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تتناول أبحاثه ومنشوراته العالقات  العامل العريب، قضايا التطور السيايس والد�قراطية يفمتخصص يف محلل بول سامل 

اإلقليمية والدولية لغرب آسيا، ملعرفة كيفية تعامل إحدى غرف التفك� يف مرشوع الهيمنة األمريكية، لتشكيل البيئة 

 .اللبنانية يف مواجهة حالة املقاومة

. قبل انض�مه إىل مؤسسة 2013حتى  2006  رنيغي للرشق األوسط" منذ تأسيسه يف عاممدير "مركز كا بول ساملكان 

عهد "عصام فارس" للسياسة العامة والشؤون الدولية يف الجامعة شغل منصب املدير العام مل 2006يف العام  ،كارنيغي

املعنية بتقرير التنمية البرشية يف العامل ضواً يف اللجنة العليا للمراجعة ُع�ِّ ع 2002ويف العام ية يف ب�وت، كاألمري

، أّسس وتوّىل 1999إىل العام  1989املمتدة من العام  أّما الفرتةالعريب، الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإل�ايئ، 

ة إدارة املركز اللبنا� للدراسات السياسية التي تُعنى بالسياسات العامة. ك� شغل سامل مناصب مختلفة يف الجامع

ما يشارك يف برامج تلفزيونية ومقابالت إذاعية، ويكتب مقاالت يف الصحف العربية  ااألم�كية يف ب�وت، وهو غالبً 

 .والعاملية يتناول فيها مواضيع سياسية ذات صلة بالعامل العريب

معهد الرشق  يدير، ) املعروفة يف الواليات االم�كية املتحدةThink Tanksلمرة األوىل يف تاريخ مراكز ومعاهد (فل

عريب، هو الدكتور بول إييل سامل، حيث  –) يف واشنطن، رئيس لبنا� The Middle East INSTITUTEاألوسط (

 Wendyا للرئيسة السابقة السف�ة (، خلفً 2018ترشين األول  15جرى إنتخابه رئيسا للمعهد نهار اإلثن� 

Chamberlin ور رئيس املجلس السيد (مجلس األمناء بحض عقده إجت�ع)، خاللRichard Clarke.(  لهسبق إذ 

 سنوات متتالية. 5أن شغل منصب نائب رئيس املعهد ملدة 

حول سياسة لبنان  مؤمتر 2021خالل رئاسة بول سامل عقد معهد الرشق األوسط عىل مدار أسبوع� يف أيار وحزيران 

بالتعاون مع فريق عمل أم�يك. جمع املؤمتر دبلوماسي� وصانعي سياسات واقتصادي� وخرباء وباحث� يف مجال 

 التنمية من الواليات املتحدة وأوروبا وغرب آسيا ولبنان ملناقشة خطورة األزمات السياسية واملالية واالقتصادية

متحورت األفكار حول مستقبل املنطقة عموًما ولبنان  واالنسانية التي تعصف بلبنان واملسارات والحلول املمكنة.

خصوًصا من منظور املفاوضات األمريكية مع ايران ألحتواء النفوذ عرب الوكالء، وإنهاء املفاوضات عىل الحدود البحرية 

 جتمع املد� لدعم تطلعات اللبناني� يف إحداث تغي�. ب� لبنان والكيان املؤقت، مع تضافر جهود امل

 التطورات السياسية واالقتصادية للجهات األم�كية حليلهتضم هذه الورقة قراءة يف تحليالت بول سامل حول كيفية ت

الوضع اللبنا� عىل املستويات كافة خاصة االقتصادية والسياسية، إذ برز بشكل واضح املعنية، في� يخص  والعربية

 . أوراق بحثية 6، انطالقًا من رصد ومراجعة مبدأ إّما حليف للمقاومة أو ألمريكاتقسيم لبنان وفق 

)، وقد 2022-2020ومقابلة، تضمنت ترصيحات وآراء تحليلية خالل فرتة زمنية ب� ( تنوعت ب� مقال ودراسة 

يف لبنان  للطبقة الحاكمة ساملنرشت يف وسائل االعالم ومراكز الفكر واألبحاث. هذه القراءة تعكس كيفيّة تقييم 

نفوذ حزب الله يف الداخل اللبنا�، وما و  تحالفات اتساعاألمريكية، مقابل  الخارجية والتحديات التي تواجه السياسة

  .أم�كا والكيان املؤقت عىل وكالء يف غرب آسيا ه من تبعاتل

https://carnegie-mec.org/experts/488
https://carnegie-mec.org/experts/488
https://www.mei.edu/publications/its-now-or-never-lebanon-policy-conference-key-takeaways
https://www.mei.edu/publications/its-now-or-never-lebanon-policy-conference-key-takeaways
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، بوجوب إنهاء تنسيق الجيش 4201 عام شباط يفأمام لجنة الشؤون الخارجية يف الكونغرس  شهادة بول ساملبعد 

اللبنا� وقوى األمن الداخيل مع حزب الله الذي فرضه قتال "داعش"، للعب دور أكرث فعالية يف مراقبة الحدود 

دور "املثقف" العريب يف مراكز األبحاث يف واشنطن،  من منظورواملعابر واملرافئ واملطار. كان لزاًما علينا قراءة األمر 

  موظفاً كفوءاً يف املجال العام.  بعبارات الرجل األبيض نفسها، ما يجعله يف نظر هذا األخ� الذي ال ينطق إال

أو عسكريّة  دولة أخرى لتشّن عقوبات اقتصاديّةبدعوة مواطن دولة ما، بول سامل يف هذه الحالة،  من امللفت قيام

ر يف نطاق حريّة التعب� التي باتت تتضّمن حق ضد بلده، إنّه مبثابة خروج عن املواطنة. إّال يف لبنان يُدخل األم

مع تكرار سيمفونية قيام مجلس األمن بوضع هذا  .منارصة الكيان املؤقت وحّث الدول األجنبيّة عىل معاقبة لبنان

 .غرب آسياوذراعها املسلّحة يف  "وكيل إيران"حزب الله عن القيام بدور األمر تحت البند السابع، أي ردع 

يواجه لبنان عدًدا من املشاكل الوجودية التي تجعل من الصعب عىل البالد التعايف. ولعل املشكلة بحسب سامل، 

األكرب هي الوجود املتزايد لج�عة حزب الله التي ال تخضع للدستور اللبنا� وال للسلطات اللبنانية، وهي باألساس 

نان إصالحه. ويش� سامل إىل أن مشكلة حزب دولة داخل الدولة، وهي نوع من الجرح املميت الذي ال يستطيع لب

 الله ال �كن حلها دون حل إقليمي بعيد املدى يشمل إيران.

عاًما،  30منذ حوايل  لبنانسامل يرى أّن التغي� صعب، حيث يوجد مأزق سيايس يف األوليغارشية الفاسدة التي تدير 

وهو يهدف بهذا التلميح حول السياسة  .والحكمقتصاد اإلفالس عىل مستوى اال  من والتي أدت بالبلد إىل هذا النوع

لذا يربط إمكانية إصالح االقتصاد اللبنا� من الداخلية التي تؤثر عىل املصالح األمريكية االسرتاتيجية يف املنطقة، 

، ومن ثم مفاوضات جادة مع صندوق بقيادة الواليات املتحدة خالل إصالحات مهمة يجب إجراؤها داخل لبنان

قد الدويل. فاملجتمع الدويل عىل استعداد لتقديم املساعدة إذا نفذت الحكومة اإلصالحات، التي يراها املجتمع الن

مع  املتحالفةسياساته الخارجية، األمر الذي س�غم التيار الوطني الحر وغ�ه من األحزاب  الدويل مناسبة ملصالح

  شل ذريع يف االصالح.انهيار تام وفأو يكون الثمن  للتخّيل عنه، حزب الله

بصيص أمل للمجتمع املد� من خالل  2019انتفاضة ترشين حملت التشاؤم، يعتقد سامل أن وسط كل هذا 

فرصة تقديم بديل حقيقي للشعب  الديه إذ ،التحدث بصوت واحد سوى اعليهما  تيال، مجموعاته غ� الوطنية

عن الطبقة السياسية الحاكمة يف لبنان. وهنا ندرك الزخم العاطفي السيايس الذي  ،أو حتى املجتمع الدويل ،اللبنا�

حصل ليتاح للناس فرصة التصويت بشكل مختلف عن السابق. إذ يفصل سامل الربملان ما ب� حلفاء ومعاريض "حزب 

يك عىل مشاركة الحزب يف خاصة أنّه أكد مراًرا وجود اعرتاض أم�  حزب الله.وجود أن املقياس لديه هو  حيثالله"، 

 الحكومة.

كب� من حيث العتداد البرشي عىل املنطقة ألن حزب الله بالتأكيد يف تأث�ه يحذر سامل من هذا الوجود واالمتداد 

، ما يرجح عودة داعش والقاعدة نتيجة إمكانية إنزالق لبنان إىل رقعة شطرنج من امليليشيات والعسكري والتنظيمي

املتحاربة املنتمية إىل طوائف مختلفة. األمر الذي سيؤدي إىل نزوح ج�عي عرب قربص، خاصة لالجئ� السوري� يف 

بالعقوبات "عقوبات مختارة" اليصال رسائل  سياسة التنقيطلبنان، وهو أمر مزعج حتً� لألوروبي�. ما يربر استخدام 

 معينة إىل األطراف كافة.

 تنبأ سامل بطول طريق االنتعاش والنمو للشعب اللبنا�، وأالّ يتوقع حتى من االنتخابات سوى "تغي� محدود"، ألنّ 

. إذ أكد فاقم الوضع يف تاريخه الحديث، بالتزامن مع انفجار املرفأ الذييواجه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها  لبنان

https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/022514_Transcript_Lebanon%20at%20the%20Crossroads.pdf
https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/022514_Transcript_Lebanon%20at%20the%20Crossroads.pdf
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ينتمي إىل بلد آخر (إيران) له كامل دفاعه  الله،أن لبنان سيبقى مشلوالً طاملا أن هناك جيًشا مستقًال، يسمى حزب 

أن حزب الله يقوم بعرقلة العمل الحكومي إلجراء التحقيق املناسب  االدعاء وقدم بول ساملولعبته السياسية. األمني 

الحزب كان له وجود كب� يف املوانئ، ومن املمكن أن تكون تلك املواد املتفجرة مستخدمة يف ، ألن بإنفجار املرفأ

 سوريا عىل األرجح.

يوجه سامل باستمرار أصابع االتهام والشك نحو حزب الله يف أنّه املسؤول األول عن رسم مسار البلد وما آلت إليه 

ة وهو موجود بالقوة، وبأنّه من غ� املمكن للمواطن� العزّل األمور، من خالل إشارته إىل أّن حزب الله قوة مسلح

تحالفات سياسّية  لتي توالت ومنها وزارات التكنوقراط متلكفعل أي يشء حيال األمر. إىل حد اعتباره أّن الحكومات ا

قيادة العسكرية ، لذا فهو يدعو إىل رضورة إجراء تعديل وزاري ب� املناصب العليا للالله مع املحور املوايل لحزب

 حزب الله، للبدء بحشد دعم دويل وإقليميل الهيمنة الكاملةواألمنية الداخلية، إلغالق جهاز أمن الدولة بعيًدا عن 

وذلك اعت�ًدا عىل رؤيته أّن البلد بحاجة ماسة إىل يك يف املنطقة. يوالرشاكة مع حلفاء دولي� لخدمة املرشوع األمر

برملان ينفذ إصالحات إقتصادية مطلوبة لتأم� حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدويل حكومة �كنها العمل مع 

 .االنهيار االجت�عي واالقتصادي اتجاه والبدء يف عكس

الناخب� وجهوا رضبة خط�ة لحلفاء حزب  من وجهة نظر سامل، أنّ  2022وما أظهرته نتائج االنتخابات األخ�ة يف أيار 

من خالل املساهمة يف دخول عدد أكرب من املتوقع ملرشحي املجتمع املد�  ،ضلوا خصومهمالله السياسي�، حيث ف

الجدد إىل الربملان. إذ زعم أّن االنتخابات كانت مهمة يف إزاحة أغلبية حزب الله، حيث هزم السياسي� الراسخ�، ما 

 ،طوة أفضل من كرثة حلفاء حزب اللهبشأن الحكومة والرئاسة، لكّنه يعترب أن الجمود خ اً س�تب عىل ذلك جمود

 مع تأكيده أن التغي� يستغرق وقتًا. 

، إذ كان من امللفت يف كالمه اقرتان ذكر "الصداقة"يبدو أن بول سامل يشجع التدخل األم�يك يف لبنان من باب 

. وما هذا إالّ دليل أن مفهوم الصداقة تغّ� وبات يتم التعب� صداقتها للبنان عىل مّر السنواتبدوام الواليات املتحدة 

والجدير . ، من خالل الغزوات واالحتالل اإلرسائييل والتفج�ات االرهابيةبالصواريخ والقذائف والطائرات الحربيّةعنه 

 أنّه ال يرىأي  ملؤقت!بالذكر أيًضا أن سامل يرى يف تطوير "إيران" لرتسانة "حزب الله" الصاروخّية تهديد للكيان ا

يقلقه أمر الرتسانة الصاروخية التي تحمي لبنان من  العكس تهديد يف االعتداءات االرسائيلية املتكررة عىل لبنان، بل

 . ، خاصة الكيان املؤقت والنظام السعودي املهدد من قبل اليمنوكالء أمريكا يف املنطقة

يونيّة التي تضج يوميّاً يف مراكز األبحاث والصحف يف واشنطن، لكن مواقف وآراء بول سامل هي ذاتها املقوالت الصه

وحلفائها إحجامهم (العلني) عن التدخل واحتالل  فهو يأخذ عىل أم�كاإذ  ة!الرشعيمن باب الفارق أّن سامل يجاهر 

  لبنان، وليس العكس.-خاصة العربيّة منها، ووطنه األم ، الدول

أن التقسيم الربملا� القائم عىل مبدأ التحالفات، يصب إّما يف محور املقاومة (أي  بعد كل ما تقدم، بات من الواضح

حليف حزب الله) وإّما أمريكا والوكالء. واستمرار األزمة يف لبنان بالتأكيد تؤثر سلبًا عىل س� االسرتاتيجية األمريكية 

ولكن ضمن االسرتاتيجية الساعية لعزل املقاومة يف املنطقة، األمر الداعي إىل إيجاد حلول وإصالحات إلنعاش لبنان، 

يف الداخل اللبنا�، من خالل جر لبنان للتفاوض مع صندوق النقض الدويل بهدف استخدام عقوبات لعرقلة نفوذ 

شعب اللبنا� من خالل والت�يش مع متطلبات الحزب الله يف العمل السيايس، مقابل ابراز �وذج يوحي بالخالص 

 . املجتمع املد�مؤسسات 
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مبعن آخر، دعم تعايف لبنان وكبح ج�ح االنهيار التام فقط من خالل البوابة األمريكية والفرنسية، وإغالق كل املنافذ 

مرشوع عائق أمام  مرييك، وما حزب الله يف لبنان إالأو أي محور معادي للمحور األ  إيرانالتي تؤدي إىل اتساع نفوذ 

 ال بد من إطاحته، أو عل األقل تقليص دائرة نفوذه حد التهميش. . لذاةاألمريكي الهيمنة
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 األشهر الستة املقبلة تشكل مص� ومستقبل لبنان: 8/9/2022
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