
                                   

                                             
 
 

: مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الحزم األميركي"تغطية إعالمية لمؤتمر 
 "الصمود، المناورة او التنازل

  

 النھار
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%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86 

  
 ناريوات حرب وسالم بين أميركا وإيرانمحاكاة لسي... غارات وصواريخ وقتلى ودمار

  ٠٥:١٥|  ٢٠١٩أيلول  ١٤موناليزا فريحة   

   
   

في محاكاة لسيناريوات حرب افتراضية بين أميركا وإيران ومواجھات بالوكالة بين حلفاء الجانبين في المنطقة، بدا تجنب النزاع ھاجساً 
. تيجية خطيرة يعتمدھا كل فريق لدفع الفريق اآلخر إلى التفاوض ضمن شروطهرئيسياً لكل األطراف، وتبين أن سياسة حافة الھاوية استرا

الصواريخ " شحذوا"بمعنى آخر، لم تكن الحرب التي قرعت طبولھا مطلع ھذا الصيف ھدفاً، على رغم أن الجميع استخدموا العنف و
 .ووضعوا الخطط لمواجھات محدودة أو شاملة

السالم أكثر غموضاً، في ظل غياب الثقة بين المتخاصمين الرئيسيين، مع ابداء الجانب األميركي  في موازة استبعاد الحرب، تبدو أفاق 
، وترحيب طھران بالمفاوضات شرط رفع "الضغط األقصى"استعداده لمفاوضات من دون شروط، وتمسكه في المقابل باستراتيجية 

 .العقوبات
    

نادرة في العالم العربي، استمرت أكثر من ست ساعات ونظمھا بالتعاون " لعبة حرب"في بكفيا أول من أمس منصة لـ" بيت المستقبل"كان 
وشارك " الصمود، المناورة أم التنازل؟: مسارات ثالثة أمام إيران لمواجھة الحزم األميركي"بعنوان " كونراد أديناور ستيفتنغ"مع مؤسسة 

وبريطانيا وألمانيا وإيران والكويت ولبنان وأدارھا المدير العام التنفيذي لمؤسسة  فيھا باحثون وأكاديميون وديبلوماسيون من الواليات المتحدة
 .رياض قھوجي" إينغما"
    

واضطلع بأدوار صانعي القرار . واستندت المحاكاة إلى سيناريوات كان يمكن أن تشھدھا المنطقة نتيجة التوتر الذي بلغ ذروته مطلع الصيف
 .مطلعون على آليات وضع السياسات في دولھمباحثون أو أكاديميون أو خبراء 

    
 لبنان والصين  

 .انفجار على متن سفينة نتيجة لغم أو ھجوم بطائرة مسيرة، وسقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى: السيناريو األول   
    

 أي ردود أميركية متوقعة؟
    

واضحاً في أن ترامب سيأمر باستخدام القوة رداً على ھذا  باتريك كالوسون كان" معھد واشنطن لسياسات الشرق األدنى"مدير األبحاث في 
 .كما سيأمر بزيادة األصول العسكرية وسيسمح بھجمات سيبيرية. الھجوم، لكنه سيكون حريصاً على أال يوقع الرد ضحايا بل أضراراً مادية

    
 يف ترد إيران؟بناء على الرد اإليراني، تشن أميركا غارات على قواعد إيرانية ويسقط ضحايا، فك -



                                   

                                             
 
 

    
. سريعالملحق الثقافي في السفارة اإليرانية عباس خامه يار قال إن إيران أبدت بإسقاط الطائرة المسيرة األميركية استعداداً للرد الذكي وال
اني حيال أي وفي مواجھة ھجوم كھذا يوقع ضحايا، ستكون مستعدة للرد بقوة وعنف على أھداف أميركية، ألنھا تعرف حساسية الشعب اإلير

 .اعتداء أجنبي
    
 فأي رد يكون للدول الخليجية؟. نتيجة الرد اإليراني، تسقط صواريخ في دول الخليج -
    

تھا البروفسور في جامعة الكويت عبدهللا الشايجي توقع رداً خليجياً محدوداً ألن دول الخليج لن تكون جزءاً من النزاع إال إذا تضررت منشآ
 .بر اعتداء عليھاالنفطية وھو ما سيعت

    
 المواجھة حصلت فماذا سيكون موقف بريطانيا وأوروبا؟ -
    

الباحث في المعھد الملكي للخدمات المتحدة جاك واتلينغ أجاب بأن أمن منشآتنا في الخليج سيصير في مقدم أولوياتنا، وسنبذل جھوداً 
قد ال نشارك في ضربات عسكرية، . ما سنجلي المواطنين من المنطقةديبلوماسية مع لبنان والعراق لمنع أي تصعيد في ھاتين الدولتين، ك

 .لكننا مستعدون لمساعدة أميركا على حماية المالحة البحرية
    

 ھنا تدخل الرئيس أمين الجميل ليسأل عن رد بريطانيا على احتجاز طھران ناقلتھا النفطية، فقال واتلينغ إن لندن تجنبت أي رد كان سيطلق
 .د االقتصاد العالمي والمصالح البريطانيةديناميات تھد

    
 .مدير برنامج العراق وسوريا ولبنان في مجموعة األزمات الدولية ھايكو ويمرن توقع مشاركة أوروبا في جھد دولي لحماية السفن

    
 إذا كان العراق جزءاً من رد إيراني محدود عبر وكالء طھران، ماذا يكون الرد الرسمي لبغداد؟ -
    

" الحشد الشعبي"رة العراقية السابقة في واشنطن رند رحيم قالت إن الرئيس ومجلس النواب والحكومة قد يتمسكون بالحياد، بينما يعتبر السفي
وقد تحرك طھران برلمان العراق للمطالبة بطرد القوات االميركية من العراق أو توجه . أن االعتداء على ايران ھو اعتداء على العراق

رئيسھا باالنحياز إلى واشنطن، وفي السيناريو األقصى قد " الحشد"ولم تستبعد انھيار الحكومة اذا اتھم . واعد أميركية فيهصواريخ ضد ق
 .تحصل فوضى في البالد

    
 ؟"حزب هللا"متى يمكن أن يتدخل  -
    

ألف مقاتل بين لبنان والعراق  ١٥٠حو الصحافي والكاتب اللبناني قاسم قصير تحدث عن إنشاء غرفة لقيادة محور المقاومة الذي يضم ن
حّتى اآلن على عدم إدخال " حزب هللا"ويحرص . ولكل فريق من ھذا المحور حسابات مرتبطة بالوضع الداخلي. وسوريا واليمن وفلسطين

 .لبنان في حرب شاملة، أما إذا تطور النزاع، فسيكون استھداف اسرائيل الخيار األنسب له
    
 ، فكيف يكون رد الحزب؟"حزب هللا"تقصف إسرائيل ما تعتبره مصنعاً للصواريخ، فيسقط ضحايا من : السيناريو الثاني 
    

فإذا كانت األجواء تميل إلى التصعيد، سوف يكون الرد مفتوحاً على مراكز اسرائيلية . قاسم قصير رھن حجم الرد وقوته بالظروف اإلقليمية
 .بواسطة صواريخ ذكية

    

 كومة اللبنانية وإسرائيل من المواجھة؟ما سيكون موقف الح -
    

ئيل، الوزير السابق روجيه ديب رأى أن الدولة اللبنانية الحريصة على النأي بالنفس ستسعى إلى إعادة عالقة الردع المتبادل بين لبنان وإسرا
 .وستسعى لدى حلفائھا إلى لجم التوتر

    
ع حرصه على تأكيد عدم ارتباطه بھا، أكد أن اسرائيل ستواصل سياستھا ضرب بنى إسرائيل م" عباءة"واتلينغ الذي لبس في ھذه الجلسة  -

ومع أنھا ال تريد حرباً مع لبنان، لن تتوانى عن استخدام القوة ضده، وإن تكن ستسعى . تحتية للصواريخ سواء في سوريا أو العراق أو لبنان
 ً  .إلى ابقاء الرد متناسقا

    
داً قوياً من إسرائيل؟أي رد من لبنان سوف يستدعي ر -



                                   

                                             
 
 

 .تعطيل الدفاعات الصاروخية باطالق وابل كثيف من الصواريخ سترد عليه إسرائيل بالمثل وفي أمكنة عدة" حزب هللا"إذا حاول : واتلينغ - 
    
 ما سيكون موقف واشنطن وأوروبا من ھذه المواجھات؟ -
    

رد المناسب، وإن تكن ثمة أصوات في الواليات المتحدة تحذر من تدمير قال كالوسون إن واشنطن ترى أنه من حق إسرائيل أن تختار ال
وفي رأي ويمرن أن فرنسا ستكون السباقة في االضطالع بدور، ودعم إسرائيل سيكون محدوداً ألن األوروبيين ليسوا مقتنعين تماماً . لبنان

 ً  .بأن ثمة مصانع صواريخ تشكل تھديداً وشيكا
    
، وترد إيران بصواريخ على اسرائيل، "حزب هللا"قواعد إيرانية في سوريا، وتوقع قتلى من الحرس الثوري و تشن إسرائيل ھجمات على -

 فكيف سترد اسرائيل؟
    

ط واتلينغ اعتبر أن اسرائيل سترد بھجمات انتقامية كبيرة إذا لم يكن ھناك وجود روسي في المنطقة التي انطلقت منھا الصواريخ، وإال ستنشّ 
 .خفية المھال الروس الخالء المنطقة قبل الرد ديبلوماسية

    
 كيف سيكون رد الحكومة السورية؟ -
    

المدير العام السابق لالعالم محمد عبيد قال إن مستوى االعتداء يحدد الرد الذي سيكون له طابع المبادلة أنا استھدف قوات سورية ألن 
فقد ال يضطر النظام الى الرد " حزب هللا"ذا استھدف االعتداء الحرس الثوري أو أما ا. الحرب الكبيرة ليست من أولويات الحكومة السورية

 .ألن األمين العام السيد حسن نصرهللا أراح دمشق عندما قال إن سقوط مقاتلين في سوريا سيرد عليه من لبنان
    
 ھل يستخدم الحزب مواقعه في سوريا في مواجھة مع إسرائيل؟ -
   

وحتى أن ھناك خططاً الختراق . ناك تحييد ألي جبھة مع أن الجميع يحرصون على أن تبقى المواجھة محدودةقصير قال إنه لن يكون ھ
 .الحدود مع إسرائيل

    
 ؟"حزب هللا"ھل يحصل دعم ايراني مباشر لـ -
    

 .يجيب قاسم بأت ايران لن تترك حلفاءھا وشعوب المنطقة
    
 ائيلي بري في سوريا؟ماذا يكون موقف الحكومة السورية من توغل اسر -
    

 ً  .العضو في المجلس الوطني السوري عليا منصور استبعدت أي رد، ذلك أن ترامب اعترف بضم اسرائيل الجوالن ولم يحرك النظام ساكنا
    

 .في السيناريو الثالث، مسار السالم في ظل الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطھران
    

القومي جون بولتون وتأثيرھا على مسار األزمة مع إيران، موضحاً أن بولتون شارك في  عرض كالوسون ظروف إقالة مستشار األمن
ورأى أن ترامب . الفترة األخيرة في حملة في الكونغرس للضغط على ترامب لتغيير سياسته، وھو ما اعتبره الرئيس تمرداً عليه، فعزله

وسأل قھوجي . لكن تحقيق ذلك صعب ألن ثمة فجوة كبيرة في الثقة بين الجانبين يحقق انجازاً سياسياً كبيراً إذا توصل إلى اتفاق مع طھران،
خامه يار ھل يمكن أن يسھل خروج بولتون عقد لقاء بين ترامب والرئيس االيراني حسن روحاني، فأجابه األخير بأن ايران لن تعطي 

 .كون بناء على أسس واضحةترامب ھدية مجانية صورة مع الرئيس االيراني، وأن أية مفاوضات يجب أن ت
    

أوجز قھوجي الصورة الراھنة بأن الجانب اإليراني يضع شروطاً للعودة إلى المفاوضات، والجانب األميركي يريد التفاوض لكنه ليس في 
مر الذي يفتح الباب للدول لذا فانه ينبغي اتخاذ خطوات لبناء الثقة قبل أن يدفعنا التوتر إلى الھاوية، األ. حال يأس تضطره إلى تقديم تنازالت

 .وھنا قدم كل مشارك مداخلته عن دور افتراضي لبالده. التي تقيم عالقات مع الجانبين لالضطالع بدور في ھذا االطار
 
   

   



                                   

                                             
 
 

L'Orient le Jour 

https://www.lorientlejour.com/article/1186842/scenarios‐de‐
guerre.html?fbclid=IwAR2OCNZiFZBocYcNoxmuguIXe3hDZEg7VeDNJQpYhM703656XRuBCwpoQ2I 

Scénarios de guerre 

Michel TOUMA  

La question est depuis de longs mois sur toutes les lèvres, aussi bien au Liban qu’à l’étranger : 

jusqu’où pourrait aller le bras de fer entre les États-Unis et la République islamique iranienne? 

Cette interrogation a fait l’objet d’un séminaire organisé il y a quelques jours à la Maison du Futur 

de Bickfaya, sous l’égide du président Amine Gemayel, quarante-huit heures avant la double 

attaque contre les installations pétrolières saoudiennes. Invités à se livrer à une simulation des 

possibles scénarios de guerre (War Game Simulation), des intervenants représentant les 

principaux acteurs partie prenante au conflit régional ont exposé ce que pourrait être, en cas 

d’escalade, le comportement de la faction qu’ils représentaient. 

Il ressort des points de vue exprimés au cours de cette simulation – basés sur des informations 

plus que sur l’analyse – qu’une confrontation généralisée et totale à grande échelle paraît peu 

probable. Telle était du moins la perception avant les événements du week-end dernier. Des 

attaques ponctuelles et des ripostes limitées dans l’espace et dans le temps sont par contre très 

possibles. Et dans ce cas de figure, l’Iran n’interviendrait pas directement et ne reconnaîtrait 

jamais sa responsabilité dans d’éventuels attentats mais mettrait plutôt ses instruments locaux sur 

le devant de la scène. En clair, le régime des mollahs préférerait mener une guerre d’usure par le 

biais de ses partenaires plutôt que de s’engager directement dans une bataille. En bon apprenti, 

le Hezbollah adopte d’ailleurs la même tactique sur la scène libanaise : le plus souvent il ne monte 

jamais lui-même au créneau, mais laisse ses alliés faire le « sale boulot » pendant qu’il adopte, 

lui, un profil bas. 

Cette approche pernicieuse de la part de la République islamique mise sur les houthis au Yémen, 

la milice dite de « la mobilisation populaire » (al-Hachd el-Chaabi) en Irak, le Hamas et le Jihad 

islamique à Gaza, et évidemment le Hezbollah au Liban, toutes ces organisations formant 

ensemble (avec le régime Assad) une structure transnationale que les gardiens de la révolution 

peuvent télécommander à leur guise. 

Les conséquences sur le pays du Cèdre sont évidentes. « Nous sommes sur la même barricade 

que Khamenei qui est notre commandant et notre autorité de référence », lançait, en substance, 

le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans son discours pour la commémoration de la 

Achoura. Il devait aller jusqu’à affirmer que si l’Iran était la cible d’une attaque, c’est toute la région 

qui s’embraserait. En clair, ce sont toutes les têtes de pont des pasdaran qui entreraient en action, 



                                   

                                             
 
 

du Yémen au Liban, en passant par l’Irak, le Golan et la bande de Gaza. « Cette menace est 

proférée dans un objectif uniquement dissuasif », affirmera toutefois l’intervenant représentant le 

Hezbollah lors du séminaire de Bickfaya. Une menace qui serait donc virtuelle, mais qui illustre 

quand même à quel point le Liban reste pris en otage par le parti chiite pour assouvir les visées 

expansionnistes de Téhéran, avec en filigrane la défense acharnée du régime sanguinaire du 

tyran de Damas, Bachar el-Assad. 

Mais dans ce contexte régional en équilibre instable, c’est principalement la situation à la frontière 

sud qui préoccupe pour l’heure les Libanais. Et à cet égard, Hassan Nasrallah a fait montre ces 

derniers jours d’un manque de cohérence dans ses prises de position – du moins en apparence. 

Pris dans le feu de l’action à la suite de « l’escalade contrôlée » face à Israël, il proclamait 

solennellement que les « lignes rouges » n’existent plus, ce qui signifie un torpillage pur et simple 

de la résolution 1701. Il devait toutefois sans tarder rectifier le tir en précisant que c’est dans le 

seul cas où Israël attaquerait le Liban (ou précisément le parti chiite) que les lignes rouges 

tomberaient. Et pour rassurer encore plus, toujours en apparence, la communauté internationale, 

il soulignera que le Hezbollah respecte la 1701, d’autant qu’il fait partie d’un gouvernement qui 

s’en tient à la résolution onusienne. 

Un tel engagement de la part du parti de Dieu à ne pas violer la 1701 devrait en principe rassurer 

quelque peu les Libanais. Sauf que l’on se souvient encore qu’à la fin du mois de juin 2006, lors 

d’une conférence de dialogue national, Hassan Nasrallah avait souligné la nécessité de maintenir 

le calme au Liban-Sud et d’éviter toute action qui risquerait d’être exploitée par Israël pour 

provoquer une escalade avec le Liban. Quelques jours plus tard, un commando du Hezbollah 

franchissait, le 12 juillet 2006, la frontière sud pour effectuer une opération en territoire israélien, 

provoquant ainsi une guerre destructrice (pour le Liban) qui durera 33 jours… 

Une petite phrase de Nietzche – qui s’applique souvent dans la vie courante et professionnelle – 

peut résumer parfaitement les assurances du Hezbollah concernant la 1701 : « Ce qui me 

bouleverse, ce n’est pas que tu m’aies menti, c’est que désormais je ne pourrai plus te croire. » 

 

 

 

  

  

 



                                   

                                             
 
 

online-east-middle  

 https://middle-east-online.com/واالستسالم- ايران   

 ايران واالستسالم    

 .سيناريوھات متعددة للمنطقة كيفما تقلبھا تجد فيھا ربحا ايرانيا  

 ٢٠١٩/٠٩/١٥األحد   

   
 المشھد الذي تريد ان تراه إيران للمنطقة طائرات مسيرةحرائق في منشآت نفطية سعودية في المنطقة الشرقية بعد ھجوم ب  

   

انّھا أماكن تفسح في المجال لحوارات في العمق في شأن ما يدور حاليا من احداث . ال تزال في لبنان أماكن يمكن التنفس فيھا
مين الجميّل الذي ال يزال قادرا في بكفيا، وھو مركز أبحاث انشأه الرئيس ا" بيت المستقبل"احد ھذه االماكن . خطيرة في المنطقة

على الجمع بين األفكار واآلراء المختلفة من دون التخلي عن مسلماته التي دافع عنھا في ثالثة عشر لقاء مع حافظ األسد عندما 
 .١٩٨٨و ١٩٨٢كان رئيسا للجمھورية بين   

    

ناريوات المختلفة للحروب التي يمكن ان تقع في الذي يديره الزميل سام منّسى ندوة عن السي" بيت المستقبل"كان آخر نشاط لـ
 .األلمانية، وھي مؤسسة غير حكومية" مؤسسة كونراد اديناور"بالتعاون مع " بيت المستقبل"نظّم الندوة . المنطقة  

، بما في كان واضحا من خالل النقاشات التي شھدتھا الندوة التي تولّى فيھا اشخاص معينون التعبير عن وجھات النظر المختلفة 
ذلك وجھة النظر اإلسرائيلية التي عبّر عنھا شخص أوروبي تقّمص دور اإلسرائيلي، ان االتجاه العام ھو الى رغبة أميركية في 

اللھّم ااّل اذا تقصدت ايران مھاجمة جنود اميركيين في المنطقة بما يجعل الرئيس دونالد ترامب . تفادي الحرب المباشرة مع ايران
 .رّد عسكريا بدل االكتفاء بالعقوباتمجبرا على ال  

تطورات "مھدت للندوة ورقة عامة عن الوضع في منطقة الخليج العربي وبحر ُعمان خالل األشھر الثالثة الماضية التي شھدت  
 ."دراماتيكية متسارعة اّدت الى تأّزم االوضاع وتصعيدھا الى مستويات غير مسبوقة  

الحرب او اتفاق "ھذه السيناريوھات ھي . لجميّل عن ثالثة سيناريوھات تجد المنطقة نفسھا امامھاتحدثت الورقة التي تالھا امين ا 
 ."سالم او استمرار االزمة واسداد افق الحل  

تنفذ ايران ھجوما يستھدف احد المواقع االميركية يتسبب في . تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز: "يقول السيناريو االّول 
فترد ايران بھجوم ساحق وواسع النطاق . اح ما يدفع الواليات المتحدة الى ضربة انتقامية للقواعد العسكرية االيرانيةخسائر باالرو

كيف سيكون رّد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لھذا السيناريو . بما يؤدي الى اندالع حرب إقليمية
 "في حال حدوثه؟  

تنجح الديبلوماسية الخلفية، أي ديبلوماسية الكواليس، في تحقيق تقّدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق : "يناريو الثانييقول الس 
االتفاق في (للتوصل الى اتفاق جديد بين الواليات المتحدة وايران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة 

كيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لمثل ھذا السيناريو ). شأن الملف النووي االيراني



                                   

                                             
 
 

 "في حال حدوثه؟  

تدھورت العالقات بين اسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان الى ساحة معركة وقد : "يقول السيناريو الثالث
نطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة يتوسع القتال الى مناطق اخرى في الم

اّن لبنان يبقى قاعدة رئيسية إليران وحزب هللا ما يسمح لھما بالقيام بعمليات "يشير السيناريو الثالث ايضا الى " واألكثر رجحانا؟
 ."من لبنان دون ان يستدعي ذلك تدخال من الدول الكبرى  

ال بّد من االعتراف اّن ما شھدته الندوة كشف قدرة لدى الشخص الذي مثّل ايران على الدفاع عن وجھة نظرھا بطريقة ذكيّة  
أشار ھذا الشخص الى ان ايران ال تنوي االعتداء على احد، لكنّھا . توحي بان ايران ھي الطرف المظلوم الذي يتعّرض لعدوان

ھذه "والى ان " النزعة االستقاللية لدى الشعب االيراني"روج لوجھة النظر االيرانية الى تطّرق من كان ي. ستدافع عن نفسھا
كان ) رئيس الوزراء االيراني الذي اّمم النفط في خمسينات القرن الماضي(ھل الدكتور مصّدق "تساءل ". النزعة ھي المستھدفة

وعلى اّن " مھّمة جّدا عند االيرانيين"زعة االستقاللية وشّدد على ان ھذه الن". يمتلك منظومة صاروخية او مشروعا نووية
 ".االيرانيين اثبتوا انّھم ليسوا معتدين واّن الوضع الداخلي متماسك في حال حصول عدوان اجنبي"  

امام االيرانيين لن يقفوا مكتوفين "شّدد أيضا، في اعتراف واضح باّن العقوبات االميركية الحقت اذى كبيرا بايران، على اّن  
ھذه حرب . الموت البطيء الذي تريده اميركا وإسرائيل إليران، فما يحصل ضّد الشعب االيراني ھو موضوع الموت البطيء

 ".إرھابية  

 ١٥٠على ان الرّد على ما تتعّرض له ايران سيشمل كّل المنطقة بوجود نحو " حزب هللا"اّكد الشخص الذي عرض وجھة نظر  
دافع الذي يمثل ". المحور المقاوم موجود في كّل المنطقة بقّوة وسيدافع عن كيانه ورموزه"ھا، فھذا الف مقاتل حليف إليران في

 ."غرفة عمليات موحدة للمحور"بذكاء عن موقفه مشيرا الى وجود " حزب هللا"  

ان احتمال الحرب يظل واردا  لم يكن لدى الذين عرضوا وجھات النظر االميركية واألوروبية واالسرائيلية الكثير يقولونه باستثناء 
فما الذي يمكن قوله عن الوجود . في حال تجاوزت ايران خطوطا معيّنة، لكّن الملفت انّه كان ھناك شبه تجاھل لوجود حرب قائمة

أل ما لم يوجد من يس. االيراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن غير ان ھناك حربا تشنھا ايران على كّل ما ھو عربي في المنطقة
 .الذي تفعله الميليشيات االيرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وحتّى في البحرين  

ثّمة حاجة حقيقية الى استكمال مثل ھذا النوع من الندوات عن طريق وجود عربي يطرح أسئلة من نوع من األقوى في لبنان؟  
 ، الذي يمثّل ايران؟"حزب هللا"الدولة اللبنانية او دويلة   

تتجاھل ايران، اّول ما تتجاھله، الدور . ال شّك ان ايران تستطيع الدفاع عن نفسھا والترويج لمشروعھا التوّسعي عبر لغة التجاھل 
الذي تلعبه في الحرب على الشعب السوري وذلك منذ اليوم االول الندالع الثورة في ھذا البلد الذي لم يعد يتحّمل الظلم والقھر على 

 .قبل ان يكون الجوالن إسرائيليا من اجل التفّرغ، بدعم إيراني، لشّن حربه على شعب يبحث عن بعض من كرامة يد نظام اقلّوي  

يتمثّل في " ثمن الحرب اقّل من ثمن االستسالم"في نھاية المطاف، يبقى اّن الرّد الوحيد على وجھة النظر االيرانية القائلة ان  
ام االستسالم ھو ... ة ايران دولة عادية وطبيعية تھتّم بشؤون شعبھا ورفاھه استسالمھل عود: سؤال مقتضب وفي غاية البساطة

متابعة السير في مشروع توّسعي يقوم أساسا على االستثمار في اثارة الغرائز المذھبية، فيما يعيش نصف الشعب االيراني تحت 
 خطّ الفقر؟  

كّل المطلوب ھو تخلّي ايران عن اوھامھا التي ھي الطريق . تسالمليست ھناك دولة عربية او غير عربية تريد إليران االس 
ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في ايران وحدھا، بل في كّل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية . األقصر الى الھدم والتدمير

ام ان ال قيمة ... وري للتأّكد من ذلكتكفي الحرب التي يتعّرض لھا الشعب الس. االيراني وتمرح" الحرس الثوري"التابعة لـ
 ؟"الجمھورية اإلسالمية"للشعوب العربية لدى   
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اّنھا أماكن تفسح في المجال لحوارات في العمق في شأن ما يدور حاليا من احداث خطيرة في . ال تزال في لبنان أماكن يمكن التنفس فيھا

قادرا على الجمع بين في بكفيا، وھو مركز أبحاث انشأه الرئيس امين الجمّيل الذي ال يزال » بيت المستقبل«احد ھذه االماكن . المنطقة
ن األفكار واآلراء المختلفة من دون التخلي عن مسلماته التي دافع عنھا في ثالثة عشر لقاء مع حافظ األسد عندما كان رئيسا للجمھورية بي

 .١٩٨٨و   ١٩٨٢
      

نّظم . وب التي يمكن ان تقع في المنطقةالذي يديره الزميل سام منّسى ندوة عن السيناريوات المختلفة للحر» بيت المستقبل»كان آخر نشاط لـ
 .األلمانية، وھي مؤسسة غير حكومية» مؤسسة كونراد اديناور«بالتعاون مع » بيت المستقبل«الندوة 

    
كان واضحا من خالل النقاشات التي شھدتھا الندوة التي تولّى فيھا اشخاص معينون التعبير عن وجھات النظر المختلفة، بما في ذلك وجھة   
 لنظر اإلسرائيلية التي عّبر عنھا شخص أوروبي تقّمص دور اإلسرائيلي، ان االتجاه العام ھو الى رغبة أميركية في تفادي الحرب المباشرةا

اللھّم ااّل اذا تقصدت ايران مھاجمة جنود اميركيين في المنطقة بما يجعل الرئيس دونالد ترامب مجبرا على الرّد عسكريا بدل . مع ايران
 .تفاء بالعقوباتاالك

    
تطورات دراماتيكية «مھدت للندوة ورقة عامة عن الوضع في منطقة الخليج العربي وبحر ُعمان خالل األشھر الثالثة الماضية التي شھدت  

 .»متسارعة اّدت الى تأّزم االوضاع وتصعيدھا الى مستويات غير مسبوقة
    
الحرب او اتفاق سالم او «ھذه السيناريوات ھي . يناريوات تجد المنطقة نفسھا امامھاتحدثت الورقة التي تالھا امين الجمّيل عن ثالثة س 

  .»استمرار االزمة وانسداد افق الحل
    

تنفذ ايران ھجوما يستھدف احد المواقع االميركية يتسبب في خسائر . تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز« : يقول السيناريو االّول
فترد ايران بھجوم ساحق وواسع النطاق بما يؤدي الى . ات المتحدة الى ضربة انتقامية للقواعد العسكرية االيرانيةباالرواح ما يدفع الوالي
 ؟»كيف سيكون رّد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لھذا السيناريو في حال حدوثه. اندالع حرب إقليمية

 
جح الديبلوماسية الخلفية، أي ديبلوماسية الكواليس، في تحقيق تقّدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل الى تن«: يقول السيناريو الثاني

االتفاق في شأن الملف النووي (اتفاق جديد بين الواليات المتحدة وايران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة 
 »ل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لمثل ھذا السيناريو في حال حدوثه؟كيف سيكون رد فعل ك). االيراني

  
تدھورت العالقات بين اسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان الى ساحة معركة وقد يتوسع القتال «: يقول السيناريو الثالث

رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانا؟ يشير  الى مناطق اخرى في المنطقة، فكيف سيكون
اّن لبنان يبقى قاعدة رئيسية إليران وحزب هللا ما يسمح لھما بالقيام بعمليات من لبنان دون ان يستدعي ذلك «السيناريو الثالث ايضا الى 
 .»تدخال من الدول الكبرى

   
راف اّن ما شھدته الندوة كشف قدرة لدى الشخص الذي مّثل ايران على الدفاع عن وجھة نظرھا بطريقة ذكّية توحي بان ال بّد من االعت 

. أشار ھذا الشخص الى ان ايران ال تنوي االعتداء على احد، لكّنھا ستدافع عن نفسھا. ايران ھي الطرف المظلوم الذي يتعّرض لعدوان
تساءل . »ھذه النزعة ھي المستھدفة«والى ان » النزعة االستقاللية لدى الشعب االيراني«االيرانية الى  تطّرق من كان يروج لوجھة النظر

كان يمتلك منظومة صاروخية او مشروعا ) رئيس الوزراء االيراني الذي اّمم النفط في خمسينات القرن الماضي(ھل الدكتور مصّدق «
االيرانيين اثبتوا اّنھم ليسوا معتدين واّن الوضع «وعلى اّن » مھّمة جّدا عند االيرانيين« وشّدد على ان ھذه النزعة االستقاللية. »نووية

 .»الداخلي متماسك في حال حصول عدوان اجنبي

االيرانيين لن يقفوا مكتوفين امام الموت «شّدد أيضا، في اعتراف واضح باّن العقوبات االميركية الحقت اذى كبيرا بايران، على اّن   



                                   

                                             
 
 

 .»ھذه حرب إرھابية. يء الذي تريده اميركا وإسرائيل إليران، فما يحصل ضّد الشعب االيراني ھو موضوع الموت البطيءالبط
   
الف مقاتل  ١٥٠على ان الرّد على ما تتعّرض له ايران سيشمل كّل المنطقة بوجود نحو » حزب هللا«اّكد الشخص الذي عرض وجھة نظر  

بذكاء عن » حزب هللا«دافع الذي يمثل . »حور المقاوم موجود في كّل المنطقة بقّوة وسيدافع عن كيانه ورموزهالم«حليف إليران فيھا، فھذا 
 .»غرفة عمليات موحدة للمحور«موقفه مشيرا الى وجود 

   
الحرب يظل واردا في حال لم يكن لدى الذين عرضوا وجھات النظر االميركية واألوروبية واالسرائيلية الكثير يقولونه باستثناء ان احتمال  

يمكن قوله عن الوجود االيراني في   فما الذي. تجاوزت ايران خطوطا معّينة، لكّن الملفت اّنه كان ھناك شبه تجاھل لوجود حرب قائمة
تفعله  لم يوجد من يسأل ما الذي. سوريا ولبنان والعراق واليمن غير ان ھناك حربا تشنھا ايران على كّل ما ھو عربي في المنطقة

 .الميليشيات االيرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وحّتى في البحرين
    

ة ثّمة حاجة حقيقية الى استكمال مثل ھذا النوع من الندوات عن طريق وجود عربي يطرح أسئلة من نوع من األقوى في لبنان؟ الدولة اللبناني
 ، الذي يمّثل ايران؟»حزب هللا«او دويلة 

    
تتجاھل ايران، اّول ما تتجاھله، الدور الذي . ن ايران تستطيع الدفاع عن نفسھا والترويج لمشروعھا التوّسعي عبر لغة التجاھلال شّك ا 

وذلك منذ اليوم االول الندالع الثورة في ھذا البلد الذي لم يعد يتحّمل الظلم والقھر على يد نظام اقلّوي   تلعبه في الحرب على الشعب السوري
 .يكون الجوالن إسرائيليا من اجل التفّرغ، بدعم إيراني، لشّن حربه على شعب يبحث عن بعض من كرامة قبل ان

    
يتمّثل في سؤال مقتضب » ثمن الحرب اقّل من ثمن االستسالم«في نھاية المطاف، يبقى اّن الرّد الوحيد على وجھة النظر االيرانية القائلة ان 

ام االستسالم ھو متابعة السير في مشروع … دولة عادية وطبيعية تھتّم بشؤون شعبھا ورفاھه استسالم ھل عودة ايران: وفي غاية البساطة
 توّسعي يقوم أساسا على االستثمار في اثارة الغرائز المذھبية، فيما يعيش نصف الشعب االيراني تحت خّط الفقر؟

     
ّل المطلوب ھو تخلّي ايران عن اوھامھا التي ھي الطريق األقصر الى الھدم ك. ليست ھناك دولة عربية او غير عربية تريد إليران االستسالم

» الحرس الثوري»ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في ايران وحدھا، بل في كّل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية التابعة لـ. والتدمير
الجمھورية «ام ان ال قيمة للشعوب العربية لدى … ّكد من ذلكتكفي الحرب التي يتعّرض لھا الشعب السوري للتأ. االيراني وتمرح

 ؟»اإلسالمية
    

 خيرهللا خيرهللا: الكاتب  
 الشرق األوسط: المصدر  

    

   

ekherelakhbar.com 
   

https://www.ekherelakhbar.com/news/67833/ايران-امام-٣- مسارات-بعنوان- ندوة- في- الجميل   

  +|  - : PM 278 views Source ٠٥:٣٠  | ٢٠١٩-٩-١٢امام ايران محلي  ٣الجميل في ندوة بعنوان مسارات 
 

   

  
زم مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الح: "ندوة تحت عنوان" كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"نظمت مؤسسة  

، مالتي غايير "بيت المستقبل"في سراي بكفيا، شارك فيھا الرئيس أمين الجميل رئيس مؤسسة " الصمود، المناورة او التنازل: األميركي



                                   

                                             
 
 

في لبنان، مدير الدراسات في معھد واشنطن لسياسة الشرق األدنى باتريك كالوسون، المستشار السياسي في السفارة " مؤسسة كونراد"مدير 
ديمتري ليبيديف، المستشار الثقافي اإليراني عباس خاميار، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق باسم الشاب، استاذ العلوم الروسية 

السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدهللا الشايجي، سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند رحيم، الخبير والباحث في المعھد األلماني 
ية ھايكو فيمن، والباحث في المعھد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة الدكتور جاك والتنغ، الناشطة السورية عالية منصور، للشؤون الدول

  . األعالمي الدكتور محمد عبيد، واإلعالمي قاسم قصير وعدد من الخبراء والمتخصصين
  

لمستقبل ھو خلق مساحة حرة لعرض األزمات ومحاولة المساھمة ھدف بيت ا"افتتح الجميل الندوة بكلمة رحب فيھا بالحاضرين وأكد أن 
مشاكل المنطقة كبيرة جدا وموضوع المؤتمر شائك ولكننا نحاول دائما إيجاد مسار سلمي لحل "ورأى ان ". باقتراح مشاريع حلول لھا

منطقة وال يمكن حصره بأميركا وإيران بل الموضوع متشعب خصوصا في ظل الظروف الراھنة التي تمر فيھا ال: "وقال". الخالفات الدائرة
تتداخل فيه عوامل عدة تؤثر فيه بشكل مباشر، كالبعد اإلسرائيلي مع سياسة بنيامين نتنياھو غير المشجعة على حل الخالفات والمتمثلة 

كل ذلك عودة الى نقطة الصفر بمبادرات التصعيد في ما يتعلق بالقدس، الجوالن اضافة الى اإلعالن عن نيته بضم الضفة الغربية حيث يش
ي والغاء جميع المعاھدات السابقة مما سيكون له انعكاساته الكبيرة على المنطقة، فضال عن سياسته العسكرية في سوريا ولبنان والعراق الت

لنظر اليھا ضمن اطارھا للسياسة وللقيادة اإليرانية أيضا تعقيداتھا وعلينا ا"واعتبر ان ". حصلت مؤخرا والتي ال تسھل المسار السلمي
في لبنان والحشد الشعبي في العراق، او " حزب هللا"الواسع ال سيما بعد ان وسعت طھران مجال نفوذھا عبر وكالئھا في المنطقة من خالل 

لى المستوى يصعب ع"ورأى انه ". من خالل تدخلھا العسكري المباشر وممارساتھا في مضيق ھرمز والتأثير على المالحة البحرية الدولية
األميركي توقع سياسة الرئيس دونالد ترامب، وال نعرف ما ھو المتوقع في سياسته ھل سيغير مجريات األمور وھل سيذھب الى 

ھناك مؤشرات تشير إلى أنه سيقوم بذلك كما فعل مع كوريا الشمالية والطالبان إضافة الى االجتماع المتوقع بين : "وقال". المفاوضات؟
ما يھمنا ھو ان يبقى بيت : "وأعلن قائال". ميركي واإليراني في نيويورك على ھامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدةالرئيسين األ

وھمنا أن تمھد ھذه اللقاءات الى مسار . المستقبل مساحة للحوار المنفتح والحر جامعا لكل االطراف المعنية باالزمات التي تعيشھا منطقتنا
رد بين االطراف المتنازعة لحل االزمات، صحيح ان ھذا حلم ولكن سنسعى دوما الى محاولة ايجاد مسار سلمي لحل حواري حر ومتج

  ".النزاعات
تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز واندالع حرب اقليمية وكيفية رد فعل : "وعرضت خالل الندوة ثالثة سيناريوھات السيناريو األول 

نجاح الديبلوماسية الخلفية بتحقيق : "السيناريو الثاني". ن والدوليين وما ھي العوائق لھذا السيناريو في حال حدوثه؟كل من الالعبين اإلقليميي
تقدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل الى اتفاق جديد بين الواليات المتحدة وايران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة 

". يكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة ھذا السيناريو في حال حدوثه؟العمل المشتركة، وكيف س
تدھور العالقات بين اسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان الى ساحة معركة وقد يتوسع القتال الى : "السيناريو الثالث

 ".ن رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانامناطق اخرى في المنطقة، فكيف سيكو
   

  

 العرب
    

https://alarab.co.uk/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 
 

  إيران واالستسالم
ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في إيران وحدھا، بل . المطلوب ھو تخلي إيران عن أوھامھا التي ھي الطريق األقصر إلى الھدم والتدمير

 .اإليراني" الحرس الثوري"لمذھبية التابعة لـفي كل مكان تسرح فيه الميليشيات ا  
 ٢٠١٩/٠٩/١٥األحد   

    
 التخلي عن األوھام يفيد إيران قبل أي جھة أخرى  

 
إّنھا أماكن تفسح في المجال لحوارات في العمق في شأن ما يدور حاليا من أحداث خطيرة في . ال تزال في لبنان أماكن يمكن التنّفس فيھا

في بكفيا، وھو مركز أبحاث أنشأه الرئيس أمين الجمّيل الذي ال يزال قادرا على الجمع بين األفكار “ بيت المستقبل”كن أحد ھذه األما. المنطقة
 ١٩٨٢واآلراء المختلفة من دون التخلي عن مسلّماته التي دافع عنھا في ثالثة عشر لقاء مع حافظ األسد عندما كان رئيسا للجمھورية بين 

 .١٩٨٨و



                                   

                                             
 
 

    
نّظم . الذي يديره الزميل سام منّسى ندوة عن السيناريوھات المختلفة للحروب التي يمكن أن تقع في المنطقة“ بيت المستقبل“لـ كان آخر نشاط

 .األلمانية، وھي مؤسسة غير حكومية“ مؤسسة كونراد أديناور”بالتعاون مع “ بيت المستقبل”الندوة 
    

لتي تولّى فيھا أشخاص معّينون التعبير عن وجھات النظر المختلفة، بما في ذلك وجھة كان واضحا من خالل النقاشات التي شھدتھا الندوة ا
ة النظر اإلسرائيلية التي عّبر عنھا شخص أوروبي تقّمص دور اإلسرائيلي، إن االتجاه العام ھو إلى رغبة أميركية في تفادي الحرب المباشر

ميركيين في المنطقة بما يجعل الرئيس دونالد ترامب مجبرا على الرّد عسكريا بدل اللھّم إال إذا تقّصدت إيران مھاجمة جنود أ. مع إيران
 .االكتفاء بالعقوبات

    
تطورات دراماتيكية ”مّھدت للندوة ورقة عامة عن الوضع في منطقة الخليج العربي وبحر ُعمان خالل األشھر الثالثة الماضية التي شھدت 

 .“دھا إلى مستويات غير مسبوقةمتسارعة أّدت إلى تأّزم األوضاع وتصعي
    

الحرب أو اتفاق سالم أو ”ھذه السيناريوھات ھي . تحدثت الورقة التي تالھا أمين الجمّيل عن ثالثة سيناريوھات تجد المنطقة نفسھا أمامھا
 .“استمرار األزمة وانسداد أفق الحل

    
إيران ھجوما يستھدف أحد المواقع األميركية يتسبب في خسائر تنفذ . تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز”: يقول السيناريو األّول

فترد إيران بھجوم ساحق وواسع النطاق بما يؤدي إلى . باألرواح ما يدفع الواليات المتحدة إلى ضربة انتقامية للقواعد العسكرية اإليرانية
 .“ا ھي العواقب المحتملة لھذا السيناريو في حال حدوثه؟كيف سيكون رّد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وم. اندالع حرب إقليمية

    
تنجح الدبلوماسية الخلفية، أي دبلوماسية الكواليس، في تحقيق تقّدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل إلى ”: يقول السيناريو الثاني

االتفاق في شأن الملف النووي (ى خطة العمل المشتركة اتفاق جديد بين الواليات المتحدة وإيران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا عل
 .“كيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لمثل ھذا السيناريو في حال حدوثه؟). اإليراني

    
تحول لبنان إلى ساحة معركة وقد يتوسع القتال تدھورت العالقات بين إسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق في”: يقول السيناريو الثالث

إلى مناطق أخرى في المنطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانا؟ يشير 
م بعمليات من لبنان دون أن يستدعي ذلك أّن لبنان يبقى قاعدة رئيسية إليران وحزب هللا ما يسمح لھما بالقيا”السيناريو الثالث أيضا إلى 
 .“تدخال من الدول الكبرى

ال بّد من االعتراف بأّن ما شھدته الندوة كشف قدرة لدى الشخص الذي مّثل إيران على الدفاع عن وجھة نظرھا بطريقة ذكّية توحي بأن  
.  تنوي االعتداء على أحد، لكّنھا ستدافع عن نفسھاأشار ھذا الشخص إلى أن إيران ال. إيران ھي الطرف المظلوم الذي يتعّرض لعدوان
تساءل . “ھذه النزعة ھي المستھدفة”وإلى أن “ النزعة االستقاللية لدى الشعب اإليراني”تطّرق من كان يرّوج لوجھة النظر اإليرانية إلى 

كان يمتلك منظومة صاروخية أو مشروعا  )رئيس الوزراء اإليراني الذي أّمم النفط في خمسينات القرن الماضي(ھل الدكتور مصّدق ”
اإليرانيين أثبتوا أّنھم ليسوا معتدين وأّن الوضع الداخلي ”وعلى أّن “ مھّمة جّدا عند اإليرانيين”وشّدد على أن ھذه النزعة االستقاللية . “نوويا

 .“متماسك في حال حصول عدوان أجنبي
    

اإليرانيين لن يقفوا مكتوفين أمام الموت البطيء ”ية ألحقت أذى كبيرا بإيران، على أّن شّدد أيضا، في اعتراف واضح بأّن العقوبات األميرك
 .“ھذه حرب إرھابية. الذي تريده أميركا وإسرائيل إليران، فما يحصل ضّد الشعب اإليراني ھو موضوع الموت البطيء

    
ألف مقاتل  ١٥٠ه إيران سيشمل كّل المنطقة بوجود نحو على أن الرّد على ما تتعّرض ل“ حزب هللا”أّكد الشخص الذي عرض وجھة نظر 

بذكاء عن “ حزب هللا”دافع الذي يمثل . “المحور المقاوم موجود في كّل المنطقة بقّوة وسيدافع عن كيانه ورموزه”حليف إليران فيھا، فھذا 
 .“غرفة عمليات موحدة للمحور”موقفه مشيرا إلى وجود 

    
النظر األميركية واألوروبية واإلسرائيلية الكثير يقولونه باستثناء أن احتمال الحرب يظل واردا في حال  لم يكن لدى الذين عرضوا وجھات

فما الذي يمكن قوله عن الوجود اإليراني في . تجاوزت إيران خطوطا معّينة، لكّن الملفت أّنه كان ھناك شبه تجاھل لوجود حرب قائمة
لم يوجد من يسأل ما الذي تفعله . اك حربا تشّنھا إيران على كّل ما ھو عربي في المنطقةسوريا ولبنان والعراق واليمن غير أن ھن

 الميليشيات اإليرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وحّتى في البحرين؟
    

لبنان؟ الدولة اللبنانية  ثّمة حاجة حقيقية إلى استكمال مثل ھذا النوع من الندوات عن طريق وجود عربي يطرح أسئلة من نوع من األقوى في
 ، الذي يمّثل إيران؟“حزب هللا”أو دويلة 

    
تتجاھل إيران، أّول ما تتجاھله، الدور الذي تلعبه . ال شّك أن إيران تستطيع الدفاع عن نفسھا والترويج لمشروعھا التوّسعي عبر لغة التجاھل



                                   

                                             
 
 

رة في ھذا البلد الذي لم يعد يتحّمل الظلم والقھر على يد نظام أقلوي قبل في الحرب على الشعب السوري وذلك منذ اليوم األول الندالع الثو
 .أن يكون الجوالن إسرائيليا من أجل التفّرغ، بدعم إيراني، لشّن حربه على شعب يبحث عن بعض من كرامة

    
يتمّثل في سؤال مقتضب “ من ثمن االستسالم ثمن الحرب أقلّ ”في نھاية المطاف، يبقى أّن الرّد الوحيد على وجھة النظر اإليرانية القائلة إن 

أم االستسالم ھو متابعة السير في مشروع … ھل عودة إيران دولة عادية وطبيعية تھتّم بشؤون شعبھا ورفاھه استسالم: وفي غاية البساطة
 خّط الفقر؟توّسعي يقوم أساسا على االستثمار في إثارة الغرائز المذھبية، فيما يعيش نصف الشعب اإليراني تحت 

    
كالّ المطلوب ھو تخلّي إيران عن أوھامھا التي ھي الطريق األقصر إلى . ليست ھناك دولة عربية أو غير عربية تريد إليران االستسالم

الحرس “ال يقتصر على الھدم والتدمير في إيران وحدھا، بل في كّل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية التابعة لـ ھذا. الھدم والتدمير
الجمھورية ”أم أن ال قيمة للشعوب العربية لدى … تكفي الحرب التي يتعّرض لھا الشعب السوري للتأّكد من ذلك. اإليراني وتمرح“ الثوري

  ؟“اإلسالمية
 خيرهللا خيرهللا 
  
  
  
  

Newlebanon    
https://www.newlebanon.info/lebanon-now/425736/ترامب- سياسة-توقع- األميركي- المستوى- على- يصعب- الجميل- أمين 

 ميركي توقع سياسة ترامبيصعب على المستوى األ: أمين الجميل 

     
  

الصمود، المناورة : مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الحزم األميركي"أكد رئيس الجمھورية االسبق أمين الجميل خالل ندوة تحت عنوان 
 ".شاريع حلول لھاھدف بيت المستقبل ھو خلق مساحة حرة لعرض األزمات ومحاولة المساھمة باقتراح م"في سراي بكفيا أن " او التنازل  

    
، مشيراً إلى أن "مشاكل المنطقة كبيرة جدا وموضوع المؤتمر شائك ولكننا نحاول دائما إيجاد مسار سلمي لحل الخالفات الدائرة"ورأى ان 

عدة  الموضوع متشعب خصوصا في ظل الظروف الراھنة التي تمر فيھا المنطقة وال يمكن حصره بأميركا وإيران بل تتداخل فيه عوامل"
تؤثر فيه بشكل مباشر، كالبعد اإلسرائيلي مع سياسة بنيامين نتنياھو غير المشجعة على حل الخالفات والمتمثلة بمبادرات التصعيد في ما 
يتعلق بالقدس، الجوالن اضافة الى اإلعالن عن نيته بضم الضفة الغربية حيث يشكل ذلك عودة الى نقطة الصفر والغاء جميع المعاھدات 

قة مما سيكون له انعكاساته الكبيرة على المنطقة، فضال عن سياسته العسكرية في سوريا ولبنان والعراق التي حصلت مؤخرا والتي ال الساب
 ".تسھل المسار السلمي

    
ان مجال نفوذھا للسياسة وللقيادة اإليرانية أيضا تعقيداتھا وعلينا النظر اليھا ضمن اطارھا الواسع ال سيما بعد ان وسعت طھر"واعتبر ان 

في لبنان والحشد الشعبي في العراق، او من خالل تدخلھا العسكري المباشر وممارساتھا في " حزب هللا"عبر وكالئھا في المنطقة من خالل 
ال يصعب على المستوى األميركي توقع سياسة الرئيس دونالد ترامب، و"ورأى انه " مضيق ھرمز والتأثير على المالحة البحرية الدولية

 ".نعرف ما ھو المتوقع في سياسته ھل سيغير مجريات األمور وھل سيذھب الى المفاوضات؟
    

ھناك مؤشرات تشير إلى أنه سيقوم بذلك كما فعل مع كوريا الشمالية والطالبان إضافة الى االجتماع المتوقع بين الرئيسين "ولفت إلى ان 
ما يھمنا ھو ان يبقى بيت المستقبل مساحة "، معلناً أن "الجمعية العامة لألمم المتحدة األميركي واإليراني في نيويورك على ھامش اجتماعات

د للحوار المنفتح والحر جامعا لكل الجھات المعنية باالزمات التي تعيشھا منطقتنا وھمنا أن تمھد ھذه اللقاءات الى مسار حواري حر ومتجر
 ".حلم ولكن سنسعى دوما الى محاولة ايجاد مسار سلمي لحل النزاعاتبين االطراف المتنازعة لحل االزمات، صحيح ان ھذا 

    

   

   



                                   

                                             
 
 

  النشرة
https://www.elnashra.com/news/show/1346259/سياسة-توقع-األميركي-المستوى-على-يصعب-:الجميل-أمين- 

  

 على المستوى األميركي توقع سياسة ترامبيصعب : أمين الجميل
 سياسة١٦:٥٧   ٢٠١٩أيلول  ١٢الخميس   

    
الصمود، المناورة : مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الحزم األميركي"أكد رئيس الجمھورية االسبق أمين الجميل خالل ندوة تحت عنوان 

 ".حة حرة لعرض األزمات ومحاولة المساھمة باقتراح مشاريع حلول لھاھدف بيت المستقبل ھو خلق مسا"في سراي بكفيا أن " او التنازل
    

، مشيراً إلى أن "مشاكل المنطقة كبيرة جدا وموضوع المؤتمر شائك ولكننا نحاول دائما إيجاد مسار سلمي لحل الخالفات الدائرة"ورأى ان 
 يمكن حصره بأميركا وإيران بل تتداخل فيه عوامل عدة الموضوع متشعب خصوصا في ظل الظروف الراھنة التي تمر فيھا المنطقة وال"

تؤثر فيه بشكل مباشر، كالبعد اإلسرائيلي مع سياسة بنيامين نتنياھو غير المشجعة على حل الخالفات والمتمثلة بمبادرات التصعيد في ما 
ودة الى نقطة الصفر والغاء جميع المعاھدات يتعلق بالقدس، الجوالن اضافة الى اإلعالن عن نيته بضم الضفة الغربية حيث يشكل ذلك ع

السابقة مما سيكون له انعكاساته الكبيرة على المنطقة، فضال عن سياسته العسكرية في سوريا ولبنان والعراق التي حصلت مؤخرا والتي ال 
 ".تسھل المسار السلمي

    
ليھا ضمن اطارھا الواسع ال سيما بعد ان وسعت طھران مجال نفوذھا للسياسة وللقيادة اإليرانية أيضا تعقيداتھا وعلينا النظر ا"واعتبر ان 

في لبنان والحشد الشعبي في العراق، او من خالل تدخلھا العسكري المباشر وممارساتھا في " حزب هللا"عبر وكالئھا في المنطقة من خالل 
توى األميركي توقع سياسة الرئيس دونالد ترامب، وال يصعب على المس"ورأى انه " مضيق ھرمز والتأثير على المالحة البحرية الدولية

 ".نعرف ما ھو المتوقع في سياسته ھل سيغير مجريات األمور وھل سيذھب الى المفاوضات؟
    

ھناك مؤشرات تشير إلى أنه سيقوم بذلك كما فعل مع كوريا الشمالية والطالبان إضافة الى االجتماع المتوقع بين الرئيسين "ولفت إلى ان 
ما يھمنا ھو ان يبقى بيت المستقبل مساحة "، معلناً أن "ألميركي واإليراني في نيويورك على ھامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدةا

د للحوار المنفتح والحر جامعا لكل الجھات المعنية باالزمات التي تعيشھا منطقتنا وھمنا أن تمھد ھذه اللقاءات الى مسار حواري حر ومتجر
 ".ين االطراف المتنازعة لحل االزمات، صحيح ان ھذا حلم ولكن سنسعى دوما الى محاولة ايجاد مسار سلمي لحل النزاعاتب
    

   

 لكتائبا
    
-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-taeb.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3https://ka
-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7
-%D8%A7%D9%88%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87

%D9%81%D9%8A/2019/09/12/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1 

  

 ايران وّسعت مجال نفوذھا عبر وكالئھا في المنطقة من خالل حزب هللا والحشد الشعبي: الرئيس الجمّيل
 محليات  

 )بتوقيت بيروت( ٠٥:٠٤الساعة  ٢٠١٩أيلول  ١٢الخميس    

 



                                   

                                             
 
 

    
: مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الحزم األميركي:" نظمت مؤسسة بيت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ندوة تحت عنوان

وشارك فيھا الرئيس أمين الجمّيل رئيس مؤسسة بيت المستقبل، مالتي غايير مدير مؤسسة , في سراي بكفيا" الصمود، المناورة او التنازل
لبنان، مدير الدراسات في معھد واشنطن لسياسة الشرق األدنى باتريك كالوسون، المستشار السياسي في السفارة الروسية كونراد في 

ية في ديمتري ليبيديف، المستشار الثقافي اإليراني عباس خاميار، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق باسم الشاب، استاذ العلوم السياس
تور عبدهللا الشايجي، سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند رحيم، الخبير والباحث في المعھد األلماني للشؤون الدولية جامعة الكويت الدك

ھايكو فيمن، والباحث في المعھد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة الدكتور جاك والتنغ، الناشطة السورية عالية منصور، األعالمي 
 .المي قاسم قصير وعدد من الخبراء والمتخصصينالدكتور محمد عبيد، واإلع

    
افتتح الرئيس الجمّيل الندوة بكلمة رحب فيھا بالحاضرين وأكد أن ھدف بيت المستقبل ھو خلق مساحة حرة لعرض األزمات ومحاولة 

حاول دائما إيجاد مسار سلمي ورأى ان مشاكل المنطقة كبيرة جدا وموضوع المؤتمر شائك ولكننا ن. مشاريع حلول لھا  المساھمة باقتراح
الموضوع متشعب خصوصا في ظل الظروف الراھنة التي تمر فيھا المنطقة وال يمكن حصره بأميركا وإيران :" وقال. لحل الخالفات الدائرة

لخالفات والمتمثلة بل تتداخل فيه عوامل عدة تؤثر فيه بشكل مباشر، كالبعد اإلسرائيلي مع سياسة بنيامين نتيياھو غير المشجعة على حل ا
اضافة الى اإلعالن عن نيته بضم الضفة الغربية حيث يشكل ذلك عودة الى نقطة الصفر   في ما يتعلق بالقدس، الجوالن  بمبادرات التصعيد

والعراق التي  انعكاساته الكبيرة على المنطقة، فضال عن سياسته العسكرية في سوريا ولبنان  والغاء جميع المعاھدات السابقة مما سيكون له
 .حصلت مؤخرا والتي ال تسھل المسار السلمي

    
ان للسياسة وللقيادة اإليرانية أيضا تعقيداتھا وعلينا النظر اليھا ضمن اطارھا الواسع ال سيما بعد ان وسعت طھران : واعتبر الرئيس الجمّيل

لشعبي في العراق، او من خالل تدخلھا العسكري المباشر مجال نفوذھا عبر وكالئھا في المنطقة من خالل حزب هللا في لبنان والحشد ا
 .وممارساتھا في مضيق ھرمز والتأثير على المالحة البحرية الدولية

    
المستوى األميركي توقع سياسة الرئيس دونالد ترامب، وال نعرف ما ھو المتوقع في سياسته ھل سيغير مجريات   ورأى انه يصعب على

ھناك مؤشرات تشير إلى أنه سيقوم بذلك كما فعل مع كوريا الشمالية والطالبان إضافة الى :" فاوضات؟ وقالاألمور وھل سيذھب الى الم
 .االجتماع المتوقع بين الرئيسين األميركي واإليراني في نيزيزرك على ھامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

    
وھمنا . جامعا لكل االطراف المعنية باالزمات التي تعيشھا منطقتنا  حوار المنفتح والحرھو ان يبقى بيت المستقبل مساحة لل  ما يھمنا: وأعلن

أن تمھد ھذه اللقاءات الى مسار حواري حر ومتجرد بين االطراف المتنازعة لحل االزمات، صحيح ان ھذا حلم ولكن سنسعى دوما الى 
 .محاولة ايجاد مسار سلمي لحل النزاعات

    

 السيناريوھات
    

تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز واندالع حرب اقليمية وكيفية رد فعل كل : ضت خالل الندوة ثالث سيناريوھات السيناريو األولوعر
 من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العوائق لھذا السيناريو في حال حدوثه؟

    
راق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل الى اتفاق جديد بين الواليات المتحدة نجاح الديبلوماسية الخلفية بتحقيق تقدم واخت: السيناريو الثاني

وايران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة، وكيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي 
 العواقب المحتملة ھذا السيناريو في حال حدوثه؟

    
ھور العالقات بين اسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان الى ساحة معركة وقد يتوسع القتال الى مناطق تد: السيناريو الثالث

 .اخرى في المنطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانا
   

  

 العربية
    

https://www.alarabiya.net/ar/politics/2019/09/15/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html 



                                   

                                             
 
 

  

 إيران واالستسالم
 KSA 01:46 - GMT 22:46 ٢٠١٩سبتمبر  ١٥ -ھـ  ١٤٤١محرم  ١٦األحد : تارخ النشر  

   
 ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في إيران وحدھا، بل. المطلوب ھو تخلي إيران عن أوھامھا التي ھي الطريق األقصر إلى الھدم والتدمير

 .اإليراني" الحرس الثوري"في كل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية التابعة لـ  
    

إّنھا أماكن تفسح في المجال لحوارات في العمق في شأن ما يدور حاليا من أحداث خطيرة في . ال تزال في لبنان أماكن يمكن التنّفس فيھا
مركز أبحاث أنشأه الرئيس أمين الجمّيل الذي ال يزال قادرا على الجمع بين األفكار  في بكفيا، وھو“ بيت المستقبل”أحد ھذه األماكن . المنطقة

 ١٩٨٢واآلراء المختلفة من دون التخلي عن مسلّماته التي دافع عنھا في ثالثة عشر لقاء مع حافظ األسد عندما كان رئيسا للجمھورية بين 
 .١٩٨٨و
    

نّظم . زميل سام منّسى ندوة عن السيناريوھات المختلفة للحروب التي يمكن أن تقع في المنطقةالذي يديره ال“ بيت المستقبل“كان آخر نشاط لـ
 .األلمانية، وھي مؤسسة غير حكومية“ مؤسسة كونراد أديناور”بالتعاون مع “ بيت المستقبل”الندوة 

    
تعبير عن وجھات النظر المختلفة، بما في ذلك وجھة كان واضحا من خالل النقاشات التي شھدتھا الندوة التي تولّى فيھا أشخاص معّينون ال

ة النظر اإلسرائيلية التي عّبر عنھا شخص أوروبي تقّمص دور اإلسرائيلي، إن االتجاه العام ھو إلى رغبة أميركية في تفادي الحرب المباشر
ئيس دونالد ترامب مجبرا على الرّد عسكريا بدل اللھّم إال إذا تقّصدت إيران مھاجمة جنود أميركيين في المنطقة بما يجعل الر. مع إيران

 .االكتفاء بالعقوبات
    

تطورات دراماتيكية ”مّھدت للندوة ورقة عامة عن الوضع في منطقة الخليج العربي وبحر ُعمان خالل األشھر الثالثة الماضية التي شھدت 
 .“متسارعة أّدت إلى تأّزم األوضاع وتصعيدھا إلى مستويات غير مسبوقة

    
الحرب أو اتفاق سالم أو ”ھذه السيناريوھات ھي . تحدثت الورقة التي تالھا أمين الجمّيل عن ثالثة سيناريوھات تجد المنطقة نفسھا أمامھا

 .“استمرار األزمة وانسداد أفق الحل
    

األميركية يتسبب في خسائر تنفذ إيران ھجوما يستھدف أحد المواقع . تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز”: يقول السيناريو األّول
فترد إيران بھجوم ساحق وواسع النطاق بما يؤدي إلى . باألرواح ما يدفع الواليات المتحدة إلى ضربة انتقامية للقواعد العسكرية اإليرانية

 .“ناريو في حال حدوثه؟كيف سيكون رّد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لھذا السي. اندالع حرب إقليمية
    

تنجح الدبلوماسية الخلفية، أي دبلوماسية الكواليس، في تحقيق تقّدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل إلى ”: يقول السيناريو الثاني
ي شأن الملف النووي االتفاق ف(اتفاق جديد بين الواليات المتحدة وإيران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة 

 .“كيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لمثل ھذا السيناريو في حال حدوثه؟). اإليراني
    

توسع القتال تدھورت العالقات بين إسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان إلى ساحة معركة وقد ي”: يقول السيناريو الثالث
إلى مناطق أخرى في المنطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانا؟ يشير 

ي ذلك أّن لبنان يبقى قاعدة رئيسية إليران وحزب هللا ما يسمح لھما بالقيام بعمليات من لبنان دون أن يستدع”السيناريو الثالث أيضا إلى 
 .“تدخال من الدول الكبرى

    
ال بّد من االعتراف بأّن ما شھدته الندوة كشف قدرة لدى الشخص الذي مّثل إيران على الدفاع عن وجھة نظرھا بطريقة ذكّية توحي بأن 

. ا ستدافع عن نفسھاأشار ھذا الشخص إلى أن إيران ال تنوي االعتداء على أحد، لكّنھ. إيران ھي الطرف المظلوم الذي يتعّرض لعدوان
تساءل . “ھذه النزعة ھي المستھدفة”وإلى أن “ النزعة االستقاللية لدى الشعب اإليراني”تطّرق من كان يرّوج لوجھة النظر اإليرانية إلى 

شروعا كان يمتلك منظومة صاروخية أو م) رئيس الوزراء اإليراني الذي أّمم النفط في خمسينات القرن الماضي(ھل الدكتور مصّدق ”
اإليرانيين أثبتوا أّنھم ليسوا معتدين وأّن الوضع الداخلي ”وعلى أّن “ مھّمة جّدا عند اإليرانيين”وشّدد على أن ھذه النزعة االستقاللية . “نوويا

 .“متماسك في حال حصول عدوان أجنبي
    

اإليرانيين لن يقفوا مكتوفين أمام الموت البطيء ”أّن  شّدد أيضا، في اعتراف واضح بأّن العقوبات األميركية ألحقت أذى كبيرا بإيران، على
 .“ھذه حرب إرھابية. الذي تريده أميركا وإسرائيل إليران، فما يحصل ضّد الشعب اإليراني ھو موضوع الموت البطيء

  



                                   

                                             
 
 

ألف مقاتل  ١٥٠د نحو على أن الرّد على ما تتعّرض له إيران سيشمل كّل المنطقة بوجو“ حزب هللا”أّكد الشخص الذي عرض وجھة نظر
بذكاء عن “ حزب هللا”دافع الذي يمثل . “المحور المقاوم موجود في كّل المنطقة بقّوة وسيدافع عن كيانه ورموزه”حليف إليران فيھا، فھذا 
 .“غرفة عمليات موحدة للمحور”موقفه مشيرا إلى وجود 

    
إلسرائيلية الكثير يقولونه باستثناء أن احتمال الحرب يظل واردا في حال لم يكن لدى الذين عرضوا وجھات النظر األميركية واألوروبية وا

فما الذي يمكن قوله عن الوجود اإليراني في . تجاوزت إيران خطوطا معّينة، لكّن الملفت أّنه كان ھناك شبه تجاھل لوجود حرب قائمة
لم يوجد من يسأل ما الذي تفعله . ا ھو عربي في المنطقةسوريا ولبنان والعراق واليمن غير أن ھناك حربا تشّنھا إيران على كّل م
 الميليشيات اإليرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وحّتى في البحرين؟

    
ة ثّمة حاجة حقيقية إلى استكمال مثل ھذا النوع من الندوات عن طريق وجود عربي يطرح أسئلة من نوع من األقوى في لبنان؟ الدولة اللبناني

 ، الذي يمّثل إيران؟“حزب هللا”يلة أو دو
    

تتجاھل إيران، أّول ما تتجاھله، الدور الذي تلعبه . ال شّك أن إيران تستطيع الدفاع عن نفسھا والترويج لمشروعھا التوّسعي عبر لغة التجاھل
حّمل الظلم والقھر على يد نظام أقلوي قبل في الحرب على الشعب السوري وذلك منذ اليوم األول الندالع الثورة في ھذا البلد الذي لم يعد يت

 .أن يكون الجوالن إسرائيليا من أجل التفّرغ، بدعم إيراني، لشّن حربه على شعب يبحث عن بعض من كرامة
    

سؤال مقتضب يتمّثل في “ ثمن الحرب أقّل من ثمن االستسالم”في نھاية المطاف، يبقى أّن الرّد الوحيد على وجھة النظر اإليرانية القائلة إن 
أم االستسالم ھو متابعة السير في مشروع … ھل عودة إيران دولة عادية وطبيعية تھتّم بشؤون شعبھا ورفاھه استسالم: وفي غاية البساطة

 توّسعي يقوم أساسا على االستثمار في إثارة الغرائز المذھبية، فيما يعيش نصف الشعب اإليراني تحت خّط الفقر؟
    

كالّ المطلوب ھو تخلّي إيران عن أوھامھا التي ھي الطريق األقصر إلى . بية أو غير عربية تريد إليران االستسالمليست ھناك دولة عر
الحرس “ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في إيران وحدھا، بل في كّل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية التابعة لـ. الھدم والتدمير

الجمھورية ”أم أن ال قيمة للشعوب العربية لدى … في الحرب التي يتعّرض لھا الشعب السوري للتأّكد من ذلكتك. اإليراني وتمرح“ الثوري
 ؟“اإلسالمية

    
 "االتحاد"نقال عن * 
  

 ulf365G 

    

https://gulf365.co/world-news/5948418/أوھامھا- عن-إيران-تخلي-ھو-المطلوب-- هللا-خير.html 

 

 المطلوب ھو تخلي إيران عن أوھامھا: خير هللا 
    

لتدمير أكد الكاتب اللبناني المعروف، خير هللا خير هللا، أن المطلوب حالياً ھو تخلي إيران عن أوھامھا التي ھي الطريق األقصر إلى الھدم وا
الحرس "كل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية التابعة لـالفتاً إلى أن ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في إيران وحدھا، بل في .. 

 .اإليراني" الثوري
    

يديره الزميل سام “ بيت المستقبل“وأستعرض خير هللا في مقال له تفاصيل ندوة استضافھا مركز أبحاث أنشأه الرئيس أمين الجمّيل يدعى 
مؤسسة كونراد ”بالتعاون مع “ بيت المستقبل”نّظم الندوة . قع في المنطقةمنّسى وتحدثت عن السيناريوھات المختلفة للحروب التي يمكن أن ت

.األلمانية، وھي مؤسسة غير حكومية“ أديناور



                                   

                                             
 
 

    
كان واضحا من خالل النقاشات التي شھدتھا الندوة التي تولّى فيھا أشخاص معّينون التعبير عن وجھات النظر المختلفة، بما في ذلك "وقال 

يلية التي عّبر عنھا شخص أوروبي تقّمص دور اإلسرائيلي، إن االتجاه العام ھو إلى رغبة أميركية في تفادي الحرب وجھة النظر اإلسرائ
اللھّم إال إذا تقّصدت إيران مھاجمة جنود أميركيين في المنطقة بما يجعل الرئيس دونالد ترامب مجبرا على الرّد عسكريا . المباشرة مع إيران
 " .اتبدل االكتفاء بالعقوب

    
تطورات ”مّھدت للندوة ورقة عامة عن الوضع في منطقة الخليج العربي وبحر ُعمان خالل األشھر الثالثة الماضية التي شھدت "وأضاف 

 ".“دراماتيكية متسارعة أّدت إلى تأّزم األوضاع وتصعيدھا إلى مستويات غير مسبوقة
    

ھذه السيناريوھات ھي . ل تحدثت عن ثالثة سيناريوھات تجد المنطقة نفسھا أمامھاويشير خير هللا إلى أن الورقة التي تالھا أمين الجميّ 
 .“الحرب أو اتفاق سالم أو استمرار األزمة وانسداد أفق الحل”
    

ركية تنفذ إيران ھجوما يستھدف أحد المواقع األمي. تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز"يقول السيناريو األّول، بحسب خير هللا خير هللا 
فترد إيران بھجوم ساحق وواسع النطاق . يتسبب في خسائر باألرواح ما يدفع الواليات المتحدة إلى ضربة انتقامية للقواعد العسكرية اإليرانية

في حال  كيف سيكون رّد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لھذا السيناريو. بما يؤدي إلى اندالع حرب إقليمية
 " .حدوثه؟

    
تنجح الدبلوماسية الخلفية، أي دبلوماسية الكواليس، في تحقيق تقّدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل : "فيما يقول السيناريو الثاني

في شأن الملف النووي االتفاق (إلى اتفاق جديد بين الواليات المتحدة وإيران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة 
 " .كيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة لمثل ھذا السيناريو في حال حدوثه؟). اإليراني

    
يتوسع القتال  تدھورت العالقات بين إسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان إلى ساحة معركة وقد: "يقول السيناريو الثالث

إلى مناطق أخرى في المنطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانا؟ يشير 
دعي ذلك أّن لبنان يبقى قاعدة رئيسية إليران وحزب هللا ما يسمح لھما بالقيام بعمليات من لبنان دون أن يست”السيناريو الثالث أيضا إلى 
 " .تدخال من الدول الكبرى

   

  
ويؤكد الكاتب على ضرورة االعتراف بأّن ما شھدته الندوة كشف قدرة لدى الشخص الذي مّثل إيران على الدفاع عن وجھة نظرھا بطريقة 

 .ذكّية توحي بأن إيران ھي الطرف المظلوم الذي يتعّرض لعدوان   
    

تطّرق من كان يرّوج لوجھة النظر اإليرانية . نوي االعتداء على أحد، لكّنھا ستدافع عن نفسھاأشار ھذا الشخص إلى أن إيران ال ت"ويقول 
رئيس الوزراء اإليراني (ھل الدكتور مصّدق ”تساءل . “ھذه النزعة ھي المستھدفة”وإلى أن “ النزعة االستقاللية لدى الشعب اإليراني”إلى 

مھّمة ”وشّدد على أن ھذه النزعة االستقاللية . “ن يمتلك منظومة صاروخية أو مشروعا نووياكا) الذي أّمم النفط في خمسينات القرن الماضي
 " .اإليرانيين أثبتوا أّنھم ليسوا معتدين وأّن الوضع الداخلي متماسك في حال حصول عدوان أجنبي”وعلى أّن “ جّدا عند اإليرانيين

    
اإليرانيين لن يقفوا مكتوفين أمام ”وبات األميركية ألحقت أذى كبيرا بإيران، على أّن شّدد أيضا، في اعتراف واضح بأّن العق"وبحسب الكاتب 

 " .ھذه حرب إرھابية. الموت البطيء الذي تريده أميركا وإسرائيل إليران، فما يحصل ضّد الشعب اإليراني ھو موضوع الموت البطيء
    

ت النظر األميركية واألوروبية واإلسرائيلية الكثير يقولونه باستثناء أن احتمال لم يكن لدى الذين عرضوا وجھا"كما يؤكد خير هللا خير هللا 
 ".الحرب يظل واردا في حال تجاوزت إيران خطوطا معّينة، لكّن الملفت أّنه كان ھناك شبه تجاھل لوجود حرب قائمة

    
غير أن ھناك حربا تشّنھا إيران على كّل ما ھو عربي في  فما الذي يمكن قوله عن الوجود اإليراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن"وقال 
 "لم يوجد من يسأل ما الذي تفعله الميليشيات اإليرانية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وحّتى في البحرين؟. المنطقة

    
عربي يطرح أسئلة من نوع من األقوى ويرى خيرهللا خيرهللا أن ثّمة حاجة حقيقية إلى استكمال مثل ھذا النوع من الندوات عن طريق وجود 

 ، الذي يمّثل إيران؟“حزب هللا”في لبنان؟ الدولة اللبنانية أو دويلة 
    

يتمّثل “ ثمن الحرب أقّل من ثمن االستسالم”وبحسب الكاتب، في نھاية المطاف، يبقى أّن الرّد الوحيد على وجھة النظر اإليرانية القائلة إن 
أم االستسالم ھو متابعة … ھل عودة إيران دولة عادية وطبيعية تھتّم بشؤون شعبھا ورفاھه استسالم: بساطةفي سؤال مقتضب وفي غاية ال



                                   

                                             
 
 

 السير في مشروع توّسعي يقوم أساسا على االستثمار في إثارة الغرائز المذھبية، فيما يعيش نصف الشعب اإليراني تحت خّط الفقر؟
    

كالّ المطلوب ھو تخلّي إيران عن أوھامھا التي ھي الطريق األقصر . بية تريد إليران االستسالموأكد أنه ليست ھناك دولة عربية أو غير عر
الحرس “ھذا ال يقتصر على الھدم والتدمير في إيران وحدھا، بل في كّل مكان تسرح فيه الميليشيات المذھبية التابعة لـ. إلى الھدم والتدمير

الجمھورية ”أم أن ال قيمة للشعوب العربية لدى … يتعّرض لھا الشعب السوري للتأّكد من ذلك تكفي الحرب التي. اإليراني وتمرح“ الثوري
 ؟“اإلسالمية

    
  

المطلوب ھو تخلي إيران عن أوھامھا لھذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات : كانت ھذه تفاصيل خبر خير هللا 
 .ا يمكنك اإلشتراك في نظام التنبيھات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما ھو جديدالكامله ولمتابعة جميع أخبارن  

    
بالتاكد منه وربما تم  ٣٦٥وقد قام فريق التحرير في الخليج  ٣٦٥كما َتْجَدُر األشاراة بأن الخبر األصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 

 .لكامل اواالقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت ھذا الخبر من مصدره االساسيالتعديل علية وربما قد يكون تم نقله با
 
  

 المركزية
    

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/151628/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A-%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-3-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%B9%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3 

  
 يصعب توقع سياسة ترامب": امام ايران ٣مسارات "الجمّيل في ندوة 

 

مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الحزم : "ندوة تحت عنوان" كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"نظمت مؤسسة  
، مالتي غايير "بيت المستقبل"في سراي بكفيا، شارك فيھا الرئيس أمين الجميل رئيس مؤسسة " الصمود، المناورة او التنازل: األميركي

في لبنان، مدير الدراسات في معھد واشنطن لسياسة الشرق األدنى باتريك كالوسون، المستشار السياسي في السفارة " رادمؤسسة كون"مدير 
م الروسية ديمتري ليبيديف، المستشار الثقافي اإليراني عباس خاميار، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق باسم الشاب، استاذ العلو

ويت الدكتور عبدهللا الشايجي، سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند رحيم، الخبير والباحث في المعھد األلماني السياسية في جامعة الك
، للشؤون الدولية ھايكو فيمن، والباحث في المعھد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة الدكتور جاك والتنغ، الناشطة السورية عالية منصور

 .د، واإلعالمي قاسم قصير وعدد من الخبراء والمتخصصيناألعالمي الدكتور محمد عبي  
    

 الجميل
ھدف بيت المستقبل ھو خلق مساحة حرة لعرض األزمات ومحاولة المساھمة "افتتح الجميل الندوة بكلمة رحب فيھا بالحاضرين وأكد أن 

ولكننا نحاول دائما إيجاد مسار سلمي لحل  مشاكل المنطقة كبيرة جدا وموضوع المؤتمر شائك"ورأى ان ". باقتراح مشاريع حلول لھا
الموضوع متشعب خصوصا في ظل الظروف الراھنة التي تمر فيھا المنطقة وال يمكن حصره بأميركا وإيران بل : "وقال". الخالفات الدائرة

ة على حل الخالفات والمتمثلة تتداخل فيه عوامل عدة تؤثر فيه بشكل مباشر، كالبعد اإلسرائيلي مع سياسة بنيامين نتنياھو غير المشجع
بمبادرات التصعيد في ما يتعلق بالقدس، الجوالن اضافة الى اإلعالن عن نيته بضم الضفة الغربية حيث يشكل ذلك عودة الى نقطة الصفر 

ولبنان والعراق التي  والغاء جميع المعاھدات السابقة مما سيكون له انعكاساته الكبيرة على المنطقة، فضال عن سياسته العسكرية في سوريا
 ".حصلت مؤخرا والتي ال تسھل المسار السلمي  

    
للسياسة وللقيادة اإليرانية أيضا تعقيداتھا وعلينا النظر اليھا ضمن اطارھا الواسع ال سيما بعد ان وسعت طھران مجال نفوذھا "واعتبر ان 

في العراق، او من خالل تدخلھا العسكري المباشر وممارساتھا في  في لبنان والحشد الشعبي" حزب هللا"عبر وكالئھا في المنطقة من خالل 
 ".مضيق ھرمز والتأثير على المالحة البحرية الدولية

  



                                   

                                             
 
 

يصعب على المستوى األميركي توقع سياسة الرئيس دونالد ترامب، وال نعرف ما ھو المتوقع في سياسته ھل سيغير مجريات "ورأى انه 
ھناك مؤشرات تشير إلى أنه سيقوم بذلك كما فعل مع كوريا الشمالية والطالبان إضافة الى : "وقال". ات؟األمور وھل سيذھب الى المفاوض

 ".االجتماع المتوقع بين الرئيسين األميركي واإليراني في نيويورك على ھامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة
    

. حة للحوار المنفتح والحر جامعا لكل االطراف المعنية باالزمات التي تعيشھا منطقتناما يھمنا ھو ان يبقى بيت المستقبل مسا: "وأعلن قائال
وھمنا أن تمھد ھذه اللقاءات الى مسار حواري حر ومتجرد بين االطراف المتنازعة لحل االزمات، صحيح ان ھذا حلم ولكن سنسعى دوما 

 ".الى محاولة ايجاد مسار سلمي لحل النزاعات
    

 السيناريوھات
تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز واندالع حرب اقليمية وكيفية رد فعل : "وعرضت خالل الندوة ثالثة سيناريوھات السيناريو األول

 ".كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العوائق لھذا السيناريو في حال حدوثه؟  
م واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل الى اتفاق جديد بين الواليات المتحدة نجاح الديبلوماسية الخلفية بتحقيق تقد: "السيناريو الثاني

وايران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة، وكيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي 
 ".العواقب المحتملة ھذا السيناريو في حال حدوثه؟  

تدھور العالقات بين اسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان الى ساحة معركة وقد يتوسع القتال الى : "لثالسيناريو الثا
 ".مناطق اخرى في المنطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واألكثر رجحانا  

    
  
  
  
  

 الوكالة الوطنية لإلعالم
    

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/432918/ 

   

يصعب على المستوى األميركي توقع سياسة ترامب وھل سيغير مجريات األمور ام يذھب : امام ايران ٣الجميل في ندوة بعنوان مسارات 
 الى المفاوضات؟

 سياسة١٦:٥٥الساعة  ٢٠١٩أيلول  ١٢س الخمي  

   
    
    

مسارات ثالثة امام ايران لمواجھة الحزم : "ندوة تحت عنوان" كونراد اديناور"بالتعاون مع مؤسسة " بيت المستقبل"نظمت مؤسسة  -وطنية 
، مالتي غايير "بيت المستقبل"ة في سراي بكفيا، شارك فيھا الرئيس أمين الجميل رئيس مؤسس" الصمود، المناورة او التنازل: األميركي

في لبنان، مدير الدراسات في معھد واشنطن لسياسة الشرق األدنى باتريك كالوسون، المستشار السياسي في السفارة " مؤسسة كونراد"مدير 
اسم الشاب، استاذ العلوم الروسية ديمتري ليبيديف، المستشار الثقافي اإليراني عباس خاميار، الوزير السابق روجيه ديب، النائب السابق ب

السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدهللا الشايجي، سفيرة العراق السابقة في واشنطن رند رحيم، الخبير والباحث في المعھد األلماني 
لسورية عالية منصور، للشؤون الدولية ھايكو فيمن، والباحث في المعھد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة الدكتور جاك والتنغ، الناشطة ا

 .األعالمي الدكتور محمد عبيد، واإلعالمي قاسم قصير وعدد من الخبراء والمتخصصين  
    

 الجميل
ھدف بيت المستقبل ھو خلق مساحة حرة لعرض األزمات ومحاولة المساھمة "افتتح الجميل الندوة بكلمة رحب فيھا بالحاضرين وأكد أن 

مشاكل المنطقة كبيرة جدا وموضوع المؤتمر شائك ولكننا نحاول دائما إيجاد مسار سلمي لحل " ورأى ان". باقتراح مشاريع حلول لھا



                                   

                                             
 
 

الموضوع متشعب خصوصا في ظل الظروف الراھنة التي تمر فيھا المنطقة وال يمكن حصره بأميركا وإيران بل : "وقال". الخالفات الدائرة
إلسرائيلي مع سياسة بنيامين نتنياھو غير المشجعة على حل الخالفات والمتمثلة تتداخل فيه عوامل عدة تؤثر فيه بشكل مباشر، كالبعد ا

بمبادرات التصعيد في ما يتعلق بالقدس، الجوالن اضافة الى اإلعالن عن نيته بضم الضفة الغربية حيث يشكل ذلك عودة الى نقطة الصفر 
على المنطقة، فضال عن سياسته العسكرية في سوريا ولبنان والعراق التي والغاء جميع المعاھدات السابقة مما سيكون له انعكاساته الكبيرة 

 ".حصلت مؤخرا والتي ال تسھل المسار السلمي  
    

للسياسة وللقيادة اإليرانية أيضا تعقيداتھا وعلينا النظر اليھا ضمن اطارھا الواسع ال سيما بعد ان وسعت طھران مجال نفوذھا "واعتبر ان 
في لبنان والحشد الشعبي في العراق، او من خالل تدخلھا العسكري المباشر وممارساتھا في " حزب هللا"طقة من خالل عبر وكالئھا في المن

 ".مضيق ھرمز والتأثير على المالحة البحرية الدولية
    

ھل سيغير مجريات  يصعب على المستوى األميركي توقع سياسة الرئيس دونالد ترامب، وال نعرف ما ھو المتوقع في سياسته"ورأى انه 
ھناك مؤشرات تشير إلى أنه سيقوم بذلك كما فعل مع كوريا الشمالية والطالبان إضافة الى : "وقال". األمور وھل سيذھب الى المفاوضات؟

 ".االجتماع المتوقع بين الرئيسين األميركي واإليراني في نيويورك على ھامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة
    

. ما يھمنا ھو ان يبقى بيت المستقبل مساحة للحوار المنفتح والحر جامعا لكل االطراف المعنية باالزمات التي تعيشھا منطقتنا: "قائال وأعلن
وھمنا أن تمھد ھذه اللقاءات الى مسار حواري حر ومتجرد بين االطراف المتنازعة لحل االزمات، صحيح ان ھذا حلم ولكن سنسعى دوما 

 ".يجاد مسار سلمي لحل النزاعاتالى محاولة ا
    

 السيناريوھات
تدھور الوضع األمني في مضيق ھرمز واندالع حرب اقليمية وكيفية رد فعل : "وعرضت خالل الندوة ثالثة سيناريوھات السيناريو األول

 ".كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العوائق لھذا السيناريو في حال حدوثه؟  
نجاح الديبلوماسية الخلفية بتحقيق تقدم واختراق كبيرين يمھدان الطريق للتوصل الى اتفاق جديد بين الواليات المتحدة : "الثانيالسيناريو 

وايران يشمل سائر الدول التي وقعت سابقا على خطة العمل المشتركة، وكيف سيكون رد فعل كل الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي 
 ".ھذا السيناريو في حال حدوثه؟ العواقب المحتملة  
تدھور العالقات بين اسرائيل وجيرانھا لبنان، سوريا والعراق فيتحول لبنان الى ساحة معركة وقد يتوسع القتال الى : "السيناريو الثالث

 ".كثر رجحانامناطق اخرى في المنطقة، فكيف سيكون رد كل من الالعبين اإلقليميين والدوليين وما ھي العواقب المحتملة واأل
 

 


