"لبنان والواليات المتحدة األميركية 3مسار معقد ،ماضيا ً وحاضراً ومستقبالً"
الثالثاء 81 ،حزيران/يونيو9182 ،
بيت المستقبل ،ساريا بكفيا
فً خضم التوتر األمٌركً اإلٌرانً الذي ٌهمٌن على المنطقة وفً ظل التغٌٌرات الجٌوسٌاسٌة
والجٌوستراتٌجٌة التً تعصف بها ،عقد "بٌت المستقبل" فً مقره بسراٌا بكفٌا حلقة حوار بعنوان "لبنان
والواليات المتحدة األميركية 3مسار معقد ،ماضيا ً وحاضراً ومستقبالً" ،استضاف فٌها نائب مساعد وزٌر
الدفاع األمٌركً لشإون الخطط والقدرات االستراتٌجٌة سابقاً ،د .مارا كارلٌن.شارك فً حلقة الحوار
الرئٌس أمٌن الجمٌّل وعدد من السٌاسٌٌن والعسكرٌٌن والخبراء ،وأدارها الباحث األستاذ جان بٌار قطرٌب.
افتتح الرئٌس الجمٌاللحلقة بكلمة رحب فً مستهلها بالزائرة ،وقال إن الحضور مهتم بمعرفة مآالت ما ٌدور
فً المنطقة وخاصة التطورات الخطٌرة األخٌرة فً الخلٌج ،وٌتطلع لالستماع إلى وجهة نظر أمٌركٌة تقٌٌم
ما ٌجري فً المنطقة لجهة تداعٌاته على مستقبلها.
وبعد أن عرّ ف قطرٌب بكارلٌن ،أخذت الكالم شاكرة فً البدء "بٌت المستقبل" على استضافتها .وقالت:
"من ٌعرفنً ٌدرك أن لبنان هو البلد المفضل لدي فً المنطقة وأعتقد أنه األكثر إثارة لالهمتام فً العالم .ال
أبالغ إذ أقول أنه بعد سنوات عدة من البحث فً السٌاسة اللبنانٌة ،لست متؤكدة من أننً تمكنت من اإلحاطة
بكل جوانبها أو حل األلغاز الكثٌرة التً تحٌط بها" .وتابعت" :سؤتناول فً مداخلتً العالقات اللبنانٌة
األمٌركٌة ،وأحاول على ضوئها محاولة فهم ما ٌجري راهنا ً فً منطقة الخلٌج ال سٌما الهجمات األخٌرة
التً استهدفت ناقالت للنفط فً بحر عمان وردود الفعل علٌها".
واعتبرت أن أي محاولة لفهم الشرق األوسط تبدأ من لبنان ،إن كان لجهة الصراع السنً الشعً أو اإلرهاب
أو األمن أو مسار السالم .بالنسبة إلى واشنطن كل هذه المسارات مرتبطة بلبنان،والعالقة األمنٌة بٌن
الدولتٌن ما هً إال انعكاسا ً لدٌنامٌات هذه المسائل المتداخلة.وكشفت أنه بقدر ما تتمٌز هذه العالقة بالتقارب
بقدر ما هً غامضة،مضٌف ة أنه على الرغم من أن الوالٌات المتحدة كان لها دور فً لبنان فً الخمسٌنات
من القرن الماضً ،لم ٌكتسب دورها أهمٌة إال فً الثمانٌنات بسبب الغزو اإلسرائٌلً للبنان وقناعة رٌغان
أن وزٌر الدفاع األمٌركً كان ٌومها مسإوالً عن هذا الغزو ألنه كان ٌسعىللتخلص من منظمة التحرٌر
الفلسطٌنٌة من لبنان ،وساعدت واشنطن المنظمة إبان انتقالها إلى تونس .إال أنه بعد تعرض قوات المارٌنز
إلى اعتداء فً بٌروت ،انسحبت الوالٌات المتحدة من لبنان .إن مهمة واشنطن فً تلك الفترةكانت غامضة،
وتحولت من حفظ السالم إلى دعم األمن.
وعن أسباب دعم الوالٌات المتحدة للجٌش اللبنانً قالت" :عام  3891طرحت تساإالت عدة حول وقوف
الوالٌات المتحدة إلى جانب الجٌش اللبنانً :هل كان هذا الموقف ٌعنً أنها مستعدة للمحاربة إلى جانبه أم
أنه كان لدعم الجٌش لوجستٌا ً عبر إمداده باألسلحة والتجهٌزات العسكرٌة؟ فً الواقع ،فً تلك المرحلة كان
من الواضح أن الدعم اللوجستً هو المقصود ،حتى بدأت البارجات األمٌركٌة تقصف باتجاه األراضً
اللبنانٌة فازاداد األمر غموضاً" .وأشارت إلى وجود جهات مفسدة متعددة عملت على تقوٌض العالقات
األمٌركٌة اللبنانٌة كالجٌش اإلسرائٌلً والجٌش السوري والمٌلٌشٌات اللبنانٌة على اختالفها ،ولألسف نجحت
فً مسعاها ،فؤغلقت واشنطن الباب أمام هذه العالقة فؤصبحت من ذلك الحٌن باردة وسطحٌة.

وتابعت" :دبت الحٌاة مجدداً فً العالقات األمٌركٌة اللبنانٌة بعد عام  ،5002أي بعد استشهاد الرئٌس رفٌق
الحرٌري واندالع ثورة األرز .حٌنها كانت إدارة بوش اإلبن تسعى إلى نشر الدٌمقراطٌة فً المنطقة،
فوجدت فً ثورة األرز ضالتها واعتبرتها ترجمة ولو غٌر مقصودة لرإٌتها للمنطقة .ما ساعد على تعزٌز
عودة اهتمام واشنطن بلبنان هو الصورة الرومانسٌة التً نجح عدد من الناشطٌن اللبنانٌٌن فً أمٌركافً
عكسها على األحداث التً تجري فً لبنان ،وخصوصا ثورة األرز ونجاحها فً إخراج الجٌش السوري
سلمٌا ً من البالدٌ .ضاف إلى هإالء عدد من المسإولٌٌن األمٌركٌٌن الذٌن كانوا ٌعرفون كٌف كانت العالقة
الودٌة بٌن الدولتٌن قبل  90عاما ً وأرادوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وأشارت إلى أنه فً العام  ،5002كان الجٌش اللبنانً "ٌملك ثالث رصاصات فقط لكل جندي" ،ولم ٌكن
منتشراً على االراضً اللبنانٌة كافة وكانت قدرته على التحرك داخل البالد محدودة جداً .وعلى الرغم من
حرب  5002بٌن إسرائٌل وحزب هللا ،تعمقت العالقة أكثر فؤكثر وكان محورها دعم الجٌش اللبنانً،
خصوصا ً وأنه تصرف بحكمة خالل هذه الحرب ولم ٌشارك فٌها .وجاء القرار  3003بدعم أمٌركً لٌفتح
الباب أمام الجٌش اللبنانً لالنتشار فً جمٌع األراضً اللبنانٌة خصوصا ً فً الجنوب حٌث كان غائبا ً لنحو
عقدٌن من الزمن .وبعد ذلك ،نجح الجٌش فً الحرب التً شنها ضد المتطرفٌن فً مخٌم نهر البارد .إال أنه
فً هذه المرحلة بالذات ،سادت بعض الشوائب العالقة بٌن الطرفٌن ،أبرزها عدماعتراف الجٌش علنا ً
بالمساعدات التً ٌتلقاها من الوالٌات المتحدة .المشكلة أنه عندما ٌقع اللبنانٌون فً مشكلة ٌلجؤون إلى
واشنطن طلبا ً للمساعدة لكنهم بعد ذلك ٌنفون ذلك كما قد ٌنفوا أٌضا مساعدة واشنطن لهم فً حال قدمتها.
وأوضحت":تعرفون ماذا حصل عندما اضطرت مجموعة من السٌاسٌٌن إلى اللجوء إلى الفنادق أو البقاء فً
منازلهم خوفا ً من حزب هللا ومن انتشار عناصره فً الشوراع ،كذلك خوفا ً من موجة االغتٌاالت التً طالت
رفاق لهم من الفرٌق السٌاسً نفسه .حٌنها كانت االتصاالت تنهار على واشنطن مستفسرة متى ستتم إعادة
المارٌنز إلى بٌروت!!! إال أن أمٌركا رفضت حٌنها التدخل المباشر كما رفضت تقدٌم المزٌد من
المساعدات".
وأضافت" :الٌوم نتطلع إلى المستقبل مدركٌن أن كل سبل التعاون مفتوحة بسبب التهدٌدات المشتركة بدءا
من الحرب فً سورٌا وتهدٌدات الجماعات المتطرفة وعلى رأسها داعش والمخاطر التً تهدد األمن
القومً .إال أن االنقسامات الداخلٌة التً تشهدها الساحة السٌاسٌة اللبنانٌة قد تحول دون تمتٌن هذه العالقة".
إلى ذلك ،أكدت أن واشنطن لم تعد مهتمة بتطوٌر استراتٌجٌة تحدد سٌاستها ومصالحها فً المنطقة ،ألن
الشرق األوسط ومحاربة اإلرهاب لم ٌعودا فً قائمة أولوٌاتها .ولفتت إلى أن األولوٌة بالنسبة إلى واشنطن
الٌوم هً مواجهة الصٌن وروسٌا لتؤمٌن أوروبا وآسٌا .وشددت على أن العالقة مع لبنان ستبقى متٌنة من
خالل التفاهمات األمنٌة المشتركة،لكنها ستواجه العدٌد من المطبات خصوصا إذا استمر عدم اهتمام
الوالٌات المتحدة بمنطقة الشرق األوسط.
بالنسبة إلى األحداث التً ٌشهدها الخلٌج قالت" :نحاول أن نفهم ما ٌحصل فً الخلٌج وال نشعر بالمفاجؤة
بسب توتر العالقة بٌن أمٌركا وإٌران .عندما انسحبت إدارة ترامب من االتفاق النووي وفرضت عقوبات
على طهران،كنا ننتظر أن ٌصدر عن طهران ردود فعل .السإال المهم الذي ٌجب أن ٌطرح حول المسإول
عن الهجمات هو التالً :إذا كانت إٌران مسإولة عنها ،فمن هً الجهة اإلٌرانٌة التً نفذتها؟ هل هو الجٌش
اإلٌرانً ،أم الحرس الثوري اإلٌرانً أم المٌلٌشٌات اإلقلٌمٌة التابعة له؟" .وأكدت أن معرفة ذلك مهم جداً
بالنسبة إلى واشنطن ألنه قد ٌحدد من جهة إذا كانت سترد أم ال ومن جهة أخرى حجم الرد وأهدافه.

وإذ أكدت مجدداً أن اهتمام أمٌركا منصب حالٌا ً على الصٌن وروسٌا ،شككت فً إمكانٌة انجرار أمٌركا إلى
مواجهة عسكرٌة فً المنطقة ،وقالتٌ" :جب أال ننسى أنه حتى الٌوم نحن عاجزون عن وضع حد لتداعٌات
الحرب التً خضناها فً أفغانستان عام  ،5003فما بالكم بالتداعٌات المستقبلٌة لحرب بٌن أمٌركا
وإٌران؟" .وأضافت أن أي مواجهة بٌن الطرفٌن ستعتبرها إٌران معركة وجودٌة وستحرك فٌها كل أذرعتها
فً المنطقة والعالم وبٌنها حزب هللا اللبنانً" ،وال أرٌد حتى تخٌل ذٌول هذا األمر على دول المنطقة
وخصوصا ً لبنان".
وأردفت" :فً العام الماضً كثر الحدٌث عن حرب محتملة بٌن الوالٌات المتحدة وكورٌا الشمالٌة ،وما
لبث فتٌل الحرب أن سحب وزال الخطر وحصلت مفاوضات بٌن الطرفٌن وقد ٌتكرر األمر نفسه الٌوم مع
إٌران ،علما ً أنه ال ٌوجد أي جهة تدعم هذا التوجه سواء فً الداخل األمٌركً أم بٌن حلفاء واشنطن فً
الخلٌج".
وختمت قائلة" :غالبا ً ما ٌطرح طالبً علًّ السإال التالً :هل نتعلم الصٌنٌة أم الروسٌة ألن المستقبل لهما؟
جوابً كان وسٌظل واحد :ال أعرف ،لكن نصٌحتً الوحٌدة هً أن تركزوا على الشرق األوسط".
أخذ قطرٌب الكالم طارحا ً ثالث أسئلة:
قطريب ":تساءلت عن الخطوات التً قد ٌتخذها حزب هللا اذا جرت حرب بٌن اٌران وحزب هللا .فماذا عن
الجٌش؟ هل تعتقدٌن أنه سٌتدخل؟"
كارلين" :نصٌحتً إلى الجٌش أنه فً حالة كهذه علٌه االختباء! فهو غٌر قادر أساسا ً على التدخل وعلٌه
تؤمٌن الحد األدنى من األمن الداخلً والمحافظة على معداته وأسلحته كً ال تصل إلى أٌدي حزب هللا أو أي
جهة أخرى .فً حال اندالع مواجهة بٌن الوالٌات المتحدة وإٌران ،ال أعتقد أن الجٌش سٌشارك فً دعم
إٌران ،ولكن إن فعل بؤي شكل من األشكال ،ال أظن أن العالقة مع الوالٌات المتحدة قد تعود ٌوما ً إلى ما
هً علٌه الٌوم".
قطريب " :بعض الجهات فً واشنطن قد تمارس لعبة العصا والجزرة لتقوٌم الوضع والتخفٌف من تمحور
لبنان حول إٌران .كٌف تقٌٌمٌنبعض األصوات الداعٌة لوضع حد لدعم الجٌش اللبنانً مع أنها لم تعد بالقوة
التً كانت علٌه سابقا؟".
كارلين" :منذ اعتداءات  33أٌلول ،5003 ،ركزت أمٌركا على الشرق األوسط وخاضت حروبا ً عدة
ودعمت جٌوش أكثر من دولة فً المنطقة ومنها الجٌش اللبنانً .أعتقد أن الوالٌات المتحدة كانت ترى
جانبا ً من المشهد الكامل ولم تر الجانب األخر" .وأوضحت" :ما أرٌد قوله هو إن دعم الجٌش مهم جداً ولكنه
لن ٌنفع فً ظل ضعف المإسسات األخرى فً الدولة .التزام الوالٌات المتحدة مع دول المنطقة ،ال سٌما
لبنانٌ ،جب أن ٌكون أٌضا ً التزاما ً مع الحكومة ولٌس فقط مع القوات العسكرٌة،فهناك كما قلت الكثٌر من
التحدٌات المشتركة كداعش وما بعد داعش ومخٌمات الالجئٌن" .وسؤلت" :قلت أن لبنان ٌمٌل أكثر
فؤكثرنحو إٌران .فما هً األدلة التً تدعم قولك هذا؟".
قطريب" :فً الواقع ،وكمراقبٌن ،نحن نبنً الفرضٌات استناداً إلى ما نسمعه من واشنطن .أصوات عدة
تتحدث عن سقوط لبنان فً أٌدي إٌران :نتائج االنتخابات الرئاسٌة ونتائجاالنتخابات العامة ومسار تؤلٌف

الحكومة ،فضالً عن أن العدٌد من الملفات التً كانت إبان عهد الرئٌس مٌشال سلٌمان تدار من مقربٌن منه
باتت الٌوم تدار من قبل اشخاص قرٌبٌن من حركة  9آذار التً ٌقودها حزب هللا".
كارلين" :هذه األمور ملفتةوهٌمرتبطة بالتوازن الحساس فً لبنان ،ولكن ال اعتقد أن الوضع دراماتٌكً
لدرجة القول إن لبنان سقط بٌن أٌدي إٌران".
ومع فتح باب النقاش طرحت أسئلة عدة أهمها3
سؤال" :ارٌدالتركٌزأكثر على ثالث مسائل تإثر بشكل كبٌر على المشهد السٌاسً اللبنانً .المسؤلة األولى
هً قضٌة حزب هللا والموقف األمٌركً المحٌرمنه ال سٌما بعد اعتبرته من جهة منظمة إرهابٌة ومن جهة
أخرى تتقبل وجوده فً الحكومة .نحن ندرك أن قدرات حزب هللا العسكرٌة تفوق بكثٌر قدرة الجٌش اللبنانً
وأضاف علٌها فً السنوات الماضٌة نفوذاً سٌاسٌا ً كبٌراً حتى بات بمقدورنا القول إنه استحوذ على القرار
السٌاسً .سإالً حول هذه المسؤلة هل الوالٌات المتحدة ملتزمة بؤمن لبنانومهتمة فعالً بعدم دفعه إلى
الهاوٌة؟ أال تعتقدٌن أن تصنٌفه كمنظة إرهابٌة مع النفوذ الكبٌر الذي ٌتمتع به فً مختلف القطاعات اللبنانٌة
قد ٌزعزع استقرار البلد؟ المسؤلة الثانٌة هً الحرب السورٌة وأزمة النازحٌن السورٌٌن :هل ٌمكن للوالٌات
المتحدة ،أو هل ترٌد ،أن تلعب دوراً فً إٌجاد حل لألزمة السورٌة إذ ٌبدو أن أزمة النازحٌن السورٌٌن فً
لبنان وفً دول أخرى لن تحل إال فً ظل حل شامل لألزمة السورٌة .المسؤلة الثالثة هً معرفة رأٌك فً
مهمة دٌفٌد ساترفٌلد المتعلقةبترسٌم الحدود البرٌة والبحرٌة بٌن لبنان وإسرائٌل".
كارلين :بالنسبة إلى السإال األول فاإلجابة عنه معقدة نوعا ما .فً الواقع ٌمكن لحزب هللا أن ٌكون جزءا
من الحكومة اللبنانٌة وٌمكن للوالٌات المتحدة أن تتعامل مع هذه الحكومة وفً الوقت نفسه تعتبر حزب هللا
منظمة إرهابٌة .ما ٌجب علٌنا إدراكه هو أن الوالٌات المتحدة ال ترى حزب هللا من منظور السٌاسة الداخلٌة
البنانٌة بل من خالل عدستٌن فقط :العدسة السورٌة والعدسة اإلٌرانٌة .الوالٌات المتحدة ترٌد سقوط بشار
األسد وخروجه من السلطة فً سورٌا ،لكن حزب هللا تدخلفً الحرب السورٌة إلى جانب النظام وواشنطن
تحكم علٌه من هذه الزاوٌة ،أي زاوٌة دعمه لنظام بشار األسد .العدسة الثانٌة هً إٌران ،إذ تعتبر واشنطن
أن حزب هللا ٌشكل أكبر دلٌل على قٌام إٌران ببناء قوة عسكرٌة كبٌرة محلٌة خارجة عن الدولة ،باستطاعتها
أن تستخدمها كٌفما تشاء وإٌنما تشاء وهذا األمر ٌزعج واشنطن .ولعل أكثر ما ٌقلقها الٌوم هو أن تعمد
إٌران عبر وكالئها كحزب هللا إلى إغالق مضٌق هرمز".
بالنسبة إلى السإال الثانً قالت" :كلنا نعرف إلى أي مدى الوضع فً سورٌا معقد .المشكلة أنه خالل سنوات
الحرب الثمانً ،ركزت واشنطن على تؤمٌن المساعدات اإلنسانٌة إلى جانب دعم محدود لبعض الفصائل
أهمها التحالف العربً الكردي ،أي قوات سورٌا الدٌمقراطٌة .مع االهتمام الذي تولٌه الوالٌات المتحدة
لروسٌا والصٌن ،المنطق ٌقول إنه كان علٌها التركٌز أكثر على سورٌا من الزواٌتٌن السٌاسٌة واألمنٌة
بسبب التدخل العسكري الروسً فً الحرب الدائرة على أراضٌها ودعم الصٌن لنظام بشار األسد .لكنها لم
تفعل .نعترف أن واشنطن أخطؤت فً سورٌا وما تزال ،ألننا على ٌقٌن أن ما ٌحدث فً سورٌا لن ٌبقى
داخل سورٌا والحرب على داعش لم تنته بعد كما ٌسوق له ،ال سٌما فً ظل خطر تفرٌع تنظٌمات مماثلة
لها .إن األزمة السورٌة بحاجة إلى حل سٌاسً ،لكننً أعتقد أن واشنطن ال تمتلك القدرة وال الرغبة فً
الدفع باتجاه التوصل إلى هذا الحل" .وتابعت" :ال أدري كٌف سٌعود النازحون إلى بالدهم ،ولكن اتمنى أال

ترغمهم الحكومة اللبنانٌة على العودة قسراً كً ال نربً جٌالًجدٌداً من المتطرفٌن .أما بالنسبة إلى مهمة
ساترفٌلد ،أعتقد أن األمن البحري والمصالح المشتركة ٌمكن أن ٌجمعوا األطراف المتنافسة".
وطرحت أيضا ً االسئلة التالية3
 إلى أي مدى تعتقدٌن أن وجود أمٌركا شرقً الفرات سٌكون وجوداً مستداما؟ً عبر ساترفٌلد عن بعض المخاوف لجهة تقٌٌم واشنطن ألمن لبنان :هل هذا التقٌٌم ما ٌزال صالحا ً الٌوموهل هذه الطرٌقة تصلح لتقٌٌم مستقبل العالقة بٌن لبنان وأمٌركا ،وما مدى التزام الوالٌات المتحدة بدعم
لبنان للحفاظ على أمنه ال سٌما فً ظل ما ٌحكى عن مضمون صفقة القرن .وماذا عن تركٌا والتوافق بٌن
روسٌا وأمٌركا فً الملف السوري؟.
 هل ستنجح المقاربة األمٌركٌة بفرض عقوبات على إٌران بدفعها لالنسحاب من سورٌا؟ وإذا فشلت هذهالمقاربة ما هً ذٌول ذلك على دول الشرق األوسط؟
 إلى أي درجة شكلت معركة نهر البارد حافزاً من أجل زٌادة الدعم للجٌش اللبنانً؟ تحدثت عن تؤجٌل عودة النازحٌن إلى سورٌا وٌتحدث الكثٌرون عن العودة اآلمنة والطوعٌة لهم .لماذاتصر الوالٌات المتحدة على رفض العودة الطوعٌة للنازحٌن؟
 إذا نظرنا إلى تسلسل األحداث من بداٌةعهدأوباما نجد أن إدارته انسحبت من العراق ولم تتدخل فً سورٌاعلى الرغم من خرق األسد لما سماه أوباما بالخطوط الحمر ،كما لم تتدخل فً أي بلد عربً آخر شهد
توترات ،وصوالً إلى المفاوضات التً أطلقها مع إٌران وتوصله إلى اتفاق نووي معها .أعتقد أن مسار
االنسحاب ما ٌزال مستمراً فً عهد ترامب ،وما نشهده الٌوم فً الخلٌج هو تكملة لهذا المسار وجزء من
تسلسل هذه األحداث .أعتقد أن ترامب ٌنافق ،كما اعتقد بوجود خالف داخلً فً إٌران .هناك ضبابٌة كبٌرة
تحٌط ما ٌجري ولكننً مقتنعؤن األمٌركٌٌن مؤزومون الٌوم وهناك أحداث تجري إلبعادهم عن الخلٌج كما
ابتعدوا عن لبنان وسورٌا والمنطقة برمتها.
 هل ٌدفع الكونغرس باتجاه وقف المساعدات إلى الجٌش اللبنانً؟ ٌصف البعض صفقة القرن التً ٌجري الحدٌث عنها بؤنها "أكبر رشوة فً التارٌخ" .هل تعتقدٌن أن هذهالصفقة هً غلطة كبرى؟ ماذا سٌصٌب لبنان منها؟
 اسمحً لً أن أعبر عن عدم اقتناعً بؤن اهتمام أمٌركا بالصٌن وروسٌا هو الذي دفعها إلى التخلً عنالشرق األوسط واالنسحاب منه .ثمة منصات كبرى للنزاع بٌن واشنطن من جهة وموسكو والصٌن من جهة
أخرى ،كفنزوٌال وجنوب شرق آسٌا ومسؤلة الغاز الطبٌعً المسٌل فً أوروبا .التركٌز على روسٌا والصٌن
ال ٌعنً أن الشرق األوسط أصبح غٌر مهما ً للمصالح األمٌركٌة وقد أخطؤت أمٌركا أوال فً حق نفسها
وثانٌا ً فً حق حلفائها بالمنطقة ،عندما انسحبت منه فاتحة الباب أمام التمدد اإلٌرانً وعودة روسٌا كالعب
أساس فً المنطقة والعالم .القضاٌا كلها متداخلة بشكل ال ٌبرر أن ٌإدي التركٌز على مسؤلة إلى التخلً عن
المسائل األخرى .فما الذي ٌحدث فً أمٌركا ولماذا هذا التخبط فً السٌاسة الخارجٌة؟
ً
 أعتقد أن صفة الرادٌكالٌة ال تنطبق على داعش فقط بل على الجمهورٌة االسالمٌة اإلٌرانٌة أٌضا ،وأعتقدأننا لن نربح فً لعبة المصارعة مع إٌران إال إذا وجهنا إلٌها ضربة قاضٌة .من شن الهجمات فً الخلٌج هو
إٌران وٌجب على واشنطن التصرف على هذا األساس.
كارلين3
فٌما ٌتعلق بالوجود األمٌركً شرقً الفرات قالتٌ" :بدو أن الرئٌس ترامب غٌر متحمس للوجود األمٌركً
فً هذه المنطقة .ال أعرف موقف السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً أمٌركامن هذا الموضوع .ولكن أصبحنا
فً حزٌران والجٌش األمٌركً ما ٌزال موجوداً هناك ،ما ٌدفعنً إلى التساإل حول وجود خطط فعلٌة
وجدٌة لالنسحاب من هذه المنطقةٌ .عتقد البعض أن وجود الوالٌات المتحدة هناك إٌجابً بالنسبة إلى قوات

سورٌا الدٌمقراطٌة وٌشكل رادعا ً إلٌران ،إال أننً أظن أنه ٌشكل إزعاجا ً إلٌران لٌس إال ،بٌنما ٌشكل تحدٌا ً
للحلٌف التركً وهذا ما قد ٌبرر توجهه إلى الروس فً صفقة الصوارٌخ .وأكرر مجدداً أن الوالٌات المتحدة
قد تنظر إلى أمر واحد من زواٌا مختلفة ،إذ بمقدورها أن تكون فً سورٌا وتتقبل الوجود اإلٌرانً ألن
هدفها األول هناك هو محاربة داعش .أعتقد أن اإلدارة األمٌركة كما الكونغرس ،سٌحاوالن المحافظة على
الوجود العسكري األمٌركً فً شرقً الفرات وهناك عناصر قد تإثر على هذا الوجود كالتدخل التركً
مثال ووضع الرئٌس األسد وشخصٌة ترامب نفسه .ومع ذلك ،أظن أنه بعد عام من الٌومستكون القوات
األمٌركٌة ما زالت هناك إال اذا حدث شًء استثنائً".
وتابعت" :بالنسبة إلى األمن فً لبنان ،أعتقد أن واشنطن متمسكة بالمحافظة على االستقرار فً لبنان ،ومع
ذلك ال أظن أنها قد تشن حربا ً أو حتى تتدخل عسكرٌا ً من أجل إنقاذه.أما صفقة القرن ،فال ٌوجد أي مإشر
حول اهتمام قٌادات وشعبً كل من إسرائٌل وفلسطٌن بها! أعتقد أنهم سٌرفضون هذه الصفقة ولكن كٌف
وبؤي طرٌقة ،هذا ما ستكشفه لنا األٌام".
بالنسبة إلى العالقات مع تركٌا،قالت إنها تمر حالٌا ً بؤزمة عنوانها األول دعم الوالٌات المتحدة لألكراد فً
سورٌا وعنوانها الثانً صفقة صوارٌخ س  000التً أبرمتها أنقرة مع روسٌا .ومع ذلك،تبقى تركٌا حلٌفا
أساسٌا ً فً الناتو وإذا كنا نتفهم تخوفها من تعزٌز قوة األكراد فً سورٌا ال نفهم اندفاعها نحو روسٌا .كما أن
واشنطن قلقة من القمع الداخلً الذي تشهده الساحة التركٌة الداخلٌة ،مإكدة أن "على تركٌا التصرف كعضو
مسإول فً الناتو".
أما عن الضغط الذي تمارسه واشنطن على إٌران للخروج من سورٌا ،فذكرت أن إٌران تهدف منذ زمن
طوٌل إلى إقامة ممر بري ٌمتد من إٌران والعراق وسورٌا حتى لبنان ،وتعتبر سورٌا سورٌا هً العمود
الفقري االستراتٌجً الذي ٌربط حزب هللا بإٌران.وأضافت أن الرئٌس السوري السابق حافظ األسد نجح فً
البقاء على مسافة بعٌدة نسبٌا من إٌران وهذا ما فشل فٌه بشار األسد .وتابعت" :على الرغم من أن أوروبا
أعلنت مرارا وتكررا عن عدم رغبتها بالتطبٌع مع نظام األسد بسبب الجرائم التً ارتكبها ضد شعبه،
وإعالن الوالٌات المتحدة أنها لن تنسحب من سورٌا قبل انسحاب آخر إٌرانً منها ،أنا على ٌقٌن أن هذٌن
اإلعالنٌن مجرد خٌال غٌر قابل للتطبٌق .السإال ٌبقى ما هو المستوى المقبول للوجود اإلٌرانً فً
سورٌاولبنان واقترابها من الحدود اإلسرائٌلٌة .إٌران بحاجة الى التواجد فً سورٌا وفً لبنانولن ٌتمكن أحد
من دفعها الى التخلً عن هذا الوجود .لكن هل بشار األسد بحاجة فعال إلىإٌران وإلى متى؟؟ اعتقد أن بشار
األسد ال كلمة له فٌما ٌجري".
من جهة أخرى قالت" :بدأ دعم الوالٌات المتحدة للجٌش عام  ،5002ولطالما أعربت الوالٌات المتحدة عن
نٌتها مواصلة دعم األجهزة األمنٌة اللبنانٌة ال سٌما الجٌش اللبنانً .شكلت معركة نهر البارد فرصة
للوالٌات المتحدة لتقدٌم مساعدات إضافٌة وشهدنا استعدادا منها للقٌام بذلك .لكن ما من أحد اعترف بهذه
المساعدة وتم االستهزاء بهاعلى الرغم من أنها بلغت ملٌاري دوالر وكانت مفٌدة جدا وهذا ما دفع بالعدٌد
فً الداخل األمٌركً إلى طرح إعادة التفكٌر فً هذه المساعدات .هناك دائما ً حدود لما نستطٌع أن نقدمه
وعلى الحكومة تبرٌر سٌاساتها لدافعً الضرائب.

بالنسبة إلى موضوع الالجئٌن،ندركالتؤثٌر السلبٌلوجودهم على الدول المضٌفة،لكن الضغط المتزاٌد لعودة
الالجئٌن على نطاق واسع إلى سورٌا ٌهدد اإلجماع الدولً على أن العودة ٌجب أن تكون آمنة وكرٌمة
وطوعٌة.من الصعب أن اتخٌل كٌف سٌعودون بشكل طوعً فً ظل الظروف الراهنة وعدم وجود أي
ضمانات لتؤمٌن سالمتهم .أعتقد أن أزمة الالجئٌن السورٌون ستشكل تحدٌا طوٌل األمد للبنان ،وسٌبقى
الالجئون على أرضهلسنوات مقبلة ،وهذا ثقل كبٌر على لبنان اقتصادٌا ً واجتماعٌا ً وأمنٌا ً".
وتابعت":هناك فكرة سائدة أن الوالٌات المتحدة انسحبت من المنطقة فً عهد أوباما :ما هً األدلة على
ذلك؟؟؟جرت انتفاضات كثٌرة غٌر متوقعة تسببت بسقوط أنظمة متجذرة ،وجاء االتفاق النووي كنقطة تحول
أساسٌة فً المنطقة .أعتقد أن الوالٌات المتحدة فقدت االهتمام فً المنطقة وأعطت إدارة أوباما األهمٌة للسلم
النووي على حساب تصرفات إٌران المسٌئة فً المنطقة.وعلى الرغم من أننً ال أعتقد أنه ٌمكن التوصل
إلى اتفاق نووي أفضل ،جمد ترامب هذا االتفاق والحسنة الوحٌدة فً هذا األمر أنه القى استحسانا ً من حلفاء
الوالٌات المتحدة فً المنطقة".
ولفتت إلى أن الوالٌات المتحدة تنتقد إذا تدخلت وتنتقد إذا لم تفعل" .نتذكر الحرب التً شنتها على العراق
وننسى السبب ورائها وهو وجود نظام رعب كان ٌقمع شعبه وٌتسبب باألذى للدول أخرى .صحٌح أن
أخطاء كثٌرة ارتكبت منعت الوالٌات المتحدة من القٌام بؤمور جٌدة فً العراق ،ولكن ال ٌمكننا االستمرار
فً تحمٌلها كل األخطاء".
وعن الصٌن وروسٌا قالت":من المهم أن نتذكر أن الوالٌات المتحدة قوة عالمٌة،وتركٌزها على أمور أخرى
كالتهدٌدات التً تتربص بالشرق األوسط وحروب العراق وأفغانستان سمحا للصٌن وروسٌا بتعزٌز قوتهما.
فؤعادت واشنطن ترتٌب أولوٌاتها لتؤمٌن أسٌا وأوروبا ،وهذا ٌنقلنا إلى مشلكة أكبر وهٌؤن النظام العالمً
الذي تشكل بعد الحرب العالمٌة الثانٌة بدأ ٌتزعزع وهو نظام عملت الوالٌات المتحدة على إنشائه ولٌس
الصٌن أو روسٌا .ولكن كما قلت بدأ ٌتزعزع ،ومن المهم فً هذه المرحلة االنتقالٌة التؤكد منؤن أوروبا
وآسٌا آمنتانوتحت مظلة الوالٌات المتحدة.
وذكرت أن النظام األمٌركً بطًء فً إطالق التدخالت فً الخارج وعندما تحدث ،قد تؤتً نتائجهامخالفةلما
كان متوقعا ً .وأشارت إلى أنه فً سابقة لم ٌعرفها التارٌخ األمٌركً من قبل" ،الوالٌات المتحدة منقسمة الٌوم
وهذا أمر مإسف لها وللعالم" ،مإكدة أن واشنطن ستتجاوز هذا المرحلة "غٌر الطبٌعٌة".

