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اليوم األول
 01ترشين األول /أكتوبر 2016
املدرج 1
10:30 – 9:30

محارضة عامة :عزمي بشارة
رئيس الجلسة :جامل باروت
الجلسة األوىل

قضايا وإشكاليات نظرية

رئيس الجلسة :محمد املرصي
12:00 - 10:30

12:30 - 12:00

عبد الوهاب األفندي :بني عسكرة السياسة ومتدين العسكرية :نحو إطار نظري ملعالجة إشكالية
“الدولة املتخندقة”.
خليل العناين :تحوالت العقيدة األيديولوجية للجيوش العربية:
قراءة يف األدبيات واألطر النظرية العربية مع الرتكيز عىل الحالة املرصية.
طيبي غامري :تجاوز النظريات التصنيفية للعالقات العسكرية املدنية :من أجل تفسري العالقة بني
العسكر والثورات العربية.
اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية

مقاربات تحليلية :مقارنة بني أمناط انقالبية متعددة يف سياق الحرب الباردة
14:00 - 12:30

14:45 - 14:00

رئيس الجلسة :سيف الدين عبد الفتاح

أحمد حجاجي :إسرتاتيجيات املعارضة يف مواجهة الحكم العسكري :دراسة مقارنة.
عبد الفتاح مايض :الجيوش والتحول الدميقراطي :كيف تخرج الجيوش من السلطة ومن السياسة؟
دراسة مقارنة.
مهند مصطفى :دور العسكر يف التحول الدميقراطي وتعرثه :ثالث حاالت مقارنة.
غداء
الجلسة الثالثة

يف نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارها السياسية
رئيس الجلسة :يوسف العبد الله

16:15 - 14:45

عبد الوهاب القصاب :تأثري النخب العسكرية العربية العثامنية يف نشوء الدولة باملرشق العريب:
جا.
العراق منوذ ً
خالد زيادة :األدوار املبكرة للعسكريني يف السياسة والزعامة العسكرية.
محمد املرصي :الضباط األحرار يف األردن :تجربة تسييس الجيش.
جامل باروت :جذور التسلطية العسكرية:
ازدواجية السلطة العسكرية – املدنية يف سورية (.)1970 – 1950

اليوم الثاين
 02ترشين األول /أكتوبر 2016
املدرج 2
محارضة عامة  :زولتان براين

10:15 - 9:30

رئيس الجلسة  :حيدر سعيد

املدرج 2

قاعة اجتامعات املبنى الثقايف

الجلسة األوىل

الجلسة األوىل

الجيش والقوى غري النظامية ()01
رئيس الجلسة :محمد املسفر

  12:00 - 10:30

عيل املعموري :الجيش والفصائل غري
النظامية يف العراق:
جدل الدولة والبديل اإلثني.
سمية شيخ محمود :إشكالية بناء جيش وطني
حد يف مجتمع منقسم مناطقيًّا
مو ّ
(حالة الصومال).
بدر الشافعي :إشكالية العالقة بني الجيوش
الوطنية والرشكات العسكرية الخاصة.

الجيش والسلطة يف حاالت الجزائر
وسورية والسودان
رئيس الجلسة :منري الكشو

عادل أورابح :الجيش والسلطة واالنتقال
الدميقراطي املتعرث يف الجزائر.
نوري دريس :الجيش والسلطة والدولة يف
الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إىل الدولة
النيوباترمونيالية.
حسن الحاج عيل :االنقالب العسكري مبنزلة
عملية سياسية :الجيش والسلطة يف السودان.
نريوز ساتيك :متوضع الجيش يف السلطة
يف سورية (.)2011 - 2000

اسرتاحة قهوة

12:30 - 12:00
الجلسة الثانية

الجيش والقوى غري النظامية (:)02
حالة السودان
رئيس الجلسة :حسن الحاج أحمد

14:00 - 12:30

حسن قاسم :الجيش وامليلشيات املسلحة
يف السودان :تكامل أدوار أم تنازع اختصاصات؟

سحر الفيك :تقاطع مؤثرات الداخل مع الخارج:
املؤسسة العسكرية والسلطة يف السودان.
طارق هارون :الجيش السوداين والجنجويد
(قوات الدعم الرسيع) والتحول الدميقراطي.

الجلسة الثانية

مشكالت العالقة بني الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب (:)01
تونس ،وليبيا.
رئيس الجلسة :نور الدين امليالدي

آية جراد :يف دينامية العالقات
املدنية – العسكرية يف تونس :من االستقالل
إىل الثورة.

أنور الجمعاوي :الجيش واالنتقال الدميقراطي
يف تونس.
العريب العريب :املؤسسة العسكرية يف
ميزان الثورتني التونسية والليبية.
مصطفى التري :العسكر ومعضلة التحول
الدميقراطي :دراسة الحالة الليبية.

غداء

14:45 - 14:00
الجلسة الثالثة

مواقف املؤسسة العسكرية من الثورات
العربية ومسائل إصالحها :حاالت مقارنة.
رئيس الجلسة :إبراهيم فريحات

16:15 - 14:45

غسان العزي :الجيوش العربية و ثورات عام :2011
النموذجان التونيس واملرصي.
جامل ضلع :دور املؤسسات العسكرية
يف التحوالت السياسية العربية:
دراسة حالتي مرص والجزائر .
حمزة املصطفى :الجيوش والتحول
الدميقراطي يف املنطقة العربية.
دراسة مقارنة لدور املؤسسة العسكرية
يف تونس ومرص وسورية.
محمد سعدي :رهانات إصالح مؤسسة الجيش
يف العامل العريب :دراسة أولية مقارنة

الجلسة الثالثة

مشكالت العالقة بني الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب (:)02
حالة الجزائر
رئيس الجلسة :عبد الحميد هنية

الطاهر سعود :أدوار الجيش يف مراحل
االنتقال يف الجزائر:
أو الجيش الجزائري ومسار املصالحة الوطنية.
لعرويس رابح :الجيش والسياسة يف الجزائر:
تحديات ومشاهد مستقبلية.
ولد باهي بون :العسكريون يف موريتانيا
والجزائر وتجربة التحول الدميقراطي.
أحمد إدعيل :الثابت واملتحول يف مسارات
العالقة بني الجيش والسياسة يف الجزائر.

اليوم الثالث
 03ترشين األول /أكتوبر 2016
املدرج ()2

قاعة اجتامعات املبنى الثقايف

الجلسة األوىل

الجلسة األوىل

املؤسسة العسكرية العراقية ودورها
السيايس بني التاريخ والراهن
رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين
11:00 - 09:30

11:30 - 11:00

النارص سعيد /كامل حسن :أثر تسييس
الجيش يف االستقرار السيايس يف العراق
(.)2003 – 1921
عامد علو :الدور السيايس للمؤسسة
العسكرية العراقية
يف مراحل التحول االجتامعي.
عزيز رسدار :الجيش والسياسة
يف إقليم كردستان.

مشكالت العالقة بني الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب (:)03
موريتانيا ،واملغرب
رئيس الجلسة :عبد الرحيم بنحادة

محمد عبد الرحمن بابانا :عوائق التحول
الدميقراطي يف الوطن العريب:
جا.
موريتانيا منوذ ً
ول الدميقراطي:
محمد يحي حسني :كوابح التح ّ
االنقالبات العسكرية والحكم العسكري
جا تطبيقيًا.
يف موريتانيا منوذ ً
إحسان الحافظي :الجيش ،امللكية املغربية
والنخبة السياسية :أثر البنية يف السلوك.

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

االنقالبات السودانية وأبعادها السياسية
رئيس الجلسة :خالد الجابر

13:00 - 11:30

13:30 - 13:00

مهند فاروق أحمد :انقالب  25أيار /مايو 1969
يف السودان (الفرتة .)1985 – 1969
عبد الله إبراهيم :الحزب الشيوعي السوداين:
ويُولد االنقالب من الثورة.
خليفة البلّه إسامعيل :دور الجيش يف عملية
التحول الدميقراطي يف السودان.
قيرص الزين :الجيش والنخبة واأليديولوجيا:
يف تحليل املسار السيايس يف السودان بني
الدميقراطية واالنقالبات العسكرية منذ عام .1958

املؤسسة العسكرية املرصية
من الثورة إىل االنقالب

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
سيف الدين عبد الفتاح :الخطاب السيايس
للعسكر يف مرص :من الثورة إىل االنقالب.
محمود عبد العال :الجيوش واالنتقال السيايس:
أبعاد تدخّل الجيش املرصي يف العملية
السياسية يف ما بعد  25يناير.
يارس جزائريل :االنقالبات وتطور الوعي
السيايس العريب ،مع الرتكيز
عىل انقالب  30يونيو.
عيل عبد الرؤوف :دور الجيش يف إجهاض
م يف مدن الربيع العريب ،من
قيمة الفراغ العا ّ
وه:
املقدس الوطني إىل املدنس املش ّ
حالة ميدان التحرير.

اسرتاحة قهوة

قاعة اجتامعات املبنى الثقايف
الجلسة الثالثة

مقاومة االنقالبات يف الدميقراطيات الفت ّية يف ضوء االنقالب الرتيك األخري
15:00 - 13:30

رئيس الجلسة :مروان قبالن

عمر عاشور :تحديات مكافحة االنقالبات والدفاع عن الدميقراطية يف تركيا.
أحمد أويصال :العالقات املدنية – العسكرية يف تركيا يف عهد حزب العدالة والتنمية.
مراد يسلتاس :إعادة صوغ العالقات بني العسكر والسلطات املدنية يف تركيا
بعد  15متوز /يوليو .2016
فريوز ملطاعي :املعالجة اإلعالمية ملحاولة االنقالب العسكري يف تركيا :دراسة تحليلية
ملضمون بعض القنوات العربية والغربية ( 16 – 15متوز /يوليو .)2016

املشاركون

املشارك

مخترص السرية الذاتية

إبراهيم فريحات

زميل أول
ً
أستاذ مشارك يف برنامج إدارة النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عمل سابقًا
للسياسات الخارجية يف معهد بروكنجز وأستاذًا يف النزاعات الدولية بجامعة جورج تاون بقطر ،وهو مختص يف
دراسة النزاعات الدولية وتسويتها ومن أحدث مؤلفاته كتاب "ثورات غري مكتملة".

إحسان الحافظي

باحث مغريب مختص يف الشؤون األمنية وإدارة األزمات ،عضو الهيئة االستشارية لدورية "سياسات عمومية"،
وباحث مشارك يف عدد من املجالت املختصة يف السياسات العمومية والدراسات اإلسرتاتيجية .صدرت له عدة
مقاالت ودراسات ت ُعنى بالشأن األمني يف العديد من املجالت املختصة.

أحمد إدعيل

أ ستاذ علم السياسة بجامعة ابن زهر يف أكادير باملغرب .عضو مخترب البحث حول الحكامة الرتابية واألمن
تنصب اهتامماته البحثية عىل دراسة
اإلنساين واالستدامة ،وعضو هيئة تحرير املجلة اإللكرتونية "رباط الكتب".
ّ
التحوالت السياسية واالجتامعية بالعامل العريب ،وله كتابات منشورة يف هذا املوضوع.

أحمد أويصال

أستاذ علم االجتامع السيايس يف معهد دراسات الرشق األوسط يف جامعة مرمرة برتكيا ،ومدير مركز الدراسات
اإليرانية يف أنقرة .نرش العديد من البحوث حول التغيريات االجتامعية والسياسية يف تركيا والعامل العريب،
وقد ركز يف رسالة الدكتوراه عىل االنقالب العسكري الذي أطاح نجم الدين أربكان يف تركيا ( ،)1998كام نرش
كتابًا حول الصورة النمطية لرتكيا يف مرص قبل الربيع العريب وبعده.

أحمد حجاجي

مراسل لوكالة أنباء عاملية ،وعمل سابقًا باحثًا يف مركز دراسات وبحوث الدول النامية
ً
باحث مرصي ،يعمل حاليًّا
كل من
يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة ،وباملركز العريب للدراسات بالكويت ،وصحافيًّا يف ّ
صحيفتَي "السياسة" و"األنباء" الكويتيتني ،إضاف ً
ة إىل وكالة األنباء الكويتية .وهو باحث مشارك يف العديد من
الكتب والدراسات

أنور الجمعاوي

باحث تونيس يف مركز البحوث والدراسات يف حوار الحضارات واألديان املقارنة مبدينة سوسة .فاز ،عام ،2012
بالجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية لتشجيع البحث العلمي (فئة الشباب) التي مينحها املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة .يُعنى بالبحث يف مجاالت األنرثوبولوجيا الثقافية ،والجامعات اإلسالمية،
وحركات االنتقال السيايس ،والدراسات الحضارية.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

آية جراد

تعمل حاليًّا مسؤولة برامج يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف تونس .باحثة دكتوراه يف كلية العلوم
م بجامعة
السياسية والقانونية ،بجامعة قرطاج يف تونس ،وأستاذة مساعدة متعاقدة يف القانون العا ّ
صفاقس يف تونس .مهتمة بدراسات الشأن األمني والسيايس.

بدر الشافعي

باحث مرصي ،وهو حال ًّيا املستشار السيايس ملركز أمية للبحوث والدراسات بإسطنبول .اختص يف دراسة
الدكتوراه يف العلوم السياسية مبوضوع دور الرشكات العسكرية الخاصة يف الرصاعات الداخلية يف أفريقيا.
له كتابان أحدهام عن دور منظمة اإليكواس يف تسوية الرصاعات يف غرب أفريقيا ،والثاين عن دور رشكات األمن
يف الحروب األفريقية.

جامل باروت

ريا يف برنامج األمم املتحدة
يعمل منذ عام  2010باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل خب ً
اإلمنايئ ،ويف عدة منظامت دولية ،وكان مدير مرشوع سورية  .2025وقد شارك يف تأليف أكرث من ثالثني كتابًا
مؤلِّفًا ،أو مؤلِّفًا أساس ًّيا ،أو مؤلِّفًا مشاركًا .ومن أحدث كتبه "العقد األخري يف تاريخ سورية :جدلية الجمود واإلصالح"
و"التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية :أسئلة وإشكاليات التحول من البدونة إىل العمران النظري".

جامل ضلع

رئيسا لقسم السياسة واالقتصاد يف معهد البحوث والدراسات
أستاذ يف العلوم السياسية .يعمل حاليًّا
ً
األفريقية بجامعة القاهرة .له عدّة مؤلفات علمية ،يف مجال العلوم السياسية ،كام أرشف عىل العديد من
رسائل املاجستري والدكتوراه ،وله العديد من املقاالت العلمية .حصل عىل جائزة املسابقة العلمية ملركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية "درة وطن" يف كانون األول /ديسمرب .2014

حسن الحاج عيل

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الخرطوم .ويشغل حال ًّيا عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتامعية فيها.
له عدد من الكتب والدراسات املنشورة؛ من بينها "مراحل انتقال الثورات العربية :مدخل مؤسيس للتفسري"،
و"خصخصة األمن :الدور املتنامي للرشكات العسكرية واألمنية الخاصة" .فاز ،عام ،2014 ،بالجائزة العربية للعلوم
االجتامعية واإلنسانية لتشجيع البحث العلمي (فئة الشباب) التي مينحها املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات بالدوحة.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

حسن قاسم

محارض يف العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزيرة يف مدين بالسودان .شغل ،عام  ،2011مدير
تحرير مجلة قضايا دولية (ركائز املعرفة للدراسات والبحوث) بالخرطوم .عضو الفريق البحثي ملرشوع "مستقبل
القرن األفريقي :الواقع واملستقبل" ،بالتعاون بني املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومركز التنوير
املعريف (السودان).

حمزة املصطفى

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وسكرتري تحرير مجلة "سياسات عربية" .يتابع دراسته العليا
يف برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .تتعلق اهتامماته البحثية بالشؤون الدولية
م ،والوضع السوري عىل نحو خاص .نرش العديد من األبحاث والدراسات املحكمة وصدر له
واإلقليمية بوجه عا ّ
م االفرتايض يف الثورة السورية :الخصائص ،االتجاهات ،آليات صناعة الرأي
عن املركز العريب كتاب "املجال العا ّ
م" .وهو مؤلف مشارك يف بعض الكتب التي أصدرها املركز.
العا ّ

حيدر سعيد

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو نائب رئيس تحرير مجلة "سياسات عربية" يف املركز،
وعضو اللجنة العلمية ملرشوع "االنتقال الدميقراطي يف املنطقة العربية" يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات .ساهم يف تأليف التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق خالل الفرتة  .2014 - 2009وصدر
له كتاب "سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق" ( ،)2009و"األدب ومتثيل العامل" (.)2002
وأرشف عىل عدة فرق بحثية يف العراق.

خالد الجابر

يعمل أستاذًا مساعدًا يف االتصال الدويل وبرنامج دراسات الخليج يف جامعة قطر ،وهو أستاذ زائر بجامعة نورث
وسرتن األمريكية .يشغل أيضً ا منصب رئيس التحرير بجريدة "البننسوال" اليومية الصادرة باللغة اإلنكليزية .من مؤلفاته
"تغريدات عربية" ،و"مستقبل اإلعالم يف العامل العريب" ،و"اإلعالم العريب يف عامل مضطرب" ،و"الجمهور
ووسائل اإلعالم اإلخبارية يف العامل العريب" ،و"املصداقية ووسائل اإلعالم :حالة قناة الجزيرة الفضائية".

خالد زيادة

مدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ببريوت ،عمل سابقًا أستاذًا بالجامعة اللبنانية .شغل منصب سفري
لبنان يف مرص ومندوبًا دامئًا للبنان يف جامعة الدول العربية .عضو الجمعية اللبنانية للدراسات العثامنية .له العديد
من املؤلفات ،منها" :مل يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب" ،و"تطور النظرة اإلسالمية إىل أوروبا" ،و"املسلمون والحداثة
األوروبية" ،و"الكاتب والسلطان :من الفقيه إىل املثقف" ،وله رواية بعنوان "حكاية فيصل".
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خليفة البلّه إسامعيل

أستاذ مساعد بجامعة السودان املفتوحة (مسؤول امتحانات الدراسات العليا) ،مختص يف العلوم السياسية
حل املنازعات الدولية».
والدراسات اإلسرتاتيجية ،من أبرز كتبه «دور مجلس األمن يف ّ

خليل العناين

أستاذ العلوم السياسية املشارك يف معهد الدوحة للدراسات العليا .د ّرس سابقًا يف العديد من الجامعات
ري باحثني مبعهد الرشق األوسط يف واشنطن ،وباحثًا زائ ًرا يف معهد "بروكنجز"
العربية واألمريكية ،وعمل كب َ
مقيم بقسم دراسات الرشق األوسط بجامعة "دورهام" الربيطانية .ألّف العديد
لألبحاث يف واشنطن ،وباحثًا
ً
من املقاالت واألبحاث ،ومن أبرز كتبه" :اإلخوان املسلمون يف مرص :شيخوخة تصارع الزمن" ،وكتاب "االنتخابات
والتحول الدميقراطي يف الرشق األوسط" .صدر له حديثًا عن جامعة أوكسفورد كتاب بعنوان "اإلخوان املسلمون:
تفاعالت الدين والهوية والسياسة".

زولتان براين

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة تكساس .يشغل منصب أستاذ كريس مئوية رئيس الجامعة الراحل فرانك
املتغية :بناء الجيوش الدميقراطية يف أفريقيا وآسيا
يس إروين جونيور .من أحدث مؤلفاته "الجندي والدولة
ّ
وأوروبا واألمريكتني" و"انهيار الدميقراطية وانحدار الجيش الرويس" .شارك يف تحرير كتاب "هل الدميقراطية
قابلة للتصدير؟" الصادر عن منشورات جامعة كامربيدج.

سحر الفيك

كل من الجمعية السودانية
رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ،وعضو اللجنة التنفيذية يف ّ
مة بقضايا األقليات
مهت
األبحاث.
والجمعية العربية للعلوم السياسية ،ويف عدة مجالس علمية يف بعض مراكز
ّ
وإدارة التعددية الثقافية ،ولها عدة مقاالت يف هذا املجال.

سحيم آل ثاين

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأمني رس اللجنة التنظيمية ملنتدى الخليج ودراسات
تحصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية
الجزيرة العربية .له دراسات منشورة يف دوريات محكّمة.
ّ
تخصص العالقات الدولية من جامعة رويال هولواي يف لندن.
يف
ّ

سمية شيخ محمود

باحثة صومالية ،وهي حاليًّا طالبة ماجستري تاريخ وحضارة بجامعة فطاين بتايلند .يرتكز عملها البحثي حاليًّا يف
م بالدراسات ذات الصلة بإعادة
"عوامل ظهور حركات التّمرد وأثرها يف انهيار مؤسسات الدولة بالصومال" .تهت ّ
بناء الدول يف فرتة ما بعد النزاعات يف املجتمعات املنقسمة مناطقيًّا ،وال سيام الصومال.
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سيف الدين عبد الفتاح

يعمل حاليًّا أستاذا باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وينسق مرشوع "التحول الدميقراطي
ومراحل االنتقال يف البلدان العربية" .عمل سابقًا أستاذًا للعلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم
ورئيسا ملركز الحكم الرشيد
السياسية يف القاهرة ،ومدي ًرا ملركز البحوث السياسية يف جامعة القاهرة،
ً
والسياسات العامة مبؤسسة قطر التعليمية .له عدّة مؤلفات ،يف حقل تخصصه ،يف النظرية السياسية
والفكر السيايس اإلسالمي.

طارق هارون

باحث سوداين حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف الزراعة من مرص ،وهو بصدد اإلعداد لشهادة املاجستري
يف دراسات السالم والتنمية .عمل منسقًا يف املبادرة السودانية لصناعة الدستور شامل كردفان ،ويعمل
فض النزاعات مبدينة الرهد ،يف والية شامل كردفان.
حاليًّا مدي ًرا ملركز
ّ

الطاهر سعود

أستاذ علم االجتامع يف جامعة سطيف  2بالجزائر .شغل عديد املناصب العلمية واإلدارية بالجامعة نفسها؛ منها
نائب عميد كلية العلوم االجتامعية ،ورئيس مجلسها العلمي .وهو رئيس تحرير مجلة "رؤى للدراسات املعرفية
والحضارية" ،وعضو مؤسس ملخترب البحث "املجتمع الجزائري املعارص" .له عدّة دراسات وأبحاث حول مسائل
الثقافة والتنمية والتخلف والتاريخ االجتامعي والحركة اإلسالمية يف الجزائر.

طيبي غامري

أستاذ علم االجتامع وعميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية .باحث ورئيس فريق البحث يف املامرسات
م
الدينية يف املجتمع الجزائري ملخرب البحوث االجتامعية والتاريخية ،بجامعة معسكر يف الجزائر .مهت ّ
مبسائل علم االجتامع الديني والسيايس ،وله عدة مقاالت يف مسائل الدين والتدين والهوية الدينية
واإلسالم السيايس والعنف السيايس .يشارك حال ًّيا يف تحضري املوسوعة العاملية حول اإلسالم
.The Worldwide Encyclopedia of Islam

عادل أورابح

باحث دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية بجامعة الجزائر  ،3يف اختصاص الدراسات األمنية
الدولية بكلية العلوم السياسية ،جامعة الجزائر  .3مهتم مبواضيع االقتصاد السيايس لألمن والعالقات املدنية
 -العسكرية والتحوالت األمنية يف منطقة شامل أفريقيا.
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عبد الحميد هنية

أستاذ يف برنامج التاريخ مبعهد الدوحة للدراسات العليا .شغل سابقًا مدي ًرا ملخرب "دراسات مغاربية"
ورئيسا لقسم العلوم اإلنسانية واالجتامعية بـ "بيت الحكمة" ،من أبرز كتبه" :الجريد التونيس
(.)2000 - 1999
ً
وعالقته بالبايليك" ( ،)1980و"امللكية واإلسرتاتيجيات االجتامعية يف مدينة تونس" ( ،)1999و"تونس العثامنية:
بناء الدولة واملجال" ( ،)2012و"التجربة البحثية ملخرب دراسات مغاربية" (.)2012

عبد الرحيم بنحادة

أستاذ التاريخ الحديث والتاريخ العثامين ،ومدير برنامج التاريخ يف معهد الدوحة للدراسات العليا .شغل سابقًا
منصب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس .كام كان مدير مخترب "املتوسط والعامل
اإلسالمي" ،ومدير مجلة "هيسربيس متودا" وهو حاليًّا نائب رئيس تحرير دورية "أسطور للدراسات التاريخية".
شارك يف تأليف العديد من الكتب ،منها" :املغارب بني األرشيفات املحلية واملتوسطية" ،و"انتقال األفكار
والتقنيات يف املغارب والعامل املتوسطي" ،و"شبكات التواصل يف املغارب والعامل املتوسطي" ،و"السفر
يف العامل اإلسالمي :التواصل والحداثة" .ومن كتاباته أيضً ا "الدولة العثامنية :املؤسسات واالقتصاد والثقافة".

عبد الفتاح مايض

أستاذ العلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية .له العديد من الكتب واملقاالت املنشورة يف دوريات محكّمة
عربية وأجنبية .عمل أيضً ا أستاذًا زائ ًرا مبركز وودرو ويسلسون بواشنطن وجامعة دنفر األمريكية ،ويف الربنامج
اإلمنايئ لألمم املتحدة ،ومؤسسة قرطبة بجنيف ،وهو مختص يف نُظم الحكم والتحول الدميقراطي وتحويل
النزاعات والرصاع العريب الصهيوين ومناهج البحث.

عبد الله إبراهيم

أستاذ رشف بشعبة التاريخ يف جامعة ميسوري بكولومبيا ،نرش عام  2008كتابًا بعنوان "هذيان مانوي :القضائية
الثنائية االستعامرية ومناشئ الصحوة اإلسالمية" .يعمل حاليًّا عىل نرش أعامله الكاملة باللغة العربية ،آخرها
"شيبون وجيل الخمسينات اليساري يف السودان" ،ويُ ِ
صدر سلسلة "كاتب الشونة" عن قضايا الثقافة والفكر.

عبد الوهاب األفندي

أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عمل بداي ً
ة
زميل باحثًا يف برنامج املتغريات الدولية
ً
من عام  1998مبركز دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت ،وكان
( .)2012 - 2009من أواخر مؤلفاته "دارفور :حصاد األزمة يف عقد من الزمان" (عام  ،)2013و"Genocidal
( "Nightmares: Narratives of Insecurity and the Logic of Mass Atrocitiesعام .)2015
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عبد الوهاب القصاب

ة يف الشؤون العسكرية والتّسلح.
ة كبري ً
باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ميتلك خرب ً
وات املسلّحة العراقيّة .عمل سابقًا باحثًا يف مركز دراسات الوطن العريب يف
لواء بحري ركن متقاعد يف الق ّ
الجامعة املستنرصية ،وباحثًا يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة بغداد ،ويف بيت الحكمة يف بغداد،
ومستشا ًرا لعدة مراكز بحثية .له العديد من املقاالت والكتب املرتجمة واملؤلفة .كام ساهم مؤلِّفًا مشاركًا يف
عدة كتب صدرت عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

العريب العريب

أستاذ محارض يف جامعة مستغانم بالجزائر .شغل منصب نائب رئيس قسم العلوم السياسية ،ونائب العميد
املكلف مبا بعد التدرج والعالقات الخارجية .عضو مخرب "القانون الدويل للتنمية املستدامة" ،ومسؤول فريق
شعبة "الجغرافيا السياسية" بكالوريوس تكويني ،ومسؤول فريق شعبة "الدراسات الجيوسياسية" ماجستري
تكويني ،ومسؤول فريق شعبة التكوين للعلوم السياسية .له عدة مقاالت علمية.

عزمي بشارة

مفكر عريب .املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة
للدراسات العليا .له عدة كتب ومؤلّفات يف الفكر السيايس ،والنظرية االجتامعية ،والفلسفة ،والتحول
الدميقراطي ،إضاف ً
ة إىل بعض املؤلفات األدبية .عمل أستاذًا للفلسفة والدراسات الثقافية يف جامعة بريزيت
خالل الفرتة  .1996 - 1986وهو مؤسس عدة مراكز ومؤسسات بحثية ،من أبرزها املركز العريب لألبحاث ودراسة
يتول إدارته العامة .من أحدث كتبه "الدين والعلامنية يف سياق تاريخي" يف جزأين ،و"ثورة
ّ
السياسات الذي
مرص" يف جزأين ،و"مقالة يف الحرية".

عزیز رسدار

باحث عراقي ،يعمل حاليًّا مستشا ًرا يف برملان إقليم كردستان /العراق .مختص يف الشؤون األمنية والعالقات
الدولیة .عمل يف العديد من مراكز الدراسات؛ يف أملانيا ،والسوید ،وترکیا .صدرت له عدة مقاالت بشأن الرشق
األوسط يف العديد من املجالت والكتب.

عيل املعموري

باحث عراقي يف مجال العلوم السياسية .مختص يف دراسة سياسة األمن الوطني يف العراق بعد عام .2003
له العديد من املقاالت يف مجالت عربية ودولية.
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عيل عبد الرؤوف

أستاذ العمران وتخطيط املدن .معامري ومخطط وناقد معامري .نرش العديد من املقاالت يف دوريات علمية
محكّمة .من آخر كتبه "النقد املعامري ودوره يف تطوير العامرة" ،عام  ،2014و"من مكة إىل الس فيجاس:
أطروحات يف العامرة والقداسة" ،عام  ،2014وله كتاب قيد الطبع بعنوان "املدينة والعامرة والرواية".

و
عامد عل ّ

لواء ركن متقاعد ،ومستشار املركز األورويب العريب لدراسات مكافحة اإلرهاب واالستخبارات يف أملانيا ،ونائب
مدير املركز الجمهوري للبحوث األمنية واإلسرتاتيجية ببغداد .محارض يف كلّيتي األركان وكلية الدفاع الوطني
العراقيتني ،وعضو اتحاد املؤرخني العرب .له العديد من املقاالت والكتب املنشورة.

عمر عاشور

أستاذ الدراسات األمنية والعلوم السياسية يف جامعة إكسرت الربيطانية ،وزميل مشارك باملعهد املليك
للدراسات الدولية (تشاتام هاوس) يف لندن .وهو مختص يف تحليل الرصاع املسلح غري املتكافئ،
والحركات اإلسالمية ،والدراسات األمنية والعسكرية ،ودراسات الدمقرطة (مع الرتكيز الرئيس عىل العالقات
املدنية  -العسكرية وإصالح القطاع األمني يف فرتات التحول الدميقراطي).

غسان العزي

أستاذ مختص يف العلوم السياسية يف الجامعة اللبنانية .عمل أستاذًا زائ ًرا يف عدّة جامعات ومراكز أبحاث
عربية وفرنسية .له عدد من الدراسات واملؤلفات يف الشؤون الدولية باللغتني العربية والفرنسية .محلل
سيايس لدى وسائل إعالم عربية وفرنسية.

فريوز ملطاعي

متخصص ً
ة باألخبار
أستاذة محارضة ورئيسة تخصص يف كلية اإلعالم واالتصال بجامعة الجزائر .عملت رئيسة تحرير
ّ
ة ومقدم ً
ة لربامج سياسية.
عدّة سنوات يف إذاعة الجزائر الدولية ،وصحافيةً ،ومع ّد ً

قيرص الزين

باحث سوداين يشغل حاليًّا رئيس منسقية البحث العلمي مبعهد الدراسات األفريقية واآلسيوية بجامعة
الخرطوم ،مختص يف دراسات االجتامع التاريخي الحديث واملعارص وعلم االجتامع الديني .له عدة مقاالت ،وهو
ع ّد بالتعاون بني مركز التنوير املعريف بالخرطوم
عضو فريق بحث مرشوع دراسات القرن األفريقي الذي يُ َ
واملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

كامل حسن

باحث يف اإلسرتاتيجية واألمن الوطني .رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة السليامنية يف العراق .مختص
يف دراسة إسرتاتيجية تركيا يف الرشق األوسط .له عدة مقاالت ودراسات منشورة.

لعرويس رابح

أستاذ محارض يف العلوم السياسية بجامعة الجزائر  .3مختص يف دراسة "املؤسسة الربملانية يف عمليات
التحول الدميقراطي يف الجزائر ."2007 - 1997:سبق له تدريس عدة مقررات يف العلوم السياسية والعالقات
الدولية يف جامعات تيزي وزو ،وتيبازة ،وجيجل .له عدة مقاالت منشورة تبحث يف قضايا املجتمع املدين
الجزائري واإلصالح االنتخايب والسيايس.

محمد املرصي

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،واملدير التنفيذي للمركز ،مختص يف التاريخ العريب
الحديث واستطالعات الرأي العام ،يُرشف عىل مرشوع مؤرش الرأي العام العريب يف املركز.

محمد سعدي

أستاذ حقوق اإلنسان والعلوم السياسية بجامعة محمد األول يف وجدة باملغرب .نُرشت له عدّة مقاالت
م حاليًّا بدراسة الديناميات
ودراسات وكتب يف مجاالت حقوق اإلنسان وحوار الحضارات وتفاعل الهويات .يهت ّ
االجتامعية والسياسية والثقافية الجديدة يف مرحلة ما بعد "الحراك العريب".

محمد صالح املسفر

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة كتب
وبحوث يف مجاالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .مساهم ن ِ
َش ٌ
ط يف الصحافة القطرية والعربية.

محمد عبد الرحمن بابانا

باحث موريتاين ،يرأس حاليًّا مجلس إدارة الوكالة املوريتانية لإلعالم واالتصال ،حصل عىل شهادة الدكتوراه يف
م من جامعة الحسن الثاين باملغرب .ترأّس سابقًا عدة مؤسسات صحفية يف موريتانيا .من أهم
القانون العا ّ
كتبه "الجيش والسلطة يف موريتانيا".

محمد يحي حسني

باحث موريتاين يف مجال علم اجتامع التنمية .له العديد من املقاالت يف الدوريات .يبحث يف مجاالت الفلسفة
السياسية وسوسيولوجيا التنمية .شارك يف العديد من الندوات واملؤمترات العلمية.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

محمود عبد العال

طالب ماجستري بربنامج العلوم السياسية مبعهد الدوحة للدراسات العليا بقطر .أنجز بعض املقاالت حول عملية
التحول الدميقراطي يف مرص.

مراد يسيلتاس

أستاذ مساعد بقسم العالقات الدولية يف جامعة سكاريا .يد ّرس سياسة تركيا يف الرشق األوسط (الجغرافيا
السياسية ،وتحليل السياسة الخارجية املقارنة) .وهو أيضً ا مدير الدراسات األمنية بـ "مركز الدراسات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية" يف تركيا .عمل باحثًا زائ ًرا بقسم الدراسات األوروبية والسياسة الدولية يف جامعة
مانشسرت الربيطانية خالل الفرتة .2009 – 2008

مروان قبالن

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ومدير وحدة تحليل السياسات يف املركز .مختص يف
دراسة العالقات الدولية ،وعضو هيئة تحرير مجلة سياسات عربية ،ورئيس اللجنة العلمية ملنتدى الخليج
والجزيرة العربية يف املركز .له عدة مقاالت منشورة يف العديد من الصحف والدوريات.

مصطفى التري

أستاذ علم االجتامع ومدير مركز البحوث االجتامعية التطبيقية بأكادميية الدراسات العليا ،بطرابلس يف ليبيا.
كان أول رئيس لجامعة بنغازي ،كام ترأّس الجمعية العربية لعلم االجتامع .نرش عدة مقاالت يف دوريات
عربية وإنكليزية.

منري الكشو

أستاذ الفلسفة األخالقية والسياسية بجامعة تونس .نرش كتابني بالفرنسية حول الفيلسوف األمرييك املعارص
جون رولز ،هام "دراسات رولزية" ( )2006و"العدل ومعايريه :مفهوم السياسة عند جون رولز" ( .)2007ترجم
من اإلنكليزية إىل العربية كتاب ويل كيمليشكا "مدخل إىل الفلسفة السياسية املعارصة" ( ،)2010وكتاب رونالد
دووركني "أخذ الحقوق عىل محمل الجدّ".)2015( ،

مهند فاروق أحمد

أستاذ مساعد يف قسم التاريخ والحضارة بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية يف السودان .شارك يف
م بالشأن السيايس السوداين .من أهم دراساته
عدد من املؤمترات والندوات املتخصصة بتأريخ السودان .مهت ّ
أطروحته "الحكومة العسكرية الثانية يف السودان من 1985-1969م  -دراسة تأريخية يف املامرسة السياسية".

املشارك
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مهند مصطفى

رضا يف مدرسة العلوم
رضا مشاركًا يف كلية الدراسات األكادميية ومحا ً
أكادميي فلسطيني ،يعمل محا ً
ما واملنطقة العربية
السياسية يف جامعة حيفا .مختص يف التحول الدميقراطي والنظام السيايس عمو ً
خصوصا .نرش عدة أبحاث يف دوريات علمية عربية وإنكليزية حول اإلسالم السيايس والتحوالت السياسية يف
ً
العامل العريب ،وحول السياسة الفلسطينية واإلرسائيلية.

النارص سعيد

أستاذ يف جامعة السليامنية يف إقليم كردستان بالعراق ،شغل وظيفة أستاذ محارض يف أقسام السياسة
الخارجية ،والسياسة العامة واإلسرتاتيجية ،والعالقات االقتصادية الدولية ،يف كلية العلوم السياسية بجامعة
النهرين يف العراق .له عدة مساهامت ومقاالت علمية.

نور الدين امليالدي

أستاذ مشارك يف اإلعالم واالتصال بجامعة قطر ،ورئيس تحرير مجلة علمية دولية محكمة باللغة اإلنكليزية
تُعنى بدراسات اإلعالم العريب .تقلّد سابقًا منصب رئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب والعلوم .يهتم ببحوث
اإلعالم وتشكيل الرأي العام ،وأخالقيات اإلعالم ،وشبكات التواصل االجتامعي والتغيري ،وظاهرة الجزيرة والشباب
والهوية واإلعالم الجديد.

نوري دريس

أستاذ محارض يف علم االجتامع السيايس بجامعة سطيف  2يف الجزائر ،وباحث لدى املجلس العريب للعلوم
م بانعكاسات االقتصاديات الريعية عىل مسارات التحول الدميقراطي يف العامل العريب.
االجتامعية بلبنان .مهت ّ
كل من مجلة عمران (العدد  ،)14ومجلة سياسات عربية (العدد  .)19شارك يف عدّة مؤمترات
صدرت له مقالتان يف ّ
حول قضايا التحول الدميقراطي التي أقامها املركز العريب.

نريوز ساتيك

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،يكمل دراسته العليا يف برنامج علم االجتامع واألنرثوبولوجيا
يف معهد الدوحة للدراسات العليا .ترتكز اهتامماته البحثية يف قضايا سوسيولوجية املجتمع السوري .نرش
العديد من املقاالت يف دوريات املركز.

ولد باهي بون

م بإشكالية بناء الدولة الحديثة يف العامل
باحث دكتوراه بجامعة الحسن الثاين يف اململكة املغربية ،مهت ّ
العريب ،ومبعضالت التغيري االجتامعي ،وقضايا الجيش والسياسة .شارك يف عدّة مؤمترات محلّية ودولية .له
عدة مساهامت ومقاالت حول قضايا الدولة والحركات االجتامعية.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

يارس جزائريل

باحث جزائري درس األدب األملاين والفرنيس .يعمل أستاذًا يف قسم الدراسات اإلنسانية بجامعة والية فيتشبريغ
يف الواليات املتحدة األمريكية .له أبحاث عن األدب األملاين والفرنيس والرشق األوسط .من املشاركني الدامئني
يف مؤمترات املركز العريب.

يوسف العبد الله

أستاذ مشارك بجامعة قطر ،من أهم مؤلفاته "العالقات القطرية – الربيطانية  ،"1945 – 1914و"تاريخ التعليم
يف الخليج العريب  ،"1971-1913و"تطور قطر السيايس :التاريخ السيايس لدول الخليج العربية الحديث
واملعارص" ،وكتاب "جاسم بن محمد بن ثاين" .وهو منسق ومحرر ومشارك يف أبحاث الندوة التاريخية
املصاحبة الحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر عام  ،2008كام أنه مؤلف مشارك لكتاب قي َد النرش عنوانه
"الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاين".
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