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 التدخالت-الطموحات حدود"ن عقد بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور مؤتمره الدولي الثالث تحت عنوا
بمشاركة وحضور لفيف من صناع القرار  ،"التوقعات االصطفافات، التحديات، :العربي الشرق في الدول ومنظومة الخارجية

 المعاصرة التدخالت األجنبيةطبيعة جاء هذا المؤتمر ليلقي الضوء على . وخبراء وأكاديميين ومثقفين لبنانيين وعرب وأجانب
كقوى ها واضمحالل دور دول أخرى مصنفة التي شهدت تضخم دور دول بشكل يتخطى قدرات ،لشرق األوسطفي منطقة ا

مة وسعى المؤتمر أيضاً إلى استشراف مستقبل منظو .لنظام الدولي واألنظمة اإلقليميةنتيجة للخلل الحاصل في اوذلك  ،عظمى
 .نظام عربي جديد أم مخاض لوالدة هي مؤشر النحالله وإذا ما كانت األزمات التي يشهدها الدولة في العالم العربي

 
مرحباً بالحضور ومستعرضاً للمؤتمرات الدولية السابقة التي  سام منسىبيت المستقبل مؤسسة افتتح المؤتمر المدير التنفيذي ل

 ات النظر حولومساحة الستعراض مختلف وجه "ومحطة سنويةتقليداً "والتي أضحت  منذ إعادة إحيائها المؤسسةها تنظم
لور الخيارات الممكنة رؤى تب قدم إلى صناع القرارتو ،ساهم بتواضع في التقريب بينهات اعله"، قضايا منطقة الشرق األوسط

  ."ضع توصيات مبتكرة ومستقلة بعيداً عن اإلرتجال أو النظرة اآلحاديةتوالمتاحة و
 

 إذ ،كافة طراف المحلية والخارجيةاأل الحاصل من قبل لسقوفتجاوز ال قال إنه جاء نتيجة ،هذا العام مؤتمروعن موضوع 
وتمددت أكثر مما تسمح به قدراتها وفرضت وتيرتها على مسار السياسات المحلية  ادول دوراً أكبر من حجمه بتلع"

وتساءل ". دياً قدراتها سياسياً وعسكرياً واقتصاحجم واإلقليمية والدولية، بينما تراجعت دول أخرى وانسحبت على الرغم من 
في النظام الدولي واألنظمة اإلقليمية على  ليستقيم الخلل الحاصلومن يضع حدوداً للمطامع  "لى حجمهإمن يعيد كل طرف "

 ".حد سواء؟

أن   الذي أكد في لبنان، مؤسسة كونراد آديناور ممثل ،بيتر ريملليعطى الكالم للسيد أ ،عد أن استعرض آللية عمل المؤتمروب
ية يتمثل في بناء منظومة دول فّعالة وتحدي خارجي يتجسد في حما داخليألوسط العربي يواجه اليوم تحديان، تحدي الشرق ا

بشكل أساس على هذا التحدي الخارجي بهدف  سيلقي الضوءوأشار إلى أن مؤتمر اليوم . المنطقة من التدخالت الخارجية
 بسبب ما م الوضع في المنطقة بعامةزولفت إلى تأ. وايا الكامنة وراءهامحاولة اإلحاطة بتأثير هذه التدخالت الخارجية والن

، م التنميةدوالفساد وع وعدم المشاركة السياسية انعدام الحرية تتجسد فيمن أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة  هتعاني
الجديدة في تونس ما زالت تواجه تحديات  الديمقراطيةوعن دول الربيع العربي قال إن . لى اندالع الربيع العربيما أدى إ

 ويوجد في اليمنألف شخص  400مقتل  إلى هالحرب التي أعقبت فأدت ،كبيرة بسبب قلة الفرص االقتصادية، أما في سوريا
أن ضاف وأ. الجماعات المتطرفة نفوذ استفحال إضافة إلىهذا  بحاجة ماسة إلى المساعدات اإلنسانية،مليون شخص  18.8

أنه على الرغم من أن األسباب المباشرة وأكد . حان إليجاد تسوية ألزمات المنطقة تشارك فيها األطراف المعنية كافةالوقت 
، إال أن القاسم المشترك بين األزمات التي تسود هذه ليمن والعراق وليبيا كانت داخليةالتي أشعلت األوضاع في سوريا وا

 من لعظمى ودور حلفائها المحليين فيها، معتبراً أنها أججت األوضاع وفاقمتالدول هو حجم التدخالت الخارجية للدول ا
وختم كلمته قائالً إن إيجاد تسويات لمختلف األزمات يتطلب النظر في ارتباطها ببعضها البعض لجهة الالعبين . خطورتها

، إضافة إلى كل من اليمن والعراق وليبيا سائر األزمات في األزمة السورية دون حلّ  األساسيين فيها، مشدداً على استحالة حلّ 
ولهذه الغاية، من األهمية بمكان فهم نوايا الالعبين الخارجيين في المنطقة . القضاء على داعش والحؤول دون توسع التطرف

     . وهذا ما يهدف إليه هذا المؤتمر ،ومصالحهم

، "نية الجديدةبين الخارطة الجديدة والذه: دة جديدةالشرق العربي في عالم بقيا"دأت الجلسة االفتتاحية تحت عنوان ب
، باحث في معهد الشرق األوسط ومدير أول في ميدل إيست ألترناتف في واشنطن العاصمة،  حسن منيمةبتعريف منسقها 

ركي ، نائب سابق لوزير الدفاع األميباول موورو أمين الجمّيلبالمتحدثين فيها وهم مؤسس ورئيس بيت المستقبل الرئيس 
 وإذ .والرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس ESSEC، بروفسور العالقات العامة في جوزيف ماياللشؤون التشريع و

: توجه إلى الحضور بسؤال حول إذا كان أحد منهم يعرف مواقع المدن التاليةخارطة المنطقة، مساع لتبديل وجود لفت إلى 



وهي بالنسبة " ،سماء هي لمدن في سوريا والعراقهذه األوأضاف أن ... كوبانيينغال، والية الخير، والية برت، ش روجابا،
هذه الجلسة التفنيد بين االثنين، بين مشاريع رسم خريطة جديدة للمنطقة  ، وستحاول"للبعض مشاريع وللبعض اآلخر كوابيس

 تخطي ذلك العتماد ذهنية جديدة؟ أم 

حدود طموحاتنا في السالم "أن هدف هذا المؤتمر هو مناقشة  على بالتشديد مداخلته وبدأ لأمين الجميّ أخذ المنصة الرئيس 
وقال إن ". لى الضياع والفوضى واإلقتتالت والضغوطات األجنبية التي أّدت إواإلصالح في العالم العربي وتأثير التدخال

تهدد استقرار  األوضاع السائدة فيه باتت ىحت ،بلدانه معظمطالت  الشرق األوسط يمّر بمرحلة من عدم االستقرار والفوضى
، تحدث عن وهذه االضطرابات وعن أسباب هذه الفوضى. العالم برمته بسبب انتشار التطرف الديني واإلرهاب األصولي

 يلى الربيع العربادئ األمر إما أدى في ب ،سوء األوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية جّراء عهود طويلة من االستبداد
الدولة "توسع نفوذ تنظيم أدت إلى الصراع بين األطراف السنّية والشيعّية المتطّرفة وحروب أهلية فاقمت  اندالع ثم إلى

 وانتشار عقيدتها المتطرفة ،ال سّيما في العراق وسوريا وليبيا واليمن ،له ماثلةالم شّددةوالجماعات المت )داعش" (اإلسالمية
 . نتجت عن هذه الحروبلتي وصوالً إلى أزمة النازحين ا

تحويل الربيع و غياب الحوكمة الصالحة وتقادم البرامج التربوية تحدث عنفي المنطقة، األوضاع  ما آلت إليهوعن سبب 
إلى ساحات قتال  حولت الساحات الداخلية"جية التي للتدخالت الخار العربي عن أهدافه وعجز القوى الوطنية عن وضع حدّ 

كما ال يمكننا ضبط طموحات "وقال إنه ". ها على حساب سيادة الدول وطموحات الشعوب الوطنية المشروعةوإقتتال فيما بين
اعتبر أن فشل المجتمعات العربية في و. "ال يمكننا أيضاً ضبط طموحات القوى السلبية التي تواجه طموحات الشعوب ،الشباب

عربية  ،الشعوب للتغيير واإلصالح مع طموحات بعض الدول ولوج باب الحداثة يعود بشكل رئيس إلى عدم تطابق طموحات
القتال وتدريب ات عمدت إلى إرسال قوات إلى ساح ،االستراتيجية أن هذه الدول وتحقيقاً لمصالحها أضافو. أجنبية أم كانت

 واعتبر أن حلّ . لحهامصاوتمويلها خدمة لكيانات خارجة عن الدولة عال الصراعات المذهبية واإلثنية وإنشاء شقوات رديفة وإ
إيجاد منطق جديد على صعيد "يكمن في  ،للمطامع الخارجية غير المشروعة فيها األزمات التي تعصف بالمنطقة ووضع حدّ 

  ".لتزام الجميع بالتفاهم البّناء حول الحلوليبلوماسية، وإالد

تقدم اآلليات  إذ أنهاأن تنجح وماسية يمكن بليالرئيس الجمّيل أن الد ، رأى"كل حرب يجب أن تنتهي"ن مقولة موانطالقاً 
 دول المنطقة أن تبذلضرورة  وشّدد على. واألدوات من أجل إيجاد الحلول السلمية وإنقاذ الدول والشعوب من الهاوية القاتلة

ي التربية إجراء إصالحات في مجالتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية وشيدة ولجهة تحقيق الحوكمة الر اً داخلي اً جهد
الذي تبذله السعودية والجهد  التي صدرت عنه وثائقكتجربة األزهر وال عند بوادر إيجابية في هذا المجال ، متوقفاً والثقافة

 . في هذه المجاالتللمضي قدماً 

ل المنطقة ن لبنان يمكن أن يكون المدخل المناسب إلطالق مبادرة إصالحية شاملة تتجاوز حدوده الوطنية لتشموختم بالقول إ
بمجملها، أوالً بسبب فرادة نظامه الديمقراطي الليبرالي الذي مكّنه من تجاوز أصعب األزمات وجعله أكثر مناعة من الدول 

 .عتبرون ضمانة للبنان أكثر من حكامهوثانياً بسبب اللبنانيين أنفسهم الذين يمارسون ثقافة الحرية والديمقراطية ويُ  ،المجاورة
، شّدد على ضرورة أن تستمر الشعوب في "أنا أقاوم إذاً أنا موجود"باسكال الذي قال يلسوف الفرنسي بليز الفوإذ استشهد ب

 .نسان والسالم واالستقرارخدم خير اإلما يبلكي نخرج من هذا المأزق  المقاومة سياسياً وفكرياً وثقافياً 

والعزلة اللتين انتهجتهما الواليات المتحدة في مراحل  وتمحورت مداخلته حول سياستي التدخل، باول موورتعاقب على الكالم 
ألهم مراحل التدخالت  روواستعرض مو. متعددة من تاريخها واألسباب الكامنة وراء نحيها إما إلى التدخل أو إلى االنسحاب

تحدد السياسة ية التي لآلليات السياسية والدستور وشرحاألميركية في العالم بدءا من الحرب العالمية األولى قبل مئة عام، 
   .، معتبراً أن هناك سوء فهم آللية عمل المؤسسات األميركيةالخارجية األميركية لجهة تدخلها العسكري في دول أخرى

العرب ينتقدون الواليات المتحدة إذا تدخلت في المنطقة بالقدر "إن  مستشهداً بما ورد في وثائق المؤتمر لجهةوبدأ موور كلمته 
 دفع الواليات المتحدة إلى التدخلالقضايا التي قد ت ماهية حول أسئلة عناإلجابة ن أ أكدو". ينتقدونها إذا لم تتدخل نفسه الذي

ال سّيما أن الدستور خّول الكونغرس أخذ قرار  ،لى حد ماإ ومن هو الكيان المؤسساتي المولج به أخذ قرار التدخل صعبة
القائد األعلى للقوات المسلحة وقد تمتع تقليدياً بهامش من الحرية في ممارسة  إعالن الحرب لكن الرئيس هو من جهة أخرى

حماية أمنها القومي  على ركيزتين هماالخارجية  قامت سياستها ،ةسيس الواليات المتحدمنذ تأ وأضاف أنه .هذه الصالحية
معظم فإن ت سابقاً عبر الحروب المباشرة، الواليات المتحدة قد تدخلكانت  اوإذ. مصالحها في الخارج ضمانتوسيع نفوذها وو

أن الواليات  تابعو. ةعسكري تل تدخالوحص على الرغم منعالن الحرب ن إفي عصرنا هذا تمت دو الخارجية تدخالتها
 ةإضاف ال سّيما لجهة تدخلها في الخارج، على السياسات التي تنتهجها الحكومة يؤثر الرأي العام فيها دولة ديمقراطيةالمتحدة 



عملية اتخاذ القرار الدستور األميركي قد فصل بين السلطات وحّد من حرية كل من الرئيس والكونغرس معقداّ بذلك  إلى أن
اعتمدوا مبدأ عدم التدخل في األزمات باء المؤسسين وقال إن األ. اتقراركذا وآلية تنفيذ ه من عدمه في التدخل الخارجي

أن الرئيس وودرو  على الرغم من 1917عام الحرب العالمية األولى  دخلنا دأ عندما تّم خرق هذا المب هالخارجية، إال أن
لم : "، مشيراً إلى أن كلمات أشهر أغنية في هذه الفترة كانت تقول"يزج البالد في الحرب لن"ألنه  1916انتخب عام  ويلسن
م ليس االنتصار في حرب ما إنما تكريس السالم تعلمنا درساً من دخولنا هذه الحرب وهو أن المه ".بني ليكون جندياً إ أرب

 تياراً في البالد يدعو إلى عزلتها وعدم زجها بما يجري فيروزفلت  تيودور الرئيسواجه  ،1930في العام و .عند انتهائها
 1945عام ر ولكن وقوع عملية بيرل هاربو .، والالفت أن هذا التيار كان بقيادة بطل الحرب األولى تشالرز ليندبرغوروباأ

 .بشكل ساهم بإنهاء الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء تدخلها الخارجيإلى تعزيز الواليات المتحدة دفع بالوضع و غّير
التأسيس لسالم تحقيق نهضة اقتصادية فيها وادة بناء أوروبا وعطرحنا مشروع مارشال إل ،ولكن هذه المرة وعقب االنتصار

  . عالمدائم في هذه البقعة من ال

وتم بعد ذلك تفادي التدخالت العسكرية  في كوريانه سينهي الحرب ايزنهاور انتخب مع األمل أدوايت وتابع أن الرئيس 
المشاركة في الواليات المتحدة  قبل ذلك رفضت. كميل شمعونثر طلب الرئيس في لبنان إ 1958والتدخل الوحيد كان عام 

التدخل في فيتنام ورفضت عام  1954كما رفضت عام  تأميم قناة السويس، بعد عسكري بريطاني وفرنسي في مصر عمل
جاء بأجندة فقد  ،وهو جون كنيديالرئيس الذي خلفه أما . التدخل في المجر إثر قمع االتحاد السوفياتي لثورة شعبية 1956

ت تجربة الواليان إ. حرب فيتنام نالوخد ما أدى الحقاً إلى ،كحامية للحرية  دور الواليات المتحدة في العالم تحث على تعزيز
نفور األميركيين من التدخالت العسكرية ، تجسدت في فيتنام متالزمةظهور ما سمي ب لىالمتحدة التراجيدية في فيتنام أدت إ

حقاً كسر الرئيس دونالد ريغان تقليد عدم التدخل بإرساله قوات المارينز إلى لبنان وجرى ال 1982إال أنه عام . في الخارج
إلى الحرب ضد  1991وكرت بعدها سبحة التدخالت من حرب الكويت عام . سحب هذه القوات بعد تعرضها لهجوم إرهابي

 .في العراق 2003في أفغانسان و 2001اإلرهاب عام 

ده قمة عكس مسار إدارة الرئيس بوش الذي شهد عه وباما تحاولأباراك  الرئيس دارة، كانت إخالل السنوات الثماني الماضية
 .، وسياسياً لجهة الرغبة في تشكيل شرق أوسط جديدإعالن الحرب على اإلرهابالتدخل األميركي في الخارج عسكرياً لجهة 

 القوات األميركيةلسحب  اً زمني جدوالً  فوضعفي الخارج  عسكرياً  يحول دون جّر البالد إلى التدخل نحاول الرئيس أوباما أ
اليوم، : "وختم قائالً . سكري المباشر في المنطقة على الرغم من كل األزمات التي تشهدها، وتحاشى التدخل العمن العراق

علينا أن "نه أ، الفتاً "وكيف ستتعاطى مع الوضع الراهن في المنطقة ،دارة الجديدةور مع اإلمعليه األ ننتظر بقلق كيف ستكون
 ."النفوذ عتوسيجل نتحمل أي عبء أو نعادي أي جهة من أو ال ندفع أي ثمن أ

وقال  سسة بيت المستقبل ومؤسسة كونراد آديناور على تنظيم هذه المؤتمر،مؤبدأ مداخلته بشكر و جوزيف مايالأخذ المنصة 
واألسباب التي تجعل هذه المنطقة تستقطب تاريخ التدخالت الخارجية في المنطقة، : إنه سيستعرض في كلمته نقاط ثالث

 .خالت المعاصرة في الشرق األوسطوطبيعة التدالتدخالت الخارجية 

سياسة التزلف واالعتياد  أورثناالعثماني العهد : رثمختلفة من اإل نواعاً وعن النقطة األولى قال إننا ورثنا في الشرق األوسط أ
تفاقية سايكس ، تأثير فرنسا وبريطانيا في المنطقة لجهة اعلى الرغم من الجهود المبذولة كثيراً اليوم على االستبداد ولم نتغير 

متها، واإلرث الثالث هو إرث النهضة العربية وعصر التنوير الذي بدأ مطلع القرن بيكو التي أورثتنا الحدود التي رسّ 
 . المنصرم

نشوء دولة و 1947منذ اتفاقية يالطا عام  العالم الغربي فيها، قال إنه تدخالتإذ اعتبر أن تاريخ المنطقة هو تاريخ من و
حلف بغداد إضافة إلى  ،في نسف االستقرار في المنطقةساهم سرائيلي وما استتبع ذلك من صراع عربي إ 1948إسرائيل عام 

من العديد من في مرحلة الحرب الباردة ونتيجة للتجاذب بين االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة عانينا " ،1955عام 
لكن ذلك لم يحصل نتيجة مل الخروج من هذا التدخل ، كنا نأب الباردةمع انتهاء الحر. "لعّل أهمها التدخل األميركي التدخالت

شرخ داخلي  ألننا نعاني منالعوامل الخارجية  ، إذ علينا أن ال نلوم فقطقليميةالتناحرات اإلالسبب األول هو . ألسباب عدة
جنبية أمام التدخالت األ رب فتح الباب واسعاً التناحر الداخلي بين الع. تكره الفراغ كما العالقات الدولية ،والطبيعة تكره الفراغ

ليمية إق هلية بل حرباً أ الحرب األهلية اللبنانية لم تكن حرباً . قليمية العربيةروب اإلالح يضاً هناك أ .ةعربيالعربية التدخالت الو
  .التطرف الدينيويضاف إلى ذلك أزمة شرعية األنظمة العربية ومشكلة اإلرهاب  .دولية

 



 هذه التدخالت تغيرت. يرانيميركي والروسي واإلفهي تدور حول تدخل المثلث األ ،لى التدخالت التي نشهدها اليومبالنسبة إ
فلم تعد أسباب التدخل مجرد توسيع نفوذ أو حماية مصالح ولم يعد  إذ باتت أسبابها مختلفة وطريقتها مختلفةمن حيث طبيعتها 

في المجتمعات  داعمة لها اإليراني بدأ في تسعينات القرن المنصرم بإنشاء بؤر فالتدخل. نوع التدخل مجرد التدخل العسكري
ست وجودها عبر العقيدة دخلت إلى المنطقة مستغلة القضية الفلسطينية وكرّ و ،وبخاصة الشيعية منها ،المحلية في العالم العربي

إذ ما بدأ بواب جهنم في العراق أ تتح، فُ 2003لعام ا في. المذهبية وشبكات من المساعدات االجتماعية واالقتصادية والتربوية
وجاء الربيع العربي . من خالل تغيير األنظمة وسطرسم خريطة الشرق األحرباً ضد اإلرهاب تحول إلى رغبة في إعادة 

ظام في مصر، عدم التدخل واالنسحاب ورفع الغطاء عن ن .نظمة العربيةفشل األنتيجة ل 2011ومطلع عام  2010أواخر عام 
وعدم ضبط األمور بعدها  لى انهيار النظام الليبيأيضاً إ أدىفي ليبيا  العسكري الغربي التدخل. حسني مبارك أدى إلى انهياره

سلحة الكيماوية ومحاربة داعش التدخل الغربي في كبح استخدام األفي سوريا، انحصر . فتح الباب أمام فوضى عارمة
ت المعاصرة في العالم العربي شهدت تدخالت قوى إقليمية وليس فقط قوى عظمى كما التدخال .والجماعات المتطرفة األخرى

برزت هذه القوى اإلقليمية في . هو الحال بالنسبة إلى التدخل التركي واإليراني في سوريا والتدخل اإليراني في اليمن والعراق
 .سي في سورياوقت تراجع فيه تدخل القوى الدولية على الرغم من التدخل الواسع الرو

عدا تدخل  اثبتت كل التجارب أن جميع التدخالت األجنبية فشلت ما: "وتساءل مايال أخيراً ماذا تعلمنا من هذه التدخالت؟ وقال
ولفت إلى أن الخلل البنيوي لطبيعة األنظمة العربية . "الذي أعاد للكويت حدودها 1991المتحدة في الكويت عام  لوالياتا

ألجنبية إضافة إلى الفشل الذريع لجامعة الدول العربية، فمنطقتنا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تعاني ينادي التدخالت ا
 . من فقدان التعاون االقتصادي والسياسي

رأينا مع الرئيس الجمّيل أن التدخالت األجنبية في المنطقة جاءت نتيجة النعدام : أخذ الكالم منسق الجلسة حسن منيمنة وقال
. لذلك اعتبر أنه ال بّد من اعتماد ذهنية جديدة للخروج من األزمات الراهنة ،لحوكمة الرشيدة وفشل األنظمة التربوية والثقافيةا

فجاء كالمه مخالفاّ للمعتقد السائد في المنطقة حول كثافة التدخل األميركي في شؤونها إذ استعرض لنا كيف أما السيد موور 
أما مايال فرأى أن المنطقة بطبيعة أنظمتها وبالتخاذبات التي . ركية إلى اعتماد سياسة عدم التدخلنحت أغلب اإلدارات األمي

د على إجماع وشدّ  .تسودها تستدعي التدخل األجنبي معتبراً أن هذا األخير لم يسفر عن حلول ألزماتها بل زاد من تعقيدها
والحوكمة الرشيدة يستدعي التدخل ليس لتحقيق الربح ولكن لتجنب ن غياب مؤسسات الدولة المتحدثين على أن الفراغ الناتج ع

 ."طريقها إلى النور لألسف سترىوإذا لم نعمد إلى خلق واعتماد ذهنية جديدة فالخارطة الجديدة "الخسارة، 

 :مع فتح باب النقاش، طرحت األسئلة التاليةو 

ماذا : سرائيلوتركيا وإيران وهم إ مشهد اإلقليمي غاب عن المداخالت ثالثة العبين من غير العرب ينتمون إلى ال -
 .؟يران وتركيا في هذا المشهددور كل من إعن 

ما وهل الدول الغربية تلقفت هذا الربيع وكيف؟ و اً،سلبياً كان أم يجابيوة نحو تحول ما إهل الربيع العربي كان خط -
 ؟بين نستفيد منها في الربيع العرهي الحلقة الناقصة التي كان يجب أ

إذا ما افترضنا أن تفكيك الشرق يؤشر إلى انتهاء النظام الذي أرسته معاهدة ويستفاليا لجهة قيام الدول الوطنية  -
 الوطنية؟الدولة واحترام سيادتها، ما هي طبيعة الكيانات التي ستنشأ في ظل اضمحالل 

النظر عن التعاون اإليراني هل تعتقد أن إدارة ترامب ستعتمد السياسة نفسها لجهة غض : سؤال إلى موور -
 اإلسرائيلي لحماية النظام السوري؟ 

ية أمن ماهل تعتقد أننا ما زلنا في عصر كيسنجر الذي كّرس فكرة تفكيك المنطقة لح: سؤال إلى موور أيضاً  -
 إسرائيل؟ 

ا السياسية والتربوية ز على العوامل الذاتية التي تستقطب التدخالت األجنبية لجهة إعادة النظر بأنظمتنلماذا ال نركّ  -
 . فية؟ نتكلم عن حاجة المنطقة إلى ذلك دون أن نشهد أي مبادرة في هذا االتجاهقاوالث

 ميركية؟من التدخالت األ نشهد مزيداً  أنهل تتوقع : سؤال إلى موور -
 

عن  أما. تسود المنطقةن الجلسات التالية ستتناول دور كل من إيران وتركيا في األزمات التي عن السؤال األول قال مايال إ
ثير لى تأيوم في العالم العربي والعالم بأثره يعود إما نشهده الفقال إن  ،الدولة الوطنية وانتهاء نظام ويستفاليا في المنطقة

 نناال أظن أ سياسياً " ع الى التعامل مع الخارج،يدف ذا كان االقتصادوإ. العولمة على الكيانات الصغيرة التي تتمسك بسيادتها
جهات ترفض وهناك ت ،وروبيوروبا وضمن االتحاد األحتى في أ. "الوطنية والتخلص منهاولة من فكرة الدسنستطيع التملص 



وعن  .خرىمفهوم الدولة وكيف ترتبط مع دول أالمهم هو تحديد . وتطالب بالدولة الوطنية والقومية الذوبان في اتحادات
 .إن هذا العالم ليس بحاجة اليوم إلى كيسنجر إذ أنه يقوم بنفسه بتقسيم نفسه كيسنجر ومشروعه لتفكيك العالم العربي، قال

المتعلق بالتدخالت  السؤالتمنى لو استطيع اإلجابة عن هذه األسئلة ال سّيما أ"ر فقال رداً عن األسئلة الموجهة إليه، أما موو
قاسية، وبما أن اإلدارة السابقة كانت حذرة في التدخل، لقد خرجنا للتو من حملة انتخابية . في المنطقة المستقبلية األميركية

 ".بتقديم المساعدة والقيادةبالدنا نتوقع من اإلدارة الجديدة ان تتدخل أكثر علماً أننا نحبذ أن ال تتدخل وأن تكتفي 

أخذ . لة التي طرحتذا ما كانا يرغبان في اإلجابة عن األسئإوسأل منيمنة كل من الرئيسين حسين الحسيني وفؤاد السنيورة 
شهر يغي قبل أمؤسسة كارنالتطرق إليه كان موضوع مؤتمر عقدته  الموضوع الذي تمّ إن : "الكالم الرئيس السنيورة وقال

طنية في العالم ا نشهده اليوم هو فشل الدولة الوم. رئيساً  وكنت فيه متحدثاً  لها حول اإلنكسارات العربية لعرض تقرير قليلة
من : في عالم المال تجربتيود استعارة فكرة من أ. العربيةن والتكامل بين الدول وي نوع من التعاد أوالعربي وعدم وج

ن يومي ألتهتم بصحته المالية والجسدية بشكل  عميل كبير، فان إدارة هذا المصرف ما مصرفالمعروف أنه إذ كان لدى 
أمر ما في ذا حصل ، وإخرىل كل دولة منفصلة عن األجود تعاون بين الدول العربية جععدم و. وجودهمصلحتها مرتبطة ب

تالياً إلى التدخالت  دىما أز فكرة الخلل االستراتيجي في المنطقة مر عزّ هذا األ .إحدى هذه الدول فأنه ال يؤثر على األخرى
 . "جج المشاكل والنزاعات في المنطقةالتي تأ

لحلول سحرية ولكن  همية، إذ ال وجودي المنطقة أمر في غاية األجي فيتاستعادة التوازن االستراواعتبر الرئيس السنيورة أن 
نحن ال . ها خلق جوامع بين الدولتهناك مسار طويل أمامنا يقوم على ركيزتين أوالها عدم كسر إرادة الدول والشعوب وثاني

منطقة تسعى إلى الة أن شعوب إلى هذا رأى الرئيس السنيور. "عالم يقوم على مصالح مشتركةفي توبيا بل الم أونعيش في ع
لبعض األزمات كالصراع العربي  حلول مستدامة وليس إلى حلول مؤقتة وفق مبدأ المعالجات السريعة، وأن عدم وجود حلّ 

وشبه اإلرهاب بانفلوانزا الطيور التي تنتقل من دولة إلى أخرى دون الحاجة إلى تأشيرة . اإلسرائيلي يفاقم من الخلل الحاصل
 .على إيجاد حلول لها نايساعدن فتاً إلى أن مشاكلنا تمددت إلى الخارج ومن مصلحة الخارج أدخول، ال

يع الرب .يجابيةالموضوع من ناحية تفاؤلية وإ مقاربةود ، أعلى كل التساؤالت جواباً : "وختم الرئيس الجمّيل الجلسة قائالً 
علينا التوقف عند طبيعته وجوهره وليس  بالغ األهميةمؤشر قطار العربية وهو العربي انطلق من تونس وانتشر إلى معظم األ

هذا اإليمان لم . فضل وعن تصميم ومقاومةر عن إرادة الشباب العربي وإيمانهم بمستقبل أالربيع العربي يعبّ . ند ما انتهى إليهع
 ونعتبرهالمجتمع المدني راهناً في لبنان  الدور الذي يلعبه علينا تثمينوفي اإلطار نفسه، . علة وتفعليهاه الشحياء هذوعلينا إ ينته

ساة التي يعيشها العالم المأ: "ضاف الجمّيلوأ". الشعلة وهذا ما يمنحنا األملعلى استمرار هذه  اً للربيع العربي ومؤشر اً امتداد
. إلى شبابنالسؤال اإلجابة عن هذا اتعود مهمة من هنا؟ ونتوجه ين علينا التعلم منها وطرح السؤال إلى أوالعربي هي جامعة 

 ، هيهناك حركة في العالم العربي .زهر حقيقةووثائق األ ،وانتفاضة المجتمع المدني في لبنان حقيقة ،الربيع العربي حقيقة
 ".نعم، ولكنها موجودة خجولةحركة 

سامي نسقها بتعريف م ،"إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم احتواء؟" انطلقت الجلسة األولى تحت عنوان
من السعودية،  خالد الدخيلكندا، بالمتحدثين فيها وهم األكاديمي والكاتب -، بروفسور في جامعة شيربروك في كيبيكعون

، مدير وديفيد شانكر، أستاذ في جامعة طهران وباحث ومحلل سياسي وخبير في الدراسات األميركية، ندياومحمد مار
 . طن لسياسات الشرق األدنى في واشنطن العاصمةبرنامج السياسة العربية في معهد واشن

ما سبقه وما يراني وفي صلبه االتفاق النووي واول الموضوع اإلنبالقول إن هذه الجلسة ستت ونسامي عبدأ منسق الجلسة 
ياع وبين بين الضل ويتراوح قيل إن النظام الدولي يتشكّ "وتابع، . النظام الدولي ىيران ومحيطها وعللحقه وتداعياته على إ

هي الدولة  يراناإليراني يعتقد أن إ الداخلف: لة نفسية، المسأيرانبالنسبة إلى إ. فويضالتعددية القطبية والتفويض وسحب الت
يران ومستقبلها وليس خرون بماضي إيفكما يرانيون يفخرون بتاريخ بالدهم وبثقافتهم العظيمة ذات المجد األمبراطوري واإل

خوف من في الوقت عينه طموح و واإليراني لديهيران هي طريق الحرير وهي ممر للغزاة ريخياً، إتا. بالضرورة بحاضرها
تكاد اليوم حليفة قوة كبرى و كانت سابقاً  ، إيرانلى الخارجبة إبالنس ."ولطالما سعى إلى جعل بالده قلعة محصنةتفكيك الكيان 

تبني مع الواليات ن هل من الممكن لطهران أ: "وتساءل. ة معهشراكلى مرحلة الة الشيطان األكبر إبتنتقل من وضعية محار
له معاني  اً يرانيإ-اً سعودي اً عيش استقطابمنطقة، فهي تلى البالنسبة إ". ؟على تقسيم النفوذ قل تفاهماً المتحدة شراكة أو على األ

 .يالشيع يعدة لكنها أسفرت عن معنى واحد مدمر وهو االستقطاب الفتنوي السنّ  استراتيجية



ل موور عن تاريخ التدخالت باوستاذ تكلم قبلي األ: "وقال. ، شاكراً بيت المستقبل على دعوتهخالد الدخيلأخذ الكالم 
إلى  تطرق أيضاً يسبين إيران والمجتمع الدولي  االتفاق النوويب المتعلقة في هذه الجلسة سأتناوله ما .في المنطقة ميركيةاأل

وهي مخاوف غابت المنطقة دول ر عن مخاوف يعبّ " خضرهل االتفاق احتواء أم ضوء أ" السؤال المطروح. "موضوع التدخل
مع  ، وفي مقابلة2015 س من العاممار/أذارفي  الرئيس أوباما ينظر إلى االتفاق؟كيف كان . الموقعة عليه األطراف عن

؟ الرؤوساء الذين سبقوهحال كان يران كما ه إاالحتواء اتجانتهج سياسة لم يلماذا  أوباما لئسُ النتك األميركية، ذي اتصحيفة 
وال يمكن قابلية لالنفجار في العالم،  كثر المناطقكون المنطقة من أيران للسالح النووي جابته فكرة امتالك إي إفرفض أوباما 

واعتبر أوباما . برهاهذا إضافة إلى ما تقوم به من رعاية لإل فيها، لى سباق تسلحيؤدي إبامتالك إيران لسالح نووي القبول 
التي اعتمدتها سابقاً الواليات المتحدة  حتواءاال سياسة يختلف عنته احتواء يران من امتالك سالح نووي هو بحد ذاأن منع إ

 . سلحة النوويةه لألخير كان دولة عظمى والخيار الوحيد كان احتواء تداعيات امتالكاأل ، ألن هذااالتحاد السوفياتي تجاه

 نوعاً من إال أنه ُيعتبر، يران بالدور الذي تلعبه في المنطقةاً علنياً إلاالتفاق ليس اعترافأن  أنه على الرغم من وتابع الدخيل
لكننا ال نتكلم و ،يران في المنطقةتفاهم على أهمية إ هناك" :وأضاف. أو الخطوة األولى التي تمهد العتراف كهذاالتشجيع 

ن يردد أوباما كان أ. "يرانيفيها كمرحلة سياسة في التاريخ اإلسالمية الجمهورية اإلعن نظام  ولكن كدولةاليوم عن إيران 
 مجاالً  عطائهشجيع التيار اإلصالحي في إيران وإت وثانياً  ،يران من امتالك السالح ديبلوماسياً هو أوالً منع إالهدف من االتفاق 

مور على هذا إذا كانت األ" :وتساءل. من جديد وليل المجتمع الدحفيز االقتصاد ما قد يدفع إيران إلى دخوموال وتالستعادة األ
منه مع غياب السياسة ذاته ولكن في تزا بحدّ الخلل ليس في االتفاق  ورأى الدخيل أن". معارضة االتفاق؟؟إذاً النحو لماذا 

االتفاق والوضع السوري غير  بدت العالقة بين ،وبامابالنسبة إلدارة أ. الخارجية األميركية الواضحة تجاه الشرق األوسط
بتقديم الدعم للمعارضة على الرغم  اً لى سوريا ولم يكن مقتنعبالنسبة إ ضبابياً بقي  هباالتفاق ولكن اً كان مقتنع أوباما. منسجمة

على اء للقض اً للمنطقة وغير مشجع مربكاً  موقفاً  هذا األمرل شكّ اختزل أوباما اإلرهاب بداعش و. من قناعته بعدالة القضية
و تنظيم واحد كما كان في فهي ما تزال موجودة وبدل من أن يكون هناك ميليشيا أ أكبر مثال على ذلك،القاعدة و. رهاباإل
على فشل الحرب  يدلّ  وإن دّل هذا األمر على شيء فهو. ليشياتيمن الم هائالً  نواجه اليوم عدداً  تسعينات من القرن الماضي،ال

وريا كورقة ضغط خدم ستسأن أوباما لم ي ردفوأ". ما هو الهدف؟؟ ؟ينلى أوبعد ذلك إ .عشقضينا على دا": رهابعلى اإل
عندما يكون لديك جيش ": دوى دعم المعارضة السورية وقالتحدث عن ج 2014عام . على إيران مخافة أن يهدد االتفاق

والمهندسين تحولوا من  طباءين واألجموعة من العاملين والفالحنظامي محترف يتمتع بدعم دولتين ولديك في المقابل م
غير التدخل العسكري المباشر  ن تفعل شيئاً عتقد أن الواليات المتحدة بإمكانها أذا كنت ت، ماذا تفعل؟ فإلى مقاتلينمتظاهرين إ
النظامي الذي تحدث عنه  الجيش، إذ أن رضهذه كانت تصطدم مع ما كان يحصل على األ وباماتبريرات أ". تكون واهماً 

، حتى أن روسيا )إيران وروسيا( واألطباء والمهندسين دون دعم الدولتين مام الفالحين والنجارينأ جز عن حسم األمورع
إلى هذا،  .ميركيةغياب السياسية الخارجية األهذا مؤشر على . نقاذ الجيش السوري ضد هؤالءلى التدخل مباشرة إلاضطرت إ

 شهربعدها بخمسة أ. القاعدة بالفريق الكبيرشبه ، في حين ش في الواليات المتحدةداعش بفريق كرة قدم صغير مهم ه أوباماشبّ 
  .دولة لمحاربته 60 لى تشكيل تحالف يضمّ ، ما دفع أوباما إداعش على الموصل استولى تنظيم

هي عندما دافع  ،نطقةولعل أبلغ ما يعبر عن غياب أي رؤية إلدارة أوباما تجاه األزمات العصيبة والتاريخية التي تمّر بها الم
فلم يكن من األجدى أن  ."لى سورياإلكانت ليبيا تحولت لو لم نتدخل، "أوباما عن تدخل الواليات المتحدة في ليبيا قائالّ إنه 

 "يمنع تحول سوريا إلى هذه السوريا التي تكلم عنها؟

وبالتأكيد ثانياً أن النظر إلى  شاركة في هذا المؤتمرللم على دعوتهأوالً الشكر ب اخلتهد، وبدأ منديامحمد مارتعاقب على الكالم 
دور إيران في المنطقة مرتبط بسرديات عدة قد تكون متناقضة، وبعضها يشوه الواقع ما يؤدي إلى عدم وضوح الصورة حول 

 وكيالً ا يقال حول كون حزب هللاوإذ اعترض على توصيف إيران بالدولة المارقة، اعترض أيضاً على م. حقيقة هذا الدور
 تناقضيران مصالح اعتبر القول أن إل ،لى هذاإ. "يرانيأخذ أوامره من إ  حزب هللا ال"لمنطقة، مؤكداً أن إليران في لبنان وا

العالم العربي غير متفق حول هذا  ال سّيما أنه من األصح القول إن وتأتي على حسابها، يمكن دحضه، مصالح العرب
ردنا أذا إوتابع أنه  .تلفة حيث بعض الدول يقبل بالتدخل اإليراني وبعضها اآلخر يرفضهالموضوع ويوجد فيه توجهات مخ

وأكد أن إيران لم تفرض نفسها . نبدأ بالتوضيح أن األمور ليست بسوداء أو بيضاء نعلينا أ ،في المنطقة العربية حل المشاكل
 وكان هناكلى سالم ، توصلت الدولتين إيرانسين إلفبعد اجتياح صدام ح. على العالم العربي وليس لديها أي مطامع فيه

  .هذا للقول إن األمور من الممكن أن تحل. تقارب سعودي إيراني

، لى اليمنبالنسبة إ. هنفوذها الواسع فيعلى اليوم  ا تالمنهأ علماً  ،ميركي للعراقإيران عارضت االجتياح األ وأضاف أن
اليمن  .يأخذوا بمشورة طهرانجندتهم الخاصة ولم عاصمة ولكن الحوثيين لديهم أول اليرانيون طلبوا من الحوثيين عدم دخاإل



لم يكن يوماً على خارطة االهتمام اإليراني حتى أنه عند بداية األحداث في اليمن توجهت إليها الحكومة اإليرانية كجامعة 
وهذا . االهتمام باليمن هو التدخل السعودي فيهما دفع إيران إلى . إذا ما كان لدينا مختصين وخبراء بالشأن اليمني لسؤالنا
كانت العالقات السورية اإليرانية قبل اندالع األزمة أكثر من جيدة،  .سوريا كما ينطبق علىأيضاً على العراق  ينطبقاألمر 

عنان في كوم تذكروا أنه عندما قدّ . ات طويلة على بدء الحربيران دخلت سوريا بطلب من الحكومة السورية وبعد سنووإ
هذه الخطة ا حينها دة وتركيا رفضتحالمت ولكن الواليات. هاول من قبل بكانت أ يرانبالنسبة إلى سوريا، إ هتقريره وخطت
ضد  مذهبية بل حرباً  الحرب السورية ليست حرباً  ،يرانبالنسبة إلى إ. ن ما يجري في دمشق سينتهي قريباً أ ألنهما اعتبرتا

 . دراك ماذا جرى في السابقهنة، عليكم إاالر المشاكل جل حلّ ، تابع، لكن من أتوافقون على ذلك قد ال .صولية متطرفةعقيدة أ

سعودية وزير الخارجية السابق علي أكبر واليتي أراد زيارة ال. مع السعودية ل تبحث عن حلّ اتز يران اليوم ماوختم قائالً إن إ
ما . سعودية رفضت استقباله ولم تتجاوب مع مساعي التهدئة اإليرانيةإال أن ال 2011قام بها عام ضمن جولته الخليجية التي 

سعودية االستمرار في لمنطقة هائلة وال يمكن للدية ولليمن والمشاكل االقتصادية في ار للسعوفي اليمن مدمّ  يجري حالياً 
أن تجد لها موطئ قدم في  طرفةمتالمجموعات ليران ال تريد لوأضاف أن إ. على تدخلها في اليمن وال الطائلةصرف هذه األم

وأكد ضرورة العودة إلى المسار الذي كان سائداً . بعامة المنطقة كما يهدد أمن أمنهاألن ذلك يهدد العالم العربي  عة مني بقأ
 عترافنه طالما توجد إرادة لإلأعتقد أ". الحوثيون في الرياض يتفاوضون مع السعوديين ، حيث كانالملك عبد هللاقبل وفاة 

دون إهانة أي طرف كما سنتمكن من محاربة أعصى مشكلة تواجهنا  سنتمكن من الوصول لحلّ  ،بوجود بعض اآلراء البديلة
 ".جميعاً وهي مشكلة التطرف األصولي

ة الرئيس دونالد ترامب حيال منطقة الشرق األوسط ما ، الذي أكد في مداخلته أن سياسديفيد شانكرختمت الجلسة األولى مع 
وتطرق . ال سّيما وأنه حتى تاريخه ما تزال مناصب أساسية في وزارات الدفاع والخارجية والخزانة شاغرة ،غامضةتزال 
تعهد كان قد ، إذ مثالً  زاء قضايا المنطقة، كموقفه من إيرانالرئيس أ ترامباختالف سياسة ترامب المرشح عن سياسة إلى 

، ليعود كرئيس ويتحدث بدالً من ذلك عن "أسوء اتفاق"مع إيران واصفاً إياه بأنه نتخابية بإلغاء االتفاق النووي خالل حملته اإل
 .اعتماد إجراءات أكثر صرامة لدفع إيران للتقيد ببنود هذه االتفاق

المخلّة لالستقرار في  تخذ حيالها نتيجة لتدخالتهاي اجراءات قد تُ عطى إيران مناعة ضد أاق النووي أواعتبر شانكر أن االتف
قتها طهران خالل ، وقال إن اإلدارة الحالية تنوي التصدي بصالبة لهذه التدخالت وتأمل في عكس المكاسب التي حقنطقةالم

بالعقوبات الجديدة التي فرضتها اإلدارة األميركية على كل األفراد  وفقاً له، وتجسدت هذه السياسة. األخيرة السنوات الثماني
ضد قاعدة  2017أبريل /، إضافة إلى الغارة الجوية التي نفذتها في نيسانيلثوري اإليرانوالمؤسسات التي تتعامل مع الحرس ا

واعتبر شانكر أن هذه الخطوات تؤشر إلى . على بلدة خان شيخون انطلق منها اويعتقد أن الهجوم الكيميُ  في سوريا عسكرية
إضافة  يةمنها عدم استخدام األسلحة الكيماولح األميركية ونية اإلدارة األميركية الجديدة اعتماد القوة الخشنة للدفاع عن المصا

د شانكر على ضرورة أن تضع واشنطن سياسة واضحة تعتمد الجزرة والعصا وعلى الرغم من ذلك، شدّ . إلى حماية الشعوب
 .وعكس هذا التمدد من التوسع اإليراني في العالم العربي في آن واحد إذا أرادت الحدّ 

دارة األميركية الجديدة تدرك أكثر من سابقتها الخطر الذي تمثله الممارسات اإليرانية وطموحاتها التوسعية شانكر أن اإل أكدو
في  المسلحة الخدمات دة المركزية في الشرق األوسط الجنرال جوزيف فوتيل قوله أمام لجنةفي المنطقة، ناقالً عن قائد القيا

على  وشّدد في كلمته، "تشّكل الخطر األكبر على استقرار الشرق األوسط إيران"مارس الماضي، إن /الشيوخ في أذار مجلس
من التوسع اإليراني واستغالل الفرص كافة لمحاسبتها على  للحدّ  ،عسكرية كانت أم سياسية ،ضرورة اعتماد كل الوسائل

 .ممارساتها

آخر على اعتماد سياسة مختلفة  سعودية مؤشرزامها في العراق واللتإة الجديدة من جهة أخرى، اعتبر شانكر أن تأكيد اإلدار
ومع ذلك، أشار إلى تناقض كبير في الموقف . عن تلك التي اعتمدها الرئيس أوباما حيال الشرق األوسط والعالم العربي

د حيال إيران ومن جهة أخرى يعتمد اقتصادياً سياسة الباب المفتوح مع طهران على األميركي الذي من جهة ينوي التشدّ 
بوينغ مع إيران لتزويدها بطائرات ى ذلك الصفقة التي عقدتها شركة وأعطى مثاالً عل. رغم من العقوبات المفروضة عليهاال

وانتقل شانكر إلى استعراض السياسة األميركية لمواجهة إيران في كل من اليمن . مليار دوالر 3.4تجارية بلغت قيمتها 
إلى عزمها تقديم دعم  الفتاً  ،رة األميركية عززت تدخلها في اليمن لحماية باب المندبوسوريا والعراق ولبنان، معتبراً أن اإلدا

أما في سوريا، فقال إن اإلدارة األميركية تركز على القضاء على داعش ما . ولو محدود للتحالف العربي الذي يقاتل الحوثيين
من نفوذ إيران وحلفائها في  ا كان تعاون كهذا قد يشمل الحدّ متسائالً إذا م ،يؤشر إلى أنها قد تتعاون في هذا المجال مع روسيا

ة من إيران بعد انتهاء معركة تحرير الموصل وإذا مصير الميليشيات الشيعية المدعوم عن أيضاً  وفي العراق، تساءل. سوريا
في بداية  ة والتي أدتللسنّ ترك الحكومة العراقية تواصل سياستها المناهضة يات المتحدة ستنسحب مرة جديدة لتما كانت الوال



خارجة عن سيطرة ليشيات الشيعية الييران تحاول لبننة العراق من خالل دعم الموإذ رأى أن إ. إلى نشوء داعش األمر
إيران الالعب  استمرت تحدث عن صعوبة استمرار المساعدة األمنية التي توفرها واشنطن لبغداد إذا ماالحكومة العراقية، 

أدى سابقاً إلى  أميركي موقفوهو ي سياسة تجاه هذا البلد، قال إن الرئيس ترامب ال يملك أ ،وعن لبنان. قاألقوى في العرا
و هل يمكن للعقوبات التي تفرضها أيراني في المنطقة هل يمكن وقف التدخل اإل: "وتساءل. إليران وحزب هللا هتسليم

على فسخه إذا ع معها، وقتنتقد االتفاق النووي الم التي تعمد إيرانس، وهل ن تأتي بثمارها؟أالواليات المتحدة على حزب هللا 
دث الجميع عن تغير في خالل السنوات الماضية تحوختم قائالً إنه . ذلكب تقوم، مرجحاً أن "ما زاد الضغط األميركي عليها؟

يمكن فكيف . "ولي الشيعيلها للخطر األصي وتجاهكيزها على خطر التطرف السنّ ال سّيما لجهة تر ميركيةالسياسة األ
إدارة ترامب  إن. "هميته االستراتيجية؟ران في لبنان وتعزز تدخلها فيه ألللواليات المتحدة أن تعكس المكاسب التي حققتها طه

في بدأت برسم سياسة جديدة حيال إيران، وعلى الرغم من صعوبة التكهن حالياً بمالمحها يمكن القول أن هذه اإلدارة تسير 
 .    على الطريق الصحيحمسألة هذه ال

الكثير  تحتاج برأيي إلى"حاول نسج رواية جديدة ندي اإن األستاذ مارومع فتح باب النقاش طلب الرئيس السنيورة الكالم وقال 
حتى اليوم  رهاب فشلتوأضاف أن معالجة اإل. مقابل سردية الدكتور الدخيل التي جاءت صحيحة ،"من الدقة واحترام الحقائق

هناك مشاكل : "وتابع. رهابيةنشوء المنظمات اإللى دون معالجة المشاكل التي أدت إ نها اقتصرت على الحلول السريعةأل
بالنسبة إلى العالقة اإليرانية . "يرانمنطقة بما فيها إكل دول ال خرى وتضرّ عالج ستتوالد هذه المنظمات بأشكال ألم تُ ذا حقيقة وإ
يران حقيقة إ". طرف أن ال أحد يستطيع تغيير الجغرافياعترف فيها كل إلى نقطة يجب أن يأكد أن األمور وصلت  ،العربية

تقبل الدول العربية بأن تتدخل إيران في شؤونها كما لن تقبل إيران بأن تتدخل الدول العربية ولن  ،والدول العربية حقيقة
نهك أن الجميع قد أإذ الوقائع الحقيقية ب ونقبلليها الجميع ل إبلوماسية التعب التي وصيبد وتساءل إذا ما كنا سنقبل". بشؤونها

  .األزمات كافة ل أرضية صلبة لحلّ وآن األوان إلدراكنا وجود مصالح مشتركة بين الجميع تشكّ 

أنه كان لنا  علماً "يراني الدملوجي فقالت إن العراق ليس البلد الوحيد المتضرر من التوسع اإل ميسونأما النائب العراقي 
ليس إال يران دولة مؤسسات وهي بالعمق دولة قومية والدين إ. علينا كعرب أن نكون واعيين لمصالحنا". فيه كبرالنصيب األ
وثانياً من خلق  استحداث هذه المؤسساتمن  وال بّد لنا أوالً "المؤسسات  هي خالية من هذهأما الدول العربية ف. واجهة فقط

 ."وغيرها يرانيةمن تركية وإ الخارجية لتدخالتلكل ا عبرهتصدى ن مشروع عربي واحد

 ،"اإلصغاء إلى ما تقوله إيران وليس إلى ما يقال عن إيران"وعلى قول منيمنة إنه علينا  نديامار وتعليقاً على مداخلة األستاذ
ى النظام اإليراني، ندي وبالنسبة إلااله األستاذ مارق بحسب ما: "وأضاف. آخر تقول شيء وتفعل شيئاً قال الدخيل إن إيران 
 حمامة إيران مجرد! بحزب هللا في العراق، وال عالقة لها ال في سوريا وال في اليمن وال في لبنان والإيران ليست موجودة 

لينا ولم على إيران أن تعي أنها هي من أتت إ ؟ترفض الوقائع وال تعترف بها دولة كهذهكيف نتفاوض مع " :متساءالً "! سالم
واعتبر  ."ال تقوم فيه أي دولة عربية بذلكفي وقت  أخرىتدعم خلقت ميليشيات في الدول العربية و من وهي هاهب نحن إلينذ
وهي ساس مذهبي أنها دولة تقوم على أ يران ينص علىودستور إ امة للدول،رة وهدّ إنشاء ميليشيات هي فكرة مدمّ فكرة  أن

 ."ن لم يفعلوا هذا الشيءابيوحتى الوه. "سالمي تقوم بذلكفي التاريخ اإلأول دولة 

صحيح أنه ال يمكننا تغيير الجغرافيا، ولكن يمكننا تغيير الديمغرافيا كما تفعل : "ديفيد شانكر على الرئيس السنيورة قائالً وعلّق 
 وأضاف أن إيران هي دولة تبحث عن الثغرات. "وهي تستخدم هذا السالح البخس الثمن  لتحقيق مصالحها ،يران في سورياإ

 . والفراغات في الدول العربية لتحقيق مصالحها ومسؤولية وقف ذلك تقع على الدول العربية نفسها

خطب قائد حزب هللا السيد حسن نصر هللا ألنه لو فعل لما األستاذ ماراندي ال يستمع إلى  يبدو أن"إنه  أنطوان حدادوإذ قال 
نجوت من اعتدائين كيماويين خالل " :بالقول ماراندي ، ردّ "ر إيران، خصوصاً لجهة أن حزب هللا ال يأتمر بأوامقال ما قاله
 .فغانستان وما حصل في سوريا سببه ما حصل في ليبياالتطرف في المنطقة بدأ مع القاعدة في أ. العراقية يرانيةالحرب اإل

اً ال وحشي عمالً  كانيران على إفرض حصار . 2014س منذ العام الويكيليكوثائق لى فهل ذهب اإليرانيون إلى ليبيا؟؟ لننظر إ
الذي نسمعه تكرار السرد  حجم عننُ لنكن واقعيين و. ال مثيل له في العالم المعاصر الذي جماعيالتجويع البإال يمكن وصفه 
إلى الشعب اليمني والشعب العراقي، إذ لديهم قصة  ونستمع بدالً من ذلكحول ما يجري،  الجزيرة والعربية عبر محطتي

السنيورة لجهة عدم جواز تدخل دولة بشؤون دولة أخرى ولكن هذا األمر ينطبق أيضاً  مع الرئيس اتفق: "أضافو. "أخرى
  ". ال يجوز لدولة عربية أن تتدخل بشؤون دولة عربية أخرى: على الدول العربية



ير دمنسقها المبتعريف ، "يةمستقبل لبنان وأعباء الحرب السور :رةما يتعدى القد في"بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان 
شاتام هاوس، بريطانيا  وسط فيالشرق األمديرة برنامج لينا الخطيب، المتحدثين فيها، ب سام منسىالتنفيذي لبيت المستقبل 

 .ستاذة جامعية وكاتبةأمنى فياض، وأستاذ جامعي وناشط سياسي،  ،أنطوان حدادو
 

زمة السورية على مستقبل دود قدرة لبنان على التحمل وتأثير األس هو حهذه الجلسة تدور حول محور رئيوقال منسى إن 
وإذ أضاف أن . الدائرة اإلقليمية في الحروب أطراف لبنانية محلية تدخلو ه أحدودي، إن لجهة اختراق لبنانالكيان العلى والبلد 

 .لزال الذي تشهده المنطقة على لبنانتداعيات الز عن تبرها كذلك، تساءلعنهاية للبنان والبعض اآلخر ال ي البعض يعتبر ذلك
 

السنوي ويأتي في وقته لجهة  المؤسسةس تقليد المؤتمر الذي يكرّ هذا شكر بيت المستقبل على تنظيم بمداخلته  طوان حدادأنبدأ 
قاقات ن يعاني من انشن كايرة التي يواجهها لبنان تتصل باألزمة السورية وإالتحديات الخطوقال إن . الموضوع الذي يطرحه

وتشكيل حكومة والقيام  للجمهورية غم من انتخاب رئيسعلى الروأضاف أنه . لى ما قبل الحرب السوريةمزمنة تعود إ
ن واعتبر أ. وأمور عميقة أخرى الف على قانون االنتخاباتالداخلية قائمة بسبب الخزمة نات أمنية وعسكرية، ما زالت األيبتع
 واحدةال تملك رؤية  كون الحكم فيه هجين لجهة أن األطراف المختلفة المشاركة فيه لىإ ر والدة قانون انتخاب جديد يعودتعث

قدرته على ترجيح الخيارات بين هل فقد حزب هللا "طرح هو السؤال الذي يُ . حول معنى االنتخابات ومعنى التمثيل االنتخابي
ابات جراء االنتخمياً لبت الموضوع أم أنه غير متحمس إلإقلي ن الحزب ما زال ينتظر التوقيت المالئماألطراف المتنازعة أم أ

 . "؟زمفي ظل المشهد االقليمي المتأ
 

. أحمر طاً وتحدث عن االستهتار بالمؤسسات، معتبراً أن القلق من المجهول وصل إلى المجال األمني الذي كان ُيعتبر خ
وتطرح من جديد "الرغبة في تحجيم طموحات إيران ، تشير إلى ترامب الرئيس األميركي ييرات الحاصلة منذ انتخابفالتغ

يران لمنع إ على الساحة سرائيليب اإل، يضاف إلى ذلك دخول الالع"قليميةمسألة حزب هللا كجزء من استراتيجية إيران اإل
وحزب هللا  يفتح الباب أمام خشية تجدد الحرب بين إسرائيل ، ماتمددها في سورياالحّد من و من فتح جبهة جديدة في الجوالن

يران المتحدة ستصدر عقوبات جديدة ضد إ ن الوالياتهو أ ما بات مؤكداً : "وتابع. ارثيةوالتي إن حصلت ستكون تداعياتها ك
اندالع . "لى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النوابوتصل في لبنان إوحزب هللا قد تطال كل من يتعامل مع حزب هللا، 

ق المحاذية للحدود التي يسيطر وريا إلى لبنان وعدد كبير من هؤالء يأتي من المناطمن سكان س% 8ب السورية نقل الحر
 . عليها اليوم حزب هللا

 
توافد السياح ، أقفلت طريق الصادرات: وأضاف أنه منذ اندالع الحرب السورية ولبنان يعيش حالة من الحصار االقتصادي

يضاف  تراجعت نتيجة لتحول لبنان إلى منصة لمحاربة السعودية،جية ، االستثمارات الخليانخفض بشكل حاد جانبالعرب واأل
يعاني قبل الحرب السورية من نزاع حول دور  أنه يكن لبنان جنة سياسية واقتصادية، إذ قبل ذلك لم. لى ذلك زيادة الدين العامإ

وسط  لبنان على الصمود قدرة مسألة. وانعدام المساءلة زب هللا وسالحه الخارج عن الدولة، ويعاني من الفساد المستشريح
للخروج واعتبر أنه . النازحين قضيةي وقت مضى وبخاصة في ظل استمرار األزمة السورية باتت تطرح اليوم أكثر من أ

االستيعاب المؤقت لجزء من  وثانياً، تأمين العودة األمنة والكريمة للنازحين أوالً،: من هذا الوضع علينا القيام بخطوات ثالث
وتحدث أخيراً عن  .لى دول نزوح ثالثةوثالثاً، الدفع بمشروع االنتقال إالة السورية التي ال تشكل منافسة للعمالة اللبنانية عمال

يؤمن عودة حزب هللا سياسي ضرورة تحييد لبنان عن أزمات المنطقة، والقضاء على اإلرهاب في سوريا والتوصل إلى الحل 
وتخلي حزب هللا عن  1701تثبيت القرار  وشّدد على ضرورة .إلى بالدهم عودة النازحين كماإلى داخل الحدود اللبنانية 

 .حكطرف سياسي غير مسلّ  لى نطاق العمل السياسيسالحه ليدخل إ
 

حياة  ما نحتاجه هو. "ة بشرية ربما هي األغني في المنطقةلبنان يملك ثرواالقتصاد اللبناني قابل للحياة ووختم بالقول إن 
 ."نظيفة ومصالح مشروعة والكف عن اعتبار المال العام غنيمةسياسة 

 
وبدأت مداخلتها بالقول إن أزمة لبنان الراهنة لم تبدأ مع اندالع األزمة السورية بل هي سابقة عليها،  منى فياضأخذت الكالم 

إليه وتوقيع اتفاقية القاهرة عام لجهة توافد الالجئين الفلسطينيين  1948وتعود ربما إلى تداعيات نشوء دولة إسرائيل عام 
. حاربةطراف المتدون حصول مصالحات داخلية بين األ ، ثم اندالع الحرب األهلية وتوقفها عسكرياً بعد اتفاق الطائف1969

الرئيس  اغتيال بعدر معادلة العالقات داخل السلطة ، وتغيّ 2000حتى التحرير عام سرائيلي يضاف إلى ذلك االحتالل اإل
 أيار، 7 في السلطة على واالنقالب 2006آذار الى حرب صيف  14من انتفاضة : لحريري والتداعيات التي تبعتها رفيق

عند  2011وما زاد في تظهيرها ما حصل عام  .العام ونصف عام من ألكثر البالد عطل الذي الشهير االعتصام إلى وصوالً 



حينها الى طريق مسدود وتعطلت آليات السلطة إال في كومتها، ما أدى التغيير المشهدي في األكثرية النيابية وفرض األقلية ح
فئة داخلية  لذا ال يمكننا أن نفصل أي أزمة يعاني منها لبنان عن مشكلة ازدواجية السلطة بوجود. حال الرضوخ لألقوى

لمشكلة اللبنانية ازدادت وأضافت أن ا .صل األمر إلى وجود دولة داخل الدولةوو ،مسلحة تطبق األمن الذاتي في مناطقها
تعقيداً بعد تحول الثورة السورية السلمية إلى حرب، أوالً بسبب تورط حزب هللا في هذه الحرب وانكشاف تبعيته المطلقة 

-يإليران، وثانياً بسبب مشكلة النزوح السوري وتداعياتها على التوازن الطائفي في البالد وتأجج الصراع المذهبي السنّ 
 .اإليراني من جهة أخرى-ة والصراع القومي العربيالشيعي من جه

 
واعتبرت أن أزمة الدولة في لبنان هي جزء من أزمة الدولة الوطنية الفاشلة التي نشأت في المنطقة العربية بعد االستعمار، 

وحدة الرؤية بينها ومن أكبر المشاكل التي يواجهها هي لجوء مختلف مكوناته إلى الخارج لتأمين مصالحها إضافة إلى انعدام 
لقومي وعدم وجود عقيدة وطنية لبنانية جامعة واعتماده الديمقراطية التوافقية كنظام بشكل احول ما يجب اعتباره تهديداً لألمن 

يضاف إلى ذلك مصادرة . جعل القوانين استنسابية وخاضعة للتأويالت المتناقضةيعطل الدستور لصالح الميثاق ويغالباً ما 
من الحكومة والحكم، ومن جهة  اً وجزء اً لبناني اً لدولة بحكم امتالكه السالح والتناقض في دوره كونه من جهة طرفحزب هللا ل

 . أخرى يتصرف كقوة خارجة عن الدولة تأتمر بأوامر دولة أجنبية لها أجندتها الخاصة ومصالحها األمنية والقومية
 

على الرغم من أنها نأت بنفسها عن هذه األزمة وتسبب " ولة في أذيالهجّر الد"ورأت أن تدخل حزب هللا في الحرب السورية 
األول هو المحاصصة العلنية وتقاسم : في تفكيكها وإضعافها، إذ تحت شعار التوافق باتت اللعبة السياسية موجهة من أمرين

ساك حزب هللا بمقدرات الوطن مقدرات البلد االقتصادية من قبل جميع أركان السلطة، مقابل  قبول األمر الثاني وهو إم
قراطية التوافقية إلى أبعد حدود أخذ بالديم"وقالت إن حزب هللا . وتخطيه الحدود الوطنية للتدخل عسكرياً في دول عربية أخرى

مساوئها إذ بعد أن كان باستطاعة الحكم ومؤسساته التوصل إلى تفاهمات ضمن آلية األكثرية واألقلية التي لم تكن ذات طابع 
انتخاب رئيس جمهورية وعرقلة  تعطيل، أصبح يتم اللجوء إلى الفيتو الضمني وغير المعلن ورفطائفي أو مذهبي ص

 ".االنتخابات النيابية
 

وذكرت أن ما فاقم الوضع هو عبء حجم اللجوء السوري والموقف الداخلي غير الموحد حياله، ما منع وضع استراتيجية 
ي ن تداعياته االقتصادية واألمنية واالجتماعية على الطرفين، إضافة إلى تأجيج الصراع السنّ وطنية تنظم هذا الوجود وتحّد م

وختمت بالقول إن لبنان الذي نعرفه ربما يكون قد انتهى، . الشيعي ونشوء مشكلة الهوية الوطنية مقابل الهوية الدينية والمذهبية
لى الرغم من أن جميع االحتماالت مفتوحة اآلن في ظل خطر فع. تهىأن لبنان السيد الحر والمستقل قد ان"لكن ذلك ال يعني 

تجدد حرب مع اسرائيل واستمرار الحرب السورية وإعادة تشكيل ديمغرافيا المناطق الحدودية المتاخمة في البقاع الشرقي 
فقد دوره ومعناه لألكثرية  ن، فذلك ال يعني أن لبنان كوطن لجميع مواطنيه قدايفتح احتمال تقسيم أو فدرلة لبن الغربي ما

، وتحقيق دولة مدنية تصون التعددما يحتاج إليه لبنان للخروج من أزماته هو التخلص من النظام الطائفي . "المدنية الصامتة
 . "نموذجاً إرشادياً للمنطقة العربية ودولهاتشكل و
 

ستحداث ال وبمباركة روسية،ية نردأ-أميركيةحول خطة كالم ، التي تحدثت عن تداول اللينا الخطيبلأعطى منسى الكالم 
لى دير الزور من للدخول إ بدورها إذ أنها تخططن يران قلقة بهذا الشأ، وإمهاجمة دير الزوربهدف  منة جنوب سوريامناطق آ

ليس علياً فولكن ما يقوم به  ،لبنانل يةشرقال الحدود صّرح أنه سينسحب منحزب هللا وقالت إن . منها العراق ،جبهات مختلفة
تدخل ل اً تعزيز ليس انسحاباً بل على العكسما يحصل " :وأضافت .لمعركة دير الزور وذلك تحضيراً  انسحاباً بل إعادة انتشار

في  ويزيد من نفوذ طهران يرانيفي سوريا، ما سيعمق من حجم التدخل اإلليشيات الشيعية العراقية يتدخل الموحزب هللا 
اً جديد فصالً "التي تحصل معتبرة ذلك التغييرات الديمغرافية مليات التشييع الجارية، إضافة إلى  وتحدثت أيضاً عن ع". سوريا

 . "عبر سوريا من السياسة اإليرانية الستمرار تأمين وصول مساعدتها إلى حزب هللا
 

هذه  وأوضحت أن .امشكل النظ ليستمر مستقبالً مهما كان في سوريا شعبياً  واعتبرت أن إيران عمدت إلى تثبيت نفوذها
سياسي ال هاجودو جذيرمؤسسات غير حكومية لت إذ أنها بدأت بتأسيس لى حلّ توصل إليشيات الشيعية لن تختفي في حال اليالم
وعليه، رأت أن تدخل حزب هللا . في لبنانيران اعتمدتها إالتي  تلك، وتشبه هذه الطريقة في سورياجتماعي االقتصادي واالو

خلق مناطق شيعية على الحدود وكشفت أن حزب هللا . من تواجده العسكري فيها مد حتى لو خفف مستقبالً في سوريا طويل األ
. يؤثر على لبنانو مستقبالً  يتفاقميراني يمكن ان إ-، إضافة إلى وجود تنافس روسيلى ترك الحدود مفتوحةإمع سوريا تهدف 

التوسع  فيا هبما يخدم طموح هذه الدولة إلى تقويضيران تسعى إ ان يكون في سوريا دولة قوية بينموأضافت أن روسيا تريد أ
يترك واستمرار النزاع السوري احتمال يؤشر الى  ، مامر بحدوث نزاع بين الدولتينمن أن ينتهي األ ال بدّ " .وتثبيت نفوذها



يراني ديدة إلدخال النفوذ اإلة جيض التصعيد ليست مناطق آمنة ولكن طريق، مؤكدة أن مناطق تخف"تداعيات كبيرة على لبنان
 ."يجابية بالنسبة للبنانال أرى بوادر إ: "وختمت قائلة. مثالً  دلبإلى مناطق ال نفوذ لها فيها كإ

 
بعد فتح باب النقاش وجه منسى إلى المتحدثين أسئلة تمحورت حول تداعيات التغيير الديمغرافي الجاري في سوريا على لبنان 

، وتداعيات النزوح السوري على التوازن الطائفي والديمغرافي في لبنان وعلى فعالية حزب هللاسالح وبخاصة في ظل وجود 
بها لبنان لجهة قانون  ذا كانت األزمة الحالية التي يمرّ وأخيراً إ ،ةحزب هللا، ال سّيما وان أغلب النازحين من الطائفة السنيّ 

 .االنتخاب هي أزمة تقنيات أم أزمة كيان
 

النازحون و سوري بحجمها الحالي،زمة النزوح الض من هذه األسئلة قالت فياض إن حزب هللا لم يحسب حساب أرداً على بع
لى انفجار ؤدي إسي هذا األمر. يعيشون في ظروف صعبة جداً  هم جميعاً ألي مذهب انتمواوة يّ سنمن الطائفة الليسوا فقط 

تة تتمثل في عدم التحاق شريحة واسعة من األطفال النازحين في وتحدثت عن قنبلة موقو. من االجتماعيويهدد السالم واأل
متساءلة عن مستقبل هؤالء ومؤكدة أن المسؤولين في لبنان ال ريب نادمون على عدم إنشاء مخيمات للنازحين منذ  ،المدارس

 . فالش في جميع المناطقباإلنالبداية والسماح لهم 
 

السوري  لنظامهم موالون لالعديد من النازحين السوريين في لبنان  ننسى أن شارت الخطيب إلى أنه علينا أال بدورها، أ
 ".عملية التشييع جارية أيضاً في لبنان"، مرجحة أن تكون حزب هللاوبالتالي ل

 
تتوفر لدى أي فريق  الميزات  ما يمنحه ،قليميةمة عسكرية وعالقة عضوية مع دولة إحزب هللا يملك منظو أما حداد، فقال إن

ي الشيعي بل أيضاً على التوازن بين قام عبر تاريخه ليس فقط على التوازن المذهبي السنّ  لبنانوأضاف أن  .ياسي آخرس
ة بين النازحين واإلجابة عن تأثير التغييرات الديمغرافية التي تحصل في سوريا أو وجود أغلبية سنيّ . المسلمين والمسيحيين

 ن يبقى في لبنان كللها،  من المحتمل أ لى حلّ يتم التوصل إإذا لم . "يه األزمة السوريةعلى لبنان، تبقى مرتبطة بما ستؤول إل
  ".النازحين الذين دخلوا إليه

 
 :وطرح الحضور األسئلة التالية

 
وفقاً لمصالحها تنتظر ما ستؤول إليه األزمة السورية  قانون االنتخابيالل فصّ ن القوى السياسية التي تُ هل تعتقدون أ  -

 قانون االنتخابات؟حوال في المنطقة لتغيير الكيان وليس فقط واأل
 السورية واللبنانية على حد سواء؟لحدود  جديداً لتشكيالً هل سنشهد  -
  وراق ثبوتية من بالدهم وال إفادات من الدولة اللبنانية؟الذين ال يملكون أي أ ن الجددما هو مصير المولودين السوريي -
  ؟الموصلبما يحصل في ه عن دير الزور ربط ما ذكرتيجب  هل: سؤال إلى الخطيب -
ثير ما هو تأ. عسكرياً  ونمدرب شخص لفأ 100عن  ما ال يقلّ ري ونازح س المليون مليون ونصفيوجد بين ال -

 هؤالء على لبنان؟
أخرى ذريعة يستعمل وجود النازحين السوريين في لبنان ك نهل يمكن أ: لوجوده في سوريا اً  خلق مبررحزب هللا -

  ؟في الداخل على سالحه بقاءلإل
 

ن أتوقع أنني أ علماً "توازنات المنطقة  لبنان مرتبط بما ستؤول إليه  مقولة أن إجراء االنتخابات في حداد وافق ،وفي رده
ويبقى  مبالدهلى السوريون إ دذا لم يعغرافية إديمزمة تنتظرنا أ: "وأضاف. "مر الواقع الراهنهذا الموضوع بتثبيت األينتهي 

استمرار عدم وضوح السياسة التي ستعتمدها اإلدارة األميركية الجديدة حيال إيران، وما سيكون عليه هو من الخوف األكبر 
 ."يرانيةسجادة اإلهذه ال"وضع حزب هللا في 

 
زال مستتباً حتى األن في  األمن ما. ما لهذه الكلمة من معنىسوء فقالت إن النظام السياسي اللبناني أصبح توافقياً بأ ،أما فياض

فال أحد يمتلك  .من حصول نزوح جديد للسوريين اً لبنان ألن ال القوى اإلقليمية وال القوى الدولية تريد زعزعة الوضع خوف
 .الوقت وال الرغبة في معالجة أزمة أمنية جديدة في لبنان

 
 تأكيدها علىمن خالل الضغط على إيران في سوريا نحو المزيد من ميركية من جانبها، توقعت الخطيب أن تتجه اإلدارة األ

إذا ما حاولت الواليات " ال ندري ما ستكون عليه ردة فعل طهران. "يران قلقة من ذلكمحاربة داعش كمجتمع دولي وإ



في  هو محاولة فتح خط مباشراليوم ما يحصل : "وتابعت. المتحدة انتزاع ذريعة محاربة األصولية منها لكف يدها في سوريا 
بل تجميع مقاتليه لنشرهم انسحاباً ما قام به حزب هللا على الحدود الشرقية للبنان ليس و ،المنطقة الشرقية بين سوريا والعراق

قد تكون إيران تحضر نفسها للخسارة العسكرية في سوريا ولكن هي غير . هناك ندلعفي دير الزور تحضيراً للمعركة التي ست
 ". ةمستعدة للخسارة االجتماعي

 
ل الجميّ أمين الرئيس  هقدمبعد أن  كاديمية الديبلوماسية الدولية في باريسرئيس األ ،ميشال دوكلووعلى مأدبة الغداء، تحدث 

 .رئيس في المؤتمركمتحدث 
 

مالئي في الجلسات العمق األكاديمي الذي وصل إليه ز" يصل إلىكديبلوماسي ولن بدأ دوكلو كلمته بالتأكيد أنه سيتحدث 
ص لحل هذه األزمة يفترض الحديث عن سوريا وعن احتمال وجود فر اليوم العالم العربي وقال إن أي حديث عن  ."سابقةال

بب األول هو روسيا والتي الس :حل سياسي بوجودسباب تدفعنا لالعتقاد أربعة أهناك وأضاف  .ستغلهان نوكيف يمكن لنا أ
تسعى كدولة عظمى إلى الخروج من  إذ أنها نتصار العسكري الذي حققتهلى حل سياسي بعد االتحتاج من جهة إلى التوصل إ

 .فرص استمرار تدخلها العسكري في سوريا كما تحتاج من جهة أخرى إلى تخفيض  سوريا بعد تأمين استتباب األمن فيها،
ما وفيمن المنطقة  المتحدة كلياً انسحبت الواليات وباما في عهد أ. السبب الثاني هو عودة الدور األميركي مع اإلدارة الجديدة

الضربة التي نفذتها إدارة . مع إيران لم يشهد هذا العهد أي تدخل أميركي جدي في مسار األزمات اإلقليمية عدا االتفاق النووي
ى السبب الثالث هو عودة التوازن إل. ميركا بصدد استعادة دورها كدولة عظمىأن أتجعلنا نعتقد  ،في سوريا ترامب مؤخراً 

أما  .ة في المنطقة وإيرانالنظام الدولي مع عودة الواليات المتحدة إلى لعب دورها، كما إلى النظام اإلقليمي بين حلفائها السنّ 
دول ، كانت الخيرةخالل السنوات األ .بلوغنا نهاية المرحلة األولى من حربنا ضد داعش هوف ،هميةالسبب الرابع واألكثر أ

أنظار العالم الغربي النصر ضدها سيعيد هذا اليوم سنستعيد التوازن بعد هزيمة داعش و. ضد داعش الغربية تركز على القتال
 . إلى األسباب الحقيقية التي أدت في البداية إلى اندالعهاو األزمة السورية لىإ
 

سية الفاشلة في حلب يمكننا ذلك عبر استعادة تجربة السالم الرو"وأضاف كيف يمكننا استغالل نافذة الفرص هذه؟ وتساءل 
تكن حلب لم . ما جرى في حلب كان انعكاساً لنوع من التوافق التركي الروسي: "وتابع". علنا نستدرك األخطاء التي حصلت

بعدم  تركياقبول بالخطوة التركية مقابل  قبلت روسيا بدورها. ضرارلتسقط لو لم تغير تركيا سياستها باتجاه قرار التقليل من األ
وقبلت تركيا ببقاء األسد ولو لفترة قصيرة ولم تعارض إيران هذا التوافق مع أنها كانت إلى . ميليشيات التي تدعمهاالتصدي لل

وأوضح أن الهدف من معركة حلب لم يكن إحالل السالم بل شق المعارضة وجلبها إلى طاولة المفاوضات ". حّد ما حذرة منه
 .  وهي بأقصى درجات ضعفها

 
كان من الخطوات الالزمة التي  والم يتخذ السوري، ولهم النظامفي حلب ألن حلفاء روسيا على األرض وأ السالم لم يتحقق

ة لصالح إطالق المفاوضات رالنظام بأي مباد ولم يقم مهجماته لعكس استأنفواابل على . لى حصول السالمالممكن أن تؤدي إ
أنهم اعتقدوا  خصوصاً مما آلت إليه األوضاع في حلب، لوا هروسيا زُ المفاوضون الغربيون ل. سياسي والتوصل إلى حلّ 

ميركية السابقة تدير بوجهها عن هذه الفترة، كانت اإلدارة األخالل وقال إنه . ستنجحإلحالل السالم للوهلة األولى أن مبادرتها 
وخيمة لجهة العالقات مع وكان أوباما يعتقد أن أي تدخل عسكري أميركي في سوريا قد يؤدي إلى عواقب  لموضوع السوريا

سباب الى جانب األ. عما جرى اإلدارة الجديدة التغاضي جعل من المستحيل على ،حصول مجزرة خان شيخونولكن . روسيا
همها موقف الفصائل السورية خرى أأسباب أ يضاً في حلب، هناك أالظرفية التي حالت دون حصول السالم الروسي 

النفوذ من  الحدّ  ما لجهةعلى شيء ال سيّ  تكن لتقبل بهذا السالم دون الحصول بالمقابل ة التي لمالمعارضة والدول السنيّ 
 .يرانياإل
 

ونفوذ وطبيعة النظام  الشيعية ليشياتيلى قضية المبالتطلع إلى المفاوضات دون التطرق إيسمح  القائمالوضع  ، لم يعداليوم
قامة قدماً في إن من المضي اآل ن يتواصل وال بدّ األميركي يجب أإن التعاون الروسي : "وأردف. إيران وتواجدها في سوريا

ميركية حل سياسي هو الحوار بين جميع األطراف المعنية وعودة السياسية األ ول لكل، وما يشّكل اإلطار األالمناطق اآلمنة
ل التي تريد رؤية سقوط األسد لن الدو .هو انتقال السلطة في سورياف للحل السياسي طار الثانيأما اإل. "لى مسارها الطبيعيإ
خرى ال من ناحية أ: "وتابع. "يجاد حل وسطعلينا إ" .ن استمراره في الحكم غير مقبولأكما  ،حاهاليلة وضبين  لبهاتحق مطي

الروس لديهم . "النسبة إلى أمنها وأنها لن تتعرض إلى أي مجازر أو عمليات انتقامن تحصل على ضمانات بلكل طائفة من أ بدّ 
من  ال بدّ . نفوذها في سورياة العلوية ليست بالضرورة داعمة إليران ولالطائفو فيها ثير على دمشق وعلى نظام الحكمتأ

 catalyseur).(ز المحفّ س دور والتفاوض حول انتقال للسطلة على مراحل يلعب فيها الر



 
وروبية وبخاصة ة وهنا قد يكون للدول األيعة والشيران والدول العربية وبين السنّ اإلطار الثالث هو التوصل إلى توافق بين إ

مسار في تصحيح  يضاً تساهم أن فرنسا قد اعتقد أ: "وختم قائالً . وهي قادرة على التأثير في هذا المجال ،لتلعبه فرنسا دوراً 
زمة بين دي وقوع أوالواليات المتحدة لتفا يرانأن تعمل أيضاً كوسيط بين إوروبا السياسة األميركية في المنطقة، وعلى أ

بتغيير سياساتها التوسعية في المنطقة وبخاصة في  هذه األخيرةن تلتزم من مصلحة الجميع التفاهم مع إيران على أ. البلدين
هذه  وإال ستستمرذا كنا نريد وضع نهاية للحرب السورية من أخذ القرار إ ولكن ال بدّ  طويالً  مر قد يتطلب وقتاً األ. سوريا

فاستمرار الحرب في  جميعا فداحة المشكلة لنتمكن من إيجاد حلول لها، ن نعيمن الضروري أ. وفد غير معرمإلى أالحرب 
 ."يضا روسيا نفسهاالعالم وقد يهدد ألى عدم االستقرار في المنطقة وسوريا سيؤدي إ

 
 ؟Levant شرق أيالم لىوالنظرة الفرنسية إ" للمتمرد"وروبي رح سؤال حول المفهوم األالمداخلة طُ وعقب هذه 

 
التوجهات وأكد أن . المنطقةوتفكيك  ورّد دوكلو بقوله، إن عدم التدخل األميركي ساهم في استفحال ظاهرة الجماعات المتطرفة

عادة بناء وعلينا إالجماعات المتطرفة ال يؤيدون ن في السابق وطنية وعلمانية وما زال يوجد اليوم وطنيو في المنطقة كانت
ونحن " ،فرنسا ال تريد سوى السالمإلى المشرق قال إن ة فرنسا نظروحول  .زمةانية في سوريا للخروج من األة علمقوة وطني

ر الدولة سد دمّ األ. عادة بناء الدول في المنطقةة المساهمة في إويعود لألوروبيين مسؤولي هفي وسعنا لتحقيقمستعدون لنعمل ما 
 ."ميركيينجديد فان بناء الدول هو مهمة األوروبيين وليس األ المتحدة ستتدخل منذا ما اعتبرنا ان الواليات ى إالسورية وحت

 
مديرة  ،دوروثي شميتبتعريف منسقتها  ،"التدخل الخارجي داء أم دواء؟: أزمة الدولة العربية"بدأت الجلسة الثالثة بعنوان 

، نائب رئيس معهد بحوث ألبرتو فرنانديزحدثين فيها، بالمت المعهد الفرنسي للعالقات الدولية في وسطبرنامج تركيا والشرق األ
فريقيا في الصندوق الوطني للديمقراطية أمدير الشرق األوسط وشمال ، ليث كبة، إعالم الشرق األوسط في واشنطن العاصمة

 .حسن منيمنةو في واشنطن العاصمة
  

زمة الدولة الصباح واسمحوا لي أن أبدأ بالقول إن أ لمداخالت منذالواليات المتحدة كانت في خضم اهتمام كل اإن  شميتقالت 
، إذ لكل طرف من األطراف ي دولة نريدوأشكال الدولة البحث عن أعلينا شرق االوسط بمستويات مختلفة وموجودة في ال

 . ايتهاحمعلى يعمل الخاص في هذا المجال ولديه مصالحه  المعنية في الشرق األوسط وخارجه مفهومه
 

وقال إن أحد األخطاء التي نقع بها  دعوته للمؤتمر،على ومديره التنفيذي سام منسى شكر بيت المستقبل ب فرنانديزلبرتو أبدأ 
عن سبب أزمات  يتم الحديثعندما ضاف أنه وأ. عند تحليل السياسة الخارجية هو حصر أسباب حدث ما في سبب واحد

، أما الحقيقة "أخطاء القيادات والالعبين المحليين"أو " امرة خارجيةوجود مؤ" ىالشرق األوسط، غالباً ما يركز الكالم إما عل
أن جميع الدول مهما كان وزنها الحقيقي، تسعى إلى استعراض قوتها  تابعو. تقع بين وجهتي النظر هاتينغالباً ما فهي 

 لقوىا .الل استعمال العنفمن خ وإمابهدوء وبطريقة غير مباشرة  إما وتقوم بذلك التأثير على صناعة القرار الدولي،و
 . األجنبية تتدخل ألنها قادرة على ذلك وغالباً ما يكون دافعها مزيجاً من المصالح الخاصة والمثالية

 
لتدخل ال هو الداء ن هذا افي الحقيقة، إ" :وقال .و الدواءالتدخل األجنبي في الدول العربية هو الداء أذا ما كان وتساءل إ

تاريخ المنطقة هو تاريخ  .فهناك عوامل أخرى وراء هذه األزمات ،"وال هو الدواء لها نها المنطقةزمات التي تعاني ملأل
ومع ذلك ال يمكننا التغاضي عن تدخل  .ولىكلة ترسخت منذ الحرب العالمية األوهي مش ،حرب وتاريخ من التدخل الخارجي

من  الشرق األوسطولن تتمكن شعوب  صلت إليها المنطقةالدول غير األجنبية وعن دور القيادات المحلية في الحال التي و
 .الخروج من هذه الحال ما لم تعمد أوالً إلى فهم وإدراك المشاكل التي تعاني منها

 
وتحدث عن عدة مراحل مّر بها التدخل األجنبي أوالها مرحلة الصراع بين الشرق والغرب وثانيتها مرحلة الحرب الباردة 

 اد السوفياتي حيث اعتقد الغرب أنميركي وثالثتها مرحلة القطبية الواحدة ما بعد انهيار االتحوالتجاذب السوفياتي األ
إذ أكد و. باستطاعته تغيير األنظمة االستبدادية في منطقة الشرق األوسط وإقامة أنظمة ديمقراطية فيها تستنسخ األنظمة الغربية

، ستتعامل بشكل مختلف مع المنطقةالمفككة، قال إن اإلدارة الحالية  أنه ليس من واجب الحكومة األميركية إصالح المجتمعات
 . زماتلهذه األ كبر لوضع حدّ كثر وستعمل بجهد أأ د الحكومات الغربية بشكل عاموستتشدّ 

 



رب التي تجري وهذه االنتهاكات هي التي تجييش الغ نسانات حقوق اإلنتهاكلم يعد بإمكان الغرب التغاضي عن ا: "وختم قائالً 
أما الجانب . انتهاك حقوق اإلنسانوالرئيس أوباما لم يكن مهتماً بالعودة إلى العراق لكنه اضطر إلى ذلك بسبب التطرف . اليوم

 . "عادة بناء الدولة إاآلخر لتأثير الغرب فسيكون بعملي
 

 لماذا نضطر" يفهم سين، وبدأ مداخلته بالقول إنه كناشط سياسي معارض ومناضل ضد نظام صدام ح ليث كبةأخذ المنصة 
 .لى وجودهمبحاجة إ كان العراق فقد ميركيين كانوا محتلينوعلى الرغم من أن األ ،"جنبيأحياناً الى استدعاء التدخل األ

د فشل الدول ما يهدد استقرار دول لى حون الوضع في بلدان معينة قد وصل إجنبي عندما يكنستدعي التدخل األ: "وأضاف
 ."أخرى

 
هو  اقتصادية، أو عسكرية عبر عقوبات ،اً خشن أو اً ناعم مباشر، غير أو اً مباشر كان سواء المتعددة، بأشكاله ألجنبيا التدخل
وإذا كان التدخل  .التاريخ مرّ  وعلى العالم أنحاء جميع في حقيقة هو كما أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة دول في حقيقة

عطى مثاالً على ذلك وأ. مار فهو اليوم لم يعد كذلك ولم يعد مقتصراً على القوى الغربيةبدول االستع األجنبي مرتبط تاريخياً 
وأضاف أنه في عالم اليوم . تدخل سوريا في لبنان وتدخل إيران في العراق وتدخل مصر في ليبيا وتدخل السعودية في اليمن

لتدخل األجنبي بشكل مطلق بل علينا أوالً اإلحاطة حيث باتت مجمل األمور مترابطة ببعضها البعض، لم يعد بإمكاننا رفض ا
وإذا ما كان التدخل الغربي في المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب . بظروف هذا التدخل لنحكم إذا ما كان تدخالً إيجابياً أم سلبياً 

ما وأن معظم التدخالت الغربية هدف بالدرجة األولى إلى توسيع نفوذ هذه الدول، فهو اليوم لم يعد كذلك ال سيّ األولى  العالمية
وعن دوافع هذه التدخالت تحدث عن مخاوف عالمية أو إقليمية مشروعة تنتج عن قضايا حيوية . تتم تحت مظلة األمم المتحدة

متعددة كاإلرهاب ومصادر الطاقة وتهديد األمن القومي وحقوق األقليات وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق اإلنسان والكوارث 
 ...ت اإلنسانية إلخواألزما

 
إذا ما كان هذا   شهدنا تصاعداً للتدخل األجنبي في المنطقة استتبع سجاالت كثيرة حول ،وتابع أنه خالل العقدين األخيرين

 الشرق ألزمات منطقة الجذرية وعن األسباب. التدخل مفيداً أم ضاراً لجهة مساهمته في حل أزمات المنطقة أم مفاقمته لها
 زاءإ والتسامح الزمن، عليها عفا التي السياسية والثقافات الحكم، سوء فيتكمن  أفريقيا، قال كبة إنها وشمال األوسط

ت التجارب أن تولي دولة تثبصدي من الداخل لهذه األزمات، إذ أالحل األمثل هو في الت. اإلنسان لحقوق الجسيمة االنتهاكات
ويؤثر هذا الفشل على الدول  في ذلك الحكومات تفشل ولكن عندما. خطأ لمهام بناء الدولة في بلد آخر يتمتع بالسيادة هو

في هذه الحال، ال بّد من اللجوء إلى الخارج وطلب المساعدة على بناء الدولة ولم تعد ذريعة "فعله؟ األخرى، ماذا ينبغي 
وحتى االستقرار العالمي تقرار اإلقليم اس علىالسيادة تنفع مع عمق األزمة والفشل الداخلي في حلها من جهة وإمكانية تأثيرها 

غالباً ما يعمد الحكام معتبراً أنه  ،"لم يعد مسموحاً استخدام السيادة كغطاء للدفاع عن األنظمة السياسية الفاشلة .من جهة أخرى
اء مؤسسات الدولة، من مصلحة الجميع مساعدة المنطقة على بنوأكد أنه . أنفسهم الستخدام هذه الذريعة لتأمين بقائهم في الحكم

 .وتحقيق سيادة القانون ونشر ثقافة احترام المال العام والشفافية والمساءلة
 

في وقت : النقاش حول إيجابية أو سلبية التدخل األجنبي يبقى مفتوحاً ونتائجه مرتبطة بموقف األطراف المختلفة منه ورأى أن
ء دولة مؤسسات هو تدخل سلبي يعمل على إسقاطه، ترى الشعوب في يرى النظام الحاكم االستبدادي أن التدخل األجنبي لبنا

ثنية أو مذهبية في التدخل األجنبي لحماية األقليات تدخالً سلبياً ترى أكثرية إوفي حين ترى . هذا التدخل فرصة لمستقبل أفضل
ة ألنها تعمل على إثارة الفتن الداخلية هناك أنواع من التدخل قد تكون هدام. فيه هذه األقليات تدخالً حيوياً الستمرار وجودها

كن يبقى السؤال حول ما إذا لخشن، والتدخل العن  ليه هو تدخل ناعم عوضاً ما نحتاج إ". ع نفوذهايوتوس ذاتيةلتحقق مصالح 
المنطقة  كان التدخل الناعم من خالل تمويل مشاريع التنمية كافياً لحل أزمات عميقة ومتشابكة كاألزمات التي تشهدها دول في

 ".كسوريا والعراق وليبيا واليمن
 

نوايا المتدخلين  وافق كبة على تقييمه للتدخل األجنبي، أكد ضرورة أن نفهم من جهة أخرى ، وإذحسن منيمنةأخذ الكالم 
 وراء الدول في منطقتنا تتبع نهج الدول السلطوية التي تتلطىوأضاف أن . وليس فقط مطالب الذين يستدعون هذا التدخل

نذكر على سبيل . هجنبية التي تدعممنع التدخالت األللتضييق على المجتمع المدني و الخوف من الثورات وسيادة الفوضى
تشريعات التي قوننت المجتمع المدني في العراق بما يتنافى لد المجتمع المدني واالمثال التشريعات الصارمة في مصر التي تقيّ 

 . نفسه مفهوم المجتمع المدني مع
 



لتأمين هذه الحماية كما من واجب المجتمع  الوطنية السيادة تجاوز حياناً يجب أو حق مقدس الحق في الحماية الدوليةوأكد أن 
سياسة الرئيس أوباما حيال األزمة السورية جاءت متناقضة، فهو تحدث من جهة واعتبر منيمنة أن . دخل للحمايةالدولي الت

، جاء التدخل بدارة بوش األفي عهد إ .مبادرة في هذا االتجاهي هة أخرى لم يقم بأه من جحماية الشعوب ولكنعن ضرورة 
القيم، بين المصالح و انسجامتحقيق تطور هذا التدخل باتجاه رض وفي حقبة كلينتون وفق الواقع المفروض على األ األميركي

لية العربية في الواليات المتحدة باتجاه اعتماد ومع إدارة بوش اإلبن برزت فكرة بناء شرق أوسط جديد ال سّيما مع دفع الجا
وجرى الواقع يفرض نفسه  ، تمت مراجعة المواقف السابقة وبدأرياوزمة سمن أ وانطالقاً وباما في عصر أ. هذه السياسة

. لحصوباما الدعم للمجتمع المدني ولكن هذا لم يتوقع أن تقدم إدارة أان يُ ك. والتخلي عنه وسطاالنسحاب من الشرق األ
 .وسطيدة عن الشرق األأن تبقى بع وروبا ال يمكنها فعلياً ميركا عن التدخالت بينما أتراجعت أ

 
غير موجود في العالم العربي وفشلت موذج لى الدول الوطنية وهذا النوشّدد على أهمية مساعدة دول المنطقة للوصول بها إ

بعد انتهاء الحرب العالمية ، هي ثورات قامت بها المجتمعات المحلية ان مثالً العاميات في لبن. محاوالت اإلصالح الداخلية كافة
نحن : "ختم قائالً و. الفشل في التقيد بالوعود وفشل الدول في تقديم الخدمات للمواطنين بسبب لم تنجحهذه الثورات . ولىاأل

مجدداً  لتفاتبالجميع لإل ي خان شيخون دفعما حصل مؤخراً ف. للواليات المتحدة يجابياً إ اليوم على مفترق طرق قد نتوقع دوراً 
 النظام والحزم ألزم قوةإظهار للليست سياسية ولكنها  على القاعدة العسكرية كيةميرالضربة األو األزمة السوريةلى إ وجدياً 

 .لى الساحةعادت إ ميركاأن روسيا على القول إالسوري وإيران و
 

 :رحت األسئلة التاليةوبعد فتح باب النقاش طُ 
 

هو الذي أسفر عنه االنسحاب االميركي و بالنسبة لتدخل روسيا في سوريا غير الفراغ هناك سبب وجيه ال نذكره ابداً  -
 في هذه المنطقة فسيستمر الوضع ثنيةإذا لم يتم االهتمام بحقوق األقليات الدينية واإل. وروباإلى أ هالغاز وبيع

. ناك حل ألزماتها ما لم تؤخذ بعين االعتبار مصالح هذه األقليات، ولن يكون هنظمةور مهما كانت طبيعة األبالتده
 .خرىلمساعدة الشعوب بل لمصالح شخصية أجنبي لم يحصل التدخل األ

في المنطقة  ميركين التدخل األأال تعتقدون أ: ديمقراطيةجنبي لدعم الونحن نتحدث عن التدخل األ قبل ثالثين عاماً  -
ما رد فعل على أعمال بوش فكان شهدنا في عهد أوبا ثم 11/9حداث على أ في عهد بوش ما كان إال ردة فعل

ب وروسيا يتعلق ركثر عقالنية مع الغلى نقاش أهذا السياق هل من الممكن العودة إفي  نسحاب األميركي منها؟اال
 ؟التدخالت ومشروعيتها نجاحبمعايير 

سرائيل حليف كبير للواليات ش؟ من المعروف أن إساهمت في ظهور داعن الواليات المتحدة ون أهل يؤمن المتحدث -
جدى بذل هذا الجهد لتقوية الدول ألم يكن من األ. ضعاف ايرانل الواليات المتحدة فعله فقط هو إالمتحدة وما تحاو

 في مصلحة الجميع؟ أال يصّب ذلك ؟سرائيلسالم بينها وبين إ والتوصل إلىالعربية 
السماوية  ديانوهي مهد األ مهمواستراتيجي  هاالمنطقة موقعوا االقتصادية لمصالحه تتدخل دوماً  ىالدول الكبر -

يخفف س العادل للنزاع العربي اإلسرائيلي  حلهو جوهر الصراع وإن الاسرائيل  نشوء دولةن أال تعتقدون أ: الثالث
 العنف؟من ف الديني ومن التطرّ 

 
ألنها " ت الدول العربية بإنشائهالو لم تكن قائمة لقامفهي "رائيل سعلى هذه األسئلة قال فرنانديز إنه بالنسبة إلى إ ورداً 

ير المشاكل التي تعصف لتبر النزاع العربي اإلسرائيليعتقد أنه من المبالغ فيه استخدام أ. "هالتبرير فشل شّماعةك هاتستخدم
امل هناك عو. ذه المشاكل على اآلخرينوالكف عن رمي أسباب ه" نفسهم جيداً أنصح الجميع باستخدام المرآة ليروا بالمنطقة وأ

بل مشاكل  ،"هذا التنظيمستطيع التأكيد أن ال الواليات المتحدة وال مخابراتها وراء نشوء وأ"كثيرة أدت إلى بروز داعش، 
نا إال علماً أن تاريخ المنطقة ال يخلو ال من العنف وال من التطرف وما علي ،وباقي الجماعات المتطرفة هالمنطقة هي من أفرز

  ".  عندما قُتل مسلمون على يد من يسمون أنفسهم أيضا مسلمين 1801استذكار أحداث كربالء عام 
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بتعريف منسقها جوزيف مايال  ؟عودة للحرب الباردة أم تفويض ضمني :اسوريفي روسيا بدأت الجلسة الرابعة تحت عنوان 
ي محام، أنور البنيأستاذة وكبيرة الباحثين في معهد الدراسات الشرقية في موسكو و، ياغيلسكاياڤإيرينا زبالمتحدثين فيها، 



بروفسور العلوم فريديريك شاريلون، و ،ومن مؤسسي جمعية حقوق اإلنسان السورية في مجال حقوق اإلنسان في سوريا
 .السياسية في جامعة  أوفرن، فرنسا

 
جداً في الشرق األوسط ودورها تاريخي في  دوراً مهماً حالياً روسيا  إذ تلعبم جداً ن موضوع هذه الجلسة مهقال مايال إ
في هذه  كبير كان لروسيا القيصرية دور هنأ الحديث عن سايكس بيكو ننسى دائماً في . موحاتها فيها ليست بجديدةالمنطقة وط

وال يمكننا أيضاً أن نتجاهل أنه ربما لو  .ع السلطنة العثمانيةم الكبير باألماكن المقدسة وعالقتها هااهتمامال سّيما مع  ،االتفاقية
 .نظراً لمعارضة روسيا القيصرية وفرنسا أنذاك لوعد بلفور غير موجودة اليوملم تقم الثورة البولشيفية  لربما كانت إسرائيل 

   
إلى  سريةالبيكو سايكس  من أخرج اتفاقية أن روسيا هي بالتذكير الكالم معقبة على ما قاله مايال  ياغيلسكاياڤإيرينا ز أخذت
في ظل وؤول إليه خاصة في منطقة الشرق األوسط في مرحلة انتقالية من الصعب التنبؤ بما ست نعيش حالياً وقالت إننا . العلن

. مىللدول والقوى العظ تدخالً  شهدت تاريخياً التي المنطقة روسيا ليست الالعب الوحيد في . االمشاكل التي تعاني منه
 وقف: التساؤل حول سبب وجود روسيا اليوم في الشرق األوسط وتدخلها العسكري في سوريا جوابه بسيط: "وأضافت

حفاظاً على بنية الدول وكياناتها  ،في المنطقة على يد الواليات المتحدة وحلفائها في الناتو عمليات تغيير األنظمة الجارية
ولكن لم يكن هناك من خيار  ،لها ملكاستبدادية وتتعامل مع مقومات الدول وكأنها  نظمة في المنطقةصحيح أن األ. ومؤسساتها

ر األنظمة في كل من العراق وليبيا أسفر عن أن تغيي واعتبرت". من انهيار الدولة فضل بكثيرنظام ودولة أ إذ وجودآخر 
مام روسيا لذلك، أضافت، لم يكن أ. هافوضى عارمة وموجة من النزوح والتهجير ونشوء الجماعات المتطرفة واتساع سطوت

تداعيات ذلك على المنطقة بأكملها ستكون ها ألنها لو انهارت منع انهيارى التدخل لحماية الدولة السورية ومن خيار سو
ما سمح بانطالق  ،وأكدت أن التدخل الروسي في سوريا شّكل نقطة تحول في هذه الحرب وأعاد توازن القوى ".كارثية"

 . مفاوضات في جنيفعملية ال
 

ال يمكن االستغناء عنه  دولي ظهار نفسها كالعبمن خالل تدخلها في سوريا إأرادت روسيا  قالت إنمن جهة أخرى، 
في هذه  حاولت روسيا. لى هذا التحالفانضمام روسيا إ وفشل رهاباألوروبي ضد اإل ميركيوجود التحالف األ وبخاصة مع

بالنسبة إلى مفاوضات . نقاذه من مؤسسات الدولةنقاذ ما يمكن إحدة لفتح القنوات الديبلوماسية وإمتالتعاون مع الواليات ال الفترة
اإلشارة ود أ" :قالت قال عن سعي روسيا إلى البروز كالراعي األساسي لها،يُ  لجهة مااألستانة والجدل الدائر حولها ال سّيما 

كانت موجودة في هذه المفاوضات بشخص مبعوثها ستيفان دي  إلى أن هذا الموضوع ليس بصحيح إذ أن األمم المتحدة
بوجود أطراف من  قبلت واعتبرت أن روسيا تنازلت حين". شكلت ركيزة مهمة لمسار مفاوضات جنيف، كما ميستورا

ت ثبيُ  لى حلّ للتوصل إ اً أن وجودهم كان مهم لقناعتها ،وبعضهم من المنظمات اإلرهابية ،المعارضة في هذه المفاوضات
ن أشارت إلى أواإليرانية،  خر مثير للجدل هو العالقات الروسيةعن موضوع آ ياغيلسكاياڤزوتحدثت . سوريااالستقرار في 

 بيننا خرى من العالم على الرغم من وجود اختالفاتفي الشرق األوسط ومناطق أ معهاونتعاون " لروسيا يران جار مهم جداً إ
 ،سيا الوسطىبأهمية آهي بالنسبة لروسيا سوريا أكدت أن أهمية  ،ق بالوضع السوريما يتعل في. "ما في بحر قزوينسيّ  ال

تعاون الروسي الجميع الينتقد  فهم لماذاال أ: "وأضافت. لحماية الدولة ومنع انهيار مؤسساتها لى هناكولذلك أرسلت قواتها إ
 ".؟؟رفض تعاونهما والتشكيك بهرهاب فلماذا حاربان اإليراني؟ إذا كانت الدولتان تقدون التقارب العراقي اإليراني وال ينتاإل
 

منع على الجيش السوري يُ د يعمناطق تخفيف التصنشاء فكرة وقف إطالق النار وإ هي من أطلق وختمت مذكرة بأن روسيا
منه رادت وأ عمليهذا الطرح اعتبرت أن و. م المتحدةدولية لحفط السالم تابعة لألم قوات وتنتشر فيها ،تخدام طائراته فوقهااس

  .سوريةيجاد توافق مع الواليات المتحدة حول المسألة الاإلدارة األميركية الجديدة وإروسيا تحسين عالقتها مع 
 

في ليبيا وما استتبع ذلك ير النظام يتغأن  اعتبرت في مداخلتها ياغيلسكاياڤز نمايال إ قالوقبل أن يعطي الكالم إلى أنور البني، 
كما  ها،تغيير النظام في لمنع سوريافي  التدخلما دفع روسيا إلى هو  ستقرار وبروز الجماعات المتطرفة،من فوضى وعدم ا

 .ميركية الجديدةت الضوء على العالقات الروسية اإليرانية والعالقات الروسية مع اإلدارة األسلط
 

ن أريد البدء بالتعليق أ" :وقال ".ل قدومه إلى لبنانوتسهي" لى المؤتمرته بشكر بيت المستقبل على دعوته إمداخل نور البنيأبدأ 
ن العالقة بين الخارج والداخل هي عالقة وبخاصة أنا اعتبرها ضرورة أ. التدخالت الخارجية خطأ أو نقيصةالبعض يعتبر 

وتأمين  في مصلحة الشعوب هل تصبّ وتوجهاتها التدخالت و تكمن في المصالح الكامنة وراء هذهالمشكلة . ةكيدياليكتي
القانوني الجانبين من  في سوريا الروسي العسكري وأضاف أنه سيتناول موضوع التدخل ".تها أو في مصلحة األنظمةياحم

ما تدعيه روسيا م على الرغمغير قانوني  في سورياالعسكري  بر تدخل روسياتعيُ  ،من الناحية القانونيةأنه  أكدو. والسياسي



 تسريهذه االتفاقات  أن أوضحو .اتفاقات بين البلدين واستناداً إلىطلب الحكومة السورية  على بناءً  جاء هذا التدخلن أ من
تت لو أ: "وتابع. آخر فريقد وريين ضمن الس فريقنفذ لمصلحة ارجي وتصبح الغية عندما تُ عندما يتعرض البلد العتداء خ

تدخل لحماية زمرة حاكمة ضد قسم من الشعب تن أما أ .لكان دخولها قانوني مثالً، يرانيروسيا لحماية سوريا ضد الهجوم اإل
 هيالعمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا حالياً  ، معتبراً أن"ي قانوناً ال يجيزه أميليشياويعّد وجوداً فإن وجودها يُ السوري 

 لتي ذكرتها زميلتناسباب الأل لم يأتالتدخل الروسي في سوريا رأى أن من الناحية السياسية، . جرائم حرب قانوناً 
سوريا ليست قريبة من روسيا وما يجري فيها ال يهدد أمنها . عالمية فقطاإل بالمسوغاتسباب واصفاً هذه األ ،ياغيلسكاياڤز

واستقرارها بشكل مباشر، وما يهم موسكو في سوريا هو حاجتها إلى قاعدة على البحر المتوسط والمعارضة لم ترفض ذلك 
رقة تفاوض عليها المجتمع ومن وراء تدخلها في سوريا هو امتالك روسيا وأردف أن هدف . اعدتينبل عرضت على روسيا ق

كفريا  ،ثر اتفاقية الفوعةإروسيا تدخلت . "مربط الفرس يكمن"وهنا  ،وكرانيا والبالد المجاورة لهاوتقايضه على أ الدولي
توسع نفوذها في من  للحدّ وضد إيران  والً ها أتدخل، فجاء افي سوري كبيراً  يران بدأت تلعب دوراً لشعورها أن إ ،والزبداني

ة واشنطن في قضايا لمقايضفي المنطقة كضابط  هو أن تعتمدها الواليات المتحدةروسيا جّل ما تحلم به "واعتبر أن . سوريا
 اً ر حرفيا ولم يغيّ من روس شترسف الغرب لم ي، ولكن لألالسوري لتبيع الغرب الحلّ  إلى سورياروسيا جاءت . خرى تهمهاأ

 . "كثر على الغربإال أن بالغ في تدخله في سوريا ليضغط أ ن من الروسيفما كا اً من موقفه بالنسبة إلى أوكرانيا،واحد
 

مم المتحدة وحتى األدول تخلى الغرب عنها وروسيا وتركيا هي يران ، ألن إ"لقاء الضعفاء" بأنهستانة لقاء األووصف البني 
 ف الحرب السورية ولكنوختم قائالً إن التدخل الروسي ال يهدف إلى وق. ستانةما نتج عن األن االعتبار بعيخذ ألرفضت ا

قه حول مسعاها لوقف اإلرهاب والقضاء أما بالنسبة إلى ما تسوّ . كما سبق وقلت، ما تريده روسيا هو ورقة لمقايضة الغرب"
الممارسات الروسية جاءت معاكسة إذ أنها أسفرت عن تغذية  على الجماعات المتطرفة، فاسمحوا لي بالقول أن نتيجة 

هو الغرب وما إذا كان سيبادر إلى  في األزمة السورية نهاية التدخل الروسي من يحدد. حاضنته ترسيخرهاب وف واإلالتطرّ 
 ."زمةاألهذه  نهاءوضع استراتيجية إل

 
ومؤسسة كونراد بيت المستقبل  الذي بدأ بشكر كل من ،نلفريديريك شاريوعطى الكالم شكر مايال البني على مداخلته وأ

. دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر، موضحاً أنه سيقدم وجهة النظر األوروبية حيال التدخل الروسي في سورياعلى آديناور 
الواليات  دةإراب بسبب فقدان الثقة التدخل الروسي في سوريا في وقت حساس حصل ،العالقات الدولية زاويةإنه من  وقال

زت قوة بوتين على ساحة العالقات الدولية تعزّ  .حيال المنطقة وبامافي نوايا إدارة أ شكوالعلى التدخل لحماية حلفائها  المتحدة
لت هذه شكّ . وبدأ جيشه يخسر العديد من مواقعهفي سوريا حيث فقد النظام قوته  ر الوضع كثيراً وتغيّ  2016و 2015عامي 

 . وكرانيالروسيا التي كانت تعاني من عزلة دولية بسبب مغامرتها في أ مهمة فرصةالمرحلة 
 

لتدخل العسكري طار لنتمكن من تحديد األسباب التي دفعت بروسيا إلى اينا النظر إلى المسألة في هذا اإلعل: "شاريون وأضاف
بالسلوك  ةقاط المهمة المرتبطعلى بعض الن ءتسليط الضو ، وال بّد هنا منتداعيات هذا التدخل استشراففي سوريا و

الروس تدخلوا لحماية شخص بشار ن لطالما قيل إ: "وتابع. "غير مبررةكانت الممارسات هذه ن العديد من أ علماً  ،الروسي
عن وجود نوع من االتفاق مع  يضاً سمعنا أو .لروسيا صديقاً  لم يكن يوماً  األسد ن بشاراألمر غير منطقي ألولكن هذا  سداأل
ما قد و ،ي روسياي الكبير فغير منطقي بسبب الوجود السنّ  يضاً ة، وهذا أة بوجه الورقة السنيّ لشيعيّ ي لعب الورقة اأ ،يرانإ

: قدم لتفسير التدخل الروسي في سورياغالباً ما تُ  خرىوتابع شاريون تفنيد حجج ثالث أ.  "توترات داخلية لديها ذلك منيؤدي 
 نكن هذه الفكرة في الواقع خاطئة ألل، سد والسيطرة على النظامدرة تأثير على األهي أن موسكو لديها قولى الحجة األ

روسيا تريد تغيير قواعد الحجة الثانية هي أن . روسيا تحرجغالباً ما أية التجربة أثبتت أن النظام السوري يتصرف باستقالل
والقضاء  رهابالحجة الثالثة هي مكافحة اإل. نسانياً وال إ ال عسكرياً  األزمة حلّ ، لكن شيئاً لم يتغير ولم تُ زمةاأل اللعبة وحلّ 

بل  ،ولويةومثيالتها في سوريا كأ لم تستهدف داعش ألن موسكو فة، وهذه الحجة ال تقوم أيضاً على الجماعات المتطرّ 
 .  استهدفت فصائل المعارضة المعتدلة

 
عالقات الدولية البادرة وإطار التدخل الروسي، متسائالً إذا ما منطق الالضوء عليها هي يود تسليط الفكرة الثانية التي وقال إن 

وأوضح أن إرسال  .تدخلها في أوكرانيا مرتبط في محاولتها تغيير موقف المجتمع الدولي منكان تدخل موسكو في سوريا 
لى موسكو إ عادت ريا،في سوتدخلها عبر . دفع المجتمع الدولي إلى عزلها وفرض عقوبات عليهاوكرانيا جنودها إلى أروسيا 

والفراغ  ميركيمن التردد األروسيا استفادت . مكانه فرض الحلولساس بإوضات الدولية وفرضت نفسها كالعب أطاولة المفا
عندما ُخرقت هذه الخطوط،  رد فعلالذي تركه في المنطقة ال سّيما بعد إعالن أوباما عن خطوط حمر وعدم قيامه بأي 

 . قصى حدودها إلى أفهي تدعم حلفاءعن حلفائها المتحدة تخلت فيه الواليات  مظهرة للعالم أنه في وقت



 
  :كما يلياسات الدولية واإلقليمية للتدخل الروسي في سوريا، عرضها شاريون االنعكبالنسبة إلى 

 
لواليات غالبية التدخالت الدولية كانت غربية بقيادة ا وهذا أمر جديد إذ ،في المنطقةغربية ظهور تدخالت غير  -1

، في إشارة إلى إيران وتركيا، نغير غربيو نإقليميو نالعبوفي سوريا  فيوجداليوم أما . المتحدة وبريطانيا وفرنسا
ة عن الدولة مرتبطة بدول إقليمية، باإلشارة إلى حزب هللا والميليشيات الشيعّية والجماعات يوجد تنظيمات خارجكما 

 .فةالمتطرّ 
 . إلى تراجع الدور العربي وتهميشه ،ياأدى محور موسكو إيران ترك -2
موجود على الساحة اإلقليمية والدولية دون أن يلعب  بقائها كطرفلجهة  سورياضفاء طابع كوريا الشمالية على إ -3

  .دوراً أساسياً 
 

لدول الغربية ال وأخيراً، ختم شاريون مداخلته بالتحذير من الدعم الذي قد تلقاه موسكو من اإلدارة األميركية الجديدة وبعض ا
من التوسع اإليراني في  والحدّ  ،ف واإلرهاب من جهةسّيما في ظل المسعى األميركي واألوروبي إلى القضاء على التطرّ 

 .  المنطقة من جهة أخرى
 

 : ومع فتح باب النقاش ُطرحت األسئلة التالية
 

والقضاء  ،وهذا ما تغاضى عنه الغرب فيهااستمرار المسيحية لعل أهمها ضمان لروسيا مصالح في هذه المنطقة  -
ألم تفكر موسكو أنها بتحالفها مع إيران جّل ما تقوم به هو تغذية : ليهاعلى التطرف اإلسالمي وعدم تصديره إ

 ي الذي تحاربه؟ ف اإلسالمي السنّ التطرّ 
عربية كاألردن مثالً، أراح بعض الدول الغربية كما أراح بعض الدول ال التدخل الروسي في المنطقةأال تعتقدون أن  -

  ة؟ألن المفاوض في األزمة السورية بات قوة دولية وليس الحرس الثوري اإليراني أو الميليشيات الشيعيّ 
لت ول المنطقة، فلماذا حوّ إذا كانت روسيا ال تريد التدخل في لعبة تغيير األنظمة وفرض نموذج سياسي معين على د -

 ؟العسكريين فيه مسودة لدستور جديد لسوريا ي عبر توزيعها على المشاركينستانة العسكري إلى لقاء سياسلقاء األ
 ؟ ساس بالغاز وبمد أنانبيب لتوزيعهأال تعتقدون بوجود أجندة خفية لروسيا مرتبطة بشكل أ -
خرى يمكن أمفاوضة يران فقط ووجود جهة يكون المفاوض في الشأن السوري إن ال من المفيد بالنسبة للدول أ -

 خرى؟؟في ليبيا أو بلدان أ ن تكون العباً هل ستحاول موسكو أ. هاالحديث مع
  السورية وما مقدار مسؤوليتها عما آلت إليه األمور؟ المعارضة لماذا تفككت -
وهل بإمكان وباما؟ نيابة عن أ إلى سوريابوتين هل دخل لى سوريا؟؟ ر لدخول روسيا إهل تعتقدون أن أوباما دبّ  -

 ؟يران من سورياروسيا طرد إ
. الشعب الروسي عانى أبان الحكم السوفياتي من االستبداد كما عانت منه الشعوب العربية ما أدى إلى الربيع العربي -

بالحرية؟ ما  ه لمجرد مطالبتهية ضد شعبفكيف يعقل والحال هذه أن تدعم روسيا ديكتاتوراً يستخدم األسلحة الكيماو
 ؟بذلك ي الشعب الروسيهو رأ

 
تكون تحالفات الكثير من التحالفات  ية إنيرانإلا العالقات الروسية حول قضية ياغيلسكاياڤزسئلة قالت رداً على هذه األ

العسكري وتسعى إلى  ، إذ أن موسكو ال تؤمن بالحلّ ما في سوريايران ال سيّ ، وأكدت وجود الكثير من التناقضات مع إتكتيكية
علماً أنه ال يمكننا طردها من هناك حتى ولو رغبنا "، سوريا لفترة طويلةيران بالبقاء في دعم رغبة إسياسي لألزمة ولن ت حلّ 

بالنسبة إلى عرض مسودة لدستور جديد في . "علينا التعاون معها في بحر قزوين وآسيا الوسطىإيران جار مهم لنا و. في ذلك
ي رؤية حول سوريا ارضة لم يقدموا أفي كون النظام والمع لقاء األستانة، قالت إن المشكلة ال تكمن في هذه المبادرة بل

الرئيس وتابعت أن . لى روسياقادات كثيرة إوجهت انت ،وكرانيابالنسبة إلى القرم وأوأضافت أنه . دونهالمستقبل التي يريا
ق الذي خر ولكن المنطآ ن يستخدم مساراً كان يمكن له أ .وكرانيةلم يكن بإمكانه إهمال المسألة األنه ويعرف أ اً حمقبوتين ليس أ

واسمحوا لي باإلشارة هنا إلى أن الملك عبد هللا الثاني هو من طرح في مقابلة مع واشنطن بوست معادلة " .اتبعه كان مختلفاً 
بالنسبة إلى الغاز، قالت إن روسيا ال تفكر بذلك في الوقت الحاضر ". أوكرانيا مقابل سوريا، وليست موسكو من طرح ذلك

ال أدري إذا كان لدى أوباما مخطط لزج روسيا في األزمة السورية، ولكن " :ضافتوأ ".هدة لتسويقاتفاقيات عولدينا غازنا و"
وال يمكن أن يكون الرئيس الروسي  ،باما بالرئيس بوتين كانت سيئة جداً حتى على الصعيد الشخصيوما أعلمه هو أن عالقة أ

 ولكنها ضد هليست ضد عربي في مصر وفي تونس وهيت الربيع الروسيا دعم وذّكرت أن. "قد وقع في فخ نصبه أوباما



ضد  والعبث بمؤسسات الدولة، وهي أيضاً  أو من أطراف داخلية مدعومة من الخارج فرض تغيير األنظمة من الخارج
وطوال فترة حكمه قبل اندالع  مع بشار األسدفي روسيا يتعاطف  اً حدن ال أوختمت بالقول إ. اإلرهابو فةالمنظمات المتطرّ 

 ."بني العزيزإ"إلى أن الرئيس الفرنسي هو من دعاه  مشيرة ،ألزمة لم يقم بأي زيارة إلى روسياا
 

ستبدادية دعمت إلنناقش نتائج األمور وليس أساسها وهو وجود شعوب قامت بثورات ضد األنظمة ا"نا فاعتبر أن ،أما البني
روسيا طرحت موضوع الدستور  واعتبر أن. "ثورات الشعوبنبحث في لعبة األمم ونسينا . الدول العظمى بقاءها عقود طويلة

الموجودة في األستانة هي  اإلقليمية األطرافن السوريين لن يتفقوا على دستور جديد وللقول إستانة لقاء األعلى عسكريين في 
. ق النار على آخرينطالإلرهاب استخدم في سوريا كذريعة إلوأضاف أن ا .واالتفاق على مستقبل سوريا يجاد حلّ إ من يمكنها

أما عن السؤال حول أين هي المعارضة . داعش كانت تكبر وتتوسع والقتال كان يدور ضد جهات أخرى من المعارضة
من جهة أخرى تالعبت بها فدعوني أقول إنه تمت تصفيتها ألنها من جهة لم ُتحتضن من قبل أي قوى دولية و" ،السورية

وجود معارضة في تجربة السوريين في المعارضة فتية و، علماً أن وشوهت عمداً  عمداً المعارضة ككت فُ  .قليميةالقوى اإل
إال ن ن حتى اآلما زلنا موجوديولكن . يسمح ببناء معارضة بل كان يبيدها مباشرةسوريا شيء جديد ألنه عملياً لم يكن النظام 

أن  واعتبر". دعم المعارضة المعتدلة والمدنيةب قرار دولي وحتى اآلن ال يوجد ،نا مساحة لنثبت وجودناأحداً لم يعط أن
 . رك للمعارضة موقع فيهتُ  ،مجرد مسرح دمى لإليحاء أن شيء ما يحصل على مسار األزمة السوريةجنيف مفاوضات 

 
عندما " :بالقول "ابني العزيز"بشار األسد بـ  جاك شيراك لوصف الرئيس الفرنسي ياغيلسكاياڤزعلى إشارة  دوكلوورد 
الرئيس سد وحاول ل جيد على األتؤثر بشكّ  أنفرنسا حاولت . عيةون يكون لدينا بيانات موضالمفيد أعن فرنسا من  ثنتحد

الرئيس  حاول. تم تجميد الحوار بين األسد وفرنساالحريري و رفيق انتهى عند اغتيال الرئيس ذلك لكن. لهاليد  مدّ شيراك 
سباب والمصالح الجيوسياسية لروسيا عندما نتحدث عن األوأضاف أنه . "ديدةمرة جفشلنا ولكن  لهاليد  يضا مدّ ساركوزي أ
ب على في البلدين ومغيّ  غير موجود Raison d’Etat مبدأما نسمية ب. ننسى التقارب بين النظاميينغالباً ما في سوريا 

الذي ال يؤمن  الغرب نالراهفي الوقت و هو نظام استبدادي، النظام السوري . Raison de Régimeحساب ما نسميه 
أن  لم يكن يريدها إلى حيثمور قليمية حتى وصلت األض صالحياته إلى قوى إالنظام، فوّ  لى القوة وال يرغب بتغييرباللجوء إ

حقها في الثورة وفي نه يمنع على الشعوب سوريا غير مقبول ألروسيا تدخلها في به ر نظمة الذي تبرّ مبدأ عدم تغيير األ. تصل
أما بالنسبة إلى السؤال الذي طرحته زميلتي إيرينا حول انتقاد العالقات الروسية . في اختيار نظام الحكم الذي تريدالحرية و

يران طبيعية بسبب وجود الشيعة في عراق وإبين ال اإليرانية وعدم انتقاد العالقات العراقية اإليرانية، فأقول إن العالقات
كانت على حق عندما تحدثت عن فراغ في الشرق األوسط  ياغيلسكاياڤزوتابع أن  ."ياال ينطبق على روسهذا األمر العراق و

تدخل ن واعتبر أخيراً أ. كمهيكل للمنطقةأدى إلى الوضع الحالي نتيجة النسحاب الواليات المتحدة منه وتخليها عن دورها 
 . مستقبالً  روسياستعاني منها كبر بداية لمشاكل أ موسكو في سوريا

 
، "الجديدة الدولة ومالمح ستعصاءواإل الحلّ  مقاربات مقارنة، تصورات: دول وحروب"انتحت عنو جلسة الخامسةالبدأت 

، كبير عمر حمزاوي، سامي عونبالمتحدثين فيها،  مدير عام مركز القدس للدراسات عريب الرنتاويبتعريف منسقها 
ولفت  .، باحث دائم في معهد العلوم اإلنسانية في فييناڤيجڤوداإيفان غي للسالم في واشنطن العاصمة ويالباحثين في معهد كارن

 .الرنتاوي إلى غياب غيدو ستاينبرغ، الذي اعتذر عن الحضور ألسباب طارئة
 

ومؤسسة  ،مديرها التنفيذي سام منسىول مين الجميّ بدأ عريب الرنتاوي بشكر مؤسسة بيت المستقبل بشخص رئيسها الرئيس أ
مركز  ، منوهاً بالمؤتمر الذي سيعقده بيت المستقبل في حزيران المقبل بالتعاون مع ظيم هذا المؤتمركونراد آديناورعلى تن

يتوجه العالم  ينإلى أ: معالم طريق المستقبلذه الجلسة تفتح الباب على تحديد هوقال إن  .الدولتين القدس لمناقشة مصير حل
قطار عربية، وهل سنشهد انفجارات مستقبلية في دول ما تزال األزمات مات المفتوحة والنازفة في أربعة أزاأل العربي في ظل

يكون سالنفط وتراجع مكانتها؟ وهل  والجزائر أو دول الخليج بعد انخفاض أسعارفيها كامنة وماذا عن مستقبل دول كمصر 
ننا لم نبلغ قعر في ظني أ". ؟ما زلنا نهوي نناعر الهاوية حتى نفكر باالستقرار أم أهل بلغنا ق. بامتياز؟ العقد المقبل عقداً خليجياً 

س تلمحاول أن تتسهذه الجلسة  ، موضحاً أن"كثر من المرحلة االنتقالية الداميةبعد وقد نكون مقبلين على عقدين أو أ الهاوية
 .سودطريق الخالص وال يصح فيها كما في الجلسات السابقة األبيض أو األ

 
 العربية الدولة مالمح استشفاف يمكن هل": ول في مداخلته اإلجابة على السؤال التاليإنه سيحا وقال سامي عونأخذ الكالم 

 انتاج إعادة من تتمكن سوف األبوية السلطوية اإلستبدادية الدولة أن أم األزمات، من المستفادة الدروس خالل من الجديدة
 أوالً  تناولسي ،في معرض إجابته عن هذا السؤاله وأوضح أن ".سطوتها؟ مقاومة على المجتمعات قدرات استنزاف بعد نفسها



، وسيستعرض ثانياً شروط من الناحية الغربيةوسالمية من جهة الذاكرة العربية اإلليه ظر إبوي كما نُ موضوع االستبداد األ
مقراطية الديدولة ال  من الممكن أن نشهد في العالم العربي اإلسالمي قياماذا كان  ليناقش ثالثاً  ،الخروج من الدولة االستبدادية

 .حديثة دون استعداء للقيم الدينيةالمدنية ال
 

الذي اختصر التشخيص  ، مستشهداً بابن خلدونسالما حاضرين في ذاكرة العرب واإلستبداد والتسلط كانقال عون إن اال
 عتبر عبد الرحمنا ،حديثةفي المرحلة ال. الصحيح لما يجري في العالم العربي من انحطاط ووضعه في خانة الطغيان والظلم

ما كبلنا  أن يأ ،سس الحريةن في تنزيله وضع أالقرآ مستدركاً أن  ،ستبداد الدينيد من اإلتولّ ستبداد السياسي ياإل أن الكواكبي
ستبداد قائالً إن وط الخروج من اإلحدث عن شرتفالعروي أما عبد هللا . لى الحريةجال للوصول إالمفي الوقت نفسه ترك لنا 

ل الدولة تشكّ  نزيه األيوبي أن من حهته اعتبر. لى الثوراتج دون اللجوء إين يتم بالتدرستيعاب القيم الديمقراطية يجب أا
إلى  دخلوفي تحليله للنظام البطريركي العربي اعتبر هشام شرابي أنه . كثر منها داخليةصيرورة خارجية ألنتيجة هو الحديثة 

في  يقبع الظلمستبداد وسنا غريبيين عن اإلكعرب ل وقال إننا ،هيمنته وقسوته واستبداده حامالً  حياتنا من الموروث القديم
خالل العقدين الذي طفا  يمينيالتعصب الب مرتبطرهاق للديمقراطية أيضاً يعاني من إالغرب  وأضاف أن .ذاكرتنا الجماعية

 . روج عن األطر الديمقراطيةعلى السطح، لكن الغرب يستطيع معالجة هذه األمراض دون الخاألخيرين 
 

 أو ينتج عنه، مشيراً إلى أن ن يقوم بهلم يستنفد كل مفاهيمه وكل ما يمكن أ هأن ألة الربيع العربي، اعتبر عونبالنسبة إلى مس
أنه  وأضاف. يكونوا تبعيينإلى أن لى االستبداد ورب بطبيعتهم يميلون إخلدون الع القمعية تغلبت عليه وكما يقول ابناآللة 

 :التمسك باألساسيات التاليةمالح الدولة العربية الحديثة علينا  نرسمعندما 
 

الديمقراطية تتحرك ف ،ك ضمن اليقينحركان الدين يت إذا. ن الديمقراطية وحدها هي حاضنة للحقيقةالحسم التام أ -1
الدين بين فصل ال إلى ال بّد لنا من التوصل. يارية معينةلى معلى شك حتى نصل إتدفعنا من شك إضمن الشك و

ى أيديولوجيا ويخسر بذلك كما لل اإلسالم إعدم الفصل بين الروحي والزمني يحوّ إن . بين الدين والسياسةووالدولة 
  . يقول محمد أركون كل روحانيته

لعولمة ل لعلينا البحث بين قيمنا عما هو قاب. ال من الخارج سوارهمن داخل الدار، من داخل أ تيأن يأصالح على اإل -2
نهي مقولة إن العصر الذهبي وراءنا ونبدأ بالقول إن نصال لالستناد إليه في عملية التحديث للوعما هو معولم أ

 .العصر الذهبي أمامنا
األخذ بمبادئ حيادية الدولة، وإعطاء األولوية للمواطنة وللمساواة في المواطنة ولحرية الضمير وسيادة القانون  -3

نا االستمرار في رفض من يخالفنا ال يمكن. ت المدنية وحقوق اإلنسانام التعددية والحرياوالمساءلة، واألهم احتر
التكفير في عصرنا الديني نا استنساخ ما جرى من تخوين أبان عصر القومية العربية واالستمرار في وال يمكنالرأي 
  .الحالي

ي في الدين وما هو ظني، وللتوصل ثانياً إلى وضع للتفريق أوالً بين ما هو قطع صالح دينية إال بّد من القيام بورش -4
 . فةلطروحات الجماعات المتطرّ  بديل فقهي

 
من هي القوى المؤهلة للنهوض بهذا  ، متساءالً "العميقة"ه الرنتاوي بمداخلة عون زاوي، نوّ وقبل إعطاء الكلمة لعمر حم
 .؟وعين هي الرافعة التي ستطلق هذا المشروأالمشروع الحداثي والنهضوي 

 
وأشار إلى أن الجوهر  ،مداخلته بشكر الرئيس أمين الجميل وسام منسى على دعوته إلى هذا المؤتمر عمر حمزاويبدأ 

. عندما نبعده عن المواطن الربيع العربي كثيراً  نظلم: "وقال. الرئيس لكل ما يشهده العالم العربي اليوم هو الربيع العربي
تأتي  مور من صلب واقعهخب، صرخة للمطالبة بمجموعة من األوليس مؤسسات ونالربيع العربي كان صرخة المواطن 

ربي يظلم هذا فرض سردية الفوضى على الربيع العاعتبر أن و. "حد تغيير الدول الوطنيةلم يطلب أ. في مقدمتها الحرية
 طالب به الربيع العربي هو مجرد رغبة شعبية إلسقاط الدولة الوطنية غير صحيح ألن ما على أنه مرالربيع وتصوير األ

سالم يافطة واحدة مرتبطة باإلرفع لم تُ من جهة أخرى، تابع، . لعدالة االجتماعيةية والحقوق الدستورية والكرامة واالحر
هو ثورة  2012و 2011 عامي ومنذ ما يحدث حالياً ولفت إلى أن . السياسي ال في مصر وال في تونس وال في سوريا

 ال  ،شيءولم ينفذ بالكثير  وعدو العالمية الثانية، دار العالم العربي منذ الحربلمصلحة من أ ربيمضادة ضد الربيع الع
ل العدالة ات الدول وعطّ مر مقول دمّ تأمنت واستشرى الفساد بشكّ  خدماتالوال  منتضُ  حرياتال وال نيتبُ  مؤسساتال

وليس  تدمير الدولة يسع إلىالمواطن لم : ي الحقيقةوهذه ه ،عن حكومات السراق في تونسيتحدثون : "وتابع .االجتماعية



مدى خواء الدولة من الداخل  القمع عند الدولة، حتى بان دواتأ ن اهتزتولكن بعد الربيع العربي وما أ. مسؤوالً عن انهيارها
  ".وليس بفعل الربيع العربي وثورة المواطنها، فتداعت بفعل هذا الضعف مؤسساتة هشاشو
 

احتكرت آلية الحكم واستتبعت السلطة  التي اختزلت بالسلطة التنفيذية العالمية الثانية لة العربية بعد الحربالدو وقال إن
ماً مرتفعة بسبب كانت دوات العامة العربية نمنية في الموازولفت إلى أن مخصصات األجهزة األ. التشريعية والسلطة القضائية

واستشرى الفساد جزء من الناس وانحصرت بلشريحة المستفيدة من عوائد الدولة ا تتراجع في وقت ،داخلياً  استخدامها للقمع
 بنتجرائية ة وال شرعية اجتماعية وال شرعية إخالقية لم تكتسب ال شرعية أعربيالدولة واعتبر أن ال .على نطاق واسع
جراء  ظهرولة بل طالب بالحرية وسقاط الدبإالمواطن لم يطالب خالل الربيع العربي  ،وعلى الرغم من ذلك. مؤسسات حديثة

 .خواء الدولةهذا الحراك 
 

 :الحلول واستعرض حمزاوي لعدد من
 

يقافها وعلينا التيقن من ذلك أن تستمر ألن ال أحد يمكنه إ ي لحظة انهيارات من المرجح، نحن فنرغبم لم رغبنا أ -1
 .طريق الحلولوج للبدء في 

  .االجتماعية التي عبرت عن المواطن الحركاتمن من المواطن والحل يجب أن ينطلق  -2
بالكامل وعلينا الكف عن تعمية هذا الموضوع بحديثنا  علمانيةنريد دولة  .فصل الدين عن الدولةضرورة وحتمية  -3

لم الرجل القوي  العودة إلى. لى الرجل القويبالعودة إالوحيد هو  الحلّ  بأنالوهم  إزالة أيضاً  نريدو. مدنيةعن دولة 
  .وال في ضمان الحريات تحقيق العدالة االجتماعيةفي من وال استعادة األ نجح ال فيت

ة االجتماعية العربية ونحن في التركيبموجود الخلل  اسمحوا لي بالقول أن"، مواطناللى بالعودة مرة أخرى إ -4
مناقشة هذه وضد المثليين وضد األقليات وما لم نملك الجرأة على ة نحن ضد المرأ: االضطهاد ناكشعوب استمرأ

 ."القضايا لن نذهب بعيداً 
 

 وأظهرت أن ،"نهضة واستنهاض"لربيع العربي بما هو االعتبار إلى ا أنها أعادت الرنتاوي رأىتعليقاً على مداخلة حمزاوي 
يع الرب ال على ذمّ إ التي تختلف على كل شيء"قامت بها منظومة القوى اإلقليمية مضادة  لثورةهي نتيجة عراضه الجانبية أ

 ."العربي
 

والخروج من الحروب الراهنة  الخارجية بالنسبة الى التدخالت مداخلته مؤيداً ما قاله زمياله بدأ و إيفان ڤيجڤوداأخذ المنصة 
التي تلقت صفعة من التاريخ واختفت عن "واستعرض لتجربة بالده يوغوسالفيا . نسانوبناء دول قائمة على قيم حقوق اإل

وأضاف أن يوغسالفيا التي كانت جزءاً من السلطنة العثمانية وخضعت للحكم  ."لف من سبعة دولتتأ الخارطة وباتت اليوم
كما عانت داخلياً من  ،النازي ثم الشيوعي، عانت كثيراً من العقوبات واألزمات االقتصادية والتدخل الخارجي في شؤونها

نختار "أنه اليوم وللمرة األولى في تاريخ دول البلقان الحديث واعتبر . االستبداد وعدم احترام حقوق اإلنسان وحقوق المواطن
ألننا نعمل على رفع أنفسنا بحكم قوتنا الخاصة متيقنين أنه إذا عجزنا عن ذلك فنحن نفتح الباب  مصيرنا بأنفسنا وبشكل حر

مع من أساء إلينا "ة التحالف واعتبر أن انضامهم إلى حلف شمال األطلسي أكبر دليل على إمكاني". أمام التدخالت الخارجية
أدركنا أهمية بناء و لنا،بالنسبة  ياً ساسالتعاون اإلقليمي كان أ: "وأضاف. ، منوهاً بحظهم كونهم جزءا من أوروبا"سابقاً 

اختالط العائالت الذي حصل فقد ساعدنا تها، اداخلياً، وعلى الرغم من أننا كشعب مجموعات مختلفة بخلفي. قليميةالشبكات اإل
 ".روابط بينناعلى بناء ي يوغسالفيا السابقة ف
 

وذكر أن الخروج من دائرة التفكير الفردي واستيعاب القيم الديمقراطية وطلب مساعدة األصدقاء لبلورة كيفية القيام باألمور 
ن مسار بناء ، وكاانتخابات حرةيتش بشكل سلمي وإجراء فيلوسوم سنوات، وهي المدة التي مررنا بها إلسقاط 10استغرقنا "

مساعدة  القديم يعيش مع الجديد لوقت طويل ونحتاج إلى"وبعد كل هذه اإلنجازات وكما يقال ". جداً  صعباً  مؤسسات من الصفر
ومؤيداً تمسك الرئيس الجميل  مؤكداً مسؤولية الشعوب عما يجري في دولها بعيداً عن نظرية المؤامرة ،"خارجية لبناء دولنا

 بما ،نعلينا أحيانا القبول بأقل الشريّ " .خرى تحقق التوازنأمور أ على يات ليس على القيم والحقوق بلباألمل وإجراء التسو
 ".حرارانا لنكون أمن التحكم برسم مصير نايمكن

 
 
 



 :رحت األسئلة التاليةطُ  النقاشومع فتح باب 
 

عون سامي ؟ قيادة هذا التحولية مسؤولوعلى من تقع في العالم العربي الحتمي كم سيستغرق التحول الديمقراطي  -
فالثورة المضادة التي أطاحت بالربيع العربي كانت . الخارجونها تقع على الداخل وأقول إ ،نها تقع على الداخلقال إ

ال يمكن إعفاء هذه الدول من مسؤولية التحول الديمقراطي وإعادة  ،خارجية وعلى يد دول إقليمية وغربية، وعليه
 .بناء الدولة

  ؟كيف يمكن االستفادة من التجربة التونسية في الحوار الوطني الشامل: حمزاويل سؤال -
ترياق أزمات المنطقة هو الترياق "قال شيخ األزهر أن  ،زهر والباباإثر االجتماع األخير بين شيخ األ: عونسؤال ل -

  .ةما رأيكم ال سّيما بعد اعتبار الوثائق الصادرة عن األزهر بأنها تاريخي". الديني
ما هي الطريقة . عن السياسة بعاد الدين، والمطلوب هو إلى ملعب سنخسر فيهالمطالبة باإلصالح الديني هو دخولنا إ -

  .يد الكنيسة عن التدخل في السياسة أخذ أكثر من مئة عام علماً أن كفّ  لفصل الدين عن الدولة،
 ثقافتنا المرتبطة باالستبداد؟ر كيف نغيّ  -

 
عون أن  شّدد، يقع على الخارج إعادة بناء الدولة في المنطقةمسؤولية  أن جزءا من وبعد أن أكد على في رده على األسئلة

وقال  .حالمعن التعبير عن األصناديق االقتراع  حيث عجزتلتجربة الجزائرية مستعرضاً ل المسؤولية األولى تقع على الداخل
ألنه لم يدعم الربيع  ،عملياً وفعلياً  هلمنطقة جاء إيحائياَ أكثر منإن تعاطي الغرب مع ضرورة التحول إلى الديمقراطية في ا

وأكد . التي ارتكبها خطاءاألكبر أ كان منف سالم المعتدل لمحاربة االسالم المتطرّ لما سماه باإل الغربدعم أن  كما .العربي
لالجتهادات  قابالً تجعله طبيعة النص الديني ، الفتاً إلى أن ال يمكن استثناء المؤسسات الدينية من الرهان لدخول الحداثةأنه 

هذه : الدين موقف لن يستطيع الصمود هون الترياق واعتبر أن وثائق األزهر نقلة نوعية ولكن التشبث بأ. حتى المتناقض منها
 .تهاامألز الترياق هو ن يكون الدينوال يمكن أوالعصرنة سمالية المنطقة ليست غريبة عن الرأ

 
تفصل بين الدين والحراك في  على المطالبة بدولة علمانية أن الدين موضوع متنازع عليه، مشدداً  حمزاوي اعتبرمن جهته 

كامل االحترام "صالح داخل المؤسسات الدينية مع وأضاف أن اإل. وزانلكي ال يتحول الدين إلى عامل يحدد األ ،الفضاء العام
لكن في المقابل لظرف المجتمعي اثر بصحيح أن هذه األخيرة تتأ. الدينية ليس بيدنا ويعود للمؤسسات ،"للنواحي الفلسفية لذلك

في تغيير  اً يباإلصالح ولكن ال نملك رأطالب ن يوننكنشطاء مد نحنصنع المؤسسات الدينية والظرف المجتمعي ال ي
مادة  التشريع هيمصدر هو سالم من الدستور المصري التي تنص على أن اإل 2واعتبر أن المادة  .المؤسسات الدينية

ومع ذلك،  .عندما قلت ذلك ُكفرت" .للقوانين اعتبار الدين مصدراً  وفي الدساتير أ النص على دين الدول يجوزال و ،تمييزية
والمجتمع المدني  2011 عام من الخروج مما حكم تفكيرنا قبللنا  ال بدّ حين قال إنه ) البني( نورواتفق مع أ أريد دولة علمانية

 ."للنهوض بالمنطقة ةهو الرافع
 

 : خالصة
 : قدم حسن منيمنة خالصة عن أعمال المؤتمر جاء فيها

هي طموحات . و طموحات شجعما أن تكون طموحات أمل أإ: من منظورين طموحاتالمفهوم المتحدثون والمشاركون  عالج
ر عن تعبّ عندما طموحات الشجع  وشهدناها مع الربيع العربي، وهيلحرية والكرامة ر عن سعي المواطن لتعبّ عندما أمل 

حول  بدأنا بنظرة شاملةولى الخاص انتقلنا من العام إ. ألنظمة معينة لتوسيع سيطرتها ونفوذها إقليمية ودولية وحاجتها مشاريع
لنركز بعدها على المسارح الخاصة كسوريا والعراق ولبنان والالعبين األساسيين فيها  ،تاريخ وواقع التدخالت الخارجية

وتفاوتت المداخالت بين من اعتبر أن هذه التدخالت تنتج عن رغبة توسعية وبين من  .روسيا وإيران والواليات المتحدةك
 . اعتبرها حاجة استدراكية ال تعبر عن الطمع

لبنى لة غياب اونحن بحاجة إلى التطرق بشكل أوسع إلى مسأ هو الذي يستجلب التدخل الخارجي،الفراغ الداخلي وتبين لنا أن 
 .واستعرضنا للمبادئ العامة التي يجب أن يقوم عليها بناء المؤسسات فيةقاكاالت في البنى الثإش من قهايرافوما المؤسساتية 

ن الحديثة العلمانية وبين من يرى أ لى بناء الدولةخالف بين من يرى بضرورة اإلصالح الديني لنصل إ تبين لنا أيضاً وجودو
التدخالت لم تعد مقتصرة وتكشف لنا أيضاً أن . نتيجة لإلصالح الدينيوليس  ن يكون مبدئياً يجب أ بين الدين والدولة الفصل



بتنا نشهد تدخالت قوى إقليمية بشكل لم تعد فيه األزمة ناتجة عن عالقة الغرب بالشرق بل ناتجة عن  بل ،على القوى العالمية
 .عالقات دول المنطقة بعضها بالبعض اآلخر

. ج من عدم النضوج الذي نفرضه على أنفسنانه الخروإ: حول تعريف الفيلسوف إيمانويل كنت للتنوير يفانإله ما قاوننهي ب
نناضل  حثيثاً  يتطلب عمالً  اً مسار في كونهاوجمالية الديمقراطية هي  ،طويالً  فراد وهذه عملية تستغرق وقتاً الرافعة تبدأ باأل

نا رعايتها ووضع نظم وقواعد لها ومن هنا تأتي علي ،سمالية جيدة ولكنها كالطفلأالر .للوصول إليه كما نكافح للمحافظة عليه
 .دوليةوجود الدولة ووجود أنظمة إقليمية وأنظمة أهمية 

 

 

  
 


