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 السالم العالمي لن يتحقق إذا بقيت المنطقة مشتعلة: الجميل
 جريدة البلــد

  2016تشرين األول 14الجمعة 

 

  

لتداعيات على الشرق ا: انتخابات الرئاسة األميركية"افتتح الرئيس أمين الجميل ندوة 
، "كونراد أديناور"، بالتعاون مع مؤسسة "بيت المستقبل"التي نظمتها مؤسسة " األوسط

كونراد "في سراي بكفيا عند العاشرة قبل ظهر اليوم، وتحدث فيها ممثل مؤسسة 
مكتب سوريا العراق نيلز فيرمر، وقدم خاللها الباحث الرئيس غير المقيم في " اديناور

الواليات المتحدة، الشرق "ق األوسط في واشنطن تشارلز دان ورقة بعنوان معهد الشر
القضايا الملحة وكيف ستكون مواقف كل من المرشحين  2016األوسط وانتخابات العام 

 ."كرئيسين؟
 

وشارك فيها كمعقبين الكاتب والباحث الكويتي محمد الرميحي، سفير لبنان السابق في 
في بغداد سجد جياد، " البيان للتخطيط والدراسات"ركز واشنطن رياض طبارة، رئيس م

 .والباحث في المعهد األلماني للدراسات الدولية واألمنية في برلين خالد يعقوب عويس
 

، هذه "بيت المستقبل"افتتح الرئيس الجميل الندوة مرحبا بالمتحدثين والحاضرين في 
حة الثقافية اللبنانية، وجمع باقة من المؤسسة التي تحاول منذ إنشائها سد الفراغ على السا

أصحاب القرار والمفكرين والباحثين لمناقشة القضايا الشائكة التي يعانيها لبنان 
منذ إعادة إحيائه العديد من " بيت المستقبل"في هذا اإلطار، نظم : "، وقال"والمنطقة

وتمتد المؤتمرات في محاولة منه الستشراف حلول للمشاكل التي تعصف بالمنطقة 
 ."تداعياتها إلى جميع أنحاء العالم

 



في الكلمة التي ألقيتها يوم إعادة افتتاح بيت المستقبل، قلت إننا نعيش اليوم في : "وأضاف
. قرية كونية صغيرة ومن المستحيل أال يؤثر أي حدث في دولة ما على الدول األخرى

ركية المرتقبة لجهة تداعياتها في هذا اإلطار، يأتي اهتمامنا باالنتخابات الرئاسية األمي
ونحن نهتم . على المنطقة، وال سيما في هذا الظرف التاريخي العصيب الذي تمر فيه

باالنتخابات الرئاسية االميركية من باب شراكتنا مع الغرب، هذه الشراكة نراها كعالقة 
ابية مفاجأة في الحقيقة شكل مسار الحملة االنتخ. بين ندين وليس كعالقة أبوية أو رعائية

لنا لجهة مستوى االنحدار الذي بلغه الخطاب السياسي والذي لم نعرف مثيال له في 
 ."فأين هي النخب األميركية؟ أين الجامعات ومراكز البحوث؟. تاريخ الواليات المتحدة

 
لقد فوجئنا أيضا بمستوى التدخل في الحرب الدائرة في سوريا وال سيما في : "وتابع

اد الروس إلى المنطقة في ظل تخاذل الغرب وتردد سياسة اإلدارة حلب، والذي أع
السؤال الذي نطرحه اليوم، هل أن مستقبل . األميركية الحالية تجاه النزاعات التي تشهدها

 ."األميركي وبمصالح كالهما؟ - المنطقة سيكون مربوطا باستمرار النزاع الروسي
 

لعمل في اتجاه تحقيق السالم العالمي ولن ما نسعى إليه في نهاية المطاف هو ا: "وقال
نأمل أن نتمكن في هذا المؤتمر من إلقاء الضوء . يتحقق ذلك إذا بقيت المنطقة مشتعلة

 ."على األوضاع السائدة إقليميا ودوليا علنا نستشرف نحو أي اتجاه نحن سائرون
وثيق مع بيت وختم الرئيس الجميل كلمته بشكر مؤسسة كونراد أديناور على تعاونها ال

المستقبل والذي أسفر عن عقد أنشطة عدة كان أخرها مؤتمرنا السنوي الذي عقد في أيار 
 ."بيكو -الماضي حول اتفاقية سايكس 

 
إن هذا المؤتمر هو واحد من سلسلة مؤتمرات عقدت : "ورحب فيرمر بالحاضرين قائال

أهمية "وشدد على ". كوبي -كان آخرها عن اتفاق سايكس " بيت المستقبل"بالتعاون مع 
، متمنيا القاء الضوء على هذه "االنتخابات االميركية وتداعياتها على الشرق األوسط

 ."التداعيات
 

الواليات المتحدة، الشرق األوسط "بدوره، قدم دان الورقة السياسية التي اعدها بعنوان 
من المرشحين ما هي القضايا الملحة وكيف ستكون مواقف كل : 2016وانتخابات العام 

 ."كرئيسين؟
 

ستكون االنتخابات ذات  2016انتخابات الرئاسة في الواليات المتحدة للعام "ورأى ان 
األثر األكبر على السياسة الخارجية األميركية منذ انتخاب جورج دبليو بوش في العام 

، بسبب تشعب القضايا المطروحة وقدرة الرئيس الجديد على إحداث تغييرات 2000
 ."ة في سياسة الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسطجذري

 



، وصف "الحملة االنتخابية لم تتطرق إلى قضايا المنطقة إال تطرقا سطحيا"وإذ قال إن 
بحيث طغت على الحملة االنتخابية " عام الخوف"هذا العام في السياسة األميركية بـ

اقات االقتصادية والهجرة المخاوف من اإلرهاب وزعزعة األمن العالمي وملفات االتف
من الصعب في ظل :وأكد أن ". والكوارث التي يمكن أن يتعرض لها االتحاد األوروبي

 ."هذا المناخ توقع انبثاق رؤية إيجابية لمستقبل الشرق األوسط السياسي واالقتصادي
 

ترامب وحزبيهما من قضايا . وعرض مواقف المرشحين هيالري كلينتون ودونالد ج
إن المسار الذي ":، وقال"تداعياتها على الدول اإلقليمية الرئيسة"متوقفا عند  المنطقة،

سيعتمده ترامب كرئيس في السياسة الخارجية يبقى أحجية إذ إن رؤيته للشرق األوسط 
يتماهى مع العقيدة "، معتبرا أنه "هي في أحسن األحوال غامضة وفي أسوإها خطيرة

 ."ديين في أميركا الالتينية لجهة الشهية للحكم االستبداديالسياسية للعديد من القادة التقلي
 

اعتمدت خطا وسطيا في السياسة الخارجية وتجنبت "اما بالنسبة إلى كلينتون، فرأى أنها 
تستمر في نهج زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون "، متوقعا أن "انتقاد اإلدارة الحالية

 ."اما الخجولالمتأني والوسطي بدال من اعتماد نهج أوب
 

المقاربة التي قد يعتمدها كل من المرشحين تجاه قضايا المنطقة "وعرض توقعاته عن 
، لم يقدم أي "داعش"في ما يتعلق بالعراق والحرب ضد : "، وقال"في حال فوز أحدهما

وتحقيق االستقرار في العراق وسوريا " داعش"من المرشحين خطة عمل واضحة لدحر 
 .بعد ذلك

ولم تحد عن " خطأ"تصويتها لصالح الحرب على العراق كان "ينتون أن اعتبرت كل
قرار الرئيس أوباما باإلنسحاب من التزامات الواليات المتحدة في العراق، بما في ذلك 
سحب الجنود وتوقيف الدعم المالي والتخلي عن اتفاقات حيوية وضعت في نهاية والية 

. والعسكري للواليات المتحدة في العراق الرئيس جورج بوش إلدارة االنخراط المالي
، "داعش"وإذ قالت كلينتون إن الواليات المتحدة ستدعم العرب واألكراد في حربهم ضد 

في العراق وسوريا من دون زج القوات البرية " داعش"شددت على أن بالدها ستهزم 
 ."األميركية في هذه المعركة

 
كان على  "قل وضوحا، إذ اكتفى بالقول إنهأما ترامب، فقد جاء خطابه في هذا الشأن أ

. بشدة، من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى" داعش"الواليات أن تأخذ النفط وتضرب 
إدعى ترامب أن لديه خطة سرية لهزيمة داعش، لكنه قال، في المقابل، إنه فور توليه 

ك الرئاسة، سيطلب من كبار العسكريين األميركيين وضع خطة سريعة لتحقيق ذل
إن رئيسا كترامب سيرغب في عقد اتفاق مع . للمقارنة بين الخطتين واختيار األفضل

في سوريا، بصرف النظر " االستقرار"الرئيس الروسي فالديمير بوتين واألسد لتحقيق 
 ."عن تداعيات هذا األمر إنسانيا وسياسيا



 
عظم العمليات م" حزب هللا"قرارا كهذا سيؤدي إلى تلزيم روسيا وإيران و"وأوضح ان 

 ."العسكرية في سوريا، والقضاء على أي معارضة جادة لألسد
 

تبدي هيالري كلينتون استعدادا أكبر من ترامب للتدخل في سوريا عبر إعادة "وتوقع أن 
تفعيل المعارضة السورية أو ما تبقى منها أو تقديم دعم إضافي لقوات من الثوار 

  ."السوريين تشكل بدقة
 

إن كال المرشحين لم يمنحاه أي اهتمام علما : "لرئاسي في لبنان، قال دانوعن الفراغ ا
العابر للحدود في " حزب هللا"أوال، يشكل تدخل . أنه كان يجب عليهما ذلك ألسباب عدة

ثانيا، يمكن ألي حرب . سوريا عنصرا مهما في االضطرابات التي تشهدها المنطقة
أن تمتد إلى نطاق واسع، مع ما يستتبع ذلك من جديدة قد تندلع بين إسرائيل وحزب هللا 
وثالثا،ألن أزمة القيادة الراهنة والمتمثلة في . عواقب إنسانية وخيمة على كال الجانبين

الفشل بانتخاب رئيس جديد، تركت هوة خطرة تهدد بشكل أكبر االستقرار السياسي في 
 ."لبنان وسوريا على حد سواء

 
ي يجب أن يلتزمها الرئيس المقبل للواليات المتحدة توصيات عن القضايا الت"وعرض 

يتوجب على الواليات "ورأى انه ". تجاه الشرق األوسط، بصرف النظر عن هويته
المتحدة أن تحدد ما تريد إنجازه في الشرق األوسط، وأن ذلك يتضمن وضع استراتيجية 

صالح حلفائها، إقليمية متكاملة وخطة إلرساء وجود أمني قوي لها يحمي مصالحها وم
والحد من . وأن تأخذ موقفا مبدئيا وصارما من قضية دعم حقوق اإلنسان والديموقراطية

التدخل اإليراني في شؤون دول المنطقة والضغط عليها لجهة إجراء إصالحات سياسية 
، معتبرا أن االتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية مهم جدا ولكن أسلوب "داخلية

خلي الذي تنتهجه إيران ال يقل أهمية، كما االستمرار في مواجهة خطر الحكم الدا
اإلرهاب لحماية نفسها وحلفائها وإرساء السالم في الشرق األوسط، ومواجهة خطر 

. لدعم نظام األسد" حزب هللا"األزمة السورية وتحالف األمر الواقع بين روسيا وإيران و
الفوضى فيه واتخاذ موقف مبدئي حيال  دعم العراق في حربه ضد داعش وضد استشراء

استقراره واستقالله والحد من التدخل اإليراني في شؤونه، اضافة الى توضيح موقفهما 
حيال أي نزاع جديد قد يندلع بين العرب وإسرائيل، وتحديد الخطوات التي سيقومان بها 

 ."خفيف من حدتهوجهود الوساطة التي سيعتمدانها للحؤول دون وقوع هكذا النزاع أو الت
 محمد الرميحي

 
ترامب اعتمد حملة سياسية تقليدية يمكن "ان " سكايب"ورأى الرميحي في مداخلة عبر 

أعتقد أن " :، وقال"كيف تفشل في االنتخابات"ان تدرس الحقا في الجامعات بعنوان 
 النفس الذي أخذه ترامب والجمهوريون يعود الى فشل سياسة اوباما ليس فقط في سوريا



وليبيا والعراق ولكن ايضا في التعامل مع ايران، ما سمح لروسيا بالتدخل بالشكل الذي 
 ."تتدخل فيه في سوريا وبالعودة الى المنطقة كالعب أساسي

 
ان االنسحاب األميركي من المنطقة تسبب بضرر كبير ولم تتمكن االدارة : "وختم

اعتقد ان كلينتون ستفوز وهي . الحالية من استيعاب خطورة الوضع الراهن في المنطقة
 ."تتمتع برؤية اوضح للمنطقة وستعجل سياسة الوالت المتحدة تجاهها

 
فهم ظاهرة ترامب في الواليات المتدة مرتبط باالحباط الذي يشعر "واعتبر طبارة ان 

في : "، وقال"فيه البيض وال سيما بعدما فشلوا في االنتخابات السابقة بايصال مرشحهم
في المئة، ومع ذلك، نجح  61ات االخيرة بلغت نسبة المقترعين بين البيض اإلنتخاب

ترامب بخطابه العنصري يدغدغ مشاعر هؤالء وهذا ما أدى الى وصوله . أوباما
بالنسبة الى لبنان، اعتقد ان على الرئيس : "، وقال"كمرشح عن الحزب الجمهوري

ن، وان السياسية االميركية تجاه لبنان الجديد أن يعمل البقاء الوضع االمني هادئا في لبنا
 ."كانت وستبقى ال تتدخل في تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية ولن تتغير هذه السياسية

 
هناك تراجعا على مستوى التزام الواليات المتحدة األميركية في، "واعلن جياد ان 

وراى ان  ".المنطقة ان والحزبين يرفضان التدخل وهذا ما يبرر الوضع الحالي
اما ترامب . كلينتون ستعتمد العقيدة الخاصة بالرئيس اوباما اي تفعيل برامج المساعدات"

 ."فمقتنع بأن الشرق األوسط سيبقى غير مستقر وما من سالم في هذه المنطقة
 

وال  2003يريد األميركيون تصحيح األخطأ التي اقترفوه في العراق بعد العام : "وختم
 ."تحدة أي استراتيجية لذلكتملك الواليات الم

 
ما تفتقده السياسات األميركية هو التركيز على حماية المجتمعات "ورأى عويس ان 

الدينية، و ان الطائفة السنية مستهدفة في سوريا وال احد يتحدث عن المجازر التي 
 ."تحصل، اليوم هناك تطهير عرقي جديد والعالم صامت

 
الشرق األوسط يؤدي الى الشراكة مع األكراد الذين ائتالف األقليات في "واعتبر ان 

يتمتعون بحماية الواليات المتحدة، لقد تم تدمير كل المدن السورية والواليات المتحدة لم 
  ."ترفع اصبعا لمساعدة السوريين السنة
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Séminaire à la Maison du Futur  

La présidentielle US n’engendrera pas nécessairement la paix au P-O, 
estiment des chercheurs 

Aucun des deux candidats à la présidence américaine n'a évoqué une 
stratégie claire pour la région. 

OLJ 

L’Orient Le Jour  

Samedi 15 Octobre 2016 

 

L’ancien chef de l’État Amine Gemayel prononçant son discours à 
l’ouverture de la conférence. 

Quel sera l'impact de la prochaine élection présidentielle américaine sur la 
paix au Proche-Orient à l'ombre du bras de fer russo-américain qui a lieu 
actuellement dans cette partie du monde ? Les deux candidats en lice ont-ils 
un plan de sauvetage pour la région ? 

C'est le thème qu'ont choisi de débattre hier plusieurs experts arabes et 
internationaux conviés par la Maison du Futur, en collaboration avec la 
Fondation Konrad Adenauer, sous le parrainage de l'ancien chef de l'État, 
Amine Gemayel. 

À l'ouverture du débat, le président Gemayel a justifié le choix de ce sujet 
non seulement par son actualité dans une région en ébullition, mais aussi 



parce que « nous vivons dans un monde désormais mondialisé devenu une 
caisse de résonance où s'entremêlent et s'entrechoquent les événements », a-
t-il expliqué. 
Dans son allocution, il s'est dit « étonné du degré de dégradation du discours 
politique » durant la campagne électorale américaine, soulignant également 
sa « surprise face à la nature des interventions dans la guerre en Syrie, et 
plus particulièrement à Alep, qui, devant l'abdication de l'Occident et les 
hésitations de l'administration US, ont permis aux Russes de réinvestir la 
région ». 
« En définitive, nous aspirons à la réalisation de la paix mondiale. Or celle-ci 
n'aura pas lieu si la région du P-O est toujours en flammes », a conclu M. 
Gemayel. 

  

Le P-O ignoré 
Pour Charles Dan, chercheur au Washington Institute for Near East Policy, 
la campagne électorale américaine n'a évoqué les dossiers de la région que 
« de manière superficielle ». Selon lui, c'est le thème de la « peur » qui a 
prévalu tout au long de cette campagne : « La peur du terrorisme, de la 
déstabilisation de la sécurité internationale, de l'immigration et des 
catastrophes que risque d'affronter l'Union européenne ». 
Passant au crible les positions des deux candidats américains en lice et de 
leurs partis respectifs, républicain et démocrate, le chercheur a estimé que la 
vision de Donald Trump en matière de politique extérieure « est dans le 
meilleur des cas confuse et, au pire, dangereuse ». L'intervenant a dénoncé 
« l'appétence du candidat républicain pour le pouvoir tyrannique, un peu sur 
le modèle des leaders traditionnels en Amérique latine ». 

Quant à Hillary Clinton, a poursuivi le chercheur, elle a « opté pour une 
ligne centriste en politique étrangère en évitant toutefois de critiquer 
l'administration en place ». 
Évoquant la situation en Irak et en Syrie, ainsi que la guerre contre l'État 
islamique, l'intervenant a considéré qu'aucun des deux candidats « n'a 
avancé une stratégie claire pour éradiquer l'EI et apporter la stabilité dans 
ces pays ». 
« Un ( futur) président tel que D. Trump aura tendance à conclure un accord 
avec le président russe Vladimir Poutine et avec son homologue syrien, 
Bachar el-Assad, pour parvenir à une certaine stabilité en Syrie, sans pour 
autant tenir compte des conséquences sur les plans humain et politique », a-



t-il dit. 
Et d'enchaîner : « Une telle décision entraînera la concession de la majorité 
des opérations militaires en Syrie à la Russie, à l'Iran et au Hezbollah, et 
l'éradication de toute forme d'opposition à Bachar el-Assad. » 

   

Mauvaise campagne 
S'exprimant via Skype, le chercheur koweïtien, Mohammad Rmayhi, a 
estimé que la campagne électorale menée par Donald Trump pourrait servir 
à l'avenir d'enseignement dans les universités sous le titre suivant : « Guide 
pratique pour échouer aux élections ». L'intervenant croit savoir que le 
« succès » qu'a connu M. Trump peut s'expliquer par « l'échec de la politique 
du président américain Barrack Obama non seulement en Syrie, mais 
également en Libye, en Irak et dans ses rapports avec l'Iran ». 

L'ancien ambassadeur du Liban à Washington, Riad Tabbara, a expliqué 
quant à lui l'ascension du candidat républicain par « le désenchantement des 
Blancs, notamment après leur échec de faire parvenir leur candidat lors de la 
dernière élection ». « Avec son discours xénophobe, M. Trump est en train 
de caresser dans le sens du poil ces électeurs blancs », a-t-il relevé. 
Évoquant par ailleurs l'élection présidentielle au Liban, M. Tabbara a estimé 
que le futur chef de l'État doit œuvrer à préserver la stabilité et la sécurité 
dans le pays, soulignant que la politique américaine à l'égard du Liban « a 
toujours été celle de la non-ingérence dans les détails de la vie politique 
libanaise ». « Cette politique ne changera pas », a-t-il insisté. 

Enchaînant sur ce même thème, le président du centre d'études et de 
recherches al-Bayan, à Bagdad, Sajed Jayad, a constaté de son côté un 
« recul de l'engagement américain dans la région. D'ailleurs, les deux partis 
refusent de s'y impliquer. C'est ce qui justifie l'état actuel des choses », a-t-il 
dit. Hillary Clinton « redynamisera la politique d'aide dans la région », 
comme l'a fait M. Obama, et M. Trump « est convaincu que le Proche-Orient 
restera instable et qu'il n'y aura pas de paix dans cette région », a-t-il ajouté. 
À son tour, Khaled Yacoub Oueiss, chercheur à l'Institut allemand pour la 
politique internationale et la sécurité, a noté une lacune majeure dans la 
politique US « en matière de protection des communautés religieuses ». « La 
communauté sunnite en Syrie est visée et personne n'évoque les massacres 
qui ont lieu. Aujourd'hui, un nouveau nettoyage ethnique se produit et le 
monde se mure dans le silence », a relevé le chercheur, dénonçant au 



passage le fait que « des villes syriennes entières ont été détruites. Les États-
Unis n'ont pas bougé le petit doigt pour aider la population sunnite », a 
souligné Khaled Oueiss. 
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ترامب وكلينتون وقضايا الشرق األوسط ونيرانه في بكفيا
 لبنان"خاص ربيكا سليمان 

--السبت 
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