و قاُّ 
بؤات، املتحدة النأي رنفسها نم االخنؤراط رقؤ ة يف  اؤك التقاُّ 

تها ردأت  ظهر مساحة مم الفراغ الدويل ما لبثت أن استغاَّ 
. ومؤع رؤيؤة  عمثؤل روسؤيا حتؤت قيؤادة الؤرئيس رؤ   ق ى دوليؤة

الطؤؤؤرف نؤؤؤم  طيع الؤؤؤدول األوروريؤؤؤة غؤؤؤضَّ كؤؤؤل ذلؤؤؤك، ال  سؤؤؤت
ل رلد ف ذ الروسي املتنامي يف املنطقة والذي ردأ يتساَّ هذا النُّ 

سؤؤؤ راي إىل ليبيؤؤؤا والؤؤؤيمم ورمبؤؤؤا حؤؤؤىت إىل مصؤؤؤر ودول اخلاؤؤؤيج. 
ضؤرورة االخنؤراط  ىع ير لذلك، فإن رلض املسمتولع األوروري ِّ 

يف ن قؤؤؤؤؤؤات أقؤؤؤؤؤؤ ى مؤؤؤؤؤؤع دول املنطقؤؤؤؤؤؤة، مهمؤؤؤؤؤؤا راؤؤؤؤؤؤغ انتهؤؤؤؤؤؤاك 
ل الد قراطي، متها حلق ق اإلنسان وقملها لفرأل التح ُّ أنظ

م دول مثؤؤؤل روسؤؤؤيا والصؤؤؤع فالبؤؤؤديل يف نظؤؤؤرهم هؤؤؤ  أن  تقؤؤؤدَّ 
به االنسحاب األمريكي اجلزئي مم هذا الفراغ الذي سبَّ  ءملل

 ننؤؤؤؤه املسؤؤؤؤمتول ن املنطقؤؤؤؤة. وهؤؤؤؤذا الؤؤؤؤرأي حتديؤؤؤؤًدا هؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا نؤؤؤؤربَّ 
ر القمؤة اللرريؤة  ن تراحة نند سمتاهلم نؤم أمهيؤة مؤمتراألوروريُّ 

 .(2)2182األورورية يف شرم الشيخ 

                                                           

(1) TIMEP Brief: European Arms Sales to 

Egypt, The Tahrir institute for Middle East 

Policy, 29 October 2019, accessed, 28 

May 2019, available at: 

http://cutt.us/USCJK 

(2) First joint EU-Arab summit, an 

opportunity to protect against China and 

 :خامتة

رؤؤدأان هؤؤذا التقريؤؤر رسؤؤمتال رئيسؤؤي حؤؤ ل القمؤؤة اللرريؤؤة 
كيؤؤؤؤؤف : ، أال وهؤؤؤؤؤ 2182األوروريؤؤؤؤؤة يف شؤؤؤؤؤرم الشؤؤؤؤؤيخ نؤؤؤؤؤام 
قة دوًمؤؤؤا رقؤؤؤيم حفؤؤؤظ حقؤؤؤ ق لؤؤؤدول االحتؤؤؤاد األورويب، املتشؤؤؤد ِّ 

ذا اإلنسان ودنم التح ل الد قراطي، أن ُ ساند يف إجناح ه
املؤؤمترر الؤؤؤذي يُلقؤؤد ابالشؤؤؤرتاك مؤؤؤع أكثؤؤر دول اللؤؤؤامل سؤؤؤاط ية 

ي هؤؤؤؤؤؤذه الؤؤؤؤؤؤدول ا حلقؤؤؤؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤؤؤؤان؟ أو ملؤؤؤؤؤؤاذا  ضؤؤؤؤؤؤح ِّ وقمًلؤؤؤؤؤؤ
األوروريؤؤة هبؤؤذه القؤؤيم يف سؤؤبيل إضؤؤفاء الشؤؤرنية الدوليؤؤة ناؤؤى 

 أنظمة هذه الدول؟

وجؤؤؤؤاء حتايؤؤؤؤل دوافؤؤؤؤع الؤؤؤؤدول األوروريؤؤؤؤة ونظرهتؤؤؤؤا حؤؤؤؤال 
م خؤؤؤ ل ريؤؤؤان سؤؤؤاَّ التلامؤؤؤل مؤؤؤع منطقؤؤؤة الشؤؤؤرق األوسؤؤؤط مؤؤؤم 

 هتؤا أو  ر يؤؤب مصؤاحلها مؤؤم حيؤث األمهيؤؤة. حيؤث  بؤؤعَّ أول ايَّ 
قؤة حبفؤظ م املصاحل اآلنيؤة املتلا ِّ أن ملظم الدول األورورية  ُقد ِّ 

السؤؤ م واالسؤؤتقرار يف املنطقؤؤة و قاؤؤيص اهلجؤؤرة غؤؤري الشؤؤرنية 
ومكافحؤؤؤؤؤؤؤؤة اإلرهؤؤؤؤؤؤؤؤاب وكؤؤؤؤؤؤؤؤذلك املصؤؤؤؤؤؤؤؤاحل املر بطؤؤؤؤؤؤؤؤة ابلرخؤؤؤؤؤؤؤؤاء 

الفؤؤؤؤؤراغ الؤؤؤؤؤذي  ء ذ السياسؤؤؤؤؤي ومؤؤؤؤؤلاالقتصؤؤؤؤؤادي ورسؤؤؤؤؤط النفؤؤؤؤؤ
ي ة لاتخا ِّؤؤؤخافتؤؤؤه الؤؤؤ الايت املتحؤؤؤدة. وهؤؤؤي يف ذلؤؤؤك مسؤؤؤتلدَّ 

ل الؤؤد قراطي. نؤؤم قؤؤيم محايؤؤة حقؤؤ ق اإلنسؤؤان ودنؤؤم التحؤؤ ُّ 
وابلرغم مم إترار الرأي اللام األورويب وكذلك رلض اخلرباء 

ؤؤ ع ناؤؤؤى ضؤؤرورة التشؤؤؤديد ناؤؤؤى أمهيؤؤة  اؤؤؤك القضؤؤؤااي واملختص ِّ
ق اإلنسان نند التلامل مع أنظمة املنطقة، القيمية مثل حق  

وابلؤؤرغم مؤؤم أتكيؤؤد رلؤؤض هؤؤمتالء اخلؤؤرباء أن إمهؤؤال مثؤؤل  اؤؤك 
إىل حتقيؤؤؤق االسؤؤؤتقرار املنشؤؤؤ د يف املنطقؤؤؤة  يَ القضؤؤؤااي لؤؤؤم يؤؤؤمتد ِّ 

اع السياسؤؤة اخلارجيؤؤة يف تؤؤنَّ  ناؤؤى املؤؤدى البليؤؤد، إال أن ُجؤؤلَّ 
هم هتمؤؤؤؤؤام رتحقيؤؤؤؤؤق مصؤؤؤؤؤاحلأورواب مؤؤؤؤا  الؤؤؤؤؤ ا يؤؤؤؤؤرون ضؤؤؤؤرورة اال

االقتصؤؤؤؤؤادية والسياسؤؤؤؤؤية رشؤؤؤؤؤكل ناجؤؤؤؤؤل وسؤؤؤؤؤريع، ويؤؤؤؤؤرون أن 
ظم اللررية، أقدر األنظمة الساط ية االستبدادية، ال سيما النُّ 

مم غريها ناى حتقيق هؤذه املصؤاحل وإنفاذهؤا. وقؤد أحسؤنت 
وروريؤة واسؤتغ هلا الدول اللررية الالب ناؤى  اؤك الؤدوافع األ

                                                                                    

Russia, France 24, 24 February, accessed: 

22 May 2019, available at: 

http://cutt.us/DUxW8 
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فسؤؤؤؤؤها ر تؤؤؤؤؤفها مت نتها الدوليؤؤؤؤؤة، فقؤؤؤؤؤد قؤؤؤؤؤدَّ يف دنؤؤؤؤؤم شؤؤؤؤؤرنيَّ 
األقؤؤدر ناؤؤى جماهبؤؤة اإلرهؤؤاب و قاؤؤيص أنؤؤداد املهؤؤاجريم غؤؤري 

ا يف جهؤؤؤع إىل أورواب. و كؤؤؤم رؤيؤؤؤة ذلؤؤؤك جاياؤؤؤع املتَّ الشؤؤؤرني ِّ 
، الؤؤؤؤؤيت رغؤؤؤؤؤم 2182أجنؤؤؤؤؤدة مؤؤؤؤؤمترر القمؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة األوروريؤؤؤؤؤة 

مضم ن حقيقي، حرتت ناى إررا   تها وفراغها مم أي ِّ هتافُ 
افحؤؤؤؤؤؤة اإلرهؤؤؤؤؤؤاب، وإن مل قضؤؤؤؤؤؤااي اهلجؤؤؤؤؤؤرة غؤؤؤؤؤؤري الشؤؤؤؤؤؤرنية ومك

 ل إىل قرارات تابة حقيقية رشأهنا.يت تَّ 
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 1119الشرق األوسط يف مؤمتر وارسو 

 د. رغدة البهي

 :مقدمة

 84و 81ُنقد يف اللاتمة الب لندية وارس ، ي مي 
، املمترر ال  اري الدويل امل سع لتلزيز "الس م 2182فرباير 
اع نم حن  ستع مم يف الشرق األوسط"، حبض ر ممث ِّ واأل

ع لس راي واليمم، وذلك ع األممي ِّ دولة ابإلضافة إىل املنسق ِّ 
رلد مرور شهرٍّ ناى دن ةٍّ أطاقها "مايك ر مبي " )و ير 
اخلارجية األمريكي( يف خطابٍّ ألقاه يف اجلاملة األمريكية 

ية مل اجهة يف القاهرة، لتنسيق اجله د اإلقايمية والدول
نة ل ستقرار يف منطقة الشرق نشاطات إيران املزنزِّ 

 األوسط.
ت إدارة  رامب لارتاجع نم اإلطار رَّ وقد اضطُ 

األتاي الذي رمسه ر مبي  هلذا املمترر مم "رناء حتالف ضد 
إيران" إىل "األمم األوسع" يف الشرق األوسط، ليشمل: 

 مات اإلنسانية الفاسطينية، واأل-نماية الس م اإلسرائياية
يف س راي واليمم، واألمم السيرباين، واإلرهاب والتطرف، 
و ط ير الص اريخ وانتشارها، والتهديدات اليت  ستهدف 

 .(1)االتجارة البحرية، وغريه

ونايه، يثري املمترر مجاًة مم التساؤالت مم قبيل: ما 
هي األهداف اليت سلى املمترر لتحقيقها؟ وملاذا انلقد املمترر 

                                                           

  ،مدرس اللا م السياسية، ركاية االقتصاد واللا م السياسية
 جاملة القاهرة.

( ممترر وارس : دالالت املكان واخلافيات واألهداف،  قدير 1)
وحدة الدراسات السياسية، )الدوحة: املركز اللريب لألحباث م قف، 

 (، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  81ودراسة السياسات، 
https://bit.ly/2VURS9X 

يف ذلك الت قيت؟ وملاذا مت اختيار ر لندا حتديًدا النلقاده؟ 
حا لٍّ أو  س ايت لاصرانات  م املمترر أيَّ واألهم، هل  ضمَّ 

القائمة أو األ مات املندللة يف املنطقة اللررية أو الشرق 
األوسط؟ وهل رمى إىل حتقيق مصاحل الدول اللررية وشل هبا 

 أم مصاحل الق ى غري اللررية؟

جارة نم التساؤالت السارقة،  نقسم ال رقة ولإل
ل البحثية إىل سبلة أجزاء؛ يناقش أوهلا أهداف املمترر، وحيا ِّ 

اثنيها داللة الت قيت، ويناقش اثلثها دوافع ر لندا مم وراء 
صل رارلها أبرر  املشاركع وغري استضافة املمترر، ويتَّ 

 املشاركع فيه، ويرتد خامسها أرر  التصرحيات اليت
ق سادسها إىل م اقف رلض الدول اللررية نها، ويتطرَّ  ضمَّ 

ن حتال خارة أق سارلها إىل أرر  نتائجه، ناى منه، ويتطرَّ 
 ال رقة دالال ه.

 أهداف املؤمتر: -أوالا 

 ناول املمترر ندًدا مم القضااي اإلقايمية املهمة، مبا 
يف ذلك: اإلرهاب، والتطرف، و ط ير الص اريخ، والتجارة 

بحرية، واألمم، فمم شأن إحرا  رلض التقدم يف  اك ال
القضااي أن يصل ابال فاق الن وي مع إيران إىل نقطة الت ا ن 

لل االلتزام ره خيارًا أكثر ملق لية ابلنسبة لا الايت  
 املتحدة.

م فكر ه وأشرف ناى ل املمترر الذي قدَّ مثَّ  ؛ونايه
مراقبة  اإلنداد له السفري "ررااين ه ك" )رئيس جلنة

نشاطات إيران ر  ارة اخلارجية األمريكية( مناسبًة جلمع 
ع ناًنا حتت نن ان م اجهة "اخلطر مسمتولع نرب وإسرائياي ِّ 

حتقيق التقارب رع اللرب وإسرائيل هدفًا  دُّ لَ اإليراين"، ويؤُ 
رئيًسا وجزًءا مم جه د واشنطم الدانمة إلنشاء حتالف 

نا   اللريب، الذي يضم سرتا يجي أو الالشرق األوسط اال
دول اخلايج إضافة إىل مصر واألردن، ناى أن ي اكب ذلك 

 ا.إسرائيايا -ا نسيًقا نرريا 

اإلن ن نم إنشاء  وكان مم املفرتض أن يتمَّ 
الدول  "حتالف الشرق األوسط االسرتا يجي" يف قمة  ضمُّ 

https://bit.ly/2VURS9X
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اللررية الثماين إضافة إىل ال الايت املتحدة يف واشنطم يف 
، إال أن ذلك مل حيدث رسبب استمرار 2181 ررأكت  

األ مة اخلايجية وحصار قطر، وهكذا، قاد الفشل األمريكي 
يف مجع احلافاء اللرب إىل   سيع دائرة املشاركة ابلدن ة إىل 

 نقد ممترر وارس .

وإن أمكم االستدالل ناى هدف املمترر مم 
ليت  صرحيات "مايك ر مبي " )و ير اخلارجية األمريكي(، ا

دنا فيها مل اجهة التهديدات اإليرانية والتلاون وفق حتالفاتٍّ 
جديدة مل اجهة حتدايت املنطقة، فقد ذهبت رلض 
التحاي ت إىل أن هدف املمترر رح ر ح ل  ك يم حتالفٍّ 

ذلك ناى خافية الرغبة األمريكية يف  وأييت، مناهضٍّ إليران
رامب رناء ائت فٍّ دويل ضدها، رلد انسحاب دوانلد  

اللام املاضي مم اال فاق الن وي، الذي نقد ه ال الايت 
، 2184املتحدة وق ى دولية أخرى مع طهران يف ي لي  

هبدف منلها مم  ط ير س حٍّ ن وي مقارل ختفيف 
. أو رلبارةٍّ أخرى، لبحث  ضافر اجله د (1)اللق ابت

منطقة الشرق  اإلقايمية والدولية إلرساء األمم واالستقرار يف
د اإليراين وم اجهته، و لزيز الدنم وسط، ووقف التمدُّ األ

 األمريكي إلسرائيل.

لذا، هدفت ال الايت املتحدة مم خ ل نقد هذا 
املمترر إىل إنشاء حتالف دويل مناهض إليران لاضغط نايها، 

جه ال الايت املتحدة، ودفلها لاقب ل رشروط واشنطم، و تَّ 
وي مع إيران يف منذ قررت االنسحاب مم اال فاق الن  

، إىل  طبيق أقصى قدرٍّ مم الضغ ط ناى 2181 ماي 
ق ث ثة طهران لدفلها لاتفاوض ناى ا فاقٍّ جديد حيق ِّ 

شروط رئيسة هي: منع إيران رص رةٍّ هنائية مم  ط ير ررانمجٍّ 
ن وي، ووقف ررانمج إيران الصاروخي، وملاجلة نف ذ إيران 

 اإلقايمي واللمل ناى احت ائه.

                                                           

( ريش ي رمزي، ممترر وارس ... ن اة حتالفات جديدة مل اجهة 1)
، 2182فرباير  84األوسط، الي م السارع، إيران واإلرهاب ابلشرق 
 https://bit.ly/2H6aIAGمتاح نرب الرارط التايل: 

ال الايت املتحدة إىل طمأنة احلافاء  كما هدفت
اللرب ناى التزام ال الايت املتحدة أبمنهم، خاتة رلدما 

املاضي نم سحب  أنام  رامب يف منتصف ديسمرب
الق ات األمريكية مم س راي وأفغانستان؛ وه  ما أسفر نم 
حالة مم حاالت القاق رع حافاء واشنطم، خص ًتا يف 

نتقاد قبل ذلك ابحتفاظ منطقة اخلايج؛ رلدما ساد ا
ال الايت املتحدة ر ج دها اللسكري لمال شرق س راي 
 مل اجهة النف ذ اإليراين يف املنطقة، واحليا لة دون إنشاء ممر ٍّ 

ي يسمح إليران رررط مناطق نف ذها يف اللراق وس راي رر ِّ 
وت اًل إىل لبنان، وذلك ناى خافية إرداء رلض الدول 

سل دية استلدادها لتحمل جزء مم اخلايجية وناى رأسها ال
 .(2)التكاليف

أو رلبارةٍّ أخرى، يلترب ممترر وارس  جزًءا مم 
جديدٍّ،  ك ن  الرت يبات األمريكية لفرض نظامٍّ إقايمي ٍّ 

ا فيه، يف إطار حتالف الشرق الدول اللررية جزًءا أساسيا 
األوسط االسرتا يجي امللروف ابلنا   اللريب الذي يثري 

يرانية والرتكية. أو رلبارةٍّ اثلثة، هدف املمترر إىل املخاوف اإل
ولتحقيق ذلك،  ،إسرائياي مل اجهة إيران-إنشاء حتالف نريب

ب األمر  س ية القضية الفاسطينية يف إطار "تفقة  طاَّ 
وه  ما يلين  ،اإلسرائياية-القرن"، و طبيع الل قات اللررية

، مقارل قيام إسرائيل مبساندة اللرب ناى م اجهة إيران
 قب هلم رتصفية القضية الفاسطينية.

 داللة التوقيت: -ااثنيا 

ناًما ناى  41 زامم املمترر مع احتفال إيران مبرور 
اإلطاحة مبحمد رضا هبا ي ونظام الشاه املقرب مم الغرب 
وإقامة اجلمه رية اإلس مية. وه  األمر الذي أناد لألذهان 

الذي نقد ه أررع  ، و 8222ممترر غ ادل ب رفرنسا يف نام 
ق ى دولية آنذاك، هي: ال الايت املتحدة، واملماكة 

اال فاق ناى  املتحدة، وفرنسا، وأملانيا الغررية، وفيه متَّ 

                                                           

( ممترر وارس : دالالت املكان واخلافيات واألهداف، مرجع 2)
 سارق.

https://bit.ly/2H6aIAG
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وه  املمترر الذي سبقه اجتماع ، ضرورة رحيل نظام الشاه
غري ملامٍّ جملاس األمم، حتدث فيه "كار ر" نم هناية نظام 

 الشاه وحتمية مغادر ه إيران.

وقبل سفره إىل غ ادل ب، نقد كار ر اجتماًنا مع 
، اختذ خ له قرارًا رضرورة 8222يناير  1مستشاريه يف 

مغادرة الشاه، وذلك نقب  اقيه رسالًة مم السفري 
األمريكي يف طهران يرتد فيها ال ضع اإليراين 
والسيناري هات املطروحة. وقد جاء فيها أن "الشاه ناى 

 اك س ى خياريم؛ أوهلما،  سايم مفرتق طرق"، وأنه ال 
الساطة لشهب ر خبتيار )رئيس ال  راء(، واثنيهما، قمع 

 أنصار اخلميين.

 اك الرمزية رسالًة إىل النظام اإليراين لتغيري  و لدُّ 
 ت سا كه اللدائي  اه املنطقة اللررية، والكف نم التدخُّ 

 السافرة يف الشمتون الداخاية هلا، وإال  فاقمت الضغ ط
يف ظل  زامنه مع  ده ر األوضاع  الغررية نايه، خاتةً 
 .(1)اء اللق ابت االقتصاديةالداخاية اإليرانية جرَّ 

 دوافع بولندا الستضافة املؤمتر: -اثلثاا

ال ينظر ل ارس  كمكانٍّ حمايد مثل جنيف أو 
هاسنكي أو فيينا، وقد أسفر ذلك االختيار نم قاق نددٍّ 

ا: أملانيا، ورريطانيا، وفرنسا، مم الدول األورورية، السيم
 .(2)وغريها مم الدول الدانمة خلطة اللمل املشرتكة الشاماة

فقد مت اختيار اللاتمة الب لندية ناى الرغم مم  راجع 
ويف -اهتمام ر لندا رقضااي الشرق األوسط، غري أهنا 

 نضٌ  فانل يف حاف لمال األطاسي. -املقارل

                                                           

 21( حممد خالد، ممترر وارس  يضع طهران ناى احملك، البيان، 1)
 متاح نرب الرارط التايل:  ،2182يناير 

https://bit.ly/2YQJXaP 
( حممد ما ن، ماذا يكمم وراء م رر وارس  ح ل منطقة الشرق 2)

التارع ل كالة أنباء  ARABIC.NEWS.CNاألوسط، م قع 
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  82شينخ ا الصينية، 

https://bit.ly/2QgOZdq 

لب لندية، يرى ومم خ ل قراء ه ل جهة النظر ا
"ري  ر ر راس" )اخلبري الب لندي يف اجملاس األورويب لال قات 
اخلارجية( أن وارس  ال راك رفض استضافة املمترر، ابلنظر 
 رلل قاهتا ال ثيقة مع ال الايت املتحدة مم جانب، و   ُّ 

ومم مث  ا مع دول االحتاد األورويب مم جانبٍّ آخر؛ن قاهت
ي نم دنمها خلطة اللمل املشرتكة ا ِّ التخ مل  لام ر لندا

 .(3)ةالشاما

و كم  فسري استضافة ر لندا لذلك املمترر سلًيا 
منها إلقامة شراكة خاتة مع ال الايت املتحدة، وه  ما 

ل نايه أتكيد ندد مم ممثاي احلك مة الب لندية ناى يدل ِّ 
الدور الرمزي لاحدث مم أجل  لزيز مكانة ر لندا املتنامية 

لامل والتلاون االسرتا يجي مع واشنطم، يف ظل رغبتها يف ال
يف وج د ق اتٍّ أمريكية دائمة، وقاندةٍّ نسكرية أمريكية 

( مايار دوالر ناى أراضيها، واليت اقرتح 2 تجاو   كافتها )
 "قالة  رامب"هلا الرئيس الب لندي اسم "ف رت  رامب" أو 

تمل أن يف خط ةٍّ مم احمل ،(4)يف سبتمرب املاضي يف واشنطم
 ر رع ر لندا وروسيا.ي إىل  ايدة الت  ُّ  متد ِّ 

ويدفع البلض أبن اختيار ال الايت املتحدة 
لالاتمة الب لندية وارس  للقد املمترر يرسم خط طًا جديدة 
لتقسيم القارة األورورية رع حافاء جدد اترلع هلا يتماه ن 

امى مع سياساهتا اإلقايمية والدولية مم انحية، وحافاء قد
لديهم سياسات أكثر استق اًل ننها يف غرب القارة 
األورورية مم انحيةٍّ أخرى. فمنذ انتهاء احلرب الباردة، 
ا دادت ثقة واشنطم يف دول أورواب الشرقية اليت انضمت 
إىل حاف النا   رلد اهنيار الكتاة االشرتاكية، والسيما 

 أجزاءً ر لندا ومجه رية التشيك الاتع نصبت فيهما واشنطم 
 مم الدرع الصاروخية.

                                                           

 ( املرجع السارق.3)
( ج اناثن مارك س، ممترر وارس : أول حمفل دويل يضم نراًب 4)

 84وإسرائيايع منذ  سلينيات القرن املاضي، م قع يب يب سي نريب، 
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير 

https://bbc.in/2UXdLjP 

https://bit.ly/2YQJXaP
https://bit.ly/2QgOZdq
https://bbc.in/2UXdLjP
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اختيار وارس  للقد املمترر ناى مدى  يدلُّ  ؛ونايه
 ي ِّ االنتماد الكا ِّ  ارهتان ر لندا لاسياسة األمريكية، يف ظل ِّ 

ناى ال الايت املتحدة ألغراض الدفاع نم النفس يف 
م اجهة التهديدات الروسية ألمنها، ومم مث  نحا  ر لندا 

سياسات   نند  لارضها معل اشنطم يف م اقفها، حىت
 االحتاد األورويب.

ناى هامش قمة -لتا وجديٌر ابلذكر أن الدولتع وقَّ 
نقًدا لشراء قاذفات ت اريخ حمم لة مم طرا   -وارس 

مها ال الايت ماي ن دوالر، ُ سا ِّ  484"هيمارس" رقيمة 
ع أن . ومم املت قَّ 2121املتحدة إىل ر لندا حبا ل نام 

يكية لتلزيز ال ج د اللسكري األمريكي يف  صدر قرارات أمر 
ر لندا؛ وه  اهلدف الذي أييت ناى قمة األهداف الب لندية 

 األمنية.

ويف ظل ندم وج د محاسة أورورية للقد  ؛ونايه
رديل،  ص مل اجهة إيران، ظهرت وارس  كخيارٍّ ممترر خمصَّ 
"القان ن  يف ظل وج د حك مة يرأسها حزب وخباتة

كة يف زٌب  ييٌن ذو مي لٍّ أطاسية متشك ِّ واللدالة"، وه  ح
دة لاسياسات اليمينية الشلب رة اليت االحتاد األورويب، وممتي ِّ 

ات استضافة املمترر فرتة حلك مة ينتهجها  رامب، وقد مثَّ 
اليمع احملافظ يف ر لندا لتلزيز الل قات مع واشنطم، يف 

وسط  وقت   اجه فيه نزلة متزايدة داخل االحتاد األورويب،
 .(1)نزاع ح ل التزام احلك مة رسيادة القان ن

 أبرز الدول املشاركة وغري املشاركة يف املؤمتر: -رابعاا

ات أرر  الدول املشاركة يف املمترر يف ال الايت رثَّ 
اها "مايك رينس" )انئب الرئيس األمريكي( املتحدة، ومثَّ 

و"مايك ر مبي " )و ير اخلارجية( و"جاريد ك شنر" 
وانضم إليهم "رنيامع نتنياه "  ،شار الرئيس وتهره()مست

)رئيس ال  راء اإلسرائياي(، وو راء خارجية  سلة دول 
السل دية، واإلمارات، والبحريم، نررية، أرر ها: مصر، و 

                                                           

( ممترر وارس : دالالت املكان واخلافيات واألهداف، مرجع 1)
 سارق.

وشهد املمترر  ؛واليمم، واألردن، والك يت، واملغرب، وُنمان
 ي.لقاءات و راء خارجية نرب مع رئيس ال  راء اإلسرائيا

وأوفدت رريطانيا "جري ي هانت" )و ير خارجيتها(، 
بت هبا احلماة الذي ترح أبن األ مة اإلنسانية اليت  سبَّ 

اللسكرية اليت  ق دها السل دية يف اليمم أتيت ناى قمة 
د مشاركته نقب وضع حرب اليمم ناى قد أكَّ و أول اي ه؛ 

ت   سلة م ض نات جدول األنمال، وناى هذا النح  رَّ 
 ملمترر لتشمل أمم الشرق األوسط.ا

رينما قامت رلض الدول األورورية ابملشاركة يف 
ط غياب و راء املمترر ولكم نقب ختفيض رثياها؛ فقد ساَّ 

تع الكبري ع أملانيا وفرنسا الض ء  ع األوروريَّ خارجية الق َّ 
األورويب ناى خافية االنسحاب -ر األمريكيناى الت  ُّ 

فاق الن وي، وإنادة فرض اللق ابت ناى األمريكي مم اال 
إيران، وأنانت  اك الدول جبانب رريطانيا يف ريانٍّ مشرتك 

ة لاملام ت املالية والتجارية نم إنشاء آليةٍّ أوروريةٍّ خاتَّ 
مع إيران خب ف الدوالر  او ًا للق ابت اإلدارة األمريكية 

 .(2)مع واشنطم ًبا مل اجهةٍّ جديدةٍّ احلالية، و نؤُّ 

ب  صليد يل د ذلك حلرأل  اك الدول ناى  نُّ و 
اها ة خ فاهتا مع إيران، ابنتبار أن السياسة اليت  تبنَّ حدَّ 

ًة وأن األخرية كانت إحدى احملاور الرئيسة يف املمترر، خاتَّ 
انلقاده جاء نقب  فليل آلية جديدة مل اتاة التلام ت 

 اك التجارية مع إيران، كما  كم  فسريه يف إطار سلي 
ة نم السياسة األمريكية فيما الدول النتهاج سياسةٍّ مستقاَّ 

ق ابلتلامل مع رلض املافات اإلقايمية يف املنطقة، ويف يتلاَّ 

                                                           

( ليزيل رو  ن ويمتاان را سينيسكا، أمريكا  سلى لزايدة الضغ ط 2)
، متاح 2182فرباير  81ناى إيران يف ممترر وارس ، م قع رويرت ، 

 https://bit.ly/2HM9St6نرب الرارط التايل: 

https://bit.ly/2HM9St6
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متها املاف اإليراين، جب انبه املختافة الن وية والصاروخية مقد ِّ 
 .(1)واإلقايمية

متها روسيا والصع؛ ة أطراف يف مقد ِّ ومل  شارك ندَّ 
مل قف الروسي يف  ايرة "ألكسندر  اسبيكع" ى افقد  اَّ 

)السفري الروسي يف لبنان( جلربان ابسيل )و ير اخلارجية(، 
ن الدن ة لاممترر ختتاف راًما نم رؤيتنا ح "أبوفيها ترَّ 

 ،لاليش املشرتك و نقية األج اء يف املنطقة كهدفٍّ أساسي"
 ن ممترر وارس  يهدف إلنشاء حتالفٍّ ضدَّ أوأنانت روسيا 

ة يف منطقة الشرق األوسط يإيران، متجاهً  املشكاة الرئيس
ره اإلسرائياي، وه  ما ررَّ -اة يف الصراع اللريبواملتمث ِّ 

أن اجتماناتٍّ مماثاة ال  -أوهلا :" اسبيكع" رث ثة أسباب
 سهم يف حتقيق الس م يف الشرق األوسط املر كز ناى 

درة ال ف د ناى ندم ق -مبدَئي ندم التجزئة واألمم، واثنيها
 -تنانة أي قرارٍّ ألنه حكٌر ناى منظمي املمترر، واثلثها

انلقاد املمترر دون األخذ يف االنتبار آراء ق ى إقايمية وغري 
 ة، ودون رناية األمم املتحدة.إقايمية ندَّ 

الرئيس اإليراين  وابلتزامم مع انلقاد املمترر، سافر
ين يف منتجع روحا ى"حسم روحاين" إىل روسيا؛ حيث التق

س  شي املطل ناى البحر األس د ابلرئيس الروسي ف د ري 
ر  ع ونظريه الرتكي رجب طيب أردوغان ملناقشة ال ضع يف 

 .(2)ر  رامب سحب ق ا ه منهاس راي، اليت قرَّ 

رت "فيديريكا م غرييين" )مسمتولة الل قات كما ررَّ 
ا يف أساسيا اليت كانت طرفًا -اخلارجية يف االحتاد األورويب( 

ًة مبشاركتها يف نَ متذر ِّ  ،ندم حض رها -ا فاق إيران الن وي
ممترر قمة االحتاد األفريقي يف أديس أاباب، لكنها لتقت رداًل 
مم ذلك ر مبي  يف رروكسل، وه  يف طريق ن د ه إىل 

                                                           

 مركز( مسار مغاير: ملاذا   اتل إيران انتقاداهتا لادول األورورية؟، 1)
، متاح 2182فرباير  81، املتقدمة والدراسات لألحباث املستقبل

 .ly/2VhYtpShttps://bitنرب الرارط التايل: 
( ممترر وارس  لاشرق األوسط: واشنطم  سلى لاضغط ناى إيران 2)

، 2182فرباير  France 24 ،81و لزيز الدنم إلسرائيل، م قع 
 https://bit.ly/2NlhGV1متاح ناى الرارط التايل: 

ال الايت املتحدة،كما مل حيضر املسمتول ن الفاسطيني ن 
 .(3)األمريكية إىل القدسنتيجة لقرار واشنطم نقل السفارة 

 أبرز التصرحيات: -خامساا

األمريكي واضًحا ح ل إيران -رر  اخل ف األورويب
يف الكامة االفتتاحية لاممترر اليت ألقاها "رنس"؛ فقد طاب 
مم احلافاء األوروريع االنسحاب مم اال فاق الن وي، 
وأدان مبادرة فرنسا ورريطانيا اليت  سمح لشركاتٍّ أورورية 

 اتاة اللمل يف إيران، ناى الرغم مم فرض اللق ابت مب
األمريكية نايها جمدًدا، وقال "إهنا خط ٌة غري حكيمة 
ستق ي إيران، و ضلف االحتاد األورويب، و بلد املسافة 

 .(4)أكثر رع أورواب وال الايت املتحدة"

الرئيس األمريكي املمترر رسرد األحداث انئب وردأ 
 ،8222نظام الشاه يف فرباير  اليت  زامنت مع سق ط

ع يف طهران مدة و  قف نند احتجا  الدرا ماسيع األمريكي ِّ 
، وكذا الدور اإليراين يف 8222ي ًما يف ن فمرب  444

 ، مثَّ 8211رريل أنسف السفارة األمريكية يف رريوت يف 
مقر املارينز قرب مطار اللاتمة الابنانية يف أكت رر مم اللام 

ع يف لبنان يف منتصف اطنع أمريكي ِّ نفسه، وخطف م  
 ات القرن املاضي.يَّ مثانين

و لد احلماة ناى سا ك إدارة ابراك أوابما اليت 
اختزلت كل أ مات الشرق األوسط يف املاف الن وي اإليراين 

الرئيس األمريكي و صرحيا ه، انئب أهم ما جاء يف خطب 
 رة واليت رح رت ح ل فشل  اك اإلدارة يف استيلاب خط

لي اإليراين الذي يستثمر يف النزنات املذهبية املشروع الت سُّ 
مم أجل  دمري اجملتملات اللررية، وجلاها حتت سط ة 

                                                           

حشيد ضد ( نزار ر ش، ما هي أسباب فشل ممترر وارس  لات3)
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  81إيران؟، م قع سب  نيك، 

https://bit.ly/2JrbevL 
( ممترر وارس : دالالت املكان واخلافيات واألهداف، مرجع 4)

 سارق.

https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://futureuae.com/qwe.rar/Author/Index/25/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9
https://bit.ly/2VhYtpS
https://bit.ly/2NlhGV1
https://bit.ly/2JrbevL
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امليايشيات التارلة لاحرس الث ري اإليراين، واختزلت الصراع 
 مع إيران يف ررانجمها الن وي.

وقد ساوى "مايك ر مبي " يف افتتاح املمترر رع: 
وحزب هللا، واإلرهاب يف الشرق األوسط، خماطر إيران، 

وأنرب نم رغبة واشنطم يف فرض مزيدٍّ مم اللق ابت ناى 
"حسم روحاين"  مم ل ٍّ النظام اإليراين ل قف ندوان ك

)الرئيس اإليراين(، و"قاسم سايماين")قائد فياق القدس يف 
احلرس الث ري( ناى الشرق األوسط؛ مشريًا إىل أن إيران 

رب ناى املنطقة؛ ف   كم حتقيق السام اب ت اخلطر األك
 .(1)واألمم دون م اجهتها

واهتم "مايك رنس" دواًل أوروريًة ابر ة مبحاولة كسر 
ث نم قراري واشنطم اللق ابت األمريكية ناى إيران، وحتدَّ 

ابالنسحاب مم اال فاق الن وي وسحب ق اهتا مم س راي، 
ع، وسليهم الرئيسي ِّ  عمشريًا إىل ندم  لاون الشركاء األوروري ِّ 

اآلليات األورورية ومم ضمنها  إلفساد اللق ابت األمريكية،
كسر اللق ابت األمريكية ناى للتسهيل التجارة مع إيران 

النظام الث ري اإليراين، و ق ي ش كة إيران، و ضلف االحتاد 
م األورويب، و باند رع أورواب وال الايت املتحدة، إذ رك ِّ 

ول األورورية مم شراء تادرات إيران مم  اك اآلليات الد
 النفط والغا  مقارل البضائع األورورية.

ياه  )رئيس ال  راء اإلسرائياي( ند رنيامع نتوأكَّ 
ناى التهديد اإليراين املشرتك لكل مم إسرائيل والدول 

د مستقبانا، م ما يهد ِّ  فهُّ  ل وفًقا له "ناىا يدل ِّ اللررية ممَّ 
إمكانية التلاون يف خمتاف ج انب بات أمننا، و ومتطاَّ 
 .(2)"احلياة

                                                           

( خري هللا خري هللا، ممترر وارس  امتحان آخر ل اشنطم، م قع 1)
، متاح 2182فرباير  82، 2182فرباير  24يدل إيست أون يم، م

 http://bit.ly/2X21Kiuنرب الرارط التايل: 
( رينس يطالب األوروريع ابالنسحاب مم اال فاق الن وي مع 2)

، متاح نرب 2182فرباير  24إيران، م قع ميدل إيست أون يم، 
 https://bit.ly/2Lysultتايل: الرارط ال

 مواقف بعض الدول العربية: -سادساا

 باينت امل اقف اللررية مم املمترر رع الرفض التام له 
ى يف امل قفع الفاسطيين إىل حد مقاطلته )وه  ما  اَّ 

"التطبيع" والرتحيب  والابناين(، واالخنراط فيه إىل حد ِّ 
ى يف امل قفع ت املنطقة )وه  ما  اَّ ابحلا ل اجلاهزة أل ما

ك ات أسباب املقاطلة يف التمسُّ اليمين والبحريين(، ورثَّ 
ل ابمل اقف اللررية الراسخة مم القضية الفاسطينية، رينما رثَّ 

يف  -وفق ما أنام- الغرض الرئيس لادول اللررية املشاركة
قطع الطريق ناى إسرائيل لارتويج أبن اللرب يرفض ن 

 م حسب ما قيل، إذ رنح املقاطلة اللررية لاممترر الس
إسرائيل الفرتة لارتويج أبن اللرب يرفض ن الس م واجلا س 

ة  زيد ملها، كما يلطيها الفرتة لاشروع يف إجراءاتٍّ أحاديَّ 
ونم ًما  كم إمجال أرر  ،  (3)ًماامل قف الفاسطيين أت ُّ 

 ايل:امل اقف اللررية مم املمترر ناى النح  الت

 :مناذج مم املشاركة وامل افقة -8

ناى -راغ ندد الدول اللررية املشاركة يف املمترر 
السل دية،  سلة دول، هي: مصر، و  -املست ى ال  اري

واإلمارات، والبحريم، واليمم، واألردن، والك يت، 
. ومم رع  اك الدول، أاثر امل قفع اليمين واملغرب، وُنمان

وه  ما  كم ال ق ف نايه  فصيً  والبحريين جداًل واسًلا، 
 ناى النح  التايل:

 م قف اليمم: -8
ا، وخباتةٍّ أاثرت مشاركة اليمم يف املمترر جداًل حادا 

جا س "خالد اليماين" و ير اخلارجية اليمين جب ار  يف ظل ِّ 
-رنيامع نتنياه ، حيث ردا األمر وكأنه  طبيع  ين

احملاور  م ِّ إسرائياي، وا فاق ضمين رع كايهما ناى أه
متها القضية املطروحة يف املمترر، وإن أ ى يف مقد ِّ 

الفاسطينية، وه  األمر الذي  داركه "اليماين" جبماةٍّ مم 
                                                           

( نمر ن ء، ممترر وارس .. هل يضع اللرب أيديهم يف يد 3)
، متاح 2182فرباير  81إسرائيل ضد إيران؟، م قع املصري الي م، 

 hWcZhttps://bit.ly/2HOنرب الرارط التايل: 

http://bit.ly/2X21Kiu
https://bit.ly/2Lysult
https://bit.ly/2HOhWcZ
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دت ناى أن جا سه جبانب نتنياه  كان التصرحيات اليت أكَّ 
ًدا ثبات م قفه مم القضية مم "األخطاء الربو  ك لية"، ممتك ِّ 

  يرت م قع  غريدة له ناى  يفح اليماين كما ترَّ  الفاسطينية،
"إن األخطاء الربو  ك لية هي مسمتولية اجلهات قائً : 
وأضاف  مة، كما ه  احلال دائًما يف املمتررات الدولية".املنظ ِّ 

جزءٌ  -مل اجهة إيران-ن الت اجد اليمين يف وارس  إاليماين "
مم ملركة استلادة الشرنية اليت ال ينسحب منها إال 

حماوالت وضع تبغاتٍّ خمالفة لا اقع لغرض اجلبناء، وأن 
املزايدة السياسية لم يثنيه نم الدفاع نم اليمم، وإن م قف 
اليمم والرئيس "هادي" مم القضية الفاسطينية وشلبها 
وقياد ه اثرت وال يقبل املزايدة نايه، ووفًقا له، مل  كم 
املشاركة يف ممترر وارس  ملناقشة القضية الفاسطينية، رل 

 .(1)ع اإليراين يف اليمماجملتمع الدويل مل اجهة الت سُّ  حلشد

وناى تليدٍّ مقارل، انترب "حممد ناي احل ثي" 
ع( يف كامةٍّ ألقاها خ ل )القيادي يف مجانة احل ثي ِّ 

حتت شلار الرباءة مم اخل نة ابللاتمة -مسرياتٍّ مجاهريية 
 أن ما جرى يف ممترر وارس  حتالف شر ضدَّ  -اليمنية تنلاء

حيث  ًدا حبض ر احلك مة اليمنية.األحرار يف املنطقة، مند ِّ 
ا لاخ نة، وأن مسار الث رة أن فاسطع مل  كم ي ًما مها "رأى 

يف اليمم ه  ذا ه مسار األحرار يف فاسطع ولبنان، وأن 
اخلزي ه  مصري كل مم أراد االنتساب لدوانلد  رامب أو 

لقد رت جيه وإشراف رنيامع نتنياه ، واتًفا املمترر أبنه ان
أمريكي ك نه حمطة مم حمطات كثرية حيكت فيها املمتامرات 

زه نم سارقا ه مم احملطات الكثرية ه  ناى األمة، وما  ي ِّ 
 .(2)"الظه ر اللاين ملا كان جيري يف اخلفاء

                                                           

( خطأ ررو  ك يل يضع و ير اخلارجية اليمين جبانب نتنياه ، م قع 1)
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  84ميدل إيست أون اليم، 

https://bit.ly/2V62cXm 
( ت رة مجانية لامشاركع يف ممترر وارس رئيس الاجنة الث رية 2)
نصار هللا" يهاجم ممترر وارس : حتالف شر ضد األحرار، م قع لؤ"أ

 ، متاح ناى الرارط التايل: 2182فرباير  82سب  نيك، 
https://bit.ly/2VmSPrm 

 م قف البحريم: -2
أشاد"رنس" ابجله د املام سة اليت  ق م هبا مماكة 

 سيما ما خيصُّ  ان والم اجهة إرهاب إير  البحريم يف
هتديداهتا اخلطرية لام حة الدولية؛ ويف املقارل، أنرب و ير 
اخلارجية البحريين نم شكره و قديره لا الايت املتحدة 
األمريكية ناى مبادرهتا الطيبة رلقد املمترر الذي يلكس 
الدور االسرتا يجي احمل ري الذي  ق م ره، وحرتها املستمر 

ائها يف املنطقة مم أجل  لزيز الس م ناى التلاون مع حاف
ل حلا لٍّ دائمةٍّ ملا واالستقرار يف الشرق األوسط، والت تُّ 

 ي اجه دوهلا مم أ ماتٍّ ومشك ت.

 وأكد الشيخ خالد رم أمحد رم حممد آل خايفة:
ذلك املمترر أت ى انط قًا مم  "أن مشاركة مماكة البحريم يف

 املشرتك ناى حرتها الثارت ناى  لزيز اللمل الدويل
ة املساني واجله د الرامية خمتاف األتلدة، ودنم كافَّ 

ًدا ناى ضرورة لرتسيخ األمم والس م يف املنطقة، مشد ِّ 
ل حلا لٍّ سامية لقضااي املنطقة، م اتاة  اك اجله د لات تُّ 

مبا يكفل احلفاظ ناى سيادة دوهلا، ومنع كل أشكال 
ة أشكال ناى كافَّ ل اخلارجي يف شمتوهنا، والقضاء التدخُّ 

 .(3)ف واإلرهاب فيها"اللنف والتطرُّ 

مم رع امل اقف  مناذج مم الرفض واملقاطلة: -2
ن الفاسطيين االلررية الرافضة لاممترر، رر  امل قف
 والابناين، وذلك ناى النح  التايل:

 م قف فاسطع: -8

وتفت احلك مة الفاسطينية ممترر وارس  أبنه 
حماداثتٍّ مع ال الايت  أي ِّ  "ممتامرة أمريكية"، ورفضت نقد

رت . كما حذَّ ةاملتحدة ما مل  تبع األخرية سياسة مت ا ن
الدول مم املشاركة يف املمترر ملتربًة أنه يهدف إىل  صفية 
القضية الفاسطينية، رل والنيل مم استق لية قرارات 

                                                           

( و ير خارجية البحريم يشارك يف وارس .. ويمتكد دور واشنطم 3)
، متاح ناى 2182فرباير  84ارع، حم ري لتحقيق الس م، الي م الس

 http://bit.ly/2FpuqY0الرارط التايل: 

https://bit.ly/2V62cXm
https://bit.ly/2VmSPrm
http://bit.ly/2FpuqY0
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املشاركع ره حيال قضااي ج هرية، مثل امل قف مم القضية 
 الفاسطينية.

دت يف ريانٍّ هلا "ناى أن امل قف كما أكَّ 
الفاسطيين واضح حيال مثل  اك املمتررات اهلادفة إىل 

ورأت أن  مم قضية الشلب الفاسطيين و صفيتها، النيل
 م اقف املمترر أمريكي ابمتيا  لدفع الدول املشاركة إىل  بين ِّ 

اإلدارة األمريكية مم القضااي املطروحة، وحتديًدا القضية 
 ".الفاسطينية

وقالت و ارة اخلارجية الفاسطينية إهنا "لم  تلامل 
ك مب اقفها الثارتة مع أية خمرجات هلذا املمترر، وس ف  تمسَّ 

 ."و  اتل مسانيها مع الدول؛ وكأن ممترر وارس  مل ينلقد
رها ن "الن ااي اخلبيثة هلذه اإلدارة كرَّ أوأوضحت يف رياهنا 

حتاد الذي ألقاه يف خطاره ح ل حالة اال الرئيس األمريكي
د فيه ناى م اتاة سياسته أمام الك جنرس، والذي أكَّ 

املنحا ة ابملطاق إلسرائيل، رليًدا نم الت ا ن يف ن قته مع 
 .(1)الفاسطيين"-اجلانب اللريب

 م قف لبنان: -2
وارس  أسئاًة ح ل  طرح ندم مشاركة لبنان يف ممترر

سياسة  ا دواجية ملايري الدرا ماسية الابنانية، وجدوى
فقد انطاق امل قف الابناين الرافض  "االرتلاد نم احملاور"،

سيما رلد األ مة  مم ث ارت السا ك الدرا ماسي الابناين ال
رت لبنان انتهاج سياسة ، حع قرَّ 2188الس رية نام 

ك رسياسة النأي ابلنفس نم االرتلاد نم احملاور، والتمسُّ 
ع جمم نا ه الصرانات اإلقايمية، ملنع االستقطاب ر

رع احملاور اإلقايمية  الطائفية والسياسية، وسط تراعٍّ حاد ٍّ 
وال  كم لابنان  اهل وج د  اخل الابناين،رة يف الدَّ املمتث ِّ 

حزب هللا ناى أراضيه، وما ستشكاه مشاركته مم مشاكل 
 يف الداخل الابناين.

                                                           

( اخلارجية الفاسطينية: ممترر وارس  "ممتامرة أمريكية" لؤ" صفية" 1)
، متاح نرب 2182فرباير  2القضية الفاسطينية، م قع سب  نيك، 

 http://bit.ly/2Y87KTkالرارط التايل: 

"مايك ر مبي "  اخلارجية األمريكي د و يروقد هدَّ 
خطابٍّ ألقاه يف اجلاملة األمريكية يف القاهرة  حزب هللا يف

يناير املاضي، رلد أن قال فيه: "يف لبنان حيافظ  81يف 
حزب هللا ناى وج ده ودوره األساسي، لكننا لم نقبل 
رذلك ال ضع، إن محاة اللق ابت الشرسة اليت  ق دها 

هة أيًضا حن  هذا إيران هي م جَّ  ال الايت املتحدة ضدَّ 
 لمل ال الايت املتحدة و رهايب وقاد ه... التنظيم اإل
مم  رسانة حزب هللا  يف لبنان مم أجل احلد ِّ  األمريكية

الصاروخية، اليت  ستهدف إسرائيل، ويف إمكاهنا أن  صل 
لديد مم ألخرية نتيجة لااك ا إىل كل النقاط داخل 

رهتا إيران، وه  أمر م، وفَّ زة رنظام   جيه متقد ِّ هَّ اجملالص اريخ 
  مقب ل".غري

ر "جربان ابسيل" )و ير اخلارجية الابناين( وررَّ 
مقاطلة ر ده لاممترر لسببع؛ أوهلما، حض ر إسرائيل، 
واثنيهما، سياسة النأي نم مشاكل املنطقة وندم 
االتطفاف يف حماور، رينما قال "حسم نصر هللا" )األمع 

إنه مستلد لاحص ل  -يف أحد خطااب ه-اللام حلزب هللا( 
ى أنظمة دفاع ج ي إيرانية مل اجهة الطائرات اإلسرائياية، نا

 .(2) ةوأتمع كل ما يريده ليصبح أق ى جيش يف املنطق

وأحجمت لبنان نم املشاركة ناى الرغم مم طرح 
ماف الاج ء ناى طاولة النقاش يف حض ر مبل ث األمم 
املتحدة اجلديد إىل س راي، غري أن لبنان  رفض قيام 

ها ابستخدام الساحة الس رية ئتحدة وحافاال الايت امل
لتصفية احلساابت اإلقايمية يف الشرق األوسط، خاتة يف 

دراج ماف الاج ء الفاسطيين ناى طاولة إظل ندم 
احملاداثت، وسلي املمترر لبناء حتالفاتٍّ إقايمية، وخباتة فيما 
يتلاق رتشكيل "حتالف الشرق األوسط االسرتا يجي، الذي 

لد  رامب إابن  اير ه إىل املماكة اللررية دوانننه حتدث 

                                                           

( ظريف يضمم مقاطلة لبنان ملمترر وارس ، م قع ميدل إيست 2)
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  88أون اليم، 

https://bit.ly/2VOBAP2 

http://bit.ly/2Y87KTk
https://bit.ly/2VOBAP2
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، وكان يُفرتض إط قه يف أكت رر 2182السل دية يف ماي  
2181(1). 

 تائ  املؤمتر:ن -سابعاا

راتٍّ جديدة قبل انط ق ب املمترر يف    ُّ  سبَّ 
ج اجلدال ح ل أنضاء املمترر للدم حض ر أنماله، فقد أتجَّ 

نايه، اهتمت طهران ر لندا إيران رع الدول املدن ة إليه، و 
رات درا ماسية رتنظيم لقاء مناهض هلا، وقد  بع ذلك    ُّ 

 نات ح ل إلغاء املمترر.وراجت  كهُّ 

ة؛ ما جلاه يبدو كغطاءٍّ ومل خيرج املمترر رقررات مهمَّ 
لتطبيع الل قات رع رلض الدول اللررية وإسرائيل، رذريلة 

ة ن كافَّ إق ل م اجهة هتديد إيران املشرتك، و كم ال
احملاوالت األمريكية إلجياد رارط رع م اجهة إيران و صفية 
القضية الفاسطينية؛ حبيث  ضغط الدول اللررية ناى 

ع لاقب ل رتس يةٍّ وفًقا لارؤية اإلسرائياية يف مقارل الفاسطيني ِّ 
كتب هلا النجاح إسرائياي مل اجهة إيران، لم يُ - لاون نريب

مم  قدرٍّ  فاسطيين حيظى أبي ِّ رسبب ندم قب ل أي طرف 
الشرنية رتصفية القضية الفاسطينية كما  ريد إسرائيل 

 وال الايت املتحدة.

إيران،  ومل ينتج نم املمترر أي سياساتٍّ جديدة ضدَّ 
ل إىل حماولةٍّ لرفع احلرج نم األطراف اللررية السانية وحت َّ 

ل إىل مدخل لالمل ناى لاتطبيع مع إسرائيل، كما حت َّ 
إسرائياي مل اجهة إيران، ففي حع -اء حتالف نريبإنش

ع أن ت قَّ  ستلد ال الايت املتحدة ل نسحاب مم س راي، يُ 
 ق د إسرائيل جه د م اجهة إيران يف املنطقة، وه  ما 

أن يقبل اللرب رتمرير  س ية  -وفًقا ل اشنطم-ب يتطاَّ 
ع، وذلك يف إطار لاقضية الفاسطينية مم دون الفاسطيني ِّ 

 فقة القرن"."ت

                                                           

ر وارس ؟ م قع ( مارلع خايفة، مل لم يشارك لبنان يف ممتر1)
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  2إندرندنت نررية، 

https://bit.ly/2Lux3Nz 

وه  ما يلين أن  ق م إسرائيل مبساندة اللرب ناى 
م اجهة إيران، مقارل قب هلم رتصفية القضية الفاسطينية، 
وقد ردأت إدارة  رامب ابلفلل يف  نفيذ  اك الرؤية دون 
مقاومةٍّ نررية  ذكر، نندما انرتفت ابلقدس ناتمة 

، مث 2181 إلسرائيل، ونقات سفارهتا إليها يف ماي 
ضغطت ناى األونروا ل قف ر ياها إلنادة  لريف ال جئ، 
د حىت يتم استبلاد م يع الفاسطينيع مم  اك الفئة مبا  ه ِّ 

 لتصفية حق الل دة.

 رينما  ستمر إسرائيل يف نشاطاهتا االستيطانية وضم ِّ 
األراضي الفاسطينية يف الضفة الغررية، لفرض األمر ال اقع، 

 رامب مم الدول اللررية أن  ساندها يف ع إدارة الرئيس  ت قَّ 
حديث رشأن  ع الذيم يرفض ن أيَّ الضغط ناى الفاسطيني ِّ 

لام ننها  ع أن يُ ت قَّ "تفقة القرن"، لاقب ل ابملقرتحات اليت يُ 
 .(2)ك شنر رلد االنتخاابت التشريلية اإلسرائياية

ومم املفرتض أن  لام ال الايت املتحدة ور لندا نم 
ت نمل  ستضيفها الدول املشاركة ح ل إنشاء جمم نا

اللامل، لتلقد اجتمانات نمل يف األشهر املقباة، وستق م 
 اك اجملم نات رطرح مبادراتٍّ نماية لارتويج لاس م 

 .(3)واالستقرار اإلقايمي

 خامتة:

ات اليت يشهدها اللامل ممترر وارس  التغريُّ  سَ كَ نَ 
 فيهما؛ فام  لدْ اللريب والشرق األوسط والت ا انت اجلديدة 

ب اتطفاف الدول اللررية تطاَّ يي ذإسرائيل هي اللدو ال
د وكأن اخلطر األكرب الذي يهد ِّ  .جهته، رل أضحت إيرانامل  

الدول اللررية ه  الربانمج الن وي اإليراين، مع ندم 
 ون الدول اللررية،مت  ت اإليرانية يف شاالكرتاث كثريًا ابلتدخُّ 

                                                           

( ممترر وارس : دالالت املكان واخلافيات واألهداف، مرجع 2)
 سارق.

( ممترر وارس .. واشنطم ستزيد الضغط ناى إيران، م قع قناة 3)
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  81رة، احل

https://arbne.ws/2Rx9Dqn 

https://bit.ly/2Lux3Nz
https://arbne.ws/2Rx9Dqn
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اإلسرائياي انرلًة مم -فاسطيينحا ل الصراع ال ومل  لدْ 
الدول اللررية، وإمنا اب ت  ُفرض مم الق ى الكربى يف 
تفقاتٍّ سرية وغري سرية  بحث هلا نم آليات لاتنفيذ دون 

 ب م افقة نررية مسبقة أو حىت فاسطينية.أن  تطاَّ 

ل املمترر انلطافًة فارقًة يف مسارات إدارة كما شكَّ 
ى ندم الت افق أدَّ و ة، أ مات الشرق األوسط املتداخا

األورويب ناى الطرح األمريكي إىل إنادة نن نة أول اي ه ورؤاه 
ا يف مست ايت التمثيل املستقباية، وهذا ما ظهر نمايا 

لقيت فيه، ف اشنطم اليت سلت إىل   جيه واخلطاابت اليت أُ 
املمترر و ص يبه اب اه إيران، إىل جانب القضية الفاسطينية 

ا أورورية واضحة مردها  بايم واجهت ضغ طً وتفقة القرن، 
 املصاحل وندم  قاطلها ناى تليد املاف اإليراين.

ة لقاءات كما شهدت القضية الفاسطينية ندَّ 
س إسرائياية، واليت إن ردت ناررة فهي  متس ِّ -نررية

التطفافاتٍّ جديدة مستقبً  رغم ندم مشاركة 
ا راقاء فاسطيين ليض ننهع يف املمترر، واليت استُ الفاسطيني ِّ 

ع يف م سك ، إلنادة ملامة التيارات الفاسطينية م سَّ 
رح يف ة ذات تاة مبا طُ و  حيد م اقفها يف مافاتٍّ ندَّ 

 وارس .

يف املقارل، كان لقاء القمة الث ثي الذي ُنقد 
 مم  ركيا وإيران مع ك ا   ررنايةٍّ روسية يف س  شي، وضمَّ 

اهتا يف ورلض مافَّ روسيا، وفيه ظهرت األ مة الس رية 
ال اجهة، وهي يف حقيقة األمر رد واضح ناى ممترر وارس ، 
ر تفه حماولة اال فاق ناى إدارة ماف إدلب، وشرق 
الفرات، واالنسحاب األمريكي، وابلتايل، إنادة  فليل 

ا ضح جايا الرتكي، ويتَّ -مسار اآلستانة، وا فاق أضنة الس ري
ب مناطق نف ذها يف مم ذلك حماوالت م سك  إلنادة  ر ي

 املنطقة، وذلك قبل اجلا س ناى طاولة املفاوضات.

انهيك نم حاجة كل مم روسيا وال الايت املتحدة 
سرتا يجية  بدو فيها ن امل اإىل إنادة التمركز يف مناطق 

االستثمار االسرتا يجي أق ى وأشد وض ًحا، وخباتة يف 

س  شي  ر نقد ممترريمنطقة الشرق األوسط، وه  ما يرب ِّ 
إلنادة  شكيل الشرق  ووارس ، وال يلدو األخري ك نه حماولةً 

 األوسط اجلديد شكً  ومضم اًن، وه  ما يستازم حلَّ 
 .(1)اإلسرائياي، جبانب املاف اإليراين-الصراع اللريب

ل املمترر كذلك ناى اخت ف النهجع ويدل ِّ 
ي ففي ال قت الذ األمريكي واألورويب يف التلامل مع إيران؛

ت فيه ال الايت املتحدة مم جانب واحد نم اال فاق ختاَّ 
، وفرضت اللق ابت االقتصادية 2181الن وي يف ماي  

ررلع، ولندن، وابريس يف  ناى طهران، رغبت كل مم:
 .(2)احلفاظ نايه، مع التأكيد ناى أمهية وضرورة احل ار

ويلكس املمترر االنقسام األورويب  اه ايران، رل 
ور األورويب ناى الصليد اللاملي؛ وخباتة رلد وضم ر الد

الربيكست، واالضطراابت االجتمانية اليت  لاين منها 
جني  مريكل، رينما أب األوضاع األملانية ما رلد فرنسا، و رقُّ 

  كشف القمة الث ثية يف س  شي رع: ر  ع، وروحاين،
 وأردوغان نم ندم قدرة روسيا ناى إجياد  فاهمٍّ رينها ورع

 صل رشمال س راي. ركيا فيما يتَّ 

ية إدارة  رامب نم ندم جد ِّ  كذلك  وكشف املمترر
يف  صليد الصراع مع إيران، و كم النظر إليه ر تفه حاقة 
جديدة  ضاف إىل ساساةٍّ ط ياةٍّ مم امل اقف األمريكية اليت 
ردأت خبطاب ألقاه  رامب يف أنقاب دخ له البيت 

آخذ األمريكية ناى السا ك د فيه املاألريض، والذي حدَّ 
 اإليراين.

 يف امل قف مم املمترر التغريُّ  ظورشكلٍّ نام، ي ح
اللريب مم إسرائيل؛ فقد جاس و ير اخلارجية اليمين رع 

                                                           

( الشرق األوسط رع وارس  وس  شي، م قع ميدل إيست أون 1)
 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  82اليم، 

https://bit.ly/2vLyexy 
( ممترر وارس  ح ل الشرق األوسط يشحم اخل فات، م قع 2)

 ، متاح نرب الرارط التايل: 2182فرباير  82دويتشه فيااة، 
https://p.dw.com/p/3DCJw 

https://bit.ly/2vLyexy
https://p.dw.com/p/3DCJw
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و ير اخلارجية األمريكي ورئيس ال  راء اإلسرائياي الذي كان 
لديه لقاء مع "ي سف رم نا ي" )ال  ير املسمتول نم 

 ساطنة ُنمان(، وشكر رئيس ال  راء الشمتون اخلارجية يف
هها إليه اإلسرائياي ال  ير اللماين ناى الدن ة اليت وجَّ 

الساطان قار س اللام املاضي لزايرة مسقط، إذ  لكس  اك 
 اًل كبريًا ناى الصليد اإلقايمي، وخباتة يف ظل ِّ الزايرة حت ُّ 

 .(1)الل قات ال ثيقة اليت  ررط ساطنة نمان إبيران
 

                                                           

خري هللا خري هللا، ممترر وارس  امتحان آخر ل اشنطم، مرجع  (1)
 .سارق
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 لعربية يف مؤمتر دافوص خاللاملنطقة ا

 1119-1112األخرية  اخلمس سنواتال
 
 هللا سحر حممد تفا 

 :ةمقدم
، حرجة مم اترخيها امللاتر رر املنطقة اللررية مبرحاة

، ناى  راجع اللمل اللريب املشرتك افام يلد التفكك قاترً 
رغم - أو حىت ناى احت ل رلض أراضيها مم ق ى نظمى

االستلمار دوهلا مم  رلد استق ل ُجل ِّ  -األمر فداحة
اللررية ق إىل اجملتملات والدول التمزُّ  ، وإمنا امتدَّ التقايدي
اث الرريع ، ففي غض ن سن ات قاياة نقب أحديف داخاها

 ية يف اهنار كثري مم النظم الساط اللريب واالنق ب نايه
ت هتاف يف ظل ِّ ت االنقسام والتفتُّ  ومل حيل حماها إال ،املنطقة

، ويف إطار هذا املشهد القامت الق ى الدولية اإلقايمية نايها
 ناينا كمجتمع أكاد ي رذل قصارى جه دان لدراسة يتلعَّ 

ليفة امل قف احلايل وحبث سبل اخلروج منه وإن ردت ض
 ، فهذا أضلف اإل ان.وهشة

ويف ض ء ذلك حياول هذا التقرير قراءة وضع املنطقة 
اخلمس  ى أجندة منتدى داف س يف السن اتاللررية نا

ناى اتريخ املنتدى  ب نظرة أولية، وه  ما يتطاَّ ةري خاأل
، مث حتايل هذه املخرجات يف رؤية نقدية جا هوفاسفته وخمر 

 الكامنة يف هذا امل قف حتاول  امس إمكاانت التغيري
 امللقد.

ناى يد أستاذ أتسس املنتدى االقتصادي اللاملي 
ى منتدى حتت مسمَّ  8228نام  باك وس ش  األنمال  
األورورية  ا ناى الدولوكان يف البداية قاترً  ورويباإلدارة األ

                                                           

 ركاية االقتصاد واللا م  ،مدرس مساند اللا م السياسية
 جاملة القاهرة. - السياسية

 يسرا ول ندوة له يف مدينة داف س يف سفقط، ونقدت أ
مت استقبال  8224ومنها اشتهر مبمترر داف س، ويف نام 

ا ليشمل سع نطاقه  درجييا أول وفد غري أورويب يف املنتدى وا َّ 
شاركات مم دول ومنظمات ورواد أنمال مم خمتاف أحناء م

إىل املنتدى االقتصادي اللاملي نام ليتغري امسه رمسيا  اللامل
8212(1). 

 فلسفة املنتدى ومرجاته:
مت إتدار البيان الرمسي لامنتدى  8221يف نام 

Davos Manifesto Code of Ethics،   وه
ة الثانية اليت املاد اأط هلن مم ث ثة م اد ميثاق قصري يتك َّ 
ح ناى هذه امل اد   ض ِّ إن نظرة سريلة  .حت ي فقراتٍّ أررع
ب دائما اش  س نايها املنتدى كما يقرها الفاسفة اليت أتسَّ 

، وهي نظرية أتحاب املصاحة يف كاما ه االفتتاحية
stakeholders theory،  ويكمم ج هر هذه النظرية

الشركات واملمتسسات أن إدارة يف كما ي ضحها البيان 
التجارية واالقتصادية جيب أن  ضع يف انتبارها مصاحل 

ريم واملشاركع يف نطاق نماها وليس ورؤى جمم ع املتأث ِّ 
، shareholdersفقط مصاحل ورؤى املسامهع فيها 

التفانل مع  يل يقع ناى اإلدارة مسمتولية خدمةوابلتا
، ولكي يطثمريم وامل ظفع واجملتمع احملاللم ء واملست

م املمتسسة مم فلل ذلك فهي حتتاج لقدر كاف مم  تمكَّ 
 ، ولذلك يتمم مم االستمرار يف ال ج دىت  تمكَّ الررح ح

يف  ة القيم الايربالية والرأمسالية طبيق هذه الفاسفة حتت مظاَّ 
وهي اجلماة اليت تارت ، طار االلتزام رتحسع حالة اللاملإ

 Committed to 8222امنتدى منذ نام ا لشلارً 
improving the state of the world(2). 

نم املنظمات ويف إطار هذه الفاسفة خيتاف املنتدى 
دن ة جمم نة مم القادة حيث يق م ر، الدولية التقايدية

اي اجملتمع ممث ِّ و ، عكبار املصرفي ِّ و رواد األنمال، و ع، احلك مي ِّ 
                                                           

(1) World Economic forum: A Partner in 

Shaping History, first 40 years 1971 -

2010, WEF, 2009. 

(2) Ibid. 
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اليت شهدها اللامل ع املدين واجملتمع األكاد ي ملناقشة األوضا 
، حيث اسرتا يجية لالام املقبل وضع خطة، و يف نام سارق

ن املنتدى مم جاسات ح ارية، كامات وخطاابت، يتك َّ 
 ت مباشرة، وممتررات ونقاشات سرية رع الزنماء مقار

ابإلضافة  ورؤساء الشركات قد ال يتم اإلفصاح نم حمت اها
ضح مم ذلك ويتَّ  .املنتدىير املختافة اليت يصدرها لاتقار 
لصادرة يف اللام الكم اهلائل مم امللا مات والبياانت امقدار 
، لذلك انتمدت الباحثة رشكل أساسي ناى ال احد

التقارير الصادرة نم خمتاف مك انت املنتدى يف السن ات 
اخلمس األخرية لدراسة وضع املنطقة اللررية يف أجندة 

 املنتدى.
مم التقارير، فإنه  مبخرجات املنتدىق وفيما يتلاَّ 

اليت ، فهناك التقارير السن ية دة منهايصدر  صنيفات متلد ِّ 
ا حيث يناقش خمرجات املنتدى يف اللام ناما رلضها يك ن 

زت الباحثة يف هذا الن ع ناى وركَّ  ،السارق ورؤية اللام املقبل
س وحمت ايت األجندة اللاملية وحمت ايت األجندة كامة املمتس ِّ 

األوسط ولمال أفريقيا، ورلضها االقايمية ملنطقة الشرق 
، وه  يق م التنافسية السن ي ا مثل  قريرصً يك ن متخص ِّ 

رات وملايري التنافسية حبيث  ك ن ا ملمتش ِّ ررت يب الدول وفقً 
حة لنم  رشَّ الدول ذات االقتصادات األكثر  نافسية م

. افضل مم الدول األقل  ر يبً قتصادي وفرأل استثمار أا
وإىل جانب ذلك  صدر نم املنتدى جمم نة مم التقارير 

رلضها يك ن يف  ،الن نية وال يشرتط تدورها كل نام
قاليم يف اللامل ا ناى نينة مم خمتاف األد  طبيقً م ض ع حمدَّ 

، يةاى املدن و قرير الفج ة اجلندر اهلجرة ن مثل  قرير أتثري
زة ناى ورلضها  قارير ن نية يف م ض ع حمدد لكنها مركَّ 

 .لامل اللريبمنطقة الشرق األوسط وال
املنطقة العربية يف تقارير منتدى دافوص يف  -أوالا 

 اخلمس األخرية: السنوات
يف هذا اجلزء مم ال رقة  ق م الباحثة رتحايل وضع 

يف السن ات املنطقة اللررية يف خمرجات املنتدى مم التقارير 

ص سريع حملت اها مث اخلمس األخرية وذلك رلرض ماخَّ 
 :ل هذا احملت ى  جمم نة مم امل حظات التحاياية ح

 :(1)التقارير السن ية اللامة ( أ
سن ي ركامة قصرية  ُيستهل كل  قرير :سمتس ِّ كامة امل

، ورغم اخت ف م ض نات التقارير س املنتدىملمتس ِّ 
ز ناى ا  رك ِّ س دائمً كامة املمتس ِّ  إال أن  حياانً هتا أوأول اي

-أمهها إنادة التأكيد  جمم نة مم األفكار املشرتكة لللَّ 
ناى فاسفة املنتدى القائمة ناى  -الضمنية ال اضحة أو

إىل جانب التأكيد  ،stakeholders theoryنظرية 
د رك نه املمتسسة اللاملية ال حيدة اليت ناى دور املنتدى املتفر ِّ 

اتلاون رع القطاع اللام والقطاع اخلاأل ا لل جسرً رث ِّ 
ض ، هذ إىل جانب التلرُّ اجملتمع املدين ناى مست ى اللاملو 

م ض نات املنتدى مع التأكيد ناى فكرة  امل جز ألهم ِّ 
م األحادية إىل  مالذي يتغريَّ  االلتزام رتحسع حالة اللامل

 ة.دية القطبيَّ التلدُّ 
امل ض نات املدرجة ناى األجندة  األجندة اللاملية:

كبري يف السن ات اخلمس   ىل حد ٍّ إاللاملية لامنتدى متشاهبة 
، وإن اختاف  ر يبها وآليات ملاجلتها أحياانً  ،األخرية

ا التحدايت إحلاحً و ر بط هذه امل ض نات رصياغة أكثر 
ناى املست ى اللاملي واليت يصلب أن   اجهها دولة أو 

ابإلضافة القرتاح مبادرات  ، لاون نامليك و قايم دون  شارُ إ
: ، وللل أهم هذه القضاايوشراكات ناملية مل اجهتها

الث رة التكن ل جية و ،  املناخيلبيئية اللاملية والتغريُّ التحدايت ا
الزرانة و سيرباين، الرارلة والذكاء االتطناني واألمم ال

ة التحتي البنيةو ، التجارة الدولية واالستثمارو واألمم الغذائي، 
التلايم و ، م  االقتصادي والتضمع االجتمانيالنو ، والتنمية
قة خل، و ظهر القضااي املتلا ِّ إ والفج ات اجلندرية... واللمل

 ،ابملنطقة اللررية منبثقة ابألساس مم هذه احملاور الرئيسية
ى يف النسخة ا يتجاَّ  و ركيزً وإن كان التناول األكثر  فصيً  

 املنتدى.اإلقايمية مم 
                                                           

 2181انتمدت الباحثة ناى التقارير السن ية لامنتدى مم  (1)
 .2181حىت 



 

99 

زت الباحثة يف األجندة اإلقايمية ركَّ  :األجندة اإلقايمية
، وسط ولمال أفريقياق مبنطقة الشرق األتلا ِّ ناى اجلزء امل

نمال املنتدى يف وير بط هذا اجلزء مم التقرير مبخرجات أ
أكرب ناى قضااي املنطقة  األردن حيث يك ن الرتكيز رشكل

له لالاملية، منذ نشأ ه وحت ُّ نتدى مبتارلة اتريخ املاللررية، و 
جند ه القضااي اللررية كانت حاضرة يف أ ن ملظمي حظ أ

أو  ،ة  اك اليت كان هلا امتداد أو أتثري دويلخاتَّ  ،رق ة
وللل أهم هذه ، ت يف جمرايهتا ق ى ومنظمات دوليةا دخَّ 

واليت استمرت يف احلض ر يف السن ات اخلمس  القضااي
الس م مم اسطينية وكيفية تنع األخرية هي القضية الف

غري أن مفه م تنع و لزيز ، الدولتع  حل ِّ خ ل  بين ِّ 
ا ملا ا ليشمل جمتملات نررية أخرى نظرً تبح ممتدا الس م أ

ذا كان إ، خاتة شهده مم ترانات واهنيارات داخاية 
ال ضع يف س راي قايمية جماورة )إهناك  فانل مع ق ى 

وضع ن طرح هذه القضااي مبحاولة ، كما اقرت والدور اإليراين(
، وإىل جانب ذلك فاسرتا يجيات مل اجهة اللنف والتطرُّ 

ة قايم مشتقَّ ظهرت جمم نة مم األول ايت ناى مست ى اإل
مم التحدايت امل ج دة يف األجندة اللاملية خاتة فيما 

ق ابلث رة الصنانية الرارلة والفج ة اجلندرية وركع تلاَّ ي
صة ر املنتدى جمم نة مم التقارير املتخص ِّ ، وقد أتدالشباب

 .يف هذه امل ض نات ح ل املنطقة اللررية
 :التقارير النوعية ( ب

 ،ا مثل  قرير اهلجرةرلض التقارير الن نية كان ناما 
وسط ر بط مبنطقة الشرق األزت ناى اجلزء امللكم الباحثة ركَّ 

صة ح ل املنطقة ، والتقارير األخرى متخص ِّ يافريقولمال أ
 :اللررية كما ياي

 لد قضية اهلجرة مم  : قرير اهلجرة وأثرها ناى املدن
هلا ناى حاقات املنتدى قت رظ أهم القضااي اليت ألْ 

مع ا دايد ندد  2185و 2184، خاتة نامي وخمرجا ه
يلتمد ج هر هذا التقرير ناى  ،ع إىل أوروابال جئع الس ري ِّ 
ه ن ا يت جَّ ا أو قسرً ط نً اها أن املهاجريم فكرة حم رية ممتدَّ 

، وابلتايل طق احلضرية يف مدن دول االستقبالا إىل املنادائمً 

 مع فإن املدن املستقباة  ك ن هي األهم واألكثر  فانً  
قضااي واحتياجات املهاجريم ورغم ذلك فإن ساطات هذه 

قة قرارات الدولية املتلا ِّ يف الال فلَّ نة رشكل املدن غري متضمَّ 
 مدينة ح ل اللامل مللرفة 51ى التقرير و قصَّ ، ابهلجرة
مدن نررية )ديب ونمان  ، منها ث ثها مع املهاجريمصقص

، ويدن  التقرير إىل  غيري النظرة السابية لامهاجريم ورام هللا(
وانتبارهم فرتة  كم استغ هلا ابإلنداد اجليد الستقباهلم 

إال  لم يتمَّ ، وذلك ص منها يُرجى التخاُّ نبئً  ندم انتبارهمو 
 ،هلجرة الدوليةمم خ ل  ضمع املدن املستقباة يف قرارات ا

ت وشراكات رع القطانع اللام درااوذلك يف إطار مب
 .(1)واخلاأل واجملتمع املدين
يف السن ات  :صة ح ل اللامل اللريبالتقارير املتخص ِّ 
نن اهنا  متدر املنتدى ث ثة  قارير  ضمَّ اخلمس األخرية أ
 "اللامل اللريب الرقمي"، التقرير األول رلن ان "اللامل اللريب"

وه   قرير يهدف إىل  هيز املنطقة الستقبال الث رة 
الصنانية الرارلة وذلك مم خ ل   ضيح القضااي املختافة 
املتلاقة هبا ومدى جاهزية اللامل اللريب ناى مست ى البنية 

لتقرير ، ا(2)طبيق هذه املبادراتالتحتية والف قية الستقبال و 
ويناقش  "سياق اقتصادي جديد لالامل اللريب"رلن ان الثاين 
 االقتصادي والبيئي ناى مست ى اللامل الت التغريُّ ملدَّ 

ات مع دراسة لامخاطر ر املنطقة هبذه التغريُّ ودرجة أتثُّ 
رلن ان فكان التقرير الثالث أما ، (3)ة فيهاوالفرأل احملتما

 انسقيا  يقدم مدخً  و  "التفكري يف الت ظيف اللريبنادة إ"
ز ابألساس ويرك ِّ  ،امل ارد الطبيلية امللتمدة ناىل قتصادات 

                                                           

(1) Migration and Its Impact on Cities, 

WEF & PwC, 2017. 

(2) The Digital Arab World: 

Understanding and Embracing Regional 

Changes in the Fourth Industrial 

Revolution, WEF, 2018. 

(3) The new Economic Context In The 

Arab World, WEF, 2017. 
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ع هبا جمتملات اليت  تمتَّ  ناى استغ ل اهلبة الد غرافية
 .(1)وكيفية   ظيفها املنطقة

نطقة الشرق األوسط ولمال صة ح ل مالتقارير املتخص ِّ 
اخلمس األخرية أتدر املنتدى  قريريم  يف السن ات فريقيا:أ

يا، فريق ح ل منطقة الشرق األوسط ولمال أصعمتخص ِّ 
 Theاملنطقة ريئة ملقدة املخاطر التقرير األول رلن ان "

MENA risks landscape  يتناول هذا التقرير " و
شكالية التحدايت اليت ي اجهها اللامل وإ املخاطر احملتماة مم

املنطقة رسب االنقسامات السياسية  ضانف أتثريها ناى 
قايم واليت  لاه أكثر ية يف اإلواجملتملية والصرانات املتفش ِّ 

ا مم خ ل ، غري أن التقرير يطرح خمرجً ارً هشاشة وأتثؤُّ 
قايم مم امل ارد البشرية مكاانت اإلحماوالت استغ ل إ

ت دول الصنانية الرارلة لتط ير اقتصاداي وررطها ابلث رة
 ارد الطبيلية وليس ناى امللتمدة رشكل كبري ناى املاملنطقة 

ال ظائف "الثاين رلن ان مستقبل ، التقرير (2)دراهتامهارات إ
يناقش هيكل اللمالة يف املنطقة و " واملهارات يف املنطقة

دول  ،دول جماس التلاون اخلايجي ،مها لث ث شرائحويقس ِّ 
، واجلزائرمصر ذات دخ ل مت سطة وغزيرة اللمالة مثل 

، صرانات مثل س راي واللراق واليمموالدول املتأثرة ابل
طرح التقرير الفرأل اليت  تيحها الث رة الصنانية الرارلة وي

 .(3)الستغ ل امل ارد البشرية يف املنطقة
 :مالحظات حتليلة حول تقارير املنتدى

يف هذا اجلزء مم التقرير  ناقش الباحثة جمم نة مم 
التحاياية ح ل املنتدى رشكل نام وح ل امل حظات 

                                                           

(1) Rethinking Arab Employment: A 

Systemic Approach for Resource Endowed 

Economies, WEF, 2014. 

(2) The Middle East and North Africa 

Risks Landscape, WEF & Marsh & 

McLennan Companies and Zurich 

Insurance Group, 2019. 

(3) The Future of Jobs and Skills in The 

Middle East and North Africa: Preparing 

the Region for The Fourth Industrial 

Revolution, WEF, 2017. 

خمرجا ه مم التقارير ووضع املنطقة اللررية هبا يف السن ات 
 .اخلمس األخرية

املنتدى بشكل  فلسفة وتطور مالحظات على ( أ
 :عام

ح  ض ِّ  فاسفته إن قراءة أولية يف اتريخ نشأة املنتدى و 
رغم  داخل القضااي اليت  -جمم نة مم امل حظات، أواًل 

يلاجلها املنتدى يف خمتاف خمرجا ه يف ت ر ه احلالية إال أنه 
االقتصادية د االهتمام ابألرلاد دُّ ر يف فرتة  قد نشأ و ط َّ 

، القرن اللشريم( سبلينيات ومثانينياتيف الل قات الدولية )
ي  امسه إىل املنتدى االقتصادي اللاملريضح رتغيوللل هذا يتَّ 

الفاناع ن طبيلة إ -اساع نطاقه لقضااي خمتافة، اثنيً رغم ا  ِّ 
ز قضااي املتداخاة اليت يرك ِّ طبيلة الاملشاركع يف املنتدى و 

نماية الل ملة كما   لكس حال اجملتمع اللاملي يف ظل ِّ  نايها
، وه  م البينية ناى املست ى األكاد ير اللا   لكس  صدُّ 
واالستجارية لامنتدى كممتسسة ح مست ى املرونة أمر ي ض ِّ 

، وهي أن قدرة وه  ما ينقانا لام حظة الثالثة دولية/ناملية
املنتدى ناى االستجارة السريلة لاتغريات اللاملية  ر بط 

الدراسات يف االهتمام مبداخل التشاركية و  مبرونته وفاسفته
االسرتا يجية واملستقباية اليت   فر االنداد اجليد لاتغريات 

مم خ ل  مبادرات متلددة مل اجهتهاتياغة لة و السري
 .شبكة   اتل و فانل ملقدة رع خمتاف املشاركع

خريطة قضااي املنطقة العربية يف أجندة املنتدى  ( ب
 :السنوات اخلمس األخرية يف

نه إطار لتحايل أرغم  رويج املنتدى لنفسه ناى 
ن ، إال أريها املتبادلالرتارط رع م ض نات خمتافة وأتث

الطبيلة االقتصادية  غاب ناى  ناول خمتاف القضااي يف 
، وفيما يتلاق ابملنطقة حاقات املنتدى وخمرجا ه املكت رة

السن ات    القضااي اليت انقشها املنتدى يفاللررية فإن أرر 
، ابألساس مبحاور أجند ه اللاملية ار بطت خريةاخلمس األ

و ، أاملنطقةريات اللاملية لقضااي أو ابلدالالت والتأث
 وللل أهم  اك القضااي: ،الر باطها حبدث ناملي ما
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: رغم وج د هذه القضية يف خافية قضية اإلرهاب -8
 ،2118حداث سبتمرب أالل قات الدولية رشكل نام منذ 

تدى ار بط هبجمات ابريس نام إال أن الرتكيز نايها يف املن
وحماوالت ف مم االهتمام ابلقضية ، وه  أمر كثَّ 2184

ثع لررطها ابهنيار النظم والدول يف املنطقة رلض املتحد ِّ 
، وررطها رضرورة نشر قيم الد قراطية  س راي وليبيا() اللررية

، إىل جانب ررطها رغزارة م جات كالتزام أورويب حن  اللامل
طرح آليات  ، وضرورةمم املنطقة إىل أورواباهلجرة والاج ء 

واملنظمات املتهمة رتم يل  لتجفيف امل ذات الضريبية
 .التنظيمات اإلرهارية

: رغم  نامي االهتمامات الدولية قضية اهلجرة -2
إال  ،الشرنية يف اللقديم املاضيع مب اجهة ظاهرة اهلجرة غري

أن  سايط الض ء ناى  اك القضية يف املنتدى رنسختيه 
لاج ء مم املنطقة اللاملية واإلقايمية ار بط مب جات اهلجرة وا

مع  صاند و رية اللنف  2185و 2184يف نامي 
مم دول املضادة يف ندد  اتوالث ر  راتوالصدام رع الث  

ت   تيات املنتدى ناى ، وانصبَّ الرريع اللريب خاتة س راي
األردن املادي والفين لدول اجل ار ) نضرورة  قدمي الل  

فانل األول مع ولبنان و ركيا( اليت  لترب خط امل اجهة والت
 ال جئع قبل وت هلم إىل أورواب.

مم ث رات الرريع  ارغم أن كثريً  :قضااي الشباب -1
، ولذلك   رات شلبية إال أهنا ردأت شباريةاللريب كانت ث

يت ركز نايها كانت قضية الشباب مم أهم القضااي ال
 افتاك اهلبة الد غرافية قد  ك ن مفتاحً  املنتدى يف املنطقة،

أو قد  ،مم خ ل رفع قدراهتاقايم ج مم أ مات اإللاخرو 
اهلجرة غري املرغ رة   ك ن مادة لالنف والتطرف وم جات

نقد اللديد مم املبادرات والشراكات  ، ولذلك متَّ إىل أورواب
لرتد هذه اإلمكانية يف اإلقايم وكيفية ررطها ابلث رة 

وه  ما ظهر يف حمت ايت التقارير  ،الصنانية الرارلة
 .املتخصصة ح ل املنطقة

:  لترب هذه القضية مم أهم قضية التكن ل جيا -4
وفيما يتلاق  ،حماور األجندة اللاملية واإلقايمية لامنتدى

ابملنطقة اللررية وكما ا ضح مم حتايل التقارير فإن املنتدى 
قايم يطرح هذه القضية مم خ ل إمكاانت التط ير يف اإل

، وه  ما  ثل خمططات الث رة الصنانية الرارلة و ضمينه يف
مساحة لامنفلة االقتصادية لاشركات املتخصصة يف 
التكن ل جيا والذكاء االتطناني )قد  ق م شركة نم قة 

مث  رت فري جمم نة مم املنح التلايمية لرفع   IBMمثل 
ض كفاءة الشباب يف املنطقة اللررية يف التلامل مع رل

طرح منتجاهتا يف املنطقة رلد ا لالربامج التكن ل جية رهيدً 
ملنتجات  ةضخم ااملنطقة لتك ن س قً  ، أي هتيئةذلك

، وال جه اآلخر لاقضية ه  كيفية (1)الشركة التكن ل جية(
، فكثري مم حاقات املنتدى لزيز األمم السيرباين يف املنطقة 

استخدام التكن ل جيا رهارية ناى  ناولت قدرة التنظيمات اإل
لاتشبيك والت اتل نرب احلدود وحاولت طرح آليات التلاون 

 .ية مل اجهة ذلكالدول
قة ضح مم اللرض السارق ألهم القضااي املتلا ِّ يتَّ 

طرحها يف ا ناى التناول االقتصادي كان مسيطرً ابملنطقة أن 
ا رهاب يتم طرحها غالبً ، فقضية اإلحاقات املنتدى وخمرجا ه

وامل ذات اآلمنة و بييض شكاليات التم يل إابلرتارط مع 
، وقضية اهلجرة يتم طرحها يف إطار كيفية  قدمي األم ال

الدنم املادي لادول املستقباة ل جئع وإمكانية السماح هلم 
، وقضية التكن ل جيا الدولم اطين  اك  شاركةومابللمل 

استه كية  اا ابنتبارها س قً يتم طرحها يف املنطقة ضمنً 
ق ابهلبة مم التهيئة خاتة فيما يتلاَّ  ضخمة حتتاج قايً  

 .الد غرافية
ملنتدى يف وضع املنطقة العربية يف تقارير ا حتليل -ااثلثا 

 السنوات اخلمس األخرية:
إن نظرة م جزة ناى حال املنطقة اللررية يف السن ات 

 رتفسري هتافت املمتررات والق ى ةاخلمس األخرية كفيا
الدولية واإلقايمية نايها لتقسيم ذلك اإلرث املمزق 

، وذلك هبدف ساط ية منهارة أو يف ط ر االهنيار /دوللنظم
                                                           

منتدى لا املدير السارق ،شريف الدي اين مقاراة ها فية مع د. (1)
 .فريقياأاالقتصادي اللاملي يف الشرق األوسط ولمال 
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ادة استغ ل هذه الاحظة اهلشة مم اتريخ اللامل اللريب إلن
كما حدث مم قبل يف   ىل مناطق نف ذ متلددة قسيمه إ

 ،)سايكس ريك  مث (السارقة هناايت احلروب اللاملية 
مست ى ناى ذير مفه م الشرق األوسط ن  أبو كم الق ل 

، ه  سية واإلن م وحىت الاغة الدراجةاألكاد يا والدرا ما
، فقد ار بط ذكر خط ة مم خط ات  فليل هذا التقسيم

ا ابحلديث نم الصراع اللريب االسرائياي هذا املفه م دائمً 
 ضااي أتغرمث اختزاله يف ق مع اختزاله يف القضية الفاسطينية

تبح املفه م قد ملناه، ورلد أحداث الرريع اللريب أفحىت ي
مي واجملتملي يف املنطقة واملخاطر اليت ظُ ابالهنيار النُّ  امر بطً 

للنف واهلجرة ف وارثاها ناى األمم اللاملي وررطها ابلتطرُّ 
، و كم ملس ذلك يف  قارير املنتدى حيث مت غري الشرنية

ا ل شارة إىل دول جماس اللريب دائمً  استخدام مفه م اللامل
جيارية إوكانت حمت ايت التقارير أكثر  ،اخلايجيالتلاون 
شارة إىل ، رينما استخدم مفه م الشرق األوسط لإلو فاؤاًل 

ير حتمل دالالت وكانت حمت ايت التقار  ،املنطقة ككل
استخدام  ا متَّ أنه اترخييا  ت م حظةرَّ و ، ضمنية أكثر سابية

مفه م اللامل اللريب ليشمل الدول اللررية املختافة وليس 
أن  8225يف نام  اخلايجية فقط نندما حاول املنتدى

ورواب رلد أ مة النفط اح ن قات الدول اللررية مع دول أيص
، فهل ير بط األمر رق ة  لاون الدول اللررية 8221نام 

مى أو املنظمات وأتثريها الدويل حىت  لرتف هبا الق ى اللظ
 .(1)؟ضلفها ورزقها خ  ُابسها مفاهيم أخرى  رس ِّ الدولية وال
ا ضد  قارير املنتدى، لكم لتحايل متحيزً قد يبدو ا 

نه يضع املنطقة ناى أجندة حمت ى هذه التقارير ي ضح أ
وليس مصاحل ا ملصاحلهم ول ايت ذوي النف ذ اللاملي ووفقً أ

نسانية ة واإلاحَّ القضااي امل، فكثري مم شل ب املنطقة اللررية
رب ناى  أكز رشكل ، فمحت ايت التقارير  رك ِّ ال يُاتفت إليها
، مثل اهلبة قايمة مم امل ارد املتاحة يف اإلكيفية االستفاد

االسته كية الضخمة الد غرافية وامل ارد الطبيلية واألس اق 

                                                           

(1) World Economic forum: A Partner in 

Shaping History, Op. cit. 

ى والدليل نا هداف األجندة اللاملية امل ض نة،أفق مع مبا يتَّ 
ر  ط َّ قد ، و قده اخلامسأن املنتدى قارب ناى نِّ ذلك 

وضاع أ تغريَّ ررغم ذلك مل  خمرجا ه و  لدَّدت سع نطاقه و ا َّ و 
. غري اللامل وليس املنطقة اللررية فقطشع يف الفقراء واملهمَّ 
أبن املنتدى ه  جمرد ممتامرة ناى الشل ب يلين أن ذلك ال 
 أمامنا يضعفإنه رأل الفيطرح الكثري مم كما اللررية ولكنه  

 .اللديد مم التحدايت
ر أن ي لاناظره ي حِّ إن النظر يف نشأة املنتدى و ط ُّ 

ر يف  تط َّ  ، استطانت أناملنتدى ممتسسة ناملية انجحة
هم املنتدايت االقتصادية ط لتك ن أحد أمدى  مين مت س ِّ 

سع نطاقها ويتَّ يف اللامل وأن خترج مم اإلقايمية إىل اللاملية 
، شك ناء اللاملية هذا حمل، غري أن اد ِّ ليشمل قضااي متن نة

أي األطراف ) حدى الكتاابتإفشلب داف س رتلبري 
لالامل ابنتناقه قيم  يرى نفسه ممثً   املشاركة يف املنتدى(

ناى  ن  ك ن قيم الق ى املهيمنةأالايربالية، واليت ال  لدو 
ية" نامل" افحسب وليس قيمً  النظام االقتصادي اللاملي

يرى البلض  .ني لاثقافات واحلضارات املختافةابمللىن التن ُّ 
 ،أن املشكاة ليست يف انتناق  اك القيم وال يف مضم هنا

ع يراه غري الغرري ِّ  ما، و ياا كمم "فيما يراه الغرري ن ناملوإمنا 
لتاريخ األورويب ر يف اكهذا متجذَّ   ، إن جدااًل ا فحسب"غرريا 

ر ورع  شاؤمية نصار اللاملية ومتفائاي التن يأيف التقارل رع 
ا يُليد إحياء هذا اجلدل رع ما ، اللامل حاليا النسبية الثقافية
ورع  ةللامليابو نمه الل ملة مم هيمنة األق ى  ة فرضه نماي
 ص تية الثقافية والتن ع احلضاري، وه  ا اهأنصار اخل

تاند يف الفكر واجملتمع األورويب نفسه يف اال اهات 
 .(2)اليمينية املتطرفة وامللادية لال ملة والفيدرالية

نه أوجه آخر مم وج ه قص ر ادناء ناملية املنتدى ه  
املشاركة  ممتسسة   دُّ  فأيُّ  ،مقتصر ناى األغنياء مم اللامل

ا  قريبً ها السن ي نم مايار دوالر دخاُ  ن يقلَّ أال جيب 
ك ن  لف دوالر، قد أ 81يقارب  سن ايا  و دفع اشرتاكا 

                                                           

(2) Editorial, the Philosophy of Davos, 

Philosophy, Vol. 77, No. 301 (July 2002), 

pp. 307-308. 



 

103 

، ولكم كاد يرم   اجملتمع املدين واأل هناك مشاركة مم
ا لرؤية وفقً  قايمية  تمُّ جندة اللاملية واإلن تياغة األأاحلقيقة 
ا وليس كيفية حاهو ف ذ لقضااي الفقر والتهميش ذوي النُّ 

نشطة واملبادرات هذه األ، فكل لرؤية الفقراء أنفسهم هلا
، غري أن ذلك ال اور نفسهاملنتدى حي واجلاسات   حي أبن

ينفي أن ملظم  قارير املنتدى انتمدت ناى رياانت 
واسلة النطاق احلص ل نايها ابستط نات  وملا مات متَّ 

، لذلك فإن هذه التقارير رثل قاندة مم املختافة يف الدول
كاد ي وتناع األالبياانت وامللا مات اهلامة لامجتمع 

 ، حيث  ثل ذلك أحد الفرأل اليت يتيحهاالقرار ابملنطقة
 .حداث التغيرياملنتدى واليت  كم استغ هلا إل

 :إمكاانت التغيري -خامتة
انلزاله إن دحض ادناءات املنتدى ابللاملية ال  لين 

، هات األكاد ية املختافة ننهلت جُّ نم األفكار والثقافات وا
 ضمين ٍّ   نب ٍّ ي جد رلض التقارير يف  ت م حظة أنهرَّ فقد 

ق ة فيما يتلاَّ تَّ خا ،هات النقديةلبلض األفكار والت جُّ 
 مفه م احلركة يف م اضع خمتافة  بين ِّ  متَّ  ، فقدمبفه م اهلجرة
 السابية ص مم الدالالتلضرورة التخاُّ  اإلشارةت فيه كما رَّ 

وإىل ، افرتة وليس هتديدً ابنتبارها  لظاهرة اهلجرة والنظر هلا
صة يف املنطقة أحد التقارير املتخص ِّ  جانب ذلك اسُتهِّلَّ 

 و الس ق الشليبأاللررية مبقال نم الس ق احملاي اللريب 
LOCAL ARAB SOUK  ًال ار تفه نظام 

ف واالستجارة مللطيات لتكيُّ وسريع ا شديد املرونة مركزايا 
يها يف املنطقة لرفع ، وهي قيم يدن  املنتدى لتبن ِّ ال اقع
، وه  أمر (1)تها لاتفانل مع الث رة الصنانية الرارلةقارايَّ 
ح حاجتنا الشديدة إلنادة قراءة الرتاث والتاريخ اللريب ي ض ِّ 

 .مبنظ ر خمتاف
 مم ضلف أتً  ا يضع حتدايت لكنها  نبع املنتدى إذً 

لراهنة وليس يف ق ة وهشاشة اجملتملات اللررية يف الفرتة ا
ع لامنطقة اآلن ال ضع املتصد ِّ  ، ولذلك فإناملنتدى نفسه
وج د مبادرات  غيري كربى ول  ناى مست ى قد حي ل دون 

                                                           

(1) Digital Arab World ,Op. cit. 

يف املنتدى اجملتمع املدين اللريب  كنها املشاركة رق ة 
، ورغم ذلك  بقى واستغ ل الفرأل املتاحة مم خ له

ملست ى الفردي واجملتملي إمكاانت التغيري قائمة ناى ا
مم خ ل االستفادة مم اخلربات وامللا مات اليت ، احملدود

املر بطة ابلتلايم وركع يتيحها املنتدى والفرأل واملبادرات 
ا لكم االستمرار يف ، فقد يبدو األفق حمدودً الشباب

التغيري ناى املدى البليد استغ ل الفرأل قادر ناى تنع 
 .(2)حىت ل  مل يكم يف نية الق ى املسيطرة إاتحته

***** 

                                                           

مثال اترخيي ناى ذلك ه  األس اق الريفية اللررية اليت ساهم  (2)
االحت ل يف  لزيزها لررط املستلمرات ابلس ق اللاملي لكنها كانت 

ال ني الق مي سبًبا لكسر نزلة املناطق الريفية يف املستلمرات ومن  
 ملزيد مم التفاتيل انظر: .ى جل ء االحت ل يف النهايةرشكل أدَّ 

Iliya F. Harik, The impact of domestic 

markets on rural urban relations, 

international development research center, 

(Indiana: Indiana University, 1971). 
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 لألمن مؤمتر ميونخاملنطقة العربية و 

 مروة ي سف
 

 :مقدمة
نقد ممترر  "مي نخ لألمم"  اخلامس واخلمسؤع حلاؤف 
لمال األطانطي )النا  ( يف مدينة مي نخ األملانية يف الفرتة ما 

فربايؤؤؤر املاضؤؤؤي. ويلقؤؤؤد هؤؤؤذا املؤؤؤمترر يف ميؤؤؤ نخ  82-84رؤؤع 
اقؤؤاء الؤؤدوىل رؤؤؤ" ال ي يف البدايؤؤةحيؤؤث مسؤؤ، 8251منؤؤذ نؤؤام 

إال أنؤؤؤؤه مت  غيؤؤؤؤري امسؤؤؤؤه الحقؤؤؤؤاً إىل " املؤؤؤؤمترر  ،للاؤؤؤؤ م الؤؤؤؤدفاع"
الؤؤؤدوىل للاؤؤؤ م الؤؤؤدفاع"، مث أتؤؤؤبح امسؤؤؤه اليؤؤؤ م "مؤؤؤمترر ميؤؤؤ نيخ 

أحد أكرب وأهم املمتررات اليت  ناقش . ويلد املمترر (1)لألمم"
ياتقؤؤؤي خ لؤؤؤه  ؛ حيؤؤؤثالسياسؤؤؤة األمنيؤؤؤة ناؤؤؤى مسؤؤؤت ى اللؤؤؤامل

ويف خمتاؤؤف  ،مؤؤم خمتاؤؤف دول اللؤؤاملاملئؤؤات مؤؤم تؤؤناع القؤؤرار 
لاتباحؤؤؤؤؤث حؤؤؤؤؤ ل  ؛اجملؤؤؤؤؤاالت األمنيؤؤؤؤؤة والسياسؤؤؤؤؤية واللسؤؤؤؤؤكرية

 أوضاع اللامل والتحدايت اليت   اجهه ناى خمتاف الصلد.
أتسس املمترر كأحد وسائل التقريؤب رؤع وجهؤات نظؤر  

نش ب حؤروب نامليؤة جديؤدة،  يكبار القادة يف اللامل لتفاد
رر ناؤى مؤدار اللقؤ د املاضؤية نؤدة سؤم املؤمت اوابلرغم مؤم  غؤري 

مؤؤؤؤرات حؤؤؤؤىت اسؤؤؤؤتقر ناؤؤؤؤى امسؤؤؤؤه الؤؤؤؤراهم، إال أن اهلؤؤؤؤدف مؤؤؤؤم 
املؤؤمترر مل يتغؤؤري وإمنؤؤا  طؤؤ ر حؤؤىت ار فؤؤع نؤؤدد املشؤؤاركع رؤؤه مؤؤم 

الؤؤؤؤدورة هؤؤؤؤذه  وتؤؤؤؤل يف  أن ، إىل8251شخصؤؤؤؤاً نؤؤؤؤام  51

                                                           

  .ابحثة مبركز احلضارة لادراسات والبح ث 
ينؤؤؤؤاقش مسؤؤؤؤتقبل مراقبؤؤؤؤة األسؤؤؤؤاحة  2182( مؤؤؤؤمترر ميؤؤؤؤ نخ لألمؤؤؤؤم 1)

، رت 2182فرباير  81منتصف فرباير اجلارى، الي م السارع، رتاريخ 
 ، متاح ناى الرارط التايل: 2182ي ني   84الزايرة يف 

http://cutt.us/iLDd0  

وال  .(2)تؤؤحفي 8211مشؤؤارك و 211إىل مؤؤا يقؤؤرب مؤؤم 
، إمنؤا  قتصؤؤر فلاليا ؤه ناؤؤى صؤدر نؤم املؤؤمترر ريؤاانت ختاميؤؤةي

جاسؤؤؤؤؤؤة  11اجتمانؤؤؤؤؤؤات ونقاشؤؤؤؤؤؤات  تضؤؤؤؤؤؤمنها أكثؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤم 
متحؤؤداث مؤؤم قيؤؤادات اللؤؤامل وتؤؤناع  821يتحؤؤدث فيهؤؤا حنؤؤ  

وأتيت أمهيؤة  .(3)القرار يف القضااي الدولية اليت هتؤم دول اللؤامل
مؤؤمترر ميؤؤ نيخ لألمؤؤم مؤؤم ك نؤؤه منصؤؤة نامليؤؤة يؤؤتم مؤؤم خ هلؤؤا 

للؤؤؤؤؤؤامل نؤؤؤؤؤؤرب مؤؤؤؤؤؤنح الفؤؤؤؤؤؤاناع حبؤؤؤؤؤؤث القضؤؤؤؤؤؤااي األمنيؤؤؤؤؤؤة حؤؤؤؤؤؤ ل ا
السياسيع وتؤناع القؤرار فرتؤة الت اتؤل املباشؤر رشؤكل غؤري 

 رمسي.
و دور هذه ال رقة حؤ ل نؤدد مؤم األسؤئاة هؤي: مؤا هؤ  
وضؤؤؤع املنطقؤؤؤة يف النقاشؤؤؤات األمنيؤؤؤة  الؤؤؤدائرة؟ ومؤؤؤا هؤؤؤ  رؤيؤؤؤة 
قؤؤؤؤادة املنطقؤؤؤؤة لاسياسؤؤؤؤات والقضؤؤؤؤااي األمنيؤؤؤؤة األكثؤؤؤؤر إحلاًحؤؤؤؤا 

ااي األمنيؤؤؤؤة األكثؤؤؤؤر إحلاًحؤؤؤؤا ناؤؤؤؤى لامنطقؤؤؤؤة؟ ومؤؤؤؤا هؤؤؤؤي القضؤؤؤؤ
املنطقؤة اللرريؤة يف ال قؤؤت احلؤايل، خاتؤة مؤؤع  صؤاند أ مؤؤات 

 احلروب يف اللديد مم دوهلا؟
ولإلجارؤؤؤؤه نؤؤؤؤم  اؤؤؤؤك األسؤؤؤؤئاة يؤؤؤؤتم  قسؤؤؤؤيم ال رقؤؤؤؤة إىل:  

أواًل: أجنؤؤؤدة املؤؤؤمترر وأهؤؤؤم النقاشؤؤؤات الؤؤؤيت دارت، وفيهؤؤؤا يؤؤؤتم 
، 2182 اسؤؤتلراض أكثؤؤر القضؤؤااي ظهؤؤ رًا خؤؤ ل مؤؤمترر نؤؤام

اثنيًؤؤا: املشؤؤاركة اللرريؤؤة يف املؤؤمترر سؤؤ اء مؤؤم خؤؤ ل اسؤؤتلراض 
اجلؤؤؤؤزء اخلؤؤؤؤاأل ابملنطقؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤة يف  قريؤؤؤؤر املؤؤؤؤمترر السؤؤؤؤن ي أو 
ررتؤؤد أهؤؤم املشؤؤاركات اللرريؤؤة وخطؤؤاابت قادهتؤؤا، أمؤؤا اخلارؤؤة 
فتحاول  قييم كل مما سبق وأتثؤري املؤمترر ناؤى ال ضؤع األمؤين 

 يف املنطقة اللررية.
 
 

                                                           

السيسؤؤي أول رئؤؤيس غؤؤري «.. ميؤؤ نخ لألمؤؤم»ملا مؤؤات نؤؤم  2(  2)
، رؤت 2182فربايؤر  84أورويب يتحدث ابملمترر، أخبار الي م، رتاريخ 

 ، متاح ناي الرارط التايل: 2182ي ني   84الزايرة يف 
http://cutt.us/D6uuk  

...هتميش و اميؤع و صؤليد 2182فقيه، ممترر مي نخ ( إحسان ال 3)
 84، رؤؤت الؤؤزايرة يف 2182فربايؤؤر  81)حتايؤؤل(، األانضؤؤ ل، رتؤؤاريخ 

 ، متاح ناى الرارط التايل:2182ي ني  
 http://cutt.us/lAWrt  

http://cutt.us/iLDd0
http://cutt.us/D6uuk
http://cutt.us/lAWrt
http://cutt.us/lAWrt
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 املؤمتر: األجندة، األحداث والقضااي -أوالا 

مؤؤؤم طؤؤؤرف  8251أتسؤؤؤس مؤؤؤمترر ميؤؤؤ نيخ لألمؤؤؤم نؤؤؤام 
الباحؤؤؤؤؤؤث األملؤؤؤؤؤؤاين إي الؤؤؤؤؤؤد فؤؤؤؤؤؤ ن ك يسؤؤؤؤؤؤت، ويرأسؤؤؤؤؤؤه حاليؤؤؤؤؤؤا 
ف لفغانغ إيشينغر، وه  درا ماسي أملاين سارق، ونمل سفريا 

ومؤؤؤؤم رينهؤؤؤؤا  ،ألملانيؤؤؤؤا يف نؤؤؤؤدد مؤؤؤؤم الل اتؤؤؤؤم اللامليؤؤؤؤة الكؤؤؤؤربى
 .2181سة ممترر مي نيخ نام واشنطم، قبل   ليه رب

التقريؤب رؤع وكؤان ومؤا ال اهلؤدف األسؤاس لامؤمترر هؤ  
وجهؤؤات نظؤؤر كبؤؤار القؤؤادة يف اللؤؤامل لتفؤؤادى نشؤؤ ب حؤؤروب 

واحلفاظ ناى رؤية ناملية غررية م حدة  ر كز ، ناملية جديدة
أرر ها: أسؤ اق مفت حؤة،  ؛ناى مبادئ ومصاحل وقيم مشرتكة

ارات ق ية، مع حماررة أية خماطر واستخب ةأمم مسيطرِّ ق ى  و
هتدد مصاحل احلافاء ناى ضؤفيت احملؤيط األطاسؤي: الؤ الايت 
املتحؤؤؤؤؤؤؤدة مؤؤؤؤؤؤؤم جهؤؤؤؤؤؤؤة وشؤؤؤؤؤؤؤركاء النؤؤؤؤؤؤؤا   يف أورواب مؤؤؤؤؤؤؤم جهؤؤؤؤؤؤؤة 

دورة مؤؤؤؤم  44. واسؤؤؤؤتمر هؤؤؤؤذا اهلؤؤؤؤدف ناؤؤؤؤى مؤؤؤؤدار (1)أخؤؤؤؤرى
 املمترر.
ألول -رك هنا شهدت املمترر ريزت رلض دورات  وقد 
ا يف  غيؤؤؤؤؤري سؤؤؤؤؤامهت الحًقؤؤؤؤؤ طؤؤؤؤؤرح  صؤؤؤؤؤ رات مسؤؤؤؤؤتقباية -مؤؤؤؤؤرة

األطروحؤؤؤات  :مثؤؤؤل ؛اخلريطؤؤؤة السياسؤؤؤية ناؤؤؤى املسؤؤؤرح الؤؤؤدويل
األملانية ل نفتاح ناى الشرق يف حقبة احلرب الباردة، أو مؤا 

القؤؤرار املؤؤزدوج حلاؤؤف لمؤؤال األطاسؤؤي )ان ؤؤ ( مؤؤع ردايؤؤة  ي  مسُؤؤ
حقبؤؤؤؤؤؤؤة االنفؤؤؤؤؤؤؤراج الؤؤؤؤؤؤؤدويل، أو  صؤؤؤؤؤؤؤ رات غ راب شؤؤؤؤؤؤؤ ف الؤؤؤؤؤؤؤيت 

 .الباردةأوتات إىل هناية احلرب 

                                                           

 انظر اآليت:  (1)
. يهدف حمم د سلد دايب، ممترر "مي نيخ لألمم".  -

لتحقيق السام واألمم اللامليع.. ويقرب وجهات نظر 
، رت 2182فرباير  84قادة اللامل، األهرام، رتاريخ 

 ، متاح ناى الرارط التايل: 2182ي لي   8الزايرة يف 
http://cutt.us/hdwib  

ر مي نيخ أماين القرم، اللامل ردون نظام .. نتيجة ممتر  -
، رت الزايرة يف 2182فرباير  21لألمم!، رأي الي م، 

، متاح ناى الرارط التايل: 2182ي لي   8
http://cutt.us/cQIia  

ولكؤؤؤؤؤم ومنؤؤؤؤؤذ السؤؤؤؤؤن ات األوىل مؤؤؤؤؤم  سؤؤؤؤؤلينيات القؤؤؤؤؤرن 
"اللدو رؤؤا لطؤرح خمؤاطر مؤا مس ؤي املاضي، أتبح املؤمترر مسؤرحً 

البؤؤديل" و"احلؤؤرب ناؤؤى اإلرهؤؤاب"، وسؤؤيطرت قضؤؤية احلؤؤرب 
ناؤى املؤمترر يف السؤن ات التاليؤة،  1991 األوىل ضؤد اللؤراق

 رؤؤؤؤؤع جنؤؤؤؤؤاحي مث أتؤؤؤؤؤبح سؤؤؤؤؤاحة م اجهؤؤؤؤؤات سؤؤؤؤؤاخنة أحيؤؤؤؤؤاانً 
كما وقع مع حرب احت ل ،اف النا   األورويب واألمريكيح

، أو مؤؤؤؤؤا وقؤؤؤؤؤع رؤؤؤؤؤع أقطؤؤؤؤؤاب األمؤؤؤؤؤس 2111اللؤؤؤؤؤراق نؤؤؤؤؤامي 
حؤؤؤؤؤؤؤؤ ل املاؤؤؤؤؤؤؤؤف النؤؤؤؤؤؤؤؤ وي إليؤؤؤؤؤؤؤؤران ورشؤؤؤؤؤؤؤؤأن الؤؤؤؤؤؤؤؤدرع و الؤؤؤؤؤؤؤؤدوليع 

 .2112و 2114الصاروخية األمريكية رع نامي 
كمؤؤؤؤؤؤا حضؤؤؤؤؤؤرت األ مؤؤؤؤؤؤة األوكرانيؤؤؤؤؤؤة والل قؤؤؤؤؤؤات الغرريؤؤؤؤؤؤة 

 ،األخؤؤؤرية مؤؤؤم املؤؤؤمترر راتدو الروسؤؤؤية رشؤؤؤكل نؤؤؤام رقؤؤؤ ة يف الؤؤؤ
ومنؤؤؤؤذ انؤؤؤؤدالع ثؤؤؤؤ رات الرريؤؤؤؤع اللؤؤؤؤريب،  اد  ركيؤؤؤؤز املؤؤؤؤمترر ناؤؤؤؤى 

 .قضااي املنطقة اللررية
هيمنت أ مات وقضااي نديدة ناى  2184ويف اللام   

جاسات املمترر منها: األ مة األوكرانيؤة، وحتؤدايت "اإلرهؤاب 
الؤؤؤؤؤؤذي  ثاؤؤؤؤؤؤه  نظؤؤؤؤؤؤيم الدولؤؤؤؤؤؤة"، والؤؤؤؤؤؤربانمج النؤؤؤؤؤؤ وي اإليؤؤؤؤؤؤراين، 
والسياسؤؤات الدفانيؤؤة األوروريؤؤة، واأل مؤؤة رؤؤع الصؤؤع والؤؤدول 
 .املطاؤؤؤة ناؤؤؤى احملؤؤؤيط اهلؤؤؤادي، ومأسؤؤؤاة ال جئؤؤؤع حؤؤؤ ل اللؤؤؤامل

طغت األ مة السؤ رية ومكافحؤة اإلرهؤاب  2185ويف اللام 
و نظؤؤؤيم الدولؤؤؤة وأ مؤؤؤة ال جئؤؤؤع ناؤؤؤى أنمؤؤؤال املؤؤؤمترر، الؤؤؤذي 

يزيؤؤد  شؤؤارك فيؤؤه أكثؤؤر مؤؤم ث ثؤؤع رئؤؤيس حك مؤؤة ودولؤؤة ومؤؤا
 .ناى ستع و ير خارجية ودفاع مم مجيع أحناء اللامل

هؤؤؤؤيمم القاؤؤؤؤق األورويب مؤؤؤؤم م اقؤؤؤؤف  2182ويف اللؤؤؤؤام 
مؤؤب، واملخؤؤاوف ااإلدارة األمريكيؤؤة اجلديؤؤدة رربسؤؤة دوانلؤؤد  ر 

مم  فاقم حالة انلدام األمم وانتشار الشلب ية السياسية رلد 
 مؤا يسؤمى وقضؤااي، ابإلضؤافة إىل التحؤدايت األمنيؤة هانتخار

 اللررية .التطرف واإلرهاب يف املنطقة
النقاشؤؤات  تكؤؤز ر  2181نؤؤام  الؤؤدورة قبؤؤل األخؤؤرية ويف

ناؤؤى التطؤؤ رات اجلاريؤؤة يف سؤؤ راي ون قؤؤات االحتؤؤاد األورويب 
مؤؤؤؤؤؤع روسؤؤؤؤؤؤيا والؤؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤؤدة والؤؤؤؤؤؤربانمج النؤؤؤؤؤؤ وي لكؤؤؤؤؤؤ راي 

http://cutt.us/hdwib
http://cutt.us/cQIia
http://cutt.us/cQIia
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الشؤؤؤؤؤمالية واأل مؤؤؤؤؤة اخلايجيؤؤؤؤؤة، فضؤؤؤؤؤ  نؤؤؤؤؤم م مؤؤؤؤؤح السياسؤؤؤؤؤة 
 .(1)والدفانية لا الايت املتحدةاخلارجية 

 2182أمؤؤؤؤؤؤا الؤؤؤؤؤؤدورة الراهنؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤيت نقؤؤؤؤؤؤدت يف فربايؤؤؤؤؤؤؤر 
إجيؤاد فتضمم جدول أنماهلا اللديد مم امل ض نات، منها: 

احلاؤؤ ل لالديؤؤد مؤؤم املشؤؤك ت الؤؤىت   اجههؤؤا دول اللؤؤامل ىف 
حيؤؤؤؤؤث ا ضؤؤؤؤؤح حجؤؤؤؤؤم  ىكؤؤؤؤؤرب ضؤؤؤؤؤ ء التنؤؤؤؤؤافس رؤؤؤؤؤع الؤؤؤؤؤدول ال

،  االقتصؤاد والتجؤارةأمريكا والصع حؤ ل قضؤااي التنافس رع
املنافسؤؤؤؤؤة اجلي سياسؤؤؤؤؤية رؤؤؤؤؤع م سؤؤؤؤؤك  وركؤؤؤؤؤع ابإلضؤؤؤؤؤافة إىل 

مسؤؤتقبل ومناقشؤؤة  وتؤؤراع التسؤؤاح رؤؤع م سؤؤك  وواشؤؤنطم، 
 سؤؤؤؤايط ، و مراقبؤؤؤؤة األسؤؤؤؤاحة والتلؤؤؤؤاون ىف السياسؤؤؤؤة الدفانيؤؤؤؤة

الض ء ناى التفانل رع السياسات التجارية واألمنيؤة، شؤأنه 
و االرتكار التكن ل جى ناؤى ىف ذلك شأن أتثري  غري املناخ أ

إضؤؤافة إىل احلؤؤروب واأل مؤؤات احلاليؤؤة الؤؤيت  .(2)األمؤؤم الؤؤدويل
 سؤؤؤ د اللؤؤؤامل رينهؤؤؤا ا فؤؤؤاق "رريكسؤؤؤت"، واأل مؤؤؤة السؤؤؤيادية يف 

، وشؤؤؤؤؤؤؤرق أوكؤؤؤؤؤؤؤراين فنؤؤؤؤؤؤؤزوي  والصؤؤؤؤؤؤؤرانات املتزايؤؤؤؤؤؤؤدة يف سؤؤؤؤؤؤؤ راي
مافؤؤؤؤؤؤؤات " صؤؤؤؤؤؤؤاند التيؤؤؤؤؤؤؤار الشؤؤؤؤؤؤؤلب ي املتطؤؤؤؤؤؤؤرف يف وكؤؤؤؤؤؤؤذلك 

األورويب نؤؤؤؤؤم نفسؤؤؤؤؤه"، و"التلؤؤؤؤؤاون أورواب"، و"دفؤؤؤؤؤاع االحتؤؤؤؤؤاد 
 .(3)"اللارر لألطاسي

ومؤؤؤؤم رؤؤؤؤع امل اضؤؤؤؤيع الؤؤؤؤيت أخؤؤؤؤذت أول يؤؤؤؤة يف جاسؤؤؤؤات 
املؤؤؤؤؤمترر، التلؤؤؤؤؤاون األمؤؤؤؤؤين والؤؤؤؤؤدفاني لؤؤؤؤؤدول االحتؤؤؤؤؤاد األورويب 

والرغبؤؤؤة األمريكيؤؤؤة  ،ومسؤؤؤتقباه، ومؤؤؤا يتلاؤؤؤق رتحقيؤؤؤق التلؤؤؤاون
مبشؤؤؤؤؤؤؤاركة "أكثؤؤؤؤؤؤؤر ندالؤؤؤؤؤؤؤة يف األنبؤؤؤؤؤؤؤاء داخؤؤؤؤؤؤؤل حاؤؤؤؤؤؤؤف لمؤؤؤؤؤؤؤال 

وما يست جب نماه ملنع إنشاء هياكل نسؤكرية األطاسي"، 

                                                           

ممترر مي نيخ لألمم، م قع اجلزيرة نت، ب.ت، رت الزايرة يف   (1)
 : ، متاح ناى الرارط التايل2182ي ني   84

http://cutt.us/fPKqd  
يناقش مستقبل مراقبة األساحة  2182ممترر مي نخ لألمم    (2)

 ، مرجع سبق ذكره.منتصف فرباير اجلارى
انط ق ممترر مي نيخ لألمم: قضااي شائكة ومافات مصريية،   (3)

ي ني   84الزايرة ، اتريخ 2182فرباير  84، رتاريخ 41م قع نرب 
  http://cutt.us/9wL3x، متاح نرب الرارط التايل: 2182

متنافسؤؤؤؤة وخاؤؤؤؤق اسؤؤؤؤرتا يجيات  لؤؤؤؤاون ردياؤؤؤؤة نؤؤؤؤم امل اجهؤؤؤؤة، 
 .(4)إضافة إىل مستقبل التجارة الدولية

وإذا كانت  اؤك هؤي األجنؤدة امللانؤة، إال إن مؤا هؤيمم 
 -الصؤؤؤؤيين -ناؤؤؤؤى املؤؤؤؤمترر هؤؤؤؤ  الصؤؤؤؤراع أو التنؤؤؤؤافس األمريكؤؤؤؤي

 : أن(5)در نؤؤؤؤم املؤؤؤؤمتررالروسؤؤؤؤي، حيؤؤؤؤث أوضؤؤؤؤح التقريؤؤؤؤر الصؤؤؤؤا
الؤؤ الايت املتحؤؤدة األمريكيؤؤة رتؤؤدت "الصؤؤع وروسؤؤيا كؤؤأهم 
منافسع اسرتا يجيع". ويتجسد التنافس اجلديد رع القؤ ى 

ن النؤزاع يتؤأجج رؤع إحبيؤث  ؛الكربى الث ث رشؤكل خمتاؤف
واشؤؤطم وركؤؤع حاليؤؤا السؤؤيما فيمؤؤا يؤؤر بط رقضؤؤااي االقتصؤؤاد 

ا وروسؤؤؤؤيا يف حتالفهمؤؤؤؤا خصؤؤؤؤمً فيمؤؤؤؤا  لتؤؤؤؤرب الصؤؤؤؤع  ،والتجؤؤؤؤارة
لاغؤؤؤؤؤؤؤرب، إال أهنمؤؤؤؤؤؤؤا  راقبؤؤؤؤؤؤؤان رلضؤؤؤؤؤؤؤهما الؤؤؤؤؤؤؤبلض يف منافسؤؤؤؤؤؤؤة 

ورع روسيا والؤ الايت املتحؤدة األمريكيؤة  بقؤى  ،جي سياسية
وطؤؤؤؤؤرح التقريؤؤؤؤؤر أن األوضؤؤؤؤؤاع هبؤؤؤؤؤذا املنافسؤؤؤؤؤة ناؤؤؤؤؤى التسؤؤؤؤؤاح، 

، مشؤددا ناؤى  زايؤد الشكل لم  تحسم يف املستقبل القريب
مل، ممتكؤؤًدا أن "النظؤام اللؤؤاملي انلؤدام األمؤؤم ناؤى مسؤؤت ى اللؤا

 .(6)يتفكك"
نؤؤم ذلؤؤك ال ضؤؤع املقاؤؤق  رئؤؤيس املؤؤمترر ومؤؤم جانبؤؤه نؤؤرب

ا مؤم امل اجهؤة رؤدأ رؤع الؤ الايت املتحؤؤدة ا جديؤدً "نهؤدً قؤائً  
األمريكية والصع وروسيا، ويتزامم مع فؤراغ يف السؤاطة فيمؤا 

النظؤؤؤؤؤؤام اللؤؤؤؤؤؤاملي الايؤؤؤؤؤؤربايل". والؤؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤؤدة " رف رؤؤؤؤؤؤؤيلؤؤؤؤؤؤ
األمريكيؤؤؤؤؤة يف ظؤؤؤؤؤل ربسؤؤؤؤؤة  رامؤؤؤؤؤب ال  بؤؤؤؤؤدي اهتمامؤؤؤؤؤا كبؤؤؤؤؤريا 
ابال فاقيؤات الدوليؤؤة، و ضؤؤع ن مؤؤة اسؤؤتفهام ناؤؤى منظمؤؤات 
مثؤؤؤل حاؤؤؤف لمؤؤؤال األطاسؤؤؤي واألمؤؤؤم املتحؤؤؤدة. واألسؤؤؤ أ مؤؤؤم 

أن الؤؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤؤدة  -فيمؤؤؤؤؤؤا يؤؤؤؤؤؤرى رئؤؤؤؤؤؤيس املؤؤؤؤؤؤمترر–ذلؤؤؤؤؤؤك 
، األمريكيؤؤؤؤؤة مل  لؤؤؤؤؤد  ريؤؤؤؤؤد للؤؤؤؤؤب دور الزنامؤؤؤؤؤة يف اللؤؤؤؤؤامل احلؤؤؤؤؤر  

رجؤؤؤؤال  ؤؤؤؤاه ذلؤؤؤؤك  ظهؤؤؤؤر "محاسؤؤؤؤة كبؤؤؤؤرية حمؤؤؤؤرية  ا نؤؤؤؤمون ًضؤؤؤؤ
                                                           

...هتميش و اميع و صليد 2182إحسان الفقيه، ممترر مي نخ  (4)
 )حتايل(، مرجع سبق ذكره.

يصدر نم املمترر  قرير سن ي  منذ مخس سن ات نم أهم   (5)
 .تم هبا ويسمي رتقرير مي نخ لألممالقضااي اليت يه

ممترر مي نيخ لألمم: النظام اللاملي يتفكك مم سيجمع أجزاءه  ( 6)
ي لي   8، رت الزايرة يف DW، 2182فرباير  82املتناثرة؟، 
  http://cutt.us/F9PXQ، متاح ناى الرارط التايل: 2182

http://cutt.us/fPKqd
http://cutt.us/9wL3x
http://cutt.us/F9PXQ
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 -واملقص د هبم أشخاأل مثل ويل اللهد السل دي- أق ايء"
وابلنسبة إىل احلافاء األطاسيع مم الصلب نايهم  قبؤل أن 

سؤؤؤؤ اء أكؤؤؤان ذلؤؤؤؤك يف  ؛يشؤؤؤيد  رامؤؤؤؤب رزنمؤؤؤاء غؤؤؤؤري ليرباليؤؤؤع
 .(1)الربا يل أو الفابع

يف كامؤؤؤات  حؤؤؤذر رئؤؤؤيس مؤؤؤمترر األمؤؤؤمونتيجؤؤؤة لؤؤؤذلك  
 بؤؤؤدو حؤؤؤادة، مؤؤؤم  زايؤؤؤد انلؤؤؤدام األمؤؤؤم ناؤؤؤى مسؤؤؤت ى اللؤؤؤامل، 

أن  صؤؤؤؤؤ ر ، وأضؤؤؤؤؤاف "قؤؤؤؤؤائ : "إن النظؤؤؤؤؤام اللؤؤؤؤؤاملي يتفكؤؤؤؤؤك
النظؤؤام اللؤؤاملي القؤؤائم ناؤؤى ق انؤؤد مشؤؤرتكة وهيكايؤؤة نامليؤؤة مل 

ناى البقاء، وأنه مم ال اضح أن التنؤافس رؤع  يلد قادرا رلدُ 
وأنؤؤرب نؤؤم أسؤؤفه ى"  القؤؤ ى الكؤؤربى تؤؤار أقؤؤ ى مؤؤرة أخؤؤر 

لإلهنؤؤؤؤؤؤاء الكامؤؤؤؤؤؤل واملت قؤؤؤؤؤؤع مللاهؤؤؤؤؤؤدة نؤؤؤؤؤؤزع األسؤؤؤؤؤؤاحة الن ويؤؤؤؤؤؤة 
مت سؤؤطة املؤؤدى، واتؤؤفا ذلؤؤك أبنؤؤه سؤؤيك ن "مأسؤؤاة ملنظ مؤؤة 

ا خطر ا أن هناك أيضً ا، مضيفً  خطريً األمم األورورية" وحداثً 
 لثؤؤر ملاهؤؤدات نؤؤزع السؤؤ ح األخؤؤرى رؤؤع الؤؤ الايت املتحؤؤدة 

 .(2)وروسيا
مترر ميؤؤ نخ هؤؤذا اللؤؤام اللديؤؤد ورنؤؤاء ناؤؤى ذلؤؤك، طؤؤرح مؤؤ

مم األسئاة اجل هرية اليت ال  زال دون إجاره واضحة؛ وهي: 
هؤل ي اجؤؤه اللؤؤامل سؤؤباق  سؤاح نؤؤ وي جديؤؤد يف ضؤؤ ء النهايؤؤة 
ال شيكة مللاهؤدة نؤدم انتشؤار األسؤاحة مت سؤطة املؤدى؟ مؤا 
ه  مستقبل التحالف نرب احمليط األطاسي؟ مؤاذا نؤم أورواب 

خؤروج رريطانيؤا مؤم االحتؤاد األورويب  ثؤلميف أوقات الف ضى 
 النظؤؤؤام" فشؤؤؤل إذا سؤؤؤيحدث مؤؤؤاذا و ايدة الشؤؤؤل رية اليمينيؤؤؤة؟

هذا يف ظل اهتامات أورورية أبن ال الايت   ؟"الايربايل اللاملي
املتحؤؤؤؤؤؤدة هؤؤؤؤؤؤي املسؤؤؤؤؤؤمتولة نؤؤؤؤؤؤم فشؤؤؤؤؤؤل النظؤؤؤؤؤؤام اللؤؤؤؤؤؤامل احلؤؤؤؤؤؤايل، 
 واهتامات متبادلة مم الؤ الايت املتحؤدة األمريكيؤة أبن أورواب

                                                           

خ لألمم: النظام اللاملي يتفكك مم سيجمع ممترر مي ني (  1)
ي لي   8، رت الزايرة يف DW، 2182فرباير  82أجزاءه املتناثرة؟، 

  http://cutt.us/F9PXQ، متاح ناى الرارط التايل: 2182
)2( Themes of the Munich Security 

Conference 2019, The Munich Security 

Conference, accessed in 15june 2019, 

available at: http://cutt.us/GzsAO  

ا هؤؤؤؤؤؤؤؤؤت إىل أنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداء الؤؤؤؤؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة ممثاؤؤؤؤؤؤؤؤؤع رروسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيا 
 .(3)والصع

أمؤؤؤا ناؤؤؤى جانؤؤؤب جاسؤؤؤات املؤؤؤمترر امللانؤؤؤة، فقؤؤؤد ا ضؤؤؤح 
اخلؤؤؤؤؤؤؤ ف احلؤؤؤؤؤؤؤاد رؤؤؤؤؤؤؤع كؤؤؤؤؤؤؤل مؤؤؤؤؤؤؤم أورواب والؤؤؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤؤؤدة 
واالخت ف احلاد يف الت جهات والرؤى رشكل خؤاأل حؤ ل 

اللديؤؤؤد أنؤؤرب الل قؤؤات مؤؤع إيؤؤران. فمؤؤؤم اجلانؤؤب األورويب، 
 -ي  مريكؤلناؤى رأسؤهم املستشؤارة األملانيؤة أجنؤو -قادة لمم ا
اسؤؤتيائهم مؤؤم ساسؤؤاة قؤؤرارات أتؤؤدرها  رامؤؤب وانتؤؤربت  نؤؤم

خاتؤؤؤة  ملاديؤؤؤة حلافؤؤؤاء واشؤؤؤنطم يف حاؤؤؤف لمؤؤؤال األطاسؤؤؤي
فيمؤؤا يتلاؤؤق ابالنسؤؤحاب األمريكؤؤي مؤؤم اال فؤؤاق النؤؤ وي مؤؤع 

انئؤؤب – رؤؤنس شؤؤدد مايؤؤك إيؤؤران. وناؤؤى اجلانؤؤب األمريكؤؤي،
ناؤؤى  ربيؤؤر مؤؤا أنانتؤؤه واشؤؤنطم جلهؤؤة أن  -مريكؤؤيالؤؤرئيس األ

ودنؤا القؤ ى األوروريؤة إللغؤاء  ،إيؤران ختطؤط لؤؤ"حمرقة" جديؤدة
مؤؤؤع طهؤؤؤران والؤؤؤذي أناؤؤؤم  2184اال فؤؤؤاق النؤؤؤ وي املؤؤؤربم يف 

كؤؤل وانتقؤؤد قؤؤرار  ضؤؤي،  رامؤؤب انسؤؤحاب رؤؤ ده منؤؤه اللؤؤام املا
فرنسؤؤؤؤؤا وأملانيؤؤؤؤؤا ورريطانيؤؤؤؤؤا السؤؤؤؤؤماح لاشؤؤؤؤؤركات األوروريؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤم 
اجلمه ريؤؤؤؤة اإلسؤؤؤؤ مية رغؤؤؤؤم مؤؤؤؤع اتؤؤؤؤاة نماياهتؤؤؤؤا التجاريؤؤؤؤة مب  

 .(4)اللق ابت األمريكية
 
 

                                                           

)3(Look at: 

-  Lorenz Hemicker, Munich at the 

center of world politics, 

Deutschland, 11.02.2019 , accessed 

in 15 June 2019, available at: 

http://cutt.us/sdN3Q  

- Ben Knight, Munich Security 

Conference 2019: Who can save 

the liberal world order? , DW, 

16.02.2019, accessed in 15june 

2019, available at: 

http://cutt.us/e0jY0 

 واشنطم ودول أورورية ( ممترر مي نيخ لألمم: م اقف متباينة رع 4)
، رتاريخ 24رشأن إيران واالنسحاب األمريكي مم س راي، فرانس 

، متاح ناى 2182ي لي   8، رت الزايرة يف 2182فرباير  82
  http://cutt.us/CHALtالرارط التايل: 
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 املنطقة العربية يف املؤمتر -اثنياا
وهنؤؤاك  اويتؤؤان لرؤيؤؤة املنطقؤؤة اللرريؤؤة يف املؤؤمترر: األوىل، 
رؤية املمترر لامنطقة اللررية ويتضح ذلك مم التقرير السؤن ي 

ة يف املمترر؛ وأهم القضااي اليت لاممترر، والثانية املشاركة اللرري
 طرحها القادة اللرب لتلرب نم مشاكل املنطقة.

 املنطقة اللررية يف التقرير السن ي لاممترر: ( أ
يف دور ؤؤؤه هؤؤؤذا اللؤؤؤام، تؤؤؤدر  قريؤؤؤر ميؤؤؤ نخ لألمؤؤؤم حتؤؤؤت 
نن ان "األحجية الكؤربى: مؤم سؤيجمع القطؤع؟" حيؤث ركؤز 

اء ناؤؤؤؤؤى التقريؤؤؤؤؤر ناؤؤؤؤؤى التغيؤؤؤؤؤريات الؤؤؤؤؤيت يشؤؤؤؤؤهدها اللؤؤؤؤؤامل؛ سؤؤؤؤؤ  
مسؤؤؤت ى التحالفؤؤؤات الدوليؤؤؤة الكؤؤؤربى رؤؤؤع الؤؤؤ الايت املتحؤؤؤدة 
األمريكيؤة ورؤع االحتؤاد األورويب والتصؤليد الؤيت  شؤهده  اؤك 
الل قؤؤؤؤات نتيجؤؤؤؤة لسياسؤؤؤؤات اإلدارة األمريكيؤؤؤؤة حتؤؤؤؤت قيؤؤؤؤادة 
 رامب، والذي حبسب التقرير يلرض النظام اللؤامل لاتشؤ يش 

صؤؤؤيين، وأ مؤؤؤة ونؤؤؤدم اليقؤؤؤع خاتؤؤؤة مؤؤؤع الصؤؤؤل د الروسؤؤؤي وال
 .(1)تل د التنافس الدويل رع الدول الكربى

كمؤؤؤؤؤا أطاؤؤؤؤؤق نايؤؤؤؤؤه  قريؤؤؤؤؤر   –مل يكؤؤؤؤؤم لاشؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤط 
حض ر كبري فيه، حيث ركز التقرير ناى إحصؤاءات  -املمترر

حؤؤ ل القؤؤدرات اللسؤؤكرية لاؤؤدول األكؤؤرب يف املنطقؤؤة؛ وهؤؤي: 
إيران وإسرائيل و ركيا والسل دية، وندد الق ات األمريكية يف 
منطقؤؤة اخلاؤؤؤيج اللؤؤؤريب ومسؤؤؤت ى  ناقصؤؤؤها ناؤؤؤى مؤؤؤدار اللشؤؤؤر 
سؤؤؤؤؤؤؤن ات املاضؤؤؤؤؤؤؤية، وإحصؤؤؤؤؤؤؤائية حؤؤؤؤؤؤؤ ل القصؤؤؤؤؤؤؤف اللسؤؤؤؤؤؤؤكري 
اإلسؤرائياي مل اقؤع سؤ رية، وأرقؤام أساسؤية يف أ مؤة الؤيمم مثؤؤل 

%مؤؤؤؤم السؤؤؤؤكان حيتؤؤؤؤاج ن لامسؤؤؤؤاندات اإلنسؤؤؤؤانية، 24أن 
% يف نؤام 881وأن أسلار الغذاء أر فلت يف اليمم رنسبة 

دد األطفؤؤؤال اليمنيؤؤؤع أقؤؤؤل مؤؤؤم نمؤؤؤر مخؤؤؤس ، وأن نؤؤؤ2181
ألؤف طفؤل،  14سن ات والذيم ما  ا رسبب اجلؤ ع يقؤدر رؤؤ 

م يع طفل ملرض ن لامجانة، وأن هناك  402وأن ح ايل 
 .(2)ماي ن شخص حيتمل إتارتهم ابلك الريا 808ح ايل 

                                                           

)1( Munich Security Report 2019, The 

Great Puzzle: Who Will Pick Up the 

Pieces?,  accessed in 15 June 2019, 

available at: http://cutt.us/Hw0W4  P.P 6-

81 
)2( ibid, P.P 45-47. 

وركؤؤؤؤؤز التقريؤؤؤؤؤر ناؤؤؤؤؤى دور الؤؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤؤدة يف أ مؤؤؤؤؤات 
ية سؤباق التسؤاح يف املنطقؤة، " ؤر املنطقة اللررية، فمنهؤا قضؤ

الشؤؤرق األوسؤؤط رتغؤؤريات كؤؤربى، حيؤؤث انسؤؤحبت الؤؤ الايت 
املتحؤؤدة األمريكيؤؤة مؤؤم  دورهؤؤا القيؤؤادي التقايؤؤدي يف حماولؤؤة 
منهؤؤا ل نسؤؤحاب مؤؤم التؤؤؤدخل السياسؤؤي املباشؤؤر يف أ مؤؤؤات 
املنطقؤؤة، ويف املقارؤؤل يزيؤؤد انتمادهؤؤا ناؤؤى الشؤؤركاء اإلقايميؤؤع 

ها، ونتيجؤؤؤؤؤة لؤؤؤؤؤذلك  ادت ملؤؤؤؤؤدالت لاحفؤؤؤؤؤاظ ناؤؤؤؤؤى مصؤؤؤؤؤاحل
 سؤؤؤاح دول املنطقؤؤؤؤة لدرجؤؤؤؤة أن سؤؤؤبع دول مؤؤؤؤم أناؤؤؤؤى نشؤؤؤؤر 
دول إنفاقًؤؤؤؤؤؤا ناؤؤؤؤؤؤى التسؤؤؤؤؤؤاح م جؤؤؤؤؤؤ دة يف الشؤؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤؤط، 
ابإلضافة إىل أن ملدالت شراء األساحة  ضؤانف يف الفؤرتة 

 .(3)"2181/2182رع 
أما ناى تليد  احلافاء احملايع الذي يقصؤدهم التقريؤر 

ال الايت املتحدة ردأوا يف الرتاجع يف شراكتهم  فؤ "إن حافاء
مع السل دية نقب مقتل مجال خاشفجي، إال أن ال الايت 
املتحؤؤدة األمريكيؤؤة قؤؤدمت املزيؤؤد مؤؤم الؤؤدنم لألنظمؤؤة القد ؤؤة 
يف املنطقؤؤؤؤؤة مثؤؤؤؤؤل السؤؤؤؤؤل دية وإسؤؤؤؤؤرائيل ومصؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤم جانؤؤؤؤؤب، 
و ادت مؤم حؤدة التؤ  رات رينهؤا ورؤع إيؤران نقؤب انسؤؤحاهبا 

  فاق الن وي مم جانب آخر.مم اال
أما فيما يتلاق ابل ضع يف س راي، فتصاند قاق الشركاء 
احملايؤؤؤع لاؤؤؤ الايت املتحؤؤؤدة األمريكيؤؤؤة نتيجؤؤؤة النسؤؤؤحاهبا مؤؤؤم 
س راي ممؤا يؤمتدي إىل أن يكؤ ن لكؤل مؤم  ركيؤا وروسؤيا وإيؤران 
األفضؤؤؤاية يف حتديؤؤؤد مسؤؤؤتقبل احلؤؤؤرب هنؤؤؤاك؛ سؤؤؤ اء نسؤؤؤكراي 

 أوناى طاولة املفاوضات.
وابلنسؤؤؤؤؤبة لاؤؤؤؤؤيمم فتسؤؤؤؤؤتمر األ مؤؤؤؤؤة اإلنسؤؤؤؤؤانية الكؤؤؤؤؤربى  

مايؤؤؤؤؤؤؤؤ ن شؤؤؤؤؤؤؤؤخص هبؤؤؤؤؤؤؤؤا إىل  24حيؤؤؤؤؤؤؤؤث حيتؤؤؤؤؤؤؤؤاج أكثؤؤؤؤؤؤؤؤر مؤؤؤؤؤؤؤؤم 
املسؤؤؤؤؤاندات الغذائيؤؤؤؤؤة ومل يؤؤؤؤؤتم  فليؤؤؤؤؤل ا فؤؤؤؤؤاق السؤؤؤؤؤ يد حؤؤؤؤؤىت 

 .(4)اآلن"
وكما يتضح مم اجلزء اخلاأل ابلشرق األوسط يف  قرير 

 تمحؤؤ ر  -حسؤؤب الؤؤرؤى الغرريؤؤة-ميؤؤ نخ فؤؤإن أ متؤؤه األمنيؤؤة 
رؤؤؤؤؤؤؤع دول املنطقؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤم جانؤؤؤؤؤؤؤب السؤؤؤؤؤؤؤل دية  حؤؤؤؤؤؤؤ ل الصؤؤؤؤؤؤؤراع

                                                           

)3(  idem. 

)4( ibid, P.p44 

http://cutt.us/Hw0W4
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وحافائهؤؤؤا واجلانؤؤؤب اآلخؤؤؤر إيؤؤؤران وحافائهؤؤؤا، أمؤؤؤا فيمؤؤؤا يتلاؤؤؤق 
ابلشل ب وأ ماهتا والصرانات واملخاطر األمنية فام يتم ذكر 
سؤؤ ى األ مؤؤة اإلنسؤؤانية يف الؤؤيمم دون  قؤؤدمي حاؤؤ ل  سؤؤاند 

 ناى إهنائها.
 املشاركة اللررية يف املمترر: ( أ

يؤؤؤؤة يف املؤؤؤؤمترر نؤؤؤؤدد مؤؤؤؤم القؤؤؤؤادة شؤؤؤؤارك مؤؤؤؤم الؤؤؤؤدول اللرر
 انئؤؤب و يؤؤر اخلارجيؤؤة اليمؤؤين، حممؤؤد احلضؤؤرمي،اللؤؤرب مؤؤنهم 

نبؤد الفتؤؤاح  مستشؤار األمؤؤم الؤ طين اللراقؤؤي، فؤاحل الفيؤؤاض،و 
، السيسؤؤؤي رئؤؤؤيس مصؤؤؤر ورؤؤؤيم رؤؤؤم محؤؤؤد آل الثؤؤؤاين أمؤؤؤري قطؤؤؤر

و ن نؤؤؤؤت كامؤؤؤؤاهتم حؤؤؤؤ ل أمؤؤؤؤم املنطقؤؤؤؤة، واإلشؤؤؤؤكاليات الؤؤؤؤيت 
اررؤؤؤؤة إيؤؤؤران مؤؤؤؤم جانؤؤؤب، أو طؤؤؤؤرح  لانيهؤؤؤا دوهلؤؤؤؤم سؤؤؤ اء يف حم

 .(1)خربات حماررة اإلرهاب، مم جانب آخر
رحؤؤؤؤؤ رت كامؤؤؤؤؤة السيسؤؤؤؤؤي حؤؤؤؤؤ ل اإلرهؤؤؤؤؤاب والضؤؤؤؤؤغط  

ينلقد املمترر هذا اللام القائم ناى دول املنطقة حيث قال: "
وسط حتؤدايت وخمؤاطر متزايؤدة ومتشؤلبة، مؤم رينهؤا اسؤتمرار 

خمؤؤؤؤاطر  رؤؤؤؤمتر التؤؤؤؤ  ر والصؤؤؤؤراع ناؤؤؤؤى الصؤؤؤؤليد الؤؤؤؤدويل، و فشؤؤؤؤي
اإلرهؤؤاب والتطؤؤرف، و صؤؤاند ُملؤؤدالت اجلر ؤؤة املنظمؤؤة، ومؤؤا 
يشكاه ذلك مم ضغ ط ناؤى مفهؤ م الدولؤة ال طنيؤة واهنيؤار 
ممتسساهتا، رص رة اب ت  زيد مؤم  لقيؤد األوضؤاع وخط رهتؤا 

ال شك " .... "(2)ناى مقدرات الشل ب وأمنها واستقرارها
ظمة  متدي إىل أن اإلرهاب ابت ظاهرة دولية هلا خماطر متلا

 نزنؤة اسؤؤتقرار اجملتملؤؤات، وهؤؤ  مؤا يسؤؤتازم مؤؤم اجلميؤؤع رؤؤذل 
جه د حثيثة وتادقة، القت ع جذور  اك الظاهرة البغيضة 
الؤيت  لؤد التهديؤد األول ملسؤاني حتقيؤق التنميؤة، مبؤا يف ذلؤؤك 
 ضؤؤؤؤؤييق اخلنؤؤؤؤؤاق ناؤؤؤؤؤى اجلمانؤؤؤؤؤات والتنظيمؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤيت رؤؤؤؤؤارس 

لطؤرف ننؤه، رؤل ويف اإلرهاب، أو الدول اليت  رى يف غؤض ا
                                                           

كيف جاءت املشاركة اللررية يف ممترر مي نخ لألمم؟،  يب يب    (1)
، 2182ي لي   8، رت الزايرة يف 2182فرباير  85يب، سي اللر 

  http://cutt.us/T3CWkمتاح ناى الرارط التايل: 
وسام نبد اللايم، نص كامة الرئيس السيسي خ ل اجلاسة   (2)

، رت الزايرة 2182فرباير  85الرئيسية ملمترر مي نخ لألمم، األهرام، 
 ، متاح ناى الرارط التايل: 2182ي ني   84 يف

http://cutt.us/X3xrF  

حاالت فجة  قؤ م ردنمؤه، وسؤياة لتحقيؤق أهؤداف سياسؤية 
 ".ومطامع إقايمية

أمؤؤا فيمؤؤا يتلاؤؤق ابأل مؤؤات الؤؤيت  ليشؤؤها شؤؤل ب املنطقؤؤة 
وكيفيؤؤة حاهؤؤا فركؤؤز ناؤؤى م ضؤؤ ع اهلجؤؤرة كقضؤؤية هتؤؤم الؤؤدول 

وال يفؤؤؤؤ  ين يف هؤؤؤؤذا األوروريؤؤؤؤة رشؤؤؤؤكل خؤؤؤؤاأل حيؤؤؤؤث قؤؤؤؤال: "
رة وال جئؤع، ومؤا  تطابؤه السياق أن أحتدث نم قضية اهلجؤ

مؤؤؤم ملاجلؤؤؤؤة  تسؤؤؤؤم ابلشؤؤؤم ل واالرتكؤؤؤؤار، أتخؤؤؤؤذ يف انتبارهؤؤؤؤا 
جؤؤؤؤؤؤذور األ مؤؤؤؤؤؤات املسؤؤؤؤؤؤببة هلؤؤؤؤؤؤا، و سؤؤؤؤؤؤلى لتخفيؤؤؤؤؤؤف امللؤؤؤؤؤؤاانة 
اإلنسانية املصاحبة لتاك القضية، خاتؤة أن اللؤبء األكؤرب 
لل اقؤؤؤب النؤؤؤزوح والاجؤؤؤ ء يقؤؤؤع ناؤؤؤى نؤؤؤا ق دول اجلؤؤؤ ار، الؤؤؤيت 

هؤؤؤؤؤؤؤؤاجريم والنؤؤؤؤؤؤؤؤا حع يف  سؤؤؤؤؤؤؤؤتقبل اجلانؤؤؤؤؤؤؤؤب األكؤؤؤؤؤؤؤؤرب مؤؤؤؤؤؤؤؤم امل
نسؤؤؤؤتطيع أتكيؤؤؤؤد أن حمؤؤؤ ر األمؤؤؤؤم والسياسؤؤؤؤات ".... "أفريقيؤؤؤا

 ا واقتصؤادايً الذي هندف إىل حتقيقه مبفه مه الشامل؛ سياسيً 
ا، سيظل ه  األرضؤية املشؤرتكة الؤيت يتلؤع ناينؤا مجيلؤا وثقافيً 

 ."(3)الرتكيز نايها والتلاون رشأهنا خ ل السن ات املقباة
اي الؤؤؤؤيت  ناوهلؤؤؤؤا أمؤؤؤؤري قطؤؤؤؤر يف خطارؤؤؤؤه ومل ختتاؤؤؤؤف القضؤؤؤؤا

قؤد  بؤدو  حيث  ناول أيضا قضؤااي اإلرهؤاب واهلجؤرة، وقؤال"
ملؤؤاانة النؤؤاس يف منطقتنؤؤا رليؤؤدة نؤؤم أذهؤؤان احلضؤؤ ر هنؤؤا يف 
مي نخ، ولكم أم اج ال جئع  لؤل مؤم هؤذه املظؤامل مصؤدر 

واليؤ م ياقؤي ظؤ م اإلرهؤاب رظ لؤه ناؤى اللؤامل  .قاق ألورواب
إن امللؤؤؤؤؤاانة والظاؤؤؤؤؤم  هؤؤؤؤؤدان الطريؤؤؤؤؤق أمؤؤؤؤؤام  فشؤؤؤؤؤي ....ررمتؤؤؤؤؤه

رف الفؤؤانا ن األشؤؤرار اللقائؤؤد الدينيؤؤة اإلرهؤؤاب، فيمؤؤا سؤؤُيح  
لتسميم نق ل اليائسع. إن املذاهب الدينية املتطرفة  شؤكل 

وهؤي م جؤ دة يف  ....حتدايً ال  كم إنكاره ابلنسبة لنا مجيلا
ننؤا كل ثقافؤة، وليسؤت حكؤرا ناؤى اإلسؤ م. ومؤم ال اضؤح أ

ماتزمؤ ن مبكافحؤؤة التطؤؤرف الؤؤديين. ولكؤؤم، رلؤؤد هؤؤذا القؤؤ ل، 
فؤؤؤؤؤإن اهتؤؤؤؤؤام اإليؤؤؤؤؤدي ل جيات املتطرفؤؤؤؤؤة أبهنؤؤؤؤؤا سؤؤؤؤؤبب اإلرهؤؤؤؤؤاب 

وهؤؤؤؤؤ  ال يفسؤؤؤؤؤر ملؤؤؤؤؤاذا أتؤؤؤؤؤبح  ؛اللنيؤؤؤؤؤف هؤؤؤؤؤ   بسؤؤؤؤؤيط لألمؤؤؤؤؤ ر
التطؤؤؤؤؤرف اللنيؤؤؤؤؤف هتديؤؤؤؤؤداً رئيسؤؤؤؤؤياً يف منطقتنؤؤؤؤؤا، يف حؤؤؤؤؤع أن 

 ؟األيدي ل جيات املتطرفة  كم أن   جد يف أي مكان
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الفشؤؤؤؤؤؤؤؤل النمطؤؤؤؤؤؤؤؤؤي لاؤؤؤؤؤؤؤؤؤدول يف منطقتنؤؤؤؤؤؤؤؤؤا، يف  ابيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  إن
االحتياجات األساسية لشل هبا  هد الطريؤق أمؤام اإلرهؤاب. 
وىف أغاؤؤؤب األحيؤؤؤان، فؤؤؤإن نفؤؤؤس الؤؤؤدول الؤؤؤيت  تجاهؤؤؤل هؤؤؤذه 
االحتياجؤؤؤؤات  لرقؤؤؤؤل أيضؤؤؤؤاً كافؤؤؤؤة السؤؤؤؤبل املمكنؤؤؤؤة لإلتؤؤؤؤ ح 

وقؤؤد مت هتمؤؤيش قطانؤؤات ضؤؤخمة مؤؤم السؤؤكان يف  .السؤؤامي
اللررية، مما أاتح الفرتة لألنظمة القملية  اللديد مم البادان

السؤتخدام الطائفيؤة كؤؤأداة لاسؤيطرة ناؤؤى اجملتملؤات املتلؤؤددة 
وجيؤب أن نضؤيف إىل ذلؤك إحساسؤاً متناميؤا أبن  .الدايانت

الشباب يف منطقتنا يلتقد أن اللامل يتصف ابلنفؤاق والظاؤم. 
وابلنسؤؤؤؤبة لاكثؤؤؤؤرييم يف الشؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤط، هنؤؤؤؤاك شؤؤؤؤؤل ر أبن 

حقؤؤؤ ق اإلنسؤؤؤان لنظؤؤؤام مؤؤؤا رلؤؤؤد احلؤؤؤرب هؤؤؤي دائمؤؤؤا  "يؤؤؤةنامل"
وهؤؤؤذا أحؤؤؤد أكثؤؤؤر الل اقؤؤؤب  .خاليؤؤؤة مؤؤؤم الصؤؤؤدق واإلخؤؤؤ أل

الصؤؤؤؤؤؤارخة لافشؤؤؤؤؤؤل يف حؤؤؤؤؤؤل الصؤؤؤؤؤؤرانات اإلقايميؤؤؤؤؤؤة وملاجلؤؤؤؤؤؤة 
املظؤؤؤؤؤامل: الشؤؤؤؤؤل ب  فقؤؤؤؤؤد اإل ؤؤؤؤؤان حبك ماهتؤؤؤؤؤا، ولؤؤؤؤؤيس لؤؤؤؤؤديها 

 .(1)"وسياة إلنفاذ التغيري رطريقة سامية
 خامتة:

الغريب)الؤؤؤ الايت  –ة اخلؤؤ ف الغؤؤؤريبشؤؤهد مؤؤؤمترر ميؤؤؤ نخ ذرو 
املتحؤؤدة األمريكيؤؤة وأورواب( حؤؤ ل السياسؤؤات األمنيؤؤة لالؤؤامل، وكؤؤان 
هؤؤؤؤ  أسؤؤؤؤاس هؤؤؤؤذا املؤؤؤؤمترر سؤؤؤؤ اء كؤؤؤؤان يف  صؤؤؤؤرحيا ه أو يف جاسؤؤؤؤا ه 
امللانؤؤؤة، فالت جؤؤؤه االنسؤؤؤحايب الؤؤؤذي  تبنؤؤؤاه الؤؤؤ الايت املتحؤؤؤدة  ؤؤؤاه 

النؤؤا  ،  قضؤؤااي اللؤؤامل غؤؤري مقبؤؤ ل رؤؤل خميؤؤف ابلنسؤؤبة لقؤؤ ى حاؤؤف
خاتة يف ظل األوضاع اللاملية احلالية، واليت جلات رئؤيس املؤمترر 
ؤؤدد ابالهنيؤؤار، وظهؤؤر ذلؤؤك يف  يصؤؤرح أبن النظؤؤام اللؤؤاملي احلؤؤايل مهَّ

 اللديد مم القضااي، منها:
اال فؤؤؤؤؤاق النؤؤؤؤؤ وي اإليؤؤؤؤؤراين: حيؤؤؤؤؤث طالبؤؤؤؤؤت الؤؤؤؤؤ الايت  -8

املتحؤؤدة كؤؤ ا مؤؤم فرنسؤؤا وأملانيؤؤا ورريطانيؤؤا ابلت قؤؤف نؤؤم 
لامؤؤل التجؤؤاري مؤؤع إيؤؤران رلؤؤدما فلاؤؤت  اؤؤك الؤؤدول الت

التبادل التجؤاري رلماؤة أخؤرى غؤري الؤدوالر، يف حماولؤة 
 ل لتفاف ناى اللق ابت األمريكية.

                                                           

خطاب حضرة تاحب السم  الشيخ ريم رم محد آل اثين   (1)
أمري دولة قطر يف ممترر مي نخ لألمم، ب.ت، مكتب اال صال 

  ، متاح ناى الرارط التايل:2182ي  ي ن 84احلك مة، رت الزايرة يف 
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الل قؤؤؤات مؤؤؤع روسؤؤؤيا والصؤؤؤع، حيؤؤؤث حتؤؤؤاول الؤؤؤدول   -2
األورورية االنفتاح ناى القؤ  ع، أمؤا الؤ الايت املتحؤدة 

 اريؤؤة مؤؤع فؤؤدخات يف سؤؤباق  سؤؤاح مؤؤع روسؤؤيا وأ مؤؤة 
 الصع.

سؤؤؤ راي واالنسؤؤؤحاب األمريكؤؤؤي منهؤؤؤا، ممؤؤؤا سؤؤؤيمتدي إىل  -1
 ؤؤؤؤؤؤؤ رط دول أوروريؤؤؤؤؤؤؤة ال  فضؤؤؤؤؤؤؤل يف البقؤؤؤؤؤؤؤاء يف سؤؤؤؤؤؤؤ راي 
-وحؤؤؤؤدها مثؤؤؤؤل فرنسؤؤؤؤا، و ؤؤؤؤرى أن الؤؤؤؤ الايت املتحؤؤؤؤدة 

فؤإن  -ولك هنا لديها أكرب القدرات اللسكرية يف اللامل
ذلؤؤؤؤؤك سؤؤؤؤؤيخاق فراًغؤؤؤؤؤا مؤؤؤؤؤم املمكؤؤؤؤؤم أن راؤؤؤؤؤمته القؤؤؤؤؤ ى 

 ران.املتطرفة أو إي
انسحاب ال الايت املتحدة مم اللديؤد مؤم اال فاقؤات  -4

الدولية وما خياقؤه ذلؤك مؤم  شؤ يش يف النظؤام اللؤاملي 
احلؤؤؤؤؤؤايل القؤؤؤؤؤؤائم ناؤؤؤؤؤؤى نؤؤؤؤؤؤدد مؤؤؤؤؤؤم اال فاقيؤؤؤؤؤؤات اللامليؤؤؤؤؤؤة 

 لاحفاظ ناى األمم يف اللامل.
الشؤؤؤؤؤرق األوسؤؤؤؤؤط حسؤؤؤؤؤب –ويبقؤؤؤؤؤي وضؤؤؤؤؤع املنطقؤؤؤؤؤة اللرريؤؤؤؤؤة 

 خبؤ ف االنسؤحاب حيؤث مل حتظؤى ابهتمؤام كبؤري - سؤميه املؤمترر
األمريكي مم س راي، واال فاق النؤ وي يف إيؤران، أمؤا ابقؤي أ مؤات 
املنطقؤؤة فؤؤتم اختصؤؤارها يف قضؤؤييت اإلرهؤؤاب واهلجؤؤرة، وظهؤؤر ذلؤؤك 
يف اخلطؤؤؤؤؤاابت أو يف اجلؤؤؤؤؤزء اخلؤؤؤؤؤاأل ابملنطقؤؤؤؤؤة يف التقريؤؤؤؤؤر السؤؤؤؤؤن ي 

 الذي يصدر نم املمترر. 

يفة ومفتتؤؤؤة أمؤؤؤا املشؤؤؤاركة اللرريؤؤؤة يف املؤؤؤمترر فقؤؤؤد جؤؤؤاءت ضؤؤؤل
و لكؤؤؤؤس حجؤؤؤؤم االنقسؤؤؤؤؤامات يف الؤؤؤؤرؤى والت جهؤؤؤؤؤات رؤؤؤؤع قؤؤؤؤؤادة 
املنطقؤؤؤؤة، وا ضؤؤؤؤح ذلؤؤؤؤك يف ظهؤؤؤؤ ر ملسؤؤؤؤكريم األول يقؤؤؤؤف ضؤؤؤؤد 
إيؤؤران، والثؤؤاين مؤؤؤع إيؤؤران )الؤؤيمم، اللؤؤؤراق(، هؤؤذا ابإلضؤؤؤافة إىل أن 
أهؤؤم القضؤؤااي الؤؤيت نرضؤؤها رلؤؤض القؤؤادة )رئؤؤيس مصؤؤر وأمؤؤري قطؤؤر( 

ب، وهؤؤؤؤي قضؤؤؤؤااي غرريؤؤؤؤة ما الؤؤؤؤت  تمحؤؤؤؤ ر حؤؤؤؤ ل اهلجؤؤؤؤرة واإلرهؤؤؤؤا
ابألساس، إال أن قضؤااي املنطقؤة األمنيؤة األخؤرى مثؤل؛ الصؤراع يف 
ليبيا ومطالب الد قراطية مل  طرح سؤ اء مؤم جانؤب القؤ ى الغرريؤة 

 أو مم جانب الق ى اللررية.

*****
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