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 القمم الدولية  املنهج الكمي يف تقييم مؤمترات

 1أ. د. وليد عبد احلي 

 

 : مقدمة
 

كثرياً ما تباينت اآلراء يف تقييم حدث سياسي معني، وملا كانت الظاهرة السياسية هي األكثر  
املعيارية، مالت البحوث السياسية تدرجيياً حنو املنهج السلوكي يف حتليل  غواية إلصدار أحكام التقييم  

وتقييم بل والتنبؤ يف الظواهر السياسية. ويقوم املنهج السلوكي على تدعيم املناهج الكيفية بتوظيف  
آليات تكمية الظواهر واستخدام طرائق التحليل الر�ضي واإلحصائي، فيتحول املنهج الوصفي أو  

أو التارخيي...إخل إىل مناذج قياس ورصد حجم التغري الكمي يف الظاهرة موضوع البحث،  املقارن  
ويتّم تقسيم الظاهرة الكربى إىل مؤشرات فرعية ليتم قياس كّل منها عرب الزمن أو عرب مقارنة هذه  

 املؤشرات ببعضها البعض. 

املنهج الكمي بفعل تغلغل املدرسة السلوكية وابلرغم من أن لكل منهج مثالبه، فإن تزايد التوجه حنو  
واالبتعاد عن   الظواهر  املوضوعية يف حتليل  تعزيز مستوى  إىل  أدى  املستقبلية  الدراسات  وبضغط من 

 االنطباعية واالحنياز األيديولوجي بقدٍر كاٍف. 
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رئيس الوزراء الربيطاين وينستون  ومتثل ظاهرة مؤمترات القمة، وهو التعبري الذي جرى تداوله منذ طرحه  
، أحد الظواهر التطبيقية للنشاط السياسي والديبلوماسي،  1950سنة    Winston Churchillتشرتشل  

رائدة يف    Johan Galtungورمبا تكون دراسة يوهان جالتنج  
هذا اجملال، فهو يرى أن الدول ككيا�ت معنوية ال تتعامل  
مع بعضها البعض إال عرب األفراد، وهو ما يستوجب اعتماد  
هؤالء األفراد وحدة التحليل ال بصفتهم الفردية بل بصفتهم 
ورئيس  الرئيس  بني  الصالحيات  يف  فرق  فهناك  التمثيلية، 

د دراسة مؤمتر دويل ال بّد  الوزراء ووزير اخلارجية، وعليه، عن
من حتديد املركز السياسي للفرد املشارك يف النشاط السياسي  
والدولة اليت ميثلها هذا الفرد، لكن جالتنج عّد مؤمترات القوة 

هي اليت يشارك فيها رؤساء الدول أو رؤساء الوزراء فقط، أما  
وى القطبية الدولية، وقد طّبق جالتنج هذا  وزراء اخلارجية فال تُعّد قمة إال إذا كان املشاركون من الق

 1961.2– 1941التصور يف دراسٍة حّلل فيها مؤمترات القمة الدولية خالل الفرتة 
لفرتة    اً وتتباين تعريفات مؤمترات القمة من ابحث آلخر يف بعض اجلوانب، فقد كان املعىن حمصور 

وهو ما كرسه تشرتشل، كما    ، يف زعماء القوى العظمى وبعدها  كافية خالل احلرب العاملية الثانية  
و رئيس الوزراء حسب  أ ول  احلاكم األ   ؛ ول من قيادة الدولة أل ن مستوى التمثيل احنصر يف الصف ا أ 

بعض املناقشات    شكاالت يف حتديد معىن مؤمترات القمة مع بروز إ وهنا برزت    بنية النظام السياسي، 
و املمثل الشخصي  أ و �ئب الرئيس  أ م ال؟  أ ضمن قائمة القمة    حول مدى اعتبار ويل العهد مثالً 

 للرئيس. 
القمة فهناك آراء متباينة يف هذا اجلانب، فهناك من يرى أن ظاهرة  أ  ما موضوع دور مؤمترات 

د  وترية  من  زادت  العوملة  مثل  السابق كا ي كربى  ففي  القمة،  الش بلوماسية  ا أ ن  هو  احمللي  كثر  أل ن 
ن تزايد التشابك والتداخل بني دول العامل بسبب  أ عمال احلاكم، مث ما لبث  أ على جدول    حضوراً 

الباب   فتح  ما  والرتابط االقتصادي والتقين وغريه، وهو  الدولية  التجارة  الشأن  أ اتساع  مام  تسلل 

 يوهان جالتنج 
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خرين،  صبح الشأن العاملي يزاحم الشأنني اآل أ ومع تنامي ظاهرة العوملة    . ىل هذا اجلدول إ قليمي  إل ا 
وبشكل  د  مريكي يف مؤمترات القمة تصاعَ أل مشاركة الرئيس ا  ن معدل أ حدى الدراسات على إ وتدل 

، فقد ارتفع املعدل  2007ىل  إ   1945  سنة تدرجيي من  
مؤمتر    6.53ىل  إ   مؤمتر قمة شهر�ً   0.59الشهري من  

شهر�ً  حلف    3، قمة  قمة  اجتماعات  يف  نظر�  ولو 
 North Atlantic Treaty  ) الناتو مشال األطلسي ( 

Organization (NATO)   خالل الفرتة نه أ سنجد  
سنوات، لكن الفرتة من    4مؤمتر كل    حنو ي بواقع  أ مؤمترات قمة،    10عقد احللف    1990– 1949
يقاع مؤمترات القمة للناتو  إ ن  أ ، مما يعين  قمة سنو�ً   1.6ي بواقع  أ قمة،    11عرفت    2008ىل  إ   1991

 4لوماسية القمة. ي ذهبنا له من تزايد دور دب تسارع بقدر يقرتب من الضعف، وهو ما يؤكد ما  
ترى أن تنامي دور الرأي العام وهيئات اجملتمع املدين احمللي واإلقليمي    أخرى،   وهناك دراسات

والدويل، وتطور وسائل االتصال تُلقي بظالهلا على مؤمترات القمة ابجتاه تراجع دور هذه الديبلوماسية  
من حيث الفاعلية، ال سّيما أن مؤمترات القمة املقتصرة على الزعماء تناقش موضوعات متنوعة قد  

توفر اخلربات الكافية لرؤساء الدول أو احلكومات إلدراك أبعادها خصوصاً يف ظّل التعقيد اهلائل  ال ت 
ويرى ابحثون آخرون أن ملؤمترات القمة جوانب إجيابية وأخرى سلبية، فهي تعزز    5يف اجملتمع الدويل، 

ا عند وجود زعماء يفتقرون  الثقة أحيا�ً لكنها قد تنتهي الهتزاز هذه الثقة بني طرَيف العالقة، ال سّيم 
للخربة الديبلوماسية، كما أن حماولة اسرتضاء الرأي العام يف جمتمع كل زعيم يلعب دوراً يف جناح أو  

القمة.  املس   6فشل  تتباين  السياسي،  لة طبقاً أوهنا  الدمي  للنظام  الدول  و  أالفشل    لقراطية يشكو ففي 
مر ليس هبذا ألالت االنتخاابت القادمة، لكن ايف جو   خصوصاً حد عوامل دعم مركز الرئيس  أالنجاح  

 و الدول الوراثية للعرش.أحلزب الواحد ايف الدول ذات  لالشك
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 :بلوماسية القمة يف العالقات الدوليةيدور د
 

و أقليمية  إلن العديد من مؤمترات القمة امن أرغم  ابل
ىل نتائج غري ذات قيمة مادية ملموسة، إال إالعاملية تنتهي  

�ا تسهم أن رمزية القمة هلا داللة يف  أن هناك من يرى  أ
وابلتايل تكريس فكرة البعد ،  يف تكريس فكرة احلوار الدويل

ن تبادل وجهات إذ إدارة العالقات الدولية، إالسلمي يف 
لعالقة ويعزز مستوى الفهم اجليد  ايؤسس لبناء الثقة بني طريفَ —حىت ولو مل حيصل اتفاق—النظر

على ذلك يف القمم السوفييتية   ي مثاالً أصحاب هذا الر أويعطي    لوجهة نظر الطرف اآلخر،  لكل طرف
ن أخرى ترى ألكن وجهة نظر  عمق اخلالفات بني الطرفني.  من رغمابلمريكية خالل احلرب الباردة ألا

 7ىل نتائج ذات مضمون سليب مثل:إعدم حتقيق نتائج ملموسة قد يقود 
و الدويل، وميكن مالحظة أقليمي  إلو اأي العام احمللي  أبلوماسية القمة لدى الر يضعاف صورة دإ   .1

Fي العام العريب لنتائج القمم العربية. ألة يف مستوى توقعات الر أهذه املس 

8 

نه  الذين شاركوا يف القمة بسبب الفشل يف حتقيق نتائج، نتيجة تفسري الفشل أبضعاف مركز القادة  إ   .2
و دليل على الفقر يف املعلومات واملهارات  أ بلوماسي لدى احلاكم،  يدليل على قصور الذكاء الد

 نه دليل على النزق السياسي. أ و أ ،بلوماسيةيالد

 من صورة احلاكم.  املفاوضات قد يهزّ ن تقدمي تنازالت يف أقلق القادة من . 3

حاطة بكافة  إلن التشابك والتعقيد يف الشأن الدويل، وأتثري العوملة، جعل اأويرى ابحثون آخرون  
 خصوصاً من اجملاالت  يف غاية التعقيد، وهو ما جعل القادة يفوضون كثريا ً   مراً أي قضية  أمالبسات  

ن احلاكم يتحمل تبعات  إ جناز املهمة فإالتكنوقراط يف  ذا فشل  إىل التكنوقراط، فإذات الطابع التقين  
 للمشاركة لكي ال تقع مسؤولية الفشل مباشرة عليه.  قل محاساً أالنتائج وهو ما جيعله 

الواحدة يف عشرات املنظمات  ين دإمن جانب آخر، ف الدولة  القمة بعد اتساع عضوية  بلوماسية 
فقدت مثل هذه املؤمترات  أىل املؤمترات عن بعد،  إ  التكنولوجي وصوالً قليمية، ونتيجة  للتطور  إلالدولية وا
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ة كانت طاغية يف اتريخ العالقات الدولية، وهو ما يفقد املفاوضون  خاصية القرارات السرية، وهي ِمس 
 آلية كانت فاعلة يف السابق.

 

 :املؤشرات الكمية لتحليل وتقييم مؤمترات القمة
 

البحث، فإننا سنركز حبثنا على مؤمترات القمة العربية، مستفيدين من املؤشرات نظراً التساع موضوع  
أو   الثنائية  القمم  أننا سنتجاوز  إىل  التنبيه  العامل كّله، مع ضرورة  القمة يف  ملؤمترات  التحليلية  والطرائق 

 الثالثية بني الزعماء العرب واليت قد تسبق أو تلحق مؤمترات القمة اجلماعية. 
مؤمتر قمة، أي مبعدل مؤمتر    19ما جمموعه    2001–1964ت الدول العربية خالل الفرتة  لقد عقد 

سنة تقريباً، وعند توزيع هذه املؤمترات جند أن سبعة مؤمترات منها ُعقدت يف املغرب، أي   1.9قمة كل 
مؤمترات، ومؤمترين لكل من األردن واجلزائر والعراق، واقتصرت تونس   4%، تليها مصر  37ما يقارب  

هذه    9ة. والسودان على مؤمتر واحد لكل منها، بينما مل يُعقد أي مؤمتر قمة عريب يف أي دولة خليجي
ظاهرة تستحق التأمل، فلماذا هذا الدور الكبري للمغرب من �حية، وملاذا كانت أكثر من ثالثة أضعاف  

 سنة؟ 36اجلزائر أو العراق، مث ما داللة أن اخلليج مل يستضف أي قمة عربية خالل  

سة مؤمترات يف  مؤمتر قمة أيضاً، كان من بينها مخ 18، فقد ّمت عقد 2022إىل  2001أما الفرتة من 
سنة مل يتم عقد قمة واحدة يف أي من دول   37دول اخلليج، فهل يعكس ذلك داللة معينة أبنه خالل  

سنة؟ واملالحظ أنه من اخلمسة مؤمترات كان اثنان    20اخلليج، بينما ّمت عقد مخسة منها خالل حنو  
وهل له صلة ابملنافسات اخلليجية  منها يف السعودية واثنان يف قطر وواحد يف الكويت، فهل هلذا داللة؟  
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الفرتة من   العربية خالل  اآلن؟  2010وابالضطراابت  االجتماعات   إىل  تلك  القمم  هلذه  أضفنا  وإذا 
مؤمترات؟ فهل هذا جتسيد النتقال الوزن من دول   6الطارئة فإن عدد ما استضافته دول اخلليج يصبح 

 10الثورة إىل دول الثروة؟ 
وتشري دراسة غربية حول مؤمترات القمة العربية، أن اخلالفات العربية يف مؤمترات القمة تدور حول  
ستة جوانب: من حيضر؟ ما جدول األعمال؟ مىت يعقد املؤمتر؟ أين يعقد؟ ملاذا يعقد؟ كيف يتم حّل  

 11خلالف؟ نقاط ا
من الطبيعي أن حتاول كل دولة أن تدعي أن القمة اليت تعقد فيها �جحة، بينما خصوم هذه الدولة  
سيحاولون تشويه الصورة العامة والنتائج خصوصاً، وهو ما دفعنا للتفكري بتقييم دقيق ملؤمترات القمة 

ة السياسية العربية على االنضباط يف  العربية بعيداً عن الغرائزية أو االنفعال اللحظي، وملساعدة الثقاف
التقييم لكل ظاهرة سياسية، وال نّدعي أن املنهج املقرتح هو منهج كامل، لكننا نرى أنه أفضل بقدٍر 

 كبري من التقييم االنطباعي والقائم على التحليل املتسرع. 
ويف حالة القياس الكمي للقمم عرب فرتة زمنية كاملة ميكننا  

" ملختلف املؤشرات اليت  Mega-trendظم  رصد "االجتاه األع 
رؤى   طرح  نستطيع  وابلتايل  أساسها،  على  القياس  يتم 
الواقع املكشوف ومع املتغريات   مع  تناغماً  اسرتاتيجية أكثر 

 الدفينة يف ابطن الظاهرة. 
 

 :منوذج القياس املقرتح
 

االستقرار أو الدميوقراطية أو الفساد، ميكن  كما يتم تقييم مستوى النمو يف دولة معينة، أو مستوى  
لنا أن نضع مؤشرات تساعد� على تقييم الديبلوماسية العربية من خالل ظاهرة حمددة هي القمم العربية،  

   وقد حدد� لظاهرة القمة العربية مؤشرات ميكن حتويلها لدالالت كمية على النحو التايل:
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 عدد الكلي:   ل قياساً لعدد احلضور الفعلي للدول  .1

ميثل احلضور مؤشراً على درجة من احرتام الدولة املضيفة أو احرتام قيادهتا الداعية للقمة، كما يشري  
إىل أن الدولة لديها استعداد أويل للتعاطي مع  
ما   خالل  من  طرحها  سيتم  اليت  املوضوعات 
أن   ميكن  وعليه  األعمال،  جدول  يتضمنه 
املدعوين،   إمجايل  من  احلضور  نسبة  حنسب 

قي عالية  ونعطي  احلضور؛  لنسبة  نقاط،    3مة 
 نقطة.  1نقطة، وضعيفة  2ومتوسطة 

مستوى التمثيل يف القمة لكل دولة (الرئيس، أو احلاكم، أو رئيس الوزراء، أو وزير اخلارجية، أو   .2
واحتماالت   االهتمام  على درجة  بنفسه مؤشراً  احلاكم،  الدولة،  رئيس  ميثل حضور  ذلك)،  دون 

م أن صالحيات املوظف احلكومي تتسع ابرتفاع مكانته يف ُسّلم صنع القرار،  اإلجناز، إذ من املعلو 
فوجود رئيس الدولة يعين أن التذرع ابلصالحيات تكون خمتلفة عن حضور رئيس الوزراء أو وزير  
اخلارجية أو ما دون ذلك، وكثرياً ما كان ختفيض مستوى التمثيل مؤشراً على عدم الرضا عن املؤمتر، 

ضا من سياسات الدولة املضيفة، أو بسبب العالقة مع رئيس هذه الدولة املضيفة، أو  أو عدم الر 
من ابب التعامل ابملثل، فإذا تغّيب رئيس الدولة املضيفة عن قمة يف بلٍد ما فإن رئيس تلك الدولة  

ض  قد يتغّيب عن القمة املطروحة كرٍد على تغّيب رئيس الدولة املضيفة، وميكن استثناء حاالت املر 
 أو وقوع حدث مفاجئ. 

رئيساً أو ملكاً وأمرياً، وحساب   22وعليه، ميكن حساب عدد رؤساء الدول، مثالً يف الدول العربية     
نسبة الرؤساء احلاضرين ونسبة الدول اليت متثلت برئيس الوزراء أو ويل العهد أو �ئب الرئيس...إخل،  

 وعدد الدول املمثلة بوزير اخلارجية أو ما دون ذلك، مث حساب نسبة كل مستوى على حدة. 
هذا اجلانب على املقاييس الدولية اخلاصة مبكانة  وزن الدول احلاضرة يف املؤمتر، وميكن االعتماد يف  .3

الدول يف مستوى القوى الدولية واليت تعتمد يف القياس على مئات املؤشرات الفرعية؛ السياسية،  
سياسية...إخل، فكلما كان عدد احلضور من الدول –واالقتصادية، واالجتماعية، والعسكرية، واجليو
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كما أن األمر ينطبق على القرارات اليت سنشري هلا الحقاً، أي    األقل أمهية كان ذلك مؤشراً سلبياً، 
كم هي نسبة القوى املركزية اليت أيدت القرار، وكم هي نسبة من رفضه أو امتنع عن أتييده، فكلما  
الفعلي   للتطبيق  االنتقال  التنفيذ ويسر  املركزية أعلى دّل ذلك على احتماالت  القوى  كان أتييد 

نش أوميكن    نسبياً. اجلانب  ن  هذا  يف  اإري  االحتاد  قيام  صفة  إلىل  الصهيوين  الكيان  مبنح  فريقي 
بلوماسية يف القارة  يلغاء هذا القرار مستفيدة من مكانتها الدإ"املراقب"، لكن اجلزائر متكنت من  

 12فريقية.إلا

التمثيل املشارك  العالقة بني عدد ومستوى احلضور وبني الدولة املضيفة للمؤمتر: إن عدد ومستوى   .4
يف القمة مؤشر على مستوى العالقة بني الدولة املضيفة وبني بقية الدول، وهنا ال بّد من حساب 
معامل االرتباط بني حضور الرئيس ومستوى العالقات التجارية والسياسية والثقافية والعسكرية...إخل  

قانونية مثل جتميد عضوية دولة،  بني البلد املضيف وبني الدولة املشاركة، ما مل يكن هناك مشكلة  
أو أن امليثاق يشرتط بعض الشروط غري املتوفرة حلظة انعقاد القمة. وإذا أظهر لنا معامل االرتباط  
وجود عالقة، عالية أو متوسطة أو ضعيفة، بني مستوى التمثيل وبني حجم العالقات بني الدولة  

كن إذا تبني ضعف االرتباط ميكن إسقاط املضيفة والدول املشاركة ميكن حساب ذلك ر�ضياً، ول
 حساب هذا املتغري.

مدة املؤمتر وعدد بنود جدول األعمال وتقييم أمهية بنود اجلدول:  .5
ميثل جدول األعمال مؤشراً مهماً على تقييم القمة، إذ إن إدراج  

موضوعاً مثالً على قمة ليوم واحد ومبشاركة عدد كبري من   40
وح، ألن ذلك يعين أن الوقت املتاح  الدول هو مؤشر سليب بوض 

عدد  بسبب  جداً  حمدوداً  سيكون  موضوع  كل  ملناقشة 
املوضوعات وعدد املتحدثني من ممثلي كل دولة، وتشري دراسات  

املوضوعات   ز�دة  إن  بل  واضح،  بشكٍل  اإلشكالية  هذه  على  العربية  اجلامعة  اجتماعات  عن 
منع مناقشة موضوعات معينة إال  لفرتة قصرية. وتزداد املشكلة حدة إذا كانت  تستهدف أحيا�ً 

بعض املوضوعات معّقدة وحتتاج ملداوالت طويلة، مما يعين أن مدة املؤمتر املقررة ستكون سيفاً على 
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رقبة هذه املوضوعات املهمة، وعليه جيب حساب كم هو عدد املوضوعات املطروحة يف جدول 
ة متوسط األمهية، مث نسبة املوضوعات اإلجرائية غري األعمال، وكم هي نسبة املهم جداً منها، ونسب

 املهمة نسبياً. 

 - التغّيب عن التصويت    -االمتناع عن التصويت    -الرفض    – التصويت على القرارات (التأييد   .6
القاعدة  مراعاة  من  بّد  ال  وهنا  املتخذة،  ابلقرارات  جوهري  بشكل  اإلجناز  يرتبط  االنسحاب): 

وسر�نه، فهل هو ابإلمجاع أو ابألغلبية، وهل هي مطلقة أو نسبية أو ابلثلثني،    القانونية الختاذ القرار
مث حساب عدد املصّوتني واملمتنعني عن التصويت واملتغّيبني عن اجللسة أو املنسحبني من اجللسة، 
لقوة املوافقني عليه أو   استناداً  القرار  وكل ذلك يسهل حتويله إىل نسب مئوية وحتديد مدى قوة 

 عرتضني وأوزا�م النسبية. امل

أمهية القرارات اليت ّمت أتييدها: تضع أغلب املنظمات الدولية   .7
يف مواثيقها تصنيفاً للموضوعات والقرارات اليت أتخذها، فهناك  
املوضوعات الشكلية أو ذات الطابع اإلجرائي؛ موعد القمة،  

وهناك   معينة...إخل،  جلان  وانتخاب  املوضوعات ومكا�ا، 
أو   االقتصادية،  أو  املهمة،  السياسية  القضا�  مثل  اجلوهرية 
العسكرية ذات التأثري على األمن القومي أو على السياسات 
املهمة   املوضوعات  نسبة  وكلما كانت  املشاركة،  للدول  العليا 

ال القرارات  اليت ّمت اختاذ قرار فيها أعلى كلما كانت قيمة اإلجناز أعلى. وقد دأب الباحثون يف جم
اجلوهرية على حتليل مضمون هذه القرارات، فهل هي عامة أو حمددة اجلوانب بشكل دقيق، وهل 
هي جمرد مناشدات، وهل فيها حتديد خلطوات التنفيذ، أو حتديد إجراءات معينة، أو حتديد مدى  

  املضمون فيها.  زمين للتنفيذ...إخل، ويتم حساب عدد القرارات املهمة وحتديد وز�ا طبقاً لتحليل
ما ما يسمى حتليل املضمون  ن منهجية حتليل املضمون تصلح لدراسة هذه القرارات ال سيّ أومعلوم  

   اهليكلي واملفاهيمي.



 11         الز�تونة للدراسات واالستشارات مر�ز         

عدد القرارات اليت ّمت تشكيل جلان متابعة لتنفيذها: ميكن الفصل بني هذه النقطة وما سبقها، فاختاذ   .8
قرارات بتشكيل جلان متابعة لتنفيذ القرارات وتقدميها تقارير دورية عن مدى اإلجناز يف القرارات  

ذ، فإذا كان عدد القرارات املهمة اليت ّمت اختاذها، وهو مؤشر على مستوى جدية القرارات ونوا� التنفي
مؤشراً على األمهية األكرب والعكس صحيح، فإذا َخلت القرارات  ذات جلان املتابعة أعلى كان ذلك  

 دون أي التزام.دولة من أي جلان متابعة فإن ذلك يعين ترك األمر لكل 

قييم، وميكن حتديد مستوى التنفيذ الفعلي: ميكن اعتبار هذا املؤشر هو البعد املستقبلي يف عملية الت .9
 مستوى التنفيذ من خالل مؤشرات فرعية مثل: 

 الدولة املشاركة يف القمة جلنة أو هيئة لتنفيذ القرارات. ختصيص  .أ

 مبالغ مالية أو بنية حتتية مناسبة لتنفيذ القرار. أو الدول املشاركة اعتماد الدولة  .ب 

  وتقدمي تقارير دورية حول ذلك. احملددةاملدة املقرتحة لإلجناز ومدى التزام الدولة ابملدة  .ج
توزيع املهام بني الدول إلجناز القرارات ذات الطابع اجلماعي أو ذات الطابع اإلقليمي الفرعي؛   .د

 املغرب العريب أو اخلليج أو حوض النيل...إخل.  

 
 : التقييم للقمم

 

ختليص التحليل السياسي من االحنياز   ، كما أشر�،الضروريمن  
رؤية   هبدف  االسرتاتيجي،  للتخطيط  الوصول  قبل  األيديولوجي 
الظواهر على حقيقتها، خصوصاً أن غواية االحنياز هي األعلى يف  
الظواهر السياسية واالجتماعية، وملا كانت الدول العربية تقع كلها  

ن قراراهتا رهينة  ودون استثناء يف خانة دول االستبداد السياسي، فإ
القمة  مؤمترات  تكون  هنا  ومن  توصيفه،  أ�ً كان  "احلاكم"  مبوقف 
ذات أمهية واضحة يف النشاط الديبلوماسي العريب، وهو ما يستدعي  
إيالء مؤمترات القمة اهتماماً أكرب ملعرفة وحتديد االجتاهات، فعلى 

  1967يف الفرتات األوىل بعد حرب حزيران يوم  1.9سبيل املثال؛ تراجعت مدة القمم العربية زمنياً من 
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مؤمتر قمة عربية أكثر من يوم واحد إال مؤمتر واحد، وهو ما    17إىل يوم واحد، ومل يدم من بني آخر  
املؤمترات ترتاجع، وهو مؤشر   يضع    يكشفيعين أن مستوى وجدية  على جدول    40أن مؤمتراً  بنداً 

أعماله وتشارك فيه أكثر من عشرين دولة ويدوم ليوم واحد يعين إما أن عدد من شارك يف النقاش 
بنداً سياسياً،    40شة أي موضوع مل تدم أكثر من دقائق؛ فلو كان لدينا  حمدود جداً، أو أن نصيب مناق

واستغرق حديث كل مندوب   وإقليمياً، ودولياً،  دقائق،    5واقتصاد�ً، واجتماعياً، وعسكر�ً، وحملياً، 
  (موضوعاً) ×   40ساعة طبقاً للمعادلة التالية:    73فهذا يعين أن املناقشات الكلية جيب أن تدوم أكثر من 

ساعة، فما ابلنا إذا كان جمموع الوقت ملؤمتر القمة األخري    73.3(دقائق لكل موضوع) =    5(زعيماً) ×    22
ساعات فقط، دون حساب االستقبال، فإذا أضفنا هلا مدة مساوية ملشاورات وزراء اخلارجية العرب،    6قرابة  

  % من احلد األدىن املطلوب. 16تكون املدة مساوية قرابة  
ورقة تدعو الباحثني العرب إىل توظيف املنهج الكمي يف حتليل القمم العربية، مث توظيف  إن هذه ال

،  هذه املعطيات الكمية إلنتاج حتليل كيفي يستند ملؤشرات واجتاهات عظمى يف الديبلوماسية العربية
لتقييم هذا النمط    خصوصاً بلوماسية القمة  يو دأوقد تزايدت الدراسات الكمية اخلاصة مبؤمترات القمة  

 13بلوماسي.يالد
 

 :اخلالصة والتوصيات
 

 . والذي تدل عليه املؤشرات الكمية ،دارة الشأن الدويلإبلوماسية القمة يف يتزايد دور د.  1
التقين  إ.  2 والتشابك  العوملة  ملوضوع  ضعاف  والتجاري 

 . بلوماسية القمةيسرية القرارات واملداوالت يف د
بلوماسية القمة خيفف من النظرة ين التحليل الكمي لدإ.  3

 و التعصب القطري.أيديولوجي  االنطباعية واالحنياز األ

يف أدبيات العالقات   رب مما هو سائد حالياً أك  يالء الباحثني العرب هذه املنهجية اهتماماً إضرورة  .  4
 . الدولية العربية
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