
 

لبنان يمكن أن يكون المدخل لمبادرة ": التدخالت االجنبية"الجميل في مؤتمر 
 إصالحية في المنطقة

 موقع جريدة النهار 

 7171أيار  71االربعاء 

التدخالت الخارجية ومنظومة -موحاتحدود الط"مؤتمر  لالجمي  افتتح الرئيس أمين 
الذي ينظمه بيت " التحديات، االصطفافات، التوقعات :الدول في الشرق العربي

وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني " كونراد اديناور"المستقبل بالتعاون مع مؤسسة 
النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، ومجموعة من صناع القرار وخبراء  السنيورة،وفؤاد 

  .وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

وبدأ المؤتمر بكلمة للمدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى الذي عرض المؤتمرات 
تقليداً "والتي أضحت  5102و 5102عامي  الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة

ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة الشرق " ومحطة سنوية
ورأى ان موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل . األوسط

بعض الدول تلعب دوراً أكبر من حجمها "االطراف المحلية والخارجية كافة، إذ 
تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية  وتمددت أكثر مما

واإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسياً 
ومن يضع حدوداً  "من يعيد كل طرف الى حجمه"وتساءل ". وعسكرياً واقتصادياً 

  نظمة اإلقليمية على حد سواء للمطامع ليستقيم الخلل الحاصل في النظام الدولي واأل

 الرئيس الجمّيل 

بين : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"وتحدث الجميل في الجلسة االفتتاحية بعنوان 
حدود "أن هدف المؤتمر هو مناقشة "، معتبراً "الخارطة الجديدة والذهنية الجدية

دخالت والضغوطات طموحاتنا في السالم واإلصالح في العالم العربي وتأثير الت
ت الى الضياع والفوضى واإلقتتال ورأى إن الشرق األوسط يمر  ". األجنبية التي أد 

بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار 
وعدد أسباب هذه الفوضى، من سوء األوضاع . التطرف الديني واإلرهاب األصولي

اء عهود طويلة من االستبداد، وتفاقم الصراع بين االقتصادية واالجتما عية والثقافية جر 
فة وتوسع نفوذ تنظيم  ال  (داعش" )الدولة اإلسالمية"األطراف السني ة والشيعي ة المتطر 

سي ما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين 
 .دام الحوكمة الصالحة وتقادم البرامج التربويةوغياب القدرة على مواجهتها بسبب انع

وتطرق الى تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد 
حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال وإقتتال فيما بينها "للتدخالت الخارجية التي 

ن فشل واعتبر أ". على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة
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المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 
الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 

أن هذه الدول وتحقيقاً لمصالحها عمدت إلى إرسال :" وقال. ومصالحها االستراتيجية
رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية قوات إلى ساحات القتال وتدريب قوات 

واعتبر أن حل األزمات التي . وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها
إيجاد "تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها يكمن في 

". الحلول منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، وإلتزام الجميع بالتفاهم البن اء حول
، أن الدبلوماسية "كل حرب يجب أن تنتهي"واعتبر الرئيس الجمي ل انطالقاً من مقولة 

يمكن أن تنجح وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية 
وإنقاذ الدول والشعوب من الهاوية القاتلة متطرقا الى الجهود الديبلوماسية في استانة 

وختم بالقول أن لبنان يمكن أن يكون المدخل . الى الموضوع السوري وجنيف بالنسبة
المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة 

بمجملها، أوالً بسبب فرادة نظامه الديمقراطي الليبرالي الذي مكن ه من تجاوز أصعب 
انياً بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول المجاورة وث

  .يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

 مور

وعرض النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول مور لسياستي 
ها التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخ

استعرض مورو ألهم  .واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب

مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى قبل مئة عام، 
  .وشرح لآلليات السياسية والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركية

التدخالت في الشرق "ت الدولية جوزف مايال لمسألة وتطرق البروفسور في العالقا
وقدم عرضا لمحاولة فهم طبيعة هذه التدخالت ولمسبباتها، ورأى ان لهذه " األوسط

 0491المنطقة تاريخ من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 
لتغيير  5112عام  مرورا بكل الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق

التي سميت  5100النظام وارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام 
وخلص الى . بالربيع العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني

فشل جميع التدخالت في الشرق األوسط والتدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم 
  .الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440المتحدة عام 
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زن االستراتيجي الى استعادة التوا« بيت المستقبل»السنيورة دعا في افتتاح مؤتمر 
 في المنطقة

  لبنان قد يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة: الجميل

 جريدة المستقبل

 7171ايار  71الخميس 

 
 

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة »أكد الرئيس أمين الجميل أن 
إصالحية شاملة، تتجاوز حدوده الوطنية، لتشمل المنطقة بمجملها، أوالً بسبب فرادة 
اعة نظامه الديموقراطي الليبرالي الذي مكن ه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر من

من الدول المجاورة، وثانياً بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية 
 .«والديموقراطية ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

 
التدخالت الخارجية ومنظومة الدول  -حدود الطموحات »افتتح الجمي ل أمس، مؤتمر 

« بيت المستقبل»الذي نظمه « التحديات، االصطفافات،التوقعات: في الشرق العربي
، وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني وفؤاد «كونراد اديناور»بالتعاون مع مؤسسة 

السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، السيدة جويس الجمي ل، النائب السابق 
صالح الحركة، الوزير السابق يوسف سالمه، اإلعالمية مي شدياق، وحضور لفيف 

 . القرار وخبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانبمن صن اع 
 

: الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة»وقال الجميل في الجلسة االفتتاحية تحت عنوان 
ان هدف »: التي أدارها البروفسور حسن منيمنة« بين الخارطة الجديدة والذهنية الجدية

واإلصالح في العالم العربي وتأثير  المؤتمر هو مناقشة حدود طموحاتنا في السالم
ت الى الضياع والفوضى واإلقتتال ورأى أن . «التدخالت والضغوط األجنبية التي أد 

الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد استقرار العالم »
داً أسباب هذه الف«برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي  .وضى، معد 

 
وتطرق الى تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد 



حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال وإقتتال في ما »للتدخالت الخارجية التي 
 ، معتبراً أن «بينها على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة

 
ب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق فشل المجتمعات العربية في ولوج با»

طموحات الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو 
حل األزمات التي تعصف بالمنطقة »واعتبر أن . «أجنبية، ومصالحها االستراتيجية

ووضع حد للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على 
 . «يبلوماسية، وإلتزام الجميع بالتفاهم البن اء حول الحلولصعيد الد

 
سام منسى للمؤتمرات الدولية السابقة التي « بيت المستقبل»وعرض المدير التنفيذي لـ 

« تقليداً ومحطة سنوية»والتي أضحت  5102و 5102نظمتها المؤسسة في العامين 
علها »رق األوسط، ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة الش

تساهم في التقريب بينها وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور الخيارات الممكنة والمتاحة 
 . «وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيداً عن اإلرتجال أو النظرة اآلحادية

 
الشرق األوسط يواجه اليوم »أن « كونراد اديناور»وأكد بيتر ريمللي عن مؤسسة 

يتمثل في بناء منظومة دول فاعلة، وتحد خارجي يتجسد في  تحد خارجي: تحديين
، مشيراً إلى «حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى

بهدف محاولة اإلحاطة »أن المؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي 
إيجاد تسويات »ورأى أن . «بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها

لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها البعض لجهة الالعبين األساسيين 
، مشدداً على استحالة حل األزمة السورية من دون حل سائر األزمات في كل من «فيها

 .والحؤول دون توسع التطرف« داعش»اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على 
 

النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور لسياستي  وعرض
التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخها 
واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب، شارحاً اآلليات 

 . ة الخارجية األميركيةالسياسية والدستورية التي تحدد السياس
 

وقدم البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال عرضاً لمحاولة فهم طبيعة 
ومسبباتها،مشيراً الى فشل جميع هذه التدخالت « التدخالت في الشرق األوسط»
الذي أعاد الكويت  0440والتدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم المتحدة في العام »

 .«الى حدودها
 
 

ان ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في »: وقدم الرئيس السنيورة مداخلة قال فيها
عدم وجود تعاون . العالم العربي وعدم وجود أي نوع من التعاون والتكامل بين الدول

بين الدول العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا 
ز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي أدى  هذا. ال يؤثر على االخرى االمر عز 



استعادة التوازن »ورأى أن . «الى التدخالت التي تؤجج المشكالت والنزاعات الطائفية
وليس هناك من حلول سحرية ولكن . االستراتيجي في المنطقة أمر في غاية االهمية

 والناس،  هناك مسار طويل أمامنا، ويجب أال تنكسر ارادة الدول
 

كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن 
اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى أخرى ال يطلب فيزا، »، معتبراً أن «اإلستراتيجي

فالعولمة أدت الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة 
بأسره، لذا هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد  العربية بل تمتد الى العالم

 .«حلول للمنطقة العربية
 

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر »وانطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 
كندا، سامي عون،  -وأدارها البروفسور في جامعة شيربروك في كيبيك « أم احتواء 

من السعودية، واألستاذ في جامعة طهران والباحث  وتحدث فيها الكاتب خالد الدخيل
والمحلل السياسي والخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير برنامج 

السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن العاصمة ديفيد 
 . شانكر

 
، التي «اء الحرب السوريةمستقبل لبنان وأعب»: والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان

لينا « شاتام هاوس»أدارها منسى، وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق األوسط 
 .الخطيب والناشط السياسي أنطوان حداد واألستاذة الجامعية منى فياض

 
وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 

المرتكزة على إحالل السالم في المنطقة، معرباً عن استعداد  الفرنسية الى المشرق
 . فرنسا لعمل ما في وسعها لتحقيق السالم

 
التدخل الخارجي داء أم : أزمة الدولة العربية»: أما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان

، وأدارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات «دواء
ولية دوروثي شميث، وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق الد

األوسط البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الصندوق الوطني 
 . للديموقراطية في واشنطن ليث كبة
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 تجاوز حدوده الطالق مبادرة اصالحية شاملة ت
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التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات : افتتح الرئيس أمين الجمي ل مؤتمر
التحديات، االصطفافات، التوقعات الذي نظمه بيت المستقبل : الدول في الشرق العربي

ن حسين الحسيني وفؤاد بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، وشارك فيه الرئيسا
السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، السيدة جويس الجمي ل، النائب السابق 

صالح الحركة، الوزير السابق يوسف سالمه، اإلعالمية مي شدياق، وحضور لفيف 
  .من صن اع القرار وخبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

لبناني فكلمة للمدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى الذي بداية النشيد الوطني ال
والتي  5102و 5102عرض المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 

أضحت تقليداً ومحطة سنوية ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة 
لقرار رؤى تبلور الشرق األوسط، علها تساهم بالتقريب بينها وتقدم إلى صناع ا

الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيداً عن اإلرتجال أو 
  .النظرة اآلحادية

 

ورأى ان موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل االطراف 
المحلية والخارجية كافة، إذ بعض الدول تلعب دوراً أكبر من حجمها وتمددت أكثر مما 
تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية واإلقليمية والدولية، 

بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسياً وعسكرياً 
وتساءل من يعيد كل طرف الى حجمه ومن يضع حدوداً للمطامع ليستقيم . واقتصادياً 

 ة اإلقليمية على حد سواء  الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظم

وتحدث بيتر ريمللي عن مؤسسة كونراد آديناور واكد أن الشرق األوسط يواجه اليوم 
الة وتحد خارجي يتجسد في   تحديين، تحد خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فع 



وأشار إلى أن . حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى
مر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة اإلحاطة بتأثير المؤت

وإذ لفت إلى تأزم الوضع في المنطقة . هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها
عامة، استعرض األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما تسببت به التدخالت الخارجية 

مليون شخص في  0181ف شخص في سوريا ووجود أل 400في كال البلدين من مقتل 

إن الوقت حان إليجاد تسوية : وقال. اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية
وأضاف أنه على الرغم من أن . ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافة

نت داخلية األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا كا
تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القاسم المشترك بين األزمات التي 
تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول العظمى ودور حلفائها المحليين 

ورأى إن إيجاد تسويات لمختلف . فيها، معتبراً أنها أججت األوضاع وفاقمت خطورتها
في ارتباطها ببعضها البعض لجهة الالعبين األساسيين فيها،  األزمات يتطلب النظر

مشدداً على استحالة حل األزمة السورية دون حل سائر األزمات في كل من اليمن 
ولهذه . والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش والحؤول دون توسع التطرف

ي المنطقة ومصالحهم وهذا ما الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين الخارجيين ف
  .يهدف إليه هذا المؤتمر

 الجمّيل 

بين  :وبدأت الجلسة االفتتاحية تحت عنوان الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة

الخارطة الجديدة والذهنية الجدية التي ادارها البروفسور حسن منيمنة وتحدث فيها 
شة حدود طموحاتنا في السالم أن هدف المؤتمر هو مناق: الرئيس الجمي ل الذي قال

ت الى  واإلصالح في العالم العربي وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أد 
ورأى إن الشرق األوسط يمر  بمرحلة من عدم االستقرار . الضياع والفوضى واإلقتتال

والفوضى باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب 
  .ولياألص

اء  د أسباب هذه الفوضى، من سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جر  وعد 
فة  عهود طويلة من االستبداد، وتفاقم الصراع بين األطراف السني ة والشيعي ة المتطر 
وتوسع نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية داعش ال سي ما في العراق وسوريا وليبيا واليمن 

ا المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام وانتشار عقيدته
  .الحوكمة الصالحة وتقادم البرامج التربوية

وتطرق الجمي ل الى تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع 
حد للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال وإقتتال فيما 

واعتبر أن فشل  .ينها على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعةب

المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 
الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 

تحقيقاً لمصالحها عمدت إلى إرسال أن هذه الدول و: وقال. ومصالحها االستراتيجية
قوات إلى ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية 

  .وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

واعتبر أن حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير 
نطق جديد على صعيد الدبلوماسية، وإلتزام الجميع المشروعة فيها يكمن في إيجاد م



واعتبر الرئيس الجمي ل انطالقاً من مقولة كل حرب يجب . بالتفاهم البن اء حول الحلول
أن تنتهي، أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل 

القاتلة متطرقا الى الجهود  إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول والشعوب من الهاوية
  .الديبلوماسية في استانة وجنيف بالنسبة الى الموضوع السوري

وختم الجمي ل بالقول أن لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية 
شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوالً بسبب فرادة نظامه 

ي الذي مكن ه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الديمقراطي الليبرال
الدول المجاورة وثانياً بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية 

  .ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

  باول مورو

سياستي وعرض النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول مورو ل
التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخها 

استعرض مورو ألهم  .واألسباب الكامنة وراء موقفها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب

مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى قبل مئة عام، 
  .اسية والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركيةوشرح لآلليات السي

وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال لمسألة التدخالت في الشرق 
األوسط وفدم عرضا لمحاولة فهم طبيعة هذه التدخالت ولمسبباتها، ورأى ان لهذه 

 0491ولة اسرائيل عام المنطقة تاريخ من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء د
لتغيير  5112مرورا بكل الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام 

التي سميت  5100النظام وارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام 
وخلص الى . بالربيع العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني

لتدخالت في الشرق األوسط والتدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم فشل جميع ا
  .الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440المتحدة عام 

 السنيورة 

م الرئيس السنيورة مداخلة قال فيها ان الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور : وقد 
سا تحت عنوان تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئي

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود . انكسارات عربية
عدم وجود . خالل المرحلة التي مررنا بها اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول

تعاون بين الدول العربية جعلت كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في 
هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة . على االخرىدولة فهذا ال يؤثر 

ورأى ان استعادة . والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية
ليس هناك من حلول سحرية . التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية

رادة الدول والناس، كما يجب العودة ولكن هناك مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ا
الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي، واعتبر ان 

اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى عولمة 
لعالم اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى ا
  .باسره، لذا هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة العربية

 الجلسات 

انطلقت الجلسة األولى تحت عنوان إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم 



كندا، سامي عون وتحدث -احتواء  وادارها البروفسور في جامعة شيربروك في كيبيك
الدخيل من السعودية، واألستاذ في جامعة طهران وباحث ومحلل  فيها الكاتب خالد

سياسي وخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير برنامج السياسة العربية 
  .في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن العاصمة ديفيد شانكر

الحرب السورية ادارها مستقبل لبنان واعباء : والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان
المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق 
األوسط شاتام هاوس لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة 

  .الجامعية منى فياض

عن النظرة وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو 
الفرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في المنطقة واعرب عن استعداد 

فرنسا لعمل ما في وسعها لتحقيق السالم واعتبر انه يعود لالوروبيين مسؤولية 
  .المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة

لتدخل الخارجي داء ام ا: ازمة الدولة العربية: اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان
دواء ادارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات الدولية 

دوروثي شميث وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق األوسط 
البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني 

 .نطن ليث كبةللديموقراطية في واش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لبنان مدخل إلصالح شامل في المنطقة : الجمّيل

 يدعو لتوازن إستراتيجي« بيت المستقبل»والسنيورة من 

 جريدة اللواء

 7171-5-71الخميس 

 

داالتي : تصوير)« تقبلبيت المس»ل يتوسط المتحدثين في مؤتمر الرئيس الجمي  
  (ونهرا

التدخالت الخارجية ومنظومة  –حدود الطموحات »افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر 
بيت »الذي نظمه « التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

، وشارك فيه الرئيسان فؤاد السنيورة «كونراد اديناور»بالتعاون مع مؤسسة « المستقبل
ن الحسيني ، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، وحسي

النائب السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور 
 .خبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

حدث فيها سام منسى ت« بيت المستقبل»بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي لـ
، وأشار 5102و 5102عن المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 

موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل االطراف »الى ان 
 .» المحلية والخارجية

الشرق األوسط يواجه اليوم »، فأكد أن «كونراد آديناور»وتحدث بيتر ريمللي من 
خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فعالة، وتحٍد خارجي يتجسد في تحٍد : تحديين

 .حماية المنطقة من التدخالت الخارجية

بين الخارطة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة»بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان 
وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها الجميل « الجديدة والذهنية الجدية

الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد »أن : لالذي قا
، الفتا الى أن «استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي

 سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جراء : أسباب هذه الفوضى هي»



 

بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة  عهود طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع
وأزمة النازحين وغياب القدرة على ( داعش)وتوسع نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 

 .«مواجهتها

تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد »وتحدث عن 
ل في ما بينها للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال واقتتا

فشل »، معتبرا أن «على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة
المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 
الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، والتي 

حات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات عمدت إلى إرسال قوات إلى سا
 .«المذهبية واإلثنية وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير »واعتبر أن 
ميع المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الج

 .«بالتفاهم البناء حول الحلول

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة »وخلص الى أن 
تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقراطي 

الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول 
جاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية الم

 .«ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

وتحدث النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور عن 
من  سياستي التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة»

تاريخها، وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال الى موضوع فشل 
 .«التدخالت في الشرق األوسط»

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة »: بدوره، قال السنيورة
ما . كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان انكسارات عربية

اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون  نشهده
ان عدم وجود تعاون بين الدول . والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى ، وعزز فكرة الخلل االستراتيجي في 
 .«تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفيةالمنطقة والذي ادى الى التدخالت التي 

ان استعادة التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك »: وقال
كما . من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس

 .«ستراتيجييجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإل

ان اإلرهاب ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش »: أضاف
لذا، هناك  .مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى العالم باسره

 .«مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة العربية

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر »وانطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 
 كندا، سامي –في كيبيك « شيربروك»، وأدارها البروفسور في جامعة «أم احتواء 



عون، وتحدث فيها الكاتب خالد الدخيل من السعودية، األستاذ في جامعة طهران 
 والباحث والمحلل السياسي والخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير

برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن 
 .العاصمة ديفيد شانكر

، أدارها «مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية»والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 
لينا  «شاتام هاوس»سام منسى، وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق األوسط 

 .سياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة الجامعية منى فياضالخطيب والناشط ال

وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 
 .» الفرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في المنطقة

ارجي داء ام التدخل الخ: ازمة الدولة العربية»اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان 
، أدارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات «دواء

الدولية دوروثي شميث، وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق 
األوسط البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني 

 .ث كبةللديموقراطية في واشنطن لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب لمبادرة إصالحية شاملة: لجميّ الأمين 

 جريدة الديـار

 7171أيار  71 االربعاء

 

 

التدخالت الخارجية ومنظومة -حدود الطموحات:" افتتح الرئيس أمين الجمي ل مؤتمر
الذي نظمه بيت المستقبل " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني وفؤاد 
ة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، السيدة جويس الجمي ل، النائب السابق السنيور

صالح الحركة، الوزير السابق يوسف سالمه، اإلعالمية مي شدياق، وحضور لفيف 
  .من صناع القرار وخبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

لبيت المستقبل سام منسى الذي بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة للمدير التنفيذي 
والتي  5102و 2015عرض المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 

ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا " تقليداً ومحطة سنوية"أضحت 
علها تساهم بالتقريب بينها وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور "منطقة الشرق األوسط، 

لممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيداً عن اإلرتجال أو الخيارات ا
ورأى ان موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من ". النظرة اآلحادية

بعض الدول تلعب دوراً أكبر من حجمها "قبل االطراف المحلية والخارجية كافة، إذ 
تها على مسار السياسات المحلية وتمددت أكثر مما تسمح به قدراتها وفرضت وتير

واإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسياً 
ومن يضع حدوداً " من يعيد كل طرف الى حجمه"وتساءل ". وعسكرياً واقتصادياً 

   للمطامع ليستقيم الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على حد سواء
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وتحدث السيد بيتر ريمللي عن مؤسسة كونراد آديناور واكد أن الشرق األوسط يواجه 
الة وتحدي خارجي يتجسد  اليوم تحديان، تحدي خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فع 

  .في حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى

شكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة وأشار إلى أن مؤتمر يلقي الضوء ب
وإذ لفت إلى تأزم . اإلحاطة بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها

الوضع في المنطقة عامة، استعرض األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما تسببت به 
 0181ود ألف شخص سوريا ووج 911التدخالت الخارجية في كال البلدين من مقتل 

إن الوقت حان : وقال .مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية

وأضاف أنه على . إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافة
الرغم من أن األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا 

اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القاسم المشترك بين  كانت داخلية تجسدت في
األزمات التي تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول العظمى ودور 

ورأى إن إيجاد . حلفائها المحليين فيها، معتبراً أنها أججت األوضاع وفاقمت خطورتها
ا البعض لجهة الالعبين تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضه

األساسيين فيها، مشدداً على استحالة حل األزمة السورية دون حل سائر األزمات في 
كل من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش والحؤول دون توسع 

ولهذه الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين الخارجيين في المنطقة . التطرف
  .وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر ومصالحهم

 الرئيس الجمّيل 

بين : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"بدأت الجلسة االفتتاحية تحت عنوان 
الخارطة الجديدة والذهنية الجدية التي ادارها البروفسور حسن منيمنة وتحدث فيها 

موحاتنا في السالم حدود ط"أن هدف المؤتمر هو مناقشة : "الرئيس الجمي ل الذي قال

ت الى  واإلصالح في العالم العربي وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أد 
ورأى إن الشرق األوسط يمر  بمرحلة من عدم االستقرار ". الضياع والفوضى واإلقتتال

والفوضى باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب 
د أسباب هذه الفوضى، من سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية وعد. األصولي

اء عهود طويلة من االستبداد، وتفاقم الصراع بين األطراف السني ة  والثقافية جر 
فة وتوسع نفوذ تنظيم  ال سي ما في العراق ( داعش" )الدولة اإلسالمية"والشيعي ة المتطر 

طرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على وسوريا وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها المت
وتطرق الى تحول . مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة الصالحة وتقادم البرامج التربوية

الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد للتدخالت الخارجية التي 
سيادة الدول حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال وإقتتال فيما بينها على حساب "

واعتبر أن فشل المجتمعات العربية في ولوج ". وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة
باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات الشعوب للتغيير واإلصالح 

أن :" وقال. مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، ومصالحها االستراتيجية
 لحها عمدت إلى إرسال هذه الدول وتحقيقاً لمصا



 

قوات إلى ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية 
واعتبر أن حل األزمات التي . وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

إيجاد "تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها يكمن في 
". لى صعيد الدبلوماسية، وإلتزام الجميع بالتفاهم البن اء حول الحلولمنطق جديد ع

، أن الدبلوماسية "كل حرب يجب أن تنتهي"واعتبر الرئيس الجمي ل انطالقاً من مقولة 
يمكن أن تنجح وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية 

ة متطرقا الى الجهود الديبلوماسية في استانة وإنقاذ الدول والشعوب من الهاوية القاتل
وختم بالقول أن لبنان يمكن أن يكون المدخل . وجنيف بالنسبة الى الموضوع السوري

المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة 
تجاوز أصعب بمجملها، أوالً بسبب فرادة نظامه الديمقراطي الليبرالي الذي مكن ه من 

األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول المجاورة وثانياً بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين 
  .يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

وعرض النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور لسياستي 
ن انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخها التدخل والعزلة اللتي

استعرض مورو ألهم  .واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب

مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى قبل مئة عام، 
  .سياسة الخارجية األميركيةوشرح لآلليات السياسية والدستورية التي تحدد ال

التدخالت في الشرق "وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال لمسألة 
وفدم عرضا لمحاولة فهم طبيعة هذه التدخالت ولمسبباتها، ورأى ان لهذه " األوسط

 0491المنطقة تاريخ من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 
لتغيير  5112بكل الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام  مرورا

التي سميت  5100النظام وارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام 
وخلص الى . بالربيع العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني

لتدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم فشل جميع التدخالت في الشرق األوسط وا
  .الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440المتحدة عام 

 الرئيس السنيورة 

ان الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور :" وقدم الرئيس السنيورة مداخلة قال فيها
تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان 

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود . ات عربيةانكسار
عدم وجود . خالل المرحلة التي مررنا بها اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول

تعاون بين الدول العربية جعلت كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في 
مر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة هذا اال. دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

ورأى ان استعادة . والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية
 ليس هناك من . التوازن االسترايجي في المنطقة امر في غاية االهمية



 

 حلول سحرية ولكن هناك مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس،
كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي، 
واعتبر ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى 
عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى 

ناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة العالم باسره، لذا ه
  . العربية

 الجلسات 

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم "انطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 
كندا، سامي عون وتحدث -وادارها البروفسور في جامعة شيربروك في كيبيك" احتواء 

عودية، واألستاذ في جامعة طهران وباحث ومحلل فيها والكاتب خالد الدخيل من الس
سياسي وخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير برنامج السياسة العربية 

  .في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن العاصمة ديفيد شانكر

ادارها " مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية:" والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان
المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق 
األوسط شاتام هاوس لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة 

  .الجامعية منى فياض

وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 
فرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في المنطقة واعرب عن استعداد ال

فرنسا لعمل ما في وسعها لتحقيق السالم واعتبر انه يعود لالوروبيين مسؤولية 
  .المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة

جي داء ام التدخل الخار: ازمة الدولة العربية:" اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان
دواء ادارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات الدولية 

دوروثي شميث وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق األوسط 
البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني 

 .للديموقراطية في واشنطن ليث كبة

 

 

 

 



  العالم مهدد برمته بسبب التطرف واإلرهاب :الجميل في افتتاح مؤتمر بيت المستقبل

 جريدة الشرق

 7171أيار  71الخميس 
 

التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات »افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر 
ت بي»الذي نظمه « التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

، وشارك فيه الرئيسان حسين «كونراد اديناور»بالتعاون مع مؤسسة « المستقبل
 .الحسيني وفؤاد السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب وشخصيات

 

سام منسى، ثم تحدث « بيت المستقبل«بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي لـ
تحد : الشرق األوسط يواجه اليوم تحديين» ، فأكد أن«كونراد آديناور»بيتر ريمللي من 

خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فعالة، وتحد خارجي يتجسد في حماية المنطقة من 
الوقت قد حان »ورأى أن . «التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى

لى مشددا ع  ،«إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافة
استحالة حل األزمة السورية دون حل سائر األزمات في كل من اليمن والعراق »

 .«وليبيا

 
بين : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة»بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان : لالجميّ 

وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها « الخارطة الجديدة والذهنية الجدية
الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى »أن  الجميل، مشيرا الى

، «باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي
سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية : أسباب هذه الفوضى هي»الفتا الى أن 

األطراف السنية والشيعية  والثقافية جراء عهود طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين
ال سيما في العراق وسوريا ( داعش)المتطرفة وتوسع نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 

وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها 
 .«بسبب انعدام الحوكمة الصالحة وتقادم البرامج التربوية

 



التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير  حل األزمات»واعتبر أن 
المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الديبلوماسية والتزام الجميع 

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب »أن   ورأى. «بالتفاهم البناء حول الحلول
طقة بمجملها، أوال إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المن

بسبب فرادة نظامه الديموقراطي الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات 
وجعله أكثر مناعة من الدول المجاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون 

 .«ثقافة الحرية والديموقراطية ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

 
سابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور عن وتحدث النائب ال: موور

سياستي التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من »
 .«تاريخها واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب

 
التدخالت »ى موضوع وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال ال :مايال

لهذه »، عارضا طبيعة هذه التدخالت ومسبباتها، مشيرا الى ان «في الشرق األوسط
 0491المنطقة تاريخا من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 

فشل جميع التدخالت في »وخلص الى . «)...(مرورا بكل الحروب التي استتبعتها
الذي  0440التدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم المتحدة عام الشرق األوسط وان 

 .«اعاد الكويت الى حدودها

 
ان استعادة التوازن االستراتيجي في المنطقة »اما الرئيس السنيورة، فرأى : السنيورة

امر في غاية االهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال 
كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ . ول والناستنكسر ارادة الد

ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى »: وقال. «باستعادة التوازن اإلستراتيجي
اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى . اسرهتقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى العالم ب
 .«بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة العربية

 
إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء »جلسات، االولى بعنوان  2ثم كانت : الجلسات

، «مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية»، والثانية تحت عنوان «أخضر أم احتواء 
  .«التدخل الخارجي داء ام دواء: ة العربيةازمة الدول»والثالثة بعنوان 

 

 

 



 جريدة الجمهورية

 5102-2-01الخميس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفتتح مؤتمرها الثالث "بيت المستقبل"

 جريدة الحيـاة

 7171أيار  71االربعاء 

كونراد »في بيروت، بالتعاون مع مؤسسة « بيت المستقبل»تفتتح اليوم مؤسسة 

حدود الطموحات التدخالت الخارجية »بعنوان  مؤتمرها السنوي الثالث« آديناور
  .«التحديات، االصطفافات، التوقعات: ومنظومة الدول في الشرق العربي

 .وسيعقد المؤتمر في مقر المؤسسة في سرايا بكفيا، ويختتم غداً 

ويلقي كلمة االفتتاح بيتر ريميليه، ممثل مؤسسة كونراد آدينـاور في بيروت، وستكون 
بين الخارطة الجديدة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة»: احيةالجلسة االفتت

مع المنسق حسن منيمنة، ويتحدث فيها كل من الرئيس أمين الجمي ل، « والذهنية الجديدة
وباول موور نائب سابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع، وجوزيف مايال، 

لسابق للجامعة الكاثوليكية في ، الرئيس اESSEC بروفسور العالقات الدولية في
 .باريس

إيران عقب االتفاق النـــووي، ضـــوء أخضر »: وسيكـــون عنـــوان الجلســـة األولى
عودة للحرب : روسيــا فـــي سوريـــة»، أما الجلسة الثانية فعنوانها «أم احتـــواء 

  .«الباردة أم تفويض ضمني 

ومن . «التدخل الخارجي داء أم دواء : ولة العربيةأزمة الد»: وتتــناول الجلسة الثالثة
، و «مستقبل لبنان وأعباء الحرب السورية: في ما يتعدى القدرة»جلسات يوم الختام، 

مقاربات مقارنة، تصورات الحل واالستعصاء ومالمح الدولة  :دول وحروب»
 .«الجديدة

 

 

 

 

 

 

 



يكون المدخل المناسب  لبنان يمكن أن: الجميل في افتتاح مؤتمر بيت المستقبل
 إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تشمل المنطقة 

 الوكالة الوطنية لإلعالم

 7171-5-71االربعاء 

 
 

التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات "ل مؤتمر افتتح الرئيس أمين الجمي  

بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

، وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني "كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " مستقبلال

وفؤاد السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، النائب 

السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور خبراء 

 .ب وأجانبوأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعر

 

سام منسى تحدث فيها عن " بيت المستقبل"بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي ل

والتي أضحت  5102و 5102المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 

تقليدا ومحطة سنوية ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة "

بالتقريب بينها، وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور الشرق األوسط، علها تساهم 

الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيدا عن اإلرتجال أو 

 ."النظرة اآلحادية

 

موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل االطراف "وأشار الى ان 

دورا أكبر من حجمها وتمددت أكثر مما  المحلية والخارجية كافة، إذ بعض الدول تلعب

 تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية 



واإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسيا 

من يعيد كل طرف الى حجمه ومن يضع حدودا : "وتساءل". وعسكريا واقتصاديا

 ."لخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على حد سواء للمطامع ليستقيم ا

 

  ريمللي

الشرق األوسط يواجه اليوم "، فأكد أن "كونراد آديناور"وتحدث بيتر ريمللي من 

تحد خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فعالة، وتحد خارجي يتجسد في : تحديين

 ."ما تأثيرات الدول العظمىحماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سي

 

المؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة "وأوضح أن 

تأزم "، الفتا إلى "اإلحاطة بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها

، متطرقا الى األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما "الوضع في المنطقة عامة

ألف شخص في سوريا  911التدخالت الخارجية في كال البلدين من مقتل  تسببت به"

 ."مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية 0181ووجود 

 

الوقت قد حان إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية "ورأى أن 

ت األوضاع في سوريا واليمن على الرغم من أن األسباب المباشرة التي أشعل. كافة

والعراق وليبيا كانت داخلية تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القاسم 

المشترك بين األزمات التي تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول 

 ."العظمى ودور حلفائها المحليين فيها، وهي قد أججت األوضاع وفاقمت خطورتها

 

إيجاد تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها "ان  ولفت الى

استحالة حل األزمة السورية دون "، مشددا على "البعض لجهة الالعبين األساسيين فيها

حل سائر األزمات في كل من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش 

األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين  ولهذه الغاية، من. والحؤول دون توسع التطرف

 ."الخارجيين في المنطقة ومصالحهم وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر

 

 ل ـالجميّ 

بين الخارطة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان 

جميل الذي وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها ال" الجديدة والذهنية الجدية

هدف المؤتمر هو مناقشة حدود طموحاتنا في السالم واإلصالح في العالم العربي : "قال

 ."وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أدت الى الضياع والفوضى واإلقتتال

 



الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد "وأشار الى أن 

، الفتا الى أن "ه بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولياستقرار العالم برمت

سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جراء عهود : أسباب هذه الفوضى هي"

طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع 

في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار ال سيما ( داعش)نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 

عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة 

 ."الصالحة وتقادم البرامج التربوية

 

تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد "وتحدث عن 

الداخلية إلى ساحات قتال واقتتال في ما بينها للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات 

فشل "، معتبرا أن "على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة

المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 

الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 

وهذه الدول وتحقيقا لمصالحها، عمدت إلى إرسال قوات إلى . صالحها االستراتيجيةوم

ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية وإنشاء 

 ."وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

غير  حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية"واعتبر أن 

المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الجميع 

 ."بالتفاهم البناء حول الحلول

 

انطالقا من مقولة كل حرب يجب أن تنتهي، الدبلوماسية يمكن أن تنجح "ورأى أنه 

 وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول

الجهود الديبلوماسية في استانة وجنيف "، متطرقا الى "والشعوب من الهاوية القاتلة

 ."بالنسبة الى الموضوع السوري

 

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة "وخلص الى أن 

اطي تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقر

الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول 

المجاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية 

 ."ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

 



 

 موور 

ل موور عن وتحدث النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باو

سياستي التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من "

، عارضا أهم "تاريخها واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب

وشرح اآلليات . مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى

 .دستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركيةالسياسية وال

 

 مايال 

التدخالت في "وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال الى موضوع 

لهذه المنطقة "، عارضا طبيعة هذه التدخالت ومسبباتها، مشيرا الى ان "الشرق األوسط

مرورا بكل  0491سرائيل عام تاريخا من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة ا

لتغيير النظام  5112الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام 

التي سميت بالربيع  5100وارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام 

 ."العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني

 

دخالت في الشرق األوسط وان التدخل الوحيد الذي نجح هو فشل جميع الت"وخلص الى 

 ."الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440تدخل األمم المتحدة عام 

 

  السنيورة

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة : "بدوره، قال السنيورة

ما . رات عربيةكارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان انكسا

نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 

ان عدم وجود تعاون بين الدول . والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا ال يؤثر 

االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي ادى الى هذا . على االخرى

 ."التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية

 

ان استعادة التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك : "وقال

كما . سمن حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والنا

  ."يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت : "أضاف

 الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل 



 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول  .تمتد الى العالم باسره

 ."للمنطقة العربية

 

  الجلسات

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر "وانطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 

كندا، سامي  -في كيبيك " شيربروك"، وأدارها البروفسور في جامعة "أم احتواء 

الدخيل من السعودية، األستاذ في جامعة طهران عون، وتحدث فيها الكاتب خالد 

والباحث والمحلل السياسي والخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير 

برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن 

 .العاصمة ديفيد شانكر

 

، أدارها "اعباء الحرب السوريةمستقبل لبنان و"والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 

سام منسى، وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق " بيت المستقبل"المدير التنفيذي ل

لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة " شاتام هاوس"األوسط 

 .الجامعية منى فياض

 

ميشال دوكلو عن النظرة  وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس

استعداد فرنسا "الفرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في المنطقة، مبديا 

يعود لالوروبيين مسؤولية "، مشيرا الى أنه "لعمل ما في وسعها لتحقيق السالم

 ."المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة

 

التدخل الخارجي داء ام : ة الدولة العربيةازم"اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان 

، أدارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات "دواء

الدولية دوروثي شميث، وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق 

ني األوسط البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوط

  .للديموقراطية في واشنطن ليث كبة

 

 

 



لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية : الرئيس الجمّيل
 شاملة تتجاوز حدوده الوطنية
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  7171أيار  71األربعاء 

  

 

التدخالت الخارجية ومنظومة -حدود الطموحات:" افتتح الرئيس أمين الجمي ل مؤتمر
الذي نظمه بيت المستقبل " التحديات، االصطفافات، التوقعات:دول في الشرق العربيال

بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني وفؤاد 
السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، السيدة جويس الجمي ل، النائب السابق 

سالمه، اإلعالمية مي شدياق، وحضور لفيف صالح الحركة، الوزير السابق يوسف 

 .من صناع القرار وخبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

بداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة للمدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى الذي  

والتي  5102و 5102عرض المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 
 ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا " تقليداً ومحطة سنوية"ت أضح



 

بينها وتقدم إلى صناع القرار رؤى   علها تساهم بالتقريب"منطقة الشرق األوسط، 
تبلور الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيداً عن اإلرتجال 

ؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل ورأى ان موضوع الم". أو النظرة اآلحادية
بعض الدول تلعب دوراً أكبر من "من قبل االطراف المحلية والخارجية كافة، إذ 

حجمها وتمددت أكثر مما تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات 
المحلية واإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من 

ومن " من يعيد كل طرف الى حجمه"وتساءل ". ا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً قدراته
يضع حدوداً للمطامع ليستقيم الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على 

 حد سواء 

أن الشرق األوسط يواجه  وتحدث السيد بيتر ريمللي عن مؤسسة كونراد آديناور واكد
الة وتحدي خارجي يتجسد اليوم تحديان، تحدي خارج ي يتمثل في بناء منظومة دول فع 

وأشار إلى . في حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى
أن مؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة اإلحاطة 

ذ لفت إلى تأزم الوضع في وإ. بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها
المنطقة عامة، استعرض األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما تسببت به التدخالت 

مليون  0181سوريا ووجود  ألف شخص  911الخارجية في كال البلدين من مقتل 
إن الوقت حان إليجاد : وقال. اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية شخص في 

وأضاف أنه على الرغم من . المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافةتسوية ألزمات 
أن األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا كانت 

داخلية تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القاسم المشترك بين األزمات 
ارجية للدول العظمى ودور حلفائها التي تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخ

ورأى إن إيجاد  . المحليين فيها، معتبراً أنها أججت األوضاع وفاقمت خطورتها
تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها البعض لجهة الالعبين 
األساسيين فيها، مشدداً على استحالة حل األزمة السورية دون حل سائر األزمات في 

من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش والحؤول دون توسع كل 
ولهذه الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين الخارجيين في المنطقة . التطرف

 .ومصالحهم وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر

 الرئيس الجمّيل

بين : لم بقيادة جديدةالشرق العربي في عا"بدأت الجلسة االفتتاحية تحت عنوان 
الخارطة الجديدة والذهنية الجدية التي ادارها البروفسور حسن منيمنة وتحدث فيها 

حدود طموحاتنا في السالم "أن هدف المؤتمر هو مناقشة : "الرئيس الجمي ل الذي قال
ت الى  واإلصالح في العالم العربي وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أد 

ورأى إن الشرق األوسط يمر  بمرحلة من عدم االستقرار ". الفوضى واإلقتتالالضياع و
 والفوضى باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني 



 

د أسباب هذه الفوضى، من سوء األوضاع االقتصادية . واإلرهاب األصولي وعد 
اء عهود طويلة من االستبداد، وتفاقم الصراع بين األطراف  واالجتماعية والثقافية جر 

فة وتوسع نفوذ تنظيم  ال سي ما في  (داعش" )الدولة اإلسالمية"السني ة والشيعي ة المتطر 

العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة 
   .على مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة الصالحة وتقادم البرامج التربوية

الى تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع  وتطرق الجمي ل
إلى ساحات قتال وإقتتال فيما   حولت الساحات الداخلية"حد للتدخالت الخارجية التي 

واعتبر أن ". بينها على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة
اب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق فشل المجتمعات العربية في ولوج ب

طموحات الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو 
أن هذه الدول وتحقيقاً لمصالحها عمدت إلى :" وقال. أجنبية، ومصالحها االستراتيجية

إرسال قوات إلى ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية 
 .إلثنية وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحهاوا

واعتبر أن حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير 
إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، وإلتزام الجميع "المشروعة فيها يكمن في 
كل حرب يجب "نطالقاً من مقولة واعتبر الرئيس الجمي ل ا". بالتفاهم البن اء حول الحلول

، أن الدبلوماسية يمكن أن تنجح وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من "أن تنتهي
أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول والشعوب من الهاوية القاتلة متطرقا الى الجهود 

 .الديبلوماسية في استانة وجنيف بالنسبة الى الموضوع السوري

بالقول أن لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية   وختم الجمي ل
شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوالً بسبب فرادة نظامه 

الديمقراطي الليبرالي الذي مكن ه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من 
فسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية الدول المجاورة وثانياً بسبب اللبنانيين أن
 .ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

وعرض النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور لسياستي 
التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخها 

استعرض مورو ألهم . ها إما إلى التدخل أو إلى االنسحابواألسباب الكامنة وراء نحي
مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى قبل مئة عام، 

 .وشرح لآلليات السياسية والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركية

التدخالت في الشرق "وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال لمسألة 
وفدم عرضا لمحاولة فهم طبيعة هذه التدخالت ولمسبباتها، ورأى ان لهذه " األوسط

 0491المنطقة تاريخ من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 



لتغيير  5112مرورا بكل الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام 
 التي سميت  5100ء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام النظام وارسا

 

وخلص الى . بالربيع العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني
فشل جميع التدخالت في الشرق األوسط والتدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم 

 .الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440المتحدة عام 

 الرئيس السنيورة

م الرئيس السنيورة مداخلة قال فيها ان الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور  ":وقد 

تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان 
ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود . انكسارات عربية

عدم وجود . مرحلة التي مررنا بها اي نوع من التعاون والتكامل بين الدولخالل ال
تعاون بين الدول العربية جعلت كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في 

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة . دولة فهذا ال يؤثر على االخرى
ورأى ان استعادة . والنزاعات الطائفية والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل

ليس هناك من حلول سحرية . التوازن االسترايجي في المنطقة امر في غاية االهمية
ولكن هناك مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس، كما يجب العودة 

عتبر ان الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي، وا
اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى عولمة 

اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى العالم 
  .باسره، لذا هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة العربية

 الجلسات

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم "الجلسة األولى تحت عنوان  انطلقت
كندا، سامي عون -وادارها البروفسور في جامعة شيربروك في كيبيك" احتواء 

وتحدث فيها والكاتب خالد الدخيل من السعودية، واألستاذ في جامعة طهران وباحث  
مدير برنامج السياسة وماراندي،  ومحلل سياسي وخبير في الدراسات األميركية محمد

 .العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن العاصمة ديفيد شانكر

ادارها " مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية ":والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان

ق المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشر
األوسط شاتام هاوس لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة 

 .الجامعية منى فياض

وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 
المرتكزة على احالل السالم في المنطقة واعرب عن استعداد   الفرنسية الى المشرق



ما في وسعها لتحقيق السالم واعتبر انه يعود لالوروبيين مسؤولية   فرنسا لعمل
 .المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة

 

التدخل الخارجي داء ام : ازمة الدولة العربية ":اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان

ت الدولية دواء ادارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقا
دوروثي شميث وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق األوسط 

البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني 
 .للديموقراطية في واشنطن ليث كبة
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التدخالت الخارجية ومنظومة  - حدود الطموحات"افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر 

بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي
، وشارك فيه الرئيسان حسين "كونراد اديناور"، بالتعاون مع مؤسسة "المستقبل

وفؤاد السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف  الحسيني
سالمه، النائب السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في 

 .حضور خبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

إلصالح في هدف المؤتمر هو مناقشة حدود طموحاتنا في السالم وا"وقال الجميل إن  
العالم العربي وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أدت الى الضياع والفوضى 

 ."واإلقتتال

الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد "وأشار إلى أن  
، الفتاً إلى أن  "استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي

سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جراء عهود : سباب هذه الفوضى هيأ"
طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع 

ال سي ما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار ( داعش)نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 
النازحين وغياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة  عقيدتها المتطرفة وأزمة

 ."الصالحة وتقادم البرامج التربوية

تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد "وتحد ث عن 
للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال واقتتال في ما بينها 

فشل "، معتبرا أن "دول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعةعلى حساب سيادة ال



المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 
الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 

سال قوات إلى وهذه الدول وتحقيقا لمصالحها، عمدت إلى إر. ومصالحها االستراتيجية
ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية وإنشاء 

 ."وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

حل  األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير "واعتبر أن  
اسية، والتزام الجميع المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوم

 ."بالتفاهم البناء حول الحلول

انطالقاً من مقولة كل حرب يجب أن تنتهي، الديبلوماسية يمكن أن تنجح "ورأى أن ه 
وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول 

ماسية في استانة وجنيف الجهود الديبلو"، متطرقاً إلى "والشعوب من الهاوية القاتلة
 ."بالنسبة الى الموضوع السوري

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة "وخلص إلى أن  
تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقراطي 

مناعة من الدول  الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر
المجاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية 

 ."ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة : "بدوره، قال السنيورة
ما . ت عنوان انكسارات عربيةكارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تح

نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 
ان عدم وجود تعاون بين الدول . والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا ال يؤثر 
هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي ادى الى . االخرى على

 ."التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية

استعادة التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك "وقال إن  
كما . الدول والناس من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة

 ."يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت "وأضاف إن  
الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . الم باسرهالى الع
 ."العربية
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التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات "ل مؤتمر ـافتتح الرئيس أمين الجمي  
بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: لدول في الشرق العربيا

، وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني "كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل
وفؤاد السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، النائب 

جميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور خبراء السابق صالح الحركة، جويس ال
 .وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

 
سام منسى تحدث فيها عن " بيت المستقبل"بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي ل

والتي أضحت  5102و 5102المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 
ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة تقليدا ومحطة سنوية "

الشرق األوسط، علها تساهم بالتقريب بينها، وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور 
الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيدا عن اإلرتجال أو 

 ".النظرة اآلحادية
 

السقوف الحاصل من قبل االطراف  موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز"وأشار الى ان 
المحلية والخارجية كافة، إذ بعض الدول تلعب دورا أكبر من حجمها وتمددت أكثر مما 
تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية واإلقليمية والدولية، 

بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسيا وعسكريا 
من يعيد كل طرف الى حجمه ومن يضع حدودا للمطامع ليستقيم : "وتساءل". دياواقتصا

 ".الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على حد سواء 
 
 



 ريمللي 
الشرق األوسط يواجه اليوم "، فأكد أن "كونراد آديناور"وتحدث بيتر ريمللي من 

ل فعالة، وتحد خارجي يتجسد في تحد خارجي يتمثل في بناء منظومة دو: تحديين
 ".حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى

 
المؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة "وأوضح أن 

تأزم "، الفتا إلى "اإلحاطة بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها
، متطرقا الى األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما "لمنطقة عامةالوضع في ا

ألف شخص في سوريا  911تسببت به التدخالت الخارجية في كال البلدين من مقتل "
 ".مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية 0181ووجود 

 
فيها األطراف المعنية  الوقت قد حان إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك"ورأى أن 

على الرغم من أن األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن . كافة
والعراق وليبيا كانت داخلية تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القاسم 

تي تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول المشترك بين األزمات ال
 ".العظمى ودور حلفائها المحليين فيها، وهي قد أججت األوضاع وفاقمت خطورتها

 
إيجاد تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها "ولفت الى ان 

زمة السورية دون استحالة حل األ"، مشددا على "البعض لجهة الالعبين األساسيين فيها
حل سائر األزمات في كل من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش 

ولهذه الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين . والحؤول دون توسع التطرف
 ".الخارجيين في المنطقة ومصالحهم وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر

 
 ل ـالجميّ 

بين الخارطة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"حية بعنوان بدأت الجلسة االفتتا
وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها الجميل الذي " الجديدة والذهنية الجدية

هدف المؤتمر هو مناقشة حدود طموحاتنا في السالم واإلصالح في العالم العربي : "قال
 ".ي أدت الى الضياع والفوضى واإلقتتالوتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية الت

 
الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد "وأشار الى أن 

، الفتا الى أن "استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي
جراء عهود  سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية: أسباب هذه الفوضى هي"

طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع 
ال سيما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار ( داعش)نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 

عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة 
 ".تقادم البرامج التربويةالصالحة و

 
تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد "وتحدث عن 

للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال واقتتال في ما بينها 



فشل "، معتبرا أن "على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة
عربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات المجتمعات ال

الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 
وهذه الدول وتحقيقا لمصالحها، عمدت إلى إرسال قوات إلى . ومصالحها االستراتيجية

بية واإلثنية وإنشاء ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذه
 ".وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

 
حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير "واعتبر أن 

المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الجميع 
 ".بالتفاهم البناء حول الحلول

 
قا من مقولة كل حرب يجب أن تنتهي، الدبلوماسية يمكن أن تنجح انطال"ورأى أنه 

وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول 
الجهود الديبلوماسية في استانة وجنيف "، متطرقا الى "والشعوب من الهاوية القاتلة

 ".بالنسبة الى الموضوع السوري
 

ن يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة لبنا"وخلص الى أن 
تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقراطي 

الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول 
ثقافة الحرية والديمقراطية  المجاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون

 ".ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه
 

 موور 
وتحدث النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور عن 

سياستي التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من "
، عارضا أهم "إلى التدخل أو إلى االنسحاب تاريخها واألسباب الكامنة وراء نحيها إما

وشرح اآلليات . مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى
 .السياسية والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركية

 
  مايال

التدخالت في "وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال الى موضوع 
لهذه المنطقة "، عارضا طبيعة هذه التدخالت ومسبباتها، مشيرا الى ان "لشرق األوسطا

مرورا بكل  0491تاريخا من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 
لتغيير النظام  5112الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام 

التي سميت بالربيع  5100واإلنتفاضات العربية عام  وارساء الديموقراطية بالقوة،
 ".العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني

 
فشل جميع التدخالت في الشرق األوسط وان التدخل الوحيد الذي نجح هو "وخلص الى 

 ".الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440تدخل األمم المتحدة عام 



 
 السنيورة 

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة : "ه، قال السنيورةبدور
ما . كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان انكسارات عربية

نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 
ان عدم وجود تعاون بين الدول . التي مررنا بهاوالتكامل بين الدول خالل المرحلة 

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا ال يؤثر 
هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي ادى الى . على االخرى

 ".التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية
 

التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك ان استعادة : "وقال
كما . من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس

 ". يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي
 

الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة : "أضاف
الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . الى العالم باسره
 ".العربية

 
 الجلسات 

عقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر إيران في أ"وانطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 
كندا، سامي  -في كيبيك " شيربروك"، وأدارها البروفسور في جامعة "أم احتواء 

عون، وتحدث فيها الكاتب خالد الدخيل من السعودية، األستاذ في جامعة طهران 
والباحث والمحلل السياسي والخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير 

سياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن برنامج ال
 .العاصمة ديفيد شانكر

 
، أدارها "مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية"والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 

سام منسى، وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق " بيت المستقبل"المدير التنفيذي ل
لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة  "شاتام هاوس"األوسط 

 .الجامعية منى فياض
 

وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 
استعداد فرنسا "الفرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في المنطقة، مبديا 

يعود لالوروبيين مسؤولية "، مشيرا الى أنه "السالملعمل ما في وسعها لتحقيق 
 ".المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة

 
التدخل الخارجي داء ام : ازمة الدولة العربية"اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان 

، أدارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات "دواء



وثي شميث، وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق الدولية دور
األوسط البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني 

 . للديموقراطية في واشنطن ليث كبة
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التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات "افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر 
بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

، وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني "كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل
ة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، النائب وفؤاد السنيور

السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور خبراء 
بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي .وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها  سام منسى تحدث فيها عن" بيت المستقبل"ل
تقليدا ومحطة سنوية ومساحة لعرض "والتي أضحت  5102و 5102المؤسسة عامي 

مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة الشرق األوسط، علها تساهم بالتقريب بينها، 
ة وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكر

موضوع المؤتمر جاء "وأشار الى ان ".ومستقلة بعيدا عن اإلرتجال أو النظرة اآلحادية
نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل االطراف المحلية والخارجية كافة، إذ بعض 
الدول تلعب دورا أكبر من حجمها وتمددت أكثر مما تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها 

اإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على مسار السياسات المحلية و
من يعيد كل طرف الى : "وتساءل". على الرغم من قدراتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا

حجمه ومن يضع حدودا للمطامع ليستقيم الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة 
، فأكد أن "راد آديناوركون"ريمللي وتحدث بيتر ريمللي من ".اإلقليمية على حد سواء؟

تحد خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فعالة، : الشرق األوسط يواجه اليوم تحديين"
وتحد خارجي يتجسد في حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول 

المؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف "وأوضح أن ".العظمى
، الفتا إلى "حاطة بتأثير هذ  التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءهامحاولة اإل

، متطرقا الى األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما "تأزم الوضع في المنطقة عامة"
ألف شخص في سوريا  011تسببت به التدخالت الخارجية في كال البلدين من مقتل "

ورأى ".ماسة إلى المساعدات اإلنسانيةمليون شخص في اليمن بحاجة  0181ووجود 
. الوقت قد حان إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافة"أن 

على الرغم من أن األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن والعراق 
سم المشترك وليبيا كانت داخلية تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القا



بين األزمات التي تسود هذ  الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول العظمى ودور 
ولفت الى ان ".حلفائها المحليين فيها، وهي قد أججت األوضاع وفاقمت خطورتها

إيجاد تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها البعض لجهة "
استحالة حل األزمة السورية دون حل سائر "ددا على ، مش"الالعبين األساسيين فيها

األزمات في كل من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش والحؤول 
ولهذ  الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين الخارجيين في . دون توسع التطرف

دأت الجلسة االفتتاحية الجميل ب".المنطقة ومصالحهم وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر
" بين الخارطة الجديدة والذهنية الجدية: الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"بعنوان 

هدف المؤتمر هو : "وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها الجميل الذي قال
مناقشة حدود طموحاتنا في السالم واإلصالح في العالم العربي وتأثير التدخالت 

وأشار الى أن ".غوطات األجنبية التي أدت الى الضياع والفوضى واإلقتتالوالض
الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد استقرار العالم "

أسباب هذ  "، الفتا الى أن "برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي
تماعية والثقافية جراء عهود طويلة من سوء األوضاع االقتصادية واالج: الفوضى هي

االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع نفوذ تنظيم 
ال سيما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها ( داعش)الدولة اإلسالمية 

لحوكمة الصالحة المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام ا
تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى "وتحدث عن ".وتقادم البرامج التربوية

الوطنية عن وضع حد للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات 
قتال واقتتال في ما بينها على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية 

ل المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل فش"، معتبرا أن "المشروعة
رئيس إلى عدم تطابق طموحات الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول 

وهذ  الدول وتحقيقا لمصالحها، . عربية كانت أو أجنبية، ومصالحها االستراتيجية
الصراعات عمدت إلى إرسال قوات إلى ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال 
واعتبر أن ".المذهبية واإلثنية وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها

حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها "
يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الجميع بالتفاهم البناء حول 

انطالقا من مقولة كل حرب يجب أن تنتهي، الدبلوماسية يمكن أن "أنه ورأى ".الحلول
تنجح وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول 

الجهود الديبلوماسية في استانة وجنيف "، متطرقا الى "والشعوب من الهاوية القاتلة
لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب "أن وخلص الى ".بالنسبة الى الموضوع السوري

إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تتجاوز حدود  الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال 
بسبب فرادة نظامه الديمقراطي الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله 

يمارسون ثقافة  أكثر مناعة من الدول المجاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين
موور وتحدث النائب ".الحرية والديمقراطية ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

سياستي التدخل "السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور عن 
والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخها واألسباب 

، عارضا أهم مراحل التدخالت "ا إما إلى التدخل أو إلى االنسحابالكامنة وراء نحيه
وشرح اآلليات السياسية . األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى



مايال وتطرق البروفسور في .والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركية
، عارضا "الشرق األوسط التدخالت في"العالقات الدولية جوزف مايال الى موضوع 

لهذ  المنطقة تاريخا من التدخالت منذ "طبيعة هذ  التدخالت ومسبباتها، مشيرا الى ان 
مرورا بكل الحروب التي استتبعتها  1948اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 

ة، لتغيير النظام وارساء الديموقراطية بالقو 2003والتدخل األميركي في العراق عام 
التي سميت بالربيع العربي مع ما رافقها من بروز  2011واإلنتفاضات العربية عام 

فشل جميع التدخالت في الشرق "وخلص الى ".لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني
الذي اعاد  0990األوسط وان التدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم المتحدة عام 

الموضوع الذي تم التطرق اليه : "قال السنيورةالسنيورة بدور ، ".الكويت الى حدودها
هو محور تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت 

ما نشهد  اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي . عنوان انكسارات عربية
ان . ي مررنا بهاوعدم وجود اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول خالل المرحلة الت

عدم وجود تعاون بين الدول العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل 
هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في . شيء في دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

ان : "وقال".المنطقة والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية
زن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك من حلول استعادة التوا

كما يجب العودة . سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس
ان : "أضاف". الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

ى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى عولمة اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخر
اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى العالم 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . باسر 
اق إيران في أعقاب االتف"الجلسات وانطلقت الجلسة األولى تحت عنوان ".العربية

في " شيربروك"، وأدارها البروفسور في جامعة "النووي، ضوء أخضر أم احتواء؟
كندا، سامي عون، وتحدث فيها الكاتب خالد الدخيل من السعودية، األستاذ في  -كيبيك 

جامعة طهران والباحث والمحلل السياسي والخبير في الدراسات األميركية محمد 
بية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في ماراندي، ومدير برنامج السياسة العر

مستقبل لبنان "والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان .واشنطن العاصمة ديفيد شانكر
سام منسى، وتحدث " بيت المستقبل"، أدارها المدير التنفيذي ل"واعباء الحرب السورية

والناشط  لينا الخطيب" شاتام هاوس"فيها كل من مديرة برنامج الشرق األوسط 
وتحدث رئيس األكاديمية .السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة الجامعية منى فياض

الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة الفرنسية الى المشرق 
استعداد فرنسا لعمل ما في وسعها "المرتكزة على احالل السالم في المنطقة، مبديا 

يعود لالوروبيين مسؤولية المساهمة في اعادة بناء "الى أنه  ، مشيرا"لتحقيق السالم
التدخل : ازمة الدولة العربية"اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان ".الدول في المنطقة

، أدارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد "الخارجي داء ام دواء
فيها كل من نائب رئيس معهد الفرنسي للعالقات الدولية دوروثي شميث، وتحدث 

بحوث اعالم الشرق األوسط البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في 
  .الصندوق الوطني للديموقراطية في واشنطن ليث كبة
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التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات "ل مؤتمر افتتح الرئيس أمين الجمي   
بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

سيني ، وشارك فيه الرئيسان حسين الح"كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل
وفؤاد السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، النائب 

السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور خبراء 
.وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب  

 
ام منسى تحدث فيها عن س" بيت المستقبل"بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي ل

والتي أضحت  5102و 5102المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 
تقليدا ومحطة سنوية ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة "

الشرق األوسط، علها تساهم بالتقريب بينها، وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور 
حة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيدا عن اإلرتجال أو الخيارات الممكنة والمتا

".النظرة اآلحادية  
 

موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل االطراف "وأشار الى ان 



المحلية والخارجية كافة، إذ بعض الدول تلعب دورا أكبر من حجمها وتمددت أكثر مما 
سار السياسات المحلية واإلقليمية والدولية، تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على م

بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسيا وعسكريا 
من يعيد كل طرف الى حجمه ومن يضع حدودا للمطامع ليستقيم : "وتساءل". واقتصاديا

".الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على حد سواء   
 

  ريمللي
الشرق األوسط يواجه اليوم "، فأكد أن "كونراد آديناور"وتحدث بيتر ريمللي من 

تحد خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فعالة، وتحد خارجي يتجسد في : تحديين
".حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى  

 
تحدي الخارجي بهدف محاولة المؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على ال"وأوضح أن 

تأزم "، الفتا إلى "اإلحاطة بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها
، متطرقا الى األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما "الوضع في المنطقة عامة

ألف شخص في سوريا  911تسببت به التدخالت الخارجية في كال البلدين من مقتل "
".مليون شخص في اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية 0181ووجود   

 
الوقت قد حان إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية "ورأى أن 

على الرغم من أن األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن . كافة
ات الربيع العربي، إال أن القاسم والعراق وليبيا كانت داخلية تجسدت في اندالع ثور

المشترك بين األزمات التي تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول 
".العظمى ودور حلفائها المحليين فيها، وهي قد أججت األوضاع وفاقمت خطورتها  

 
إيجاد تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها "ولفت الى ان 

استحالة حل األزمة السورية دون "، مشددا على "هة الالعبين األساسيين فيهاالبعض لج
حل سائر األزمات في كل من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش 

ولهذه الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين . والحؤول دون توسع التطرف
".يهدف إليه هذا المؤتمرالخارجيين في المنطقة ومصالحهم وهذا ما   

 
  لـالجميّ 

بين الخارطة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان 
وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها الجميل الذي " الجديدة والذهنية الجدية

ي العالم العربي هدف المؤتمر هو مناقشة حدود طموحاتنا في السالم واإلصالح ف: "قال
".وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أدت الى الضياع والفوضى واإلقتتال  

 
الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد "وأشار الى أن 

، الفتا الى أن "استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي
سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جراء عهود : لفوضى هيأسباب هذه ا"

طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع 



ال سيما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار ( داعش)نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 
غياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين و

".الصالحة وتقادم البرامج التربوية  
 

تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد "وتحدث عن 
للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال واقتتال في ما بينها 

فشل "، معتبرا أن "الشعوب الوطنية المشروعة على حساب سيادة الدول وطموحات
المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 

الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 
ى وهذه الدول وتحقيقا لمصالحها، عمدت إلى إرسال قوات إل. ومصالحها االستراتيجية

ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية وإنشاء 
".وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها  

 
حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير "واعتبر أن 

م الجميع المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزا
".بالتفاهم البناء حول الحلول  

 
انطالقا من مقولة كل حرب يجب أن تنتهي، الدبلوماسية يمكن أن تنجح "ورأى أنه 

وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول 
وجنيف  الجهود الديبلوماسية في استانة"، متطرقا الى "والشعوب من الهاوية القاتلة

".بالنسبة الى الموضوع السوري  
 

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة "وخلص الى أن 
تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقراطي 

 الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول
المجاورة، وثانيا بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية 

".ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه  
 

 موور 
وتحدث النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور عن 

راحل متعددة من سياستي التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في م"
، عارضا أهم "تاريخها واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب
وشرح اآلليات . مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى

.السياسية والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركية  
 

  مايال
التدخالت في "ي العالقات الدولية جوزف مايال الى موضوع وتطرق البروفسور ف

لهذه المنطقة "، عارضا طبيعة هذه التدخالت ومسبباتها، مشيرا الى ان "الشرق األوسط
مرورا بكل  0491تاريخا من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 



لتغيير النظام  5112راق عام الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في الع
التي سميت بالربيع  5100وارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام 

".العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني  
 

فشل جميع التدخالت في الشرق األوسط وان التدخل الوحيد الذي نجح هو "وخلص الى 
".الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440عام تدخل األمم المتحدة   

 
  السنيورة

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة : "بدوره، قال السنيورة
ما . كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان انكسارات عربية

جود اي نوع من التعاون نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم و
ان عدم وجود تعاون بين الدول . والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا ال يؤثر 
هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي ادى الى . على االخرى
".تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية التدخالت التي  

 
ان استعادة التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك : "وقال

كما . من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس
". إلستراتيجييجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن ا  

 
ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت : "أضاف

الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد 
لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . الى العالم باسره

".العربية  
 

 الجلسات 
إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر "وانطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 

كندا، سامي  -في كيبيك " شيربروك"، وأدارها البروفسور في جامعة "أم احتواء 
عون، وتحدث فيها الكاتب خالد الدخيل من السعودية، األستاذ في جامعة طهران 

ير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير والباحث والمحلل السياسي والخب
برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن 

.العاصمة ديفيد شانكر  
 

، أدارها "مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية"والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 
تحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق سام منسى، و" بيت المستقبل"المدير التنفيذي ل

لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة " شاتام هاوس"األوسط 
.الجامعية منى فياض  

 
وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 



استعداد فرنسا "المنطقة، مبديا الفرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في 
يعود لالوروبيين مسؤولية "، مشيرا الى أنه "لعمل ما في وسعها لتحقيق السالم

".المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة  
 

التدخل الخارجي داء ام : ازمة الدولة العربية"اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان 
ا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات ، أدارتها مديرة برنامج تركي"دواء

الدولية دوروثي شميث، وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق 
األوسط البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني 

. للديموقراطية في واشنطن ليث كبة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا اإلرهاب: السنيورة

 آذار 71موقع 

 7171أيار  71االربعاء 

 

التدخالت الخارجية ومنظومة  –حدود الطموحات 'افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر 

بيت 'الذي نظمه ” التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

، وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني ”ونراد اديناورك'بالتعاون مع مؤسسة ” المستقبل

وفؤاد السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، النائب 

السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور خبراء 

 .وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة ': ةبدوره، قال السنيور

ما . كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان انكسارات عربية

نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 

ان عدم وجود تعاون بين الدول . والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا ال يؤثر 

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي ادى الى . على االخرى

 .”التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية

تيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك ان استعادة التوازن االسترا': وقال

كما . من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس

 .”يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

فيزا، فالعولمة ادت ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب ': أضاف

الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . الى العالم باسره

 .”العربية

 



 استعادة التوازن االستراتيجي بالمنطقة بغاية األهمية: السنيورة

 دث نيـوزموقع الح

 7171ايار  71االربعا ء

 
ان استعادة التوازن االستراتيجي في “فؤاد السنيورة على ”المستقبل“شدد رئيس كتلة 

المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، 
لدول، كما يجب العودة الى وجود جوامع بين ا. ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس

 .”لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي
التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق  –حدود الطموحات “وخالل مؤتمر 

الموضوع الذي تم التطرق “، اشار الى ان ”التحديات، االصطفافات، التوقعات: العربي

تحدثا رئيسا اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه م

 .تحت عنوان انكسارات عربية

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 

 .والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

ان عدم وجود تعاون بين الدول العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل 

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في . ذا ال يؤثر على االخرىشيء في دولة فه

 .”المنطقة والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية

ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى “واكد 

على المنطقة العربية بل تمتد الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . العالم باسره

 .”العربية

 

 



 استعادة التوازن االستراتيجي بالمنطقة بغاية األهمية: السنيورة

 موقع الغد نيـوز 

 7171ايار  71االربعا ء

ان استعادة التوازن االستراتيجي في “رة على فؤاد السنيو”المستقبل“شدد رئيس كتلة 
المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، 

كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، . ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس
 .”لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق  –وحات حدود الطم“وخالل مؤتمر 
الموضوع الذي يتم التطرق “، اشار الى ان ”التحديات، االصطفافات، التوقعات :العربي

اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا 
  .تحت عنوان انكسارات عربية

الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من  ما نشهده اليوم هو فشل الدولة
  .التعاون والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

ان عدم وجود تعاون بين الدول العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل 
هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في  .شيء في دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

  .”منطقة والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفيةال

ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يريد فيزا، فالعولمة ادت الى “واكد 
عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى 

دول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة لذا، هناك مصلحة لل. العالم باسره
 .”العربية

 

 

 

 

 

 

 

 



 استعادة التوازن االستراتيجي بالمنطقة بغاية األهمية: السنيورة

 صحيفة جريدتـيموقع 

 7171ايار  71االربعا ء

 
ان استعادة التوازن االستراتيجي في “فؤاد السنيورة على ”المستقبل“شدد رئيس كتلة 
غاية االهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا،  المنطقة امر في

كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، . ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس
 .”لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق  –حدود الطموحات “وخالل مؤتمر 

الموضوع الذي تم التطرق “، اشار الى ان ”التحديات، االصطفافات، التوقعات: العربي

اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا 

 .تحت عنوان انكسارات عربية

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 

 .كامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بهاوالت

ان عدم وجود تعاون بين الدول العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل 

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في . شيء في دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

 .”طائفيةالمنطقة والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات ال

ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى “واكد 

عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . العالم باسره

 .”العربية

 

 



 استعادة التوازن االستراتيجي بالمنطقة بغاية األهمية: يورةالسن

 صحيفة إيجـازموقع 

 7171ايار  71االربعا ء

 
ان استعادة التوازن االستراتيجي في “فؤاد السنيورة على ”المستقبل“شدد رئيس كتلة 

المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، 
كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، . اال تنكسر ارادة الدول والناس ويجب

 .”لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي
التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق  –حدود الطموحات “وخالل مؤتمر 

رق الموضوع الذي تم التط“، اشار الى ان ”التحديات، االصطفافات، التوقعات: العربي

اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا 

 .تحت عنوان انكسارات عربية

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 

 .والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

الدول العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل ان عدم وجود تعاون بين 

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في . شيء في دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

 .”المنطقة والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية

زا، فالعولمة ادت الى ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب في“واكد 

عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . العالم باسره

 .”العربية

 

 



 

 ...افتتاح مؤتمر بيت المستقبل

 LBCموقع 

 7171أيار  71االربعاء 

التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات "لرئيس أمين الجميل مؤتمر افتتح ا

بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

 ."كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل

 

تت الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى با"واشار الجميل الى أن 

، الفتا الى "تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي

سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جراء : أسباب هذه الفوضى هي"أن 

عهود طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة 

 .النازحينوتوسع نفوذ داعش وأزمة 

 

حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير "واعتبر أن 

المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الجميع 

 ."بالتفاهم البناء حول الحلول

 

ملة ولفت الى أن لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شا

 .تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها

 

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة "بدوره أعلن رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة أن 

الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول خالل 

 ".المرحلة التي مررنا بها

 

ازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس ان استعادة التو"واشار الى 

. هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس

كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن 

  ."اإلستراتيجي

 



 

 ثر من حكامهاللبنانيون ضمانة للبنان أك: الرئيس الجميّل

 MTVموقع 

 7171أيار  71االربعاء 

 

التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات : "افتتح الرئيس أمين الجمي ل مؤتمر
الذي نظمه بيت المستقبل " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

الحسيني وفؤاد بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور وشارك فيه الرئيسان حسين 
السنيورة، النائبان فادي الهبر وباسم الشاب، السيدة جويس الجمي ل، النائب السابق 

صالح الحركة، الوزير السابق يوسف سالمة، اإلعالمية مي شدياق، وحضور لفيف 
 .من صناع القرار وخبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

 

كلمة للمدير التنفيذي لبيت المستقبل سام منسى الذي بداية النشيد الوطني اللبناني ف
والتي  5102و 5102عرض المؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي 

ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا " تقليداً ومحطة سنوية"أضحت 
رؤى تبلور  علها تساهم بالتقريب بينها وتقدم إلى صناع القرار"منطقة الشرق األوسط، 

الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيداً عن اإلرتجال أو 
ورأى ان موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من ". النظرة اآلحادية

بعض الدول تلعب دوراً أكبر من حجمها "قبل االطراف المحلية والخارجية كافة، إذ 
به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية وتمددت أكثر مما تسمح 

واإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسياً 
ومن يضع حدوداً " من يعيد كل طرف الى حجمه"وتساءل ". وعسكرياً واقتصادياً 

 اإلقليمية على حد سواء للمطامع ليستقيم الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة 



 

وتحدث بيتر ريمللي عن مؤسسة كونراد آديناور واكد أن الشرق األوسط يواجه اليوم 
الة وتحدي خارجي يتجسد في  تحديان، تحدي خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فع 

وأشار إلى أن . حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى
يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة اإلحاطة بتأثير مؤتمر 

وإذ لفت إلى تأزم الوضع في المنطقة . هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها
عامة، استعرض األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما تسببت به التدخالت الخارجية 

مليون شخص في  0181خص سوريا ووجود ألف ش 911في كال البلدين من مقتل 
إن الوقت حان إليجاد تسوية : وقال. اليمن بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية

وأضاف أنه على الرغم من أن . ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافة
لية األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن والعراق وليبيا كانت داخ
تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن القاسم المشترك بين األزمات التي 
تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول العظمى ودور حلفائها المحليين 

ورأى إن إيجاد تسويات لمختلف . فيها، معتبراً أنها أججت األوضاع وفاقمت خطورتها
تباطها ببعضها البعض لجهة الالعبين األساسيين فيها، األزمات يتطلب النظر في ار

مشدداً على استحالة حل األزمة السورية دون حل سائر األزمات في كل من اليمن 
ولهذه . والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش والحؤول دون توسع التطرف

طقة ومصالحهم وهذا ما الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين الخارجيين في المن
 .يهدف إليه هذا المؤتمر

 
  

بين : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"بدأت الجلسة االفتتاحية تحت عنوان 
الخارطة الجديدة والذهنية الجدية التي ادارها البروفسور حسن منيمنة وتحدث فيها 

حاتنا في السالم حدود طمو"أن هدف المؤتمر هو مناقشة : "الرئيس الجمي ل الذي قال
ت الى  واإلصالح في العالم العربي وتأثير التدخالت والضغوطات األجنبية التي أد 

 ".الضياع والفوضى واإلقتتال
 

ورأى إن الشرق األوسط يمر  بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد استقرار 
أسباب هذه  وعدد. العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي

اء عهود طويلة من  الفوضى، من سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جر 
فة وتوسع نفوذ تنظيم  االستبداد، وتفاقم الصراع بين األطراف السني ة والشيعي ة المتطر 

ال سي ما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها ( داعش" )الدولة اإلسالمية"
رفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة الصالحة المتط

 .وتقادم البرامج التربوية

 



وتطرق الى تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد 
حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال وإقتتال فيما بينها "للتدخالت الخارجية التي 

 ".سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعةعلى حساب 
 

واعتبر أن فشل المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم 
تطابق طموحات الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو 

الحها عمدت إلى أن هذه الدول وتحقيقاً لمص:" وقال. أجنبية، ومصالحها االستراتيجية
إرسال قوات إلى ساحات القتال وتدريب قوات رديفة واشعال الصراعات المذهبية 

واعتبر أن حل . واإلثنية وإنشاء وتمويل كيانات خارجة عن الدولة تخدم مصالحها
األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها 

ى صعيد الدبلوماسية، وإلتزام الجميع بالتفاهم البن اء إيجاد منطق جديد عل"يكمن في 
 ".حول الحلول

 

  
، أن الدبلوماسية "كل حرب يجب أن تنتهي"واعتبر الرئيس الجمي ل انطالقاً من مقولة 

يمكن أن تنجح وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية 
تلة متطرقا الى الجهود الديبلوماسية في استانة وإنقاذ الدول والشعوب من الهاوية القا
 .وجنيف بالنسبة الى الموضوع السوري

 
  

وختم بالقول أن لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة 
تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوالً بسبب فرادة نظامه الديمقراطي 

ه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول المجاورة الليبرالي الذي مكن  
وثانياً بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية ويعتبرون 

 .ضمانة للبنان أكثر من حكامه
 
  

وعرض النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور لسياستي 
ة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من تاريخها التدخل والعزل

استعرض مورو ألهم . واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب
مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى قبل مئة عام، 

 .تحدد السياسة الخارجية األميركيةوشرح لآلليات السياسية والدستورية التي 

 

التدخالت في الشرق "وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال لمسألة 
وفدم عرضا لمحاولة فهم طبيعة هذه التدخالت ولمسبباتها، ورأى ان لهذه " األوسط



 0491المنطقة تاريخ من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 
لتغيير  5112مرورا بكل الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام 

التي سميت  5100النظام وارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام 
وخلص الى . بالربيع العربي مع ما رافقها من بروز لمشكلة اإلرهاب والتطرف الديني

وسط والتدخل الوحيد الذي نجح هو تدخل األمم فشل جميع التدخالت في الشرق األ
 .الذي اعاد الكويت الى حدودها 0440المتحدة عام 

 

ان الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور : "وقدم الرئيس السنيورة مداخلة قال فيها
تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان 

ما نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود . انكسارات عربية
عدم وجود . خالل المرحلة التي مررنا بها اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول

تعاون بين الدول العربية جعلت كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في 
ة الخلل االستراتيجي في المنطقة هذا االمر عزز فكر. دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

ورأى ان استعادة . والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية
ليس هناك من حلول سحرية . التوازن االسترايجي في المنطقة امر في غاية االهمية

ودة ولكن هناك مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس، كما يجب الع
الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي، واعتبر ان 

اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت الى عولمة 
اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى العالم 

 ".دول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة العربيةباسره، لذا هناك مصلحة لل

 

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم "انطلقت الجلسة األولى تحت عنوان 
كندا، سامي عون وتحدث -وادارها البروفسور في جامعة شيربروك في كيبيك" احتواء 

معة طهران وباحث ومحلل فيها والكاتب خالد الدخيل من السعودية، واألستاذ في جا
سياسي وخبير في الدراسات األميركية محمد ماراندي، ومدير برنامج السياسة العربية 

 .في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن العاصمة ديفيد شانكر
  

ادارها " مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية: "والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان
فيذي لبيت المستقبل سام منسى وتحدث فيها كل من مديرة برنامج الشرق المدير التن

األوسط شاتام هاوس لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حداد واألستاذة 
  .الجامعية منى فياض

وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 
مرتكزة على احالل السالم في المنطقة واعرب عن استعداد الفرنسية الى المشرق ال

فرنسا لعمل ما في وسعها لتحقيق السالم واعتبر انه يعود لالوروبيين مسؤولية 
  .المساهمة في اعادة بناء الدول في المنطقة



التدخل الخارجي داء ام : ازمة الدولة العربية:" اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان
ها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرنسي للعالقات الدولية دواء ادارت

دوروثي شميث وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق األوسط 
البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني للديمقراطية 

 .في واشنطن ليث كبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب : ميل في افتتاح مؤتمر بيت المستقبلالج

 إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تشمل المنطقة

 Tripoli scopeموقع 

 7171أيار  71الخميس 

 

التدخالت الخارجية ومنظومة  -حدود الطموحات "افتتح الرئيس أمين الجميل مؤتمر 

بيت "الذي نظمه " التحديات، االصطفافات، التوقعات: الدول في الشرق العربي

، وشارك فيه الرئيسان حسين الحسيني "كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " المستقبل

نائبان فادي الهبر وباسم الشاب، الوزير السابق يوسف سالمه، النائب وفؤاد السنيورة، ال

السابق صالح الحركة، جويس الجميل، اإلعالمية مي شدياق، في حضور خبراء 

 .وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب

 

سام منسى تحدث فيها عن " بيت المستقبل"بداية النشيد الوطني، فكلمة للمدير التنفيذي ل

والتي أضحت  5102و 5102مؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها المؤسسة عامي ال

تقليدا ومحطة سنوية ومساحة لعرض مختلف وجهات النظر حول قضايا منطقة "

الشرق األوسط، علها تساهم بالتقريب بينها، وتقدم إلى صناع القرار رؤى تبلور 

مستقلة بعيدا عن اإلرتجال أو الخيارات الممكنة والمتاحة وتضع توصيات مبتكرة و

 ".النظرة اآلحادية

 

موضوع المؤتمر جاء نتيجة لتجاوز السقوف الحاصل من قبل االطراف "وأشار الى ان 

المحلية والخارجية كافة، إذ بعض الدول تلعب دورا أكبر من حجمها وتمددت أكثر مما 

إلقليمية والدولية، تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية وا

بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من قدراتها سياسيا وعسكريا 

من يعيد كل طرف الى حجمه ومن يضع حدودا للمطامع ليستقيم : "وتساءل". واقتصاديا

 ".الخلل الحاصل في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على حد سواء 

 

 ريمللي

الشرق األوسط يواجه اليوم "، فأكد أن "نراد آديناوركو"وتحدث بيتر ريمللي من 

تحد خارجي يتمثل في بناء منظومة دول فعالة، وتحد خارجي يتجسد في : تحديين

 ".حماية المنطقة من التدخالت الخارجية، ال سيما تأثيرات الدول العظمى



 

 المؤتمر يلقي الضوء بشكل أساس على التحدي الخارجي بهدف محاولة"وأوضح أن 

تأزم "، الفتا إلى "اإلحاطة بتأثير هذه التدخالت الخارجية والنوايا الكامنة وراءها

، متطرقا الى األوضاع الراهنة في سوريا واليمن وما "الوضع في المنطقة عامة

ألف شخص في سوريا  911تسببت به التدخالت الخارجية في كال البلدين من مقتل "

 ".ماسة إلى المساعدات اإلنسانية جةمليون شخص في اليمن بحا 0181ووجود 

الوقت قد حان إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية "ورأى أن 

على الرغم من أن األسباب المباشرة التي أشعلت األوضاع في سوريا واليمن . كافة

القاسم  والعراق وليبيا كانت داخلية تجسدت في اندالع ثورات الربيع العربي، إال أن

المشترك بين األزمات التي تسود هذه الدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول 

 ".د أججت األوضاع وفاقمت خطورتهاالعظمى ودور حلفائها المحليين فيها، وهي ق

إيجاد تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها "ولفت الى ان 

استحالة حل األزمة السورية دون "، مشددا على "هاالبعض لجهة الالعبين األساسيين في

حل سائر األزمات في كل من اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى القضاء على داعش 

ولهذه الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين . والحؤول دون توسع التطرف

 ".الخارجيين في المنطقة ومصالحهم وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر

 

 لالجميّ 

بين الخارطة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"بدأت الجلسة االفتتاحية بعنوان 

وقد أدارها البروفسور حسن منيمنة، وتحدث فيها الجميل الذي " الجديدة والذهنية الجدية

هدف المؤتمر هو مناقشة حدود طموحاتنا في السالم واإلصالح في العالم العربي : "قال

 ".الى الضياع والفوضى واإلقتتال دخالت والضغوطات األجنبية التي أدتوتأثير الت

الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى باتت تهدد "وأشار الى أن 

، الفتا الى أن "استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي

تصادية واالجتماعية والثقافية جراء عهود سوء األوضاع االق: أسباب هذه الفوضى هي"

طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف السنية والشيعية المتطرفة وتوسع 

ال سيما في العراق وسوريا وليبيا واليمن وانتشار ( داعش)نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 

سبب انعدام الحوكمة عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة على مواجهتها ب

 ".الصالحة وتقادم البرامج التربوية

تحول الربيع العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حد "وتحدث عن 

للتدخالت الخارجية التي حولت الساحات الداخلية إلى ساحات قتال واقتتال في ما بينها 

فشل "معتبرا أن  ،"على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعة

المجتمعات العربية في ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات 

الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول عربية كانت أو أجنبية، 

وهذه الدول وتحقيقا لمصالحها، عمدت إلى إرسال قوات إلى . ومصالحها االستراتيجية

رديفة واشعال الصراعات المذهبية واإلثنية وإنشاء  ساحات القتال وتدريب قوات

 ".خارجة عن الدولة تخدم مصالحها وتمويل كيانات

حل األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حد للمطامع الخارجية غير "واعتبر أن 



المشروعة فيها يكمن في إيجاد منطق جديد على صعيد الدبلوماسية، والتزام الجميع 

 ".ول الحلولبالتفاهم البناء ح

انطالقا من مقولة كل حرب يجب أن تنتهي، الدبلوماسية يمكن أن تنجح "ورأى أنه 

وهي تحتوي وتقدم اآلليات واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول 

الجهود الديبلوماسية في استانة وجنيف "، متطرقا الى "والشعوب من الهاوية القاتلة

 ".السوري بالنسبة الى الموضوع

لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة "وخلص الى أن 

تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقراطي 

الليبرالي الذي مكنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول 

بنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية المجاورة، وثانيا بسبب الل

 ".ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

 

 موور

وتحدث النائب السابق لوزير الدفاع األميركي لشؤون التشريع باول موور عن 

سياستي التدخل والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل متعددة من "

، عارضا أهم "سباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحابتاريخها واأل

وشرح اآلليات . مراحل التدخالت األميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى

 .السياسية والدستورية التي تحدد السياسة الخارجية األميركية

 

 مايال

التدخالت في " الى موضوع وتطرق البروفسور في العالقات الدولية جوزف مايال

لهذه المنطقة "، عارضا طبيعة هذه التدخالت ومسبباتها، مشيرا الى ان "الشرق األوسط

مرورا بكل  0491تاريخا من التدخالت منذ اتفاقية يالطا ومنذ انشاء دولة اسرائيل عام 

لتغيير النظام  5112الحروب التي استتبعتها والتدخل األميركي في العراق عام 

التي سميت بالربيع  5100ارساء الديموقراطية بالقوة، واإلنتفاضات العربية عام و

 ".لمشكلة اإلرهاب والتطرف الدينيالعربي مع ما رافقها من بروز 

فشل جميع التدخالت في الشرق األوسط وان التدخل الوحيد الذي نجح هو "وخلص الى 

 ".ى حدودهاالذي اعاد الكويت ال 0440تدخل األمم المتحدة عام 

 

 السنيورة

الموضوع الذي تم التطرق اليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة : "بدوره، قال السنيورة

ما . كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا تحت عنوان انكسارات عربية

نشهده اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي وعدم وجود اي نوع من التعاون 

ان عدم وجود تعاون بين الدول . ل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بهاوالتكام

العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل شيء في دولة فهذا ال يؤثر 

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة والذي ادى الى . على االخرى

 ".فيةالتدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائ

ان استعادة التوازن االستراتيجي في المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك : "وقال



كما . من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، ويجب اال تنكسر ارادة الدول والناس

 ".باستعادة التوازن اإلستراتيجي يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، لكي تبدأ

اب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، فالعولمة ادت ان اإلره: "أضاف

الى عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . الى العالم باسره

 ".العربية

 

 الجلسات

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر "ى تحت عنوان وانطلقت الجلسة األول

كندا، سامي  -في كيبيك " شيربروك"، وأدارها البروفسور في جامعة "أم احتواء 

عون، وتحدث فيها الكاتب خالد الدخيل من السعودية، األستاذ في جامعة طهران 

اراندي، ومدير والباحث والمحلل السياسي والخبير في الدراسات األميركية محمد م

في واشنطن  برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

 .العاصمة ديفيد شانكر

، أدارها "مستقبل لبنان واعباء الحرب السورية"والتأمت الجلسة الثانية تحت عنوان 

شرق سام منسى، وتحدث فيها كل من مديرة برنامج ال" بيت المستقبل"المدير التنفيذي ل

اد واألستاذة لينا الخطيب والناشط السياسي الدكتور انطوان حد" شاتام هاوس"األوسط 

 .الجامعية منى فياض

وتحدث رئيس األكاديمية الديبلوماسية الدولية في باريس ميشال دوكلو عن النظرة 

استعداد فرنسا "الفرنسية الى المشرق المرتكزة على احالل السالم في المنطقة، مبديا 

يعود لالوروبيين مسؤولية "، مشيرا الى أنه "عمل ما في وسعها لتحقيق السالمل

 ".في المنطقةي اعادة بناء الدول المساهمة ف

التدخل الخارجي داء ام : ازمة الدولة العربية"اما الجلسة الثالثة فعقدت تحت عنوان 

سي للعالقات ، أدارتها مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط في المعهد الفرن"دواء

الدولية دوروثي شميث، وتحدث فيها كل من نائب رئيس معهد بحوث اعالم الشرق 
البرتو فرنانديز ومدير الشرق األوسط وشمال افريقيا في الصندوق الوطني األوسط 

 .للديموقراطية في واشنطن ليث كبة

 

 

 

 

 

 



 موقع الهديـــل

 

التدخالت الخارجية  – حدود الطموحات“الرئيس السابق امين الجميل خالل مؤتمر 

الشرق األوسط يمر بمرحلة من عدم االستقرار :ومنظومة الدول في الشرق العربي 

والفوضى باتت تهدد استقرار العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب 

سوء األوضاع االقتصادية : أسباب هذه الفوضى هي“، الفتا الى أن ”األصولي

جراء عهود طويلة من االستبداد، تفاقم الصراع بين األطراف  واالجتماعية والثقافية

ال سيما في ( داعش)السنية والشيعية المتطرفة وتوسع نفوذ تنظيم الدولة اإلسالمية 

العراق و سوريا وليبيا واليمن وانتشار عقيدتها المتطرفة وأزمة النازحين وغياب القدرة 

لبنان يمكن أن . ”وتقادم البرامج التربويةعلى مواجهتها بسبب انعدام الحوكمة الصالحة 

يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشمل 

المنطقة بمجملها، أوال بسبب فرادة نظامه الديمقراطي الليبرالي الذي مكنه من تجاوز 

للبنانيين أنفسهم أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول المجاورة، وثانيا بسبب ا

 .”الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية ويعتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامه

 

ان استعادة التوازن االستراتيجي في “فؤاد السنيورةعلى ”المستقبل“شدد رئيس كتلة 

المنطقة امر في غاية االهمية، فليس هناك من حلول سحرية انما مسار طويل امامنا، 

كما يجب العودة الى وجود جوامع بين الدول، . تنكسر ارادة الدول والناس ويجب اال

 .”لكي تبدأ باستعادة التوازن اإلستراتيجي

التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق  –حدود الطموحات “وخالل مؤتمر 

الموضوع الذي تم التطرق “، اشار الى ان ”التحديات، االصطفافات، التوقعات: العربي

ليه هو محور تقرير اعدته مؤسسة كارنغي قبل اشهر قليلة وكنت فيه متحدثا رئيسا ا

ما نشهد  اليوم هو فشل الدولة الوطنية في العالم العربي . تحت عنوان انكسارات عربية

ان . وعدم وجود اي نوع من التعاون والتكامل بين الدول خالل المرحلة التي مررنا بها

ل العربية جعل كل دولة منفصلة عن االخرى واذا حصل عدم وجود تعاون بين الدو

هذا االمر عزز فكرة الخلل االستراتيجي في . شيء في دولة فهذا ال يؤثر على االخرى

 .”المنطقة والذي ادى الى التدخالت التي تؤجج المشاكل والنزاعات الطائفية

فالعولمة ادت الى ان اإلرهاب عندما ينتقل من منطقة الى اخرى ال يطلب فيزا، “واكد 

عولمة اإلرهاب، ونحن نعيش مشكالت لم تعد تقتصر على المنطقة العربية بل تمتد الى 

لذا، هناك مصلحة للدول الكبرى بالمساعدة على ايجاد حلول للمنطقة . العالم باسر 

 .”العربية



 "حدود الطموحات"عن " 71لبنان"أمين الجمّيل يتحدث لـ 

  "71لبنان "خاص  -سليمان  ربيكا

 7171أيار  1االثنين 

  

 

فيما ُيغرق الدخان الكثيف المنطقة العربية في مجهول أسود حّد أن صار األفق سراباً 
وفيما ُتمعن النيران المتأججة في التهام األرض حتى محت حدوداً ...يمتهن وأد األمل

ووسط كلّ الصخب الذي ...ورسمت أخرى على صفائح ُمرّجحة لالنفجار في أي وقت
وفيما يسافر  ...يدفع بسكان هذه األوطان وحكامها إلى الجنون او التشّرد حفاة األقدام

الشرق األوسط إلى الماضي، خالفاً إلرادة شعوب حلمت بحجز مقعد لها في قطار 
 ...التقّدم

إلى  على اجتياز حدود البؤس والعدم وصوالً " بيت المستقبل"فيما يحدث كل  هذا، يصر  
تبديد الغيم القاتم في سماء يريدها في لقاء دائم مع قوس قزح يحاكي طموحات اإلنسان 

 .العربي وتطلعاته

، إطالالت دائمة ومتواصلة "بيت المستقبل"حيث مقر  مؤسسة " سرايا بكفيا"هنا، في 
على يومي ات المنطقة الغارقة في فوضى وضجيج وعبث، بكل  ما تحمله حروف الفكر 

، تاريخ تأسيسه ولغاية اليوم، ما انفك  هذا 0422منذ العام . وء وعزيمة وطموحمن هد
الصرح الذي حجز منذ بدايته مكانة في طليعة مراكز األبحاث والدراسات في لبنان 

رات الحاصلة، وهدفه األول والرئيس هو  "... اإلنسان"والشرق األوسط، يواكب التطو 
 .يعيش في سالم، ويتنشق الحريةاإلنسان الذي يحيا على المواطنة، و

لكن  هذا الشرق ومعه لبنان، راح يعيش كسوفاً للحضارة وخسوفاً للسالم، فاشتعلت 
في خضم  " بيت المستقبل"ومع هذا، انطلق . حروب وسالت دماء وتغي رت مالمح

أزمات وظروف صعبة فرضتها الحرب اللبنانية، فصار من أهدافه أيضاً، إلى جانب 



ان، وقف االنحدار واالنزالق المتمادي في القعر، والعمل على إرساء تنمية اإلنس
 .االستقرار وثتبيت الديمقراطيات والحريات

ى إلى إغالق  لسنوات، بقيت " بيت المستقبل"وعلى رغم التغييب القسري الذي أد 
. 5102الشمعة الذي أشعلها منذ انطالقته مضاءة، لتشعشع مجدداً مع عودته في العام 

هناك، سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات الفكرية أقامتها المؤسسة، ومن ومن 
ضمنها تلك التي اكتسبت أهمية بالغة لكونها غاصت في الماضي محاولة استشراف 

بعد العاصفة، الديمقراطية والتنمية "المستقبل وصوغه بحبر السالم واألمل، مثل مؤتمر 
مئة عام على "ع مارشال للعالم العربي، و، مؤتمر حول مشرو"في الشرق األوسط

، وصوالً إلى المؤتمر المرتقب في "نظام جديد للشرق األوسط : بيكو -اتفاقية سايكس
التدخالت الخارجية ...حدود الطموحات"أيار الحالي والذي سيحمل عنوان  01و  02

 ."التحديات، االصطفافات، التوقعات: ومنظمومة الدول في الشرق العربي

هذا المؤتمر "، يلفت الرئيس أمين الجمي ل إلى أن  "59لبنان"حديث خاص لموقع في 

بهدف " بيت المستقبل"ليس إال تكملة لسلسلة من المؤتمرات نظمتها وأقامتها مؤسسة 
رات الحاصلة ومحاولة وضع أسس لمستقبل ينعم بالسالم ويعيش فيه  مواكبة التطو 

 .االنسان بكرامة وحرية

 ، وما هي أهداف المؤتمر "حدود الطموحات"ما المقصود بـ 

كيف ال، ". اإلنسان"ال يمكن لرئيس بيت المستقبل إال أن يبدأ بالبعد األول الذي يطال 
الحوكمة الرشيدة، التربية والتنمية، : وجوهر عمل المؤسسة يقوم على مفاهيم ثالثة

 ."ةأي إنسان نريد لهذه المنطق"وهي نطاقات متكاملة ومتالزمة تحدد  

اً، وبي نت أن " الربيع العربي"انطالقة ما ُيسم ى بـ :" يشرح الجمي ل كانت إيجابية جد 
طموحات اإلنسان العربي كانت كبيرة إلى حد  أن اسقطت أنظمة ما كان أحد يظن  أو 

جنح عن أهدافه المعلنة، " الربيع"لكن  هذا . يتوقع بأنها قد تنهار أو تسقط بهذا الشكل
من أين أتت هذه الحدود ولماذا، هذا هو . ة حدوداً للطموحات واإلنجازاتوتبي ن أن  ثم

ما سيبحث المؤتمر فيه محاوالً اجتراح حلول ووضع أفكار قادرة على تحقيق األحالم، 
ة  ."ال تحويلها كوابيس مدمر 

لم يوصل اإلنسان العربي الى واحة طموحاته " الربيع العربي"وبرأي الجمي ل، فإن 
لسببين، ا ولهما غياب األسس الثالثة التي يرفعها بيت المستقبل شعاراَ وتطلعاته، 

، معتبراً ان  السؤال األساسي (الحوكمة الرشيدة، التربية والتنمية)وخارطة طريق 

بات مطروحاً اليوم أكثر من أي وقت مضى مع تصاعد " أي انسان نريد"المتمثل بـ 
داعش والنصرة وغيرهما ممن يرفضون األصولية اإلسالمية المتطرفة وصعود أمثال 

اآلخر ويعملون على زج  المجتمعات في أقبية مظلمة على كل  األصعدة الفكرية 
 ...والسياسية والثقافية



اً لألصولية المتفلتة، ولألسف فإننا بتنا نشهد محاوالت :" وقال الجمي ل يجب أن نضع حد 
عالجة الخطر بخطر أكبر منه، لضبط الحريات باسم األمن واالستقرار، واألخطر هو م

ق بجرائمه  فمثالً باسم محاربة داعش ثمة من يعطي الشرعية للنظام السوري الذي تفو 
 ."على الحركات األصولية

وأما البعد الثاني فيتعل ق بتفل ت الحدود االستراتيجية، وسوف يحاول المؤتمر تسليط 
ي ة بالحروب الدائرة في الدول المتناحرة وتلك المعن" حدود طموحات"الضوء على 

فإن ثمة تناحراً بين هذه البعدين، أي بين حدود "وبرأي الرئيس الجمي ل . المنطقة
، وحدود طموحات األنظمة والدول االستراتيجية، ولألسف  طموحات اإلنسان العربي 
فإن هذه المصالح االستراتيجية التي تدعي خدمة االنسان والديمقراطيات تأتي على 

 ."د اإلنسانيحساب البع

وعليه، يتوقف المؤتمر على دور المواطن العربي، كما على دور األنظمة والجهات 
االستراتيجية، مستوعباً كل  تلك التعقيدات والتناقضات من خالل وجهات نظر 

  .وطروحات مختلفة تق دمها مجموعة نخبوية من الباحثين والمعنيين

ي الثالث لـ  في جمعه شخصيات فكرية " بيت المستقبل"وتبرز أهمية المؤتمر السنو 
وسياسية من كبريات مراكز األبحاث في الشرق األوسط والعالم، وال سي ما من الدول 
. المعني ة بالصراع في المنطقة مثل روسيا والواليات المتحدة األميركية وفرنسا وايران

ة إلى الجلسة ويمتد  المؤتمر على يومين متتاليين، حيث تقام خمس حلقات نقاش، إضاف
بين الخارطة : الشرق العربي في عالم بقيادة جديدة"االفتتاحية التي تحمل عنوان 

، والتي تتناول مسألة الحديث عن ترسيم الحدود في المنطقة "الجديدة والذهنية الجديدة
 ."للدولة العظمى الوحيدة"واإلرباك الحاصل مع ظهور قيادة جديدة غير مألوفة 

إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم "ولى تحت عنوان وتنطلق الجلسة األ

ق الجلسة الثانية إلى دور الجانب الروسي في الحرب السورية " احتواء روسيا )، لتتطر 
وإلى صلب معاناة الدول العربية (. عودة للحرب الباردة أم تفويض ضمني  : في سوريا

 ."التدخل الخارجي داء أم دواء: لعربيةأزمة الدولة ا"في الجلسة الثالثة تحت عنوان 

وألن لبنان ليس على هامش كل  ما يحصل، تبحث الجلسة الرابعة في مستقبله في ظل  
أعباء الحرب السورية، فهل من سبيل لتحصينه إزاء االنهيار  وُيختتم المؤتمر بجلسة 

المح مقاربات مقارنة، تصورات الحل واالستعصاء وم: دول وحروب"خامسة بعنوان 
 ."الدولة الجديدة

يقر  الرئيس الجمي ل بأن التعقيدات في المنطقة كبيرة الى حد  أن ليس بوسع مبادرة 
بيت "لكنه، بكل تواضع وثقة، يلفت إلى أن  ما يقوم به . واحدة احداث التغيير المرجو  

 وتوازياً مع .وما يطرحه من مبادرات يزيح الضباب لتحل  ومضات أفق ني ر" المستقبل

طموحاتنا كبيرة، رغم اإلمكانات "، يؤكد الرئيس الجمي ل أن "الطموحات"الحديث عن 
طموحاتنا التي تسل حنا بها فما استسلمنا وال مللنا، جعلتنا في طليعة مراكز . الضئيلة

اد الفكر وكل  حالم بمستقبل تحكمه لغة  األبحاث في المنطقة ومحط  أنظار النخب ورو 
 ." تقي ده حدود التقوقع والجمودالحوار واالعتدال، وال



التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق  -حدود الطموحات 
 العربي 

 جريدة المستقبل 

 7171أيار  1االثنين 
 

 

 

: «التدخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق العربي -حدود الطموحات »
أيار  02قبل، بكفيا في التحديات، االصطفافات، التوقعات، عنوان مؤتمر بيت المست

كلمة االفتتاح األربعاء صباحاً يلقيها السيد بيتر ريميليه، ممثل مؤسسة : وفي البرنامج
بين : الشرق العربي في عالم بقيادة جديد: الجلسة االفتتاحية. كونراد آديناور في بيروت

ق حسن منيمنة، باحث في معهد الشر: الخارطة الجديدة والذهنية الجديدة المنسق
 .األوسط ومدير أول في ميدل إيست ألترناتف في واشنطن العاصمة

 
في حين يكُثر الحديث عن ترسيم جديد للحدود في المنطقة من خالل تقسيم بعض الدول 

   ...وإلغاء أخرى، هل المطلوب هو تغيير في الذهنية بدالً من التغيير في الحدود
 

ي ل، وباول موور، نائب سابق لوزير مداخالت االفتتاح مع كل من الرئيس أمين الجم
الدفاع األميركي لشؤون التشريع، وجوزيف مايال، بروفسور في علم االجتماع السياسي 

 .والعالقات العامة، الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس
 

 إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم احتواء؟ : الجلسة األولى
 

ما هي أبعاد : كندا -ن، بروفسور في جامعة شيربروك في كيبك سامي عو: المنسق
االتفاق الذي توصلت إليه األسرة الدولية مع إيران  هل ُيمثل هذا االتفاق نقلة نوعية في 
تقويم مكانة إيران في المنطقة، من دولة مارقة معزولة إلى قوة فاعلة يعترف المجتمع 

   ...الدولي بحقها في تمددها في المنطقة
 

 .مداخلة خالد الدخيل، أكاديمي وكاتب، المملكة العربية السعودية
 

محمد ماراندي، أستاذ في جامعة طهران، باحث ومحلل سياسي، خبير في الدراسات 
ديفيد شانكر، مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن لسياسات . األميركية

 الشرق األدنى، واشنطن العاصمة 
 

 عودة للحرب الباردة أم تفويض ضمني؟ : روسيا في سوريا: الجلسة الثانية
 

جوزيف مايال هل أن الحزم الذي تبديه روسيا في سوريا هو انعكاس لتفاصيل : المنسق
عرضية، تحديداً لملء الفراغ الذي يتركه التنصل المستمر المتواصل للواليات المتحدة 



واستراتيجي اتخذته موسكو في التزام هذا الملف، أم هو نابع من قرار موضوعي 
   ...لضمان مصالح لها طويلة األمد في سوريا

 
 .إيرينا إيزفياغيلسكايا، أستاذة وكبيرة الباحثين في معهد الدراسات الشرقية في موسكو

 
أنور البني، محاٍم في مجال حقوق اإلنسان في سوريا، ومن مؤسسي جمعية حقوق 

 . اإلنسان السورية
 

 . بروفسور العلوم السياسية في جامعة أوفرن، فرنسا وفريديريك شاريلون،
 

 التدخل الخارجي داء أم دواء؟ : أزمة الدولة العربية: الجلسة الثالثة
 

دوروثي شميت، مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط، المعهد الفرنسي : المنسق
ما . اقدللعالقات الدولية، تشتكي بعض األوساط الغربية من غياب الموقف العربي الن

مدى مسؤولية الواليات المتحدة، وقوى أخرى مثل روسيا وفرنسا وبريطانيا، عن حالة 
االحتضار التي تعاني منها الدولة العربية في أكثر من موقع  وهل التدخل هو إلنقاذ 

 هذه الدولة أو الستنقاذ مصالح تتسبب لها بالضرر  
 

. شرق األوسط في واشنطن العاصمةألبرتو فرنانديز، نائب رئيس معهد بحوث إعالم ال
ليث كبة، مدير الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الصندوق الوطني للديموقراطية في 

 .واشنطن العاصمة، حسن منيمنة
 

مستقبل لبنان وأعباء الحرب : في ما يتعدى القدرة: الجلسة الرابعة: الخميس
  السورية

تقبل، قراءة األوضاع المستقبلية في لبنان سام منسى، المدير التنفيذي لبيت المس: المنسق
تراوح بين التصور القاتم بأن لبنان الوطن السيد الحر قد انتهى مع اندالع األزمة 

السورية بفعل فرض إيران على طرف لبناني خوض الحرب في سوريا لصالح النظام، 
السورية، وبين  كما بفعل النزوح السوري إلى لبنان وانتفاء الحدود وإقحام لبنان باألزمة

التصور الزاهر الذي يعتبر أن لبنان واحة إلزامية في صحراء االنهيار العربي، بفعل 
أي من هذين . إرادة دولية الستمراره وبفعل متانة مؤسساته الرسمية واألهلية

التصورين هو األقرب إلى الواقع، وهل من سبيل لتحصين لبنان إزاء اإلنهيار في 
 المنطقة 

 
 .يب، مديرة برنامج الشرق األوسط، شاتام هاوس، بريطانيالينا الخط

 
 .أنطوان حداد، أستاذ جامعي وناشط سياسي، لبنان منى فياض، أستاذة جامعية وكاتبة

 
مقاربات مقارنة، تصورات الحل واالستعصاء : دول وحروب: الجلسة الخامسة

سم العسكري لكل حسن منيمنة ما هي احتماالت الح: ومالمح الدولة الجديدة المنسق



 من أطراف النزاع في دول المعارك المفتوحة، سوريا، العراق، اليمن وليبيا  
 

سامي عون، عمر حمزاوي، كبير الباحثين في معهد كارنيغي للسالم في واشنطن 
 .العاصمة

 
إيفان فيجقودا، باحث دائم في معهد العلوم اإلنسانية في فيينا غيدو ستاينبرغ، كبير 

نقاش ومالحظات (. غير مؤكد)هد األلماني للشؤون الدولية واألمن، ألمانيا باحثين المع
 . ختامية

 

 


