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   ):١(نتائج االنتخابات األميركية "ندوة افتراضية تحت عنوان " بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 
 Zoomھي األولى ضمن سلسلة ندوات ستعقدھا المؤسسة بواسطة تقنية ، "العالم العربي

 .حول موضوع نتائج االنتخابات األميركية  
    

ديفيد  مؤسس ورئيس بيت المستقبل من لبنان، لرئيس أمين الجمّيلشارك في الحوار ا
أستاذ في كريم حجاج  كبير الباحثين في معھد واشنطن لسياسات الشرق األدنى، السفير بولوك

، رياض كاتب وباحث من الرياض ، الدكتور خالد الدخيلالجامعة األميركية في القاھرة
 أدارالندوة. انيجما وباحث في الشؤون االستراتيجية والتسلح من دبيمدير مؤسسة قھوجي 

باحث في معھد الشرق األوسط ومدير أول في ميدل إيست ألترناتف من الدكتور حسن منيمنة 
 .واشنطن  

الندوة بالترحيب بكل المشاركين مشيراً إلى أن ھذه الندوة أمين الجمّيل افتتح الرئيس 
جراء الظروف " بيت المستقبل"سلسلة حلقات عقدتھا مؤسسة  االفتراضية ھي التاسعة من

ولفت إلى أن الحلقات الالحقة ستكون حول نتائج . الصحية التي فرضتھا جائحة كورونا
االنتخابات األميركية وتأثيرھا على كل من الموضوع اإليراني والملف النووي، النزاع العربي 

 .اإلسرائيلي والموضوع اللبناني  

كان ال بد من البحث في "مّيل أنه بعد فوز جو بايدن في االنتخابات الرئاسية واعتبر الج
السياسة الجديدة للواليات المتحدة بشأن العالم العربي، خاصة في ظل جائحة كورونا التي 
فرضت منحى جديداً على صعيد التحّرك من كل النواحي، إلى جانب التطورات على الصعيد 

اإليراني، فھل سيعود الرئيس بايدن إلى سياسة الرئيس باراك أوباما  االستراتيجي، مثالً الملف
كذلك األمر التطّور على صعيد . -األمر الُمستبعد  -أم سيكمل منحى الرئيس دونالد ترامب 

القضية الفلسطينية وأزمة الشرق األوسط، ونحن ندرك تماماً اإلختالف بين سياستي الرئيسين 
 ً  ". ياسة الرئيس ترامب كانت مفاجئة على أكثر من صعيدس أن ترامب وبايدن، خصوصا  

تشرين الثاني  ١٥األھم في كل المتغّيرات ھو ما تم التوقيع عليه في "ورأى الجمّيل أن 
حول اتفاق الشراكة اإلقليمية االقتصادية الشاملة والذي ضّم نحو خمس عشرة دولة، ) نوفمبر(

مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية من ضمنھا الدول المطلة على المحيط الھادئ 
ھذا االتفاق . إلى جانب بعض الدول اآلسيوية كسنغافورة، تايالند وماليزيا وغيرھا... وأستراليا

من اإلنتاج العالمي والقّوة البشرية، إستثنى أميركا الشمالية % ٣٠الجديد الذي يضم نحو 
 ". وأوروبا والعالم العربي  



 

 ةأثير ھذا اإلتفاق على االستراتيجية العالمية على الُصُعد االقتصاديوتساءل الجمّيل عن مدى ت
 .والعالقات الثنائية ةوالسياسي  

نحن اليوم أمام مفترق طرق، وتنتظر الرئيس المنتخب بايدن استحقاقات : "وأضاف الجمّيل
كبيرة وتحديات من المفيد أن نتوقف عندھا ونلتمس الخطوات التي يمكن أن تتخذ في ھذا 

 ".لحقل، وما يھّمنا ھو ماذا سيكون موقف الدول العربيةا  

كعرب ال يمكن أن نبقى بمعزل عن تطّور كھذا ونتجاھل انعكاساته على الساحتين "ورأى أننا 
وتساءل عن كيفية تعامل الواليات المتحدة بإدارتھا الجديدة مع ھذا الواقع، . العربية والدولية

العربي، ال سيما في ظل وجود ضرورة أن تعيد أميركا  وكيف ستكون عالقتھا مع دول العالم
 ". النظر بعالقاتھا في المنطقة  

وشكر مؤسسة بيت المستقبل وعلى رأسھا حسن منيمنة أخذ الكالم منسق الندوة الدكتور 
من  نستطيع استشفاف نتيجتين مھمتين: "ھذه الندوة، وأضاف الرئيس أمين الجمّيل على عقد

ة بعد مضي أكثر من أسبوعين على إجرائھا، األولى ھي أن أعرق االنتخابات األميركي
ً ُعرضة للتحديات والشقوق وسط حالة عالمية من  الديمقراطيات في العالم ھي أيضا
االستقطابات الداخلية ألسباب جوھرية وعرّضية على حٍد سواء، والتشكيك يكشف حالة انفصام 

لواليات المتحدة األميركية وھو إن تفاقم في يتجاوز السياسة ويطال المجتمع والثقافة في ا
األعوام األربعة الماضية أي في ظل إدارة دونالد ترامب، فإنه بأصوله وجذوره وتجلّياته سابق 
لھذه المرحلة، بل كأننا بحروب الثقافة، والتي كانت مستعرة في تسعينات القرن الماضي ثم 

جميع المتحاربين قدراً من التالقي، تعود  تراجعت قليالً بعد أن زاحمھا اإلرھاب وفرض على
شخصية دونالد ترامب تفرض على متابعيھا الشخصنة لكن . إلى الواجھة بزخم وطاقة وحّدة

النتائج بالمعطيات واألرقام لإلنتخابات األميركية تكشف أن الواليات . المسألة تتعّدى الشخص
يما العالم ليس بخير، إال أن العالم ال الواليات المتحدة قد تكون بخير ف. المتحدة ليست بخير

 ".يكون بخير إذا لم تكن أميركا بخير  

مع قدوم اإلدارة الجديدة لجو بايدن فإننا متأكدون من أن : "وعن النتيجة الثانية تابع منيمنة قائالً 
ً  االسياسات إزاء الشرق االوسط ستكون ُعرضة للتبديل، إال أن شكلھ ليس . ال يزال مبھما

 ً ما ھي السياسات التي سوف يرسو عليھا الرئيس الجديد في المنطقة، وحتى ليس واضحا
ً ما إذا كان الشرق األوسط سيحصل على أولوية في تخصيص اإلھتمام من اإلدارة  واضحا

 ".الجديدة  

   ولفت منيمنة إلى أن اإلصطفافات في المنطقة كما تظھر من واشنطن ھي أربعة، جميعھا
عدة وإن بدرحاٍت مختلفة وفق المسائل، وعلى اإلدارة الجديدة عاجالً أم متجاذبة متالقية ومتبا

 . آجالً التوصل إلى سياسات أو توّجھات للتفاعل مع كل ھذه اإلصطفافات  



 

اإلصطفاف األول متمّثل بدول االعتدال العربي أي السعودية : "وفّند اإلصطفافات األربعة قائالً 
ني ھو تركيا وقطر وطاقاتھما السجالية اإلعالمية مع إسرائيل، الثا واإلمارات ومصر ومعھا

تفاوت الحلفاء السياسيين المحليين في بعض الدول، الثالث ھو محور المقاومة أي إيران 
والقوى التابعة لھا أو المتماھية معھا في العمق في لبنان وسوريا والعراق واليمن، أما 

يضاف . ية صاحبة المشاريع العابرة للدولاإلصطفاف الرابع فھو الفصائل الجھادية واإلرھاب
إلى ھذه اإلصطفافات الحالة الخاصة للعراق الوطني غير الخاضع للنفوذ اإليراني والذي من 

 ".شأن السياسة الفاعلة باتجاھه أن تؤثر في العالقة مع كل االصطفافات  

في  ثراً مؤ وأضاف منيمنة أن جھتين عاملتين من خارج المنطقة كل منھما نالت حضوراً 
كما نّوه بما . السياسة الخارجية للواليات المتحدة في كل الساحات العالمية ھما الصين وروسيا

   .قاله الرئيس الجمّيل حول الدور االقتصادي الصاعد للصين وما يشكله من تحدٍ   

واعتبر منيمنة أن دور المنظمات الدولية ودور الدول األوروبية منفردة ومجتمعة ھو على قدٍر 
كل ھذه المقّومات على أساسھا قد يكون السعي إلى : "وتابع قائالً . أٌقل من الذي سبق ذكره

تباين سياسة لواشنطن إزاء الشرق األوسط في المرحلة المقبلة أقرب إلى التخوين منه إلى 
ماذا يريد . التحديث، فقد يكون من األجدى طرح األسئلة التالية على المشاركين في ھذه الندوة

فريق في الشرق األوسط من اإلدارة الجديدة؟ وكيف يمكن رأب الصدع في الثقة حيث كل 
اھتّزت؟ كيف يمكن االطمئنان إلى العالقة مع واشنطن؟ ھل من تراجع في مسعى التھميش عن 

ة أمست مادة خطابية ألالقضية الفلسطينية وھو الذي رأى فيه البعض إقراراً بواقع أن ھذه المس
طن؟ ھل المطلوب أن تعود واشنطن إلى دور ضابط اإليقاع في المنطقة فيما على حساب الموا

 ".تسعى ھي إلى الخروج الھادئ منھا؟ ھل نشھد المزيد من االرتجال والتسّرع والتخّبط؟  

ما ھي رؤيتكم حول طبيعة ما تريده : "طرح منيمنة السؤال التالي على الرئيس أمين الجميل
 ."المنطقة العربية من واشنطن؟  

المحور األساسي في كل السياسات ليس فقط في واشنطن ھي "أن أمين الجمّيل اعتبر الرئيس 
في المنطقة اختبرنا سياسة ترامب التي كانت تضعنا في حيرة "، وأننا "منطقة الشرق األوسط

نظراً للخضات التي كانت تخلفھا، فذھب إلى كوريا الشمالية وأوحى أن ھناك تطّورات على 
قات الثنائية، والعالقة مع أوروبا شھدت أكثر من خّضة، فلذلك المرحلة السابقة صعيد العال

كانت مرحلة ضبابية، وكان ھناك تخّوف من بعض الممارسات أو المبادرات التي اتخذھا 
 ". الرئيس ترامب ضمن فترة واليته  

طابع  أنه ذوھل يا ترى سيأتي الرئيس بايدن بسياسة جديدة وھو المعروف ب: "وتساءل الجمّيل
ولفت ". محافظ؟ ھل سيستمر بسياسة أوباما أم سنكون على موعد مع مشاريع جديدة للمنطقة؟

الملف . المھم بالنسبة للعالم العربي موضوعان وننتظر توّجه الرئيس بايدن نحوھما"إلى أن 
نطقة، األول ھو الملف النووي والعالقة مع طھران، وھذا األمر سيكون له تأثير بالغ على الم

وسمعنا جيداً عدة خطابات في ھذا اإلطار ضمن الحملة اإلنتخابية للرئيس بايدن، إنما الرئيس 



 

فما يقال في المعارك اإلنتخابية ليس بالضرورة ما سينفذ خالل  المرّشح غير الرئيس الُمنتخب،
 ". الوالية بالواقع  

تماماً الدور الذي تلعبه إيران ھناك محاذير على صعيد العالم العربي، وندرك : "وتابع الجمّيل
والتحالفات التي عقدتھا ودعمھا لبعض الحركات كحزب هللا مثالً والتي ال توحي باإلطمئنان، 

ھذا  أميركا مع فھل يا ُترى ستكون ھناك سياسة أميركية جديدة تتأقلم مع ذلك؟ وكيف ستتعامل
 ".الملف  

السابقة أطلقت بعض المبادرات للتطبيع فاإلدارة "أما الملف الثاني فھو ملف قضية فلسطين، 
مع بعض دول الخليج إال أنھا كانت ھجومية، وھذا األمر ال يكفي، ويبقى لّب المشكلة 
الفلسطينية ھومشكلة الصراع اإلسرائيلي العربي والفلسطيني ويجب أن تتوّضح سياسة الرئيس 

 ".العربيةبايدن من ھذه القضية المزمنة والتي ھي أساس في االستراتيجيات   

وأّكد الجميل وجوب أن تكون سياسة الرئيس الجديد بالنسبة للملف الفلسطيني سياسة عادلة  
إن المباردات السابقة : "وختم قائالً . وتأخذ بعين اإلعتبار السالم الحقيقي والدائم في المنطقة

قة الشرق عليھا أن تستكمل بخطوات عميقة تتعلق بجوھر القضية الفلسطينية والسالم في منط
ت الفُرص ويبقى االضطراب في العالم العربي، وھو األمر غير  األوسط، وإال سُتفوَّ

 ".المستحب  

ولخص ما جاء في مداخلة الرئيس أمين الجمّيل حول حسن منيمنة م المنسق أخذ الكال
ضرورة استمرار الوعي في واشنطن إزاء المشروع التوسعي اإليراني في المنطقة والسعي 

ً مما سبق طلب . قه، والعودة إلى التوازن واإلنصاف في المسألة الفلسطينيةإلى تطوي وانطالقا
منيمة من السيد ديفيد بولوك أن يبلور فكرته حول ما يتوقعه أن يكون مطلب المنطقة العربية 
ً من الجانبين التركي واإلسرائيلي ألن مطالبھما تؤثر  ليس فقط من الجانب العربي إنما أيضا

 .طقةعلى المن  

مداخلته بتقديم الشكر على دعوته إلى ھذه الندوة، واعتبر أن التركيز في بداية والية  بولوكبدأ 
واعترض على قائمة . جو بايدن سيكون على المشاكل الداخلية وليس السياسة الخارجية

األولويات التي قُدمت، فھناك مشاكل داخلية اقتصادية صحية اجتماعية ومعنوية وثقافية داخل 
الحياة األميركية العادية تستمر بشكل طبيعي، فال وجود لفوضى أو : "وقال. المجتمع األميركي

عنف في شوارع أميركا كما يصورھا اإلعالم، إنما في الوقت نفسه ھناك مشاكل داخلية عميقة 
والتركيز سيكون على ھذه المشاكل بدالً من السياسة الخارجية أقله في بداية اإلدارة . وصعبة

أما في النقطة الثانية وفيما خص الجواب على السؤال حول مطالبات تركيا واسرائيل . لجديدةا
اوالً ھناك إدراك واضح في إسرائيل أن ثمة تغييراً في بعض المواقف   لالدارة الجديدة،

   .األميركية خالل والية الرئيس المنتخب جو بايدن ُمغايرة للمواقف خالل حكم إدارة ترامب
كومة االسرائيلية تعتقد أن االستمرارية ھي العامل الوحيد لحماية العالقات الجيدة لكن الح

األميركية اإلسرائيلية على الرغم من خالفات معينة بالنسبة إلى المستوطنات والتصرف الذي 



 

في الحقيقة وحسب تصريحات . مارسه بنيامين نتنياھو تجاه الحزب الديمقراطي في الماضي
جو بايدن وحسب تصريحات أنطوني بلينكن وھو المستشار األعلى في فريق الرئيس المنتخب 

فھناك نوايا طيبة تجاه عالقات جيدة مع اسرائيل حتى مع حكومة  جو بايدن للسياسة الخارجية،
بنيامين نتنياھو، بشكل خاص في ما يخص المساعدة األمنية واالستخباراتية األميركية 

حدود اسرائيل، وكذلك بالنسبة للمشاركة االقتصادية المھمة في  وااللتزام األميركي بالدفاع عن
 ".مجاالت التكنولوجيا المتطورة والسايبر والصحة والعلوم الطبيعية  

. أتوقع أن ال يخالف ما ذكرته ما حصل لمدة أربع سنوات من والية ترامب: "بولوكوأضاف 
س جو بايدن أنه يحاول أن يعيد سنرى، وقد رأينا في األيام األخيرة، تصريحات واضحة الرئي

العالقات الجيدة مع السلطة الفلسطينية، ونحن نرى دالئل على ذلك وليس فقط من فريق جو 
بايدن إنما أيضاً من قبل السلطات الفلسطينية التي جددت العالقات الرسمية األمنية واالقتصادية 

وھذا يحمل . ا والسلطة الفلسطينيةمع إسرائيل في األيام األخيرة والعالقات الرسمية بين أميرك
ً متجدداً على المكتب الفلسطيني في واشنطن وتجديد المساعدة االقتصادية  ً انفتاحا أيضا
. األميركية لألونروا، وأيضاً ربما افتتاح قنصلية جديدة في رام هللا أو في مدينة القدس الشرقية

 ".ة كما كنا نرى في فترة باراك أوباماوذلك يمكن أن يعيد العالقة الجيدة مع السلطة الفلسطيني  

أعتقد أنه ال شك أن المنطقة بشكل عام يمكن أن تتوقع تحسن العالقات : "وقال بولوك
األميركية مع الفلسطينيين على الرغم من عدم التركيز على ھذا الملف في بداية اإلدارة الجديدة 

 شّك أن إدارة جو بايدن ستحاول وفي ظل التركيز األكبر على الملف اإليراني ال. في واشنطن
تجديد المفاوضات مع طھران وأن تعود الى االتفاق النووي ربما مع بعض التعديالت التي قد 

والجواب  الجديدة؟ تتضمن تعديل تاريخ نھايته،لكن المشكلة ھل إيران تتفق مع ھذه المقترحات
أن إيران لن  ھو ظريف، البسيط، على الرغم من كل التصريحات اإليرانية عبر محمد جواد

تكون مستعدة للعودة الى المفاوضات الرسمية مع الواليات المتحدة وال تريد العودة الى االتفاق 
وربما سنشھد تغييرات . المقبل) أبريل(يرانية في شھر نيسان كما ھو حتى بعد االنتخابات اإل

راكاً لدى فريق جو بايدن أن والجدير ذكره أن ھناك إد. جذرية في المنطقة بعد ھذه االنتخابات
االتفاق النووي غير كاٍف الحتواء طموح إيران في المنطقة، ألن التھديدات اإليرانية الحقيقية 
والواقعية والخطيرة جداً، ھي أخطر من البرنامج النووي العسكري اإليراني، وتتمثل 

تي تنتشر في المنطقة من باالجراءات االيرانية التخريبية والميليشيات الطائفية االيرانية ال
ً لھذه الخطورة . الشمال الى الجنوب ومن لبنان الى اليمن وفريق جو بايدن مدرك تماما

اإليرانية، فھذه التحديات من جانب النظام اإليراني أخطر من البرنامج النووي العسكري، 
عقد اجتماع إنما محاوالت جادة من قبل ھذه اإلدارة ل ولذلك أنا اتوقع محاوالت صعبة جداً 

ً دول المنطقة أي الدول  دولي مع أوروبا والقوات العظمى كالصين وروسيا ويشمل أيضا
العربية وحتى االتراك واإلسرائيليين الحتواء ھذه التحديات اإليرانية، وفي الوقت نفسه سيعود 

 ".جو بايدن إلى االتفاق النووي مع طھران  



 

حجاج فقال ھل مصر ھي في موقع حرج بعد  ليطرح السؤال على السفير كريم المنسقانتقل 
أن كان بايدن قد انتقدھا واعترض مرات عديدة على أداء الرئيس عبد الفّتاح السيسي في أكثر 
من موقع؟ ھذا من جھة أولى، أما من جھة ثانية ھل العالقة الطويلة األمد بين واشنطن 

 المنطقة؟ والقاھرة اليوم أقل أھمية بعد أن اتسعت دائرة التطبيع في   

مداخلته بتوجيه شكر إلى الرئيس أمين الجمّيل والقائمين على مؤسسة  كريم حجاجبدأ السفير 
السؤال "واعتبر أنه قبل التطرق إلى . بيت المستقبل وعلى دعوته للمشاركة في ھذه الندوة

ذا المھم الذي كان قد طرحه المنسق علينا أن نتعامل مع السؤال األساسي الذي يطرح وھو ما
ن تمثل نقطة لتقييم الوضع ھي عامل أالنقطة الحاسمة التي يجب  نتوقع من اإلدارة الجديدة؟

وھذا العامل يتمثل في  .االستمرارية التوجھات االستراتيجية للواليات المتحدة تجاه المنطقة
ة تدني أھمية منطقة الشرق األوسط في الحسابات االستراتيجية من الواليات المتحدة في مواجھ

وھذا ما أشار اليه الرئيس أمين الجمّيل حول موضوع اتفاق . تنامي أھمية مناطق أخرى
الشراكة اإلقليمية الشاملة في شرق آسيا، وھذا قديمثل المؤشر األخير بالنسبة لتصاعد أھمية 

 ".منطقة شرق آسيا في الحسابات االستراتيجية من الواليات المتحدة األميركية  

إعادة تعريف للمصالح األميركية ضمن الحد "نا نشھد في إطار ذلك ولفت الحجاج إلى أن
األدنى وتحديداً في قضية أسلحة الدمار الشامل، ومن ھنا تأتي أھمية قضية البرنامج 

اإلرھاب، بمعنى أن   وبدرجة أقل مسألة السالح الكيميائي في سوريا الى جانب قضية النووي
 ".ى المصالح واألمن الدولي بالنسبة ألميركاتلك التھديدات تمثل خطرا حقيقياً عل   

يأتي في مقابل كل ذلك تراجع األولويات التقليدية للواليات المتحدة في المنطقة : "وتابع قائالً 
ومنھا الحفاظ على تدفق النفط، حتى مسألة أمن إسرائيل التي ال تواجه بتھديد حقيقي في ھذه 

في الواقع إن ھذا التحول الذي يشكل عبئاً بالنسبة  .المرحلة، الى قضايا الصراعات في المنطقة
ً ألنه يضع مسؤولية . للعالم العربي ھو في الوقت ذاته فرصة يجب أن نغتنمھا وھو يمثل عبئا

التعامل والتصدي لمجمل التحديات اإلقليمية على عاتق الدول الفاعلة في المنطقة، وھنا نتحدث 
عتدال التي ذكرھا المنسق حسن،أي السعودية تحديداً عن الدول المتمثلة في محور اال

فھذه الدول ھي أمام مواجھة التحديات التي نتحدث عنھا في ھذا اللقاء . واالمارات ومصر
إنما في الوقت نفسه يمكننا . بدون انخراط فّعال واھتمام كما كان عليه الوضع من قبل واشنطن

ھا، وفي ھذا السياق أشير الى عدة الحديث عن بعض الفرص التي على ھذه الدول أن تستخدم
األول قضية إيران وفي ھذا الموضوع اتفق تماماً مع ما قاله السيد ديفيد بولوك   ملفات مھمة،

 ".إذ سيكون ھناك مسعى العادة التفاوض على االتفاق حول البرنامج النووي اإليراني  

ا أن تتعامل مع الواقع واعتبر السفير حجاج أن ھناك مشكلة كبيرة أمام اإلدارة، إذ عليھ
لمعالجة الفسخ الذي تم بين الملف النووي وقضايا األمن اإلقليمي من ناحية أخرى، وكيفية حل 

يجب أن نتخّيل : "وأضاف. ھذه اإلشكالية سوف تكون التحدي الكبير أمام االدارة الجديدة
كير في نظام أمني مساحة من الحركة بالنسبة للدول العربية الفاعلة، وقد يكون ذلك في التف

جديد او حتى مقاربة أمنية جديدة لمواجھة تمدد النفوذ االيراني في المنطقة العربية، وقد يمثل 



 

ً من التحفيز بالنسبة ألميركا لكي تنخرط بشكل فّعال في مواجھة النفوذ اإلقليمي  ذلك نوعا
في البرنامج النووي اإليراني في الوقت الذي تقدم فيه على التفاوض الحتواء الخطر المتمثل 

ومن جھة أخرى، ھناك موضوع فلسطين وقضية حل الدولتين لتسوية الصراع  .اإليراني
الفلسطيني اإلسرائيلي، وال شك انه يمثل أولوية أساسية بالنسبة لإلدارة الجديدة، فھذا األمر 

ً في برنامج الحزب الديمقراطي، والرئيس المنتخب كان قد أشار إلى أھم ية ھذا كان مطروحا
 ".الموضوع، وھو الذي لديه سجل طويل في التعامل مع القضية الفلسطينية  

أننا ال نتوقع أن تعيد إدارة بايدن النظر في العالقة "أشار السفير الحجاج إلى  إلى ذلك،
االستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب، إنما ما يمكن توقعه ھو إعادة النظر في التحالف السياسي 

وھذا التطور إن حدث سيكون مھماً إلى . ما بين إدارة ترامب واليمين االسرائيليالذي كان قائ
جانب استعادة نوع من التوازن في العالقة مع السلطة الفلسطينية من خالل اإلجراءات التي 

ھذا األمر يمثل فرصة للدول الممثلة في : "وأكمل الحجاج مداخلته قائالً ". سبق أن ذكرت
خارطة طريق الستئناف عملية التفاوض على أساس صيغة الدولتين،  محور االعتدال لوضع

 ".وھذا األمر ضروري من أجل التسوية السياسية  

ورداً على سؤال الدكتور حسن منيمنة حول ماذا تستطيع دول المنطقة أن تقدمه بما في ذلك 
بالنسبة مصر، أجاب أن مصر ھي من الدول التي على دراية عميقة بالملف الفلسطيني سواء 

لتعقيدات الموقف بالنسبة للسلطات الفلسطينية ومسألة االنقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية 
ھنا يمكننا أن نتحدث عن توظيف عالقات او اتفاقات التطبيع التي تمت بين : "وأضاف .وغزة

مع أسس كل من اإلمارات العربية والبحرين مع إسرائيل لمحاولة دفع عملية السالم بما يتوافق 
 ".التسوية للقضية الفلسطينية  

ً ھناك مسألة الصراعات في المنطقة وتحديداً الصراع في سوريا ومسألة : "وتابع الحجاج ثالثا
ً . الصراع في ليبيا، وھما ساحتان تھددان األمن االقليمي نرى قيام كل من مصر  وھنا أيضا

. لى عملية التسوية في ليبياوبعض الدول العربية األخرى باالنخراط في شكل فعال يدفع إ
ويجب النظر بطريقة جدية في المشكلة السورية من أجل حل األزمة السياسية ألن مرحلة 

 ".الصراع المسلح في الحرب األھلية في سوريا يبدو أنھا شارفت االنتھاء  

ً إياه بالمنسق  قاطع ھل في : "الجواب مباشرة على السؤال التاليالسفير كريم الحجاج مطالبا
إمكان مصر تحقيق نوع من الھبوط الھادئ للتصعيد الكالمي الذي قام به بايدن إزاء مصر في 
المرحلة الماضية وبالتالي تغليب المصالح والتواصل في العالقة على المواقف التي ھي 

ھذه  لرئيس؟ وھل تتوقع أن تمروكما ذكر الرئيس الجمّيل أن المرشح ليس ا سياسية خطابية،
 ".الخطابات دون عواقب؟  

الى أن العالقات المصرية األميركية ھي عالقة  الحجاجفي إجابته على السؤال أشار 
ً وبالطبع شھدت مراحل ھبوط وصعود على مدار  ٥٠استراتيجية تعود إلى أكثر من  عاما

. نب عدة إدارات أميركية متعاقبةالسنوات المختلفة، والقاھرة اعتادت على ھذه اللھجة من جا



 

يبقى األساس االستراتيجي للعالقة سواء ذلك المتمثل بالعالقة العسكرية بين : "وتابع قائالً 
الدولتين إلى جانب دور القاھرة في صراعات عديدة في المنطقة، إلى جانب دور مصر 

لعنصر المتمثل في ننسى أھمية ا وأخيراً يجب أال. كمركز إقليمي للغاز في الشرق األوسط
شخص الرئيس بايدن، فنحن ھنا نتحدث عن رئيس له باع طويل في سياسات الخارجية سواء 
من خالل منصبه كرئيس لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ ونائب رئيس الجمھورية 

من ھنا أعتقد أن مساحة التالقي بين  .األميركية لمدة ثماني سنوات وله عالقات خاصة بمصر
ن أوال يمكننا . مصر والدول األخرى المتمثلة بدول االعتدال أكبر من مساحات االختالف

 ".ننسى أن مصالح الواليات المتحدة في المنطقة ھي مصالح مركبة  

شھدنا لھجة تصعيدية : "الى الدكتور خالد الدخيل وطرح عليه السؤال التالي المنسقوانتقل 
ي وما تبعه من ارتباكات من جانب الرياض، كما خاصة بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقج

شاھدنا تصعيداً على مستوى ليس فقط الحزب الديمقراطي واإلعالم في الواليات المتحدة ولكن 
ً لجھة الرأي العام في الواليات المتحدة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ربما المسألة . أيضا

ً في الواليات المتحدة ھي الدو ر السعودي في مأساة اليمن والحرب األكثر حدة وتعميما
فكثيرون يعتبرون أنھا دفاع عن المصالح السعودية، لكن  السعودية على اليمن كما توصف،

ھنا نتحدث عن أن ھناك خطاباً إعالمياً معيناًيتناول السعودية أوالً كمسؤولة ومتدخلة في حرب 
ً جريمة على مستوى قتل جمال خاشقجي،  ً باعتقال عدد كبير من قاتلة في اليمن، ثانيا ثالثا

من ھذا المنطلق المسألة ھي ھل على الرياض أن تنتظر لتھدئة . الناشطين وخاصة النساء منھم
ھذه العاصفة وأن تغلب المصالح على الخطابيات؟ ھل لھا أن تقدم ھدية كما يقترح البعض 

 ".الواليات المتحدة؟بشكل التطبيع مع اسرائيل؟ أو ھل تقدم على سياسة أكثر اندفاعاً تجاه   

فالسعودية لن تقدم ھدية لواشنطن " أن منطلق السؤال غير صحيح،خالد الدخيل اعتبر الدكتور 
إذا عدنا من النقطة األولى حول ماذا . وليس لدى السعودية أي شيء تعتذر عنه من واشنطن

ت أو تحالفات أعتبر أن ال وجود لمحاور أو اصطفافا نتوقع أو ماذا ينتظر العرب من أميركا،
إقليمية كما سبق أن ُذكر كاصطفاف الدول المعتدلة في السعودية واإلمارات ومصر، إنما في 

المشكلة ليست فقط . الحقيقة المنطقة تتمنى أن يكون ھناك مثل ھذه االصطفافات في المنطقة
 ".في واشنطن إنما ايضاً في المنطقة  

حول سوريا أو إيران أو حتى القضية عدم وجود اتفاق سعودي مصري "ولفت الدخيل إلى 
 وبالتالي فمشكلة العالم عربي تكمن في التشرذم واالنقسام على مختلف المستويات، الفلسطينية،

ً واحداً يصل إلى واشنطن أو حتى يصل إلى األمم المتحدة ھذه . ال يستطيع أن يشكل صوتا
 ".اً من السعودية ومصر واالماراتاالشكالية كبيرة جداً وتساھم فيھا كل الدول العربية انطالق  

مع إسرائيل، تمت ھذه الخطوة   أمام كل ما حصل من تطبيع: "أكمل الدخيل حديثه قائالً 
االستراتيجية من خارج مجلس التعاون، من قبل اإلمارات ومن قبل البحرين وھذا تدمير لھذا 

جاءت قطر بقاعدة  .نكان على عملية التطبيع أن تحصل وتناَقش داخل مجلس التعاو .المجلس
فخالل السنة األخيرة حصل اختراق . كذلك خارج مجلس التعاون عسكرية تركية داخل الخليج،



 

تركي وخرق إسرائيلي بدفع أميركي داخل المنطقة خارج إطار المجلس الرسمي الذي يمثل 
كيون من عندما تنتقل الى الضفة األميركية السؤال الذي يطرح ماذا يريد األمير .ھذه المنطقة

أيام أوباما حتى اآلن؟مع نھاية إدارة ترامب يكون قد مضى اثنتا عشرة سنة وواشنطن لم 
ً فھو  تكتشف السلوك اإليراني في المنطقة، وعليھا االعتراف بأن االتفاق النووي كان منقوصا

 لم يعالج المشاكل السياسية وال المليشيات وال النفوذ اإليراني ولم يتناول الطائفية وال
عاماً ھل ١٢اذاً حتى اآلن وبعد . األشخاص الذين يموتون باآلالف في سوريا والعراق واليمن

 ".بدأت واشنطن تفكر في ھذا الموضوع؟  

. في الحقيقة المشھد مزٍر على المستوى العربي وعلى المستوى األميركي: "وأضاف الدخيل
ومنذ  ١٩٧٧إسرائيل ومنذ العام فإذا انتقلنا الى الموضوع الذي طرح وھو عمليات التطبيع مع 

والمنطقة تشھد عملية كذب متصلة بعملية السالم، وال جود فعلياً  زيارة أنور السادات للقدس،
ً . للسالم  وبعد نحو نصف قرن السؤال المطروح ھل إسرائيل بالفعل تريد السالم و أدرك تماما

الحقيقة أن إسرائيل من العام ولكن أليس ملفتاً في . أن بعض األشخاص لن يعجبھم ھذا السؤال
حتى اليوم لم تتقدم بمبادرة سالم واحدة ھي فقط تقوم برفض مبادرات السالم؟ عندما  ١٩٤٨

فھو ذھب بدون مفاوضات وشروط، وبدون اتفاق، . زار السادات القدس، غامر بشكل كبير
رة السادات وقد مضى على مباد. فقط ذھب ومّد يده للسالم وتحدث الى الكنيست االسرائيلي

في المقابل الشيء الوحيد . أكثر من أربعين سنة والقضية الفلسطينية ال تزال تراوح مكانھا
القصف على غزة والحروب وسرقة األراضي لم . الذي تحرك ھو االستيطان اإلسرائيلي

في المئة من األراضي إلى الفلسطينيين  ٤٥قانون التقسيم الدولي يعطي على األقل . تتراجع
 ".في المئة ٢١اآلن لم يتبَق لھم سوى  وإلى  

ً  حسن منيمنةقاطع الدكتور  إياه أن يدخل في صلب الموضوع وأن  الدكتور خالد الدخيل طالبا
وطلب تصويب . يتحدث عن اإلدارة الجديدة، فكل ما سبق ذكره ھي مشاكل عمرھا عقود

موضوع المأساة النقاش حول االعتراض على السعودية لجھة الحروب ضد اليمن وليس في 
 .الفلسطينية  

إلى أن بايدن سيطلب من السعوديين وقف  خالد الدخيلرداً على موضوع اليمن أشار الدكتور 
ً ليس في  الحرب اليمنية، كما أن السعوديين يريدون وقف ھذه الحرب، ألن استمرارھا حاليا

دور السؤال المطروح ھو كيف نوقف الحرب؟ ماذا سيكون ال" :وأضاف .مصلحة أحد
فال تستطيع إذاً  .األميركي في الموضوع؟ والكل يدرك الدور اإليراني في تفجير ھذه الحرب

الواليات المتحدة أن تملي علينا بإيقاف الحرب فقط، ولكن ماذا بعد ايقاف الحرب؟ ماذا 
سيحصل للسعودية؟ لن تقبل السعودية بأي شكل من األشكال تكرار تجربة حزب هللا على 

السعودية ليس . ھذا غير قابل للنقاش وخارج التداول مھما كان الثمن وبية مباشرة؟حدودھا الجن
 ً ً وال سياسيا الى أن اليمن حكمتھا الطائفة  تجدر اإلشارة. لھا أطماع في اليمن، ال جغرافيا

الزيدية ألكثر من ألف سنة منذ أيام اإلمام حتى الحوثيين حالياً، ولم تعترض السعودية على 
 ".اليمن وتعتبر أن ھذا األمر يعود لليمنيين فيحكم زيدي   



 

 وشدد الدخيل على أن السعودية لم تتحرك في اليمن إال عند ثبوت تسليح إيران للحوثيين، 
 .وطالب بقراءة موضوعية للوضع في المنطقة  

أن االعتراض األميركي المتمثل بإدارة جو بايدن واإلعالم  حسن منيمنةوكرر الدكتور 
 .على األداء السعودي ولم يكن يوماُ حول مشروعية الحرب في اليمن األميركي كان  

أن البعض أخذ موقفه من السعودية وفق اقترابھا او  الدخيلفي رده على كالم منيمنة اعتبر 
 .تحالفھا مع دونالد ترامب فقرر معاقبتھا  

تأخذ المسائل  إن البعض اعتبر أن السعودية استقوت بالعالقة مع ترامب، ولم تعد منيمنة وردّ 
 .اإلنسانية بعين االعتبار إلى حد تجاوز بحجم اغتيال خاشقجي  

لسؤال الدكتور رياض قھوجي عن ماھية المطلب العراقي من السياسة الخارجية  المنسق  انتقل
 األميركية الجديدة؟  

   إدارة ترامب أضعفت دور الرأي العام األميركي بالنسبة: "رياض قھوجيأجاب الدكتور 
الطريقة الشعبوية التي أدار بھا ترامب األمور خلّفت انقساماً في . ة الخارجية األميركيةللسياس

الساحة األميركية، وكلنا ندرك مدى تأثير الوضع الداخلي على القرار الخارجي لإلدارة 
ً في العقدين السابقين. األميركية اليوم مع إدارة ترامب . لم يكن ھذا التأثير كبيراً وواضحا
مثالً قبل انسحابه أنه يقدم على عملية سحب قوات أميركية من أفغانستان والعراق دون  نشاھد

 ".األخذ برأي ال البنتاغون وال الخبراء المعنيين  

   الھدف األساسي من سياسات ترامب ھو أن يضع بايدن في موقف محرج"واعتبر قھوجي أن 
ة الترشح في االنتخابات المقبلة إما فالرئيس ترامب يسعى إلعاد  .تحضيراً لالنتخابات المقبلة

يناير أن  ٢٠فھل سيستطيع بايدن بعد   .بشكل شخصي أو بشخص أحد قادة الحزب الجمھوري
يحكم؟ الواقع السايكولوجي لصناع القرار في أميركا وفي المنطقة مع تزايد مستوى الضياع 

 ".فات اليوموالتھديد وبروز قّوة جديدة ھوما قال الدكتور داخلي ال يرضي تحال  

ھناك تحالفات بالقَِطع، مثالً أنا حليفك في ھذه المواضيع أما في تلك المواضيع : "وقال قھوجي
بل ھناك نوٌع من التفاھمات ليس  و بالّتالي ال توجد تحالفات،. انا لست معك، أنا خصٌم لك

عالقة الثقة بين . أكثر، بل األصح إلتقاء مصالح لغايات محّددة، إّنما ال يوجد تحالفات اليوم
ما ھو حجم المصالح ألميركا في المنطقة؟ ھل تستطيع . أميركا ودول الخليج تحددھا المصالح
ً ال ھناك التزامات كبيرة جّداً وتھديدات للمصالح القومّية  .أميركا أن تخرج من المنطقة؟ طبعا

ا ھل تستطيع أن إنم. األميركية من عّدة جّھات، وبالتالي ال تستطيع أميركا أن تخرج منھا
تمارس سياساتھا كالمعتاد بعد فورة ترامب والحركة الترامبية الموجودة اليوم في الشارع؟ 
كيف سيتعامل الحزب الديمقراطي والرئيس الديمقراطي في السياسة الخارجية وعينه على 
 االنتخابات المقبلة وعلى الشارع االميركي؟ ھل ستنجح جھوده في إعادة توحيد الصف داخل
أميركا ليكون ھناك نوع من االرتياح في أخذ القرار في المواضيع األساسية في الخارج؟ لم 



 

تكن السعودية ھي من غّير قواعد اللعبة مع أميركا بل ترامب ھو من غّير قواعد اللعبة، فكان 
ً ما بين  ھو من أرسل صھره ليجتمع باألمير محمد لساعاٍت طويلة وأن يكون القرار شخصيا

فلم يكن ھناك قرار سعودي بالتوقف عن التواصل مع  .وعائلته و الحكومة السعوديةترامب 
داخل اإلدارة األميركية  كان الموقف من. الكونغرس ومجلس الشيوخ والحزب الديمقراطي

قواعد اللعبة، والحكومة السعودية تناغمت معھا كما تتناغم مع قواعد اللعبة  نفسھا التي غّيرت
الحكومات في دول الخليج خاصة والدول العربية عامًة تنتظر   .ارة الجديدةالتي ستراھا اإلد

أخذ القرارات من طرف سيد البيت األبيض الجديد لتحديد سياستھا، ففي النتيجة ھي  لترى آلّية
بطبيعة الحال الطرف األقوى ھو من يحدد إطار اللعبة، أما الطرف . الطرف األضعف

 ".ىاألضعف فيلعب ضمن إطار األقو  

العراق حالة خاصة جداً "أما في ما يخص الشأن العراقي، فأشار الدكتور قھوجي إلى أن 
اليوم، فالوجدان الشيعي بدأ ينظر الى نفسه ضمن الفكر العربي ويحاول االنفصال عن الھيمنة 

ً إليران داخل العراق في حين أن ھناك وجوداً  اإليرانية، ً قويا السؤال الذي يطرح  .عسكريا
ھو كيف سيتفاعل الوضع؟ بالطبع نحن اآلن يمكن أن نرى التصادمات على مستوى  نفسه

عسكري وجميع الخيارات مفتوحة، إنما يبقى السؤال ماذا يمكن أن تفعل إدارة بايدن مع وجود 
فكرة في أميركا تدعوھا لالنسحاب من أماكن الصراع؟ ھل سيتمكن بايدن من إرسال جنود 

 الحكومة العراقية؟ ھل سيتمكن من أن يضغط بشكل قوي لمصلحة أميركيين للتدخل لمصلحة
ھناك عدة تساؤالت ومن الصعب اآلن التكھن ألن بايدن وكما نعرفه شخص سياسي  الحكومة؟

كيف سترسم    .تقليدي، له عالقات شخصية مع معظم القادة الموجودين في العالم العربي اليوم
في أميركا والتي ستكون عامالً مؤثراً بشكل كبير ال السياسة الخارجية ضمن األجواء الداخلية 

 ".سابق له على صناع القرار األميركي؟  

أعتقد أن أميركا ال يمكن أن تتجاھل منطقة الشرق : "وقال أمين الجمّيلأخذ الكالم الرئيس 
األوسط بغض النظر عن االعتبارات أو االھتمامات بمواضيع أخرى كالصين والطاقة 

في منطقة الشرق األوسط أكان في " تضع أنفھا"ممكن أنھا ستضطر إلى أن وروسيا، ومن ال
 ".موضوع اإلرھاب أو إسرائيل أو الطاقة ومجموعة اعتبارات أخرى  

يكن   فقال أن العالم العربي لم .لناحية واجباتھا" مقصرة"وأسف الجمّيل ألن الدول العربية 
ً بھذا الشكل ً مشرذما العربية اليوم من الصراعات القائمة في  وسأل أين جامعة الدول. يوما

العالم العربي؟ وعندما وضعنا آمالنا في مجلس التعاون الخليجي نرى أنه فشل، فأين قطر من 
مجلس التعاون الخليجي، لناحية االنفراد في اآلراء؟ وھل من المعقول أنه عندما نوقش 

ربي، وكان مصير دولة عربية الموضوع السوري في اآلستانة كان ھناك غياب تام للوجود الع
كسوريا يحدد خارج النطاق العربي وعبر دول تركيا وروسيا؟ واعتبر الجمّيل أن ھذا األمر 

وشدد على أن الواليات المتحدة ال يمكن أن تھمل المنطقة . كان وصمة عار على الدول العربية
األحيان، إنما العرب  العربية لعدة أسباب، ال بل قد يكون للدول العربية األولوية في بعض



 

متقاعدون تماما عن واجباتھم التي تتمثل في الحد األدنى من الحس بالمسؤولية من جھة، ومن 
 . التعاون على األقل في القضايا األساسية والمصيرية من جھة أخرى  

لطرح السؤال على ديفيد بولوك خاصة بعد ما أشار اليه الرئيس الجمّيل عن  المنسقانتقل 
راتجية موحدة للدول العربية، فھل ھناك جدوى الستراتيجية موحدة جامعة، أم أن غياب است

، واألصح اليوم ھو الحديث عن استراتيجيات عربية وفق  ھذا يكون من بقايا زمٍن قوميٍّ
 المقتضى؟  

الموضوع ليس العودة : "بسبب اضطراره إلى المغادرة وقال خالد الدخيلأخذ الكالم الدكتور 
العربية، لكن في الحقيقة بدل القومية أصبح ھناك تشرذم قوي، ھذا ما أشار إليه إلى القومية 

الرئيس الجميل بغياب دور الجامعة العربية، خاصة أن المنطقة تنھار، والدول العربية في 
فعلى الجامعة العربية أن تعبر عن مواقف الدول . صراعات والجامعة العربية صامتة

 ".العربية  

ً لبنان تدخلت ا: "وتابع يران في العراق عبر ميليشيات كثيرة كما في سوريا ولبنان، وحاليا
 ".ُيحكم من قبل ميليشيا إيرانية، وعلى الرغم من كل ذلك ھناك صمت عربي  

ن الموضوع السوري في يد روسيا أوفي رده على موضوع الحرب في سوريا، أشار إلى 
 .وتركيا وليس في يد العرب  

وھذا غير موجود . ليس قومية عربية إنما على األقل تنسيق وتفاھموختم أن المطلوب اليوم 
فھناك مثالً اختالف بين مصر واإلمارات والسعودية . حتى في الدول التي سميت دول االعتدال

 .فمصر منھمكة بدور تركيا وتقلل من أھمية الدور اإليراني حول الدور اإليراني في المنطقة،  

بالنسبة لموضوع التدخل التركي في المنطقة ھناك اختالفات : "وقال ديفيد بولوكأخذ الكالم 
متعددة ومعقدة بين واشنطن وتركيا سواء على عھد دونالد ترامب او على عھد الرئيس 

ھناك مشكلة في . وعلى األرجح لن يكون ھناك حل في المستقبل القريب .المنتخب جو بايدن
لجھة حقوق اإلنسان واالنتھاكات التي يقوم بھا  الصواريخ الروسية التي تمتلكھا تركيا، ومشكلة

 إلى ذلك،. من الواضح ان المشكلة ستتفاقم على عھد جو بايدن  .الرئيس رجب طيب إردوغان
ھناك مشكلة البحر األبيض المتوسط والطموح التركي للھيمنة عليه، ومشكلة األكراد في شمال 

دين، ولكن في الوقت نفسه على الرغم لذلك ھناك مشاكل صعبة جداً بين ھذين البل… سوريا
من كل المشاكل أرى استمرار التحالف بشكل عام بين واشنطن وأنقرة في المستقبل ألن تركيا 

في االستراتيجية العامة األميركية تجاه روسيا وأوروبا وتجاه مسألة المھاجرين  مھمة جداً 
ي آسيا بشكل عام على حدود والالجئين من الشرق األوسط إلى أوروبا ومدى تأثير تركيا ف

إلى جانب ذلك تركيا دولة قوية على المستوى اإلقليمي وال يمكن   .إيران والعراق وروسيا
إال أن أميركا ال يمكنھا أن تتجاھل تركيا بل ھي . تجاھلھا على الرغم من ھذه الخالفات الكبيرة
غان المتفاخر وعلى الرغم من شخصية إردو .تسعى الى عالقات جيدة معھا وتحسينھا



 

والمتشدد والغريب والمستبد، فإنه سوف يسعى الى تحسين العالقات مع أميركا وإلى معالجة 
كل ھذه المشاكل والخالفات إليجاد حل وسط بين البلدين، وحل المشكلة الكردية والصواريخ 

 ...".والبحر األبيض المتوسط  

يرة بين واشنطن وأنقرة غير وختم بولوك أن توقعات بعض الخبراء العرب بنشوء أزمة كب
 .دقيقة وال صحة لھا  

ھل يمكن أن يكون لمصر : "ليطرح سؤاالً مزدوجاً على السفير كريم حجاج فقال المنسق انتقل
دور جديد، أي العودة إلى دورھا اإلقليمي، ويكون المدخل إليه المسألة السورية أو الليبية؟ 

ا مع اإلدارة األميركية الجديدة وبقية وھل يمكن لمصر أن تقدم رؤية تتفاعل من خاللھ
األطراف العربية فيما يتعلق بتعريف اإلرھاب؟ فمصر تواجه نوعين من اإلرھاب، اإلرھاب 
في سيناء وھو جھادي تكفيري متشدد، وھي تصّنف اإلخوان المسلمين على أنھم جماعة 

وان المسلمين وسيناء من كيف يمكن إذاً لھذين الجانبين ليبيا وسوريا من جھة، واإلخ. إرھابية
 ".جھة أخرى أن يعود من خاللھما لمصر دور إقليمي فاعل بعد انكماش استمرعقوداً؟  

أنه في ظل ھذا الواقع اإلقليمي الراھن يصعب التحدث عن دور  كريم حجاجأجاب السفير 
 .قيادي أو ريادي لدولة معينة سواء مصر أو السعودية أو تركيا أو غيرھا  

الوضع اإلقليمي وصل إلى درجة من التشدد والتصّدع، ولم يعد باستطاعتنا " :وتابع قائالً 
من ھنا نتحدث عن نواة لبعض الدول قد تتالقى في . التحدث عن دور إقليمي كما كان معھوداً 

وھنا يكمن اإلختبار الحقيقي أمام ھذه . مصالحھا تجاه بعض القضايا الكبرى، إنما ال تتطابق
وز حال المراھقة السياسية، التي وصفھا الرئيس أمين الجمّيل، وتقوم الدول، فإما أن تتجا

ببلورة سياسة استباقية مؤّثرة تعرضھا على صّناع القرار في واشنطن، وھناك مساحات كبيرة 
من الفرص، أو أن تكون المنطقة في موقع المستقِبل لسياسات أميركية قد تأتي بالضرر على 

إليراني مثال على ذلك، فالواليات المتحدة لم تكن غافلة عن والملف ا. مصالحھا اإلقليمية
التوسع للنفوذ اإليراني في بؤر الصراع المختلفة، إنما  تصّرفات إيران اإلقليمية وأخطار

 واشنطن قررت تقديم مصالحھا بشأن احتواء البرنامج النووي عن إحتواء مواجھة أخطار
ولفت إلى أن الحل المناسب لعدم تكرار ھذه  ".التھديدات اإلقليمية اإليرانية في المنطقة

االخطاء، ھو قيام الدول العربية الفّعالة بطرح رؤية واضحة ومباِدرة للتعامل مع مجمل 
 . الملفات  

وتساءل حجاج عن إمكان قيام ھذا الدور العربي، مشيراً إلى أنه بالفعل توجد مساحة إنما على 
مقاربات واضحة أمام اإلدارة الجديدة، عندھا قد  كل الدول التنسيق على مستوى ناضج لطرح

 .يؤخذ رأيھا بعين اإلعتبار في أي سياسة أميركية مستقبلية تجاه المنطقة  

تفاءلوا : "الذي علّق على كالم السفير حجاج قائالً  أمين الجمّيلالكلمة الختامية كانت للرئيس 
كبرى موجود إنما ھناك اختالف حول واعتبر أن التفاھم العربي حول األمور ال". بالخير تجدوه



 

. التفاصيل، ومن الواضح أن ھناك ضرورة لتفعيل دور أميركي ُمنفتح وفّعال حيال المنطقة
ونّوه بما أشار إليه ديفيد بولوك حول تفاھم أميركي تركي يخدم المنطقة قد يؤدي إلى استقرار 

ً إلى في الشرق األوسط، وذلك بسبب الدور الذي تلعبه تركيا على أك ثر من جبھة، ُمضيفا
وأشار الجمّيل إلى أن المنطقة . ضرورة توّجيھه بشكل صحيح لما في مصلحة المنطقة العربية
 . بأمس الحاجة إلى االستقرار خوفاً من أي تفجير قد ال ُتحمد عقباه  

وتالقت أفكار الرئيس الجمّيل مع السفير كريم حجاج من حيث ضرورة وجود مقاربة عربية 
موّحدة، للتفاھم حول قواسم مشتركة، الستقطاب اإلدارة الجديدة للعب دور إيجابي في  منطقية
 . المنطقة  

ل إلى أنه ال بد من أن تعود الواليات المتحدة للعب دورھا الطليعي وعدم وأشار الجميّ 
استسالمھا وتخليھا عن دورھا في المنطقة، وطالب الجانب العربي بحٍد أدنى من التفاھم حول 

التي من شأنھا تخفيف التشنج  سم مشتركة وإعادة تعويم بعض التفاھمات بين الدول العربيةقوا
وشّدد على أن االستقرار ال يتم إال بحد أدنى من التعاون إن كان على صعيد المنطقة  .الموجود

 . أو بعض الدول الصديقة كأميركا وأوروبا  

 .مزيداً من التعاون في لقاءات أخرى أِملوختم الجمّيل الندوة بكلمة شكر إلى كل المتحدثين و  

    

    

 


