من ثورات الشعوب
إىل ساحة للتنافس اإلقليمي والدويل:
املتجدد
املنطقـة العربيـة بني صعـود تنظيم الدولة واالنخـراط األمريكي
ِّ
 19 - 18تشرين األول  /أكتوبر 2014
جدول األعمال

املشاركون

من ثورات الشعوب
إىل ساحة للتنافس اإلقليمي والدويل:
املتجدد
املنطقـة العربيـة بني صعـود تنظيم الدولة واالنخـراط األمريكي
ِّ

 19 - 18تشرين األول  /أكتوبر 2014

أربك صعود تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام “داعش” وسيطرته على مناطق واسعة يف البلدين احلسابات
السياسية خملتلف القوى الفاعلة احمللية واإلقليمية والدولية .ففي العراق ساهمت سيطرة داعش على املوصل يف
املكون السنّي
توافق إقليمي ودويل على إزاحة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري املالكي ،بوصفه مسؤو ًلا عن دفع
إيجاد
ٍ
ّ
يف العراق نحو التحالف مع “داعش” نتيجة السياسات اإلقصائية التي اتّبعها جتاهه منذ سنوات .أما يف سورية ،فقد حاول
ً
شريكا من خالل سعيه لاللتحاق بركب التحالف الدويل الذي شكّ لته الواليات
نظام الرئيس بشار األسد تسويق نفسه بوصفه
املتحدة ضد “داعش” ،يف حني وجدت املعارضة املسلّحة السورية نفسها يف مواجهة مصريية مع “داعش” الذي
بشدة بعد استيالئه على كميات كبرية من أسلحة اجليش العراقي ما ساعده يف السيطرة على مساحات
تنامت قوته
ّ
حتول ٌ
مسرح عمليات واحدٍ  ،وجرى
كل من العراق وسورية إىل
ِ
واسعة يف املناطق الشمالية والشرقية من سورية .لذلكّ ،
تكريس هذا الوضع اجلديد عرب قيام “داعش” بإزالة احلدود السياسية بني البلدين وإعالنه “دولة اخلالفة” يف املناطق التي
يسيطر عليها فيهما.
ساهمت هذه التطورات امليدانية والسياسية يف دفع القوى اإلقليمية والدولية ً
أيضا إىل إعادة النظر يف حساباتها
متهيدا للقضاء عليه ،بعد تب ّين عجز الفاعلني
التحرك الحتواء نفوذ “داعش”
ومواقفها ،لكنها اتفقت إجما ًلا على ضرورة
ً
ّ
احملليني عن القيام بهذه املهمة (مثل انهيار اجليش العراقي يف حمافظتي نينوى واألنبار) .وقد طرحت معظم القوى

ً
شريكا يف حماربة “داعش” يف إطار التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية ،مبا فيها الدول التي
اإلقليمية نفسها
تزعم أنها يف حالة عداءٍ مع واشنطن.
ً
مضطرة إىل العودة للتدخل عسكر ًيا ،وبخاصة بعد إقدام “داعش” على إعدام صحفيني
وجدت الواليات املتحدة نفسها
أمريكيني ،وذلك بعد أن أحجمت عن التدخل املباشر يف أزمات املشرق العربي منذ إمتام سحب قواتها من العراق أواخر
ً
حتالفا دول ًيا وعرب ًيا يلقى قبو ًلا من املكونات االجتماعية يف املناطق التي يسيطر عليها
فضلت أن تقود
عام  .2011لكنها ّ
“داعش” ،بد ًلا من االعتماد على قوى إقليمية (إيران) ساهمت سياساتها يف إعادة إحياء التنظيمات املتشددة ،ومبا يحول
ً
طابعا طائف ًيا بشكل متزايد.
صراع إقليمي اتخذ
آخر يف
طرف ضد
أيضا دون ظهور واشنطن كأنها تقف مع
ٍ
ٍ
ٍ
ً
طرف َ
ً
التحوالت اجلديدة يف املنطقة بسبب صعود “داعش” وتنامي حضوره فيها ،وتأثري ذلك يف جممل
وانطالقا من أهمية
ّ
العالقات اإلقليمية واملواقف الدولية ،يعقد املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤمترا أكادمييا يحاول رصد هذه
التحوالت ،مبا يف ذلك تأثري عودة الواليات املتحدة إىل التدخل العسكري املباشر يف املنطقة .كما يناقش املؤمتر املواقف
ّ
تبدل تلك املواقف ،ويحلّل اجتاهاتها ،ويستشرف
كيفية
رصد
ويحاول
املتغريات،
هذه
من
والدولية
واإلقليمية
العربية
ّ
التحالفات املمكنة بني خمتلف األطراف ،وانعكاسات ذلك على بنية النظامني اإلقليمي والدويل.

جدول األعمال

اليوم األول 18 :تشرين األول  /أكتوبر 2014
افتتاح املؤمتر :عزمي بشارة ()10.30 - 10.00
اجللسة األوىل :املشهد السياسي يف دول الهالل اخلصيب ()12.00-10.30
رئيس اجللسة :النور حمد
فالح عبد اجلبار“ :األزمة العراقية ،مشهد ما بعد االنتخابات”.
برهان غليون“ :املشهد السوري يف ضوء التدخل األمريكي”.
مروان قبالن“ :الهالل اخلصيب :صراع داخلي أم تنافس إقليمي ودويل؟”.
اسرتاحة قهوة)12.30-12.00( :

اجللسة الثانية :انهيار الدولة وصعود دور الفاعلني من غري الدولة يف دول الهالل اخلصيب ()2.00-12.30
رئيس اجللسة :حممد املصري
حيدر سعيد“ :دور التنظيمات الشيعية يف ظل تراجع دور الدولة العراقية”.
حممد أبو رمان“ :تنظيم الدولة كفاعل إقليمي”.
عثمان اخملتار“ :دينامية تطور دور تنظيم الدولة يف العراق منذ احتجاجات األنبار”.
اسرتاحة غداء)4.00 -2.00( :

اجللسة الثالثة :مواقف الالعبني اإلقليميني من التطورات يف دول الهالل اخلصيب ()5.30-4.00
رئيس اجللسة :سحيم آل ثاين
فاطمة الصمادي“ :املنطقة العربية ساحة للتنافس :إيران وتوظيف الفوضى”.
بولنت أراس“ :جيوبولتيك ما بعد الربيع العربي  -تنظيم الدولة وتركيا”.
ضد تنظيم الدولة”.
عبد احلكيم خسرو“ :إقليم كردستان العراق ودوره يف التحالف الدويل ّ

اليوم الثاين 19 :تشرين األول  /أكتوبر 2014
اجللسة الرابعة :سياسات دول اخلليج العربي جتاه املتغريات السياسية يف دول الهالل اخلصيب ()11:00-9:30
رئيس اجللسة :زهري حامدي
ضد تنظيم الدولة”.
حممد املسفر“ :قراءة يف املواقف اخلليجية من التحالف الدويل ّ
ظل انحسار الثورات العربية وصعود تنظيم الدولة”.
عبد اهلل باعبود“ :تداعيات اخلالفات اخلليجية على أمن املنطقة يف ّ
آالن غريش“ :السياسة السعودية ،القاعدة وتنظيم الدولة”.
اسرتاحة قهوة)11:30-11.00( :

اجللسة اخلامسة :تداعيات عودة التدخل األمريكي يف املنطقة بعد صعود تنظيم الدولة ()1:00-11:30
رئيس اجللسة :عبده موسى
عبد الوهاب القصاب“ :التهديدات والتحوالت يف البيئة اجليوسرتاتيجية العربية”.
ضد داعش :التظاهر بتكامل األدوار”.
أندرياس كريغ“ :التعاون ّ
جيمس دنيسلو“ :تنظيم الدولة ومستقبل احلدود الدولية يف الشرق األوسط”.
اسرتاحة غداء)3.00 -1.00( :

حلقة نقاشية)5:00-3:00( :

املشاركون

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

أندرياس كريغ

أستاذ مساعد يف دائرة دراسات الدفاع يف “كينغز كوليج” يف جامعة لندن ،ويتعاون حال ًيا مع القوات املسلّحة القطرية .ترتكز أبحاثه حول
التحوالت الطارئة على أمناط العمل األمني  -العسكري ،وتركز بشكل خاص على األطراف غري الرسمية (أي من غري الدول) التي تعمل بشكل
عابر للحدود.

آالن غريش

العام جلمعية الصحافيني
صحايف وناشط حقوقي دويل ،وهو عضو يف هيئة حترير جملة “مغرب  -مشرق” الفرنسية ،واألمني
ّ
الفرنسيني املتخصصني باملغرب العربي والشرق األوسط  .AJMOشغل منصب رئيس حترير لصحيفة “لوموند ديبلوماتيك” الفرنسية
العام حتى عام  .2008من مؤلفاته“ :إسرائيل ،فلسطني :حقائق حول نزاع” ،و”عالم يطلق اسم فلسطني؟”.
ثم منصب املدير
ّ
حتى عام ّ ،2005

برهان غليون

سوري
وطني
ألول جملس
مدير مركز دراسات الشرق املعاصر وأستاذ علم االجتماع
ّ
ّ
ّ
السياسي يف جامعة السوربون بباريس .اختري ً
رئيسا ّ
جمع أطياف املعارضة السور ّية بعد انطالق الثورة السور ّية يف آذار /مارس  .2011له مؤلّفات عديدة بالعرب ّية والفرنس ّية .حاصل على شهادة
السياسي من جامعة السوربون يف باريس.
دكتوراه الدولة يف العلوم اإلنسان ّية وأخرى يف علم االجتماع
ّ

بولنت أراس

“زميل عاملي” يف معهد ودرو ويلسون للشؤون الدولية ،ويشغل منصب كبري الباحثني ومنسق دائرة حل النزاعات والوساطة يف
مديرا ملركز األبحاث
مركز إسطنبول للسياسات ،كما أنه أستاذ يف كلية اآلداب والعلوم االجتماعية يف جامعة ساباجني .وعمل سابقً ا
ً
اإلسرتاتيجية يف وزارة اخلارجية الرتكية .ونال شهادة الدكتوراه من جامعة بوغاجي يف تركيا.

جيمس دنيسلو

كاتب خمتص بالشؤون السياسية للشرق األوسط ،وهو مدير يف منتدى الدبلوماسية اجلديدة .عمل يف جمال األبحاث التابع ملركز
مستشارا للحكومة الربيطانية يف ما يتعلق بسياستها جتاه “الربيع العربي” ،وهو باحث مشارك
“تشاتهام هاوس” يف بريطانيا ،وعمل
ً
أيضا يف مركز السياسة اخلارجية الربيطاين ،وزميل باحث يف مركز الدراسات السورية.
ً

حيـدر سعيـد

عمان .صدر له كتاب عام  2009بعنوان
باحث عراقي .يعمل مستشارا لـ “املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية” يف العاصمة األردنية ّ
“سياسة الرمز :عن نهاية ثقافة الدولة الوطنية يف العراق” .أشرف على إجناز ملفات بحثية تتعلق بالشأن العراقي وشارك فيها .حصل
على شهادة الدكتوراه يف اللسانيات من اجلامعة املستنصرية يف بغداد عام .2001

زهري حامدي

يشغل وظيفة باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .عمل سابقً ا لدى “سوناطراك” (الشركة الوطنية للطاقة يف اجلزائر)،
مستشارا للطاقة والتغ ّير املناخي .حاصل على
يف مديرية التخطيط واإلسرتاتيجية واالقتصاد ،كما عمل يف السفارة الربيطانية يف اجلزائر
ً
شهادة البكالوريوس يف العلوم السياسية واالقتصادية من اجلامعة األمريكية يف القاهرة ،وعلى شهادة املاجستري يف العالقات الدولية
من جامعة نانت بفرنسا ،وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة درهام يف بريطانيا.

سحيم آل ثاين

باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .له دراسات منشورة يف دوريات حمكمة .حتصل على شهادة املاجستري يف العلوم
السياسية :العالقات الدولية ،من جامعة رويال هولواي بلندن.

عبد احلكيم خسرو

رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة صالح الدين .يعمل باح ًثا يف مركز سرجن للبحوث واستطالع الرأي  ،SARENJويف معهد
املعلومات والدراسات اإلسرتاتيجية الكردستاين  .KISSحاصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلّية القانون والسياسة
من جامعة صالح الدين  -أربيل عام .2011

عبد الوهاب القصاب

العربي لألبحاث ودراسة السياسات .عمل يف القوات املسلحة العراقية يف الفرتة  1991 - 1966وتقاعد برتبة
باحث مشارك يف املركز
ّ
لواء بحري ركن .وعمل باح ًثا يف مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،وباح ًثا يف الشؤون اإلسرتاتيجية يف مركز الدراسات الدولية
بجامعة بغداد .حاصل على درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة كامبل بالواليات املتحدة األمريكية.

عبد اهلل باعبود

مديرا ملركز اخلليج لألبحاث بجامعة كيمربيدج يف بريطانيا.
مدير مركز دراسات اخلليج يف كلية اآلداب والعلوم بجامعة قطر .عمل سابقً ا
ً
حصل على ماجستري يف إدارة األعمال وماجستري يف العالقات الدولية ودكتوراه يف االقتصاد السياسي الدويل من بريطانيا.

عبده موسى

عبده موسى :باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ويهتم مبوضوعات التنمية السياسية واإلصالح الدميقراطي ،وحقوق
قدم خربته خالل العقدين املاضيني للعديد من الهيئات الدولية يف جمايل إصالح السياسات العامة والتنمية املستدامة يف
اإلنسانّ .
مصر واملنطقة العربية؛ ومنها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،والوكالة الكندية للتنمية الدولية .له رسالة أكادميية يف موضوع سياسات
أعدها لنيل درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة يف
الهوية األوروبية وأثرها يف العالقات األوروبية  -املتوسطية ،إذ ّ
عام .2005

عثمان اخملتار

مدير مكتب صحيفة العربي اجلديد ببغداد وعضو مركز بغداد للدراسات الدميقراطية ،وكبري مراسلي صحيفة واشنطن بوست يف العراق
عدة بحوث
يف الفرتة  .2014 - 2003حماضر زائر يف كلية اإلعالم بجامعة األنبار العراقية ،ومدرب مبعهد صحافة احلرب والسالم ببغداد .أجنز ّ
متعلّقة بالواقع العراقي بعد الغزو األمريكي (دراسات ميدانية) .حاز درع الصحافة العربية عن جائزة األمم املتحدة عام  .2009وحصل على
شهادة املاجستري يف اإلعالم احلربي من جامعة بغداد.

فالح عبد اجلبار

اقي ،وهو زميل زائر يف معهد الدراسات السياس ّية وعلم االجتماع يف كلّية بريكبك بجامعة لندن .له مؤلّفات عديدة عن العراق
باحث عر ّ
والشرق األوسط .يركّ ز اهتماماته البحث ّية على علم اجتماع الديانات وبناء الدول القوم ّية ،وعلى الق َبلية والتشكيالت االجتماع ّية االقتصادية
السياسي من جامعة لندن عام .1996
احلداث ّية .حاصل على شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع
ّ

فاطمة الصمادي

عدة كتب وأبحاث يف هذا الشأن؛ من أبرزها التيارات السياسية يف إيران.
باحثة خمتصة بالشأن اإليراين يف مركز اجلزيرة للدراسات ،لديها ّ
تكتب مقاالت يف صحف عربية عديدة .حصلت على شهادة الدكتوراه من إيران عن رسالتها “حول املضامني النسوية يف سينما املرأة
اإليرانية”.

حممد أبو رمان

باحث يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية ،متخصص بالفكر السياسي واحلركات اإلسالمية ،وكاتب يف صحيفة الغد
وعدة صحف وجمالت عربية .له كتب ودراسات منشورة عديدة .تتنوع خربته العلمية والعملية ما بني العمل البحثي
اليومية األردنية ّ
األكادميي والعمل اإلعالمي .حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام .2009

حممد املسفر

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له كتب وبحوث عديدة يف جماالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .مساهم دائم يف
الصحافة القطرية والعربية .حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك.

حممد املصري

العام العربي يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل على درجتي املاجستري والدكتوراه
باحث ومنسق مشروع مؤشر الرأي
ّ
يف العلوم السياسية من جامعة درهام يف بريطانيا.

مروان قبالن

باحث مشارك يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .شغل سابقً ا منصب عميد كلية العالقات الدولية و الدبلوماسية يف جامعة
عدة أبحاث منشورة يف قضايا السياسة اخلارجية والعالقات الدولية .حاصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم
القلمون /سورية .له ّ
السياسية من جامعة مانشسرت .Manchester

النور حمد

يعمل الدكتور النور حمد باح ًثا يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ومشرفً ا علم ًّيا على املوقع اإللكرتوين للمركز ،ومسؤولًا عن
درس يف جامعات شرق واشنطن ومانسفيلد يف الواليات
قسم التحرير العربي،
ً
ومديرا لتحرير جملة “سياسات عربية” التي يصدرها املركزَّ .
رئيسا لقسم الرتبية الفنية يف جامعة قطر .حاصل على دكتوراه الرتبية يف الرتبية الفنّية من جامعة إلينوى،
املتحدة األمريكية ،وعمل
ً
وماجستري الرتبية الفنّية من جامعة ميامي ،ودبلوم الفنون اجلميلة من كلّية الفنون اجلميلة والتطبيق ّية يف السودان.
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