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ــر  ــا الـــ 31 بالجزائ ــة يف دورته ــة العربي ــدت القم انعق
يومــي 1 و2 نوفمــر 2022، بعــد توقــف تجــاوز 3 
ــارس  ــس يف م ــة بتون ــر قم ــدت آخ ــث ُعق ــنوات، حي س
ــا  ــة له ــة التالي ــد القم ــروض أن تنعق 2019، وكان املف
ــة القمــة، غــر  ــاً لروتوكــول دوري يف مــارس 2020 وفق
ــا، وإن كان  ــة كورون ــروف جائح ــبب ظ ــت بس ــا أُجل أنه
ــد آنــذاك  كثــر مــن االجتماعــات الدوليــة املهمــة قــد ُعِق
افرتاضيــاً. كمــا أن التأجيل تكــرر لعامــي 2021 و2022، 
بمــا أشــار إىل وجــود ظــروف موضوعيــة تعرقــل انعقــاد 
ــذي  ــة” ال ــة القم ــدأ دوري ــقوط “مب ــدد بس ــة، وه القم
ــاع  ــق دون انقط ــام 2000، وُطب ــرة ع ــة القاه ــه قم أقرت
ــة  ــتثناء قم ــة 2020، باس ــر قم ــى تعث ــا وحت ــن حينه م
2011 التــي لــم تُعقــد لظــروف الفــوىض التــي صاحبــت 

ــنة. ــك الس ــة يف تل ــعبية العربي ــات الش االنتفاض

ولذلــك يُعــد انعقــاد قمــة الجزائــر يف حــد ذاتــه أمــراً 
ــي  ــار املؤس ــاء اإلط ــر إىل بق ــا يش ــدر م ــاً، بق إيجابي

ــة  ــة اُنعقــدت، باإلضاف ــًة أن القم ــي، خاص ــام العرب للنظ
إىل الظــروف العربيــة املعقــدة املألوفــة، يف ظــروف توتــر 
ــد  ــاردة. وق ــرب الب ــة الح ــذ نهاي ــبوق من ــر مس دويل غ
بذلــت الجزائــر جهــوداً مضنيــة لتصــل بانعقــاد القمــة 
إىل بــر األمــان، ويبقــى إمعــان النظــر يف نتائجهــا ملعرفــة 
ــتمراراً  ــت اس ــل مثل ــة، وه ــم العربي ــن القم ــا م موقعه
لنموذجهــا املألــوف أم خروجــاً عليــه؟ ويمكــن االفــرتاض 
ــت  ــوف وإن أت ــق املأل ــة وف ــة عام ــارت بصف ــا س بأنه
ــرات  ــن املتغ ــف م ــق باملوق ــا يتعل ــم فيم ــد مه بجدي

ــة.  ــة الراهن الدولي

ــان  ــص “إع ــى ن ــايل ع ــل الت ــد التحلي ــوف يعتم وس
الجزائــر” الصــادر عــن القمــة، وعــى قراراتهــا التفصيلية 
التــي تناهــز املائــة صفحــة. وعــى الرغــم مــن أن هــذه 
ــة  ــان القم ــف إع ــاً ملواق ــادة تفصي ــون ع ــرارات تك الق
أو إشــارة إىل موضوعــات ثانويــة لــم يتســع لهــا إعــان 
القمــة، فــإن االطــاع عليهــا يســاعد عــى دقــة التقييــم.
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مضمون اإلعالن:
ركــز “إعــان الجزائــر” عــى القضيــة الفلســطينية، فأكــد 
مركزيتهــا والدعــم املطلــق لحقــوق الشــعب الفلســطيني 
وتجســيد دولــة فلســطني املســتقلة كاملــة الســيادة عــى 
ــة،  ــدس الرقي ــا الق ــو 1967 وعاصمته ــوط 4 يوني خط
الفلســطينيني  لاجئــني  والتعويــض  العــودة  وحــق 
ــم  ــدة رق ــم املتح ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــاً لق وفق
ــة  ــام العربي ــادرة الس ــك بمب ــام 1948، والتمس 194 لع
2002 بعنارصهــا وأولوياتهــا كافــة، وحمايــة القــدس يف 
وجــه محــاوالت تغيــر ديموغرافيتهــا وهويتهــا العربيــة، 
ــه  ــم توج ــزة، ودع ــن غ ــار ع ــع الحص ــة برف واملطالب
فلســطني للحصــول عــى العضويــة الكاملــة لألمــم 
ــق  ــه يف ح ــا اقرتفت ــى م ــل ع ــبة إرسائي ــدة، ومحاس املتح
الشــعب الفلســطيني، واإلشــادة بجهــود الجزائــر لتحقيــق 

ــطينية. ــة الفلس املصالح

كمــا أكــد اإلعــان عــى تعزيــز العمــل العربــي 
املشــرتك لحمايــة األمــن القومــي العربــي بمفهومــه 
الشــامل وإنهــاء األزمــات التــي يمــر بهــا بعــض الــدول 
ــامة  ــاء وس ــدول األعض ــدة ال ــظ وح ــا يحف ــة، بم العربي
ــي  ــل الليب ــى الح ــد ع ــياق، أك ــذا الس ــا. ويف ه أراضيه
إلنهــاء األزمــة يف البــاد بمــا يحفــظ وحدتهــا وســيادتها 
ــات يف أرسع  ــم االنتخاب ــا، وتنظي ــن جواره ــا وأم وأمنه
وقــت ممكــن لتحقيــق االســتقرار الســيايس الدائــم، فضاً 
عــن دعــم الحكومــة الرعيــة يف اليمــن وجهــود التوصــل 
لحــل ســيايس لألزمــة اليمنيــة وفــق املرجعيــات املعتمــدة، 
ورضورة تجديــد الهدنــة اإلنســانية كخطــوة أساســية نحو 
التســوية السياســية التــي تضمن وحــدة اليمن واســتقراره 

ــي.  ــج العرب ــن دول الخلي ــه وأم ــامة أراضي وس

ــدول  ــام ال ــى قي ــان ع ــص اإلع ــد ن ــوريا، فق ــا س أم
ــود  ــاهمة يف جه ــادي للمس ــي قي ــدور جماع ــة ب العربي
ــا  ــن وحدته ــا يضم ــا بم ــيايس ألزمته ــل س ــل لح التوص
ــاب ويفــي إىل خــروج  ــن اإلره ــا م ــيادتها ويخلصه وس
ــة  ــودة الطوعي ــروف للع ــئ الظ ــة، ويهي ــوات األجنبي الق
التدخــات  اآلمنــة لاجئــني. وأكــد اإلعــان رفــض 
الخارجيــة بجميــع أشــكالها يف الشــؤون الداخليــة للــدول 
ــاكل  ــة للمش ــول العربي ــدأ الحل ــك بمب ــة، والتمس العربي
ــات  ــز العاق ــة وتعزي ــة دور الجامع ــر تقوي ــة ع العربي

ــة. ــة - العربي العربي

ومــن الافــت أن “إعــان الجزائــر” قــد أوىل اهتمامــاً 
ــأنها  ــور بش ــة، وبل ــة الراهن ــورات الدولي ــاً للتط خاص
رؤيــة متكاملــة يمكــن أن يُبنــى عليهــا الحقــاً دور عربــي 

فاعــل يف إعــادة تشــكيل النظــام الــدويل، فقــد رأى اإلعــان 
ــى  ــوء ع ــلط الض ــدة تس ــة املتصاع ــرات الدولي أن التوت
ــى  ــة وع ــة العاملي ــات الحوكم ــة يف آلي ــاالت الهيكلي االخت
الحاجــة امُللحــة ملعالجتهــا ضمــن مقاربــة تكفــل التكافــؤ 
ــش  ــداً لتهمي ــع ح ــدول، وتض ــع ال ــني جمي ــاواة ب واملس
ــة  ــدول العربي ــاركة ال ــد رضورة مش ــة. وأك ــدول النامي ال
يف صياغــة معالــم املنظومــة الدوليــة الجديــدة كمجموعــة 
ــوزه اإلرادة  ــل ال تع ــرف فاع ــدة، وكط ــجمة وموح منس
واإلمكانيــات والكفــاءات لتقديــم مســاهمة فعليــة إيجابيــة 

يف هــذا املجــال. 

ــدم  ــادئ ع ــزام بمب ــى االلت ــان ع ــدد اإلع ــا ش كم
ــرب يف  ــن الح ــي م ــف العرب ــاس للموق ــاز كأس االنحي
ــوة  ــتعمال الق ــذ اس ــى نب ــوم ع ــذي يق ــا، وال أوكراني
والســعي لتفضيــل خيــار الســام عــر االنخــراط الفعــي 
ملجموعــة االتصــال الوزاريــة العربيــة يف الجهــود الدوليــة 
ــع  ــق م ــة يتواف ــيايس لألزم ــل س ــورة ح ــة لبل الرامي
مبــادئ ميثــاق األمــم املتحــدة، ويراعــي الشــواغل األمنيــة 
لألطــراف كافــة. ويف هــذا الســياق، جــاء تثمــني اإلعــان 
ــات  ــت فيهــا كري ــي لعب لقــرارات “أوبــك+” األخــرة الت
ــا  ــداً باعتباره ــط دوراً رائ ــدرة للنف ــة املص ــدول العربي ال
ــة،  ــة للطاق ــواق العاملي ــتقرار األس ــة الس ــرارات ضامن ق
وأحســب أن هــذا املوقــف للقمــة مــن التطــورات الدوليــة 
الراهنــة باعــث لألمــل يف إمــكان بلــورة دور عربــي 
ــكيل  ــادة تش ــة إع ــورات وعملي ــذه التط ــاه ه ــد تج موح
النظــام الــدويل، بمــا يعــزز مكانــة الــدول العربيــة يف هــذا 
ــدور  ــذا ال ــردود ه ــض بم ــتخف البع ــد يس ــام. وق النظ
وتأثــره، غــر أن األهــم هــو اســتقالية املوقــف العربــي 
واسرتشــاده ببوصلــة املصالــح الوطنيــة والعربيــة وليــس 

ــن. ــابات اآلخري بحس

سمتان أساسيتان:

ــى  ــد تبن ــر” ق ــان الجزائ ــبق أن “إع ــا س ــح مم يتض
ــا  ــة، كم ــا العربي مواقــف واضحــة تجــاه معظــم القضاي
أن موقفــه مــن التطــورات الدوليــة الراهنــة أكــد النــزوع 
االســتقايل للــدول العربيــة يف هــذا الصــدد، غــر أن إمعان 
ــر إىل  ــة يش ــة التفصيلي ــرارات القم ــان وق ــر يف اإلع النظ
أنهــا بصفــة عامــة لــم تخــرج مــن إطــار الســمات التــي 
ميــزت قــرارات القمــة وفقــاً للخــرة املاضيــة، وأُركــز مــن 
هــذه الســمات عــى اثنتــني، األوىل “العموميــة”، والثانيــة 

ــايل: ــة”، كالت ــات الفاعل “االفتقــار إىل اآللي

1- العموميـة: أتخـر بصددهـا املثـال الذي يتعلـق بإدانة 
التدخـل الخارجـي يف الشـؤون الداخليـة للـدول العربيـة، 
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وهـو أمـر إيجابـي بطبيعـة الحال، غـر أنه ال يتناسـب مع 
فداحـة هذا التدخـل التي تحتـاج مواقف محـددة، ألن األمر 
أخطـر من االكتفـاء فيه بهذه اإلدانـة العامـة. فالواقع أن ما 
يجـري يف عـدد من الـدول العربية من أفعـال تهدف لطمس 
الهويـة العربيـة بالـغ الخطـورة، وكان بحاجـة إىل تفصيل 
وتحديـد وخطـط للمواجهة، بيـد أن اختاف عاقـات الدول 
العربيـة بالقـوى اإلقليمية ربما حـال دون التوصـل ملواقف 

موحـدة فاعلة.

2- االفتقــار إىل اآلليــات الفاعلــة: األمثلــة يف هــذا الصدد 
ــول  ــطني للحص ــه فلس ــة توج ــت القم ــد دعم ــدة، فق عدي
ــة لألمــم املتحــدة، مــن دون أدنــى  عــى العضويــة الكامل
إشــارة آلليــة هــذا الدعــم ولــو بدعــوة املجموعــة العربيــة 
يف األمــم املتحــدة لوضــع تصــور يف هــذا الصــدد. وتحــدث 
“إعــان الجزائــر” عــن “مرافقــة األشــقاء الفلســطينيني” 
ــا  ــق عليه ــي اتُف ــة الت ــوات املصالح ــيد خط ــو تجس نح
ــة  ــن تقوي ــدث ع ــة، وتح ــل القم ــة قب ــاطة جزائري بوس
ــة،  ــة - العربي ــات العربي ــز العاق ــة وتعزي دور الجامع
دون إشــارة إىل أي آليــة يف هــذا الخصــوص، ناهيــك عــن 
التجاهــل املتوقــع ألزمــة العاقــات املغربيــة – الجزائريــة. 
ــا  ــي قدمه ــات الت ــأن املقرتح ــة بش ــرار القم ــل أن ق ب
ــل  ــز العم ــون، لتعزي ــد تب ــري، عبداملجي ــس الجزائ الرئي
ــاً  ــرر حرفي ــو يك ــة، وه ــغ الدالل ــرتك، بال ــي املش العرب

موقــف القمــم الســابقة مــن محــاوالت التطويــر، وهــو إما 
إخمادهــا عــر الزمــن يف اللجــان، واملثــال األشــهر يف هــذا 
ــة،  ــدل العربي ــة الع ــاء محكم ــروع إنش ــو م ــدد ه الص
وإمــا إخراجهــا إىل حيــز الوجــود ثــم وأد فاعليتهــا 
بتجاهلهــا أو عــدم توفــر اإلمكانــات الازمــة لعملهــا كمــا 

ــي. ــس الســلم واألمــن العرب حــدث ملجل

فقــد رحبــت القمــة األخــرة بمقرتحــات الرئيــس تبون 
ــر  ــداد تقري ــتها وإع ــوزاري بدراس ــس ال ــت املجل وكلف
ــى  ــه ع ــة”، وعرض ــا املالي ــك تبعاته ــا يف ذل ــأنها “بم بش
دورة قادمــة )وليــس الــدورة القادمــة( ملجلــس الجامعــة 
الــوزاري ليتســنى لــه رفع تقريــر بذلك لـــ “قمــة قادمة” 
)وليــس القمــة القادمــة(، وهــو مــا يفتــح البــاب ألوســع 
ــن  ــات. وم ــذه املقرتح ــر يف ه ــد النظ ــن ألم ــد ممك تمدي
يألــف قــرارات القمــم العربيــة عــر العقــود يعلــم أن هذه 
ــة لــوأد محــاوالت التطويــر.  الصياغــات تمثــل آليــة فاعل
ــة”،  ــا املالي ــك تبعاته ــا يف ذل ــارة “بم ــظ عب ــك يُاح كذل
حيــث إن هنــاك حساســية فائقة تجــاه أي زيــادة يف األعباء 
املاليــة املرتتبــة عــى االنخــراط يف العمــل العربي املشــرتك، 
إىل الدرجــة التــي تُفقــد بعــض القــرارات معناهــا، كمــا يف 
اعتمــاد القمــة الخطــة التنفيذيــة إلعــان القاهــرة الصادر 
عــن املجلــس الــوزاري العربــي للميــاه والزراعــة “دون أن 

تتحمــل الــدول األعضــاء أيــة أعبــاء ماليــة”.
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