الجميل والسنيورة يتحدثان عن النزاعات في االقليم
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قال الرئيس أمين الجميل إن «الرهان في لبنان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على
عالّتِها ،بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية على رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء
االنتخابات النيابية على رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات» .وأضاف« :يبقى علينا
التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية ،وتضع حداً للفساد والهدر في مفاصل
الدولة .وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل
التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور اللبناني والميثاق الوطني» .وأشار
إلى «المبادرات الدولية للبنان لما تؤم ّنه من مظلة حامية سياسيا ً وأمنيا ً ومالياً ،إال أن هذه
المبادرات تبقى قاصرة ما لم ُتحصن بمنظومة إجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السالح
رمال متحركة» .وذ ّكر بـ «اإلطباق
وتحييد لبنان عن حرائق الجوار ،وإال عبثا ً البنا ُء على
ٍ
على معالم اإلنماء وتدمير البنى التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز
.»6112

وسأل« :هل ستنوء الحكومة الجديدة تحت هذا الحمل؟ أم ستنهض به ،باألمن ،بالسالم،
باالقتصاد ،بالعدالة االجتماعية ،انطالقا ً من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات
المجتمع اللبناني؟».

وافتتح الجميل أمس ،المؤتمر الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة «كونراد إديناور»
تحت عنوان« :األمن في خضم االنحالل» ،بمشاركة الرئيس فؤاد السنيورة ،السفير اإللماني
مارتن هوت ،مالتي غاير عن مؤسسة «كونراد إديناور» .واعتبر أن «النزاعات السياسية في
اإلقليم ،لم توفّر أي جانب من حياة المجتمع» .وقال« :إزا َء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار
إقليميا ً ودوليا ً أيديهم على جز ٍء من المشكلة ،وتورطوا فيها» .وسأل الجميل« :أي جهة دولية
ستبادر إلى إرساء أمن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟».
واعتبر الرئيس السنيورة أن «الوطن العربي يمر في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،تطرح
قضيتين مهمتين تمثالن مصدراً لتغذية وتعميق حال التراجع واالنحسار لألمن واالستقرار في
المنط قة العربية وهما وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى مصاف الدول الفاشلة ،بل
إنّ بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية .وتمدد أدوار الفاعلين السياسيين من غير
الدول الذين يمارسون العنف .و ُتعد التنظيمات الجهادية اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي
مقدمها «تنظيم داعش» ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة» .ورأى أن «بعض الدول العربية
الكبرى قادرة ،بالتضامن والتكامل األمني واالقتصادي في ما بينها على المبادرة إلى وضع
وتعزيز الخطط ذات األبعاد اإلستراتيجية المُستندة إلى نظام المصلحة العربية» .واعتبر أن
«هناك ضرورة التخاذ موقف واضح من إيران يقوم على تأكيد االحترام المتبادل الذي يجب
أن يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت اإليرانية في المنطقة
العربية» .

Amine Gemayel : La paix dans la région commencera par la paix au
Liban
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La séance d’ouverture du colloque à la Maison du futur, à Bickfaya.

« La sécurité au sein de la dissolution », un colloque de deux jours à la
Maison du futur, à Bickfaya.
OLJ
La sécurité au sein de la tourmente régionale, tel est en somme le sujet
du colloque qui s’est tenu vendredi et samedi à la Maison du futur, à
Bickfaya, sous le thème « La sécurité au sein de la dissolution ». En cinq
sessions étalées sur deux jours, des conférenciers, professeurs
d’universités, chercheurs et directeurs de centres venus d’une dizaine de
pays arabes et étrangers (Canada, États-Unis, France, Russie, Bahreïn,
Syrie, Égypte, Jordanie, Émirats arabes unis, Irak et Liban) ont réfléchi
sur les moyens d’assurer la continuité de la sécurité des sociétés, alors
que l’ordre régional du Moyen-Orient se décompose et s’accompagne
d’un processus de fragmentation ou de démantèlement des États.
À l’ouverture du colloque organisé grâce au concours du Konrad
Adenauer Stiftung, le président Amine Gemayel, l’ancien Premier
ministre Fouad Siniora, l’ambassadeur d’Allemagne Martin Huth, et

Malte Raider, du centre Konrad Adenauer, ont apporté leur contribution
à cette réflexion.
Dans son allocution inaugurale, l’ancien chef d’État, Amine Gemayel,
partant d’une situation régionale tumultueuse dont les derniers actes sont
pêle-mêle, la reconnaissance par Washington de Jérusalem en tant que
capitale d’Israël, les tirs de fusées balistiques du Yémen sur l’Arabie
saoudite ou les tirs israéliens sur des cibles iraniennes en Syrie, s’est
interrogé : « Sommes-nous devant une crise ouverte, devant l’insécurité
absolue, devant une décomposition géographique et démographique ?
Sommes-nous à la veille d’une explosion ou d’une détente ? Et cette
détente, viendra-t-elle de la force des armes ou de la diplomatie ? Quelle
puissance internationale prendra-t-elle l’initiative d’instaurer la sécurité
dans la région, qui ne saurait reposer sur rien d’autre que le droit, la
justice et la tranquillité des peuples ? Oui, sans ces trois facteurs, il est
vain de rêver de sécurité, sinon d’une sécurité précaire, empruntée,
passagère ? (…) Sans ces trois facteurs, nous sommes dans une paix sur
le mode des victoires de César qui imposait le silence et prétendait qu’il
s’agit de la paix. » Et le président Gemayel d’oser mesurer les chances
de la paix dans la région sur les possibilités de son instauration au Liban,
comme modèle précurseur et manqué du désordre régional qui a suivi
avec des airs de printemps, mais que Daech a transformé en cauchemar,
et dont les possibilités de réversibilité sont aujourd’hui examinées.
« La paix dans la région commencera par la paix au Liban et se
consolidera en proportion du succès que nous connaîtrons au Liban dans
la construction de la paix reposant sur le droit, la justice et la
tranquillité », a affirmé M. Gemayel. « Le pari que nous prenons
aujourd’hui, a repris l’ancien chef d’État, c’est de consolider nos
réalisations politiques, aussi défectueuses qu’elles soient – ainsi,
l’élection d’un chef de l’État en dépit du scandale de la vacance
présidentielle ; des élections législatives, malgré le défaut de la loi et
certains abus ; la consolidation de la sécurité et de la stabilité. Reste à
nous concentrer aujourd’hui sur la formation d’un cabinet de bonne
gouvernance qui s’attaque à nos problèmes structurels, mette fin à la

corruption et au gaspillage, et que ceci s’accompagne de l’instauration
d’une souveraineté sans partage sur l’ensemble du territoire, une
souveraineté selon le droit international, la Constitution libanaise et le
pacte national. »

Cinq sessions
Le colloque comprenait cinq sessions. En ouverture, le processus de
fragmentation qui afflige la région a été diagnostiqué, avec les
symptômes qui l’accompagnent ou le marquent : effondrement des
frontières nationales et émergence d’États « faillis », grande déchirure
entre sunnites et chiites, hostilités et rivalités au sein d’une même
société, tiraillements internes au sein des minorités ethniques ou
religieuses.
La seconde session, elle, a abordé l’impact et l’effet des milices sur la
décomposition des États, le phénomène de la criminalisation de la
guerre, du partage du pouvoir entre milices et États, le façonnement de
la région dans les aires de la pure sécurité, de la sécurité des ressources
et de la sécurité culturelle.
Dans un troisième moment, le colloque s’est consacré à des études de
cas : Liban, Irak, Syrie, pays du Golfe. Les discussions ont porté en
même temps sur l’intelligibilité de l’ordre géostratégique menacé ou
réordonné.
La quatrième session a porté sur le rôle des acteurs régionaux (Turquie,
Iran) et internationaux (Russie, États-Unis, Union européenne et Chine)
dans le processus de dissolution et de fragmentation, de son aggravation
ou de sa réversibilité. Au cours de la dernière session, une synthèse des
travaux a été tentée.

La doctrine Siniora
Pour sa part, abordant le colloque, l’ancien Premier ministre Fouad
Siniora avait considéré que les deux dossiers principaux qu’il faut régler
sont d’abord la sauvegarde à tout prix du modèle d’État national, le
rétablissement de la confiance dans ce modèle et la mise en avant de la
bonne gouvernance, ainsi que la consolidation de l’État de droit ; mais,
pour que ce modèle fonctionne de manière crédible, aux yeux des
sociétés gouvernées, un État palestinien indépendant doit être établi sur
le sol de la Palestine. Pour M. Siniora, il s’agit là des deux piliers
fondamentaux de la stabilité. Plus même, selon lui, la stabilité de la
région et l’arrêt du processus d’effritement « sont inconcevables sans ces
deux facteurs ». De ces deux dossiers, malgré l’intérêt qu’y trouvent
d’autres nations ou ensembles, comme la Communauté européenne, les
Arabes doivent se considérer premiers concernés, a-t-il insisté.
Outre le facteur israélien, abordé par le biais de la nécessité de rendre
justice au peuple palestinien, M. Siniora a également abordé dans son
analyse l’impact sur l’ordre régional de la révolution islamique iranienne
et de la politique suivie par la Turquie. Il a ainsi souligné la nécessité
que « des relations bâties sur les intérêts communs et le respect mutuel »
s’instaurent entre les relations arabo-iraniennes, de sorte à « contenir les
ingérences iraniennes dans la région arabe ».
Les mêmes principes de non-ingérence et de respect mutuel doivent
également gouverner les rapports entre le monde arabe et la Turquie, a-til ajouté, tout en attribuant aux pays arabes des responsabilités
différenciées à cet égard, selon leur proximité géographique des
puissances concernées des foyers de tension et de violence.
Pour finir, M. Siniora a répété l’un des credo de sa doctrine politique,
qui s’énonce ainsi : ne pas baisser les bras, continuer d’agir, ne pas céder
au désespoir, ne pas accepter que la volonté arabe et celle de la oumma
(islamique) soient brisées ; et pour autant ne pas céder à la tentation de
la violence meurtrière et du négativisme.

الرئيس الجم ّيل يشارك في مؤتمر األمن في خضم االنحالل
موقع Kataeb.org
األحد  62أيار 6102



عقد مؤتمر "األمن في خضم اإلنحالل" الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور تطرقت لدور الالعبين اإلقليميين والدوليين وللمقاربات المطروحة.
وشارك في المؤتمر الرئيس أمين الجميّل ،السفير االلماني مارتن هوت ،ممثل مؤسسة كونراد
اديناور مالتي غير وعدد كبير من ممثلي مراكز األبحاث األقليمية والدولية وعدد من المفكرين
واساتذة الجامعات والصحافيين.
وتعددت الجلسات والمتحدثون ،فرأت ايلينا سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات
اإلستراتيجية ،ان الشرق األوسط حقل الغام ،وان اشكاليات الشرق االوسط تتجاوز
الجيوسياسية لتصبح صراع بين القوى العظمى ،خاصة بعد فشل الواليات المتحدة في سياسة
القطب الواحد.
اما السياسي الباحث في جامعة برينستون في الواليات المتحدة األميركية سيد حسين موسوفيان
فقال ":ان مساحة كبيرة من اسيا الغربية تعاني من الفوضى والحروب الدائرة التي تتسبب في
معاناة كبيرة وهناك نزاعين بين القوى االقليمية وبين القوى الدولية .واعتبر انه ال يمكن تحقيق
السالم في المنطقة اال اذا كانت العالقات جيدة وهناك تعاون بين دول االقليم.

اما الباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق األوسط -الواليات المتحدة جو باحوط فقال :اننا
على شفير حرب باردة تختلف عن السابقة مع عدم قدرة الالعبين المعنيين على فرض حلول
الزمات الشرق.
وتحدث الباحث في معهد الشرق األوسط والمدير في ميدل ايست الترناتف في واشنطن حسن
منيمنة فقال :عندما نتحدث عن االمن فهو ليس فقط االمن الصعب بل هو امن الموارد واالمن
الثقافي حيث يكون لالنسان الحق بان يعيش دون ان يكون عرضة لالزالة .واعتبر ان داعش
هو ابشع امثلة القضاء على االمن الثقافي وهو التحدي االكبر للحداثة غير المكتملة في
منطقتنا.
ام ا الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزف مايال فرفض مقولة ان سايكس بيكو
انهار بل ان الدول المعنية عجزت عن تحقيق الحاجات االساسية وهذا السبب االساسي للعنف
حيث اصبحت الدولة آداة يتم استخدامها .واعتبر ان وعدو الوطن العربي هو المواطن العربي
فما نشاهده اليوم في سوريا نظام يقصف الشعب يعبر خير تعبير عما نقوله" .
اما البروفسور في جامعة شيربروك في كيبك – كندا سامي عون فراى انه من الصعب تحديد
ما يجري في النظام العالمي ما بعد النظام القطبي الواحد.
عقد مؤتمر "األمن في خضم اإلنحالل" الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور تطرقت لدور الالعبين اإلقليميين والدوليين وللمقاربات المطروحة.
وشارك في المؤتمر الرئيس أمين الجميّل ،السفير االلماني مارتن هوت ،ممثل مؤسسة كونراد
اديناور مالتي غير وعدد كبير من ممثلي مراكز األبحاث األقليمية والدولية وعدد من المفكرين
واساتذة الجامعات والصحافيين.
وتعددت الجلسات والمتحدثون ،فرأت ايلينا سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات
اإلستراتيجية ،ان الشرق األوسط حقل الغام ،وان اشكاليات الشرق االوسط تتجاوز
الجيوسياسية لتصبح صراع بين القوى العظمى ،خاصة بعد فشل الواليات المتحدة في سياسة
القطب الواحد.
اما السياسي الباحث في جامعة برينستون في الواليات المتحدة األميركية سيد حسين موسوفيان
فقال ":ان مساحة كبيرة من اسيا الغربية تعاني من الفوضى والحروب الدائرة التي تتسبب في
معاناة كبيرة وهناك نزاعين بين القوى االقليمية وبين القوى الدولية .واعتبر انه ال يمكن تحقيق
السالم في المنطقة اال اذا كانت العالقات جيدة وهناك تعاون بين دول االقليم.

اما الباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق األوسط -الواليات المتحدة جو باحوط فقال :اننا
على شفير حرب باردة تختلف عن السابقة مع عدم قدرة الالعبين المعنيين على فرض حلول
الزمات الشرق.
وتحدث الباحث في معهد الشرق األوسط والمدير في ميدل ايست الترناتف في واشنطن حسن
منيمنة فقال :عندما نتحدث عن االمن فهو ليس فقط االمن الصعب بل هو امن الموارد واالمن
الثقافي حيث يكون لالنسان الحق بان يعيش دون ان يكون عرضة لالزالة .واعتبر ان داعش
هو ابشع امثلة القضاء على االمن الثقافي وهو التحدي االكبر للحداثة غير المكتملة في
منطقتنا.
اما الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزف مايال فرفض مقولة ان سايكس بيكو
انهار بل ان الدول المعنية عجزت عن تحقيق الحاجات االساسية وهذا السبب االساسي للعنف
حيث اصبحت الدولة آداة يتم استخدامها .واعتبر ان وعدو الوطن العربي هو المواطن العربي
فما نشاهده اليوم في سوريا نظام يقصف الشعب يعبر خير تعبير عما نقوله" .
اما البروفسور في جامعة شيربروك في كيبك – كندا سامي عون فراى انه من الصعب تحديد
ما يجري في النظام العالمي ما بعد النظام القطبي الواحد.

مؤتمر االمن في خضم االنحالل يواصل جلساته في بيت المستقبل في بكفيا
موقع الوكالة الوطنية
األحد  62أيار 6102

تابع مؤتمر "األمن في خضم اإلنحالل" الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة
"كونراد اديناور" اعماله في سرايا بكفيا بسلسلة جلسات عمل عن "دور الالعبين اإلقليميين
والدوليين في استفحال عملية التفكك او عكسها" ،وعن المقاربات المطروحة لذلك ،شارك فيها
الرئيس أمين الجميل ،السفير االلماني مارتن هوت ،ممثل المؤسسة مالتي غير وعدد كبير من
ممثلي مراكز األبحاث األقليمية والدولية والمفكرين واساتذة الجامعات والصحافيين.
التأمت الجلسة الرابعة بعنوان "دور الالعبين اإلقليميين والدوليين في استفحال عملية التفكك او
عكسها ،وادارها الصحافي والباحث من البحرين عبيدلي عبيدلي ،اعتبر فيها ان "لبنان ما زال
رئة الديموقراطية في العالم العربي للباحثين والمفكرين" ،وأثار مجموعة من التساؤالت عن

األمن في المنطقة.
واعتبرت ايلينا سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات اإلستراتيجية ،أن "الشرق األوسط حقل
الغام ،وان اشكاليات الشرق االوسط تتجاوز الجيوسياسية لتصبح صراعا بين القوى العظمى،
وخصوصا بعد فشل الواليات المتحدة في سياسة القطب الواحد" .وتطرقت إلى "تجربة التعاون
الروسي التركي االيراني لخفض التصعيد في سوريا" ،واعلنت ان "روسيا استعادت دورها
الالئق في الشرق االوسط بعد مرحلة تراجع ،ويمكن تقسيم تاريخ الحضور الروسي بعد
السوفيات الى ثالث مراحل :مرحلة الغياب شبه الكامل فترة غيبوبة يلتسين ،المرحلة الثانية
تبلور فيها الموقف الحازم دون المشاركة الفاعلة ،اما المرحلة الثالثة فهي قرار المشاركة في
المعارك السورية لمحاربة االرهاب عام  6102الذي قلب موازين الدول في سوريا وجعل
روسيا من اكثر الالعبين تأثيرا في هذه البالد .وتطرقت لنجاح روسيا في سوريا وسعيها إلى
إعادة االستقرار الى سوريا والسالم عبر المفاوضات".
وسألت" :هل يمكن تحقيق السالم في سوريا في ظل جهوزية اميركا لقلب الزورق في المنطقة
ومشاهدة ركابه يغرقون كنقل السفارة واالتفاق النووي ،ولكن رغم ذلك تفهم روسيا ان التنسيق
مع الواليات المتحدة مطلوب وهي مستعدة للتعاون مع الجميع لتخفيف التوتر في ملفات كثيرة
مثل فلسطين وايران .ويهم روسيا ان تبقى سوريا دولة موحدة ،هذه الجهود ستستمر بها ولكن
بصعوبة في ظل عرقلة اميركا".
وتطرقت لزيارتها لقاعدة حميميم "هذه القاعدة الالفتة في التنظيم والتجهيز ،وروسيا ستتخذها
موقع قدم لها في المنطقة لتستعيد موقعها الالئق فيها .رأيت هناك صورة دب كان يوزع شيئا
ما لحمامات السالم بعد أن اقتربت منها اكتشفت انه يوزع دروعا تلبسها حمامات السالم".
اما السياسي الباحث في جامعة برينستون في الواليات المتحدة األميركية حسين موسوفيان
فقال" :طلب مني التحدث عن تحديات الترتيبات االمنية في الشرق االوسط ودور تركيا
وايران .ان مساحة كبيرة من اسيا الغربية تعاني من الفوضى والحروب الدائرة التي تتسبب في
معاناة كبيرة وال مجال لرؤية حل في المدى القريب .اإلرهاب يهدد المنطقة وما بعدها وعدم
االستقرار يؤثر على االستقرار واالمن الدوليين :هناك نزاعان بين القوى االقليمية وبين القوى
الدولية .ال يمكن تحقيق السالم في المنطقة اال اذا كانت العالقات جيدة وهناك تعاون بين دول
االقليم .ال يمكن تحقيق السالم اذا كانت القوى االقليمية والدولية معارضة له .القضية المركزية
هي غياب اي نظام للتعاون االقليمي اضافة الى التدخل االجنبي".
واعلن "الحاجة الى مفاوضات اقليمية وعن ثالث مبادرات مهمة من اجل تعزيز التعاون وهي
االستقرار والتعاون في المجال االمني اوالقتصادي والثقافي ،انشاء نظام للتعاون االمني
واالقليمي في دول الخليج على ان تتضمن التعاون االقتصادي واالجتماعي واالمني
والسياسي" .ورأى ان "على دول الخليج ان تختار بين المواجهات المستمرة وفي هذه الحال

سيزداد عدم االستقرار والطائفية وسطوة المتطرفين واندالع حرب اقليمية يصحبها تدخل
القوى العظمى ،او التعاون الديبلوماسي والدخول في حوار مباشر ،يرافقه انشاء منتدى
حواري يكون لمصر دور فيه ،ومن هدفه الحوار بين السنة والشيعة .وعلى هذه الدول ان
تتحاور وفق احترام السيادة وعدم استخدام العنف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام
السيادة والحدود واجراء المفاوضات على مستوى رفيع حول المسائل االمنية مما يعزز
التعاون االمني".
وكانت كلمة للباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق األوسط -الواليات المتحدة جو باحوط
قال فيها" :نحن على شفير حرب باردة تختلف عن السابقة مع عدم قدرة الالعبين المعنيين
على فرض حلول الزمات الشرق االوسط ،فطالما ان الدول االقليمية غير متفقة ،هناك صعوبة
في التوصل الى حل .ما يجري في سوتشي واستانا يمكن ان يصل الى هدنة ولكنه لن يصل
الى حل وخصوصا في ظل عدم وجود مباركة دولية لهذه المفاوضات .يجب اال ننسى التناحر
بين روسيا وايران ،فالتنافس محتم بينهما وهناك نوع من االحتكاك سنراه يتبلور بشكل كبير".
الجلسة الخامسة
وعقدت الجلسة الخامسة بعنوان "خالصة ،مناقشة مفتوحة للمقاربات" ادارها مدير مركز
فارس لدراسات شرق المتوسط في جامعة تافتس الواليات المتحدة نديم شحاده ،وركزت على
السيناريوهات المحتملة في الشرق األوسط مع تحديد المقاربات الالزمة إلدارة التدعيات
السلبية لألحداث التي تشهدها المنطقة وبحث الخطوات المقبلة .وتحدث فيها الباحث في معهد
الشرق األوسط والمدير في "ميدل ايست الترناتف" في واشنطن حسن منيمنة وقال" :ال شك ان
الجماعة البشرية من المحيط الى الخليج تتصرف وكأنها تلطم في ما يتعلق بتاريخها .االنحدار
ابتدأ منذ ان ابتدأ التاريخ العربي وسردياتنا سرديات تراجع تعمل دوما لتنجو من الغرق .ال
اسعى هنا الى طرح رومانسي للمسألة ولكن اسعى للتأطير الذي كان وال يزال تأطير سقوط
وتراجع وفشل .عندما ننظر الى المستقبل ونستشرف ،علينا ان نقر انه ليس الستعادة مجد بل
لتحقيق شيء جديد .عندما نتحدث عن االمن فهو ليس فقط االمن الصعب بل هو امن الموارد
واالمن الثقافي حيث يكون لالنسان الحق بان يعيش دون ان يكون عرضة لالزالة".
واعتبر ان "داعش أبشع امثلة القضاء على االمن الثقافي وهو التحدي االكبر للحداثة غير
المكتملة في منطقتنا".
وكانت كلمة للرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزيف مايال قال فيها" :ركزنا في
هذا المؤتمر على البعد االستراتيجي واالمني وهو المشكلة االكبر التي نواجهها اليوم ،فما
نواجهه فشل الدول العربية التي كان بعضها وما زال استبداديا وعنفيا وحيث حقوق الفرد فيها
هي حقوق الجماعة".
ورفض مقولة ان "سايكس بيكو انهار بل ان الدول المعنية عجزت عن تحقيق الحاجات
االساسية وهذا السبب االساسي للعنف إذ اصبحت الدولة أداة يتم استخدامها" .واعتبر ان "عدو

الوطن العربي هو المواطن العربي فما نشاهده اليوم في سوريا نظام يقصف الشعب يعبر خير
تعبير عما نقوله" .وقال" :الدولة الوطنية ليست بخطر فكل الحراك الذي حصل في العالم
العربي وما سمي بالربيع العربي حصل ضمن هذه الدول ،وكان المطلب تغيير النظام وليس
تفكيك الدولة ،فحدود الدول ما زالت موجودة ولكن ما تم تحديه هو ثقافة الدولة .رفض الناس
ان يحكموا بالطريقة السائدة .ارادوا الديموقراطية والكرامة والحقوق االجتماعية ،والوحيدون
الذين طالبوا بزوال الدول المدنية هم "داعش" من خالل إقامة الدولة االسالمية".
ورأى ان "الدول العربية فشلت النها عجزت ان تتعاون مع بعضها" .وختم" :نحن في حاجة
الى خطة مارشال ثقافية لتعزيز دور المجتمع المدني وتمكين الشباب وتعزيز التعليم والتعددية
اكثر والطائفية أقل ومكافحة استخدام الدين كأداة للحروب".
أما البروفسور في جامعة شيربروك في كيبك  -كندا سامي عون فاعتبر ان "التفكير اآلن
ينصب على ما بعد النظام القطبي والداعشي واألنظمة االستبدادية" ،وراى أن "من الصعب
تحديد ما يجري في النظام العالمي ما بعد النظام القطبي الواحد .اما الداخل والخارج في
المسألة العربية فمن الصعب تحديده في لعبة تعدد الحروب او الحروب الرابعة او بالوكالة .في
النظام الدولي هناك تيه يجعل المفكر غير قادر على التحكم بما يجرى خصوصا بعد مرحلة
اوباما" .واعتبر ان "االزمة في الديموقراطية الليبرالية الغربية انها متأرجحة في الداخل
ومتأزمة في النظام العالمي ،الن العصر هو عصر بوتيني عصر الزعيم الذي يريد ان يحكم
الى األبد ".

ايران تكليفها شرعي وروسيا توزع دروعا على حمامات السالم!
جريدة النهار
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المشاركون في مؤتمر "االمن في خضم االنحالل" في سرايا بكفيا( .ميشال صايغ)
استفزت مقاربتان روسية وايرانية للتدخل االقليمي والدولي في الشرق االوسط عموما وسوريا
خصوصا ،جمهور مؤتمر "االمن في خضم االنحالل" الذي نظمه "بيت المستقبل" في سرايا
بكفيا ،عندما استصدر الباحث في جامعة برنستون سيد حسين موسافيان "تكليفا شرعيا اليران
للتدخل في سوريا ،واستوحت مستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات االستراتيجية ايلينا
سوبونينا تمثاال لدب روسي يوزع دروعا على حمامات سالم في قاعدة حميميم ،لتصف دور
موسكو في المنطقة .
إذا كانت مؤشرات عدة أوحت أخيرا بشرخ بين موسكو وطهران يمكن أن يخفف الضغط على
سوريا ،أعاد الباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق االوسط جوزف باحوط ضبط ايقاع
التكهنات بقوله إن االنسحاب االميركي من االتفاق النووي االيراني يبدد فرصا محتملة لدق
اسفين بين الجانبين ،ويقربهما من جديد ،فضال عن انه يفسح في المجال لدخول الصين العبا
جديدا في المنطقة.
طوال يومين ،انكب خبراء وباحثون وأكاديميون لبنانيون وعرب وأجانب على البحث في
ظاهرة تفكك الدول وعملية التفتيت الداخلي التي تشهدها وصوال الى انهيار النظام االقليمي
وتقويم تداعيات ذلك على مختلف المجاالت .ونظمت المؤتمر مؤسسة "بيت المستقبل"

بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور ستيفتونغ" و"مركز فارس" وافتتحه الرئيس أمين
الجميل ،كما ألقى رئيس الوزراء سابقا فؤاد السنيورة كلمة في الجلسة االفتتاحية.
تناولت الجلسات االنحالل المتعدد الوجه ،وظاهرة التفتت التي فتكت بالمنطقة وتداعياتها
المختلفة من انهيار الحدود الوطنية مرورا بظهور الدول الفاشلة وصوال الى الخالف السني-
الشيعي والخالفات بين الجماعات العرقية المتنافسة واالقليات .واستأثرت انعكاسات حكم
الميليشيات وانحالل الدول على االمن بحيز واسع من النقاش الذي ألقى الضوء على االوضاع
في لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج.
بمنطق علمي ،رأى المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل
العسكري ،ومقرها دبي ،رياض قهوجي أن الميليشيات صارت االداة المفضلة لالعبين
االقليميين والدوليين لخوض حروب بالوكالة بعضها ضد البعض ،وهو ما يعتبره الخبراء
العسكريون الحرب العسكرية الرابعة التي تتمثل في خسارة الحكومة المركزية احتكارها
الستخدام السالح أو للجوء الى العنف .وقال إن ايران تعتمد هذا النوع من الحروب بطريقة
ممتازة ،وانها تجاوزت روسيا في هذا المجال .ففي العراق وحده ،أحصى كبير الباحثين في
مركز الخليج لألبحاث محمد اليحيى  74ميليشيا يتفاوت التأثير االيراني عليها .أما في لبنان،
فالحظ أن الخط الفاصل بين الالعبين الذين ينتمون الى دولة  state actorsواولئك الذين ال
ينتمون الى دولة  non state actorsيختفي .ولئن كانت االنتخابات العراقية أوحت بأن
العراقيين يريدون االبتعاد عن ايران ،كما عن الواليات المتحدة ،باعطائهم الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر حصة كبيرة من االصوات ،لفت الناطق السابق باسم الحكومة العراقية علي
الدباغ الى ان الصدر قد يكون يريد التحرك بعيدا من ايران ،لكن "طهران تمسك بمناصب
أساسية في تياره" .وفي اعتقاده أنه سيكون صعبا عليه الخروج من هذا الواقع .وال شك في أن
الالعبين االقليميين والدوليين اضطلعوا ،بالواسطة حينا ومباشرة أحيانا ،بدور في استفحال
التفكك في دول المنطقة .وتشكل الحرب السورية التي تحولت ساحة للصراعات االقليمية
والدولية وأدت الى نشوء مناطق نفوذ دولية واقليمية ،نموذجا لهذه الظاهرة.
تحديد حجم االقطاب
ووصفت مستشارة مدير المعهد الروسي للدراسات االستراتيجية ايلينا سوبونينا النزاعات في
الشرق االوسط بأنها معركة لتحديد حجم االقطاب بعد فشل سياسة القطب الواحد .وأقرت بأن
سوريا كانت بوابة لروسيا الستعادة "مكانتها الالئقة" ،بعد مراحل ثالث مر بها الحضور
الروسي في المنطقة ،وهي" -0الغياب شبه الكامل خالل فترة الغيبوبة للرئيس الراحل بوريس
يلتسين -8 ،الموقف الحازم من دون المشاركة ،وبدأت بعد ثالث سنوات من تسلم بوتين الحكم،
عندما عارض غزو العراق من دون خطوات عملية لوقف الحرب -3 ،بدءا من  31أيلول

 ،8102وتجلت في المشاركة المباشرة في سوريا والتي قلبت موازين القوى" .ومن "إنجازات
هذه العودة" تجربة التعاون التركي  -الروسي  -االيراني النشاء "مناطق خفض التصعيد".
ومن غير أن تستبعد انعقاد مؤتمر سوتشي مرة أخرى لتكريس النتائج التي حققها التعاون
الثالثي ،اتهمت ادارة ترامب بتهديد "زورق السالم" في المنطقة من طريق قراراتها بنقل
السفارة االميركية من القدس واالنسحاب من االتفاق النووي االيراني وغيرهما.
واختصرت الباحثة العائدة للتو من زيارة لقاعدة حميميم في سوريا "حيث التنظيم والتجهيز
يوحيان بعزم على اتخاذها موطئ قدم في المنطقة" دور بالدها هناك بتمثال رأته في القاعدة
الروسية ،وهو لدب روسي يوزع شيئا ما على حمامات سالم .وعندما سألت عما يوزعه ،قيل
لها إنها دروع واقية!"
وخالفا لسوبونينا ،تجنب الباحث في جامعة برنستون سيد حسين موسافيان الحديث عن
"انجازات" ايران في المنطقة ،وحدد في المقابل ثالثة مصادر لعدم االستقرار ،هي :دعم
أميركي لديكتاتوريين في العالمين العربي واالسالمي ودعم أميركي السرائيل والحروب في
المنطقة.
أما الحرب في سوريا فدشنت في رأيه مرحلة جديدة في تاريخ الشرق االوسط" ،من خالل 00
الف ارهابي اجنبي أحضروا الى البالد لتغيير النظام" .أما مشاركة ايران في تلك الحرب فهي
"بتكليف شرعي" ،أي من الحكومة المعترف بها شرعيا.
وشكلت مداخلة موسافيان رأيا آخر في التدخالت االقليمية في المنطقة ،وتحفظ حاضرون عن
بعض ما ورد فيها ،بدءا من استخدام تعبير الخليج الفارسي ،وهو الذي ترفضه دول الخليج
العربي ،اضافة الى تبرئته ايران من اي دور في أزمات المنطقة .وذكره الصحافي والباحث
البحريني عبيدلي عبيدلي بأن ايران ال تزال تحتل ثالث جزر عربية .وبين المقاربتين االيرانية
والروسية للتدخل االجنبي ،رسم الباحث غير المقيم في معهد كارنيغي جوزف باحوط صورة
كئيبة للعالقات االقليمية والدولية عموما .فعلى رغم بعض مظاهر التعاون بين روسيا وأميركا،
اعتبر "أننا على شفير نوع جديد من حرب باردة" ،وأن قضية العميل المزدوج السابق سيرغي
سكريبال وشركة فاغنر هما شكالن نموذجيان لهذه الحرب .ويعزز نظرية الحرب الباردة
النمطان السائدان من العادات المتنافسة ،ففيما ال يزال الغرب متمسكا ببعض القيم مثل
الديموقراطية الليبرالية والحرب التجارية وغيرهما ،تدفع روسيا في اتجاه معاكس .وعربيا،
أدرج باحوط النزاع العربي-العربي بما فيه الخالف بين قطر والسعودية ،في سياق االنحالل

على مستوى الدولة ،مشيرا الى أن الحرب الباردة العربية مستمرة في سوريا وليبيا واليمن.
وال يبدو شبح ايران بعيدا منها ،وال االسالم السياسي ايضا.وخالفا لالعتقاد السائد عن قدرة
أميركا وروسيا على فرض حلول في المنطقة ،خلص الى أن قدرة دول المنطقة على تقويض
حل هي أكبر من امكانات موسكو وواشنطن على فرض حل .كذلك ،شكك في قدرة المحور
الثالثي التركي  -الروسي  -االيراني على فرض حل سياسي دائم ،نظرا الى وجود خالفات
أساسية بين األطراف الثالثة .وإذ توقع ظهور مؤشرات تنافس بين روسيا وايران في سوريا
وأماكن أخرى  ،قال إنها ستبقى تحت السيطرة ما دامت المنطقة غير مستقرة.
وسحب باحوط النقاش الى الحدث االبرز المتمثل في االنسحاب االميركي من الصفقة النووية،
وتداعياته على العالقات الدولية ،بما في ذلك بين ضفتي االطلسي .وقد رصد تحديدا التلويح
االميركي بحرب تجارية ضد أوروبا اذا لم تلتزم العقوبات على ايران .وقال إنه اذا كانت ثمة
اية فرصة لدق اسفين بين روسيا وايران ،فان "هذا االمر انتهى" بعد قرار ترامب .أما
اسرائيل وايران فهما تتجهان الى مسار تصادمي محتوم .وفي ختام يومين من الجلسات ،حدد
البروفسور في "ايسيك" الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزف مايال خالصات
عدة للمناقشات ،أبرزها أن الدولة العربية ال تزال دولة عنيفة ،القوة فيها تعني السيطرة والحق
للفرد والدين هو الهوية .وفي ثقافة العنف هذه ،تضطلع الميليشيات بدور بارز ألن الدولة
عاجزة عن االضطالع بمهمتها.
لم يدع مايال امتالكه حلوال لهذه المشاكل ،وإنما ح ّدد ثالث طرق قد تشكل سبيال للخروج من
االزمة:
خطة مارشال ثقافية تقضي بتقوية المجتمع المدني وتمكين الشباب وتعزيز التعليم ،ومواجهةالدين عند استخدامه أداة للهوية والحرب.
السماح بمشاركة سياسية واسعة ،ونحن على الطريق الصحيح .االنتخابات في لبنان والعراقوربما شهدنا انتخابات في دول خليجية أخرى قريبا.
عدم اعتبار التدخل الخارجي حال لمشاكل المنطقة ال سياسيا وال ثقافيا .فقد يساهم التدخلاالجنبي في المساعدة على وقف الحرب ،لكنه ال يؤدي الى احالل سالم دائم .فعندما ينتهي
التدخل الديبلوماسي لروسيا في سوريا يمكن أن تكون نجحت في انهاء الحرب ،ولكن كيف
سيكون شكل الديموقراطية هنا؟

هذا أبرز ما تضمنه مؤتمر "األمن في خضم اإلنحالل" الذي نظمه بيت المستقبل في سراي
بكفيا
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جلسات عمل لمؤتمر األمن في خضم اإلنحالل الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة
كونراد اديناور تطرقت لدور الالعبين اإلقليميين والدوليين وللمقاربات المطروحة.
تابع مؤتمر" :األمن في خضم اإلنحالل" الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور اعماله في بيت المستقبل – سراي بكفيا بسلسلة جلسات عمل عن" دور الالعبين
اإلقليميين والدوليين في استفحال عملية التفكك او عكسها ،وعن المقاربات المطروحة لذلك".
شارك فيها الرئيس أمين الجميّل ،السفير االلماني مارتن هوت ،ممثل مؤسسة كونراد اديناور
مالتي غير وعدد كبير من ممثلي مراكز األبحاث األقليمية والدولية وعدد من المفكرين واساتذة
الجامعات والصحافيين.
الجلسة الرابعة
التأمت الجلسة الرابعة تحت عنوان :دور الالعبين اإلقليميين والدوليين في استفحال عملية
التفكك او عكسها وادارها الصحافي والباحث من البحرين عبيدلي عبيدلي واعتبر فيها ان لبنان
ما زال رئة الديمقراطية في العالم العربي للباحثين وللمفكرين كما انه اثار مجموعة من
التساؤالت تتعلق باألمن في المنطقة .
سوبونينا
وتحدث ت فيها ايلينا سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات اإلستراتيجية ،واعتبرت ان الشرق
األوسط حقل الغام ،وان اشكاليات الشرق االوسط تتجاوز الجيوسياسية لتصبح صراع بين
القوى العظمى ،خاصة بعد فشل الواليات المتحدة في سياسة القطب الواحد .وتطرقت لتجربة
التعاون الروسي التركي االيراني لخفض التصعيد في سوريا ،واعلنت ان روسيا استعادت

دورها الالئق في الشرق االوسط بعد مرحلة تراجع ،ويمكن تقسيم تاريخ الحضور الروسي بعد
السوفيات الى ثالث مراحل :مرحلة الغياب شبه الكامل فترة غيبوبة يلتسين ،المرحلة الثانية
تبلور فيها الموقف الحازم دون المشاركة الفاعلة ،اما المرحلة الثالثة فهي قرار المشاركة في
المعارك السورية لمحاربة االرهاب عام  8102الذي قلب موازين الدول في سوريا وجعل
روسيا من اكثر الالعبين تأثيرا في هذه البالد .وتطرقت لنجاح روسيا في سوريا وسعيها
العادة االستقرار الى سوريا والسالم عبر المفاوضات.
وسألت هل يمكن تحقيق السالم في سوريا في ظل جهوزية اميركا لقلب الزورق في المنطقة
ومشاهدة ركابه يغرقون (مثال :نقل السفارة واالتفاق الننوي) .ولكن رغم ذلك تفهم روسيا ان
التنسيق مع الواليات المتحدة مطلوب وهي مستعدة للتعاون مع الجميع لتخفيف التوتر في
ملفات كثيرة مثل فلسطين وايران ...ويهم روسيا ان تبقى سوريا دولة موحدة ،هذه الجهود
ستستمر بها ولكن بصعوبة في ظل عرقلة اميركا.
وتطرقت لزيارتها لقاعدة حميم هذه القاعدة الالفتة في التنظيم والتجهيز واعلنت :ان روسيا
ستتخذها موقع قدم لها في المنطقة لتستعيد موقعها الالئق فيها .وقالت :رأيت هناك صورة دب
كان يوزع شيئ ما لحمامات السالم بعد ما اقتربت منها اكتشفت انه يوزع دروعا تلبسها
حمامات السالم.
موسافيان:
اما السياسي الباحث في جامعة برينستون في الواليات المتحدة األميركية سيد حسين موسوفيان
فقال ":طلب مني التحدث عن تحديات الترتيبات االمنية في الشرق االوسط ودور تركيا
وايران .ان مساحة كبيرة من اسيا الغربية تعاني من الفوضى والحروب الدائرة التي تتسبب في
معاناة كبيرة وال مجال لرؤية حل في المدى القريب .اإلرهاب يهدد المنطقة وما بعدها وعدم
االستقرار يؤثر على االستقرار واالمن الدوليين :هناك نزاعين بين القوى االقليمية وبين القوى
الدولية .
واعتبر انه ال يمكن تحقيق السالم في المنطقة اال اذا كانت العالقات جيدة وهناك تعاون بين
دول االقليم .ال يمكن تحقيق السالم اذا كانت القوى االقليمية والدولية معارضة له...القضية
المركزية هي غياب اي نظام للتعاون االقليمي اضافة التي التدخل االجنبي .واعلن عن الحاجة
الى مفاوضات اقليمية وعن ثالث مبادرات مهمة من اجل تعزيز التعاون :وهي االستقرار
والتعاون في المجال االمني اوالقتصادي والثقافي .انشاء نظام للتعاون االمني واالقليمي في
دول الخليج على ان تتضمن التعاون االقتصادي واالجتماعي واالمني والسياسي.
ورأى انه على دول الخليج ان تختار بين المواجهات المستمرة وفي هذه الحال سيزداد عدم
االستقرار والطائفية وسطوة المتطرفين واندالع حرب اقليمية يصحبها تدخل القوى العظمى،
او التعاون الدبلوماسي والدخول في حوار مباشر ،يرافقه انشاء منتدى حواري يكون لمصر
دور فيه ،ومن هدفه الحوار بين السنة والشيعة .واعتبر ان على هذه الدول ان تتحاور وفق

احترام السيادة ،عدم استخدام العنف ،عدم التدخل في الشؤون الداخلية احترام السيادة والحدود،
واجراء المفاوضات على مستوى رفيع حول المسائل االمنية مما يعزز التعاون االمني.
باحوط
اما الباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق األوسط -الواليات المتحدة جو باحوط فقال :اننا
على شفير حرب باردة تختلف عن السابقة مع عدم قدرة الالعبين المعنيين على فرض حلول
الزمات الشرق االوسط ،فطالما ان الدول االقليمية غير متفقة ،فهناك صعوبة في التوصل الى
حل .ورأى ان ما يجري في سوتشي واستانا يمكن ان يصل الى هدنة ولكنه لن يصل الى حل
خاصة في ظل عدم وجود مباركة دولية لهذه المفاوضات .وقال :يجب اال ننسى التناحر بين
روسيا وايران ،فالتنافس محتما بينهما وهناك نوع من االحتكاك سنراه يتلور في شكل كبير ..
وتطرق لفترة ما بعد انسحاب األميركي من اإلتفاق النووي ونتائجها المتوقعة من :معادة
اليران في اميركا ،طموح للتقرب من االيرانيين لمفاوضات جديدة ،انسحاب من اإلتفاق
النووي يسبب تصدعا وطالقا بين الثنائي العابر لالطلسي -االتحاد االوروبي واميركا وختم بأن
كل ذلك يمكن ان يؤثر على السالم في الشرق االوسط .
الجلسة الخامسة:
عقدت الجلسة الخامسة تحت عنوان ":خالصة ،مناقشة مفتوحة للمقاربات" ادارها مدير مركز
فارس لدراسات شرق المتوسط في جامعة تافتس الواليات المتحدة نديم شحاده وركزت على
السيناريوهات المحتملة في الشرق األوسط مع تحديد المقاربات الالزمة إلدارة التدعيات
السلبية لألحداث التي تشهدها المنطقة وبحث الخطوات المقبلة.
منيمنة
وتحدث فيها الباحث في معهد الشرق األوسط والمدير في ميدل ايست الترناتف في واشنطن
حسن منيمنة فقال :ال شك ان الجماعة البشرية من المحيط الى الخليج تتصرف وكانها تلطم في
ما يتعلق بتاريخها .االنحدار ابتدأ منذ ان ابتدأ التاريخ العربي وسردياتنا سرديات تراجع تعمل
دوما لتنجو من الغرق .ال اسعى هنا الى طرح رومانسي للمسألة ولكن اسعى للتأطير الذي كان
وال يزال تأطير سقوط وتراجع وفشل .عندما ننظر الى المستقبل ونستشرف ،علينا ان نقر انه
ليس إلستعادة مجد بل لتحقيق شيء جديد .عندما نتحدث عن االمن فهو ليس فقط االمن
الصعب بل هو امن الموارد واالمن الثقافي حيث يكون لالنسان الحق بان يعيش دون ان يكون
عرضة لالزالة .واعتبر ان داعش هو ابشع امثلة القضاء على االمن الثقافي وهو التحدي
االكبر للحداثة غير المكتملة في منطقتنا .
مايال
اما الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزف مايال فقال" :ركزنا في هذا المؤتمر
على البعد االستراتيجي واالمني وهو المشكلة االكبر التي نواجهها اليوم فما نواجهه هو فشل

الدول العربية التي كان بعضها وما زال استبداديا وعنفيا وحيث حقوق الفرد فيها هي حقوق
الجماعة الهوية دينية.
ورفض مقولة ان سايكس بيكو انهار بل ان الدول المعنية عجزت عن تحقيق الحاجات
االساسية وهذا السبب االساسي للعنف حيث اصبحت الدولة آداة يتم استخدامها .واعتبر ان
وعدو الوطن العربي هو المواطن العربي فما نشاهده اليوم في سوريا نظام يقصف الشعب
يعبر خير تعبير عما نقوله .
وقال :ان الدولة الوطنية ليست بخطر فكل الحراك الذي حصل في العالم العربي وما سمي
بالربيع العربي حصل ضمن هذه الدول ،وكان المطلب هو تغيير النظام وليس تفكيك الدولة،
فحدود الدول ما زالت موجودة ولكن ما تم تحديه هو ثقافة الدولة ،لقد رفض الناس ان يحكموا
بالطريقة السائدة ،ارادوا الديمقراطية الكرامة الحقوق االجتماعية ،والوحيدون الذي طالبوا
بزوال الدول المدنية هم داعش من خالل اقامة الدولة االسالمية .ورأى ان الدول العربية فشلت
النها عجزت ان تتعاون مع بعضها .وقال :نحن بحاجة الى خطة مارشال ثقافية لتعزيز دور
المجتمع المدني ولتمكين الشباب ولتعزيز التعليم والتعددية اكثر والطائفية أقل ومكافحة
استخدام الدين كأداة للحروب.
عون
اما البروفسور في جامعة شيربروك في كيبك – كندا سامي عون فاعتبر ان التفكير األن
ينصب على ما بعد النظام القطبي والداعش واألنظمة اإلستبدادية وراى انه من الصعب تحديد
ما يجري في النظام العالمي ما بعد النظام القطبي الواحد .اما الداخل والخارج في المسألة
العربية فمن الصعب تحديده في لعبة تعدد الحروب او الحروب الرابعة او بالوكالة .في النظام
الدولي هناك تيه يجعل المفكر غير قادر على التحكم بما يجرى خصوصا بعد مرحلة اوباما،
فمع مرحلة ترامب هناك صياغة اكثر تدخلية ولكن ضمن نظم االطار استراتيجية المنتقاة الن
القمية االسترتيجية للشرق األوسط تراجعت فالمقاربة تجارية وليست اخالقية .فالغرب
االستراتيجي عاجز عن التوازن بين قيمه ومصالحه.
واعتبر ان االزمة في الديمقراطية الليبرالية الغربية هي انها متأرجحة في الداخل ومتأزمة في
النظام العالمي ،الن العصر هو عصر بوتيني عصر الزعيم الذي يريد ان يحكم الى االبد.

مؤتمر عن األمن في خضم االنحالل ...السنيورة :لضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح من
ايران
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور بعنوان" :األمن في خضم االنحالل" ،تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط واقع انحالل النظام اإلقليمي ،الذي عقد في بيت المستقبل سرايا بكفيا صباح
اليوم ،وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن مؤسسة
كونراد اديناور وشارك فيها العديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية
واألجنبية .
والقى الرئيس الجميّل كلمة ،قال فيها "نلتقي اليوم في خض ِّم حالة االنحالل التي طالت أكثر من
صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا
ٌ
نزاعات
العربي من عام الى عام ،من عقد الى عقد ،يسير متدهورا من السيء الى األسوأ:

ٌ
ٌ
سياسية في االقليم ،لم
نزاعات
تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرّت البشر والحجر،
توفّر أي جانب من حياة المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل
استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت
ٌ
ٌ
ٌ
وإقليمية :ع ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واسرائيلية
وعربية اسرائيلية،
وعربية ايرانية،
ربية عربية،
سياسية
نزاعات
ايرانية ،ودولي ٌّة إقليميّة ".
وتابع" :إزا َء هذا الواقع المتفلّت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدَهم على جز ٍء من المشكلة،
االرض المتحرّكة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
رمال
وتورّ طوا فيها ،وانغمسوا في
ِ
ِ
وجوا ،ومخابرتيا ،ب ِح ّجة المساهمة في الحل .أمّا في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
ٌ
مواقع المعارضة السورية،
روسية على
بدل أن ينحو الى ب ّر األمان .فكانت :صواري ٌخ
ِ
ٌ
ٌ
مواقع ايرانية في
اسرائيلية على
مواقع النظام المشبوهة ،صواري ٌخ
اميركية على
صواري ٌخ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
اسلحة
بالستية من اليمن على السعودية،
ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواري ٌخ
سوريا،صواري ٌخ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اسرائيلية على غزة بح َِجة حماي ِة القدس .يضاف الى هذا
غارات
سورية على المدنيين،
كيماوية
ُ
تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
المشهد المأزوم،
ي ّ
ل هذا االجراء من تح ٍّد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية ".
ُمث ُ

سى :الشرق األوسط يتحلل حتى ضمن اإلثنية والطائفة الواحدة
سام ْم َن َّ
موقع www.mc-doualiya.com
االحد  72ايار 7102

في ختام مؤتمر األمن في خضم االنحالل الذي نظمه بيت المستقبل في لبنان والذي ناقش
تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط في واقع انحالل النظام
اإلقليمي  ...المدير التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل للدراسات والتوثيق سام منسى تحدث عن
أجواء وأهداف المؤتمر الذي حضره دبلوماسيون إقليميون ودوليون وعن كيفية وآلية متابعة
نتائجه  ...حاوره نبيل شوفان
قال المدير التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل للدراسات والتوثيق سام منسى في اتصال هاتفي
مع إذاعة مونتيكارلو الدولية إن منطقة الشرق األوسط تتعرض النحالل على كافة المستويات،
وتتفكك فيها قوميات وإثنيات واحدة ،كما يحصل مع األكراد وأديان واحدة كما يحصل مع
المسيحيين والمسلمين ،وحتى أولئك الذين يحملون فكرا متشددا وعنيفا هم غير متفين.
وتابع "مْ َنسَّى" متحدثا عن أهداف مؤتمر األمن في خضم االنحالل الذي نظمه بيت المستقبل
في لبنان ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،قائال إن تحديات ضمان استمرارية الترتيبات
األمنية في الشرق األوسط في واقع انحالل النظام اإلقليمي هي ما تدفعنا لعقده.
وافتتح المؤتمر الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل ،وشارك فيه رئيس الحكومة اللبنانية
األسبق فؤاد السنيورة ،وسفير المانيا مارتن هوت ،ودبلوماسيون فرنسيون وغربيون ،والعديد
من الباحثين واألكاديميين ،ورؤساء مراكز الدراسات العربية واألجنبية.
وبرّئ منسى وهو أحد مستشاري بيت المستقبل الثورات العربية من كونها أحد أسباب
االنحالل واالنفالت األمني وتضخم بعض الدول ألكثر من حجمها ،واضمرار بعضها اآلخر،
معتبرا أن االستبداد الذي عاشه اإلقليم لسنوات كان سبب ما وصلت إليه المنطقة من تفكك
وفوضى.
و بيت المستقبل مركز أعاد آل "الجميّل" )حزب الكتائب( ،تأهيله ،وبناءه عام ألفين وأربعة
عشر ليلعب دوراً جاذبا ً للنخب السياسية اللبنانية عموماً ،وكان أنشأ بيت المستقبل عام ،0722
كأول بيت من نوعه في لبنان ،وتطور سريعا ليصير صرحا ً ثقافيا ومعرفيا وسياسيا.

سى :الشرق األوسط يتحلل حتى ضمن اإلثنية والطائفة الواحدة
مقابلة  -سام ْم َن َّ
موقع player.fm
االحد  72.ايار 7102
في ختام مؤتمر األمن في خضم االنحالل الذي نظمه بيت المستقبل في لبنان والذي ناقش
تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط في واقع انحالل النظام
اإلقليمي  ...المدير التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل للدراسات والتوثيق سام منسى تحدث عن
أجواء وأهداف المؤتمر الذي حضره دبلوماسيون إقليميون ودوليون وعن كيفية وآلية متابعة
نتائجه  ...حاوره نبيل شوفان قال المدير التنفيذي لمؤسسة بيت المستقبل للدراسات والتوثيق
سام منسى في اتصال هاتفي مع إذاعة مونتيكارلو الدولية إن منطقة الشرق األوسط تتعرض
النحالل على كافة المستويات ،وتتفكك فيها قوميات وإثنيات واحدة ،كما يحصل مع األكراد
وأديان واحدة كما يحصل مع المسيحيين والمسلمين ،وحتى أولئك الذين يحملون فكرا متشددا
وعنيفا هم غير متفين .وتابع " ْم َنسَّى" متحدثا عن أهداف مؤتمر األمن في خضم االنحالل الذي
نظمه بيت المستقبل في لبنان ،بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ،قائال إن تحديات ضمان
استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط في واقع انحالل النظام اإلقليمي هي ما تدفعنا
لعقده .وافتتح المؤتمر الرئيس اللبناني األسبق أمين الجميل ،وشارك فيه رئيس الحكومة
اللبنانية األسبق فؤاد السنيورة ،وسفير المانيا مارتن هوت ،ودبلوماسيون فرنسيون وغربيون،
والعديد من الباحثين واألكاديميين ،ورؤساء مراكز الدراسات العربية واألجنبية .وبرّئ منسى
وهو أحد مستشاري بيت المستقبل الثورات العربية من كونها أحد أسباب االنحالل واالنفالت
األمني وتضخم بعض الدول ألكثر من حجمها ،واضمرار بعضها اآلخر ،معتبرا أن االستبداد
الذي عاشه اإلقليم لسنوات كان سبب ما وصلت إليه المنطقة من تفكك وفوضى .و بيت
المستقبل مركز أعاد آل "الجميّل" )حزب الكتائب( ،تأهيله ،وبناءه عام ألفين وأربعة عشر
ليلعب دوراً جاذبا ً للنخب السياسية اللبنانية عموماً ،وكان أنشأ بيت المستقبل عام  ،0722كأول
بيت من نوعه في لبنان ،وتطور سريعا ليصير صرحا ً ثقافيا ومعرفيا وسياسيا.

األمن واالنحالل في مؤتمر «بيت المستقبل» و«كونراد اديناور»
الجميل والسنيورة :اإلستقرار لتحقيق العدالة
جريدة المستقبل
االثنين  72ايار 7102

الجميل والسنيورة ومشاركون في المؤتمر في «بيت المستقبل» في بكفيا

تحت عنوان «األمن في خضم االنحالل» ،افتتح الرئيس أمين الجميل المؤتمر الذي نظمه
«بيت المستقبل» بالتعاون مع مؤسسة «كونراد اديناور» ،في «بيت المستقبل» في سراي
بكفيا ،وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن «كونراد
اديناور» وباحثون.
وقال الجميل« :في المنطقة ،بدءاً من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق
والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا ً إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح
األمم والشعوب .وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق
والعدل والطمأنينة .وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها،
بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية
رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية ،وتضع
حداً للفساد والهدر في مفاصل الدولة ،وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير
المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور
اللبناني والميثاق الوطني».
وقال السنيورة« :يمر الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،وهذه األزمات الطاحنة

تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدراً لتغذية وتعميق حالة التراجع واالنحسار لألمن
واالستقرار في المنطقة العربية ،وهما :أوالً ،وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى
مصاف الدول الفاشلة ،بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية .وثانياً ،تمدد
أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .وتعد التنظيمات الجهادية
اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمها تنظيم «داعش» ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة»؟.
أضاف« :مما ال شك فيه ،أن المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية،
فما جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر
عليه االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غزة،
وكذلك في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمالً عربيا ً
تضامنيا ً إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك
فإنه يقتضي عمالً جاداً وعقالنيا ً ومنظما ً من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن
جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية».
واعتبر أن «هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضاً ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على تأكيد المصالح المشتركة واالحترام المتبادل
الذي يجب أن يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت اإليرانية في
المنطقة العربية» .وقال« :هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا
وأهمية التأكيد على مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة
تنمية المصالح المشتركة» .ورأى أن «عوامل استعادة االستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية
العربية ،هي أمور ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية،
وتوفير العدالة االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد
الخطاب الديني».
وأعلن هوت أن «ما يقلقنا ،هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية وأهدافها .من غير
السهل متابعة التطورات الحاصلة فاإلحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي القرار .هل نؤثر
على هذه األحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي االستماع والفهم ،وأرى أنه في بعض األحيان
فقدنا القدرة على اإلنصات والفهم ،ولهذا فشلنا في مكان ما .علينا أن ندرك أن العالم متعدد
األلوان ،علينا االنفتاح على الجميع».
وأوضح غاير ،أن «أمن الشرق األوسط هو موضوع أساسي ،وسيبقى كذلك نظراً لتشعباته في
المواضيع وخصوصا ً بالنسبة إلى لبنان الذي هو في خضم النزاعات اإلقليمية وفي قلب

التشرذم القائم في هذه المنطقة» ،وأمل «أن يش ّكل هذا المؤتمر نقطة انطالق لحل النزاع
لمستقبل أفضل في المنطقة».
بعد ذلك عقدت الجلسات ،فتناولت األولى «اإلنحالل المتعدد األوجه» ،وكان منسقها المدير
العام لمركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ،وتناولت «ظاهرة التفتت التي ألمّت
بالمنطقة وتداعياتها المختلفة» ،وتحدث فيها سفير باكستان السابق لدى الواليات المتحدة حسين
حقاني ،البروفسور في جامعة الكويت شفيق الغبرا الباحث في معهد هوفر جامعة ستانفورد
راسل بيرمان.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن»،
ونسقها بيتر ريميليه من مؤسسة «كونراد اديناور» ،وتناولت «أهم معالم األزمات الراهنة في
الشرق األوسط ونشوء الميليشيات ذات الهوية اإلتنية والطائفية والمحلية والقبلية» ،وتحدث
فيها :المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري  -دبي
رياض قهوجي ،الباحث في مركز الخليج لإلبحاث  -الواليات المتحدة محمد اليحيى والناطق
الرسمي السابق للحكومة العراقية علي الدباغ.
أما الجلسة الثالثة فكانت تحت عنوان «دراسة حاالت :لبنان ،العراق ،سوريا ودول الخليج»،
نسقها األستاذ الجامعي جوزف خوري واستعرضت «اإلضطرابات اإلقليمية الراهنة مع
استشراف لما يمكن أن تؤول إليه األمور في المرحلة المقبلة» ،وموضوع «اإلنحالل وتوضيح
طبيعة النظام اإلقليمي المتداعي من وجهة نظر الدول ومن المنظور اإلستراتيجي» ،وتحدث
فيها البروفسور في جامعة الروح القدس فادي األحمر ،رئيس مركز األهرام للدراسات
اإلستراتيجية وحيد عبد المجيد ،الناشط السياسي والباحث والمدير التنفيذي لمبادرة اليوم التالي
 سوريا معتصم السيوفي.والتأمت الجلسة الرابعة بعنوان «دور الالعبين اإلقليميين والدوليين في استفحال عملية التفكك
أو عكسها ،وأدارها الصحافي والباحث من البحرين عبيدلي عبيدلي ،وشارك فيها ايلينا
سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات اإلستراتيجية ،والباحث في جامعة برينستون في
الواليات المتحدة األميركية حسين موسوفيان والباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق
األوسط  -الواليات المتحدة جو باحوط.
وعقدت الجلسة الخامسة بعنوان «خالصة ،مناقشة مفتوحة للمقاربات» أدارها مدير مركز
فارس لدراسات شرق المتوسط في جامعة تافتس الواليات المتحدة نديم شحاده ،وتحدث فيها
الباحث في معهد الشرق األوسط والمدير في«ميدل ايست الترناتف» في واشنطن حسن منيمنة
والرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزيف مايال والبروفسور في جامعة
شيربروك في كيبيك  -كندا سامي عون.

من السوري ومن غير السوري
خير هللا خير هللا
جريدة المستقبل و موقع  alarab.co.ukو موقع middle-east-online.com.
االثنين 7102-5-72
يمكن اختصار الوضع في الشرق األوسط بأن اليوم الذي نعيش فيه أفضل من يوم غد… ويوم
غد سيكون أفضل من اليوم الذي سيليه .هذه حال اإلقليم منذ بدأت الميليشيات المذهبية التابعة
إليران تحل مكان مؤسسات الدولة.
كعادته في مثل هذه األيام من ك ّل سنة ،عقد “بيت المستقبل” ،الذي أسسه الرئيس اللبناني
السابق أمين الجميّل في ثمانينات القرن الماضي ،مؤتمره السنوي بحضور شخصيات لبنانية
وعربية ودولية تتعاطى الشأن العام .معظم هذه الشخصيات تمتلك خبرة في الموضوع الذي
تتناوله ،كما تمتلك ثقافة تسمح لها بالتحدث في الشأن اإلقليمي والربط بين األحداث الشرق
أوسطية من جهة ،وما يدور في العالم من جهة أخرى.
ما جمع بين مؤتمر السنة الذي كان عنوانه “األمن في خض ّم االنحالل” ،والمؤتمرات التي
انعقدت في السنوات الماضية هو الجرأة في طرح قضايا تتناول المنطقة كك ّل .كان في
الماضي تطرّ ق إلى الوضع اإلقليمي في ذكرى مرور مئة عام على اتفاق سايكس -بيكو .وكان
هناك مؤتمر خصّص لخيار الدولتين على أرض فلسطين (دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية)
وما إذا كان هذا الخيار ال يزال قائما في ظل الزحف اإلسرائيلي في اتجاه ض ّم الضفة الغربية،
بما في ذلك القدس الشرقية.
كان المؤتمر الذي انعقد قبل أيّام قليلة “لقاء في خضم حال االنحالل التي طالت أكثر من صعيد
وتأثيرات التفكك على أمن المنطقة واستقرارها .وكأنّ عالمنا العربي لم يتغيّر من عام إلى
عام ،من عقد إلى عقد ،بل ينحدر من سيّ ء إلى أسوأ” .هذا ما أشار إليه أمين الجميّل في افتتاح
المؤتمر متحدثا عن “نزاعات تحوّ لت إلى معارك عبثية وانتحارية دمّرت البشر والحجر ”.
تحدث أيضا عن “نزاعات سياسية في اإلقليم لم توفّر أيّ جانب من حياة المجتمع ولم تقتصر
على النزاعات السياسية بين األنظمة ،بل استهدفت بشكل أساس المجتمع واإلنسان في وجوده

وحرياته وسالمته ورفاهه ،فكانت نزاعات سياسية وإقليمية :عربية -عربية ،عربية -إسرائيلية،
عربيّة -إيرانية ،إسرائيلية -إيرانية”.
ارتدت هذه النزاعات طابعا دوليا ،خصوصا في ظ ّل الوجودين الروسي واألميركي في سوريا.
هذا ما أشار إليه غير مشارك في الندوات المختلفة التي استضافتها سرايا بكفيا ،وهي ندوات
كان محورها ما العمل في مواجهة التهديدات التي تواجه الكيانات القائمة وحال االنحالل التي
تعاني منها.
لع ّل الندوات األه ّم في مؤتمر “األمن في خضم االنحالل” الذي شاركت في تنظيمه “مؤسسة
كونراد اديناور” وجامعة تافت األميركية وجامعة كيبيك الكندية وبلدية بكفيا -المحيدثة ،تلك
التي تناولت أبعاد التدخل اإليراني في المنطقة .هل يمكن التعايش بين مؤسسات الدولة
وميليشيات مذهبية تستخدمها إيران في عدد ال بأس به من دول المنطقة ،في العراق وسوريا
ولبنان واليمن ،على سبيل المثال وليس الحصر…
كان لبنان منطلقا للمشروع التوسّعي اإليراني القائم على إيجاد ميليشيا مذهبية تعمل في موازاة
مؤسسات الدولة .استفادت إيران من تجربة “حزب هللا” في لبنان لتعممها في المنطقة .ما لم
يشر إليه المشاركون في الندوات أن “داعش” الذي تحرّك في سوريا والعراق ابتداء من العام
 ،6102لم يكن التنظيم الوحيد الذي تجاهل الحدود بين الدول .كان تدخل “حزب هللا” في
سوريا ابتداء من العام  6100مباشرة بعد اندالع الثورة الشعبية فيها ،دليال على تقديم الرابط
المذهبي على ك ّل ما عداه ،بما في ذلك سيادة الدولة على أرضها.
هناك بكل بساطة إطار جديد للنزاعات الدائرة في كل دولة من دول الشرق األوسط وفي
المنطقة كلّها .هذا اإلطار هو الثنائية بين الدولة والميليشيا .كان الناطق السابق باسم الحكومة
العراقية علي الدباغ في غاية الوضوح لدى تشريحه الوضع في بلده في ضوء نتائج االنتخابات
التي أجريت في الثاني عشر من أيار -مايو الجاري.
شرح خطورة ما تشكله الميليشيات الموالية إليران والمنضوية تحت تسمية “الحشد الشعبي”.
قال الدبّاغ في سياق مداخلة له تطرّ ق فيها إلى التحدي الكبير الذي خلقه وجود مجموعات
الحشد الشعبي” ،إن “المشكلة الكبرى تكمن في كيفية صهر هذا الوجود المؤدلج الذي يعود في
مرجعيته السياسية إلى إيران (…) والممانعة الكبيرة في تذويبه في مؤسسات الـدولة بعد قرار
دمجه بالقوات الحكومية” .الحظ أيضا “أن ما تبقى من هذا الحشد تحول إلى مجموعة
ميليشيات دخلت التنافس السياسي وأصبح لها وجود في صنع القرار”.
لم يخف الخوف من نشوء “ثنائية” تتألف من “الحشد والدولة” .خلص إلى أن “هذا هو التح ّدي
األكبر الذي سيواجه الحكومة القادمة والتي إن نجحت سيكون العراق قد عبر أزمة الوجود
والهوية إلى الهوية الجامعة ،وإذا فشلت سترسّخ االنقسام القائم الذي صاحب الوضع السياسي

الجديد” .إلى جانب مداخلة الدبّاغ ،كان راسل برمان األستاذ في جامعة ستانفورد ،وهي من
أه ّم الجامعات في الواليات المتحدة ،في غاية الدقّة عندما عرض نوعا جديدا من التحديات التي
تلعب دورها في تغيير طبيعة الكيانات القائمة في الشرق األوسط .أشار إلى خطورة العبارة
التي وردت في خطاب لبشار األسد في تموز – يوليو من العام  .6102قال بشار وقتذاك
“سوريا ليست لمن يسكن فيها أو يحمل جنسيتها ،بل لمن يدافع عنها ويحميها”.
أعطى بذلك إشارة االنطالق لعملية تطهير ذات طابع عرقي ،أو مذهبي .بالنسبة إلى برمان “لم
تعد من حاجة إلى الذهاب إلى أبعد للتحقق من مدى االنحالل الذي تشهده سوريا” .ما لم يقله
أنه صار هناك بلد ال يعترف فيه رئيس النظام بالمواطن حامل الجنسية .صار ب ّ
شار يقرر
بنفسه من يجب أن يكون خارج سوريا ومن يستطيع البقاء فيها .من السوري ومن غير
السوري.
نعم ،هناك انتقال من السيء إلى األسوأ .يمكن اختصار الوضع في الشرق األوسط بأنّ اليوم
الذي نعيش فيه أفضل من يوم غد…ويوم غد سيكون أفضل من اليوم الذي سيليه .هـذه حال
اإلقليم منذ بدأت الميليشيات المذهبية التابعة إليران تحل مكان مؤسسات الـدولة .ما الذي
سيحدث في السنة التي ال تزال تفصل عن المؤتمر المقبل لـ“بيت المستقبل”؟ ماذا بعد
االنحالل؟ ماذا إذا أصرّت إيران على البقاء عسكريا في سوريا؟ ماذا إذا لم تفهم إيران معنى
إعالن دونالد ترامب االنسحاب من االتفـاق في شـأن ملفّها النووي؟ ماذا إذا لم يقرأ المسؤولون
اإليرانيون بتمعّن النص الكامل للخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو
والذي ضمّنه الشروط الـ 06التي يتوجب على النظام اإليراني تنفيذها في حال أراد العودة
مجددا إلى المجتمع الدولي؟
الجواب عن كل هذه التساؤالت في غاية البساطة .عندما ينعقد مؤتمر  6107لـ“بيت
المستقبل” ،ستبدو كلمة انحالل أقرب إلى مزحة ،ال لشيء سوى ألن إيران ال تستطيع أن تكون
دولة طبيعية من دول المنطقة .علّة وجود نظامها قائمة على أنها دولة غير طبيعية .سيدافع
النظام عن نفسه ح ّتى آخر لبناني وسوري وفلسطيني وعراقي ويمني… قبل أن يدرك أن
الميليشيات المذهبية تستطيع تدمير المنطقة العربية والكيانات القائمة فيها ،لك ّنها ال تستطيع أن
تبني أيّ مؤسسة ناجحة في دولة ناجحة تضع نفسها في خدمة مواطنيها .وهذا ينطبق على
إيران قبل غيرها.

مؤتمر األمن في خضم اإلنحالل يواصل جلساته في بيت المستقبل في بكفيا
موقع tripoliscope
االثنين  82ايار 8102
تابع مؤتمر "األمن في خضم اإلنحالل" الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة
"كونراد اديناور" اعماله في سرايا بكفيا بسلسلة جلسات عمل عن "دور الالعبين اإلقليميين
والدوليين في استفحال عملية التفكك او عكسها" ،وعن المقاربات المطروحة لذلك ،شارك فيها
الرئيس أمين الجميل ،السفير االلماني مارتن هوت ،ممثل المؤسسة مالتي غير وعدد كبير من
ممثلي مراكز األبحاث األقليمية والدولية والمفكرين واساتذة الجامعات والصحافيين.
التأمت الجلسة الرابعة بعنوان "دور الالعبين اإلقليميين والدوليين في استفحال عملية التفكك او
عكسها ،وادارها الصحافي والباحث من البحرين عبيدلي عبيدلي ،اعتبر فيها ان "لبنان ما زال
رئة الديموقراطية في العالم العربي للباحثين والمفكرين" ،وأثار مجموعة من التساؤالت عن
األمن في المنطقة.
واعتبرت ايلينا سوبونينا من المعهد الروسي للدراسات اإلستراتيجية ،أن "الشرق األوسط حقل
الغام ،وان اشكاليات الشرق االوسط تتجاوز الجيوسياسية لتصبح صراعا بين القوى العظمى،
وخصوصا بعد فشل الواليات المتحدة في سياسة القطب الواحد" .وتطرقت إلى "تجربة التعاون
الروسي التركي االيراني لخفض التصعيد في سوريا" ،واعلنت ان "روسيا استعادت دورها
الالئق في الشرق االوسط بعد مرحلة تراجع ،ويمكن تقسيم تاريخ الحضور الروسي بعد
السوفيات الى ثالث مراحل :مرحلة الغياب شبه الكامل فترة غيبوبة يلتسين ،المرحلة الثانية
تبلور فيها الموقف الحازم دون المشاركة الفاعلة ،اما المرحلة الثالثة فهي قرار المشاركة في
المعارك السورية لمحاربة االرهاب عام  6102الذي قلب موازين الدول في سوريا وجعل
روسيا من اكثر الالعبين تأثيرا في هذه البالد .وتطرقت لنجاح روسيا في سوريا وسعيها إلى
إعادة االستقرار الى سوريا والسالم عبر المفاوضات".
وسألت" :هل يمكن تحقيق السالم في سوريا في ظل جهوزية اميركا لقلب الزورق في المنطقة
ومشاهدة ركابه يغرقون كنقل السفارة واالتفاق النووي ،ولكن رغم ذلك تفهم روسيا ان التنسيق
مع الواليات المتحدة مطلوب وهي مستعدة للتعاون مع الجميع لتخفيف التوتر في ملفات كثيرة
مثل فلسطين وايران .ويهم روسيا ان تبقى سوريا دولة موحدة ،هذه الجهود ستستمر بها ولكن
بصعوبة في ظل عرقلة اميركا".
وتطرقت لزيارتها لقاعدة حميميم "هذه القاعدة الالفتة في التنظيم والتجهيز ،وروسيا ستتخذها
موقع قدم لها في المنطقة لتستعيد موقعها الالئق فيها .رأيت هناك صورة دب كان يوزع شيئا

ما لحمامات السالم بعد أن اقتربت منها اكتشفت انه يوزع دروعا تلبسها حمامات السالم".
اما السياسي الباحث في جامعة برينستون في الواليات المتحدة األميركية حسين موسوفيان
فقال" :طلب مني التحدث عن تحديات الترتيبات االمنية في الشرق االوسط ودور تركيا
وايران .ان مساحة كبيرة من اسيا الغربية تعاني من الفوضى والحروب الدائرة التي تتسبب في
معاناة كبيرة وال مجال لرؤية حل في المدى القريب .اإلرهاب يهدد المنطقة وما بعدها وعدم
االستقرار يؤثر على االستقرار واالمن الدوليين :هناك نزاعان بين القوى االقليمية وبين القوى
الدولية .ال يمكن تحقيق السالم في المنطقة اال اذا كانت العالقات جيدة وهناك تعاون بين دول
االقليم .ال يمكن تحقيق السالم اذا كانت القوى االقليمية والدولية معارضة له .القضية المركزية
هي غياب اي نظام للتعاون االقليمي اضافة الى التدخل االجنبي".
واعلن "الحاجة الى مفاوضات اقليمية وعن ثالث مبادرات مهمة من اجل تعزيز التعاون وهي
االستقرار والتعاون في المجال االمني اوالقتصادي والثقافي ،انشاء نظام للتعاون االمني
واالقليمي في دول الخليج على ان تتضمن التعاون االقتصادي واالجتماعي واالمني
والسياسي" .ورأى ان "على دول الخليج ان تختار بين المواجهات المستمرة وفي هذه الحال
سيزداد عدم االستقرار والطائفية وسطوة المتطرفين واندالع حرب اقليمية يصحبها تدخل
القوى العظمى ،او التعاون الديبلوماسي والدخول في حوار مباشر ،يرافقه انشاء منتدى
حواري يكون لمصر دور فيه ،ومن هدفه الحوار بين السنة والشيعة .وعلى هذه الدول ان
تتحاور وفق احترام السيادة وعدم استخدام العنف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام
السيادة والحدود واجراء المفاوضات على مستوى رفيع حول المسائل االمنية مما يعزز
التعاون االمني".
وكانت كلمة للباحث الزائر في برنامج كارنيغي للشرق األوسط -الواليات المتحدة جو باحوط
قال فيها" :نحن على شفير حرب باردة تختلف عن السابقة مع عدم قدرة الالعبين المعنيين
على فرض حلول الزمات الشرق االوسط ،فطالما ان الدول االقليمية غير متفقة ،هناك صعوبة
في التوصل الى حل .ما يجري في سوتشي واستانا يمكن ان يصل الى هدنة ولكنه لن يصل
الى حل وخصوصا في ظل عدم وجود مباركة دولية لهذه المفاوضات .يجب اال ننسى التناحر
بين روسيا وايران ،فالتنافس محتم بينهما وهناك نوع من االحتكاك سنراه يتبلور بشكل كبير".
الجلسة الخامسة
وعقدت الجلسة الخامسة بعنوان "خالصة ،مناقشة مفتوحة للمقاربات" ادارها مدير مركز
فارس لدراسات شرق المتوسط في جامعة تافتس الواليات المتحدة نديم شحاده ،وركزت على
السيناريوهات المحتملة في الشرق األوسط مع تحديد المقاربات الالزمة إلدارة التدعيات
السلبية لألحداث التي تشهدها المنطقة وبحث الخطوات المقبلة .وتحدث فيها الباحث في معهد
الشرق األوسط والمدير في "ميدل ايست الترناتف" في واشنطن حسن منيمنة وقال" :ال شك ان

الجماعة البشرية من المحيط الى الخليج تتصرف وكأنها تلطم في ما يتعلق بتاريخها .االنحدار
ابتدأ منذ ان ابتدأ التاريخ العربي وسردياتنا سرديات تراجع تعمل دوما لتنجو من الغرق .ال
اسعى هنا الى طرح رومانسي للمسألة ولكن اسعى للتأطير الذي كان وال يزال تأطير سقوط
وتراجع وفشل .عندما ننظر الى المستقبل ونستشرف ،علينا ان نقر انه ليس الستعادة مجد بل
لتحقيق شيء جديد .عندما نتحدث عن االمن فهو ليس فقط االمن الصعب بل هو امن الموارد
واالمن الثقافي حيث يكون لالنسان الحق بان يعيش دون ان يكون عرضة لالزالة".
واعتبر ان "داعش أبشع امثلة القضاء على االمن الثقافي وهو التحدي االكبر للحداثة غير
المكتملة في منطقتنا".
وكانت كلمة للرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس جوزيف مايال قال فيها" :ركزنا في
هذا المؤتمر على البعد االستراتيجي واالمني وهو المشكلة االكبر التي نواجهها اليوم ،فما
نواجهه فشل الدول العربية التي كان بعضها وما زال استبداديا وعنفيا وحيث حقوق الفرد فيها
هي حقوق الجماعة".
ورفض مقولة ان "سايكس بيكو انهار بل ان الدول المعنية عجزت عن تحقيق الحاجات
االساسية وهذا السبب االساسي للعنف إذ اصبحت الدولة أداة يتم استخدامها" .واعتبر ان "عدو
الوطن العربي هو المواطن العربي فما نشاهده اليوم في سوريا نظام يقصف الشعب يعبر خير
تعبير عما نقوله" .وقال" :الدولة الوطنية ليست بخطر فكل الحراك الذي حصل في العالم
العربي وما سمي بالربيع العربي حصل ضمن هذه الدول ،وكان المطلب تغيير النظام وليس
تفكيك الدولة ،فحدود الدول ما زالت موجودة ولكن ما تم تحديه هو ثقافة الدولة .رفض الناس
ان يحكموا بالطريقة السائدة .ارادوا الديموقراطية والكرامة والحقوق االجتماعية ،والوحيدون
الذين طالبوا بزوال الدول المدنية هم "داعش" من خالل إقامة الدولة االسالمية".
ورأى ان "الدول العربية فشلت النها عجزت ان تتعاون مع بعضها" .وختم" :نحن في حاجة
الى خطة مارشال ثقافية لتعزيز دور المجتمع المدني وتمكين الشباب وتعزيز التعليم والتعددية
اكثر والطائفية أقل ومكافحة استخدام الدين كأداة للحروب".
أما البروفسور في جامعة شيربروك في كيبك  -كندا سامي عون فاعتبر ان "التفكير اآلن
ينصب على ما بعد النظام القطبي والداعشي واألنظمة االستبدادية" ،وراى أن "من الصعب
تحديد ما يجري في النظام العالمي ما بعد النظام القطبي الواحد .اما الداخل والخارج في
المسألة العربية فمن الصعب تحديده في لعبة تعدد الحروب او الحروب الرابعة او بالوكالة .في
النظام الدولي هناك تيه يجعل المفكر غير قادر على التحكم بما يجرى خصوصا بعد مرحلة
اوباما" .واعتبر ان "االزمة في الديموقراطية الليبرالية الغربية انها متأرجحة في الداخل
ومتأزمة في النظام العالمي ،الن العصر هو عصر بوتيني عصر الزعيم الذي يريد ان يحكم
الى األبد".

السنيورة :الستنقاذ الدولة الوطنية واستعادة الثقة بها
موقع المستقبل
الجمعة  75ايار 7102

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة إنّ الموضوعين الرئيسيين للتضا ُمن العربي هما :أوالً ،استنقاذ
الدولة الوطنية واستعادة الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على
االلتزام بمبادئ القانون والنظام ،وثانياً ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين.
ص ْنع االستقرار .بل إنّ االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول
وهما عامالن رئيسيان في ُ
إليهما.
كالم الرئيس السنيورة جاء في مداخلة له اليوم في مؤتمر االمن في خضم االنحالل) الذي
انعقد في بيت المستقبل في بكفيا وفي ما يلي نص المداخلة:
فخامة الرئيس امين الجميّل،
السادة مؤسسة كونراد اديناور،
ادارة بيت المستقبل الموقرة
أيها السيدات والسادة،
يمرّ الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،يزداد تفاقمها بسبب التغيرات والتحوالت
الجارية في هذه المنطقة والعالم .وربما ليس من المبالغة القول بأنها تمسّ عدداً من بلدانه
ألم
وتهددها بالتفكيك على أسس طائفية ومذهبية .وهذه األزمات ،وبقدر ما تش ّكل مرحلة ٍ
ومرارة ،فإنها أيضا ً مرحلة اختبار وامتحان .فأوقات األزمات هي أيضا ً أوقات يمكن للنخب
الناهضة أن تستخدمها لطرح رؤى وتصورات مستقبلية جديدة بما يسمح بتحويل األزمات إلى
فرص لمواجهة المخاطر ولتحقيق التغيير والعودة إلى التالؤم مع المستجدات والتحوالت.

إنّ هذه األزمات الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدر ًا لتغذية وتعميق حالة التراجع
واالنحسار لألمن واالستقرار في المنطقة العربية وهما :أوالً ،وجود أقطار عربية باتت مهددة
باالنزالق إلى مصاف الدول الفاشلة ،بل إنّ بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية.
وثانياً ،تمدد أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .و ُتعد التنظيمات
الجهادية اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه
الظاهرة.
إنّ المتابع لمصير ونتيجة معالجة األزمات المستحكمة في العديد من دول المنطقة العربية
والسيما في العراق واليمن وسوريا وليبيا يتبين له كيف أنّ أغلب الحلول المطروحة ما تزال
تراوح مكانها لناحية الفشل في التوصل الى صيغ ناجحة .والسببُ وبشكل أساسي في قصور
تلك المعالجات المطروحة لألزمات المستحكمة ،التشرذم والتفتت الذي تعيشه تلك المجتمعات
على أكثر من مستوى ،مما دفع بتطور األمور في عدد من تلك البلدان وسوريا على وجه
ً
ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية وإلى نشوء مناطق نفوذ دولية
الخصوص الى تحولها
وإقليمية فيها.
أيها السيدات والسادة،
في مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق؟
لقد أثبتت التجارب السابقة وطبيعة المخاطر السائدة استحالة نجاح الحلول المطروحة في ظل
ازدياد حالة التشظي واالنقسام واالنحالل ،وبالتالي عدم قدرة أي بلد عربي بمفرده على
مواجهتها .ذلك يعني أن فكرة التكامل العربي والعمل على تجميع موارد القوة العربية هو ربما
ً
المرجوة.
بداية وصيانة األمن القومي العربي وتحقيق األهداف
السبيل الوحيد لضمان البقاء
َّ
ُ
تتخذ عناوين تتعلق بمرحلة االنتقال إلى الديمقراطية
حتى العام  ،6102كانت الحلو ُل المقترح ُة
بعد الثورات .إنما بعد ذلك ،والسيما بعد التعملُق المريب والخطير لمنظمة داعش ولظواهر
التطرف والعنف األُخرى ،فقد اختفت معظم تلك العناوين ،إال ّ عنوان وممارسات مقاتلة
اإلرهاب ،وإلى ضرورات االستمرار من جانب المؤسسات الدينية والمفكرين والمثقفين
والسلطات في العمل على مكافحة التطرف .صحيح أنه ما يزال األمران ،أي مقاتلة اإلرهاب،
ومكافحة التطرف ضروريين جداً .لكنّ السؤال األه ّم الذي يطرح نفسه وبإلحاح أيضا ً :كيف
نستنقذ الدولة الوطنية العربية؟
أيها اإلخوة واألخوات،
من جهة أولى ،فإنه لمما ال شك فيه ،أنّ المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة
الفلسطينية ،وأن قضية فلسطين مازالت هي قضية العرب األولى ،وأن تبنيها من قبل مختلف

الشعوب العربية هو أحد أشكال التعبير عن الهوية العربية .فما جرى ويجري من اعتداء
وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه االحتالل اإلسرائيلي في
ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غ ّزة ،وكذلك في محاوالته المستمرة
من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمالً عربيا ً تضامنيا ً إلنهاء حالة االنقسام
الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك فإنه يقتضي عمالً جاداً
وعقالنيا ً ومنظما ً من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،وتظهير
ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .هذا من جانب ،وكذلك ومن
جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية.
من جهة أخرى ،وفي قراءة متأنية وواقعية لما َح َّل بالعرب ،في الكثير من بلدانهم ،من هزائم
ونكبات وما تالها من ر ّدات فعل ،فقد كانت هناك محاوالت عديدة في العالم العربي من أجل
الرد على تلك الهزائم المتالحقة التي تعرض لها اإلنسان العربي وتعرضت لها الدول
والمجتمعات العربية .ولقد اتخذت الردود على تلك الهزائم في وقت مضى شكل االنقالبات
العسكرية واألنظمة الديكتاتورية ،التي أثبتت في المحصلة أنها قاصرة عن ان تعالج تلك
المشكالت المتضخمة والمتفاقمة بداية في حل المشكلة األساس ،وهي استعادة األرض
(األرض الفلسطينية) .كما أنها لم تعالج بشكل صحيح وفعّال مسألة استعادة الكرامة لإلنسان
العربي .وأنا أعني بالكرامة كل ما له عالقة بالحريات والحقوق األساسية سواء أكانت سياسية،
أم اجتماعية ،أم اقتصادية ،أم ثقافية .فلقد تفاقمت النتائج السلبية التي نجمت عن السياسات التي
اتبعتها بعض الحكومات العربية لجهة ممارسات اإلقصاء السياسي واالجتماعي والتضييق
على المجال العام وعلى الحريات المدنية والسياسية في عدد من تلك البلدان .ذلك باإلضافة إلى
عدم التبصر بتداعيات االنفجار السكاني ،وعدم القدرة على تلبية الحاجة المتزايدة للتنمية
واستدامة النمو االقتصادي في العديد من المجتمعات العربية .إنّ تفاعل تلك اإلخفاقات فيما
بينها أدى الى مزيد من التهميش لقطاعات واسعة من المواطنين في تلك الدول وعدم تمكين
تلك القطاعات من المشاركة واإلسهام في تقرير مستقبلها ،وبالتالي عدم القدرة على اإلسهام في
معالجة مشكالتها الحالية والقادمة .ولقد ترافق مع ذلك كله تداعيات الثورة التكنولوجية العظمى
في قطاع االتصاالت التي كسرت حواجز الزمان والمكان وحواجز الدول والجماعات
وحواجز الصمت والخوف مع ما يترتب عن ذلك كله من تداعيات.
أيها السيدات والسادة،
ٌ
إمكانية لنجاح المقاربات في
إنه وعلى الرغم مما سبق إليه القول ،فإ ّنه وبرأيي ماتزال هناك
تطوير بوصلتنا التي يمكن أن تهدينا إلى طريق المعالجات .فبعض الدول العربية الكبرى،
والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي،

قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضْ ع
وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية المُستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على
ً
حماية وتحصينا ً ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يم ِّكن تلك
بناء وتعزيز األمن القومي العربي
الدول أن ّ
تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على أمرين اثنين أساسيَّين :األول في مواجهة التدخالت
الخارجية في شؤون الدول العربية المضطربة أو المه َّددة باالضطراب مثل سورية وليبيا
واليمن والصومال .واألمر الثاني ،العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف
النار وإلى وقف العنف ،وإجراء المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على
إجراء انتخابات ديمقراطية ،واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى.
ُّب في حروب أو
وعندما نقول في البند األول :ضرورة مواجهة التدخالت ،فنحن ال نعني التسب َ
مواجهات جديدة ،بل نعني التبصر والتنبيه إلى المخاطر الشديدة الكامنة والمحدقة بمنطقتنا
العربية إذا لم يجر الحؤول دون وقوع تلك المخاطر .وكذلك ضرورة إدراك أهمية التضامن
فيما بينها ،وبالتالي تعزيز القدرة لديها على التعاون من أجل التفاوُ ض بشي ٍء من الندية
والعقالنية مع القوى الكبرى ،وهي التي صارت الراعية أو الغاضّة النظر عن استشراء وإدامة
االضطراب الداخلي المدمِّر .إ ّنه وعندها يمكن التقدم تدريجيا ً على مسارات التهدئة وتعزيز
االستقرار نحو تحقيق التطور السلمي في المنطقة.
في هذا الصدد ،هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضاً ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة واالحترام
المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت
اإليرانية في المنطقة العربية .تجدر اإلشارة هنا إلى وجوب التنبه أيضا ً إلى أن إيران ال
تستطيع االستمرار في االمتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على
قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط
المتمادي والمنفلش من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة
ثانية .أكان ذلك على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إنّ هذا يقتضي اعتماد
دبلوماسية مبادرة تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر
الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب-وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة
على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون الب ّناء بين الدول العربية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
كذلك األمر فإنّ هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية
التأكيد على مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية
المصالح المشتركة.
انه وفي حالتي إيران وتركيا ،فإنّ المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة جداً
وال ب ّد من التركيز والبناء عليها.

ً
مسؤولية في هذا الشأن هي المملك ُة العربي ُة السعودية،
إنّ الدول العربية المشرقية األكثر
وجمهوري ُة مصر العربية بكونهما الدولتان العربيتان األكبر .ويمكن أن يشترك في هذا الجهد
دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية،
ولكل من تلك الدول عالقات مقبولة إلى
وكذلك أيضا ً المملكة المغربية في المغرب العربي.
ٍ
جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية
والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة األطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضّها على
االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح المشتركة فيما
لكل من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح قوية جداً في
بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إنّ ٍ
العمل على تعزيز االستقرار في الدول المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن
تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة
الفاشية والشعبوية .إنّ هذا يبين الحاجة المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي
واألمني واالقتصادي في تلك الدول المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم.
إنه ومع اإلدراك الكامل للتداعيات السلبية لعدم االستقرار هذا على دول الجوار األوروبي وما
بعده وحاجتهما إلى تعزيز االستقرار والنمو االقتصادي ،لكننا نبقى نحن العرب أصحاب
المصلحة األُولى في استعاد ِة االستقرار لبلداننا ولمنطقتنا .وبالتالي حاجتنا للسعي من أجل
الحؤول دون وقوع المزيد من الخسائر البشرية والتدمير المتعاظم إلمكانات وقدرات الحاضر
والمستقبل .ولذلك ينبغي العمل على تعزيز فرص االستفادة من فكرة المصالح المشتركة .إ ّنه
وفي سبيل بلوغ ذلك يصبح التضامن العربي ضرورة حيا ٍة واستمرار.
أمّا األمر اآلخ ُر فيتعلق بالهدف الحيوي جداً من وراء التضامن والتواصُل مع الدول الكبرى.
وهو استعادةُ االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر اإلمكان بعد
توسُّطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة يمكن أن
تتحدد وتم ِّكن بالتالي من عودة المهجرين قسراً إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا
والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا ً التشارُك مع بعض تلك الدول في
ً
محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمِّشة ألي
إنجاز دساتير تكون
منها .وأيضاً ،وأيضا ً ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل .كذلك من أجل
اإلسهام في اإلقدار على إجراء االنتخابات الديمقراطية ،والتفكير والتدبير الرؤيوي والمتبصر
والمنتج في آن بشأن إعادة االعمار ،وإعادة بناء الجيوش الوطنية ،وتأمين حدود الدول،
واإلنجاز التجريبي للحكم الصالح والرشيد.
أيها السيدات والسادة،
ٌ
ٌ
هائلة وشديدةُ العُسْ ر وطويلة المدى ،كما تد ُّل عليه التجارب في أكثر
عملية
ك أن هذه كلها
ال ش ّ
ِّ
الرهان عليها ال بدي َل عنه ،ألنه متعل ٌق ببقاء الدول ،وباستمرار عيش
من منطقة في العالم ،لكنّ
َ
الناس والحفاظ على كرامتهم ،وإنسانيتهم ،وانتمائهم العربي.

إنّ الموضوعين الرئيسيين إذن للتضامُن العربي هما :أوالً ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانياً ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان
ص ْنع االستقرار .بل إنّ االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما.
في ُ
ك أن التمهيد الجوهريَّ لما نحن بسبيله هو تقوي ُة العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت
وال ش ّ
الجامعة العربية تهلِك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات.
إنّ هذا يوصلنا إلى العوامل األُخرى الستعادة االستقرار ،وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية،
ٌ
ضرورية .وتأتي ضرور ُتها من أنها هي التي ُتثب ُ
َ
اآلفاق
ّت االستقرار ،وتفتح
وهي أمو ٌر
لمستقبل آخر لدولنا ومجتمعاتنا العربية .وأقصِ ُد بذلك ثالثة أمور :بناء دولة القانون
ٍ
والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير
أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني.
يتصل األمر األول مباشر ًة بالمواطنة وحقوقها وأولوياتها وآلياتِها .فاإلحساس باألمن والمساواة
وصون الحقوق األساسيةُ ،ك ُّل ذلك يحقق استقراراً يستعصي على التص ُّدع،
أمام القانون،
َ
وبخاص ٍة إذا اقترن بالسعي الحثيث إلحقاق عدال ٍة اجتماعي ٍة من طريق النمو والتنمية المستدامة،
واالصغاء للحاجات المتنامية للفئات االجتماعية األكثر فقراً و َع َوزاً .فلو نظرنا ،إلى
ْ
لوجدنا بين أسبابها
االضطرابات التي حدثت في المنطقة العربية في السنوات الماضية،
البارزة :االجتماع على المظالم ،والمُعاناة من الفقر وال َع َوز وتفشي الفساد السياسي وغير
السياسي وتردي مستويات اإلنتاجية واإلنجاز .وعندما يحدث االضطراب ،يصب ُح أم ُر
استمراره أو توقفه رهنا ً بردود فعل السلطات ،ووجود فئات داخلية وخارجية تريد استغالله
لمصالحها وأهدافها .وكثير من تلك المشكالت ،وباعتقادي ،كان يمكن تالفيها بسيادة حكم
ال قانون وباالنفتاح وتعزيز المشاركة ،وباإلصغاء للحاجات التنموية لكافة المناطق ولكافة
المكونات االجتماعية وبالتصدي الصحيح المستمر والمتناسق لعوامل الفساد والعمل على وقف
التراجع في معدالت النمو والتنمية المناطقية ،وبالتالي العمل نحو االنتقال المثابر إلى مرحلة
النمو والتنمية المستدامة.
تكافؤ
أما األمر الثاني ،فيشمل االبعاد التربوية والتعليمية والثقافية .هناك تقصي ٌر كبي ٌر وعدم
ٍ
هائل في التعليم بل وتر ٍّد في نوعية مخرجاتنا التعليمية في الكثير من الدول العربية .ولذلك
ٍ
يبرز مدى إلحاح الحاجة إلى توسيع فرص التعليم وتحسين جودته في معظم الدول العربية،
وبخاص ٍة في بلدان االضطراب الحالية .الحقيقة أنه قد أصبح الخروج من هذه الحالة صعبٌ
ت إعادة اإلعمار .إنما ال مخارج ممكنة من
وصعبٌ جداً ،ويكاد يُضاهي في صعوبته عمليا ِ
المُعاناة وانسداد األُفق إال ّ بتطوير التعليم الذي صار أساسيا ً في نهوض المجتمعات والدول،
والذي يكون على الدول العربية القيام به هو العمل على تطوير التعليم بطرائقه وأدواته وغاياته

وإتاحته للجميع والتأكد من جودته وتالؤمه مع حاجات إيجاد فرص العمل الجديدة لألعداد
الكبيرة من الشباب ،ومع حاجات االقتصاد في حاضره واإلعداد لمقتضيات تطوره المستقبلي.
األمر الثالث ويتعلق بالعمل من أجل حضّ المؤسسات الدينية على االهتمام بتجديد الخطاب
الديني ،الذي ير ّكز ويشجع على العلم والتعلم ويؤكد على ثقافة العمل واإلنتاج .ويشجع أيضا ً
على التفكير النقدي في مجتمعاتنا من أجل تغيير الرؤية للعالم لدى أجيالنا القادمة والعمل على
تصحيح المفاهيم التي جرى تحريفُها ،والحؤول دون نشوء أجيال جديدة على التطرف وعلى
معاداة دولنا الوطنية واالنشغال بنشر العنف في العالم .وبالتالي العمل على إيضاح مساوئ
العنف بالداخل و ُتجاه الخارج ،وتوضيح تأثيرات ذلك على االستقرار ،وعلى صورة اإلسالم
في العالم.
أيها السيدات والسادة،
إنّ السبيل الوحيد ،وهو بنظري السبيل الصحيح ،هو في عدم االستكانة وعدم اليأس وعدم
القبول بانكسار إرادتنا وال انكسار إرادة األمة ،أو القبول بالتحول إلى السلبية والعنف القاتل.
فعلى مدى تاريخنا الماضي والحاضر لم يكن األمل وحده وعلى أهميته الكبرى ،هو ما كنا
نصيرنا
نحتاجه وكنا نعود إليه وننتصر به ومعه ،في مواجهة المحن واألزمات .إنّ الذي كان
َ
نصيرنا اآلن وفي المستقبل هو الشجاع ُة في مواجهة الحقيقة ،وفي
في الماضي وسيكون
َ
استخالص الدروس الصحيحة لِ َف َشلِ َنا وتقاعُسِ نا وفي العودة إلى تصويب بوصلتنا نحو ما يجب
أن نقو َم به .وبالتالي في العمل على تزخيم تلك اإلرادة الصامدة والثابتة والمثابرة في مجاالتها
حتى يت َّم لنا ما نريد وتريده شعوبنا العربية.
ويكون ذلك حتما ً بالعودة إلى العروبة المستنيرة والمنفتحة وباإلصرار على انتمائنا العربي
الجامع وأولوية قضيتنا الكبرى فلسطين .وعلى أساس االعتراف المتبادل بعضنا ببعض
واالبتعاد عن سياسات التدخل والسيطرة ،والتقدم على مسارات اإلصالح ،وكذلك التكامل
والتعاون االقتصادي ،وتعزيز المصالح المشتركة بين دولنا وشعوبنا العربية ،وتعزيز التعاون
األمني بين الدول العربية بعضها مع بعضها اآلخر ،بما يسهم أيضا ً في استعادة التوازن
االستراتيجي في المنطقة العربية ،ويعزز مناعة المنطقة في وجه التدخالت اإلقليمية والدولية.

الرئيس الجم ّيل :لوضع ح ّد للفساد في مفاصل الدولة مع تحقيق السيادة الكاملة على كل
التراب الوطني
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور تحت عنوان" :األمن في خضم االنحالل" ،تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية
في الشرق األوسط واقع انحالل النظام اإلقليمي ،الذي عقد في بيت المستقبل سراي بكفيا
صباح اليوم وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن
مؤسسة كونراد اديناور وشارك فيها العديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز
الدراسات العربية واألجنبية.
الرئيس الجم ّيل
والقى الرئيس الجميّل كلمة رحب فيها بالحضور وقال":نلتقي كما درجت العادةُ في هذه
التمرين الذهني
الحوار الحرِّ المج ّر ِد التي ُي ّجس ُدها "بيت المستقبل" .نمارسُ
المساحة ،مساح ُة
َ
ِ
حول المسائ َل المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية
تنازعت فيه وعليه.
نلتقي اليوم في خض ِّم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن
المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من عقد الى
عقد ،يسير متدهورا من السيء الى األسوأ:
ٌ
ٌ
ٌ
سياسية في
نزاعات
نزاعات تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرّت البشر والحجر،
االقليم ،لم توفّر أي جانب من حياة المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة،

بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واسرائيلية
وعربية اسرائيلية،
وعربية ايرانية،
عربية عربية،
وإقليمية:
سياسية
نزاعات
ايرانية ،ودولي ٌّة إقليميّة.
وقال :إزا َء هذا الواقع المتفلّت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدَهم على جز ٍء من المشكلة،
االرض المتحرّكة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
رمال
وتورّ طوا فيها ،وانغمسوا في
ِ
ِ
وجوا ،ومخابرتيا ،ب ِح ّجة المساهمة في الحل .أمّا في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
ٌ
مواقع المعارضة السورية،
روسية على
بدل أن ينحو الى ب ّر األمان .فكانت :صواري ٌخ
ِ
ٌ
ٌ
مواقع ايرانية في
اسرائيلية على
مواقع النظام المشبوهة ،صواري ٌخ
اميركية على
صواري ٌخ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
السعودية،اسلحة
بالستية من اليمن على
ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواري ٌخ
سوريا،صواري ٌخ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
اسرائيلية على غزة بح َِجة حماي ِة القدس .يضاف الى هذا
غارات
سورية على المدنيين،
كيماوية
ُ
تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
المشهد المأزوم،
ي ّ
ُمث ُل هذا االجراء من تح ٍّد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية.
وسأل كل هذا التصعيد هل ينتهي وكيف؟
هل ينتهي على طريقة "إشت ّدي ياأزمة تنفرجي"؟ أم ينتهي على طريقة ال غالب وال مغلوب؟
أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهال ،ماذا عن مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر
الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب والدمار؟ وهل المطلوب تجهي ُل
الفاعل وتبديد المسؤوليات؟
ِ
وانحالل سياسي ،وتف ُككٍ جغرافي-ديموغرافي؟وهل
وأمن مفقود،
هل نحن امام أزم ٍة مفتوحة،
ٍ
ٍ
ٌ
جهة
بفعل الدبلوماسية؟أي
إنفراج؟ وهل االنفرا ُج يحص ُل بقو ِة السالح أم
إنفجارأم
نحن أمام
ِ
ٍ
ٍ
ٌ
أمن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟
دولية ستبادر إلرسا ِء ِ
ٌ
جهة
ودون هذه الثالثية ،ال أمنٌ على االطالق ،أو أمنٌ هشٌ ومستعا ٌر ال يدوم!وهل ثمة
ٌ
السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟أمّا الخشي ُة
دوليةجاهزةٌ أو قادرةٌعلى فرض
ِ
والعدل هو إستسال ٌم
الحق
السالح على حساب
نوع آخر؟فالسال ُم بقو ِة
هي من
ِ
ِ
ٍ
سالم مزعوم من ٍ
ِ
ٌ
باألمر الواقع ،فإمّا قبو ٌل ورضو ٌخوإما هجرةٌ
قسرية ،وهذا ال
بالمدفع هو تسلي ٌم
للقدر .السال ُم
ِ
ِ
السالم هو على طريق ِة
النوع من
يؤسّس الستقرار دائم .ال بل على العكس.إن االدعا َء بهذا
ِ
ِ
َ
الصمت وادعى انه السال ُم"؟
ض
انتصارات القيصر ،التي قي َل فيها "إنه َف َر َ
بقدر ما ننج ُح في بناء السالم المسند إلى
واوضح الرئيس الجميّل :في المنطقة بدءا من لبنانِ ،
والسالم المنشودين
األمن
الحق والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المن َت ُج صالحا إلرسا ِء
ِ
ِ
ٌ
أساس ثالثي ِة
ثابت وال سال َم حقيقي إال على
استقرار
أمن دائ ٌم وال
َ
لصالح األمم والشعوب .وال َ
ِ

الحق والعدل والطمأنينة.وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على
عالّتِها ،بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها،ثم إجراء االنتخابات
النيابية رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات.كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائدع لى
معظم األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية،
وتضع ح ّدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة .وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة
غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي
والدستور اللبناني والميثاق الوطني!
وال ب ّد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما تؤم ّنه من مظل ٍة حامي ٍة سياسيا
وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم ُتحصن بمنظوم ٍة اجرائي ٍة قوامها سيادة
رمال
القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار ،وإال عبثا البنا ُء على
ٍ
متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم اإلنماء وتدمير البنى التحتية في أكثر من منطقة
في لبنان على خلفية حرب تموز .811٢
هل ستنوء الحكومة الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد،
بالعدالة االجتماعية ،إنطالقا من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني؟
محاور هذا المؤتمر حول "األمن
على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين
َ
في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط وسط
واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها".
فلنترك لكم المقاربة ،أنتم أه ُل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية
والجيوسياسية المطلوب رس ُم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كلهذاالمخاض الطويل
من العذاب واالضطهاد والتعسف.
الرئيس السنيورة
والقى الرئيس السنيورة كلمة اعتبر فيها :ان الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة،
وإنّ هذه األزمات الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدرا لتغذية وتعميق حالة التراجع
واالنحسار لألمن واالستقرار في المنطقة العربية وهما :أوال ،وجود أقطار عربية باتت مهددة
باالنزالق إلى مصاف الدول الفاشلة ،بل إنّ بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية.
وثانيا ،تمدد أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .و ُتعد التنظيمات
الجهادية اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه
الظاهرة .في مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق؟

مما ال شك فيه ،أنّ المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما جرى
ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غ ّزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمال عربيا
تضامنيا إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك
فإنه يقتضي عمال جادا وعقالنيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن
جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية.
ٌ
إمكانية لنجاح المقاربات في تطوير
ورأى انه وعلى الرغم مما سبق إليه القول فما تزال هناك
بوصلتنا .فبعض الدول العربية الكبرى ،والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على
الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي ،قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني
واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضْ ع وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية
المُستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على بناء وتعزيز األمن القومي العربي حماية
وتحصينا ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يم ِّكن تلك الدول أن ّ
تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على
أمرين اثنين أساسيَّين :األول في مواجهة التدخالت الخارجية في شؤون الدول العربية
المضطربة أو المه َّددة باالضطراب مثل سورية وليبيا واليمن والصومال .واألمر الثاني ،العمل
في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف النار وإلى وقف العنف ،وإجراء
المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على إجراء انتخابات ديمقراطية،
واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى.
واعتبر الرئيس السنيورة ان هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا ،من
الدولة اإلقليمية الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة
واالحترام المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من
التدخالت اإليرانية في المنطقة العربية .وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران ال تستطيع
االستمرار في االمتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على قاعدة واقعية
تتمثل بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي
والمنفلش من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية.
أكان ذلك على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إنّ هذا يقتضي اعتماد
دبلوماسية مبادرة تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر

الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب -وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة
على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون الب ّناء بين الدول العربية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
ورأى ان هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية التأكيد
على مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية المصالح
المشتركة .انه وفي حالتي إيران وتركيا ،فإنّ المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة
وكثيرة جدا وال ب ّد من التركيز والبناء عليها.
إنّ الدول العربية المشرقية األكثر مسؤولية في هذا الشأن هي المملك ُة العربي ُة السعودية،
وجمهوري ُة مصر العربية بكونهما الدولتان العربيتان األكبر .ويمكن أن يشترك في هذا الجهد
دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية،
ولكل من تلك الدول عالقات مقبولة إلى
وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب العربي.
ٍ
جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية
والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة األطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضّها على
االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح المشتركة فيما
لكل من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح قوية جدا في
بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إنّ ٍ
العمل على تعزيز االستقرار في الدول المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن
تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة
الفاشية والشعبوية .إنّ هذا يبين الحاجة المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي
واألمني واالقتصادي في تلك الدول المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم.
وشدد على استعادةُ االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر اإلمكان
بعد توسُّطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة يمكن أن
تتحدد وتم ِّكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا
والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا التشارُك مع بعض تلك الدول في
إنجاز دساتير تكون محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمِّشة ألي
منها .وأيضا ،وأيضا ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل.
واعتبر إنّ الموضوعين الرئيسيين للتضامُن العربي هما :أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان
ص ْنع االستقرار .بل إنّ االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما.
في ُ

ك أن التمهيد الجوهريَّ لما نحن بسبيله هو تقوي ُة العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت
وال ش ّ
الجامعة العربية تهلِك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات.
ورأى اخيرا ان عوامل استعادة االستقرار ،وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية ،وهي أمو ٌر
ٌ
ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة
االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني.
سفير األلماني
واعلن السفير هوت :هذا المؤتمر يجمع مجموعة من الديبلوماسيين والخبراء المهتمين بالمنطقة
ومعظمكم ينظر بسخط الى ما يجري فيها .انطالقا من الخطابين السابقين من السهل التساؤل
حول منطق وفعالية السياسة الخارجية في السعودية في اليمن؟ وهل لدى ايران بعض
المخاوف المحقة؟ من السهل علينا ان نتفاجئ في المنطق الصادر عن البيت االبيض انتقدوا
ترامب على عقد قمة مع كوريا الشمالية فالغيت.
ما احاول قوله هو ما يقلقنا هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية واهدافها .نتساءل
من غير السهل متابعة التطورات الحاصلة فاالحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي القرار.
هل نؤثر على هذا االحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي االستماع والفهم وارى انه في بعض
االحيان فقدنا القدرة على االنصات والفهم ولهذا فشلنا في مكان ما .علينا ان ندرك ان العالم
ليس ابيضا او اسودا بل متعدد االلوان علينا االنفتاح على الجميع.
الحقائق الجديدة التي طرأت في هذه المساحة الجغرافية ،فنحن ندخل في مرجلة بعد داعش
ولكن ندخل ايضا في مسار ما يعرف بمسار االستانا وهو ليس شامال .الوقائع التي تحصل
وكممثل للغرب نطرح سؤال :كيف اصبحنا في هذه الحالة؟ االجابة هو :نظرا لدور ايران في
المنطقة؟ ما هو مشروعها؟ من الصعب بالنسبة لي ان اجد جواب؟ هناك حلقة صغيرة من
االشخاص يتواجدون حول المرشد وهذه القرارات الجوهرية كيف ستؤثر على المنطقة بعد
خمس سنوات .في الختام ،بعد تعيني كسفير في لبنان كان لدي شعور ان بيروت ستكون
المحفل االنسب لتقريب وجهات النظر بين السعودية وايران .ولكني فوجئت انناعاجزون عن
ذلك ،اتمنى ان نلعب دورا في هذا العالم المجنون.
غاير
اما ممثل مؤسسة كونراد اديناور مالتي غاير فرحب بالحضور شاكرا المنتدين في المؤتمر
مشيرا الى كونراد اديناور تعمل على ثالثة برامج  :برنامج سوريا والعراق  ،برنامج دولة
القانون وبرنامج لبنان.

وشدد على اهمية التعاون مع بيت المستقبل معتبرا ان بيت المستقبل هو االقرب الى المؤسسة
في لينان بالعمل على الترويج لمبادىء الديمقراطية والحوار والسعي الى تأمين منتدى لمناقشة
المسائل السياسية واالمنية  .وامل المزيد من التعاون في السنوات المقبلة.
واعتبر ان أمن الشرق االوسط هو موضوع اساسي وسيبقى كذلك نظرا لتشعباته في المواضيع
وخصوصا بالنسبة الى لبنان الذي هو في خضم النزاعات االقليمية وفي قلب التشرذم القائم في
هذه المنطقة.
وامل ان يشكل هذا المؤتمر نقطة انطالق لحل النزاع لمستقبل افضل في المنطقة.
الجلسات
والتأمت الجلسة األولى تحت عنوان  :اإلنحالل المتعدد األوجه وكان منسقها مدير عام مركز
القدس للدراسات السياسية األردن عريب الرنتاوي وتناولت ظاهرة التفتت التي المت بالمنطقة
وتداعياتها المختلفة ،بدءا من انهيار الحدود الوطنية مرورا بظهور الدول الفاشلة وصوال الى
الخالف السني الشيعي المستفحل والخالفات بين مختلف الشرائح المجتمعية المتنافسة .وتحدث
فيها سفير باكستان السابق لدى الواليات المتحدة حسين حقاني ،البروفسور في جامعة الكويت
شفيق الغبرا ،كبير الباحثين في معهد هوفر جامعة ستانفورد راسل بيرمان.
اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان :تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن
ونسقها بيتر ريميليه من مؤسسة كونراد اديناور وتناولت اهم معالم األزمات الراهنة في
الشرق األوسط ونشوء الميليشيات ذات الهوية اإلتنية والطائفية والمحلية والقبلية .حيث تمكنت
هذه الميليشيات من انتزاع السلطة من الحكومات او تقاسمها معها ،وناقشت الجلسة تداعيات
نشوء هذه الميليشيات وتصاعد سطوتها في مختلف المجاالت وتحدث فيها :المؤسس والرئيس
التنفيذي لمؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري – دبي رياض قهوجي ،كبير
الباحثين في مركز الخليج لإلبحاث – الواليات المتحدة محمد اليحيى  ،والناطق الرسمي
السابق للحكومة العراقية علي الدباغ.
الجلسة الثالثة وكانت تحت عنوان :دراسة حاالت :لبنان ،العراق ،سوريا ودول الخليج ونسقها
األستاذ الجامعي جوزف خوري واستعرضت وصفا لإلضطرابات اإلقليمية الراهنة مع
استشراف لما يمكن ان تؤول اليه األمور في المرحلة المقبلة ،وناقشت موضوع اإلنحالل
وتوضيح طبيعة النظام اإلقليمي المتداعي من وجهة نظر الدول ومن المنظور اإلستراتيجي
وتحدث فيها البروفسور في جامعة الروح القدس فادي األحمر ،رئيس مركز األهرام للدراسات
اإلستراتيجية وحيد عبد المجيد ،الناشط السياسي والباحث والمدير التنفيذي لمبادرة اليوم التالي-
سوريا معتصم السيوفي.

الجم ّيل من بكفيا  :ال استقرار إالّ على اساس ثالثية الحق والعدل والطمأنينة
السنيورة  :لموقف حازم من ايران يؤكد على المصالح المشتركة واالحترام المتبادل
الوكالة الوطنية
الجمعة  82أيار 8102

وطنية  -افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة
"كونراد اديناور" ،تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" ،في "بيت المستقبل" في سراي
بكفيا ،وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن "كونراد
اديناور" والعديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية واألجنبية.
الجم ّيل
وألقى الجميّل كلمة رحب فيها بالحضور ،وقال" :نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة،
مساحة الحوار الحر المجرد التي يجسدها بيت المستقبل .نمارس التمرين الذهني حول المسائل
المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه
وعليه .نلتقي اليوم في خضم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك
على أمن المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من
عقد الى عقد ،يسير متدهورا من السيء الى األسوأ :نزاعات تحولت الى معارك عبثية
وانتحارية دمرت البشر والحجر ،نزاعات سياسية في االقليم ،لم توفر أي جانب من حياة
المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع
واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت نزاعات سياسية وإقليمية :عربية
عربية ،وعربية ايرانية ،وعربية اسرائيلية ،واسرائيلية ايرانية ،ودولية إقليمية".
أضاف" :إزاء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة،
وتورطوا فيها ،وانغمسوا في رمال االرض المتحركة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا

وجوا ،ومخابرتيا ،بحجة المساهمة في الحل .أما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى بر األمان .فكانت :صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية،
صواريخ اميركية على مواقع النظام المشبوهة ،صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في
سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواريخ بالستية من اليمن على السعودية ،اسلحة
كيماوية سورية على المدنيين ،غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس .يضاف الى هذا
المشهد المأزوم ،تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
يمثل هذا االجراء من تحد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية".
وتابع" :كل هذا التصعيد هل ينتهي؟ وكيف؟ هل ينتهي على طريقة إشتدي يا أزمة تنفرجي؟ أم
على طريقة ال غالب وال مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهال ،ماذا عن
مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب
والدمار؟ وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد المسؤوليات؟ هل نحن امام أزمة مفتوحة ،وأمن
مفقود ،وانحالل سياسي ،وتفكك جغرافي -ديموغرافي؟ وهل نحن أمام إنفجار أم إنفراج؟ وهل
االنفراج يحصل بقوة السالح أم بفعل الدبلوماسية؟ أي جهة دولية ستبادر إلرساء أمن المنطقة
الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه الثالثية ،ال أمن على
االطالق ،أو أمن هش ومستعار ال يدوم! وهل ثمة جهة دولية جاهزة أو قادرة على فرض
السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟ أم الخشية هي من سالم مزعوم من نوع
آخر؟ فالسالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل هو إستسالم للقدر .السالم بالمدفع هو
تسليم باألمر الواقع ،فإما قبول ورضوخ وإما هجرة قسرية ،وهذا ال يؤسس الستقرار دائم .ال
بل على العكس .إن االدعاء بهذا النوع من السالم هو على طريقة انتصارات القيصر ،التي
قيل فيها إنه فرض الصمت وادعى انه السالم".
وأردف" :في المنطقة ،بدءا من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق والعدل
والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح األمم
والشعوب .وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق والعدل
والطمأنينة .وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها ،بدءا
بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية رغم
ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية ،وتضع
حدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة ،وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير
المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور
اللبناني والميثاق الوطني .وال بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما
تؤمنه من مظلة حامية سياسيا وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم تحصن
بمنظومة اجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار ،وإال
عبثا البناء على رمال متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم اإلنماء وتدمير البنى

التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز  .811٢هل ستنوء الحكومة
الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد ،بالعدالة االجتماعية،
إنطالقا من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني".
وختم الجميّل" :على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين محاور هذا
المؤتمر حول :األمن في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط وسط ،واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها .فلنترك لكم
المقاربة ،أنتم أهل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية
والجيوسياسية .المطلوب رسم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كل هذا المخاض
الطويل من العذاب واالضطهاد والتعسف".
السنيورة
ثم تحدث السنيورة ،فقال" :يمر الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،وهذه األزمات
الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدرا لتغذية وتعميق حالة التراجع واالنحسار لألمن
واالستقرار في المنطقة العربية ،وهما :أوال ،وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى
مصاف الدول الفاشلة ،بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية .وثانيا ،تمدد
أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .وتعد التنظيمات الجهادية
اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة .في
مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق"؟.
أضاف" :مما ال شك فيه ،أن المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما
جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمال عربيا
تضامنيا إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك
فإنه يقتضي عمال جادا وعقالنيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن
جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية".
ورأى انه "وعلى الرغم مما سبق إليه القول فما تزال هناك إمكانية لنجاح المقاربات في تطوير
بوصلتنا .فبعض الدول العربية الكبرى ،والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على
الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي ،قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني

واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضع وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية
المستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على بناء وتعزيز األمن القومي العربي حماية
وتحصينا ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يمكن تلك الدول أن تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على
أمرين اثنين أساسيين :األول في مواجهة التدخالت الخارجية في شؤون الدول العربية
المضطربة أو المهددة باالضطراب ،مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال .واألمر الثاني،
العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف النار وإلى وقف العنف ،وإجراء
المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على إجراء انتخابات ديمقراطية،
واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى".
واعتبر ان "هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة واالحترام
المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت
اإليرانية في المنطقة العربية .وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران ال تستطيع االستمرار في
االمتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على قاعدة واقعية تتمثل
بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي والمنفلش
من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية .أكان ذلك
على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إن هذا يقتضي اعتماد دبلوماسية مبادرة
تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه
من تدخل وتخريب -وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة على تنمية المصالح
المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون البناء بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية".
وقال" :هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية التأكيد على
مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية المصالح
المشتركة .وفي حالتي إيران وتركيا ،فإن المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة
جدا وال بد من التركيز والبناء عليها .وإن الدول العربية المشرقية األكثر مسؤولية في هذا
الشأن هي المملكة العربية السعودية ،وجمهورية مصر العربية ألنهما الدولتان العربيتان
األكبر .ويمكن أن يشترك في هذا الجهد دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية ،وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب
العربي .ولكل من تلك الدول عالقات مقبولة إلى جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو
المتنافسة على المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة
األطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضها على االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من
أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح المشتركة في ما بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إن لكل
من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح قوية جدا في العمل على تعزيز االستقرار في الدول
المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير

الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة الفاشية والشعبوية .إن هذا يبين الحاجة
المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي واألمني واالقتصادي في تلك الدول
المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم".
وشدد على " استعادة االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر
اإلمكان بعد توسطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة
يمكن أن تتحدد وتمكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على
سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا التشارك مع بعض تلك الدول
في إنجاز دساتير تكون محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمشة
ألي منها .وأيضا ،وأيضا ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل".
واعتبر إن الموضوعين الرئيسيين للتضامن العربي هما :أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان
في صنع االستقرار .بل إن االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما .وال شك أن
التمهيد الجوهري لما نحن بسبيله هو تقوية العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت الجامعة
العربية تهلك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات".
ورأى اخيرا ان "عوامل استعادة االستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية ،هي أمور
ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة
االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني".
السفير األلماني
وأعلن هوت أن "هذا المؤتمر يجمع ديبلوماسيين وخبراء مهتمين بالمنطقة معظمهم ينظر
بسخط الى ما يجري فيها" .وقال" :انطالقا من الخطابين السابقين من السهل التساؤل حول
منطق وفعالية السياسة الخارجية في السعودية ،في اليمن؟ وهل لدى ايران بعض المخاوف
المحقة؟ من السهل علينا ان نتفاجأ في المنطق الصادر عن البيت االبيض ،انتقدوا ترامب على
عقد قمة مع كوريا الشمالية فألغيت".
أضاف" :ما احاول قوله ،هو ما يقلقنا ،هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية
واهدافها .من غير السهل متابعة التطورات الحاصلة فاالحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي
القرار .هل نؤثر على هذه االحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي االستماع والفهم ،وأرى انه في
بعض االحيان فقدنا القدرة على االنصات والفهم ،ولهذا فشلنا في مكان ما .علينا ان ندرك ان
العالم متعدد االلوان ،علينا االنفتاح على الجميع".

وتابع" :حقائق جديدة طرأت في هذه المساحة الجغرافية ،فنحن ندخل في مرحلة ما بعد داعش،
ولكن ندخل ايضا في مسار ما يعرف بمسار االستانا ،وهو ليس شامال .وفي في ظل الوقائع
التي تحصل وكممثل للغرب ،نطرح سؤال :كيف اصبحنا في هذه الحالة؟ االجابة هي :نظرا
لدور ايران في المنطقة؟ ما هو مشروعها؟ من الصعب بالنسبة الي ان اجد جوابا؟ هناك حلقة
صغيرة من االشخاص الذين يتواجدون حول المرشد ،وهذه القرارات الجوهرية كيف ستؤثر
على المنطقة بعد خمس سنوات"؟.
وختم" :بعد تعيني كسفير في لبنان ،كان لدي شعور ان بيروت ستكون المحفل االنسب لتقريب
وجهات النظر بين السعودية وايران .ولكني فوجئت باننا عاجزون عن ذلك ،اتمنى ان نلعب
دورا في هذا العالم المجنون".
غاير
اما غاير ،فأوضح ان "كونراد اديناور تعمل على ثالثة برامج :سوريا والعراق ،دولة القانون
وبرنامج لبنان" .وشدد على "اهمية التعاون مع بيت المستقبل والذي هو االقرب الى المؤسسة
في لبنان بالعمل على الترويج لمبادئ الديمقراطية والحوار والسعي الى تأمين منتدى لمناقشة
المسائل السياسية واالمنية ،وآمل المزيد من التعاون في السنوات المقبلة".
واعتبر ان "أمن الشرق االوسط هو موضوع اساسي ،وسيبقى كذلك نظرا لتشعباته في
المواضيع وخصوصا بالنسبة الى لبنان الذي هو في خضم النزاعات االقليمية وفي قلب
التشرذم القائم في هذه المنطقة" ،وأمل "ان يشكل هذا المؤتمر نقطة انطالق لحل النزاع
لمستقبل افضل في المنطقة".
الجلسات
الجلسة األولى التأمت تحت عنوان "اإلنحالل المتعدد األوجه" ،وكان منسقها المدير العام
لمركز القدس للدراسات السياسية -األردن عريب الرنتاوي ،وتناولت "ظاهرة التفتت التي
المت بالمنطقة وتداعياتها المختلفة ،بدءا من انهيار الحدود الوطنية مرورا بظهور الدول
الفاشلة وصوال الى الخالف السني الشيعي المستفحل والخالفات بين مختلف الشرائح
المجتمعية المتنافسة" .وتحدث فيها سفير باكستان السابق لدى الواليات المتحدة حسين حقاني،
البروفسور في جامعة الكويت شفيق الغبرا وكبير الباحثين في معهد هوفر جامعة ستانفورد
راسل بيرمان.
اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن"،

ونسقها بيتر ريميليه من مؤسسة "كونراد اديناور" ،وتناولت "اهم معالم األزمات الراهنة في
الشرق األوسط ونشوء الميليشيات ذات الهوية اإلتنية والطائفية والمحلية والقبلية .حيث تمكنت
هذه الميليشيات من انتزاع السلطة من الحكومات او تقاسمها معها ،وناقشت الجلسة تداعيات
نشوء هذه الميليشيات وتصاعد سطوتها في مختلف المجاالت" ،وتحدث فيها :المؤسس
والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري -دبي رياض قهوجي،
كبير الباحثين في مركز الخليج لإلبحاث -الواليات المتحدة محمد اليحيى والناطق الرسمي
السابق للحكومة العراقية علي الدباغ.
الجلسة الثالثة وكانت تحت عنوان "دراسة حاالت :لبنان ،العراق ،سوريا ودول الخليج" ،نسقها
األستاذ الجامعي جوزف خوري واستعرضت وصفا ل"اإلضطرابات اإلقليمية الراهنة مع
استشراف لما يمكن ان تؤول اليه األمور في المرحلة المقبلة" ،وناقشت موضوع "اإلنحالل
وتوضيح طبيعة النظام اإلقليمي المتداعي من وجهة نظر الدول ومن المنظور اإلستراتيجي"،
وتحدث فيها البروفسور في جامعة الروح القدس فادي األحمر ،رئيس مركز األهرام للدراسات
اإلستراتيجية وحيد عبد المجيد ،الناشط السياسي والباحث والمدير التنفيذي لمبادرة اليوم التالي-
سوريا معتصم السيوفي .
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد
اديناور" ،تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" ،في "بيت المستقبل" في سراي بكفيا،
وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن "كونراد
اديناور" والعديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية واألجنبية.
وألقى الجميّل كلمة رحب فيها بالحضور ،وقال" :نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة،
مساحة الحوار الحر المجرد التي يجسدها بيت المستقبل .نمارس التمرين الذهني حول المسائل
المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه
وعليه .نلتقي اليوم في خضم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك
على أمن المنطقة و استقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من
عقد الى عقد ،يسير متدهورا من السيء الى األسوأ :نزاعات تحولت الى معارك عبثية
وانتحارية دمرت البشر والحجر ،نزاعات سياسية في االقليم ،لم توفر أي جانب من حياة
المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع
واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت نزاعات سياسية وإقليمية :عربية
عربية ،وعربية ايرانية ،وعربية اسرائيلية ،واسرائيلية ايرانية ،ودولية إقليمية".
أضاف" :إزاء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة،
وتورطوا فيها ،وانغمسوا في رمال االرض المتحركة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
وجوا ،ومخابرتيا ،بحجة المساهمة في الحل .أما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى بر األمان .فكانت :صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية،
صواريخ اميركية على مواقع النظام المشبوهة ،صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في
سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواريخ بالستية من اليمن على السعودية ،اسلحة
كيماوية سورية على المدنيين ،غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس .يضاف الى هذا

المشهد المأزوم ،تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
يمثل هذا االجراء من تحد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية".
وتابع" :كل هذا التصعيد هل ينتهي؟ وكيف؟ هل ينتهي على طريقة إشتدي يا أزمة تنفرجي؟ أم
على طريقة ال غالب وال مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهال ،ماذا عن
مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب
والدمار؟ وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد المسؤوليات؟ هل نحن امام أزمة مفتوحة ،وأمن
مفقود ،وانحالل سياسي ،وتفكك جغرافي -ديموغرافي؟ وهل نحن أمام إنفجار أم إنفراج؟ وهل
االنفراج يحصل بقوة السالح أم بفعل الدبلوماسية؟ أي جهة دولية ستبادر إلرساء أمن المنطقة
الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه الثالثية ،ال أمن على
االطالق ،أو أمن هش ومستعار ال يدوم! وهل ثمة جهة دولية جاهزة أو قادرة على فرض
السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟ أم الخشية هي من سالم مزعوم من نوع
آخر؟ فالسالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل هو إستسالم للقدر .السالم بالمدفع هو
تسليم باألمر الواقع ،فإما قبول ورضوخ وإما هجرة قسرية ،وهذا ال يؤسس الستقرار دائم .ال
بل على العكس .إن االدعاء بهذا النوع من السالم هو على طريقة انتصارات القيصر ،التي
قيل فيها إنه فرض الصمت وادعى انه السالم".
وأردف" :في المنطقة ،بدءا من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق والعدل
والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح األمم
والشعوب .وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق والعدل
والطمأنينة .وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها ،بدءا
بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية رغم
ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية ،وتضع
حدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة ،وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير
المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور
اللبناني والميثاق الوطني .وال بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما
تؤمنه من مظلة حامية سياسيا وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم تحصن
بمنظومة اجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار ،وإال
عبثا البناء على رمال متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم اإلنماء وتدمير البنى
التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز  .811٢هل ستنوء الحكومة
الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد ،بالعدالة االجتماعية،
إنطالقا من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني".

وختم الجميّل" :على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين محاور هذا
المؤتمر حول :األمن في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط وسط ،واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها .فلنترك لكم
المقاربة ،أنتم أهل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية
والجيوسياسية .المطلوب رسم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كل هذا المخاض
الطويل من العذاب واالضطهاد والتعسف".
ثم تحدث السنيورة ،فقال" :يمر الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،وهذه األزمات
الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدرا لتغذية وتعميق حالة التراجع واالنحسار لألمن
واالستقرار في المنطقة العربية ،وهما :أوال ،وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى
مصاف الدول الفاشلة ،بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية .وثانيا ،تمدد
أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .وتعد التنظيمات الجهادية
اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة .في
مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق"؟.
أضاف" :مما ال شك فيه ،أن المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما
جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمال عربيا
تضامنيا إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك
فإنه يقتضي عمال جادا وعقالنيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن
جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية".
ورأى انه "وعلى الرغم مما سبق إليه القول فما تزال هناك إمكانية لنجاح المقاربات في تطوير
بوصلتنا .فبعض الدول العربية الكبرى ،والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على
الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي ،قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني
واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضع وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية
المستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على بناء وتعزيز األمن القومي العربي حماية
وتحصينا ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يمكن تلك الدول أن تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على
أمرين اثنين أساسيين :األول في مواجهة التدخالت الخارجية في شؤون الدول العربية
المضطربة أو المهددة باالضطراب ،مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال .واألمر الثاني،
العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف النار وإلى وقف العنف ،وإجراء

المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على إجراء انتخابات ديمقراطية،
واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى".
واعتبر ان "هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة واالحترام
المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت
اإليرانية في المنطقة العربية .وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران ال تستطيع االستمرار في
االمتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على قاعدة واقعية تتمثل
بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي والمنفلش
من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية .أكان ذلك
على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إن هذا يقتضي اعتماد دبلوماسية مبادرة
تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه
من تدخل وتخريب -وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة على تنمية المصالح
المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون البناء بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية
اإليرانية".
وقال" :هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية التأكيد على
مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية المصالح
المشتركة .وفي حالتي إيران وتركيا ،فإن المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة
جدا وال بد من التركيز والبناء عليها .وإن الدول العربية المشرقية األكثر مسؤولية في هذا
الشأن هي المملكة العربية السعودية ،وجمهورية مصر العربية ألنهما الدولتان العربيتان
األكبر .ويمكن أن يشترك في هذا الجهد دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية ،وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب
العربي .ولكل من تلك الدول عالقات مقبولة إلى جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو
المتنافسة على المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة
األطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضها على االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من
أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح المشتركة في ما بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إن لكل
من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح قوية جدا في العمل على تعزيز االستقرار في الدول
المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير
الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة الفاشية والشعبوية .إن هذا يبين الحاجة
المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي واألمني واالقتصادي في تلك الدول
المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم".
وشدد على " استعادة االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر
اإلمكان بعد توسطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة

يمكن أن تتحدد وتمكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على
سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا التشارك مع بعض تلك الدول
في إنجاز دساتير تكون محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمشة
ألي منها .وأيضا ،وأيضا ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل".
واعتبر إن الموضوعين الرئيسيين للتضامن العربي هما :أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان
في صنع االستقرار .بل إن االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما .وال شك أن
التمهيد الجوهري لما نحن بسبيله هو تقوية العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت الجامعة
العربية تهلك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات".
ورأى اخيرا ان "عوامل استعادة االستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية ،هي أمور
ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة
االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني".
وأعلن هوت أن "هذا المؤتمر يجمع ديبلوماسيين وخبراء مهتمين بالمنطقة معظمهم ينظر
بسخط الى ما يجري فيها" .وقال" :انطالقا من الخطابين السابقين من السهل التساؤل حول
منطق وفعالية السياسة الخارجية في السعودية ،في اليمن؟ وهل لدى ايران بعض المخاوف
المحقة؟ من السهل علينا ان نتفاجأ في المنطق الصادر عن البيت االبيض ،انتقدوا ترامب على
عقد قمة مع كوريا الشمالية فألغيت".
أضاف" :ما احاول قوله ،هو ما يقلقنا ،هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية
واهدافها .من غير السهل متابعة التطورات الحاصلة فاالحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي
القرار .هل نؤثر على هذه االحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي االستماع والفهم ،وأرى انه في
بعض االحيان فقدنا القدرة على االنصات والفهم ،ولهذا فشلنا في مكان ما .علينا ان ندرك ان
العالم متعدد االلوان ،علينا االنفتاح على الجميع".
وتابع" :حقائق جديدة طرأت في هذه المساحة الجغرافية ،فنحن ندخل في مرحلة ما بعد داعش،
ولكن ندخل ايضا في مسار ما يعرف بمسار االستانا ،وهو ليس شامال .وفي في ظل الوقائع
التي تحصل وكممثل للغرب ،نطرح سؤال :كيف اصبحنا في هذه الحالة؟ االجابة هي :نظرا
لدور ايران في المنطقة؟ ما هو مشروعها؟ من الصعب بالنسبة الي ان اجد جوابا؟ هناك حلقة
صغيرة من االشخاص الذين يتواجدون حول المرشد ،وهذه القرارات الجوهرية كيف ستؤثر
على المنطقة بعد خمس سنوات"؟.
وختم" :بعد تعيني كسفير في لبنان ،كان لدي شعور ان بيروت ستكون المحفل االنسب لتقريب
وجهات النظر بين السعودية وايران .ولكني فوجئت باننا عاجزون عن ذلك ،اتمنى ان نلعب
دورا في هذا العالم المجنون".

اما غاير ،فأوضح ان "كونراد اديناور تعمل على ثالثة برامج :سوريا والعراق ،دولة القانون
وبرنامج لبنان" .وشدد على "اهمية التعاون مع بيت المستقبل والذي هو االقرب الى المؤسسة
في لبنان بالعمل على الترويج لمبادئ الديمقراطية والحوار والسعي الى تأمين منتدى لمناقشة
المسائل السياسية واالمنية ،وآمل المزيد من التعاون في السنوات المقبلة".
واعتبر ان "أمن الشرق االوسط هو موضوع اساسي ،وسيبقى كذلك نظرا لتشعباته في
المواضيع وخصوصا بالنسبة الى لبنان الذي هو في خضم النزاعات االقليمية وفي قلب
التشرذم القائم في هذه المنطقة" ،وأمل "ان يشكل هذا المؤتمر نقطة انطالق لحل النزاع
لمستقبل افضل في المنطقة".
الجلسة األولى التأمت تحت عنوان "اإلنحالل المتعدد األوجه" ،وكان منسقها المدير العام
لمركز القدس للدراسات السياسية -األردن عريب الرنتاوي ،وتناولت "ظاهرة التفتت التي
المت بالمنطقة وتداعياتها المختلفة ،بدءا من انهيار الحدود الوطنية مرورا بظهور الدول
الفاشلة وصوال الى الخالف السني الشيعي المستفحل والخالفات بين مختلف الشرائح
المجتمعية المتنافسة" .وتحدث فيها سفير باكستان السابق لدى الواليات المتحدة حسين حقاني،
البروفسور في جامعة الكويت شفيق الغبرا وكبير الباحثين في معهد هوفر جامعة ستانفورد
راسل بيرمان.
اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن"،
ونسقها بيتر ريميليه من مؤسسة "كونراد اديناور" ،وتناولت "اهم معالم األزمات الراهنة في
الشرق األوسط ونشوء الميليشيات ذات الهوية اإلتنية والطائفية والمحلية والقبلية .حيث تمكنت
هذه الميليشيات من انتزاع السلطة من الحكومات او تقاسمها معها ،وناقشت الجلسة تداعيات
نشوء هذه الميليشيات وتصاعد سطوتها في مختلف المجاالت" ،وتحدث فيها :المؤسس
والرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري -دبي رياض قهوجي،
كبير الباحثين في مركز الخليج لإلبحاث -الواليات المتحدة محمد اليحيى والناطق الرسمي
السابق للحكومة العراقية علي الدباغ.
الجلسة الثالثة وكانت تحت عنوان "دراسة حاالت :لبنان ،العراق ،سوريا ودول الخليج" ،نسقها
األستاذ الجامعي جوزف خوري واستعرضت وصفا ل"اإلضطرابات اإلقليمية الراهنة مع
استشراف لما يمكن ان تؤول اليه األمور في المرحلة المقبلة" ،وناقشت موضوع "اإلنحالل
وتوضيح طبيعة النظام اإلقليمي المتداعي من وجهة نظر الدول ومن المنظور اإلستراتيجي"،
وتحدث فيها البروفسور في جامعة الروح القدس فادي األحمر ،رئيس مركز األهرام للدراسات
اإلستراتيجية وحيد عبد المجيد ،الناشط السياسي والباحث والمدير التنفيذي لمبادرة اليوم التالي-
سوريا معتصم السيوفي .

أمين الجم ّيل :السالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل ال يؤسس الستقرار دائم
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أكد الرئيس السابق أمين الجميّل ،في كلمة له خالل افتتاحه المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل"
بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" ،في بيت
المستقبل في سراي بكفيا" ،أننا نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة ،مساحة الحوار الحر
المجرد التي يجسدها بيت المستقبل ،نمارس التمرين الذهني حول المسائل المعاصرة المتواجدة
على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه وعليه ،نلتقي اليوم في
خضم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن المنطقة
واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من عقد الى عقد ،يسير
متدهورا من السيء الى األسوأ نزاعات تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرت البشر
والحجر ،نزاعات سياسية في االقليم ،لم توفر أي جانب من حياة المجتمع ،ولم تقتصر على
النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده
وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت نزاعات سياسية وإقليمية :عربية عربية ،وعربية ايرانية،
وعربية اسرائيلية ،واسرائيلية ايرانية ،ودولية إقليمية".
وأوضح أنه "ازاء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة،

وتورطوا فيها ،وانغمسوا في رمال االرض المتحركة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
وجوا ،ومخابرتيا ،بحجة المساهمة في الحل ،أما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى بر األمان فكانت صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية ،صواريخ
اميركية على مواقع النظام المشبوهة ،صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في
سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواريخ بالستية من اليمن على السعودية ،اسلحة
كيماوية سورية على المدنيين ،غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس .يضاف الى هذا
المشهد المأزوم ،تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
يمثل هذا االجراء من تحد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية".
وتساءل الجميّل "كل هذا التصعيد هل ينتهي؟ وكيف؟ هل ينتهي على طريقة إشتدي يا أزمة
تنفرجي؟ أم على طريقة ال غالب وال مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن
مهال ،ماذا عن مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل
هذا الخراب والدمار؟ وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد المسؤوليات؟ هل نحن امام أزمة
مفتوحة ،وأمن مفقود ،وانحالل سياسي ،وتفكك جغرافي -ديموغرافي؟ وهل نحن أمام إنفجار
أم إنفراج؟ وهل االنفراج يحصل بقوة السالح أم بفعل الدبلوماسية؟ أي جهة دولية ستبادر
إلرساء أمن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه
الثالثية ،ال أمن على االطالق ،أو أمن هش ومستعار ال يدوم ،وهل ثمة جهة دولية جاهزة أو
قادرة على فرض السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟ أم الخشية هي من سالم
مزعوم من نوع آخر" ،معتبرا أن "السالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل هو إستسالم
للقدر وهو تسليم باألمر الواقع ،فإما قبول ورضوخ وإما هجرة قسرية ،وهذا ال يؤسس
الستقرار دائم ال بل على العكس إن االدعاء بهذا النوع من السالم هو على طريقة انتصارات
القيصر ،التي قيل فيها إنه فرض الصمت وادعى انه السالم".
وتابع بالقول "في المنطقة ،بدءا من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق
والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح
األمم والشعوب وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق
والعدل والطمأنينة وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها،
بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية
رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة" ،منوها الى أنه "يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا
البنيوية ،وتضع حدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة ،وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة
الكاملة غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون
الدولي والدستور اللبناني والميثاق الوطني وال بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية
المشكورة للبنان لما تؤمنه من مظلة حامية سياسيا وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى
قاصرة ما لم تحصن بمنظومة اجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن

حرائق الجوار ،وإال عبثا البناء على رمال متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم
اإلنماء وتدمير البنى التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز  811٢هل
ستنوء الحكومة الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد ،بالعدالة
االجتماعية ،إنطالقا من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني".
وختم الجميّل بالقول "على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين محاور هذا
المؤتمر حول األمن في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط وسط ،واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها .فلنترك لكم
المقاربة ،أنتم أهل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية
والجيوسياسية .المطلوب رسم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كل هذا المخاض
الطويل من العذاب واالضطهاد والتعسف".

الجم ّيل :ال استقرار إال على أساس ثالثية الحق والعدل والطمأنينة
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد
اديناور" ،تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" ،في "بيت المستقبل" في سراي بكفيا،
وألقى الجميّل كلمة رحب فيها بالحضور ،وقال" :نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة،
مساحة الحوار الحر المجرد التي يجسدها بيت المستقبل .نمارس التمرين الذهني حول المسائل
المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه
وعليه .نلتقي اليوم في خضم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك
على أمن المنطقة واستقرارها".
أضاف" :إزاء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة،
وتورطوا فيها ،وانغمسو ا في رمال االرض المتحركة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
وجوا ،ومخابرتيا ،بحجة المساهمة في الحل .أما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى بر األمان .فكانت :صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية،
صواريخ اميركية على مواقع النظام المشبوهة ،صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في
سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواريخ بالستية من اليمن على السعودية ،اسلحة
كيماوية سورية على المدنيين ،غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس".
وتابع" :في المنطقة ،بدءا من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق والعدل
والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح األمم
والشعوب .وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق والعدل
والطمأنينة .وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها ،بدءا
بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية رغم
ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة"

السنيورة :يجب التأكيد على المصالح المشتركة مع ايران للحد من تدخالتها بالمنطقة العربية
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أكد رئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة ،في كلمة له خالل افتتاح المؤتمر الذي نظمه "بيت
المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" في بيت
المستقبل في سراي بكفيا ،أنه "يمر الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،وهذه األزمات
الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدرا لتغذية وتعميق حالة التراجع واالنحسار لألمن
واالستقرار في المنطقة العربية ،وهما أوال ،وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى مصاف
الدول الفاشلة ،بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية وثانيا ،تمدد أدوار الفاعلين
السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف وتعد التنظيمات الجهادية اإلرهابية العابرة لحدود
الدول ،وفي مقدمتها" تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة .في مواجهة مخاطر التمزق
والتفكك" ،متسائال "ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق"؟
ونوه الى أنه "مما ال شك فيه ،أن المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما
جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وكذلك في
محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمال عربيا تضامنيا إلنهاء
حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا كذلك فإنه يقتضي عمال جادا
وعقالنيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،وتظهير
ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي ومن جانب آخر لتظهير فكرة
المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في الشرق األوسط واستمرار
الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس لحل الكثير من المشكالت في
المنطقة العربية".
كما رأى انه "وعلى الرغم مما سبق إليه القول فما تزال هناك إمكانية لنجاح المقاربات في تطوير
بوصلتنا فبعض الدول العربية الكبرى ،والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على الحركة
وصناعة القرار الوطني والقومي ،قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني واالقتصادي فيما بينها
على المبادرة إلى وضع وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية المستندة الى نظام المصلحة

العربية وأن تعمل على بناء وتعزيز األمن القومي العربي حماية وتحصينا ألمنها في الوقت ذاتهط،
الفتا الى أن "ذلك بما يمكن تلك الدول أن تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على أمرين اثنين أساسيين
األول في مواجهة التدخالت الخارجية في شؤون الدول العربية المضطربة أو المهددة باالضطراب،
مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال .واألمر الثاني ،العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل
إلى وقف النار وإلى وقف العنف ،وإجراء المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة
على إجراء انتخابات ديمقراطية ،واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى".
واعتبر السنيورة ان "هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة واالحترام المتبادل
الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت اإليرانية في المنطقة
العربية ،وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران ال تستطيع االستمرار في االمتداد والتخريب الذي
تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك
والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي والمنفلش من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات
الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية .أكان ذلك على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها
االجتماعي ،إن هذا يقتضي اعتماد دبلوماسية مبادرة تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر
التي قد تحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب وكشرح في ذات الوقت -للفرص
والمنافع القائمة على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون البناء بين الدول العربية
والجمهورية اإلسالمية اإليرانية".
وذكر أن "هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية التأكيد على
مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية المصالح المشتركة،
وفي حالتي إيران وتركيا ،فإن المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة جدا وال بد من
التركيز والبناء عليها ،وإن الدول العربية المشرقية األكثر مسؤولية في هذا الشأن هي المملكة
العربية السعودية ،وجمهورية مصر العربية ألنهما الدولتان العربيتان األكبر ،ويمكن أن يشترك في
هذا الجهد دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة األردنية
الهاشمية ،وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب العربي .ولكل من تلك الدول عالقات مقبولة إلى
جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية والكبرى،
بما يسهم في اكتساب ثقة األطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضها على االستماع إلى صوت
العقل ،وكذلك من أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح المشتركة في ما بينها في الحاضر
والمستقبل .ثم إن لكل من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح قوية جدا في العمل على تعزيز
االستقرار في الدول المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن تفاقم مشكالت المهاجرين
والهجرة غير الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة الفاشية والشعبوية .إن هذا يبين
الحاجة المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي واألمني واالقتصادي في تلك الدول
المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم".
وشدد على "استعادة االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر اإلمكان بعد
توسطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة يمكن أن تتحدد
وتمكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا والعراق واليمن
وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا التشارك مع بعض تلك الدول في إنجاز دساتير تكون

محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمشة ألي منها .وأيضا ،وأيضا ضامنة
لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل".
واعتبر أن "الموضوعين الرئيسيين للتضامن العربي هما أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة الثقة
بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون والنظام ،وثانيا،
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان في صنع االستقرار .بل
إن االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما .وال شك أن التمهيد الجوهري لما نحن بسبيله
هو تقوية العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت الجامعة العربية تهلك ،تحت وطأة النزاعات
واالنقسامات" ،الفتا الى أن "عوامل استعادة االستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية ،هي أمور
ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة االجتماعية
بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني".
من جهته ،أعلن السفير االلماني مارتن هوت أن "هذا المؤتمر يجمع ديبلوماسيين وخبراء مهتمين
بالمنطقة معظمهم ينظر بسخط الى ما يجري فيها" ،ذاكرا أنه "انطالقا من الخطابين السابقين من
السهل التساؤل حول منطق وفعالية السياسة الخارجية في السعودية ،في اليمن؟ وهل لدى ايران
بعض المخاوف المحقة؟ من السهل علينا ان نتفاجأ في المنطق الصادر عن البيت االبيض ،انتقدوا
ترامب على عقد قمة مع كوريا الشمالية فألغيت".
ونوه الى أن "ما احاول قوله ،هو ما يقلقنا ،هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية واهدافها.
من غير السهل متابعة التطورات الحاصلة فاالحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي القرار .هل
نؤثر على هذه االحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي االستماع والفهم ،وأرى انه في بعض االحيان
فقدنا القدرة على االنصات والفهم ،ولهذا فشلنا في مكان ما .علينا ان ندرك ان العالم متعدد االلوان،
علينا االنفتاح على الجميع".
كما نوه الى"حقائق جديدة طرأت في هذه المساحة الجغرافية ،فنحن ندخل في مرحلة ما بعد داعش،
ولكن ندخل ايضا في مسار ما يعرف بمسار االستانا ،وهو ليس شامال .وفي في ظل الوقائع التي
تحصل وكممثل للغرب ،نطرح سؤال :كيف اصبحنا في هذه الحالة؟ االجابة هي نظرا لدور ايران
في المنطقة؟ ما هو مشروعها؟ من الصعب بالنسبة الي ان اجد جوابا؟ هناك حلقة صغيرة من
االشخاص الذين يتواجدون حول المرشد ،وهذه القرارات الجوهرية كيف ستؤثر على المنطقة بعد
خمس سنوات"؟
وختم بالقول "بعد تعيني كسفير في لبنان ،كان لدي شعور ان بيروت ستكون المحفل االنسب لتقريب
وجهات النظر بين السعودية وايران ولكني فوجئت باننا عاجزون عن ذلك ،اتمنى ان نلعب دورا في
هذا العالم المجنون".

أمين الجم ّيل :السالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل ال يؤسس الستقرار دائم
موقع elnashra

تابع

أكد الرئيس السابق أمين الجميّل ،في كلمة له خالل افتتاحه المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل"
بالتعاون مع مؤسسة "كونراد اديناور" تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" ،في بيت
المستقبل في سراي بكفيا" ،أننا نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة ،مساحة الحوار الحر
المجرد التي يجسدها بيت المستقبل ،نمارس التمرين الذهني حول المسائل المعاصرة المتواجدة
على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه وعليه ،نلتقي اليوم في
خضم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن المنطقة
واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من عقد الى عقد ،يسير
متدهورا من السيء الى األسوأ نزاعات تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرت البشر
والحجر ،نزاعات سياسية في االقليم ،لم توفر أي جانب من حياة المجتمع ،ولم تقتصر على
النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده
وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت نزاعات سياسية وإقليمية :عربية عربية ،وعربية ايرانية،
وعربية اسرائيلية ،واسرائيلية ايرانية ،ودولية إقليمية".
وأوضح أنه "ازاء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة،
وتورطوا فيها ،وانغمسوا في رمال االرض المتحركة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
وجوا ،ومخابرتيا ،بحجة المساهمة في الحل ،أما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى بر األمان فكانت صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية ،صواريخ
اميركية على مواقع النظام المشبوهة ،صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في
سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواريخ بالستية من اليمن على السعودية ،اسلحة
كيماوية سورية على المدنيين ،غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس .يضاف الى هذا
المشهد المأزوم ،تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
يمثل هذا االجراء من تحد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية".

وتساءل الجميّل "كل هذا التصعيد هل ينتهي؟ وكيف؟ هل ينتهي على طريقة إشتدي يا أزمة
تنفرجي؟ أم على طريقة ال غالب وال مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن
مهال ،ماذا عن مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل
هذا الخراب والدمار؟ وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد المسؤوليات؟ هل نحن امام أزمة
مفتوحة ،وأمن مفقود ،وانحالل سياسي ،وتفكك جغرافي -ديموغرافي؟ وهل نحن أمام إنفجار
أم إنفراج؟ وهل االنفراج يحصل بقوة السالح أم بفعل الدبلوماسية؟ أي جهة دولية ستبادر
إلرساء أمن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه
الثالثية ،ال أمن على االطالق ،أو أمن هش ومستعار ال يدوم ،وهل ثمة جهة دولية جاهزة أو
قادرة على فرض السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟ أم الخشية هي من سالم
مزعوم من نوع آخر" ،معتبرا أن "السالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل هو إستسالم
للقدر وهو تسليم باألمر الواقع ،فإما قبول ورضوخ وإما هجرة قسرية ،وهذا ال يؤسس
الستقرار دائم ال بل على العكس إن االدعاء بهذا النوع من السالم هو على طريقة انتصارات
القيصر ،التي قيل فيها إنه فرض الصمت وادعى انه السالم".
وتابع بالقول "في المنطقة ،بدءا من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق
والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح
األمم والشعوب وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق
والعدل والطمأنينة وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها،
بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية
رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة" ،منوها الى أنه "يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا
البنيوية ،وتضع حدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة ،وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة
الكاملة غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون
الدولي والدستور اللبناني والميثاق الوطني وال بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية
المشكورة للبنان لما تؤمنه من مظلة حامية سياسيا وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى
قاصرة ما لم تحصن بمنظومة اجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن
حرائق الجوار ،وإال عبثا البناء على رمال متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم
اإلنماء وتدمير البنى التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز  811٢هل
ستنوء الحكومة الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد ،بالعدالة
االجتماعية ،إنطالقا من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني".
وختم الجميّل بالقول "على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين محاور هذا
المؤتمر حول األمن في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط وسط ،واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها .فلنترك لكم
المقاربة ،أنتم أهل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية
والجيوسياسية .المطلوب رسم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كل هذا المخاض
الطويل من العذاب واالضطهاد والتعسف"
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد
اديناور" ،تحت عنوان "األمن في خضم االنحالل" ،في "بيت المستقبل" في سراي بكفيا،
وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن "كونراد اديناور"
والعديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية واألجنبية.
الجميّل
وألقى الجميّل كلمة رحب فيها بالحضور ،وقال" :نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة،
مساحة الحوار الحر المجرد التي يجسدها بيت المستقبل .نمارس التمرين الذهني حول المسائل
المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية تنازعت فيه
وعليه .نلتقي اليوم في خضم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك
على أمن المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من
عقد الى عقد ،يسير متدهورا من السيء الى األسوأ :نزاعات تحولت الى معارك عبثية
وانتحارية دمرت البشر والحجر ،نزاعات سياسية في االقليم ،لم توفر أي جانب من حياة
المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع
واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت نزاعات سياسية وإقليمية :عربية
عربية ،وعربية ايرانية ،وعربية اسرائيلية ،واسرائيلية ايرانية ،ودولية إقليمية".
أضاف" :إزاء هذا الواقع المتفلت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدهم على جزء من المشكلة،
وتورطوا فيها ،وانغمسوا في رمال االرض المتحركة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا

وجوا ،ومخابرتيا ،بحجة المساهمة في الحل .أما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى بر األمان .فكانت :صواريخ روسية على مواقع المعارضة السورية ،صواريخ
اميركية على مواقع النظام المشبوهة ،صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في
سوريا،صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة ،صواريخ بالستية من اليمن على السعودية ،اسلحة
كيماوية سورية على المدنيين ،غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس .يضاف الى هذا
المشهد المأزوم ،تداعيات القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما
يمثل هذا االجراء من تحد للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية".
وتابع" :كل هذا التصعيد هل ينتهي؟ وكيف؟ هل ينتهي على طريقة إشتدي يا أزمة تنفرجي؟ أم
على طريقة ال غالب وال مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهال ،ماذا عن
مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب
والدمار؟ وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد المسؤوليات؟ هل نحن امام أزمة مفتوحة ،وأمن
مفقود ،وانحالل سياسي ،وتفكك جغرافي -ديموغرافي؟ وهل نحن أمام إنفجار أم إنفراج؟ وهل
االنفراج يحصل بقوة السالح أم بفعل الدبلوماسية؟ أي جهة دولية ستبادر إلرساء أمن المنطقة
الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه الثالثية ،ال أمن على
االطالق ،أو أمن هش ومستعار ال يدوم! وهل ثمة جهة دولية جاهزة أو قادرة على فرض
السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟ أم الخشية هي من سالم مزعوم من نوع
آخر؟ فالسالم بقوة السالح على حساب الحق والعدل هو إستسالم للقدر .السالم بالمدفع هو تسليم
باألمر الواقع ،فإما قبول ورضوخ وإما هجرة قسرية ،وهذا ال يؤسس الستقرار دائم .ال بل على
العكس .إن االدعاء بهذا النوع من السالم هو على طريقة انتصارات القيصر ،التي قيل فيها إنه
فرض الصمت وادعى انه السالم".
وأردف" :في المنطقة ،بدءا من لبنان ،بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند إلى الحق والعدل
والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتج صالحا إلرساء األمن والسالم المنشودين لصالح األمم
والشعوب .وال أمن دائم وال استقرار ثابت وال سالم حقيقي إال على أساس ثالثية الحق والعدل
والطمأنينة .وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالتها ،بدءا
بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية رغم
ثغرات القانون وبعض التجاوزات ،كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائد على معظم
األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية ،وتضع
حدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة ،وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير
المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور
اللبناني والميثاق الوطني .وال بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما

تؤمنه من مظلة حامية سياسيا وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم تحصن
بمنظومة اجرائية قوامها سيادة القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار ،وإال
عبثا البناء على رمال متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم اإلنماء وتدمير البنى
التحتية في أكثر من منطقة في لبنان على خلفية حرب تموز  .6112هل ستنوء الحكومة الجديدة
تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد ،بالعدالة االجتماعية ،إنطالقا من
ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني".
وختم الجميّل" :على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين محاور هذا المؤتمر
حول :األمن في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في الشرق
األوسط وسط ،واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها .فلنترك لكم المقاربة،
أنتم أهل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية والجيوسياسية.
المطلوب رسم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كل هذا المخاض الطويل من العذاب
واالضطهاد والتعسف".
السنيورة
ثم تحدث السنيورة ،فقال" :يمر الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،وهذه األزمات
الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدرا لتغذية وتعميق حالة التراجع واالنحسار لألمن
واالستقرار في المنطقة العربية ،وهما :أوال ،وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى
مصاف الدول الفاشلة ،بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية .وثانيا ،تمدد
أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .وتعد التنظيمات الجهادية
اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة .في
مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق"؟.
أضاف" :مما ال شك فيه ،أن المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما
جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمال عربيا تضامنيا
إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك فإنه
يقتضي عمال جادا وعقالنيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن جانب
آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في الشرق

األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس لحل الكثير
من المشكالت في المنطقة العربية".
ورأى انه "وعلى الرغم مما سبق إليه القول فما تزال هناك إمكانية لنجاح المقاربات في تطوير
بوصلتنا .فبعض الدول العربية الكبرى ،والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على
الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي ،قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني
واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضع وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية
المستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على بناء وتعزيز األمن القومي العربي حماية
وتحصينا ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يمكن تلك الدول أن تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على
أمرين اثنين أساسيين :األول في مواجهة التدخالت الخارجية في شؤون الدول العربية
المضطربة أو المهددة باالضطراب ،مثل سوريا وليبيا واليمن والصومال .واألمر الثاني ،العمل
في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف النار وإلى وقف العنف ،وإجراء
المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على إجراء انتخابات ديمقراطية،
واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى".
واعتبر ان "هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة واالحترام
المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت اإليرانية
في المنطقة العربية .وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران ال تستطيع االستمرار في االمتداد
والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات
إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي والمنفلش من جهة
والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية .أكان ذلك على
اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إن هذا يقتضي اعتماد دبلوماسية مبادرة تستند
إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه من
تدخل وتخريب -وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة على تنمية المصالح المشتركة
جراء المبادرة إلى التعاون البناء بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية".
وقال" :هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية التأكيد على
مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية المصالح
المشتركة .وفي حالتي إيران وتركيا ،فإن المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة
جدا وال بد من التركيز والبناء عليها .وإن الدول العربية المشرقية األكثر مسؤولية في هذا الشأن
هي المملكة العربية السعودية ،وجمهورية مصر العربية ألنهما الدولتان العربيتان األكبر.

ويمكن أن يشترك في هذا الجهد دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات العربية
المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية ،وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب العربي .ولكل
من تلك الدول عالقات مقبولة إلى جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على
المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة األطراف المتباينة
والعمل معها من أجل حضها على االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من أجل التعقل واإلدراك
العميق للمصالح المشتركة في ما بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إن لكل من هذه الدول
اإلقليمية والدولية مصالح قوية جدا في العمل على تعزيز االستقرار في الدول المضطربة
للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير الشرعية،
وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة الفاشية والشعبوية .إن هذا يبين الحاجة المتعاظمة
للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي واألمني واالقتصادي في تلك الدول المضطربة على
أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم".
وشدد على " استعادة االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر اإلمكان
بعد توسطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة يمكن أن
تتحدد وتمكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا
والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا التشارك مع بعض تلك الدول في
إنجاز دساتير تكون محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمشة ألي
منها .وأيضا ،وأيضا ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل".
واعتبر إن الموضوعين الرئيسيين للتضامن العربي هما :أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان في
صنع االستقرار .بل إن االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما .وال شك أن التمهيد
الجوهري لما نحن بسبيله هو تقوية العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت الجامعة العربية
تهلك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات".
ورأى اخيرا ان "عوامل استعادة االستقرار وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية ،هي أمور
ضرورية تعتمد على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة
االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني".
السفير األلماني
وأعلن هوت أن "هذا المؤتمر يجمع ديبلوماسيين وخبراء مهتمين بالمنطقة معظمهم ينظر بسخط

الى ما يجري فيها" .وقال" :انطالقا من الخطابين السابقين من السهل التساؤل حول منطق
وفعالية السياسة الخارجية في السعودية ،في اليمن؟ وهل لدى ايران بعض المخاوف المحقة؟ من
السهل علينا ان نتفاجأ في المنطق الصادر عن البيت االبيض ،انتقدوا ترامب على عقد قمة مع
كوريا الشمالية فألغيت".
أضاف" :ما احاول قوله ،هو ما يقلقنا ،هو الوسائل المستخدمة في الديبلوماسية الدولية واهدافها.
من غير السهل متابعة التطورات الحاصلة فاالحداث متسارعة ما يؤثر على صانعي القرار .هل
نؤثر على هذه االحداث؟ العمل الديبلوماسي يقتضي االستماع والفهم ،وأرى انه في بعض
االحيان فقدنا القدرة على االنصات والفهم ،ولهذا فشلنا في مكان ما .علينا ان ندرك ان العالم
متعدد االلوان ،علينا االنفتاح على الجميع".
وتابع" :حقائق جديدة طرأت في هذه المساحة الجغرافية ،فنحن ندخل في مرحلة ما بعد داعش،
ولكن ندخل ايضا في مسار ما يعرف بمسار االستانا ،وهو ليس شامال .وفي في ظل الوقائع
التي تحصل وكممثل للغرب ،نطرح سؤال :كيف اصبحنا في هذه الحالة؟ االجابة هي :نظرا
لدور ايران في المنطقة؟ ما هو مشروعها؟ من الصعب بالنسبة الي ان اجد جوابا؟ هناك حلقة
صغيرة من االشخاص الذين يتواجدون حول المرشد ،وهذه القرارات الجوهرية كيف ستؤثر
على المنطقة بعد خمس سنوات"؟.
وختم" :بعد تعيني كسفير في لبنان ،كان لدي شعور ان بيروت ستكون المحفل االنسب لتقريب
وجهات النظر بين السعودية وايران .ولكني فوجئت باننا عاجزون عن ذلك ،اتمنى ان نلعب
دورا في هذا العالم المجنون".
غاير
اما غاير ،فأوضح ان "كونراد اديناور تعمل على ثالثة برامج :سوريا والعراق ،دولة القانون
وبرنامج لبنان" .وشدد على "اهمية التعاون مع بيت المستقبل والذي هو االقرب الى المؤسسة
في لبنان بالعمل على الترويج لمبادئ الديمقراطية والحوار والسعي الى تأمين منتدى لمناقشة
المسائل السياسية واالمنية ،وآمل المزيد من التعاون في السنوات المقبلة".
واعتبر ان "أمن الشرق االوسط هو موضوع اساسي ،وسيبقى كذلك نظرا لتشعباته في
المواضيع وخصوصا بالنسبة الى لبنان الذي هو في خضم النزاعات االقليمية وفي قلب التشرذم
القائم في هذه المنطقة" ،وأمل "ان يشكل هذا المؤتمر نقطة انطالق لحل النزاع لمستقبل افضل
في المنطقة".

الجلسات
الجلسة األولى التأمت تحت عنوان "اإلنحالل المتعدد األوجه" ،وكان منسقها المدير العام لمركز
القدس للدراسات السياسية -األردن عريب الرنتاوي ،وتناولت "ظاهرة التفتت التي المت
بالمنطقة وتداعياتها المختلفة ،بدءا من انهيار الحدود الوطنية مرورا بظهور الدول الفاشلة
وصوال الى الخالف السني الشيعي المستفحل والخالفات بين مختلف الشرائح المجتمعية
المتنافسة" .وتحدث فيها سفير باكستان السابق لدى الواليات المتحدة حسين حقاني ،البروفسور
في جامعة الكويت شفيق الغبرا وكبير الباحثين في معهد هوفر جامعة ستانفورد راسل بيرمان.
اما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان "تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن"،
ونسقها بيتر ريميليه من مؤسسة "كونراد اديناور" ،وتناولت "اهم معالم األزمات الراهنة في
الشرق األوسط ونشوء الميليشيات ذات الهوية اإلتنية والطائفية والمحلية والقبلية .حيث تمكنت
هذه الميليشيات من انتزاع السلطة من الحكومات او تقاسمها معها ،وناقشت الجلسة تداعيات
نشوء هذه الميليشيات وتصاعد سطوتها في مختلف المجاالت" ،وتحدث فيها :المؤسس والرئيس
التنفيذي لمؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري -دبي رياض قهوجي ،كبير الباحثين
في مركز الخليج لإلبحاث -الواليات المتحدة محمد اليحيى والناطق الرسمي السابق للحكومة
العراقية علي الدباغ.
الجلسة الثالثة وكانت تحت عنوان "دراسة حاالت :لبنان ،العراق ،سوريا ودول الخليج" ،نسقها
األستاذ الجامعي جوزف خوري واستعرضت وصفا ل"اإلضطرابات اإلقليمية الراهنة مع
استشراف لما يمكن ان تؤول اليه األمور في المرحلة المقبلة" ،وناقشت موضوع "اإلنحالل
وتوضيح طبيعة النظام اإلقليمي المتداعي من وجهة نظر الدول ومن المنظور اإلستراتيجي"،
وتحدث فيها البروفسور في جامعة الروح القدس فادي األحمر ،رئيس مركز األهرام للدراسات
اإلستراتيجية وحيد عبد المجيد ،الناشط السياسي والباحث والمدير التنفيذي لمبادرة اليوم التالي-
سوريا معتصم السيوفي.
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور
بعنوان" :األمن في خضم االنحالل" ،تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق
األوسط واقع انحالل النظام اإلقليمي ،الذي عقد في بيت المستقبل سرايا بكفيا صباح اليوم ،وشارك
فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن مؤسسة كونراد اديناور
وشارك فيها العديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية واألجنبية.
والقى الرئيس الجميّل كلمة ،قال فيها "نلتقي اليوم في خض ِّم حالة االنحالل التي طالت أكثر من
صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي
ٌ
نزاعات تحولت الى
من عام الى عام ،من عقد الى عقد ،يسير متدهوراً من السيء الى األسوأ:
ٌ
زاعات سياسيةٌ في االقليم ،لم توفّر أي جانب من
معارك عبثية وانتحارية دمرّت البشر والحجر ،ن
حياة المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل استهدفت بشكل اساسي
نزاعات سياسيةٌ وإقليميةٌ :عربيةٌ
ٌ
المجتمع واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت
عربية ،وعربيةٌ ايرانية ،وعربيةٌ اسرائيلية ،واسرائيليةٌ ايرانية ،ودوليّةٌ إقليميّة".
وتابع" :إزا َء هذا الواقع المتفلّت ،وضع الكبار إقليميا ً ودوليا ً يدَهم على جز ٍء من المشكلة ،وتورّطوا
االرض المتحرّكة ،فحضروا عدداً وعتاداً ،براً وبحراً وجواً ،ومخابرتياً،
رمال
فيها ،وانغمسوا في
ِ
ِ
بحجّة المساهمة في الحل .أ ّما في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة بدل أن ينحو الى ب ّر
ِ
مواقع
األمان .فكانت :صواري ٌخ روسيةٌ على مواق ِع المعارضة السورية ،صواري ٌخ اميركيةٌ على
ِ
مواقع ايرانية في سوريا،صواري ٌخ ايرانيةٌ حيث تدعو
النظام المشبوهة ،صواري ٌخ اسرائيليةٌ على
ِ
ٌ
غارات
الحاجة ،صواري ٌخ بالستيةٌ من اليمن على السعودية ،اسلحةٌ كيماويةٌ سوريةٌ على المدنيين،

ُ
تداعيات القرار االميركي
بح َجة حماي ِة القدس .يضاف الى هذا المشهد المأزوم،
اسرائيليةٌ علىغزة ِ
بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما يُمثّ ُل هذا االجراء من تح ٍّد للمشاعر الفلسطينية
والعربية ،المسيحية واالسالمية".
وسأل "كل هذا التصعيد هل ينتهي وكيف؟ هل ينتهي على طريقة "إشت ّدي ياأزمة تنفرجي"؟ أم
ينتهي على طريقة ال غالب وال مغلوب؟ أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهالً ،ماذا عن
مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب
والدمار؟ وهل المطلوب تجهي ُل الفاع ِل وتبديد المسؤوليات؟
ك جغرافي-ديموغرافي؟ وهل
هل نحن امام أزم ٍة مفتوحة،
وأمن مفقود ،وانحال ٍل سياسي ،وتف ُك ٍ
ٍ
إنفراج؟ وهل االنفرا ُج يحص ُل بقو ِة السالح أم بفع ِل الدبلوماسية؟ أي جهةٌ دوليةٌ
إنفجارأم
نحن أمام
ٍ
ٍ
ستبادر إلرسا ِء أم ِن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه
أمن على االطالق ،أو ٌ
الثالثية ،ال ٌ
أمن هشٌ ومستعا ٌر ال يدوم! وهل ثمة جهةٌ دوليةٌجاهزةٌ أو
سالم
السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟أ ّما الخشيةُ هي من
قادرةٌعلى فرض
ٍ
ِ
والعدل هو إستسال ٌم للقدر .السال ُم
الحق
السالح على حساب
نوع آخر؟ فالسال ُم بقو ِة
ِ
ِ
مزعوم من ٍ
ِ
باألمر الواقع ،فإ ّما قبو ٌل ورضو ٌخوإما هجرةٌ قسريةٌ ،وهذا ال يؤسّس الستقرار
بالمدفع هو تسلي ٌم
ِ
ِ
السالم هو على طريق ِة انتصارات القيصر ،التي
النوع من
دائم .ال بل على العكس.إن االدعا َء بهذا
ِ
ِ
َ
الصمت وادعى انه السال ُم"؟.
ض
قي َل فيها "إنه فَ َر َ
بقدر ما ننج ُح في بناء السالم المسند إلى الحق
واوضح الرئيس الجميّل :في المنطقة بدءاً من لبنان،
ِ
والسالم المنشودين لصالح
األمن
والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المنتَ ُج صالحا ً إلرسا ِء
ِ
ِ
ٌ
أساس ثالثي ِة الحق
ثابت وال سال َم حقيقي إال على
األمم والشعوب .وال أمنَ دائ ٌم وال استقرا َر
ِ
والعدل والطمأنينة.وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على عالّتِها ،بدءاً
بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات النيابية رغم
ثغرات القانون وبعض التجاوزات.كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائدع لى معظم
األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية ،وتضع ح ّداً
للفساد والهدر في مفاصل الدولة .وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير المجتزأة
وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي والدستور اللبناني
والميثاق الوطني! .
من جهته ،قال الرئيس السنيورة" :إن الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنةّ ،
وإن هذه
األزمات الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدراً لتغذية وتعميق حالة التراجع واالنحسار
لألمن واالستقرار في المنطقة العربية وهما :أوالً ،وجود أقطار عربية باتت مهددة باالنزالق إلى
مصاف الدول الفاشلة ،بل ّ
إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية .وثانياً ،تمدد أدوار
الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .وتُعد التنظيمات الجهادية اإلرهابية

العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها" تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه الظاهرة .في مواجهة
مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق؟.
وتابع" :مما ال شك فيهّ ،
أن المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما
جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر
عليه االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية فيالقدس والضفة الغربية ،وقطاع غ ّزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضيعمالً عربيا ً تضامنيا ً
إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك فإنه يقتضي
عمالً جاداً وعقالنيا ً ومنظما ً من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية،
وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن جانب آخر لتظهير
فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في الشرق
األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس لحل الكثير
من المشكالت في المنطقة العربية".
واعتبر الرئيس السنيورة ان "هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضاً ،من
الدولة اإلقليمية الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة
واالحترام المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت
اإليرانية في المنطقة العربية .وطالب بوجوب التنبه إلى أن إيران ال تستطيع االستمرار في االمتداد
والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات إرغامات
التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط المتمادي والمنفلش من جهة والتداعيات
الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة ثانية .أكان ذلك على اقتصادها أو على
سياساتها ونسيجها االجتماعيّ .
إن هذا يقتضي اعتماد دبلوماسية مبادرة تستند إلى موقف عربي
متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب-
وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى
التعاون البنّاء بين الدول العربية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية".
واعتبر ّ
إن الموضوعين الرئيسيين للتضا ُمن العربي هما :أوالً ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون والنظام،
ص ْنع
وثانياً ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان في ُ
االستقرار .بل ّ
إن االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما.
وراى ان "عوامل استعادة االستقرار ،وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية ،وهي أمو ٌر ضروريةٌ
تعتم د على بناء دولة القانون والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة االجتماعية بالتنمية
وحكم القانون ،وتطوير أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الدي

ٌ
أساس ثالثي ِة الحق والعدل
ثابت وال سال َم إال على
استقرار
الرئيس الجم ّيل :ال أمنَ دائ ٌم وال
َ
ِ
والطمأنينة
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور تحت عنوان“ :األمن في خضم االنحالل” ،تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية
في الشرق األوسط واقع انحالل النظام اإلقليمي ،الذي عقد في بيت المستقبل سراي بكفيا
صباح اليوم وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن
مؤسسة كونراد اديناور وشارك فيها العديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز
الدراسات العربية واألجنبية.
والقى الرئيس الجميّل كلمة رحب فيها بالحضور وقال”:نلتقي كما درجت العادةُ في هذه
التمرين الذهني
الحوار الحرِّ المج ّر ِد التي ُي ّجس ُدها “بيت المستقبل” .نمارسُ
المساحة ،مساح ُة
َ
ِ
حول المسائ َل المعاصرة المتواجدة على هذا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى اقليمية ودولية
تنازعت فيه وعليه.
نلتقي اليوم في خض ِّم حالة االنحالل التي طالت أكثر من صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن
المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا العربي من عام الى عام ،من عقد الى
عقد ،يسير متدهورا من السيء الى األسوأ:
ٌ
نزاعات تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرّت البشر والحجر ،نزا ٌ
ٌ
عات سياسية في
االقليم ،لم توفّر أي جانب من حياة المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة،
بل استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واسرائيلية
وعربية اسرائيلية،
وعربية ايرانية،
عربية عربية،
وإقليمية:
سياسية
نزاعات
ايرانية ،ودولي ٌّة إقليميّة.
وقال :إزا َء هذا الواقع المتفلّت ،وضع الكبار إقليميا ودوليا يدَهم على جز ٍء من المشكلة،
االرض المتحرّكة ،فحضروا عددا وعتادا ،برا وبحرا
رمال
وتورّ طوا فيها ،وانغمسوا في
ِ
ِ

وجوا ،ومخابرتيا ،ب ِح ّجة المساهمة في الحل .أمّا في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى ب ّر األمان .فكانت:
ٌ
ٌ
مواقع النظام
اميركية على
مواقع المعارضة السورية ،صواري ٌخ
روسية على
صواري ٌخ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ايرانية حيث تدعو
مواقع ايرانية في سوريا،صواري ٌخ
اسرائيلية على
المشبوهة ،صواري ٌخ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
سورية على المدنيين،
كيماوية
اسلحة
بالستية من اليمن على السعودية،
الحاجة ،صواري ٌخ
ٌ
ٌ
ُ
تداعيات
اسرائيلية على غزة بح َِجة حماي ِة القدس .يضاف الى هذا المشهد المأزوم،
غارات
القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما ي ّ
ُمث ُل هذا االجراء من تح ٍّد
للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية.
وسال كل هذا التصعيد هل ينتهي وكيف؟
هل ينتهي على طريقة “إشت ّدي ياأزمة تنفرجي”؟ أم ينتهي على طريقة ال غالب وال مغلوب؟
أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهال ،ماذا عن مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر
الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب والدمار؟ وهل المطلوب تجهي ُل
الفاعل وتبديد المسؤوليات؟
ِ
وانحالل سياسي ،وتف ُككٍ جغرافي-ديموغرافي؟ وهل
وأمن مفقود،
هل نحن امام أزم ٍة مفتوحة،
ٍ
ٍ
ٌ
جهة
بفعل الدبلوماسية؟ أي
إنفراج؟ وهل االنفرا ُج يحص ُل بقو ِة السالح أم
إنفجارأم
نحن أمام
ِ
ٍ
ٍ
ٌ
أمن المنطقة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟
دولية ستبادر إلرسا ِء ِ
ٌ
جهة
ودون هذه الثالثية ،ال أمنٌ على االطالق ،أو أمنٌ هشٌ ومستعا ٌر ال يدوم! وهل ثمة
ٌ
دوليةجاهزةٌ أو قادرةٌعلى فرض السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل والطمأنينة؟أمّا الخشيةُ
ِ
والعدل هو
الحق
السالح على حساب
نوع آخر؟ فالسال ُم بقو ِة
هي من
ِ
ِ
ٍ
سالم مزعوم من ٍ
ِ
ٌ
باألمر الواقع ،فإمّا قبو ٌل ورضو ٌخوإما هجرةٌ
قسرية،
بالمدفع هو تسلي ٌم
إستسال ٌم للقدر .السال ُم
ِ
ِ
السالم هو على
وع من
ِ
وهذا ال يؤسّس الستقرار دائم .ال بل على العكس.إن االدعا َء بهذا الن ِ
َ
الصمت وادعى انه السال ُم”؟
ض
طريق ِة انتصارات القيصر ،التي قي َل فيها “إنه َف َر َ
بقدر ما ننج ُح في بناء السالم المسند إلى
واوضح الرئيس الجميّل :في المنطقة بدءا من لبنانِ ،
والسالم المنشودين
األمن
الحق والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المن َت ُج صالحا إلرسا ِء
ِ
ِ
ٌ
أساس ثالثي ِة
ثابت وال سال َم حقيقي إال على
استقرار
أمن دائ ٌم وال
َ
لصالح األمم والشعوب .وال َ
ِ
الحق والعدل والطمأنينة.وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على
عالّتِها ،بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات
النيابية رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات.كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائدع لى
معظم األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية،
وتضع ح ّدا للفساد والهدر في مفاصل الدولة .وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة
غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي
والدستور اللبناني والميثاق الوطني!
وال ب ّد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما تؤم ّنه من مظل ٍة حامي ٍة سياسيا
وأمنيا وماليا ،إال ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم ُتحصن بمنظوم ٍة اجرائي ٍة قوامها سيادة

رمال
القانون وحصرية السالح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار ،وإال عبثا البنا ُء على
ٍ
متحركة .وكلنا يذكر بأسى اإلطباق على معالم اإلنماء وتدمير البنى التحتية في أكثر من منطقة
في لبنان على خلفية حرب تموز .811٢
هل ستنوء الحكومة الجديدة تحت هذا الحمل؟ ام ستنهض به ،باألمن ،بالسالم ،باالقتصاد،
بالعدالة االجتماعية ،إنطالقا من ثالثية :الحق والعدل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني؟
محاور هذا المؤتمر حول “األمن
على وقع هذه التساؤالت ،أضع تحت مجهر السادة المنتدين
َ
في خضم االنحالل ،تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط وسط
واقع انحالل النظام اإلقليمي وعملية التفكك التي يشهدها”.
فلنترك لكم المقاربة ،أنتم أه ُل االختصاص في علم السياسة والديبلوماسية واألبحاث االكاديمية
والجيوسياسية المطلوب رس ُم خارطة طريق تساهم في إرساء السالم بعد كلهذا المخاض
الطويل من العذاب واالضطهاد والتعسف.

السنيورة حاضر في مؤتمر عن االمن في خضم االنحالل في بيت المستقبل:
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استنقاذ الدولة واستعادة الثقة بها هما موضوعا التضامن العربي
إعتبر رئيس الحكومة األسبق فؤاد السنيورة "ان الموضوعين الرئيسين للتضامن العربي هما:
أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها
والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على
أرض فلسطين ،وهما عامالن رئيسان في صنع االستقرار بل إن االستقرار ال يمكن تصوره
بدون الوصول إليهما".
كالم السنيورة جاء في مداخلة له في مؤتمر "االمن في خضم االنحالل" الذي انعقد في
بيت المستقبل في بكفيا وفي ما يلي نص المداخلة:
"يمر الوطن العربي ف ي هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،يزداد تفاقمها بسبب التغيرات والتحوالت
الجارية في هذه المنطقة والعالم .وربما ليس من المبالغة القول بأنها تمس عددا من بلدانه
وتهددها بالتفكيك على أسس طائفية ومذهبية .وهذه األزمات ،وبقدر ما تشكل مرحلة ألم
ومرارة ،فإنها أيضا مرحلة اختبار وامتحان .فأوقات األزمات هي أيضا أوقات يمكن للنخب
الناهضة أن تستخدمها لطرح رؤى وتصورات مستقبلية جديدة بما يسمح بتحويل األزمات إلى
فرص لمواجهة المخاطر ولتحقيق التغيير والعودة إلى التالؤم مع المستجدات والتحوالت".
أضاف" :إن هذه األزمات الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدرا لتغذية وتعميق حالة
التراجع واالنحسار لألمن واالستقرار في المنطقة العربية وهما :أوال ،وجود أقطار عربية
باتت مهددة باالنزالق إلى مصاف الدول الفاشلة ،بل إن بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم
ككيانات سياسية .وثانيا ،تمدد أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف.
وتعد التنظيمات الجهادية اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد
األبرز لهذه الظاهرة.

إن المتابع لمصير ونتيجة معالجة األزمات المستحكمة في العديد من دول المنطقة العربية
والسيما في العراق واليمن وسوريا وليبيا يتبين له كيف أن أغلب الحلول المطروحة ما تزال
تراوح مكانها لناحية الفشل في التوصل الى صيغ ناجحة .والسبب وبشكل أساسي في قصور
تلك المعالجات المطروحة لألزمات المستحكمة ،التشرذم والتفتت الذي تعيشه تلك المجتمعات
على أكثر من مستوى ،مما دفع بتطور األمور في عدد من تلك البلدان وسوريا على وجه
الخصوص الى تحولها ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية وإلى نشوء مناطق نفوذ دولية
وإقليمية فيها".
وقال" :في مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق؟
لقد أثبتت التجارب السابقة وطبيعة المخاطر السائدة استحالة نجاح الحلول المطروحة في ظل
ازدياد حالة التشظي واالنقسام واالنحالل ،وبالتالي عدم قدرة أي بلد عربي بمفرده على
مواجهتها .ذلك يعني أن فكرة التكامل العربي والعمل على تجميع موارد القوة العربية هو ربما
السبيل الوحيد لضمان البقاء بداية وصيانة األمن القومي العربي وتحقيق األهداف المرجوة.
حتى العام  ،6102كانت الحلول المقترحة تتخذ عناوين تتعلق بمرحلة االنتقال إلى
الديموقراطية بعد الثورات .إنما بعد ذلك ،والسيما بعد التعملق المريب والخطير
لمنظمة داعش ولظواهر التطرف والعنف األخرى ،فقد اختفت معظم تلك العناوين ،إال عنوان
وممارسات مقاتلة اإلرهاب ،وإلى ضرورات االستمرار من جانب المؤسسات الدينية
والمفكرين والمثقفين والسلطات في العمل على مكافحة التطرف .صحيح أنه ما يزال األمران،
أي مقاتلة اإلرهاب ،ومكافحة التطرف ضروريين جدا .لكن السؤال األهم الذي يطرح نفسه
وبإلحاح أيضا :كيف نستنقذ الدولة الوطنية العربية؟".
وأردف السنيورة" :من جهة أولى ،فإنه لما ال شك فيه ،أن المشكلة األساس في المنطقة
العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،وأن قضية فلسطين مازالت هي قضية العرب األولى ،وأن
تبنيها من قبل مختلف الشعوب العربية هو أحد أشكال التعبير عن الهوية العربية .فما جرى
ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمال عربيا
تضامنيا إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك
فإنه يقتضي عمال جادا وعقالنيا ومنظما من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .هذا من
جانب ،وكذلك ومن جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم
للمشكلة األساس في الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية،
بكونها المفتاح األساس لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية.
من جهة أخرى ،وفي قراءة متأنية وواقعية لما حل بالعرب ،في الكثير من بلدانهم ،من هزائم
ونكبات وما تالها من ردات فعل ،فقد كانت هناك محاوالت عديدة في العالم العربي من أجل

الرد على تلك الهزائم المتالحقة التي تعرض لها اإلنسان العربي وتعرضت لها الدول
والمجتمعات العربية .ولقد اتخذت الردود على تلك الهزائم في وقت مضى شكل االنقالبات
العسكرية واألنظمة الديكتاتورية ،التي أثبتت في المحصلة أنها قاصرة عن ان تعالج تلك
المشكالت المتضخمة والمتفاقمة بداية في حل المشكلة األساس ،وهي استعادة األرض
(األرض الفلسطينية) .كما أنها لم تعالج بشكل صحيح وفعال مسألة استعادة الكرامة لالنسان
العربي .وأنا أعني بالكرامة كل ما له عالقة بالحريات والحقوق األساسية سواء أكانت سياسية،
أم اجتماعية ،أم اقتصادية ،أم ثقافية .فلقد تفاقمت النتائج السلبية التي نجمت عن السياسات التي
اتبعتها بعض الحكومات العربية لجهة ممارسات اإلقصاء السياسي واالجتماعي والتضييق
على المجال العام وعلى الحريات المدنية والسياسية في عدد من تلك البلدان .ذلك باإلضافة إلى
عدم التبصر بتداعيات االنفجار السكاني ،وعدم القدرة على تلبية الحاجة المتزايدة للتنمية
واستدامة النمو االقتصادي في العديد من المجتمعات العربية .إن تفاعل تلك اإلخفاقات فيما
بينها أدى الى مزيد من التهميش لقطاعات واسعة من المواطنين في تلك الدول وعدم تمكين
تلك القطاعات من المشاركة واإلسهام في تقرير مستقبلها ،وبالتالي عدم القدرة على اإلسهام في
معالجة مشكالتها الحالية والقادمة .ولقد ترافق مع ذلك كله تداعيات الثورة التكنولوجية العظمى
في قطاع االتصاالت التي كسرت حواجز الزمان والمكان وحواجز الدول والجماعات
وحواجز الصمت والخوف مع ما يترتب عن ذلك كله من تداعيات".
وتابع " :على الرغم مما سبق إليه القول ،فإنه وبرأيي ماتزال هناك إمكانية لنجاح المقاربات في
تطوير بوصلتنا التي يمكن أن تهدينا إلى طريق المعالجات .فبعض الدول العربية الكبرى،
والسيما تلك التي تتمتع ب االستقرار والقدرة على الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي،
قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضع
وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية المستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على
بناء وتعزيز األمن القومي العربي حماية وتحصينا ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يمكن تلك
الدول أن تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على أمرين اثنين أساسيين :األول في مواجهة التدخالت
الخارجية في شؤون الدول العربية المضطربة أو المهددة باالضطراب مثل سورية وليبيا
واليمن والصومال .واألمر الثاني ،العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف
النار وإلى وقف العنف ،وإجراء المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على
إجراء انتخابات ديمقراطية ،واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى.
وعندما نقول في البند األول :ضرورة مواجهة التدخالت ،فنحن ال نعني التسبب في حروب أو
مواجهات جديدة ،بل نعني التبصر والتنبيه إلى المخاطر الشديدة الكامنة والمحدقة بمنطقتنا
العربية إذا لم يجر الحؤول دون وقوع تلك المخاطر .وكذلك ضرورة إدراك أهمية التضامن
فيما بينها ،وبالتالي تعزيز القدرة لديها على التعاون من أجل التفاوض بشيء من الندية
والعقالنية مع القوى الكبرى ،وهي التي صارت الراعية أو الغاضة النظر عن استشراء وإدامة
االضطراب الداخلي المدمر .إنه وعندها يمكن التقدم تدريجيا على مسارات التهدئة وتعزيز
االستقرار نحو تحقيق التطور السلمي في المنطقة".

وقال" :في هذا الصدد ،هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضا ،من الدولة
اإلقليمية الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة
واالحترام المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من
التدخالت اإليرانية في المنطقة العربية .تجدر اإلشارة هنا إلى وجوب التنبه أيضا إلى أن إيران
ال تستطيع االستمرار في االمتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على
قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط
المتمادي والمنفلش من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة
ثانية .أكان ذلك على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إن هذا يقتضي اعتماد
دبلوماسية مبادرة تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر
الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب  -وكشرح في ذات الوقت  -للفرص والمنافع القائمة
على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون البناء بين الدول العربية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
كذلك األمر فإن هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية
التأكيد على مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية
المصالح المشتركة.
انه وفي حالتي إيران وتركيا ،فإن المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة جدا
وال بد من التركيز والبناء عليها".
ولفت السنيورة الى "ان الدول العربية المشرقية األكثر مسؤولية في هذا الشأن هي المملكة
العربية السعودية ،وجمهورية مصر العربية بكونهما الدولتان العربيتان األكبر .ويمكن أن
يشترك في هذا الجهد دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة،
والمملكة األردنية الهاشمية ،وكذلك أيضا المملكة المغربية في المغرب العربي .ولكل من تلك
الدول عالقات مقبولة إلى جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على المنطقة ،بما
في ذلك الدول اإلقليمية والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة األطراف المتباينة والعمل معها من
أجل حضها على االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح
المشتركة فيما بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إن لكل من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح
قوية جدا في العمل على تعزيز االستقرار في الدول المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية
الناتجة عن تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود
األنظمة الفاشية والشعبوية .إن هذا يبين الحاجة المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي
السياسي واألمني واالقتصادي في تلك الدول المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم
المتقدم.
إنه ومع اإلدراك الكامل للتداعيات السلبية لعدم االستقرار هذا على دول الجوار األوروبي وما
بعده وحاجتهما إلى تعزيز االستقرار والنمو االقتصادي ،لكننا نبقى نحن العرب أصحاب
المصلحة األولى في استعادة االستقرار لبلداننا ولمنطقتنا .وبالتالي حاجتنا للسعي من أجل

الحؤول دون وقوع المزيد من الخسائر البشرية والتدمير المتعاظم إلمكانات وقدرات الحاضر
والمستقبل .ولذلك ينبغي العمل على تعزيز فرص االستفادة من فكرة المصالح المشتركة .إنه
وفي سبيل بلوغ ذلك يصبح التضامن العربي ضرورة حياة واستمرار.
أما األمر اآلخر فيتعلق بالهدف الحيوي جدا من وراء التضامن والتواصل مع الدول الكبرى.
وهو استعادة االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر اإلمكان بعد
توسطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة يمكن أن
تتحدد وتمكن بالتالي من عودة المهجرين قسرا إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا
والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا التشارك مع بعض تلك الدول في
إنجاز دساتير تكون محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمشة ألي
منها .وأيضا ،وأيضا ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل .كذلك من أجل
اإلسهام في اإلقدار على إجراء االنتخابات الديمقراطية ،والتفكير والتدبير الرؤيوي والمتبصر
والمنتج في آن بشأن إعادة االعمار ،وإعادة بناء الجيوش الوطنية ،وتأمين حدود الدول،
واإلنجاز التجريبي للحكم الصالح والرشيد".
وقال " :ال شك أن هذه كلها عملية هائلة وشديدة العسر وطويلة المدى ،كما تدل عليه التجارب
في أكثر من منطقة في العالم ،لكن الرهان عليها ال بديل عنه ،ألنه متعلق ببقاء الدول،
وباستمرار عيش الناس والحفاظ على كرامتهم ،وإنسانيتهم ،وانتمائهم العربي.
إن الموضوعين الرئيسيين إذن للتضامن العربي هما :أوال ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان
في صنع االستقرار .بل إن االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما.
وال شك أن التمهيد الجوهري لما نحن بسبيله هو تقوية العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت
الجامعة العربية تهلك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات.
إن هذا يوصلنا إلى العوامل األخرى الستعادة االستقرار ،وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية،
وهي أمور ضرورية .وتأتي ضرورتها من أنها هي التي تثبت االستقرار ،وتفتح اآلفاق
لمستقبل آخر لدولنا ومجتمعاتنا العربية .وأقصد بذلك ثالثة أمور :بناء دولة القانون
والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير
أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني".
وأردف" :يتصل األمر األول مباشرة بالمواطنة وحقوقها وأولوياتها وآلياتها .فاإلحساس باألمن
والمساواة أمام القانون ،وصون الحقوق األساسية ،كل ذلك يحقق استقرارا يستعصي على
التصدع ،وبخاصة إذا اقترن بالسعي الحثيث إلحقاق عدالةاجتماعية من طريق النمو والتنمية
المستدامة ،واالصغاء للحاجات المتنامية للفئات االجتماعية األكثر فقرا وعوزا .فلو نظرنا ،إلى
االضطرابات التي حدثت في المنطقة العربية في السنوات الماضية ،لوجدنا بين أسبابها

البارزة :االجتماع على المظالم ،والمعاناة من الفقر والعوز وتفشي الفساد السياسي وغير
السياسي وتردي مستويات اإلنتاجية واإلنجاز .وعندما يحدث االضطراب ،يصبح أمر
استمراره أو توقفه رهنا بردود فعل السلطات ،ووجود فئات داخلية وخارجية تريد استغالله
لمصالحها وأهدافها .وكثير من تلك المشكالت ،وباعتقادي ،كان يمكن تالفيها بسيادة حكم
القانون و باالنفتاح وتعزيز المشاركة ،وباإلصغاء للحاجات التنموية لكافة المناطق ولكافة
المكونات االجتماعية وبالتصدي الصحيح المستمر والمتناسق لعوامل الفساد والعمل على وقف
التراجع في معدالت النمو والتنمية المناطقية ،وبالتالي العمل نحو االنتقال المثابر إلى مرحلة
النمو والتنمية المستدامة.
أما األمر الثاني ،فيشمل االبعاد التربوية والتعليمية والثقافية .هناك تقصير كبير وعدم تكافؤ
هائل في التعليم بل وترد في نوعية مخرجاتنا التعليمية في الكثير من الدول العربية .ولذلك
يبرز مدى إلحاح الحاجة إلى توسيع فرص التعليم وتحسين جودته في معظم الدول العربية،
وبخاصة في بلدان االضطراب الحالية .الحقيقة أنه قد أصبح الخروج من هذه الحالة صعب
وصعب جدا ،ويكاد يضاهي في صعوبته عمليات إعادة اإلعمار .إنما ال مخارج ممكنة من
المعاناة وانسداد األفق إال بتطوير التعليم الذي صار أساسيا في نهوض المجتمعات والدول،
والذي يكون على الدول العربية القيام به هو العمل على تطوير التعليم بطرائقه وأدواته وغاياته
وإتاحته للجميع والتأكد من جودته وتالؤمه مع حاجات إيجاد فرص العمل الجديدة لألعداد
الكبيرة من الشباب ،ومع حاجات االقتصاد في حاضره واإلعداد لمقتضيات تطوره المستقبلي.
ا ألمر الثالث ويتعلق بالعمل من أجل حض المؤسسات الدينية على االهتمام بتجديد الخطاب
الديني ،الذي يركز ويشجع على العلم والتعلم ويؤكد على ثقافة العمل واإلنتاج .ويشجع أيضا
على التفكير النقدي في مجتمعاتنا من أجل تغيير الرؤية للعالم لدى أجيالنا القادمة والعمل على
ت صحيح المفاهيم التي جرى تحريفها ،والحؤول دون نشوء أجيال جديدة على التطرف وعلى
معاداة دولنا الوطنية واالنشغال بنشر العنف في العالم .وبالتالي العمل على إيضاح مساوئ
العنف بالداخل وتجاه الخارج ،وتوضيح تأثيرات ذلك على االستقرار ،وعلى صورة اإلسالم
في العالم".
وختم السنيورة " :إن السبيل الوحيد ،وهو بنظري السبيل الصحيح ،هو في عدم االستكانة وعدم
اليأس وعدم القبول بانكسار إرادتنا وال انكسار إرادة األمة ،أو القبول بالتحول إلى السلبية
والعنف القاتل .فعلى مدى تاريخنا الماضي والحاضر لم يكن األمل وحده وعلى أهميته
الكبرى ،هو ما كنا نحتاجه وكنا نعود إليه وننتصر به ومعه ،في مواجهة المحن واألزمات .إن
الذي كان نصيرنا في الماضي وسيكون نصيرنا اآلن وفي المستقبل هو الشجاعة في مواجهة
الحقيقة ،وفي استخالص الدروس الصحيحة لفشلنا وتقاعسنا وفي العودة إلى تصويب بوصلتنا
نحو ما يجب أن نقوم به .وبالتالي في العمل على تزخيم تلك اإلرادة الصامدة والثابتة والمثابرة
في مجاالتها حتى يتم لنا ما نريد وتريده شعوبنا العربية.

ويكون ذلك حتما بالعودة إلى العروبة المستنيرة والمنفتحة وباإلصرار على انتمائنا العربي
الجامع وأولوية قضيتنا الكبرى فلسطين .وعلى أساس االعتراف المتبادل بعضنا ببعض
واالبتعاد عن سياسات التدخل والسيطرة ،والتقدم على مسارات اإلصالح ،وكذلك التكامل
والتعاون االقتصادي ،وتعزيز المصالح المشتركة بين دولنا وشعوبنا العربية ،وتعزيز التعاون
األمني بين الدول العربية بعضها مع بعضها اآلخر ،بما يسهم أيضا في استعادة التوازن
االستراتيجي في المنطقة العربية ،ويعزز مناعة المنطقة في وجه التدخالت اإلقليمية والدولية".
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الرئيس السنيورة في مؤتمر عن االمن في خضم االنحالل :استنقاذ الدولة واستعادة الثقة بها
هما موضوعا التضامن العربي
اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة إنّ الموضوعين الرئيسيين للتضا ُمن العربي هما :أوال ،استنقاذ
الدولة الوطنية واستعادة الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على
االلتزام بمبادئ القانون والنظام ،وثانيا ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض
ص ْنع االستقرار .بل إنّ االستقرار ال يمكن تصوره بدون
فلسطين .وهما عامالن رئيسيان في ُ
الوصول إليهما.
كالم الرئيس السنيورة جاء في مداخلة له اليوم في مؤتمر االمن في خضم االنحالل) الذي
انعقد في بيت المستقبل في بكفيا وفي ما يلي نص المداخل:
فخامة الرئيس امين الجميّل،
السادة مؤسسة كونراد اديناور،
ادارة بيت المستقبل الموقرة
أيها السيدات والسادة،
يمرّ الوطن العربي في هذه اآلونة بأزمات طاحنة ،يزداد تفاقمها بسبب التغيرات والتحوالت
الجارية في هذه المنطقة والعالم .وربما ليس من المبالغة القول بأنها تمسّ عدداً من بلدانه
ألم
وتهددها بالتفكيك على أسس طائفية ومذهبية .وهذه األزمات ،وبقدر ما تش ّكل مرحلة ٍ
ومرارة ،فإنها أيضا ً مرحلة اختبار وامتحان .فأوقات األزمات هي أيضا ً أوقات يمكن للنخب
الناهضة أن تستخدمها لطرح رؤى وتصورات مستقبلية جديدة بما يسمح بتحويل األزمات إلى
فرص لمواجهة المخاطر ولتحقيق التغيير والعودة إلى التالؤم مع المستجدات والتحوالت.
إنّ هذه األزمات الطاحنة تطرح قضيتين مهمتين تمثالن مصدراً لتغذية وتعميق حالة التراجع
واالنحسار لألمن واالستقرار في المنطقة العربية وهما :أوالً ،وجود أقطار عربية باتت مهددة
باالنزالق إلى مصاف الدول الفاشلة ،بل إنّ بعضها مهدد بالتفكك والتشرذم ككيانات سياسية.
وثانياً ،تمدد أدوار الفاعلين السياسيين من غير الدول الذين يمارسون العنف .و ُتعد التنظيمات
الجهادية اإلرهابية العابرة لحدود الدول ،وفي مقدمتها "تنظيم داعش" ،التجسيد األبرز لهذه
الظاهرة.

إنّ المتابع لمصير ونتيجة معالجة األزمات المستحكمة في العديد من دول المنطقة العربية
والسيما في العراق واليمن وسوريا وليبيا يتبين له كيف أنّ أغلب الحلول المطروحة ما تزال
تراوح مكانها لناحية الفشل في التوصل الى صيغ ناجحة .والسببُ وبشكل أساسي في قصور
تلك المعالجات المطروحة لألزمات المستحكمة ،التشرذم والتفتت الذي تعيشه تلك المجتمعات
على أكثر من مستوى ،مما دفع بتطور األمور في عدد من تلك البلدان وسوريا على وجه
ً
ساحة للصراعات اإلقليمية والدولية وإلى نشوء مناطق نفوذ دولية
الخصوص الى تحولها
وإقليمية فيها.
أيها السيدات والسادة،
في مواجهة مخاطر التمزق والتفكك ،ما هو السبيل للخروج من تلك المآزق؟
لقد أثبتت التجارب السابقة وطبيعة المخاطر السائدة استحالة نجاح الحلول المطروحة في ظل
ازدياد حالة التشظي واالنقسام واالنحالل ،وبالتالي عدم قدرة أي بلد عربي بمفرده على
مواجهتها .ذلك يعني أن فكرة التكامل العربي والعمل على تجميع موارد القوة العربية هو ربما
ً
المرجوة.
بداية وصيانة األمن القومي العربي وتحقيق األهداف
السبيل الوحيد لضمان البقاء
َّ
ُ
تتخذ عناوين تتعلق بمرحلة االنتقال إلى الديمقراطية
حتى العام  ،6102كانت الحلو ُل المقترح ُة
بعد الثورات .إنما بعد ذلك ،والسيما بعد التعملُق المريب والخطير لمنظمة داعش ولظواهر
التطرف والعنف األُخرى ،فقد اختفت معظم تلك العناوين ،إال ّ عنوان وممارسات مقاتلة
اإلرهاب ،وإلى ضرورات االستمرار من جانب المؤسسات الدينية والمفكرين والمثقفين
والسلطات في العمل على مكافحة التطرف .صحيح أنه ما يزال األمران ،أي مقاتلة اإلرهاب،
ومكافحة التطرف ضروريين جداً .لكنّ السؤال األه ّم الذي يطرح نفسه وبإلحاح أيضا ً :كيف
نستنقذ الدولة الوطنية العربية؟
أيها اإلخوة واألخوات،
من جهة أولى ،فإنه لمما ال شك فيه ،أنّ المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة
الفلسطينية ،وأن قضية فلسطين مازالت هي قضية العرب األولى ،وأن تبنيها من قبل مختلف
الشعوب العربية هو أحد أشكال التعبير عن الهوية العربية .فما جرى ويجري من اعتداء
وتنكيل واقتالع ل لفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه االحتالل اإلسرائيلي في
ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غ ّزة ،وكذلك في محاوالته المستمرة
من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمالً عربيا ً تضامنيا ً إلنهاء حالة االنقسام
الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك فإنه يقتضي عمالً جاداً
وعقالنيا ً ومنظما ً من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية ،وتظهير
ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .هذا من جانب ،وكذلك ومن

جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية.
من جهة أخرى ،وفي قراءة متأنية وواقعية لما َح َّل بالعرب ،في الكثير من بلدانهم ،من هزائم
ونكبات وما تالها من ر ّدات فعل ،فقد كانت هناك محاوالت عديدة في العالم العربي من أجل
الرد على تلك الهزائم المتالحقة التي تعرض لها اإلنسان العربي وتعرضت لها الدول
والمجتمعات العربية .ولقد اتخذت الردود على تلك الهزائم في وقت مضى شكل االنقالبات
العسكرية واألنظمة الديكتاتورية ،التي أثبتت في المحصلة أنها قاصرة عن ان تعالج تلك
المشكالت المتضخمة والمتفاقمة بداية في حل المشكلة األساس ،وهي استعادة األرض
(األرض الفلسطينية) .كما أنها لم تعالج بشكل صحيح وفعّال مسألة استعادة الكرامة لإلنسان
العربي .وأنا أعني بالكرامة كل ما له عالقة بالحريات والحقوق األساسية سواء أكانت سياسية،
أم اجتماعية ،أم اقتصادية ،أم ثقافية .فلقد تفاقمت النتائج السلبية التي نجمت عن السياسات التي
اتبعتها بعض الحكومات العربية لجهة ممارسات اإلقصاء السياسي واالجتماعي والتضييق
على المجال العام وعلى الحريات المدنية والسياسية في عدد من تلك البلدان .ذلك باإلضافة إلى
عدم التبصر بتداعيات االنفجار السكاني ،وعدم القدرة على تلبية الحاجة المتزايدة للتنمية
واستدامة النمو االقتصادي في العديد من المجتمعات العربية .إنّ تفاعل تلك اإلخفاقات فيما
بينها أدى الى مزيد من التهميش لقطاعات واسعة من المواطنين في تلك الدول وعدم تمكين
تلك القطاعات من المشاركة واإلسهام في تقرير مستقبلها ،وبالتالي عدم القدرة على اإلسهام في
معالجة مشكالتها الحالية والقادمة .ولقد ترافق مع ذلك كله تداعيات الثورة التكنولوجية العظمى
في قطاع االتصاالت التي كسرت حواجز الزمان والمكان وحواجز الدول والجماعات
وحواجز الصمت والخوف مع ما يترتب عن ذلك كله من تداعيات.
أيها السيدات والسادة،
ٌ
إمكانية لنجاح المقاربات في
إنه وعلى الرغم مما سبق إليه القول ،فإ ّنه وبرأيي ماتزال هناك
تطوير بوصلتنا التي يمكن أن تهدينا إلى طريق المعالجات .فبعض الدول العربية الكبرى،
والسيما تلك التي تتمتع باالستقرار والقدرة على الحركة وصناعة القرار الوطني والقومي،
قادرة ،بالتضامن والتعاون والتكامل األمني واالقتصادي فيما بينها على المبادرة إلى وضْ ع
وتعزيز الخطط ذات األبعاد االستراتيجية المُستندة الى نظام المصلحة العربية .وأن تعمل على
ً
حماية وتحصينا ً ألمنها في الوقت ذاته .ذلك بما يم ِّكن تلك
بناء وتعزيز األمن القومي العربي
الدول أن ّ
تؤثر إذا أجمعت في ما بينها على أمرين اثنين أساسيَّين :األول في مواجهة التدخالت
الخارجية في شؤون الدول العربية المضطربة أو المه َّددة باالضطراب مثل سورية وليبيا
واليمن والصومال .واألمر الثاني ،العمل في الدواخل المضطربة من أجل التوصل إلى وقف

النار وإلى وقف العنف ،وإجراء المصالحات ،والتمهيد إلعداد دساتير جديدة ،والمساعدة على
إجراء انتخابات ديمقراطية ،واإلسهام في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية األخرى.
ُّب في حروب أو
وعندما نقول في البند األول :ضرورة مواجهة التدخالت ،فنحن ال نعني التسب َ
مواجهات جديدة ،بل نعني التبصر والتنبيه إلى المخاطر الشديدة الكامنة والمحدقة بمنطقتنا
العربية إذا لم يجر الحؤول دون وقوع تلك المخاطر .وكذلك ضرورة إدراك أهمية التضامن
فيما بينها ،وبالتالي تعزيز القدرة لديها على التعاون من أجل التفاوُ ض بشي ٍء من الندية
والعقالنية مع القوى الكبرى ،وهي التي صارت الراعية أو الغاضّة النظر عن استشراء وإدامة
االضطراب الداخلي المدمِّر .إ ّنه وعندها يمكن التقدم تدريجيا ً على مسارات التهدئة وتعزيز
االستقرار نحو تحقيق التطور السلمي في المنطقة.
في هذا الصدد ،هناك ضرورة التخاذ موقف واضح وصريح وحازم أيضاً ،من الدولة اإلقليمية
الجارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية يقوم على التأكيد على المصالح المشتركة واالحترام
المتبادل الذي يجب ان يحكم العالقة العربية اإليرانية بما يؤدي إلى الحد من التدخالت
اإليرانية في المنطقة العربية .تجدر اإلشارة هنا إلى وجوب التنبه أيضا ً إلى أن إيران ال
تستطيع االستمرار في االمتداد والتخريب الذي تسببت وتتسبب فيه حتى اآلن ،وذلك على
قاعدة واقعية تتمثل بتداعيات إرغامات التعب واإلنهاك والضيق الذي يتسبب به ذلك التورط
المتمادي والمنفلش من جهة والتداعيات الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها من جهة
ثانية .أكان ذلك على اقتصادها أو على سياساتها ونسيجها االجتماعي .إنّ هذا يقتضي اعتماد
دبلوماسي ة مبادرة تستند إلى موقف عربي متماسك يبين المخاطر التي قد تحدث إذا استمر
الحال على ما هو عليه من تدخل وتخريب-وكشرح في ذات الوقت -للفرص والمنافع القائمة
على تنمية المصالح المشتركة جراء المبادرة إلى التعاون الب ّناء بين الدول العربية والجمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
كذلك األمر فإنّ هناك حاجة لتوضيح العالقات التي تربط بين العالم العربي وتركيا وأهمية
التأكيد على مبادئ االحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعلى قاعدة تنمية
المصالح المشتركة.
انه وفي حالتي إيران وتركيا ،فإنّ المصالح المشتركة القائمة والكامنة هي كثيرة وكثيرة جداً
وال ب ّد من التركيز والبناء عليها.
ً
مسؤولية في هذا الشأن هي المملك ُة العربي ُة السعودية،
إنّ الدول العربية المشرقية األكثر
وجمهوري ُة مصر العربية بكونهما الدولتان العربيتان األكبر .ويمكن أن يشترك في هذا الجهد
دول عربية أخرى مثل الكويت ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة األردنية الهاشمية،
ولكل من تلك الدول عالقات مقبولة إلى
وكذلك أيضا ً المملكة المغربية في المغرب العربي.
ٍ
جيدة مع األطراف الكبرى المتناحرة أو المتنافسة على المنطقة ،بما في ذلك الدول اإلقليمية

والكبرى ،بما يسهم في اكتساب ثقة األطراف المتباينة والعمل معها من أجل حضّها على
االستماع إلى صوت العقل ،وكذلك من أجل التعقل واإلدراك العميق للمصالح المشتركة فيما
لكل من هذه الدول اإلقليمية والدولية مصالح قوية جداً في
بينها في الحاضر والمستقبل .ثم إنّ ٍ
العمل على تعزيز االستقرار في الدول المضطربة للحؤول دون التداعيات السلبية الناتجة عن
تفاقم مشكالت المهاجرين والهجرة غير الشرعية ،وبسبب تفشي اإلرهاب وصعود األنظمة
الفاشية والشعبوية .إنّ هذا يبين الحاجة المتعاظمة للمحاذرة من تداعيات التردي السياسي
واألمني واالقتصادي في تلك الدول المضطربة على أوروبا وغيرها من دول العالم المتقدم.
إنه ومع اإلدراك الكامل للتداعيات السلبية لعدم االستقرار هذا على دول الجوار األوروبي وما
بعده وحاجتهما إلى تعزيز االستقرار والنمو االقتصادي ،لكننا نبقى نحن العرب أصحاب
المصلحة األُولى في استعاد ِة االستقرار لبلداننا ولمنطقتنا .وبالتالي حاجتنا للسعي من أجل
الحؤول دون وقوع المزيد من الخسائر البشرية والتدمير المتعاظم إلمكانات وقدرات الحاضر
والمستقبل .ولذلك ينبغي العمل على تعزيز فرص االستفادة من فكرة المصالح المشتركة .إ ّنه
وفي سبيل بلوغ ذلك يصبح التضامن العربي ضرورة حيا ٍة واستمرار.
أمّا األمر اآلخ ُر فيتعلق بالهدف الحيوي جداً من وراء التضامن والتواصُل مع الدول الكبرى.
وهو استعادةُ االستقرار بالدواخل المضطربة بالتدريج ،وتأمين انتقال سلمي بقدر اإلمكان بعد
توسُّطات وقف النار .ويكون ذلك بالعمل على المصالحات ،وصناعة مناطق آمنة يمكن أن
تتحدد وتم ِّكن بالتالي من عودة المهجرين قسراً إلى ديارهم وذلك أشد ما ينطبق على سوريا
والعراق واليمن وليبيا والصومال والسودان .وكذلك أيضا ً التشارُك مع بعض تلك الدول في
ً
محتضنة لكل المكونات في تلك الدول المضطربة وال تكون مهمِّشة ألي
إنجاز دساتير تكون
منها .وأيضاً ،وأيضا ً ضامنة لمصالح تلك المكونات في الحاضر والمستقبل .كذلك من أجل
اإلسهام في اإلقدار على إجراء االنتخابات الديمقراطية ،والتفكير والتدبير الرؤيوي والمتبصر
والمنتج في آن بشأن إعادة االعمار ،وإعادة بناء الجيوش الوطنية ،وتأمين حدود الدول،
واإلنجاز التجريبي للحكم الصالح والرشيد.
أيها السيدات والسادة،
ٌ
ٌ
هائلة وشديدةُ العُسْ ر وطويلة المدى ،كما تد ُّل عليه التجارب في أكثر
عملية
ك أن هذه كلها
ال ش ّ
ِّ
الرهان عليها ال بدي َل عنه ،ألنه متعل ٌق ببقاء الدول ،وباستمرار عيش
من منطقة في العالم ،لكنّ
َ
الناس والحفاظ على كرامتهم ،وإنسانيتهم ،وانتمائهم العربي.
إنّ الموضوعين الرئيسيين إذن للتضامُن العربي هما :أوالً ،استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة
الثقة بها وضمان سيادة الحكم الصالح والرشيد فيها والتأكيد على االلتزام بمبادئ القانون
والنظام ،وثانياً ،إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين .وهما عامالن رئيسيان
ص ْنع االستقرار .بل إنّ االستقرار ال يمكن تصوره بدون الوصول إليهما.
في ُ

ك أن التمهيد الجوهريَّ لما نحن بسبيله هو تقوي ُة العمل العربي المشترك ،بعد أن كادت
وال ش ّ
الجامعة العربية تهلِك ،تحت وطأة النزاعات واالنقسامات.
إنّ هذا يوصلنا إلى العوامل األُخرى الستعادة االستقرار ،وإعادة بناء الدولة الوطنية العربية،
ٌ
ضرورية .وتأتي ضرور ُتها من أنها هي التي ُتثب ُ
َ
اآلفاق
ّت االستقرار ،وتفتح
وهي أمو ٌر
لمستقبل آخر لدولنا ومجتمعاتنا العربية .وأقصِ ُد بذلك ثالثة أمور :بناء دولة القانون
ٍ
والمؤسسات والمشاركة السياسية ،وتوفير العدالة االجتماعية بالتنمية وحكم القانون ،وتطوير
أنظمة التربية والتعليم ،وتجديد الخطاب الديني.
يتصل األمر األول مباشر ًة بالمواطنة وحقوقها وأولوياتها وآلياتِها .فاإلحساس باألمن والمساواة
وصون الحقوق األساسيةُ ،ك ُّل ذلك يحقق استقراراً يستعصي على التص ُّدع،
أمام القانون،
َ
وبخاص ٍة إذا اقترن بالسعي الحثيث إلحقاق عدال ٍة اجتماعي ٍة من طريق النمو والتنمية المستدامة،
واالصغاء للحاجات المتنامية للفئات االجتماعية األكثر فقراً و َع َوزاً .فلو نظرنا ،إلى
ْ
لوجدنا بين أسبابها
االضطرابات التي حدثت في المنطقة العربية في السنوات الماضية،
البارزة :االجتماع على المظالم ،والمُعاناة من الفقر وال َع َوز وتفشي الفساد السياسي وغير
السياسي وتردي مستويات اإلنتاجية واإلنجاز .وعندما يحدث االضطراب ،يصب ُح أم ُر
استمراره أو توقفه رهنا ً بردود فعل السلطات ،ووجود فئات داخلية وخارجية تريد استغالله
لمصالحها وأهدافها .وكثير من تلك المشكالت ،وباعتقادي ،كان يمكن تالفيها بسيادة حكم
القانون وباالنفتاح وتعزيز المشاركة ،وباإلصغاء للحاجات التنموية لكافة المناطق ولكافة
المكونات االجتماعية وبالتصدي الصحيح المستمر والمتناسق لعوامل الفساد والعمل على وقف
التراجع في معدالت النمو والتنمية المناطقية ،وبالتالي العمل نحو االنتقال المثابر إلى مرحلة
النمو والتنمية المستدامة.
تكافؤ
أما األمر الثاني ،فيشمل االبعاد التربوية والتعليمية والثقافية .هناك تقصي ٌر كبي ٌر وعدم
ٍ
هائل في التعليم بل وتر ٍّد في نوعية مخرجاتنا التعليمية في الكثير من الدول العربية .ولذلك
ٍ
يبرز مدى إلحاح الحاجة إلى توسيع فرص التعليم وتحسين جودته في معظم الدول العربية،
وبخاص ٍة في بلدان االضطراب الحالية .الحقيقة أنه قد أصبح الخروج من هذه الحالة صعبٌ
ت إعادة اإلعمار .إنما ال مخارج ممكنة من
وصعبٌ جداً ،ويكاد يُضاهي في صعوبته عمليا ِ
المُعاناة وانسداد األُفق إال ّ بتطوير التعليم الذي صار أساسيا ً في نهوض المجتمعات والدول،
والذي يكون على الدول العربية القيام به هو العمل على تطوير التعليم بطرائقه وأدواته وغاياته
وإتاحته للجميع والت أكد من جودته وتالؤمه مع حاجات إيجاد فرص العمل الجديدة لألعداد
الكبيرة من الشباب ،ومع حاجات االقتصاد في حاضره واإلعداد لمقتضيات تطوره المستقبلي.
األمر الثالث ويتعلق بالعمل من أجل حضّ المؤسسات الدينية على االهتمام بتجديد الخطاب
الديني ،الذي ير ّكز ويشجع على العلم والتعلم ويؤكد على ثقافة العمل واإلنتاج .ويشجع أيضا ً
على التفكير النقدي في مجتمعاتنا من أجل تغيير الرؤية للعالم لدى أجيالنا القادمة والعمل على

تصحيح المفاهيم التي جرى تحري ُفها ،والحؤول دون نشوء أجيال جديدة على التطرف وعلى
معاداة دولنا الوطنية واالنشغال بنشر العنف في العالم .وبالتالي العمل على إيضاح مساوئ
العنف بالداخل و ُتجاه الخارج ،وتوضيح تأثيرات ذلك على االستقرار ،وعلى صورة اإلسالم
في العالم.
أيها السيدات والسادة،
إنّ السبيل الوحيد ،وهو بنظري السبيل الصحيح ،هو في عدم االستكانة وعدم اليأس وعدم
القبول ب انكسار إرادتنا وال انكسار إرادة األمة ،أو القبول بالتحول إلى السلبية والعنف القاتل.
فعلى مدى تاريخنا الماضي والحاضر لم يكن األمل وحده وعلى أهميته الكبرى ،هو ما كنا
نصيرنا
نحتاجه وكنا نعود إليه وننتصر به ومعه ،في مواجهة المحن واألزمات .إنّ الذي كان
َ
نصيرنا اآلن وفي المستقبل هو الشجاع ُة في مواجهة الحقيقة ،وفي
في الماضي وسيكون
َ
استخالص الدروس الصحيحة لِ َف َشلِ َنا وتقاعُسِ نا وفي العودة إلى تصويب بوصلتنا نحو ما يجب
أن نقو َم به .وبالتالي في العمل على تزخيم تلك اإلرادة الصامدة والثابتة والمثابرة في مجاالتها
حتى يت َّم لنا ما نريد وتريده شعوبنا العربية.
ويكون ذلك حتما ً بالعودة إلى العروبة المستنيرة والمنفتحة وباإلصرار على انتمائنا العربي
الجامع وأولوية قضيتنا الكبرى فلسطين .وعلى أساس االعتراف المتبادل بعضنا ببعض
واالبتعاد عن سياسات التدخل والسيطرة ،والتقدم على مسارات اإلصالح ،وكذلك التكامل
والتعاون االقتصادي ،وتعزيز المصالح المشتركة بين دولنا وشعوبنا العربية ،وتعزيز التعاون
األمني بين الدول العربية بعضها مع بعضها اآلخر ،بما يسهم أيضا ً في استعادة التوازن
االستراتيجي في المنطقة العربية ،ويعزز مناعة المنطقة في وجه التدخالت اإلقليمية والدولية.
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افتتح الرئيس أمين الجميّل المؤتمر الذي نظمه بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد
اديناور بعنوان“ :األمن في خضم االنحالل” ،تحديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في
الشرق األوسط واقع انحالل النظام اإلقليمي ،الذي عقد في بيت المستقبل سرايا بكفيا صباح
اليوم ،وشارك فيه الرئيس فؤاد السنيورة ،سفير المانيا مارتن هوت ،مالتي غاير عن مؤسسة
كونراد اديناور وشارك فيها العديد من الباحثين واألكاديميين ورؤساء مراكز الدراسات العربية
واألجنبية .
والقى الرئيس الجميّل كلمة ،قال فيها “نلتقي اليوم في خض ِّم حالة االنحالل التي طالت أكثر من
صعيد وتأثيرات هذا التفكك على أمن المنطقة واستقرارها ،وكأن التغيير الذي يطال عالمنا
ٌ
نزاعات
العربي من عام الى عام ،من عقد الى عقد ،يسير متدهوراً من السيء الى األسوأ:
ٌ
ٌ
سياسية في االقليم ،لم
نزاعات
تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمرّت البشر والحجر،
توفّر أي جانب من حياة المجتمع ،ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين االنظمة ،بل
استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيته .فكانت

ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واسرائيلية
وعربية اسرائيلية،
وعربية ايرانية،
عربية عربية،
وإقليمية:
سياسية
نزاعات
ايرانية ،ودولي ٌّة إقليميّة ”.
وتابع“ :إزا َء هذا الواقع المتفلّت ،وضع الكبار إقليميا ً ودوليا ً يدَهم على جز ٍء من المشكلة،
االرض المتحرّكة ،فحضروا عدداً وعتاداً ،براً وبحراً
رمال
وتورّ طوا فيها ،وانغمسوا في
ِ
ِ
وجواً ،ومخابرتياً ،ب ِح ّجة المساهمة في الحل .أمّا في الواقع ،تفاقم الوضع من مشكلة الى أزمة
بدل أن ينحو الى ب ّر األمان .فكانت:
ٌ
ٌ
مواقع النظام
اميركية على
مواقع المعارضة السورية ،صواري ٌخ
روسية على
صواري ٌخ
ِ
ِ
ٌ
ٌ
ايرانية حيث تدعو
مواقع ايرانية في سوريا،صواري ٌخ
اسرائيلية على
المشبوهة ،صواري ٌخ
ِ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
سورية على المدنيين،
كيماوية
اسلحة
بالستية من اليمن على السعودية،
الحاجة ،صواري ٌخ
ٌ
ٌ
ُ
تداعيات
اسرائيلية على غزة بح َِجة حماي ِة القدس .يضاف الى هذا المشهد المأزوم،
غارات
القرار االميركي بنقل السفارة األميركية من تل أبيب الى القدس وما ُي ّ
مث ُل هذا االجراء من تح ٍّد
للمشاعر الفلسطينية والعربية ،المسيحية واالسالمية ”.
وسأل “كل هذا التصعيد هل ينتهي وكيف؟
هل ينتهي على طريقة “إشت ّدي ياأزمة تنفرجي”؟ أم ينتهي على طريقة ال غالب وال مغلوب؟
أو تبويس لحى وعفى هللا عما مضى؟ لكن مهالً ،ماذا عن مئات ألوف الضحايا؟ ومشاعر
الناس؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا الخراب والدمار؟ وهل المطلوب تجهي ُل
الفاعل وتبديد المسؤوليات؟
ِ
بقدر ما ننج ُح في بناء السالم المسند إلى
واوضح الرئيس الجميّل :في المنطقة بدءاً من لبنانِ ،
والسالم المنشودين
األمن
الحق والعدل والطمأنينة ،بقدر ما سيكون هذا المن َت ُج صالحا ً إلرسا ِء
ِ
ِ
ٌ
أساس ثالثي ِة
ثابت وال سال َم حقيقي إال على
استقرار
أمن دائ ٌم وال
َ
لصالح األمم والشعوب .وال َ
ِ
الحق والعدل والطمأنينة.وفي لبنان ،الرهان اليوم هو على تثبيت اإلنجازات السياسية على
عالّتِها ،بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها ،ثم إجراء االنتخابات
النيابية رغم ثغرات القانون وبعض التجاوزات.كما تثبيت لألمن واالستقرار النسبي السائدع لى
معظم األراضي اللبنانبة .يبقى علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية،
وتضع ح ّداً للفساد والهدر في مفاصل الدولة .وأن يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة

غير المجتزأة وغير المنقوصة على كل التراب الوطني ،سيادة وفق منطق القانون الدولي
والدستور اللبناني والميثاق الوطني!

وتابع“ :مما ال شك فيه ،أنّ المشكلة األساس في المنطقة العربية ،هي المشكلة الفلسطينية ،فما
جرى ويجري من اعتداء وتنكيل واقتالع للفلسطينيين من ديارهم على النسق الذي يستمر عليه
االحتالل اإلسرائيلي في ممارساته اإلجرامية في القدس والضفة الغربية ،وقطاع غ ّزة ،وكذلك
في محاوالته المستمرة من أجل تصفية القضية الفلسطينية برمتها ،يقتضي عمالً عربيا ً
تضامنيا ً إلنهاء حالة االنقسام الفلسطيني ،ولتعزيز الصمود لدى الفلسطينيين أينما كانوا .كذلك
فإنه يقتضي عمالً جاداً وعقالنيا ً ومنظما ً من أجل تظهير طبيعة االحتالل اإلسرائيلي لألراضي
الفلسطينية ،وتظهير ممارساته الفاقعة للتمييز العنصري من أمام الرأي العام الدولي .ومن
جانب آخر لتظهير فكرة المبادرة العربية للسالم كحل منطقي وعادل ودائم للمشكلة األساس في
الشرق األوسط واستمرار الثبات عليها ،ومن دون تنازالت إضافية ،بكونها المفتاح األساس
لحل الكثير من المشكالت في المنطقة العربية”.

امين الجم ّيل الرئيس اللبناني األسبق :الربيع العربي انقلب كابوسا على المنطقة وشعوبها
موقعwww.mc-doualiya.com
سعدة الصابري
الجمعة 6102-2-62

بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي لمؤسسة "بيت المستقبل" يومي الجمعة  62والسبت 62
أيار/مايو  6102تحت عنوان "األمن في خض ّم االنحالل" ،تحدث الرئيس اللبناني السابق أمين
الجميّل إلى مونت كارلو الدولية عن التحديات األمنية والسياسية التي تواجهها منطقة الشرق
األوسط في ما وصفه بأخطر أزمة تمر بها في تاريخها ،وواقع التفكك الذي تشهده دول
المنطقة على جميع األصعدة.
اعتبر الرئيس اللبناني االسبق الشيخ امين الجميّل ان االحداث التي تشهدها دول الشرق
األوسط تؤدي تدريجا الى تغيير في الذهنية وفي النهج العام ،وان هذا االستنتاج نابع من الحال
الذي وصلت اليه اآلمال التي انعشها الربيع العربي في بدايته والذي انقلب الى كابوس على
المنطقة ككل وأدى الى نوع من االنحالل في األنظمة وفي المجتمع وكذلك على باقي الصعد.
واستنتج الرئيس الجميّل انه "في خضم هذا االنحالل يبرز السؤال عما اذا كانت الترتيبات
األمنية في مناطق النزاع ستؤدي فعال الى الحل النهائي المنشود".واعلن الجميّل ان نخبا من
البلدان العربية مثل لبنان و العراق ومصر ومن دول اجنبية مثل فرنسا وروسيا تشارك في هذا
المؤتمر.
وأوضح ان اختيار النخب المشاركة استند الى معرفتها بشؤون المنطقة وتعاطيها معها.

وتساءل الجم ّيل عن مصير المنطقة في ظل الترتيبات األمنية في بعض الدول مثل سوريا
والعراق واليمن ،وهل ستؤدي في النهاية إلى حلول ،وأعرب عن أمله أن يؤدي المؤتمر الى
أوراق عمل توضع بتصرف القادة لكي تكون مستندا مساعدا في الوصول الى حلول.
وأوضح أن ليس هناك حلول سريعة للمشكالت التي تعاني منها دول الشرق األوسط ألنها
عميقة ومتجذرة ،لكن ال بد لهذه الصدمات الدموية الصعبة والدمار والخراب الذي قضى على
البشر والحجر أن يحرك الضمائر لوضع المنطقة على سكة السالم الحقيقي واألمن
واالستقرار.
وأضاف الجميّل أن "بيت المستقبل" ،الذي اصبح مؤسسة ثقافية ومركزا للتوثيق والدراسات
في منطقة الشرق األوسط ،يكرس نشاطه من اجل السالم والتعددية والحوكمة الرشيدة ووضع
خطة شبيهة بخطة مارشال ولكن إلنقاذ منطقة الشرق األوسط  ،اذا صحت المقارنة بخطة
مارشال ألوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
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يعقد "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد آديناور" مؤتمره السنوي الرابع
بعنوان" :األمن في خضم االنحالل" ،في سرايا بكفيا يومي الجمعة  82والسبت 8٢
الجاري ،الساعة األ  0:31صباحا.

