العرب والواليات املتحدة األمريكية:
املصالح واخملاوف واالهتمامات يف بيئة متغرية
(رؤية أكادميية)
 16 - 14حزيران  /يونيو 2014
جدول األعمال

املشاركون

جدول األعمال

اليوم األول 2014 /6 /14
افتتاح املؤمتر :كلمة الدكتور عزمي بشارة (.)9.30 - 9.00
اسرتاحة قهوة (.)10.00 - 9.30

اجللسة األوىل :اإلسرتاتيجية األمريكية يف املنطقة العربية :كيف بدأت؟ وإىل أين وصلت؟ ()11.30 - 10.00
رئيس اجللسة :مروان قبالن (املركز العربي).
ريتشارد مرييف ( خبري مستقل) :جذور الواقعية واملثالية يف ارتباط الواليات املتحدة بالشرق األوسط .1939 - 1918
حممود حمد (جامعة دريك ،جامعة القاهرة) :منطقة طواها النسيان :الواليات املتحدة والعامل العربي.
إبراهيم شرقية (معهد بروكنجز) :هل تعيد الواليات املتحدة تعريف سياستها اخلارجية يف الشرق األوسط؟
ديفيد أوتوي (مركز وودرو ويلسون) :إدارة أوباما :البحث عن سياسة جديدة للشرق األوسط واخلليج.
اسرتاحة قهوة (.)12.00 - 11.30

عرض نتائج املؤشر العربي“ :الرأي العام العربي جتاه أمريكا”  -حممد املصري (املركز العربي) ()1:00 - 12:00
اجللسة الثانية :العرب والواليات املتحدة :الصور النمطية املتبادلة ()2.30 - 1.00
رئيس اجللسة :خليل جهشان(خبري وحملل سياسي).
إياد القزاز (جامعة والية كاليفورنيا) :صورة العرب واإلسالم يف كتب علم االجتماع التمهيدية يف الواليات املتحدة بعد .2001 /11 /9
حامت بزيان (جامعة كاليفورنيا ،بريكلي) :فلسطني واالسالموفوبيا و دور املناصرين إلسرائيل يف إنتاج اخلطاب العنصري جتاه املسلمني.
ماردا دنسكي (جامعة نورث وسرتن) :القدمي اجلديد يف تأطري تغطية وسائل اإلعالم األمريكية للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني.
شمس الدين الكيالين (املركز العربي) :مداخل للبحث عن صورة أمريكا لدى العرب.

اسرتاحة غداء (.)4.30 - 2.30

اجللسة الثالثة :األمن والطاقة يف العالقات اخلليجية  -األمريكية ()6.00 - 4.30
رئيس اجللسة :حممد اخلليفي (جامعة قطر).
عبد اهلل باعبود (جامعة قطر) :حلم االكتفاء يف الطاقة ومستقبل الدور األمريكي يف اخلليج.
دانييل سيوير (جامعة جونز هوبكنز ،معهد الشرق األوسط) :الرمال املتحركة :سوق النفط العاملية وآثارها يف الشرق األوسط.
فريدرك وايهري (مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل) :العالقات السعودية  -األمريكية يف شرق أوسط متغري.
سحيم آل ثاين (املركز العربي) :أبعاد العالقات األمريكية  -القطرية واجتاهاتها.
اسرتاحة قهوة (.)6.30 - 6.00

اجللسة الرابعة :مستقبل العالقات اخلليجية  -األمريكية ()8.00 - 6.30
رئيس اجللسة :خالد اجلابر (صحيفة الشرق القطرية).
أنتوين كوردسمان (مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية) :سبل حتسني الشراكة األمريكية  -اخلليجية :التخطيط للمستقبل.
عبد اهلل الشايجي (جامعة الكويت) :مستقبل العالقات بني دول جملس التعاون والواليات املتحدة :األبعاد والتداعيات.
منصور املرزوقي البقمي (سيانس بو دو ليون) :السعودية والواليات املتحدة :عالقة العهد اجلديد.
رغيد الصلح (كاتب وخبري مستقل) :خيارات حلفاء الواليات املتحدة يف اخلليج يف ظل تراجع تأثريها.

اليوم الثاين 2014 /6 /15
اجللسة األوىل :املقاربات األمريكية جتاه الثورات العربية ()10.30 - 9.00
رئيس اجللسة :حممد املسفر (جامعة قطر).
ديفيد بولوك (معهد واشنطن) :حتليل نقدي لسياسة الواليات املتحدة جتاه “الربيع العربي”.
غسان العزي (اجلامعة اللبنانية) :السياسة األمريكية جتاه التحول الدميقراطي :أوروبا الشرقية ( )1990والعامل العربي ( )2011منوذجان.
رضوان زيادة (املركز السوري للدراسات السياسية واالسرتاتيجية) :السياسة األمريكية جتاه منطقة الشرق األوسط بعد الربيع العربي “احلالة السورية”.
حممد املنشاوي (معهد الشرق األوسط) :السياسة األمريكية جتاه مصر بعد أحداث  3يوليو /متوز.
اسرتاحة قهوة (.)11.00 - 10.30

اجللسة الثانية :إشكاليات التحول الدميقراطي يف الوطن العربي والسياسة األمريكية (حالتا تونس ومصر) ()12.30 - 11.00
رئيس اجللسة :سعود املوىل (املركز العربي).
ميشيل ُدن (مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل) :سياسات الواليات املتحدة جتاه مصر وتونس منذ عام .2011
جنوان األشول (املركز العربي لتحويل النزاعات) :موقف احلركات الثورية يف مصر من الواليات املتحدة.
السياسي (اإلخوان املسلمني يف مصر).
خليل العناين (جامعة جونز هوبكنز) :سياسة الواليات املتحدة نحو اإلسالم
ّ
أنور اجلمعاوي (أكادميي تونسي ) :موقف اإلدارة األمريكية من حكم اإلسالميني يف تونس.
اسرتاحة قهوة (.)1.00 - 12.30

اجللسة الثالثة :اجتاهات العالقات األمريكية مع الدول العربية يف شمال أفريقيا ()2.30 - 1.00
رئيس اجللسة :مصطفى حمارنة (مركز الدراسات االسرتاتيجية  -اجلامعة االردنية سابقًا).
يحيى الزبري (معهد كيدج لألعمال) :الواليات املتحدة واملغرب والساحل :من إهمال إىل أولوية أمنية.
إدريس لكريني (جامعة القاضي عياض) :األبعاد اإلسرتاتيجية للعالقات املغربية  -األمريكية.
يوسف الصواين ( جامعة طرابلس) :الواليات املتحدة وليبيا :تاريخ مضطرب ومستقبل ملتبس.

اسرتاحة غداء (.)4.30 - 2.30

اجللسة الرابعة :أسئلة يف السياسات األمريكية جتاه السودان واليمن)6.00 - 4.30( :
رئيس اجللسة :حمجوب الباشا (جلنة حكماء الكوميسا).
حسن احلاج علي (جامعة اخلرطوم) :السياسة األمريكية جتاه السودان :التحول من سياسة خارجية إىل شأن داخلي.
عبد الوهاب األفندي (جامعة وستمنسرت) :أمريكا والسودان :منوذج يف العالقات العربية األمريكية أم استثناء؟
حممد األفندي (جامعة صنعاء) :حمددات العالقات األمريكية اليمنية.
تشارلز دن َبر (جامعة بوسطن) :العالقة ما بني الواليات املتحدة واليمن.
اسرتاحة قهوة (.)6.30 - 6.00

اجللسة اخلامسة :عالقات الواليات املتحدة مع القوى اإلقليمية والدولية وانعكاساتها على الدول العربية ()8.00 - 6.30
رئيس اجللسة :خالد الدخيل (باحث مستقل).
متحولة.
جون باركر (جامعة الدفاع الوطني ،مركز وودرو ويلسون) :عودة ظهور روسيا :آفاق ،وحدود ،وموازين
ّ
حميد دباشي (جامعة كولومبيا) :أثر التقارب األمريكي اإليراين يف العرب.
عمر الزبيدي (مركز سريس اسرتاتيجيا) :العالقات األمريكية  -اإليرانية :التفاهم على حدود الصراع يف اخلليج العربي.
قادير أستون (مؤسسة سيتا) :دور تركيا يف إسرتاتيجية الواليات املتحدة جتاه الشرق األوسط.

اليوم الثالث 2014 /6 /16
جلسة عن القضايا اإلشكالية يف العالقات العربية  -األمريكية :فلسطني والعراق ()10.30 - 9.00
القصاب (املركز العربي).
رئيس اجللسة :عبد الوهاب
ّ
مروان بشارة (اجلزيرة اإلجنليز ّية) :فلسطني يف السياسة اخلارجية األمريكية :مواءمة السياسة واإلسرتاتيجية والدبلوماسية.
أسامة أبو ارشيد (املركز العربي) :واقع التسوية السياسية بني إسرائيل والفلسطينيني وآفاقها يف ظل إدارة أوباما.
هيفاء زنكنة (كاتبة عراقية) :استخدامات القوة الناعمة بعد االنسحاب العسكري األمريكي من العراق.
مازن الرمضاين (جامعة النهرين) :مستقبل السياسة اخلارجية األمريكية جتاه العراق :ثالثة مشاهد.
اسرتاحة قهوة (.)11.00 - 10.30

حلقة نقاشية عن العالقات العربية  -األمريكية (.)12.00 - 11.00

املشاركون

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

أنور اجلمعاوي

باحث يف مركز البحوث والدراسات يف حوار احلضارات واألديان املقارنة يف مدينة سوسة  -تونس .حصل على اجلائزة العرب ّية للعلوم
االجتماع ّية واإلنسان ّية لتشجيع البحث العلمي (فئة الشباب) من املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة عام .2012 - 2011
معني بالبحث يف جماالت األنرثوبولوجيا الثقاف ّية ،واإلسالم ّيات ،واملصطلح ّية ،والتّرجمة ،وحركات اإلسالم السياسي ،والدراسات
ّ
احلضارية.

أنتوين كوردسمان

مديرا لتقارير االستخبارات ملكتب وزير الدفاع .كما أنّه كان
يشغل منصب أريل بورك يف مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية .وعمل
ً
مساعدا مدن ًّيا لنائب وزير الدفاع األمريكي .له العديد من الدراسات املنشورة يف جماالت سياسات الطاقة ،واألمن القومي ،وشؤون
ً
الشرق األوسط .نال كوردسمان شهادة الدكتوراه من جامعة لندن.

أسامة أبو ارشيد

باحث غري مقيم يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .شارك يف تأليف كتابني باللغة العربية عن حركة حماس واملعاهدة
األردنية اإلسرائيلية .حصل على درجة املاجستري من جامعة نورث إيسرتن إلينوي يونيفرستي يف شيكاغو  -الواليات املتحدة األمريكية،
وعلى درجة الدكتوراه يف العلوم السياس ّية والفلسفة من جامعة لفربة  -بريطانيا.

إبراهيم شرقية

زميل السياسات اخلارجية يف معهد بروكنجز ،وأستاذ النزاعات الدولية يف جامعة جورجتاون  -قطر .عمل سابقً ا
مستشارا أكادمي ًّيا
ً
يف سفارة اإلمارات العربية املتحدة يف واشنطن ،وقام بتدريس تسوية النزاعات الدولية يف العديد من اجلامعات األمريكية .حصل
على شهادة الدكتوراه من جامعة جورج ميسن يف والية فرجينيا يف حتليل النزاعات الدولية وتسويتها عام .2006

إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية واحلياة السياسية يف جامعة القاضي عياض (مراكش) ،ومدير جمموعة األبحاث والدراسات الدولية حول إدارة
عدة كتب من بينها" :التداعيات الدولية الكربى ألحداث  11شتنرب ( من غزو أفغانستان إىل
األزمات ،ورئيس منتدى املنارة ألبحاث التنمية .له ّ
احتالل العراق)"؛ و"إدارة األزمات يف عامل متغري"؛ و"مفاهيم أساسية يف القانون العام" .حاصل على الدكتوراه يف العالقات الدولية من
جامعة حممد اخلامس يف الرباط.

إياد القزاز

أستاذ يف علم االجتماع يف جامعة والية كاليفورنيا  -ساكرامينتو .مؤلّف لثالثة كتب وأكرث من  50مقالًا علم ًّيا عن العامل العربي واإلسالم
حمرر زميل جمللة علم االجتماع للساحل الغربي األمريكي ()Pacific Sociological Review
والشرق األوسط .شغل منصب
ّ
العلمية واحملكّ مة .تابع دراسته يف جامعة بغداد وجامعة كاليفورنيا يف بريكلي.

بيام حمسني

أستاذ زائر يف دائرة احلوكمة يف جامعة هارفارد .وهو زميل باحث ما بعد الدكتوراه يف برنامج األمن الدويل يف مركز بلفار للعلوم
عضوا يف جمموعة دارسات إيران يف معهد الواليات املتحدة للسالم .نال شهادة
والشؤون الدولية يف معهد كيندي للحوكمة .كان
ً
الدكتوراه من جامعة جورجتاون.

جون باركر

زميل مشارك لألبحاث يف املعهد الوطني للدراسات اإلسرتاتيجية التابع جلامعة الدفاع الوطنية ،كما أنّه باحث يف جمال السياسة
العامة يف مركز وودرو ولسون .عمل ضمن فريق االستخبارات واألبحاث لقسم التحاليل لروسيا وأوراسيا يف وزارة اخلارجية األمريكية
مهمتني يف السفارة األمريكية يف موسكو .نال شهادة الدكتوراه من جامعة يائل.
من  1974إىل  ،2010وقد أكمل
ّ

حامت بزيان

وحمرر شريك فيها .مدير مشروع بحث وتوثيق اإلسالموفوبيا .شارك
مؤسس جملة دراسات اإلسالموفوبيا (أي دراسات العداء لإلسالم)
ّ
ّ
يف تأسيس كلية "الزيتونة"؛ وهي ّأول كلية جامعية مسلمة يف الواليات املتحدة .كما أنّه حماضر ّأول يف دائرتي دراسات الشرق
األدنى والدراسات اإلثنية يف جامعة كاليفورنيا يف بركلي ،حيث نال درجة الدكتوراه يف الفلسفة والدراسات اإلسالمية.

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

حسن احلاج علي

زائرا بكلية الدراسات العليا لدراسة املناطق يف جامعة
عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية يف جامعة اخلرطوم .عمل أستاذًا ً
هانكوك  -كوريا اجلنوبية ( .)2005 – 2001حصل على درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة ميزوري  -كولومبيا يف الواليات
املتحدة األمريكية ،وعلى درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة شمال تكساس يف الواليات املتحدة.

حميد دباشي

مؤسس ملعهد األدب
يشغل منصب هاغوب كيفوركيان للدراسات اإليرانية واألدب املقارن يف جامعة كولومبيا يف نيويورك .عضو
ّ
أسس مشروع "أحالم
املقارن واجملتمع يف جامعة كولومبيا .وعضو
مؤسس ملركز الدراسات الفلسطينية يف اجلامعة نفسهاّ .
ّ
ّأمة" ،وهو مشروع فِ لْم فلسطيني ُيعنى باحلفاظ على السينما الفلسطينية.

خالد اجلابر

أيضا منصب نائب رئيس حترير جريدة
يعمل أستاذًا
مساعدا يف اإلعالم السياسي يف برنامج دراسات اخلليج يف جامعة قطر .يشغل ً
ً
مديرا يف شركة "العاملية لالستشارات اإلسرتاتيجية" ،أتالنتا ،جورجيا ،الواليات املتحدة األمريكية .وهوباحث
الشرق يف قطر .ويعمل
ً
متعاون يف مركز أكسفورد الربيطاين لدراسات الشرق األوسط وشمال أفريقيا .يركّ ز يف أبحاثه على اإلعالم واإلعإلم السياسي والعالقات
الدولية.

خالد الدخيل

ّ
مستقل وعضو يف جملس حترير جملة دراسات فلسطينية .عمل أستاذًا يف جامعة امللك سعود يف الرياض .له
باحث سعودي
عدة أبحاث ومنشورات يف جمال اإلصالح السياسي .وهو مساهم دائم يف الصحافة العربية واألجنبية ،وكاتب أسبوعي يف صحيفة
ّ
احلياة ،ومؤلف كتاب "الوهابية بني الشرك وتصدع القبيلة" .حصل على شهادتي املاجستري والدكتوراه يف جمال علم االجتماع
السياسي من جامعة كاليفورنيا لوس أجنلس . UCLA

خليل العناين

أستاذ متعاقد يف معهد الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة جونز هوبكنز .وخبري يف احلركات اإلسالمية والسياسة املصرية
التحول الدميقراطي يف الشرق األوسط .عمل الدكتور العناين قبل ذلك باح ًثا يف شؤون الشرق األوسط يف جامعة درهام
وعملية
ّ
زائرا يف معهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة.
الربيطانية .وعمل زميلًا ً

خليل جهشان

حماضرا يف جامعة بيربداين للدراسات الدولية واللغات ،حيث كان
متخصص يف الشرق األوسط ،ومعلّق يف اإلعالم .عمل
مستشار
ّ
ً
املهتمة
مسؤولًا عن برنامج التدريب الدراسي يف واشنطن العاصمة .شغل العديد من املناصب العليا يف عددٍ من املنظمات
ّ
باجلالية العربية يف الواليات املتحدة.

ديفيد أوتوي

غطى أخبار الشرق األوسط وأفريقيا
عاما مراسلًا لصحيفة واشنطن بوست حيث ّ
باحث ّأول يف مركز وودرو ولسون .عمل طوال ً 35
ثم تقاعد عام  .2006نال شهادة الدكتوراه من جامعة
وجنوب أوروبا ،قبل أن ينتقل لتغطية شؤون األمن الوطني صحاف ًّيا من واشنطنّ .
ّ
مرتني جلائزة بولتزر لإلعالميني.
كولومبيا (يف مدينة نيويورك).
وترشح ّ
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ديفيد بولوك

مستشارا
يشغل منصب زمالة كوفمان يف معهد واشنطن ،حيث يركّ ز اهتماماته على ديناميكيات بلدان الشرق األوسط .وعمل
ً
يقدم استشارات بخصوص الدميقراطية واإلصالح يف إقليم
ّأو َل لشؤون الشرق األوسط األوسع يف وزارة اخلارجية األمريكية ،حيث كان ّ
مساعدا يف جامعة جورج واشنطن .نال درجة الدكتوراه من جامعة
زائرا يف جامعة هارفارد .وكان أستاذًا
ً
الشرق األوسط .عمل أستاذًا ً
هارفارد.

دانييل سيوير

باحث ّأول يف إدارة اخلالفات ،وزميل ّأول يف مركز العالقات عرب احمليط األطلسي يف معهد جونز هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة.
وهو باحث يف معهد الشرق األوسط .عمل نائب رئيس ملراكز السالم املبدع ونائب رئيس لعمليات السالم واالستقرار يف معهد
السالم للواليات املتحدة .نال شهادة الدكتوراه من جامعة برنستون.

رضوان زيادة

املدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية يف واشنطن ،وكبري الباحثني يف معهد السياسة االجتماعية
ومؤسسه ،ورئيس الهيئة السورية للعدالة االنتقالية.
والتفاهم  ISPUيف واشنطن ،ومدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان
ّ

رغيد الصلح

ّ
مستشارا لدى مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية يف
مستقل يف القضايا العرب ّية ،واإلقليمية ،والدميقراطية .عمل
كاتب وخبري
ً
ومستشارا يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .له مؤلفات
أيضا مسؤولًا
اجلامعة األمريكية  -بريوت ،وعمل ً
ً
ومنشورات عديدة .حصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياس ّية من كلّية سانت أنتوين يف جامعة أوكسفورد  -إنكلرتا ،وعلى
شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من كلّية الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن  -إنكلرتا.

ريتشارد مرييف

ريا للواليات املتحدة يف موريتانيا ،وسورية ،والفلبني ،واململكة
عمل يف السلك الدبلوماسي األمريكي طوال حياته املهنية؛ إذ كان سف ً
العربية السعودية .شغل ريتشارد مرييف منصب مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا من  1983إىل  .1989وشغل
منصب حسيب ص ّباغ لكبار الباحثني يف مركز العالقات الدولية يف نيويورك.

سحيم آل ثاين

باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .له دراسات منشورة يف دوريات حمكّ مة .حصل على شهادة املاجستري يف
تخصص العالقات الدولية ،من جامعة رويال هولواي  -لندن.
العلوم السياسية ،ضمن
ّ

سعود املوىل

باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أستاذ علم االجتماع السياسي يف معهد العلوم االجتماعية يف اجلامعة اللبنانية
سابقً ا .حصل على درجة الدكتوراه يف احلضارة اإلسالمية والدراسات اإلسالمية من جامعة السوربون  -باريس ،ودبلوم الدراسات
املعمقة يف التاريخ االجتماعي والسياسي للبلدان العربية من اجلامعة نفسها.
ّ

تشارلز دنرب

مناصب دبلوماسية؛ منها
عاما ،يتعلّم ويكتب عنه .شغل دنرب
َ
حماضر يف جامعة بوسطن .عاش يف العامل اإلسالمي طوال ً 50
منصب سفري للواليات املتحدة ولألمم املتحدة .وترأّس بعد ذلك جملس كليفالند للشؤون العاملية .حاضر يف كلية سيمونز وجامعة
بوسطن طوال ثمانية أعوام.
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شمس الدين الكيالين

عدة كتب ودراسات ثقافية وسياسية
باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يف وحدة الدراسات السورية املعاصرة .له ّ
منها" :صورة أوروبا عند العرب يف العصر الوسيط"؛ و"اآلخر يف الثقافة العربية :صورة الشعوب السوداء عند العرب يف العصر
الوسيط"؛ و"صورة شعوب الشرق األقصى يف الثقافة العربية"؛ و"حتوالت يف مواقف النخب السورية من لبنان"؛ و"الشيخ حممد
عبده"؛ و"اإلسالم وأوروبا املسيحية القرن "16 - 11؛ و"العود األبدي".

عبد اهلل باعبود

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

عبد اهلل الشايجي

خاصا لرئيس
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الكويت ،حيث شغل سابقً ا منصب رئيس قسم العلوم السياسية .وعمل
مستشارا ًّ
ً
األمة الكويتي .كما أنّه شغل منصب قنصل يف مكتب اإلعالم يف سفارة الكويت لدى لبنان .نال الدكتور الشايجي شهادة
جملس ّ
الدكتوراه من جامعة تكساس يف أوسنت.

عبد الوهاب األفندي

أستاذ مشارك يف العلوم السياسية مبركز دراسات الدميقراطية يف جامعة وستمنسرت يف لندن ،يشرف على برنامج "الدميقراطية
واإلسالم" يف هذا املركز ،وهو زميل باحث يف برنامج املتغريات الدولية ملراكز البحوث الربيطانية ،وزميل اجلمعية امللكية لرعاية اآلداب.
حصل على املاجستري يف الفلسفة من جامعة ويلز يف سوانزي بربيطانيا ،وعلى الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ريدينغ
يف بريطانيا.

عبد الوهاب القصاب

العربي لألبحاث ودراسة السياسات .عمل باح ًثا يف مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،وباح ًثا يف
باحث مشارك يف املركز
ّ
الشؤون اإلسرتاتيجية يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة بغداد .حصل على درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة
كامبل/الواليات املتحدة.

عمر إبراهيم الزبيدي

مديرا لقناة بي بي سي يف السعودية ( .)2011 - 2009اضطلع
رئيس مركز سرييس للدراسات اإلسرتاتيجية يف باريس .عمل سابقً ا
ً
أهمها الفسيفساء
أهمها كبري مراسلي قناة العربية يف السعودية .له ّ
عدة دراسات وكتب منشورة ،من ّ
مبهمات صحفية عديدة ّ
ّ
السعودية .حصل على املاجستري والدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة كانرتبري يف بريطانيا.

غسان العزي

أستاذ العلوم السياسية والعالقات الدولية يف اجلامعة اللبنانية ،وباحث يف الشؤون الدولية .له دراسات ومؤلفات باللغتني العربية
والفرنسية .وهو أستاذ زائر يف جامعات ومراكز أبحاث فرنسية .حائز على دكتوراه دولة يف العلوم السياسية من جامعة رين الفرنسية.

فريدرك وايهري

زميل ّأول يف برنامج الشرق األوسط يف معهد كارنيجي للسالم الدويل ،حيث يركّ ز اهتماماته على شؤون األمن والسياسة يف
اخلليج وشؤون ليبيا وسياسة الواليات املتحدة جتاه الشرق األوسط .وقد عمل يف منصب حملّل سياسات ّأول يف مؤسسة "راند"
األمريكية .وهو مؤلّف كتاب حول السياسة الطائفية يف اخلليج .نال شهادة الدكتوراه من جامعة أكسفورد.

قادير أستون

حمرر مساعد جمللةٍ علمية ينشرها
مدير األبحاث ملركز الدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف واشنطن العاصمة .وهو
ّ
مهتمة بالسياسات .نال درجة الدكتوراه يف الدراسات الشرق أوسطية واجلنوب آسيوية واألفريقية من جامعة كولومبيا (يف
املركز
ّ
مدينة نيويورك) ،وشهادة ماجستري يف التاريخ من جامعة بيلكنت الرتك ّية.
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ماردا دنسكي

كاتبة ومتخصصة تربية ،ومستشارة يف شؤون اإلعالم
متخصصة يف شؤون الشرق األوسط .تشغل حال ًّيا منصب باحث زائر يف
ّ
معهد ميدل للصحافة واإلعالم يف جامعة نورثوسرتن األمريكية .كما أنّها تعمل للمكتب اإلقليمي ملكتب يونيسف  -وكالة األمم
املتحدة لألطفال .نُشر لها كتاب "حول األقالم والسيوف :أسلوب وكاالت اإلعالم األمريكية الرئيسة يف تغطية الصراع الفلسطيني -
اإلسرائيلي".

مازن الرمضاين

أستاذ دراسات املستقبل والصراع الدويل والتفكري اإلسرتاتيجي .عضو اجملمع العلمي العراقي ،ومؤسس كلية العلوم السياسية يف
وأول عميد لها .متخصص يف السياسة الدولية ودراسات املستقبل .حصل على املاجستري والدكتوراه يف
جامعة النهرين  -بغدادّ ،
العلوم السياسية يف تخصص السياسة الدولية من جامعة فرايبورغ يف أملانيا.

حمجوب الباشا

ريا للسودان يف ٍّ
ومديرا للمركز القومي للدراسات الدبلوماسية
كل من اليابان والفلبني وإرترييا،
عضو جلنة حكماء الكوميسا .عمل سف ً
ً
تخرج يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة اخلرطوم ،وحصل على املاجستري والدكتوراه يف العالقات الدولية
يف اخلرطومّ .
من جامعة "كي أو" يف اليابان.

حممد األفندي

رئيس املركز اليمني للدراسات اإلسرتاتيجية ،وأستاذ االقتصاد يف جامعة صنعاء .عضو يف جملس الشورى ومؤمتر احلوار الوطني يف
اليمن .شغل سابقً ا منصب وزير للتجارة وعضو جملس النواب يف اليمن .حصل على دكتوراه يف االقتصاد من جامعة كولورادو بولدر
يف الواليات املتحدة األمريكية.

حممد اخلليفي

أستاذ القانون التجاري املساعد والعميد املساعد للشؤون األكادميية يف كلّية القانون يف جامعة قطر .حصل على درجة املاجستري
والدكتوراه يف القانون التجاري من جامعة كاليفورنيا  -بريكلي يف الواليات املتحدة األمريكية.

حممد املصري

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

حممد املنشاوي

عمودا
باحث دائم يف معهد الشرق األوسط ،وكبري مراسلي صحيفة الشروق املصرية اليومية يف واشنطن العاصمة ،حيث يكتب
ً
النواب
أسبوع ًّيا .أدىل مؤخّ ًرا بشهادته بخصوص األوضاع الراهنة يف مصر أمام اللجنة الفرعية ملكافحة اإلرهاب ضمن جلنة جملس ّ
األمريكي لألمن القومي .وهو يعمل ضمن مبادرة األمني العام لألمم املتحدة لتحالف احلضارات.

حممد املسفر

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

حممود حمد

يشغل منصبني أكادمي َّيني؛ أحدهما أستاذ مشارك للعلوم السياسية والعالقات الدولية يف جامعة دريك ،والثاين أستاذ مساعد للعلوم
السياسية يف جامعة القاهرة .حاضر يف جامعتَي بريجهام يوجن وجامعة يوتاه .نال شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من
جامعة القاهرة قبل أن ينجز شهادة الدكتوراه يف جامعة يوتاه (يف الواليات املتحدة األمريكية).
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مروان بشارة

ومقد ًما لربنامج "إمباير" على قناة اجلزيرة اإلنكليزية .عمل أستاذًا للعالقات الدولية يف اجلامعة األمريكية يف باريس .له
حمر ًرا
يعمل
ّ
ّ
عدة كتب وأبحاث باللغتني العرب ّية واإلنكليز ّية .حصل على الدكتوراه من جامعة  EHESSيف باريس.
ّ

مروان قبالن

باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .شغل سابقً ا منصب مدير مركز الشام للدراسات والبحوث ،وعميد كلية العالقات
عدة أبحاث منشورة يف قضايا السياسة اخلارجية والعالقات الدولية .حصل على شهادة
الدولية يف جامعة القلمون يف سورية .له ّ
الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت.

مصطفى حمارنة

ومؤسس جملة سجل الشهرية .كما أنّه عضو يف
أيضا مدير
املدير السابق ملركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف اجلامعة األردنية .وهو ً
ّ
النواب األردين .نال شهادتي املاجستري والدكتوراه من جامعة جورجتاون .درس علم االقتصاد يف إسبانيا قبل ذلك.
جملس ّ

منصور املرزوقي البقمي

طالب دكتوراه يف جامعة سيانس بو دوليون يف فرنسا .شارك يف تأليف كتابني هما" :اخلليج يف سياق اسرتاتيجي متغري"؛ و"الظاهرة
السلفية :التعددية التنظيمية والسياسات" .حصل على درجتي البكالوريوس يف األدب اإلنكليزي والعلوم السياسية من جامعة أوريغون
ستيت يف الواليات املتحدة األمريكية ،وعلى درجة املاجستري يف السياسات املقارنة من سيانس بو  -باريس يف فرنسا.

ميشيل دن

تشغل منصب كبري الزمالء يف برنامج الشرق األوسط يف معهد كارجني للسالم الدويل .كانت املدير املؤسس ملركز رفيق احلريري
زائرا يف جامعة جورجتاون .وعملت مشيل دون ضمن طاقمي البيت األبيض
للشرق األوسط يف اجمللس األطلسي .وكانت أستاذًا ً
األمريكي ووزارة اخلارجية األمريكية بصفتها خبرية يف شؤون الشرق األوسط .نالت شهادة الدكتوراه من جامعة جورجتاون.

جنوان األشول

والتحول الدميقراطي .باحثة دكتوراه يف جمال احلركات االجتماعية واإلسالمية يف اجلامعة األوروبية،
رئيسة املركز العربي لتحويل النزاعات
ّ
وعضو يف منتدى قرطبة لتحويل النزاعات يف جنيف .عملت باحثة دكتوراه زائرة يف املعهد األملاين للدراسات الدولية  SWPيف برلني.
حصلت على درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة ،وهي بصدد إعداد أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية
من اجلامعة األوروبية يف إيطاليا.

يحيى الزبري

أستاذ العالقات الدولية واإلدارة الدولية .وهو مدير األبحاث اجليوسياسية يف معهد كيدج لألعمال يف مرسيليا ،فرنسا .سبق له شغل
مناصب أكادميية يف الواليات املتحدة والصني وأملانيا والنمسا واملكسيك وإيران .كما أنّه نشر العديد من الكتب واملقاالت العلمية
تطرق فيها إىل السياسة اخلارجية األمريكية والسياسة يف املغرب العربي ،واحلوكمة والنزاعات.
ومقاالت للموسوعاتّ ،

يوسف الصواين

أستاذ السياسة والعالقات الدولية ،جامعة طرابلس  -ليبيا .نُشرت له دراسات وكتب عديدة باللغتني العربية واإلنكليزية متعلِّقة بليبيا،
والسياسة ،والثقافة يف العامل العربي ،وقضايا اإلسرتاتيجية والعالقات الدولية .حصل على الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة
كنت الربيطانية.

هيفاء زنكنة

كاتبة وصحافية وناشطة حقوق إنسان عراقية .لها نشاطات واسعة يف احملافل األكادميية بخصوص شؤون املرأة واألدب
واملقاومة واحلروب ،يف البلدان العربية وأوروبا .كما أنّها من مؤسسي اجلمعية الدولية للدراسات العراقية املعاصرة ،ومستشارة
لألمم املتحدة .لها العديد من املؤلّفات.
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