مئة عام على إتفاقية سايكس بيكو :نظام جديد للشرق األوسط؟
الجمعة  – 20السبت  21أيار/مايو ،الساعة  9:30صباحا ً
بيت المستقبل ،بكفيا
09:30 – 09:00
10:00 – 09:30

الوصول والتسجيل
كلمة االفتتاح يلقيھا الرئيس أمين الجم ّيل عن "بيت المستقبل" والسيد بيتر ريمللي عن مؤسسة
"كونراد آديناور"
الجمعة  20مايو  /الجلسة  ‐ 1سايكس بيكو في إطاره التاريخي :فن الممكن
المنسقة :كارول داغر ،مسؤولة عن الشؤون الثقافية في السفارة اللبنانية في فرنسا

11:05 – 10:00

دوروثي شميد ،مديرة برنامج تركيا والشرق األوسط ،المعھد الفرنسي للعالقات الدولية
) ،IFRIفرنسا(.
دوريس كاريون ،باحثة متخصصة في برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقياChatham House ،
)لندن ،المملكة المتحدة(.
حسن منيمنة ،مدير أول في ) Middle East Alternativesواشنطن،
الواليات المتحدة(.
نقاش

11:20 – 11:05

إستراحة القھوة
الجلسة  ‐ 2ماذا لو لم يكن سايكس بيكو؟ قراءة لواقع مختلف
المنسق :سامي عون ،بروفسور في جامعة شيربروك في كندا

12:25 – 11:20

14:00 – 12:25

جوزيف مايال ،بروفسور في العالقات الدولية في جامعة  ESSECفرنسا ،الرئيس السابق للمعھد
الكاثوليكي في باريس.
ستيفن ھايدمان ،رئيس كرسي  Janet Wright Ketchamفي سياسات الشرق األوسطSmith ،
.College
يوري زينين ،دكتوراه في البحوث من مركز شراكة الحضارات في معھد موسكو الحكومي للعالقات
الدولية ).(MGIMO
نقاش

إستراحة غداء ،متحدث رئيسي
جايمس بار ،كاتب عن الشرق األوسط

الجلسة  – 3قراءة في الماضي والمستقبل :سوريا ولبنان
المنسق :بول سالم ،نائب رئيس للسياسة والبحوث في معھد الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية

15:05 – 14:00

آندرو تابلر ،زميل "مارتن غروس" في برنامج السياسات العربية في معھد واشنطن لسياسات الشرق
األدنى.
روجيه ديب ،وزير سابق ،مؤسس ومدير .Near East Consulting Group
عمر العظم ،أستاذ مشارك في التاريخ وعلوم اإلنسان في الشرق األوسط ،جامعة والية شاوني.
نقاش

15:20 – 15:05

إستراحة قھوة

الجلسة  – 4قراءة في الماضي والمستقبل :األردن وفلسطين
المنسق :جون بيل ،مدير برنامج الشرق األوسط والمتوسط في مركز توليدو الدولي للسالم
16:25 – 15:20

مروان المعشر ،نائب الرئيس للبحوث ،مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي )واشنطن( )سكايب(.
نبيل عمرو ،وزير سابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
محمود سويد ،المدير السابق لمؤسسة الدراسات الفلسطينية.
نقاش
السبت  21مايو /الجلسة  – 5قراءة في الماضي والمستقبل :العراق
المنسق :حسن منيمنة ،مدير أول في Middle East Alternatives

11:05 – 10:00

ميسون الدملوجي ،عضو في البرلمان العراقي ،رئيسة لجنة الثقافة واإلعالم ،المتحدثة بإسم
ائتالف الوطنية.
رند الرحيم ،سفيرة العراق السابقة في الواليات المتحدة.
رائد جوحي السعيدي ،مفتش عام في وزارة الخارجية العراقية ومستشار قانوني.
نقاش

11:20 – 11:05

إستراحة قھوة

12:45 – 11:20

ناصيف ح ّتي ،السفير السابق لجامعة الدول العربية في روما والفاتيكان.
برھان الدين دوران ،المنسق العام ،مركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
) ،SETAتركيا(.
بول سالم ،نائب رئيس للسياسة والبحوث في معھد الشرق األوسط )واشنطن ،الواليات المتحدة(
نقاش ومالحظات ختامية

الجلسة  – 6سايكس بيكو جديد للمنطقة؟
المنسق :جھاد الزين ،كاتب وصحفي

14:30 – 12:45

إستراحة غداء ،متحدث رئيسي
إياد عالوي ،نائب رئيس الجمھورية العراقية السابق ورئيس الوزراء االنتقالي السابق

