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املؤمترات التي أنشأت دول احلياد
 مؤمتر الهاي اخلامس1907م :دارت اجتماعاتهومناقش ��اته ح ��ول احلق ��وق والواجب ��ات لل ��دول
احملايدة ،وكانت قد اتخذت -خالل القرن التاس ��ع
مفهوما آخر للحياد ذات منحى عس ��كري،
عش ��ر-
ً
ُوضع ��ت على إثره قواعد احلياد في احلرب الب ّرية
والبحرية.
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ملؤمتر الهاي اخلامس ،وكان هدفه تنظيم احلياد
للحدود الب ّرية والبحرية.
 مؤمتر فيينا 1918م :أول مؤمتر أرس ��ى القواعداألساس ��ية لنظام احلياد والتزام الواليات املتحدة

29

العامـل

وإل ��ى محاول ��ة ف ��رض وجوده ��ا عل ��ى الس ��احة
الدولي ��ة ،وكمحاولة للتضامن فيما بينها بش ��كل
مش ��روع عل ��ى الصعي ��د الدول ��ي لتحاف ��ظ عل ��ى
فعقدت ع � ّ�دة مؤمترات قبل
اس ��تمرارية وجوده ��اُ ،
احل ��رب العاملية األولى وخ�ل�ال احلربني العاملينت
وبعدهم ��ا ،إال أن دول ع ��دم االنحياز لم تظهر إلى
الوج ��ود إال بعد احل ��رب العاملي ��ة الثانية ،وأخذت
ع � ّ�دة مواقف س ��لبية وإيجابية حت ��ى تثبت دورها
ك ��دول غي ��ر منح ��ازة للدخ ��ول ب ��أي ح ��رب حت ��ت
أي ضغ ��وط أو ظ ��روف إقليمي ��ة أو دولي ��ة وحت ��ى
داخلية.

فلنبح ��ث -عزي ��زي الباح ��ث والق ��ارئ -س ��و ًيا:
مهم ��ة ه ��ذه ال ��دول تدريج ًي ��ا منذ
كي ��ف تبل ��ورت ّ
القرن الثامن عش ��ر والتاسع عش ��ر وصوال للقرن
العش ��رين وحتى مؤمتر طه ��ران األخير  2012في
القرن الواحد والعش ��رين لتثب ��ت فعالية قراراتها
على الساحة الدولية.
فهل اس ��تطاعت دول عدم االنحي ��از تغيير قرارات
مجل ��س األم ��ن لصاحله ��ا؟ أو اس ��تطاعت تفعيل
ق ��رارات منظم ��ة األمم املتحدة في ح ��لّ النزاعات
داخلها وفي بلدان العالم الثالث واألفرو -آسيوية
وبلدان الشرق األوسط؟

األمريكية به منذ إعالن مبدأ "مونرو" عام 1923م
أ ّدى خلروجه ��ا م ��ن عزلتها في ع ��ام 1917م وغ ّير
كثيرا مبفهوم احلياد.
ً
 مؤمت ��ر ث ��ورة أكتوب ��ر اإلش ��تراكية 1917م :حيثأعط ��ت هذه الث ��ورة احلافز ل ��دول العال ��م الثالث
مبواجهة االستعمار والنضال للتح ّرر منه.
 مؤمت ��ر باريس عام 1920م ،ومؤمتر باكو 1920ممه ��دا إلنش ��اء رابط ��ة مناهض ��ة
ً
أيض ��ا :والل ��ذان ّ
لإلمبريالية.
 مؤمت ��ر إكوتس ��ك ع ��ام 1921م :وق ��د دع ��ت إلي ��هالرابطة املناهضة لإلمبريالية.
وعقد لدفع االس ��تعمار
 مؤمتر موس ��كو 1924مُ :لتحرير الشعوب املقهورة.
 مؤمت ��ر لن ��دن ع ��ام 1924م :وض � ّ�م ممثل�ي�ن عنشعوب أفريقيا وآسيا املضطهدين.
 مؤمتر القاهرة ،ومؤمتر مكة املكرمة في 1926م:وعقدا ما بني احلرب العامليتني.
ُ
مفهوما
 مؤمت ��ر بروكس ��ل 1927م :الذي أعط ��ىً
جديدا لتشكيل دول عدم االنحياز.
ً
 مؤمت ��ر الق ��دس ع ��ام 1963م :ومعظم املؤمترينفيه أدانوا االستعمار مبعظم أشكاله.
 املؤمت ��ر العربي في القاه ��رة عام 1944م :والذيش ��كّ ل أولى اخلطوات نحو ما يعرف بدول األفرو-
آسيوية.

