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الفائت، جامعا كام يف كل سنة كبار صناع  التاسعة والخمسني بني 17 و19 شباط  انعقد مؤمتر ميونيخ لالمن يف دورته 
تصلح  الثاين  عامها  دخلت  التي  االوكرانية  االزمة  ولعل  املطروحة،  الديبلوماسية  القضايا  ابرز  مناقشا  العامل،  يف  القرار 

لتكون العنوان الرئييس ملؤمتر 2023

مؤتمر ميونيخ لألمن: الحرب األوكرانّية 
مهيمنة وحشد أميركي ضّد روسيا

جمع املؤمتر اكرث من 450 شخصية من 
وقادة  املستوى  الرفيعي  القرار  صناع 
وقادة  الدول  ورؤساء  البارزين  الرأي 
بينهم  من  الدوليني،  االمنية  االجهزة 
عباس  اللواء  العام  لالمن  العام  املدير 
اجتامعات  سلسلة  عقد  الذي  ابراهيم 
االمنية  االجهزة  رؤساء  من  نظرائه  مع 
الدولية  املنظامت  قادة  اىل  املشاركني، 
وغري الحكومية، وكذلك قادة من قطاع 
واملجتمع  والبحوث  واالعالم  االعامل 

املدين.
كام هي العادة يف كل عام، ينعقد املؤمتر 
الواقع وسط  يف فندق "بايريرش هوف" 
العام  هذا  فشكل  ايام،   3 ملدة  ميونيخ 
الرفيعة  للنقاشات  فريدة  منصة  ايضا 

تقرير
مارلني خليفة

@marlenekhalife

ايام.  ثالثة  مدار  عىل  رسمي  غري  شكل 
جامعة  ان  املتداولة  املعلومات  ويف 
بنسلفانيا يف الواليات املتحدة االمريكية، 
مرتبة  يف  لالمن  ميونيخ  مؤمتر  وضعت 

اهم مؤمتر من نوعه عامليا.
املؤمتر  عمر  من  االوىل  العقود  خالل 
كان الحضور محدودا، وكانت النقاشات 
ضمن  الغربية  السياسات  حول  ترتكز 
االطار الشامل ملواجهات الحرب الباردة.

بعد انتهاء الحرب الباردة، سعى مؤسسو 
االطار  ليتجاوز  توسيعه  اىل  املؤمتر 
انفتاحا  اكرث  فاصبح  الضيق،  الغريب 
الوسطى  اوروبا  دول  عىل مشاركني من 
دول  من  اخرين  عىل  وكذلك  والرشقية 
السوفيايت،  باالتحاد  يعرف  كان  ما 
وكانت فلسفتهم حينئذ ان عىل املؤمتر، 
شأنه يف ذلك شأن حلف شامل االطليس، 
رسمته  الذي  الضيق  االطار  يتخطى  ان 
الحرب الباردة، وان يتوسع نحو اطراف 
مكانة  يأخذ  ان  له  اريد  ما  اذا  اخرى 

ودورا اكرب عىل مستوى العامل.
الالعبني  وتنوع  زيادة  ومع  اليوم، 
واتساع  العامل  مستوى  عىل  املهيمنني 
املشاركني  عدد  زاد  التحديات،  دائرة 
السياسية  القيادات  من  وخصوصا 
الصني  يف  الصاعدة  القوى  من  واالمنية 
ايران  مكانة  وحول  والهند،  والربازيل 
وسط  النووية  وطموحاتها  االقليم  يف 

حضور قوي لقادة الرشق االوسط.
االوكرانية عىل  الروسية  الحرب  هيمنت 
نقاشات املؤمتر، يف هذا السياق سيستمر 
الدعم االملاين والفرنيس للمجهود الحريب 
االوكراين بحسب فاعليات املؤمتر. ووقع 
خالف واضح مع املستشار االملاين اوالف 
الجديد  الرئيس  دعا  ان  بعد  شولتس، 
هويسغن  كريستوف  ميونيخ  ملؤمتر 
اىل  املقاتلة  الطائرات  تسليم  اىل  املانيا 
اوكرانيا يف تقاطع مع البنتاغون االمرييك 
الذي ارسل 31 دبابة من نوع ابرامز اىل 

اوكرانيا مطلع هذا العام.
ويف حني صدر اعالن علني عن "الوحدة 

واضحة  اجابة  من  ليس  الغربية"، 

عقد اللواء ابراهيم 
سلسلة اجتماعات مع نظرائه 

من رؤساء االجهزة االمنية

مدنها  اكرب  وهي  االملانية،  بافاريا  والية 
مساحة وسكانا واهم مراكزها الصناعية 
املانيا  جنويب  املدينة  وتقع  والسياحية 
عىل ضفاف نهر ايسار قرب الحدود مع 

النمسا.
منصة  كونه  يف  املؤمتر  اهمية  تكمن 
جامعة عىل مستوى العامل تطرح خالله 
الفاعلني  ومينح  االمنية،  القضايا  ابرز 
يف  للتواصل  فرصة  العامل  انحاء  من 

املستوى حول اهم التحديات السياسية 
الخارجية واالمنية يف هذه الحقبة. 

غري  بانه  ميونيخ  مؤمتر  اهمية  تكمن 
بروتوكوالت  من  القادة  يحرر  رسمي، 
الحركة  حرية  ويعطيهم  الديبلوماسية، 
كام  ثنائية،  اجتامعات  لعقد  ومرونتها 
عىل  باالمن  للمعنيني  فرصة  يشكل 
واملشورة.  الرأي  لتبادل  الخرباء  مستوى 
يذكر ان مؤمتر ميونيخ ال يصدر قرارات، 
بتوصيات  او  بتنبيهات  يخرج  ما  بقدر 

لحل مشكالت االمن الدويل.
كان  العاملية"،  الصدع  "خطوط  رأب 
خالل  املناقشات  محور  العنوان  هذا 
ومن  العام.  لهذا  لالمن  ميونيخ  مؤمتر 
رئيس  كريستوف هيوسغن،  نظر  وجهة 

الخارجية  السياسة  مستشار   - املؤمتر 
السابقة  االملانية  للمستشارة  السابق 
لدى  السابق  املانيا  انجيال مريكل وسفري 
االمم املتحدة- فان التهديد الذي يواجه 
اوروبا بشكل مبارش هو سبب ملضاعفة 

الحوار.
االوىل  للمرة  ميونيخ  مؤمتر  انعقد 
انذاك  يسمى  وكان   ،1963 العام  يف 
اسسه  الدفاع"،  لعلوم  الدويل  بـ"اللقاء 
كاليست،  فون  ايفالد  االملاين  الباحث 
النازية  ضد  املقاومة  مؤيدي  احد  وهو 
وهتلر يف الرايخ الثالث، وكذلك كان من 
والحقا  تلر،  ادوارد  الفيزيايئ  املؤسسني 
صار اسم املؤمتر "مؤمتر ميونيخ لالمن".

املؤمتر يف مدينة ميونيخ عاصمة  ينعقد 
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وّفر  الحرب.  انتهاء  كيفية  حول  بعد 
مؤمتر ميونيخ لهذا العام بوتقة لتدارس 
العاملية:  التوترات  من  جديدة  قضايا 
يأيت االجتامع بعد ان اسقطت الطائرات 
االمريكية بالون تجسس صينيا مزعوما يف 
املجال الجوي المريكا الشاملية يف بداية 
شباط 2022. وليس معروفا ما اذا كانت 
الخارجية  وزير  عقدها  التي  املحادثات 
انتوين  االمرييك  يي ونظريه  وانغ  الصيني 
بلينكن عىل هامش املؤمتر، قد ادت اىل 
نزع فتيل بعض التوتر الناجم عن قضية 

البالون.
امرييك  متيز مؤمتر ميونخ 2023 بحضور 
اكرث من السنوات السابقة، وهو محاولة 
بايدن  وادارة  املتحدة   الواليات  من 

لتوحيد صفوف الناتو ضد روسيا.
لهذا  تقريره  يف  ميونيخ  مؤمتر  حفز 

توسيع  كيفية  حول  النقاش  العام 
رؤية  عن  يدافع  الذي  االئتالف  وتقوية 
القواعد  عىل  القائم  الليربايل  النظام 
الرأساملية. كام تركز نسخة العام 2023 
فيها  تدور  التي  املجاالت  مختلف  عىل 
املستقبيل  الدويل  النظام  عىل  املنافسة 
البنى  وحوكمة  االنسان  حقوق  حاليا: 

الطاقة  وامن  والتنمية  العاملية  التحتية 
النووي.  واالستقرار 

االورويب  للمركز  تقرير  وبحسب 
للدراسات، تشكل الرهانات الرئيسية يف 

مؤمتر ميونيخ حول االمن عىل االيت:
منظمو  يجد  االنسان:  حقوق  ملف   •
اصبحت  االنسان  حقوق  ان  املؤمتر 
الصني  تجادل  جهة  فمن  نزاع،  موضع 
قد  بلد  اي  يف  التنمية  حاجات  بأن 
املفروضة  القيود  عىل  الرشعية  تضفي 
يف  والسياسية،  املدنية  الحقوق  عىل 
ان  عىل  الضوء  روسيا  تسلط  حني 
حقوق  انكار  تربر  قد  التقليدية  القيم 
االقليات. من جهة اخرى، ازداد الضغط 
بشكل  والسياسية  املدنية  الحقوق  عىل 
كبري يف املجتمعات الدميوقراطية نفسها 

مع صعود الشعبويني غري الليرباليني.
املؤمتر  قال مدير  اوكرانيا:  ازمة  • ملف 
كريستوف هويسغن خالل مؤمتر صحايف 
ان املؤمتر يواجه بعد سنة عىل ارتكاب 
"انتهاكا  بوتني  فالدميري  الرويس  الرئيس 
ميكن  "كيف  ملعرفة  سؤاال  للحضارة" 
قواعد  عىل  مبني  عاملي  نظام  احرتام 
هل  املستقبل  "يف  وتساءل:  محددة". 
سيتوافر نظام تسيطر عليه قوة القانون 

او نظام تسوده رشيعة الغاب؟". 
من  العاملية:  التحتية  البنى  ملف   •
للتجارة  التحتية  البنية  ان  منطلق 
منظمة  قواعد  عىل  القامئة  العاملية 
التجارة العاملية وقوى السوق واالعتامد 
متزايد  بشكل  التاكل  آخذة يف  املتبادل، 
املتحدة  والواليات  الصني  لجوء  مع 
عنها  القوي  املدافع  وحتى  والهند 
وتحقيق  الحامئية  اىل  االورويب  االتحاد 
قدر اكرب من االكتفاء الذايت، فان الفكرة 
السائدة هي ان "القواعد القدمية متوت 

ولكن ال توجد رؤية جديدة يف االفق".
يجد  الجديد:  الدويل  النظام  ملف   •
الصني  رغبة  ان  الغربيون  املراقبون 
الدويل  النظام  كتابة  اعادة  يف  وروسيا 
للتعاون  االسرتاتيجي  االستخدام  رفعت 
اصبحت  آخر.  مستوى  اىل  االمنايئ 

متويل  وكذلك  الغذايئ  واالمن  الصحة 
حيث  رئيسية  سياسية  مجاالت  املناخ 
الجيوسياسية  الديناميات  تتشابك 
الصني  وتتحدى  املتنافسة.  والروايات 
واالورويب  االمرييك  النهج  خاص  بشكل 
مع  االمنايئ  التعاون  مع  التعامل  يف 
الدخل،  واملتوسطة  املنخفضة  البلدان 
واوروبا  املتحدة  الواليات  تشعر  كام 
يف  نفوذها  روسيا  توسيع  من  بالقلق 
يف  وخصوصا  العامل  من  اخرى  مناطق 
القارة االفريقية، مام يؤدي يف كثري من 
سياقات  يف  االستقرار  عدم  اىل  االحيان 
املتنافسة  القوى  تحاول  وبينام  هشة. 
واالسرتاتيجية  التجارية  عالقاتها  تعزيز 
العاملي" هناك خطر  "الجنوب  مع دول 
من ان تنجر تلك البلدان مرة اخرى اىل 
الواقع  هذا  العظمى.  القوى  منافسة 

الدولية وهو ما يعكس عىل نحو متزايد 
من  بدال  الجيوسياسية  الصدع  خطوط 
زيادة  اخرى  جهة  ومن  السوق،  منطق 

االعتامد عىل الطاقة الخرضاء.
يواجه  حيث  النووي:  النظام  ملف   •
القائم تحديات مختلفة:  النووي  النظام 
قبل  من  النووية  الهاوية  حافة  سياسة 
والتوسع  الشاملية،  وكوريا  روسيا 
ومخاطر  الصني،  قبل  من  النووي 
الضامنات  ان  املختلفة.  االفقي  االنتشار 
االسلحة  تحديد  توفرها معاهدات  التي 
يحتاج  بالتايل  باطراد،  التآكل  يف  آخذة 
يحظى  ليك  مراجعة  اىل  النووي  النظام 
املجتمع  بني  الواسع  بالدعم  اخرى  مرة 
النووي  االستقرار  لضامن  الالزم  الدويل 

الحد من التسلح. 
االورويب:  االمن  عىل  الرتكيز  اعادة   •
تسببت الحرب الروسية ضد اوكرانيا يف 
النظام  عىل  ميونيخ  مؤمتر  تركيز  اعادة 
اىل  االن  يحتاج  الذي  اوروبا،  يف  االمني 
هذا  يتطلب  وسوف  بالكامل.  مراجعته 
كتابة قواعد جديدة واصالح املؤسسات، 
ولكن ايضا اعادة التفكري يف اداة الدفاع 
التهديدات  ضوء  يف  بالكامل  االوروبية 
من  اكتشافها  يتم  مل  التي  او  الجديدة 
"قطيعة"  اسامه  مام  عام  بعد  قبل. 
الغرب مع موسكو، جذب رئيس املؤمتر 
ميونيخ  اجتامع  اىل  االنتباه  هويسغن 
الفروف  سريغي  دعوة  عدم  خالل  من 
يف  واملخرضم  الرويس  الخارجية  وزير 
غياب  اىل  االشارة  تجدر  االمن.  مؤمتر 
العام اذ مل تتم  اي مسؤولني روس هذا 
دعوتهم، اما يف العام املايض فقد اختاروا 
عدم الحضور. فيام حرض قادة املعارضة 
كاسباروف  غاري  مقدمهم  ويف  الروسية 

خودوركوفسيك. وميخائيل 
يف  االمال  تاليش  ومع  عينه،  السياق  يف 
التوصل اىل اتفاق نووي ايراين واستمرار 
دعوة  تتم  مل  ايران،  يف  االحتجاجات 
ممثلون  حرض  بل  رسميني،  ممثلني  اي 
منهم  املؤمتر  يف  يتحدثون  للمعارضة 

رضا بهلوي، نجل آخر شاه اليران.

اكثر من 450 شخصية 
من صناع القرار اجتمعوا 

في مؤتمر ميونيخ لالمن 

رئيس املؤتمر رفض 
دعوة وزير خارجية روسيا 

سيرغي الفروف

للضغط  "الجنوب"  بلدان  شهية   يفتح 
من اجل نظام عاملي اكرث انصافا.

• ملف امن الطاقة: تراجعت التصورات 
به يف مجال  عن روسيا كرشيك موثوق 
الطاقة  عالقات  تنقطع  وسوف  الطاقة، 
بني روسيا واوروبا بشكل دائم. النتيجة 
هي تعديل كبري لتدفقات تجارة الطاقة 


