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ّ
ألاهجليكاوي للصراع الفلسطيني إلاسرائيلي
خطاب بييس في معادلت الخديين الصهيووي–
جلدير موكف
(أصدرت لجنة السياسات في مركز مسارات ىذه الورقة من إعداد الباحث رازي نابمسي).
مسارات 2012\1\22
مقدمة
يي
ائيميّ ،
لمرييار اليمين ّ
منح خطاب نائب الرئيس األميركي ،مايك بينس ،االثنين الماضيي ،فيي الكنيسيت ااسير ّ
الرييار بعيد انرخياب
الخالصي
الديني داخل إسرائيلُ ،دفعة دعم جديدة ،رُضاف إلى النشوة الري حصل عمييا ّ
ّ
ّ

ثانيييا .وفييي ىييذا السيييا  ،ميينح الخطيياب اليمييين
دونالييد ر ارمييب أوعال ،عواعالنييو عيين القييدس عاصييمة اس يرائيل ع

يي
يديني ُدفعيية جديييدة فييي ص يراعو عمييى الجبيرييين:
ّ
الداخمييية حيييث ُيصييارع عمييى برنامجييو السياسي ّ
يي الي ّ
الخالصي ّ
ائيمية ،كحيزب سيوجيد مسيرقبلس اليذي يرزّعميو يئيير البييد ويسيعى
الديني أميام ّرييارات أخيري فيي السياسية ااسير ّ
و ّ
دولييية
إلييى رحييالف واسييل مقابييل رحييالف اليمييين ،وحييزب سالعمييلس الييذي يي ّيدعي أن خطاب يو سي ّ
ييؤدي إلييى عزليية ّ

الدولي والفمسطينيون.
الخارجية ،أي الرأي العام
القومية؛ و
ثنائية
ّ
ّ
ودولة ّ
ّ
وعمييى الييرأم ميين أن ااس يرائيميين ليس يوا العامييل الوحيييد فييي ىييذه السيياحة المعقّييدة سياسي عيياّ ،إال أن إسييقاطات
يطينية أمييام قييدرة
الخطيياب عمييى ممارسييريم السياسي ّيية ىييو الميييم ،وذلييك يعييود إلييى سييببين :ضييعف الحاليية الفمسي ّ
إسيرائيل عمييى فييرض الحقييائ ورحويميييا إلييى أميير واقييل؛ ومكانيية أميركييا فييي العييالم ،إذ رميينح الضييو األخضيير

ي.
لطموح المشروع االسرعمار ّ

ومين ىييذا المبييدأ ،سيرحاول ىييذه الورقيية بعييد إجي ار قي ار ة سيريعة فييي الخطياب ،أن ررصييد احرميياالت إسييقاطات

الخطاب عمى األرض ،كرعبير عين السياسية السيائدة الييوم فيي قمية الييرم فيي اادارة األميركيية ،ال سييما مين
يطيني .منطمقيية ميين حقيقيية أن
يالي الخييارج بارجيياه الفمسي ّ
ائيمي وبالري ّ
يي ااس ير ّ
حيييث رييتثيره رجيياه الييداخل السياسي ّ
ائيمية ىييي سياسيية رنشييط رحييت سييقف مشييروع
كالىمييا مررابطييان الواحييد بييا خر بشييكل مباشيير :السياسيية ااسير ّ
يالي ،رقي أر الورقيية إسييقاطات
بعالقيية مركامميية ،في ي ّذي الواحييد ا خيير بارجيياه الخييارج الضي ّ
يطيني .وبالري ّ
يحية :الفمسي ّ
يحية
يطيني بوصييفو ضي ّ
الخطيياب عمييى السياسيية ااس ير ّ
ائيمية بيييدف رصييد إسييقاطات السيييناريوىات عمييى الفمسي ّ
ي.
المشروع االسرعمار ّ
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الخالصي
السياسي والركامل
الديني :بين الرحالف
الخطاب
ّ
ّ
ّ
يي
يي -الصي ي
يييوني لي يييس جديي ي عيدا ،و ُكري ييب عني ييو كثيي ي عيراّ .
أمي ييا الرحي ييالف الخالصي ي ّ
ّ
اريجي األميركي ي ّ
الرحي ييالف ااسي ييرر ّ

يييوني .ىييذا
يطيني -الصي
الصي
يييوني -األنجميكيياني فيييذا أميير مخرمييف ع
ّ
كميييا ،خاصيية بمييا يخييص الصيراع الفمسي ّ
ّ
رحالف آخر لو عالقة بيالر ّيرات الداخ ّميية فيي كيال البميدين الريي رمرقيي فيميا بينييا ،فرركاميل فيي عالقية الروايية
الدينيية بالسياسية -عالقية ر ييدو فيييا ااجابية عيين األسيئمة السياس ّيية مين خييالل اليدين :األنجميكيانيون يشي ّكمون
ّ
يي .وميين الميييم
القاعييدة األساسي ّيية لر ارمييب ونائبييو بييينس أحييد أقييوي األط يراف فييي ّ
ياني األميركي ّ
الريييار األنجميكي ّ
ااشييارة إلييى أن  %80ميين المسيييحيين البيييض واألنجميييين صييوروا لصييالح ر ارمييب فييي االنرخابييات األخي يرة،

صوروا لييالري كمينرون.
مقابل  %16فقط منيم ّ

المردينيية ذات الطييرح
يييونية
مكونييا
ّ
أساسييا فييي الحكوميية ،ورش ي ّكل الصي ّ
يوديس ع
أمييا إس ير ع
ائيميا ،فيش ي ّكل سالبيييت الييي ّ
ع
ّ

الدينييية إلييى
يي القاعييدة الصييمبة لحكوميية اليمييين فييي إس يرائيل .وىنييا ،يرحي ّيول الييدين والرواييية
ّ
اني الخالصي ّ
المسييي ّ
الصييونية ،حيث رم رسخير الدين عميى ييد
أساس السياسة ومرشدىا وليس العكس كما ارّبل سابقعا في الحالة
ّ
يي .ىنيا ،نحين
يييونية
سحزب العميلس خاصية ،والحركية الص ّ
دافعيا لمبرنيام االسيرعمار ّ
عموميا ،ليشي ّكل ع
ع
ي السياس ّ
كميا في العالقة ميا بيين الوالييات المرحيدة عواسيرائيل فيي ظيل إدارة أميركيية رنحيو أكثير
أمام بداية حقبة مخرمفة ع

يانيس لمصيراعات ،وبخاصية الصيراع الفمسيطيني ااسيرائيمي ،ورُخصيص لطيرِح
نحو مزيد من سالريديين األنجميك ّ
المردينة.
الصييونية
طاقما ينرمي إلى
مقاربات حمو
ّ
ّ
ع
عيةس اجابييات كانييت فييي وقييت
ارييية الحجير األسيياس ومصييدر سالشيير ّ
إنييا حقبيية يصييبح فييييا الييدين والرواييية الرور ّ

الروجو فيي العالقية ىيو ميا قاليو بعيض
سياسية .ولعل أكثر ما يؤ ّكد ىذا
ومرجعيات
ساب ررم من خالل أطر
ّ
ّ
ّ
من أعضا الوفد األميركي لرعاية عممّيية السيالم ،بحسيب مصيادر مطّمعية ،إذ اعربيروا ميا يقوميون بيو سحيرامس

السياسي عمى أرض إسرائيل.
دينيا من حيث الرفاوض
ع
ّ
ير عيين روجياريو السياسيية/العقائدية الرييي
عممييا ،رعبي عا
فيي ىيذا السييا  ،يمكيين قي ار ة خطياب بيينس الييذي شي ّكل ،ع
رميل إلى سرديينس الصراعات ،وسرسييس الدينس ،كما رمثّل فيما يخيص الصيراع الفمسيطيني ااسيرائيمي ،وذروة
الروج ييو ال ييذي ل ييم يرض ييح بع ييد إن ك ييان مرحم يية عم ييى العالق يية أم سيس ييرمر ف ييي كون ييو أس يياس العالق يية
ف ييي ى ييذا
ّ

يائال إن
اريجية لمواليييات المرحييدة خييالل خطابييو ،بالرواييية
الدينييية قي ع
مس ي ع
ّ
يرقبال .فاسييربدل بييينس المصييالح ااسييرر ّ
حاكمييا وال قائي عيدا لجيييوش ،ولكنييو أخييذ وعي عيدا ،وىييا ىييم
سأحييدىم كييان ىنييا ،قبييل  4000عييام ،دون ريياج ،لييم يكيين
ع
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دائمييا ،ريياريً أميركييا.
أبنيياؤه يحقّقييون ىييذا الوعييدس .وأضيياف فييي موقييل آخيير سرأينييا فييي ريياريً الشييعب الييي ّ
يودي ،ع

يودي
قصيية رييدلّل عمييى قي ّيوة اايمييان
ّ
وحرمييية األم يل .الشييعب الييي ّ
قصيية اليييروب ميين المالحقيية حرّييى الحرّيييةّ ،
ّ

الميالي ظممةس.
مرمسك بيا حرّى في أطول
رمسك بالوعد لمعودة إلى أرض إسرائيل ،وبقي
ّ
ّ
ّ
يي مين خيالل
سياسيا
خطابا
ىذا ليس
ع
ّ
مجردا أو ع
ع
يديني والسياس ّ
دينيا بحرعيا ،وىيو يعكيس ويشيرعن العالقية بيين ال ّ
كقومي يية أو أمي ية ب ييالعودة إل ييى وط يينيم .وكم ييا ق ييال أح ييد المحمّم ييين
الييودي يية والوع ييد االي ييي لميي ييود
الي يربط ب ييين
ّ
ّ
السياسي ّييين ااس يرائيميين ،رون بيين يشيياي ،فييي الموقييل االكررونييي لصييحيفة سيييديعوت أحرونييوتس أنييو فييي كييل

يي لدولية اليييود .مضييفعا أنيو ساسيرعمل دولية اليييود لحقيقية
جممة قاليا بينس ّ
ربين حجم الدعم وااللريزام األميرك ّ
أن خطيياب بييينس كييان أيييديولوجيا -دينيييا -عاطفيييا أكثيير ميين كونييو موقفعييا سياسييياس .وفييي ىييذا السيييا  ،يمرقييي
يي الجدييد داخيل سحيزب الميكيودس،
يوديس و ّ
خطاب بينس بشكل شبو مرطاب مل خطياب سالبييت اليي ّ
الرييار اليمين ّ
الدينيةس.
المسيانية
مميزات سإسرائيل الثالثة -الدولة
ّ
ّ
وبصورة أكثر يمرقي مل ّ
السيناريوىات المحرممة

الداخميية
ائيمية
ّ
رسرعرض الورقة ثالثة سيناريوىات من الممكن أن يؤثّر فيييا خطياب بيينس فيي السياسية ااسير ّ

ورجاه الفمسطينيين:

األميركية
صييوني ورمرير الخطّة
السيناريو األول :اندفاع
ّ
ّ
األييام أجيوا مرحمية ميا قبيل االنرخابيات .وفيي ىيذه المرحمية رحدي عيدا ،يشيرد
ائيمية فيي ىيذه ّ
رعيش السياسة ااسر ّ
يي القييديم الييذي
االسييرقطاب الي
يومي الييذي يقييوده بينيييامين نرنييياىو ،واليمييين الميب ارلي ّ
يديني والقي ّ
يداخمي بييين اليمييين الي ّ
ّ
يربين من اسرطالعات الرأي البييد .وفيي ىيذا السييا والمرحمية ،يشي ّكل خطياب بيينس
يقوده حرّى المحظة كما ّ

يي
في ييي الكنيسي ييت مي ييل إعي ييالن ر ارمي ييب ودعمي ييو اس ي يرائيل روايي يية رضي ييعف رمي ييك الري ييي يسي ييرعمميا اليمي ييين الميب ارلي ي ّ
يييوني ،وحظيييت بييدعم ميين إدارة أوبامييا السييابقة ،ولييو بشييكل أييير مباشيير ،حيييث يي ّيدعي أن سييموك اليمييين
الصي
ّ
ثنائييية
ارييية الميووسيية بييترض إسيرائيل الكامميية سي ّ
دولييية ودوليية ّ
يرؤدي ب سيرائيل إلييى عزليية ّ
يديني وسياسييارو الرور ّ
الي ّ
القومية.
ّ
يديني
إن دعييم الواليييات المرحييدة ليييذا ّ
الريييار ،رحديي عيدا ،يشي ّكل صي ّيمام أمييان أمييام العييالم ،وصي ّيمام أمييان لميمييين الي ّ
يومي ( )INSSإلييى أن أكثيير ميين
ائيمي ،إذ يشييير بحييث أج يراه مركييز أبحيياث األميين القي ّ
أمييام ال يرأي العييام ااس ير ّ

ي مشييررك عمييى الجبيرييين
 %80ميين ااس يرائيميين يعرقييدون أن إس يرائيل قييادرة عمييى الرعامييل مييل ريديييد عسييكر ّ
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الجنوبي يية ،فيم ييا يعرق ييد  %51فق ييط م يينيم أن إسي يرائيل ق ييادرة عم ييى الرعام ييل م ييل حال يية ر ارج ييل ال ييدعم
يمالية و
ّ
الش ي ّ

أىمي يية ال ييدعم األميرك ييي والحص ييول عمي ييو ف ييي أوس يياط
يي لي ييا .وى ييذا إن دل ،في ييدل ف ييي الحقيق يية عم ييى ّ
األميرك ي ّ
ائيمية.
االنرخابية لألحزاب المرّكبة لمخارطة
القاعدة
السياسية ااسر ّ
ّ
ّ

انرخابييية روظييف فييييا حمييى االسييريطان والريويييد والعنص يرية
بنييا عمييى ذلييك ،سنشيييد داخييل إس يرائيل معركيية
ّ
يي ومييا اسييرطاع نرنييياىو وحكوميية اليمييين رحقيقييو فييي ىييذا
عمييى أرض الواقييل ،ويكييون أساسيييا الييدعم األميركي ّ
يعزز ىذا السيناريو أكثر حقيقة أنو ومنذ أكثير مين ثالثية أعيوام يفياخر نرنيياىو عالنيية بجاىزّيية
الميدان .وما ّ

أيضيا فيي خطابيو
الدول العر ّبية لبنا حمف
ي ميل إسيرائيل ضيد إييران .وىيو ميا وصيفو بيينس ع
سياسي -عسيكر ّ
ّ
إيجابي في الشر األوسطس.
سرحول
عمى ّأنو ّ
ّ

دعائييية ،رُضيياف إلييى ىييوس ورح يريض اليمييين
إعالمييية
وفييي ىييذا السيييا  ،ش ي ّكل الخطيياب بحييد ذارييو ماكنيية
ّ
ّ
ائيمية فيي ا ونية األخييرة :إيييود بيراك ييريم نرنيياىو
أيضا ،يبيرز فيي السياحة ااسير ّ
ائيمي ،وىذا ما نشيده ع
ااسر ّ
يي .وىيذا كمّيو قبيل ر ارميب
بقيادرو إسرائيل إليى عزلية ّ
دوليية ،وا خير ييرد عمييو ب نجا ازريو فيي الينيد والعيالم العرب ّ
وبينس .ومن المروقّل أن يرعاميل نرنيياىو ميل الررجمية السياسيية لرصيريحات ر ارميب ونائبيو عميى أسياس كونييا
ضده حول قضايا الفساد.
عا
إنجاز شخصيا وحزبيا في حال رقديم الئحة اريام ّ

يطينية والعر ّبيية عميى ميا ىيي
في حال حصول ىيذا السييناريو ،وىيو األكثير
ررجيحيا فيي حيال بقيا الحالية الفمس ّ
ع
يريطاني
عميو ،حيث االنقسام والرف ّكيك ،فسيوف ير ارفي ميل ىيوس أيير مسيبو وسيريل عميى صيعيد البنيا االس
ّ
فييي الضي يفّة ال ر ّبي يية ،بمييا فيي ييا الق ييدس ،والش ييروع فييي رنفي ييذ الخط يية األميركي يية عمييى مس ييروي رطبي ييل عالق ييات

إسيرائيل مييل دول عربييية ،ورشييديد الضي ط عميى الفمسييطينيين ،بييالرزامن مييل اسييريداف أكبيير لمفمسييطينييون فييي

يوقي
يي الحقي ي ّ
يديني ير ارجي ييل الخطي يياب المؤسسي ي ّ
يي المحرمي يية العي ييام  ،1948إذ مي ييل رصي يياعد الخطي يياب الي ي ّ
األ ارضي ي ّ
ائيمي الذي رنشط فيو األحزاب العر ّبية في أراضي .48
و
اطي ااسر ّ
المدني -أي اليامش الديمقر ّ
ّ
يي اليذي
لطالما كانت الواليات المرحيدة حميفعيا اسيرائيل .ىيذه حقيقية ريدلّل عميييا المسياعدات واالنحيياز السياس ّ
يييوني عمييى أرض فمسييطينّ .إال أن ىييذا الربي ّيدل فييي اادارة والرييديين
رمنحييو الواليييات المرحييدة لممشييروع الصي
ّ
لمصراع من شتنو أن ينقل الواليات المرحدة من طرف حميف في صراع إلى جز ال يرجي أز مين الصيراع لييس

ير
يديني فيي إسيرائيل ج ّا
اريجيا فقط ،عواّنما
أيديولوجيا ع
ع
إسرر ع
يالي ،في ن الدفعية الريي سييرمقّاىا اليميين ال ّ
أيضيا .وبالر ّ
ميووسييا فييي سأرض
يريطانا
دعييم الواليييات المرحييدة لرؤيرييو ّ
لكيفييية الييرخمّص ميين الفمسييطينيين سيييكون ثمنيييا اسي ع
ع
شئـ ـ
ش ــؤون دولي ـ ـت6

يطيني
الميعييادس ،ورش يريعات رسييرند إلييى الرواييية
ّ
يي الفمسي ّ
يافي لممشييروع السياسي ّ
الدينييية ،بااضييافة إلييى رييتزيم إضي ّ
الذي يسرند إلى المفاوضات كتساس لرحقي أىدافو.
ائيمية
الثاني :الرراجل رحت وطتة العزلة
السيناريو
األميركية -ااسر ّ
ّ
ّ
يييونية المدعوميية بنصييوص
ممييا ال شييك فيييو أن خطيياب بييينس فييي الكنيسييت ،ش ي ّكل دفعيية لنشييوة القي ّيوة الصي ّ
ّ

دينية .ولكن ىذا الحميف الصيييو -أنجميكياني مين الممكين أن يرح ّيول إليى حميف منبيوذ بحيد ذاريو فيي السياحة
ّ
عمومييا ،بعييد اعر يراف ر ارمييب بالقييدس عاصييمة.
الدولييية ،وىييذا السيييناريو وارد ،وشيييدناه فييي أوروبييا ،والعييالم
ّ
ع

يرمرره -أي رثبيرييو ،ىنيياك حاجيية إلييى البنييا عمييى الحاليية
نوعييا مييا واسي ا
يابي ع
ولكيين لرحقي ي ىييذا السيييناريو اايجي ّ
الدولي الرافض
الدولية .وىذا مسرند إلى حقيقة أن الموقف
بي واسل ليا في المحافل
ّ
الموجودة ع
ّ
دوليا بدعم عر ّ
يي ميين مبييدأ إيمييان العييالم ب يجيياد حييل
يامني مييل القضي ّيية الفمسي ّ
يطينية وسياسي ّ
لق يرار ر ارمييب انطم ي كموقييف رضي ّ
لمصراع عمى أساس حل الدولرين.

الدولييية إلييى أداة سياسي ّيية ضيياأطة عمييى
يي واادانيية
ّ
ولرحقي ي مثييل ىييذا السيييناريو ،أي رحويييل الييرفض المفظي ّ
يي يييرفض
إس يرائيل والواليييات المرحييدة ،ىنيياك حاجيية إلييى البنييا عمييى اادانيية ،حيييث ررحي ّيول إلييى الر يزام سياسي ّ

يي داعيم اسيرائيل ،بيل اسير الل خطياب
الوصاية
ّ
األميركية عمى الصراع باعربارىا ليسيت مجي ّرد حمييف سياس ّ
يديولوجي-
بينس لرصويب االعرقاد السائد ،والبد بصيياأرو عميى أسياس أن الوالييات المرحيدة طيرف فاعيل أي
ّ
سياسي.
مجرد حميف
ديني في الصراع وليس ّ
ّ
ّ
يطينية ،إذ وعميى اليرأم
يي لمقضيّية الفمس ّ
ّ
أما العامل الثاني الذي يمكن أن يع ّيزز ىيذا السييناريو فييو البعيد العرب ّ
معنييية بحمييف مييل إسيرائيل فييي حربيييا ضييد
ميين أن الرسيريبات والرحميييالت رشييير إلييى حقيقيية أن الييدول العر ّبييية ّ
يامال ميؤثّعار عميى ركيوين ىيذا الحميف .وىنيا،
يطينية ال ريزال ع ع
يذىبيّ ،إال أن القض ّيية الفمس ّ
إيران واالسرقطاب الم ّ
األميركيية ،ميا يجعيل مين
الروجييات
ي أكثير ميل
يمكن الض ط عمى اليدول العر ّبيية ّ
ّ
ّ
لربنيي موقيف ارفيض وجيذر ّ

األميركي في متز يمكن اسر اللو.
ائيمي-
ّ
الحمف ااسر ّ
الدينيية لخطياب بيينس فيي الكنيسيتّ ،إال أن المصيالح السياس ّيية
األيديولوجيية-
عمى اليرأم مين حقيقية المنيابل
ّ
ّ

يخيية
من شتنيا أن رش ّكل ع ع
يامال ضياأطعا .ولرحقيي مثيل ىيذا السييناريو ،ىنياك حاجية إليى إجي ار خطيوات رار ّ
يداخمي م يين حيي ييث إنيي ييا االنقس ييام بي ييين الفصي يييمين األكب يير في ييي السي يياحة
يطيني الي ي
ّ
رعي ييد رصي ييويب البي ييت الفمسي ي ّ
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وطنييية واحييدة أوعال وقبييل أي شييي :
اريجية
ّ
يوطني ب سييرر ّ
الفمسي ّ
يي يسييرند إلييى النضييال الي ّ
يطينية عبيير برنييام سياسي ّ
كفاحي.
الفمسطيني عمى أساس
الوطني
ىناك حاجة إلى إعادة بنا البيت
ّ
ّ
ّ
ييدد اليدو الذي رسرند إليو الواليات المرحدة عواسرائيل فيي سيكرة
إن السير في مثل ىذا المسار من شتنو أن ّ
القي ّيوة ونشييوريا ،ويصييدم كمرييمييا بييالواقل ،مييا يدفعييو إلييى إعييادة الرفكييير فييي خيا اررييو وسياسييارو .وفييي خضييم

الحيديث عين ىيذا السييناريو ،ال ننسيى ذكير حقيقية أن ر ارمييب ليم ُيعمين عين نقيل السيفارة ّإال بعيد رطمينيات ميين

ردة الفعل.
األمنية
األجيزة
الصييونية بقدرريا عمى احروا ّ
ّ
ّ

يجي لمخطّة
السيناريو الثالث :احروا ردود الفعل ورمرير ردر ّ
يي
ىذا السيناريو ىو الذي رسيعى إلييو أميركيا عواسيرائيل ،إذ رقيوم أميركيا بييدف رحقيقيو باسير الل الظيرف العرب ّ
يعودية ،إل ييى إسي يرائيل ف ييي
يذىبي داخ ييل ااقم يييم ،وحاج يية بع ييض ال ييدول العر ّبي يية ،ورحدي ي عيدا الس ي ّ
واالس ييرقطاب الم ي ّ
الفمسطينية لمقبول بيسصفقة القرنس.
صراعيا مل إيران ،بيدف الض ط عمى القيادة
ّ

يطينية،
إن ىييذا السيييناريو ىييو الييذي يييرم عمييى األرض وفييي أروقيية السياسيية ىييذه األيييام ،وال ر يزال القيييادة الفمسي ّ

يادية أو سياسي ّيية.
حرّييى اليييوم ،رافضيية لمضي وط
يي معيييا ،إن كانييت ضي وطات اقرصي ّ
ّ
األميركييية والرواطييؤ العربي ّ
يثال إليى
وفي ىذا السيناريو
يادية م ع
ع
بي من كونيو ص ّيمام أميان مقابيل العقوبيات االقرص ّ
رحديداّ ،
يرحول البعد العر ّ
يطينية لصحجييام عيين رصييعيد الموقييف ،عمييى األقييل رحييت يافطيية انرظييار
يافية عمييى القيييادة الفمسي ّ
أداة ضي ط إضي ّ

رسميا.
طرح الخطة األميركية
ع

ال يعني ىذا السيناريو بالضرورة رمرير الخطة األميركية بيسالضربة القاضيةس كما السييناريو األول ،أي بشيكل

يفضييي إلييى رصييفية الحقييو الفمسييطينية .فقييد يييرم الييدفل بييو وف ي مسييرويات مررابعيية ،أو خطيية ردريجييية ،ربمييا
رنط ييوي عم ييى الروص ييل إل ييى ص ييي ة وس ييطية لاللرف يياف عم ييى الموق ييف الفمس ييطيني الي يرافض لمرعاي يية األميركي يية
االحركاريية ،أو احروائييو ،عبيير مسيياعدة اليرئيس محمييود عبيياس عميى النييزول عيين قميية الشييجرة ،بالضي ط عميييو
لمقبييول ب حيييا المجنيية الرباعييية الدولييية كمظميية لرعاييية المفاوضييات الفمسييطينية ااس يرائيمية ،دون رعييديل فييي
رفييويض وصييالحيات المجنيية ،بحيييث ركمييف واشيينطن بالمرابعيية المباشيرة رحييت مظميية الرعاييية الشييكمية والزائفيية
لمجنيية ،حرييى عوان جييري روسيييل عضييوية المجنيية ب ضييافة دوليية أو اثنرييين ،كمخ يرج آخيير لمطالبيية الفمسييطينيين
ب نشا آلية دولية عمى أرار صي ة خمسة زائد واحد إبان الرفاوض مل إيران.
خارمة
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يعربيير السيييناريو الثيياني ىييو المفضييل ،إذ ال يوجييد خيييار أمييام الفمسييطينيين سييوي الرصي ّيدي لمخيياطر الرصييفية
المباشرة لمقضية الفمسيطينية كميا فيي السييناريو األول ،أو الرصيفية بالريدري كميا فيي السييناريو الثاليث ،ولكيي
يرحق ي سيييناريو إأييال الطري ي أمييام الخطيية األميركييية ااس يرائيمية وحماييية القضييية الفمسييطينية ميين مخيياطر
الرصفية ،ىناك حاجة إلى ربني إسرراريجية فمسطينية واضحة ررضمن:
يطيني لميا يسيمى سصييفقة القيرنس ،والصييمود أميام الضي وط األميركييية ،وبخاصية الريديييد
اسيرمرار اليرفض الفمسي ّ
بقطييل المسيياعدات عيين السييمطة الفمسييطينية ،ووكاليية األمييم المرحييدة اأاثيية ورش ي يل الالجئييين الفمسييطينيين،
عواأال مكرب منظمة الرحرير الفمسطينية في واشنطن.
يي لرحريضييو عمييى رفييض المخطّطييات
يي ،و ّ
الروجييو إلييى ال يرأي العييام العربي ّ
عييدم السييكوت عمييى الرواطييؤ العربي ّ
الفمسطينية.
القضية
األميركية والرواطؤ الذي رمارسو األنظمة مل ىذه المخطّطات الري ريدف إلى رصفية
ّ
ّ
ّ

وطنييية شيياممة عمييى أسيياس النيييوض بالقضي ّيية
يطيني ،والسييعي فييي مصييالحة
ّ
البييد ب عييادة ررريييب البيييت الفمسي ّ
يي
يفية ال ييذي ررض ييمنو المخطّط ييات األمي ّ
وحمايري ييا م يين خط يير الرص ي ّ
ركي يية .وذل ييك عم ييى أس يياس برن ييام سياس ي ّ
رعزز صمود الشعب ورسانده ورقوده نحو رحقي مطالبو.
كفاحيُ ،يعيد بنا المنظّمات
الفمسطينية كتدوات ّ
ّ
ّ
العمييل عمييى إحييداث ر يييير فييي مي يزان القييوي عبيير روسيييل ورصييعيد أشييكال المقاوميية ،مييا ميين شييتنو أن ييي ّيدد
االسييرقرار الييذي ربنييي عمييى أساسييو أميركييا مخطّطاريييا ،وكييان السييبب فييي رتجيييل نقييل السييفارة عواعييالن القييدس
عاصمة إسرائيل.
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الخارجيت إلايراهيت :جصريحاث العاهل ألاردوي جصب في مصلحت مضمري السوء واملحخلين واملعخديً
أمد /طهران  -فارس2012\1\22 :
انرقدت الخارجيية اايرانيية رصيريحات العاىيل األردنيي ،المميك عبيد اي الثياني ،الريي ارييم فيييا إييران بالريدخل
في شؤون الدول األخري وزعزعة االسرقرار فييا ،معرب ار أنيا رخدم مصالح المحرمين.
وقييال المرحييدث باسييم الييو ازرة ،بي يرام قاسييمي فييي رص يريح صييحفي ،اليييوم األحييد :ساالدعييا ات حييول اليييالل
اايراني وردخالت إيران في المنطقة أيير صيحيحة ..وررنيافى ميل حقيائ المنطقية ومطاليب الشيعوب ومعظيم
دول المنطقة في إرسا السالم واالسرقرار المسردامينس.
واعربيير قاس يمي أن سىييذه االدعييا ات ال يمكنيييا إنكييار ورجاىييل الييدور اايجييابي اي يران وجيودىييا الدؤوبيية فييي
مكافحة اارىاب والمساعدة في إحالل األمنس ..سإن اادال بمثل ىذه الرصريحات في ىذه الظيروف الراىنية
الخطيرة والصعبة في المنطقة ال رضمن بتي شكل من األشكال مصالح دور وشعوب المنطقة ،ورصب فقيط
ف ييي مص ييمحة مض ييمري الس ييو والمحرم ييين والمعر ييدين ال ييذين ال يطيق ييون الي ييدو والرنمي يية االقرص ييادية ووح ييدة
األراضي والسيادة الوطنية لدول ىذه المنطقية الحساسية فيي العيالم ،وميا دام ال يوجيد ىنياك عيزم جياد لمكشيف
واالىرمام والرركيز عمى الجذور األساسية لألزميات والريوررات القائمية ،وارخياذ سياسيات ررعيارض ميل مصيالح
الشعوب ،فمن ركون ىناك آفا مشرقة لرعزيز االسرقرار واألمن المسردامين في الشر األوسطس.
وأشار المرحدث باسيم الخارجيية اايرانيية إليى ساألفكيار الحديثية والمرعيددة الريي طرحرييا الجميوريية ااسيالمية
اايرانييية ايجيياد أجيوا خالييية ميين الرييورر بييين دول المنطقييةس مثييل المبييادرة اقاميية منرييدي لمحيوار ااقميمييي فييي
الخمي  ،موضحا :سالسياسة المبدئية والثابرة لمجميورية ااسالمية اايرانيية كانيت دوميا ررركيز عميى المسياعدة
عمى إحالل السيالم واألمين واالسيرقرار فيي المنطقية ،واالسيرفادة مين كيل فرصية سيانحة مين أجيل دعيوة اليدول
األخري لمحوار وروفير األرضية المطموبة لممساعدة عمى إنيا المشكالت واألزمات الراىنة في المنطقةس.
وكان العاىل األردني قد حذر ،خالل مشاركرو في أعمال منردي دافوس االقرصيادي ييوم األربعيا الماضيي،
ميين خطيير دعييم إي يران سلمميشيييات مسييمحة عواقحييام الييدين فييي الخييالف السياسيييس ،مؤكييدا وجييود خطيير نشييوب
نزاعات دينيية بسيبب ميا وصيفو بييساليالل الشييعي،س ،كميا رأي أن السيعودية رنيري سياسية مبيادرة فيي المنطقية
بيدف رسم سخطوط حم ار س أمام طيران.
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ماذا يعني الدفاع عً الوساطت ألامريكيت؟
د .صالح النعامي السبيل

2012\1\22

ركرسب الرصريحات الري أدلى بيا الرئيس األمريكي دوناليد ر ارميب فيي ميؤرمر «دافيوس» االقرصيادي ،والريي
جزم فييا بتن القدس بارت خارج المفاوضات خطورة كبيرة ومضاعفة .ونظي ار ألن ميا صيدر عين ر ارميب جيا
خيالل لقائييو بنرنييياىو ،في ن ىييذا يييدلل عمييى أن ىنيياك رنسييقا أمريكيييا ييييدف لمرمييييد لرطبيي صييفقة القييرن .فقييد
إفصيياح ر ارمييب عيين موقفييو ىييذا بريديييد ص يريح بقطييل المسيياعدات عيين السييمطة الفمسييطينية فييي حييال ظمييت
ررفض الرفاوض مل إسرائيل عمى أساس صفقة القرن.
لكن ميا ىيو أخطير مين ذليك يرمثيل فيي حقيقية أن ااسيرراريجية األمريكيية ااسيرائيمية اليادفية لريوفير الظيروف
أمييام رطبيي ي ص ييفقة القييرن ررمث ييل ف ييي محاول يية فييرض حق ييائ عم ييى األرض .فحسييب قن يياة الرمفي يزة ااسي يرائيمية
الثانية ،ف ن ررامب بعد أن أخرج قضية القدس من دائرة الرفاوض سييعمن قريبيا عين إخيراج الحيديث عين حي
العودة لالجئين من دائرة الرداول في أية رسوية مسرقبمية لمصراع.
ومن الواضيح أن ىيذه المواقيف رشيي بحجيم الخيداع اليذي مارسيو نائيب اليرئيس األمريكيي مايكيل بنييس خيالل
زيارريو لممنطقية ،عنييدما ادعيى أن الواليييات المرحيدة رييدعم حيل اليدولرين .فميين الواضيح ميين رصيريحات ر ارمييب
ميين أن اادارة األمريكييية عواس يرائيل ررعاونييان بشييكل منيجييي ميين أجييل رصييفية أييية فرصيية لجعييل ىييذا الح ييل
ممكنا.
فبعييد أن وصييل بيينس إلييى إس يرائيل ،أرسييل المزيييد ميين الرسييائل الرييي رؤكييد عييزم إداررييو عمييى محاوليية فييرض
«صفقة القرن» اليادفة لرصفية القضية الفمسطينية وضمنيا حل الدولرين.
عواذا أخذنا بعين االعربار المكاسب اليائمة الري رجنييا إسرائيل من صفقة القيرن ،والريي ريم الكشيف عنييا فيي
وثيقية قيدميا أميين سير المجنية الرنفيذيية لمنظمية الرحرييير صيائب عريقيات لميرئيس محميود عبياس وريم رسيريبيا
لقناة الرمفزة ااسرائيمية العاشيرة أواخير األسيبوع الماضيي ،في ن ىيذا ييدلل عميى خطيورة الوقيوف موقيف المرفيرج
حيال السياسات والسموك األمريكي.
فحسييب مييا نش يررو صييحيفة «ىيياررس» ،ف ي ن الواليييات المرحييدة سييربمل إس يرائيل موافقيية واشيينطن عمييى أي ق يرار
يمكيين أن ررخييذه حكوميية نرنييياىو بشييتن ضييم أييية مسيياحة ميين الضييفة ال ربييية اس يرائيل .وقييد ركييون الخطييوة
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األولييى الرييي سييرقدم عمييييا إسيرائيل اسييرنادا إلييى «صييفقة القييرن» سييررمثل فييي ضييم المسييروطنات الييودييية فييي
الضفة ال ربية اسرائيل.
وقد ضاعفت الحركات الري رشكل االئرالف اليميني الحاكم في رل أبيب مين حراكييا الييادف لسين رشيريعات
رقنن ضم ليس فقط الرجمعات االسريطانية الكبري في الضفة ال ربية ،بل منطقة «ج» ،الريي رمثيل أكثير مين
 %60من مساحة الضفة ال ربية.
فييي الوقييت ذارييو ،ف ي ن الق ي اررات المرسييارعة الرييي ررخييذىا حكوميية نرنييياىو بشييتن رعزيييز االسييريطان الييييودي
رحديييدا فييي منطقيية «أييور األردن» رعنييي أن إس يرائيل عازميية عمييى إخ يراج ىييذه المنطقيية ،الرييي رشييكل -25
 %28مين مسياحة الضيفة ال ربيية ميين دائيرة الرفياوض؛ مميا ييدلل عمييى أن رحيذيرات عريقيات مين أن الخطييوة
الثانييية اس يرائيل اسييرنادا لصييفقة القييرن سييررمثل فييي ررسيييم الحييدود الشييرقية لمضييفة ،عمييى اعربييار أن حسييم
مصير منطقة «ال ور» يعني حسم مصير ىذه الحدود ،رحذيرات في مكانيا.
ومن الواضح أن كيال مين األميريكيين وااسيرائيمين قيد صياأوا بنيود «صيفقة القيرن» بحييث رفضيي عممييا إليى
مواصمة إسرائيل السيطرة عمى كل الضفة ال ربية وليس فقط  %10كما رنص وثيقة عريقات ألول وىمة.
ويرضييح ميين وثيقيية عريقييات أن صييفقة القييرن رميينح إس يرائيل وحييدىا الييرحكم فييي جييدول انسييحابيا ميين الضييفة
ال ربية ،بحيث إن انسحاب جيش االحرالل من أية بقعة في الضفة ال ربية يروقف عمى رقيدير ريل أبييب بيتن
السمطة قادرة عمى حفظ األمن في ىذه البقعة.
ومين الواضيح أن طييابل الموقيف العربيي الرسييمي يمثيل أحيد أىييم مركبيات البيئية الرييي رسيمح ليصدارة األمريكييية
بمواصمة مخططيا اليادف إلى إمال صفقة القرن .فمن أسف ،ف ن نظم الحكم العربيية لييس فقيط ال رحيرك
ساكنا إ از المخطط األمريكي لرصيفية القضيية الفمسيطينية ،بيل إن ىنياك ميا ييدلل عميى انخيراط فيي محياوالت
لدفل الفمسطينيين لمرعاون مل ىذا المخطط.
لكيين أخطيير مييا يمكيين أن يصييدر عيين أييية حكوميية عربييية يرمثييل فييي المحاججيية بتنييو ال بييديل عيين الوسيياطة
والردخل األمريكي في عممية الرسيوية ،فقيد يخشيى أن ىيذا الموقيف يمثيل إضيفا شيرعية عربيية عميى الموقيف
األمريكي اليادفة لرصفية القضية الفمسطينية.

شئـ ـ
ش ــؤون دولي ـ ـت12

ّ ُ َ
ُ
روسيا ُت ّهدد باالهخلام َع ًّ
لاطعتها ُ
الحوار في سوحش ي ..وأردوغان
ؤجمر
م
سكريا مً املعارضت السوريت مل
ِ
ِ
َ
ُ َ
َيعخبر أمريكا ال َعدو ألاكبر لتركيا التي جريد جلسيم ِبالده وجدميرها ِمثل ال ِعراق وسوريت ..هل ِهي
ُ
َ
ً
ً
ّ
“ َ
ّ
الخطيرة َ
للمشهد السوري
للخطوراث
صحوة” ُمخأخرة؟ إليكم كراءة جديدة
عبد الباري عطوان رأي اليوم 2012\1\22
الحيوار اليذي دعيت إلييو ِ
قرار الييئة العميا لممفاوضات المدعومة سعوديا مقاطعية ميؤرمر ِ
القييادة الروس ّيية فيي
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
الرركييية فييي ِعفيرين ،ليييس
السييوري الموقييف نفسييو بسييبب الحييرب
ّ
ُمنرجييل سورشييي ،وارّخيياذ األكيراد فييي ال رشييمال ّ
الميؤرمر ،عوافشيالو ،عواعيادة إشيعال
يكية ارّخذت قرعا
ليما إال رفسير واحد ،وىو أن اادارة األمر ّ
ار “برَخريب” ىيذا ُ

وبعض “الصرحوات” العر ّبية.
جد عدا
الحرب في سورية ُم ّ
ع
قوات سورية الديمقر ّ
اطيةَ ،
فَريل َ
اعرمادا عمى ّ
يكية لبقا القوات في سورية ىو رَجنييب رِكيرار خطيت ِ
يالمية”
العي ار  ،وعيدم السريماح ل ي”الدولية ااس ّ
ال ّذريعة األمر ّ َ
ّ
ىابية” ،ولكن العمود ِ
يكية ىيو إحييا َمشيروع الرّقسييم ل ُكيل مين
الفقري لمسياسة األمر ّ
مرة أُخري “كقُّوة إر ّ
َ
بالعودة ّ
ردي يية عم ييى أراض
الع ييودة إلييى ارّف ييا “س يييفر” ع ييام  1920الييذي ك ييان ج ييوىره إقاميية دول يية ُك ّ
سييورية ورركي ييا ،و َ
مقرطعيية ميين ِ
العي ار واييران وسييورية ورركيييا رُشي ّكل الي َيوطن القَييومي لألكيراد ،وىييو االرفييا الييذي أجيضييو كمييال
ُ
أرارورك.

بعد سبل سنوات من انخراط رركيا في ِ
يكية ال ر ّبية في سورية ،ورقديميا خيدمات ال رُق ّيدر بيثَمن
المصيدة األمر ّ

وحميفريييا العر ّبييية
يرقية
المشييروع األمريكييي “ َ
ّ
الخديعيية” فييي َزعزعيية اسييرقرار أميين جارريييا الشي ّ
الجنوبيييةَ ،
انجيياح َ
القادميية ميين ُدول الخمييي  ،بييدأت ِ
ال رسييابِقة (سييورية) ،أبرزىييا رَسييييل مييرور المقييارِمين واألسييمحة واألميوال ِ
القيييادة
ُ
ُ
قسيما.
الممثّمة في الرئيس رجب طيب أردوأان رُدرك أن السِّحر األمريكي انقمب عمييا َد عا
ّ
مار ورَ ع
الرركية ُ

***

إبراىيم كاراأول ،الكارب الرئيسي في صيحيفة “ينيي شيف ” المقربية جيدا مين اليرئيس أردوأيان ِ
وحزبيو قيال فيي
ُّ

رربنيى ُخطّيةع لرَيدمير رركييا
يدوة ّ
آخر مقاالرو يوم أمس “أن أمريكيا باريت رُشي ّكل أكبير ريدييد لرركيياّ ،إنييا دولية َع ّ
ِ
ِ
الجوييية الرييي رسييرخدميا أمريكييا
يب بي أال قاعييدة “إنجرليييك”
ّ
عمييى أيرار مييا فَعمرييو فييي العي ار وسييورية” ،وطالي َ
ِ
ِ
الع ّمال ال ُكردسراني و”داعش”.
م ّ
نصةع َلدعم حزب ُ
ومنيل
بسيح “اارىياب” عميى طُيول ُحيدود بِيالده
ّ
اصل رَيديداريو َ
الي ْيوْم َ
الرئيس أردوأان و َ
الجنوبيية ميل سيوريةَ ،
ِ
الوطنية.
ووحدريا
يدد أمن رركيا واسرقرارىا
ائيمية رُ ّ
ّ
يكية إسر ّ
إقامة قواعد أمر ّ
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المخطّييط األمريكييي لرَفريييت ِ
الوحييدة
ُّ
المطييروح حاليييا ىييو ّ
عمييا سي َييفعمو اليرئيس الرركييي فيي ُمواجييية ىييذا ُ
السيؤال َ
جاىر بو عواخطاره ويعبئ ال رشعب الرُّركي ِ
بات ي ِ
ض ّده.
الرُّر ّ
ُ
ابية لبِالده الذي َ ُ

قبل ااجابة عمى ىذا السؤال ال ُبد من ااشارة إلى أن ريديدات الرئيس أردوأان بفَيرح جبيية منيب ورَطييرىيا
ميين وحييدات ِ
رتجييل ألشييير ورّبمييا
طب ي عمميييا حرييى ا ن ،واقرحييام المدينيية قييد َي ّ
ردييية لييم رُ ّ
يعبية ال ُك ّ
الحماييية الشي ّ
قواريييا منيييا ،عمييى ِأيرار مييا فعمييت روسيييا فييي عفيرين ،لرَسييييل
سيينوات ،ألن الواليييات المرحييدة َرفضييت سييحب ّ
اصييمت دعييم األك يراد
المعي ّيزز َبوحييدات ميين الجيييش السييوري الحيير ،واألكثيير ميين ذلييك و َ
ُم ّ
يميية الجيييش الرركييي ُ
ر
ر ِ
ِ
يات يعنييي ُمواجي يةع َعسييكرّيةع مييل
الم ّ
المدينيية بي َ
بالمي ّ
الم ّ
دفعييية والييذخيرة ،واقرحييام َ
يدرعات و َ
حمميية ُ
بمئييات الشيياحنات ُ
أمريكا.

ِ
لمواجيية
السُّمطات السورّية رُ ارقيب الموقيف فيي ِعفيرين ومنيب بحيذر شيديد ،وليم رُق ّيرر بعيد الر ّ
يدخل فيي عفيرين ُ

الصييادر اليييوم (األحييد) عيين المّقييا الييذي رَييم بييين اليرئيس بشييار األسييد
ّ
العسييكري الرركييي ،ولكيين َ
البيييان ّ
الروأييل َ

الخارجيية ،رّبمييا ُييوحي بييتن االنرظيار السيوري قييد يكيون اقرييرب
وضييفو حسيين جييابري أنصياريُ ،مسيياعد وزيير
ّ
ِ
ِ
المرواصيل عميى األ ارضيي السيورّية،
من نيايرو عندما أ ّكد أن ىذا المقا رناول “بحث مخاطر ُ
العدوان الرركيي ُ
ومنعييو ميين رَحقيي أايارييو
الميواطنين السييوريين،
ّ
وكيفييية ُمواجييية ىييذا العييدوان َ
والجيرائم الرييي يرركبيييا فييي حي ُ
الجيييود الرامييية إلييى إيجيياد َحي ْيل ِسييممي
المرمثّميية فييي احييرالل أراض سييورّية َ
ودعييم الرّنظيمييات اار ّ
ىابييية َ
ونسييف ُ
ُ

ُيعيد األمن واالسرقرار إلى سورية”.
ِ
ِ
ِ
ِ
المقابييل ال
قربييون منيييا ،ال رَث ي بييالرئيس أردوأييان وال رُطمييئن ّ
القيييادة السييورّية ،مثممييا يقييول ُم ّ
لرحركارييو ،وفييي ُ
يذه ِ
منييية مييل ىي ِ
ألنييو مييا از َل ُييراىن عمييى ُحمفائِييو ااسييالميين
القيييادةّ ،
ُيريييد اليرئيس الرركييي فَييرح قنيوات ارّصييال َع ّ
رمسك بتمل إسقاط الرئيس بشار األسد.
السوريين ،عوابقائيم إلى جانبوَ ،
وي ّ
ّ
وطالمييا اسييرمر ال يرئيس أردوأييان فييي ِرىانارييو ىي ِ
يدخل
يذه الرييي لييم رَرحقّ ي ِط يوال ال رسيينوات ال رسييبل الماضييية بالري ّ
ّ
ِ
الموقيف األمريكيي
العسكريَ ،
وبدعم أمريكي أوروبيي خميجيي ،فمين ّ
َ
الصيعب رَحقيقييا ا ن ،بعيد االنقيالب فيي َ
ِ
الخند الرُّركي.
الخند ال ُكردي عمى َ
ضد رركيا ،ورَفضيميا َ

العييدو” األمريكييي،
المقابييل لي ي” َ
المعسييكر ُ
ال َخيييار أمييام ال يرئيس أردوأييان وىييو “البراأميياري” أييير الوقييوف فييي ُ
الييذي يضييم إييران وروسيييا وسييورية ،وبدرجيية أقييل ِ
العظييم الرركييي”،
العي ار  ،ألن “ ِّ
َ
السييكين األمريكييي َوصييل الييى َ
عمى َح ْد وصفو في إحدي ُخطبو األخيرة.

شئـ ـ
ش ــؤون دولي ـ ـت14

ليس ُىناك ما ُيعيب الرئيس أردوأان إذا ما قَّرر ر يير سياسيارو ،وال رحيالف ميل “أعيدا األميس ″فيي ُمواجيية
صييحيفة الرن ِ
اطقيية باسييمو،
اليي ْيوْم” ،أي األمريكييان الييذين ُيريييدون رَقسيييم بِييالده ورَييدميرىاِ ،مثممييا رقييول ال ر
“أعييدا َ
ِ
ومصالحيا.
وي ّ
ويرمقّى ُكرّابيا رَعميماروُ ،
َ
عبرون عن ِوجية َنظر ُحكومرو َ
***

كمنظومية َبديمية لرَريوي
وي ّ
الرئيس بورين لن َيس ُكت عمى ُمحاوالت رَخريب ُمؤرمر سورشي الذي دعيا إلييو َ
ربنياه َ
ِ
المرحي ّيدث باسييم
انرص ي ِاره َ
العسييكري ،بارّفييا سياسييي فييي سييورية ،ولع ي ّل مييا قالييو الجن يرال أليكسييندر إيفييانوفُ ،
المعارض يية الس ييورّية امرناعي ييا ع يين ُحض ييور ُم ييؤرمر سورش ييي
قاع ييدة حميم يييم العس ييكرّية الروس ي ّيية “إن إع ييالن ُ
ِ
يتي
ورتخر َمسيار
المعارضية ب ِّ
َسيكون لو رَبِعات عديدة عمى األرضّ ..
ّ
العمميية السياس ّيية لين يكيون مين صيالح ُ
ر
رطرفيية فييي
َشيكل ميين األشيكال”ُ ،مضيييفعا “بييالطّبل ال َييزال لييدينا ال َكثيير ميين َ
الم ّ
العمييل لمقَضيا عمييى ال نظيميات ُ
سورية”.

اضحة لممعارضة السورّية عنوانيا األبرز ىيو ال رصيعيد العسيكري ،و ِ
روسية و ِ
ِ
القييادة الروس ّيية
ىذه ِرسالة ريديد
ّ
ُ
َ
ُ
يحي ب ُكييل
وخ ِسييرت أكثيير ميين  80عقيي عيدا و ِجني ارالع وضييابِ ع
الرييي رَي ّ
يدخمت َعسييكرياَ ،
طا فييي سييورية ال ُيمكيين أن رُضي ّ
ىي ِ
وبش يريا عمييى َمييدي ال رسيينوات ال يثرالث الماضييية َميمييا َكمّييف
يذه اانجييازات الرييي َحقّقيييا ري ّ
المكمييف ماديييا َ
يدخميا ُ

األمر.
ْ

دييية ،إذا كييان يريييد ِفع يالع ِ
ِ
الحفيياظ
بسييرعة و ِج ّ
ُ
ال ُك يرة ا ن فييي َممعييب ال يرئيس أردوأييان َ
وعميييو أن َيحسييم َخيارارييو ُ
عمى أمن رركيا واسيرقرارىا ِ
ارفاقيية
ومنيل إعيادة ال رياريً إليى اليو ار ِمئية عيام ،عواليى
ووحيدريا
ّ
الوطنيية والرر ّ
ّ
ابييةَ ،

الرركييية ،ميين ِوحييدة األ ارضييي السييورّية و ِ
“سيييفر” عمييى وجييو ال رحديييدِ ،
انييية فييي
فوحييدة األ ارضييي
اقييية وااير ّ
العر ّ
ّ
َ
ِ
ص ْمبة ..فيَل َي ْف َعميا الرئيس أردوأان؟
اجرماعية عمى
ومساواة وعدالة
أرضية ِديمقر ّ
ّ
ّ
اطية َ
إطار رعايش ُ
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جرامب وبوجين ومسخلبل الىظام الليبرالي الدولي
مروان قبالن العربي الجديد 2012\1\22
مييل انريييا السيينة األولييى ميين عيييد إدارة ال يرئيس األميركييي ،دونالييد ر ارمييب ،رسييود األكاديميييا ال ربييية ودوائيير
مردىييا ااحسيياس بوجييود نقيياط رماثييل كبي يرة بييين
السياسيية ،خصوصييا األوروبييية ،حييال ميين الوجييوم والرييوجسّ ،
األوض يياع الر ييي يم يير بي ييا الع ييالم الي ييوم وأوض يياعو السياس ييية واالقرص ييادية الر ييي س ييادت ف ييي ثالثيني ييات الق ييرن
مرطرفيية
الماضييي ( .)Deja vuفقبييل أكثيير ميين ثمانييية عقييود ،شيييد العييالم صييعود قييوي وأيييديولوجيات قومييية
ّ

وعمييت حاليية ميين عييدم االسييرقرار أج ي از
(الفاشييية والنازييية فييي أوروبييا ،والعسييكرراريا اليابانييية فييي شيير آسيييا) ّ

واسعة من العالم ،ورحولت الحرب األىمية ااسبانية إلى أزمة دوليية ،اسيرخدمريا القيوي الكبيري سياحة ريدريب

وعرض ألفضل األسمحة الري طورريا في حرب وكالة ،انرييت بانرصيار نظيام سيمطوي دميوي (فرانكيو) .وفيي
الوقييت نفسييو ،كييان المييد الييديمقراطي ينحسيير فييي أوروبييا (بعييد صييعوده مييل انييييار اامب ارطييوريرين العثمانييية
والمجري يية -النمس يياوية ف ييي الح ييرب العالمي يية األول ييى ،وظي ييور دول قومي يية عم ييى أنقاض يييما ف ييي وس ييط أوروب ييا
وشييرقيا والشيير األوسييط) .إذ كييان يجييري رفريييل الممارسيية الديمقراطييية ميين مضييمونيا فييي عييدد ميين الييدول
األوروبييية ،فيمييا حوصييرت ديمقراطيييات أخييري بقييوي وأيييديولوجيات فاشييية عنيفيية .وقييد ر ارفي ذلييك مييل صييعود
نزعات قومية اقرصادية وسياسات حمائيية داخيل اليدول الديمقراطيية نفسييا ،نريجية أوضياع اقرصيادية صيعبة،
خصوصييا فييي الواليييات المرحييدة ،وذلييك إثيير انييييار بورصيية نيويييورك (وول سييرريت) وانييدالع األزميية المالييية
العالمييية الكبييري عييام  ،1929والرييي أدت إلييى رقييويض حرييية الرجييارة الدولييية ،ورقميييص فييرص الرعيياون بييين
الق ييوي الديمقراطي يية لمواجي يية ص ييعود الفاش ييية .وف ييي العم ييوم ،كان ييت ال ييديمقراطيات ال ربي يية رع يييش حالي يةع م يين
الضييعف والبييؤس الناجميية عيين رحييديات ومشييكالت داخمييية وخارجييية مرنوعيية ،أفييرزت حاليية ميين االسرسييالم
ورأبة في عدم المواجية مل الخصم.
ومييل رنييامي الشييكوك بوجييود م يؤامرة رنفييذىا ساالسربمشييمنتس ،بقي يادة نخييب السيياحل الشييرقي ،لييدفل الييبالد إلييى
الر ييورط ف ييي صي يراعات الق ييارة األوروبي يية خدم يية لمص ييالحيا االقرص ييادية الكبيي يرة ،رنام ييت النزع ييات الشي ييعبوية
واالنعزالييية لييدي الناخييب األميركييي ،وازداد رفضييو أي محاوليية لجيير الييبالد إلييى لعييب دور قيييادي فييي الحفيياظ
عمى اسرقرار النظام الدولي الذي أنشته مؤرمر فرساي بعد الحرب العالمية األولى (.)1919
مخاوف أوروبية
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يخشى كثيرون من نخب أوروبا األكاديمية والفكريية مين أن ىيذا سالفييممس يرك ّيرر الييوم ،ويحيذرون مين االكرفيا

بالمشاىدة ،فالمد الميبرالي العيالمي يمير ا ن فيي أضيعف حاالريو منيذ نيايية الحيرب البياردة ،ودول ديمقراطيية

كثيرة ،بما فييا األكثر عراقة ،رعيش حالة أزمة ،ربدو معيا ى ّشة ،ضيعيفة ،ومنقسيمة عميى ذارييا ،ررنيامى فيي
دواخميا النزعات اليمينية والشعوبية .وليم يعيد الحيديث يقرصير ىنيا عميى مخياوف ررعمي بمسيرقبل الديمقراطيية
 الميبرالييية فييي دول أوروبييا الشييرقية حديثيية العيييد بيييا ،مثييل بولنييدا وىن اريييا (المجيير) ،حيييث سيييطرت أخي ي ارمرطرفيية ،بييل عيين دول عريقيية فييي العييالم الميب ارلييي ال ربييي ميين أص ي رىا (النمسييا) إلييى أكبرىييا
أح يزاب يمينييية
ّ

(الواليييات المرحييدة) .أمييا الحييرب األىمييية الرييي رقييوم مقييام الحييرب األسييبانية اليييوم فرجييري ،ب يرأي ى يؤال  ،فييي

سورية الري رحولت ساحة رنيافس إقميميي دوليي ،حييث رخياض واحيدة مين أعقيد حيروب الوكالية وأشرسييا منيذ
الحيرب ااسييبانية ( .)1938 - 1936كييل ىييذا يحييدث فيمييا رر ازيييد الشييكوك بشييتن رأبيية أميركييا وقييدرريا عمييى
القي ييام ب ييدورىا ف ييي الحف يياظ عم ييى اس ييرقرار النظ ييام الميب ارل ييي ال ييدولي ،والرص ي ّيدي لمق ييوي الس ييمطوية الر ييي رح يياول
رقويضو ،وفي مقدمريا روسيا والصين .األسوأ أن السمطة في الواليات المرحيدة رقيل الييوم بييد رئييس شيعبوي،
لديو ىو نفسو مييول اسيربدادية ومرعياطف ميل قواىيا فيي العيالم ،ومنخيرط فيي صيراع مريير ميل سااسربمشيمتس
في الوقت الذي يعيش فيو المجرمل األميركي حالة رمز وانقسام أير مسبوقة.
ىل رسمح لنا ىذه المقاربة باسرنراج أننا أمام انييار محرمل لمنظام الميبرالي الدولي القائم شبيو باليذي حصيل
أواخيير ثالثينييات القييرن الماضييي ،كمييا يرخييوف بعييض األوروبيييين؟ ربميياذ فالض ي وط الرييي يرعي ّيرض ليييا ىييذا

النظييام (فييي أوروبييا رحديييداع) ركيياد ركييون أييير مسييبوقة ،إذ رييتري ميين جيرييين ،إذا ُنظيير إلييى المسييتلة ميين زاوييية
أيديولوجية ،من خارجو ومن الداخل.

من الخارج ،رسعى اليدول الالديمقراطيية الكبيري (روسييا والصيين) ،وريدعميما فيي ذليك قيوي إقميميية مروسيطة
(مثييل إي يران) ،لر يييير طبيعيية النظييام الييدولي الييذي أنشييترو القييوي الديمقراطييية ال ربييية المنرص يرة ف يي الحييرب
العالمية الثانية ،وقمب موازين القوي الري ما زالت رميل لصالحيا حريى ا ن عميى األقيل ،ميل اسيرمرار ىيمنية
المؤسسات المالية والمصرفية واالقرصادية ال ربية (مؤسسات برورن وودز) والعسكرية (حمف النارو).
أما من الداخل ،فرركفل إدارة ررامب بعممية اليدم لنظام ما عادت واشنطن رري أنو يخيدم مصيالحيا بالطريقية
الريي كيان عميييا ،ولييذلك ال ريري مشيكمة فييي رقويضيو ،أو عميى األقيل ،ال ربييالي بمحياوالت ا خيرين رقويضييو.
ليذا السبب ،رررعد فرائص األوروبيين من سياسات الرئيس ررامب ،القائمية عميى شيعار سأميركيا أوالعس ،عواعيال
شئـ ـ
ش ــؤون دولي ـ ـت17

المكاسب المادية والرجارية عمى االعربارات االسرراريجية الكبري ،والري رؤدي إليى النريائ نفسييا الريي يسيعى
إلييييا اليرئيس الروسييي ،فالديمييير بييورين ،أي رقييويض أسييس النظييام الميب ارلييي العييالمي .فييالرئيس ر ارمييب ،وميين
و ارئييو ريييار شييعبوي قييومي انع ازلييي ال يسييريان بحجمييو فييي الواليييات المرحييدة ،يييري أن ررريبييات مييا بعييد الحييرب
العالمييية الثانييية االقرصييادية والرجارييية واألمنييية مييا عييادت رناسييبو ،أو رحق ي المصييالح األميركييية كمييا يجييب،
فييدافل الض يرائب األميركييي ،ب أريييو ،يركفييل بييدفل ركيياليف حماييية حمفائييو الييذين يحظييون ،ليييذا السييبب ،بم ازيييا
صحية ورعميمية ومعيشية ،ال يحظى ىو بيا (ردفل الوالييات المرحيدة  %73مين ميزانيية سالنياروس ،فيميا خميس
األميييركيين أييير قييادرين عمييى رييتمين وجبيياريم ال ذائييية اليومييية) .بالنسييبة إلييى ر ارمييب ،ليين ُيقبييل اركييب مجيياني
في قاطررو بعد اليوم ،ومن ال يدفل لن يحظى بالحماية .وفي ىذا رقويض ألحد أىم المبيادئ الريي قيام عميييا

النظييام الميب ارلييي ال ربييي بعييد الحييرب العالمييية الثانييية ،أي مبييدأ األميين الجميياعي (الواحييد لمكييل والكييل لمواحييد).
إدارة ررامب ظييره لحميف النيارو ،أو ريدييده بيذلك ،ييدفل األوروبييين إليى البحيث عين بيدائل ،ميا حيدا بييم ،فيي
ش ييير ديس ييمبر /ك ييانون األول الماض ييي ،إل ييى إع ييالن قي ييام ج يييش أوروب ييي بقي ييادة ألماني يية أطمقي يوا عمي ييو اس ييم
( ،)permanent structured cooperation-Pescoفييي محاوليية ميينيم لزيييادة االعرميياد عمييى الييذات،
لمواجية سياسات روسيا العدائية ،ومخاوف من رمكؤ واشنطن في الدفاع عنيم ،إذا اسردعت الحاجة.
أما الرجارة الحرة ،وىي الركن الثاني الذي قام عميو النظام الميبرالي العالمي ،فيري ررامب وقاعدرو االنرخابيية
أنيا ردمر االقرصاد والمجرمل األميركي ،وررركو ليس فقط عاطالع عن العمل ،بل مسريم عكا لبضيائل ا خيرين،
ومساىما في إيجاد فرص عمل ليم .وفي ظل عجز رجاري أميركي بميل  502ممييار دوالر فيي العيام 2016
ع

و 745مميييار دوالر فييي  ،2015ذىبييت إدارة ر ارمييب بارجيياه سياسييات حمائييية بييدأريا ميين خييالل فييرض رسييوم
وض يرائب باىظيية عمييى ال يواردات ميين الييدول الرييي رعيياني ميين عجييوز رجارييية كبي يرة معيييا ،وىييي عمييى الر يوالي
الصين وألمانيا والمكسيك ،كما انسحبت من بعض ارفاقيات الرجيارة الحيرة الثنائيية أو المرعيددة األطيراف (19
ارفاقييية) ،وىي ّيددت باالنسييحاب ميين بعضيييا ا خيير ،إذا لييم رييرم إعييادة الرفيياوض عمييييا .ىييذه السياسييات الرييي
رقوض مبدأ الرجارة الحرة سيكون ليا رداعيات كبيرة عمى بنية النظام الميبرالي اليدولي ،كميا أنييا سيرررك آثيا ار
ّ
عميقيية عمييى أكبيير االقرصييادات فييي العييالم ،فالسياسييات الحمائييية رحي ّيد ميين النميو فييي الييدول الرييي رعرمييد عمييى
الرصدير ،وررسيبب فيي إأيال المصيانل ،وفقيدان الوظيائف وصيعود الشيعبوية والنزعيات القوميية مين نميط ميا
نش يييده الي ييوم ف ييي أكث يير دول أوروب ييا .وير ييرجم ذل ييك بوص ييول أحي يزاب رعك ييس ى ييذا المي يزاج الش ييعبي القمي ي إل ييى
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السييمطة ،ويييدعو أكثرىييا إلييى االنسييحاب ميين االرحيياد األوروبييي ،واالن ييال عمييى الييذات ،مييا يييؤدي إلييى رفكيييك
ىذا الكيان الفو  -قومي ،وعودة النزاعات إلى القارة العجوز ،ميل انيييار مبيدأي األمين الجمياعي واألسيوا
المفروحة ،وقيام كل دولة بالبحث عن أمنيا وازدىارىا بشكل فردي ،وىذا رماما ما يريده الرئيس بورين.
يشعر األوروبيون اليوم أنيم محاصرون جيوسياسيا بقورين كبيررين رسعيان ،كيل منيميا ألسيبابيا ،إليى رفكييك
نظاميم الديمقراطي الميبرالي الذي أخرجيم من جحيم قرون من الرنافس والرناحر ،روسيا الري رضي ط عميييم
ميين الشيير والواليييات المرحييدة ،بقيييادة ر ارمييب ،الرييي رض ي ط عمييييم ميين ال ييرب .لييذلك رجييدىم فييي حاليية ميين
الييذعر الشييديد ،وىييم يحيياولون فعييل شييي رجيياه الرحي ّيدي األكبيير الييذي ي يواجييم منييذ نياييية الحييرب العالمييية
الثانية .لكن قدرريم عمى النجاح ربدو محدودةع ،بسبب انقسياماريم ،وحسياباريم االنرخابيية الصي يرة ،وانسيياقيم

و ار إرض ييا ناخ ييب قص ييير النظ يير ،وأي يير مي ييرم بم ييا يج ييري و ار الح ييدود ،وال يب ييذل أح ييد جي ييدا ف ييي رثقيف ييو
بالمخاطر الكبري الري رنرظره.
الخطت في سورية
سييوف يييدرك األوروبيييون ،وأنصييار الديمقراطييية  -الميبرالييية فييي العييالم ،مرييتخرين كعييادريم ،حجييم الخطييت الييذي

يرفرجيون
ارركبوه في سورية ،عندما رركوىا رسقط بيد القوي أير الديمقراطية (روسيا عواييران والصيين) ،ووقفيوا ّ

ميين دون اىرمييام كبييير بنرييائ الص يراع الييدائر فييييا ،إال ميين بوابيية أنيييا منبييل الجئييين عوارىييابيين .عواذا كانييت
سييورية رييؤدي ،بيرأي ىيؤال  ،الييدور الييذي أدرييو الحييرب األىمييية ااسييبانية فييي ثالثينيييات القييرن الماضييي بارجيياه
إسياميا في ر يير بنية النظام الدولي الذي نشت في ما بين الحربين ،فقد كيان األجيدر اربياع اسيرراريجية أكثير
فاعمييية لمحيموليية دون انرصييار قييوي اليييدم فييي ىييذا النظييام .وفيمييا سيياىمت سييورية فييي إنريياج معسييكر دولييي،
يضم قوي االسربداد عمى امرداد العيالم ،رصيت صيفوفيا جميعيا و ار ىيدف ىزيمية فكيرة الحريية ،ليم نجيد ،فيي
يرددة عيياجزة وىشيية ،ربحييث عيين مصييالح آنييية وذارييية ،زادىييا
المقابييل ،لمييديمقراطيين عزم ياع ،إذ وقفييت ق يواىم مري ّ
سو اع وصول اليمين الشعبوي إلى قيادة المعسكر الميبرالي ال ربي وىو ينادي بي سأميركا أوالعس.
ميمييا فييي رحديييد مصييير النظييام الييدولي القييائم منييذ
بييات واضييحا أن نريجيية الص يراع فييي سييورية سييرؤدي عا
دور ع
نياييية الحييرب البيياردة ،ف ي ذا انرصييرت قييوي االسييربداد فييي ىييذه المعركيية ،فيياألرجح أن الرييداعيات عمييى النظييام

الميب ارل ييي الع ييالمي س ييوف رك ييون كبيي يرة وخطيي يرة ،وس يينذىب حرمي ياع نح ييو س يييطرة أكب يير لروس يييا والص ييين عوايي يران
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يتي عين ريداعيات ذليك ،فييو ال شيك أافيل أو مر افيل أو جاىيل مثيل دوناليد
وشركائيم ،ومين يظين أنيو فيي من ع

ررامب.
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اللوة الىاعمت للصين
سامر خير أحمد العربي الجديد 2012\1\22
يييري الباحييث الصيييني ،ليييو شييين لييو ،أسييراذ العالقييات الدولييية فييي جامعيية بكييين لمد ارسييات األجنبييية ،أن لييدي
الييدول الكبييري مصييالح ميميية فييي العييالم العربييي ،ر يرربط بالييدور السياسييي وأميين الطاقيية والرنمييية االقرصييادية
الخاصة بيا .وحيث أن القوة الناعمة باريت الييوم مجياالع ررنيافس فييو اليدول الكبيري ،في ن اليدول العربيية رحريل
مكانة ميمة بالنسبة لمصين ،لمواجية المنافسة الدولية والرحديات الكبيرة في مسيرة رنميريا.
ويعرقيد لييو ،فييي كرابيو أييير المنشيور بعييد ،وأيير المسييبو فيي موضييوعو ،واسيمو سدبموماسييية القيوة الناعميية..
مفريياح لفيييم العالقيية الصييينية العربيييةس ،أن الصييين قييد ركييون أميالع لمييدول العربييية لر يييير الوضييل أييير العييادل
بالنسبة ليا في موازين القوي في المنظمات الدولية ،ألن الصين ،بصيفريا قيوة صياعدة ودولية كبييرة مسيؤولة،
مسييرعدة لرقييديم المسيياعدة والييدعم لمعييرب ،انطالق ياع ميين أن مشيياركة الصييين فييي المنظمييات الدولييية ،ودورىييا
اايجييابي فييييا ،رزيييد القييوة الناعميية ليييا ،ورييؤثر إيجابيياع عمييى جاذبيريييا رجيياه الييدول األخييري ،وخصوصييا الييدول
النامية ،كالدول العربية.
ويض يييف الكار ييب الص يييني ،ف ييي بحث ييو الناب ييو ،أن م ازي ييا سياس يية الص ييين الخارجي يية رج يياه الع ييالم العرب ييي ،قب ييل
رطبيقيا سياسة ااصالح واالنفراح اعربا اعر من العام  ،1978كانت رنحصر فيي رقيديم اليدعم السياسيي لميدول
العربية في قضاياىا الدولية كالقضية الفمسطينية ،ورقديم بعض المساعدات االقرصيادية لييا ،عميى اليرأم مين
ظروف الصين الصعبة وقدرريا المالية المحدودة ،في ذلك الوقت .ومن ذلك أن الصين ربرعيت خيالل حيرب
العام  ،1956بما قيمرو  20مميون فرنك سويسري لمصر مساعدة مالية؛ ثم قيدمت خيالل حيرب  ،1967ميا
مقداره  150ألف طن من القمح لمصر و 10مالييين دوالر؛ أميا خيالل حيرب العيام  ،1973فقيدمت الصيين
 100ألييف طيين ميين القمييح و 10ماليييين دوالر وحجمييا كبي ي اعر ميين األسييمحة .أمييا بعييد العييام  1978وانطييال
نيضة الصين الحديثة ،فقد أضيفت إلى ذلك النيوع مين العالقيات صيالت رميس رعميي الرعياون فيي مجياالت
الرنمية ،في مخرمف رجمياريا االقرصادية والثقافية والرعميمية.
وفييي مجييال القييوة الناعميية ،وىييي الموضييوع الجديييد مثييار االىرمييام ىنييا ،فيقي ّير الباحييث الصيييني أنيييا ليسييت
مفيوم ياع يرف ي الخب ي ار عمييى مضييامينو ،لكيين المرف ي عميييو أن ااعييالم والثقافيية يمييثالن المحييور الرئيسييي ليييذه
القييوة .ىنييا ،يييري الباحييث أنييو ،عمييى الييرأم ميين اىرمييام الصييين بالثقافيية ،إال أن قوريييا الناعميية الثقافييية ،مثييل
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األفييالم السييينمائية والمسمسييالت الرمفزيونييية وانرشييار الم يية ،مييا ريزال محييدودة ،ورتثيرىييا الثقييافي مييا زال يقرصيير
عمييى الييدول المجيياورة ليييا ،مثييل اليابييان وكوريييا ودول جنييوب شييرقي آسيييا ،أمييا رتثيرىييا الثقييافي فييي المنيياط
األخري ،وخصوصا في العالم العربي ،فمحدود.
عمييى ص يعيد ااعييالم ،معمييوم أن أحييد أىييم أسييباب ضييعف أي إعييالم ،سييوي األميركييي وال ربييي ،أن وسييائل
ااعييالم ال ربييية ىييي الرييي رسيييطر عمييى سيياحة ااعييالم فييي العييالم ،مييا جعميييا مصييد اعر رئيسييياع لمعييرب لمعرفيية
الصييين .لكيين الشييكوي ميين ال ييرب ،يقييول الباحييث ،ال فائييدة منييو ،وال بييد لمصييين ميين رطييوير إعالميييا ،ورفييل
قييدراريا فييي ىييذا المجييال ،ذلييك أن الصييين اكرشييفت ،فييي السيينوات األخي يرة ،وخصوصييا بعييد اسرضييافريا دورة
األلعاب األولمبية ،العام  ،2008أن عدداع أير قميل مين دول العيالم ال ركين لييا مشياعر طيبية .ميا يعنيي أن
ير .لكين الصيين ،عميى اليرأم مين الرفارييا
صورة الصيين ليدي رميك اليدول رخرميف عميا رروقعيو ىيي اخرالفياع كبي اع
إلييى ىييذه المسييتلة ،واسييرحداثيا عمييى سييبيل المثييال قن يوات رمفزيونييية فضييائية ،ووسييائل إعالمييية أخييري ،ربييث
بم ييات العييالم المخرمفيية ،منيييا العربييية ،مييا ر يزال رواجييو رحييديات كثي يرة فييي مجييال ااعييالم الموجييو إلييى العييالم
العربي ،والمقبول شعبياع من العرب.
يبقييى أن المفريياح األساسييي لرك يريس القييوة الناعميية يكميين فييي مسيياعدة الييدول العربييية ،خصوصييا أييير ال نييية
منييا ،عمييى دفييل عجمية الرنمييية ،ألن قضييايا شيائكة كثييرة فييي الشير األوسييط ظيييرت ورطيورت بسييبب الرنمييية
أيير المروازنية بيين الييدول والفئيات المجرمعيية المخرمفية ،كمييا رب ّيين فيي ثيورات الربيييل العربيي .والمؤكيد أن ىييذه

المستلة ،فضالع عن روفير مظمة لمروزان السياسي في المحافل الدولية ،بالنسبة لمقضايا العربيية ،ىيي فقيط ميا
يمكن أن يجعل لمصين مكانة حقيقية عميقة لدي الشعوب العربية.

تم بحمد هللا
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