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، تصدع 0202مؤتمر ميونيخ لألمن  -أمن دولي : ملف

 النظام الدولي وازدواجية المعايير 

يتناول الملف بالعرض والتحليل وقائع مؤتمر ميونخ 

، والذي جرت 95في دورته الـ  0202لألمن الدولي 

، في مدينة 0202فبراير  75 - 71أعماله خالل الفترة 

من صناع  092ألمانيا، بحضور أكثر من  -ميونيخ

القرار رفيعي المستوى وقادة الرأي البارزين، ممثلين 

. ن جميع أنحاء العالمدولة م 722عن ما يقارب 

يستعرض الملف أهم القضايا األمنية التي تم طرحها 

سواء على مستوى أعمال المؤتمر الرسمية، أو على 

التي خرج  كما يتطرق إلى أهم النتائج. هامش أعماله

 .بها المؤتمر ومدى تأثيرها على األمن الدولي مستقبالا 

 :ويركز الملف في تحليله على المحاور التالية

، 0202أمن دولي ـ مؤتمر ميونيخ لألمن  .1

 تصدع النظام الدولي

 0202مؤتمر ميونخ لألمن  –أمن دولي  .2

 والنظام الدولي الجديد

.. 0202مؤتمر ميونخ لألمن  –أمن دولي  .3

 ازدواجية معايير الحيادية واإلنسانية
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، تصدع 0202أمن دولي ـ مؤتمر ميونيخ لألمن  -1

 النظام الدولي

لألمن، منتدى هام للحوار الدولي   خيعتبر مؤتمر ميوني

ضيف في فندق  922يناقش حوالي . 7592منذ عام 

Bayerischer Hof  في ميونيخ في شهر فبراير من

بعيداا . أهم التحديات التي تواجه األمن الدولي  كل عام،

عن المسرح والكاميرات ، يستغل الدبلوماسيون في 

ثات غير مؤتمر ميونيخ لألمن، الفرصة إلجراء محاد

 -رسمية وسرية الستكشاف الحلول الممكنة للنزاعات 

 .في الممرات أو في غرف االجتماعات في الفندق

، عندما 7592بدأ تاريخ مؤتمر ميونيخ لألمن في عام 

. كانت ذروة الحرب الباردة ووقت أزمتي برلين وكوبا

 Ewald-Heinrich vonمؤسس المؤتمر هو ، 

Kleist مثلين بشكل أساسي من دول ، خاللها ، جمع الم

الناتو في ميونيخ من بينهم ،هنري كيسنجر والمستشار 

هيلموت شميدت في المؤتمر    االتحادي السبق

، عجز دولي في 0200مؤتمر ميونخ لألمن  .األول

 بقلم جاسم دمحم. زمات ُمواجهة األ

ترأس وزير الدولة السابق في وزارة الخارجية األلمانية 

والسفير لدى الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 

 MSCMunich، مؤتمر  وولفغانغ إيشينغرالعظمى ، 

كريستوف  0200، وخلفه في عام  0222األمنيفي عام 

https://www.europarabct.com/مؤتمر-ميونخ-للأمن-2022،-عجز-دولي-في-مواجهة/
https://www.europarabct.com/مؤتمر-ميونخ-للأمن-2022،-عجز-دولي-في-مواجهة/
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السابق ، مستشار السياسة الخارجية واألمنية  هيوسجن

ألنجيال ميركل والممثل الدائم السابق لجمهورية ألمانيا 

يتم تنظيم مؤتمر ميونيخ . االتحادية لدى األمم المتحدة

لألمن بشكل خاص ويتم تمويله بشكل كبير من قبل 

تدعمهم الحكومة الفيدرالية في سياق . الرعاة والشركاء

كما يساعدها  -أعمال العالقات العامة 

 ".دفاع األلمانيةال"البوندسوير

ومن المتوقع أن يفتتح الرئيس األوكراني فولوديمير 

فبراير  71زيلينسكي المؤتمر بخطاب بالفيديو يوم 

سيتحدث شولز وماكرون، يليهما هاريس   ثم.  0202

 .بعد يوم واحد   وسناك

لم تتم دعوة القيادة الروسية ألول مرة منذ التسعينيات، 

سيرجي الفروف أحد لطالما كان وزير الخارجية 

كما تمت دعوته العام الماضي ، . الضيوف الدائمين

ألف جندي روسي في المنطقة  792عندما انتشر بالفعل 

 .ثم ألغى الفروف زيارته. الحدودية مع أوكرانيا

المشاركون الجدد بعد نهاية الحرب الباردة بعد نهاية 

 الحرب الباردة 

وخليفته دعا رئيس المؤتمر األسبق فون كاليست 

هورست تيلتشيك ، المستشار السابق للمستشار هيلموت 

كول للسياسة الخارجية واألمنية، بشكل متزايد ممثلين 

من دول وسط وشرق أوروبا في حلف وارسو السابق 
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نما عدد المشاركين بشكل . إلى مؤتمر ميونيخ لألمن

مطرد، وأصبح المؤتمر أهم منتدى رائد في العالم 

كما يسعد دول مثل . الخارجية واألمنيةلتبادل السياسة 

روسيا والصين واليابان والهند والشرق األوسط بإرسال 

أصبح المؤتمر أوسع ليس فقط من . ممثليها إلى ميونيخ

: الناحية الجغرافية، ولكن أيضاا من حيث الموضوع

حتى البيئة أو حقوق اإلنسان أو تغير المناخ هي 

مثلو المجتمع المدني مواضيع مهمة اليوم يشارك فيها م

 .في المناقشة

 0202كانت التوقعات الخاصة بمؤتمر ميونيخ لألمن 

بمثابة هيمنة  0202وتقرير مؤتمر ميونيخ لألمن 

قضايا السياسة األمنية الدولية، شكلتها صيغة قاعدة 

رامشتاين األلمانية واجتماع وزراء دفاع الناتو في 

 .بروكسل ثم مؤتمرميونيخ

 األمن الدولينقطة تحول في 

هذا العام المنافسة ( MSR)يحلل تقرير ميونيخ لألمن 

يتضمن اإلصدار " الدولي" بين الرؤى المختلفة للنظام 

الثالث من مؤشر أمان ميونيخ ويقدم بيانات حصرية 

 G7حول تصورات المخاطر المجتمعية في دول 

 .وكذلك في أوكرانيا 

ا  يُعد تقرير ميونيخ األمني  بمثابة مقدمة تقليديا

موضوعية للمناقشات في مؤتمر ميونيخ لألمن للفترة 
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نُشر تقرير ميونيخ األمني  . 0202فبراير  75ـ  71

(MSR ) في الفترة التي تسبق مؤتمر ميونيخ لألمن

ا تقريباا من حرب  70اي بعد  -التاسع والخمسين  شهرا

أوكرانيا والتي تمثل نقطة تحول في كل من األمن 

ماذا .. مؤتمر ميونخ لألمن . بي والنظام الدولياألورو

يمكن ان يقدم لمنع تفكيك األمن الدولي أو منع اإلرهاب 

 ؟

 أين تتجه السياسة العالمية؟

ءا على يحلل التقريرالتنافس بين رؤى مختلفة للنظام بنا

مجاالت حقوق اإلنسان والبنية التحتية العالمية والتنمية 

وأمن الطاقة والسالمة النووية ويناقش التقرير فكرة، 

كيف يمكن للمدافعين عن النظام الدولي الليبرالي القائم 

على القواعد لجعله أكثر مرونة وجاذبية لمجموعة أكبر 

 .من الدول

صدار الثالث اإل 0202ويتضمن مؤشر ميونيخ لألمن 

وهو مؤشر سنوي  -من مؤشر ميونيخ األمني 

 .وأوكرانيا  G7لتصورات المخاطر المجتمعية في دول 

تضيف المخاوف من عودة التهديدات العسكرية التقليدية 

إلى المخاوف طويلة األمد بشأن المخاطر العابرة 

أظهر االستطالع  . مثل أزمة المناخللحدود الوطنية 

الذي أجري ( Spotlight Ukraine)األوكراني 

ا لهذا المؤشر أنه في حين أن األوكرانيين  خصيصا

https://www.europarabct.com/مؤتمر-ميونخ-للأمن-ماذا-يمكن-ان-يقدم-لم/
https://www.europarabct.com/مؤتمر-ميونخ-للأمن-ماذا-يمكن-ان-يقدم-لم/
https://www.europarabct.com/مؤتمر-ميونخ-للأمن-ماذا-يمكن-ان-يقدم-لم/
https://www.europarabct.com/مؤتمر-ميونخ-للأمن-ماذا-يمكن-ان-يقدم-لم/
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يدركون المخاطر الخاصة التي يواجهونها ، فإنهم 

 .يشعرون بأنهم مسلحون جيداا لمواجهته

يعتمد مؤتمر ميونيخ لألمن على مجموعة من البيانات 

غير المنشورة سابقاا والتي تم جمعها جنباا إلى جنب مع 

بما في ذلك مركز األمن الدولي  -المنظمات الشريكة 

، والمجلس األوروبي للعالقات  Hertieفي مدرسة 

، ووكالة الطاقة  Global Trade Alertالخارجية ، و 

اللجنة ، ومعهد  International Rescueالدولية ، و 

مركاتور للدراسات الصينية ، ومؤسسة فيكتور 

 .بينتشوك

وي لمؤتمر ميونيخ لهذا العام، يحتوي التقرير السن

دراسة استقصائية لمجموعة الدول السبع الكبرى ، حيث 

أوضحت الغالبية العظمى أن هذه الحرب تمثل نقطة 

عادت الحرب ، باعتبارها التهديد  . تحول للنظام الدولي

كما عادت  -بشكل عام ، إلى التركيز مرة أخرى األمني 

إلى الواجهة  الطاقة إمداداتالقضايا ذات الصلة مثل 

" خطوط الصدع"ويشيرالتقرير إلى  . مرة أخرى

مثل النزاعات األخرى بين الفاعلين في النظام الدولي ، 

 .بين األغنياء والفقراء أو المناخ

يؤكد التقرير على رؤية نظام دولي جديد وضرورة 

تجديد النظام الحالي القائم على القيمة بطريقة تجعله 

 .لجميع الجهات الفاعلة تقريباا جذاباا مرة أخرى
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 أكبر وفد أمريكي على اإلطالق

تشارك الواليات المتحدة بأكبر وفد على اإلطالق ، 

يتألف من نائب الرئيس كاماال هاريس ، ووزير الدفاع 

لويد جيه أوستن ، ووزير الخارجية أنطوني بلينكين ، 

صانعي القرار في العالم في  وممثلين عن الكونجرس 

، على سبيل المثال أكثر  0202ميونيخ لألمن  مؤتمر

ا رفيع المستوى ، بما في ذلك  792من  مسؤوالا حكوميا

وزيراا للخارجية والدفاع ووصل عدد المشاركين  22

 .شخص 122في المؤتمر إلى 

والوفد األمريكي برئاسة نائب الرئيس هاريس هو 

من أعضاء مجلس  92ونحو  . األكبر على اإلطالق

الرئيس الفرنسي : أعضاء مجلس النواب الشيوخ و

إيمانويل ماكرون والرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس 

 .الوزراء البريطاني ريشي سوناك

صحفي ومن المتوقع أن يصل  7222تم اعتماد حوالي 

ومع ذلك ،  . ممثلو المجتمع المدني الروسي إلى ميونيخ

ف لم تتم دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي الفرو

أو غيره من المسؤولين الحكوميين الروس بشكل 

 صريح 

، التي تُمنح  Ewald von Kleistأما جائزة مؤسسي 

تقليدياا في مؤتمر ميونيخ لألمن ، ستذهب إلى السويد 

 . وفنلندا هذا العام وهذا يكرم طلب البلدين لعضوية الناتو



9 
 

 التعامالت المستقبلية مع روسيا

المستقبلية مع روسيا ستكون ومع ذلك ، فإن التعامالت 

. لهذا العامموضوعاا رئيسياا في المؤتمر األمني 

رئيس دولة وحكومة وأكثر  02باإلضافة إلى أكثر من 

ا ، تمت دعوة ممثلين عن المجتمع المدني  52من  وزيرا

ا ، مثل ليونيد فولكوف ، مدير  الروسي والمعارضة أيضا

كما  . سي نافالنيمؤسسة مكافحة الفساد التي أنشأها أليك

أن األوليغارشي السابق ميخائيل خودوركوفسكي 

 . موجود هناك ايضا

ا إلى الطريق  0202يشير مؤتمر ميونيخ في عام  أيضا

كما يجب أن تكون العالقة  ، للتوجه المستقبلي للغرب

. لعلى رأس جدول األعما" الجنوب العالمي"مع 

ا ، تعد دول إفريقيا وأمريكا الالتيني ة وجنوب آسيا أخيرا

ومنطقة المحيط الهادئ من بين تلك الدول التي 

ويقول . تضررت بشدة من آثار الحرب في أوكرانيا

ال يمكن : "رئيس مؤتمر ميونيخ كريستوف هيوسجن

الحفاظ على النظام الدولي، الذي يتعرض للهجوم من 

روسيا، إال بدعم من دول إفريقيا أو أمريكا الالتينية أو 

 ".آسيا
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 0202مؤتمر ميونيخ لألمن  -ولي أمن د -2

 والنظام الدولي الجديد

أولى جلسات مؤتمر  0200فبراير  71انطلقت اليوم 

والتي  95ميونيخ الدولي لألمن في ألمانيا، في دورته الـ 

تتزامن مع مرور عام على حرب أوكرانيا، وتجمع 

من  092نسخة هذا العام من مؤتمر ميونيخ، أكثر من 

عي المستوى وقادة الرأي البارزين من صناع القرار رفي

جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رؤساء الدول والوزراء 

وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، 

وكذلك القادة من قطاع األعمال واإلعالم والبحوث 

 .والمجتمع المدني

يركز مؤتمر ميونيخ على أوروبا، تحت عنوان األمن 

يركز جدول أعمال مؤتمر ميونيخ على كما . اإلقليمي

ا ما ينظر إليه على أنه . الشراكة عبر األطلسي وغالبا

منصة مهمة إلظهار التضامن الغربي، لذلك يطلق عليه 

من السمات ". اجتماع األسرة عبر األطلسي"أيضا 

الخاصة للمؤتمر لهذا العام أنها تعقد مباشرة قبل الذكرى 

. اع الروسي األوكرانيالسنوية األولى الندالع الصر

فعندما اختتمت أعمال المؤتمر العام الماضي فبراير 

، لم تكن هناك طلقات نارية على الحدود 0200

األوكرانية الروسية، ولم يعتقد معظم األوروبيين أن 
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أما اآلن، . الصراعات العسكرية ستعود إلى أوروبا

 .فبالنسبة لهم، تغير العالم كثيراا خالل عام

 لفات والقضايا المطروحة للنقاشأبرز الم

، هذا هو الذي سيكون "خطوط الصدع العالمية"رأب 

في محور المناقشات خالل مؤتمر ميونيخ لألمن لهذا 

ومن وجهة نظر كريستوف هيوسغن، رئيس . العام

مستشار السياسة الخارجية السابق ألنجيال  -المؤتمر 

فإن - ميركل وسفير ألمانيا السابق لدى األمم المتحدة

هو سبب لمضاعفة  مباشرة التهديد الذي يواجه أوروبا

 .الحوار

المنافسة  0202يستكشف تقرير ميونيخ لألمن لعام 

كما أنه . المتزايدة بين الرؤى المختلفة للنظام الدولي

يحفز النقاش حول كيفية توسيع وتعزيز االئتالف الذي 

د يدافع عن رؤية النظام الليبرالي القائم على القواع

كما تركز نسخة العام على مختلف . الرأسمالية

المجاالت التي تدور فيها المنافسة على النظام الدولي 

ا  حقوق اإلنسان، وحوكمة البنى التحتية  -المستقبلي حاليا

. العالمية، والتنمية، وأمن الطاقة، واالستقرار النووي

كما تذكر الفصول، فإن الحرب الروسية ضد أوكرانيا 

الهجوم األكثر جرأة من قبل المراجعين  ليست سوى

تشكل الرهانات الرئيسية . على النظام الدولي الليبرالي

 :في مؤتمر ميونيخ حول األمن على اآلتي
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، حيث يجد منظمو المؤتمر ملف حقوق االنسان -أوالا 

أن عالمية حقوق اإلنسان أصبحت موضع نزاع، فمن 

أي بلد قد  جهة تجادل الصين بأن احتياجات التنمية في

تضفي الشرعية على القيود المفروضة على الحقوق 

المدنية والسياسية، في حين تسلط روسيا الضوء على 

ومن . أن القيم التقليدية قد تبرر إنكار حقوق األقليات

جهة أخرى، ازداد الضغط على الحقوق المدنية 

والسياسية بشكل كبير في المجتمعات الديمقراطية نفسها 

 .شعبويين غير الليبراليينمع صعود ال

ا  قال مدير الحدث كريستوف  ملف أزمة أوكرانيا، -ثانيا

هوسغن اليوم خالل مؤتمر صحفي إن المؤتمر يواجه 

بعد سنة على ارتكاب الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

كيف يمكن احترام "سؤاال لمعرفة " انتهاكا للحضارة"

في " وتساءل. محددة" نظام عالمي مبني على قواعد

المستقبل هل سيتوافر نظام تسيطر عليه قوة القانون أو 

طريقة "وأضاف أن مسألة " نظام تسوده شريعة الغاب؟

التعامل مع أفراد وقادة سياسيين ال يحترمون دولة 

 .ستكون مطروحة أيضا" القانون

ا  ، من منطلق أن البنية ملف البنى التحتية العالمية -ثالثا

ة القائمة على قواعد منظمة التحتية للتجارة العالمي

التجارة العالمية وقوى السوق واالعتماد المتبادل آخذة 

في التآكل بشكل متزايد مع لجوء الصين والواليات 
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المتحدة والهند، وحتى المدافع القوي عنها، االتحاد 

األوروبي، إلى الحمائية وتحقيق قدر أكبر من االكتفاء 

كن ال توجد رؤية القواعد القديمة تموت ول. "الذاتي

 ".جديدة في األفق

ا  ، إذ يجد المراقبون ملف النظام الدولي الجديد -رابعا

الغربيون أن رفعت رغبة الصين وروسيا في إعادة 

كتابة النظام الدولي رفعت االستخدام االستراتيجي 

يتم استخدامه لتأمين . للتعاون اإلنمائي إلى مستوى آخر

حالفات السياسية، الفرص االقتصادية، وتشكيل الت

أصبحت الصحة واألمن الغذائي . وتشكيل قواعد التنمية

وكذلك تمويل المناخ مجاالت سياسية رئيسية حيث 

. تلعب الديناميات الجيوسياسية والروايات المتنافسة

وتتحدى الصين بشكل خاص النهج األميركية 

واألوروبية في التعامل مع التعاون اإلنمائي مع البلدان 

ضة والمتوسطة الدخل، كما تشعر الواليات المنخف

المتحدة وأوروبا بالقلق من توسيع روسيا نفوذها في 

مناطق أخرى من العالم، وخاصة في القارة األفريقية، 

مما يؤدي في كثير من األحيان إلى عدم االستقرار في 

وبينما تحاول القوى المتنافسة . سياقات هشة بالفعل

واالستراتيجية مع دول تعزيز عالقاتها التجارية 

، هناك خطر من أن تنجر تلك البلدان "الجنوب العالمي"

ولكنه يفتح أيضا . مرة أخرى إلى منافسة القوى العظمى
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للضغط من أجل " الجنوب العالمي"فرصا أمام بلدان 

 .نظام عالمي أكثر إنصافا

ا  ، تراجعت التصورات عن ملف أمن الطاقة -خامسا

وسوف . ي مجال الطاقةروسيا كشريك موثوق به ف

. تنقطع عالقات الطاقة بين روسيا وأوروبا بشكل دائم

والنتيجة هي تعديل كبير لتدفقات تجارة الطاقة الدولية، 

وهو ما يعكس على نحو متزايد خطوط الصدع 

من جهة أخرى . الجيوسياسية بدال من منطق السوق

 .زيادة االعتماد على الطاقة الخضراء

ا  حيث يواجه النظام  م النووي،ملف النظا -سادسا

سياسة حافة الهاوية : النووي القائم تحديات مختلفة

النووية من قبل روسيا وكوريا الشمالية، والتوسع 

النووي من قبل الصين، ومخاطر االنتشار األفقي 

والضمانات التي توفرها معاهدات تحديد . المختلفة

النظام  بالتالي يحتاج . األسلحة آخذة في التآكل باطراد

النووي إلى مراجعة لكي يحظى مرة أخرى بالدعم 

الواسع بين المجتمع الدولي الالزم لضمان االستقرار 

   .النووي الحد من التسلح

 إعادة التركيز على األمن األوروبي

تسببت الحرب الروسية ضد أوكرانيا في إعادة تركيز 

النظام األمني في أوروبا، والذي : مؤتمر ميونيخ على

وسوف يتطلب هذا . يحتاج اآلن إلى مراجعته بالكامل
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كتابة قواعد جديدة وإصالح المؤسسات، ولكن أيضا 

إعادة التفكير في أداة الدفاع األوروبية بالكامل في ضوء 

. التهديدات الجديدة أو التي لم يتم اكتشافها من قبل

نقطة ) Zeitenwendeيعرف هذا في ألمانيا باسم 

ول النموذجي التاريخي لسياسة الدفاع ، أو التح( التحول

ا   .األلمانية في اتجاه عسكرة أكثر حزما

 غياب روسي إيراني 

دولة  02قادة أكثر من  يحضر مؤتمر ميونيخ هذا العام 

ا ممثلين عن  722  وما يزيد عن  59مسؤوالا وزاريا

وعلى الرغم من أنه سيكون هناك الكثير من القادة . دولة

أمريكا الالتينية، فإن الغالبية العظمى من آسيا وأفريقيا و

 .من المشاركين هم من الواليات المتحدة وأوروبا

يبدو بأن مؤتمر هذا العام يضم أكبر وفد من الكونجرس 

عضوا برئاسة نائبة الرئيس  92 األمريكي في تاريخه، 

 .األمريكي كاماال هاريس ووزير الخارجية األمريكي

قمة المستشار األلماني ومن القادة الذين سيحضرون ال

أوالف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

ورئيس الوزراء البريطاني إلى جانب وزير الخارجية 

فضالا عن األمين العام لحلف شمال . الصيني وانغ يي

ينس ستولتنبرغ ، باإلضافة إلى وفد ( ناتو)األطلسي 

ة ، رئيسة المفوضية األوروبي اإلتحاد األوربي برئاسة 

 .بوريل جوزيب  و فون دير الين أورسوال 
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وتشارك األمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس 

كاالمارد مؤتمر ميونيخ حيث تطالب الوزراء ورؤساء 

الدول والقادة العسكريين بوضع حماية حقوق اإلنسان 

يجب على القادة "قائلة . في صميم نهجهم تجاه األمن

ة األسبوع هذه أن ينظروا الذين يحضرون عطلة نهاي

الحروب ; إلى ما هو أبعد من ساحات المعارك النزاعات

تجدد سباق التسلح يخلق المزيد من الطرق ; التجارية

للقتل؛ التكنولوجيا وانتهاكات حقوق اإلنسان بحجة 

األمن؛ االقتصاد يترسخ، إلى أزمة المناخ التي تؤجج 

 ".رإن نظامنا الدولي على شفا االنهيا. النار

ا تمثيل من الشرق األوسط، بحضور رئيسي  هناك أيضا

وزراء العراق دمحم شياع السوداني، والرئيس اليمني 

 .رشاد العليمي، والعديد من وزراء الخارجية العرب

أما تركيا، التي ال تزال تمسك بعضوية السويد وفنلندا 

في حلف شمال األطلسي، لن تكون ممثلة في الوقت 

الحكومة مع سقوط الزلزال المأساوي الذي تتعامل فيه 

 .وانسحاب كبار المسؤولين من البرنامج

الغرب مع موسكو، جذب " قطيعة"وبعد عام مما أسماه 

رئيس المؤتمر هويسغن االنتباه إلى اجتماع ميونيخ من 

خالل عدم دعوة سيرجي الفروف، وزير الخارجية 

وتجدر اإلشارة . الروسي والمخضرم في مؤتمر األمن

ى غياب أي مسؤولين روس هذا العام إذ لم تتم إل
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. دعوتهم أما في العام الماضي اختاروا عدم الحضور

فيما سيحضر سيحضر قادة المعارضة الروسية غاري  

 .كاسباروف وميخائيل خودوركوفسكي

وبالمثل، مع تالشي اآلمال في التوصل إلى اتفاق نووي 

إيراني واستمرار االحتجاجات في إيران، فإن 

المسؤولين اإليرانيين غير موجودين ولم تتم دعوة أي 

بدالا من ذلك، هناك ممثلون للمعارضة . ممثلين رسميين

يتحدثون في المؤتمر منهم رضا بهلوي، نجل آخر شاه 

 .إليران

وقد انتقدت طهران مؤتمر ميونيخ األمني لعدم دعوته 

مسؤولين إيرانيين للمشاركة، قال المتحدث باسم وزارة 

قرار المؤتمر ذو : "رجية اإليرانية ناصر كنعانيالخا

الدوافع السياسية، هو سوء تقدير ويضع معايير 

، مضيفا أنه إذا كان الهدف من المؤتمر هو "خاطئة

السالم العالمي واإلقليمي، فإن هذه االنتقاءات ليست 

خاطئة فحسب، بل تنتهك أيضا الحياد السياسي 

 ".للمؤتمر

توف هويسجن، خطوته بعدم برر رئيس المؤتمر كريس

دعوة إيران بأن ليس هناك من يرغب في منح منتدى 

ينتهك حقوق اإلنسان األساسية بشكل جذري، "لنظام 

لكن بالطبع نريد أيضا أن نمنح أعضاء المعارضة 

، موضحا أن المؤتمر األمني ال يرى "اإليرانية مساحة
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لى تؤيد السياسة القائمة ع"نفسه محايدا، بل إنه منظمة 

، مضيفا أنه من المبرر "القواعد في هذه اآللية الدولية

لذلك الخروج عن مبدأ دعوة جميع الدول، وذلك في 

أمن دولي ـ : ملف. الحاالت القصوى مثل روسيا وإيران

جديد لحلف الناتو وتأثيره على المفهوم االستراتيجي ال

 األمن الدولي

 مناقشات على هامش مؤتمر ميونيخ

يخضع المؤتمر بأكمله وجميع مكوناته لما يعرف 

، والتي تعني المشاركة والتفاعل بين "قاعدة ميونيخ"بـ

جميع المشاركين، فاألمر ال يقتصر على إلقاء الكلمات 

على أساس أو التصريحات الصحفية، بل تقوم الفعاليات 

 .التفاعل، والمفاوضات الجانبية

أعلن البيت األبيض أن امال هاريس نائبة الرئيس 

األمريكي مع المستشار األلماني أوالف شولتس ورئيس 

الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون خالل زيارة إلى ألمانيا لحضور 

أنها ستجتمع وأضاف المسؤول . مؤتمر ميونيخ لألمن

أيضا مع رئيسي وزراء فنلندا والسويد لبحث عملية 

انضمام البلدين إلى حلف شمال األطلسي وستناقش 

العالقات مع الصين في اجتماعات مع الزعماء 

ستبحث نائبة الرئيس الخطوات المقبلة “كما . األجانب

 .”في دعم أوكرانيا في ساحة المعركة

https://www.europarabct.com/ملف-أمن-دولي-ـ-المفهوم-الاستراتيجي-الج/
https://www.europarabct.com/ملف-أمن-دولي-ـ-المفهوم-الاستراتيجي-الج/
https://www.europarabct.com/ملف-أمن-دولي-ـ-المفهوم-الاستراتيجي-الج/
https://www.europarabct.com/ملف-أمن-دولي-ـ-المفهوم-الاستراتيجي-الج/
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انيا، سيستخدم وعلى الرغم من التركيز على أوكر

المشاركون في المؤتمر وقتهم في ميونيخ لمعالجة 

اجتماع : على رأس جدول األعمال. التوترات األخرى

متوقع بين بلينكن وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي 

وسط خالف مستمر حول مزاعم واشنطن بأن الصين 

وترفض . تستخدم بالونات عالية االرتفاع للتجسس

مزاعم لكن بلينكن ألغى زيارة إلى بكين الصين هذه ال

 .بسبب النزاع

ويأمل الوفد األمريكي، إلى جانب األمين العام لحلف 

شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ، في إقناع المسؤولين 

الذي ( الفيتو)األتراك الحاضرين باستخدام حق النقض 

تستخدمه أنقرة ضد انضمام السويد إلى الحلف الدفاعي، 

 .آلمال في انضمامها بالتوازي مع فنلنداوسط تالشي ا

ا أن يتحدث المستشار األلماني شولتس  ومن المقرر أيضا

ماكرون بشأن الصراع بين   إلى الرئيس الفرنسي

وفي وقت الحق، من المقرر أن . صربيا وكوسوفو

في إطار  يلتقي االثنان بالرئيس البولندي أندريه دود، 

ا، ويطلق على عام 22محادثات تقام منذ أكثر من  ا

 ".مثلث فايمار"صيغة المحادثات هذه 

شارك نائب األمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا في 

في حلقة نقاش بمناسبة انطالق  0202فبراير  72

مؤتمر ميونيخ لألمن في برلين بألمانيا اآلثار المترتبة 
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على األنظمة التي تحاول تخريب وإعادة تشكيل 

بمشاركة، نائبة رئيس وزراء . يعناصر النظام الدول

األطلسي؛  -أوكرانيا للتكامل األوروبي واألوروبي 

توبياس ليندنر، وزير الدولة األلماني في . والسيدة أ

وزارة الخارجية األلمانية؛ ناتالي توتشي، مديرة معهد 

الشؤون الدولية في روما؛ وكريستوف هويسغن، سفير 

أمن دولي ـ القدرات  . ورئيس مؤتمر ميونيخ لألمن

 النووية واالستراتيجية لحلف الناتو

** 
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https://www.europarabct.com/أمن-دولي-ـ-دور-القوات-النووية-الإسترا/
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.. 0202مؤتمر ميونيخ لألمن  -أمن دولي  -3

 ازدواجية معايير الحيادية واالنسانية

ميونيخ من مؤتمر ( 95)اختتمت أعمال الدورة الـ 

، الذي يعد األكبر  0200فبراير   (75 - 71)لألمن 

واألهم من نوعه في العالم وشارك فيه عشرات من 

رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع 

 .دولة( 59)والمسؤولين األمنيين والعسكريين من قرابة 

المؤتمر الذي استبعد في دورته لهذا العام كالا من 

قد ركز في غضون ثالثة أيام على روسيا وإيران 

الرؤى الغربية لحرب أوكرانيا التي تحل ذكراها 

السنوية األولى، وعلى آليات تقديم األسلحة والذخائر 

األمر الذي يشير إلى أن أوروبا تسير باتجاه   ألوكرانيا،

تبعية أكبر للواليات المتحدة، ومحاوالت فرض 

رأس النظام  الواليات المتحدة نفسها كقطب أوحد على

 .الدولي 

اتهام أميركي خطير لروسيا .. جرائم ضد اإلنسانية 

  يؤجج التوترات

ذهبت الحكومة األميركية إلى خطوة جديدة في تأزيم 

العالقات مع روسيا واألمن الدولي، بعد أن أعلنت 

ا إلى أن القوات الروسية ترتكب جرائم حرب في  رسميا

وقالت ". نسانيةجرائم ضد اإل" أوكرانيا تحت توصيف 
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يجب تحقيق "نائب الرئيس هاريس إنه ردا على ذلك، 

 ".يجب محاسبة الجناة"و " العدالة

وأفادت وزارة الخارجية األميركية أن الواليات المتحدة 

حالة ( 22922)أحصت ووثقت منذ بدء الغزو أكثر من 

من جرائم الحرب يشتبه بأن القوات الروسية في 

ل وزير الخارجية األميركي في أوكرانيا ارتكبتها وقا

نحتفظ بتحديد الجرائم ضد : "بيان صدر في المؤتمر

ورد السفير الروسي ". اإلنسانية ألبشع الجرائم

األميركي أناتولي أنتونوف بأن األميركيين يحاولون 

 ".شيطنة روسيا"

تسعى الواليات المتحدة من خطوتها هذه للتمهيد 

بالقانون الدولي،  لمحاكمة القادة الروس كمجرمي حرب

وفي حال صدور هذه القرارات الدولية التي تعتبر 

قرارات أممية تسقط الحصانة عن الرئيس بوتين 

كما حصل في القضايا مثل رواندا وطوكيو . ونظامه

ويوغسالفيا السابقة، وأيضا عمر البشير في السودان 

الذي أدين بقرار دولي وأممي أنه ارتكب جرائم ضد 

م التعميم عليه بإلقاء القبض عليه في أي اإلنسانية وت

 ".دولة كانت وليس عليه حصانة

حول تصريحات هاريس " الطابع الرسمي"إضفاء 

سيضاعف التوترات المتفاقمة بالفعل مع روسيا في عدد 

من المجاالت، أبرزها محادثات معاهدة الحد من التسلح 



23 
 

ستارت "النووي بين القوتين العظميين، المعروفة باسم 

 0202مؤتمر ميونخ لألمن  -أمن دولي  ".الجديدة

 والنظام الدولي الجديد

أوروبا تلتزم بالمزيد من األسلحة ألوكرانيا ومزيد من 

 التبعية ألميركا

ت على النأي لم تظهر أوروبا في المؤتمر أي عالما

بنفسها عن الواليات المتحدة أو التراجع عن الدعم 

 .العسكري ألوكرانيا

وقالت رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير 

الين إن الدول األعضاء يجب أن تعمل مع صناعة 

الدفاع لزيادة إنتاج الذخائر ألوكرانيا التي، وفقا لألمين 

تنبرغ ، تستخدمها العام لحلف شمال األطلسي ينس ستول

 .بشكل أسرع مما يمكن ألوروبا استبدالها

المستشار األلماني أوالف شولتس أوروبا على منح  حث

منوهاا أن بالده ستتخذ . أوكرانيا دبابات أكثر حداثة

إجراءات في هذا المسار من خالل تدريب جنود 

أوكرانيين وتعويض مخزونات السالح بجانب توفير 

بالنسبة لي، هذا مثال على " وتابعالمواد اللوجستية، 

 ".نوع القيادة الذي يتوقعه الناس من ألمانيا

الموقف ذاته أكده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 

معاودة االستثمار "الذي دعا في كلمته األوروبيين إلى 

على أن  في مجال الدفاعات، مشدداا" بشكل كبير

https://www.europarabct.com/أمن-دولي-مؤتمر-ميونخ-للأمن-2023-والنظام-ال/
https://www.europarabct.com/أمن-دولي-مؤتمر-ميونخ-للأمن-2023-والنظام-ال/
https://www.europarabct.com/أمن-دولي-مؤتمر-ميونخ-للأمن-2023-والنظام-ال/
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علينا : "المع روسيا، وق" الوقت اليوم ليس للحوار"

ألوكرانيا للمضي نحو مفاوضات ذات  تكثيف دعمنا

ا إلى ضرورة االستعداد لنزاع طويل  ،"مصداقية ملمحا

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل . األمد في أوكرانيا

ماكرون فكرة إجراء محادثات سالم فورية مع 

 .الكرملين

 0اقترحت إستونيا أن تساهم الدول األعضاء بمبلغ 

( EPF)يورو في مرفق السالم األوروبي مليارات 

ملم ، وفقا لمصادر  799لشراء مليون قذيفة عيار 

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي . دبلوماسية

فيما . دعمهم" مضاعفة"سوناك حلفاء أوكرانيا إلى 

صرح رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي أن بالده 

من طراز ميغ، مستعدة لدعم أوكرانيا بطائراتها المقاتلة 

ولكن فقط إذا تم تشكيل تحالف أوسع مع الواليات 

لكن بولندا ال ... نحن مستعدون لذلك : "المتحدة كقائد

يمكن أن تكون سوى جزء من تحالف أكبر بكثير، مع 

ذلك  في ما يحتمل أن يكون ". الواليات المتحدة كقائد

ا في شدة الصراع  تحوالا حاسما

ن في المؤتمر على ورغم تشديد جميع المشاركي

ضرورة دعم القوات األوكرانية بأسلحة متطورة، فإن 

تلبية ملف طلب كييف بتزويدها بطائرات من طراز 

األميركية لم يشهد انفراجة بعد، ( F-16" )79-إف"
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حيث أكد وزير الدفاع البريطاني بن واالس أن هذا 

ا لما يحتاجه من وقت طويل  األمر بعيد المنال نظرا

أمن دولي ـ مؤتمر ميونيخ  .اريين أوكرانيينلتدريب طي

 جاسم دمحم. ، تصدع النظام الدولي0202لألمن 

الصين تلتزم بالسالم في الصراع األوكراني، ولكن 

 بشروط بكين

نيين وانغ يي معظم خصص كبير الدبلوماسيين الصي

" قلق للغاية"خطابه للصراع في أوكرانيا، مؤكدا أنه 

وحذر من " التأثير طويل األجل لهذه الحرب"بشأن 

ودعا وانغ إلى إجراء ". عقلية الحرب الباردة"عودة 

ليس لديها " بعض القوى"محادثات سالم وأكد أن 

أهداف "مصلحة في رؤية الحرب تنتهي قريبا بسبب 

ولم يوضح من يقصد، ". ة أكبر من أوكرانيااستراتيجي

لكن الرسالة تتناغم مع مزاعم روسيا بأن حلف شمال 

ومع . األطلسي غير مستعد للدخول في محادثات سالم

تكرار  ذلك، بدا أنه أصدر تحذيرا لموسكو، من خالل

إدانة شي جين بينغ األخيرة ألي شخص يوجه تهديدات 

 .نووية

سه، من التدخل الدولي في في الوقت نف حذرت الصين 

بعد أن أشار األمين العام لحلف شمال . قضية تايوان

ما يحدث في أوروبا اليوم "األطلسي ينس ستولتنبرغ 

لم يفعل وزير الخارجية ". يمكن أن يحدث في آسيا غدا

https://www.europarabct.com/أمن-دولي-ـ-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-2023،-تصدع-ال/
https://www.europarabct.com/أمن-دولي-ـ-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-2023،-تصدع-ال/
https://www.europarabct.com/أمن-دولي-ـ-مؤتمر-ميونيخ-للأمن-2023،-تصدع-ال/
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ا يناقض هذه الرواية، وقال  الصيني وانغ يي شيئا

أن  اسمحوا لي أن أؤكد للجمهور" :في المؤتمر وانغ

عندما سئل عن " تايوان جزء من األراضي الصينية

. خطط بكين بشأن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي

 ".لم تكن أبداا دولة ولن تكون أبداا "تايوان 

 فقدان الحيادية.. تغييب روسيا وعزل إيران

هذا العام، وألول مرة منذ التسعينيات، لم يتلق 

وبدالا من . رالمسؤولون الروس دعوات لحضور المؤتم

بمن فيهم  -ذلك، عرض على منتقدي الكرملين البارزين 

قطب النفط المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، وبطل 

الشطرنج غاري كاسباروف، ويوليا نافالنايا، زوجة 

مقاعد  -السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني 

 .واضحة

كما استبعد المنظمون مسؤولي الحكومة اإليرانية من 

ر المؤتمر، وبالتالي خسارة فرصة قد تكون حضو

ضرورية إلجراء نقاشات متحررة من القيود الرسمية 

بين المسؤولين اإليرانيين والغربيين بما يتعلق بالملف 

. النووي اإليراني والذي يشكل محور هام باألمن الدولي

في المقابل، يشارك وألول مرة في مؤتمر ميونيخ لألمن 

وبون على المعارضة بدالا من نشطاء إيرانيون محس

دعوة النظام اإليراني، حيث وجهت الدعوة لكل من 

رضا بهلوي ومسيح علي نجاد ونازنين بنيادي، فيما 
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سمح بتجمعات عدد من المعارضين اإليرانيين خارج 

ا لالنتفاضة الشعبية في  مكان انعقاد المؤتمر دعما

ى بالدهم، رافعين شعارات ضد النظام، أحيوا بها ذكر

 .ضحايا االحتجاجات في إيران

وشهدت فعاليات اليوم األول من المؤتمر دعوات 

للضغط على طهران لمنعها من امتالك السالح النووي 

عندما : "وهو ما أكده وزير الدفاع اإلسرائيلي الذي قال

نتحدث عن منع إيران من الحصول على سالح نووي، 

جميع يجب أن نطرح كل الوسائل الممكنة، أكرر، 

إيران تجري "، مضيفاا "الوسائل الممكنة على الطاولة

ا مناقشات لبيع أسلحة متطورة، بما في ذلك  حاليّا

طائرات مسيرة وذخيرة دقيقة التوجيه، إلى ما ال يقل 

 "دولة 92عن 

جرت العادة كما هو معروف أن مؤتمر ميونيخ لألمن 

لكن رئيس المؤتمر . يشجع الحوار، حتى بين الخصوم

ا العام كريستوف هويسغن يقول إنه ال يريد أن يكون لهذ

لكن من الواضح أن . المؤتمر منبرا للدعاية الروسية

ا أحادي الجانب، وفاقداا لحياديته  المؤتمر أصبح ناديا

السياسية، وقد ينتهي األمر بالمؤتمر إلى فقدان هويته 

 . .كملتقى أمني دولي جامع

** 
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 التقييم

حرب : اقشها المؤتمر هي أبرز القضايا التي ينـ 

أوكرانيا ، الطاقة، إمدادات السلحة،البيئة أو حقوق 

اإلنسان أو تغير المناخ وقضايا السياسة األمنية الدولية ، 

واجتماع  رامشتاين األلمانية  شكلتها صيغة قاعدة 

. وزراء دفاع الناتو في بروكسل ثم مؤتمرميونيخ

 .أوكرانيا  وكذلك في G7والمخاطر المجتمعية في دول 

ـ يبقى مؤتمر ميونيخ منتدى هام الى عقد اللقاءات 

واالجتماعات بين كبار الالعبين في مجال السياسة 

واالمن، بعيدا عن قيود الدبلوماسية، وهذا يعني أن 

مؤتمر ميونيخ تكمن أهميته، بنوع الشخصيات 

فرصة ليس فقط لتقييم : ويمكن اعتباره . المشاركة

ا وضع الغرب على الوضع األمني الدو لي، بل أيضا

 .وجه الخصوص

ـ الجميع يدرك اآلن، مخاطر، تفكيك األمن الدولي، 

ويتحمل المسؤولية بدون شك، أقطاب دولية فاعلة، 

وهي أمريكا وروسيا والصين، وهو تخلي أخالقي 

وقانوني، عن قواعد السياسات والعالقات الدولية، 

إقرار السلم ومباديء األمم المتحدة، التي تدعو الى 

 .الدولي وتجنب الصراعات، وتجنب سباق التسلح

منحصراا بالتحذير ـ يبقى دور مؤتمر ميونيخ لألمن 

، مؤتمر والتنبيه إلى المخاطر التي تهدد األمن الدولي



29 
 

ميونيخ ، يضرب جرس اإلنذار إلى تفكك األمن الدولي، 

وما يعنيه مؤتمر ميونيخ هو تفكك التحالف مابين دول 

والواليات المتحدة، وتهديات موسكو إلى شرق  أوروبا

أوروبا، التي تصاعدت، بعد تخفيض حلف الناتو 

 إلتزاماته في حماية أوروبا

ـ مؤتمر ميونيخ لآلمن، هذا العام ممكن أن يتحول الى 

إلى الغرب أكثر من الحوار، وسط ” دعائية”منصة

الغياب الروسي بالتوازي مع مساعي الناتو والغرب أن 

تماسكه ضد روسيا في حرب أوكرانيا، من خالل  يعزز

من المتوقع أن يكون هناك غياب . نوع وحجم المشاركة

ا إلى إيران خالل هذا العام  .أيضا

ا ان مؤتمر ميونيخ يختتم أعماله بدون  ـ بات معروفا

مخرجات أو قرارات، لكنه يعتبر أفضل منتدى دولي 

 .بل وقوعهالألمن، يقدم التحذيرات وينبه إلى المخاطر ق

** 

يهيمن على مؤتمر ميونيخ لألمن الدولي وجود دول 

الرئيس بايدن في )الناتو، بما في ذلك وفد أمريكي قوي 

، (0200، ونائب الرئيس هاريس في عام 0207عام 

ويعمل المؤتمر كمقياس حرارة للمناقشات األمنية 

. األوروبية ويساعد في تحديد االتجاهات المستقبلية

يخ يمكن وصفه بانه منتدى ينقل فيه القادة مؤتمر ميون

من خارج الحلف الرسائل، كما فعل الرئيس الروسي 
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عندما اتهم الواليات  0221فالديمير بوتين في عام 

المتحدة ألول مرة علنا بدعم التوسع غير المعقول لحلف 

 .الناتو إلى الشرق

تهيمن الحرب الروسية األمريكية على نقاشات المؤتمر، 

دو أن االستراتيجية الحالية تقبل الحرب بال نهاية إد يب

وال يبدو أن هذا النهج سيواجه . في المستقبل المنظور

تحديا على المدى القصير، على الرغم من الخسائر 

في هذا السياق، سيستمر الدعم . واألضرار الفادحة

األلماني والفرنسي للمجهود الحربي األوكراني في توليد 

في خالف واضح مع المستشار . كثفةتغطية إعالمية م

األلماني أوالف شولتس ، يدعو كريستوف هويسغن ، 

، إلى تسليم  MSCالرئيس الكاريزمي الجديد لـ 

ويبدو أن البنتاغون . الطائرات المقاتلة إلى أوكرانيا

دبابة أبرامز إلى أوكرانيا  27يتقبل الفكرة بعد إرسال 

 .0202في يناير

المتوقع صدور إعالن علني عن في حين أنه من 

، فمن غير المرجح اإلجابة على أسئلة "الوحدة الغربية"

حول كيفية انتهاء حرب أوكرانيا وإلى متى يمكن 

 .للجانبين تحملها

توفر ميونيخ هذا العام خلفية لمجموعة جديدة من 

بين الواليات المتحدة : التوترات بين الشرق والغرب

عد أن أسقطت الطائرات ويأتي االجتماع ب. والصين
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األمريكية بالون تجسس صيني مزعوم في المجال 

ويأمل . 0200الجوي ألمريكا الشمالية في بداية فبراير 

المنظمون أن تؤدي المحادثات المتوقع عقدها بين وزير 

الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره األمريكي أنتوني 

تر بلينكن على هامش المؤتمر إلى نزع فتيل بعض التو

هناك آمال في أن يوفر فندق . الناجم عن قضية البالون

بايريشر هوف، الفندق الفخم الضيق الذي يعد مكانا ل 

MSC على الرغم من  -، فرصا أخرى للحوار أيضا

 .غياب مبعوثين من موسكو وطهران

يرحب البعض بحقيقة أن التحالف الغربي يستخدم 

ما ميونيخ كفرصة إلظهار هدف مشترك، خاصة عند

لقد أصبح أكثر من مؤتمر . "يتعلق األمر بأوكرانيا

للدول ذات التفكير المماثل، لكن آخرين يشعرون بالقلق 

من أنه على المدى الطويل، قد ينتهي األمر بالمؤتمر 

إلى فقدان هويته، الخطر يكمن في أنه يمكن أن يتحول 

إلى نسخة بافارية من منتدى هاليفاكس الدولي لألمن، 

أصغر يعقد سنويا في كندا وله تركيز غربي وهو حدث 

 .أكثر إحكاما

بحضور امريكي أكثر من  0202يتميز مؤتمر ميونيخ 

السنوات السابقة، وهو محاولة من الواليات المتحدة ـ 

 .ادارة بايدن، لتوحيد صفوف الناتو ضد روسيا
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تكمن أهمية مؤتمر ميونيخ، كونه مؤتمر غير رسمي، 

الت الدبلوماسية، ويعطيها يحرر القادة من بروتكو

حرية ومرونة الحركة ما بين اروقة المؤتمر لعقد 

اجتماعات ثنائية، وفرصة الى المعنيين باألمن على 

يذكران مؤتمر . مستوى الخبراء لتبادل الراي والمشورة

ميونيخ عادة ال يخرج بمخرجات أو قرارات، بقدر ما 

يخرج بتنبيهات او توصيات لحل مشكالت االمن 

 .لدوليا

** 

استقطب مؤتمر ميونيخ لألمن، الذي يطلق عليه اسم  -

دافوس الدفاع، رؤساء الدول والجنراالت ورؤساء 

. االستخبارات وكبار الدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم

وبالتالي يعتبر أكبر منصة عالمية للعصف الذهني 

العالمي بشأن المخاطر األمنية التي يتعرض لها العالم، 

 .حتشاد هذا الكم من الرؤساء ورؤساء الحكوماتمع ا

هذا العام، جعلت الواليات المتحدة وجودها في التجمع  -

محسوسا مع عدد قياسي من المندوبين، بما في ذلك 

تمثيل كبير من الحزبين والمجلسين من الكونغرس 

لتؤكد على أنها على رأس النظام الدولي الجديد ذو 

سيا وتوحيد أوروبا خلفها القطب الواحد بعد إقصاء رو

 .من جديد
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رغم عدم مشاركة روسيا في المؤتمر إالّ أنّها  -

حضرت بقوة في فعاليات المؤتمر لتصبح الغائب 

 .الحاضر عن المؤتمر

ا غربياا ال رجعة فيه  - من الواضح أن هناك إصرارا

على تقزيم موسكو وتقليم أظافرها من خالل استمرار 

د من التوريط في الوحل الضغط عليها ودفعها لمزي

من خالل إطالة أمد  األوكراني ألطول فترة ممكنة

الحرب وتقديم الدعم لكييف إلحداث التوازن وعدم حسم 

المعركة سريعاا، وفي المقابل استمالة بكين عبر فتح 

قوات اتصال معها ومحاولة زحزحتها رويداا رويداا 

 .بعيداا عن الفلك الروسي إلضعافه

الدول دعت إلى تزويد أوكرانيا باألسلحة العديد من  -

لهدف وحيد وهو عدم السماح لروسيا باالنتصار، 

وحتمية فوز أوكرانيا، لكن لم يحن الوقت إلجراء 

فبينما دعا وانج يي إلى السالم في . مفاوضات سالم

أوكرانيا دون توضيح كيفية تحقيقه أو ما يعنيه السالم 

استثمار المزيد في في المنطقة، التزم زعماء أوروبا ب

 .األسلحة

هذه هي المرة األولى التي تتهم فيها واشنطن موسكو  -

علنا بارتكاب جراشم ضد االنسانية منذ بداية الغزو 

لمقاضاة   تمهيد والذي يبدو أنه . الشامل ألوكرانيا

وفي حين أن تقرير  . روسيا أمام محاكم حقوق اإلنسان
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إال أنه يظل رمزياا  الجرائم األخيرة ضد اإلنسانية مهم،

وال يؤدي على الفور . إلى حد كبير في الوقت الحالي

إلى أي عواقب محددة، كما أنه ال يمنح الواليات المتحدة 

القدرة على مقاضاة الروس المتورطين في ارتكاب 

 .جرائم

لم تظهر أوروبا في المؤتمر أي عالمات على النأي  -

ع عن الدعم بنفسها عن الواليات المتحدة أو التراج

أوروبا تقف  كانت الرسالة هي أن. العسكري ألوكرانيا

 .بحزم بجانب الواليات المتحدة ضد روسيا 

إطالة أمد الحرب في صالح روسيا، ألن روسيا  -

تعرف أن استمرار الحرب حتى اآلن نتيجة الدعم 

األوروبي ألوكرانيا، وبمجرد وقف هذا الدعم ستنهار 

كن بأي حال أن يكون مرور مقاومة أوكرانيا، وال يم

 .الوقت في صالح الطرف الذي يقوم بالدفاع والمقاومة

األشخاص الوحيدون الذين يبتسمون في مؤتمر األمن  -

مبيعات األسلحة تزدهر بكل . هذا العام هم مقاولو الدفاع

من المتوقع أن هذه الحرب ستشهد في . المقاييس

في ظل  األسابيع واألشهر المقبلة تصعيدا ال سيما

معلومات عن أن روسيا تعد لهجوم موسع في الربيع 

 .المقبل

إن الغرب الذي نجح في إيصال المساعدات  -

العسكرية، بعضها أسلحة ثقيلة، ألوكرانيا، الواقعة 
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بشكل شبه كامل تحت الحصار الروسي، ويتفنن على 

مدار عام كامل في إدخال كل ما يريد للجانب األوكراني 

س قبضتهم على كثير من منافذ رغم إحكام الرو

الدخول، يدعي اليوم عدم قدرته على إدخال المساعدات 

للمنكوبين في شمال سوريا، ضحايا الزلزال المدمر، 

متعلالا بعرقلة نظام بشار األسد مرور تلك المستلزمات 

اإلغاثية العاجلة، في مشهد متناقض يعكس االزدواجية 

 .الفجة لمدعي اإلنسانية في العالم

حقوق النشر محفوظة إلى المركز األوروبي لدراسات مكافحة *

 اإلرهاب واالستخبارات

 

 هوامش

Münchner Siko 2023: Ukraine-Krieg überschattet 

Sicherheitskonferenz 

bit.ly/3Xw3RWo 

Heusgen gibt Ausblick auf Münchner Sicherheitskonferenz 

2023 

bit.ly/3xpMbRI 

** 

Munich Security Report 2023 

https://bit.ly/3I5z1y4 

Harris headlines summit as world braces for fighting surge in 

Ukraine 

https://wapo.st/3Iuml5b 

http://bit.ly/3Xw3RWo
http://bit.ly/3xpMbRI
https://bit.ly/3I5z1y4
https://wapo.st/3Iuml5b
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Munich Security Conference charts new role after uninviting 

Russia and Iran 

https://on.ft.com/3Ietp4S 

What China brings to Munich Security Conference will be 

fundamental solution: Global Times editorial 

https://bit.ly/3KcW5xy 

Postcard from Munich: Ukraine to dominate security 

conference but much else is at stake 

Ywhttps://bit.ly/3Ke2G 

** 

Munich Security Conference: Allies call for military aid to 

Ukraine to be stepped up 

https://bit.ly/3Z7zPcR 

Putin's shadow looms large at Munich Security Conference 

://bit.ly/41cDQi2https 

Munich Security Conference: Discussions about the future of 

Europe 

https://bit.ly/4197XXh 

Munich Security Conference: More support for Kyiv and 

crimes against humanity 

https://bit.ly/3YGX79n 

 ؟"الجرائم ضد اإلنسانية"ما هي .. بعد اتهام موسكو بارتكابها في أوكرانيا

https://arbne.ws/3YGXaSB 

في " الحرب"الصين تعلن استعدادها لتقديم خطة سالم إلنهاء .. مؤتمر ميونخ لألمن

 أوكرانيا

https://cnn.it/3SdzPFQ 

  

 

 

 

https://on.ft.com/3Ietp4S
https://bit.ly/3KcW5xy
https://bit.ly/3Ke2GYw
https://bit.ly/3Z7zPcR
https://bit.ly/41cDQi2
https://bit.ly/4197XXh
https://bit.ly/3YGX79n
https://arbne.ws/3YGXaSB
https://cnn.it/3SdzPFQ
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