
                   

 

                                            

 : على حبل مشدود والسيرلبنان 

 المتنازعة محاورال اتتأثير تحقيق التوازن بين
 

 9102مايو، /آيار 3الجمعة، 

 سراي بكفيا-بيت المستقبل

 :نبذة

يعكس أكثر من أي دولة أخرى في منطقة الشرق األوسط الصراع تجاذبات عدة و تحت وطأةيعيش لبنان 

ر العقد األخير مساراً تصاعدياً للمواجهة بين دول عدة بهدف فقد أظه. الجيواستراتيجي الذي يعصف بها

عند تحليل . كالسعودية وإسرائيل وإيران والواليات المتحدة وروسيا ،د األرزالحفاظ على مصالحها في بال

 عين االعتبار مصالح أكثر من دولة؛ فلبناناألخذ بلنا من  ال بد   ،موقع لبنان على خريطة السياسة الخارجية

 ميزانالتأثير على  إعالء مصالحها فيه عبر تحاول المحاور المتنازعةحيث  ،الصراع اإلقليميفي عين ع يقب

 خطوة كهذهوما تأثيرات  ،ماذ ينتظر لبنان إذا ما انحاز إلى أحد هذه المحاور. أصالً  الهش الداخلية القوة

بالتزامن مع تراجع االهتمام  لبنان تجاه ز سياسة إيران وحلفائهاالدهاء االستراتيجي الذي مي   إنعليه؟ 

السعودي واألميركي به، أديا إلى انحراف بوصلة بيروت السياسية نحو اصطفاف وثيق مع ما يسمى محور 

برزها الرسائل التي مام األميركي بلبنان، أإال أن مؤشرات عدة ظهرت مؤخراً تدل إلى عودة االهت .المقاومة

جاء أخرها على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إبان زيارته  ،هللا وجهتها الحكومة األميركية إلى حزب

 .األخيرة إلى لبنان

التي  الثالث" لعبة الحرب والمحاكاة"الندوة الثانية من ندوات " بيت المستقبل"ظل الضبابية السائدة، يعقد بف

: على حبل مشدود السيرولبنان ": مكتب بيروت، تحت عنوان/آديناور-كونراد-ينظمها بالتعاون مع مؤسسة

 ."تحقيق التوازن بين تأثير المحاور المتنازعة

 ، وتهدف إلىإلى دراسة الذيول المتربتة عن انحياز لبنان إلى محور من المحاور المتنازعةالندوة هذه  تسعى

استشراف ما إذا كان هذا  إن محاولة. حصول ذلكتقييم التفاعالت بين مواقف الجهات المعنية في حال 

التصدي له، أم أنها ستختار النحياز سيدفع باتجاه انخراط أكبر للجهات المتنازعة في محاولة إما لتعزيزه أو ا

مواقف االنسحاب، هي عملية جدلية ستسعى الندوة إلى تصورها عبر استعراض ثالث سيناريوات لكل من 

طلق الندوة من فرضية أن جنوح ستن. تتدرج من األفضل إلى األسوأ إلى األكثر ترجيحاً  ،الجهات المعنية

هذه الخطوة والتطورات ذيول لبنان نحو محور المقاومة قد حصل، على أن يحاول المشاركون استكشاف 

 . ؤدي إليهاالتي قد ت

تعقد  .يتخللها استراحة قهوة وتنتهي بغداء مناقشة دقيقة وساعتين، 09بين   تين كل جلسةتتضمن الندوة جلس

، هما ورقة سياسية تفصل السيناريوات الثالث وتداعياتج عنهيخرأن  تام هاوس علىوفق قاعدة تشا الندوة

 .وتعرض توصيات لمسار عمل األطراف المحلية واإلقليمية والدولية


