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: ملخ
ا
 ص ثنفيذيأول

هدفذ الجلظت إلاؼازهت ممثلي الفصاةل الفلظعيييت وأصحاب الفىس والظياطت، إلاىاكؼت مىضىع ئعالن 

وزيلت اإلابادب والظياطاث العامت لحسهت خماض، ومدي جأزيرها على أوضاع الحسهت الداخليت، وعالكاتها بالفاعلين في 

وجىاكؽ الحاضسون خٌى أطباب ئصداز الىزيلت، وأهداف  الظاخت الفلظعيييت، وهرلً عالكاتها ؤلاكليميت والدوليت.

ئعالنها في هرا الخىكيذ، وجددًد الجهاث اإلاىحهت ئليها، وما الجدًد الري كدمخه الىزيلت، وئلى أي مدي ًمىً أن 

جيسجم جلً الىزيلت، مع اإلامازطاث العمليت للحسهت، ئضافت ئلى جىكع الخددًاث التي كد جىاحهها في اإلاظخلبل 

ب والبعيد. ووان مً أهم الىخاةج التي خلصذ ئليها الجلظت، وحىد ئحماع على أن الىزيلت حؼيل جعىزا ئًجابيا الل ٍس

 على هرا الخعىز، وأن حعصش الفصاةل 
ً
في فىس خماض الظياس ي، وواهذ أهم جىصيت أن ًخم حشجيع خماض وظىيا

 ئلى الاجفاق على ئدازة مؼسوع 
ً
 وظني فلظعيني مىخد.الفلظعيييت زلتها بدماض، وصىال

: موضوع الحلقة النقاشية
ا
 ثاهيا

ً مً  افخخذ د. ئبساهيم خبيب الجلظت، بدمد هللا والثىاء عليه، والصالة والظالم على زطٌى هللا، وزخب بالحاضٍس

هخب طياطيت وأوادًميت مسمىكت، وجددر عً أهميت اللضيت اإلاعسوخت للىلاغ، وهي وزيلت خسهت خماض الجدًدة، 

ىهاث مظخلبليت. خيث حاء علد هره الجلظت في هرا وما كد  ت، وطيىاٍز ًترجب على هره الخعىة مً حغييراث حىهٍس

 الىكذ الحظاض، الري حؼهد فيه ألاشمت الداخليت الفلظعيييت جصعيدا، وجدظازع فيه الخغيراث ؤلاكليميت والدوليت. 

زخت 
ُ
: أهم آلاراء التي ط

ا
 ثالثا

على أهميت ئعالن الىزيلت بؼيلها الجدًد، وأن طمت الخعاب فيها واهذ  حاءث أغلب آزاء الحضىز، مخفلت

طياطيت وواكعيت بامخياش، وأن الىزيلت ججىبذ البعد ألاًدًىلىجي للخعاب. هما أن خسهت خماض ال جصاٌ جخمظً 

لت صاةبت بين اإلاؼسوع الصهيى  وي هعدو، بالثىابذ الفلظعيييت في ظل الظسوف الساهىت والصعبت، وأنها فسكذ بعٍس

. هما أنها اطدبدلذ فىسة الجهاد 
ً
 وظىيا

ً
فها للدولت وخدودها، وان صحيدا وبين اليهىد هأصحاب دًاهت، وأن حعٍس

ت الخاصت بجماعت  ت الىظىيت على الهٍى بمصعلح اإلالاومت، وهرا مخىافم مع اللاهىن الدولي، ئضافت ئلى حغليب الهٍى

 ؤلاخىان اإلاظلمين.

سي ولٌّ مً  بأن الىزيلت حؼير ئلى جعىز هىعي في فىس خسهت خماض،  د. عالء ياغي،و  د العاطيد. صالح عبٍو

سي  د. طالل عوكلهما ًسي   )خماض الجدًدة(. ٍو
ً
 صالحأ. أن جعىز خماض هى جعىز طليم، وأن الىزيلت جلدم فعليا

د كعع ػىط هبير ومهم زغم الضغىط التي مىزطذ عليها، والتي و هاصز اهذ واضحت كبل ئعالن أن خسهت خماض جٍس

الىزيلت هفظها، في ئػازة ئلى زفض بعض الفىادق فخذ أبىابها لحماض وي حعلً عً الىزيلت، واعخبر أن الىاكعيت 

 الظياطيت ليظذ انهصاميت، وأن الثابذ الىخيد في الظياطت هى اإلاخغير.
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أن هره الىزيلت هي حغير  فلد أعسب عً جخىفه مً أسعد أبو شزخ والظفير الفلظعيني الظابم أما الدهخىز 

 صالحأ. مىه جعىز، وأن خماض لى بليذ في اإلالاومت، ولم جدخل الظلعت إلاا غيرث ميثاكها، وهى ما وافله عليه 

الري اعخبر أن ججسبت الحىم ججعلً جدزن حجم الخيلفت اإلاعلىبت، لىىه أزنى على ئصداز الىزيلت كاةال: "أن  هاصز

 خير مً أن ال 
ً
. جأحي مخأخسا

ً
 اهخلاد الحسهت في جصسفاتها الظابلت غير مفيد وظىيا

ً
"، معخبرا

ً
 جأحي أبدا

أن الىزيلت مً خيث اإلابدأ ش يء ئًجابي، وله جأزيره في الظاخت، وأنها ميسجمت مع جعىز  د. رباح مهناهما ًسي 

 أن خماض ليظ
ً
ذ ألاولى في كيامها بهره مىاكف خماض لألمام. لىنها لم جىً مفاحئت باليظبت للجبهت الؼعبيت، معخبرا

م ئعالمي إلعالن الىزيلت. حظالخعىة، بل طبلتها الجبهت الؼعبيت في ذلً، لىً خماض هجحذ في   ٍى

 الخأخس في ئصدازها خظب زأًه، كاةال  . سفيان أبو سايدةد ومً خيث الخىكيذ وألاطباب، فلد أػاز
ً
مىخلدا

، هديجت ض
ً
 ظبيعيا لها، وأن خماض لم جىجص بأن هرا الخعىز كد حاء مخأخسا

ً
 أنها لم جىً جعىزا

ً
غىط مخخلفت، معخبرا

 خماض بأنها واهذ 
ً
 على ذلً، واصفا

ً
الىزيلت مً جللاء هفظها، لىنها اهدؼفذ أن هىان حغيراث صعبت أحبرتها فعليا

 وبؼيل حيد
ً
 الحسهت بأن جمىضع هفظها وظىيا

ً
 .جلبع الىلاب، فخلعخه، زم لبظذ الحجاب، معالبا

على أن ئعالن الىزيلت ٌعبر عً وضع ضاغغ، وواكع مأشوم  د. عالء ياغي،و  د. خالد شعبانهما اجفم هال مً 

 بأنها لى صدزث في  د. صالح عبد العاطيللحسهت. أما 
ً
فيري أن مبرزاث الىزيلت ملبىلت، لىنها واهذ مخأخسة، معخلدا

خٌى  أ. مدسن رمضانو  د. رباح مهناازها. في اإلالابل حظاءٌ عهد "أوباما"، لياهذ هللت هىعيت للحسهت ولسبما آجذ زم

. في خين ًسي 
ً
يا والغسب أًضا أن  أ. مدسن رمضانجىكيذ ئعالنها آلان وأطبابها، وخٌى ئذا ما واهذ مىحهت ألمٍس

ا وظبخه الىزيلت جخاظب العالم وؤلاكليم على خظاب الداخل الفلظعيني، الري ال جخىحه له الىزيلت في خعابها ئال بم

 % فلغ على خد زأًه.5

، بأن خسهت خماض مىثذ في هلاػاث ومساحعاث داخليت، مىر أزبع طىىاث، د. صالح البردويلمً حهخه، أهد 

ئلى أن صدزث الىزيلت، وأن الىزيلت لم جأث مخأخسة، والخىكيذ ليع له أي ازجباظاث معيىت، هما أنها حاءث مً 

 مىعم كىة، ووضع كىي للحسهت. 

س الفلظعيييت، فلد جباًيذ آلازاء خىله، ففي خين اعخبر أما مىك ، د. رباح مهناف الىزيلت مً مىظمت الخدٍس

، فلد زأي 
ً
 ومىاطبا

ً
بأن الحسهت لم جدظم  د. صالح عبد العاطيأن مىكف خسهت خماض مً اإلاىظمت وان حيدا

فيري  هاصز صالحأ. خٌى وىن اإلاىظمت اإلامثل الؼسعي والىخيد للؼعب الفلظعيني أم ال. أما  مىكفها بؼيل نهاتي

ل العلباث أمام ئصالح اإلاىظمت، وأًده في  بأن مىكف الحسهت مً اإلاىظمت ئًجابي، لىىه فضفاض وغير واضح، وال ًٍص

 بضسوزة الخمظً باإلاىظمت هممثل ػسعيأ. مدسن مضان ذلً العسح. 
ً
، مع الظعي إلصالخها والنهىض بها. معالبا

س د. أسعد أبو شزخ أما  فيري أهه باصداز الىزيلت ًصبذ هىان حؼابه وجلازب واضح، بين خماض ومىظمت الخدٍس

 الفلظعيييت.
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خٌى ئذا ما وان مإجمس ئعالن الىزيلت ًلدم خماض هىظام طياس ي حدًد، أم أنها  أ. أكزم عطا هللاحظاءٌ 

د الرهاب للىظام ا ! جٍس
ً
 لظياس ي الفلظعيني هفظه، وما ئذا واهذ خماض جدزن العلباث الىبيرة التي أمامها فعال

مالخظت جخضمً اهخلادا للىزيلت التي خظب زأيهما لم جخعسق  د. رباح مهنا وأ. مدسن رمضانوأبدي ول مً 

ما بعد الىزيلت، في خين  ئلى الحاحت للبدث عً د. عالء ياغيلخىحه خماض هدى كضاًا اإلاجخمع الفلظعيني، هما هىه 

بأن جترحم الىزيلت هفظها في اججاهين ازىين، وهما أن جىعىع هره الىزيلت على ئدازة اإلاجخمع  أ. طالل عوكلظالبها 

 على أن خماض 
ً
ال الجماعت، وهرلً الاهدماج في الىظام الظياس ي الفلظعيني، بما ًخعلب ذلً مً جىاشالث، مإهدا

ضسوزة أن  د. عماد أبو رخمةلى فىس عىاصسها، وفي جثليفها الداخلي لهم. هرلً ًسي جدخاج ئلى ئطلاط الىزيلت ع

ً، وأن جصل ئلى جىاشالث هبيرة.  جيىن الىزيلت مىحهت للداخل، وليع للخازج، مدرزا مً أن حعيد خماض ججسبت آلاخٍس

لذ مبادب وزىابذ، على أن الىزيلت ليظذ مبادزة، وئهما زؤٍت طياطيت، خم د. صالح البردويلوهىا ًإهد 

 هرلً بأن خعاب الىزيلت مىحه للداخل الفلظعيني، 
ً
وخملذ هرلً طياطاث وأدواث للعمل والخىفير، مإهدا

 وإلاديعىا العسبي )فلغ(.

، ئن واهذ خماض جخىكع أن ًىفخذ عليها العالم د. أسعد أبو شزخ وفيما ًخعلم بالخددًاث اإلاظخلبلت، حظاءٌ

 اطخمساز الضغ
ً
ادة الخىاشالث" مً كبلها.أهثر، مخىكعا  جخىفه مً "ٍش

ً
 ىط على الحسهت، مبدًا

 أن عدم معاداة أ. خسن عبدو  واعخبر
ً
أن الىزيلت مىفخدت على البعد الىظني وؤلاكليمي والدولي، مخىكعا

 اليهىد، طيفخذ اإلاجاٌ لحىاز اليهىد "فاإلافاوضاث ليظذ خساما". وزأي أن الخددي ألابسش لحسهت خماض هى ئمياهيت

 على أن هره الىزيلت، ججعلىا هدىم على طلىهياث خماض مً خاللها، ألنها 
ً
اإلاىاءمت بين الىاكع واإلابادب، مإهدا

 ئلى أن الحسهت طخدخاج ئلى فترة شمىيت وي جدىاغم طلىهياتها مع مبادب الىزيلت. هما ًسي 
ً
 لها، مؼيرا

ً
 أصبدذ مسحعا

 على الظلىن اإلاظخلبلي للحسهت. بأن السهان الفعلي للىجاح، طييىن د. خالد شعبان 

 على وىادز خماض وكىاعدها أن ًخغيروا فجأة، وهرا بداحت ئلى حهد  أ. طالل عوكلواعخبر 
ً
أهه ليع طهال

 بضسوزة الظعي هدى ججدًد الخعاب الدًني.
ً
 داخلي، معالبا

مإهد أهه لً جيىن  بأن الىزيلت عبازة عً اختراق طياس ي وظني، وليع ئكليمي، د. صالح البردويلوهىا ٌعلب 

وأن خسهخه طدخجه هدى الخثليف الداخلي، بالخىاشي مع خىازها مع اليل الفلظعيني، والري  ،هىان جىاشالث بالخأهيد

.
ً
يخهي حماعيا  ٍو

ً
 كد ًبدأ زىاةيا

 الجميع بضسوزة حشجيع  أن د. صالح عبد العاطيئلى ذلً زأي 
ً
يا والغسب، معالبا هره الىزيلت لً جسض ي أمٍس

 زغبت خماض للىصٌى ئلى الاعتراف بها دوليا، غير صحيذ، ألن فخذ لم حظخعع ذلً، أو خماض 
ً
على الاعخداٌ، معخبرا

 خماض أن حعمل على اطخعادة الىخدة الىظىيت مع اليل الىظني 
ً
أن جيىن اإلامثل الىخيد للؼعب الفلظعيني. معالبا

مً خماض، هي ضسوزة الؼساهت والىخدة ووكف في أن اليلفت اإلاعلىبت أ. طالل عوكل الفلظعيني. هما وافله 
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 أن الترحمت الداخليت للىزيلت، 
ً
طياطت الخفسد، وأن اإلاصالحت والاهدماج، ًخعلبان جىاشالث دون زفع ألاطلف، معخبرا

 جيىن بخعددًت وػساهت طياطيت مإطظاجيت عمليت، جىافع همىذج ألاداء للظلعت في الضفت الغسبيت.

ئلى أن الحدًث عً الخىافم الىظني في الىزيلت هى ش يء ئًجابي، لىىه حظاءٌ ضان مدسن أبو رمهما جعسق أ. 

 في الىكذ ذاجه على ضسوزة أن ًيىن الخغير في 
ً
خٌى ئن وان ذلً عبازة عً عسبىن كبٌى للمجخمع الدولي، مإهدا

وأن الحدًث عً الظياطت واإلاىاكف لدي خماض، مبييا على اإلاصالح الىظىيت، وليع على مىاكف وزغباث غسبيت، 

 بضسوزة الفصل بين الحىم واإلالاومت، 
ً
البعد الدًملساظي والخعددًت أمس مشجع، لىً ًجب جسحمخه باإلامازطت. معالبا

 ختى ال جخلىر اإلالاومت بفعل أي اهخلاد مىحه إلامازطت للحىم.

مىخدة،  على وحىد جىحه خليلي وصادق، لخأطيع حبهت وظىيت فلظعيييتد. صالح البردويل وهىا ًإهد 

 هدفها الىصٌى ئلى ميثاق ػسف وظني فلظعيني مىخد، ًخفم على ئدازجه دون جفسد.

: النتائج والتوصيات
ا
 رابعا

 النتائج:

هىان ئحماع على أن الىزيلت حؼيل جعىزا ئًجابيا في فىس خماض الظياس ي، وأن البىىد الىازدة في الىزيلت بها  -8

.الىثير مً ؤلاًجابيت، وأن جددًد اإلاصعلحاث 
ً
 مً مىعلم وظني وان صاةبا

ذ، زغم وحىد جخىفاث لدي البعض، مً خدور  -7 خافظذ الىزيلت على الثىابذ الفلظعيييت بؼيل واضح وصٍس

 جىاشالث مظخلبليت، على غساز ما خدر مع خسهت فخذ.

خىكع اطخمسازهم ف -4 ًُ يا والغسب، والري  ي فسض الىزيلت جخىحه للىظً وؤلاكليم، مع ئدزاهها بأنها لً جسض ي أمٍس

د مً الضغىط والؼسوط على الحسهت..  مٍص

 التوصيات:

ًيبغي أن حغير وافت الفصاةل الفلظعيييت هظستها لحماض، وأن جمد حظىز الثلت معها، وأن حظاهم في حشجيعها  .8

 على الاعخداٌ، ومظاعدتها أهثر على الخعىز، واطديعابها ضمً اإلاؼسوع الىظني الفلظعيني.

لى ئجمام الىخدة وئنهاء الاهلظام، والخسوج بميثاق ػسف وظني فلظعيني مىخد، ًخىحب على الجميع العمل ع .7

 ًخم الاجفاق على ئدازجه.

 
 


