
 الملف اللبناني): ٤(نتائج االنتخابات األميركية 

 :التقرير  

): ٤(نتائج االنتخابات األميركية ندوة افتراضية تحت عنوان " بيت المستقبل"عقدت مؤسسة 
والندوة ھي الرابعة واألخيرة من سلسلة ندوات عقدتھا المؤسسة بواسطة تقنية . الملف اللبناني

 Zoom ابات األميركيةتناولت موضوع نتائج االنتخ.   

 ناصيف حتيمؤسس ورئيس بيت المستقبل، لرئيس أمين الجمّيل شارك في الحوار كل من ا
رئيس معھد  الدكتور بول سالم وزير سابق والسفير السابق لجامعة الدول العربية في باريس،

نائب سابق في البرلمان اللبناني،  الدكتور باسم الشاب واشنطن،من  (MEI)ط الشرق األوس
كاتبة وصحافية ومديرة مكتب وكالة دالل سعود المدير العام لوزارة اإلعالم سابقاً،  محمد عبيد

 ً صحافي من  موفق حرب، أدار الندوة األستاذ. يونايتد بريس في لبنان والشرق األوسط سابقا
 .لبنان  

ً من عھده كرئ موفق حربرّحب  يس بالمشاركين، ووّجه سؤاله للرئيس أمين الجمّيل انطالقا
، حين ُعقد أكبر عدد من القمم اللبنانية ١٩٨٨و ١٩٨٢للجمھورية اللبنانية بين العامين 

األميركية، كما َنِعم لبنان بعالقات ثنائية مع الواليات المتحدة األميركية خارج سياقھا اإلقليمي، 
إلقليمي دون فسأل ھل يمكن إعادة ھذه العالقات األميركية اللبنانية الثنائية بمنأى عن سياقھا ا

 أن تكون معزولة عنه؟  

حديثه مرحباً بكل المشاركين في الندوة، وانتقل إلى أھمية الموضوع الذي  الجمّيلبدأ الرئيس 
وأشار إلى أنه إذا . تتناوله وھو العالقات اللبنانية األميركية بعد االنتخابات الرئاسية الجديدة

الجانب األميركي والمبادئ التي : جانبينأردنا الدخول في ھذا الموضوع علينا التوقف عند 
تتحكم بالسياسة الخارجية األميركية بمعزل عن الرئيس المنتخب، والجانب المختص بالدول 

 .المعنية وھو اآلن الجانب اللبناني  

اعتبر الجمّيل أن من ينظر إلى السياسة األميركية على أنھا ستدخل إلى أزقّة السياسة اللبنانية 
ما يتحكم بأميركا ھي مجموعة ضوابط، منھا : "وقال. ا نسج من الخيالوزواريبھا فھذ

الضوابط التي تفرضھا التركيبة األميركية، التوازنات بين الكونغرس وبين البيت األبيض، 
إذا أراد أحد الدخول في السياسة األميركية بمعزل . حتى توازنات اإلعالم ومختلف اللوبيات

ً عن الرئيس الُمنتخب عليه ان  ونحن في . عليه أن يأخذه بعين االعتباريفھم أن ھناك نموذجا
لبنان ال نتوقف كثيراً عند ھذا الموضوع، بل نعتبر أن الرئيس الُمنتخب واإلدارة الجديدة ليس 

لذا علينا الغوص أوالً . لديھما ملف سوى التفكير في الملف اللبناني، وھذا الكالم غير واقعي
 ".ركية لمعرفة ماذا يمكن ألميركا أن تقدم للبنانفي تركيبة السياسة األمي  



، حيث One Man show  وتحدث الجمّيل عن حقبة الرئيس دونالد ترامب ووصفه بالـ
تفّرد بأخذ القرارات إن كان بالملف فلسطيني أو الصيني أو أوروبا وحتى الملف اإليراني، 

وتابع أنه مع . اسة األميركيةوكانت قراراته تتصف بالشخصّية وھذا ليس بالمألوف في السي
الرئيس جو بايدن ستعود السياسة األميركية إلى المألوف وإلى احترام التركيبة األميركية ككل، 
والتوازنات الموجودة وتقاليد السياسة األميركية والثوابت، التي تتحكم بسياسة الواليات المتحدة 

 . أكان في منطقة الشرق األوسط أو العالم ككل  

ن على لبنان من ناحيته القيام بواجباته الداخلية ليستطيع ألنسبة للبنان فاعتبر الجمّيل أما با
ً غير مھيأ للحديث ال مع أميركا وال مع غيرھا، . التحّدث مع الواليات المتحدة ولبنان فعليا

والدليل على ذلك ما حصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سعى لمساعدة لبنان 
 . لحولم يف  

وأّكد الجمّيل كالم المنسق موفق حرب بشأن العالقات األميركية اللبنانية الوطيدة في عھده الفتاً 
إلى أنه زار البيت األبيض ثالث مرات أثناء واليته وأبدت اإلدارة األميركية كل استعدادتھا 

 .لمساعدة لبنان، لكن في المقابل لبنان لم يساعد نفسه  

ً للحديث مع اإلدارة الجديدة، فليس لديه أي خطة واعتبر الجمّيل أن لبنا ن غير جاھز بتاتا
وأعرب عن . إنقاذية يتقدم بھا وذلك يعود للتناقضات الكبيرة في مقاربة السياسة الخارجية
وكان الوزير "تشاؤمه لعدم وجود خط ثابت للسياسة اللبنانية فيما يتعلق بالعالقات مع أميركا، 

مامية فالحظ القيود الموضوعة أكان على صعيد السياسة ناصيف حتي في الخطوط األ
 ". الخارجية أو االقتصادية والدليل على ذلك ما حصل مع البنك الدولي  

أوالً علينا القيام بدراسة متأنية للسياسة الخارجية األميركية بعد وصول : "وأضاف الجمّيل
اآلخر فعلى لبنان أن يرّتب البيت الرئيس جو بايدن الذي ُيعتبر من المحافظين، أما في المقلب 

على الرغم من أن لبنان ليس "  :وختم قائالً ". الداخلي قبل التفكير في طريقة التعامل مع أميركا
الشغل الشاغل للرئيس بايدن إال أنه، وحسب لقاءاتي به، رجل معتدل ويحب لبنان وقد لمست 

ھا إال إذا بذلنا مجھوداً داخلياً عبر لديه عاطفة خاصة تجاھه، لكن العاطفة ال تكون كافية وحد
االتفاق على خطة وطنية واضحة ليستطيع الرئيس بايدن تحقيق أمنيته وھي انتشال لبنان من 

 ".المستنقع الذي يغرق فيه  

كنت آخر وزير خارجية التقى بالسفيرة : "السفير ناصيف حتيموفق حرب وسأل المنسق 
أن تضعنا في صورة أين لبنان من السياسة  األميركية ومسؤولين أميركيين، ھل يمكنك

 ".األميركية وھل يأخذون لبنان وحكومته على محمل الجد؟  

مداخلته معتبراً أن النقاط األساسية للبحث ھي ھل ھناك سياسة خارجية للبنان قبل  حتياستھل 
واعتبر أن نتكلم عن العالقات مع الواليات المتحدة أو غيرھا من قوى ُعظمى أو قوى إقليمية؟ 

أن في لبنان سياسات خارجية لمكّونات سياسية داخلية لبنانية، وال يوجد ثوابت موحدة 



ً كان ھذا اآلخر وأشار حتي إلى أنه . وأولويات وقواعد تحكم وتحدد ماذا نريد من اآلخر أيا
ً عليه عن قرب . خلص إلى ھذا االستنتاج من خالل تجربته الشخصية، وقبل ذلك كان مطلعا

ً لنستطيع أن "على لبنان أن  وأكد أن يبلور ما ھي أولوياته والحد األدنى المتفق عليه لبنانيا
 ".نتعامل مع قوى ُعظمى أو إقليمية أو حتى ھيئات دولية  

النقطة الثانية للبحث ھي أن البعض في لبنان متوھمون أن األميركيين ينامون : "وتابع حتي
الحقيقة جزء من مسرح استراتيجي في الشرق ويستيقظون وھم يفكرون في لبنان، لكننا في 

أقصد أن ھناك لعبة استراتيجية قائمة، وكي يستطيع لبنان أن يتحّول من ملعب إلى . األوسط
كذلك ھناك أحالم أن بعض االطراف . العب علينا أن نحقق الشروط التي سبق أن ذكرتھا

الصعيد اإلقليمي ستتم صفقات ستعود إلى ما كانت عليه في عھد باراك أوباما، وبالتالي على 
لكن أعتقد أن ھناك ... وترتيبات، وھذا في منطق أغاتا كريستي حول مؤامرات وما إلى ذلك

ً أكثر تعقيداً من ذلك، والشرط األبرز أن نبلور قواعد للسياسة الخارجية كما ذكر  وضعا
د، ماذا سنجيبه؟ الرئيس الجمّيل بمعنى ماذا نريد من اآلخر؟ فإذا سأَلنا اآلخر ماذا نري

الفرنسيون تحّدثوا مع ست دويالت لبنانية في الواقع اللبناني، لكن ھل ھناك ثوابت مستقرة، 
إلى ذلك يرى البعض أن ھناك قطيعة مع السياسة الماضية، دون شك ھنالك . ھذا أمر غير قائم

تقدم وال تؤخر،  قطيعة مع أسلوب الرئيس ترامب بالسياسة األحادية الفّجة االستفزازية التي ال
لكن ھناك ثوابت في السياسة الخارجية فنحن نتعامل مع . بل ترفع السقف وال تؤدي إلى نتيجة

ً ھناك اختالف في التعبير في بعض القضايا، إنما سنعود إلى  قّوة عظمى وديمقراطية، طبعا
يع على سبيل المثال وبشكل سر. سياسة متعددة األطراف وإلى قضايا المنطقة األساسية

، أي عودة األميركيين بدون شروط، إنما ھناك حديث ١زائد  ٥الموضوع النووي واتفاق 
ً ملفين أساسيين في المنطقة ھما الصواريخ البالستية والدور اإليراني،  واضح أن ھناك أيضا

أين لبنان من ھذا؟ لبنان . وبالتالي لن تكون العودة األميركية إلى االتفاق اإليراني في العراء
 ".سف يقوم بدور جزء من ملعب وليس العباً في المنطقةلأل  

آخر رئيس جمھورية زار : "إلى الدكتور باسم الشاب فطرح عليه السؤال التالي حربانتقل 
إلى اليوم كان  ١٩٩٢البيت األبيض كان الراحل إلياس الھراوي بعد مجزرة قانا، ومن العام 

ھو من يقود العالقات الخارجية اللبنانية تيار المستقبل والرئيس الراحل رفيق الحريري 
كيف تمت رعاية ھذه . وبالتحديد اللبنانية األميركية، ويبدو أن ھذا األمر ال يزال مستمراً 

العالقة، ھل ھناك فتور كما يشاع في وسائل اإلعالم وھل ال تزال الواليات المتحدة مصرة 
 ".ئيس جمھوريته؟على أن تتعامل مع لبنان عبر رئيس حكومة لبنان وليس ر  

فالرئيس الشھيد رفيق الحريري كان جزءاً كبيراً "أن الكالم صحيح إلى حٍد ما،  الشاباعتبر 
ً مع فرنسا، ولكن الحق  من الديبلوماسية ليس فقط مع الواليات المتحدة األميركية ولكن أيضا

سياسة األميركية نحن نستطيع أن نؤثر في ال: "وتابع". يقال أن أميركا دولة لديھا أولوياتھا
ولذلك على مدى السنوات كان التوجه إلى إلقاء الضوء على األمور . ولكن ال نستطيع تغييرھا

ھذه األمور تغّيرت فقد مر لبنان بمرحلة نھوض . المشتركة بين لبنان والواليات المتحدة



وز وكان اقتصادي كبير، ثم كانت ھناك مواجھة بين حزب هللا والواليات المتحدة بعد حرب تم
علينا السير ما بين حزب هللا وما بين الواليات المتحدة، وأن ُنقِنع الواليات المتحدة بأن لبنان 

وقسم من ھذا المجھود لم يكن فقط مع الرئيس والبيت األبيض بل كان مع . ليس حزب هللا
ا كان عندم ٢٠٠٦وفي العام . الكونغرس األميركي، وذلك ألھمية الدور الذي يلعبه الكونغرس

ھناك حصار على بيروت، كان البرلمانيون األميركيون من أصول لبنانية موجدون، نذكر 
فسلطنا الضوء على ما تعتبره الديبلوماسية األميركية . منھم راي لحود وداريل عيسى وغيرھما

 ً  ". مھما  

 وأشار الدكتور الشاب إلى أن األمور تغّيرت، ففي السنوات الماضية كانت الديبلوماسية
األميركية مھتمة بالنازحين السوريين، وإدارة ترامب كانت مھتمة بعض الشيء باألقليات 

فالجيش اللبناني حقق نجاحات . المسيحية، لذلك لبنان استفاد من إلقاء الضوء على تلك األمور
في مكافحة اإلرھاب، كما أن لبنان مستضيف للنازحين السوريين، وفي لبنان تنّوع كما ھناك 

لكن ھذه األموراليوم ليست بالقوة نفسھا بالنسبة لإلدارة الجديدة كما كانت عليه . الطائفاتفاق 
وتابع أن دور الرئيس الحريري وتيار المستقبل تكّيف مع متطلبات اإلدارة . على عھد ترامب

 وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة ستكون اإلدارة األميركية. األميركية، ولم يكن دوراً جامداً 
في صدام مع روسيا، فالخوف اليوم من روسيا، والنظرة إلى لبنان ھي أنه معبر أمني ونقطة 

لذلك اليوم إذا أردنا اإلستفادة من العالقة مع اإلدارة . حدود مع النفوذ الروسي في سوريا
واليوم الوضع مع روسيا سيكون . الجديدة علينا اإلضاءة على األمور التي تھم ھذه اإلدارة

مھمة، إلى جانب العالقات الحضارية الثقافية مع الدور الذي تؤديه الجامعة األميركية في نقطة 
وشدد على أن المجھود يجب أن . بيروت والجامعة اللبنانية األميركية وغيرھا من المؤسسات

يكون شامالً ومن عدة تيارات وليس فقط من تيار معّين، وأن تصب كلھا في مكان واحد إذا 
 .أن تستمر العالقة على غرار العالقة مع إدارة ترامب أردنا فعالً   

يبدو أن العالقات خارج : "السؤال التالي حربباالنتقال إلى الدكتور محمد عبيد طرح األستاذ 
لبنان مع الواليات المتحدة يقودھا فريق آخر، لكن في لبنان وكأنھم يفّضلون الحديث مع 

ذلك أھم ملف انخرطت به الواليات المتحدة مؤخراً  الرئيس نبيه بري لما يمثل، والدليل على
كان ترسيم الحدود مع إسرائيل وكان للرئيس بري اليد الطولى أو أنه صاحب القرار في 

كيف تفّسر ھذه األمور؟ ھل الواليات المتحدة تفضل التعامل مع . استئناف ھذه المفاوضات
هللا؟ وھل فعالً أن العالقات مع الرئيس بري ألنھا مدركة أن بري ھو صلة الوصل مع حزب 
 ".الرئيس بري لم تنقطع أبداً وكانت دائماً داخل االراضي اللبنانية؟  

ً كلبنانيين : "مداخلته بوضع عنوان كبير لينطلق منه فقال محمد عبيدبدأ الدكتور  نحن عمليا
ذا الخارج مجتمعين وكدولة لبنانية بالفعل ال نستطيع ان نحدد ماذا نريد من الخارج، أكان ھ

 ً ً أو سوريا ً أو إيرانياًأو سعوديا كل األفرقاء يتدخلون في شؤوننا السياسية، واآلن . أميركيا
أصبحت التدخالت أوسع في الشأن االقتصادي والمالي نتيجة الواقع المأساوي الذي نمر به 

 ". وعلى أمل أن ال يكون إلى أسوأ في المراحل المقبلة  



يد أن أحصر العنوان بمسألة ترسيم الحدود، إال أنني سأتكلم عن ال أر: "وتابع الدكتور عبيد
األمر كوني أعمل على ھذا الملف منذ حوالي العام مع الفريق الذي أعاد تنشيط ھذا الوضوع 

الرئيس نبيه بري كان يعمل على مسألة . بمعنى القانون الدولي والتقني وليس بالمعنى السياسي
وكان ھناك جدال فيما خص كيفية رسم الحدود البحرية حصراً، ترسيم الحدود منذ فترة طويلة 

إنما الذي استجد مؤخراً بعد . ألن موضوع الحدود البرية أمر مختلف، وتطّورت األمور
ً باسم المبعوث األسبق  التكثيف الذي شھدناه، أدى إلى ترسيم ما ُيسمى خط ھوف، تيمنا

رسالة أنه سيأخذ على عاتقه موضوع ترسيم اليوم ديفيد شينكر يحاول إيصال . فريديريك ھوف
أما في الواقع، فسياق العمل كفريق مع قيادة الجيش . الحدود اللبنانية مع كيان العدو اإلسرائيلي

ومع رئيس الجمھورية أخذ منحى آخر حيث بتنا نتناول موضوع الترسيم بشكل مخالف التفاق 
صبح اتفاق اإلطار غير موجود على طاولة اإلطار الذي أعلن عنه الرئيس نبيه بري، وعملياً أ

البحث، ألننا اليوم نتحدث عن مساحة أكبر تحق للبنان في موضوع الحدود وعن رؤية 
ودراسات جديدة مبنية على القانون الدولي وعلى دراسات جغرافية وتقنية متقدمة جداً في 

ً ما يحاول أما في الشق السياسي فأعتقد أن األميركي في كل الم. عملية الترسيم راحل دائما
اإلبقاء على شعرة معاوية مع كل القوى السياسية، وإن كانت اإلدارة األميركية تعتبر حزب هللا 
كمنظمة إرھابية وفق توصيفھا، إنما اإلدارة تتحدث مع بعض المقربين من حزب هللا وھذا 

ً ينطبق على األوروبيين والخليجيين وتجدر . ي ھذا المجالوُكثر كانوا يلعبون األدوار ف. أيضا
ً في ترسيم الحدود، وعندما كان ُيسأل عن موضوع  اإلشارة إلى أن حزب هللا لم يتدخل يوما

وبعد انتخاب الرئيس عون رئيساً . الترسيم كان ُيجيب أن ھذا الملف لدى الرئيس بري
يش، انتقل للجمھورية، ووفق ما يعتقده أن المسألة متعلقة بالمجلس األعلى للدفاع وبقيادة الج

الحزب لم يكن عامالً . الملف للرئيس عون وأعلن ذلك الرئيس بري في مؤتمره الصحافي
مباشراً في الموضوع إنما كان ُيعطي الثقة للرئيس بري واآلن سلّم الثقة للرئيس عون لمتابعة 

 ". ھذا الملف  

ً إنما أصبح سياسياً، فقا ً بحتا في الجلسة ما قبل : "لولفت عبيد إلى أن ھذا األمر لم يعد تقنيا
األخيرة عندما طرح الوفد اللبناني المفاوض الرؤية الجديدة حول الترسيم، األميركيون 
استنفروا وليس اإلسرائيليين، ألنھم اعتبروا أن األمر تجاُوز لما اعتبروه مسلّمات في قضية 

سرائيلياً ، وفي ھذا الموضوع ال تسليم إ٨٦٠التفاوض من خط ھوف إلى خط يعطينا مساحة 
اإلسرائيليون يريدون إعطاءنا بين خط ھوف وخط : "وتابع". إلى اليوم أنھا من حقوق اللبنانيين

ً في ٨٦٠أي ما يعادل  ٢٣ ، وفي زيارة شينكر ما قبل األخيرة إلى بيروت التقى أشخاصا
ره السفارة األميركية وليس سياسيين، وأرسل عدة رسائل منھا إلى الرئيس نبيه بري مع مستشا

 ٥٥، ٨٦٠الذي يساوي  ٢٣علي حمدان جاء فيھا أن أميركا تعطي لبنان بين ھوف وخط 
واعتبر أن ھذا ". لإلسرائيليين، إال أن ھذا األمر يأكل من حقوقنا كلبنانيين ٤٥بالمئة للبنانيين و

 . األمر شائك وسيشكل تعقيدات في المرحلة المقبلة  

ً من ھذا األمر، سأتناول : "وتابع توسيع الھامش بين المقاومة والدولة، وھذا األمر من انطالقا
الرؤى الذي وضعھا اإلمام موسى الصدر حول مسألة أن المقاومة يجب أن تتعلق أدوارھا 



بمسألة الدفاع والحماية عن لبنان إنما الواقع القائم اليوم مع ھذه السلطة السياسية مغاير، ما 
فحتى لو لم يِرْد السوريون التدخل في لبنان، كان  يعيدنا إلى أيام الوجود السوري في لبنان،

من ھذا المنطلق، ھناك أمور كثيرة . القادة اللبنانيون يذھبون إلى سوريا طالبين منھم التدخل
كانت ُتطرح على حزب هللا من ھذه الطبقة السياسية ألنھا َتعتبر أن حزب هللا شّكل لھا رافعة 

قة وھي غير قادرة على عدم أخذ رأيه، لذا علينا التركيز انتخابية في مرحلة االنتخابات الساب
على ھذا الھامش لنستطيع بناء دولة والمحافظة على المقاومة كقوة دفاعية إلى جانب القوى 

 ".الشرعية  

ما ھي األمور التي ستحافظ عليھا اإلدارة الجديدة : "إلى الدكتور بول سالم فسأله المنسقانتقل 
ً من موضوع العقوبات التي فرضتھا في سياستھا الخارجية و تلك التي ستغيرھا إنطالقا

الواليات المتحدة على زعيم لبناني مسيحي، وھي تفعل ذلك للمرة األولى في تاريخھا، ومن 
 ". موضوع أن إيران وحزب هللا ھما في موقع الدفاع وليس الھجوم  

لة من منظارين، األول سياسة علينا النظر إلى المسأ: "مداخلته قائالً  بول سالم بدأ الدكتور
أميركا تجاه لبنان، والثاني سياسة أميركا تجاه إيران والتي تؤثر حكماً على سياسة أميركا تجاه 

موقف إدارَتي ترامب وبايدن تجاه لبنان يحمل الكثير من اإلستمرارية . حزب هللا في لبنان
لبنانية منخرطين بالحياة واإليجابيات، من خالل مجموعة كبيرة من األميركيين من أصول 

ترامب كان لديه . السياسية األميركية، وال ننسى أن لبنان قيمة ثقافية واجتماعية معروفة
اليوم جو بايدن يعرف لبنان جيداً كما فريق . أصدقاء لبنانيون كذلك األمر بالنسبة لمايك بومبيو

 ".عمله حيث ھناك إيجابية سياسية تجاه لبنان  

ً تجاه األزمة االقتصادية التي يعاني منھا لبنان،  وأشار إلى أن ھناك ً إيجابيا ً أميركيا موقفا
فطلبوا من ناحية اللبنانيين تنفيذ اإلصالحيات التي ُطلبت منھم خالل مؤتمر سيدر، في المقابل "

أميركا ستكون إلى جانب لبنان ومستعدة للمساعدة من خالل الضغط على صندوق النقد الدولي 
 ". لتقديم العون والبنك الدولي  

ولفت سالم إلى أن المشكلة في ھذا الملف بالتحديد ھي لدى لبنان، فھو لم يقم بالخطوات 
الالزمة والضرورية التي تحرك الدعم االقتصادي وإلى حد ما السياسي األميركي الذي كان 

 .موجوداً على عھد ترامب وسيستمر خالل عھد بايدن  

بنتاغون األميركي والجيش اللبناني عالقة متينة جداً، من خالل العالقة العسكرية بين ال: "وتابع
الدعم المادي والتدريبات العسكرية، والتنسيق خاصة عندما ضرب الجيش داعش والقاعدة في 

ويعتبر الجيش األميركي نظيره اللبناني من الجيوش األھم على الرغم من صغر . البقاع
 ".اإلرھاب إنما أيضاً بتأمين االستقرار في لبنانحجمه، فھو يلعب دوره ليس فقط في مكافحة   

إنما علينا االنتظار لتتبلور العالقة مع "وأوضح سالم أن ھذا الدعم سيستمر على عھد بايدن 
ھذا ھو التغيير األساسي بين إدارَتي بايدن وترامب فيما يتعلّق بالشرق "وأشار إلى أن ". إيران



فإدارة بايدن تريد العودة إلى االتفاق . باتجاه إيران األوسط، بمعنى أن ھناك مقاربة مختلفة
النووي وستحاول التفاوض مع إيران على الملف الصاروخي وملف التدخل اإليراني في لبنان 

فريق عمل بايدن ھو جيش من الديبلوماسيين، في : "وأضاف". وسوريا والعراق واليمن
ت األبيض، ويليام بيرنز الذي يعتبر الرقم الخارجية ھناك أنطوني بلينكن، جاك يالوفين في البي

الثاني في الديبلوماسية األميركية سيتسلّم االستخبارات، ما يشير إلى أن االستخبارات ستكون 
ھذا األمر يعني أن المفاوضات مع إيران ستكون مكّثفة إنما علينا أن . بخدمة الديبلوماسية

في ظل وضعھا السياسي الداخلي ننتظر كيف ستتعامل إيران مع ھذا الموضوع، خاصة 
كل ذلك يشير إلى أن لبنان سيكون أمام تحًد ديبلوماسي كبير، . واالنتخابات اإليرانية القريبة

ً دولة  فھذا الفريق الديبلوماسي القوي الذي تملكه اإلدارة األميركية الجديدة ال تقابله إطالقا
ن واقع أن لديه دولتين، ھناك دولة ديبلوماسية متماسكة ذات موقف موحد، إذ ينطلق لبنان م

لبنانية ھّشة منقسمة وال وجود لقرار فعلي، في المقابل ھناك دولة حزب هللا بالمعنى الفعلي ألن 
فالمشكلة تكمن في أن ال وجود . الحزب يسيطر على قرار الحرب والسلم والعالقات الخارجية

أو لرئيس جمھورية أو رئيس حكومة أو لدولة لبنانية فعلّية للتفاوض، ال وجود لحكومة فاعلة 
الھّم األميركي وعدد . وزير خارجية، نحن كلبنانيين غير جاھزين لتلقف ما قد يكون فرصة

كبير من دول العالم ھو الھّم على لبنان، وأن لبنان قد ينھار كلياً كما انھار في السبعينات، كما 
ن نستمر باالنتحار اللبناني لتصبح الخوف األميركي أ.... انھارت سوريا والصومال وليبيا

ً لعدد كبير من الميليشيات والمجموعات المسلحة ويصبح الالجئون  الرقعة اللبنانية مسرحا
السوريون في قبرص وأوروبا وينضم إليھم الجئون لبنانيون بفعل الكارثة االقتصادية 

 ".االجتماعية إذا لحقت بھا كارثة سياسية وأمنية  

ليس الطموح األميركي إصالح لبنان وأن . كي ھو في ترقيع لبنان وتھدئتهالھم األمير: "وقال
يكون دولة سّيدة على كامل أراضيه أو أن ينضوي حزب هللا تحت قرار الشرعية اللبنانية، 
فاألميركييون واقعيون، ويخافون من انھيار كلي للبنان، والفرصة أن أمام لبنان فريقاً 

ً جاھزاً  ً أميركيا للتفاوض، سيتفاوض مع الطرف اإليراني كما مع دول الخليج إلى ديبلوماسيا
التحدي أن يكون لبنان جاھزاً عبر تشكيل حكومة وأن ندخل . جانب خط ديبلوماسي مع الروس

ضمن المفاوضات لتأمين خروج من األزمة االقتصادية واالجتماعية، ونستطيع رسم خط ولو 
منظور، إنما نتراجع عن اإلنھيار الكارثي الذي دخلنا ھّش، فلن نكون دولة فعلية في المستقبل ال

 ". فيه  

أما فيما يتعلق بالتفاوض حول الحدود البحرية، فاعتبر سالم أنه جزء من الفرص الديبلوماسية، 
 .إنما ليست الفرصة الوحيدة  

حول موضوع السفير ويليام بيرنز فأشار إلى أنه من قاد الفريق  موفق حربعلّق األستاذ 
كما أن . كي في االتصاالت مع اإليرانيين بداية األمر، إذ كان يجتمع بھم خلسًة في عماناألمير

 .السفير بيرنز من أھم الخبراء األميركيين بالشأن الروسي وليس فقط مختصاً بالشرق األوسط  



وانتقل حرب إلى السيدة دالل سعود فسألھا عن إمكان التغيير في السياسية األميركية بما خص 
السوري، من منطلق أن لبنان ُيؤوي أكثر من مليون الجئ سوري وبطبيعة الحال يتأثر  الشأن

واستند حرب إلى مقاربة إدارة ترامب للوضع في سوريا حيث لم تحمل . بالوضع في سوريا
 . بشار األسد  التغييرات الكثيرة بل على العكس عززت مكانة نظام  

ھل ھذه الوالية ھي األولى لبايدن أم أنھا : "لتاليةمداخلتھا بطرح اإلشكالية ا دالل سعودبدأت 
مّرت المنطقة بتغييرات جذرية وكبيرة وأصبح ھناك أمر واقع : "وتابعت". الثالثة ألوباما؟

ً جديداً  إضافة إلى أن المعارك الكبرى في . كالطبيع اإلسرائيلي الخليجي، الذي يفرض واقعا
لوا من عشرة أعوام في الحرب في سوريا المنطقة انتھت من ناحية األطراف الذين تدخ

السؤال المطروح اليوم ھو ھل سيستمر االنسحاب األميركي من المنطقة في عھد . واليمن
. من ھنا ُتطرح مسألة سوريا. بايدن؟ وكيف ستتصرف إدارة بايدن مع مشاكل الشرق األوسط

ككل، فاألمور غير  ال ننسى العالقة مع روسيا والحوار مع إيران، والتسوية في المنطقة
ھل يا ترى سيغير بايدن سياسة ترامب في المنطقة بعد . واضحة في المنطقة حتى اآلن

التغييرات التي حصلت حيث أضحت القضية الفلسطينية وكأنھا منسية؟ الوضع السوري أصبح 
على السكة باتجاه الحل بسبب الوضع التركي والوجود اإليراني إضافة إلى الوجود الروسي 

بايدن زار لبنان في العام . لذا أوالً علينا االعتراف بوجود تغييرات كبيرة جداً . سوريا في
 ". ، إنما لبنان اليوم أصبح بوضع مختلف عما كان عليه وكارثي٢٠٠٩  

وختمت قائلة أن البعض يرى لبنان من منظور الالجئين السوريين الھاربين إلى أوروبا، ولكن 
 .ا األمر؟ھل نحن جاھزون لتسوية في ھذ  

ھل تعتقد أن الرئيس سعد الحريري سيستطيع : "للدكتور باسم الشاب المنسق سؤال من
التحرك من دون قيود أميركية إذا ما وجدت على موضوع تأليف الحكومة، في ظل طرفين 
لبنانيين يراھنان على التغيير، األول التيار الوطني الحر والرئيس عون والوزير جبران باسيل 

ى حلفائھم مع رحيل ترامب، والثاني الرئيس الحريري يراھنون على خفوت الضغط عليھم وعل
ً ما في تشكيل الحكومة  الذي أصبح أكثر تحرراً من بعض المطالبات األميركية المتشددة نوعا

 ".الجديدة؟  

أنه لم يكن ھناك ضغط أميركي في تأليف ھذه الحكومة بإجماع كل  الشاب اعتبر الدكتور
الذي أوحى أن األميركيين ال يقفون وراء تعطيل  األطراف ومن بينھم السيد حسن نصرهللا

عندما اجتمع ديفيد شنكر : "وتابع. وأشار إلى أن التعطيل ھو أمر محلي إلى حد كبير. التأليف
إذاً المشكلة األساسية ال تكمن في الضغوط . مع دولة الرئيس قال إنھم مع وزراء اختصاصيين

علقة بقانون قيصر مثالً، فلن ترحل مع اإلدارة أما بالنسبة للضعوط األخرى المت. األميركية
الجديدة، فالضغوط الموضوعة على سوريا والتي أشارت إليھا السيدة دالل مثالً، بالطبع لن 

أما موضوع الحرية في الحركة، فأعتقد أن ھذه اإلدارة الجديدة لديھا . نتحرر منھا ولن تتغّير
ً من كل األطراف، حتى حزب هللا الذي اھتمام أكبر بالديبلوماسية التقليدية، وستال قي تجاوبا

سيبقى على الئحة اإلرھاب األميركية، سيشعر بأنه لن يكون موضوعاً تحت الضغط كما كان 



نتذكر جيداً أن الرئيس أوباما عندما أجرى عملية كاسندرا أوحى أن . عليه على عھد ترامب
لذلك أعتبر أنه سيكون . الضغط المالي يأخذوا لبنان بعين االعتبار ألنه ال يتحمل الكثير من

 ".ھناك حرية في الحركة لكل األطراف اللبنانيين وليس فقط دولة الرئيس  

 .وأكد أنه فيما خص تأليف الحكومة ال تكمن المشكلة بوجود ضغط أميركي على حزب هللا  

ات المتحدة قبل أسابيع قليلة تعّرضت الوالي: إلى الرئيس أمين الجمّيل المنسق سؤال موّجه من
على عدد كبير من المؤسسات الرسمية والتجارية، ) Hackers(لھجوم من قبل قراصنة 

الواضح أن ال غرام بين إدارة بايدن وبوتين الذي كان يفضل أن يكون ترامب . واتُّھمت روسيا
ما يعني أننا سنشھد في المرحلة المقبلة مواجھة روسية أميركية على شكل . في البيت األبيض

ھل يمكن للبنان ضمن ھذا الواقع المستجد . ب باردة، إضافة إلى حرب تجارية مع الصينحر
 أن يطبق الحياد الذي يتحدث عنه البطريرك الراعي؟  

أن موضوع الحياد ھو خالص للبنان والفكرة ليست وليدة اليوم إنما  أمين الجمّيل اعتبر الرئيس
واقعيين، الحياد نتيجة لسياسة إقليمية معينة لنكون : "وتابع. تعود إلى الستينات والسبعينات

ولبنان ال يستطيع أن يحرك ساكناً بين مطرقة أميركا وسندان إيران، . وليس مبادرة بحد ذاتھا
أو اإليجابي، إنما وضع لبنان الحالي ال يتيح له أن المطلق بالطبع الحياد مشروعنا، أكان الحياد 

 ".يستقل  

ً ف"وأوضح أن ھناك  ً دائما ي السياسة األميركية يتمثل بالوقوف إلى جانب لبنان خطا
ومساعدته، إنما التجارب التي مر بھا لبنان، مثالً اتفاق الطائف حيث كانت أميركا فعالة إلى 
جانب السعودية، إنما وصل ھذا االتفاق إلى حائط مسدود خاصة بعد تعّنت سوريا ورفضھا 

لبحرية كان األمر قد وصل إلى خواتيمه خاصة كذلك األمر في الحدود ا. االنسحاب من لبنان
ومن خالل تجربتي الخاصة أيضاً . بعد المفاوضات مع قبرص إال أننا عدنا إلى نقطة الصفر

في مؤتمري لوزان وجنيف حيث كانت أميركا إلى طاولة الحوار إلى جانب السعودية وسوريا 
 ". لسالم لبناني كما كان منشوداً  فشل المؤتمران إال بتحقيق نوع من الھدنة، إنما لم يؤسَّس  

عدم تحميل لبنان المسؤولية بمفرده فھو محاط بصراع الجبابرة، ففي جنوبنا "وأكد أنه يجب 
فالحياد أمام ھذه الصراعات . تحدنا دولة ال نعترف بھا وفي الشمال تحدنا دولة ال تعترف بنا

لبناني، مثال على ذلك في عھد واعتبر أن الشعب اللبناني ضحية الموقع الجغرافي ال". صعب
يحدد مسؤولية حزب هللا  CIAأوباما عندما كانت المفاوضات مع إيران صدر تقرير من الـ 

في التدخالت في أميركا الالتينية، إال أن أوباما أخفى التقرير في الدرج واعتبر أنه ال يريد 
ولو لم يكن . ان يدفع ثمنھذا يدل على أن لبن. إعاقة المفاوضات في أمور جانبية أقل أھمية

 ً  .لبنان قوياً لما استطاع المحافظة على المؤسسات والصمود على األقل شكليا  

يكون ھناك توجه جديد، "وبالعودة إلى العالقات مع اإلدارة الجديدة اعتبر الجمّيل أنه يجب أن 
اإلدارة  وتمنى على". وعلينا إثبات أن لبنان يستحق العيش وھذا لن يتحقق إال بمساعدتھا



أعود وأكرر أن الشعب للبناني مسؤول : "وقال. الجديدة دعم المبادرة الفرنسية إلنھاض لبنان
 ".طبعاً ولكن يجب عدم وضع كل اللوم عليه خاصة في الظروف التي يمر بھا  

العالقات الخليجية في عھد الرئيس ترامب وتحديداً المملكة : للسفير حتيالمنسق سؤال من 
ھل تعتقد أنه على عھد الرئيس بايدن ستكون . دية واإلمارات لم ُيشھد لھا مثيلالعربية السعو

الدول الخليجية متشددة تجاه لبنان اقتصادياً وتحديداً تجاه حزب هللا أم سيكون ھناك تباين؟ وھل 
 المصالحة الخليجية األخيرة قد تنعكس إيجاباً على الوضع اللبناني؟   

رحلة الحّدة التي كانت قائمة في التمحورات في المنطقة م"أن  ناصيف حتياعتبر السفير 
ستخف مع مجيء الرئيس بايدن، ألن األخير سيعود إلى السياسة التقليدية األميركية والتي 

موضوع االستقرار في العالم . تتمحور حول اإلنخراط ولكن ليس اإلنخراط غير المشروط
ھذان العنصران سيدفعان لترتيب . ت المتحدةالعربي أصبح أكثر من أمر أساسي بالنسبة للواليا

 ".العالقات بين الواليات المتحدة برئاسة بايدن وبين دول الخليج  

أعتقد أن التفاھم الذي تم التوصل إليه في القمة الخليجية يشكل بداية جيدة لبلورة : "وتابع
الالعب أو الفاعل  إذا لم نستطع التحول إلى دور. تفاھمات وتعزيزھا في إطار المنطقة العربية

ً بوظيفة . في الحد األدنى سنبقى ملعباً جاذباً لكل أنواع التدخالت فھي " اللعنة"لبنان يقوم دائما
 ".وظيفة صندوق بريد، يتفاوضون في أماكن ويتقاتلون في لبنان  

عندما تتفاوض الواليات المتحدة مع : "وقال. وأضاف أنه متفائل ولكن بشرط وبشكل واقعي
عزيز االتفاق النووي، عليھا أن تأخذ بعين اإلعتبار مصلحة الدول العربية الموجودة إيران لت

ً لموقف عربي موحد. في المنطقة بدأنا نرى إرھاصات لتبلور موقف عربي موحد . ھذا ِتبعا
مثال آخر على ذلك، ھنالك سياسة عراقية جديدة . من القمة الخليجية قد يساھم في ھذا المنحى

اإلنخراط بشكل مشروط . تاح المتبادل مع العرب، وذلك إلحداث توازن مطلوبمن خالل االنف
يؤدي إلى نتيجة، فيما عدم التحدث مع الطرف الذي ھو بحاجة للحديث معه يخدم مصلحة 

السياسة الخليجية (ھذه العناصر الجديدة تدخل بقوة على المتغّيرات : "وتابع قائالً ". العدو
. وتبني إيجابية) راق، وعودة الواليات المتحدة إلى السياسة التقليديةالجديدة، السياسة تجاه الع

لكن بالعودة إلى لبنان ھناك أمران أساسيان أولھما لعنة الجغرافيا السياسية خاصة في غياب 
ً للتدخل، إضافة إلى االجتماع  ً وجاذبا ً جّذابا ً مطلبا سياق وطني حاٍم حيث يصبح التدخل أحيانا

والتي تسھل كل " ھوّياتي"واالنقسامات الحادة في لبنان التي أحياناً لھا طابع  السياسي اللبناني
 ".لذا علينا القيام بواجباتنا. التدخالت  

وشدد على أن االستقرار اللبناني لما يمثله موقعه الجغرافي واالستراتيجي ضرورة ملحة حتى 
 . المنطقة العربيةال يصبح لبنان مجرد جسر لعبور كل أنواع المشاكل إلى أوروبا و  

ال أريد أن أكون متفائالً بشكل مطلق، ولكن كل العناصر التي ذكرتھا تساھم في : "وختم قائالً 
التخلص من تداعيات سياسة الُصراخ والعويل والمواجھة واألحادية الحادة التي تمّيز بھا 



ستقوم بالتسوية أما فيما خص الموضوع الفلسطيني فال أعتبر أن إدارة بايدن . الرئيس ترامب
لكن على األقل ستعود إلى قواعد التسوية، ولن تكون كما كانت على عھد ترامب، كل يوم 

يوم يقدم لھم الجوالن وآخر القدس، األمر الذي ساھم في تعزيز التوتر في ... ھدية إلسرائيل
ليس وأخيراً نحن نتحدث عن الحياد اإليجابي وعن سياسة دفاعية، ولكن . المنطقة والتطرف

المھم عدد األسلحة والعتاد، إنما األھم من يملك قرار الحرب والسلم ومن يملك قرار الردع 
ويجب أال يكون لبنان . الذي يجب أن يكون في مجلس الوزراء اللبناني وليس ألي طرف

صندوق بريد يفتح معركة ما أو يصّعد، بل يجب علينا كلبنانيين تسوية ھذه األمور بالحد 
 ".طيع طلب المساعدة من الواليات المتحدة األميركيةاألدنى لنست  

معظم األفرقاء اللبنانيين لديھم تواصل مع : "موّجه للدكتور بول سالمالمنسق السؤال من 
السلطات األميركية سواء عبر السفارة أو مباشرة مع واشنطن، من برأيك من األطراف 

من الفرقاء اللبنانيين مخّول أن يتحدث باسم اللبنانية يحق له التحدث مع اإلدارة بمعنى آخر َمن 
 "لبنان ويتواصل مع األميركيين ويحظى بثقة اإلدارة الجديدة؟  

إلى أنه لن يدخل في األمور الشخصية وفي من بول سالم في معرض إجابته على السؤال أشار 
مع  بالطبع ھناك أشخاص لديھم عالقات"تفضل اإلدارة األميركية من األطراف اللبنانية، 

اإلدارة، لكن السؤال األھم من يستطيع التحدث مع األميركيين، والواقع السياسي بالنسبة 
لإلدارة األميركية وعندما تنظر إلى لبنان يرون حكومة غير موجودة، رئاسة جمھورية غائبة 

في الوقت الحاضر حكومة مستقيلة ومرفوضة من الشارع، بالتالي . فال وجود لشخص نشيط
ً للحكومة األميركيةھي ليست شر ً طبيعيا ً ما عالقة متينة مع الجيش اللبناني . يكا ھناك نوعا

ھذه عالقة واضحة ولكن تنحصر في التعاون العسكري . كونه مؤسسة قائمة بحد ذاتھا
ال . كما ھناك وعي كبير لدى اإلدارة بوجود دولة ثانية في لبنان ھي دولة حزب هللا. واألمني

الدولة، إنما تدرك اإلدارة األميركية أنھا مثالً إذا ارادت مناقشة الحدود عالقة مباشرة مع ھذه 
ً القرار بھذا الموضوع موجود لدى حزب هللا، ويدركون جيداً في أميركا أنه إذا  اللبنانية عمليا
كان ھناك كالم جّدي مع حزب هللا سيكون قسم منه مع طھران فھم شركاء من الصعب فصلھم 

 ".بعضھم عن بعض  

ھو فريق "شار سالم إلى أن لبنان أمام فرصة كبيرة، فالفريق القادم إلى البيت األبيض وأ
متجانس، ديبلوماسي يريد التفاوض، يريد اإلنخراط وإيجاد الحلول مع الخارج، ال يريد 

ھمه بالنسبة إلى لبنان ھو مساعدته على . مواجھات عقيمة ومفتوحة، لديه أولويات داخلية ھائلة
ضاعه وعدم إنھياره، أحالمه في لبنان تقتصر على ذلك، واإلدارة ليست متفرغة ال أو" ترقيع"

الفرصة تكمن في تشكيل حكومة جدّية تكون الطرف الُمفاوض . للبنان وال لشرق األوسط
ليست حزب  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠ويجب أال نغفل أن مشكلة لبنان في العامين . للواليات المتحدة

ما الوضع اإلقصادي واإلجتماعي المنھار والجسم الحاكم الذي فقد هللا والحرب مع إسرائيل، إن
ً والذي كان يعتاش على  المالية " الفّقاعة"شرعيته، إلى جانب أن نظام الفساد الذي كان قائما
فاليوم إذاً المشكلة . والمصرفية واالقتصادية واإلجتماعية والمصرفية وصل إلى طريق مسدود



ً كبيراً من الحل، أال وھو ليست حزب هللا وإيران، وال طريق للخروج غير معّقد ونملك قسما
تشكيل حكومة جدّية مع رئيس حكومة قادر وفاعل وحكومة من المستقلين والخبراء 

 ".اإلقتصاديين والماليين وتقوم باإلصالحات المطلوبة  

ً مع اإلصالحات ولن يتوقف على تفاصيل صغ: "وتابع سالم يرة فريق بايدن سيتجاوب إيجابا
كوجود حزب هللا داخل الحكومة أو عدمه، إضافة إلى ذلك إلى أن ھذه اإلدارة، وإذا استطاع 
ً في اإلصالحات، ستضع ليس فقط إمكانيات صندوق النقد الدولي والبنك  لبنان أن يكون جدّيا
الدولي في خدمة لبنان بل ستضغط على كل دول الخليج التي قاطعت لبنان لمساعدته بشكل أو 

 ".، خاصة بعد المصالحة الخليجيةبآخر  

ً في لبنان  وختم سالم معتبراً أن كل ما ذكره ال يتطلب تغييراً في السياسة األميركية بل تحّركا
 .ومنه، وعندھا تكون الواليات المتحدة والعالم على استعداد للمساعدة  

ھل يمكن الفصل إستناداً إلى ما قاله الدكتور سالم، : "للدكتور محمد عبيد المنسقسؤال من 
بين الدعم األميركي لعالجة األزمة االقتصادية في لبنان وحلفاء الواليات المتحدة في المنطقة 

 ".العربية وملف حزب هللا؟  

أن النقطة المھمة تكمن في توسيع الھامش بين وجود المقاومة كحالة في  عبيداعتبر الدكتور 
ال يمكن أن ننسى : "وأضاف. القاتھا الخارجيةموقع الدفاع عن لبنان، والدولة في متطلباتھا وع

أن أميركا التي نتحدث عنھا اآلن ھي نفسھا أميركا التي في كل مرحلة الوجود السوري في 
سوريا كانت الوجه . لبنان بعد اتفاق الطائف مع السعودية شكلت ثالثية وكانت حاكمة في البلد

في الخلف إلى حين اغتيال الرئيس رفيق المباشر إال أن السعودية وأميركا كانتا موجودتين 
وبالتالي األميركي شريك في كل تلك المرحلة على األقل على المستوى السياسي، . الحريري

إذاً ھذه الطبقة . وظل شريكاً إلى حين وصول إدارة ترامب التي غّيرت قواعد اللعبة مع لبنان
ى اإلنھيار وإلى الواقع المأساوي السياسية الفاسدة التي نشتكي منھا والتي أوصلت لبنان إل

 ".والُمزري، كان تحت أنظار األميركيين  

األميركيين ليسوا قديسين، ھم أصحاب مصالح في المنطقة، يعملون وفق "وأكد عبيد أن 
: وأضاف". مصالحھم، وخطأنا يكمن أننا كلبنانيين ال نعلم كيف ندير مصالحنا الخاصة

والحرب، بالطبع األمر ليس في    من يملك قرار السلمفيماخص القرارات االستراتيجية مثالً "
والدليل على ذلك أننا في الفترة األخيرة نفيق وننام على . يد لبنان، إنما أيضاً ليس بيد حزب هللا

فإذا افتعل . أصوات الطيران اإلسرائيلي ليس فقط في الجنوب إنما في كل المناطق
في الضاحية، سيرد حينھا ) Drone(ئرة المسّيرة اإلسرائيليون مشكلة على غرار حادثة الطا

 ".فالسؤال ليس لماذا رّد حزب هللا بل على ماذا أتى الرد. حزب هللا  

وأشار عبيد إلى أنه إذا أردنا اإلستفادة من عالقات لبنان مع الواليات المتحدة علينا السؤال ھل 
 .لديھا إمكانية إليقاف إسرائيل وردعھا عن لبنان؟  



ً تعتبر أن حزب هللا سيسمح بإقامة : "الدكتور عبيد سائالً  موفق حرباذ قاطع األست ھل حقا
 ".عالقات ثنائية لبنانية أميركية نشيطة وبناءة؟  

أن حزب هللا لم يعترض يوماً على كل ما تقوم به الدولة  عبيدفي رّده على السؤال أكد الدكتور 
لبنان ھواه غربي وليس شرقياً، وبدا ذلك  يقّدر أن"واعتبر أن حزب هللا . اللبنانية مع أميركا

بعد طرح سماحة السيد موضوع التوجه شرقاً، حيث لم يقبل أي من الفرقاء اللبنانيين بمن فيھم 
 ً  ". حلفاؤه التوجه شرقا  

في موضوع التفاوض على ترسيم الحدود أو موضوع عالقة الجيش مع : "وختم قائالً 
العالقة لم تؤثر على سيادة الدولة، فلم يصل الحزب األميركيين، الحزب يراقب ما دامت ھذه 

يوماً إلى أن يملي على الجيش ما يفعل، حتى عندما طرح موضوع التفاوض مع صندوق النقد 
 ".الدولي  

ً مقبالً تجاه : "للسيدة دالل سعودالمنسق سؤال من  برأيك أي مواضيع ستشھد تغييراً أميركيا
 ".لبنان؟  

الموضوع أساسي، إال أن التغيير عليه أن يبدأ من الجانب  أن ھذا سعود أعتبرت السيدة
وأشارت إلى أن . اللبناني، وعلى لبنان أن يسأل ماذا يريد من اإلدارة الجديدة ال العكس

. المشكلة في لبنان وعلى الرغم من األحداث منذ سنة إلى اليوم أنه ال وجود ألي تغيير فعلي"
التحركات في الشارع أمراً مھماً، في حين انتفض  وتابعت أن الطبقة السياسية ال تعتبر

فقد أرجعت السلطة تلك التحركات إلى . اللبنانيون ونزلوا إلى الشارع مطالبين بأمور محقة
دعم خارجي، والطبقة السياسية أكملت بشكل طبيعي، من ناحية الفساد وعدم الكفاءة في 

 ".التوظيف، وحتى أنھم غير قادرين على تشكيل حكومة  

لفتت إلى أن حزب هللا من ناحيته مسؤول أيضاً إلى جانب الطبقة السياسية، فھناك تغيير في و
وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يبقى الوضع على ما . أن يغض النظر عنهوزالبلد ال يج

يجب "وأضافت أنه . ھو عليه وغير قابل للتغيير واستمرار اإلنھيارات االقتصادية واالجتماعية
ا االعتراف بالمشكلة، وأنه إلى جانب كل التعقيدات في المنطقة وكون لبنان صندوق بريد علين

فإن المشكلة ھي بطريقة إدارتنا للبلد من ناحية المحاصصة، عدم الكفاءة والفساد، إلى جانب 
نحن نعلم جيداً ماذا . الخيارات السياسية الخاطئة التي جعلت لبنان عرضة للعقوبات األميركية

إال أننا في لبنان لم نحّصن نفسنا، وبأقل األمور كتأليف . د أميركا من المنطقة ومن لبنانتري
إذا كان األميركيون ال يتدخلون في تشكيل الحومة، وحزب هللا "وتساءلت سعود ". حكومة مثالً 

غير معارض وإيران ال يعنيھا الموضوع، فما الذي يعيق فعالً تشكيل الحكومة التي قد تكون 
ً صغيراً للبنانيين؟ لن نستطيع الخروج من األزمة االقتصادية واالجتماعية والمالية متن فسا

فالثقة مطلوبة من المجتمع الخارجي ليزودنا باألموال . الكبيرة من دون تأليف حكومة
 ". مطلوبة  



ن أميركا تنظر إلينا من منظارين، األول العالقة مع إيران من خالل العالقة بي: "وتابعت قائلة
. إسرائيل وإيران وبالتالي حزب هللا، والثاني أمن إسرائيل، وترسيم الحدود يأتي في ھذا اإلطار

لكل تلك األسباب ستستمر العقوبات بطريقة أو بأخرى، ممكن أن ال تكون بالوتيرة التي 
ا فالمسؤولية الكبيرة تقع على عاتقن. شھدناھا في عھد ترامب، إال أن ھذا مسار لتنفيذ ملفاتھم

 ".كلبنانيين والبداية تكون بحكومة اختصاصيين  

إن أي تغيير سيحصل في لبنان بوجود الطبقة السياسية الحالية لن تكون له أي : "وختمت قائلة
 ".نتيجة  

 .أعطى األستاذ موفق حرب كلمة مقتضبة أخيرة لكل مشارك في الندوة  

لدى لبنان فرصة "من أن  على ما أشار إليه الدكتور بول سالمباسم الشاب  أثنى الدكتور
ً في  للتواصل مع اإلدارة األميركية الجديدة للتأثير ليس فقط على الموضوع اللبناني بل أيضا

وتوافق الشاب مع ". الشرق األوسط، فھي مكّونة من ديبلوماسيين محترفين يعرفون لبنان جيداً 
ات المتحدة أن يكون لبنان قبل المبادرة نحو الوالي"السيدة دالل معّوض من حيث أن على 

 ".موحداً وأن يكون لدينا حكومة تمّثل الدولة وبشكل رسمي وليس عبر وسطاء وأحزاب وأفراد  

إلى أنه يتوافق مع الدكتور الشاب إلى حد كبير، فنقطة البداية تكون ناصيف حتي أشار السفير 
برنامج عمل بتشكيل حكومة مھّمة، تكون مھمتھا األساسية إنقاذ البلد ضمن خطة واضحة و

أمام "ولفت إلى أننا ". ال يمكن أن نطلب مساعدة الدول قبل مساعدة أنفسنا"واعتبر أنه . موّحد
لحظة مھمة، فھناك إدارة أميركية جديدة لم تأت تحت عنوان صدام إنما إنخراط، قد نختلف 

ي وأن معھا بأمور معينة إنما لمصلحة لبنان أن يكون ھناك توافق في المنطقة عربي وإقليم
علينا : "وختم قائالً ". يكون ھناك تسويات سياسية ومقاربات شاملة للمشاكل في المنطقة

 ".كلبنانيين تشجيع ھذه التسويات من جھة وأن نقوم بواجباتنا من جھة أخرى  

    

ھل برأيك المعارضة والمجتمع المدني في لبنان : "الدكتور بول سالم موفق حربسأل األستاذ 
ً صاغية في اإلدارة الجديدة، أم أن ھذه اإلدارة تفضل أن تتعامل  ن إذا اتحدا يمكن أ يجدا آذانا

 ".مع لبنان التقليدي واألحزاب السياسية الموجودة؟  

ً كبيراً بالحراك من الواليات المتحدة وبخاصة من  بول سالماعتبر الدكتور  أن ھناك اھتماما
لة إنقالب ُسلطوية في أميركا األمر الذي ھذه اإلدارة التي واجھت محاو"قبل اإلدارة القادمة، 

لم يحصل منذ الحرب األھلية، وأن يحاول رئيس جمھورية أن يوقف المسار الديمقراطي، وأن 
الحزب . يتصرف كالكثير من الحكام في العالم العربي بفرض قوتھم الشعبوية بالسالح

وخ، جاء بزخم الديمقراطي الذي سيحكم خاصة أنه حصل على األكثرية في مجلس الشي
ديمقراطي وحقوق إنسان ومجتمع مدني، بالطبع سيؤثر ذلك على عالقات الواليات المتحدة 

 ً ھناك . بمصر والسعودية وإيران وتركيا ودول كثيرة قامعة للحرّيات، وبلبنان بشكل أقل طبعا



بيعة اھتمام كبير بالحراك، ال وجود للتدخل إنما تمنٍّ أن تتحقق مطالب الحراك التي ھي بط
الحال مطالب الشعب اللبناني بحكومة مستقلة فاعلة غير فاسدة سّيدة ُتنقذ البلد من اإلنھيار، ھذا 

ومن المفضل أن يكون لدى الحكومة . المطلب يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار بشكل جدي
صالحيات تشريعية إستثنائيةلمدة ستة أشھر فقط في الملفات المالية االقتصادية االجتماعية، 

ھذا األمر بالطبع سيلقى ترحيباً . فالشعب اللبناني ال يستطيع تحّمل التأخير في عملية التأليف
 ". أوروبياً أميركياً خليجياً وعالمياً، وسيكون ھذا خشبة الخالص للبنان  

بالنسبة للحراك، من المؤكد أن ھناك تطلعات إيجابية تجاھه، ھناك ضرورة ألن : "وختم قائال
اني ودولي على عدم تأجيل االنتخابات النيابية بحجة الظروف غير المؤاتية، يكون إصرار لبن

ھناك ضرورة قصوى إلجراء االنتخابات في موعدھا ليتسنى للشعب اللبناني أن يعّبر عن 
 ".رأيه  

ما أشار إليه المتحدثون من ناحية التفاؤل الكبير لجھة اإلدارة  محمد عبيدعارض الدكتور 
كما تعّودنا، عندما تصيغ الواليات المتحدة : "مخاوفه الكبيرة، فقالالجديدة، وعّبر عن 

التسويات والتفاھمات اإلقليمية سينعكس ذلك على لبنان، فتعاد تركيبة الفساد الموجودة في 
السلطة، إنطالقاً من أن ھذه التركيبة لديھا عالقات مع الدول التي ستفاوضھا اإلدارة األميركية 

كل دولة من ھذه الدول ستحاول المحافظة على من تعتبره امتداداً لھا في الجديدة، وبالتالي 
وتجاربنا مع األميركيين غير مشجعة في ھذا . لبنان، وھذا يشمل كل القوى دون استثناء

السياق، خاصة أننا على المستوى الداخلي كلبنانيين غير موّحدين وليست لدينا القدرة على أن 
إذاً حتى الرھان على حكومة تحت ما يسمى حكومة . ة القصيرةنتوّحد في المرحلة المقبل

الُمھّمة، ھو مضيعة للوقت، فالكل يحاول أن يكسب الوقت ألنه لن يكون ھناك حكومة ُمھمة بل 
 ".حكومة محاصصة مبّطنة تقوم باألدوار نفسھا  

األميركيين في لست متفائالً بأن ھذه الطبقة السياسية، وحتى لو كانت مدعومة من : "وختم قائال
المرحلة المقبلة ستستطيع التغيير، ألنھا سبب الفساد واإلنھيار وھي سبب خراب لبنان وھجرة 

وأنا ال أنغش ال بالرئيس سعد الحريري وال . كل الشباب اللبناني، وبالتالي ترك لبنان لمصيره
كلھم شركاء لو الرئيس نبيه بّري وال الرئيس ميشال عون وال أي شخص بھذه التركيبة، ألنھم 

 ".بنسٍب متفاوتة، وحتى معھم حزب هللا، في الوصول إلى ھذا اإلنھيار الكبير  

كصحافيين مراقبين، من الواضح أن ھناك : "مالحظاتھا األخيرة فقالت دالل سعودأبدت 
مؤشرات تغيير في نفوس اللبنانيين، فالوضع نحو حضيض، والسؤال الذي ُيطرح ھو ھل 

مر إلى أي تغيير؟ أدرك جيداً كيف يعمل كل من الطبقة السياسية يستطيع أن يوصلنا األ
واألميركيين، إال أننا نشھد تغييرات داخلية، ولكن أي تغيير في لبنان سيكون طويالً وشاقاً ألننا 

 ".وصلنا إلى القعر  

شدد من خاللھا على الدور األساسي للواليات  أمين الجمّيل،المداخلة األخيرة كانت للرئيس 
متحدة األميركية، أكان من ناحية مباشرة من أميركا أو من ناحية تأثيرھا على المؤسسات ال



ولفت إلى أنه ال بد من النظر إلى الرئاسة . الدولية أو دول الخليج أو الدول األوروبية
األميركية الجديدة بطريقة مختلفة ال سيما أن الرئيس بايدن صديق لبنان ويريد مساعدته، وال 

 .سيتجاوب مع أي مقترح يتقّدم إليه يخدم مصلحة لبنانشك أنه   

وتابع أن األولوية في الوقت الحاضر ھي للوضع االقتصادي واالجتماعي والمالي، معتبراً أنه 
إذا سقط الھيكل االجتماعي والنقدي سيكون من الصعب بناء لبنان من جديد، ولذلك المھم ھو 

 .وضع لبنان على سكة االصالح  

تشرين الثاني أدتا بعكس ما يعتبر  ١٧الثورة واالنتفاضة الشعبية في : "ه قائالً وختم مداخلت
. البعض إلى نتائج إيجابية، حيث كان للشعب كلمته، واالتجاه اليوم ھو لتشكيل حكومة ُمھمة

وعلينا أن ال . وعلينا أن نرقي النزعة التفاؤلية ونتّكل على المواطنين ليتحرك الوضع اللبناني
الشعب اللبناني لديه طاقات وقدرات كبيرة وفّعالة برزت في المرحلة األخيرة، إنما ننسى أن 

وقفت اليوم بوجھه عناصر عدة منعته من التظاھر مثل كورونا والوضع المعيشي، إنما ال 
 ".يزال مندفعاً وفي أول فرصة سيعود ويؤكد إرادته الحرة بالتغيير وبناء لبنان أفضل  

ستظل " المستقبل  بيت "ل المتحدثين في ھذه الندوة، وأّكد أن مؤسسة وشكر الرئيس الجمّيل ك
 .مساحة للحوار المفتوح والحر، وستعمل جاھدة لبناء وطن يلبي طموحات أبنائه  

    

    

    

    

    

 


