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 وحيد عبد المجيد. كلمة د
 :فى الجلسة الثالثة

 مؤتمر األمن فى خضم االنحالل
 بيت المستقبل

 
ُألنُيعنتُ  ُنهاية، ُبال ُالتفاصيل ُفيه ُتكثر ُبموضوع ُالجلسة ُبدراسةُهذه ُيتعلق ه

ُال ُمن ُوهُولدحاالتُعدد ُالخليجُيالعربية، ُوبلدان ُوسوريا، ُوالعراق، ُلبنان، ودراسةُ.
ُإلىُتفاصيلُأحداثُووقائعُوتفاعالتُتقومُُ,بطابعهاُ،الحالة علىُتحليلُيتطرقُعادًة

إطارُنظامُُيوعندماُيتعلقُاألمرُبوضعُمضطربُأشدُاالضطراب،ُف.ُوأنماطُعالقات
ُُيإقليم ُلمناقشة ُطوياًل ُيتطلبُاألمرُوقتًا ُتقريبًا، هذهُكلُمنُتداعىُعلىُكلُصعيد

ُ.الحاالتُبأبعادهاُالمختلفة
ُمُر ُتحلياًل ُهنا ُللتحوالتُالتولذلكُنقدم ُللخطوطُالعامة البلدانُُيتحدثُفُيكزًا

ُالجلسة ُعنُالمؤثراتُالسياسيةُوالفكريُالتسعةُالمشمولةُبهذه ُفبعيدًا لحظةُُيةُالسائدة
تمادًاُعلىُرؤيةُواقعيةُالمنطقة،ُومنُدونُإصدارُأحكامُقيمية،ُواعُيفُاستقطابُعميق

ُ ُاألمنياتمفارقة ُعن ُالُرواألحُبعيدة ُالتفكير ُأو ُيبُوغالم ُWishful Thinkingُُ،
وهذاُ.Real Politicsُُالعالقاتُالدوليةُُيفُإلىُالدراسةُالواقعيةُيمنُانتمائُانطالقاًُ

ُييتعينُكشفهُمنذُالبداية،ُألنُالموضوعيةُتتطلبُإظهارُأُيالذُهوُاالنحيازُالوحيد
ُأوُسياسية ُبأيةُخلفيةُفكرية ُومنبتُالصلة ُكانُمنهجيًا ُانحيازُحتىُإذا بائعُومنُط.

ُف ُفيالتحليلُالعلمُياألمور، ُيعتقد ُالباحثُمنُمنهجُمحدد ُأنُينطلقُالمحللُأو ُي،
ُ.يسعىُإلىُتحليلهُيسالمته،ُومالءمتهُللموضوعُالذ

نُسؤالُهذهُالجلسةُمُيدرجةُفمتحليلُالحاالتُالُيوتأسيسًاُعلىُذلك،ُننطلقُف
عمومًا،ُوأثرُعلىُُالمنطقةُي،ُندخلُعبرهُإلىُموضوعنا،ُويتعلقُبماُحدثُف"يمفتاح"

ُ.حدثُيهذهُالبلدان،ُونوعُالتأثيرُالذ



 2 

ذاُاستعُر بدايةُُيقولُإنُعدةُبراكينُانفجرتُفنناُبعضُالتعبيراتُالجيولوجية،ُوا 
العالمُُيكانتُاألعظمُفُي،ُبعدُأنُسبقهاُزلزالُكبيرُهزُالقوةُالدوليةُالتيالعقدُالجاُر

غيرها،ُثمُُيتناُأكثرُوأخطرُمنهاُفمنطقُي،ُوكانتُارتداداتهُفيبدايةُالعقدُالماضُيف
ُ.مازالتُارتداداتهُتفعلُفعلهاُحتىُاليومُيقلبُجناحهاُالشرقُيزلزالُفأعقبهُ

ُفُيانفجرتُخمسةُبراكينُف ُالبعض، ُثوراتُوانتفاضاتُيسميها مجالُُيصورة
ُالسياس ُعليهاُُياالستقطابُيالسجال ُيطلق ُأن ُبعضُآخر ُويفضل ُمؤامرات، السائد،

االتُالمحددةُنتناولهاُضمنُالحُيسورياُالتُيكانُالبركانُاألشدُانفجارًاُفُ.سياسياًُحراكًاُ
ُلهُمنُبركانُرهيبُمازالُيقذفُحمُ.الجلسةُهذهُيف ُفويا اتجاهاتُشتىُحتىُُيمه

ُ.اليوم
المجتمع،ُُيبعيدًاُعنُالسجاالتُاالستقطابية،ُأنُالبركانُفنفتحُقوسًاُهناُلنقول،ُ

اكمُطويل،ُوينفجرُعندماُيصلُهذاُالتراكمُإلىُنقطةُتكونُنتيجةُتُريالطبيعة،ُُيكماُف
ُمعينة ُف. ُداخلية ُعوامل ُبسبب ُالتراكم ُهذا ُاالستبداد،ُُاألساس،ُيويحدث وأهمها

ه عادةُإنتاجُالتخلف،ُواوالطغيان،ُوا  سلطةُُيختزالُالدولةُالوطنيةُفدارُكرامةُالبشر،ُوا 
.ُاتهاُمنُحالةُإلىُأخرىشبكاتُمصالحُيختلفُطابعهاُومكونُي،ُت ختزلُبدورهاُفرةقاه

وماُ.ُياجتماعُ–ُيكانُأوُسياسُيانفجارُطبيعُيت حدثُأُيالتُيفالعواملُالداخليةُه
دثُتأثيرًاُي عتدُبهُإالُإذاُح،ُإالُعواملُمساعدةُيتعذرُأنُتُ ألدوارُالخارجية،ُحينُتوجدا

ُ.للتأثرُبهاُكانتُاألوضاعُالداخليةُمهيأة
ُ ُالخمسة ُالبراكين ُكانت (ُواليمنُ،وليبياُ،وسورياُ،ومصرُ،ونستُيف)ولذلك

ُاندلعتُ ُسواء ُالُمحالة، ُالماضستنفجر ُالعقد ُتندلعُيثوراتُبداية ُلم ُأو .ُوانتفاضاته
ولذلكُكانُحدوثهُأمرًاُطبيعيًاُ.ُبسنواتُتُعالماتُاالنفجارُموجودةُقبلُأنُيحدثكان
ُالمستوىُالذُيف ُفُيضوء ُعوامله، ُتراكم ُُيالوقتُالذُيبلغه ُأو وقتُُيفحدثُفيه،
ُُ.أخرىانفجرُبها،ُأوُبطريقةُُي،ُوبالطريقةُالتحقال

ُالت ُالبراكين ُعن ُانفجرتُيهذا ُف. ُحدثا ُاللذان ُالزلزاالن ُالعقدُُيأما بداية
،ُوخلقاُأجواءُوتفاعالتُدفعتُباتجاهُتسريعُمعدالتُتراكمُتلكُالبراكين،ُفكانُيالماض



 3 

يمكنُالنظرُإلىُ)العراقُُيفُوثانيهماُ،1002سبتمبرُُيفالوالياتُالمتحدةُُيأولهماُف
ُالثان ُارتداداًُُيالزلزال ُبوصفه ُعلىُأيضًا ُترتب ُألولاُكبيرًا ُالصراعُ(. ُإطالق وكان

ظلُيتفاعلُتحته،ُأخطرُُي،ُأوُباألحرىُإخراجهُمنُتحتُالسطحُالذيقوالعُرُيمذهبال
إلىُُ،ُوامتدمنطقةالُيانتشرُفُيارتداداتُهذاُالزلزال،ُألنهُكانُمنُالقوةُإلىُالحدُالذ

المنطقةُحتىُُيأصبحُالوضعُفيهاُاألكثرُمأساويةُفُيبلدانُأخرىُمنُبينهاُسوريا،ُالت
ُ.اليوم

ُالستقطابُسياسُيذهبمكماُأصبحُالصراعُال ُرئيسيًا صارُهوُُيإقليمُيم حَّركًا
السعوديةُودولةُ)ليجُالمنطقة،ُوأصبحُبعضُبلدانُالخُيفُللتفاعالتُيالمحورُالرئيس

ُاإلماراتُوالبحرين ُأُيف( ُالذُيطرفُحدصدارة ُاالستقطاب، إيرانُطرفهُُرتتصدُيهذا
ُ.ُيالثان

أحدثُُياالستقطابُالذُ–لهذاُالصراعُُوغدتُسورياُوالعراقُساحتينُأساسيتين
ُفتح ُكبيرًا ُداخلُالبلدينُيفُأنماطُالتفاعالتُيواًل ُتحول. ُفقد ُُ–تُالثورة ُ–االنتفاضة

ُالمؤامرة"ُ-ُالحراك ُإلىُصراعُاجتمُيف" ُُياعسوريا ،ُياالستقطابُاإلقليمُغذيهيُ ممتد
سعيهاُإلىُتكريسُنفوذهاُوتحقيقُأكبرُُيوتصبُقوىُدوليةُزيتًاُعلىُنارهُطولُالوقتُف

ُف ُالمنطقةُيمقدارُمنُمصالحها ُالذ. ُاإلرهاب، ُالصراعُضد ُتحول ُيفُيتنامُيكما
ُالحربُاألم ُإلىُصراعُاجتماعيُرالعراقُبعد ُعليه، ُتتداخلُفيهُيكية ُأيضًا قوىُُممتد

ُ.إقليمية
ُ ُاالجتماعمسومن ُإنتاجُُياتُالصراع ُويعيد ُلفتراتُطويلة، ُيستمر ُأنه الممتد

ُيصورُمتعددةُمنُوقتُإلىُآخر،ُولذلكُي عدُأكثرُأنواعُالصراعاتُصعوبةُفُينفسهُف
ُإنهاكُاألطرافُالمتصارعةُإلىُحدُيجعلُ ُإذُيتطلبُالخروجُمنهُإما حلهُأوُتسويته،

دراكهاُأنُتسبُامكُياعُأكبرُبكثيرُمنُأالصُرُيخسائرُاستمرارهاُف حققها،ُأوُتعقلهاُوا 
ُ ُأن ُالجميع ُعلى ُوأن ُاستئصاله، ُأو ُعلىُاآلخر، ُالقضاء ُيستطيع ُلن ُمنها يجدواُأيًا

ُ.صيغةُللتعايش
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االستقطابُُييةُالمنخرطةُفتتصدرُاألطرافُالعربُيالخليجُالتُأنُبلدانوبرغمُ
ذلكُُيالمنطقة،ُمثلهاُفُيمصيرُبلدانُأخرىُفُيتبدوُللوهلةُاألولىُمؤثرةُفُياإلقليم

،ُوحجمُبراكينُبدايةُيبدورهاُمأزومةُألنُارتداداتُزلزالُالعقدُالماضُيمثلُإيران،ُفه
ُ.ُاألخرىُيأصابتهاُه،ُيالعقدُالجاُر

األولىُتشملُبلدينُسعىُ:ُأربعُفئاتُيبلدانُالخليجُالستةُفويمكنُأنُنصنفُ
ُلتأثرهُكلُمنهما ُالتيُقذفتهابالحُإلىُوضعُحد البراكين،ُوارتداداتُالزلزالينُاللذينُُمم

ُالنأ ُواختارتا ُاإلقليمُيسبقاها، ُاالستقطاب ُعن ُفيبنفسهما ُونجحتا ُحدُُي، ُإلى ذلك
ُ.معقول

كانُُيالذُيذهبممُالبراكين،ُوانفجرُفيهُالصراعُالمالفئةُالثانيةُبلدُطالتهُحُيوف
قواتُ"إالُبعدُتدخلُُفيهُحدثتُيالتكامنًاُتحتُالسطح،ُولمُيتيسرُإنهاءُاالحتجاجاتُ

حتجاجاتُلمُي نهُالصراعُولكنُانتهاءُاال.ُمجلسُالتعاونُالخليجيالتابعةُل"ُدرعُالجزيرة
ُ.،ُتحتُالسطحمنُقبلُماُكانمثلُ,عيدأ ُُيالذ

إلىُاستغاللُانفجارُالبراكينُلمصلحته،ُوراهنُنظامُُيالفئةُالثالثةُبلدُسعُيوف
ُ ُتيارات ُصعود ُعلى ُفيه ُالسياسالحكم ُمنتصفُُيالذُياإلسالم ُمنذ ُمنه ُقريبًا كان

،ُيالعربُي،ُوانتهىُاألمرُبهُإلىُعزلهُعنُمعظمُمحيطهُاإلقليميالقرنُالماضتسعيناتُ
بعضُُيوصدامُمعُخصومُتلكُالتياراتُحكوماتُكانواُأوُأحزابًاُأوُفئاتُاجتماعيةُف

ُ.البلدان
ُالبلدينُال ُالرابعة ُالفئة ُواللذينُيسُالتعاونُالخليجمنُبلدانُمجلُباقيينوتضم ،

اندلعتُفيها،ُُيالبلدانُالتُيفالُتؤدىُإلىُتغييرُُيالبراكينُلكمادُإخُيلعباُدورًاُمهمًاُف
ُالثوراتُواالنتفاضاتُالتُيبعدُأنُقفزتُبتياراتُاإلسالمُالسياس أحدثتهاُُيإلىُصدارة

أسهمُفيُدعمُبعضُولكنُأحدهماُسلكُفيُسوريةُسلوكًاُمختلفًا،ُُوُ.االنفجاراتُالبركانية
ُإلىُخلقُتوازنُمعُدورُبلدُخليجيُثانُ ُفيُإطارُسعيه ُالمسلحة، أطرافُالمعارضة

ُ.دعمُأطرافًاُأخرىُفيُهذهُالمعارضة
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البلدانُاللذانُعمالُعلىُإخمادُالبراكينُفيُأربعةُبلدانُُهحققُيوبرغمُالنجاحُالذ
ُلاليمن،ُوتحُوُييلةُفحربُطُوُي،ُفقدُانغمساُفمنُالخمسةُالتيُحدثتُاالنفجاراتُفيها

ُوأصبحُ ُوممتد، ُإيرانُإلىُصراعُمكشوفُمتصاعد ُمع ُالصراعُاإلقليمنزاعهما ُيهو
العالقاتُيقُتوث،ُوعلىُزيادةُنفوذهُاعتمادًاُعلىُمواردهسعىُكلُمنهماُإلىُوي.ُيالرئيس
أحدهماُُيفُياجتماعُ–ُياستدعىُإطالقُتغييرُثقافُيالوالياتُالمتحدة،ُاألمرُالذمعُ

ُدعمُت حدثُتغييرًاُفيُالشكلُوتفيدُفي"ُنيولوك"لىُتغييرُصورته،ُوالقيامُبعمليةُسعيًاُإ
ربية،ُوتخلقُشرعيةُلقيادةُمنُجيلُجديد،ُأوُهكذاُفيُاألوساطُالغ"ُعالقاتُعامة"ملةُح

تتصورُهذهُالقيادةُالتيُتراهنُعلىُشبانُوشاباتُسأمواُاالنغالقُوالحرمانُمنُمظاهرُ
ُ.الحياةُالحديثة

ُل ُيوهكذا ُالحاُيأُتمكنم ُبهذه ُالمشمولة ُالبلدان ُمنمن ُمنُلة حممُُاإلفالت
هذاُكله،ُأنُلبنانُهوُاألقلُتأثرًاُُيمفارقة،ُفالربماُتبدوُلذلكُُو.ُانفجرتُيالبراكينُالت

،1002ُ،ُو1002ُيبهذهُالبراكين،ُرغمُأنهُكانُأحدُالبلدانُاألكثرُتأثرًاُبارتداداتُزلزال
ُ.وتوابعهما

ُمحدُو ُتفسير ُوضعهُويمكن ُهشاشة ُرغم ُالبركانية ُباالنفجارات ُلبنان ُتأثر دية
ُبـيالداخل ُحدوده، ُوعلى ُبجواره ُاألقوى ُالبركان ُوانفجار ُمنُُيالتُ"المناعة"، اكتسبها

ُالت ُالحربُاألهلية ُمنُمنتصف21ُُاستمرتُنحوُُيتجربة إلىُنهايةُسبعيناتُالعامًا
ارها،ُرواُآثبنيرانها،ُوخبواكتوواُُألهليةجربُاللبنانيونُالحربُا.ُيالماضُرنقثمانيناتُال

ُالال ُالخبرة ُوأحزابهم ُتياراتهم ُفاكتسبُقادة ُورائها، ُمن ُالُطائل ُأنها ُللعملُوعرفوا زمة
علىُإلىُإعادةُإنتاجها،ُوحرصواُُيةُدونُتراكمُعواملُتؤدعلىُعدمُتكرارها،ُوالحيلول
ُ.ُصلُبينهمتفُيالتعايشُرغمُالخالفاتُالت

ُالمؤل ُالتجربة ُحكمة ُالتإنها ُتلك ُبمختلفُُيمة ُاللبنانيين ُالقادة ُقدرة تفسر
ُالنيرانُا ُعلىُتجنبُامتداد ُالمجاُوُيأكلتُاألخضرُواليابسُفُيلتاتجاهاتهم رةُسورية

ُالذ ُدورُسيسجلُيإلىُبلدهم، ُأداء ُمن ُفىُالوقتُنفسه ُُهتمكن ستقبلُاالتاريخُعندما
ُُ.االقتصاديةُالصعبةُمنُالقتلُوالخراب،ُرغمُظروفهُهربواُيأكثرُمنُمليونُنازحُسوُر
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ُفولذلكُيبدوُ ةُقارنمحيطه،ُمعُمالحظةُأنُالمُيلبنانُنقطةُمضيئةُبشكلُما
ُ.ُهناُنسبية

ُالحاالتُ ُعلىُمستقبل ُأوسع ُلنظرة ُلبنانُمدخاًل ُلحالة ُالتفسير ُيتيحُهذا وربما
ُالجلسةالمشمُو ُبهذه ُلة ُمستمد. ُتفسير ُُفهذا ُلحركية ُتاريخية ُقراءة (ُديناميكية)من

ُيتستمرُلفتراتُطويلة،ُكماُسبقتُاإلشارة،ُوالُتنتهُياالجتماعيةُالممتدةُالتُالصراعات
معاركهاُُيفُأطرافهاُإالُفيماُندرُلصعوبةُقياسُالنصرُوالهزيمةألحدُُيبانتصارُنهائ

ُعادُيالت ُفيها ُومنظماتُةًُتنخرط ُُقوى ُمسلحة ُبخالفwar state actorsُأهلية ،
ُ.نظاميةُتنشبُبينُجيوشُيالحروبُالتقليديةُالت

اليمنُوليبيا،ُإالُُيكماُفسورياُوالعراق،ُُيالصراعانُالممتدانُفُيينتهُولذلكُلن
ا،ُأوُبإدراكُهذهُاألطرافُأنُأياُمنهاُلنُيتمكنُمنُتحقيقُنصرُمبإنهاكُتامُألطرافه

ُ.وفرضُاالستسالمُعلىُالطرفُأوُاألطرافُاألخرىُيكاملُونهائ
ُالتفسير ُصحُهذا ذا ُيعنوا  ُفهو ةُستظلُمستمرةُصراعاتُالمنطقُأنُأخطرُي،

ُاإلقليم ُالنظام ُانحالل ُوأن ُالذُيلسنواتُطويلة، ُالمؤلم ُالواقع ُهو ُهذا ُوأن ُيسيزداد،
إدارةُتلكُُوفقُمنهجُمعهُيهُكماُهوُبدونُتزيين،ُوالتعاطإلىُفهمُييتعينُعليناُالسع

لمقترنُإلىُتقليلُالخسائرُالمترتبةُعليها،ُوالحدُمنُالتدهورُاُيالصراعاتُبطرقُتؤد
ُ.بها،ُأوُوقفهُعندُمستوىُأقلُإذاُأمكن

ُه ُالطريقة ُالصراعاتُبهذه ُبُيإدارة ُننصح ُفما ُاالعتقاد ُألن ُعليه، ُيالتركيز
نُإلىُتبديدُالجهودُفيماُالُطائلُمُوقتُقريبُيؤدىُيفُالتوصلُإلىُحلولُلهامكانُإ

ُ ُيفيدُيالوقتُالذُيفورائه، ُإلىُما ُالجهود ُيحسنُتوجيهُهذه ُيلُتوضيحبمثاُونختم.
عنُبشكلُفوريُيتعينُالبحثُُيحالةُمثلُسوريا،ُالتُيالمقصودُبإدارةُاألزمةُفُبشأن

منُالنازحينُإلىُلبنانُواألردنُإليهاُتدريجيًاُبدونُانتظارُحلُُمتزايدةُسبلُإلعادةُأعداد
ُُُ.ُستستمرُلوقتُطويلُيأزمتهاُالت
ُ
ُُ


