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 أيام الخيارات الوطنية
 ين والدوليين"الموقع والموقف اإلقليمي"محور 

 
 حول ندوة

 ضمنهو  يهعل اتالصراع ،شرقمالالتغيرات في 
 وعلى لبنان الشعوب،دول و العلى  اانعكاساته

 
شباط،  51و 51يومي السبت واألحد في  "أيام الخيارات الوطنية"سيس أول التأالوطني لإلنقاذ و  المؤتمرينظم 

 معة اللبنانية، ساحة المتحف. امبنى رئاسة الجفي قاعة االجتماعات في 

تمثل أعمال هذين اليومين الحلقة األولى من محور "الموقع والموقف اإلقليميين والدوليين". وهي تهدف إلى 
قليمي التي تؤثر على الواقع اللبناني استعراض بعض أبرز التطورات الراهنة على الصعيدين الدولي واإل

 وتستدعي متابعة مركزة لتبيان ما ترتب من مخاطر على لبنان وما تفسح من آفاق أمامه.

بعين، إلى جانب بعض لبنانية وعددا من الباحثين والمتاتجمع الندوة ممثلين عن مختلف القوى السياسية ال
ي تتضمن خمس جلسات مغلقة، يلتزم كل المشاركين فيها وه من الدول المعنية بهذه التطورات.السياسيين 

 باإلبقاء على مداوالتها محصورة فيما بينهم.

هدف هذه الندوة، شأنها الندوات الالحقة ضمن المحور ذاته أو الندوات المندرجة ضمن المحاور األخرى، 
تواجه الدولة في لبنان وتؤسس لها، وبالتالي جمع التي الرئيسة إرساء منهجية محددة للتعامل مع الخيارات 

دولة  وضع أسسأوسع تشكيل من األشخاص الذين يلتقون على هذه المنهجية ويلتزمون بها ليساهموا في 
 فعلية في لبنان، طال غيابها وانتظارها.

وكل رأي يطرح،  قاعدة بسيطة أال وهي مقاربة كل مسألة تعرض،بتزام لوعليه، يدعى المنتدون جميعا إلى اال
مرجعيات  تأسيسلكن افتراضية اليوم، نعرف أنها دولة لبنانية مصالح ومن زاوية  ،بطريقة موضوعية وعلمية

 .هو الغاية المنشودة لشرعيتها
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 برنامج الندوة
 

 شباط 51اليوم األول: السبت 
 المشاركينتسجيل   :9..0 – 0.99

 الدكتور عدنان السيد حسين كلمة رئيس الجامعة اللبنانية ، :1..0 – 03.9

 شربل نحاسالدكتور كلمة تقديم للندوة،  :59.99 – 1..0

 
 األولى الجلسة: 9..53 – 59.99الساعة 

طبيعة ما هي وبالنظر إلى مؤشرات أفول مرحلة القطبية الوحيدة، بعد انهيار النظام الدولي القديم، "
 "هل نسير نحو نظام دولي جديد؟ ؟وآفاقه المنخرطة فيهوالتكتالت  ،وموضوعاته الصراع العالمي اليوم

 ثالث مداخالت:

 دقيقة( 51قدم الورقة األستاذ سعد محيو )ي  من الوجهة السياسية، 

 دقيقة( 51) كمال حمدانالدكتور قدم الورقة ي  من الوجهة االقتصادية، 

 دقيقة( 51) ياس فرحاتالعميد إلقدم الورقة ي  من الوجهة اإلستراتيجية، 

 الدكتور مسعود ضاهريليها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة 

 

 : استراحة غداء في مبنى الجامعة99..5 – 9..53الساعة 

 
  الثانية الجلسة: 9..51 – 99..5 الساعة

ستراتيجياتها الصراع الدولي على المنطقة منقعها االقوى اإلقليمية الرئيسة في الشرق األوسط، مو  ، وا 
 إيران.إسرائيل، تركيا، بلورة النظام اإلقليمي الجديد: سياق ودورها في  الخاصة،

 ثالث مداخالت:

 دقيقة( 51حياة الحويك ) تقدم الورقة الدكتورة   إسرائيل،

 دقيقة( 51محمد نور الدين )الدكتور  قدم الورقةي   ،تركيا
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 دقيقة( 51جمال واكيم )يقدم الورقة الدكتور   إيران، 

 األستاذ سايد فرنجيةيليها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة 

 

 : استراحة50.99 – 9..51الساعة 

 

  الثالثة الجلسة: 9..39 – 50.99الساعة 

 .وشروط تبلورها المحيط اإلقليميفي مصر  رادو أ التحوالت الراهنة وآفاقها، :مصر

 .دقيقة( 51) ناألستاذ طالل سلما  األولىقدم الورقة ي

 دقيقة(،  51األستاذ أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب االشتراكي المصري )  الثانيةيقدم الورقة 

 .دقيقة( 51) األستاذ أمين قمورية  اعليهم عقبيو 

 سماح إدريس الدكتورنقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة  ذلك يلي

 

 : نهاية اليوم األول9..39الساعة 

 

 شباط 51اليوم الثاني: األحد 
 

  الرابعة الجلسة : :9..55 – 0.99 الساعة

قليميًا ودوليًا.طبيعته  سياسي.حل  إمكانيات تحقيقالنزاع ومترتباته، آفاق  :سوريا أي سوريا  داخليًا وا 
 يمكن أن تخرج من األزمة؟

 .دقيقة( 51) ، رئيس هيئة التنسيق في الخارجمناعقدم الورقة: األستاذ هيثم ي

 .دقيقة لكل منهما( 51) األستاذ حسن حمادةو سليم الصايغ، الدكتور مداخلتان: تعقبها 

 جواد عدرها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة األستاذ ميليه

 

 : استراحة53.99 – 9..55 الساعة
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 الجلسة الخامسة: 9...5 – 53.99الساعة 

المجتمعات وعن أزماتها،  اتتعبيرها عن دينامي. المشرقفي  والدينية ةالطائفي اتصراعهويات والال
اإلنسانية والسياسية الكلف  ، هطائخر رسم في و  الجيوسياسية للشرق األوسطاستخدامها في المشاريع 

 .وشروطها ، سبل استعادة المجتمعات لزمام أمورهاعليها المترتبةواالقتصادية 

 يتم تناول الموضوع من خالل ثالث مداخالت  لكل من:

 جورج قرم، الدكتور 

 زياد بارود،  ستاذاأل

 دقيقة لكل منها( 51) طالل الحسيني األستاذو 

 جان عزيزاألستاذ يليها نقاش بين المشاركين، ويدير الجلسة 

 

 : انتهاء الندوة9...5الساعة 


