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املشاركون

منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية  -الدورة الرابعة

األزمة الخليجية :السياقات اإلقليمية والدولية ودور اإلعالم
 4-2كانون األول /ديسمرب 2017

جدول األعامل

اليوم األول :السبت  2كانون األول /ديسمرب 2017
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
املبنى الثقايف

(املدرج الرئيس)
9:00 – 8:30

التسجيل

9:15 – 9:00

افتتاح املؤمتر

10:00 – 09:15

محارضة عامة
برتراند بادي

"السياقات اإلقليمية لألزمة الخليجية وأبعادها الدولية"
رئيس الجلسة :مروان قبالن

10:30 - 10:00

اســــرتاحة قــهوة

12:00 - 10:30

جلسات اإلعالم (املدرج )2

جلسات العالقات الدولية (املدرج الرئيس)

أخالقيات اإلعالم واألزمة الخليجية

األزمة الخليجية :األسباب واألمناط والسياقات

رئيس الجلسة :شفيق الغربا

رئيس الجلسة :غانم النجار

نور الدين ميالدي :اإلعالم والحرب الدعائية :أجهزة
إعالم مجلس التعاون واالنحدار املهني يف ظل
األزمة الحالية
ديبورا ل .ويلر وبرانون م .ويلر :االدعاء والتجريح
يف أزمة حصار قطر :قراءة يف أساليب التغطية
اإلعالمية لألزمة الخليجية
نواف التميمي :آليات التضليل واالفرتاء يف أزمة
حصار قطر

غريد نومنان :أزمة الخليج :تحوالتها الراهنة
وأمناطها البعيدة
ماجد األنصاري :حصار قطر :قراءة يف أسباب األزمة
وتداعياتها
مهران كامرافا :عدم االستقرار املزمن يف الخليج:
األسباب والنتائج

12:30 – 12:00

14:00 - 12:30

اسرتاحة قهوة

وسائل اإلعالم الخليجية وصناعة الرأي العام

اآلثار االقتصادية لألزمة الخليجية وبعدها القانوين

رئيس الجلسة :هند املفتاح

رئيس الجلسة :حسن عبد الرحيم السيد

خالد الجابر :صناعة القبول وتشكيل الرأي العام يف
دول الخليج العربية
لقاء ميك العزاوي :اإلعالم الجديد والدعاية
السياسية يف األزمة الخليجية
كامل حميدو :إعالم األزمة بني العمل اإلخباري
والدعايئ :قراءة يف صحف دول الحصار

خالد راشد الخاطر :الحصار االقتصادي عىل دولة
قطر :الصدمة واملناعة
نارص التميمي :األزمة الخليجية وتداعياتها عىل
اقتصادات دول الحصار
يوسف حمد البلويش :أثر األزمة يف العالقات
االقتصادية الخليجية
محمد بن عبد العزيز الخليفي :تسوية املنازعات
جا
يف إطار املنظامت الدولية :األزمة الخليجية منوذ ً

15:30 – 14:00

اسرتاحة غداء

املدرج الرئيس
جلسة اإلعالميني

17:30 – 15:30

"األزمة الخليجية :إعالم أزمة أم أزمة إعالم؟"

الشيخ عبدالرحمن بن حمد ،صالح نجم ،مروان بشارة ،يارس أبو هاللة ،باسم الطوييس
رئيس الجلسة :عيل السند

اليوم الثاين :األحد  3كانون األول /ديسمرب 2017

10:30 – 9:00

11:00 – 10:30

جلسات اإلعالم (املدرج )2

جلسات العالقات الدولية (قاعة االجتامعات)

"تأثري" الجزيرة يف عرص اإلعالم وثورة املعلومات

املواقف اإلقليمية من األزمة الخليجية

رئيس الجلسة :يعقوب الكندري

رئيس الجلسة :فيصل أبو صليب

حيدر بدوي صادق :يف قلب العاصفة :كيف غريت
قناة الجزيرة الخليج والعامل؟
هيو مايلز :قناة الجزيرة والثورة اإلعالمية يف
العامل العريب
محمود غاالندر :تفسري املوقف من الجزيرة :منوذج
جديد لتحليل منظومات اإلعالم العربية

مـــــراد يــشــلــتــاش :اإلسرتاتيجية الرتكية يف
منطقة الخليج :اآلفاق والتحديات
لوتشيانو زكارا :العامل اإليراين يف األزمة الخليجية
زاهد شهاب أحمد :دوافع املوقف الباكستاين يف
أزمة الخليج

اسرتاحة قهوة

12:30 - 11:00

14:00 - 12:30

وسائل التواصل االجتامعي واألزمة الخليجية ()1

القوى الكربى واألزمة الخليجية

رئيس الجلسة :جابر الحرمي

رئيس الجلسة :خليل جهشان

مريم الخاطر :الربوبـاغندا اإلعالمية والتجييش
اإللكرتوين يف األزمة الخليجية :دراسة حالة
يف تويرت
أندرو ليرب وألكيس أبراهامز :وسائل التواصل
االجتامعي وهيمنة الفكر االستبدادي :دراسة يف
األزمة الخليجية
عبد الرحمن محمد الشامي :دور الصحافيني
القطريني يف شبكات التواصل االجتامعي خالل
األزمة الخليجية

جون ديوك أنطوين :مستقبل العالقات
األمريكية  -الخليجية يف ضوء أزمة الخليج
سريغي سرتوكان :العالقات الروسية  -الخليجية:
استعادة التوازن املفقود
جريمياس كيترن :العالقات األملانية  -القطرية
وأزمة الخليج
أحمد قاسم حسني :االتحاد األورويب واألزمة
الخليجية :السياق ومواقف الفاعلني

اسرتاحة غداء

املدرج الرئيس
محارضة عامة

20:00 – 18:30

"األزمة الخليجية يف سياق إقليمي"
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاين
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يف دولة قطر

اليوم الثالث :اإلثنني  4كانون األول /ديسمرب 2017
املدرج 2
10:00 - 09:00

محارضة عامة
ألكسندر ستيل

"ترامب وتويرت واألزمة الخليجية :الخطاب والواقع"
رئيس الجلسة :حميد دبايش

11:30 - 10:00

جلسات اإلعالم (املدرج )2

جلسات العالقات الدولية (قاعة االجتامعات)

وسائل التواصل االجتامعي
واألزمة الخليجية ()2

تحديات التكامل الخليجي ومستقبله يف ضوء
األزمة الخليجية

رئيس الجلسة :عهود البلويش

رئيس الجلسة :رشيفة اليحيائية

بانو أكدنيزيل :الدبلوماسية الرقمية يف الخليج:
كيف انعكست األزمة الخليجية يف مجال تويرت

محمد الرميحي :مآالت تكامل مجلس التعاون يف ظل
األزمات الراهنة
عبد الوهاب القصاب :صايف الخسارة اإلسرتاتيجية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف ضوء
األزمة الخليجية
ديفيد دي روش :التعاون العسكري بني دول مجلس
التعاون :الوعد غري املتحقق
أحمد أوجقاج :األزمة الخليجية :محاولة لتغيري النظام
اإلقليمي؟

عمري أناس :املجال العام مقابل مجال وسائل
التواصل االجتامعي يف أزمة الخليج

مارك أوين جونز :وسائل التواصل االجتامعي
وحروب املعلومات املتاحة عىل اإلنرتنت يف أثناء
األزمة الخليجية

اسرتاحة قهوة

12:00 - 11:30

مواقف الدول الخليجية وسياساتها يف األزمة

وسائل اإلعالم الخليجية :أزمة هوية أم أزمة
موضوعية؟

رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين

رئيس الجلسة :فايز النشوان
13:30- 12:00

15:00 – 13:30

هالة أسمينا غوتا :خطاب الهوية يف زمن األزمات
محمد األمني موىس :األزمة الخليجية ومعضلة
الحفاظ عىل املوضوعية اإلعالمية
إلهام عالقي :دول الخليج يف أتون الحرب
اإلعالمية

عبد الله باعبود :املوقف العامين من األزمة
الخليجية :الدوافع والتحديات
أندرياس كريغ :رصاع الرسديات يف األزمة الخليجية
ظافر العجمي :دوافع الوساطة الكويتية وآفاقها
يف األزمة الخليجية
عمر كريم :العالقات السعودية القطرية واألزمة
الخليجية

اسرتاحة غداء

املدرج 2

األزمة الخليجية :بناء الدولة وديناميات التنافس اإلقليمي
16:30-15:00

رئيس الجلسة :حاتم الشنفري
وليام ر .تومسون :تشكّل الدول الخليجية :الحرب ،والنمو االقتصادي ،والقادة السياسيون
عامد منصور :أثر التنافس يف بناء الدولة الخليجية
تيم نبلوك :متوضع الخليج ضمن الديناميات املتغرية ملنطقة املحيط الهندي

املشاركون

املشارك

مخترص السرية الذاتية

أحمد أوجقاج

مساعد باحث يف قسم العالقات الدولية ومعهد الرشق األوسط يف جامعة سكاريا برتكيا .تخ ّرج يف قسم العالقات
الدولية يف جامعة إسطنبول كولتور وحصل عىل درجة املا جستري من قسم العالقات الدولية يف جامعة سكاريا.
هو حال ًيا طالب دكتوراه يف قسم العالقات الدولية يف جامعة سكاريا .نُرشت كتاباته األكادميية يف مجالت مثل:
( Ortadogu Yilligiالكتاب السنوي للرشق األوسط) و( Turk Dis Politikasi Yilligiالكتاب السنوي للسياسة الخارجية
الرتكية) واملجلة الرتكية لدراسات الرشق األوسط .يرتكز اهتاممه البحثي عىل السياسة الخارجية والدراسات األمنية
ودراسات الخليج .أما أطروحة الدكتوراه التي يعدّها فعنوانها" :مركّب األمن اإلقليمي يف الرشق األوسط :دراسة حالة
دول الخليج".

أحمد قاسم حسني

باحث مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ومدير تحرير مجلة "سياسات عربية" ،حاصل عىل
شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة فلورنسا اإليطالية .له عدد من املقاالت والدراسات يف حقل
العالقات الدولية.

ألكسندر ستيل

أستاذ اإلعالم يف مدرسة اإلعالم بجامعة كولومبيا .نرش مقاالته يف عدة صحف ومجالت .ألّف عدة كتب منها" :الخري
والخيانة :خمسة أرس يهودية إيطالية تحت نظام الفاشية" ()1991؛ و"الجثامني املمتازة :املافيا ووفاة الجمهورية
اإليطالية األوىل" ()1995؛ و"مستقبل املايض" ()2002؛ و"احتالل روما :كيف لبلد أورويب جميل ذي تاريخ مجيد وحضارة
عريقة أن يخضع لسلطة رجل اسمه سيلفيو بريلسكوين" ( .)2006نال جائزة "لوس أنجلس تاميز بوك" للعمل األفضل
يف كتابة التاريخ ( ،)1992وجائزة برمييو أكوي ( ،)1992وجائزة سان فرانسيسكو كرونيكل ( ،)1995وجائزة مؤسسة
أليسيا باترسون للصحافة (.)1996

ألكيس أبراهامز

باحث يف مركز نيهاوس  Niehausللعوملة والحوكمة يف جامعة برنستون (كليّة وودرو ويلسون) .باحث يف قضية
الرصاع دون الوطني يف منطقة الرشق األوسط .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة براون يف
عام  ،2015وعضو منتسب إىل مركز دراسات النزاع التجريبية ( .)ESOCكان سابقًا باحثًا يف مبادرة الرشق األوسط (مركز
بلفر يف كلية كينيدي ،جامعة هارفارد) ويف جامعة كاليفورنيا يف املعهد املعني بالرصاعات والتعاون العاملي
يف سان دييغو .يعمل أيضً ا مستشا ًرا للبنك الدويل وبنك التنمية اآلسيوي .متحورت أبحاثه سابقًا عىل مسألة الرصاع
اإلرسائييل  -الفلسطيني ،وهي أبحاث ذات صلة مبنطقة الرشق األوسط ومنطقة الخليج.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

إلهام عالقي

أستاذة مساعدة يف جامعة نورثويسرتن يف قطر .عملت أستاذة مساعدة بالجامعة األمريكية يف الشارقة يف
متخصصة يف تدريس مق ّررات االتصال اإلسرتاتيجي.
ة بجامعة مونرتيال يف كندا.
اإلمارات العربية املتحدة ،ومحارض ً
ّ
عملت يف مجال اإلعالن والعالقات العامة يف مونرتيال .تتمحور أبحاثها حول املواضيع التالية :مامرسات االتصال
اإلسرتاتيجي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا واالندماج االجتامعي لإلعالم الجديد يف املنطقة العربية
واالقتصاد السيايس يف عرص اإلنرتنت .تحصلت عىل شهادة املاجستري يف العلوم وشهادة الدكتوراه يف دراسات
االتصاالت من جامعة مونرتيال يف كندا.

أندرو ليرب

طالب دكتوراه يف كلية كينيدي يف جامعة هارفارد األمريكية .ترتكز أبحاثه عىل مسألة عدم املساواة عىل املستوى
اإلقليمي يف الرشق األوسط .تتناول أطروحته التحليل التاريخي املقارن ،وبيانات الرأي العام ،وبيانات االقتصادات
اإلقليمية والتاريخ الشفوي لفهم سبب اختيار الحكومات غري الدميقراطية تعزيز التنمية يف بعض املناطق دون
سواها ،حتى عندما ّ
تدل إيرادات املوارد عىل خالف ذلك .وقد شغل سابقًا منصب مساعد باحث يف مركز بروكنجز الدوحة.

أندرياس كريغ

أستاذ مساعد يف دراسات الدفاع يف كلية كينغز بلندن .منتدب حاليًا يف معهد الدفاع التابع للقوات املسلحة القطرية
يف الدوحة .ترتكز أبحاثه يف مجال األمن ودراسة النزاعات عىل منطقة الرشق األوسط خاصة .نرش يف الفرتة األخرية كتابًا
بعنوان "املتاجرة باألمن الدويل" ،وهو بصدد نرش كتاب بعنوان "النظام االجتامعي السيايس واألمن يف العامل العريب".

باسم الطوييس

عميد معهد اإلعالم األردين .شغل منصب مدير مركز دراسات التنمية يف جامعة الحسني بن طالل ،ومستشار رئيس
الجامعة ،وعمل أستاذًا مساعدًا يف قسم اإلعالم والدراسات اإلسرتاتيجية .وهو عضو سابق يف املجلس األعىل
لإلعالم يف األردن خالل دورتني .تحصل عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلعالمية .وقد صدرت له أربعة كتب ،إضاف ً
ة
إىل عديد البحوث يف دوريات علمية عاملية .وترتكز اهتامماته البحثية يف الشؤون اإلعالمية ،واإلعالم والتنمية،
واإلعالم الجديد ،والشؤون والقضايا اإلسرتاتيجية ،واألنرثوبولوجيا السياسية .وهو عضو مؤسس لعدد من الهيئات
ومنظامت املجتمع املدين يف األردن.

بانو أكدنيزيل

أستاذة مساعدة يف مجال االتصاالت بجامعة نورثويسرتن يف قطر .تد ّرس اإلعالم الرقمي ووسائل اإلعالم املتنقلة.
قبل التحاقها بجامعة نورثويسرتن بقطر ،شغلت منصب أستاذة مساعدة يف كلية االتصاالت يف جامعة يدي تبه برتكيا.
عملت أيضً ا محلّلة ومفهرسة ضمن مرشوع التم ّيز يف الصحافة يف مركز بيو لألبحاث يف العاصمة واشنطن .وكانت
أيضً ا أستاذة مساعدة يف قسم االتصاالت بجامعة جورج ماسون ،ويف قسم االتصاالت السلكية والالسلكية واإلعالم
الجامهريي بجامعة متبل.

املشارك

مخترص السرية الذاتية

برانون م .ويلر

أستاذ يف التاريخ يف أكادميية الواليات املتحدة البحرية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو .عمل باحثًا
يف مركز أوكسفورد للدراسات اإلسالمية وكل ّية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الكويت ومركز الرشق األوسط
والدراسات اإلسالمية بجامعة بريغن يف الرنويج .كاتب ومح ّرر لتسعة كتب يف الدراسات اإلسالمية ،من بينها:
Mecca and Eden: Ritual Relics and Territory in Islam; Moses in the Quran and Islamic Exegesis.

برتراند بادي

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد العلوم السياسية الفرنسية ،ومركز دراسات السالم الدولية
وحل النزاعات .نُرش له عديد الكتب باللغتني الفرنسية واإلنكليزية .عضو يف املجلس االستشاري لعدة مجالت :االستعراض
األورويب للدراسات الدولية (رئيس تحرير املجلة) ،واملجلة الدولية لحقوق اإلنسان ،ومجلة العالقات الدولية والتنمية،
والسياسة املعارصة ،واملجلة الربازيلية لإلسرتاتيجية والعالقات الدولية ،والدراسات الدولية ،واملجلة الهندية للقانون
والشؤون الدولية.

تيم نبلوك

أستاذ فخري لسياسات الرشق األوسط يف جامعة إكسرت ،حيث شغل سابقًا منصب مدير معهد الدراسات العربية
واإلسالمية يف الفرتة  .2005 - 1999وهو أستاذ زائر يف عدد من الجامعات الصينية .من الكتب األخرية التي ساهم يف
تحريرها:
Asia-Gulf Economic Relations in the 21st Century: The Local To Global Transformation (2013); Security Dynamics
of East Asia in the Gulf Region (2014).

جابر الحرمي

اعــــالمي قطـــــــري بدأ العمل الصحفي منذ أن كان طالبا بجامعة قطر من خالل جريدة الراية يف  ،1990ثم انتقل
للوطن  1995خالل مرحلة التأسيس ليتوىل منصب رئيس قسم املحليات ،وتدرج فيها اىل منصب مدير تحرير ليكون بذلك
أول قطري يشغل هذا املنصب يف الصحافة القطرية .يف عام  2004انتقل للرشق نائبا لرئيس التحرير ،ويف ديسمرب
رئيسا للتحرير حتى  .2016اختري عدة مرات ضمن أقوى شخصيات عىل مستوى قطر واملنطقة العربية
عي
2008
ً
ّ
والعامل .يف  2015تم اختياره من قبل مجلس الوحدة االعالمية العربية كأبرز شخصية اعالمية رائدة يف العامل العريب.

جون ديوك أنطوين

الرئيس املؤسس والرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للعالقات األمريكية  -العربية .يعمل حاليًا يف اللجنة االستشارية
للسياسة االقتصادية العاملية يف وزارة الخارجية األمريكية ويف اللجنة الفرعية لقانون العقوبات التابعة لها .تحصل
عىل درجة الدكتوراه يف دراسات الرشق األوسط والعالقات الدولية من كلية الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة
جونز هوبكنز.
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جريمياس كيترن

محلل املخاطر غري املالية والسياسات ،ومستشار إسرتاتيجي ،وخبري يف العالقات الحكومية واالتصاالت .يحظى
مبعرفة متعمقة يف السياسة الخارجية األملانية تجاه الرشق األوسط .عمل جريميياس يف القطاع الخاص ،والقطاعات
غري الربحية واألكادميية .يعد حاليًا أطروحة الدكتوراه عن العالقات القطرية  -األملانية يف جامعة برلني الحرة .يعمل
مستشا ًرا لعدد من املنظامت والرشكات يف مجال تحليل املخاطر غري املالية ،وتطوير األعامل ،وإدارة الجهات املعنية
والبحث عن رأس املال االستثامري .وهو عضو يف الجمعية األملانية  -القطرية ،ومجلس األعامل األملاين يف قطر،
والجمعية األملانية  -العربية .شغل منصب نائب رئيس مجلس الشباب األملاين للعالقات الخارجية ( .)2013 - 2011وكان
م وراعيًا ملبادرة مركز هامبورغ يف املنتدى االقتصادي العاملي خالل الفرتة .2017 - 2015
قيّ ً

حاتم الشنفري

أستاذ مساعد يف قسم االقتصاد واملالية يف كلية التجارة واالقتصاد بجامعة السلطان قابوس .حصل عىل الدكتوراه
يف االقتصاد من جامعة سرتاثكاليد يف إسكتلندا عام  .2001له عديد املشاركات البحثية بوصفه باحثًا زائ ًرا يف جامعة
كامربيدج يف اململكة املتحدة الربيطانية ،ويف صندوق النقد الدويل يف الواليات املتحدة األمريكية .حصل عىل عدد
من جوائز التميز يف عامن واملنطقة العربية والعامل.

حسن عبد الرحيم السيد

ٍ
قاض يف محكمة قطر الدولية .حاصل عىل جائزة الدولة التشجيعية يف مجال
أستاذ القانون العام يف جامعة قطر.
القانون .وقد حصل عىل شهادة الدكتوراه يف القانون عام  2003من جامعة إيست أنجليا ،نورج باململكة املتحدة،
وشهادة املاجستري يف القانون العام من الجامعة األردنية  ،1997وشهادة البكالوريوس يف الحقوق من كلية
الحقوق بجامعة الكويت  .1993لديه عديد املؤلفات القانونية والبحوث املنشورة يف مجالت علمية محكّمة.

حميد دبايش

أستاذ األدب املقارن يف معهد الدوحة للدراسات العليا .شغل منصب هاغوب كيفوركيان للدراسات اإليرانية واألدب
املقارن يف جامعة كولومبيا يف نيويورك .عضو مؤسس ملعهد األدب املقارن واملجتمع يف جامعة كولومبيا،
مة" ،وهو مرشوع فيلم
أسس مرشوع "أحالم أ ً
وعضو مؤسس ملركز الدراسات الفلسطينية يف الجامعة نفسهاّ .
فلسطيني يُعنى بالحفاظ عىل السينام الفلسطينية.

حيدر بدوي صادق

أستاذ االتصال الجامهريي يف جامعة قطر .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اإلعالم من جامعة أوهايو .ترتكز اهتامماته
البحثية حول موضوعات االتصال الدويل والثقايف والتنموي ،وانعكاساتها عىل العامل العريب .له عدة مؤلفات بحثية يف
قضايا اإلعالم .عمل يف عدد من املؤسسات الدولية ،ويف برامج تلفزيونية يف العامل العريب وأمريكا وأفريقيا وأوروبا.
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خالد الجابر

أستاذ مساعد يف االتصال الدويل يف برنامج دراسات الخليج يف جامعة قطر .وهو أيضً ا رئيس تحرير جريدة "البننسوال"
اليومية .شغل سابقًا منصب نائب رئيس تحرير جريدة "الرشق" اليومية و"مطبعة الرشق" يف الدوحة .شغل أيضً ا منصب
مدير مكتب مستشاري اإلعالم العاملي يف الواليات املتحدة األمريكية .وهو باحث أكادميي يف الدراسات العربية
والخليجية ترتكز أبحاثه عىل اإلعالم واالتصال السيايس والعالقات الدولية.

خالد راشد الخاطر

حاصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا (عام  ،)2009ودرجتَي املاجستري والبكالوريوس (مع
مرتبة الرشف) يف االقتصاد مع تخصص فرعي يف الرياضيات من جامعة غرب ميتشغان يف الواليات املتحدة األمريكية.
متخصص يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السيايس والنمو االقتصادي ،ويعمل مدي ًرا إلدارة البحوث والسياسة
وا يف لجنتَي السياسة النقدية واالستثامر باملرصف ،وهو عضو يف زمالة الباحثني
النقدية مبرصف قطر املركزي ،وعض ً
مبركز االقتصاد الكيل ومعهد الفكر االقتصادي املستجد بجامعة كمربدج الربيطانية .مثّل دولة قطر يف اللجنة الفنية
لالتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفرتة  ،2010 - 2003وشغل منصب باحث مقيم يف
جامعة جورجتاون ،يف قطر خالل الفرتة  ،2012 - 2011قبل أن يصبح مدي ًرا إلدارة األبحاث والسياسة النقدية باملرصف يف
عام  ،2005شغل منصب مدير بالوكالة ومساعد مدير لإلدارة نفسها خالل الفرتة .2005-2003

خليل جهشان

مستشار حول الرشق األوسط ومعلق يف اإلعالم األمرييك حول الشؤون الرشق األوسطية ،كام أنه املدير التنفيذي
رضا يف جامعة بيربداين للدراسات الدولية واللغات ،حيث كان
للمركز العريب يف واشنطن العاصمة .قد عمل محا ً
مسئووالً عن برنامج التدريب الدرايس يف واشنطن العاصمة .وقد شغل العديد من املناصب العليا يف العديد من
املنظامت املهتمة بالجالية العربية يف الواليات املتحدة.

ديبورا ل .ويلر

أستاذة مساعدة يف العلوم السياسية يف أكادميية الواليات املتحدة البحرية .حاصلة عىل شهادة الدكتوراه من
جامعة شيكاغو .أجرتْ أبحاث ًا ميدانية يف فلسطني والكويت واإلمارات العربية املتحدة وقطر والسعودية وعامن
واألردن ولبنان وسورية وتركيا ومرص وتونس واملغرب .أصدرت كتابني عن استخدام اإلنرتنت يف العامل العريب:
The Internet in the Middle East: Global Expectations and Local Imaginations in Kuwait; Digital Resistance in the
Middle East: New Media Activism in Everyday Life.
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ديفيد دي روش

أستاذ مشارك يف مركز الرشق األدىن وجنوب آسيا للدراسات اإلسرتاتيجية ( )NESAبجامعة الدفاع الوطني ،حيث تخصص
يف بلدان شبه الجزيرة العربية ،واألمن اإلقليمي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وأمن الحدود ،ونقل األسلحة،
والدفاع الصاروخي ،ومكافحة التمرد ،واإلرهاب ،والنزعات الناشئة .التحق مبركز الرشق األدىن وجنوب آسيا للدراسات
اإلسرتاتيجية  NESAبعد أن تقلد عدة مناصب يف مكتب وزير الدفاع لألمور السياسية ،منها مدير الخليج وشبه الجزيرة
العربية ،ومدير قسم االتصاالت بني وزارة الدفاع ووزارة األمن الداخيل ،واملدير القطري األول لباكستان ،ومدير عمليات
حلف الناتو ،ونائب مدير قوات حفظ السالم والناطق باسم وكالة التعاون األمني الدفاعي .وقبل ذلك ،عمل يف مكتب
خاصا يف املسائل اإلسرتاتيجية.
محلل دوليًا لفرض القانون ومساعدًا
ً
البيت األبيض للسياسة الوطنية ملراقبة املخدرات
ً

زاهد شهاب أحمد

أستاذ مساعد يف مركز دراسات السالم واالستقرار الدويل يف الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف إسالم
أباد ،باكستان .تحصل عىل درجة الدكتوراه يف الدراسات الدولية والسياسية من جامعتَي نيو إنغالند وتشارلز ستورت
يف أسرتاليا.

سحيم آل ثاين

باحث سابق يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .له دراسات منشورة يف دوريات محكمة .حاصل عىل
شهادة املاجستري يف العلوم السياسية يف تخصص العالقات الدولية من جامعة رويال هولواي يف لندن.

سريغي سرتوكان

ما لربنامج "الخط
هو محلل جيوسيايس مقيم يف موسكو ومراقب يف دار النرش "كومريسانت" الروسية .عمل مق ّد ً
األحمر" ،وهو برنامج تحلييل أسبوعي بثته سبوتنيك إنرتناشونال .وهو أيضً ا مؤلف تقرير ترويكا الذي نرشته الرشكة
االعالمية ) .Russia Beyond The Headlines (RBTHإنه ضيف دائم يف وسائل اإلعالم اإللكرتونية واملكتوبة العاملية
الرائدة ،مثل الجزيرة ،وهيئة اإلذاعة الربيطانية ،واليس إن إن وغريها.

رشيفة اليحيائية

باحثة متخصصة يف دراسات املرأة ،ومحارضة يف كلية اآلداب والعلوم االجتامعية بجامعة السلطان قابوس .شغلت
سابقًا منصب وزيرة التنمية االجتامعية يف سلطنة عامن  .2011 - 2004حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف دراسات اللغة
العربية والرشق األوسط يف عام  2011من جامعة ليدز ،اململكة املتحدة.

شفيق الغربا

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت .توىل إدارة مركز الدراسات اإلسرتاتيجية واملستقبلية ،وهو الرئيس
املؤسس للجامعة األمريكية يف الكويت ( .)2006 - 2003نال شهادة الدكتوراه يف دراسات الحكومة من جامعة
ٍ
مقاالت
تكساس يف أوسنت عام  1987وشغل منصب مدير مكتب اإلعالم الكويتي يف واشنطن العاصمة .ألّف كتبًا ونرش
وأبحاث ًا عدة ،ونال أعىل جائزة يف دولة الكويت للبحث العلمي يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
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مدير األخبار يف قناة الجزيرة اإلنكليزية .شغل سابقًا منصب املدير العام لدائرة التلفزيون العربية يف يب يب يس
غلوبال نيوز ليميتد يف الفرتة  ،2014 - 2006ومنصب املدير العام لهيئة اإلذاعة يف الرشق األوسط بديب .كام كان
مدير قسم األخبار يف قناة العربية الفضائية.

ظافر العجمي

حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف أمن الخليج العريب .أستاذ منتدب لجامعة الكويت ،املدير التنفيذي ملجموعة مراقبة
الخليج ،عقيد ركن متقاعد (القوة الجوية الكويتية) ،محلل وباحث يف قضايا أمن الخليج العريب ،خريج كلية كمربيل
للقيادة واألركان الربيطانية يف دورتها األوىل .من مؤلفاته "أمن الخليج العريب :تطوره وإشكالياته من منظور
العالقات اإلقليمية والدولية" ،و"تاريخ الجيش الكويتي" ،و"جيش الكويت يف عرص مبارك الصباح" .كاتب يف صحف
محلية وخليجية ،ومعلق عىل األحداث يف عدد من القنوات.

الشيخ عبدالرحمن بن حمد

الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم.

عبد الرحمن محمد
الشامي

أستاذ مشارك يف الصحافة اإلذاعية يف قسم االتصال الجامهريي بجامعة قطر .عمل أستاذًا يف جامعة صنعاء (2012
  )2014حيث شغل منصب عميد قسم االتصال الجامهريي ورئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون ( .)2012 - 2010شغل سابقًامسؤول عن اإلعالم واالتصاالت يف صندوق األمم املتحدة
ً
منصب نائب رئيس كليّة الفنون الجميلة بجامعة الحديدة .كان
للسكان ( )UNFPAيف صنعاء خالل الفرتة  .2010 - 2006يشغل اآلن منصب رئيس تحرير دورية إعالم الرشق األوسط
(النسخة العربية) .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الصحافة واإلعالم من جامعة األزهر يف مرص .عضو يف عدد من
املجتمعات األكادميية؛ مبا يف ذلك الجمعية العربية  -األمريكية ألساتذة االتصال ( .)AUSACEنرش أكرث من عرشين
مقالة بحثية يف مجالت أكادميية.

عبد الله باعبود

مدير مركز دراسات الخليج يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر .عمل سابقًا مدي ًرا ملركز الخليج لألبحاث يف جامعة
كامربيدج يف بريطانيا .تحصل عىل ماجستري يف إدارة األعامل ،وماجستري يف العالقات الدولية ،ودكتوراه يف االقتصاد
السيايس الدويل من جامعة كامربيدج يف بريطانيا.

عبد الوهاب القصاب

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .خبري يف الشؤون العسكرية والتسلح .لواء بحري ركن متقاعد
يف القوات املسلحة العراقية .عمل سابقًا باحثًا يف مركز دراسات الوطن العريب يف الجامعة املستنرصية ،وباحثًا يف
مركز الدراسات الدولية يف جامعة بغداد ،ويف بيت الحكمة يف بغداد ،ومستشا ًرا لعدة مراكز بحثية .له عديد املقاالت
والكتب املرتجمة واملؤلفة .كام ساهم مؤلفًا مشاركًا يف عدة كتب صدرت عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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عيل السند

أستاذ مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الرتبية األساسية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة
اإلسالمية من جامعة القاهرة ،عن أطروحة بعنوان :قضية األمر باملعروف والنهي عن املنكر بني املعتزلة وابن تيمية
(دراسة مقارنة) .له عديد األبحاث املنشورة يف مجالت علمية محكمة .صحايف وإعالمي ،ومقدِّم لعدة برامج يف
الفضائيات العربية ،وهو حاليًا مقدم برنامج "خليج العرب" يف "التلفزيون العريب".

عامد منصور

أستاذ مساعد يف قسم الشؤون الدولية يف جامعة قطر .اهتامماته البحثية هي يف املقاربات البينية التي تدرس
تأثري الرسود يف الحكم ،بناء الدولة وفن الحكم ،والجذور االجتامعية للسياسة الدولية وباألخص الرصاعات والتنافس.
لديه اهتامم ببناء فرضيات نظرية مبنية عىل واقع تاريخي وحايل خارج اإلطار الوستفايل .هو مؤلف كتاب "فن الحكم
يف الرشق األوسط" والذي نرش يف اللغة اإلنكليزية عن دار  IB Taurisعام .2016

عمر كريم

حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية والدراسات الدولية (السنة الثانية) من قسم العلوم السياسية
والدراسات الدولية يف جامعة برمنغهام .تركز اهتامماته البحثية عىل السياسة الخارجية السعودية والسياسات
تول امللك سلامن الحكم ،وكيف تأثرت السياسة الخارجية
ّ
السعودية ،بخاصة تطور السياسة الخارجية السعودية منذ
السعودية بأمناط تغري صنع القرار والتسلسل الهرمي للسلطة داخل اململكة .تتمحور أبحاثه حول العالقات الدولية
يف الرشق األوسط مع مواضيع متنوعة شملت العالقات السعودية  -اإليرانية ،والنزاع السوري ،وتركيا يف الرشق
األوسط ،ودور باكستان يف الرشق األوسط .عمل يف املايض عىل موضوع الربيع العريب ومبدأ التدخل اإلنساين،
بخاصة مفهوم مسؤولية تأمني الحامية .وتضمنت أبحاثه موضوع الحركات االجتامعية ودور الخطاب داخل تلك الحركات.

عمري أناس

باحث يف مجلس الهند للشؤون العاملية بوزارة الشؤون الخارجية .تركّز أبحاثه عىل نظريات العالقات الدولية ،والنزاعات
يف غرب آسيا ،واإلنرتنت واملجال العام ،واإلعالم والعوملة ،وتركيا ومرص وإيران والسعودية .حاز شهادة الدكتوراه
يف اإلعالم من مركز دراسات غرب آسيا بكلية الدراسات الدولية يف جامعة جواهر الل نهرو.

عهود البلويش

أكادميية وباحثة عامنية .تشغل منصب رئيس قسم البحوث والدراسات مبركز الدراسات العامنية يف جامعة السلطان
قابوس .حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف اللسانيات التطبيقية من جامعة وارويك يف الواليات املتحدة األمريكية .لها
عدد من املنشورات واملشاركات البحثية.

غانم النجار

أستاذ يف قسم العلوم السياسية يف جامعة الكويت ،كام أنه عضو يف مجلس إدارة املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات .قد عمل سابقاً باحث غري متفرغ يف مركز كارنيغي للرشق األوسط ،وكان أيضاً مدير مركز الدراسات
االسرتاتيجية واملستقبلية يف جامعة الكويت ،الذي كان املؤسس له أيضً ا.
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غريد نومنان

أستاذ العالقات الدولية ودراسات الخليج .حاصل عىل درجة املاجستري يف سياسات الرشق األوسط ( )1985وعىل شهادة
الدكتوراه يف العلوم السياسية ( )1993من جامعة إكسرت (اململكة املتحدة) .وحاز شهادة يف علم فقه اللغة التاريخي
واملقارن (الفيلولوجيا الرشقية ،اللغة العربية) عام  ،1980ودراسات التنمية من جامعة غنت يف بلجيكا عام  .1981التحق
بجامعة جورجتاون يف عام  2011مدة خمس سنوات عميدًا لكلية الشؤون الدولية .وهو عضو هيئة تدريس دائم فيها.
وشغل سابقًا منصب املدير التنفيذي للجمعية الربيطانية للدراسات الرشق أوسطية ( ،)BRISMESوهو عضو يف مجلس
وفضل عن عمله األكادميي ،عمل يف القطاع الخاص يف
ً
املؤمتر العاملي للدراسات الرشق أوسطية (.)WOCMES
منطقة الخليج مستشا ًرا ملجموعة من الرشكات واملنظامت غري الحكومية والحكومات واملؤسسات الدولية.

فايز النشوان

أستاذ القانون الدويل والعالقات الدولية ،ومستشار يف ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي ،وخبري يف شؤون
التطرف واإلرهاب ،ومستشار يف مكتب اإلمناء االجتامعي ،وعضو لجنة تعديل مناهج التدريس .حاصل عىل شهادة
الدكتوراه يف العلوم السياسية ضمن تخصص دقيق قانون دويل  -عالقات دولية من جامعة القاهرة.

فيصل أبو صليب

أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم االجتامعية جامعة الكويت .منذ أيلول /سبتمرب  ،2009ورئيس
وحدة الدراسات األمريكية يف كلية العلوم االجتامعية ،جامعة الكويت ( .)2014 - 2010له دراسات وكتب حول السياسة
األمريكية الخارجية تجاه منطقة الخليج .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت يف
اململكة املتحدة عام .2009

كامل حميدو

أستاذ يف قسم االتصال الجامهريي بجامعة قطر .حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون يف باريس
بفرنسا .باحث يف مركز اإلعالم املتعدّد الوسائط يف جامعة بول فرالن يف فرنسا .نرش كتابًا عن التأثريات الثقافية
مساهم يف إعداد "املعجم يف املفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصال" ،وكان
واالجتامعية للتلفزيون يف بلجيكا ،وكان
ً
جز ًءا من املرشوع العريب الذي نرشته دار النهضة العربية يف بريوت عام  2013لتوحيد املصطلحات .نرش عديد األوراق
البحثية يف كتب أو مجالت عربية تُعنى مبواضيع التلفزيون واإلعالم واملجتمعات االفرتاضية يف زمن العوملة ،وعلوم
اإلعالم واالتصال يف املغرب والعامل العريب ،واالتصال املؤسيس.

لقاء ميك العزاوي

منتج منفّذ ورئيس تحرير قسم األخبار يف قناة الجزيرة وموقعها اإللكرتوين منذ عام  .2005يشغل أيضً ا منصب نائب
األمني العام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات .عمل سابقًا أستاذًا ورئيس قسم اإلعالم يف جامعة بغداد وأستاذًا
زائ ًرا يف جامعات يف اليمن وقطر والبحرين .حاصل عىل شهادة املا جستري يف اإلعالم من جامعة بغداد .متحور
عي الدعاية والرتويج والحرب النفسية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اإلعالم من
اهتاممه البحثي عىل موضو َ
جامعة بغداد يف الصحافة اإلخبارية .تُنرش مقاالته يف مجالت أكادميية محكّمة.
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لوتشيانو زاكارا

ومنسق لألبحاث يف برنامج الدراسات الخليجية .يرأس املرصد اإلسباين لالنتخابات يف
أستاذ مساعد يف جامعة قطر
ّ
العامل اإلسالمي .عمل أستاذًا مساعدًا زائ ًرا بجامعة جورجتاون يف قطر ( .)2014 - 2013حصل عىل درجة الدكتوراه يف
الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة أوتونوما دي مدريد يف إسبانيا.

ماجد األنصاري

أستاذ علم االجتامع السيايس وباحث يف معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية يف جامعة قطر ،وكاتب
مجال الرثوة االجتامعية واملجتمع املدين،
َ
مقالة أسبوعية يف جريدة العرب القطرية .ترتكز اهتامماته البحثية يف
تحصل عىل شهادة املاجستري يف التحوالت االجتامعية من
ويعمل مع عدد من املؤسسات الخريية بصفة استشارية.
ّ
جامعة مانشسرت يف بريطانيا ،وعىل شهادة الدكتوراه من مركز كايث مارش  -جامعة مانشسرت يف موضوع "تأثري
القيم الدينية واالجتامعية والسياسية عىل التناغم االجتامعي يف قطر".

مارك أوين جونز

يعمل حاليًا أستاذًا زائ ًرا يفجامعة توبنغن يف أملانيا حيث يحارض عن السياسات يف منطقة الخليج .د ّرس وحدة السياسات
يف منطقة الرشق األوسط يف درهام وكتب عددًا من املقاالت والفصول عن البحرين مبا يف ذلك يف صحف اإلندبندنت
 Independentونيو ستيتسامن  the New Statesmanوشبكة يس إن إن .شارك يف كتاب عن البحرين بعنوان:
Bahrain's Uprising: Resistance Repression in the Gulf .

محمد األمني موىس

أستاذ يف الصحافة اإللكرتونية يف قسم اإلعالم يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر .د ّرس يف عديد الجامعات
واملعاهد العليا يف اإلمارات العربية املتحدة ومملكة املغرب يف الفرتة  .2016 - 1995ونُرش له عدد من دراساته
عال ،والتصميم الطباعي ،واإلعالم املتعدّد الوسائط،
األكادميية يف مجالت أكادميية عن اإلعالم الجديد ،والتواصل الف ّ
والعالقات العامة والصحافة اإللكرتونية .نرش مثانية كتب ،منها:
Psychological Factor and Communication (1994); Nonverbal Communication (1996); Hassan II: Study in Genius
(1999); Non-verbal Communication in the Holy Quran (2003); Introduction to Graphic Design (2011); Effective
Communication: Foundations and Applications (2012); The Art of Disguising (2012).
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محمد الرميحي

مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية يف جامعة الكويت .وأستاذ االجتامع السيايس فيها .ومرشف الدراسات
العليا يف علم االجتامع ،ومستشار سلسلة كتب عامل املعرفة الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
يف الكويت .له عدد من املؤلفات املتعلقة بدراسات مجتمعات الخليج والثقافة العربية ،باللغتني العربية واإلنكليزية.
رئيس تحرير مجلة "العريب" سابقًا ،وعدد من الصحف اليومية كـجريدة "صوت الكويت" وجريدة "أوان" .حصل عىل جوائز
ثقافية ،منها؛ رتبة فارس من الحكومة الفرنسية ،وجائزة العويس الثقافية ،وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
(يف فرع علم االجتامع) ،والجائزة التقديرية لدولة الكويت ( .)2010عضو مجلس أمناء يف عدد من املؤسسات التعليمية
والثقافية يف الكويت وخارجها .كاتب عمود صحفي يف عدد من الصحف العربية.

محمد بن عبد العزيز الخليفي

عميد كلية القانون وأستاذ القانون التجاري املشارك يف كلية القانون  -جامعة قطر .حصل عىل املاجستري والدكتوراه
من جامعة كاليفورنيا بركيل يف الواليات املتحدة األمريكية عام  .2011ونال جائزة سمو األمري للتميز العلمي  -فئة
الدكتوراه عام  .2012كام حاز جائزة الزمالة البحثية من جامعة جورجتاون يف موضوع الرسية املرصفية ،ونال منحة
بحثية من الصندوق القطري لدعم البحث العلمي يف موضوع التعليم القانوين .كام عمل أستاذًا زائ ًرا يف جامعة
كارنيجي ميلون يف قطر عام  .2013انضم إىل عدد من املجالس واللجان األكادميية والقانونية يف الجامعة وخارجها؛
من بينها اللجنة الدامئة للشؤون الترشيعية يف مجلس الوزراء القطري.

الشيخ
محمد عبد الرحمن آل ثاين

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر .حاصل عىل درجة البكالوريوس يف االقتصاد وإدارة األعامل من جامعة
قطر يف عام  .2003عمل يف مجلس شؤون العائلة يف عام  2003باحثًا اقتصاديًا ،وتد ّرج يف املناصب إىل أن توىل
عني يف منصب سكرتري املمثل الشخيص لألمري لشؤون
مهامت مدير الشؤون االقتصادية خالل الفرتة ُ .2009 - 2005
املتابعة يف الديوان األمريي يف حزيران /يونيو  .2010حصل عىل درجة وكيل وزارة مساعد يف كانون الثاين /يناير .2011
يشغل منصب عضو مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة ورئيس اللجنة التنفيذية لرشكة تنمية
املشاريع الصغرية واملتوسطة بداي ً
ة من أيار /مايو  .2011ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة رشكة أسباير كتارا لالستثامر
بداي ً
ة من متوز /يوليو  .2011حصل عىل درجة وكيل وزارة يف ترشين الثاين /نوفمرب  .2012شغل منصب مساعد الوزير
ي وزي ًرا للخارجية يف
لشؤون التعاون الدويل بوزارة الخارجية يف كانون الثاين /يناير  – 2014كانون الثاين /يناير ُ .2016
ع ّ
 27كانون الثاين /يناير  ،2016ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء يف ترشين الثاين /نوفمرب .2017
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محمود غاالندر

تحصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة هوارد .أستاذ مشارك يف قسم اإلعالم الجامهريي يف جامعة قطر .متت ّد
سريته األكادميية من عام  1994حتى اليوم .عمل أستاذًا يف جامعة الفاتح يف ليبيا ( ،)1996 - 1994وجامعة الخرطوم
يف السودان ( ،)1997 - 1996والجامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا ( ،)2006 - 1997وجامعة قطر ( 2006حتى اليوم).
ألّف تسعة كتب ( 5منها كتب أكادميية واألربعة األخرى عن اإلعالم والسياسة يف السودان) .كتب عديد املقاالت املحكّمة
يف اإلعالم ومجالت العلوم االجتامعية العربية واإلنكليزية .نرش أيضً ا العديد من الفصول يف الكتب .عمل سابقًا مح ّر ًرا
يف جريدة سودانية .وهو عضو يف اتحاد الصحافيني السودانيني ،ورئيس الفريق العامل املعني باإلسالم واإلعالم
يف الرابطة الدولية لبحوث اإلعالم واالتصال الجامهريي ( ،)IAMCRومنسق الجمعية العربية األوروبية لباحثي اإلعالم
(.)AREACOREمريم الخاطر

مريم الخاطر

متخصصة يف موضوع تأثري اإلعالم الجديد يف النزاعات
باحثة ما بعد الدكتوراه يف الجامعة الوطنية األسرتالية .وهي
ّ
والتحوالت السياسية يف منطقة الخليج .شغلت سابقًا منصب نائب املدير العام ملركز الدوحة لحرية اإلعالم .وهي أيضً ا
كاتبة ومستشارة إعالمية وعضو يف اللجنة الوطنية لتحالف الحضارات .كانت سابقًا عضو مجلس إدارة شبكة الجزيرة
الفضائية ومجلس إدارة قناة الجزيرة لألطفال وعضو اللجنة الدامئة لالنتخابات .حاصلة عىل درجة املاجستري يف اإلعالم من
متخصصة يف قضايا اإلعالم والعالقات الدولية ،وكاتبة عمود صحفي أسبوعي
الجامعة األمريكية  -واشنطن دي .يس.
ّ
عنوانه “مداد القلم” يف الجريدة القطرية اليومية “الرشق” ،وغريها .نالت جائزة املرأة املثالية يف الصحافة القطرية
لعام .1996

مراد يشلتاش

مدير قسم الدراسات األمنية يف مركز الدراسات االقتصادية والسياسية واالجتامعية يف تركيا (سيتا) .حاصل عىل درجة
الدكتوراه منجامعة مرمرة يف عام  ،2012وتركزت أطروحته عىل الجيوسياسة الرتكية .عمل باحثًا يف قسم الدراسات األوروبية
مي  2010و.2011
مي  2008و ،2009وكان أيضً ا باحثًا زائ ًرا يف فرجينيا تيك عا َ
والسياسات الدولية يف جامعة مانشسرت عا َ

مروان بشارة

مقيم
محلل سيايس يف شبكة الجزيرة .عمل سابقًا أستاذًا للعالقات الدولية يف الجامعة األمريكية يف باريس وباحثًا
ً
يف كلية الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية يف فرنسا .نُرش له كتب كثرية يف حقل السياسة العاملية.

مروان قبالن

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .شغل سابقًا منصب مدير مركز الشام للدراسات والبحوث ،وعميد
كلية العالقات الدولية يف جامعة القلمون بسورية .له عدة أبحاث منشورة يف قضايا السياسة الخارجية والعالقات
الدولية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشرس.
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مهران كامرافا

أستاذ ومدير مركز الدراسات الدولية واإلقليمية يف كلية الشؤون الدولية يف جامعة جورجتاون يف قطر .كتب عديد
املقاالت الصحافية والكتب ،مبا يف ذلك كتبه األخرية:
;)The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (2016); Qatar: Small State, Big Politics (2015
The Modern Middle East: A Political History since the First World War (2013); Iran's Intellectual Revolution (2008).

نارص التميمي

مستقل يف اململكة
ً
حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة درم يف بريطانيا .يعمل حاليًا باحثًا
املتحدة .ترتكز اهتامماته البحثية يف مجاالت مثل سياسات الطاقة يف الخليج وإيران ،والعالقات اآلسيوية – الخليجية
خصوصا مع الصني .نرشت دراساته يف عدد من مراكز البحوث املعروفة ،مبا يف ذلك جامعة درم ،ومعهد بروكينغز،
ً
ومعهد الرشق األوسط يف واشنطن ،ومركز الخليج لألبحاث ،ومعهد الدراسات السياسية الدولية يف إيطاليا،
ومركز الجزيرة للدراسات .ألّف كتاب "عالقات الصني واململكة العربية السعودية  :2012 - 1990زواج مصلحة أم تحالف
اسرتاتيجي؟" ،الذي صدر عن دار النرش  Routledgeباللغة اإلنكليزية عام .2013

نواف التميمي

ما يف
أستاذ مساعد يف معهد الدوحة للدراسات العليا .حاصل عىل درجة الدكتوراه من بريطانيا .عمل طوال  25عا ً
حقل الصحافة واالتصال املؤسسايت ،تنقّل خاللها بني عدد من وسائل اإلعالم الرائدة والرشكات الدولية يف بريطانيا
َ
والعامل العريب ،كان آخرها جريدة "العريب الجديد" اليومية يف لندن .نُرش له يف عام  2012كتاب بعنوان "الدبلوماسية
العامة وتكوين السمة الوطنية  -حالة قطر" .كام نرش العام املايض كتابه الثاين بعنوان "اللويب الصهيوين والرأي
العام يف بريطانيا" .وخالل األزمة الخليجية الراهنة نرش عدة مقاالت صحفية ،ودراسات محكمة ،وشارك يف عدد من
الندوات اإلعالمية حول خلفيات األزمة وتداعياتها.

نور الدين ميالدي

أستاذ مساعد ورئيس قسم االتصال الجامهريي يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر .عمل محر ًرا يف املجلّة الدولية
املتخصصة
املحكّمة "مجلّة األبحاث اإلعالمية يف العاملني العريب واإلسالمي" الصادرة باللغة اإلنكليزية ،JAMMR
ّ
باإلعالم واملجتمع العريب والرشق أوسطي .شارك أيضً ا يف كتابة Mapping the Al Jazeera Phenomenon: Twenty Years
من اهتامماته البحثية :وسائل التواصل االجتامعي والتغيري االجتامعي،
ً
On
فضل عن عديد األوراق البحثية والكتب .تتض ّ
والشباب ،والهوية وشبكات التواصل االجتامعي ،واإلعالم والدميقراطية ،وأخالقيات اإلعالم ،وموضوع قناة الجزيرة
والتغيات يف خضم التدفق اإلعالمي العاملي.
ّ
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هالة أسمينا غوتا

حاصلة عىل شهادة الدكتوراه يف االتصال الجامهريي من جامعة أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية .تشغل منصب
ة
أستاذة مساعدة يف قسم االتصال الجامهريي بجامعة قطر .تشمل اهتامماتها البحثية موضوع االتصال بوصفه أدا ً
للتغيري االجتامعي وتقاطع اإلعالم والثقافة والهويّة .متحورت منشوراتها والعروض التي قدّمتها يف املؤمترات حول
دور اإلعالم يف بناء السالم يف املجتمعات الخارجة من الرصاعات ،ودور اإلعالم ومؤسسات ثقافية أخرى يف التغيري
االجتامعي وبناء الهويّة.

هند املفتاح

حاصلة عىل درجة املاجستري يف الدراسات التنموية من جامعة  ،SOASوعىل درجة الدكتوراه يف تكوين رأس املال
البرشي من جامعة أكسرت يف بريطانيا .أستاذة مشاركة ونائبة لرئيس الشؤون اإلدارية واملالية يف معهد الدوحة
وا يف مجلس الشورى يف دولة قطر يف ترشين أول  .2017وعملت سابقًا
للدراسات العليا منذ عام  .2015عيّنت عض ً
ة يف جامعة قطر ووزارة التجارة واألعامل ،ومديرة
مديرة للموارد البرشية يف جامعة قطر ورشكة الريل ،ومستشار ً
تنفيذية للمركز الثقايف للطفولة .لها عدد من البحوث املنشورة يف مجاالت التنمية البرشية ،يف العديد من املجالت
العلمية .صدر لها كتاب باللغة اإلنكليزية بعنوان ”تكوين رأس املال البرشي يف قطر“ ،وكتاب باللغة العربية بعنوان
”هموم يف اإلدارة“ .شاركت يف تأليف عدد من الفصول يف كتب صدرت باللغة اإلنكليزية.

هيو مايلز

مستقل نال جائزة أفضل صحايف شاب .تصدّرت مقاالته الصفحات األوىل يف الصحف الربيطانية البارزة
ّ
كاتب وصحايف
منت أعامله األخرية الفيلم الوثائقي الذي أنتجته اإلذاعة
مثل  The Guardianو Independentو .Daily Telegraphتض ّ
الربيطانية (يب يب يس) بعنوان "أمراء آل سعود املخطوفون" .ونُرشت له كتب ،هي:
The Future of the Middle East (2017); Al Jazeera: How Arab TV News Challenged the World (2005); Playing Cards
in Cairo (2008).

وليام ر .تومسون

أستاذ فخري بارز وأستاذ كريس دونالد أ .روجرز يف العلوم السياسية يف جامعة إنديانا ورئيس تحرير موسوعة
أكسفورد للسياسة .شغل منصب رئيس لجمعية الدراسات الدولية ،ورئيس تحرير مجلّة .International Studies Quarterly
شارك مؤخ ًرا يف تأليف عدد من الكتب منها:
Ascending India and Its State Capacity: Resource Extraction, Legitimacy, and Violence Monopoly (2016); Escalation
;)Dynamics in Limited Conflict (2017); Racing to the Top: How Energy Fuels Systemic Leadership in World Politics (2018
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يارس أبو هاللة

إعالمي ،واملدير العام لقناة الجزيرة منذ متوز /يوليو  ،2014شغل منصب مدير مكتب الجزيرة يف األردن .يكتب مقاالت
يف عدد من الصحف األردنية والعربية منذ عام  ،1996منها "الحياة" اللندنية وصحف "الغد" و"الرأي" و"السبيل"
األردنية .غطى عديد األحداث الساخنة يف املنطقة العربية .أنتج عددًا من األفالم الوثائقية ،من أبرزها؛ "الالجئني
الفلسطينيني يف األردن" ،و"األكراد بني الفدرالية واالستقالل" ،و"الطريق إىل دمشق" ،و"عبد الله عزام أول األفغان
العرب" ،و"الطريق إىل بغداد" ،و"اقتلوه بصمت" .كام نشط يف منظامت املجتمع املدين ،وهو من مؤسيس
"الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان" ،و"بيت األنباط-الهيئة العربية للتواصل الحضاري".

يعقوب الكندري

أستاذ األنرثوبولوجيا واالجتامع يف قسم االجتامع والخدمة االجتامعية يف كلية العلوم االجتامعية /جامعة الكويت.
عمل سابقًا عميدًا لكلية العلوم االجتامعية يف جامعة الكويت ،ومدي ًرا ملركز دراسات الخليج والجزيرة العربية .حاصل
عىل درجتَي املاجستري والدكتوراه يف األنرثوبولوجيا من جامعة والية أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية.

يوسف حمد البلويش

ما يف البنك املركزي العامين ووزارة االقتصاد الوطني واملجلس
اقتصادي ذو خربة عملية متتد أكرث من عرشين عا ً
األعىل للتخطيط يف سلطنة عامن .شغل منصب مستشار لشؤون إحصاءات االستثامر األجنبي املبارش يف إطار برنامج
املعونة الفنية التابع لصندوق النقد الدويل .تحصل عىل درجة الدكتوراه يف االقتصاد السيايس من كنجز كولج لندن،
جامعة لندن (اململكة املتحدة) ،وقد ركزت رسالته عىل بيان أثر االستثامر األجنبي املبارش وكيفية مساهمته يف تعزيز
كفاءة أداء القطاع الخاص ،ومن ثم مدى مساهمته يف تحفيز عملية التنمية االقتصادية يف سلطنة عامن.

P.O. Box 10277
Al Tarfa Street, Zone 70, Wadi Al Banat
Al Dhaayen, Qatar
Tel. +974 40356888
Fax. +974 44831651
www.dohainstitute.org

