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 القضية الفلسطينية في مهّب إقليم مضطرب                                       

 

 ، ر بررررل ،ىن الصررر ،الكداى،  ال برررريل الوال لل اليةحوا اطمىالرةتحظى منطقة الشررراأل اط بررري  كبيرة لدىاا لوى القوى الو لرة 
ابةااترجرة -ومن مكلنة جى  توبرع النفوذ الو لي، في إطلر الةنلفس الو لي على الهرينة ،ليل للينطقة،  الهنو ، االتحلد اط ر بي

 ،بررور لص  على اطخ تعةدا د ل الينطقة،ذلك .  ل الثقلفرة ، العسرركا ة ، اطبيرة االقةصررلد ة ،من حىث اليوقع الجغاافيمهية 
لقوى الو لرة لبرةااترجرة اليصرلل  اال صراا من جهة،  مالًزا ل صراا  ريرسرةبرلحة  ، السرودا  ، فلسرطىن ، العااأل ، الرين ، لىدرل

 من جهة ثلنرة.

غواد علم إنشررلح حلب  . فالو لي لصرراا   الةنلفسمن ا أشرركلاًل عوامنذ قاا ة بررةعة عقود  قو عافت بلوا  منطقة الشرراأل اط برري 
، تكمرم قنلا السو سيه،  يل في ذلك إنشلعلى  (1970-1956) ،  رد ِّ فعل الايرس اليصاي اطبدق، جيلل عدو النلصا1955

دخول االتحلد السررررررروفىةي  قوا إلى  فة  الةلب أملم، 1956علم إبررررررراايىلي على مصرررررررا   با طلني   فانسررررررري  عو ا  مل تةعه من 
د ايت ل طاح ريرسرررررره،    للسررررررعي لوقب بذا اليو  السرررررروفىةيالوال لل اليةحوا اطمىالرة .  لليقلبل، قلمت منطقة الشرررررراأل اط برررررري

 . ه بهذا الخصوصمشا ع( 1961-1953أيزنهل ر )

  غاأل النظلم اليصرررررررراي في، 1967 في حاب حز اا / يونىو علم لعابا بهز ية العابرةالقومرة  ة الةي أصررررررررلبتلبررررررررنةكاالمع   
 ظها، السوفىةي في منطقة الشاأل اط بي أفول قوا االتحلد ، 1970رحىل عدو النلصا علم ثم (، 1970-1962حاب الرين )
 للةزامن  ،الخلرج العابيعلى منطقة احةوم بذا الةنلفس  .س الو لي على منطقة الشرررراأل اط برررريمن الصرررراا   الةنلفمسررررلر جويو 

ريرس حلرف لخسرلرا الوال لل اليةحوا  الةي أدل إلى، 1979الثورا اإلياانرة علم انوال  ثم ، 1973مع ارتفل  أبرعلر النفي علم 
اخةلرل فره إقلريي  د لي  مل خلفةه من انقسلم ، 1988-1980انوال  حاب الخلرج اط لى أعوام صواًل إلى   لهل في الينطقة، 

 .إلى جلنب إياا الوقوف أخاى اخةلرل    بلوا  الوقوف إلى جلنب العااأل،

لحًة ريرسرررة بررربوصرررفهل منطقة الشررراأل اط بررري تكابرررت مكلنة  ،يلضررريالقا  ال مطلع تسرررعىنرلل مع انوال  حاب الخلرج الثلنرة 
انةهت  إخااج القوال العااقرة من ، في حابهل ضررررررو العااأل د لة 38للصررررررااعلل الو لرة، إذ شرررررركلت  اشررررررنطن تحللًفل د لًرل ضررررررم  

امت برررررد ب مكبرررررلا إنسرررررلنرة لدىاا د العااألالكو ت،  تومىا القورال العااقرة العسررررركا ة  االقةصرررررلد ة،  فٍا حصرررررلر قل   على 
 . بنوال

 2001أيلول/ بررررررردةيدا  11فينذ بجيلل الثللثة، دخلت الصرررررررااعلل الو لرة على الينطقة في ربلنلل جويوا.  ع اطلفرةمنذ مطل
 الغز  اطمىالي على ذلك مع باز .على منطقة الشرراأل اط برريالو لي  احوا من أ ضرر  الصررور على الةنلفس شررهول الينطقة 

ته إياا  فاصرررررررررررررة لةقو ة نفوذبل في عو  الذي أ لى مشرررررررررررررلبو انهرلر النظلم اإلقلريي العابي، الذي حيل معه ، 2003العااأل علم 
بررقو  ن ، فضررً  عالايرس العااقي، صرروام حسررىنعو بل منطقة الشرراأل اط برري، مسررةفىوا من انهرلر النظلم في العااأل،  بررقو  

حالة طللةل  ل 2001إبرررقل  الوال لل اليةحوا في تشرررا ن اط ل/ أ ةوبا منلفسرررهل في منطقة ابررررل الوبرررطى، حالة طللةل ،  عو 
 .من الحكم
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عود  من  حضور تنلمى اط بي، تجود الصاا   الةنلفس على منطقة الشاأل  ،2011مع انوال  ثورال الابرع العابي مطلع علم 
يوح  عض طتنلمي مع  جنًةل إلى جنب  جلح ذلك. في الينطقة ، فانسرررل ، الصرررىن ، ر بررررل ،للوال لل اليةحوا اطمىالرةل الو ل،

الصااعلل  قو شكلت  .رة فاصة لةعز ز نفوذبلالةي  جول  لنهرلر  عض الدلوا  العاب )إياا ،  تالرل،  إباايىل( القوى اإلقلريرة
ل الو لرة الةي عافةهل منطقة الشرررراأل اط برررري  وًا من أ ثا  احالينطقة ط  تصررررة  طىلة السررررنوال العشررررا اليلضرررررة، برررردًةل ريرسررررً

لى "الحاب ع مل  سرريى برررررررررررررررر مع ظهورباز ذلك تحويًوا . الينلطق في العللم الةي تعلني من الصررااعلل  الحا ب  االضررطاا لل
ظهور ،   اعةسررررة تةدول أ لو لتهل  برررررلبررررلتهل  بهل قوى لداى ذال مصررررلل  يةنلقض  عضررررهل  قوى إقلرير شررررلرلتاإلربلب" الةي 

  العااأل. ، الرين ، لىدرل ،في بور ل بللولللة ب اطبلرة   الحا 

،  مع  صرول اإلدارا اطمىالرة الجويوا، بايلبرة مل أصرة   عاف  ظلباا "الابرع العابي"بعو ما ر أ ثا من عشرا برنوال على   
ليةنلفسررة االقوى الو لرة بىن – لكو  مؤقةً  قو  –في حوا الصررااعلل تااجًعل ، شررهول الينطقة العابرة 2021جو  ليو  مطلع علم 

ة توقرع د ل الخلرج العابرة اتفلًقل لليصررررررررللح، من جهة أخاى.  من اطمثلة على ذلك، الدىنرة العابرة في الصررررررررااعلل  من جهة،
ابرررةيال أ ثا من ث ن برررنوال، تةعهل مةلحثلل لعودا الع قلل  بىنهل في موينة الع  السرررعود ة، أنهت أزمة 2021مطلع علم 

علصرررية غىا اليةلشررراا في ال إياا  مسرررلًرا من اليفل ضرررلل  الوال لل اليةحوا اطمىالرة صرررواًل إلى بوح بىن مصرررا  قطا  تالرل، 
 . النيسل  ة، فىىنل

 لبررررةياار ، إال  أ  الةهويو ازملتهل على الاغم من بررررعي  اشررررنطن فٍا تهوية في منطقة الشرررراأل اط برررري تنهي العويو منلكن   
 دلل علرهالذي   ، ة للينطق بةااجع االبةيلم اطمىالي هلالبررةشررعلر العويو من بلوانيدو   كنه بررىةقى قليًيل،  ذلك نظًاا  هلاضررطااب

.  من الييكن أ   كو  بذا القلق بدةًل في عوم قورا بلوا  الينطقة 2021من أفغلنسةل  في اب/ أغسطس  االنسحلب اطمىالي
 هل.على  ضع حو   للصااعلل الدىنرة بىن

، برررحب القوال اطمىالرة من أفغلنسرررةل  ابةواًح من أ لر/ 2021نرسرررل / أبا ل  14فيع إع   الايرس اطمىالي جو  ليو ، في 
، شررررعال بلوا  الينطقة  ك  الوال لل اليةحوا تشررررهو عودا  اضررررحة لةفعىل ابررررةااترجرة اطمن القومي اطمىالي الةي 2021مليو 

ا ليواجهة الةحوالل الكداى الةي طاأل 2010( علم 2017-2009ق،  لراك أ بلمل )أطلقهل الايرس اطمىالي اطبررررررررررررررد ،  اليعو 
 ل  الحابىن تسرررررررررررررردب. فقو 2003  2001لنسررررررررررررررةل   العااأل علمي على النظلم الو لي  عو انةهلح الحاب اطمىالرة على أفغ

مع أمىالل،  لصعود الصىني  الينلفسة اليةزايوا للصىن على إثا ذلك،  نةرجًة ل. للنظلم الو لياليةحوا   بةحو  لل لداى للوال لل 
 أعلن الايرس أ بلمل عن نى ةه بز لدا االبةيلم  ينطقة الةلبرفك.

ل للحزب ( 2021-2017 مع أ  الايرس اطمىالي السرررررررررررررررلبق، د نررللررو تاامررب ) اتخررذ العررويررو من الخطوال الةي تسررررررررررررررددررت  فقررً
بلمل  ضررررار بليل لسرررريعة الوال لل اليةحوا اطمىالرة  مكلنةهل الو لرةب  لنسررررحلبهل الو يقااطي الذي ينةيي له الايرسررررل   ليو   أ  

من اتفلقرة  لر س للينلخ  منظية الصحة العلليرة،  اإلبلحا إلى حلفلح الوال لل اليةحوا،  اليىل نحو دعم اطنظية االبةدواد ة، 
ا على ل ل عوا من بىنهل القضرررررة الفلسررررطىنرة، فإ  ذلك لم يؤث الخا ج عن السرررررلبررررة الةقلىو ة للوال لل اليةحوا فريل يةعلق  قضرررر

مسرررررلر تطدىق "مدوأ أ بلمل" في تقلرص  جود الوال لل اليةحوا العسررررركاي في منطقةي الشررررراأل اط بررررري  شررررراأل ابررررررل. فقدل نهل ة 
 لنسحلب القوال اطمىالرة  في الو حة اتفلًقل للس م مع حالة طللةل   قضي 2020عت إدارا تاامب في شةل / فداايا  اليةه،  ق  
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أ  الوال لل  2020لي، لا سرررررررررةوفا مىلا، في تشرررررررررا ن الثلني/ نوفيدا لقليم  كعيلل  ز ا الوفل  اطمىا من أفغلنسرررررررررةل ،  أعلن ا
 . 2021 حلول للنو  الثلني/ ينليا  2500اليةحوا بةخفض عود القوال اطمىالرة في العااأل إلى 

إلدارا ل قة العابرة  ك  ثية إجيل  أمىالي مةزايو،  صرررررررررراف النظا عن طدرعة االنةيلح الحزبي بللةللي، بوا  اضررررررررررًحل لو ل الينط
 . صود تقلرص د ربل  انخااطهل في شؤ   الينطقةاطمىالرة، على أ  الوال لل اليةحوا 

ن اليهيلل، ويو مالع، بنقل  للنسررررررررررررررةة لهل جفي بذا الوقت الحا تااجع االبةيلم اطمىالي  للينطقة أ  د ل الينطقة العابرة تعي 
ذلك  رعطيفين جهة بررررررة تؤثا فىهل. برررررةااترجا-السررررررلبررررررة إلى حلفليهل في الينطقة، بررررررقود إلى تحوالل جىو  برررررواح اطمنرة أ
 ي في بررور ل،الو ر الا بررشررىا إلره تصررلعو  بذا مل   .بذا الفااغح فاصررة ليل بالصررىن  ر برررلب االبررةااترجىىنلينلفسرري أمىالل 

اترجي عل   االبرررةا معلبوا الةالدلوين الذي باز  عو توقرع   في إياا ، النفوذ الصرررىني ا قواعو عسررركا ة ر بررررة فىهل،  تزايونشرررلح  إ
 .2021في اذار/ ملر   اليشةاك

صرررررااعلل  لةكجرج الفااغ اطمىالي فاصرررررة لحيرسرررررة اإلقلريرة اليةنلفسرررررة على مالقوى الا  بذا الةااجع  من جهة أخاى، بررررررعطي
فةسرررلسرررل اطحوان على اليسرررةوى اإلقلريي منذ مطلع العلم الجلري، يؤلو  كنه على الاغم من اإلنهلح القسررراي .  حا بهل الينطقة

،  ال بريل  ميلربة بذا الضغي ي أمىالي، لةعض اطزملل اإلقلريرة  ضغ على القوى الايرسة اليةخلصية في الينطقة للةفلٍ 
لللرين  ،لهل في الدلوا  الةي تشرررهو نفوًذا يكلنةهل اإلقلريرةلل، فإ  ابرررةشرررعلر طهاا  تهويًوا السرررعود ة  إياا ،  مصرررا  قطا  تالر

ة،  معلنلا لت خلرج برلأل الينظومة الخلرجر غاأل د ل الخلرج العابرة اليةصللحة في أتو  تحللفلل تشك   لدنل   العااأل  بور ل، 
علًرل إلى تكجرج صرررررااعلل الينطقة  حا بهل.  مل  عزز من فاص لل في الدلوين،  قود فداخلرة سرررررودا   تونس أزمة بررررررلبررررررة ال

 .فٍا للمل رؤ ةهل  رغدةهل على الو ل اإلقلريرة اليةصلرعةعن غىا مكةاثة، أ  علجزا، وا ذلك  قوف الوال لل اليةح

نحسلر الو ر من اةوقع الفااغ الي حينطقة ليلالخلقت منلفسة  اضحة بىن د ل بي الةي لحقرقة، لرست بذه اطحوان فقي  في ا
، بل فةحت مجيوعة من اطحوان السرررررررلبرررررررة اإلقلريرة ذال صررررررلة  للقضرررررررة الفلسررررررطىنرة اليجلل الصررررررطفلفلل جويوا اطمىالي

الةي جلحل    ،بلسلة الةطدرع العابي مع إباايىلأ  تقود   من اليةوقع. نصًاا ريرسل في النظلم اإلقلرييفاضت إباايىل لةكو  ع
، إلى ز لدا الخ فلل  تكجرج الصرررررااعلل الدىنرة في الينطقة.  خىا دلىل على وصرررررفهل جزًحا من النظلم اإلقلرييلفٍا اطخىاا ب

 اليغاب  الجزايا.بىن من تكز م الع قلل بىن مؤ وي إياا   منل يىهل،    مل  حصلذلك 

تسررل م فلسررطىنرة منذ هوتهل القضرررة الاإل جلبرة الةي شررأخىًاا،  فريل يةعلق  لليسررةوى اليحلي الفلسررطىني، فعلى الاغم من الةحوالل 
ا الحكم  ليو  إدارا عن ابرررررةانلف اليسرررررلعوال االقةصرررررلد ة لولللة اطمم اليةحوا لغون  2021في نرسرررررل / أبا ل  هل،  إع نبرررررو 

اإلدارا الجويوا  فإ  ب لهل،تاام إدارا  تشرررغىل ال جاىن الفلسرررطىنىىن )اط نا ا(،  اعةزامهل تقو م مسرررلعوال للفلسرررطىنىىن  عو قطع
ة ليااجعة  عض قاارال تاامب اليصررررررررىا ة الياتةطة  للقضرررررررررة الفلسررررررررطىنرة،  ال بررررررررريل االعةااف  للقو  علصررررررررية دوِّ أ ة نر  لم ت  

 إلباايىل  نقل بفلرا الوال لل اليةحوا اطمىالرة من تل أبىب إلىهل. 

للية في الةوتاال اليةفلقية في منطقة الشرررررررررررررراأل  لعن أ  تكو  له ليو   إدارا تةلطؤقود إلمكل  أ   في ضرررررررررررررروح ذلك، لل   ل
برة فٍا ،  مسررلعي د ل عا اإلقلريي في الينطقة اط برري،  ال بررريل تجله القضرررة الفلسررطىنرة، اليةزامن مع تنلمي حوا الةنلفس

درة الفلسررطىنرة انوال  الهة ة الشررع.  لوال  شرركل للمل رة الفلسررطىنرةالقضررإلى تهيرش إبرراايىل بوصررفهل جزًحا من النظلم اإلقلريي، 
، الذي حفزه مسررلعي بررلطلل االحة ل تنفىذ مخطي إلخ ح علي ل 2021 العو ا  اإلبرراايىلي على قطل  غزا في أ لر/ مليو 
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فلسررطىنرة قسررًاا من منلزلهل في حي الشرررح جا اح في القو  الشرراقرة،  إح ل مسررةوطنىن في مكلنهم، لكلنت القضرررة الفلسررطىنرة 
 على الصعىو اإلقلريي  الو لي.   شكل للملت و ب يش  ق

أشررررررررها على سةة الفلسررررررررطىنىىن الشررررررررعدرة، ال يدو  أ  إدارا  ليو  قلدرا على  بررررررررةعة على الاغم من ذلك،  بعو ما ر أ ثا من 
 .للجلنب الفلسطىني فقي يللرةاليسلعوال الين    ال  عض الضغي على الحكومة اإلباايىلرة  شكل أ عو من تقو م

طدرعة الةنلفس الو لي على منطقة الشرررراأل اط برررري،  تفكرك الصررررااعلل  الحا ب الدىنرة في الينطقة، ابررررةنلًدا إلى ضررررا را فهم 
لريرة ق، في الوقت الذي يداز فره انخاا  قوى إهلاعلل السرررررررلبرررررررة  الحا ب فىانكفلح  اشررررررنطن عن محل لة الةوخل لينع الصررررررا   

فااغ االنكفلح،  انعكل  لل ذلك على القضررررة الفلسرررطىنرة الةي تعرش  ضرررًعل معقًوا،  كتي  حفي تنلفس  اضررر  ليل أخاى   د لرة
سيييطينية في القضيييية الفل عنوا  عة بىاز ت في فلسرررررطىن جلم/بو لغو للورابرررررلل الو لرة بذا اليؤتيا الذي ينظيه معهو إبااسرم أ

 8-6جلسرررررررررة  احوا في الىوم، ت عقو بىن السرررررررررلعة  ،  بواقع26/5/2022-23 مل بىن ذلك خ ل الفةاا ، مهّب إقليم مضييييييطرب
 مسلًح بةوقىت فلسطىن،  بوابطة تطدىق ز  م.

 جلسات المؤتمر

 الجلسة األولى: الصراع الدولي على منطقة الشرق األوسط

في ضررروح تااجع  ،تواعرلته،  افلقهمسرررلراته،   تهةم بذه الجلسرررة  خلفرلل الصررراا  الو لي على منطقة الشررراأل اط بررري،  أبرررةل ه،   
  من اطبالة الةي تسةحق الةالىز علىهل في بذه الجلسة مل يلي:ابةيلم الوال لل اليةحوا اطمىالرة  للينطقة، 

 مل الذي  جعل منطقة الشرررراأل اط برررري منطقة الو لي على منطقة الشرررراأل اط برررري   الصرررراا مل بي جذ ر  -
ينطقة لا بل تغىال طدرعة صرررااعلل القوى الو لرة على   عقودبرررةة منذ أ ثا من  مفةوحة أملم توخ ل القوى الو لرة

الفعلي  لياطمىا نخاا  تااجع االفي ضرروح  ينطقةالفي طدرعة الصررااعلل اليحةيلة مل بي   في العقود الث ثة اطخىاا  
 أ  ر برررررررل أ الصررررررىن لوى أي   من   بل  من جهة،  تزايو حضررررررور قوى د لرة منلفسررررررة من جهة أخاى  في قضررررررل لبل

سررةقدلرة  مل بي النةليج الي  ينطقةالالوال لل اليةحوا اطمىالرة في  كل مالاغةة أ  القورا في الحلول االتحلد اط ر بي 
 على الينطقة جا اح الةنلفسلل  الةوخ ل الخلرجرة  الواخلرة في شؤ نهل 

 منطقة الشرق األوسطاإلقليمي في  الصراعالجلسة الثانية: 

خصوصًل   منطقة الشاأل اط بي،  أبةل ه،  مسلراته،  تواعرلته،  افلقه، في  الصاا  اإلقلريي الدىنيتهةم بذه الجلسة  خلفرلل 
 : من اطبالة الةي تسةحق الةالىز علىهل في بذه الجلسة مل يلي . لل اليةحوا اطمىالرة  للينطقةع ابةيلم الوالجفي ضوح تاا

 يىز     مل الذيالةلر خرة الدىنرة في منطقة الشرراأل اط برري  خصررليصررهلاإلقلريرة خلرطة الصررااعلل مل بي  -
بل يؤثا انكفلح الو ر اطما كي،  دخول فواعل د لرة  إقلريرة أخاى     حللرلً  ةهلال طدرع بل تغى  بذه الصررررررررررررررااعلل 

ا بذه الصااعلل   مل بو أثا بذه الصااعلل اليسةقدلي   ة اليةوقع على الينطقمساح الةنلفس، على طدرعة  حو 

 والتحديات المحتملة المنظومة العربية المضطربةالجلسة الثالثة: 
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الةحو لل الةي تواجههل الدلوا  العابرة  النظلم اإلقلريي العابي، مع الةالىز على أزمة الو لة في تهةم بذه الجلسرررررررررررررررة  خلفرلل 
برة،  تنلمي االضررررطاا لل اإلقلريرة في منطقة الخلرج العا تعثا مسررررلر االنةقلل الو يقااطي في الينطقة العابرة، الوطن العابي،   

  تطدرع/ تحللب بلوا  عابرة مع إباايىل،  من اطبالة الةي تسةحق الةالىز علىهل في بذه الجلسة مل يلي:

الينطقة العابرة   مل بو تكثىا العلمل  مل بي اطبررررررررررررررةلب الواخلرة لةعثا مسرررررررررررررررلر االنةقلل الو يقااطي في -
  على مسررررررةقدل النظلم العابي اإلقلرييااعلل القليية في الينطقة الصرررررر بو تكثىا    مليسررررررلرال بذا الخلرجي في تعثا

ريرة غىا في الينطقة   بل بررةةقى القوى اإلقل لرف تؤثا اتفلقلل الةطدرع/ الةحللب مع إبرراايىل على النظلم اإلقلريي  
 العابرة بي اليةحكية  يسةقدل الينطقة، أم بركو  لو ل  عابرة  تكثىا مسةقدلي فلعل في بذا الشك  

 : القضية الفلسطينية في مهب إقليم مضطرب.رابعةالجلسة ال

رة  اإلقلريرة الاابنة في منطقة الشرررراأل اط برررري على القضررررالو لرة  الةغىاال تهةم بذه الجلسررررة بةكثىا الصررررااعلل  االضررررطاا لل 
  من اطبالة الةي تسةحق الةالىز علىهل في بذه الجلسة مل يلي:. لفلسطىنرة،  خرلرال الفلسطىنىىنا

 ة،  فىهل  اإلقلريرة الواياا حللرًل على الينطق الو لرة  الةنلفسررلل  رف تكثال القضرررة الفلسررطىنرة  للصررااعلل -
بي اليةطلةلل مل     على قضرررررىةهماعلل الصرررررا الةنلفسرررررلل    النةليج السرررررلدرة لهذهفلسرررررطىنىىن الةغلب على لل بل  يكن 

ي ب ظا ف  يكن أين  حون بذا   مل   تحت أي ظاف من الإقلريًرل  د لًرل بررررررةعلدا مكلنة قضررررررىةهمال الواجةة علىهم
لوضع اإلقلريي  الو لي حللرًل، مل بو تقىرم  ضع إمكلنرلل نجلحهم في تحقىق ذلك   بلليجيل،  مع اطخذ  لالعةةلر ا

 القضرة الفلسطىنرة في اليسةقدل الينظور 


