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، ةالت الخارجيخّ عل التدشهدها والتي تفاقمت بفللصراعات التي ت في ظّل الفوضى التي تسود المنطقة نتيجة  
هذه الحقبة من الفوضى والنزاعات . ك دولهيعيش الشرق األوسط كنظاٍم إقليميٍّ أزمة  عميقة  أدت إلى تفكّ 

 ،حدود الدول أدت إلى تهاويو لإلسالم متطّرفة   التي تعتنق رؤية  و العابرة للحدود أنتجت ظاهرة الجماعات
وى الدولة ة على مستوأزمة هوي عميقةٍ  ةٍ اجتماعي تدّل على وجود صدمةٍ  منطقة مؤشرات  بدأت تظهر في الف

وطفت على ة، ة وقبلينية وطائفية وعرقية من ديتنامى الشعور باالنتماءات الفرعي. والمجتمع في آٍن واحد
لجامعة، ووصل لتحّل مكان المجتمعات الوطنية ا تقوم على أساس هذه االنتماءات صغيرة   مجتمعات   السطح

بات يصّح وصفها بالدول الفاشلة، حتى مثيال ، فانهارت دول   لم تشهد له المنطقةالتفّتت والتفّكك إلى مستوى 
ور أدوار دوٍل كانت تعّد قوى مواختل النظام اإلقليمي متسببا  بض ،فيما تقف دول  أخرى على شفير االنهيار

 .  أخرى وانتفاخ أدوار دولٍ  إقليمية  
 

ر بالخير ال تبشّ  التي ةالتطّورات اإلقليمية والدوليمن  وعلى الرغم ،ةشهديهذه الم مأساويةالرغم من وعلى 
 ألنها، فيه لجهة فرص استعادة استقرار النظام في الشرق األوسط، فهذا ال يعني التخلي عن النظم األمنية

 .ة والبقاءعلى هشاشتها، تضمن للمجتمعات المتضّررة الحّد األدنى من االستمراري
 

 مؤتمرها السنوي آيار، 52و 52يومي الجمعة والسبت،  في مقرها ببكفيا "بيت المستقبل" عقدت مؤسسة
تحّديات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق  :األمن في خضّم االنحالل"تحت عنوان  الدولي

ظاهرة تفّكك  فيالمؤتمر بحث  ."دهاوعملية التفّكك التي يشه األوسط وسط واقع انحالل النظام اإلقليمي
على  حاول تقييم تداعيات انهيار النظام اإلقليميكما  ،المنطقة امتشهده نتيلة الت الداخليالدول وعملية التفتّ 

 .ة، من األمن الصعب إلى أمن الموارد إلى األمن الثقافيالمجاالت األمنيمختلف 
 
، وجامعة (مركز عصام فارس)ية ميركوجامعة تافت األ رمع مؤسسة كونراد آديناو شراكةقد المؤتمر بالع  

من صانعي القرار  نخبة   شاركت فيهالمحيدثة، و–وبلدية بكفيا( داندورانراوول  مركز)في مونتلاير  كيب
 .نوالدبلوماسيين واألكاديميين والخبراء واإلعالميي

 
الستشراف "فدين من كل أنحاء العالم الواوالمؤتمر مرحبا  بالحضور المقيمين  لأمين الجميّ افتتح الرئيس 

دولة الرئيس فؤاد برئيس الوزراء اللبناني السابق ، كما رّحب "آالمها وآمالها آفاق المرحلة المقبلة بكلّ 
وسائر الدبلوماسيين ورجال العلم  ،لدى لبنان السيد مارتن هوتاالتحادية ألمانيا جمهورية السنيورة وسفير 

العسكرية والسياسية التي تعصف النزاعات  خضمّ  إن مؤتمر اليوم ي عقد فيوقال  .والسياسة واإلعالم
واستهدفت المجتمعات " رت البشر والحجردمّ  وانتحاريةٍ  معارك عبثيةٍ "لت إلى تحوّ  اإلقليم، نزاعات  ب

 تت التي ألمّ ضاف أن ما فاقم حالة االنحالل والتفتّ وأ". يتهفي وجوده وحرياته وسالمته ورفاه" واإلنسان
، انغمسوا في رمالها المتحركةف"فيها،  ودوليا   من دول المنطقة، هو تورط الكبار إقليميا   بأكثر من دولةٍ 



فقد أدى أّما في الواقع، . تيا ، بِحّجة المساهمة في الحلّ اومخابر ددا  وعتادا ، برا  وبحرا  وجوا  حضروا عو
هل " :سألو  ".بدل أن ينحو الى بّر األمان فتوحةم الى أزمةٍ  من مشكلةٍ ليتحّول تفاقم الوضع تدّخلهم إلى 

نفجاٍر وهل نحن أمام ا؟ ديموغرافيٍّ -، وتفكٍك جغرافيٍّ ، وانحالٍل سياسيٍّ ، وأمٍن مفقودٍ مام أزمٍة مفتوحةٍ نحن أ
إرساء أمن أي جهة  دولية  ستبادر إلى نفراٍج؟ وهل االنفراج يحصل بقوة السالح أم بفعل الدبلوماسية؟ اأم 

قة الذي يجب أن يقوم على الحق والعدل وطمأنينة الشعوب؟ ودون هذه الثالثية، ال أمن  على االطالق، المنط
وهل ثمة جهة  دولية  جاهزة  أو قادرة  على فرض السالم الحقيقي القائم على ! أو أمن  هش  ومستعار  ال يدوم

 د أن السالم بقوة السالحوأكّ ". ٍع آخرمن نو هي من سالٍم مزعومٍ ف ،أّما الخشية الحق والعدل والطمأنينة؟
بل على  دائمٍ  ما ال يؤسس الستقرارٍ  ،باألمر الواقع ستسالم  للقدر وتسليم  ا"هو  على حساب الحق والعدل

 ."تماما   العكس
 

في لبنان، علينا التركيز على إقامة حوكمة رشيدة تعالج مشاكلنا البنيوية، وتضع حّدا  للفساد : "وعن لبنان قال
يترافق كل ذلك مع تحقيق السيادة الكاملة غير المجتزأة وغير المنقوصة  ، على أنلهدر في مفاصل الدولةوا

وتوقّف عند  ".وفق منطق القانون الدولي والدستور اللبناني والميثاق الوطني على كل التراب الوطني، سيادة  
قوامها  إجرائيةٍ  ت حّصن بمنظومةٍ "ما لم  ة  معتبرا  أنها تبقى ناقص ،المبادرات الدولية المشكورة تجاه لبنان

 ".د لبنان عن حرائق الجوار، وإال عبثا  البناء على رماٍل متحركةٍ يادة القانون وحصرية السالح وتحيّ س
قليمية يميين، للبحث في المشكلة اإلوباحثين وأكاد هذا المؤتمر مؤهل  بمن يستضيف من خبراءٍ "وأضاف أن 

ة وقيام الميليشيات المذهبية انهيار الحدود الوطني من ،ي ألّمت بالمنطقة وتداعياتهات التلجهة ظاهرة التفتّ 
وختم  ."دوليينقليميين وإ من الالعبين كلّ دوار أثنية والتأسيس لقيام الدول الفاشلة، كما لجهة مقاربة واإل

ق لى التحقّ ك الكياني إمن التفكّ المستدام، و لى الحلّ نتقال من حالة االنحالل المفتوح إننشد معا  اال: "بالقول
 ".المنطقةفي الصعد في لبنان و كاديمي لوقف االنفعال العبثي االنتحاري على كلّ إنه الفعل  األ .الوجودي

 
بها  األزمات الطاحنة التي يمرّ  د أنليؤكّ ، فؤاد السنيورةأخذ الكالم رئيس وزراء لبنان السابق دولة الرئيس  

مكن للنخب ي  ...وامتحانٍ  ، فإنها أيضا  مرحلة اختبارٍ ومرارةٍ  مرحلة ألمٍ  ر ما تشّكلبقد"الوطن العربي اليوم 
لمواجهة  رات مستقبلية جديدة بما يسمح بتحويل األزمات إلى فرٍص لطرح رؤى وتصوّ  البناء عليهاالناهضة 

قضيتين مهمتين ث عن وتحدّ  ".ات والتحّوالتالمخاطر ولتحقيق التغيير والعودة إلى التالؤم مع المستجدّ 
ل إلى دة بأن تتحوّ باتت مهدّ  عربيةٍ  هما وجود دولٍ  ،في العالم العربي رراجع األمن واالستقراتغذيان حالة ت

 بية العابرة للحدود واألدواروظاهرة الجماعات الخارجة عن الدولة والتنظيمات الجهادية اإلرها ،فاشلةٍ  دولٍ 
ّولت إلى ، ال سّيما سوريا، تحاإلقليم التي تشهد صراعاتٍ  ولفت إلى أن دول. تضطلع بهاالمدمّرة التي 

 . "فيها وإقليميةٍ  نشوء مناطق نفوٍذ دوليةٍ "أدت إلى " صراعات اإلقليمية والدوليةلساحٍة ل"
 

 تحّدث أوال  عن عدم قدرة أي بلدٍ  ،وعن سبل الخروج من المآزق الراهنة وإنقاذ الدولة الوطنية العربية
العمل على تجميع موارد القوة العربية وعلى ضرورة التكامل العربي  مشّددا   ،ها بمفردهعلى مواجهت عربيٍّ 

. ب ولتفشي الفكر المتطّرفة، إضافة إلى مواصلة التصّدي لإلرهالضمان البقاء وتحقيق األهداف المرجوّ 
لعمل العربي وا ،إعادة األولوية إلى القضية الفلسطينية كقضية العرب األولىإلى أهمية  أيضا  وأشار 

 التمييز العنصري التي يقوم بها وتظهير ممارسات حالة االنقسام الفلسطيني الداخليالمشترك من أجل إنهاء 
للقضية  وشاملٍ  عادلٍ  والدفع الدؤوب باتجاه إيجاد حلٍّ  ،االحتالل اإلسرائيلي أمام الرأي العام الدولي

وتحّدث عن مسألة . 5115رحت في بيروت عام التي ط  الفلسطينية يقوم على أساس المبادرة العربية للسالم 
سواء  ،ما له عالقة بالحريات والحقوق األساسية كلّ  وأعني بالكرامةاستعادة الكرامة لإلنسان العربي، "

 ."أم ثقافية   أم اقتصادية   أم اجتماعية   كانت سياسية  
 



ع باستقرار داخلي ما تلك التي تتمتّ د ضرورة أن تعمل الدول العربية الكبرى، ال سيّ أخرى، أكّ  من جهةٍ 
لمواجهة التدّخالت " ،وبالقدرة على صناعة القرار الوطني واإلقليمي،  على إرساء التعاون والتكامل بينها

عمل في الدواخل لل، و"ليبيا واليمن والصومالالخارجية في شؤون الدول العربية المضطربة مثل سوريا و
راء المصالحات والتمهيد إلعداد دساتير جديدة والعنف وإجف النار التوّصل إلى وق"المضطربة من أجل 

والمساعدة على إجراء انتخابات ديمقراطية والمساهمة في إعادة بناء الجيوش الوطنية والقوى األمنية 
الت اإليرانية في الشؤون من التدخّ  وحازمٍ  وصريحٍ  واضحٍ  د أيضا  ضرورة اتخاذ موقفٍ وأكّ ". األخرى

 لدول العربية، داعيا  في الوقت عينه إلى اعتماد العمل الدبلوماسي لتنمية المصالح المشتركة بينالداخلية ل
إن إيران ال تستطيع  وقال .وإرساء التعاون البناء بينهم والجمهورية اإلسالمية اإليرانية ةالعربي الدول

ال سّيما في ظّل  ،داخل اإليرانيعلى ال نظرا  لتداعيات هكذا سياسةمواصلة سياستها التوسعية والتخريبية 
االحترام  أساس لتقوم على أيضا  توضيح العالقة مع تركيا وبالمثل، يجب . العقوبات الدولية المفروضة عليها

 .للدول العربية ل في الشؤون الداخليةالمتبادل وعدم التدخّ 
 

دنا ومنطقتنا والحؤول دون نحن العرب نبقى أصحاب المصلحة األولى في استعادة االستقرار لبال" :وتابع
 وقال إن ".والتدمير المتعاظم إلمكانات وقدرات الحاضر والمستقبلوقوع المزيد من الخسائر البشرية 

استنقاذ الدولة الوطنية واستعادة الثقة بها وضمان أوال  : الخروج من األزمات الحالية ال سبيل له إال مسارين
ين المشاركة السياسية وتوفير العدالة االجتماعية عبر التنمية وحكم فيها وتأم سيادة الحكم الصالح والرشيد

د ز على العلم والتعليم ويؤكّ يركّ ل"القانون، إضافة إلى تطوير أنظمة التربية والتعليم وتجديد الخطاب الديني 
لم لدى أجيالنا من أجل تغيير الرؤية للعا مجتمعاتنار النقدي في ع على تنمية الفكويشجّ  ،ثقافة العمل واالنتاج

والعمل على تصحيح المفاهيم التي جرى تحريفها والحؤول دون تنشئة أجيال جديدة على التطّرف  ،القادمة
إقامة الدولة الفلسطينية "أما المسار الثاني فهو . "وعلى معاداة دولنا الوطنية وعلى نشر العنف في العالم

 .تعزيز العمل العربي المشتركذلك إال عبر  ، ولن يتمّ "المستقلة على أرض فلسطين
 

العروبة المستنيرة "إال بالعودة إلى  وختم بالقول إن تصويب بوصلتنا نحو ما يجب أن نقوم به لن يتمّ 
م على مسار اإلصالح وتعزيز المصالح والتقدّ  ،ل والسيطرةواالبتعاد عن سياسات التدخّ  ،"والمنفتحة
   .عربيةبين جميع الدول ال والتعاون األمني المشتركة

 
وبدأ كلمته بتهنئة منظمي هذا ، مارتن هوت السيد لدى لبنان جمهورية ألمانيا االتحادية أخذ المنصة سفير

وقال إن ". من الدبلوماسيين واألكاديميين والخبراء المهتمين في شؤون المنطقة كوكبة  "المؤتمر الذي جمع 
بات معه من الصعب متابعتها  بشكلٍ  فيه ألحداثاتتسارع و ،ته يعيش اليوم على فوهة بركانٍ العالم برمّ 

رات المتالحقة، التطوّ  في خضمّ وأضاف أنه . صانعي القرار اإلقليميين والدوليين من قبلحتى والتأثير عليها 
فما  .اليتهايدور التساؤل اليوم حول السياسات الخارجية التي تعتمدها الدول والهدف من ورائها ومدى فعّ 

راء السياسة السعودية في اليمن مثال  وهل لدى إيران بعض المخاوف المحقة التي قد هي األهداف من و"
تعتمدها الواليات المتحدة في سياساتها الخارجية؟ خلدنا البارحة  تفّسر سياستها الخارجية؟ هل من بوصلةٍ 

اليوم على خبر  بين رئيس الواليات المتحدة ورئيس كوريا الشمالية لنستيقظ قمةٍ  عقد خبر إلى النوم على
يقلقنا اليوم هو "ن ما إ ".؟وسياساتٍ  فما هو المنطق من وراء هكذا مواقفٍ . إلغاء هذه القمة دون أي تفسير

بلوماسية تقوم على القدرة على اإلنصات إلى اآلخر فالد ،بلوماسية الدولية وأهدافهال المستخدمة في الدالوسائ
فقدنا القدرة على االستماع إلى اآلخر ومحاولة اإلحاطة : نهعاجزين ع بتنا اليومومحاولة فهمه وهذا ما 

علينا أن ندرك أن العالم ليس أبيض أو أسود بل : "وتابع". مكانٍ أكثر من ولذلك فشلنا في  مشاكله،بمخاوفه و
 ."علينا االنفتاح على الجميعما يفرض  ،لوانمتعدد األ

 



في هذه المساحة  طرأت جديدة  حقائق "قال إن  ،صةٍ وسوريا بخا بالنسبة إلى منطقة الشرق األوسط بعامةٍ 
في مسار ما  يضا  ندخل أكما  ،(داعش" )الدولة اإلسالمية"تنظيم بعد ما لة اليوم في مرح ندخلالجغرافية، و
ولماذا آلت كيف  أسأل ،للغرب كممثلٍ : "وأردف. غير شامل مسار  ستانا وهو مفاوضات أ يعرف بمسار

 فشل األنظمة التي حكمت دول هذه المنطقة لعقودٍ هو هل السبب  ؟هي عليه اليوم إلى ما في المنطقة األمور
 إيراندور كل المنطقة؟ أم السبب هو وعقود؟ هل السبب هو فشل السياسة الدولية في التعامل مع مشا

 مجتمعة  ربما تكون هذه األسباب . سئلةاأل با  عن هذهأن أجد جوا عليّ من الصعب  ومشروعها في المنطقة؟
 صغيرةٍ  حلقةٍ  قيقة وجودح دور إيران هواليوم بالنسبة إلى  نالك، ما يقلقومع ذ ،وراء واقع المنطقة الراهن

ألنها تؤثر على  جوهرية  ت عتبر  قراراتٍ  تتخذ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، مرشدحول شخاص من األ
 شعور   يساورني، كان لبنان لدى رٍ ني كسفييبعد تعي"أنه  وختم كاشفا   ."وعلى المدى الطويلها برّمتالمنطقة 

بعدم صحة  فوجئت يولكنن. يرانقريب وجهات النظر بين السعودية وإنسب لتأن بيروت ستكون المحفل األ
في هذا العالم  إيجابيٍّ  ن من لعب دورٍ نتمكّ  نومع ذلك، أتمنى أ .نا عاجزون عن تحقيق هذا التقاربوبأن ،ذلك

 ."المجنون
 

التعاون مع "على ، مالته غايرديناور في لبنان، الدكتور الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آ نىوفي كلمته، أث
وقال ". كاديميةعية والحياد السياسي والحرفية األسم بالموضويتّ  جديا   ر اطارا  وفّ ت تيال بيت المستقبلمؤسسة 

ا  العديد من المؤتمرات وأعددنا سوي ونّظمنا ،قرب لناالشريك األوهو "إحياء بيت المستقبل  ةإنه منذ إعاد
نشاء حوار والتعايش وإمبادئ الديمقراطية واللترويج ال األساس هدفنا نوكا ،ورقة سياسية 01من أكثر 
 ."لذلك منصةٍ 

 
 ،السابقة السنوية الدولية لمؤتمراتلمواضيع التي تناولتها ال مؤتمر هذا العام هو تكملة  ن موضوع وأضاف أ

ل القوى اإلقليمية والدولية في مسألة تدخّ  تناولماضي موضوع حدود الطموحات، آخرها العام ال وكان
التركيز  هذا العام اخترنا: "وتابع. أخرى دولٍ  وضمور أدوار الدولالمنطقة وظاهرة انتفاخ أدوار بعض 

 هألن ية الستدامة الترتيبات األمنيةالعوامل الضرورعلى وفي منطقة الشرق األوسط من األ موضوع على
 في ظلّ  صوصا  خرى خأ مورٍ باته وارتباطه بأتشعّ لى بالنظر إ عديدةٍ  ذلك لسنواتٍ وسيبقى ك ،أساس موضوع  

التي  ه الصحيح لفهم المشاكلفي االتجا أولى خطوة  ن يكون هذا المؤتمر نأمل أ. لتشرذم الحاصل في المنطقةا
هذه النخبة من صّناع القرار  ةبمشارك التي تعصف بها النزاعاتسباب ألفهم و تعاني منها المنطقة

 . "بلوماسيين واألكاديميين والخبراءوالد
 

 "االنحالل المتعدد األوجه" :الجلسة األولى
 

، زميل سابق في حسين حقانيبالمتحدثين فيها، السفير الجلسة األولى معرفا   عريب الرنتاويافتتح األستاذ 
بروفسور في جامعة الكويت،  ،شفيق الغبرالمتحدة، معهد هيوستن وسفير باكستان السابق لدى الواليات ا

 .، أستاذ جامعي وكبير الباحثين في معهد هوفر، جامعة ستانفوردبيرمان. راسل أو
 

من أين   سأل، "في موضوعه وتوقيته المهمّ "الشكر للجهات المنظمة لهذا المؤتمر  الرنتاويبعد أن وّجه 
ا؟ وما الذي نشهده التي واالنحالل ككّ التف حالةبدأ التأريخ لندخل في صلب هذا الموضوع الشائك ومن أين ن

ار األطراف الفاعلة دوأ توقف االنهيار وتحتوي التداعي، وما هي ومقارباتٍ  فكارٍ من أ يمكن لنا أن نجترحه
خ ضاربة  في عمق تاري"د أن جذور هذه الظاهرة وأكّ . كب بظاهرة التفكّ المحلية واإلقليمية والدولية في التسبّ 

التي أدت إليها وفي صدارتها فشل " المتراكمة والمتراكبة"، متوقفا  أمام جملٍة من األسباب "هذه المنطقة
وانتهاء  بتبديد  جامعةٍ  وطنيةٍ  من بناء هويةٍ  بدءا   ،الدولة الوطنية العربية الحديثة في أداء وظائفها األساسية



د في وتغييب الحريات والتفرّ  أنماط االستبداد والفسادتفشي واالستقواء بالخارج، مرورا  ب سيادتها الوطنية
 .السلطة والبحث عن مصادر الشرعية خارج صناديق االقتراع

 
الطغاة والغالة والغزاة، قد فعلت فعلها في تمزيق هوياتنا الوطنية : مفاعيل الثالوث غير المقدس"وقال إن 

وكالهما يستدعيان شتى أشكال  ،لتطّرف والغلووتفتيت دولنا ومجتمعاتنا، فاالستبداد هو األب الروحي ل
من  عدةٍ  لطالما اعتبرت مجاال  حيويا  لنفوذ دوٍل إقليميةٍ  ، ال سّيما في منطقةٍ "ل األجنبي ويستدرجانهالتدخّ 

تزايد عدد الدول : وشّخص حالة المنطقة الراهنة متحدثا  عن ظواهر عدة أهمها. إسرائيل إلى إيران وتركيا
م الهويات الفرعية وتعاظم دور المنظمات الخارجة عن الدولة، إضافة إلى انهيار قواعد الفاشلة وتفاق

 .سة للنظام العالمي والعالقات الدوليةويستفاليا المؤسّ 
 

، منتقدا  "ليس باألمن وحده يحيا اإلنسان"د في المقابل أنه وشّدد على أهمية األمن في حياة األوطان إال أنه أكّ 
بط بين المطالبة بالحرية والفوضى السائدة وتحّمل الربيع العربي مسؤولية الحالة الراهنة المقاربة التي تر

السياسي العربي، في العقل " الثنائيات الحاكمة"التي آلت إليها المنطقة، ومسلطا  الضوء على خطورة ثقافة 
 .  كم الجنراالتوح" اإلسالم السياسي"د في ثنائية تجسّ ياتها يوأخطر تجلّ 

 
لشفيق ، أعطى الرنتاوي الكالم تقنيةٍ  ألسبابٍ  عبر سكايب حسين حقانيتعّذر االتصال مع السفير  ومع
ر ونحن في آخر حسابات دمّ ت  التي شعوبنا العربية  ما هو مصير :سئلةمن األ بدأ كلمته بجملةٍ الذي  الغبرا

ذا استمرت السعودية إال سّيما في  في الخليج وما الذي سيحصل ،الدول كما في آخر حسابات حكامنا
ل المزيد من تستطيع مصر تحمّ سته؟ هل و قوّ مصر وهي جوهر اإلقليم وسبب ضعفه أ نتظر؟ ماذا يزماتاأل

من  الذي يعيش حالة   ردنما هو مصير المفكرين المسجونين فيها؟ وماذا عن األو ،صاديةقة االقتئالضا
وماذا عن أزمة األزمات  ؟زاز الثقة بالدولةفساد واهتيسوده تفشي الوالتدهور االقتصادي واالجتماعي 

 ل  على المعارضة وتدخّ  ة  ا  جمّ ت فرصفوّ  تركي   ل  تدخّ للبالد، و شاملٍ  عليها النظام بتدميرٍ  ردّ  ثورة   :سوريا
مواجهة  وسطلى عمق الحراك العربي ؟ هل ستعود إفلسطين وماذا عن أم القضايا، قضى عليها؟ روسي  
ماذ يريد العرب بصفتهم الكتلة األكبر بين سكان . ه؟ستبدادوجور االحتالل وا داخلي   ام  وانقس اقتتال  : بةمركّ 
 . نفسها؟ المشاكلتعاني و نفسها تحمل الهموم ،العالم

 
 مع اندالع الثورات في أكثر من مكانٍ  5100العالم العربي عام  إن ناقوس الخطر الذي دّق في: "وأضاف
، فهّبت "ستمرقيادة الدول غير سليم ومن الصعب أن ي كمة بأن أسلوبها فيا  للطبقة الحال تحذيرشكّ فيه، 
بسبب هذا االختالل  وتفاقمالنظام اإلقليمي  اختلّ ، ومختلفةٍ  ية وإن بدرجاتٍ عربدول الالجميع في التغيير  رياح

الحريات  حدّ ناشطين ويالمثقفين والعربي ما زال يسجن لالنظام اإن : "وتابع. دوليالنظام ال عدم استقرار
ك النظام وعزا تفكّ  ".جميع األصعدةللتنمية على  للفساد وغيابٍ  ويمارس التعذيب والعنف، وسط استشراءٍ 

 أكانت"ة عن الدولة، اب وتفاقم ظاهرة الجماعات الخارجالعربي الذي نشهده اليوم وتصاعد التطّرف واإلره
ا في لبنان والعراق أو داعمة للدولة كما في ، مع تحفظي على هذه الكلمة، أي جزء من الدولة كمنظامية  

في التأسيس  العربي إلى فشل النظام ،"سوريا أم غير نظامية كداعش ومثيالتها من الطائفتين السنية والشيعية
 واعتبر أن. المشاركة السياسية والتداول في السلطة والتنميةسيادة القانون وعمادها  ديمقراطيةٍ  وطنيةٍ  لدولٍ 

ال . خرىتوازن قوة مع تركيا وإيران والدول الكبرى األ قتحقّ  قويةٍ  واحدةٍ  إلى دولةٍ  يفتقد بيالعالم العر
قاب قوسين أو وال نبالغ إذ نقول إن العرب باتوا على "، في العالم العربي ةوجود لدولة واحدة ديمقراطي

الدول هي ضحية  كلّ صبحت سرطانية واالنقسامات المذهبية أوذكر أن . "التاريخ منمن الخروج  أدنى
 . ميةنغياب الديمقراطية وسيادة القانون والت

 



الوضع إن . خذ حقها بوسائل سلميةالواقع يتجلى العنف واإلرهاب وعدم قدرة الناس على أوسط هذا : "وتابع
م كة في العالمحرّ  كبر قوةال يمكن التكهن بها، ال سّيما إذا ما أخذنا باالعتبار أن أ مفاجآتٍ  على مفتوح  

وأشار إلى أن ما يريده هؤالء ". هو األكبر في تاريخ العالم العربي حاليا  العربي اليوم هي الشباب وعددهم 
كان  ،عند اندالع الربيع العربي سلميا  الشباب ي عتبر اليوم لّب الموضوع وجوهر القضية، فما طالبوا به 

ن الصراع الطويل، م دخل في مرحلةٍ الجيل  وأضاف أن هذا .واقتصاديا   واجتماعيا   سياسيا   حقا  وم بسيطا  
تطرح المزيد من التحديات تتمثل بمحاصرة الشباب بالفكر المتطّرف والعنف ومحاصرة  مستقبليةٍ  أمام أفاقٍ 

قى معنا بدا  إن صراع العنف والعدالة سيوختم مؤكّ  .المثقفين والناشطين بقمع الحريات والسجون والتعذيب
تعيشها الشعوب المقموعة التي تحاول التعامل مع محاوالت عزلها أو  وجوديةٍ  مةٍ زأل كتجسيدٍ  طويلة   مدة  

قف ن الجيل الذي سيرث الفراغ سيإ". "رمزية الوجود"لمجرد  اليوميفتقر حتى إلغائها، فالمواطن العربي 
تجاه مواطنيها  حيادة الدولة ،د الديمقراطيةالذي سيبرز سيؤكّ  الجديدالفكر و على ما تبقى من العالم العربي،

 ".ي وحرية المعتقدبداء الرأنزاعات الداخلية وحرية إة الجيش في الحياد على اختالف انتماءاتهم،
 

ك في الشرق في بداية كلمته أنه سيتناول ظاهرة االنحالل والتفكّ  وضحالذي أ راسيل برماناعتلى المنصة 
ما يحدث  سياققليمية التي تشهدها المنطقة في الت اإلاألوسط من خالل مقاربة دولية تستند إلى وضع التحوّ 

للتحوالت  نتيجة   ا  بالتأكيد، قد يكون أيض ا  ن ما نشهده في المنطقة، رغم كونه مميزأ" مشّددا  ، في العالم
 ."في هياكل الحوكمة في جميع أنحاء العالمالتي حصلت الكبيرة والعميقة 

  
 ي أنه في وقت ما من تاريخ هذه المنطقة كان يوجد نظام  عن انحالل النظام اإلقليمي يوح وقال إن الحديث

داعش التي كادت أن تزيل حدود الدول التي رسمتها  اياتهوأكبر تجلّ  ،االنحاللت ظاهرة ومن ثم بدأ إقليمي  
ما بعد الذي ساد نتكلم؟ هل نتكلم عن النظام  إقليميٍّ  نظامٍ  فعن أيّ ". مطلع القرن الماضي بيكو-اتفاقية سايكس

االستعمار أو حتى ما بعد سقوط السلطنة  ما بعد القومية العربية أو ما بعدذاك الذي ساد اعش؟ أم د
رب على داعش المنطقة بعد الح عليهت الثابت الوحيد الذي رس ،ضى العارمةهذه الفو في ظلّ   ".العثمانية؟

 . هادولهو عدم انهيار حدود 
 

دتها معاهدة مات الدولة بمؤسساتها وسيادتها كما حدّ مقوّ  ث عن جانب آخر من االنحالل، هو انحاللوتحدّ 
 أسبابه أيضا   ولكن يمكن رصد دون أدنى شك، أن بعض أسباب هذا االنحالل داخلية   الفتا  إلىويستفاليا، 

وأوضح . سبتمبر والحرب على اإلرهاب التي تلتها/يلولأ 00أحداث خارج المنطقة وبالتحديد ضمن إطار 
حرب الخليج الثانية التي خاضتها العراق اختلفت جذريا  عن  نتها الواليات المتحدة ضدّ الحرب التي ش أن

كان ، ف5112أما حرب . تسعى للدفاع عن الشرعية وتحرير الكويت حينها، حيث كانت 0990أميركا عام 
ار الذي يعاني ذلك شبه االنهيضاف إلى ي  . الهدف منها مغايرا  تماما  وهو إسقاط الشرعية عبر إسقاط النظام

الجهود التي تبذلها  منه االتحاد األوروبي، طموحات الصين التوسعية في منطقة بحر الصين الجنوبي،
رجية كما في الالذقية، ابيت نفسها كقوى دولية في باحتها الخعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتثروسيا إل
  .فيها د سيادة أكثر من دولةٍ إلى طموحات إيران التوسعية في المنطقة والتي تهدّ  إضافة  

 
 ك التي يشهدها الشرق األوسط،في حالة االنحالل والتفكّ  بعيدٍ  ولفت إلى أن هذا اإلطار الدولي ساهم إلى حدٍّ 

على إعطاء األولوية لمصالحها  والقائمةها الدول الكبرى تال سّيما في ظّل السياسة الدولية الجديدة التي اعتمد
سياسة  تجلّت أكثر ما تجلّت بسياسة االنسحاب التي اعتمدتها "قرار النظام العالمي، الوطنية على حساب است

واعتبر أن سياسة الرئيس األميركي دونالد ترامب في الشرق  ".الواليات المتحدة تجاه الشرق األوسط
أكبر  طاء دورٍ تقوم على إع سياسة انسحابٍ : األوسط ليست إال استمرارا  لسياسة الرئيس األسبق باراك أوباما



إلى القول إن عملية االنحالل في الشرق األوسط ليست إال جزءا  من  ذهبو .لالعبين المحليين واإلقليميين
 .طرأ على النظام الدولي وموقع الدولة السيادية ونموذجها فيه لٍ تحوّ 
 

اط السلطة من لجهة سحبها بسالعولمة  أيضا  عن دورث ، تحدّ ن أسباب سقوط الدول الوطنية السياديةوع
إلى  في إشارةٍ  حركة انتقال الشعوب لجهةاألسواق، و/قدام االقتصاد، لتضعه تحت أالدولة/تحت أقدام السياسة

وأضاف . وكانت من أحد عوامل تصاعد الشعوبية فيها أزمة الالجئين السوريين التي طرقت أبواب أوروبا
سوريا ليست لمن "إن  5102يوليو من العام /زألقاه في شهر تمو الرئيس السوري عندما قال في خطابٍ  أن

للسيادة  و بقوله هذا ألغى القانون األساسهف، "يسكن فيها أو يحمل جنسيتها بل لمن يدافع عنها ويحميها
لالنتماء للمجتمع السياسي  شرعية   المواطنة يوفران أرضية  عتبر أن ال اإلقامة وال الجنسية أو إذ ا ،الوطنية
  .للدولة

 
أهمها الشعوبية التي تجتاح قسما  كبيرا   لعلّ  ،ة  يدساته عدن التحديات التي تواجه النظام الدولي بمؤسّ وتابع أ

وانتقل إلى البحث في تأثير . أو وطنيةٍ  إقليميةٍ  با إلى الشرق األوسط، أكانت على خلفيةٍ ومن العالم، من أور
وقال إن اعتماد الدول الكبرى  الشرق األوسط، عبوية على األمن فياندثار النظام الدولي القديم وتصاعد الش

تقوم على تأمين مصالحها الوطنية على حساب المحافظة على النظام الدولي وسيادة الدول  خارجيةٍ  لسياسيةٍ 
، أدى إلى تركيز هذه الدول اهتمامها على إيران بسبب طموحاتها النووية وذلك على العالمي فيه والسالم

اهتمام أوباما على  انصبّ "ضاف، لذلك، أ. األخرى والحروب التي تعصف بالمنطقةاألزمات  الرغم من كلّ 
لمتحدة ولم يعرضه داخل الواليات ا بترحيبٍ  ان، علما  أن هذا االتفاق لم يحظإنجاز االتفاق النووي مع إير

بقي االتفاق  ،لهذا. التصديق على االتفاقيات الدولية لمخّول وحده حقّ الشيوخ األميركي ا أوباما على مجلس
د أنه ما زال من المبكر وفيما أكّ . "إللغائه فرصة  دارة ترامب الحقا  أتاح إل األمر الذي ا  تنفيذي د عمال  مجرّ 
ال بّد من أخذها  ث عن ثالثة أمورٍ تحدّ  ،ذيول إلغاء هذا االتفاق على األمن في منطقة الشرق األوسط قراءة

 :بعين االعتبار
 

 .كة باالتفاق وليست بوارد انتهاكهن متمسّ حتى اآلن، يبدو أن إيرا -0
 .في المنطقة يرانز القوى المناهضة إلإن موقف ترامب من إيران يمكن أن يعزّ  -5
زت إيران من وجودها العسكري في سوريا وشهدنا خالل األسابيع عزّ  ،في خالل الحرب السورية -2

هذه المواجهة  ومع أن. ع اإليرانيةاألخيرة استهداف المقاتالت الحربية اإلسرائيلية للعديد من المواق
قد تكون روسيا  .داف حليفتهاهليست مفاجئة، المستغرب هو موقف روسيا الموافق ضمنا  على است

الخارجية قد طهران سياسات كما أن  ،د مصالحها فيهاتؤمن أن الوجود اإليراني في المنطقة يهدّ 
 .د سعي بوتين إلى تحسين عالقاته مع ترامبتهدّ 

 
القول إن االعتبارات األمنية اإلقليمية انتقلت إلى خارج المنطقة وباتت مرتبطة بالتنافس العدائي بين وختم ب

إن . والذي حّل مكان النظام الدولي القديم وقواعده (ال سّيما الواليات المتحدة وروسيا) القوى الكبرى
م اليوم على ما يتحكّ  .صية رؤسائهار وال عالقة لهذا األمر بشخالخطاب الذي باتت تعتمده هذه الدول تغيّ 

وهنا يكمن السبب وراء ظاهرة االنحالل  ،وطنيةٍ  األرض هو التنافس على القوة والسلطة من أجل مصالحٍ 
 ".ر تصحيحا  لالتجاهات االنحاللية السائدة من حولنايوفّ  إن توافق هذه القوى يمكن أن" .التي تفتك بالمنطقة

 
 
 
 



 :األسئلة التاليةومع فتح باب النقاش طرحت 
 
خرج يرة كحّل ي  عن مفهوم العروبة المستن تحدثتم: دولة الرئيس السنيورة حسين منيمنة، سؤال إلى -

فهّم  .لم تعد فيه العروبة هي القاسم المشترك والجامع بين الدول العربية في زمنٍ  ،المنطقة من أزماتها
الطرح وفي مصر، . وليست عربية   مازيغية  والثقافة أ اربيا  مغ بل هما   عربيا   ليس هما   المنطقة المغاربية مثال  

هو  اليوم السائد الكالم أصبحف، في الخليجأما . وادي النيل وحدودها نطوائيةاالمصرية الوطنية ال هوالسائد 
في ظّل هذا الواقع، هل الحديث عن . بديال  عن الهوية العربيةالهوية السعودية عن عن السعودية العظمى و

 تختلف الهموم في وقتٍ  عربيٍّ  استنهاض تكاملٍ  منوما الجدوى  ،بحت مشرقي   يرة هو حديث  نة المستروبالع
الذي  "الثالوث غير المقدس"بالنسبة إلى آلخر؟  ألخرى ومن مجتمعٍ  ة والهموم الثقافية من دولةٍ االقتصادي

آلت إليه األمور في ا ننأى بمسؤولية ما ، يبدو وكأنن"الطغاة والغالة والغزاة"، األستاذ الرنتاويث عنه تحدّ 
 . كاهل الخارج ىونلقي بها عل نامجتمعاتالمنطقة عن 

 
أن هل تعتقد . الواليات المتحدة معروفة بالتقلّب وبالتراجع عن مواقفها: راسلإلى ؤال راغدة ضرغام، س -

الرئيس  لى تراجع موقعي إسيؤد عن موقفها من إيران عبر إلغاء االتفاق النووي ةتراجع الواليات المتحد
 وهل تعتقد أن المجال متاح  إلحداث أي إصالٍح في النظام اإليراني؟ترامب؟  األميركي

 
هذا التحّول سينقل ن تعني أ في النظام العالمي، فهل تحّولٍ عن  تثتحدّ : راسلإلى سؤال عبيدلي عبيدلي،  -

 فوضى الشرق األوسط إلى الغرب؟
 

ق بالنسبة إلى الموقف األميركي من إيران وخصوصا  فيما يتعلّ : "سلارإليه قال  وردأ على األسئلة الموجهة
هذا االتفاق بدعٍم  حظإذ من األساس، لم ي في السياسة األميركية، حصل تغيير   باالتفاق النووي، ال أعتقد أنه

وال في األوساط ، ال في أوساط صناعة القرار وال في أوساط الباحثين واألكاديميين األميركي في الداخل
، فمشاكل إيران كبيرة  جدا  أخرى، ال أعتقد أن النظام اإليراني قادر  على إصالح نفسه من جهةٍ . الشعبية
نها تستخدمها في الموارد أل من نقٍص  تعاني ، كما أنهاإجراء إصالحاتٍ  مات التي تؤّهلهاال تمتلك المقوّ  وهي

في ذلك يد الواليات المتحدة ما زالت ممدودة إليران، وعليها  ومع ذلك، أعتقد أن يد العالم بما. في الخارج
 لى حلّ قد نصل إ ،اختفى التهديد اإليراني ذاأنه إ أنا من المؤمنينل في شؤون دول المنطقة والكّف عن التدخّ 

ذه في أكثر من مكان في ه نازعةتطراف المللسالم بين األ دوليٍّ  مؤتمرٍ  إلى نحن بحاجةٍ . للقضية الفلسطينية
ك الذي نراه اليوم في العالم العربي التفكّ  لكنّ ، ال اعتقد أن الفوضى ستنتقل إلى الغرب: "ضافوأ ."المنطقة

تسّطر نوعا  جديدا  من العالقات بين  جديدةٍ  مرحلةٍ  على مشارفوروبا وأ ،وروبيفي االتحاد األنراه أيضا  
جاز التعبير، يحاكي ما يجري في منطقة الشرق  ذاإ كا  عنفيا  تفكّ توقع مع ذلك ال أو .الناس وبين الدول

 ". األوسط
 

الربيع العربي لم ينته  .رتتغيّ  وقاعدتها ر بسرعةٍ تغيّ المجتمعات العربية ت": وقالعلى الكالم  الغبرا وتناوب
لن يعود الشباب إلى منازلهم كما  .وحراك الشباب لم يقل بعد كلمته األخيرة ،أن يظنّ بعد كما يحلو للبعض 

وال يمكننا بعد اآلن تجاهل الجيل العربي الجديد الناشط الذي لن يقبل ما  ،ع القييمون على النظام الحاليتوقّ ي
ال يمكننا غض النظر عنها،  كثيرة   ما يجري في قاع المنطقة العربية ونشهد تحّوالتٍ  شيء  . سي فرض عليه

دول العربية، البالنسبة إلى الرابط بين . هافداعش مثال  لم نكن نتوقع ظهورها كما لم نتوقع الحقا  هزيمت
هذا الجانب العربي الذي ال نستطيع إنكاره، كما  ويتجّسد في مشرقية كانت أم مغربية أم خليجية، فهو موجود  

فاللغة واحدة  والتنوع واحد  . أخرى كاألكراد مثال   وقومياتٍ  محدودةٍ  إنفصاليةٍ  حركاتٍ  ال نستطيع إنكار وجود
 كلّ ومقاومة ن هذا اإلقليم من النهوض لن يتمكّ  .، ولهذا التكامل بينها ضروريمشتركة كثيرة  والهموم ال



يقوم على  ،بين مختلف دوله من التناغم خالل نوعٍ  فيال وبناء الداخل إ ض لهاالتي يتعرّ  ط الخارجيةوالضغ
 . "العدالة بينها بحيث ال يسيطر الكبير على الصغير

 
أنا على ا كان الغزاة يأتون من الخارج، فالطغاة والغالة هم ثمرة بيئتنا، وبالتالي إذ: "أما الرنتاوي فقال

كما  ،ها القيادي والشعبي عن األوضاع الراهنة التي تسودهاد مسؤولية مجتمعاتنا بجناحيأؤكّ العكس تماما ، 
 ".هاّمت بك التي آلعن حال الوهن والتفكّ 

 
األستاذ شفيق على الكالم الذي قاله  كيدا  تأ": لموّجه إليه قائال  على السؤال ا السنيورةورّد دولة الرئيس 

نتيجة  لتركبيتها السكانية الشبابية ولم نشهد بعد  عميقةٍ  بتحّوالتٍ  شكٍّ  أدنى دونمجتمعاتنا العربية  تمرّ  الغبرا،
مات وما دامت معظم الحكو ،الثورة التكنولوجية كسرت حواجز الصمت والخوفف .آخر هذه التحّوالت

عروبي المستنير لالفكر ا عتراج إن. فهؤالء سينتفضون ولن يسكتوا ،العربية عاجزة  عن تلبية حاجات الناس
منفردة   تشعر أنها لن تصل إلى أي مكانٍ  عربيةٍ  دولةٍ  كلّ . ات الفرعيةيوف والهسمح بظهور الفكر المتطرّ 

العالم مصير المنطقة يرسم . ولبناء الداخل ثانيا   وأنه ال بّد من التعاون الجماعي لدرء المخاطر الخارجية أوال  
 stand up to "قف ودافع عن نفسك لكي ت سمع"وكما يقول المثل،  ،في ذلك ي دورٍ دون أن يكون لها أ

be hear . ّجامع   هناك إطار  ولكن ، هانهمل مجتمٍع في المنطقة قضاياه ومشاكله التي يجب أال ندرك أن لكل 
مة وهي األهذه  دول هناك ما يجمع بين. لهذه األمة حسب حساب  ه لكي ي  يلعلينا تفعبين هذه المجتمعات و

 عن الهويات الفرعية بعيدا   العمل بجدٍّ ألخذ هذه األجيال عليناو ،جيال القادمةمصالح الحياة بالنسبة إلى األ
رحلة األلف  إنها. تنورٍ وم متحضرٍ  فكرٍ  ، ولن نتمكن من ذلك إال عبروبعيدا  عن التطّرف وبعيدا  عن العنف

 . "ميل
 

بين الغرب  هو االتفاق النوويالذي شهده العالم منذ عقود بلوماسي الوحيد اح الدالنجإن : "وقال السفير هوت
ة مشاكل ه ثمّ ندرك جيدا  أن .يران عن القنبلة النوويةاإلطار الوحيد الذي كان بإمكانه إبعاد إ وهو وإيران،
هذه . له في شؤون الدول األخرى وسياسته التوسعية وسعيه للهيمنةتدخّ كإليراني يتسبب فيها النظام اأخرى 

لنا إلى حلّها وهي ا قد توصّ عليها كنّ  جديدةٍ  ضافة مشكلةٍ إل وعلينا معالجتها ولم يكن من داعٍ  المشاكل موجودة  
ى نقطة الصفر في إن إلغاء الواليات المتحدة لالتفاق النووي أعادنا إل. طهران النووية طموحاتمشكلة 

، هذا عدا عن تأثير ذلك على الشركات وفي عالقات المجتمع الدولي مع إيران الملف النووي اإليراني
  ". األوروبية وعلى االقتصاد األوروبي

 
 " تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن": الجلسة الثانية

 
رياض آديناور الجلسة الثانية وعّرف بالمحاضرين فيها وهم سة كونراد من مؤسّ  بيتر ريميليهافتتح المنّسق 

محمد سة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري في دبي، ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسّ قهوجي
بق ، الناطق الرسمي الساعلي الدّباغ، كبير الباحثين في مركز الخليج لألبحاث في الواليات المتحدة واليحيى
 .العراقيةلحكومة باسم ا

 
على  وقال إن ظاهرة الميليشيات الخارجة عن الدولة ليست بجديدةٍ موضوع الجلسة  ريميليهاستعرض 

نتها في بعض دول المنطقة من السيطرة على األرض والتي مكّ  العالم، إنما الجديد هو مدى القوة التي بلغتها
الحكم، األمر الذي منحها يدا  طولى في  أخرى من اإلمساك بمفاصل الدولة أو مشاركة الدولة في وفي دولٍ 

ما الدور االقتصادي بما والجديد أيضا  هو األدوار التي باتت تضطلع بها ال سيّ . التأثير على األمن الصعب



كما دأب بيت المستقبل، لن تقتصر مداخالت متحّدثينا اليوم على توصيف ". على أمن الموارد يؤثر مباشرة  
  ."مختلفةٍ  مؤسساتٍ لها، وهم القادمون من  واقعيةٍ  شراف حلولٍ المشكلة بل سيحاولون است

 
من  الكبير جمع هذا الحشد"بيت المستقبل ومنظمي المؤتمر على  وشكر، قهوجيرياض أخذ الكالم 

لفت إلى أن المقاربة التي اعتمدها لتناول موضوع الجلسة هي مقاربة و ."القرار صّناعالمفكرين والخبراء و
الميليشيات : "وأنه اختار لمداخلته العنوان التالي ،منها تجربته كعسكري عدةٍ  لى تجاربٍ علمية تستند إ

 ."غير مستدام قسري   زواج   :والدولة
 

في منطقة الشرق  منتشرة   إن ظاهرة مشاركة الميليشيات السلطة مع الحكومات الضعيفة باتت ظاهرة  " :وقال
، "لحدودالعابرة لالفوضى  انتشارنهيار هيكلية الدولة وودقت ناقوس الخطر من أن تؤدي إلى ا ،األوسط

هي ": قال تعريف العلم العسكري للميليشيا وعن. "أعدت لها قوى إقليمية مخططاتٍ  ثمرة  "معتبرا  أنها 
ما واقعة تحت إ الحكومة أو قوة أجنبية أو ميليشيا أخرى في دولةٍ  ضدّ  تخوض حربا   حة  مسلّ  مجموعة  
ز عناصر هذه الميليشيات يتميّ  .على شفير أن تصبح دولة  فاشلة   أو هي فاشلةٍ  ت إلى دولةٍ تحّولأو  ،االحتالل

إلى إضعاف الحكومات  ، تسعىمتطّرفة   أو طائفية   متطّرفة   قومية   يشّكلون مجموعة   ،بأنهم عقائديون
 حروبٍ  الدول لشنّ  داة المثلى التي تستخدمهات عتبر الميليشيات األ. المركزية وفرض عقيدتها على الدولة

عالمنا  يامنا هذه هوفي أ وما يزيد من خطورتها ،راهنا   زمات كما هو حاصل  تزدهر في أوقات األو ،بالوكالة
 . "الرقمي

 
، حيث تفقد الدولة حصرية استخدام الجيل الرابع من الحروبهو  وأضاف أن ما نشهده اليوم من نزاعاتٍ 
ل في والتدخّ  خرىأ دولٍ جنبية للتأثير في للقوى األ داة  تصبح أ السالح والقوة لصالح الميليشيات، التي

بل باتت تعتمد على إنشاء  ،أخرى لم تعد الدول المعتدية تحتاج إلى إرسال قواتها لغزو دولٍ  .شؤونها
ا بهدف من داخل هذه الدول تعمل على تدريبها وتسليحها وتمويلها وتكلّفها خوض الحرب بدال  عنه جماعاتٍ 
 أو قومية   تستهدف الدول المعتدية في عملية إنشاء الميليشيات مجموعاتٍ . أقل بتكلفةٍ  صالحها وذلكتحقيق م

األقليات الروسية الموجودة في أوكرانيا  ءٍ بكل ذكا روسيا حين استخدمتهذا ما قامت به و ،أو طائفية   دينية  
الحرب العالمية الثانية للسيطرة على  فيية هذه االستراتيج يضا  لمانيا النازية أأ للدخول إلى القرم، واستخدمت

ما يجري في منطقة الشرق األوسط وأوضح أن . لمانيةم اللغة األتتكلّ  تقيم أقليات  يث يا حالنمسا وبولندا وتشيك
ما والدة أكثر  هو سيطرة القوى األجنبية على الدولة عبر الميليشيات، وتتعقد األمور أكثر حين تشهد دولة  

 ، وتتعقد أكثر فأكثر حين تكون هذه القوى األجنبية على خالفٍ مختلفةٍ  أجنبيةٍ  بقوةٍ  كل  منها تبطمن ميليشيا ير
 . في سوريا اليومكما يحصل 

 
الظاهرة الخطيرة األخرى في حروب الجيل الرابع هي تآخي الشعوب واألحزاب السياسية وحتى : "وتابع

ا كما تقاسمها السلطة مع الدولة وتعايشها مع مختلف قبولهم وجودهو ،ليشياتيالحكومات مع وجود هذه الم
واألخطر هو حين تبدأ الدول األجنبية بالتعامل مع هذه الميليشيات . مؤسساتها السياسية وأجهزتها العسكرية

ليصبح هذا الوضع غير الطبيعي مقبوال  دوليا ، وغالبا  ما تسّوق حجة الحفاظ على استقرار الدول لتبرير 
 . "ها هذاموقف

 
، مؤكدا  أنه و فاشلة  أ عن الدولة هي دول  مارقة   خارجةٍ  تتعايش مع مجموعاتٍ هذه الدول التي أن  لفت إلىو

على حصرية  ستتنافس مع الدولة تميليشياال ، ألنفي نهاية المطاف ال يمكن لهذا التعايش أن يكون سلميا  
ير النظام بما مكان الدولة عبر الدفع إلى تغي الحلوللى إ الحقةٍ  استخدام السالح والقوة وستعمد في مرحلةٍ 

 . يتماهى مع ما يريده الراعي األجنبي لهذه الميليشيات



 
د شهدنا على ذلك وق ال محالة، ه حاصل  لكنّ يمكن أن يؤجل الدولة و الصراع بين الميليشيا"وختم بالقول إن 
 ،أن تسيطر الدولة على الميليشيات يطر على اآلخر واألمثل والطبيعين يسأ على طرفٍ . وسطفي الشرق األ

 ". فالمخرج الوحيد ألزمة وجود الميليشيات هو أن تعمل الدولة على امتصاصها
 

في  مداخلته يحيىالمحمد ، بدأ "الدعوة الكريمة"سة كونراد آديناور على بعد أن شكر بيت المستقبل ومؤسّ 
، ، موضوع المؤتمر، والميليشيا، موضوع الجلسةمفهومي االنحالل بين والتداخل الترابط دا  مؤكّ  هذه الجلسة

وأوضح أن حال االنحالل التي  .الفاصل بين الدولة والميليشيات ضبابيا   قائال  إن ما يجري اليوم يجعل الحدّ 
وصلت إليها بعض الدول من اضمحالل سيادتها وضمور سلطتها وفقدانها الشرعية المشكوك فيها أصال ، 

 . حول الفرق بين مؤسساتها وأجهزتها العسكرية واألمنية وبين الميليشيات فهامٍ تطرح أكثر من عالمة است
 

موافقا  على  معها،يتماهى تغيير النظام بشكل  ها إلىيسع هووأضاف أن ما يجمع بين ميليشيات هذه المنطقة 
أخرى  ي شؤون دولٍ ل فن الميليشيات باتت اليوم اآلداة المثلى التي تستخدمها الدول للتدخّ أبما قاله قهوجي 

الشيعي معيارا  -ورفض الفكرة التي تعتمد االنقسام السني. بغرض تأمين مصالحها السياسية واالقتصادية
سم به أنه على الرغم من الطابع الديني والمذهبي الذي تتّ  الفتا  إلىهاتها، لتصنيف الميليشيات ولتحديد توجّ 

ال تريد تقليص نفوذ السعودية في المنطقة  طهرانف". واقتصادية   فأهدافها تبقى سياسية   ،أغلب هذه الميليشيات
وهي  ذراع الواليات المتحدة في المنطقة تعتبر الرياض ها، بل ألنشيعية   دولة  وألن إيران  ألن نظامها سني  

ة إلى من تنظيم القاعد السنية ر العالقات بين إيران والجماعات الجهاديةوهذا ما يفسّ . تسعى لقطع هذه الذراع
وينسحب  .وهو تقليص نفوذها في المنطقة ما يجمع بينهم هو العداء ألميركا وهدفهم واحد  : حركة طالبان

، بل جّل ما تبتغيه شيعيةٍ  ال تريد إيران تغيير النظام السني أو تحويل اليمن إلى دولةٍ حيث  ذلك على اليمن
ال يمكننا تجاهل هذا الواقع ووصف . ريده إيرانالحوثيون ذهبوا أبعد مما ت. إلى باب المندب تأمين ممرٍ هو 

 ."بين السنة والشيعة النزاع الدائر بأنه نزاع  
 

 كلّ  في ظلّ : عدة   ومن هنا أطرح أسئلة  . أن الفرق بين الدولة والميليشيات بات ضبابيا   أسلفت سابقا  : "وتابع
الفرق بينه والميليشيات العاملة  وما وطنيا   زال جيشا  يالجيش السوري ما هل ما جرى ويجري في سوريا، 

يمكن اعتبار  إلى أي مدىاستخدام القوة؟  بالشرعية التي تؤهلها عتتمتّ  لحكومة السورية؟ هل افي سوريا
إعالن الحرب واستخدام  وهو الذي يحتكر حقّ  ة والحكومةلجماعة خارجة عن الدو في لبنان حزب هللا

نهاد ) وزير الداخلية اللبنانيألم نسمع ؟ الحكم والحكومة مفاصل وعلى السالح ويسيطر على حدود البالد
على قبرص وبلغاريا والبحرين  هجمات   الإلرهاب تنطلق منه يقول إن لبنان أصبح غرفة عملياتٍ  (المشنوق

جاء به حزب  لم تكن لتتألف لوال رضى حزب هللا وتحت مظلة عهدٍ  في حكومةٍ والكويت، وهو المشارك 
 ". في العراق؟ الميليشيات كثيرة لكنها ال تخضع جميعها للنفوذ اإليرانيماذا يجري  هللا، ؟

 
في البحرين  الميليشياتمن  زمت في المبدأ، نبقى أمام شبكةٍ في الواقع باستثناء داعش التي ه  : "وأردف

ق خليجية من االتفاالدول ال خوفإن . يران وتحت سيطرتهاتعمل لصالح إ ،واليمن والعراق ولبنان وسوريا
 حصر خطرها بالطموحات النوويةعبر أنصف إيران  فهوق، النووي الذي أبرمه الغرب مع إيران قد تحقّ 

د ، وسمح لها تاليا  بالتمدّ مختلف مشاربهالها في شؤون دول المنطقة ورعايتها للميليشيات على متجاهال  تدخّ 
يخلق وقائع وهو  ،فه أوباما بالمعتدلالذي وص ونحن نرى النظام اإليراني الجديد 5100العام منذ . والتوسع
 ". من الدول العربية التي ذكرت على األرض تجّسدت بوجوده العميق في كلّ  جديدة  

 



أمين الجميل  لرئيسشكر بيت المستقبل وا الذي، علي الدباغلسيد ل المداخلة الثالثة في هذه الجلسة كانت
ساسية لضعف الدولة هو انفالت األسباب األمن ل إن وقا .آديناور على تنظيم هذا المؤتمر كونرادسة ومؤسّ 
وأضاف أن . بين العراقيين مليون قطعة سالحٍ  22ساتها، مشيرا  إلى وجود بين الناس وضعف مؤسّ  السالح

الحتالل األميركي، فتشكلّت من بقايا حزب البعث في العراق اتخذ شكل مقاومة ا للميليشيات ل ظهورٍ وّ أ
تصاعد تأثير هذه المجموعات هو الحدود  ساهم فيما و سلفية وتنظيم القاعدة،ا الحركة الوسيطرت عليه

ل هجرة جهادية، حيث دخل العراق شهدت هذه الفترة أوّ . المفتوحة والدعم اإلعالمي العربي وتدفق التمويل
 رةٍ ل ظاهأوّ  شهدتآالف األشخاص من مختلف أقطاب العالم للمشاركة في مقاومة االحتالل األميركي، كما 

الميليشيات المدعومة من  بعد ذلك ظهرت .رضهالدولي لوجود مجموعات تقاتل خارج أقليمي واللتأثير اإل
ثم  ،عصبها حتى باتت تسيطر على األمن ، واشتدّ األميركي أيضا  بهدف مقاومة االحتاللوتشّكلت إيران 

من  ال بدّ ميليشيات في العراق، إلى جانب وجود ال .القرار عبر أذرعتها السياسية ةدخلت إلى دائرة صناع
 و يزيد وفقا  أ نات يخفّ دور هذه الكيا. هار وضعح الذي يجاولى الوجود العشائري المسلّ إ يضا  اإلشارة أ
   .(ل نفط جيدة وميناءجوار اقليمي جيد، حقو: ال البصرةمث) للتمويل

 
بسبب  ةٍ مستقلّ  اتٍ سء مؤسّ العراق عن بنا هو عجز ،اتيوجود هذه الميليشواعتبر أنه من أخطر ذيول 

زكاء االنتماءات الفرعية على حساب االنتماء الوطني على إوجودها في دائرة صنع القرار وعملها الدؤوب 
، األمر المشاكل التي يعاني منها المواطن في حلّ  فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة: "وأضاف. الجامع

هذه استفادت . افسة الدولة في مجال تقديم الخدمات للمواطنمنلميليشيات لأمام ا الباب واسعا  الذي فتح 
 طائفيٍّ  التي سادت بعد سقوط نظام صدام حسين، وأطلقت العنان لخطابٍ  من حرية التعبيرليشيات يالم

إلى هذا، أدى . طائفيا   اعتمدت بدورها خطابا  وما فاقم هذا األمر هو أن الحكومة  يطالب بحقوق الطوائف،
ف لى ظهور حاضنات للفكر المتطرّ إ ،مظلومية لدى السنةالئفي والشعور بالفصل الطاوجتثاث البعث ا

ا التنافس الطائفي دفع مختلف المكّونات هذ. ةيالسنية، في ظّل استقواء الطائفة الشيع المجتمعاتوللقاعدة بين 
كل . داخلستخدمه في اليجاد من تمن إيران والسعودية  مثل إن دوال  ومكّ  ،االستقواء بالخارجالعراقية إلى 

عقاب احتاللها العراق وسقوط نظام صدام الخاطئة في أ الواليات المتحدةسياسات  سف هو من نتائجهذا لأل
 ."حسين

 
قال إن نشوء هذا الكيان جاء بسبب عجز الدولة عن حماية البالد من هجمة  ،بالنسبة إلى الحشد الشعبي

التحدي األكبر اليوم في كيفية استيعاب هذا يبقى  .وقٍت قياسيٍّ  داعش التي تمكنت من احتالل ثلث العراق في
وأكد  .الوالء إليرانبما أن معظم الميليشيات التي يتكّون منها تدين الوجود وإخضاعه لسيطرة الدولة، ال سيّ 

 المتحدة من جهة يران والوالياتاجه العراق اليوم هو الصراع بين إالذي يو الكبيرالخارجي التحدي أن 
 كارثية   ذيوله ستكون النزاع المزدوج ه في حال تطّور هذا، معتبرا  أنمن جهة أخرى يران والسعوديةوبين إ

 .االمبراطورياتعرف تاريخيا  بكونه مسرحا  للصراع بين على العراق، خصوصا  وإن العراق ي  
 

بمختلف مشاربهم لإلسالم رفض العراقيين  تهاأهم تجلّيامن  نوعية   تحّوالتٍ  اليوم العراق يشهد: "وتابع
على الحكومات  الشعوب تقّدمنشهد في العالم العربي ظاهرة  ،مرة أخرى. بشقيه السني والشيعي السياسي

الخطاب الطائفي بدأ وأوضح أن  ".الداخلية والخارجية التي تواجه البالد والسياسيين في وعي المخاطر
وأضاف أن نسبة  .تستخدمهكانت  سقطت الرموز التيو جدا   قليلة   إليهوباتت اآلذان التي تستمع يندثر 

 .وكأن الناس يعاقبون الطبقة الحاكمة ،المشاركة في االنتخابات العامة األخيرة جاءت مفاجئة لجهة انخفاضها
ليشيات ودورها وتجلى ذلك يالم محصنا  ضدّ ، كما أصبح ممثليهختيار في ا كثر وعيا  أالشارع العراقي أصبح 

 .التي كان يتوقعها أو يتوقع اآلخرون أن يحصل عليها صواتاأل نسبة شد الشعبي علىالح بعدم حصول
 ل مكاسبهاأن الناس لن يقبلوا بعد اليوم بدور الميليشيات ولن يقبلوا بأن تتحوّ االنتخابات  أظهرت هذه



 ا  تغيير  كما أسلفت، يشهد الواقع على األرض في العراق: "وختم بالقول. العسكرية إلى مكاسب سياسيةٍ 
ولكن يمكن للحكومة البناء عليه للحّد من تأثير  ،، لم يرق بعد إلى مستوى ما نطمح إليهجدا   ا  كبير

  . "الميليشيات
 

 :ت األسئلة التاليةحرومع فتح باب النقاش ط  
 

هذا  ، إال أنفي العراق مطمئن   لى تراجع دور الميليشياتستاذ دباغ بالنسبة إما قاله األإن : أنطوان حداد
قدرة إيران إن . يراناألمر ال ينطبق على لبنان واليمن وسوريا، ال سّيما لجهة الميليشيات المتحالفة مع إ

 فحسب، ة االستراتيجية بين هذه األذرع وطهرانذه الدول ال يعود إلى العالقفي ه ا أذرع  هعلى أن يكون ل
 سؤالي. فيها فشل الدولة في إدارة التعّدديةإلى هذه الدول إضافة   أيضا  إلى طبيعة االجتماع السياسي في بل
 وا عبر صفقاتٍ ن يمرالجة جميع المشاكل يجب أومع كبرى ل إلى تسوياتٍ التوصّ االستقرار و تحقيقهل : هو

 ؟ا  أساسيران طرفتكون فيها إ قليميةٍ إ أم علينا المرور بصفقةٍ  محليةٍ  داخليةٍ 
 

في  اتيالشعبي والميليش التمييز بين الحشدأنه من الضروري أوال  أجد  .لدي مالحظتان: ميسون الدملوجي
أفراد  عاديون ودخل تحت مظلّته  ،انطلقت من فتوى شرعية مهمة   شيعية   الحشد لحظة  شّكل  .العراق

نت عبر وتمكّ  اد إلى منازلهم وبقيت الميليشيات، عاد األفرداعش ضدّ الحرب  ما انتهتعند. وميليشيات
وال أعتقد أن خطر  ،ستهان بهال ي   مقعدا  في المجلس النيابي وهذا رقم   01أن تحصد  أذرعتها السياسية من

 01 هناك ميليشيا واحدة بينما في العراقثمة في لبنان . ما يزال قائما   فهو إلى زوالٍ  في العراق ياتالميليش
. ية النيابية لديها ميليشياوالمنبثقة عن األكثرن الحكومة نفسها أالمشكلة . يرانمرتبطة بإوجميعها ميليشيا 

. المالحظة الثانية هي أن أحدا  من المتحدثين لم يتناول دور المجتمع المدني في القضاء على الميليشيات
 هل ظهور الميليشيات وتنامي دورها على حساب الدولة آني  أم أنه دائم ؟: السؤال الذي أود طرحه هو التالي

 
مجرد الميليشيا ليست . ا تحتمل التحديتهض الفرضيات التي طرحبع: قهوجي سؤال إلىجوزيف مايال، 

ما معنى دولة في العالم . يتحدى الدولة ولكنه كيان  يتصرف وكأنه الدولة ويحاول السيطرة عليها ا  كيان
تحكم منطقة جغرافية  نظمة ديكتاتوريةالعربي وهل يوجد حقا  دول  فيه وفق معايير الدولة الحديثة أم مجرد أ

ف تتصرّ  هاجيوشونها ميليشيات ف كأالدول في العالم العربي تتصرّ . ؟نها ملك  لها بشعوبها ومواردهاوكأ
في  ا والدولة غير واضحيصل بين الميليشالخط الفا إنمن يحيى اليد هنا ما قاله السيد ، وأؤكأنها ميليشيات
 غياب الدولة وغيابلم العربي هو ي العااعتقد أن السبب األساس وراء ظهور الميليشيات ف. العالم العربي

 .األمن
 

هل نحن مقبلون على : انتصار الصدر فعل إيران تجاه كيف سيكون ردّ : دباغسؤال إلى راغدة ضرغام، 
ما دول المنطقة ال سيّ  ما نشهده اليوم في بعض: اغسؤالي الثاني إلى قهوجي ودبتفاهم؟ على م مواجهة أ

. نظاميٍّ  ليشيا ودولة مع جيشٍ يم: بيق نموذج الحكم اإليراني الثنائيهو تط ،لبنان والعراق وسوريا واليمن
 هل تعتقدون أن هذا النموذج الذي نجحت إيران في تصديره إلى الخارج سيعيش على المدى البعيد؟ 

   
كان للسنة في العراق دور  كبير  في تحرير البالد من سيطرة داعش، وكان لهذه المشاركة : سؤال إلى دباغ

ما موقف سنة العراق من الحشد . ر الكبير في اثبات أولوية االنتماء الوطني لديهم على االنتماء المذهبياألث
؟ هل سيعيدنا هذا األمر إلى نقطة الصفر لجهة المظلومية الشعبي ومن دخوله دائرة صناعة القرار السياسي

 التي يشعر بها السنة منذ سقوط نظام صدام حسين؟  



ن الخطر األكبر هو في تقبل المجتمع المدني كما السياسي لوجود الميليشيات قلتم إ: سؤال إلى قهوجي
بلوماسية ترتكز على قوة المنطق بينما وجود الميليشيات يرتكز على الدلغة . والتعايش معها وشرعنتها

 كيف يمكن التوفيق بينهما؟  . منطق القوة
 

العراق ترتبط  الموجودة في يليشياتالم كلّ ": باغدقال  ،هة إليهسئلة الموجّ على األ وفي معرض الردّ 
ته ن الملف العراقي برمّ ، وال أبالغ إذ أقول إخاص باللواء قاسم سليماني الحرس الثوري اإليراني وبشكلٍ ب

. وماسيلبمن الحرس وليس من السلك الد يأتيحتى أن السفير اإليراني لدى العراق  ،هو بيد الحرس الثوري
لفتوى شرعية، اسمحوا لي بالتوضيح أن  نتيجة   وأنه جاءقيل حول ظهور الحشد ما بة إلى في الحقيقة، بالنس

 عين عراقيين يساعدون الجيشثت عن متطوّ وتحدّ  بكل أطيافه الشعب العراقي هت إلى كلّ الفتوى توجّ 
هذا  في. خاص بإيران مرتبطة بالخارج وبشكلٍ و الوطني لجيشموازية لالوطني وليس عن إنشاء ميليشيات 

 نفوذها في العراق عزيزإيران لتاستغلتها ، وههاالفتوى وشوّ يمكننا القول أن الحشد كما تشّكل سرق ، اإلطار
 أما الميليشيات التي تشّكلت مستغلة   ،ع عادوا إلى منازلهماألفراد الذين لبوا دعوة الفتوى إلى التطوّ . وتجذيره

يجب أال ننسى أن إيران هي من ، الصدر سبة إلى مقتدىبالن. بإيران فبقيت وجميعها مرتبط   ،هذه الفتوى
سية من سابمفاصل أتمسك أعتقد أن إيران ما تزال . الغطاء اإليراني عنهنزع الحقا   أراد إال أنه ،ه بداية  خلق

وال بّد هنا من . يرانيةن من الخروج من البوتقة اإلسيتمكّ هذا التيار علم اذا كان مفاصل التيار الصدري وال أ
ل اليوم الحشد الشعبي خرجت من رحم التيار الصدري، التي تشكّ  كثير من المجموعاتأن ال إلى إلشارةا
 . "المجموعات الوقحة" طلق عليها تسميةالصدر ي ن، حتى أمثال   هل الحقعصائب أك
 

ولكن  ،عن األوضاع في العراق عط صورة ورديةات والجيش، انا لم أيبالنسبة إلى ثنائية الميليش: "وتابع
ة لواقع أنه لم يعد ثمّ و ولدورهالميليشيات وجود االشعبي ل الرفضمن  ينبع ملٍ أوجود بصيص  ثت عنتحدّ 

 قه الجيش العراقي ضدّ بعد النصر األخير الذي حقّ . حواضن لهذه الميليشيات ال عند السنة وال عند الشيعة
 داعش وليست قذ وهو الحصن ضدّ هو المنأن الجيش  ونيشعر العراقيون بجميع انتماءاتهمبات  ،داعش

. قوة المنطقفي النهاية، منطق القوة أم  ينتصرسمن  جزمستطيع الال أ .الشعبي الميليشيات وخصوصا  الحشد
كيف  عددها وعديدها، والتحدي الكبير اليوم في العراق هوتشريع الميليشيات في القانون ينطلق من واقع إن 

تجربة الصحوة ما . إلى الوالء للوطن يرانلى إالعناصر من الوالء إوالء هذه  ن الدولة من تحويلستتمكّ 
تزال ماثلة أمامنا ومن الممكن تكرارها مع الحشد الشعبي عبر دمجه وتشتيته ليس فقط ضمن األجهزة 

   . "ولكن أيضا  في مجاالت مدنية أخرى ،األمنية والعسكرية للدولة
 

 التي تحلّ والخدماتي و االجتماعي العاملة في المجالين الميليشياتج إن إيران ال تحبّذ نموذ": يحيى فقالالأما 
من الميليشيات التي إيران ال تريد . أوال  ألنه أثبت فشله وثانيا  بسبب تكلفته المرتفعة عليهالدولة، مكان ا

 ليمنيةمع الحكومة ا خلقتها الحلول مكان الدولة، فهي مثال  لم تكن تريد من الحوثيين الدخول في نزاعٍ 
إيران . لها إلى باب المندب منفذٍ تأمين تسعى إليه في اليمن هو كانت وما تزال ومحاولة تغيير النظام، جّل ما 

من  ، استفادت إيران وما تزال تستفيدفي العراق. ضة للمحاسبة والمساءلةخلق شخصيات معرّ ال تسعى إلى 
على بناء هذه الميليشيات  تهاقدرتطّورت قد و ،من الميليشيات السيطرة على مجموعةٍ  بهدفضعف الدولة 

عندما تصبح هذه  على إيران وعلى المجتمع المحلي، هو الخطر. بعد احتالل الواليات المتحدة للعراق
 ."قتصاديةٍ وا وطبيةٍ  واجتماعيةٍ  ربويةٍ ت وتبدأ بلعب دور الدولة لجهة تقديم خدماتٍ  جدا   الميليشيات قوية  

 
. بين حروب الجيل الرابع والحرب األهلية هناك فرق  : من هذه النقطة فلنبدأ": لالكالم ليقو قهوجيوأخذ 

عبر  وال  ، فدخلت أعةٍ متصدّ  وجدتها في دولٍ و رادت تعزيز نفوذها بحثت عن فرٍص القوى اإلقليمية التي أ



لجة لحكومة فشلت في معاا نوبما أ .لت ميليشياتٍ ومن ثم شكّ  ،منت خدماتٍ منظمات المجتمع المدني وأ
  .نها الحلّ ق لنفسها على أت القوة وبنت على فشل الدولة هذا، وبدأت تسوّ ايمشاكل الناس، اكتسبت هذ الميليش

لكنه في الواقع ميليشيا  ،سرائيلقدم خدمات ويكافح الفساد ويقاوم إي يٍّ لبنان حزب هللا قبعة حزبٍ يرتدي 
عندما يكون على رأس . مين مصالح طهرانم لتأمن العال ي مكانٍ ي أللقتال ف يرانية وتهبّ تخضع ألوامر إ

في ن مصالح الدولة تصبح مصالح الطاغي وهذا هو سبب الفوضى ، تصبح الدولة ميليشيا ألغاة  طالدول 
 .على الناس ، لم يتغير شيءاتينظمة ونشأت الميليشعندما سقطت األ. وليبيا وسوريا كالعراق بعض الدول

تشبه هيكليتها  ناء دولٍ ب: من وجهة النظر اإليرانية تصدير الثورة ه شعاريعني ما كانننا بدأنا نرى أخشى أ
ر في العراق وفي ويتكرّ ما نراه اليوم في لبنان  ، وهذاالجمهورية اإلسالمية اإليرانية الثنائية في هيكليةال

 ".اليمن
 

ود الميليشيات في هذه لمعالجة إشكالية وج ما ينبغي القيام بهالمتحدثين حول  ريميليهوسأل منسق الجلسة 
 .البقعة من العالم

 
 القرارات من التبعية للخارج وفرضلبنان  التي وصل إليها درجةاللى بعد إ العراق لم يصل": دباغ وأجاب
من التجاذب  بحالةٍ  المنطقة تمرّ . للمالكي ثالثةٍ  رفض واليةٍ هو  على ذلك كبر دليلٍ ، وأطبخ خارجيا  ت   التي

منذ اندالع و في المقابل .التي تعتمدها إيران وعالقاتها المضطربة مع معظم دولهاالسياسة المقلق بسبب 
 ا  عطتها فرصالمتحدة في احتواء إيران وأالواليات  وبينهاالدول الغربية  ات، فشلت سياسيرانيةالثورة اإل

في العراق يرا  هو الحل؟ نخشى كث معها أم التعايش الحلّ  يهل الحرب بين دول المنطقة وإيران ه. دللتمدّ 
 هل من سبيلٍ . العراقية رضعلى األ تجري رحاهامن سيناريو الحرب ألننا على يقين أنها إذا اندلعت س

 ."لخروج منهال اراهنا  التكهن حول سب مكن ألحدٍ ال ي   نحن أمام معضلةٍ . في ذلك للتعايش؟ أشكّ 
 

تحديد الخطر اإليراني وابتعدت اإلدارة في الواليات المتحدة تغّير لجهة  الخطابإن : "يحيى فقالالأما 
 األميركية تعير دوائر صناعة القرا باتت .السابقة اإلدارات سياساتالية في سياستها تجاه إيران عن الح

من الخطر اإليراني األكبر وهو توسيع نفوذها في منطقة الشرق  ية هي جزء  أن طموحات إيران النوو اليوم
جه ترفعه إيران في و ا  ولها الداخلية، وقد تكون الطموحات النووية بعبعل في شؤون دعبر التدخّ  األوسط

المشكلة األساس في ضعف الدول التي نجحت تكمن أخرى،  من ناحيةٍ . هذه الغرب لتمرير سياستها التوسعية
 تقوم على لدول العربية المزمن في بناء دولةٍ ويعيدنا ذلك إلى مسألة فشل ا ،إيران في بسط نفوذها فيها
 .  "والعدالة االجتماعية والتنمية الديمقراطية وسيادة القانون

 
غير الطبيعي من الزواج  وضعالمجتمع الدولي التغاضي عن هذا المن  لم يعد مقبوال  ": قهوجيوقال 

من  هو أن هذه الميليشيات لديها مكاتب في عددٍ  ،ر في الموضوعالمحيّ  .القسري بين الدولة والميليشيات
 الغربي من التعايش نوعٍ  بوجود بما يوحي رسميةٍ  مع جهاتٍ  ويعقد ممثلو هذه المكاتب لقاءاتٍ  بيةالدول الغر

ب ن يصوّ تمع الدولي أعلى المج. يمكن التعامل معه يا  شرع ا  طرف يعتبرونهامع هذ الظاهرة غير الطبيعية و
ن أ عربيةٍ  علينا كدولٍ ا، من جهتن .ولطريقة تعامله مع هذه الميليشيات رؤيته للوضع في الشرق األوسط

 ستسمح لناهذه هي الطريقة الوحيدة التي  .لة الهوية الوطنية لكي نتمكن من مواجهة الميليشياتنعالج مسأ
ب ونحن متوجهون نحو حرفولوية وإذا لم نضع مسألة تعزيز الهوية الوطنية كأ التخلص من الميليشياتب

 . "أهلية
 

 



 "نان، العراق، سوريا ودول الخليجلب: دراسة حاالت" :الجلسة الثالثة
 

المضطرب الراهن في  ناقش الوضع، بالتوضيح أن هذه الجلسة ستجوزيف خوريبدأ منسق الجلسة الثالثة، 
سباب ستنظر هذه الجلسة في األ: "وقال. راتتغيّ مف مع هذه الوما تحاول دول الخليج القيام به للتكيّ المنطقة 

يد من دول المنطقة والجمود الحاصل فيها وما تقوم به دول الخليج الكامنة وراء االضطرابات في العد
 جديدةٍ  كياناتٍ ظهور  ،العالم برمته كما يشهدتشهد المنطقة ظاهرة نشوء الميليشيات،  في مقابل. لحماية نفسها

هي ات وهذه الكيان واستقطابهم مقوة كبيرة في التأثير على الناس وفي تأطيرهب باتت تتمتعل المواطنين تمثّ 
االهتمام أكثر  ،ال سّيما في دول الخليج ،من جهة أخرى، بدأت الحكومات. منظمات المجتمع المدني

بالمواطن وبحاجاته، فشهدنا نشوء وزارة السعادة مثال  في اإلمارات وتعمل السعودية أكثر فأكثر على حماية 
ألزمات في المنطقة إلى جانب سيحاول المتحدثون في هذه الجلسة استعراض أسباب ا. مصالح مواطنيها

، بروفسور وباحث في فادي األحمر: وعّرف بالمحاضرين وهم". محاولة استشراف سبل الخروج منها
، وحيد عبد المجيدوالشرق األوسطية،  لبنان وخبير في السياسة السورية الكسليك في–جامعة الروح القدس

، ناشط سياسي وباحث سوري، تصم السيوفيمعرئيس مركز األهرام للدراسات االستراتيجية في مصر و
 ".اليوم التالي"المدير التنفيذي لمبادرة 

 
عنوان وبعد أن شكر بيت المستقبل وسائر منظمي هذا المؤتمر قال إن  ،وحيد عبد المجيدأخذ المنصة 
يلية نتحدث عن دراسة تحل ،عندما نتحدث عن دراسة" .بلدان ةدراسة حالة تسع ويفترض جدا   الجلسة واسع  
كمثقف وليس في الشأن العام ألحاول نحي انحيازتي اليوم، سأ. حالم واالنحيازاألمنيات واألبعيدة عن 
: وأضاف. "وربما أيامٍ  عدة تحتاج اإلجابة عنها إلى ساعاتٍ  تفسير هذه الحاالت التي تثير أسئلة  كأكاديمي 

قدم ، سألعالقات الدولية بأكثر فروعها محافظة  نهج الواقعية السياسية في دراسة وتحليل ا لىنتمي إابما أنني "
فالمشهدية السائدة تؤّكد أن أي  .ولن تكون هذه الصورة وردية ا  للحالة الراهنة،واقعي وتحليال   واقعية   صورة  

 حديث عن تحسين الواقع العربي على المدى القصير والمتوسط هو من باب األمنيات ليس إال، ولذلك 
نا من ذلك ذا تمكّ ، وإووقفه عند هذا الحدّ  الحاصل الت التدهورمعدّ  لقيام به لخفضاما نستطيع  سأستعرض

 . "ا  جبار عمال   قد أنجزنا كونسن
 

هذه المنطقة منذ بلدان ث في ماذا حدث ويحد: هو السؤال الذي اخترتهو ،تبدأ بسؤالٍ  ي دراسةٍ أ: "وأضاف
العقد  مطلع عدة براكين   ، انفجرتفي الواقع. ؟ية عموما  حالي تحديدا  ومنذ بداية األلفية الثانبداية العقد ال

كثر من أ كانا األكبر في تاريخ العالم الحديث وأديا إلى ارتداداتٍ  نزلزاالمطلع األلفية الثانية سبقها  ،الحالي
من أهم و عربيٍة، خمس دولٍ  شهدتها ثوراتٍ في  تجّسدتوخمسة اندلعت  براكين  . عانى منها هو منطقتنا

السلطة اختزال اختزال الدولة الوطنية في السلطة و، عادة انتاج التخلفاالستبداد، إ: مل التي أدت إليهاالعوا
ن سبقا هذه الزلزاالن اللذا.من أن تنفجر لهذه البراكين كان ال بدّ . الى آخر تختلف من بلدٍ  في شبكة مصالحٍ 

واجتياح الواليات المتحدة للعراق عام  5110سبتمبر عام /أيلول 00هما أحداث العقد الماضي البراكين في 
 حصول البراكينل هذان البركانان سهال ومهدا. مذهبيٍّ  للدولة وصراعٍ  وما أدى إليه من انحاللٍ  5112

 ا  صبح المحرك المذهبي محرك، أفي سوريا. العالم العربي أعماقخرجوا ما كان يعتمر في الخمسة وأ
الصراعات في . يران والسعوديةبين طرفين هما إ إقليميٍّ  صراعٍ ويتجه ليصبح المحرك ل ،سياسيللصراع ال

في  بعد، وما تزال دائرة   نتها لم تفي العراق ولكنه ، خمدتالعراق وسوريا هما من الصراعات الممتدة
ن ايج هناك بلدفي الخل. دولية-وإقليميةمحلية -بفعل تغذية داخليةلالستمرار  ولن تنتهي إذ أنها قابلة  سوريا 

 ثالث هو البحرين عاش بلد  في ذلك، وجحا ونهما من الصراع ينفسحاوال حماية  ،عمان والكويت هما
ات في الصراع وهو السعودية، حاول استغالل هذه رابع   بلد  . ولم ي عالج معنه ق  منه بعد أل الصراع ولم ينته

حصل وأدى إلى  التدهور الذي مسؤولية من كبيرا   جزءا  سالم السياسي ل اإليتحمّ  .صراعه األكبر مع إيران



بلدان الخليج العربي وعلى رأسها السعودية منع البراكين من االنفجار فيها كان هّم . هذه البراكين انفجار
 وري قبل أن تتراجع لتنغمس في حربٍ ، فانخرطت في البركان السخرىوإخماد البراكين في البلدان األ

 ."تصبح حرب استنزافٍ و طويلٍ  ستمر لوقتٍ ع أن تالتي نتوقّ  ،أخرى هي الحرب في اليمن
 

 متوالية   تفاعالتٍ  السعوديةتشهد  .لى زيادة نفوذه في المنطقةإيران والسعودية إمن  يسعى كل  : "وتابع
هو لبنان  المشهدالمفارقة في هذا . نه سيكون عليهمما يبدو أ استقرارا   قلّ ستجعل الوضع أأخرى تنتظر و

على الرغم من هشاشة الوضع  ويحدث بما حدث ثرا  تأ ألقلّ يبدو ا ، ألنهمظلمٍ  الذي يشّكل ضوءا  في محيطٍ 
ما سيّ التي مّر بها، ال هلية الحرب األ المناعة ضد الحروب التي أكسبته إياهاهو  حد تفسيرات ذلكومن أ .فيه

ى الرغم من ت البالد علفشهد ،لغاء اآلخرلن يستطيع إ منهم ن احدا  أ جميع أطراف هذه الحرب بعد إدراك
مور تكون األ ث عن مقارنةٍ حدّ لكننا نت ،ذلكيون ال يرى اللبنان ربما. المقبول التعايش نوعا  من كّل التناقضات

ما بانتصار تقول إنها تنتهي إ ،من هذا النوع نزاعاتٍ ل تاريخيةٍ  من قراءةٍ  هذا التفسير مستمد  . فيها نسبية  
 ن احدا  إدراك أطراف الصراع أب وإما ،التي نتحدث عنها في الحاالت ا  رجحوهذا ليس م ،نهائي وساحق

الى  أطرافها وصولال عند صراعات في هذه المنطقة إاللن تنتهي . ن يقضي على اآلخرمنهم لن يستطيع أ
ذا هو الواقع المؤلم الذي ه. شكالمن األ بشكلٍ بينها تتيح التعايش  يةٍ وسط لى حلولٍ إ توّصلالنتيجة والهذه 

  .أملهن نتينبغي أ
 

أن تدرك أن بمعنى  ،حدث هذا التغييرن ت  يمكن لها أ جديدة   جيال  أن هناك أ سابقةٍ  قيل في جلساتٍ : "وأردف
 راستمرا وتدرك أننهاك أن تشعر باإلبعد  وتوقف التدهور الحاصل ، يستطيع القضاء على اآلخرال حدا  أ

لنا من  وال بدّ  ،الحلول لم يحن بعد زمن قول إنأ ،هذا الوقت حينوحتى ي. أي مكسبٍ الحرب يخسرها 
ة العوامل الذاتيلم تنضج  .تأثيراتهاخسائرها ومنها ومن  والحدّ  زماتاستيعاب ذلك لنتمكن من إدارة األ

 اعاتردارة هذه الصإجّل ما نستطيع القيام به اليوم هو ، وحلولٍ تسويات ولى إ للتوصلوالخارجية بعد 
 ". جدا   ا  بعيدهو ما يزال ف هاما حلّ ، أبذلكوالتفكير كيف نقوم 

 
تغني إضافاتي المتعلقة "، وبدأ بشكر القييمين على هذا المؤتمر أمال  أن معتصم السيوفي اعتلى المنصة

 اندثارو في سوريا انحسار وتيرة العنفعلى الرغم من " :وقال". هذا المؤتمر أعمالحصرا  بالشأن السوري 
الصراع : دٍ معقّ  واقعٍ  مماجبهة النصرة، ما نزال أسطوة ل وتراجع به كامتنظيم داعش والقضاء عليه بشكل ش

المشكلة ليست فقط مع  .، والمشاكل تتفاقملى حلولٍ بعد إ ولم تتوصل مستمر  طراف السورية األبين 
شمال شرق في ، والمشكلة أيضا  ةيحة المتبقالمسلّ  عارضةمع جيوب الم ولكن أيضا   السياسية المعارضة

المحيط  ضمنمشاكلها الخاصة  تعاني منبدورها ر قوات سوريا الديمقراطية والتي سوريا حيث تسيط
 ."عموما   العربي المباشر والمحيط السوري

 
من  تأتي إلى تأثيراتٍ  ضافة  تركي، إ-إسرائيلي-إيراني: إقليميهو  االشتباك الدائر إن طابع: "وأضاف

األميركي بعد ان -يرانيمع الصراع اإلأيضا  دوليا   طابعا   اع الدائررالص ويكتسي. العراق ولبناناتجاهين، 
مع الخالفات الروسية مع بعض األطراف ، والواليات المتحدةجندة من سوريا على أ إيرانأصبح انسحاب 
لى اليوم إ مة  سوريا مقسّ إن  .ميركي الروسياأل من عدم التفاهماألكبر  التعقيديأتي و. األقليمية والدولية
حدود . جنبي خارجيإلى وجود عسكري أ ضافة  ، إتابعة للخارج سم السيطرة عليها جماعات  مناطق نفوذ تتقا

-روسي تفاهم  ثمة في منطقة جنوب سوريا : تفاهماتتحديدها عبر  تمّ مة ولكن هذه المناطق ليست مرسّ 
مع  تركي-روسي هناك تفاهم  يرانية عن الحدود، في الشمال إسرائيلي حول ضرورة إبعاد الجماعات اإل

 مالتقدّ القوات الروسية  حيث تحاول متبادلة   وفي منطقة شرق الفرات نشهد هجماتٍ  نقطة تركية، 05وجود لـ 



 في منطقة شرق الفرات يراني  إ وجود   هناك أيضا   .جدا   يا  قاس على هذه المحاوالت ميركياأل الردّ  وقد جاء
 ."ميركيلالحتالل األ مقاومةٍ  خلق جماعاتٍ حاول ي
 

هناك . ن يخرج عنها شيء  أ أحد   يتوقع وال "ميتة"عملية جنيف إلى عمليات السالم الجارية قال إن بالنسبة 
تسيطر عليها المعارضة  ، وقد استنفذ الغاية منه وهي تنظيف الجيوب التيستاناأمسار  :مساران يعمالن

. ستاناالق محادثات أعلى انطوكان هذا مطلب النظام منذ اليوم األول "، ترسيم نقاط مراقبةوالسورية 
إلى  تنظيف هذه المناطق وإعادتهالم يكن إنشاء مناطق خفض التصعيد كما كان يقال، إنما  فالهدف منها
عبر صياغة دستوري التغيير ال وتطرح فيه اليوم مسألةسوتشي، مسار المسار الثاني هو ". سيطرة النظام
  . للبالد دستوٍر جديدٍ 

 
 كانت صيغة استبدادٍ  5100قبل  التي كانت سائدة   منيةالصيغة األإن " :األمنية قالمسألة البالنسبة إلى تحليل 

 دارة العالقة بين السوريينع السوري كما في إوفشلت فشال  ذريعا  في إدارة التنوّ  ،لمصلحة النظام وقمعٍ 
 ،ع هوياتلى صراالحرية إب يطالب ر الصراع من صراعٍ طوّ ،  فتيفةالهوية السورية كانت ضع. والدولة

ن الدولة ال أعتقد أ ،األوضاع الراهنة في ظلّ : "وتابع ."هشاشة المجتمع السوري فظهرت على السطح
عادة بناء الجهاز العسكري ، وال على إراضياستعادة السيادة على جميع األستكون قادرة على السورية 
، التنميةويسعى إلى تحقيق  جامعةٍ  وطنيةٍ  هويةٍ د لنشوء يمهّ د جديٍ  اجتماعيٍّ  صياغة عقدٍ وال على والجيش 
أما األطراف السورية األخرى . عن مصالح الحلفاء االقليميين والدوليين مستقلةٍ  صياغة سياساتٍ   وال على

بمن  تبطة  تحركاتها مر فقد أصبحت ،دلب والجنوب وقوات سوريا الديمقراطيةكقوات المعارضة في إ
بما يخطط له  شرق سوريا مرتبط   شمالمثال  في  وضعفال .يهاتهبمصالحه وتوج ومقّيدة   يدعمها من الخارج

ا  قريب حال  بالمحصلة النهائية، ال أرى  .لمتحدة تخطط للبقاء طويال  هناككانت الواليات اما إذا األميركيون و
 ."زمة السوريةلأل
 

 شاملٍ  سياسيٍّ  حلٍّ  إلىريا وس تحتاج .للخروج من المأزق راه مناسبا  أن أطرح ما أ يمكن ،طبعا  : "وأردف
حول ماذا  سؤالالالجواب عن . حاليا   وهذا ليس متوفرا   ،قليمية والدوليةإلطراف المحلية واتتوافق عليه األ

كون التركيز اليوم على سي. رضناق بمحصلة صراع اآلخرين على أتعلّ المستقبل ي ستؤول إليه األوضاع في
كا من االتفاق رمية على مواقعها وانسحاب أسرائيليات اإلالهجم في ظلّ  في سوريا خاصة   يرانيالوجود اإل

سيخيب أمله ألن  يران وروسيابين إ ل بخالفٍ من يأمو. الخروج من سوريا ها من طهرانالنووي وطلب
 ".وهو النظام السوري ا واحد  موحليفه ،وهو الواليات المتحدة عدوهما مشترك  

 
كما  هامن المجتمعي فييهّدد األالتغيير الديمغرافي في سوريا إن وبدأ مداخلته بالقول  فادي األحمرأخذ الكالم 

 داخليةٍ  ممنهجةٍ  وأضاف أن السؤال هو حول وجود سياسةٍ . المجاورة لهادول المن المجتمعي في بعض األ
الموزاييك بسبب تعّدد  ةها السكانيتشبه تركيب، التي تفي سوريا ديمغرافيٍّ  إلحداث تغييرٍ  ودوليةٍ  وإقليميةٍ 

زون في مناطق الصراع من السكان يتركّ % 21وكشف أن  .ديان والطوائفاألثنيات وعراق واإلاأل
 بالنسبة إلى النزوح الخارجي، يوجد في لبنان بين. جدا   كبيرا   الداخلي والخارجي ساسية لذلك كان النزوحاأل

يناهز ي األردن، فأما ف. مليون 2.0 تركيا ، فيما تستضيفألف الجئ سوري 211مليون ونصف ومليون 
النزوح الداخلي، تقول  وعن. م لجهة عدد الالجئين السوريين فيهفي أسفل السلّ  العراق، ويأتي مليونعددهم ال

 .مليون 5.2يتحدثون عن  هاالناشطون فيفيما مليون نسمة  5.2 تحتضن وحدها دلباألرقام الرسمية أن إ
 

قصف ثم التجويع والمحاصرة بال يبدأ ا  واحد ا  تمد منهجوهي تع ،هل ثمة استراتيجية للتهجير؟ نعم" :وتابع
". المجتمع السوري أصبح اليوم متجانسا  وأكثر صفاء  " إنسد قال بشار األ. قسريالتهجير ال وصوال  إلى



حلب ودمشق وقاتلوا في حمص ف ،ساسية في سوريا المفيدةالشيعة خاضوا الحروب األ ومن المعلوم أن
تفاقيات الترحيل النظام بل الم يكن الطرف االساس في  من جهة أخرى .لمفيدةسوريا ا تحصينوالجنوب ل

 ."يران وحزب هللاإ
 

أوراق النفوس ومستندات  حينها أحرقتو 5105منذ عام  حمصبدأت في  وذكر أن عمليات تفريغ السكان
صبحت أ وباب عمرمنطقة . فقطنسمة لف أ 511 الطابو، ولم يعد إليها بعد انتهاء العمليات العسكرية سوى

 القصير نسمة، أما فيألف  011 الوعر حي ألف نسمة، كما كان يقيم في 22سابقا   فيها يقيم كانو مهجورة  
كبير وثانيها وجود السباب إحجام السكان عن العودة كثيرة، أولها الدمار وأ. لف نسمةأ 22فكان عدد سكانها 

بسبب الخوف من النظام الذي  الخوف من العودةثالثها و ،ليهاإة يمنع النظام السكان من العودة منيق أمناط
ى ثيراته علتأهو األخطر لجهة  01/5102قانون رقم اليبقى في هذا المجال،  .أعاد تفعيل نظامه األمني

 ير الديمغرافي في سوريا ويسمح للنظام ببناء مدنٍ يشرعن التغي الداخل السوري وعلى دول الجوار، ألنه
 .سكان من يريد فيهاوإ "لمناطق التنظيميةا"جديدة تحت مسمى 

  
. ريف دمشقنشاء مناطق تنظيمية في حول إ 5105در عام صآخر  لقرارٍ  ورأى أن هذا القانون هو استكمال  

وثائق يوجد ال )توا من الخارج األجانب وعائالتهم الذين أ المقاتلون في هذه المناطق هم قيممن سيوقال إن 
 راضيبشراء األ باكرا   تبدأضاف أن إيران أو(. لكن هناك شهدات ألشخاصل هذا الموضوع ورسمية حو
التغيير  بما يؤكد نية الحوزات العلمية ت عددا  كبيرا  منأ، كما أنشفي ريف دمشق صوصا  خو في سوريا
 تتثبت الهالل الشيعي الذي ظهر إلىاالستراتيجية  تهدف إيران عبر هذه .عبر التهجير والتشييع الديمغرافي
دولية -ربما يعمل على تأمين قيام دولة" هللا حزبواعتبر أن . زالتها، فعملت على إهي داعش فيه ثغرة  

في هذه  ة  روسيا شريك وأردف أن. "لى البقاعووصوال  إالقلمون ب مرورا  من ريف دمشق  شيعية، تمتد
 نها تطمح إلى تحقيقإ ا قالوعن أهداف روسي. لها الغطاء العسكري والسياسي ألنها تؤمناالستراتيجية 

 ا  إلىأيضتهدف  .في تحقيقها هي أول من طرح هذه الفكرة ويساهم التغيير الديمغرافيو الفيدرالية في سوريا
ما يهمها هو  ، إضافة إلى أنبوتين يشّنها مقدسةٍ  ث عن حربٍ من سوريا تتحدّ  صوات  وثمة أ ،حماية األقليات
  .سوريا المفيدة

 
 ديمغرافيةٍ  وإحداث تبدالتٍ  مذهبيٍّ  طائفيٍّ  ديمغرافي في سوريا تحّدث عن قيام مجتمعٍ وعن ذيول هذا الفرز ال

أعرب عن خشيته من أن يؤدي الفرز الديمغرافي و. طناتو مستوء مناطق تنظيمية أوإنشا عميقةٍ  جغرافيةٍ 
د أخيرا  على شدّ و .إلى بالدهم ومناطقهم السوريين في لبنان كبر من النازحينعودة العدد األلى استحالة إ

عودة النازحين إلى  تأمين علىاهتمامه المجتمع الدولي  وضرورة أن يصبّ  01أهمية إبطال القانون رقم 
والتنسيق بين هذه األخيرة للضغط باتجاه  ،بالدهم بدال  من التركيز على تمويل إقامتهم في الدول المضيفة

 .تأمين عودة النازحين
 

رحت األ نقاشومع فتح باب ال  :سئلة التاليةط 
 
اعتمد . وليس فرصة   تهديد   على أنهجميع الدول العربية مع الربيع العربي تعاملت : عريب الرنتاوي -

نه لن يكون لماذا ال نفكر بسيناريو أ. ج الخشنالبعض اآلخر النهناعم الستيعابه، فيما اعتمد النهج البعضها 
مام مشروع ألسنا ألسوريا؟؟  كون ما يجري اليوم هو الحلّ في سوريا؟ لماذا ال ي سياسي   تفاوضي   هناك حل  

ب هللا؟ أليس هذا ما تريده روسيا وإسرائيل يران وحزلنظام السوري شريطة أن يبتعد عن إنتاج ايعيد إ حلٍّ 
دعونا نتعامل مع الشيطان الذي نعرف  للبحوث توصية  تقول يسرائيلاإلمعهد القومي ال صدرت عن أيضا ؟
لذلك ال . يران وحزب هللاهذا الشيطان عن إ أن يبتعدشرط  ،الشياطين الذين ال نعرفهمعامل مع من الت بدال  



بالنسبة إلى مسألة التغيير الديمغرافي، أعتقد أن . يراني  إ-نه ال يوجد خالف  روسي  أؤيد الفكرة القائلة إ
ن السنة هم من المتمولو ،، ثانيا  ن النظام السوريمن السنة يؤيدو قسم  كبير   ،أوال  . الموضوع مبالغ  فيه

% 21و 00بين السنة في سوريا مع األكراد  تقدر اإلحصاءات عدد ،يقومون ببناء المناطق التنظيمية وثالثا  
ألف نأتي بهم من أفغانستان  01وال يمكن استبدال هؤالء بـ  ،مليون نسمة 02و 00بين من عدد السكان أي 
 .أو باكستان أو العراق

 
عدد الشيعة فيها ال ، إذ أن فيه في سوريا مبالغ   شيعيةٍ  إلنشاء دولةٍ  مخططٍ  إن الحديث عن :باغعلى الد -

ثانيا ، ال اعتقد أن . بين الطائفتين علما  أن الفرق شاسع  % 05إلى  01وعدد العلويين % 5إلى  0يتجاوز 
 لذلك اعتقد أن .بفارسيتها تبطة  مر وليست طائفية  وهي مصالحها قومية   دولة شيعية ألن مهتمة بإنشاءيران إ

هي  زمةفاأل عي،غير واق مر  لبناء دولة شيعية أن هناك محاولة للتصوير أ ببعضها ربط قضايا غير مرتبطة
 . بحت سياسية   في المقام األول أزمة  

 
في سوريا،  ديمغرافيٍّ  إلحداث تغييرٍ  ممنهجةٍ  في الحديث عن خطةٍ  اعتقد أن هناك مبالغة   :إيلينا سوبونينا  -

فروسيا . ومن يقول أن روسيا تدعم هذا المخطط يجهل تاريخ روسيا وكم عانت من التهجير الديمغرافي
هل : سؤالي إلى السيد السيوفي. لألزمة السورية مستدامٍ  تدرك أن هذا المبدأ سيء ولن يؤدي إلى أي حلٍّ 

  المدخل المطلوب لحّل األزمة؟ ّكليشفي توقيته وهل  صياغة دستور جديد لسوريا مالئم  تعتقد أن طرح 
 
حدود  عادة رسمٍ هو إفي المنطقة  ما يحدث حاليا   ، هلبرأيك: عبد المجيد سؤال إلى العميد أحمد تمساح، -

ها الخريطة التي أعدّ بدأت مالمح  هل .؟بيكو-ط سايكسسقويؤشر إلى  بما وطائفيةٍ  مذهبيةٍ  على أسسٍ  هادول
بين روسيا  هل أنتم مقتنعون فعال  أنه لن يقع أي خالفٍ : ل إلى السيوفيسؤا الراحل برنارد لويس تظهر؟

المواقع اإليرانية في سوريا وبعلم روسيا أو بغض  وإيران؟ أال ترون أن الغارات التي تنفذها إسرائيل ضدّ 
إلى  سؤال؟ وليست استراتيجية ومستدامةآنية وتكتيكية  بين البلدين هي العالقة أن تؤشر إلىمنها،  نظرٍ 

نعلم أن أغلب السنة الذين نزحوا إلى سوريا توجهوا إلى لبنان، وقلتم أن حزب هللا ساهم في تهجير : األحمر
ال سّيما وأن مداخلتكم توحي بأن هؤالء  ،ما مصلحة حزب هللا في وجود المزيد من السنة في لبنان. هؤالء

 .ممنهجةٍ ٍة يوسياس اتيجيةٍ استر بناء  على خطةٍ  لن يعودوا إلى بالدهم ألن تهجيرهم تمّ 
  
ة شيع% 0)طالق ستند إلى أي وقائع إحصائية على اإلال ت في سوريا مسألة التشييع إن: حسن منيمنة -

ألف من شيعة الميليشيات في سوريا  01، حتى الحديث عن وجود فشلقد وما حدث منها ، (علويون% 05
التغيير الديمغرافي، لكن الفرز السكاني يمكن أنكارها كما  ال التهجير حقيقة   في الواقع،. هو حديث  مبالغ  فيه

وعليه فإن التهجير يطال المعارضين  ،طائفيٍّ  للنظام وليس على أساسٍ  والمعارضة الةاموعلى أساس ال يتمّ 
. الشيعية التي وفدت من الخارج من قاتل هم الميليشيات ،الشيعة في سوريا ، لم يقاتلأخرى من جهةٍ . للنظام
كما أؤيد القول إن  ،غير قادر على أي فعلٍ ل اليدين ومكبّ وفي فيما ذهب إليه من أن هذا النظام يالس أؤيد

 إنما هو مشروع  سياسي   ا  شيعي ا  يران في المنطقة بعامة وفي سوريا بخاصة ليس مشروعمشروع إ
 ها موظف  لمقصودة أعدّ فالخريطة ا ،فهذا خطأ لى برنارد لويس،نسب إت   أما الحديث عن خريطةٍ  .اقتصادي  
 الواليات المتحدة اليومما تريده  .في الخارجية األميركية وال تعبر عن سياسة أميركية تجاه المنطقة صغير  

 .الزيت على النار علينا أن نكون واقعيين دون أن نصبّ . سياهو التضييق على رو
 

أو مشاريع إلعادة  حول وجود مشروعٍ  بالنسبة إلى ما قيل": عبد المجيدوفي معرض الرّد عن األسئلة قال 
مشاريع، ال ال حقيقة هذه تؤّكدبها  موثوق   ت  معطياحتى اآلن ال يوجد  ،د دولهاوحدو رسم خريطة المنطقة
إن إعادة ترسيم . ليهإوالمصير الذي آل  العراق قليم كردستانعلى ذلك هو إ كبر دليلإقليميا  وال دوليا ، وأ



لم و والنظام الحالي هش   ،متماسكٍ  عالميٍّ  لى نظامٍ إحتاج تمنطقة الشرق األوسط ك حساسةٍ  الحدود في منطقةٍ 
إلى  .منذ أكثر من عقدين تي جرتالا وروبرسم الخرائط في شرق ووسط أإعادة  من هضم ذيول بعد نيتمكّ 

الدائرة  الصراعاتف. جديدةٍ  دولٍ  قيام تداعيات ااتهال تحمل في طيّ  في المنطقة طبيعة الصراعات هذا، إن
كثر منه أ وحلم   هو عند األكراد وهو تاريخ   الصراع القومي الوحيدو ،ممتدة   اجتماعية   هي صراعات   حاليا  

لويس كان . صحيحلويس المؤرخ األميركي برنارد لى بالنسبة إ منيمنة دكتور حسنالما قاله . مشروع
الحتواء  جديدةٍ  ساليبٍ ماضي للبحث في أفي ثمانينات القرن ال األميركي سلها الكونغرشكّ  في لجنةٍ  عضوا  

في هذه  ما نعرفه عما طرحه لويسوجّل  ،الخطة التي نتجت عن هذه الورشة لم تنشر ابدا  . النفوذ السوفياتي
حليف الوحيد الذي كونهم الاللجنة هو توصية بتعزيز الواليات المتحدة عالقاتها مع األكراد ودعم قضيتهم، 

من اإلسالم  جدا   يجابيةٍ مواقف إ لديه ،كاديمي مستشرقلويس أإن . لمنطقةفي هذه ا ق بهيمكن الوثو
  ."هناكمن من هنا و أن نتحدث عنه أخذين لماما  قبل  وقراءة أعماله واجب   والشرق،

 
تصل  أي تسويةٍ لن تخرج المحصلة النهائية، أعتقد أنه عندما ت نهك األطراف المتصارعة، في : "وأضاف

من الحلول،  لمجموعةٍ  كثيرة   وتصورات   سيناريوات   اليوم ت طرح. للمنطقة جغرافي الحاليطار الإليها عن اإل
ن أمامنا فترة طويلة قبل أ. بعد ليست متوفرة   ي صراعٍ أ ن تتوفر لحلّ المعطيات الفعلية التي ينبغي أإال أن 

في  كامنة   رمادتحت الما زالت النيران . تفرض علينا التفكير في صيغة الحلول المتوقعة تظهر معطيات  
العكسي  العدّ . األردن والمغرب والسودان لالنفجار ال سّيما في مرجحة   عدة   وهناك براكين   معظم دولنا،

، وكما قلت من المنطقة منذ بداية القرن الماضي لم يبدأ بعد للخروج من سلسلة األزمات التي دخلت فيها
 بدل إضاعة الوقت في التفكير بحلولٍ  لتقليل الخسائر صراعاتدارة الكيفية إ في أن نفكر اليوم المجدي أكثر

ينطبق على مسألة النازحين األمر هذا . وال دوليا   ال محليا  وال إقليميا   بعد لتتحقق، لم تنضج معطياتها
 ".ال نعلم متى تنفجر موقوتة   فإدلب مثال  تحتضن خزانا  هائال  من المعارضين وتشّكل قنبلة   ،السوريين

   
 إن .مشكلة النازحين مستعصيةأن ن الصراع السوري سيطول وأ مقتنعأنا : "ليقول الكالم حمرأخذ األو

في سوريا والنظام يسعى إليه حتى يكون الواقع على األرض في صالحه متى  يحصلالديمغرافي التغيير 
على تمتين سلطته  عمل، فقد في هذا المجال ما تزال ماثلة   بإن تجربة نظام األسد األ. الحلّ موعد يحين 
 من وجود هذا الكم من السنة حزب هللابالنسبة إلى مصلحة  .التنظيم اإلداري الذي اعتمده لسوريا عبر

 ."مربكة وغير واضحة إجابتهم فجاءت الحزب مقربين منسؤال على ال طرحت هذاالسوريين في لبنان، 
 

األزمة  حلّ اليوم أي معطيات ل وجدال ت. ب إليهالدكتور عبد المجيد في ما ذهاتفق مع ": أما السيوفي فقال
. بالنسبة إلى التعديل الدستوري، فهذه خطوة فارغة وغير مفيدة وال تقود إلى حّل من أي نوع. السورية
 دٍ وعق جديدٍ  النظام مرورا  بفترة انتقالية وصوال  إلى نظامٍ  إسقاطسوريا إلى تغييرات جذرية تبدأ بتحتاج 

موضوع الخالف الروسي أما عن . لى تدابير دستورية مؤقتة جديدةإسنكون بحاجة عندها و ،جديدٍ  اجتماعيٍّ 
كان الروس يريدون الضغط على  لو :فثمة مجموعة  من األسئلة البديهية التي تتبادر إلى ذهني اإليراني،

عليهم  وحٍ مطر من ثمنٍ هل ف. فهم لن يفعلوا ذلك دون الحصول على ثمن بالمقابليران للخروج من سوريا إ
ذا أخرجوهم هل باستطاعة الروس سّد اإليرانيين من سوريا؟ وإلديهم القدرة إلخراج هل للقيام بذلك؟ و

مليون  05الوقائع إلى وجود تشير ، 01/5102؟ بالنسبة إلى القانون رقم ونه اإليرانيفسيخلّ الذي الفراغ 
 هواذا سيستفيد النظام من هذا القانون؟ أوال  م .جلّهم من المعارضين للنظام( يا  داخليا  وخارج)نازح سوري 

خصوصا   لذي سيلحق في طبيعة المناطقيعاقب المعارضين عبر سلبهم ممتلكاتهم، ويستفيد ثانيا  من التغيير ا
بمعنى أنه يعمل على إنشاء بيئات غير  ،لهذا الموضوع أمنية   كما ثمة مقاربة   ،تلك التي اندلعت الثورة منها

قابضة لمشاريع التأهيل  فهو يستفيد عبر إنشائه شركاتٍ  ،أما ثالثا  . على النظام مستقبال  مؤهلة للثورة 
 . "العقاري
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الواليات المّتحدة، روسيا، االتحاد )والدوليين ( تركيا وإيران)دور الالعبين اإلقليميين " :الجلسة الرابعة
 "ة التفّكك أو عكسهافي استفحال عملي( األوروبّي والصين

 
وافتتحها مشددا  على أن  ،عبيدلي عبيدليالصحافي والباحث من البحرين  تحت إدارةالتأمت الجلسة الرابعة 

حتى : "وقال. "لبنان ما زال رئة الديمقراطية في العالم العربي للباحثين وللمفكرين"ن أ الية تثبتعّ هذه الف
قة باألمن التقليدي للمنطقة ولم يلق أحد  منهم الضوء على األمن اآلن، تناول المحاضرون المسائل المتعلّ 

جرت العادة على . موقعا  متصدرا  في المنظومة األمنية المحلية واإلقليمية والدولية الرقمي الذي بات يحتلّ 
 ". أن يعكس اإلعالم الحدث، اليوم وألول مرة في تاريخ البشر، بات اإلعالم هو الذي يصنع الحدث

 
 :ق باألمن في المنطقةتتعلّ  سئلةمن األ مجموعة   وطرح

-اقتصادي العمالقة وهل عاد االستعمار بشكلٍ  م الشركاتأهم الدول  في المنطقة ساسيونهل الالعبون األ -
 عسكري؟ال-سياسيال بدال  منتجاري 

 ؟العسكرية من القواعد بدال   األجنبي لللتدخّ  هي الوسيلة المعلومات أصبحتهل  -
 للمستخدم العربي؟  بثّ مصادر المعلومات التي ت   هيما  -
خير ن هذا األأم أجنبي األل تدخّ لرض لنهيئ األنحن الذين ل ه؟ م ذاتيٍّ أ موضوعيٍّ  ث عن انحاللٍ هل نتحدّ  -

 ؟ يحدث قسرا  
 جنبيٍّ أ بطرفٍ الدولة العربية  رت في العقود األخيرة وهي ظاهرة استعانةماذا عن الظاهرة التي تكرّ  -
 ؟محليٍّ  ساعدها على طرفٍ لي
 

د الروسي للدراسات االستراتيجية المعه مستشارة مدير ،إيلينا سوبونينا: ف بالمتحدثين في الجلسة وهموعرّ 
 ، سياسي، باحث في جامعة برينستونحسين موسافيانسيد خبيرة في شؤون آسيا والشرق األوسط، و
 .ألوسط، باحث زائر في برنامج كارنيغي للشرق اجوزيف باحوطو
 

إن  قالت ،المؤتمر على دعوتها للمشاركة فيهبعد أن شكرت القييمن على و ،الكالم إيلينا سوبونيناأخذت 
بين  ا  الجيوسياسية لتصبح صراعالقضايا تتجاوز  هاشكالياتإ وباتت لغامٍ أحقل  أصبحت الشرق األوسطمنطقة 

لتجربة التعاون قت وتطرّ . احدوقطب البعد فشل الواليات المتحدة في سياسة ال القوى العظمى، خاصة  
ستعادت دورها الالئق في روسيا ا"ن أ معلنة  لخفض التصعيد في سوريا، الناجحة يراني الروسي التركي اإل

 في المنطقة تاريخ الحضور الروسيل وتحّدثت عن ثالث مراحل .وركود بعد مرحلة تراجع "وسطالشرق األ
مرحلة الموقف الحازم دون مع الرئيس بوريس يلتسين، و شبه الكامل الغياب مرحلة: االتحاد السوفياتي بعد

ياتها وأكبر تجلّ  ،ر بوتين الحكمث سنوات من تولي الرئيس فالديميبدأت بعد ثال التي المشاركة الفاعلة
ما المرحلة أ .حياله أو إجراءاتٍ  أن تقوم بأي خطواتٍ  لالجتياح األميركي للعراق دون معارضة روسيا

رهاب في المعارك السورية لمحاربة اإل نخراطالفاعلة التي بدأت مع قرار اال المشاركة مرحلةفهي  ،الثالثة
 كثر الالعبين تأثيرا  أيا من في سوريا وجعل روس المحلية واألجنبيةقوى الالذي قلب موازين و ،5102عام 

رهاب وعلى المجموعات أوال  في القضاء على اإلنجاح روسيا في سوريا  تناولتو. على الساحة السورية
 إليها عادة االستقرار والسالمللحفاظ على الدولة السورية وإلسعيها داعش، وثانيا  في  وفي طليعتهمالجهادية 

 .عبر المفاوضات
 
ميركا لقلب الزورق في المنطقة أجهوزية  ق السالم في سوريا في ظلّ هل يمكن تحقي" :سألتلكنها و



قرار نقل السفارة األميركية القرارات األخيرة للرئيس ترامب خصوصا   ، منتقدة  "ومشاهدة ركابه يغرقون
من هذه السياسة األميركية في الشرق رغم على الولكن . ى القدس وقرار إلغاء االتفاق النووي مع إيرانلإ

للتعاون مع الجميع  التنسيق مع الواليات المتحدة وهي مستعدة   تدرك أهميةروسيا " أّكدت أن األوسط،
ن تبقى هو أروسيا  يهمّ ما ... يرانإ ية والعالقات معفلسطينالقضية المثل  كثيرةٍ  ر في ملفاتٍ وتّ تخفيف التل

 ،لألزمة السورية سياسيٍّ  ل إلى حلٍّ لتتوصّ  بذل الجهودروسيا  على استمرار شّددتو". موحدة   سوريا دولة  
 . ميركيةالعراقيل األ على الرغم من الصعوبات التي تواجهها وعلى رأسها

 
 ، كاشفة  أن"هذه القاعدة الالفتة في التنظيم والتجهيز" في سوريا، زيارتها لقاعدة حميمإلى  أخيرا   قتوتطرّ 

صورة  عدة حميمفي قارأيت : "وقالت. فيها ةالالئق كانتهالها في المنطقة لتستعيد م روسيا ستتخذها موقع قدمٍ 
 ع دروعا  الدب الروسي يوزّ . دروع   أنهابعد ما اقتربت منها  لي ، تبينما لحمامات السالم ئا  ع شييوزّ  دبٍ 

  ".هذا هو دور روسيا في المنطقة، القوة من أجل تحقيق السالم وحمايته. حمامات السالم لكي ترتديها
 

: وقال. هذا الحدثمنظمين  جميعو لأمين الجميّ  شكر الرئيسو سيد حسين موسافيانتناوب على الكالم 
. في هذه المنطقة يرانإوسط ودور تركيا ومنية في الشرق األث عن تحديات الترتيبات األلب مني التحدّ ط  "

وال مجال  ،كبيرة مآسيب في سيا الغربية من الفوضى والحروب الدائرة التي تتسبّ آمساحة كبيرة من  تعاني
 استقرارهاوعدم  ،اويتجاوزهالمنطقة  لفّ اإلرهاب ي تهديد" وأضاف أن. "في المدى القريب حلوٍل لهالرؤية 

بين القوى اإلقليمية  فالمنطقة تشهد نوعين من النزاعات، نزاع  . من الدوليينقرار واألعلى االستيؤثر سلبا  
، معتبرا  الساحة السورية المثال األكبر على ذلك، حيث بلغت النزاعات اإلقليمية "بين القوى الدولية ونزاع  

 .لب موازين القوىل الروسي إلى قذروتها وحيث أدى التدخّ 
  
 أسبابٍ  مستعرضا  وأوضح أن النزاعات التي يشهدها الشرق األوسط اليوم تضرب جذورها في التاريخ،  

مة لألنظ اوحلفاؤه الواليات المتحدة قدمتهوغير المشروط الذي السبب األول هو الدعم الكامل : لها عدةٍ 
، ما االقتصادية واالجتماعيةف وغياب التنمية لتخلّ إلى اقمعها للشعوب أدى  والتيفي المنطقة  االستبدادية

والسبب الثاني هو الدعم الكامل وغير المشروط الذي قدمته الواليات . ساهم في تصاعد التطّرف واإلرهاب
السبب الثالث هو . للقضية الفلسطينية ودائمٍ  عادلٍ  ل إلى حلٍّ ن التوصّ بذلك دو حائلة   ،المتحدة أيضا  إلسرائيل

واستمرت  0909بدءا من الحرب السوفياتية في أفغانستان التي بدأت عام  لتي عاشتها المنطقةالحروب ا
 0922حتى  0921عشر سنوات، مرورا  بحرب الخليج األولى بين العراق وإيران التي امتدت من عام 

ر الكويت وحرب الخليج الثانية التي أعقبتها أو حرب تحري 0991وصوال  إلى اجتياح العراق للكويت عام 
، 5110 إلى الحرب في شمال غرب باكستان عام 5112واالجتياح األميركي للعراق عام  0990عام 

 . بدءا من مطلع هذا العقد في أكثر من دولة في المنطقة وأخيرا  الحروب المتتالية التي نشبت
 

وأخطأت في هذه الحروب،  جميعفي إما مشعال  أو داعما  أو مشاركا  طرفا   كانت الواليات المتحدةوقال إن 
إلى محاربته ومن ثم إلى دعمه  ، لتعود بعد ذلكضد إيران صدام حسينأخطأت حين دعمت . سياساتها كافة

في جنوب البالد  وقادها الشيعة 0990مارس /التي اندلعت في آذار مجددا  في قمع االنتفاضة الشعبية
لمواجهة  في أفغانستان فةٍ متطرّ  جهاديةٍ  ناتٍ وأخطأت أيضا  حين عمدت إلى خلق كيا. شمالهااألكراد و

مدتها حين ت، وأخطأت في اجتياحها للعراق وفي السياسة التي اعخطرها تنظيم القاعدةأ االتحاد السوفياتي،
، فاتحة  الباب على مصراعيه للفوضى في العراق حلّت كل مؤسسات الدولة وأجهزتها األمنية والعسكرية

والخطأ األكبر هو دعمها . في ظهور الجماعات المتطّرفة أخطرها داعشة  ببة ومتسكما في المنطق
وإسقاط النظام، وغزو ليبيا الذي جعل من الشرعية فة في سوريا للقضاء على الحكومة للمجموعات المتطرّ 

 التي وصفتها ،في حرب اليمن التحالف العربي بقيادة السعوديةوأخيرا ، أخطأت في دعم . دولة  فاشلة   البالد



لت الواليات لطالما تدخّ : "وأضاف .لجهة تداعياتها اإلنسانية في التاريخ الحديث أسوالمتحدة باألاألمم 
تغيير  محاولة، ولطالما عملت على اللعب بخريطتها السياسية عبر وخاطئ سافرٍ  بشكلٍ  في المنطقة المتحدة
عبية كما حصل في مصر وإيران، األولى تغذية الثورات الش: واعتمدت في ذلك على طرق ثالث. األنظمة
أما الطريقة . شر كما فعلت في ليبيا وأفغانستانل العسكري المباعبر التدخّ  اإلنقالبات الداخلية، والثالثة الثانية

 . تصدير اإلرهابيين إليها إلسقاط النظام وتعتمد علىجديدة كليا   فهي التي اعتمدتها في سوريا
 

، وقفت إيران إلى جانب الحكومة السورية أي السلطة 5100السورية عام األزمة  تعما اندلعندوتابع أنه 
رت موقفها إال أن تركيا ما لبثت أن غيّ . فةالشرعية فيها، فيما وقفت تركيا إلى جانب الجماعات المتطرّ 

أوال   لةساهم مساهمة  فّعا ،لٍ ومستق قويٍّ  إقليميٍّ  لناتو إلى العبٍ للواليات المتحدة ضمن ا لت من حليفٍ وتحوّ 
بين األطراف  أستانا مفاوضاترعاية  فيوثانيا   ،في سوريا في قطع طرق اإلمداد للجماعات اإلرهابية

ن ألن الطرفين مقتنعا ،إيران وتركيا منذ انهيار الدولة العثمانية لم تنشب أي حرٍب بينوقال إنه . المتنازعة
تعاون تقوم على الجيدة و أقطابهابين مختلف قات ذا كانت العالإال إالسالم في المنطقة  أنه ال يمكن تحقيق

المنطقة هي األخرى التي تعاني منها  المركزية مشكلةال ه إضافة  إلى التدخل األجنبي،أنوشّدد  .فيما بينهم
وأضاف . إقليميٍّ  ران أن يسمح بإرساء توازنٍ للتعاون اإلقليمي ويمكن للتقارب بين تركيا وإي غياب أي نظامٍ 

 المسلمين خواناألجماعة قمع  ترفضتركيا  :منيةألا هماا هواجسمولديه ،انغير عربيدان بليران إتركيا ون أ
ف الشيعة في خانة التي تصنّ  يران تخاف من تصدير الوهابيةوإ، كما حصل في مصر والسعودية واإلمارات

يران هما إتركيا و أن  راعتب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وذّكر أن. الزنادقة والمنشقين عن اإلسالم
نرى "إذ  نفسهمأبين العرب االنقسام الكبير  وتناول. المسلمين خوانمع األالذي يكتمل  ث الشرّ من مثلّ  جزء  

 . "تحاصر أخرى كما هي الحال مع قطر اليوم دوال  تهاجم دوال  ودوال  
 
ية وتعزيز التعاون اإلقليمي ضرورية للتخفيف من حّدة األزمات اإلقليم مبادرات ثعن ثالأخيرا  تحدث و

واالقتصادي  منياألو السياسي للتعاون نشاء نظامٍ الدائم وتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، تفضي إلى إ
 :واالجتماعي بين دول الشرق األوسط ودول الخليج الفارسي

 
لتعزيز  0922ام ا إيران وتركيا وباكستان عالتي أّسسته( إيكو)عاون االقتصادي توسيع منظمة الت -

 .التعاون والتكامل االقتصادي بين دول المنطقة
النزاعات بين دوله العربية  إنشاء نظام إقليمي للتعاون األمني في منطقة الخليج الفارسي، لحلّ  -

 .وبين هذه األخيرة وإيران
 .إنشاء منتدى للحوار بين دول المنطقة العربية وغير العربية -

 
بين القوى اإلقليمية يجب أن تقوم على مبادئ احترام السيادة وعدم  مستدامةٍ  راكةٍ وختم بالتأكيد أن أي ش

  .استخدام القوة واحترام الحدود والتسوية السلمية للنزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان األخرى
 

يران وكأنها على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، كما اعترض على تصوير إ عبيدلياعترض 
 في المشرق والمغرب والخليج، هي من يتدّخل في شؤون الدول العربية"المعتدى عليه في المنطقة علما  أنها 

عن النسيج  عن الدولة وغريبةٍ  خارجةٍ  كما هي الحال في سوريا وإما عبر خلقها لكياناتٍ  إما مباشرة  
جتماعي ول، بدءا من األمن الصلب إلى األمن اال، تعمل عبرها على زعزعة أمن هذه الدبلدٍ االجتماعي لكّل 

 ".فإيران ليست بريئة كما تحاول أن تصوّرها. والثقافي
 



ذكر أن دوره كممثل الواليات المتحدة في  وبعد أن شكر بيت المستقبل على دعوته،  جو باحوطأخذ الكالم 
سيرسمها للوضع الراهن في التي الصورة  وقال إن !".دقيق  وهو المحاصر بين روسيا وإيران"هذه الجلسة 

نظرا  لصعوبة تخطي العوامل التي تسببت في حال التفّكك واالنحالل التي  ستكون قاتمة   المنطقة ولمستقبلها
  . ألّمت بها

 
، بدأت وحلفائها وروسيا وحلفائها طرفيها الواليات المتحدة جديدةٍ  باردةٍ  نحو حربٍ  وقال إن العالم متجه  

وأوضح أن السبب . منطقة الشرق األوسط من سوريا إلى اليمنأوكرانيا وصوال  إلى  فيها تظهر مالمح
: العالم إلى معسكرين الرئيس لهذه الحرب هو المواجهة بين مجموعتين من القيم والتقاليد والعادات تقسمّ 

هذه الحرب ل دولي   والحظ أنه ال يوجد استقطاب  . غرب ديمقراطي متراجع مقابل يتقّدم سلطوي   نموذج  
غير مثالية،  بالمقابل، هناك تحالفات  . ثنائي القطبية لم يعد ثمة عالم  ، وفاليوم، لم تعد ثمة كتل  الباردة، 

ضاف أن روسيا استغلت التوتر السائد في الشرق وأ .وظرفية في أحيان كثيرة، في عالم متعدد القطبية
ى زمن االتحاد السوفياتي لتكون على قدم المساواة مع والعودة بالتاريخ إل األوسط للدخول إلى الساحة الدولية

ولفت إلى أن حربا  باردة  تجري . صل سياسة قيادة العالم من الخلفالواليات المتحدة، فيما هذه األخيرة توا
إليها التصدع بين قطر وسائر دول  نضمأيضا  في اإلقليم على أكثر من ساحة، في سوريا واليمن وليبيا، ي

 .المهيمن على المنطقة" شبح إيران"كل هذا يجري في ظل . ن الخليجياوعمجلس الت
 

ألزمات  د أن هذه الحرب الباردة تختلف عن سابقتها لجهة عدم قدرة أي من طرفيها على فرض حلولٍ وأكّ 
اعتبر أن المفاوضات  ،ومن هذا المنطلق. األزمات حلّ لكي ت   لم يعد كافيا  توافقهما  ، إذ أنالشرق األوسط

خصوصا   ،لألزمة السورية لن تتوصل إلى حلٍّ  هاهدنة ولكن تؤدي إلىن أيمكن في أستانا وسوتشي ارية الج
ك وتحدث عن معوقات كثيرة تحول دون الخروج من حال التفكّ . في ظّل عدم وجود مباركة دولية لها

سطوة عودي، تصاعد النزاع الشيعي السني الذي يجسد النزاع اإليراني الس: واالنحالل في المنطقة أهمها
ومن يعتقد أن داعش "، فة العابرة للحدودظاهرة الجماعات الجهادية المتطرّ و الجماعات الخارجة عن الدولة

ع سيادة الدول تصدّ يات والنزاعات االنفصالية ال سيّما عند األكراد، مالقو، تصاعد "فهو مخطئ قد ه زمت
 الوكالة بين قوى إقليمية وأخرى دولية، تداعيات عقودٍ بحيث باتت مسرحا  للتدخالت األجنبية وللنزاعات ب

التناحر الروسي اإليراني الذي ال بّد وأن يطفو إلى  ،إضافة إلى ذلك. من األنظمة االستبدادية وغياب التنمية
التي تطالب بها إسرائيل في جنوب سوريا والتي ستؤدي إلى  السطح عاجال  أم أجال ، الترتيبات األمنية

 .ودخول السياسة الخارجية األميركية مع ترامب في دائرة الالمتوقع ،مية بين إسرائيل وإيرانمواجهة حت
 

ما يجمع بين مختلف المؤسسات "بالنسبة إلى نتائج انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي، قال إن 
ميركا، وهذا ما سّهل على األميركية واالتجهات الفكرية والسياسية فيها هو إدراكها لمدى عداوة إيران أل

وتابع أن القرار األميركي باالنسحاب من االتفاق النووي قد ". ترامب قرار االنسحاب من االتفاق النووي
ية ميركا بحدّ أاليوم، تتحّدث . ميركاأوروبي واالتحاد األ: يطلسلعابر لألا الثنائي ب تصدعا  وطالقا  بينيسبّ 

هما، ويمكن لهذا األمر أن التهديد بحرب تجارية غير مسبوقة ضد حدّ  لىإصل ت ياكبيرة عن فرنسا وبريطان
 . وسطالسالم في الشرق األيؤثر سلبا  على 

 
إلى أي مدى سيصل التوتر الروسي : من القضايا بما ستؤول إليه عدد   ن مستقبل المنطقة رهن  وختم بالقول إ

أكبر في الشرق  هلى ستضطلع الصين بدورٍ  اإليراني ال سّيما في ظل واقع التنسيق بين روسيا وإسرائيل؟
 ؟،مستقبل العالقات األميركية األوروبيةما هو األوسط؟ ما هو مستقبل النموذج المعادي إليران في المنطقة؟ 

 . ؟أن تقوم به سرائيلإليمكن  ماذاو
 



رحت األسئلة التالية  : ومع فتح باب النقاش ط 
 
إرساء نظام تعاون  ضرورةالتي ذهب إليها لجهة على الخالصة  قوافأ: موسفيان إلى سؤاالا وجه أحدهم  -

لت بسبب هذه الثورة بدأت شعبية وسلمية وتحوّ : قراءته للثورة السورية فيإقليمي، إال أني أختلف معه 
فوضى عارمة شارك فيها  ومن ثم إلى مسلحةٍ  وحشية األسد واستقوائه على شعبه بإيران وروسيا إلى ثورةٍ 

اعتقد أن إيران أساءت فهم الربيع العربي كما أساءت فهم ما . من القوى الظالمية في العالم ما هّب ودبّ 
؟ هل تشعر متحركةٍ  سؤالي هو هل تشعر إيران أنها اليوم عالقة في رمالٍ . يجري في سوريا وفي العراق

   أنها فقدت مقعدها القيادي في المنطقة بعد التدخل الروسي؟
 
ن الدب أ ظنّ أال و ،يرانإمن روسيا و لكلّ هداف الحقيقية عن األ ث المحاضرونحدّ يتلم  :أنطوان حداد -

شعور   يسود العالم العربي حكوماٍت وشعوبٍ . من الحيوانات المتوحشةليفة بل هما ت األناسد من الحيواواأل
ران منخفضة في شعبية اي. خلّف اثمانا  جسيمة الذيباالستياء وعدم الراحة من الدور اإليراني في المنطقة 

إلى هذا، الداخل اإليراني غير راٍض عن . حتى في سوريا حيث يثق السوريون أكثر بروسيا ،المنطقة
النووي وعودة العقوبات في  االتفاق من الواليات المتحدة انسحابسياسة بالده الخارجية وتداعياتها وآخرها 

  .يرانييون عن فترة من الراحة االقتصاديةاإليبحث فيه وقت 
 
ي أهل لديك . في المنطقة مهمٍ  ن تركيا اضطلعت بدورٍ إقلت : موسافيانإلى سؤال  ،راسل بيرمان -

 .؟حول ما يحصل داخل تركيا معلومات
 
. قلتم إن إيران دخلت إلى سوريا بناء  على دعوة الحكومة الشرعية فيها: موسافيانسؤال إلى منى فياض،  -

كثر من أر شعبها وتهجّ  الحكومة نتكلم عنها في سوريا عندما تقتلي شرعية أما معنى شرعية الحكومات؟  
حكومة شاه إيران كانت شرعية بمفهوم الشرعية مليون من مواطنيها؟ من اين تستمد هذه الشرعية؟  05

التي تصفون بها الحكومة السورية اليوم، لو لبت الواليات المتحدة دعوته للتدخل عند بدء الثورة وجاءت 
الثورة  ؟ هلشرعيةٍ  كنتم لتعتبروا هذا التدخل حينها مشروعا  ألنه جاء بناء  لطلب حكومةٍ  وسحقتكم هل

  اإليرانية ثورة والثورة السورية ليست بثورة؟
 
يقوم إلى العالم العربي، وهو تصدير نموذج الحكم فيها  يرانإتحاول : موسافيان سؤال إلىفادي األحمر،  -

سؤال إلى  ك الدول؟أال تعتبرون أن هذه المحاوالت تفكّ . الدولة والميليشياعلى اإلزدواجية والثنائية بين 
 لى جانب الشعب والمعارضة؟إنها وقفت ألو  ، إقليميا  ودوليا ،كثرألم تكن روسيا لتكسب أ :سوبونينا

 
 ن روسيا تدخلت لمحاربةإ السيدة سوبونينا قالت: سؤال إلى سوبونينا وموسافيانجورج صغير، العميد  -
فيما يران تحترم سيادة الدول فقال إن إ موسافيانأما السيد . الفروف قال تدخلنا لمساندة النظام ، فيمارهاباإل

المقرب من المرشد اإليراني  مندوب مدينة طهران في البرلمان اإليراني ،علي رضا زاكانيما تزال كلمات 
نعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التابعة ن العاصمة اليمينة ص،، ترّن في أذاننا حين قال إعلي خامنئي

 .للثورة الخمينية أن ثورة الحوثيين في اليمن هي امتداد  معتبرا  إليران بعد كل من بيروت ودمشق وبغداد، 
 
ولكن ما  ،واالقتراحات التي طرحتها جيدة ة  يران محقّ إمخاوف إن : موسافيان سؤال إلىعريب الرنتاوي،  -

. التي طرحتها جندة توسعية لن تنجح المبادراتأنها تريد التعاون وليس لديها بأن ايران ع لم تظهر مؤشرات  
بالنسبة إلى الوضع في جنوب سوريا والتي ت رجمت مؤخرا   سرائيليةالتفاهمات الروسية اإلب سؤالي يتعلق

  إيران؟ أال تعتقدون أن روسيا سحبت الغطاء عن  :بالغارات اإلسرائيلية ضد المواقع اإليرانية



 
هل هي جاهزة . يران جاهزة للتحاور مع الدول العربية ودول المنطقةإن إقلت : موسافيان سؤال إلى -

 ؟ ديدج نوويٍّ  وروبيين حول اتفاقٍ للتحاور مع األأيضا  
 
هل الالعبون و؟ فيهاللدور الروسي  ل  مكمّ  في سوريا يرانيالدور اإل تعتبرون أن هل: سؤال إلى سوبونينا -
من جهة، نرى روسيا تدعو إلى : المنطقة وعلى رأسها سوريا ك دولقليميون يساهمون في تفكّ وليون واإلالد

 إقامة فيدرالية في سوريا، ومن جهة أخرى نرى الواليات المتحدة تدعم األكراد؟
 
ذه أال تعتقدون أن ه. قلتم إن المنطقة تنتظر مواجهة حتمية بين إيران وإسرائيل" :سؤال إلى باحوط -

ولن  الساحة السورية؟ روسيا وإيران انتصرتا في الحرب السورية علىيدور المواجهة قد بدأت وأن رحاها 
فهل . إيران وإسرائيل بينبالتفريط بهذا االنتصار عبر حرب جديدة  ،ما روسياال سيّ  ،منهما تسمح أي  

عنها وعدم رّد إيران عليها هي  الغارات اإلسرائيلية ضد المواقع اإليرانية في سوريا وغض روسيا الطرف
 تنفيس لهذه الحرب التي تتحّدثون عنها؟  

 
في  زماتلأل افي قراءتن واضح   هناك اختالف  " :موسافيانفي معرض رّده عن األسئلة الموّجهة إليه، قال 

فكرة م حتري ان المرءذا كإ ،ما يتعلق بسوريا في. لى ليبياإ ،لى اليمنإ ،لى البحرينإ ،من سوريا المنطقة
 عتبريران وروسيا لمساعدتها فهل ي  إودعت هذه الحكومة  ،م الأحبها ي انكأوجود حكومة شرعية في سوريا 

ل وحصلت ثورة في ن حكومة البحرين دعتها للتدخّ إ ة تقول أيضا  ؟ السعوديا  غير مشروع تدخال   تدخلهما
، فمن الذي يقيس ل السعودي فيهخّ وتؤيدون التد البحرين وتّم قمعها، ومع ذلك تؤيدون حكومة البحرين

فالشرعية هي مسألة قانونية وهي شيء آخر أيضا  ي منح  ،صحيح   ما قيل عن الشرعية أمر  بمعيارين هنا؟ 
فإذا منحتها األكثرية فهي موجودة وإيران تدعم األكثرية في جميع الدول . وفقا  لمفهومي األكثرية واألقلية

هذه هي . ة ونزيهةمبدأ المشاركة في السلطة وإجراء انتخابات حرّ كما تدعم  ،من سوريا إلى البحرين
 في أفغانستان حيث دعمت تسلم األكثرية قد طبقتها فعليا  استراتيجية إيران لحّل األزمات في المنطقة و

 ". ، كما في العراق حيث دعمت تسلم األكثرية الشيعية الحكمالحكم، أي البشتون
 

ن هيمنة إيرانية على المنطقة؟ هناك من يخاف أيضا  من هيمنة سعودية ثون عن هواجس متتحدّ : "وأضاف
ألف إرهابي تّم دفعهم إليها وتنظيمهم وتدريبهم  011الوجود غير الشرعي في سوريا هو وجود . عليها

 الفطالما . علينا تفادي إلقاء اللوم على اآلخرين .إلسقاط األنظمة جديدةٍ  وتمويلهم إلسقاط النظام في طريقةٍ 
رسلت أدول الخليج ويران إالعراق غزا . في المنطقةتها فهم سياسنلن  ،يرانإهواجس التي تعاني منها نفهم ال

لف أ 011كثر من أسلحة الكيمائية ضد األ استخدمت. يران وليس فقط لتغيير النظامإالمال والقوات لتفتيت 
الجماعات إلى  األميركيوجود المن  ،عدةٍ  مزّنرة بألغامٍ ما تزال حتى اليوم  الحدود اإليرانية، ويرانيإ

 ".، إلى هشاشة الدول المحيطة بهاإلى الفكر الجهادي والسلفي اإلرهابية
  

، نيين حول سيطرة طهران على عواصم عربيةابالنسبة إلى ما يصدر عن بعض المسؤولين اإلير: "وتابع
. دة بها والرافضة لهاالرسمية والشعبية المندّ  نتم تقرأون هذه التصريحات ولكنكم ال تتابعون الردود اإليرانيةأ

ألنها تقوم على أساس تي يمكن لها أن تقّرب وجهات النظر المن المقترحات  ختمت مداخلتي بمجموعةٍ 
وطرح  على دول الخليج الثماني الجلوس إلى طاولة حوارٍ . التعاون والتنسيق والحوار بين دول المنطقة

 ". نوايا صافيةٍ و وجديةٍ  صراحةٍ  مخاوفهم بكلّ 
 



 أن صورة الدب في روسيا هي صورة  إلى أن أشير  اسمحوا لي أوال  ": وأخذت سوبونينا الكالم وقالت
برلين الموحدة . لةاديساعد األطفال الضائعين في الغابة، هي صورة القوة الرحيمة والع بٍ وطيّ  أليفٍ  لحيوانٍ 

، بتدهور العالقات بين روسيا والغر حول عدة مثلة  أسيد باحوط لقد ضرب ال! الدب رمزا  لها اعتمدت أيضا  
. ر والتدهوربين هذين الطرفين يصل صداها إلى منطقة الشرق األوسط مزيدا  من التوتّ  وكل ما تنفجر أزمة  

وسبق لها أن طرحت مبادرة وهي ليست بالدولة المتغطرسة  ،ةالعكر ياهفي الم االصطيادروسيا ال تريد 
وهذا التعاون  متشائمة   في المنطقة الصورةيبقى أن . ث عنها السيد موسافيانلك التي تحدّ للتعاون اإلقليمي كت

محاربة إن هدفها هو ن هدف روسيا هو حماية النظام بل قال أ يوما   الفروف لم يقلالوزير . وانهسابق أل
هل رأى أحدكم  :السورية أجيب بسؤاٍل آخر السؤال حول عالقة روسيا بالمعارضة لىإبالنسبة  .رهاباإل

المعارضة السورية؟؟ هناك معارضات سورية عالقة روسيا مع بعضها جيدة، والمشكلة أنه ال يوجد 
فمع من . ال نهاية لها داخليةٍ  في صراعاتٍ معارضة واحدة بل فصائل متناحرة وغير متفقة فيما بينها ودخلت 

المعادالت التي ب موسكو متمّسكة"قالت إن  ،إلى عالقة روسيا بإسرائيلبالنسبة ". تريدون أن تتعامل روسيا؟
يبالغ . بمن فيهم إسرائيل طراف في المنطقةمع جميع األ في عالقاتها للمحافظة على توازنٍ  بنتها بصعوبةٍ 

خصوصأ إذا كان هذا  ،اإلعالم كثيرا  حين يصّور أن روسيا بدأت تميل إلى طرٍف معين، فهذا غير صحيح
العالقة مع حماس ومع حزب والقدس  قضايا عدة أهمها سرائيل حولإمع  روسيا تختلف. الطرف إسرائيل

 ."السوري يسالح الجوالتقوية يل هو نية روسيا ئسرإزعج يوما ، هللا
  
 

إنه ال يوجد في  في قوله السيوفي أؤيد الزميل ،في سوريا سياسيٍّ  مالمح حلٍّ إلى بالنسبة ": فقال باحوطأما 
. ذكرودون أهمية ت   ة  لكنها تبقى نظري وطروحات   ، هناك أطر عملٍ شاملٍ  لحلٍّ  الوقت الراهن أي مالمحٍ 

سوتشي وهي تدور حول تهدئة األوضاع وليس حول -الدينامية الوحيدة الناشطة حاليا  هي مفاوضات أستانا
 .عدةٍ  سوريا على حالها لسنواتٍ وستبقى  ،جذريٍّ  رض ال يسمح بحلٍّ ما يحصل على األ. شاملٍ  حلٍّ سياسيٍّ 
يران إستبقى روسيا و مستمرة،ن الحرب في سوريا والمنطقة أطالما ، العالقة االيرانية الروسية بالنسبة إلى

بين الدولتين سيحدث غداة البدء بعملية إعادة  أي توترٍ . مع أفق تمتين العالقة مع الصين ،واحدٍ  خندقٍ في 
ينمو  هاحدودعلى  اإليراني وحشٍ ال بوجود فهي لن تقبل ،لى اسرائيلإبالنسبة  .أعمار سوريا وليس اآلن

سوريا مرشّحة ألن . ولكن لن تحصل مواجهة بين الدولتين إال إذا وصلت األمور إلى ذروتها ،كالسرطان
  ."للمعارك بين إسرائيل وإيران تبقى ساحة  

 
 

 "مناقشة مفتوحة للمقاربات: خالصة" :الجلسة الخامسة
 

وافتتحها ، في جامعة تافتس مدير مركز فارس لدراسات شرق المتوسط ،نديم شحادهالجلسة الخامسة  أدار
، الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في ESSEC، بروفسور في جوزيف مايال :فيهابالمتحدثين معرفا  
بيت  وعضو مجلس المديرين فيكندا،  -، بروفسور في جامعة شيربروك في كيبك سامي عون، باريس

، وسط ومدير أول في ميدل إيست ألترناتف في واشنطناأل، باحث في معهد الشرق ةحسن منيمنوالمستقبل، 
مباشرة فريق عمل بيت المستقبل يبث إلى أن  ولفت بداية  . بيت المستقبل وعضو مجلس المديرين في

  .ا  شخص 09.111 فعاليات المؤتمر على صفحته على موقع الفيسبوك، وبلغ عدد المتابعين
 

الشرق األوسط مع تحديد المقاربات منطقة على السيناريوات المحتملة في ز سة ستركّ إن هذه الجل وقال
ما يحصل في أن " :وأضاف .الالزمة إلدارة التدعيات السلبية لألحداث التي تشهدها وبحث الخطوات المقبلة

من  بل هو جزء   ،وال  ليس معز لنموذج الدولة الوطنية الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية من انهيارٍ  المنطقة



حاولت تركيا أتاتورك تقليد النموذج الغربي للدولة  ،وتابع أنه بعد انهيار الدولة العثمانية. عالميٍّ  طارٍ إ
على خطاها كالجزائر مع بورقيبة وسوريا مع حزب البعث والسودان وليبيا  عدة   بعد ذلك دول  سارت و

ناتها وحاولت من التناغم بين مكوّ  رساء نوعٍ إلى إك وسعت تاتورأبفاألخيرة تأثرت . وحتى السعودية وإيران
ألنني اعتقد أنه لم يدخل القرن  ،لبنان االستثناءيبقى . منيةأتديره منظومة  عادلٍ  اشتراكيٍّ  قامة نظامٍ إ

 . "م الأذا كان سيواكب هذا القرن إيناقش الوقت  العشرين بل أمضى
 

عقودا  من الحروب المختلفة وال  المنطقةقد عاشت و ،مستقبلنحن في بيت المستقبل ننظر نحو ال: "وتابع
بعضها  فيما حاوللى الماضي إعادتنا إاخالت دالمحاولت بعض . سنة أخرى من الحروب 21نتطلع إلى 

حول االتفاق النووي،  ما يجري ق علىألعلّ ق وا لي باستغالل موقعي كمنسّ اسمح. المستقبل استشرافاآلخر 
لم  واعتبر أن ترامب. "بين القوى اإلقليمية والقوى الدولية المنطقة الذي تشهده التنافس وسطمهم  جدا  ألنه 

 ،إلعادة التفاوض مع إيران للدول األوروبية مسؤولية التقاطهفي الهواء تاركا   بهرمى "يفسخ االتفاق بل 
ة التوسعية وسياستها ليس فقط على طموحاتها النووية وبرنامجها النووي بل أيضا  على سياستها الخارجي

ما يسمح في الحالة األخيرة ألميركا بفرض عقوباٍت أقسى على  ،الداخلية القمعية، فإما النجاح وإما الفشل
التقاط االتفاق والتفاوض مجددا  عليه أم سيتمسكون به لنقع  نووروبيهل سيحاول األ السؤال اليوم هو. إيران

 ". ها دون شك على المنطقةستنسحب تأثيرات دوليةٍ  في هوة انقساماتٍ 
 

ث عن االنحالل في المنطقة، وكلمة أن عنوان المؤتمر يتحدّ  اإلشارة إلىوبدأ ب حسن منيمنةأخذ الكالم 
في الواقع، : "وأضاف .انحالل هي في اللغة العربية على وزن انفعال ويدّل هذا الوزن على فعٍل غير إراديٍّ 

لم تخرج بعد من تاريخها ولم تنجح في دخول الحداثة وهي في  يجلى الخلإالجماعة البشرية من المحيط  إن
المنطقة شهدت تدّرجاً نحو ف .، وال أبالغ إذ أقول أن االنحدار بدأ منذ بدء التاريخ العربيمستمرٍ  حالة تراجعٍ 

ة، الحداثة بدأ بالنهضة التي حصلت في القرن التاسع عشر وأدت في القرن العشرين إلى قيام الدولة الوطني

 وتآكل   عميقة   ما أدى إلى أزمة   ،كامل   لكنها بقيت حداثة منقوصة لجهة فشل تحقيق قيام هذه الدول بشكل  

المشكلة األساس في المنطقة والتي يمكن اعتبارها المسؤولة عن الفوضى أن  واعتبر ".ألنظمة الحكم فيها

وردنا النموذج األوروبي للدولة وأول من ، حيث استعدم اكتمال مسيرتنا نحو الحداثة"التي نشهدها تكمن في 

ذهبت إلى  : "ونذكر هنا قول الشيخ محمد عبده عندما زار أوروبا ،تفاعل مع هذا النموذج هم رجال الدين

". سالمأجد اإلالمسلمين ولم  وجدت عندما عدت إلى الشرقالمسلمين و جداإلسالم ولم أ وجدتبالد الغرب 

ن الفرد من التفاعل الفكري مع هذا النموذج وال مع النماذج حالت دون تمكّ لكن األنظمة السلطوية األبوية 

 الدين ، وأهمها تلك التي طرحها جمالفي القرن التاسع عشرالحداثية األخرى التي تمكنت المنطقة من انتاجها 

ي هو 9581العاميات عام  عرف لبنان. فشلت جميع محاوالت اإلصالح الداخلية. األفغاني ومحمد عبده

هذه الثورات لم تنجح بسبب الفشل في الوفاء بالوعود وفشل الدول في . ثورات قامت بها المجتمعات المحلية
 . "تقديم الخدمات للمواطنين

 

تحقيق  هو بل قديمٍ  مجدٍ ل نه ليس استعادةٍ أ ن نقرّ أعلينا  ا  لى المستقبل ونستشرف نجاحإعندما ننظر : "وتابع
، من الثقافيمن الموارد واألأ أيضا  من الصعب بل فقط األ ال نقصد ،مننتحدث عن األعندما . شيء جديد
مثلة أبشع أداعش  واعتبر أن ."زالةلإل ن يكون عرضة  أن يعيش دون أنسان الحق بيكون لإل بمعنى أن

ل السؤا وختم بالقول إن. كبر للحداثة غير المكتملة في منطقتناالتحدي األ تشّكلو ،من الثقافيالقضاء على األ
هو  الذي يطال كل الميادين وليس فقط المجال السياسي هل االنحالل": عنه هو التاليالذي نحاول االجابة 

 ". ؟هخسائرلتقليل قل و على األأمنه  لهربلال سبيل  قدر  
 



وبدأ مداخلته بشكر بيت المستقبل ومؤسسة كونراد آديناور على تنظيم هذا  جوزيف مايالتناوب على الكالم 
حسبي فقط  في جلسات المؤتمر السابقة، ما تم التداول بهخيرة األ جلسةفي هذه اللن ألخص : "وقال. المؤتمر

رحت أ. ن وجهة نظري مهمة وحساسةوالتي اعتبرها م فكار التي وردتؤكد بعض النقاط واألأن أ  سئلة  ط 
أن  ، اعتقدفيه؟ في الواقعوهل أصاب النظام اإلقليمي في المنطقة أم منظومة الدولة  ،حول االنحالل كثيرة  

أود أن أثير نقاط . العربي وطنعتبر العدو األول للالعربي والذي ي   صاب المواطناالنحالل أصاب أول من أ
 :ثالث

 
 خذمن األ من ال بدّ الحديث عن األإنه عند  الزميل منيمنةمن ماذا نقصد؟ قال ث عن األعندما نتحدّ أوال ،  - 

ركّز مؤتمرنا على األمن الصعب ببعده . من الصعب وأمن الموارد واألمن الثقافي، األبعادأ في االعتبار عدة
نواجه اليوم أيضا  مشكلة فشل الدولة . االستراتيجي وهو في الواقع المشكلة األكبر التي نواجهها اليوم

 هرةكما ساهم في نشوء ظا ساهم في انتشار ثقافة العنفو ،ا  زال استبدادييبعضها كان وما  :العربية
  .دور الدولةب شبيهٍ  كبيرٍ  تضطلع بدورٍ  التي باتت في بعض البلدان الميليشيات

من المؤمنين بمقولة إن حدود سايكس بيكو تنهار وإن المنطقة دخلت مرحلة ما بعد سايكس  لست :نيا  ثا -
س بيكو إن سايك .، كما لست من مؤيدي تحميل سايكس بيكو مسؤولية االنهيار الذي تشهده المنطقةبيكو

ليس انهيار  اليوم وما نشهده ،دوليا   بها معترفٍ  حدودٍ قة مع إرسائه لأرسى مفهوم الدول الوطنية في المنط
جرى ويجرى  ،ما جرى ويجري من أحداثٍ . بل انهيار الدولة فيهاأو زوال حدودها، هذه الدول الوطنية 

الوحيدون . األنظمة وليس بإسقاط الدولةطالبت بإسقاط  ضمن حدود هذه الدول، وجميع الثورات التي اندلعت
ال أعتقد أن الدولة الوطنية في خطر، . الذين طالبوا بذلك هم داعش من خالل إعالن قيام الدولة اإلسالمية

يه هو ثقافة الدولة فكما قلت إن الحراك الذي حصل في العالم العربي حصل ضمن هذه الدول، وما تم تحدّ 
بالديمقراطية والكرامة  طالبواحكموا بهذه الطريقة االستبدادية القمعية والناس بأن يالسائدة، إذ رفض 
ل إلى تتحوّ ربما  .حد يفكر بمحو سورياأبين الناس وال  سوريا مستمر   الحديث عن .والحقوق االجتماعية

 .الفيدرالي، لكن حدودها ستبقى نفسها النظام
تركيا ويران من إ كلّ لدى . قة عن التعاون فيما بينهاانهيار النظام اإلقليمي بسبب عجز دول المنط: ثالثا   -
، وذلك ال ينسحب على الدول ما تريدهعن و وعن مصالحها فيها رؤية واضحة عن المنطقةسرائيل لإو

لذلك نرى  .داخلي   أمن  تية من الخارج عندما ليس لديكم ن تتعاملوا مع التهديدات اآلأكيف تريدون  .العربية
واستبدلنا الحرب الباردة الدولية بحرٍب باردٍة عربيٍة عربيٍة قد نطلق  ،ٍب إلى أخرىالمنطقة تنتقل من حر

 ".واسعةٍ  ةٍ يإقليم أهليةٍ  عليها مسمى حربٍ 
 

 : يمكن العمل عليها" أكثر منها حلول مسارات  "هي  مقترحاتٍ  ةوعن الحلول استعرض ثالث
 

دور ثقافة التعددية وال ثقافية لتعزيز لى خطة مارشإ بحاجةٍ نحن : تغيير ثقافة الدولةالعمل على  -0
 . مكافحة استخدام الدين كأداة للحروبوالتعليم  حسينالمجتمع المدني وتمكين الشباب وت

 .والمنطقة تسير في هذا المجال على الطريق الصحيح ،مشاركة سياسية واسعةتأمين العمل على  -5
تعزيز علينا البناء على ذلك ل. سعوديةفي ليبيا وال وسنشهدهافي لبنان والعراق  شهدنا انتخاباتٍ 

 . ساتوثقافة المؤسّ دستورية الثقافة ال
 التكل التدخّ فشلت  ألنه حتى اآلن لمشاكل المنطقة حلٍ كجنبي ل األالتدخّ  علينا التوقف عن اعتبار -2

ل االحتاللي للبنان إلى التدخّ  سرائيلياإل لإلى التدخّ  ميركي في العراقل األالتدخّ  من، الخارجية
لجهة محاولة سوريا فرض ثقافتها السياسية االستبدادية على لبنان، والتدخل الدولي في  السوري فيه

يخدم أوال  وأخيرا  مصلحة  أجنبيٍّ  لٍ إدارك أن أي تدخّ علينا . ليبيا كما التدخل السعودي في اليمن
 سياسيةٍ  ل إلى حلولٍ شأن التوصّ يعود وهذه األخيرة قد تساعد في وقف الحروب إنما  لةالدول المتدخّ 



ولكن السؤال  سوريا،بلوماسية في جح جهود روسيا الدأتمنى أن تن. لمشاكلنا إلينا وحدنا مستدامةٍ 
 ".  ما هو مصير الديمقراطية في سوريا عندما ينتهي التدخل الروسي؟: الذي يطرح نفسه هو

 
: في المنطقة يشبه انتصار بيروسمشهدا  لما يجري  أغلب المداخالت رسمت: "وقال سامي عونأخذ الكالم 

ضعف المنتصر والمهزوم في آن واحد بحيث يصبح االنتصار فارغا  وي   ،حرزت انتصارا  تنهك أكثركلما أ
ولعل الدواء لحالة كهذ هو الفرماكون الذي تحدثت عنه الفلسفة اليونانية، . ويدخلهما في مرحلة التدمير الذاتي
في الواقع، كما قال الرئيس الجمّيل علينا التفكير فيما بعد هذه . لعالجأي الدواء السام الذي يكون فيه ا

ما بعد النظام القطبي الواحد، وما بعد الربيع العربي وما بعد األنظمة : كثيرة هنا ‘البعديات‘المرحلة و
  .االستبدادية وما بعد الفتنة الطائفية وما بعد داعش والحركات الجهادية العنفية

 
على المنطقة ال  ما يجري في النظام العالميمن الصعب تحديد آثار : ظام القطبي الواحدما بعد الن -
مين عليه عاجزين يّ يجعل الق النظام العالمي يعاني من ضياعٍ . الحروب بالوكالة الدائرة في ظلّ  ماسيّ 

الواليات انسحبت أميركا من المنطقة ودخلت  ،خالل فترة إدارة أوباما. م بمجريات األمورعن التحكّ 
 رأينا ،في عهد ترامب. عرف بسياسة القيادة من الخلفبات ي  سبب ما المتحدة في شبه انعزال ب

ألن قيمة الشرق األوسط االستراتيجية تراجعت  انتقائية   لكنها تبقى سياسة   ،أكثر تدخال   سياسة  
دخلت الديمقراطية في  ،في الواقع. أخالقية   وليست مقاربة   تجارية   مقاربة مشاكله مقاربة   أصبحتو

 عن تحقيق توازنٍ  التعبير، إذ باتت هذه البقعة من العالم عاجزة   الغرب في أزمة وجودية إذا صحّ 
طاء األولوية للقيم أو بين لمن إع مقاربتها للشرق األوسط مرتبكة  ما تزال بين قيمها ومصالحها، و

فغياب المرجعية جعل . ركاوالمواقف من هذا الموضوع مختلفة بين أوروبا وأمي ،للمصالح
وأكبر مثال على ذلك  ،ومصالحها ساسيةقيمها األ بينتتأرجح د والديمقراطية الليبرالية الغربية تتردّ 

في الداخل زادت من  إلى هذا، تعاني الديمقراطية الغربية من ضعفٍ . هو تعاملها مع قضية الالجئين
نسبة ) ر بوتينيصن العصر هو عنظام العالمي ألال ته الشعبوية المتنامية، كما أنها متأزمة ضمنحدّ 

في ظّل هذه األوضاع . بدلى األإن يحكم أيد عصر الزعيم الذي ير ، أي(إلى الرئيس الروسي بوتين
 .جاء الربيع العربي ليزيد من إرباك الغرب

ن زمة الخروج مأ حاليا   نعيش المستحقة، فنحن ‘البعديات‘وكل  المشهد االقليمي بالنسبة إلى -
مود الدولة التسلطية ضد الثورة صب تبدأ وأسباب ذلك متعددة  . ال نعرف كيف نخرج منها ، إذزمةاأل
ويذكرنا ذلك بقول ابن  م على فكرة الحداثة والديمقراطيةخالقي القائار النظام األيانه ،عادة تشكيلهاإو

 اذام .يارات والتحّوالتخلدون في مقدمته من أن هذه التربة ال تصلح للديمقراطية، والسير ضد الت
وعي حول  يحاول إسقاط الدولة للوصول إلى السلطة أو ربما آخر تي بعد داعش؟ ربما داعش  أسي
 الصدام الحضاري مداخلتي بمالحظة حول نهيأ. سالم السياسي بخاصةواإل سالم بعامةٍ زمة اإلأ

لم يعد وراءنا بل هو  الصدام الحضاري: تغتون ونقول إنه لم يكن مخطئا  لنعود إلى صموئيل هان
رسم خطا  فاصال  لت أمامنا وعلينا ترقبه وال بد لمنطقتنا من السير باالتحاه اإلصالحي داخل اإلسالم

يديولوجي من التوظيف األالذي يعمل للحّد الدين العاقل هو إن . بين سيادة الدولة وسيادة الدين
وية هي نسانطية الليبرالية الحداثية اإلمقراالديأنه مهما طال الزمن تبقى  ةٍ أؤمن بشدّ . السياسي له

 ."من أزماتنا الوحيد المخرج
 

رحت األسئلة التالية  : مع فتح باب النقاش ط 
 
خذ المبادرة من أسالمية عندما تمكنت الجماعات اإل :سؤال إلى عون وإلى منيمنة، العميد نزار عبد القادر -

 حركات الشعبيةنظمة تنقلب على الن األأل ،الموضوع لن ينتهي وهذا باهظة   ا  ثمانأدفعنا  ،من الدولة الفاشلة



قلتم إن . ود إلى الظهور مجددا  عست ،بتت اليومعلى هذه الحركات وهي وإن ك مستدامٍ  ولم نحقق أي انتصارٍ 
الديني والوصول إلى ما سماه عون  من االصالح حداث نوعٍ إاستباق عودة داعش من خالل  في هو الحلّ 

 كيف ومن أين نبدأ عملية اإلصالح الديني؟: لبالدين العاق
   

ال يمكننا الحكم على التدخل األجنبي بشكل مطلق فاألمر متعلق بدرجة االنحالل التي تعاني : أنطوان حداد -
ك مقبوال  علينا التمسك بالدولة الوطنية بالحدود التي رسمتها سايكس بيكو، في حال كان التفكّ . منها الدول

 .  االنحالل كليا  علينا استدعاء التدخل األجنبي لوقفه كما هي الحال في سورياوفي حال كان 
 

 ثتمتحدّ . أنا ال أؤمن بنظرية صراع الحضارات ألن الحضارات تثري بعضها وال تتصارع :السفير هوت -
سة يايد هذا األمر وأعتقد أنه علينا العمل من منطلق سخالت األجنبية وعن فشلها، وأنا أؤعن خطر التد

، كنت قبل سنواتٍ . بلوماسية وتضع في الوقت عينه الموضوع األمني نصب أعينهاخارجية تعتمد على الد
مقتنعا  بقدرتنا على هزيمة داعش عسكريا ، اليوم لم أعد مقتنعا  بذلك والعمل العسكري ما هو إال جزء  من 

  . عمليٍة أكبر ثقافية واجتماعية وتربوية وحتى اقتصادية
 

صالح في اإلسالم يبدأ بتحديد المقدس وتحديد دائرته وحصرها بالكتاب أؤيد الحاجة إلى إ :الدباغعلي  -
ألن توسيع المقدس هو ما نعاني منه وهو الذي خلق مجموعة  من المحرمات حالت دون  ،الكريم والرسول

المجتمع  تطال أيضا  ، بل الحاكم الدولة أي سأفقط في ر تزمة ليساأل .دخول العالم العربي باب الحداثة
ما يقوم به ولي العهد . هعادة قراءة المقدس في العالم العربي وعدم التوسع في تفسيرإلى إ هناك حاجة  . ككل

 . جيد جدا  أكنا نحبه أو ال نحبه في هذا المجال السعودي
 

لة أمسما عن أ. مؤجل   ن الحلّ أ ظهر صراحة  الواقع السوري يإن  منيمنةوفي معرض الرد عن األسئلة قال 
تقول أن  وبإلحاح ولكن لألسف ال توجد مؤشرات   ةبالتأكيد مطلوب ، فهيمع النص وتعقيل الدين ملالتعا

، كما هناك انتقائية في مع التاريخ ملناك صنمية في التعاه. اآلوان قد آن للبدء بورشة اإلصالح الدينية هذه
ن قريبا  من تجاوز أعتقد أننا لن نتمكّ ". لمتشددةالمدرسة ا تمارسهاسالمي النص التراثي اإلالتعامل مع 

ن أ كان ينبغي عليّ : "فقال مايالأما . "، فنحن عاجزون عن ذلك وال نملك األدوات الالزمةداعش ثميرا
نحن . لى السالمإي أ دائمٍ  لى حلٍّ إلن تؤدي هي التي  ، وليست الدبلوماسية،ن التدخالت العسكريةإل قوأ

الخريطة مٍس ب إذ كلّ  ،ك بحدود سايكس بيكوبأمس الحاجة إلى التمسّ نحن الدولة كما  بأمس الحاجة إلى بناء
 ،بالنسبة إلى الغرب": الكالم ليقول عونوأخذ  .الثامن عشرلى القرن إوسط سيعيدنا الجغرافية للشرق األ

إلى تحديد المقدس  بالنسبة. أكثر شرعية أو أخالقية إذا جاز التعبير مصالحه تأتي أوال  لكنه مطالب بحروبٍ 
. وأن مختلف مراكز الفتوى في المنطقة ضعيفة بالقرآن والحديث، علينا أال ننسى أن القرآن حّمال أوجهٍ 

  ". إال من الغرب يفإنها لن تأت باتجاه الحداثة، األمور دفعأعتقد أنه إذا كان ال بّد من فتاوى ت
 
: متحدثين وحضور، وقالو راعينومنظمين  فيه من المؤتمر بشكر جميع من شاركوا لالرئيس الجميّ واختتم 

، مهما تعددت آرائهم واختلفتطراف األجميع للحوار بين  نسعى ليكون بيت المستقبل منصة   ،كما وعدناكم"
في المنطقة وفي  س للسالمؤسّ ت تيلحقيقة الإلى ايوصلنا قد  يءوجر ومفتوحٍ  حرٍّ آخر  حوارٍ آخر و لقاءٍ  وإلى
 . "العالم

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 


