
                   

 

  

 

 الطموحات حدود
 التوقعات االصطفافات، التحديات، :العربي الشرق في الدول ومنظومة الخارجية التدخالت

 
 بيت المستقبل، بكفيا

 7171آيار،  71 - 71
 

 :البرنامج
 

 الوصول والتسجيل  00:90 – 00:00
 ديناور في بيروتآكونراد   ، ممثل مؤسسةليهيبيتر ريمكلمة االفتتاح يلقيها السيد               00:90 – 00:90

 
 مايو/يارآ 71األربعاء 

 ةالجديد والذهنية الجديدة الخارطة بين :في عالم بقيادة جديد العربي الشرق :الجلسة اإلفتتاحية 
 العاصمة واشنطنفي ميدل إيست ألترناتف مدير أول في وباحث في معهد الشرق األوسط حسن منيمنة، : المنسق

 
 تغيير هو المطلوب هل خرى،أ وإلغاء الدول بعض تقسيم خالل من المنطقة في للحدود جديد ترسيم عن الحديث يكُثر حين في
 بديل بروز دون الجامعة العروبية السردية انقراص على عقود مضت أنه سيما ال الحدود، بدالً من التغيير في  الذهنية في

المألوف، فهل يشكل ذلك  مى الوحيدة، بطابع وأسلوب خارجضاعف اإلرباك ظهور قيادة جديدة للدولة العظ وقد ؟فئوي غير
  عائقاً إضافياً أم تسهيالً غير مرتقب؟

 
 

 الرئيس أمين الجمّيل  00:00 – 00:90
  التشريع نائب سابق لوزير الدفاع األميركي لشؤونباول موور،  

ة الكاثوليكية في جامعل، الرئيس السابق ل ESSECالعالقات الدولية في بروفسور ،  جوزيف مايال

 .باريس
                    

 نقاش                            
 إستراحة قهوة     00:00 – 00:00

 
 

 ؟إيران في أعقاب االتفاق النووي، ضوء أخضر أم إحتواء :األولىالجلسة 
 كندا-كيبكسامي عون، بروفسور في جامعة شيربروك في : المنسق

 
 في إيران مكانة تقييم في نوعية نقلة االتفاق هذا ُيمثل هل إيران؟ مع الدولية األسرة إليه توصلت يالذ االتفاق أبعاد هي ما

 قد العزل كان أن بعد المنطقة في تمددها في بحقها الدولي المجتمع يعترف فاعلة قوة إلى معزولة مارقة دولة من المنطقة،
 إذ الدولية، األسرة جانب من ضئيلة بكلفة تكبيلي عمل بالفعل هو االتفاق هذا أن هل أم الطبيعي؟ حجمها إبراز عن منعها

 هو األول التصور كان فإن تفعل؟ لم ما للعقوبات التلقائية العودة تهديد تحت باالنصياع ُتلزمها لشروط إيرانبموجبه   تخضع
 فلماذا األصح، هو الثاني ورالتص كان وإذا صعيد؟ من أكثر على إيران على التضييق يستمر لماذا الواقع، إلى األقرب

 دول ثقة على االتفاق هذا تأثير هو وما الدولي؟ العزم اختبار إلى تسعى أنها تبدو والتي اإليرانية التجاوزات عن التغاضي
 ،بمسار المفاوضات مع طهران حلفائها إبالغ في صادقة تكن لم أنها تبّين أن بعد تحديداً، المتحدة الواليات بصدقية الجوار

 االتفاق؟ تمرير لضمان لصالح هذه األخيرة عدة مرات تراجعت أنهاو
 
 

 



                   

 

  
 
 

 ، المملكة العربية السعوديةوكاتب ، أكاديميخالد الدخيل 03:90 – 00:00
 خبير في الدراسات األميركية، ومحلل سياسي أستاذ في جامعة طهران، باحث، محمد ماراندي

 ، واشنطندنىاأللسياسات الشرق  معهد واشنطن مدير برنامج السياسة العربية في،  ديفيد شانكر 
 العاصمة

  
  

 نقاش
 إستراحة قهوة 03:90 – 03:90

 

 ؟عودة للحرب الباردة أم تفويض ضمني :اسوريفي روسيا  :ةلثانيالجلسة ا
 جوزيف مايال: المنسق

 
 ستمرالم التنصل يتركه الذي الفراغ ملء تحديداً  عرضية، لتفاصيل انعكاس هو سوريا في روسيا تبديه الذي الحزم أن هل

 مصالح لضمان موسكو اتخذته موضوعي واستراتيجي قرار من نابع هو أم الملف، هذا التزام في المتحدة للواليات المتواصل
 الدهاء مقابل في واشنطن لدى والمباالة تخبط أو ضعف لحالة استمرار هو األميركي الموقف هل ا؟سوري في األمد طويلة لها

 األميركي، الجانب من متعمداً  يأتي سوريا في دورها لتوسيع لروسيا المجال إتاحة أن هل أم موسكو، للذين تبديهماا والتصميم
 ال خطوات واتخاذ بأعمال للقيام روسيا استعداد من انطالقاً  المستفحلة األزمة حلّ  وتفويضها السوري الملف تلزيمها بهدف

 داخلية؟ سياسية اعتبارات نتيجة خوضها األميركية الحكومة تستطيع
 
 

 معهد الدراسات الشرقية في موسكو أستاذة وكبيرة الباحثين في، ياغيلسكاياڨزإيرينا  09:00 – 03:90
اإلنسان في سوريا، ومن مؤسسي جمعية حقوق اإلنسان  في مجال حقوقمحامي ، أنور البني 

 السورية
 أوفرن، فرنسا  العلوم السياسية في جامعةبروفسور فريديريك شاريلون،  

 نقاش

 ة الديبلوماسية الدولية في باريس،رئيس االكاديميميشال دوكلوفي االحتفال المتحدث :ستراحة غداءإ  00:00 -09:00

  

 ؟التدخل الخارجي داء أم دواء: أزمة الدولة العربية: الثالثةالجلسة 
 فرنسي للعالقات الدولية، مديرة برنامج تركيا والشرق االوسط، المعهد التدوروثي شمي :المنسق

 
 لم إن وناقد لحصوله، التدخل حصل إن ناقد األميركي التدخل من العربي الموقف نمن إ الغربية األوساط بعض تشتكي
 حتضاراإل حالة عن وبريطانيا، وفرنسا روسيا مثل أخرى وقوى المتحدة، الواليات مسؤولية مدى ما .حصوله لعدم يحصل

 بالضرر؟ لها تتسبب مصالح الستنقاذ أو الدولة هذه إلنقاذ هو التدخل وهل موقع؟ من أكثر في العربية الدولة منها تعاني التي
 
 

 معهد بحوث إعالم الشرق األوسط في واشنطن العاصمة، نائب رئيس رتو فرنانديزألب 01:00 – 00:00
 ي واشنطنمدير الشرق األوسط وشمال إفريقيا في الصندوق الوطني للديمقراطية فبة، ليث ك 

 العاصمة
 حسن منيمنة         

 
 

 نقاش 
 
 



                   

 

  
 
 
 

 مايو/يارآ 71الخميس 
 يةمستقبل لبنان وأعباء الحرب السور :رةما يتعدى القد في: الجلسة الرابعة

 منسى، المدير التنفيذي لبيت المستقبل سام: المنسق
 

 السورية األزمة اندالع مع انتهى قد الحر السيد لوطنا لبنان بأن القاتم التصور بين تتراوح لبنان في المستقبلية األوضاع قراءة
 وانتفاء لبنان إلى السوري النزوح بفعل كما النظام، لصالح سوريا في الحرب خوض لبناني طرف على إيران فرض بفعل

 إلنهيارا صحراء في إلزامية واحة لبنان أن يعتبر الذي الزاهر التصورو( وبين) السورية، باألزمة لبنان وإقحام الحدود
 الواقع، إلى األقرب هو التصورين هذين من أي .واألهلية الرسمية مؤسساته متانة وبفعل ستمرارهال دولية إرادة بفعل العربي،

 المنطقة؟ في اإلنهيار أزاء لبنان لتحصين سبيل من وهل
 
 

  رق االوسط، شاتام هاوس، بريطانيامديرة برنامج الش، لينا الخطيب 00:00 – 00:00
 استاذ جامعي وناشط سياسي ، لبنان ،وان حدادأنط 
 لبنان استاذة جامعية وكاتبة،منى فياض،  
  

 
 نقاش 

 إستراحة قهوة 00:90 –00:00
 

 الجديدة الدولة ومالمح ستعصاءواإل الحل مقاربات مقارنة، تصورات: دول وحروب :ةلخامسالجلسة ا
 حسن منيمنة :المنسق

 
 حال وفي وليبيا؟ اليمن العراق، سوريا، المفتوحة، المعارك دول في النزاع أطراف من للك العسكري الحسم احتماالت هي ما

 مخاض هي المنطقة في المستفحلة الجوالة األزمات هل السياسية؟ الحلول احتماالت هي ما معدومة، االحتماالت هذه كانت
 من الجديدة العربية الدولة مالمح استشفاف كنيم هل المنطقة؟ صوملة باتجاه انحالل دليل هي أم جديد، عربي نظام لوالدة
 بعد نفسها انتاج إعادة من تتمكن سوف األبوية السلطوية اإلستبدادية الدولة أن أم األزمات، من المستفادة الدروس خالل

لبلقان، ال سيما في ادة من التجارب العالمية األخرى، سطوتها؟ كيف يمكن االستفا مقاومة على المجتمعات قدرات استنزاف
 لترشيد التصورات بشأن المنطقة في المرحلة المقبلة؟

 
 سامي عون  09:00 – 00:90

 العاصمة كبير الباحثين في معهد كارنغي للسالم في واشنطن، عمر حمزاوي
 معهد العلوم اإلنسانية في فيينا ، باحث دائم فيإيفان ڨيجڨودا

  لمانياالدولية واألمن، أ كبير باحثين المعهد األلماني للشؤونغيدو ستاينبرغ، 
 

 ومالحظات ختامية نقاش 
 غداء 09:00

 


