
                   

 

  

                                                                               

 
 "األمن في خضّم االنحالل"

 يات ضمان استمرارية الترتيبات األمنية في الشرق األوسط تحدّ 

 شهدهاية التفّكك التي وعملي وسط واقع انحالل النظام اإلقليمي
 

 5102مايو، /آيار 52 - 52الجمعة والسبت 
 بيت المستقبل، بكفيا

  البرنامج
 
  مايو/آيار 52 الجمعة 

 والتسجيلالوصول  10:91 – 10:11
 :يلقيهااالفتتاح  اتلمك 01:02 – 10:91

 "بيت المستقبل"عن مؤسسة  لأمين الجميّ الرئيس 
 فؤاد السنيورةرئيس الوزراء السابق 

  ، سفير جمهورية ألمانيا االتحادية لدى لبنانمارتن هوت سعادة السفير
 "كونراد آديناور"عن مؤسسة  غاير يمالتالسيد 

 
 وجهل المتعّدد األنحالالا: األولىالجلسة 

 األردن - ، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسيةنتاويرعريب ال:قالمنس  
 

الدول  مروراً بظهورة، بدًءا من انهيار الحدود الوطني ،تتناول الجلسة األولى ظاهرة التفت ت التي ألم ت بالمنطقة وتداعياتها المختلفة
ة عية المتنافسة والمجموعات العرقيالمستفحل والخالفات بين مختلف الشرائح االجتما الفاشلة، وصوالً إلى الخالف السني  الشيعي  

 .واألقلي ات

الواليات  -ة يات المتحدالالو لدى، زميل سابق في معهد هيوستن، سفير باكستان السابق حسين حقاني         00:52 – 01:02
 المتحدة
 الكويت - بروفسور في جامعة الكويت غبرا،الشفيق 
 الواليات المتحدة - جامعة ستانفورد باحثين في معهد هوفر،الكبير  ،أستاذ جامعي ،بيرمان. راسل أ

 
 نقاش

 ستراحة قهوةا      05:11 – 00:52
 

 تداعيات حكم الميليشيات وانحالل الدول على األمن: الجلسة الثانية
 مؤسسة كونراد آديناوربيتر ريميليه،  :قالمنس  

 
بساطة ة أو بألوسط نشوء الميليشيات ذات الهوية اإلثنية والطائفية والمحلية والقبليزمات الراهنة في الشرق امن أهم  معالم األ

ن الحكومات ة، من انتزاع السلطة ملة أو السائرة نحو الفشل أو الهشنت هذه الميليشيات التي تنشط في الدول الفاشتمك. اإلجرامية
سيناقش المحاضرون . كالعب من الالعبين المؤث رين في رسم النظام اإلقليمي  الجديد للمنطقة تًة بذلك موقعهاأو تقاسمها معها، مثب

 .األمن الصعب، أمن الموارد واألمن الثقافي  : ةطوتها على مختلف المجاالت األمنيتداعيات نشوء هذه المليشيات وتصاعد س

 دبي - ؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكريلرئيس التنفيذي لماالمؤسس و رياض قهوجي،        09:91 – 05:11
 الواليات المتحدة - لألبحاث الخليجمركز في  كبير الباحثين ،يحيىمحمد ال

 العراق – الرسمي السابق للحكومة العراقية الناطق، علي الدبّاغ

 

 نقاش
 اءداستراحة غ       02:11 – 09:91



                   

 

  

                                                                               

 
 

 عراق، سوريا ودول الخليجلبنان، ال: دراسة حاالت: الثالثةالجلسة 
 (بيت المستقبل -عضو مجلس المديرين) ريتش شريك مؤسس لشركةوالمدير التنفيذي  أستاذ جامعي وكاتب،جوزيف خوري، : قالمنس  

 
. ستستعرض الجلسة الثالثة وصفاً لالضطرابات اإلقليمي ة الراهنة، مع استشراٍف لما يمكن أن تؤول إليه األمور في المرحلة المقبلة

مناقشة موضوع  يحاولونان ودول الخليج، وسفي لبنان وسوريا والعراق وكردست سيلقي المحاضرون الضوء على األوضاع
 .الجيوستراتيجي من وجهة نظر الدول ومن المنظورقليمي  المتداعي توضيح طبيعة النظام اإلواالنحالل 

 في السياسة السورية خبير لكسليك، ا - باحث في جامعة الروح القدسبروفسور و فادي األحمر،         02:91 – 02:11
 لبنان - الشرق األوسطيةو

 مصر - رئيس مركز األهرام للدراسات االستراتيجية ،وحيد عبد المجيد
 سوريا – "اليوم التالي"ناشط سياسي وباحث، المدير التنفيذي لمبادرة  تصم السيوفي،مع
 

 نقاش
 

 مايو/آيار 52السبت 
 

 العراق  -بق سا، نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأياد عالويالرئيس : االفتتاح ةكلم 01:02 –01:11
 

في ( الواليات المّتحدة، روسيا، االتحاد األوروبّي والصين)والدوليين ( تركيا وإيران)دور الالعبين اإلقليميين : الرابعةالجلسة 
 استفحال عملية التفّكك أو عكسها

 البحرين  - صحافي وباحثعبيدلي عبيدلي،  :قالمنس  
  

 .الدوليين في استفحال عملية التفكك أو عكسهاقليميين ولى تحديد دور الالعبين اإلإلجلسة تهدف هذه ا
 

، المعهد الروسي للدراسات االستراتيجية، مستشارة المدير، خبيرة في شؤون آسيا إيلينا سوبونينا        00:52 – 01:02
  والشرق األوسط، روسيا

 الواليات المتحدة - برينستون ياسي، باحث في جامعةس ،سيد حسين موسافيان
 لمتحدةالواليات ا - ، باحث زائر في برنامج كارنيغي للشرق األوسط جوزيف باحوط  

 نقاش 
 ستراحة قهوةا 05:11 – 00:52

 
  مناقشة مفتوحة للمقاربات: خالصة: لخامسةالجلسة ا

 الواليات المتحدة - تافتس جامعة في المتوسط شرق لدراسات فارس مركز مديرنديم شحاده، : قالمنس  
 

لشرق األوسط، تحديد المقاربات الالزمة سترتكز هذه الخالصة على الجلسات السابقة بهدف مناقشة السيناريوات المحتملة في ا

 .بحث الخطوات المقبلةو لألحداث التي تشهدها المنطقة دارة التداعيات السلبيةإل

 فرنسا - ، الرئيس السابق للجامعة الكاثوليكية في باريس ESSECفي بروفسور جوزيف مايال،  91:90 – 05:11
 (بيت المستقبل -عضو مجلس المديرين)ا، كند - بروفسور في جامعة شيربروك في كيبكسامي عون،      

،     وسط ومدير أول في ميدل إيست ألترناتف في واشنطناألباحث في معهد الشرق  حسن منيمنة، 
    (بيت المستقبل -عضو مجلس المديرين)

 
 نقاش

  ختامي اءدغ          09:91


