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 للنشر –خبر صحفي 

 

معهد عصام فارس في الجامعة األميركية في بيروت ومؤسسة 

 فريدريش إيبرت يعقدان النسخة األولى من نقاشات بيروت األمنية

 
 

في الجامعة األميركية في  (IFI) عقد معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية

اإلقليمي للسالم واألمن،  (FES) "بيروت، وبالتعاون مع مشروع "مؤسسة فريدريش إيبرت

 27و 26في  (Beirut Security Debates) "نقاشات بيروت األمنية“النسخة األولى من 

مبنى المعهد في بيروت بعنوان "التحوالت الجيوسياسية واألزمات في  2023كانون الثاني 

العالمية: ما هي االنعكاسات على الشرق األوسط؟". وضّم اجتماع الخبراء المغلق باحثين 

محليين وإقليميين ودوليين وخبراء وصانعي سياسات لمناقشة القضايا المتعلقة باألمن اإلقليمي 

وأمن الطاقة وما يسمى بالقضايا األمنية واإلنسانية المحورية  والجغرافيا السياسية واالقتصاد

 .للشؤون العالمية الحالية وتأثيرها على الشرق األوسط

 

في كلمته االفتتاحية، قال مدير معهد عصام فارس الدكتور جوزيف باحوط، "لفهم النظام  

الناعم والبشري أيضاً." العالمي وتطوراته، ال يجب علينا فقط تحليل األمن الخشن، ولكن األمن 

فيما أشار مدير مشروع مؤسسة فريدريش إيبرت اإلقليمي للسالم واألمن، ماركوس شنايدر، 

من وجهة نظر أوروبية، إلى إنَّ الوضع الحالي للشؤون العالمية قد مهد الطريق للجغرافيا 

سية على أوكرانيا السياسية كفئة من التحليل. ومع ذلك، لم يتم تحديد ما إذا كانت الحرب الرو

تؤدي إلى عودة "الغرب" الجماعي والتزامه بنظام دولي قائم على القواعد أو يمكن تفسيره 

 .على أنه عالمة على زواله

 

ورش عمل ومناقشات مرتبطة وهي: "أزمات الشرق  6غّطت حلقات النقاش في المؤتمر 

نان، ما مدى عمق الهاوية؟"، األوسط وسط التحوالت العالمية وصعود قوى إقليمية جديدة"، "لب
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"المجهول اإليراني بعد خطة العمل الشاملة المشتركة: تداعيات حركة االحتجاج الحالية 

المحلية والجيوسياسية"، "القضايا اإلقليمية لألمن الناعم "، "اقتصادات منطقة الشرق األوسط 

رق األوسط وشمال وشمال أفريقيا واالقتصاد الجغرافي العالمي"، و"أوروبا ومنطقة الش

 ."إفريقيا؛ هل هناك بنية أمنية في األفق؟

 

إلى ذلك، ُخّصصت جلسة خاصة للشرق األوسط وتأثير الحرب األوكرانية على المنطقة. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ المصري الدكتور عبد المنعم سعيد علي عبد العال، إلى أنَّ "هذه 

؛ وأضاف، "إننا نشهد ظهور نظام عالمي الحرب هي أحد أعراض مراجعة النظام العالمي"

جديد ثنائي القطب بين الواليات المتحدة والصين." كما تم إيالء اهتمام خاص إليران، التي لم 

 .تحدّ تحدياتها الداخلية حتى اآلن من شهيتها للمشاركة اإلقليمية والدولية

 

شات تؤكد أنه ال يوجد وخلص الدكتور جوزيف باحوط في مالحظاته الختامية إلى أنَّ المناق

تعريف واضح للنظام الدولي الحالي، وأنَّ ما يسّمى بـ "لشرق األوسط" هو اآلن في حالة من 

-الفوضى ويبدو أنه يُترك بمفرده ألول مرة منذ قرون. وأنه ال يمكن إنكار أن التحوالت الجيو

ها. ومع ذلك، فقد أوقفت إقتصادية في المنطقة تدفع البلدان المنتجة للنفط إلى تنويع اقتصادات

هذه المحاوالت بسبب األحداث العالمية الجارية مثل الحرب على أوكرانيا وغيرها من 

 .التحوالت اإلقليمية والعالمية في القوة

 

 سيتم نشر تقرير موجز كامل عن المؤتمر قريباً على موقع المعهد اإللكتروني.
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 :بيروت في األميركية الجامعة في اإلعالم بمكتب االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
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 بيروت األميركية فيلمحة عن الجامعة 
 

 الليبرالي وترتكز فلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها على النموذج األميركي1866 العام  بيروت في تأسست الجامعة األميركية في
 في بيروت هي جامعة بحثية أساسها التعليم. وهيئتها التعليمية تضم أكثر من ثمانمائة أستاذ متفّرغ، أما ركيةيوالجامعة األم. للتعليم العالي

جسمها الطالبي فيشّكل من أكثر من ثمانية آالف طالب. وتقدم الجامعة األميركية في بيروت حاليا أكثر من مئة وعشرين برنامجا   للحصول 
على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. وهي توفّر التعليم والتدريب الطبيين للطالب من جميع أنحاء المنطقة في مركزها الطبي 

 الذي يضم مستشفى كامل الخدمات يضم أكثر من ثالثمئة وستون سريرا  .
 

 :لالطالع على أخبار وأحداث الجامعة األميركية في بيروت
aub.edu.lb | Facebook | Twitter 

 

https://aub.edu.lb/
https://www.facebook.com/aub.edu.lb/
http://twitter.com/AUB_Lebanon

