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: آلتي للحركة التصحيحية من ااإلستراتيجية انطلقت النظرة        

.يد عوامل الضعف القائمة في الواقع العربي وتحديد أسبابهادتح -1 

. تحديد المنطلقات اإلستراتيجية القادرة على التعامل مع الواقع  - ٢ 

.تنفيذ التحديد أساليب العمل والصيغ والوسائل القادرة على  - 3 

داف - 4  ين األه ة ب ف والمواءم ة التكيي ق عملي املة لتحقي ة ش راء مراجع وعة  فإج الموض
.واألدوات والوسائل القائمة والمتاحة ومسارات التطور

ان من أ  القد واجهت الحركة التصحيحية العديد من التحديات على المستوى القومي وك  برزه
:



الصهيوني -الحركة التصحيحية والصراع العربي : أوالً 

د    د الخال ح القائ هوض هيونية بقول ة الص اع الحرك د أطم افظ األس هيوني« ح اع الص ة إن أطم
ب ي كت دون فلس واضحة كالشمس ، فاألمر واضح ف م ال يري اليمهم ، إنه طين الصهاينة وتع

دون ل يري ر ، ب اً دون آخ را عربي دون قط ط ، وال يري اك فق ا أو هن ة أرض هن ط أو قطع  فق
. » األرض من النيل إلى الفرات 

:الصهيوني  -وقد حدد القائد الخالد الخصائص والسمات األساسية للصراع العربي    

ير  -ا     راع مص ه ص كل : إن إن ش هيونية ، ف الم الص ع أح تعمار م امع االس اء مط م التق بحك
ة الصراع الذي انتقلت إليه أمتنا العربية اتخذ طابعاً فريداً تميز ببروز دولة عن صرية عدواني

.ريةفي قلب وطننا وعلى حساب تشريد شعبنا العربي ، مما أعطى للصراع طابعاً مصي

:قومية الصراع ترتكز على عاملين أساسيين : إنه صراع قومي -2    

ى , ,إن خطر الصهيونية وأطماعها تشمل سائر الوطن العربي : األول     د موجه إل  وإن التهدي
كل إنسان عربي ؛ إلى كل ما هو عربي ، 

ة المشروع الصهيوني العنصري االستيطاني الت: لثاني ا    ة لطبيع ة العربي  .وسعي وعي األم
.ودفعه ال يكون إال بجهد قومي



الصهيوني -الحركة التصحيحية والصراع العربي : أوالً 

دا :إنه صراع دولي -3 اه بع ا أعط ذا م الم ، وه ب الع ي قل ع ف ة تق ة هام  ألنه يجري في منطق
ا أسه ة المستمرة مم دخالت الدولي ي دولياً من حيث النشأة والتطور وجعله عرضة للت م ف

. ي العالم تعقيده وجعله صراعاً يتحرك داخل الصراع االستراتيجي بين القوى العظمى ف

:خالل العقود الماضية الصهيوني –العوامل المؤثرة في الصراع العربي ومن اهم  

والدول الداعمة لها على تحقيق تفوق على األمة العربية» إسرائيل « حرص  -ا 

اً « كان ولم يزل تفوقاً » اإلسرائيلي « إن التفوق  -٢ اً أو نوعي اع أن يحد من ، استط»كيفي
التفوق الكمي العربي 

ارباستمر» إلسرائيل « الدعم الخارجي الذي يقدم  -:اإلسرائيلي يعود إن التفوق  - ٣

.حالة الضعف القائمة في الوطن العربي -                                      

لتطويق من هنا تبرز أهمية الوحدة العربية ، أو التضامن أو التعاون والتنسيق كوسائل ا - -4
كيف ال« مظاهر التجزئة ، وحشد الطاقات والقدرات العربية ، والعامل األساسي في إدخال 

.إلى الكم العربي » والنوع 



الوحدة العربية: ثانيا

:وهي  الوسائل القادرة على إحداث تغييرات نوعية في الواقع حافظ األسدالقائد الخالد حدد 

:كهدف من أهداف الحزب ووسيلة قادرة على : الوحدة العربية  -ا  

.إنهاء مظاهر التجزئة  -أ                          

حشد الطاقات القومية وإدخال مظاهر التطور فيها ، وتفعيل دورها  -ب                          
وتوظيفها المصلحة األمة العربية 



التضامن العربي: ثالثاً 

: وسيلة وأداة قادرة على » التضامن العربي « أعلن القائد الخالد عن 

. التعامل مع الواقع العربي في ظل الظروف الموضوعية القائمة  -ا                          

. تحقيق مظاهر واسعة من التعاون والتنسيق بين الدول العربية - ٢                        

ئها تحقيق تغيير نوعي في القدرات واإلمكانات العربية ، وفي أدا - ٣                        

.إطار الظروف القائمة  يالوظيفي ف                            

:إلى يهدف والتضامن العربي بهذا المفهوم 

. . ن و التوتر في العالقات العربية بايالخالف والت تطويقت -أ  

. ق تنسيسيع مظاهر التعاون والتو -ب 

ج ـ إن التضامن، كما حدده القائد الخالد ، دو مضمون كفاحي نضالي



تشرين التحريرية حرب: رابعاً 

»  إسرائيل«أدت حرب تشرين التحريرية إلى نتائج كبيرة وواسعة لمصلحة األمة العربية وضد

: ومن ابرز هذه النتائج

: على الصعيد العسكري - ١
- تيجيةاإلسترا ة، وتحقيق المفاجأ»رائيلسا« من ة نزاع زمام المبادرتا

-  تأكيد قدرة اإلنسان العربي و جدارته القتالية وشهامته وإمكاناته.

-  يتها إسرائيل األمنية وإستراتيجقوية لنظرية شكلت حرب تشرين ضربة عسكرية
العسكرية 

- تشرين فعالية القدرات واإلمكانات العربية ب زت حربرا

-  بخسائر بشرية ومادية تجاوزت قدرتها على تحملها »  اسرائيل« اصابت  .



تشرين التحريرية حرب: رابعاً 

:على الصعيد السياسي  -2
هيونية  -• ات الص ة المخطط ي مواجه ومي ف ير الق دة المص رين وح رب تش دت ح جس

.واالستعمارية 

.أسهمت في توسيع دائرة التفهم الدولي للقضايا العربية  -•

ة ، و -• ا الالتيني ا وآسيا وأمريك ي أفريقي دول ف ع ال ة م ات العربي ة توثيق العالق ع حرك م
.علم االنحياز 

: على الصعيد االقتصادي  - ٣
-  إسرائيل « أبرزت حرب تشرين أهمية البترول العربي في المعركة مع «

 للثروات العربية المتاحة» ـ أبرزت الحرب فعالية االستخدام االستراتيجي



:مواجهة المخططات االستعمارية الصهيونية : خامساً 

متعددة المظاهر التي  يجيةوردا على التحرك الصهيوني االستعماري جاءت الحركة االسترات
:بدأتها سورية واستهدفت 

.مواجهة المحاوالت الصهيونية االستعمارية الهادفة إلى تطويق النتائج اإليجابية - ١

مواجهة المحاوالت الصهيونية االستعمارية التي استهدفت إنهاء التضامن العربي ،  - 2
.وتفتيت وحدة الموقف العربي 

مقاومة المحاوالت الهادفة إلى فرض مظاهر االستسالم واليأس ، وصياغة فكر جديد في  - ٣
.الواقع العربي 

رت  4 وم ، وأجب ة ي ة مئ ي استمرت قراب ل الشيخ الت ئيل إسرا« ـ البدء بحرب الجوالن وجب
.على االنسحاب من األراضي العربية المحتلة

ؤامرة تقديم المساعدات العسكرية والسياسية واالقتصادية للقطر اللبناني بهدف تط-5 ويق الم
.و إيقاف الحرب األهلية ، والحفاظ على عروبته ووحدته

 .رفض أية تسويات جزئية على حساب القضايا القومية -6



:مواجهة المخططات االستعمارية الصهيونية : خامساً 

ام  ٧ ران ع تعماري حزي هيوني ـ االس دوان الص دي للع ق  ١٩٨٢ـ التص ان وتطوي ى لبن عل
.نتائجه العسكرية ومنعه من تحقيق أهدافه

عدوان على لبنان بإطالقبال» اإلسرائيلي «  -مواجهة التصعيد األطلسي  - ٨

ة هو أن الشعب الذي يملك أبناؤه إرادة الشهاد« والتأكيد على » الشهادة أو النصر « شعار  
»الشعب الذي يملك حتمية النصر 

دم التميي -9 ا ، وع   زمواجهة محاوالت إلصاق صفة اإلرهاب بالمقاومة الوطنية بهدف إنهائه
. بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة للشعوب من أجل حريتها واستقاللها

يتي والدول مواجهة النتائج السلبية للمتغيرات الدولية التي أدت إلى انهيار االتحاد السوف -10
المي لمص وى الع زان الق ي مي ل ف روز خل ة ، وب ايا العربي ة للقض تراكية الداعم لحة االش

ة  دول الداعم رائيل إل« ال ة . » س رات الدولي ائج المتغي ف نت رائيل توظي ة إس ومحاول
 .لمصلحتها 

د  د الخال ة تُرضخ الشعوب لمشي« :قال القائ رات الدولي ان أحد يظن أن المتغي ة  ةئإذا ك باطل
»..التها س هذه األحد ألنه لم يستعد السيرة البشرية ولم يستوعب مدلوئوقوة غاشمة فب



مفاوضات السالم: سادسا

:يمكن تقسيمها إلى . مرت عملية السالم بتطورات هامة ومراحل متعددة 

:عملية السالم قبل مؤتمر مدريد : المرحلة األولى 

  م صدر ال ١٩6٧بعد عدوان حزيران عام ام  2ـ ت ٢4٢قرار مجلس األمن رق  1967ع
: الذي تضمن النقاط التالية 

. اإلعراب عن القلق بشأن الوضع في الشرق األوسط  - ١

. ـ عدم القبول باالستيالء على ارض بواسطة الحرب 2

.الحاجة إلى العمل من أجل السالم  - ٣

:وحدد القرار مضمون السالم بما يلي  

من األراضي التي احتلت في النزاع األخير » سحب القوات اإلسرائيلية  -ا       

ـش ضمن  - 2      ي العي إنهاء حالة الحرب ، واحترام وحدة األراضي وسيادتها ، والحق ف
. حدود آمنة ومعترف بها 



مفاوضات السالم: سادسا

 في محاولة  1973العام  ٣٣٨مجلس األمن رقم  صدر قراربعد حرب تشرين التحريرية
:  من المجتمع الدولي إليجاد حل سلمي للصراع وتضمن القرار 

.  وقف إطالق النار  -ا             

. ٢٩٢تنفيذ قرار مجلس األمن  - ٢            

بذل  - البدء بالمفاوضات من اجل تحقيق سالم عادل في الشرق األوسط - ٣            
1974المجتمع الدولي آنذاك جهوداً واسعة لعقد مؤتمر دولي للسالم في جنيف 

  ١٩٧٣في الجزائر عام  ةالسادس ةالقمة العربيكذلك عقد  -    

ة أجرت الواليات المتحدة األمريكية اتصاالت موسعة مع سورية قام بها وزير الخارجي -  
وقد . م آنذاك هنري كيسنجر والرئيس األمريكي ريتشارد نيكسون بغرض تحقيق السال

وزير الخارجية -وصف هنري كيسنجر 



مفاوضات السالم: سادسا

:مؤتمر مدريد للسالم: لمرحلة الثانية ا       

 -سلمي للصراع العربي  مبادرة دولية إليجاد حل أعلن عن ١٩٩١م ابعد تحرير الكويت ع       
ق األمن والسالم يهدف الصهيوني  ى تحقي ي  إل د ف رايعق ى ق م اإلسبانية ، يستند إل رات األم

 .و على مبدأ األرض مقابل السالم/  ٣٣٨-٢٩٢/ المتحدة 

ؤتمر ١٩٩١تشرين الثاني  ٢تشرين األول و  ٣٠عقد المؤتمر بين         ي الم  -بحضور راعي
ورية ولب ن س ل م ؤتمر ك ر الم وفيتي ، وحض اد الس ة واالتح دة األمريكي ات المتح ان الوالي ن

ي و  د األردن ن الوف زء م طينيون كج رائيل « واألردن والفلس ب» إس فة مراق ر بص .  ومص
. وتمت دعوة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي بصفة مراقبين



مفاوضات السالم: سادسا

محاوالت تطويق مؤتمر مدريد :

ل السالم العادللحيلولة دون العمل الحتواء مؤتمر مدريد وتطويقه » إسرائيل « ت أبد    
:والشامل وذلك من خالل

.لقضايا األساسيةاعلى القضايا الهامشية والثانوية دون  التركيز -ا 

.جعل أمنها المرجعية الرئيسية لعملية السالم» إسرائيل « محاولة  -٢

:اللالعمل على تفتيت وحدة الموقف العربي في المؤتمر الذي كانت تقوده سورية من خ -3

إطالق المفاوضات متعددة األطراف -أ                   

  1993ب ـ التوصل إلى اتفاقيات منفردة مع منظمة التحرير                  
١٩٩4ج ـ التوصل إلى اتفاقيات منفردة مع األردن                   

»  إسرائيل« استهدفت : » السوق شرق أوسطية « العمل على تحقيق  -د                     
.يمن إطالق آليات تنفيذ هذه السوق تحقيق المزيد من االختراقات في الجانب العرب



مفاوضات السالم: سادسا

ـ  ت  -ه رائيل « تمكن ام » إس ة ،  م 1963ع دول العربي ض ال ع بع ات م ة عالق ن إقام م
.واستمرت في محاوالتها لتوسيع هذه العالقات وإنهاء المقاطعة العربية لها

ن  -و  ي ع ى التخل ا عل ورية إلجباره ى س عة عل كرية واس ية وعس غوط سياس ة ض ممارس
.مواقفها المبدئية و الثابتة من عملية السالم

تالم  ع اس الم م ة الس رت عملي د تعث ز« وق ز» بيري ه لمج رائيلية وارتكاب ة اإلس رة الحكوم
: وقد أدار القائد الخالد حافظ األسد بكفاءة أدت إلى ........فانا

تحويل دمشق إلى مركز للنشاط الدبلوماسي  -1

ة ،  -2 ا المختلف ة وخيوطه ام األزم اك بزم ى اإلمس رة عل د الكبي د الخال درة القائ ات ق إثب
.وتوظيفها التوظيف األمثل لمصلحة الحق القومي واألمة العربية

.والواليات المتحدة األمريكية بشرعية المقاومة» إسرائيل « اعتراف  - ٣



مفاوضات السالم: سادسا

 :المرحلة الثالثة 
د استالم  اهوبع امين نتني ى السلطة برئاسة بني ي المتطرف إل ود اليمين  ١٩٩٩»  حزب الليك

:الذي بدأ سياسة جديدة استهدفت تقويض عملية السالم من خالل

: اإلسرائيلية تجاه العملية السلمية وهي « اإلعالن عن الالءات  -ا  

. ال لالنسحاب من الجوالن وبقية األراضي المحتلة  -                  

. ال لالنسحاب من القدس ، وال للقدس العربية  -                  

.ال للدولة الفلسطينية  -                  

ى فصل المس» خيار لبنان أوالً « محاولة إضعاف الموقف السوري بطرح  - ٢  ار الهادف إل
.السوري عن اللبناني 

 .االستمرار في سياسة االستيطان والتوسع - ٣
ألف مواطن فلسطيني 50محاولة تغيير الوضع السكاني لمدينة القدس بالتخطيط لطرد  -4

»  إسرائيل« ـ التهديد بإشعال الحروب في المنطقة ، وتوسيع االعتداءات 5



مفاوضات السالم: سادسا

ة ال -6 ا عملي ي قامت عليه ة الت ادئ العام زات األساسية ، والمب سالم محاوالته تغيير المرتك
األرض مقابل السالم إلى السالم واألمن مقابل السالم و هي منذ مؤتمر مدريد 

ة  -٧ رائيل « محاول ا» إس ال تركي ورية بإدخ ق س ة لتطوي ي المنطق دة ف اور جدي ة مح  إقام
» إسرائيل « ولمصلحة 

ـ الضغط على السلطة الفلسطينية لتطويق ما تم التوصل إليه من اتفاقيات بمطالبتها 8
.المستمرة بالقضاء على االنتفاضة 

. احتواء عملية السالم بافتعال أزمات مستمرة -9  

إضعاف الدور الدولي وتغييبه في عملية السالم وقصره على الدور األمريكي ،  -10
نوالموقف األمريكي اآلن محكوم بصفتين أساسيتي

-  ضد األمة العربية » إلسرائيل « االنحياز الكامل.

-  العجز الكامل عن أي عمل أو تحرك فاعل إلنقاذ عملية السالم ودفعها إلى األمام



مفاوضات السالم: سادسا

: مع عملية السالم على  هافاعلموقفها و تفي ارتكزت سورية 

عملية السالم التمسك بالسالم كخيار استراتيجي ، وكشف السياسة اإلسرائيلية المناهضة ال -ا 
. أمام المجتمع الدولي 

. ـ االستمرار في تفعيل دور المجتمع الدولي بتفعيل الدور األوروبي  ٢

ة السياسة العنصرية اإلس - ٣ ي لمواجه رائيلية التحرك السوري المستمر لتفعيل موقف عرب
االجتماعات واللقاءات والمؤتمرات على الصعيد الرسمي 

عى  - 4 ذي تس وة ال ق الق دي لمنط رائيل « التص ة ب» إس ة العربي ى األم ه عل ى فرض ديالً إل
د و. ألسلوب المفاوضات  د ق د الخال يّن القائ ذا ط« : ب وة اإلسرائيلي ه ق الق ق إن طري ري

د ي ي وأن . . أحد  مسدود ألن تفوق القوة لم يثبت في الماضي ، ولن يثبت في المستقبل ف
. »حركة التفوق ستكون باتجاه العرب 



                  

انتهت المحاضرة  

Dr.Saleh AlRached

انتهت المحاضرة


