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اليوم األول 3 :كانون الثاين /يناير 2021
16:15 - 16:00

كلمة افتتاحية
محارضة

17:00 - 16:15

رئيس الجلسة :محمد املرصي
ول القيادة الطائفية إىل وسيط بني املواطن والدولة :النموذج
وجيه كوثراين :عندما تتح ّ
التاريخي املستحيل ،معطيات من التجربة اللبنانية

17:30 - 17:00

اسرتاحة
رئيس الجلسة :دانا الكرد
أراش عزيزي :الشيوعيون اإليرانيون والعراقيون :الحرب الباردة وقيود السيادة

19:30 - 17:30

تعقيب :أمل غزال
روهيني سني :بناء الدولة بعد االستعامر وإلغاؤها – كشمري بوصفها منطقة رصاع عىل السيادة
تعقيب :عبد الوهاب األفندي

اليوم الثاين 4 :كانون الثاين /يناير 2021
18:00 - 17:00

رئيس الجلسة :مروان قبالن
ألتيا برييكويل :دبلوماسية قطر اإلنسانية يف مشهد متغري
تعقيب :سلطان بركات

19:30 - 18:00
21:00 - 19:30

اسرتاحة

محارضة
رئيس الجلسة :دانا الكرد
ديفيدز أ .ليك :الحكم غري املبارش :صنع الهرياركية الدولية للواليات املتحدة
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اليوم الثالث 5 :كانون الثاين /يناير 2021
محارضة

17:30 - 16:00

رئيس الجلسة :دانا الكرد
ليزا أندرسون :صعود الدولة وتراجعها يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا

18:00 - 17:30

اسرتاحة

19:00 - 18:00

رئيس الجلسة :محمد حميش
أران روبرت والش" :املواطَنة الشهيدة":التحوالت يف مفاهيم التضحية والسيادة يف العراق
تعقيب :عقيل عباس

اليوم الرابع 6 :كانون الثاين /يناير 2021
10:00 - 9:00

18:00 - 17:00

محارضة
رئيس الجلسة :آيات حمدان
براين ترينر :علم اجتامع األزمات والكوارث
رئيس الجلسة :دانا الكرد
خافيري غريادو ألونسو :مراقبة روايب :النظام الحرضي واالستعامر االستيطاين واملدينة الذكية
يف الضفة الغربية
تعقيب :آيات حمدان

18:30 - 18:00

اسرتاحة

19:30 - 18:30

إعادة محارضة براين ترينر
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اليوم الخامس 7 :كانون الثاين /يناير 2021
محارضة

17:30 - 16:00

رئيس الجلسة :هاين عواد
لؤي العيل :نشوء الدولة والتحالفات االجتامعية يف الخليج العريب :مقارنة حالة الكويت والسعودية

18:00 - 17:30

اسرتاحة
رئيس الجلسة :لؤي عيل
عامن
الرا كريستامن :عملية بناء الدولة يف سلطنة ُ

20:00 - 18:00

تعقيب :لؤي العيل
عائشة لقامن أوغلو :االقتصاد النقدي بوصفه بناء الدولة – تنظيم داعش يتحدى األنظمة املالية الدولية
تعقيب :عمرو رجب

اليوم السادس 8 :كانون الثاين /يناير 2021
محارضة

17:30 - 16:00

رئيس الجلسة :دانا الكرد
دانيال هـ .نيكسون :الخروج من الهيمنة

18:00 - 17:30

اسرتاحة

19:00 - 18:00

رئيس الجلسة :ابراهيم فريحات
صامويل بيرت مايس :قيود السيادة من خالل دولة االستثناء يف سورية والبحرين
تعقيب :عامر شاميلة
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اليوم السابع 9 :كانون الثاين /يناير 2021
محارضة

17:30 - 16:00

رئيس الجلسة :عبد الكريم أمنكاي
روال الحسيني :مساهمة نظرية يف الجندر والدولة الطائفية:أمثلة من العراق ولبنان

18:00 - 17:30

اسرتاحة

19:00 - 18:00

رئيس الجلسة :عبد الكريم أمنكاي
ماريا غونزاليس  -أبيدا ألفريز :الفلسطينيون املج َّنسون يف لبنان :التكامل والهوية
تعقيب :روال الحسيني

اليوم الثامن 10 :كانون الثاين /يناير 2021
محارضة

17:30 - 16:00

رئيس الجلسة :عبد الفتاح مايض
مهران كامرافا :مرونة الدولة يف إيران:تحليل مؤسسايت

18:00 - 17:30

اسرتاحة

19:00 - 18:00

رئيس الجلسة :عامر شاميلة
ة املأسس َ
برشى نور أوزغولر أكتيل :هل ميكن أن تزيد األوبئ ُ
ة يف البلدان الخارجة من النزاع؟
تعقيب :عامر شاميله

اليوم التاسع 11 :كانون الثاين /يناير 2021
محارضة

17:30 - 16:00

رئيس الجلسة :أمل غزال
عبد الوهاب األفندي :إعادة موضعة تأثري السلطة يف الدولة والدولنةوانعدامها يف العرص امليكافييل

18:00 - 17:30

اسرتاحة

19:00 - 18:00

طاولة نقاشية وجلسة ختامية
رئيس الجلسة :دانا الكرد
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املشاركون
امللخـصــات

أراش عزيزي
طالب دكتوراه يف التاريخ ودراسات الرشق األوسط يف جامعة نيويورك ،حيث تركز أبحاثه عىل تاريخ
الحركات االشرتاكية واإلسالمية يف إيران والعامل العريب ،ودورها يف صنع الحرب الباردة العاملية .
مؤلف كتاب :قائد الظل :سليامين ،أمريكا ،و تطلعات ايران الدولية:
)The Shadow Commander: Soleimani, the U.S., and Iran’s Global Ambitions.(2020

الشيوعيون اإليرانيون والعراقيون :الحرب الباردة وقيود السيادة
تدرس هذه الورقة التحالف بني الشيوعيني اإليرانيني (حزب توده) والعراقيني (الحزب الشيوعي
حاسم
رصا
ً
العراقي) .وتذهب إىل أن الروابط بني األحزاب السياسية يف دول العامل الثالث كانت عن ً
يف ديناميات الحرب الباردة ،شأنها يف ذلك شأن دور القطبني الدوليني(الواليات املتحدة األمريكية،
واالتحاد السوفيايت) ،الذي دُرس عىل نح ٍ
و مستفيض ،يف تدخالتهام يف العامل الثالث.
وتركز الورقة عىل املحطات التي كان فيها لهذا التحالف دور رئيس؛ ففي ثورة متوز  1958يف
العراق ،متكن حزب توده من تنظيم مركز أنشطة له يف بغداد ،وتدرس الورقة أيضا دور هذا التحالف
خالل الفرتة الالحقة لالنقالب املناهض للشيوعية الذي جرى يف العراق عام  1963حيث ساعدت
شبكات حزب توده يف االتحاد السوفيايت عىل تهريب الشيوعيني العراقيني  ،ويف عام  1980وقف
الشيوعيون اإليرانيون والعراقيون جن ًبا إىل جنب ،حتى حني اندلعت حرب دامية بني بلديهام .و يستند
هذا البحث عىل مصادر متنوعة مثل وثائق أرشيف يف العراق وايران والواليات املتحدة وبريطانيا،
اضافة اىل مصادر من وسائل اعالم صحفية تابعة لهذه األحزاب.
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أران روبرت والش
طالب دكتوراه يف جامعة نيويورك يف قسم الرشق األوسط والدراسات اإلسالمية .حصل عىل
البكالوريوس يف التاريخ من جامعة كولومبيا الربيطانية ،واملاجستري يف الدراسات العليا من
جامعة أكسفورد يف دراسات الرشق األوسط الحديث .د ّرس مواد تاريخ الرشق األوسط واألدب
والدراسات اإلسالمية يف جامعة نيويورك .يتمحور مرشوعه البحثي الحايل حول إثنوغرافيا
السياسات الذاكرة و التذكارية للدولة العراقية املعارصة .وتندرج أعامله ضمن الدراسات الرقمية
واألنرثوبولوجيا والدراسات الثقافية ،وتركز اهتامماته البحثية عىل التقاطعات بني الثقافة والدين
واملامرسة االجتامعية.

َ
«املواطنة الشهيدة»:التحوالت يف مفاهيم التضحية والسيادة يف العراق
تستقيص هذه الورقة كيف عاش العراقيون يف ظل نظام سيايس طائفي ال يعتمد عىل املفاهيم
التمييزية للمواطنة أو الهوية فحسب ،بل عىل املفاهيم التقييدية ملن ميكن التضحية بحياته أيضً ا.
وتوضح كيف أن مؤسسة الشهداء العراقية  -وهي مؤسسة عامة تأسست عام  2006وكُلفت مبهمة
تنظيم وتعديل تعريف الدولة العراقية القانوين والبريوقراطي للشهادة  -أزالت صفة «شهيد» عن
جميع شهداء ما قبل عام  ،2003وحرصت الشهادة يف الذين قتلوا عىل يد حزب البعث من املدنيني
فقط.
وتطرح الورقة سؤالً عن االسرتاتيجيات امليدانية التي استخدمتها الدولة العراقية إلدارة عمليات
وهياكل الفصل والتغيري يف البالد ،مبا يف ذلك كيف اقحمت ورسخت «الشهادة» يف هذه االجراءات
وعمليات النزوح والفصل والتغريات االقتصادية واالجتامعية التي سعت إىل خصخصة موارد الدولة
عىل نطاق واسع وترسيخ الطائفية ،ثم تتساءل عن كيفية وقوف املنظامت املسلحة ومنظامت
املجتمع املدين ،والعراقيني العاديني أيضً ا ،ضد تعريف الدولة «للشهادة» ،كام تتساءل عن الرؤى
ريا  -السؤال اآليت :كيف تعكس
البديلة للتضحية التي قدمتها هذه املنظامت ألعضائها ،وتطرح  -أخ ً
التغيريات يف التصويرات الفنية و الجاملية للشهادة ومتثيالتها البرصية وتؤثر يف البنية الرسدية
واملعنى واملامرسات املرتبطة بها ،كامللصقات التذكارية ،وشعائر الجنائز ،والسري الذاتية؟
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ألتيا برييكويل
طالبة دكتوراه يف قسم العلوم السياسية يف جامعة القلب املقدّس الكاثوليكية يف ميالنو.
تتناول أبحاثها الديناميات السياسية واالجتامعية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،و تركز
يف أبحاثها عىل املساعدات اإلنسانية والتنموية التي تقدّمها املؤسسات اإلسالمية ودول الخليج
يف سياقات هشة ومتأثرة بالنزاعات .وهي مهتمة أيضً ا بظاهرة الهجرة يف دول شامل أفريقيا،
ولها الصندوق االئتامين األورويب من أجل أفريقيا.
بخاصة يف املغرب ،وبنامذج التكامل التي مي ّ
تعمل مد ّرسة مساعدة يف التاريخ ومؤسسات العامل اإلسالمي ،وهي باحثة زائرة يف قسم دراسات
الرشق األدىن يف كلية األعامل بجامعة دورهام يف اململكة املتحدة وجامعة فيينا النمساوية.
حيث درست سياسات التعاون الدويل ،وكانت مساعدة فريق املنارصة ملنظمة غري حكومية إيطالية،
.Cesvi Onlus

دبلوماسية قطر اإلنسانية يف مشهد متغري
نظ ًرا إىل الطبيعة املتغرية لألزمات اإلنسانية يف الرشق األوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى،
تهدف هذه الورقة إىل فهم دور الفاعلني الجدد مثل دول الخليج ،يف تقديم مساعدات إنسانية
وإمنائية لدول هشة ومترضرة من النزاعات .وتركز الورقة عىل دور قطر يف معالجة األزمات ،والنهج
الذي تتبعه يف الدبلوماسية اإلنسانية يف املنطقة .واستنادًا إىل تحليل الجهات الرئيسة املشاركة
يف املساعدات الخارجية القطرية ،مثل صندوق قطر للتنمية والهالل األحمر القطري وقطر الخريية،
سيغدو من املمكن وصف النهج الذي تتبعه دولة قطر يف الشأن السوري .فالحالة السورية توضح
التأثري املتبادل بني أدوار مختلف القوى الدولية واإلقليمية و الدبلوماسية االنسانية القطرية و دور
هذا التفاعل يف اعادة بناء االدارة املحلية و السيادة السورية .
تعتمد الورقة عىل املنهج الكمي القائم عىل تحليل البيانات والتقارير السنوية لثالث مؤسسات
فاعلة (صندوق قطر للتنمية ،والهالل األحمر القطري ،وقطر الخريية) االمر الذي يوفر فهام ملنهج
قطر العضوي من أسفل اىل أعىل ()bottom-up approachيف االغاثة والعمل االنساين واألثر
العميل للدبلوماسية اإلنسانية يف السياق السوري.
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برشى نور أوزغولر أكتيل
طالبة دكتوراه ومساعدة باحث يف الدراسات العليا يف جامعة والية جورجيا يف أتالنتا ،بالواليات
املتحدة .حصلت عىل املاجستري يف دراسات الرشق األوسط ،من جامعة الرشق األوسط التقنية يف
أنقرة برتكيا ،وأطروحتها بعنوان «ردود فعل إرسائيل السياسية عىل مرص يف عرص ما بعد مبارك».
وهي حال ًيا عضو ضمن هيئة تحرير موقع  ،FeniksPolitikوهي منصة رأي مستقلة تنرش تحليالت
عن تركيا والسياسات الدولية .عملت سابقًا باحثة يف املنظمة الدولية للبحوث االسرتاتيجية ،وهي
عمل بحث ًيا ميدان ًيا يف فلسطني ( )2015ومرص
ً
مؤسسة بحثية يف أنقرة ( .)2016-2013وقد أجرت
( .)2016كام كتبت موج ًزا سياسات ًيا بعنوان «الدميقراطيون املسلمون يف تونس :مرحلة جديدة
لإلسالم السيايس؟».

َ
ُ
املأسسة يف البلدان الخارجة من النزاع؟
األوبئة
هل ميكن أن تزيد
يدرس باحثون من خلفيات متنوعة أهمية املؤسسات الخارجية يف عمليات حفظ السالم وبناء
الدولة ،و كذلك أرضار هذه املؤسسات و املعونة الخارجية عىل هذين البعدين الهامني .غري أن هذه
ما عىل آثار الصدمات الخارجية الخطرية كاألوبئة أو الجوائح .وترى هذه الورقة،
التحليالت ال تركز عمو ً
التي تركز عىل التهديد الوجودي الكبري لألوبئة أنها ميكن أن تزيد املأسسة يف البلدان الهشة التي
تعتمد عىل املعونة ،وكذلك البلدان الخارجة من النزاع ،بتقليل العداء بني الجامعات العرقية /الدينية
وزيادة تكلفة فساد النخبة .ويف هذه األزمات ،تستثمر النخب يف املأسسة بتوزيع املساعدات
الرضورية واألساسية بغية تلبية االحتياجات الفورية للشعب ،عوضً ا عن إثراء عمالئها .كام ميكن أن
تكون املعونة «املرشوطة» أشد فاعلية؛ ألن الجهات املانحة ووكاالت املعونة تريد الوقاية قدر
وإل فإنها تعلم أن ذلك سيخلق تهديدات اقتصادية
ّ
اإلمكان من العدوى ،ويف أرسع وقت ممكن،
وأمنية عىل املديني املتوسط والطويل .وتشري الورقة إىل أن املنظور غري البديهي (counter-
 )intuitiveقد يكون مفيدًا ،وهو منظور تفيض فيه األوبئة إىل املأسسة ،وإىل استقرار نسبي يف
البلدان الخارجة من النزاع.
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خافيري غريادو ألونسو
طالب دكتوراه يف جامعة والية جورجيا ،وباحث زائر يف املعهد الهولندي الفلمنيك يف القاهرة.
حاصل عىل املاجستري يف الدراسات العربية واإلسالمية املعارصة من جامعة مدريد املستقلة ،حيث
كتب أطروحة عن الهوية وما بعد اإلقليمية يف املتحف الفلسطيني يف بريزيت .يتمحور اهتاممه
البحثي حول العالقة بني البيئة املبنية والحداثة املحلية يف الخليج ،والتطورات الحرضية الجديدة
يف الرشق األوسط ،والعالقات اإلرسائيلية  -الخليجية .نُرشت أحدث إصداراته يف مجلة «شؤون
خارجية»  ،Foreign Affairsو»امليدان» ،Maydanو»مجلة جورجتاون للعالقات الدولية»Georgetown
.Journal of International Affairs

مراقبة روايب :النظام الحرضي واالستعامر االستيطاين واملدينة الذكية يف

الضفة الغربية

دشن مرشوع مدينة روايب الذكية عام  2010ودشن مركز تكنولوجيا تابع لها (عام  )2017عىل حدود
مدينة رام الله ،التي تعترب العاصمة االدارية للسلطة الفلسطينية ،بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا
واالتصاالت واالسكان يف الضفة الغربية وخلق فرص عمل لنحو  40 25-ألف فلسطيني .اعتامدا ً عىل
مقاربات منهج نظام التطوير الحرضي تقرتح هذه الورقة أن تحالف القوى الناشئ يف روايب يصوغه
قطاع التكنولوجيا االرسائييل من ناحية والتمويل األجنبي من ناحية أخرى .وتناقش الورقة إذا ما ميكن
اعتبار مرشوع روايب جزء من خطة التوسع الصهيوين وذلك بناءا ً عىل اعتامديته االقتصادية عىل
قطاع األعامل األرسائييل .كام تدرس الورقة هذا املرشوع ضمن تحليل االستعامر االستيطاين مع
انعطافته النيوليربالية التي أخدت مكانها ضمن مرشوع السالم االقتصادي املتبنى من قبل نتنياهو.
إن دراسة وتحليل مرشوع روايب ميكن أن يفهم بشكل أفضل عند تحليله ضمن مقاربات االستعامر
االستيطاين الذي يحكم الرصاع الفلسطيني االرسئييل.
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روهيني سني
أستاذة مساعدة ومساعدة عميد (التعاون الدويل) ،ومساعدة مدير مركز دراسات حقوق اإلنسان
يف كلية الحقوق العاملية ،بجامعة أو .يب .جيندال العاملية يف الهند .حصلت عىل املاجستري يف
القانون الدويل من جامعة ليدز يف اململكة املتحدة ،وعىل البكالوريوس يف القانون من جامعة
غوجارات الوطنية للحقوق .حازت منحة دراسية كونها لتوفقها ملتابعة الدراسة ونيل الدكتوراه من
كلية الحقوق بجامعة وارويك .تد ّرس يف معاهد مختلفة يف الهند .وقد حصلت عىل منحة برنامج
( VLIR-UOSوهي منحة مشرتكة من مجلس الجامعات الفلمنكية  VLIRوبرنامج تطوير للجامعات
 )UOSللعمل مع مركز لوفني لدراسات الحوكمة العاملية يف االتحاد األورويب ومرشوع إطار حقوق
اإلنسان .وهي عضو يف هيئة تحرير منتدى الباحثني الناشئني للمقاربات العاملية Emerging
Scholars Forum (ESF) of global perspectives

بناء الدولة بعد االستعامر وإلغاؤها – كشمري بوصفها منطقة رصاع عىل السيادة
استقالل الدول الحديثة ميكن أن يوصف من بعض النواحي بأنه صريورة محو مستمر ،وهو نتاج عملية
ٍ
لعنف يتكاتف فيه القانون والحدود املصطنعة ،لخلق شعور
رسم الحدود االستعامرية .وهي رسدية
غري مجسد باالنتامء ،من خالل أفكار «السيادة عىل اإلقليم الجغرايف» و»املواطنني» .ففي القانون
الدويل املحكوم باملركزية األوروبية ،جاءت الدولة ذات السيادة من خالل التوسع االستعامري
والفلسفة الوضعية والتجانس ورسم الحدود يف أفكار مجردة عن األمن واالحتواء .وعلِقت دول بعد
االستعامر يف مصيدة مرياث غريب للحدود ،يدمر الهويات ،و يطمس الشعوب غري األوروبية .ومع
القانون ،جاءت مسألة الهوية واالنتامء والرشعية ،وجميعها مرتبط بطبيعته بعمليات صنع الدولة
يف املنطقة .ومع ذلك ،فإن لغة القانون الدويل فصلت هذا السؤال باقتدار عن جذوره العميقة يف
«الدولة».
ور العالقة بني القانون واألرض والدولة ،بدراسة
ويف هذا السياق ،تسعى هذه الورقة إىل إعادة تص ّ
مختلف مواقع السيادة وأشكالها (األرض واملياه) ،إلعادة التواصل مع أهم أصحاب املصلحة يف صنع
عا للتفكيك القانوين .ويف حني
الدولة؛ أي الشعب .وللقيام بذلك ،فإنها تعامل كشمري بوصفها موق ً
أن معظم حجج مقاربات العامل الثالث للقانون الدويل تعالج الدالالت القمعية للدولة االستعامرية
وبعد االستعامرية ،فإن كشمري رمبا تشكّل تحديًا إلقامة دولة حديثة يف حد ذاتها.
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صامويل بيرت مايس
طالب دكتوراه يف جامعة ليدز يف اململكة املتحدة .يتناول مرشوعه البحثي حالة االستثناء
وعالقتها بالسيادة يف الرشق األوسط .وتشمل اهتامماته البحثية مسائل أخرى ،كتطبيق حكومة
الطوارئ يف زمن إدارة جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)-19وتأثري الفضاءات االفرتاضية مثل
اإلنرتنت يف النامذج اإلقليمية للسيادة .كام يهتم بالجوانب األوسع للنظرية السياسية والسياسة
التي تشمل مسؤولية الحامية وتطبيق الليربالية وسياسات االعرتاف.

قيود السيادة من خالل دولة االستثناء يف سورية والبحرين
تطرح الورقة األسئلة الرئيسة املتعلقة بدولة االستثناء أي :كيف تدَّعي دولة االستثناء أنها توفّر
وض دول ُ
ة االستثناء السيادة؟
السيادة؟ وكيف تق ّ
يستند منوذج السيادة الذي تستخدمه هذه الورقة إىل منوذج كابوراسو للخصائص السيادية ،إذ
يحدد كابوراسو ( )2000سامت منوذجه للخصائص السيادية ضمن إطار معاهدة وستفاليا؛ أي الدول
التي متتلك سيادة مطلقة داخل حدودها ،ويقول :يك متتلك الدول ُ
ة فإنها يف حاجة
ة السياد َ
إىل مامرسة السلطة والصالحيات واملواطنة والدفاع عن األرض .ودولة االستثناء التي تعتمد عىل
وض السيادة وفقًا لوجهات نظر كابوراسو العامة؛ فعندما تُ ا َرس السلطة من
السلطة وحدها تق ّ
وض أيضً ا،
دون السامت السيادية األخرى ،ال تفشل يف خلق السيادة أو التمسك بها فحسب ،بل تق ّ
يف نهاية املطاف ،السلطة ذاتها التي تحاول الدولة مامرستها.
وتقوم الورقة بتحليل مفهوم دولة االستثناء ونقده نظريًا ،لتدرس عيوبه األساسية عند تطبيقه
جا مقارنًا لدراستَي حالة عن سورية والبحرين ،يك تدعم
عىل مامرسة السلطة السيادية .وتعتمد نه ً
وض السيادة.
تأكيدها أن دولة االستثناء تق ّ
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عائشة لقامن أوغلو
طالبة دكتوراه يف قسم االتصاالت وزميلة يف مبادرة النزاع والعنف عرب الثقافات ،والتي تتمحور
حول آليات الرتويج واإلقناع التي تستخدمها املنظامت املتط ّرفة العنيفة ،وكيف تتالعب باملؤسسات
واملوارد مثل االقتصاد النقدي والجندر إلنشاء دويالت بدائية .تعمل مساعدة بحث عىل ست منح
تجري أبحاث ًا حول وسائل التواصل االجتامعي للمنظامت املتط ّرفة .حصلت عىل املاجستري يف
دراسات الرشق األوسط من جامعة هارفارد ،والبكالوريوس يف االقتصاد ودراسات الرشق األدىن من
جامعة كورنيل يف الواليات املتحدة .لها منشورات يف مجالت تشمل «دراسات يف النزاع واإلرهاب»
 ،Studies in Conflict & Terrorismو»مجلة كامربيدج للشؤون الدولية» Cambridge Review of
 .International Affairsح ّررت مؤلفات تناولت املقاربة اإلسالمية يف الحوكمة والتط ّرف ومكافحة
التط ّرف ،وغريها.

االقتصاد النقدي بوصفه بناء الدولة – تنظيم داعش يتحدى األنظمة املالية الدولية
تدرس هذه الورقة كيف يصبح «االقتصاد النقدي» يف الدعاية املتطرفة العنيفة مبنزلة أداة ادارة
التمرد يف العامل االفرتايض للدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) .وتذهب إىل أن ادارة
التمرد لداعش يعمل كدولة يف مساحات خارجة عن سيطرة الدول يف العامل الرقمي .كام تدرس
مدى ارتباط محتوى الرسائل االقتصادية النقدية بالسيادة وإضفاء الرشعية.
وتستخدم الورقة يف تناول هذه األسئلة منهجية مختلطة ،تجمع بني تحليل املحتوى النوعي
والتحليل االحصايئ املتقدم .وتعتمد مجموعة بيانات تتكون من  2678صورة تظهر يف األعداد 229-1
من النرشة اإلخبارية األسبوعية العربية «النبأ» (من ترشين األول /أكتوبر  2015إىل نيسان /أبريل
 ،)2020واألرايض التي يسيطر عليها داعش ،وذلك اعتامدًا عىل موقع  Isis.liveuamap.comيف عام
 .2020وبدراسة املحتوى االقتصادي النقدي املتعدد الوسائط الذي يركز عىل املواطنة العاملية
زمن ًيا وجغراف ًيا ،تناقش هذه الورقة كيف تؤكد الحملة اإلعالمية لتنظيم داعش السيادة االقتصادية
م ،يتحدى تنظيم داعش األنظمة
وتربطها باألنظمة االقتصادية ألنظمة الخالفة يف املايض .ومن ث ّ
املالية القامئة ،ويسعى إىل اعرتاف دويل بسيادته ،مع ربطه بنفي دائم ملفاهيم السيادة قي
الدول حسب ما اتفق عليه يف منوذج وستفاليا وذلك مبحاولة بناء دولة من خالل االقتصاد النقدي.
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الرا كريستامن
طالبة دكتوراه يف الجغرافيا البرشية .يركز مرشوعها البحثي الحايل عىل الهوية والتنقل يف
عامن .ومنذ نيسان /أبريل  ،2019تعمل باحثة مشاركة يف فريق الجغرافيا البرشية يف
سلطنة ُ
معهد الجغرافيا يف جامعة يوهان غوتنربغ يف ماينتس بأملانيا .درست االداب الفرنسية والجغرافيا
يف الجامعة نفسها .كام أنها درست من أيلول /سبتمرب  2013إىل كانون الثاين /يناير  2015يف
جامعة بورغندي-فرانش كومتيه يف ديجون (فرنسا) وتخ ّرجت بدرجة البكالوريوس يف الجغرافيا.

عملية بناء الدولة يف سلطنة ُعامن
عامنيني املنفتحني عىل العامل
تهدف هذه الورقة إىل دراسة الحياة املتغرية لألجيال الشابة من ال ُ
ِ
وبحث تطلعاتهم واسرتاتيجياتهم يف مجال العمل .وهي تتوسع حاليًا،
(املولودين بعد عام ،)1970
انطالقًا هذه االجيال تتأثر ببعدين متداخلني و غري متوافقني .االول هو تأثري تحوالت أوجه النظام
الدويل املنحاز للعوملة من جهة أوىل و تأثري السياسات الوطنية الساعية اىل تحويل القوى
العاملة لتصبح عامنية يف البالد من جهة أخرى.
عامن تنظر إىل رأس املال العاملي القائم منذ فرتة
وتستند الورقة إىل مالحظة مفادها أن ُ
طويلة – واملتجذر يف تقليد التجارة البحرية يف املحيط الهندي – ملواجهة تحديات العوملة ،مبا
فيها أمناط الحياة الجديدة والقيم املعوملة وأمناط االستهالك وزيادة الحركة والتنقل العاملي.
وبالنسبة إىل مجموعة الشباب العامين عىل نحو خاص ،بدأت تظهر رصاعات جديدة تتمحور حول
الشعور باملكان والهوية واالنتامء يف محاولة يومية للموازنة بني أمناط الحياة الحديثة والبعثات
الدراسية إىل الخارج واستخدام وسائل اإلعالم الرقمي من ناحية ،واألمناط االجتامعية التقليدية من
ناحية أخرى .وت ُجري هذه الورقة مقابالت نوعية ،لتحليل آثار هذه التحوالت يف الشعور باالنتامء
والهوية الوطنية كام ينظر إليها الشباب العامين ويعيشها ،ولتقديم رؤى ثاقبة عن التطلعات
املتغرية للمجتمع العامين.
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ماريا غونزاليس  -أبيدا ألفريز
طالبة دكتوراه يف الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة مدريد املستقلة بإسبانيا ،تركز اهتاممها
البحثي عىل الوجود الفلسطيني يف لبنان .حاصلة عىل املاجستري يف السالم واألمن والدفاع من
معهد الجرنال غوترييز ميالدو .عملت يف وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(األونروا) .من منشوراتها األخرية« :طاقة النظام الطائفي اللبناين عىل التحمل يف أصعب أعوامه»
( ،)2020و»اإلسالم السيايس مناذج من اإلخوان املسلمني :سورية ولبنان واألردن وفلسطني
جا» ( ،)2020و»الالجئون الفلسطينيون :بني االندماج والعودة» (فصل يف كتاب «الحرب و ترشيد
منوذ ً
الشعوب» .)War and Population Displacement) (2018

الفلسطينيون املج َّنسون يف لبنان :االندماج والهوية
يف عام  ،1948وصل أكرث من  100ألف فلسطيني إىل لبنان ،بعد أن جرى طردهم من منازلهم يف
أعقاب النكبة  .وعىل الرغم من أن السواد األعظم منهم ومن ذريتهم حصلوا عىل وضع الجئني ،فقد
منحت أقلية منهم الجنسية يف أربعينيات القرن العرشين وخمسينياته ،وكذلك بعد الحرب األهلية
ُ
يف التسعينيات.
وقد كانت حالة الجمود وانعدام حقوق الالجئني دامئًا تُعزى يف املقام األول إىل الطائفية
التي ت ِ
م النظام السيايس التوافقي يف لبنان .وتستند الرواية الرسمية يف إقصاء الالجئني
َس ُ
أساسا إىل حجة مفادها أن اندماجهم سيؤثر سلب ًيا يف ميزان القوى يف لبنان.
الفلسطينيني
ً
ن الفلسطينيني
وعىل الرغم من توافر البحوث املستفيضة عن الالجئني الفلسطينيني يف لبنان ،فإ ّ
ملون .ويف هذا السياق ،تهدف هذه الورقة إىل تقديم إجابة عن سؤال:
املج َّنسني غال ًبا ما يُه َ
نفس الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون املج َّنسون الساعون إىل االندماج السيايس
كيف
ّ
واالجتامعي الكامل داخل املجتمع املحيل؟
يعتمد اإلطار النظري لهذه الورقة عىل تحليل مفاهيم مشتقة من العالقة بني هؤالء املجنسني و
أساسا إىل بيانات نوعية ُجمعت من
الدولة من خالل مؤسسات روابط القرابة و العائلة  ،كام تستند
ً
خالل مقابالت أجريت مع فلسطينيني مج َّنسني لالطالع عىل تجربتهم الشخصية.
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املعقبون
آيات حمدان

باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ومدير تحرير مجلة "أسطور"
للدراسات التاريخية .حاصلة عىل الدكتوراه من معهد الدراسات العربية واإلسالمية
يف جامعة اكسرت وعملت أيضً ا مدرسة يف قسم العلوم السياسية يف الجامعة
نفسها .كام حصلت عىل منحة باحثة زائرة يف مركز دراسات اللجوء يف جامعة
أكسفورد .حاصلة عىل البكالوريوس يف التاريخ والعلوم السياسية واملاجستري يف
التاريخ العريب اإلسالمي من جامعة بريزيت.

أمل غزال

عميدة كلية العلوم االجتامعية و اإلنسانية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عملت
سابقًا مديرة وأستاذة يف مركز الدراسات اإلسالمية املقارنة يف جامعة سيمون فريزر.
متخصصة بدراسات العامل
كام عملت يف جامعتي دالهاويس و تورنتو يف كندا  .مؤرخة
ّ
العريب ،واإلسالم يف أفريقيا .تشمل اهتامماتها البحثية مروحة واسعة من القضايا يف
التاريخ الحديث لهذه املناطق ،و لها العديد من الكتب والدراسات املحكمة يف مجال
اختصاصها .حاصلة عىل املاجستري والدكتوراه يف التاريخ من جامعة ألربتا ،كندا.

براين ترينر

يعد أحد أبرز علامء االجتامع بصفة عامة و يف علم االجتامع الديني بصفة خاصة.
تضمن إنتاجه البحثي مروحة واسعة من االختصاصات يف علم االجتامع مثل النظرية
االجتامعية ،ودراسة حقوق اإلنسان ،وعلم اجتامع الجسد .تتناول أبحاثه الحالية دور
ول إىل العوملة.
الدين يف آسيا املعارصة والطبيعة املتغرية للمواطنة يف عامل يتح ّ
ينكب عىل دراسة املجتمعات املسلمة يف الواليات املتحدة وأسرتاليا مع إحالة خاصة
إىل الرشيعة ،ودراسة الجدل القانوين بشأن زواج املثليني .ومدير لجنة مركز الدراسات
العليا لدراسة الدين يف جامعة مدينة نيويورك .له العديد من الكتب ،منها" :العلمنة و
الدولة"" ،علم االجتامع الديني"" ،ماكس فيرب واإلسالم" ،و"ماركس ونهاية االسترشاق"

دانا الكرد

باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات وأستاذة مساعدة يف معهد
الدوحة للدراسات العليا يف برنامج الدراسات األمنية النقدية .حصلت عىل الدكتوراه
متخصصة يف
يف العلوم السياسية ،جامعة تكساس يف أوسنت ( .)2017وهي
ّ
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السياسة املقارنة والعالقات الدولية .تعنى بالنزاعات بني الدول ومجتمعاتها
والسياسات الخالفية الناجمة .وتدرس كيف تحاول األنظمة االستبدادية تنفيذ
السياسات وكيف ميكن أن يؤثر التدخل الخارجي يف نجاحها .صدر لها مؤخ ًرا كتاب
بعنوان .Polarized and Demobilized: Legacies of Authoritarianism in Palestine
ونة "مونيك كيج"
نرشت مقاالت يف مجلة "فورين أفريز"  ،Foreign Affairsومد ّ
 Monkey Cageالتابعة لصحيفة "واشنطن بوست" ،و"العريب الجديد" ،ومجالت
أكادميية مثل  ،Parametersو"مجلة الدراسات األمنية العاملية" Journal of Global
 ،Security Studiesومجلة "الشؤون العربية املعارصة" ،Contemporary Arab Affairs
و"مجلة الدراسات العربية"  ،Journal of Arabian Studiesوغريها.

دانيال هـ .نيكسون

أستاذ يف كلية الشؤون الدولية وقسم دراسات الحكومات يف جامعة جورجتاون.
حصل عىل زماالت بحثية يف مركز األمن والتعاون الدويل يف جامعة ستانفورد ،ويف
مركز مرشون  Mershonللدراسات الدولية يف جامعة والية أوهايو .وشغل منصب
رئيس تحرير "مجلة الدراسات الدولية الفصلية" International Studies Quarterly
 .)2014-(2018حاز جائزة أفضل كتاب يف قسم الدراسات األمنية الدولية لعام .2010
يهتم بتناول قضايا يف نظرية العالقات الدولية والسياسة الخارجية األمريكية،
وسياسات القوة ،وسياسات النزاع بني األديان والعالقة بني الثقافة الشعبية
والسياسات العاملية .وهو مؤلف كتاب" :الرصاع عىل النفوذ يف املراحل األوىل من
تاريخ أوروبا الحديث" The Struggle for Power in Early Modern Europe: Religious
).Conflict, Dynastic Empires, and International Change (2009

ديفيد أ .ليك

حاصل عىل األستاذية املتميزة يف العلوم السياسية يف جامعة كاليفورنيا ،سان
دييغو .وتتضمن اهتامماته البحثية نظريات العالقات الدولية و االقتصاد السيايس و
السياسة األمريكية الخارجية .له مؤلفات عديدة منها "الرتاتبية يف العالقات الدولية"
)" ،Hierarchy in International Relations (2009العالقات املتشابكة :السياسة الخارجية
األمريكية" )Entangling Relations: American Foreign Policy in its Century (1999؛
"النفوذ والحامية والتجارة الحرة" Power, Protection, and Free Trade: International
).Sources of U.S. Commercial Strategy, 1887-1939 (1988

19

روال الحسيني

تشغل منصب محارضة أوىل يف مركز دراسات الرشق األوسط ،يف جامعة لوند،
السويد .حصلت عىل الدكتوراه من مدرسة الدراسات العليا يف العلوم االجتامعية
 )Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESSيف باريس ( .)2003وتابعت
دراستها ،إذ نالت زمالة ما بعد الدكتوراه من جامعة ييل يف املدة كانون الثاين /يناير
 - 2004حزيران /يونيو  .2005شغلت مناصب يف العديد من الجامعات األمريكية منها
جامعة تكساس آي أند أم ،وجامعة مدينة نيويورك ،وجامعة جورج واشنطن .صدر
كتابها األول بعنوان .Pax Syriana: Elite Politics in Postwar Lebanon (2012) :وقد
استند الكتاب إىل عمل ميداين مكثف ،وحلّل النظام السيايس اللبناين يف فرتة
ما بعد الحرب األهلية ( ،)2005-1989ودرس دور الهيمنة السورية يف دعم استقرار
الدولة اللبنانية .وقد نرشت أيضً ا عىل نطاق واسع عن املذهب الشيعي يف لبنان.
تقوم حال ًيا بإعداد مجلّد محرر مع مارا ليشتامن عن هذا املوضوع.

سلطان بركات

مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة للدراسات العليا،
وأستاذ العلوم السياسية ودراسات اسرتداد العافية بعد الحرب يف جامعة يورك.
أسس يف جامعة
شغل سابقًا منصب مدير األبحاث يف مركز بروكنغز يف الدوحةّ .
يورك وحدة إعادة اإلعامر والتنمية بعد الحرب يف املدة  ،2014-1993وتوىل رئاستها.

وهو عضو يف املجلس االستشاري لفريق السياسات اإلنسانية يف معهد التنمية
يف ما وراء البحار يف لندن .وعضو يف مجلس البحوث االقتصادية واالجتامعية
) Economic and Social Research Council (ESRCوالفريق التابع لوزارة التنمية
الدولية الربيطانية)UK›s Department for International Development (DFID
املعني بالتكليف بإجراء البحوث للحد من الفقر .أصدر مؤلفات كثرية ،منها كتاب
Understanding Influence: The Use of Statebuilding Research in British Policy
.)(2014

عبد الوهاب األفندي

رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا و أستاذ العلوم السياسية يف املعهد .وقد
عمل سابقًا أستاذًا يف العلوم السياسية يف مركز دراسات الدميقراطية يف جامعة
وستمينسرت يف لندن ،ومنسق برنامج الدميقراطية واإلسالم يف املركز ،وأستاذًا
زائ ًرا يف مركز الدراسات اإلسالمية يف جامعة كامربيدج .أحد معدّي تقرير "توطني
اإلسالم يف بريطانيا" ( .Contextualizing Islam in Britain )2010حصل يف عام 2006
20

عىل جائزة العالمة إقبال لإلبداع يف الفكر اإلسالمي التي تقدمها مجلة "مسلم
نيوز"  Muslim Newsالربيطانية .له العديد من الكتب و املؤلفات و تُرجمت كتبه إىل
العربية واملاالوية والرتكية.

عامر شاميله

أستاذ مساعد يف برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد الدوحة
للدراسات العليا .عمل سابقًا يف عدة جامعات أمريكية ،منها :جامعة لويزفيل وكلية
فرانكلني ومارشال .ترتكز اهتامماته البحثية عىل دراسة تداخل مجايل السلوك
السيايس املقارن واالقتصاد السيايس .تركّز أعامله البحثية حال ًيا عىل آثار عدم
االستقرار االستبدادي يف السياسة االقتصادية .له عدة مؤلفات أكادميية آخرها كتاب
"الثقة واإلرهاب" Trust and Terror: Social Capital and the Use of Terrorism as a
.Tool of Resistance

عمرو رجب

يشغل منصب أستاذ مساعد يف برنامج اقتصاديات التنمية يف معهد الدوحة
للدراسات العليا .حصل عىل الدكتوراه عام  2014من الكلية الجديدة للبحوث االجتامعية
يف نيويورك .عمل مستشا ًرا لشؤون التنمية االقتصادية يف الربنامج اإلمنايئ لألمم
املتحدة خالل الفرتة  2015 - 2010حيث ركزت أبحاثه عىل تأثري األزمة املالية يف
مسارات التنمية يف الدول النامية ،وسياسات محاربة الفقر وعدم املساواة ،وبناء
مدرسا لالقتصاد يف
القدرة عىل التكيف من الصدمات االقتصادية واألزمات .كام عمل
ً
عدد من الجامعات يف الواليات املتحدة مبا يف ذلك جامعة مدينة نيويورك وجامعة
سانت جونز والكلية الجديدة.

لؤي العيل

أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية مبعهد الدوحة
للدراسات العليا ،وباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .مدير تحرير
مجلة "املنتقى" املختصة يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،أول مجلة صادرة باللغة
اإلنكليزية عن املركز العريب .تركز اهتامماته البحثية عىل موضوعات املؤسسات
والسلطات الترشيعية يف األنظمة االستبدادية وسياسات الخليج العريب.
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ليزا أندرسون

أستاذة فخرية يف العالقات الدولية يف كلية الشؤون الدولية والعامة ،جامعة
متخصصة يف سياسات الرشق األوسط وشامل أفريقيا .شغلت منصب
كولومبيا.
ّ
عميدة كلية الشؤون الدولية والعامة يف جامعة كولومبيا ( ،)2008-1996وأستاذة
كريس جيمس ت .شوتويل للعالقات الدولية يف الجامعة نفسها ،ورئيسة لدائرة
العلوم السياسية يف الجامعة ومديرة معهد الرشق األوسط .عملت أستاذة
للدراسات السياسية واالجتامعية يف جامعة هارفارد .لها العديد من املؤلفات
األكادميية ":السعي نحو الحقيقة و مامرسة النفوذ :العلوم السياسية و السياسات
العامة يف القرن الحادي و العرشين "Pursuing Truth, Exercising Power Social
" .Science and Public Policy in the Twenty-first Century (2003الدولة و التغريات
االجتامعية يف تونس" "The State and Social Transformation in Tunisia and.
 .)1986( 1980-Libya, 1820وح ّررت كتاب "االنتقال نحو الدميقراطية" Transitions to
 ،)Democracy (1999ومح ّررة مشاركة لكتاب"أصول القومية العربية" The Origins of
).Arab Nationalism (1991

مهران كامرافا

مدير وحدة الدراسات اإليرانية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .وأستاذ
العلوم السياسية يف جامعة جور جتاون يف قطر .وهو محرر سلسلة القضايا
املعارصة يف الرشق األوسط  ،Contemporary Issues in the Middle Eastوسلسلة
ٍ
مقاالت وكت ًبا عديدة .وصدر له حديثًا:
إيران والعامل  .Iran and the Worldألّف
"تاريخ موجز عن الثورات" )" ،A Concise History of Revolution (2020داخل
الدولة العربية" )" ،Inside the Arab State (2018استحالة الدولة الفلسطينية"
)The Impossibility of Palestine: History, Geography, and the Road Ahead (2016؛
"ثورة إيران الفكرية" ).Iran›s Intellectual Revolution (2008
وح ّرر كتبًا منها:
"اللعبة الكبرية يف غرب آسيا" The Great Game in West Asia: Iran, Turkey, and the
)Southern Caucasu (2017؛ "السياسة الهشة" Fragile Politics: Weak States in the
).Greater Middle East (2016
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وجيه كوثراين

مؤرخ وأكادميي لبناين ،أستاذ زائر يف معهد الدوحة للدراسات العليا .شغل منصب
مدير فرع املركز العريب لألبحاث يف لبنان وكذلك املدير العلمي لإلصدارات يف املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس لجنة الجائزة العربية للعلوم االجتامعية
واإلنسانية .عمل سابقًا يف مركز دراسات الوحدة العربية ،ورئيس تحرير مجلة "منرب
الحوار" يف بريوت ،وأستاذًا يف الجامعة اللبنانية .حاصل عىل الدكتوراه من جامعة
السوربون يف باريس .تشمل بحوثه وكتبه الكثرية دراسات التاريخ االجتامعي ،وعلم
االجتامع التاريخي ،ومنهجية البحث التاريخي ،وتاريخ األفكار .من مؤلفاته" :االتجاهات
االجتامعية  -السياسية يف جبل لبنان واملرشق العريب  ،"1920-1860و"بالد الشام:
السكان ،االقتصاد والسياسة الفرنسية يف مطلع القرن العرشين" ،و"السلطة
واملجتمع والعمل السيايس من تاريخ الوالية العثامنية يف بالد الشام" ،و"الفقيه
والسلطان" ،و"الذاكرة والتاريخ" ،و"هويات فائضة مواطنة منقوصة" ،و"بني فقه
اإلصالح الشيعي ووالية الفقيه :الدولة واملواطن" ،و"تاريخ التأريخ".
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