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التداعيات على الشرق األوسط: االنتخابات الرئاسية األميركية  

صباحًا  9.30أكتوبر، الساعة / تشرين األول 14الجمعة   

، بكفيا"بيت المستقبل"مؤسسة   

 

بالتعاون مع عقد بيت المستقبل لبنان والمنطقة،  في شائكةال قضاياالتتناول ضمن برنامج إعداد أوراق سياساتية 
رئيس غير الباحث ها الية أعدّ اتندوة جرى خاللها تقديم ومناقشة ورقة سياس راد أديناور في مقره ببكفيامؤسسة كون

: ركيةاالنتخابات الرئاسية األمي" تحت عنوان ،تشارلز دان ،مقيم في معهد الشرق األوسط في واشنطنال
محمد وشارك فيها كمعقبين السادة  موفق حربأدار الندوة الصحافي اللبناني  ."طالتداعيات على الشرق األوس

رئيس مركز سجد جياد، و ، سفير لبنان السابق في واشنطنرياض طبارهو الكويت من ، كاتب وباحثالرميحي
باحث في المعهد األلماني للدراسات الدولية واألمنية خالد يعقوب عويس، و والدراسات في بغداد البيان للتخطيط

 .في برلين
 

في بيت المستقبل، هذه المؤسسة التي تحاول منذ  حاضرينمرحبا بالمتحدثين والالندوة  جمّيلأمين الافتتح الرئيس 
بنانية، وجمع باقة من أصحاب القرار والمفكرين والباحثين لمناقشة القضايا لفي الساحة الثقافية ال فراغ إنشائها سدّ 

بيت المستقبل منذ  نّظم ل،ضاف الرئيس الجميّ أ في هذا اإلطار،. لبنان والمنطقة تهدد االستقرار فيالشائكة التي 
 وتمتدّ  الشرق األوسط منطقة هزّ ستشراف حلول للمشاكل التي تفي محاولة الإعادة إحيائه العديد من المؤتمرات 

ننا نعيش إعادة افتتاح بيت المستقبل، قلت إفي الكلمة التي ألقيتها يوم : "وقال. تداعياتها إلى جميع أنحاء العالم
. "حدث في دولة ما على الدول األخرى من المستحيل أن ال يؤثر أيّ في قرية كونية صغيرة حيث بات  اليوم

 ،في هذا اإلطار، يأتي اهتمامنا باالنتخابات الرئاسية األميركية المرتقبة لجهة تداعياتها على المنطقة: "وأضاف
ميركية من تم أيضا باالنتخابات الرئاسية األنهوتابع، . "السيما في هذا الظرف التاريخي العصيب الذي تمّر فيه

، في الحقيقة. يةئن وليس كعالقة أبوية أو رعاالغرب، هذه الشراكة التي نراها كعالقة بين نديّ  مع تنااكباب شر 
 شّكل مسار الحملة االنتخابية مفاجأة لنا لجهة مستوى االنحدار الذي بلغه الخطاب السياسي والذي لم نعرف قال،

 فأين هي النخب األميركية؟ أين الجامعات ومراكز البحوث؟ هذا المستوى من . في تاريخ الواليات المتحدة له مثيال
 



 
.  لتي يمّر بها العالم أجمعاتاريخ الفي هذه المرحلة العصيبة من  اإلسفاف ال يليق بدولة كبرى كالواليات المتحدة

سيما في حلب، والذي أعاد الدب الروسي دائرة بسوريا الروسيا في الحرب ال تدخلتفاجئنا أيضا بمستوى " :وأردف
وقال . "تجاه النزاعات التي تشهدهاد سياسية اإلدارة األميركية الحالية خاذل الغرب وتردّ إلى المنطقة في ظل ت

ع طا باستمرار النزاسيكون مرتب وٕاذا ما هو حول مستقبل المنطقة السؤال الذي نطرحه اليومالرئيس الجمّيل إن 
؟ ما نسعى إليه في نهاية المطاف هو العمل باتجاه تحقيق السالم العالمي لروسي األميركي وبمصالح كال البلدينا

هذا المؤتمر من إلقاء الضوء على  نمكّ وأمل الرئيس الجمّيل أن يت. ولن يتحقق ذلك إذا بقيت المنطقة مشتعلة
وختم كلمته بشكر مؤسسة . ذي تسير نحوه المنطقةاالتجاه العلنا نستشرف  ،األوضاع السائدة إقليميا ودوليا

 المؤتمر الدوليكونراد أديناور على تعاونها الوثيق مع بيت المستقبل والذي أسفر عن عقد أنشطة عدة كان أخرها 
 .السنوي الذي عقد في أيار الماضي حول اتفاقية سايكس بيكو

  
إن  ، وقالبالحاضرين ارحبسوريا، م-يناور مكتب العراقراد أدمن مؤسسة كون رنيلز فيرمتعاقب على الكالم السيد 

هذا المؤتمر هو واحد من سلسلة مؤتمرات عقدت بالتعاون مع بيت المستقبل كان أخرها مؤتمرا حول اتفاقية 
الضوء على ، متمنيا أن يلقي هذا المؤتمر أهمية االنتخابات الرئاسية األميركيةعلى  وشّدد. سايكس بيكو

 .الشرق األوسطها على تداعيات
 

 عرض الورق السياساتية: الجلسة األولى
 

االنتخابات  أكثر ستكون 2016عام لانتخابات الرئاسة في الواليات المتحدة ل باإلشارة إلى أن عرضه دانبدأ 
القضايا ، بسبب تشعب 2000عام في المنذ انتخاب جورج دبليو بوش  على السياسة الخارجية األميركية تاثيرا

وٕاذ  . الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط سياسةيد على إحداث تغييرات جذرية في قدرة الرئيس الجدو  المطروحة
 ياسة األميركيةفي السهذا العام  ، وصفسطحيا إال تطرقاالمنطقة  إلى قضايالم تتطرق الحملة االنتخابية  قال إن

وملفات  وزعزعة األمن العالمي اإلرهابالمخاوف من  االنتخابية على الحملة طغت حيث، "عام الخوف" بـ
، إضافة إلى القلق على األمن حاد األوروبيض لها االتّ فاقات االقتصادية والهجرة والكوارث التي يمكن أن يتعرّ تاال

رؤية إيجابية لمستقبل الشرق األوسط السياسي  ع انبثاقتوقّ  ل هذا المناخفي ظ من الصعب د أنهوأكّ . العالمي
 .واالقتصادي

 



 
 

اعتبر  ،من قضايا المنطقة وحزبيهما ترامب. ، هيالري كلينتون ودونالد جمواقف المرشحّينل هاستعراض وفي إطار
لمستقبل الشرق األوسط ومواقفه من عملية التحول نحو الديمقراطية في المنطقة  الحزب الجمهوريدان أن رؤية 
ي شهدتها األحداث التاريخية التعلى  2016م نى الحزب في برنامجه للعاإذ أث، بشكل مفاجئ جاءت إيجابية

 ، ورحب بتطلعات"دا لألمن العالمي على مدى عقودتهدي"لت شكّ  ستبداديةالمنطقة والتي أطاحت بأنظمة إ
األسد في  بشارالتزامه بحكومة ما بعد مؤكدا و التفاق النووي مع إيران ا منتقدا الشعوب العربية لمزيد من الحرية،

 .العراقتجاه  سوريا والتزاماته
 

فات حول التجارة والعالقات مع العالم اإلسالمي والتحالترامب،  المرشح الجمهوريمواقف  جاءت ،في المقابل
 انتقد. عن تلك التي اعتمدها الحزب الجمهوري خالل السنوات الستين األخيرة ةختلفم التقليدية للواليات المتحدة

، "قراطيفي المسار الديمت غربية في بلدان ال خبرة لديها ديمقراطياإنشاء "رغبة اإلدارة األميركية في  ترامب
لتنظيم داعش  ّمنأوٕاحداث فراغ تأجيج حال الفوضى في المنطقة حّمل سياسة الرئيس باراك أوباما مسؤولية و 

صريحات ونتيجة لهذه الت. تنظيم هذا والسيدة كلينتون بـتأسيس، متهما إياه المساحة التي يحتاجها لينمو ويزدهر
 هافي مفتوحة شككوا رسالة زب الجمهوري على توقيعمسؤوال سابقا في الح 50 أقدم، مقلقة وتصريحات أخرى

ترامب  اسيعتمدهالتي  السياسة الخارجيةن دان إ قالو  .اسة ومنصب القائد األعلى للقواتلتولي الرئ ة ترامبأهليب
 معبالفكر السياسي ه يتماهى معتبرا أنو  خطيرةوال غامضةبالللشرق األوسط  واصفا رؤيته ،أحجية بقىتكرئيس 

 .شهية للحكم االستبداديالو  قمع المعارضة لجهةوبخاصة  لعديد من القادة التقليديين في أميركا الالتينيةا
 

 وتجنبت السياسة الخارجيةفي  خطا وسطيا في هذه الحملة االنتخابية نها اعتمدت، قال إكلينتون بالنسبة إلى
بدال من  المتأني والوسطي الرئيس السابق بيل كلينتوندارة الحالية، متوقعا أن تستمر في نهج زوجها انتقاد اإل

ل إلى فشلت في اتخاذ مواقف واضحة من موضوع التحوّ وعلى الرغم من أنها . اعتماد نهج أوباما الخجول
 تأخذ خطواتأن  رّجحسوريا، كما  قد تتخذ مواقف أكثر تصادمية بالنسبة إلىرأى أنها  ،قراطية في المنطقةالديم

التزم في  الحزب الديمقراطي وأضاف أن .اإلرهابيين واستعادة االستقراركبح  صارمة لمساعدة العراق على
األردن الدعم واألمن للبنان و  وتأمين سورياالجامعة في العراق و المزيد من الحوكمة  بالدفع باتجاه برنامجه

للحصول  هاعيشعوب المنطقة في س إضافة إلى مساندةلمتين مع دول الخليج، األمني اعلى التعاون والمحافظة 
 .على فرص اقتصادية أكبر وعلى الحرية



 
 

حقوق اإلنسان  تعزيزمه الحزبان للعراق وسوريا ولحتى األن، ما يزال مدى الدعم الذي سيقدّ واعتبر أنه 
كيفية تنفيذ الوعود حول في تقديم خطط تفصيلية  أن الحزبين فشال إلىالفتا والديمقراطية في المنطقة مجهوال، 

 يمكن للواليات المتحدة أن تقوم به لما كان حان أي رؤيةكما لم يقدم المرشّ  لمنطقةالتي قطعوها بالنسبة إلى ا
ومصر وتونس، أو لجهة مواجهة التمدد الروسي واإليراني  سوريا ولبنانفي  وأالعراق  إن في بشكل مختلف

  . ومكافحة داعش
 

. همايعتمدها كل من المرشحّين تجاه قضايا المنطقة في حال فوز حول المقاربة التي قد  هتوقعات واستعرض دان
داعش وتحقيق  دحرلم يقّدم أّي من المرشحّين خطة عمل واضحة ل، داعش الحرب ضدو  بالعراق ما يتعلق في

لم و  "خطأ"لصالح الحرب على العراق كان  اعتبرت كلينتون أن تصويتها. االستقرار في العراق وسوريا بعد ذلك
وٕاذ قالت كلينتون إن الواليات . امات الواليات المتحدة في العراقد عن قرار الرئيس أوباما باإلنسحاب من التز تح

 في العراق وسوريا المتحدة ستدعم العرب واألكراد في حربهم ضد داعش، شددت على أن بالدها ستهزم داعش
وضوحًا، إذ اكتفى  بهذا الشأن أقلّ  ، فقد جاء خطابهترامب أما. األميركية في هذه المعركةية بر القوات ال زجّ دون 

 .تفاصيل أخرى دون أن يعطي أيّ  ،ضرب داعش بشدةوت النفطأن تأخذ  المتحدة على الواليات ه كانبالقول إن
يا أو عسكريا في العراق، إال في اإلرادة في إعادة االستثمار مال همامن غير المتوقع أن يكون لدى كالورأى أنه 

  . دها اإلدارةحال حصول أزمة أخرى تهدد المصالح األميركية حسبما تحدّ 
 

 بعقد اتفاق مع الرئيس الروسي فالديميرسيرغب رئيس كترامب قال إن  ،الحرب األهلية في سوريا بالنسبة إلى
سيؤدي إلى تلزيم روسيا وٕايران وحزب اهللا معظم  ذامضيفا أن قرارا كهفي سوريا، " االستقرار"لتحقيق بوتين واألسد 

استعدادا أكبر ، فتوقع أن تبدي كلينتون أما. على أي معارضة جادة لألسدالعمليات العسكرية في سوريا، والقضاء 
التي قد  عقباتالفتا إلى ال ،عبر إعادة تفعيل المعارضة السورية أو ما تبقى منها لتدخل في سوريامن ترامب ل

  .في الحرب السورية ي واإليرانيالتورط الروس والناتجة عن هاتواجه
 

يجب كان علما أنه  أي اهتمام ال دان إن كال المرشحين لم يمنحا هذا البلد، قالفراغ الرئاسيو  لبنان بالنسبة إلى
ابات مهما في االضطر  عنصراأوال، يشّكل تدخل حزب اهللا العابر للحدود في سوريا . ألسباب عدة ذلك اعليهم

 ّد إلى نطاق واسع، حرب جديدة قد تندلع بين إسرائيل وحزب اهللا أن تمت ثانيا، يمكن أليّ . التي تشهدها المنطقة



 
 
االستقرار السياسي في لبنان وسوريا  بشكل أكبرد هوة خطرة تهدّ تركت ، الفراغ الرئاسي الراهنةأزمة  ألنثالثا، و 

دفع كال ، ي1958عام المنذ  ميركي في االضطرابات السياسية اللبنانيةإن تاريخ التدخل األوتابع، . سواء على حدّ 
تكثيف العمل هما التزام فال ترامب وال كلينتون أعربا عن .إلى اعتماد نهج الحد األدنى حيال لبنانالمرشحّين 

في  حدة أن تتدخلعلى الواليات المت، معتبرا أن التي يعاني منها هذا البلد المشكلة الديبلوماسي للمساهمة في حلّ 
مشاكل تجاه مبادرات فّعالة عسكرية كانت أم ديبلوماسية ترامب  ال يأخذأن  ورجح .تدخال أكثر فعالية لبنان

وأكد أن . صراع جديد عما كامال في حال وقوع إيّ ن إلى دعم إسرائيل دالمرّشحاأن يعمد وتوّقع . المنطقة ولبنان
أن تدفع باتجاه  عتوقّ بالنسبة إلى كلينتون، . ي أعقاب هكذا صراعف سيقومان بهالمسألة الحرجة تكمن في ما 

 موقف خذ أيّ أما ترامب، فمن المرجح أن ال يتّ . مبادرة ديبلوماسية للسالم الشامل تعهد قيادتها إلى بيل كلينتون
هو غير  في مفاوضات دخلهعمل ديبلوماسي يُ  أيّ متجنبا  ،ويكتفي ربما بتعزيز موقع حلفاء الواليات المتحدة

 .مستعد لها
 

الشرق  تجاه بها األميركي الجديد االلتزام الرئيسعلى  أنيعتبر القضايا التي  حولتوصيات أخيرا، استعرض دان 
 .النظر عن هويته بصرفاألوسط، 

 
وخطة إلرساء  تريد إنجازه في الشرق األوسطلما  على الواليات المتحدة وضع استراتيجية إقليمية متكاملة: أوال
أمن "مبدأ  ضرورة استمرار أميركا في اعتماد ، مشددا علىلها يحمي مصالحها ومصالح حلفائهاود أمني قوي وج

 .عالقاتها مع دول الخليج ودول أخرى نسجفي  استندت إليه الذي" المشاعات
 . يةقراطو دعم حقوق اإلنسان والديم من قضيةأن تأخذ موقفا مبدئيا وصارما على الواليات المتحدة : ثانيا
جراء إصالحات ن دول المنطقة والضغط عليها إلمن التدخل اإليراني في شؤو  على الواليات المتحدة الحدّ : ثالثا

  .سياسية داخلية
ٕارساء السالم في وحلفائها و  نفسهالحماية  الستمرار في مواجهة خطر اإلرهابعلى الواليات المتحدة ا: رابعا

 .الشرق األوسط
 .عنها الدفاعو  الدول التي تشاركها قيمها فيإلرساء االستقرار  يةلمتحدة العمل بجدّ على الواليات ا: خامسا



زب اهللا على الواليات المتحدة مواجهة خطر األزمة السورية وتحالف األمر الواقع بين روسيا وٕايران وح: سادسا
 عنها لن تنتجألزمة هذه ا اء أناالستمرار في اإلدع للواليات المتحدة سموحالم يعد م، إذ لدعم نظام األسد القاتل

 .مجرياتهاعلى وأنها عاجزة عن التأثير  قبةاع أيّ 
 

موقف مبدئي واتخاذ  فيهعلى الواليات المتحدة دعم العراق في حربه ضد داعش وضد استشراء الفوضى : سابعا
 . والحد من التدخل اإليراني في شؤونهواستقالله  هستقرار لصالح ا

تحديد الخطوات د يندلع بين العرب وٕاسرائيل، و ي نزاع جديد قحيال أ ائاسة توضيح موقفهمشحّي الر على مر : ثامنا
 .تهذا النزاع أو التخفيف من حدّ كالتي سيعتمدانها للحؤول دون وقوع هالتي سيقومان بها وجهود الوساطة 

 
 ارجحم ،الشرق األوسط قضاياة حول اتخاذ قرارات جديّ  الرئيس األميركي المقبلعلى  أن مؤكدا عرضهوختم دان 
ن غير المنتظر أن أما ترامب، فم. أن تلجأ إلى القوة للتدخل في األزمات اإلقليميةكلينتون نهجا متوقعا و  أن تعتمد
 .منافسته ضعيفة مقارنًة معحقوق اإلنسان والديمقراطية لحماية موقفا ن احتماالت اتخاذه ستكو يتدخل و 

 
تقليدية  انتخابيةترامب اعتمد حملة الذي قال إن  محمد الرميحيالكويتي  الكالم عبر سكايب للكاتب حربوأعطى 
قوة ترامب أن وأضاف . "كيف تفشل في االنتخابات"س الحقا في الجامعات تحت عنوان درّ ن تُ يمكن أ

يضا في ، ولكن أليس فقط في سوريا وليبيا والعراق ،وبامالى فشل سياسة أفي هذه الحملة تعود إن والجمهوريي
في الحرب السورية بالشكل الذي  التدخلو  بالعودة الى المنطقة كالعب أساس ح لروسيااسموال يرانلتعامل مع إا

وعدم تمكن اإلدارة الحالية من استيعاب خطورة الوضع ن االنسحاب األميركي من المنطقة وتابع أ. تتدخل فيه
جاء دائما متأخرا أو  شرق األوسطالمتحدة في ال واعتبر أن تدخل الواليات .با بضرر كبيرتسبّ الراهن في المنطقة 

مذكرا بالخطوط الحمر التي وضعها أوباما عندما استخدم األسد األسلحة الكيماوية ضد المدنيين ومن ثم  ،مترددا
الرميحي أن إيران ال تأبه بالديمقراطية أو بحقوق  عن إيران وتدخلها في المنطقة، رأىو . نسي أمرها تماما

يمن إذا لم يحرك المجتمع نشر نظام والية الفقيه وسيحصل ذلك في لبنان والعراق والّل ما تبتغيه هو وج ،اإلنسان
 تسكت على أمر كهذا، وستشهد مزيداوقال إن الغالبية السنية في العالم العربي لن . ساكنا ،الغربالسيما  ،الدولي

إلى . د اإليرانيمعتبرا أن ظاهرة تنظيم داعش وأمثاله ما هي إال رّد فعل على التمدّ  ،من الجنوح نحو التطرف
ض شرعية دول الخليج ودول عربية أخرى ويفتح الباب واسعا أمام ق إلى قانون جاستا معتبرا أنه يقوّ تطرّ  ،هذا

ركي اإليراني الراهن ما هو إال الزواج األمي"أن  واعتبر وتحدث عن تقلب سياسة أوباما. مزيدا من التدخل اإليراني
ووصف  .، محذرا من استمرار اإلدارة الجديدة بالنظر إلى الخطر اإليراني من باب الخطر النووي فقط"زواج متعة



 رئيس الوزراء البريطانيرافة، مشبها األمر بما قاله اعتقاد الواليات المتحدة بإمكانية إجراء صلح مع إيران بالخ
  . ، وطبعا لم يحصل هذا األمر"وصلنا إلى اتفاق مع أدولف هتلر: "الحرب العالمية الثانية قبيل اندالعتشمبرلن 

 
 

ما أراده اإليرانيون هو استغالل وجود  إذ جلّ  ،إيران لن يستمر عن اعتقاده أن االتفاق النووي معالرميحي وأعرب 
ت تشير إلى أن النظام اإليراني لن يحترم وتحدث عن عدد من المؤشرا. أوباما لتمرير هذا االتفاق ورفع العقوبات

نتخابات الرئاسة في اللمدمرات األميركية في باب المندب وتعطيل حصل من ضرب لما  معتبرا أن ،هذا االتفاق
. الحشد الشعبي في العراق، ما هو إال رسائل توجهها إيران لإلدارة األميركية الجديدة ممارساتإضافة إلى لبنان 

 فيهات المتحدة تدخلت في سوريا ولكن إلى جانب الطرف الخطأ وأدت سياستها إلى تقوية النظام ورأى أن الواليا
. ان بالدم السوريأن يديه ملطختمتهما أوباما ب ،ولم تساعد الشعب السوري في حرب اإلبادة التي يتعرض لها

رؤيتها من منظور جديد ولتعي أن وقال إن على اإلدارة الجديدة القيام بزيارة جديدة إلى ملفات الشرق األوسط ل
عاقل ينظر اليوم إلى الشرق األوسط يرى أن مصالح الواليات المتحدة  أيّ  وأضاف أن. عليها التحرك سريعا

وٕاذ . وفي كل مرة يجتمع فيها الفروف مع كيري، يخرج الفروف قاضما شيئا جديدا من المصالح األميركية ،تتأكل
حّذر من أن العالم برمته يقف على فوهة بركان وليس  ،يات المتحدة وروسيا يتزايدقال إن السباق النووي بين الوال

وحول ما يقال عن التقارب الروسي السعودي، قال الرميحي إن هذا التقارب موجود  .فقط منطقة الشرق األوسط
جدا  اعد كبيرفالتب ،فقط في الملف النفطي، أما في سائر القضايا من الحرب السورية إلى النزاع في اليمن

وقال إن الروس باتوا منبوذين في الوسط السني بسبب الدور الذي يلعبونه في سوريا وبخاصة . وواضح
وضح إنها تتمتع برؤية أ وقال ،في هذه االنتخابات كلينتونفوز  ارجحختم مو  .ممارساتهم ضد السنة في هذا البلد

وعلى  .في الشرق األوسط بشكل تدريجيت المتحدة ياسياسة الوال غّيرستلن تتبع خطوات أوباما بل للمنطقة و 
مثنيا على دعوة دول  ،دول الخليج العربي بدأت تأخذ زمام األمور لحل مشاكلها بنفسها أكد أنالرغم من ذلك، 

وضع سياسات واضحة لمجلس التعاون الخليجي إلنشاء كونفدرالية بينهم ينضم إليها المحور األردني المصري و 
   .هة التحديات وأخطرها التحدي اإليرانيالمعالم لمواج

 
مب في الواليات المتحدة مرتبط بفهم ن فهم ظاهرة تراقال إ ، الذيطبارةرياض وأعطى حرب الكالم للسفير 

نتخابات في اإل. بايصال مرشحهم عدما فشلوا في االنتخابات السابقتينالسيما ب ،ه البيضحباط الذي يشعر باإل
وصوتوا لصالح رومني ومع ذلك لم ينجح وهذه سابقة في % 61سبة المقترعين بين البيض بلغت نتابع،  ،االخيرة

وهذا ما أدى  ويلعب على مخاوفهم، ترامب بخاطبه العنصري يدغدغ مشاعر هؤالء ضاف أنوأ. الواليات المتحدة



الشرق األوسط، أما عن السياسة الخارجية لإلدارة األميركية تجاه . رشح عن الحزب الجمهوريالى وصوله كم
 فقال إنها فشلت إلى حّد كبير، معتبرا أنه لم يكن مطلوبا من الواليات المتحدة التدخل العسكري المباشر الجوي

 
 
فهذا تجاه أزمات بهذا الحجم والبري كما حصل في العراق أبان عهد الرئيس بوش اإلبن، ولكن أن ال تفعل شيئا  

ن في السياسة األمور ال تكون بيضاء أو سوداء، وٕاذ قال إ. في العالم قوى دولةمن أ أيضا غير مقبول أو مفهوم
 لىبالنسبة إ .بحاالت كأفغانستان وكوريا وليبيا، تدخلت فيها الواليات المتحدة ولو بالقيادة من الخلف ونجحت رذكّ 

الوضع األمني هادئ عتبر طبارة أن على الرئيس الجديد أن يعمل إلبقاء ا ،لبنان تداعيات نتائج االنتخابات على
، الداخلية ل في تفاصيل الحياة السياسيةتدخّ هي عدم ال ميركية تجاه لبنانأن سمة السياسية األ في لبنان، مضيفا

في لبنان أما عن انتخابات الرئاسة  .على ما هي عليه في عهد اإلدارة الجديدة تبقى هذه السياسيةمرجحا أن 
قى في علم الغيب السيما وسط شلل المؤسسات الدستورية في الداخل ومصيرها، فقال طبارة إن هذا األمر يب

بما يقال حول إعادة تموضع السياسة الخارجية األميركية باتجاه آسيا فيما يتعلق  .واشتعال المنطقة في الخارج
ة بالنسب. سياتربح آ وسط ولمالشرق األميركا خسرت على حساب الشرق األوسط، أعرب طبارة عن اعتقاده أن أ

لى ؤدي إولن ي فقط نسانيةله أبعاد إلطيران إلى األزمة السورية، قال طبارة إن الحديث حول إنشاء منطقة حظر ل
يتغير لوقف التطهير العرقي الذي يحصل في سوريا لن ال يتدخل  الغرب أنطالما  وأضاف،. زمةهذه األ حل

 يمكن للواليات المتحدة الحديث عنكيف  لوتساء .لى الجلوس على طاولة المفاوضاتدفع روسيا إوعليه  ،شيء
بعد الحدود في هذه اوباما ذهب إلى أن وختم بالقول إ. تدعم الديكتاتوريات وهينسان قوق اإلالقيم الديمقراطية وح

 ،جندي أميركي 4000ا كان سيؤدي الى مقتل ن التدخل في سوريل إقابالالأخالقي حين خطابه  ، واصفاالواقعية
  .دى عدم التدخل إلى مقتل مئات اآلالف من السوريينفي الوقت الذي أ

 
أهمية لالنتخابات  اال يعطي والشعبي في العراق السياسي ينأن الوسط كاشفا، سجيد سجادلى الكالم عوتعاقب 

وينظرون  ،رئيس يلتزم بالعراق وقضاياه كما فعل بوش اإلبن يفالعراقيون يعتقدون أنه لن يأت. الرئاسية األميركية
تراجع في مستوى التزام الواليات المتحدة وتحدث عن  .الواليات المتحدة بأنها حليف ال يمكن االعتماد عليه إلى

وهذا ما  خطأها انار تجربة بوش التي يعتبر األميركية بالعراق، إذ أن الحزبين الجمهوري والديمقراطي يرفضان تكر 
يسعى إليه العراقيون كان بالملف األمني، في حين ما ورأى أن األميركيين ال يهتمون سوى  .يبرر الوضع الحالي

واعتبر أنه لن . هو شراكة طويلة األمد وعلى المستويات كافة كتلك التي ربطت الواليات المتحدة بالسعودية لعقود
روسيا والصين لسّد في مرحلة ما بعد القضاء على داعش، وستأتي بالعراق يكون هناك مكانا للواليات المتحدة 



في حال فوزها ستسير على خطى أوباما في العراق وتركز على القضايا األمنية فقط  أن كلينتونى ورأ .الفراغهذا 
 سينسحب كليا من العراق ويركز على دول أخرى السيما وأنه أما ترامب فهو تفعيل برامج المساعدات العسكرية،و 

 . سالم في هذه المنطقةال مجال لتحقيق أن الشرق األوسط سيبقى غير مستقر  وما من مقتنع
 
تصحيح األخطاء التي اقترفت في العراق  يريدون نن األميركييرأى أ ،ٕاذ اعتبر أن توصيات دان بعيدة عن الواقعو 

الواليات المتحدة لن تلتزم بالشرق ن وختم بالقول إ .استراتيجية لذلك يّ لكنهم ال يمتلكون أ 2003بعد العام 
العالقات بين أميركا ودول المنطقة وستبقى األمور  قّوضتيما وأن سياسة أوباما األوسط على المدى الطويل، الس

بنفسها  هامشاكل وأضاف أن هذا األمر سيدفع الدول العربية إلى محاولة حلّ . على حالها في عهد الرئيس الجديد
 .نتائج االنتخابات عليه لن تؤثراألميركي، مؤكدا أن ال عودة إلى الوراء في هذا الخيار و  قطبدون العودة إلى ال

بالنسبة إلى العراق قال إن الرئيس أوباما اتخذ قرارا خالل حملته االنتخابية األولى باالنسحاب من العراق وهذا ما 
لإلدارة  ، تراجع التدخل األميركي ودخل العبون جدد إلى الساحة العراقية ومن الصعب2009منذ العام . فعله

 .وتغيير مسار األمور 2009العودة إلى عام  الجديدة
 

ال أحد مع ذلك، و  ،وقال إن ما يحصل في سوريا وبخاصة اتجاه السنة مأساوي خالد يعقوب عويسوأخذ الكالم 
واعتبر أن جذور . يتحدث عن المجازر التي يتعرضون لها أو عن التطهير العرقي الذي يجري على قدم وساق

وزير الخارجية التي رسمها  المخطأة سياسةال تكمن في ،ا بخاصةسياسة إدارة أوباما تجاه المنطقة بعامة وسوري
ا تجاه الحرب بالنسبة لسياسة أميرك .التحالف مع األقليات في المنطقةالتي اعتمدت على و السابق هنري كيسنجر 
ولم تفعل  ن النظام دمّر المدن السنية الرئيسة، علما أنه ال وجود لداعش في معظمهاالسورية، قال عويس إ
أميركا عارضت  ،إلى هذا. إلى جانب األكراد وأمنت لهم الحماية فيه في الوقت الذي وقفت الواليات المتحدة شيئا،

. وتركت لهما حرية الحركة والتدخل في سورياوٕايران  روسياشبه متحالفة مع تشكيل حكومة سورية مؤقتة، وهي 
وتابع أن الواليات . نظيم داعش وأمثاله على حقهذه السياسة ستدفع بالسنة إلى التطرف وٕالى االعتقاد أن ت

المتحدة تبّرر عدم تدخلها بشكل فّعال لإلطاحة باألسد بخوفها من البديل أو من عدم وجود بديل، وقال أن وجود 
مخادعة وقد عجز سد أنظمة كنظام األف. نظام ة أو أيّ حكوم حكومة أفضل من الفوضى بال شك، ولكن ليس أيّ 

الواليات المتحدة لم تحارب األسد ولم تسمح لألخرين بمحاربته إذ أن جّل  واعتبر أن. لكالغرب عن رؤية ذ
األسد لم يلق من الواليات المتحدة أو  وختم بالقول إن. بعيدة جدا عن دمشق بقيتو المعارك تحصل بالوكالة 

 ". صلليطلقوا صاروخين على غرفة نوم األسد وسنرى ماذا يح" مضيفا،تهديد جدي  الغرب أيّ 
 



 نقاش: الجلسة الثانية
متسائال حول مدى مسؤولية أوباما  سام منسى واستهله المدير التنفيذي لبيت المستقبل حرب باب النقاشفتح 

 محافظة عليه أو تركه من لشخصيا عما وصلت إليه األوضاع في المنطقة وما يمكن لكلينتون في حال فوزها ا
 

 منسى سؤالولقى . د الشيعيد السني والتساهل مع التشدّ التشدّ  ي منركولماذا هذا الرعب األمي ،إرث أوباما
للحى  المتحدةحول سبب تفضيل الواليات  ،كوانتوماألخير صداه في سؤال طرحه جان بيار قطريب من مؤسسة 

 تساءل الوزير السابق من جانبه. القصيرة على اللحى الطويلة وٕاذا ما كان ذلك سيتواصل مع اإلدارة الجديدة
ابراهيم شمس الدين عن كيفية إقناع الواليات المتحدة أن لها مصالح في المنطقة إذا كانت ال تراها، السيما وأنها 

من جهته، . في شؤون دول المنطقة تدخلهاختارت أن تتعامل مع النظام اإليراني الديني دون أن تساعد على كبح 
 من المرشحّين، معتبرا أن بأداء أيّ جبرا إنه لم ينبهر  فزيقال رئيس الجامعة اللبنانية األميركية الدكتور جو 

ر عن آراء الكثير من أن خطورة ترامب تكمن في أنه يعبّ  وأضاف. يات المتحدة تستحق أفضل بكثيرالوال
ها بالخمر العتيق لجهة الخبرة التي تتمتع بها، شبهأما كلينتون، ف. األميركيين الذين ال يجرأون على التعبير عنها

أنها بنظره لن تأتي بأي شيء جديد إذا ما فازت سوى كونها أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الواليات  إال
بغض النظر عمن سيصل إلى البيت األبيض، نحن نعلم أن هناك عوامل محلية تؤثر على " :وتساءل. المتحدة

. ت الضغط وعلى رأسها اللوبي اليهوديأهمها تأثير مجموعا ،السياسة الخارجية األميركية مهما كانت اإلدارة
تأثيرها على سياسته الخارجية السيما الحّد من السؤال هو حول مدى قدرة الرئيس الجديد على تغيير هذه العوامل و 

الصحافي إدمون صعب فتساءل إلى أي مدى هناك مساحة في السياسة الخارجية أما ". في منطقة الشرق األوسط
 ،امت عليها الواليات المتحدة وتنادي بها السيما وأننا نعلم أنه منذ سبعين سنة وحتى اليوماألميركية للقيم التي ق

وضمان تدفق النفط إلى الغرب  والحد من التسلح ضمان أمن إسرائيل: أمورثالثة ما يحرك هذه السياسة هو 
يه ديب، فتساءل إلى أي مدى الوزير السابق روجأما  .وحماية الديكتاتوريات ودعم األنظمة الملكية في المنطقة

ووجه سؤاال إلى الرئيس نستطيع أن نأمل برد فعل عربي جامع حيال ما يجري في المنطقة يعيد إليها االستقرار، 
التي اعتمدها سياسة التخاذل نفسها  أزمات المنطقةتجاه  ويعتمد الغرب الجميل حول إمكانية أن يعيد التاريخ نفسه

 . وأسفرت حينها عن نشأة حزب اهللا 1982إلسرائيلي عام نحو لبنان بعد االجتياح ا
 

وردا على هذه االسئلة أكد دان أوال على مسؤولية الرئيس أوباما الكبيرة عما آلت إليه األوضاع في المنطقة معتبرا 
نيين، إال أنه ففي ليبيا اتخذ أوال قرارا صائبا بالتدخل حين هّدد نظام معمر القذافي بقتل المد. أنه تخلى عن بلدانها

ثم أعاد تفعيلها على الرغم من في مصر عّلق المساعدات العسكرية و  ما أوقف تدخله بعد سقوط القذافي، سرعان



أما بالنسبة . كل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحصل، وفي سوريا رسم خطوطا حمر بقيت خطوطا في الرمال
 ولكن األمر يرتبط  ال دان إن أوباما يخاف من االثنين،إلى موقف إدارة أوباما من التشدد السني والشيعي، فق

 
 

القصير وليس على المدى  األميركية منذ عقود وهي تقييم األمور على المدى الخارجية بسمة تميزت بها السياسة
ر بشكل مباش االستقرار العالمي اليوم يهّدد تشّدد السني هو منأن ال أوباما يرى ، تابع،في هذا اإلطار. الطويل

وردا على صعب، شكك دان أن تعمد الواليات . متجاهال ما سيكون تأثير التشّدد الشيعي على المدى الطويل
المتحدة على دعم عملية التغير نحو الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان محذرا من أن يؤدي ذلك إلى ربيع عربي 

ي على السياسة األميركية، قال دان إنه تراجع إلى تأثير اللوبي اليهود بالنسبة إلى. جديد ستكون تداعياته مرعبة
أما عن  .حّد ما مذّكرا أن بنيامين نتنياهو فشل في دفع الكونغرس إلى عدم الموافقة على االتفاق النووي مع إيران

والتنحي سنوات من الفراغ  أربع، اعتبر أن وٕاذا ما كانت ستتدخل في سوريا موقف أميركا من األزمة السورية
 .ي تدخل عسكري مباشر للواليات المتحدة اليوم سيدخلها في نزاع مع روسياوأ ركي هو وقت كبير،األمي

 
خالل زيارة رسمية قمت بها إلى بريطانيا عام : "وختم الرئيس الجميل المؤتمر مجيبا على سؤال الوزير ديب وقال

ى جميع أنحاء العالم العربي والشرق رت من امتداد لهيب نار المحنة التي يعاني منها شعب لبنان إل، حذّ 1983
دة بوجودها ونمط حياتها، ما سيؤدي إلى األوسط إذا لم يتّم تداركها، وقلت إن الدول األوروبية ستجد نفسها مهدّ 

ر ما كرّ و  .وحصل ما توقعته ،قال،لألسف لم يفعلوا شيئا ".نزاع أوسع إال إذا بادرنا إلى التحرك لدرء هذا الخطر
 . ن أخذ مجازفات صغيرة اليوم سيغنينا مستقبال عن االضطرار إلى أخذ مجازفات أكبرمن أ ا،حينها أيض أكده

  

 

 

 


