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 "األمن في خضّم االنحالل"

 يات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط تحدّ 

 شهدهاية التفّكك التي وعملي وسط واقع انحالل النظام اإلقليمي
 

 5102مايو، /آيار 52 - 52الجمعة والسبت 

 بيت المستقبل، بكفيا

 

 

 الرئيس أمين الجميّـل

 

ً نجري معاً كما كل عام مسحاً في بكفيا  "بيت المستقبل"في بكم أهالً وسهالً  المنطقة  لشؤون   واقعيّا

 ها،وشجون  

قيمين كما االصدقاء الوافدين من كل أنحاء العالم الستشراف آفاق المرحلة المقبلة اهالً بكم االصدقاء الم

 .بكل آالمها وآمالها

 .بدولة الرئيس فؤاد السنيورة صاحب الباع الوطني الطويل، والممارسة السياسية الراسخة أهالً 

جامعة ، و(عصام فارسمركز )تافت االميركية  وجامعة ،مؤسسة كونراد اديناور معالشراكة تنا هي بندو

 .المحيدثة –وبلدية بكفيا ( داندورانراوول Raoul Dandurand مركز ) في مونتريال  كيبك

**** 

 ".بيت المستقبل"د التي يجسدها المجرّ  نلتقي كما درجت العادة في هذه المساحة، مساحة الحوار الحرّ 

ا الصفيح الساخن الذي استقطب قوى نمارس التمرين الذهني حول المسائل المعاصرة المتواجدة على هذ

 .اقليمية ودولية تنازعت فيه وعليه

 -النظام الجديد للشرق األوسط بعد مئة عام على اتفاقية سايكس "أمر  نا السنويمنذ عامين، عالج مؤتمر

م" بيكو  .انها تقيم نظاماً عادالً وآمناً في المنطقة ، في حينه،التي ُزع 

التحديات، ": "دخالت الخارجية ومنظومة الدول في الشرق العربيالت" ناوالعام الماضي، ناقش

 .، وخلص المؤتمر الى التحذير من الطموحات الفاجرة التي تالمس حد االطماع"االصطفافات، التوقعات

هذا التفكك على أمن المنطقة  تأثيراتوأكثر من صعيد  التي طالتواليوم نلتقي في خضم حالة االنحالل 

أن عالمنا العربي لم يتغير من عام الى عام، من عقد الى عقد، بل ينحدر من السيء الى واستقرارها، وك

 :األسوأ

 .نزاعات تحولت الى معارك عبثية وانتحارية دمّرت البشر والحجر- 

نزاعات سياسية في االقليم لم توفّر أي جانب من حياة المجتمع، ولم تقتصر على النزاعات السياسية بين  -

فكانت . استهدفت بشكل اساسي المجتمع واالنسان في وجوده وحرياته وسالمته ورفاهيتهاالنظمة، بل 

، ودوليّة عربية عربية، وعربية ايرانية، وعربية اسرائيلية، واسرائيلية ايرانية: سياسية وإقليمية نزاعات

 .إقليميّة

**** 
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طوا فيها، من المشكلة، وتورّ  جزء  هم على قليمياً ودولياً يد  إت، وضع الكبار هذا الواقع المتفلّ  إزاء  

ة جّ بح   ومخابرتياً، كة، فحضروا عدداً وعتاداً، براً وبحراً وجواً،المتحرّ  االرض   وانغمسوا في رمال  

 :فكانت .األمان ن ينحو الى برّ أبدل  أزمةتفاقم الوضع من مشكلة الى  أّما في الولقع،. المساهمة في الحل

 ضة السوريةصواريخ روسية على مواقع المعار. 

 اميركية على مواقع النظام المشبوهة صواريخ. 

 صواريخ اسرائيلية على مواقع ايرانية في سوريا. 

 صواريخ ايرانية حيث تدعو الحاجة. 

 صواريخ بالستية من اليمن على السعودية. 

 اسلحة كيماوية سورية على المدنيين. 

 ا المشهد المأزوم، تداعيات القرار يضاف الى هذ. غارات اسرائيلية على غزة بحجة حماية القدس

الى القدس وما يمثل هذا االجراء من تحد للمشاعر األميركية من تل أبيب االميركي بنقل السفارة 

 .الفلسطينية والعربية، المسيحية واالسالمية

 

**** 

 كل هذا التصعيد هل ينتهي وكيف؟

 يقة ال غالب وال مغلوب؟ أو ؟ أم ينتهي على طر"تنفرجي أزمةي شتدّ إ"ل ينتهي على طريقة ه

ومشاعر الناس؟ لوف الضحايا؟ ألكن مهالً، ماذا عن مئات  ؟تبويس لحى وعفى هللا عما مضى

وهل المطلوب تجهيل الفاعل وتبديد الخراب والدمار؟ وطموحات الشعوب؟ ما هو جدوى كل هذا 

 المسؤوليات؟

  ديموغرافي؟-جغرافي ك  تفكُ سياسي، و نحالل  إمفقود، و مفتوحة، وأمن   أزمةهل نحن امام 

  نفراج؟ وهل االنفراج يحصل بقوة السالح ام بفعل الدبلوماسية؟إم أنفجار إوهل نحن أمام 

 على الحق والعدل وطمأنينة الذي يجب أن يقوم من المنطقة أي جهة دولية ستبادر إلرساء أ

 !ال يدوم  .هش ومستعار على االطالق، او أمن   الشعوب؟ ودون هذه الثالثية، ال أمن  

  السالم الحقيقي القائم على الحق والعدل  جاهزة أو قادرة أن تفرضجهة دولية  من أي  وهل

 ؟آخر من نوع   مزعوم سالم   أّما الخشية هي من والطمأنينة؟

السالم بالمدفع هو تسليم باألمر الواقع، . للقدر ستسالم  إهو  على حساب الحق والعدل فالسالم بقوة السالح

 .ال بل بالعكس. وهذا ال يؤّسس إلستقرار دائم قسريةإما هجرة  ول ورضوخ، فإّما قبو

ض  الصمت "إن االدعاء بهذا النوع من السالم هو على طريقة انتصارات القيصر، التي قيل فيها  إنه ف ر 

 ؟"وادعى انه السالم

« Il a imposé le silence et il a appelé ceci la paix » 

لبنان، بقدر ما ننجح في بناء السالم المسند الى الحق والعدل والطمأنينة، بقدر ما  في المنطقة بدءاً من

دائماً وال  وال أمن  . الشعوبو األمم  سيكون هذا المنت ج صالحاً الرساء االمن والسالم المنشود لصالح

 .استقرار  ثابتاً وال سالم  حقيقياً اال على أساس ثالثية الحق والعدل والطمأنينة

بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية  على عالّتها، السياسيةاإلنجازات لبنان، الرهان اليوم هو على تثبيت  وفي

 رغم فضيحة الفراغ ومدلوالتها،
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 .تجاوزاتبعض الاالنتخابات النيابية رغم ثغرات القانون وثم إجراء 

بقى علينا التركيز على إقامة ي. واإلستقرار النسبي السائدعلى معظم األراضي اللبنانبةتثبيت لألمن  كما

وأن يترافق كل ذلك . حوكمة رشيدة، تعالج مشاكلنا البنيوية، وتضع حّداً للفساد والهدر في مفاصل الدولة

وفق منطوق على كل التراب الوطني، سيادة غير مجتزأة وغير منقوصة الكاملة اللسيادة امع تحقيق 

 !لوطنيوالدستور اللبناني والميثاق االقانون الدولي 

وال بد هنا من التوقف عند المبادرات الدولية المشكورة للبنان لما تؤمنّه من مظلة حامية سياسياًوأمنياً 

ومالياً، اال ان هذه المبادرات تبقى قاصرة ما لم تحصن بمنظومة اجرائية من سيادة القانون وحصرية 

وكلنا يذكر بأسى اإلطباق . رمال متحركة السالح وتحييد لبنان عن حرائق الجوار، واال عبثاً البناء على

 .5112على معالم االنماء وتدمير البنى التحتية في غير منطقة من لبنان على خلفية حرب تموز 

باإلقتصاد، بالعدالة ام ستنهض به، باالمن، بالسالم،  ؟ل هل ستنوء تحته الحكومة الجديدةهذا الحم

 دل والطمأنينة لكل مكونات المجتمع اللبناني؟الحق والع :ثالثيةاإلجتماعية، إنطالقاً من 

االمن في خضم "على وقع هذه التساؤالت أضع تحت مجهر السادة المنتدين، محاور  هذا المؤتمر حول 

االنحالل، تحديات وضمان واستمرارية الترتيبات االمنية في الشرق االوسط وسط واقع انحالل النظام 

 ."اشهدهياالقليمي وعملية التفكك التي 

 

 االكاديمية واالبحاث والديبلوماسية السياسة علم في االختصاص أهل   أنتم المقاربة، لكم لنتركف

 من الطويل المخاض هذا كل بعد السالم إرساء تساهم في طريق خارطةالمطلوب رسم . والجيوسياسية

 .والتعسف واالضطهاد العذاب

 :زواياها مختلف من االقليمية المشكلة يف للبحث قدرات، من يملك بما مؤهل  المؤتمر هذا إن

 الميليشيات وقيام الوطنية الحدود انهيار على وتداعياتها بالمنطقة ٔالمت التي التفتت ظاهرة لجهة 

 .الفاشلة الدول لقيام والتأسيس واالتنية المذهبية

  والدوليين االقليميين الالعبين من لكل االدوار مقاربة لجهةكما. 

 التحقق الى الكياني التفكك ومن المستدام، الحل الى المفتوح االنحالل حالة من النتقالا معاً  ننشد إننا

 .الوجودي

 . والمنطقة لبنان في العبثي االنتحاري على كل الصعد االنفعال لوقف االكاديمي الفعلُ  إنه

 فأهالً وسهالً 

 

 


