
 
 

 

 

 

 

 

 

م2018/01/29
  



 

 ــــشئ

 2تــــــدولي شــــؤون
 

 

 املحخـــويـــاث

 2....................اإلسرائيليالفلسطيٌيللصراعاألًجليكاًيّ–الصهيىًيالتذيييهعادلحفيتيٌسخطاب

 2.................................................................................................................هىقفتقذير

والوعتذييوالوحتلييالسىءهضوريهصلححفيتصةاألردًيالعاهلتصريحاخ:اإليراًيحالخارجيح

 01...............................................................................................................................

 00...........................................................................األهريكيح؟الىساطحعيالذفاعيعٌيهارا

دروسيا وأردوغاى..سىتشيفيالِحىارُهؤتورلُوقاطَعتهاالسىريّحالُوعارضحهيَعسكريًّّاتاالًتقامتُهذِّ

”َصحىج“ِهيهل..وسىريحالِعراقِهثلوتَذهيرهاتاِلدٍتَقسينتُريذالتيلتركيااألكثرالَعذوأهريكايَعتثر

 02...............................................السىريللَوشهذالَخطيرجللتطّىراخجذيذجًّقراءجًّإليُكنُهتأّخرج؟

 01...................................................................الذوليالليثراليالٌظاموهستقثلوتىتييتراهة

 10.....................................................................................................للصييالٌاعوحالقىج

 

 
  



 

 ــــشئ

 3تــــــدولي شــــؤون
 

 ألاهجليكاوّي للصراع الفلسطيني إلاسرائيلي–خطاب بييس في معادلت الخديين الصهيووي

 جلدير موكف 

 )أصدرت لجنة السياسات في مركز مسارات ىذه الورقة من إعداد الباحث رازي نابمسي(.
 2012\1\22مسارات   

 مقدمة
االثنين الماضيي، فيي الكنيسيت ااسيرائيمّي، لمرّييار اليمينيّي  منح خطاب نائب الرئيس األميركي، مايك بينس،

الخالصّي الدينّي داخل إسرائيل، ُدفعة دعم جديدة، ُرضاف إلى النشوة الري حصل عمييا الرّييار بعيد انرخياب 
عالنيييو عييين القيييدس عاصيييمة اسيييرائيل ثانيعيييا. وفيييي ىيييذا السييييا ، مييينح الخطييياب اليميييين  ، واع دوناليييد رراميييب أوالع

صييّي الييدينّي ُدفعيية جديييدة فييي صييراعو عمييى الجبيرييين: الداخمّييية حيييث ُيصييارع عمييى برنامجييو السياسييّي الخال
والدينّي أميام رّييارات أخيري فيي السياسية ااسيرائيمّية، كحيزب سيوجيد مسيرقبلس اليذي يرزّعميو يئيير البييد ويسيعى 

و سيييؤّدي إلييى عزليية دولّييية إلييى رحييالف واسييل مقابييل رحييالف اليمييين، وحييزب سالعمييلس الييذي يييّدعي أن خطابيي
 ودولة ثنائّية القومّية؛ والخارجّية، أي الرأي العام الدولّي والفمسطينيون.

وعميييى اليييرأم مييين أن ااسيييرائيميين ليسيييوا العاميييل الوحييييد فيييي ىيييذه السييياحة المعقّيييدة سياسييييعا، إاّل أن إسيييقاطات 
: ضييعف الحاليية الفمسييطينّية أمييام قييدرة الخطيياب عمييى ممارسييريم السياسييّية ىييو الميييم، وذلييك يعييود إلييى سييببين

إسييرائيل عمييى فييرض الحقييائ  ورحويميييا إلييى أميير واقييل؛ ومكانيية أميركييا فييي العييالم، إذ رميينح الضييو  األخضيير 
 لطموح المشروع االسرعمارّي.

ومين ىييذا المبييدأ، سيرحاول ىييذه الورقيية بعييد إجيرا  قييرا ة سييريعة فييي الخطياب، أن ررصييد احرميياالت إسييقاطات 
مى األرض، كرعبير عين السياسية السيائدة الييوم فيي قمية الييرم فيي اادارة األميركيية، ال سييما مين الخطاب ع

حييييث ريييتثيره رجييياه اليييداخل السياسيييّي ااسيييرائيمّي وبالريييالّي الخيييارج بارجييياه الفمسيييطينّي. منطمقييية مييين حقيقييية أن 
سيية رنشييط رحييت سييقف مشييروع كالىمييا مررابطييان الواحييد بييا خر بشييكل مباشيير: السياسيية ااسييرائيمّية ىييي سيا

بعالقيية مركامميية، في ييّذي الواحييد ا خيير بارجيياه الخييارج الضييحّية: الفمسييطينّي. وبالرييالّي، رقييرأ الورقيية إسييقاطات 
الخطييياب عميييى السياسييية ااسيييرائيمّية بييييدف رصيييد إسيييقاطات السييييناريوىات عميييى الفمسيييطينّي بوصيييفو ضيييحّية 

 المشروع االسرعمارّي.
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 لرحالف السياسّي والركامل الخالصيّ الخطاب الدينّي: بين ا
الصييييييونّي ليييييس جديييييدعا، وُكرييييب عنييييو كثيييييرعا. أّمييييا الرحييييالف الخالصييييّي  -الرحييييالف ااسييييرراريجّي األميركيييييّ 

الصييييونّي. ىييذا  -األنجميكيياني فيييذا أميير مخرمييف كميعييا، خاصيية بمييا يخييص الصييراع الفمسييطينيّ  -الصييييونيّ 
مّيية فيي كيال البميدين الريي رمرقيي فيميا بينييا، فرركاميل فيي عالقية الروايية رحالف آخر لو عالقة بيالر ّيرات الداخ

عالقية ر ييدو فيييا ااجابية عيين األسيئمة السياسيّية مين خييالل اليدين: األنجميكيانيون يشييّكمون  -الدينّيية بالسياسية
. ومييين المييييم القاعيييدة األساسيييّية لرراميييب ونائبيييو بيييينس أحيييد أقيييوي األطيييراف فيييي الرّييييار األنجميكيييانّي األميركييييّ 

% مييين المسييييحيين البييييض واألنجمييييين صيييوروا لصيييالح رراميييب فيييي االنرخابيييات األخييييرة، 80ااشيييارة إليييى أن 
 % فقط منيم صّوروا لييالري كمينرون.16مقابل 

ييا فييي الحكوميية، ورشييّكل الصييييونّية المردّينيية ذات الطييرح  أّمييا إسييرائيميعا، فيشييّكل سالبيييت الييييودّيس مكونعييا أساسع
انّي الخالصييّي القاعييدة الصييمبة لحكوميية اليمييين فييي إسييرائيل. وىنييا، يرحييّول الييدين والرواييية الدينّييية إلييى المسييي

أساس السياسة ومرشدىا وليس العكس كما ارّبل سابقعا في الحالة الصييونّية، حيث رم رسخير الدين عميى ييد 
يا، ليشيّكل دافععيا لمبر  نيام  االسيرعمارّي السياسيّي. ىنيا، نحين سحزب العميلس خاصية، والحركية الصيييونّية عمومع

سيرائيل فيي ظيل إدارة أميركيية رنحيو أكثير  أمام بداية حقبة مخرمفة كميعا في العالقة ميا بيين الوالييات المرحيدة واع
نحو مزيد من سالريديين األنجميكيانّيس لمصيراعات، وبخاصية الصيراع الفمسيطيني ااسيرائيمي، وُرخصيص لطيرِح 

ا ينرم  ي إلى الصييونّية المردّينة.مقاربات حمو طاقمع
إنييا حقبيية يصييبح فييييا الييدين والرواييية الرورارّييية الحجير األسيياس ومصييدر سالشييرعّيةس اجابييات كانييت فييي وقييت 
ساب  ررم من خالل أطر ومرجعّيات سياسّية. ولعل أكثر ما يؤّكد ىذا الروّجو فيي العالقية ىيو ميا قاليو بعيض 

ّيية السيالم، بحسيب مصيادر مّطمعية، إذ اعربيروا ميا يقوميون بيو سحيرامس من أعضا  الوفد األميركي لرعاية عمم
 دينيعا من حيث الرفاوض السياسّي عمى أرض إسرائيل.

فيي ىيذا السييا ، يمكيين قيرا ة خطياب بيينس الييذي شيّكل، عمميعيا، رعبييرعا عيين روجياريو السياسيية/العقائدية الرييي 
رمّثل فيما يخيص الصيراع الفمسيطيني ااسيرائيمي، وذروة رميل إلى سرديينس الصراعات، وسرسييس الدينس، كما 

فيييي ىيييذا الروّجيييو اليييذي ليييم يرضيييح بعيييد إن كيييان مرحمييية عميييى العالقييية أم سيسيييرمر فيييي كونيييو أسييياس العالقييية 
. فاسيييربدل بيييينس المصيييالح ااسيييرراريجّية لموالييييات المرحيييدة خيييالل خطابيييو، بالروايييية الدينّيييية قيييائالع إن  مسيييرقبالع

ييا وال قائييدعا لجيييوش، ولكنييو أخييذ وعييدعا، وىييا ىييم  4000قبييل سأحييدىم كييان ىنييا،  عييام، دون ريياج، لييم يكيين حاكمع
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ييا، ريياريً أميركييا.  أبنيياؤه يحّققييون ىييذا الوعييدس. وأضيياف فييي موقييل آخيير سرأينييا فييي ريياريً الشييعب الييييودّي، دائمع
ل. الشييعب الييييودّي قّصيية اليييروب ميين المالحقيية حرّييى الحرّييية، قّصيية رييدّلل عمييى قييّوة اايمييان وحرمّييية األميي
 رمّسك بالوعد لمعودة إلى أرض إسرائيل، وبقي مرمّسك بيا حّرى في أطول الميالّي ظممةس.

ىذا ليس خطابعا سياسّيا مجردعا أو دينيعا بحرعيا، وىيو يعكيس ويشيرعن العالقية بيين اليدينّي والسياسيّي مين خيالل 
ة بيييالعودة إليييى وطييينيم. وكميييا قيييال أحيييد المحّمميييين اليييربط بيييين الييودّيييية والوعيييد االييييي لميييييود كقومّيييية أو أمييي

السياسييّيين ااسييرائيميين، رون بيين يشيياي، فييي الموقييل االكررونييي لصييحيفة سيييديعوت أحرونييوتس أنييو فييي كييل 
جممة قاليا بينس ربّين حجم الدعم وااللريزام األميركيّي لدولية اليييود. مضييفعا أنيو ساسيرعمل دولية اليييود لحقيقية 

عاطفي ييا أكثيير ميين كونييو موقفعييا سياسييي اس. وفييي ىييذا السيييا ، يمرقييي  -ديني ييا -ن أيييديولوجي اأن خطيياب بييينس كييا
خطاب بينس بشكل شبو مرطاب  مل خطياب سالبييت اليييودّيس والرّييار اليمينيّي الجدييد داخيل سحيزب الميكيودس، 

 س.الدولة المسيانّية الدينّية -وبصورة أكثر يمرقي مل ممّيزات سإسرائيل الثالثة
 السيناريوىات المحرممة

رسرعرض الورقة ثالثة سيناريوىات من الممكن أن يؤّثر فيييا خطياب بيينس فيي السياسية ااسيرائيمّية الداخمّيية 
 ورجاه الفمسطينيين:

 السيناريو األول: اندفاع صييونّي ورمرير الخّطة األميركّية
ميا قبيل االنرخابيات. وفيي ىيذه المرحمية رحدييدعا، يشيرد  رعيش السياسة ااسرائيمّية فيي ىيذه األّييام أجيوا  مرحمية

االسييرقطاب الييداخمّي بييين اليمييين الييدينّي والقييومّي الييذي يقييوده بينيييامين نرنييياىو، واليمييين الميبرالييّي القييديم الييذي 
يقوده حّرى المحظة كما يربّين من اسرطالعات الرأي البييد. وفيي ىيذا السييا  والمرحمية، يشيّكل خطياب بيينس 

الكنيسييييت مييييل إعييييالن ررامييييب ودعمييييو اسييييرائيل رواييييية رضييييعف رمييييك الرييييي يسييييرعمميا اليمييييين الميبرالييييّي فييييي 
الصييييونّي، وحظيييت بييدعم ميين إدارة أوبامييا السييابقة، ولييو بشييكل أييير مباشيير، حيييث يييّدعي أن سييموك اليمييين 

زليية دولّييية ودوليية ثنائّييية الييدينّي وسياسييارو الرورارّييية الميووسيية بييترض إسييرائيل الكامميية سييرؤّدي ب سييرائيل إلييى ع
 القومّية.

إن دعييم الواليييات المرحييدة ليييذا الرّيييار، رحديييدعا، يشييّكل صييّمام أمييان أمييام العييالم، وصييّمام أمييان لميمييين الييدينّي 
( إلييى أن أكثيير ميين INSSأمييام الييرأي العييام ااسييرائيمّي، إذ يشييير بحييث أجييراه مركييز أبحيياث األميين القييومّي )

عرقييدون أن إسييرائيل قييادرة عمييى الرعامييل مييل ريديييد عسييكرّي مشييررك عمييى الجبيرييين % ميين ااسييرائيميين ي80
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% فقيييط مييينيم أن إسيييرائيل قيييادرة عميييى الرعاميييل ميييل حالييية رراجيييل اليييدعم 51الشيييمالّية والجنوبّيييية، فيميييا يعرقيييد 
 األميركيييّي لييييا. وىيييذا إن دل، فييييدل فيييي الحقيقييية عميييى أىمّيييية اليييدعم األميركيييي والحصيييول عمييييو فيييي أوسييياط

 القاعدة االنرخابّية لألحزاب المرّكبة لمخارطة السياسّية ااسرائيمّية.
بنييا  عمييى ذلييك، سنشيييد داخييل إسييرائيل معركيية انرخابّييية روظييف فييييا حمييى االسييريطان والريويييد والعنصييرية 
عمييى أرض الواقييل، ويكييون أساسيييا الييدعم األميركييّي ومييا اسييرطاع نرنييياىو وحكوميية اليمييين رحقيقييو فييي ىييذا 

لميدان. وما يعّزز ىذا السيناريو أكثر حقيقة أنو ومنذ أكثير مين ثالثية أعيوام يفياخر نرنيياىو عالنيية بجاىزّيية ا
يا فيي خطابيو  -الدول العربّية لبنا  حمف سياسيّ  عسيكرّي ميل إسيرائيل ضيد إييران. وىيو ميا وصيفو بيينس أيضع

 عمى أّنو سرحّول إيجابّي في الشر  األوسطس.
ل الخطييياب بحييد ذاريييو ماكنييية إعالمّيييية دعائّيييية، ُرضيياف إليييى ىيييوس ورحيييريض اليميييين وفييي ىيييذا السييييا ، شيييكّ 

ا، يبيرز فيي السياحة ااسيرائيمّية فيي ا ونية األخييرة: إيييود بيراك ييريم نرنيياىو  ااسرائيمّي، وىذا ما نشيده أيضع
بيّي. وىيذا كمّيو قبيل رراميب بقيادرو إسرائيل إليى عزلية دولّيية، وا خير ييرد عمييو ب نجازاريو فيي الينيد والعيالم العر 

وبينس. ومن المروّقل أن يرعاميل نرنيياىو ميل الررجمية السياسيية لرصيريحات رراميب ونائبيو عميى أسياس كونييا 
 إنجازعا شخصي ا وحزبي ا في حال رقديم الئحة اريام ضّده حول قضايا الفساد.
يا فيي حيال بقيا  الحا لية الفمسيطينّية والعربّيية عميى ميا ىيي في حال حصول ىيذا السييناريو، وىيو األكثير ررجيحع

عميو، حيث االنقسام والرفّكيك، فسيوف يررافي  ميل ىيوس أيير مسيبو  وسيريل عميى صيعيد البنيا  االسيريطانّي 
فيييي الضيييّفة ال ربّيييية، بميييا فيييييا القيييدس، والشيييروع فيييي رنفييييذ الخطييية األميركيييية عميييى مسيييروي رطبييييل عالقيييات 

ى الفمسييطينيين، بييالرزامن مييل اسييريداف أكبيير لمفمسييطينييون فييي إسييرائيل مييل دول عربييية، ورشييديد الضيي ط عميي
، إذ مييييل رصيييياعد الخطيييياب الييييدينّي يرراجييييل الخطيييياب المؤسسييييّي الحقييييوقّي 1948األراضييييّي المحرميييية العييييام 

 .48أي اليامش الديمقراطّي ااسرائيمّي الذي رنشط فيو األحزاب العربّية في أراضي  -والمدنيّ 
مرحيدة حميفعيا اسيرائيل. ىيذه حقيقية ريدّلل عميييا المسياعدات واالنحيياز السياسيّي اليذي لطالما كانت الواليات ال

رمنحيييو الوالييييات المرحيييدة لممشيييروع الصيييييونّي عميييى أرض فمسيييطين. إاّل أن ىيييذا الربيييّدل فيييي اادارة والريييديين 
الصيراع لييس لمصراع من شتنو أن ينقل الواليات المرحدة من طرف حميف في صراع إلى جز  ال يرجيزأ مين 

يا. وبالريالّي، في ن الدفعية الريي سييرمّقاىا اليميين اليدينّي فيي إسيرائيل جيّرا   ّنما أيديولوجيعا أيضع إسرراريجيعا فقط، واع
ييا فييي سأرض  دعييم الواليييات المرحييدة لرؤيرييو لكيفّييية الييرخّمص ميين الفمسييطينيين سيييكون ثمنيييا اسييريطانعا ميووسع



 

 ــــشئ

 7تــــــدولي شــــؤون
 

الدينّييية، بااضييافة إلييى رييتزيم إضييافّي لممشييروع السياسييّي الفمسييطينّي  الميعييادس، ورشييريعات رسييرند إلييى الرواييية
 الذي يسرند إلى المفاوضات كتساس لرحقي  أىدافو.
 ااسرائيمّية -السيناريو الثانّي: الرراجل رحت وطتة العزلة األميركّية

لمدعومييية بنصيييوص مّميييا ال شيييك فييييو أن خطييياب بيييينس فيييي الكنيسيييت، شيييّكل دفعييية لنشيييوة القيييّوة الصيييييونّية ا
أنجميكياني مين الممكين أن يرحيّول إليى حميف منبيوذ بحيد ذاريو فيي السياحة  -دينّية. ولكن ىذا الحميف الصيييو

يييا، بعيييد اعريييراف رراميييب بالقيييدس عاصيييمة.  الدولّييية، وىيييذا السييييناريو وارد، وشييييدناه فيييي أوروبيييا، والعييالم عمومع
ييا مييا واسييرمر  أي رثبيرييو، ىنيياك حاجيية إلييى البنييا  عمييى الحاليية  -ارهولكيين لرحقييي  ىييذا السيييناريو اايجييابّي نوعع

الموجودة دوليعا بدعم عربّي واسل ليا في المحافل الدولّية. وىذا مسرند إلى حقيقة أن الموقف الدولّي الرافض 
لقييرار ررامييب انطميي  كموقييف رضييامنّي مييل القضييّية الفمسييطينّية وسياسييّي ميين مبييدأ إيمييان العييالم ب يجيياد حييل 

 أساس حل الدولرين.لمصراع عمى 
ولرحقييي  مثييل ىييذا السيييناريو، أي رحويييل الييرفض المفظييّي واادانيية الدولّييية إلييى أداة سياسييّية ضيياأطة عميييى 
إسييرائيل والواليييات المرحييدة، ىنيياك حاجيية إلييى البنييا  عمييى اادانيية، حيييث ررحييّول إلييى الرييزام سياسييّي يييرفض 

ّرد حمييف سياسيّي داعيم اسيرائيل، بيل اسير الل خطياب الوصاية األميركّية عمى الصراع باعربارىا ليسيت مجي
 -بينس لرصويب االعرقاد السائد، والبد  بصيياأرو عميى أسياس أن الوالييات المرحيدة طيرف فاعيل أييديولوجيّ 

 دينّي في الصراع وليس مجّرد حميف سياسّي.
ّية الفمسيطينّية، إذ وعميى اليرأم أّما العامل الثاني الذي يمكن أن يعيّزز ىيذا السييناريو فييو البعيد العربيّي لمقضي

ميين أن الرسييريبات والرحميييالت رشييير إلييى حقيقيية أن الييدول العربّييية معنّييية بحمييف مييل إسييرائيل فييي حربيييا ضييد 
إيران واالسرقطاب الميذىبّي، إاّل أن القضيّية الفمسيطينّية ال ريزال عيامالع ميؤّثرعا عميى ركيوين ىيذا الحميف. وىنيا، 

بّيية لربّنيي موقيف رافيض وجيذرّي أكثير ميل الروّجييات األميركّيية، ميا يجعيل مين يمكن الض ط عمى اليدول العر 
 األميركّي في متز  يمكن اسر اللو. -الحمف ااسرائيميّ 

الدينّيية لخطياب بيينس فيي الكنيسيت، إاّل أن المصيالح السياسيّية  -عمى اليرأم مين حقيقية المنيابل األيديولوجّيية
ولرحقيي  مثيل ىيذا السييناريو، ىنياك حاجية إليى إجيرا  خطيوات راريخّيية من شتنيا أن رشّكل عيامالع ضياأطعا. 

رعيييييد رصييييويب البيييييت الفمسييييطينّي الييييداخمّي ميييين حيييييث إنيييييا  االنقسييييام بييييين الفصيييييمين األكبيييير فييييي السيييياحة 



 

 ــــشئ

 8تــــــدولي شــــؤون
 

الفمسييطينّية عبيير برنييام  سياسييّي يسييرند إلييى النضييال الييوطنّي ب سييرراريجّية وطنّييية واحييدة أوالع وقبييل أي شييي : 
 حاجة إلى إعادة بنا  البيت الوطنّي الفمسطينّي عمى أساس كفاحّي.ىناك 

سرائيل فيي سيكرة  إن السير في مثل ىذا المسار من شتنو أن ييّدد اليدو  الذي رسرند إليو الواليات المرحدة واع
ضيييم القيييّوة ونشيييوريا، ويصيييدم كمرييميييا بيييالواقل، ميييا يدفعيييو إليييى إعيييادة الرفكيييير فيييي خياراريييو وسياسيييارو. وفيييي خ

الحيديث عين ىيذا السييناريو، ال ننسيى ذكير حقيقية أن ررامييب ليم ُيعمين عين نقيل السيفارة إاّل بعيد رطمينيات ميين 
 األجيزة األمنّية الصييونّية بقدرريا عمى احروا  رّدة الفعل.
 السيناريو الثالث: احروا  ردود الفعل ورمرير ردريجّي لمخّطة

سيرائيل، إذ رقيوم أميركيا بييدف رحقيقيو باسير الل الظيرف العربيّي  ىذا السيناريو ىو الذي رسيعى إلييو أميركيا واع
واالسيييرقطاب الميييذىبّي داخيييل ااقمييييم، وحاجييية بعيييض اليييدول العربّيييية، ورحدييييدعا السيييعودّية، إليييى إسيييرائيل فيييي 

 صراعيا مل إيران، بيدف الض ط عمى القيادة الفمسطينّية لمقبول بيسصفقة القرنس.
يييرم عمييى األرض وفييي أروقيية السياسيية ىييذه األيييام، وال رييزال القيييادة الفمسييطينّية،  إن ىييذا السيييناريو ىييو الييذي

حرّييى اليييوم، رافضيية لمضيي وط األميركّييية والرواطييؤ العربييّي معيييا، إن كانييت ضيي وطات اقرصييادّية أو سياسييّية. 
قرصيادّية ميثالع إليى وفي ىذا السيناريو رحديدعا، يرحّول البعد العربّي من كونيو صيّمام أميان مقابيل العقوبيات اال

أداة ضيي ط إضييافّية عمييى القيييادة الفمسييطينّية لصحجييام عيين رصييعيد الموقييف، عمييى األقييل رحييت يافطيية انرظييار 
 طرح الخطة األميركية رسميعا.

ال يعني ىذا السيناريو بالضرورة رمرير الخطة األميركية بيسالضربة القاضيةس كما السييناريو األول، أي بشيكل 
الحقييو  الفمسييطينية. فقييد يييرم الييدفل بييو وفيي  مسييرويات مررابعيية، أو خطيية ردريجييية، ربمييا  يفضييي إلييى رصييفية

رنطيييوي عميييى الروصيييل إليييى صيييي ة وسيييطية لاللرفييياف عميييى الموقيييف الفمسيييطيني اليييرافض لمرعايييية األميركيييية 
 االحركاريية، أو احروائييو، عبيير مسيياعدة الييرئيس محمييود عبيياس عميى النييزول عيين قميية الشييجرة، بالضيي ط عميييو
لمقبيييول ب حييييا  المجنييية الرباعيييية الدوليييية كمظمييية لرعايييية المفاوضيييات الفمسيييطينية ااسيييرائيمية، دون رعيييديل فيييي 
رفييويض وصييالحيات المجنيية، بحيييث ركمييف واشيينطن بالمرابعيية المباشييرة رحييت مظميية الرعاييية الشييكمية والزائفيية 

ن جييري روسيييل عضييوية المجنيية ب ضييافة دوليية أو اثنرييين، كمخيي رج آخيير لمطالبيية الفمسييطينيين لمجنيية، حرييى واع
 ب نشا  آلية دولية عمى أرار صي ة خمسة زائد واحد إبان الرفاوض مل إيران.

 خارمة



 

 ــــشئ

 9تــــــدولي شــــؤون
 

يعربيير السيييناريو الثيياني ىييو المفضييل، إذ ال يوجييد خيييار أمييام الفمسييطينيين سييوي الرصييّدي لمخيياطر الرصييفية 
فية بالريدري  كميا فيي السييناريو الثاليث، ولكيي المباشرة لمقضية الفمسيطينية كميا فيي السييناريو األول، أو الرصي

يرحقيي  سيييناريو إأييال  الطرييي  أمييام الخطيية األميركييية ااسييرائيمية وحماييية القضييية الفمسييطينية ميين مخيياطر 
 الرصفية، ىناك حاجة إلى ربني إسرراريجية فمسطينية واضحة ررضمن:

ميام الضي وط األميركييية، وبخاصية الريديييد اسيرمرار اليرفض الفمسييطينّي لميا يسيمى سصييفقة القيرنس، والصييمود أ
بقطيييل المسييياعدات عييين السيييمطة الفمسيييطينية، ووكالييية األميييم المرحيييدة اأاثييية ورشييي يل الالجئيييين الفمسيييطينيين، 

أال  مكرب منظمة الرحرير الفمسطينية في واشنطن.  واع
رفيييض المخّططيييات عيييدم السيييكوت عميييى الرواطيييؤ العربيييّي، والروّجيييو إليييى اليييرأي العيييام العربيييّي لرحريضيييو عميييى 

 األميركّية والرواطؤ الذي رمارسو األنظمة مل ىذه المخّططات الري ريدف إلى رصفية القضّية الفمسطينّية.
البييد  ب عييادة ررريييب البيييت الفمسييطينّي، والسييعي فييي مصييالحة وطنّييية شيياممة عمييى أسيياس النيييوض بالقضييّية 

ركّيييية. وذلييييك عميييى أسيييياس برنيييام  سياسييييّي وحمايرييييا مييين خطيييير الرصيييفّية الييييذي ررضيييمنو المخّططييييات األمي
 كفاحّي، ُيعيد بنا  المنّظمات الفمسطينّية كتدوات رعّزز صمود الشعب ورسانده ورقوده نحو رحقي  مطالبو.

العمييل عمييى إحييداث ر يييير فييي ميييزان القييوي عبيير روسيييل ورصييعيد أشييكال المقاوميية، مييا ميين شييتنو أن ييييّدد 
عييالن القييدس االسييرقرار الييذي ربنييي عمييى أساسييو أمي ركييا مخّططاريييا، وكييان السييبب فييي رتجيييل نقييل السييفارة واع

 عاصمة إسرائيل.
  



 

 ــــشئ

 10تــــــدولي شــــؤون
 

 العاهل ألاردوي جصب في مصلحت مضمري السوء واملحخلين واملعخديًالخارجيت إلايراهيت: جصريحاث 

 2012\1\22فارس:  -أمد/ طهران 
انرقدت الخارجيية اايرانيية رصيريحات العاىيل األردنيي، المميك عبيد اي الثياني، الريي ارييم فيييا إييران بالريدخل 

 ح المحرمين.في شؤون الدول األخري وزعزعة االسرقرار فييا، معربرا أنيا رخدم مصال
وقيييال المرحيييدث باسيييم اليييوزارة، بييييرام قاسيييمي فيييي رصيييريح صيييحفي، الييييوم األحيييد: ساالدعيييا ات حيييول الييييالل 
اايراني وردخالت إيران في المنطقة أيير صيحيحة.. وررنيافى ميل حقيائ  المنطقية ومطاليب الشيعوب ومعظيم 

 دول المنطقة في إرسا  السالم واالسرقرار المسردامينس.
مي أن سىييذه االدعييا ات ال يمكنيييا إنكييار ورجاىييل الييدور اايجييابي ايييران وجيودىييا الدؤوبيية فييي واعربيير قاسيي

مكافحة اارىاب والمساعدة في إحالل األمنس.. سإن اادال  بمثل ىذه الرصريحات في ىذه الظيروف الراىنية 
قة، ورصب فقيط الخطيرة والصعبة في المنطقة ال رضمن بتي شكل من األشكال مصالح دور وشعوب المنط

فييييي مصييييمحة مضييييمري السييييو  والمحرمييييين والمعرييييدين الييييذين ال يطيقييييون اليييييدو  والرنمييييية االقرصييييادية ووحييييدة 
األراضي والسيادة الوطنية لدول ىذه المنطقية الحساسية فيي العيالم، وميا دام ال يوجيد ىنياك عيزم جياد لمكشيف 

القائمية، وارخياذ سياسيات ررعيارض ميل مصيالح واالىرمام والرركيز عمى الجذور األساسية لألزميات والريوررات 
 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 
ميين الرييورر بييين دول المنطقييةس مثييل المبييادرة اقاميية منرييدي لمحييوار ااقميمييي فييي اايرانييية ايجيياد أجييوا  خالييية 

الخمي ، موضحا: سالسياسة المبدئية والثابرة لمجميورية ااسالمية اايرانيية كانيت دوميا ررركيز عميى المسياعدة 
عيوة اليدول عمى إحالل السيالم واألمين واالسيرقرار فيي المنطقية، واالسيرفادة مين كيل فرصية سيانحة مين أجيل د

 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، 

قحييام الييدين فييي الخييالف  السياسيييس، مؤكييدا وجييود خطيير نشييوب ميين خطيير دعييم إيييران سلمميشيييات مسييمحة واع
نزاعات دينيية بسيبب ميا وصيفو بييساليالل الشييعي،س، كميا رأي أن السيعودية رنيري  سياسية مبيادرة فيي المنطقية 

 بيدف رسم سخطوط حمرا س أمام طيران.



 

 ــــشئ

 11تــــــدولي شــــؤون
 

 ماذا يعني الدفاع عً الوساطت ألامريكيت؟

 2012\1\22  السبيل  د. صالح النعامي
االقرصيادي، والريي « دافيوس»ركرسب الرصريحات الري أدلى بيا الرئيس األمريكي دوناليد رراميب فيي ميؤرمر 

ب جيا  جزم فييا بتن القدس بارت خارج المفاوضات خطورة كبيرة ومضاعفة. ونظيرا ألن ميا صيدر عين ررامي
خيالل لقائييو بنرنييياىو، فيي ن ىييذا يييدلل عمييى أن ىنيياك رنسييقا أمريكيييا ييييدف لمرمييييد لرطبييي  صييفقة القييرن. فقييد 
إفصييياح رراميييب عييين موقفيييو ىيييذا بريدييييد صيييريح بقطيييل المسييياعدات عييين السيييمطة الفمسيييطينية فيييي حيييال ظميييت 

 ررفض الرفاوض مل إسرائيل عمى أساس صفقة القرن.
مثيل فيي حقيقية أن ااسيرراريجية األمريكيية ااسيرائيمية اليادفية لريوفير الظيروف لكن ميا ىيو أخطير مين ذليك ير

أميييام رطبيييي  صيييفقة القيييرن ررمثيييل فيييي محاولييية فيييرض حقيييائ  عميييى األرض. فحسيييب قنييياة الرمفيييزة ااسيييرائيمية 
الثانية، ف ن ررامب بعد أن أخرج قضية القدس من دائرة الرفاوض سييعمن قريبيا عين إخيراج الحيديث عين حي  

 لعودة لالجئين من دائرة الرداول في أية رسوية مسرقبمية لمصراع.ا
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 ررامييب 

سيييرائيل ررعاونيييان بشيييكل منيجيييي مييين أجيييل رصيييفية أيييية فرصييية لجعيييل ىيييذا الحيييل مييين أن اادار  ة األمريكيييية واع
 ممكنا. 

فبعييد أن وصيييل بييينس إليييى إسيييرائيل، أرسيييل المزييييد مييين الرسييائل الريييي رؤكيييد عيييزم إدارريييو عميييى محاولييية فيييرض 
 اليادفة لرصفية القضية الفمسطينية وضمنيا حل الدولرين. « صفقة القرن»

ذا أخذنا بعين  االعربار المكاسب اليائمة الري رجنييا إسرائيل من صفقة القيرن، والريي ريم الكشيف عنييا فيي واع
وثيقية قيدميا أميين سير المجنية الرنفيذيية لمنظمية الرحرييير صيائب عريقيات لميرئيس محميود عبياس وريم رسييريبيا 

الوقيوف موقيف المرفيرج لقناة الرمفزة ااسرائيمية العاشيرة أواخير األسيبوع الماضيي، في ن ىيذا ييدلل عميى خطيورة 
 حيال السياسات والسموك األمريكي.

، فيي ن الواليييات المرحييدة سييربمل إسييرائيل موافقيية واشيينطن عمييى أي قييرار «ىيياررس»فحسييب مييا نشييررو صييحيفة 
يمكييين أن ررخيييذه حكومييية نرنيييياىو بشيييتن ضيييم أيييية مسييياحة مييين الضيييفة ال ربيييية اسيييرائيل. وقيييد ركيييون الخطيييوة 
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سييررمثل فييي ضييم المسييروطنات الييودييية فييي « صييفقة القييرن»سييرائيل اسييرنادا إلييى األولييى الرييي سييرقدم عمييييا إ
 الضفة ال ربية اسرائيل. 

وقد ضاعفت الحركات الري رشكل االئرالف اليميني الحاكم في رل أبيب مين حراكييا الييادف لسين رشيريعات 
، الريي رمثيل أكثير مين «ج»رقنن ضم ليس فقط الرجمعات االسريطانية الكبري في الضفة ال ربية، بل منطقة 

 % من مساحة الضفة ال ربية.60
فيييي الوقيييت ذاريييو، فييي ن القيييرارات المرسيييارعة الريييي ررخيييذىا حكومييية نرنيييياىو بشيييتن رعزييييز االسيييريطان اليييييودي 

-25رعنيييي أن إسيييرائيل عازميية عميييى إخيييراج ىييذه المنطقييية، الريييي رشيييكل « أييور األردن»رحديييدا فيييي منطقييية 
ة ميين دائيرة الرفياوض؛ مميا ييدلل عمييى أن رحيذيرات عريقيات مين أن الخطييوة % مين مسياحة الضيفة ال ربيي28

الثانيييية اسيييرائيل اسيييرنادا لصيييفقة القيييرن سيييررمثل فيييي ررسييييم الحيييدود الشيييرقية لمضيييفة، عميييى اعربيييار أن حسيييم 
 يعني حسم مصير ىذه الحدود، رحذيرات في مكانيا.« ال ور»مصير منطقة 

بحييث رفضيي عممييا إليى « صيفقة القيرن»سيرائيمين قيد صياأوا بنيود ومن الواضح أن كيال مين األميريكيين واا
 % كما رنص وثيقة عريقات ألول وىمة. 10مواصمة إسرائيل السيطرة عمى كل الضفة ال ربية وليس فقط 

ويرضييح ميين وثيقيية عريقييات أن صييفقة القييرن رميينح إسييرائيل وحييدىا الييرحكم فييي جييدول انسييحابيا ميين الضييفة 
اب جيش االحرالل من أية بقعة في الضفة ال ربية يروقف عمى رقيدير ريل أبييب بيتن ال ربية، بحيث إن انسح

 السمطة قادرة عمى حفظ األمن في ىذه البقعة. 
ومين الواضيح أن طييابل الموقيف العربيي الرسييمي يمثيل أحيد أىييم مركبيات البيئية الرييي رسيمح ليصدارة األمريكييية 

من أسف، ف ن  نظم الحكم العربيية لييس فقيط ال رحيرك بمواصمة مخططيا اليادف إلى إمال  صفقة القرن. ف
ساكنا إزا  المخطط األمريكي لرصيفية القضيية الفمسيطينية، بيل إن ىنياك ميا ييدلل عميى انخيراط فيي محياوالت 

 لدفل الفمسطينيين لمرعاون مل ىذا المخطط. 
عيين الوسيياطة  لكيين أخطيير مييا يمكيين أن يصييدر عيين أييية حكوميية عربييية يرمثييل فييي المحاججيية بتنييو ال بييديل

والردخل األمريكي في عممية الرسيوية، فقيد يخشيى أن ىيذا الموقيف يمثيل إضيفا  شيرعية عربيية عميى الموقيف 
 األمريكي اليادفة لرصفية القضية الفمسطينية.
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 2012\1\22  رأي اليوم  عبد الباري عطوان
ؤرمر الِحيوار اليذي دعيت إلييو الِقييادة الروسيّية فيي قرار الييئة الُعميا لمُمفاوضات الَمدعومة ُسعودي ا ُمقاطعية ُمي

ُمنرجييل سورشييي، واّرخيياذ األكييراد فييي الشرييمال الّسييوري الموقييف نفسييو بسييبب الحييرب الرركّييية فييي ِعفييرين، ليييس 
عيادة إشيعال ” بَرخريب“ليما إال رفسير واحد، وىو أن اادارة األمريكّية اّرخذت قرارعا  فشيالو، واع ىيذا الُميؤرمر، واع

 العربّية.” الصرحوات“يل الَحرب في سورية ُمجّددعا اعرمادعا عمى قّوات سورية الديمقراطّية، وَبعض َفر
” الدولية ااسيالمّية”الّذريعة األمريكّية لَبقا  القّوات في سورية ىو َرجنييب ِركيرار خطيت الِعيرا ، وعيدم السريماح ليي

الِفقري لمسياسة األمريكّية ىيو إحييا  َمشيروع الّرقسييم لُكيل مين ، ولكن العمود ”كُقّوة إرىابّية“بالَعودة مّرة ُأخري 
اليييذي كيييان جيييوىره إقامييية دولييية ُكردّيييية عميييى أراض   1920عيييام ” سييييفر“سيييورية ورركييييا، والَعيييودة إليييى اّرفيييا  

ُمقرطعيية ميين الِعييرا  وايييران وسييورية ورركيييا ُرشييّكل الييَوطن القَييومي لألكييراد، وىييو االرفييا  الييذي أجيضييو كمييال 
 رورك.أرا

بعد سبل سنوات من انخراط رركيا في الِمصيدة األمريكّية ال ربّية في سورية، ورقديميا خيدمات  ال رُقيّدر بيَثمن 
فييي َزعزعيية اسييرقرار أميين جارريييا الشييرقّية الجنوبّييية، وَحميفريييا العربّييية ” الَخديعيية“انجيياح الَمشييروع األمريكييي 

ُمقيياِرمين واألسييمحة واألمييوال القاِدميية ميين ُدول الخمييي ، بييدأت الِقيييادة السريياِبقة )سييورية(، أبرزىييا َرسييييل ُمييرور ال
ا.  الرركّية الُممّثمة في الرئيس رجب طيب أردوأان ُردرك أن السِّحر األمريكي انقمب عمييا َدمارعا وَرقسيمع

*** 
ن وِحزبيو قيال فيي الُمقّربية جيد ا مين اليرئيس أردوأيا” ينيي شيف “إبراىيم كاراأول، الكارب الرئيسي في صيحيفة 

أن أمريكيا باريت ُرشيّكل أكبير ريدييد لرركييا، إّنييا دولية َعيدّوة رربّنيى ُخطّيةع لرَيدمير رركييا “آخر مقاالرو يوم أمس 
الجوّييية الرييي رسييرخدميا أمريكييا ” إنجرليييك“، وطالييَب بيي أال  قاعييدة ”عمييى ِأييرار مييا َفعمرييو فييي الِعييرا  وسييورية

 ”.داعش”دسراني وِمنّصةع لَدعم ِحزب الُعّمال الُكر 
عميى طُيول ُحيدود بِيالده الجنوبّيية ميل سيورية، وَمنيل ” اارىياب“الرئيس أردوأان واَصل َريديداريو الَييْوْم بَسيح  

 إقامة قواعد أمريكّية إسرائيمّية ُريّدد أمن رركيا واسرقرارىا ووحِدريا الوطنّية.
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ي ُمواجييية ىييذا الُمخطّييط األمريكييي لَرفريييت الِوحييدة السُّييؤال الَمطييروح حالي ييا ىييو عّمييا سييَيفعمو الييرئيس الرركييي فيي
خطاره وُيعبئ الشرعب الرُّركي ِضّده.  الرُّرابّية لِبالده الذي باَت ُيجاِىر بو واع

قبل ااجابة عمى ىذا السؤال ال ُبد من ااشارة إلى أن ريديدات الرئيس أردوأان بفَيرح جبيية منيب  وَرطييرىيا 
الُكردّييية لييم ُرطّبيي  عممي ييا حرييى ا ن، واقرحييام المدينيية قييد َيرتّجييل ألشييير ورّبمييا ميين وحييدات الِحماييية الشييعبّية 

سيينوات، ألن الواليييات المرحييدة َرفضييت سييحب قّواريييا منيييا، عمييى ِأييرار مييا فعمييت روسيييا فييي عفييرين، لَرسييييل 
األكييراد  ُميّميية الجيييش الرركييي الُمعييّزز بَوحييدات ميين الجيييش السييوري الحيير، واألكثيير ميين ذلييك واَصييمت دعييم

بِمئييات الشريياِحنات الُمحّمميية بالُمييدّرعات والَمدفعّييية والييذرخيرة، واقرحييام الَمدينيية بيياَت يعنييي ُمواجيييةع َعسييكرّيةع مييل 
 أمريكا.

السُّمطات السورّية ُرراقيب الموقيف فيي ِعفيرين ومنيب  بحيذر شيديد، وليم رُقيّرر بعيد الريدّخل فيي ِعفيرين لُمواجيية 
، ولكيين الَبيييان الّصييادر اليييوم )األحييد( عيين الّمقييا  الييذي رَييم بييين الييرئيس بشييار األسييد الروّأييل الَعسييكري الرركييي

وضييفو حسيين جييابري أنصياري، ُمسيياعد وزيير الخارجّيية، رّبمييا ُييوحي بييتن االنرظيار السيوري قييد يكيون اقرييرب 
األراضيي السيورّية،  بحث مخاِطر الُعدوان الرركيي الُمرواصيل عميى“من ِنيايرو عندما أّكد أن ىذا المقا  رناول 

والجييرائم الرييي يرركبيييا فييي حيي  الُمييواطنين السييوريين، وكيفّييية ُمواجييية ىييذا العييدوان وَمنعييو ميين َرحقييي  أايارييو 
نظيمييات اارىابّييية وَنسييف الُجيييود الرامييية إلييى إيجيياد َحييْل ِسييممي الُمرمّثميية فييي احييرالل أراض  سييورّية وَدعييم الرّ 

 ”.ُيعيد األمن واالسرقرار إلى سورية
الِقيييادة السييورّية، ِمثممييا يقييول ُمقّربييون ِمنيييا، ال َرثيي  بييالرئيس أردوأييان وال ُرطمييئن لرحّركارِييو، وفييي الُمقابييل ال 

ىييذِه الِقيييادة، ألّنييو مييا زاَل ُيييراىن عمييى ُحمفائِييو ااسييالميين  ُيريييد الييرئيس الرركييي فَييرح قنييوات اّرصييال  َعمنّييية مييل
بقائيم إلى جانبو، وَيرمّسك بتمل إسقاط الرئيس بشار األسد.  الّسوريين، واع

وطالمييا اسييرمّر الييرئيس أردوأييان فييي ِرىانارييو ىييذِه الريييي لييم َررحقّيي  ِطييوال السريينوات السرييبل الماضييية بالريييدّخل 
كي أوروبيي خميجيي، فِمين الّصيعب َرحقيقييا ا ن، بعيد االنقيالب فيي الَموقيف األمريكيي الَعسكري، وبَدعم  أمري

 ِضد رركيا، وَرفضيميا الَخند  الُكردي عمى الَخند  الرُّركي.
األمريكييي، ” الَعييدو”أييير الوقييوف فييي الُمعسييكر الُمقابييل لييي” البراأميياري“ال َخيييار أمييام الييرئيس أردوأييان وىييو 

، ”السِّييكين األمريكييي َوصييل الييى الَعظييم الرركييي“ا وسييورية، وبدرجيية  أقييل الِعييرا ، ألن الييذي َيضييم إيييران وروسييي
 عمى َحْد وصفو في إحدي ُخطبو األخيرة.
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فيي ُمواجيية  ″أعيدا  األميس“ليس ُىناك ما ُيعيب الرئيس أردوأان إذا ما َقّرر ر يير سياسيارو، والررحيالف ميل 
يييحيفة النراِطقييية باسيييمو، ، أي األمريكيييان اليييذين يُ ”أعيييدا  الَييييْومْ “ رييييدون َرقسييييم بِيييالده ورَيييدميرىا، ِمثمميييا رقيييول الصر

 وَيرمّقى ُكّرابيا َرعميماِرو، وُيعّبرون عن ِوجية َنظر ُحكومرو وَمصالحيا.
*** 

الرئيس بورين لن َيسُكت عمى ُمحاوالت َرخريب ُمؤرمر سورشي الذي دعيا إلييو وَيربّنياه كَمنظومية َبديمية لَرريوي  
اِره الَعسيييكري، باّرفيييا  سياسيييي فييي سيييورية، ولعيييّل ميييا قاليييو الِجنييرال أليكسيييندر إيفيييانوف، الُمرحيييّدث باسيييم انرصيي

إن إعيييالن الُمعارضييية السيييورّية امرناعييييا عييين ُحضيييور ُميييؤرمر سورشيييي “قاعيييدة حميمييييم العسيييكرّية الروسيييّية 
ن يكيون مين صياِلح الُمعارضية بيتيِّ َسيكون لو َرِبعات عديدة عمى األرض.. ورتّخر َمسيار العممّيية السياسيّية لي

بييالّطبل ال َييزال لييدينا الَكثيير ميين الَعمييل لمَقضيا  عمييى الررنظيميات الُمرطّرفيية فييي “، ُمضيييفعا ”َشيكل  ميين األشيكال
 ”.سورية

ىذِه ِرسالة ريديد روسّية واِضحة لمُمعارضة السورّية ُعنوانيا األبرز ىيو الررصيعيد الَعسيكري، والِقييادة الروسيّية 
عقيييدعا وِجنييراالع وضيياِبطعا فييي سييورية ال ُيمكيين أن ُرضييّحي بُكييل  80الرييي رَييدّخمت َعسييكري ا، وَخِسييرت أكثيير ميين 

ىييذِه اانجييازات الرييي َحّققيييا رييدّخميا الُمكمييف مادي ييا وَبشييري ا عمييى َمييدي السريينوات الييثرالث الماضييية َميمييا َكمّييف 
 األْمر.

وَعميييو أن َيحسييم َخيارارِييو بُسييرعة وِجدّييية، إذا كييان ُيريييد ِفعييالع الِحفيياظ الُكييرة ا ن فييي َممعييب الييرئيس أردوأييان 
ليى ارفاقّيية  عمى أمن رركيا واسيرقرارىا وِوحيدريا الوطنّيية والررابّيية، وَمنيل إعيادة الررياريً إليى اليورا  ِمئية عيام، واع

رّية والِعراقّييية واايرانّييية فييي عمييى َوجييو الررحديييد، فِوحييدة األراضييي الرركّييية، ميين ِوحييدة األراضييي السييو ” سيييفر“
 إطاِر رعايش  وُمساواة  وعدالة  اجرماعّية عمى أرضّية ِديمقراطّية َصْمبة.. فَيل َيْفَعميا الرئيس أردوأان؟
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 جرامب وبوجين ومسخلبل الىظام الليبرالي الدولي

 2012\1\22   العربي الجديد  مروان قبالن
ة الييرئيس األميركييي، دونالييد ررامييب، رسييود األكاديميييا ال ربييية ودوائيير مييل انريييا  السيينة األولييى ميين عيييد إدار 

السياسيية، خصوصييا األوروبييية، حييال ميين الوجييوم والرييوجس، مرّدىييا ااحسيياس بوجييود نقيياط رماثييل كبيييرة بييين 
األوضييياع الريييي يمييير بييييا العيييالم الييييوم وأوضييياعو السياسيييية واالقرصيييادية الريييي سيييادت فيييي ثالثينييييات القيييرن 

(. فقبييل أكثيير ميين ثمانييية عقييود، شيييد العييالم صييعود قييوي وأيييديولوجيات قومييية مرطّرفيية Deja vuالماضييي )
)الفاشييية والنازييية فييي أوروبييا، والعسييكرراريا اليابانييية فييي شيير  آسيييا( وعّمييت حاليية ميين عييدم االسييرقرار أجييزا  

لقيوي الكبيري سياحة ريدريب  واسعة من العالم، ورحولت الحرب األىمية ااسبانية إلى أزمة دوليية، اسيرخدمريا ا
وعرض ألفضل األسمحة الري طورريا في حرب وكالة ، انرييت بانرصيار نظيام سيمطوي دميوي )فرانكيو(. وفيي 
الوقييت نفسيييو، كيييان الميييد اليييديمقراطي ينحسييير فيييي أوروبيييا )بعيييد صيييعوده ميييل انيييييار اامبراطيييوريرين العثمانيييية 

ييييور دول قوميييية عميييى أنقاضييييما فيييي وسيييط أوروبيييا النمسييياوية فيييي الحيييرب العالميييية األوليييى، وظ-والمجريييية 
وشيييرقيا والشييير  األوسيييط(. إذ كيييان يجيييري رفرييييل الممارسييية الديمقراطيييية مييين مضيييمونيا فيييي عيييدد مييين اليييدول 
األوروبييية، فيمييا حوصييرت ديمقراطيييات أخييري بقييوي وأيييديولوجيات فاشييية عنيفيية. وقييد ررافيي  ذلييك مييل صييعود 

ائيية  داخيل اليدول الديمقراطيية نفسييا، نريجية أوضياع اقرصيادية صيعبة، نزعات  قومية  اقرصادية  وسياسات  حم
خصوصييا فييي الواليييات المرحييدة، وذلييك إثيير انييييار بورصيية نيويييورك )وول سييرريت( وانييدالع األزميية المالييية 

، والرييي أدت إلييى رقييويض حرييية الرجييارة الدولييية، ورقميييص فييرص الرعيياون بييين 1929العالمييية الكبييري عييام 
مقراطيييية لمواجيييية صيييعود الفاشيييية. وفيييي العميييوم، كانيييت اليييديمقراطيات ال ربيييية رعييييش حاليييةع مييين القيييوي الدي

الضيييعف والبيييؤس الناجمييية عييين رحيييديات ومشيييكالت داخميييية وخارجيييية مرنوعييية، أفيييرزت حالييية مييين االسرسيييالم 
 ورأبة في عدم المواجية مل الخصم. 

ادة نخييب السييياحل الشييرقي، ليييدفل الييبالد إليييى ومييل رنيييامي الشييكوك بوجيييود مييؤامرة رنفيييذىا ساالسربمشييمنتس، بقيييي
الرييييورط فييييي صييييراعات القييييارة األوروبييييية خدميييية لمصييييالحيا االقرصييييادية الكبيييييرة، رنامييييت النزعييييات الشييييعبوية 
واالنعزالييية لييدي الناخييب األميركييي، وازداد رفضييو أي محاوليية لجيير الييبالد إلييى لعييب دور قيييادي فييي الحفيياظ 

 (.  1919نشته مؤرمر فرساي بعد الحرب العالمية األولى )عمى اسرقرار النظام الدولي الذي أ
 مخاوف أوروبية 
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يخشى كثيرون من نخب أوروبا األكاديمية والفكريية مين أن ىيذا سالفييممس يركيّرر الييوم، ويحيذرون مين االكرفيا  
ديمقراطيية بالمشاىدة، فالمد الميبرالي العيالمي يمير ا ن فيي أضيعف حاالريو منيذ نيايية الحيرب البياردة، ودول 

كثيرة، بما فييا األكثر عراقة، رعيش حالة أزمة، ربدو معيا ىّشة، ضيعيفة، ومنقسيمة عميى ذارييا، ررنيامى فيي 
دواخميا النزعات اليمينية والشعوبية. وليم يعيد الحيديث يقرصير ىنيا عميى مخياوف ررعمي  بمسيرقبل الديمقراطيية 

مثييل بولنييدا وىن اريييا )المجيير(، حيييث سيييطرت أخيييرا  الميبرالييية فييي دول أوروبييا الشييرقية حديثيية العيييد بيييا، -
أحييزاب يمينييية مرطّرفيية، بييل عيين دول عريقيية فييي العييالم الميبرالييي ال ربييي ميين أصيي رىا )النمسييا( إلييى أكبرىييا 
)الواليييات المرحيييدة(. أميييا الحييرب األىميييية الريييي رقييوم مقيييام الحيييرب األسييبانية الييييوم فرجيييري، بييرأي ىيييؤال ، فيييي 

احة رنيافس  إقميميي دوليي، حييث رخياض واحيدة مين أعقيد حيروب الوكالية وأشرسييا منيذ سورية الري رحولت س
(. كييل ىييذا يحييدث فيمييا ررزايييد الشييكوك بشييتن رأبيية أميركييا وقييدرريا عمييى 1938 - 1936الحيرب ااسييبانية )

ول القييييام بيييدورىا فيييي الحفييياظ عميييى اسيييرقرار النظيييام الميبراليييي اليييدولي، والرصيييّدي لمقيييوي السيييمطوية الريييي رحيييا
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 

 بوقة. في الوقت الذي يعيش فيو المجرمل األميركي حالة رمز  وانقسام أير مس
ىل رسمح لنا ىذه المقاربة باسرنراج أننا أمام انييار محرمل لمنظام الميبرالي الدولي القائم شبيو باليذي حصيل 
أواخييير ثالثينيييات القيييرن الماضيييي، كميييا يرخيييوف بعيييض األوروبييييين؟ ربمييياذ فالضييي وط الريييي يرعيييّرض لييييا ىيييذا 

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

من الخارج، رسعى اليدول الالديمقراطيية الكبيري )روسييا والصيين(، وريدعميما فيي ذليك قيوي إقميميية مروسيطة 
ي الحيييرب )مثيييل إييييران(، لر ييييير طبيعييية النظيييام اليييدولي اليييذي أنشيييترو القيييوي الديمقراطيييية ال ربيييية المنرصيييرة فييي

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(. 

ادت واشنطن رري أنو يخيدم مصيالحيا بالطريقية أما من الداخل، فرركفل إدارة ررامب بعممية اليدم لنظام ما ع
الريي كيان عميييا، ولييذلك ال ريري مشيكمة فييي رقويضيو، أو عميى األقيل، ال ربييالي بمحياوالت ا خيرين رقويضييو. 
عيال   ليذا السبب، رررعد فرائص األوروبيين من سياسات الرئيس ررامب، القائمية عميى شيعار سأميركيا أوالعس، واع
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رية عمى االعربارات االسرراريجية الكبري، والري رؤدي إليى النريائ  نفسييا الريي يسيعى المكاسب المادية والرجا
إلييييا الييرئيس الروسييي، فالديمييير بييورين، أي رقييويض أسييس النظييام الميبرالييي العييالمي. فييالرئيس ررامييب، وميين 

مييا بعييد الحييرب ورائييو ريييار شييعبوي قييومي انعزالييي ال يسييريان بحجمييو فييي الواليييات المرحييدة، يييري أن ررريبييات 
العالمييية الثانييية االقرصييادية والرجارييية واألمنييية مييا عييادت رناسييبو، أو رحقيي  المصييالح األميركييية كمييا يجييب، 
فيييدافل الضيييرائب األميركيييي، برأييييو، يركفيييل بيييدفل ركييياليف حمايييية حمفائيييو اليييذين يحظيييون، لييييذا السيييبب، بمزاييييا 

% مين ميزانيية سالنياروس، فيميا خميس 73ت المرحيدة صحية ورعميمية ومعيشية، ال يحظى ىو بيا )ردفل الوالييا
األميييركيين أييير قييادرين عمييى رييتمين وجبيياريم ال ذائييية اليومييية(. بالنسييبة إلييى ررامييب، ليين ُيقبييل راكييب مجيياني 
في قاطررو بعد اليوم، ومن ال يدفل لن يحظى بالحماية. وفي ىذا رقويض ألحد أىم المبيادئ الريي قيام عميييا 

ال ربييي بعييد الحييرب العالمييية الثانييية، أي مبييدأ األميين الجميياعي )الواحييد لمكييل والكييل لمواحييد(. النظييام الميبرالييي 
إدارة ررامب ظييره لحميف النيارو، أو ريدييده بيذلك، ييدفل األوروبييين إليى البحيث عين بيدائل، ميا حيدا بييم، فيي 

طمقييييوا عميييييو اسييييم شيييير ديسييييمبر/ كييييانون األول الماضييييي، إلييييى إعييييالن قيييييام جيييييش أوروبييييي بقيييييادة ألمانييييية أ
(permanent structured cooperation-Pesco ،فييي محاوليية ميينيم لزيييادة االعرميياد عمييى الييذات ،)

 لمواجية سياسات روسيا العدائية، ومخاوف من رمكؤ واشنطن في الدفاع عنيم، إذا اسردعت الحاجة. 
العالمي، فيري ررامب وقاعدرو االنرخابيية أما الرجارة الحرة، وىي الركن الثاني الذي قام عميو النظام الميبرالي 

أنيا ردمر االقرصاد والمجرمل األميركي، وررركو ليس فقط عاطالع عن العمل، بل مسريمكعا لبضيائل ا خيرين، 
 2016ممييار دوالر فيي العيام  502ومساىمعا في إيجاد فرص عمل ليم. وفي ظل عجز رجاري أميركي بميل 

إدارة ررامييب بارجيياه سياسييات  حمائييية  بييدأريا ميين خييالل فييرض رسييوم  ، ذىبييت2015مميييار دوالر فييي  745و
وضييرائب باىظيية عمييى الييواردات ميين الييدول الرييي رعيياني ميين عجييوز رجارييية كبيييرة معيييا، وىييي عمييى الرييوالي 

 19الصين وألمانيا والمكسيك، كما انسحبت من بعض ارفاقيات الرجيارة الحيرة الثنائيية أو المرعيددة األطيراف )
وىيييّددت باالنسيييحاب مييين بعضييييا ا خييير، إذا ليييم ريييرم إعيييادة الرفييياوض عميييييا. ىيييذه السياسيييات الريييي  ارفاقييية(،

رقّوض مبدأ الرجارة الحرة سيكون ليا رداعيات كبيرة عمى بنية النظام الميبرالي اليدولي، كميا أنييا سيرررك آثيارا 
و فييي الييدول الرييي رعرمييد عمييى عميقيية عمييى أكبيير االقرصييادات فييي العييالم، فالسياسييات الحمائييية رحييّد ميين النميي

الرصدير، وررسيبب فيي إأيال  المصيانل، وفقيدان الوظيائف وصيعود الشيعبوية والنزعيات القوميية مين نميط ميا 
نشييييده الييييوم فيييي أكثييير دول أوروبيييا. ويريييرجم ذليييك بوصيييول أحيييزاب رعكيييس ىيييذا الميييزاج الشيييعبي القمييي  إليييى 
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بييي، واالن ييال  عمييى الييذات، مييا يييؤدي إلييى رفكيييك السييمطة، ويييدعو أكثرىييا إلييى االنسييحاب ميين االرحيياد األورو 
قومي، وعودة النزاعات إلى القارة العجوز، ميل انيييار مبيدأي األمين الجمياعي واألسيوا   -ىذا الكيان الفو  

 المفروحة، وقيام كل دولة بالبحث عن أمنيا وازدىارىا بشكل فردي، وىذا رماما ما يريده الرئيس بورين. 
وم أنيم محاصرون جيوسياسيا بقورين كبيررين رسعيان، كيل منيميا ألسيبابيا، إليى رفكييك يشعر األوروبيون الي

نظاميم الديمقراطي الميبرالي الذي أخرجيم من جحيم قرون من الرنافس والرناحر، روسيا الري رضي ط عميييم 
حاليية ميين ميين الشيير  والواليييات المرحييدة، بقيييادة ررامييب، الرييي رضيي ط عمييييم ميين ال ييرب. لييذلك رجييدىم فييي 

اليييذعر الشيييديد، وىيييم يحييياولون فعيييل شيييي  رجييياه الرحيييّدي األكبييير اليييذي ييييواجييم منيييذ نيايييية الحيييرب العالميييية 
الثانية. لكن قدرريم عمى النجاح ربدو محدودةع، بسبب انقسياماريم، وحسياباريم االنرخابيية الصي يرة، وانسيياقيم 

لحييييدود، وال يبييييذل أحييييد جيييييدا فييييي رثقيفييييو ورا  إرضيييا  ناخييييب  قصييييير النظيييير، وأييييير ميييييرم بمييييا يجييييري ورا  ا
 بالمخاطر الكبري الري رنرظره. 

 الخطت في سورية 
الميبرالييية فييي العييالم، مرييتخرين كعييادريم، حجييم الخطييت الييذي  -سييوف يييدرك األوروبيييون، وأنصييار الديمقراطييية 

ييران وا لصيين(، ووقفيوا يرفّرجيون ارركبوه في سورية، عندما رركوىا رسقط بيد القوي أير الديمقراطية )روسيا واع
ذا كانيييت  رىيييابيين. واع مييين دون اىرميييام كبيييير بنريييائ  الصيييراع اليييدائر فيييييا، إال مييين بوابييية أنييييا منبيييل الجئيييين واع
سييورية رييؤدي، بييرأي ىييؤال ، الييدور الييذي أدرييو الحييرب األىمييية ااسييبانية فييي ثالثينيييات القييرن الماضييي بارجيياه 

ي نشت في ما بين الحربين، فقد كيان األجيدر اربياع اسيرراريجية أكثير إسياميا في ر يير بنية النظام الدولي الذ
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 ورا  ىيدف ىزيمية فكيرة الحريية، ليم نجيد، فيي 

مييديمقراطيين عزميياع، إذ وقفييت قييواىم مرييرّددة عيياجزة وىشيية، ربحييث عيين مصييالح آنييية وذارييية، زادىييا المقابييل، ل
 سو اع وصول اليمين الشعبوي إلى قيادة المعسكر الميبرالي ال ربي وىو ينادي بي سأميركا أوالعس. 

ييا فييي رحديييد مصييير النظييام الييدول ي القييائم منييذ بييات واضييحا أن نريجيية الصييراع فييي سييورية سييرؤدي دورعا ميمع
نياييية الحييرب البيياردة، فيي ذا انرصييرت قييوي االسييربداد فييي ىييذه المعركيية، فيياألرجح أن الرييداعيات عمييى النظييام 
ييييران  الميبراليييي العيييالمي سيييوف ركيييون كبييييرة وخطييييرة، وسييينذىب حرمييياع نحيييو سييييطرة أكبييير لروسييييا والصيييين واع
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افيل أو مر افيل أو جاىيل مثيل دوناليد وشركائيم، ومين يظين أنيو فيي منيتيع عين ريداعيات ذليك، فييو ال شيك أ
 ررامب.
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 اللوة الىاعمت للصين

 2012\1\22  العربي الجديد  سامر خير أحمد
يييري الباحييث الصيييني، ليييو شييين لييو، أسييراذ العالقييات الدولييية فييي جامعيية بكييين لمدراسييات األجنبييية، أن لييدي 

سييي وأميين الطاقيية والرنمييية االقرصييادية الييدول الكبييري مصييالح ميميية فييي العييالم العربييي، رييرربط بالييدور السيا
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.
عييد، وأيير المسييبو  فيي موضييوعو، واسيمو سدبموماسييية القيوة الناعميية.. ويعرقيد لييو، فييي كرابيو أييير المنشيور ب

مفريياح لفيييم العالقيية الصييينية العربيييةس، أن الصييين قييد ركييون أمييالع لمييدول العربييية لر يييير الوضييل أييير العييادل 
بالنسبة ليا في موازين القوي في المنظمات الدولية، ألن الصين، بصيفريا قيوة صياعدة ودولية كبييرة مسيؤولة، 
مسيييرعدة لرقيييديم المسييياعدة واليييدعم لمعيييرب، انطالقييياع مييين أن مشييياركة الصيييين فيييي المنظميييات الدوليييية، ودورىيييا 
اايجييابي فييييا، رزيييد القييوة الناعميية ليييا، ورييؤثر إيجابييياع عمييى جاذبيريييا رجيياه الييدول األخييري، وخصوصييا الييدول 

 النامية، كالدول العربية.
مزاييييا سياسييية الصيييين الخارجيييية رجييياه العيييالم العربيييي، قبيييل  ويضييييف الكاريييب الصييييني، فيييي بحثيييو النابيييو، أن

، كانت رنحصر فيي رقيديم اليدعم السياسيي لميدول 1978رطبيقيا سياسة ااصالح واالنفراح اعرباراع من العام 
العربية في قضاياىا الدولية كالقضية الفمسطينية، ورقديم بعض المساعدات االقرصيادية لييا، عميى اليرأم مين 

الصعبة وقدرريا المالية المحدودة، في ذلك الوقت. ومن ذلك أن الصين ربرعيت خيالل حيرب ظروف الصين 
، ميا 1967مميون فرنك سويسري لمصر مساعدة مالية؛ ثم قيدمت خيالل حيرب  20، بما قيمرو 1956العام 
، فقيدمت الصيين 1973مالييين دوالر؛ أميا خيالل حيرب العيام  10ألف طن من القمح لمصر و 150مقداره 
وانطييال   1978ماليييين دوالر وحجمييا كبيييراع ميين األسييمحة. أمييا بعييد العييام  10ألييف طيين ميين القمييح و 100

نيضة الصين الحديثة، فقد أضيفت إلى ذلك النيوع مين العالقيات صيالت رميس رعميي  الرعياون فيي مجياالت 
 الرنمية، في مخرمف رجمياريا االقرصادية والثقافية والرعميمية.

مييية، وىيييي الموضيييوع الجدييييد مثيييار االىرميييام ىنيييا، فيقيييّر الباحيييث الصييييني أنييييا ليسيييت وفيييي مجيييال القيييوة الناع
مفيوميياع يرفيي  الخبييرا  عمييى مضييامينو، لكيين المرفيي  عميييو أن ااعييالم والثقافيية يمييثالن المحييور الرئيسييي ليييذه 

ثقافييية، مثييل القييوة. ىنييا، يييري الباحييث أنييو، عمييى الييرأم ميين اىرمييام الصييين بالثقافيية، إال أن قوريييا الناعميية ال
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األفييالم السييينمائية والمسمسييالت الرمفزيونييية وانرشييار الم يية، مييا رييزال 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.
عيد ااعيييالم، معميييوم أن أحيييد أىيييم أسيييباب ضيييعف أي إعيييالم، سيييوي األميركيييي وال ربيييي، أن وسيييائل عميييى صييي

ااعييالم ال ربييية ىييي الرييي رسيييطر عمييى سيياحة ااعييالم فييي العييالم، مييا جعميييا مصييدراع رئيسييياع لمعييرب لمعرفيية 
ميييا، ورفييل الصييين. لكيين الشييكوي ميين ال ييرب، يقييول الباحييث، ال فائييدة منييو، وال بييد لمصييين ميين رطييوير إعال

قييدراريا فييي ىييذا المجييال، ذلييك أن الصييين اكرشييفت، فييي السيينوات األخيييرة، وخصوصييا بعييد اسرضييافريا دورة 
، أن عدداع أير قميل مين دول العيالم ال ركين لييا مشياعر طيبية. ميا يعنيي أن 2008األلعاب األولمبية، العام 

اع. لكين الصيين، عميى اليرأم مين الرفارييا صورة الصيين ليدي رميك اليدول رخرميف عميا رروقعيو ىيي اخرالفياع كبيير 
إلييى ىييذه المسييتلة، واسييرحداثيا عمييى سييبيل المثييال قنييوات رمفزيونييية فضييائية، ووسييائل إعالمييية أخييري، ربيييث 
بم ييات العييالم المخرمفيية، منيييا العربييية، مييا رييزال رواجييو رحييديات كثيييرة فييي مجييال ااعييالم الموجييو إلييى العييالم 

 لعرب.العربي، والمقبول شعبياع من ا
يبقييى أن المفريياح األساسييي لركييريس القييوة الناعميية يكميين فييي مسيياعدة الييدول العربييية، خصوصييا أييير ال نييية 
منييا، عمييى دفييل عجمية الرنمييية، ألن قضييايا شيائكة كثيييرة فييي الشير  األوسييط ظيييرت ورطيورت بسييبب الرنمييية 

رات الربيييل العربيي. والمؤكيد أن ىييذه أيير المروازنية بيين الييدول والفئيات المجرمعيية المخرمفية، كمييا ربيّين فيي ثيو 
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


