دولجملسالتعاوناخلليجي:السياسةواالقتصاد
يف ّ
ظل املتغريات اإلقليمية والدولية
 8-6كانون األول /ديسمرب 2014
جدول األعمال

املشاركون

جدول األعمال

السبت  6كانون األول  /ديسمرب 2014
تسجيل 9:00 - 8:00
افتتاح املؤمتر 9:15 - 9:00

10:45 - 9:15
قاعة لوسيل

الهوية والدولة واجملتمع يف دول جملس التعاون اخلليجي
رئيس اجللسة :باقر النجار
علي فخرو
حتديات الهوية يف دول جملس التعاون
ّ
أسماء العطية
ومتنوع ومتعدد الثقافات.
ظل عامل متغري
حتديات الهوية يف دول جملس التعاون اخلليجي يف ّ
ّ
ّ
فاطمة الصايغ
الهوية واملواطنة :حتدٍ جديد لدول اخلليج العربي.
أشرف عثمان
الصعود اإليراين وعمليات تشكيل الهوية يف دول اخلليج العربي :بحث يف سياسات الهوية وإنتاج اآلخر.

اسرتاحة قهوة 11:٠٠ - ١٠:٤٥

12:30 - 11:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

األهمية اجليوسياسية ملنطقة اخلليج العربي

اجلاليات األجنبية والعربية يف اخلليج :الواقع والتأثري

رئيس اجللسة :عبد الهادي العجمي

رئيس اجللسة :عبد الرزاق الشايجي

عمار جفال
التغري واالستمرارية يف األهمية اإلسرتاتيجية ملنطقة اخلليج العربي
سيار اجلميل
جيوتاريخية اجملال احليوي للخليج العربي املعاصر
ناصر بن غيث
النفط من مصدر للدخل القومي إىل مصدر لألمن القومي

عائشة التايب
العمالة األجنب ّية يف دول جملس التعاون اخلليجي :قراءة سوسيولوجية يف التحديات
االقتصادية واالجتماعية الراهنة
أنيس فوزي قاسم
الوضع القانوين والسياسي للجاليات الفلسطينية يف دول اخلليج العربي
باسم سرحان
مساهمة الفلسطينيني يف نهضة دول اخلليج العربية
ماجد األنصاري
أقلية من املواطنني :تأثري القيم يف الثقة باملقيمني يف قطر

اسرتاحة قهوة 1:00 - 12:30

٢:٣٠ - ١:00
قاعة لوسيل 2

قاعة لوسيل 1

جملس التعاون اخلليجي وقضايا األمن اإلقليمي

الواقع السكاين يف دول جملس التعاون اخلليجي:
فرص وخماطر

رئيس اجللسة :سرحان بن دبيل العتيبي

رئيس اجللسة :عمر هشام الشهابي

رغيد الصلح
جملس التعاون اخلليجي كنظام إقليمي فرعي من النظام اإلقليمي العربي
ظافر العجمي
أمن اخلليج يف الرتتيبات العسكرية الغربية غري التقليدية
عادل سليمان
ديناميات األمن يف منطقة اخلليج ودور القوى اإلقليمية من داخل املنطقة وخارجها
سحيم آل ثاين
التحديات وفرص التعاون
جملس التعاون اخلليجي والبيئة اإلقليمية:
ّ

كلثم الغامن
الرتكيبة السكانية وأثرها يف األمن والهوية يف دول اخلليج العربية
أحمد فؤاد إبراهيم املغازي
الواقع السكاين ومتطلبات التنمية يف دول جملس التعاون اخلليجي
حممود مراد
للنمو السكاين والقوة العاملة يف دول جملس التعاون اخلليجي
اآلفاق املستقبلية
ّ

اسرتاحة غداء

حفل االفتتاح 7:30 - 6:00
حماضرة :عبد الرحمن بن حمد العطية
حتديات وعناوين لإلصالح”
“جتربة جملس التعاون اخلليجيّ :
حماضرة :جمال بن عمر
“دور جملس التعاون اخلليجي يف مقاربة األزمات االقليمية :دروس من التجربة اليمنية”
ظل الظروف الراهنة”
ندوة حوارية“ :آفاق تطوير جملس التعاون ودوره يف ّ
حممد غامن الرميحي
أستاذ علم االجتماع يف جامعة الكويت
أنور ماجد عشقي
مدير مركز الشرق األوسط للدراسات اإلسرتاتيجية يف جدة
باقر النجار
أستاذ علم االجتماع يف جامعة البحرين
فاطمة الصايغ
أستاذة التاريخ يف جامعة اإلمارات
عبد اهلل باعبود
مدير مركز دراسات اخلليج يف جامعة قطر

األحد  7كانون األول/ديسمرب 2014
10:30 - 9:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

العالقات اخلليجية مع القوى اآلسيوية

جملس التعاون لدول اخلليج العربية:
اآلفاق االقتصادية واملستقبلية

رئيس اجللسة :قيس النوري

رئيس اجللسة :خليل اخلليل

أفتاب كمال باشا
حتديات داخلية وإقليمية وعاملية
الهند ودول جملس التعاون اخلليجيّ :
دانيا ظافر فضل الدين
عالقات الكويت االقتصادية بشرق آسيا
ْ
جونغمِ ن سيو
املصالح املشرتكة بني كوريا اجلنوبية واخلليج يف القرن الواحد والعشرين :من
التعاون االقتصادي إىل التعاون العسكري

عمر احلسن
نحو توسيع منظومة جملس التعاون لدول اخلليج العربية ومأسستها
عبد اهلل باعبود
مآالت اندماج جملس التعاون اخلليجي وعوائقه
طاهر كنعان
النظام النقدي الدويل واالقتصاد السياسي لدول جملس التعاون اخلليجي
ناصر غربي
وحتديات معايري املنطقة النقدية املثلى
العملة اخلليجية املشرتكة
ّ

اسرتاحة قهوة 11:00 - 10:30

12:30 - 11:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

العالقات اخلليجية مع القوى الدولية

األمن الغذائي واملائي والبيئي يف دول اخلليج العربية

رئيس اجللسة :عبد اهلل عبد الرزاق باحجاج

رئيس اجللسة :النور حمد

عبد اهلل الشايجي
احلاجة إىل إعادة مقاربة العالقة اخلليجية  -األمريكية :نظرة استشرافية
ستيفن هوك
االنحدار األمريكي واضطراب النظام الدويل :العامل الشرق أوسطي
بشارة خضر
العالقات األوروبية  -اخلليجية :الواقع واآلفاق
ما لريونغ
حتليل إسرتاتيجية طريق احلرير ومنوذج العالقات الصينية  -اخلليجية

مستورة سهل
ظل
واقع األمن الغذائي يف دول جملس التعاون اخلليجي يف ّ
املتغريات االقتصادية اإلقليمية والدولية
حممد فهد الراشد
أولوية األمن املائي لدول جملس التعاون اخلليجي
وليد زباري
سيناريوهات مستقبلية للوضع املائي والبيئي يف دول جملس التعاون:
منظور تكاملي

اسرتاحة قهوة 1:00 - 12:30

2:30 - 1:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

إيران ودول اخلليج العربية :حدود التوافق واالختالف

التنمية البشرية والتعليم يف دول اخلليج العربي

رئيس اجللسة :شمالن العيسى

رئيس اجللسة :حسن الدرهم

فاطمة الصمادي
اخلليج يف اخلطاب واإلسرتاتيجية اإليران َّيني :األمن والطاقة والدور املستقبلي
السيد مصطفى أبو اخلري
الوضع القانوين للجزر املتنازع عليها بني اإلمارات وإيران يف ضوء
أحكام القانون الدويل املعاصر
حممد بن سعد املقدم
العالقات العمانية  -اإليرانية 2014-1971
جوزيف كشيشيان
العالقات السعودية اإليرانية :قضايا راهنة

علي وطفة
الدور التنموي للرتبية يف دول اخلليج العربية :مالحظات نقدية
مارتن هفدت
حتول اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي إىل اقتصادات معرفية :الدوافع
ّ
املرتبطة بقطاع الرتبية
دميا اجلمايل
مسؤولية شركات النفط يف عملية التنمية يف دول اخلليج العربية
لولوة راشد اخلاطر
منوذجا
كيف تصنع السياسة العامة يف دولة قطر :إصالح التعليم ما قبل اجلامعي
ً

اسرتاحة غداء 4:00 - 2:30

5:30 - 4:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

اجتاهات السياسات اخلارجية اخلليجية :األولويات والتغريات

املوارد الطبيعية يف اخلليج :الفرص واخملاطر

رئيس اجللسة :توفيق السيف

رئيس اجللسة :عبد اهلل النيباري

خالد املزيني
التوجهات العلمانية والدينية
السياسات اخلارجية لدول اخلليج وبناء الدولة :بني
ّ
مشاري حمد الرويح
الثقافة اإلسرتاتيجية لدول اخلليج وسلوكها نحو الصراعات اإلقليمية:
مصالح أم مبادئ؟
جواد احلمد
السياسات اخلارجية واألمن ّية لدول جملس التعاون بعد الربيع العربي
إميا سوبرييه
اخلطوط املتغرية لعالقات قطر مع القوى الكربى :الشراكة اإلسرتاتيجية مع فرنسا

ناجي أبي عاد
التحديات والفرص
الغاز الطبيعي يف اخلليج:
ّ
أحمد صدام
حتديات إنتاج الطاقة واستهالكها يف دول جملس التعاون اخلليجي :حتليل ديناميكي
ّ
بول ستيفنز
ثورة تكنولوجيا التفتيت الصخري وتداعياتها على دول جملس التعاون اخلليجي

اسرتاحة قهوة 6:00 - 5:30

7:30-6:00
حماضرة إميانويل والرشتاين
“تداعيات انحدار القوة األمريكية وأثرها يف منطقة اخلليج”

اإلثنني  8كانون األول/ديسمرب 2014
10:30 -9:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

قراءات يف السياسات اخلارجية لدول اخلليج
جتاه الربيع العربي

املرأة وقضايا اجملتمع يف دول جملس التعاون اخلليجي

رئيس اجللسة :ياسني نعمان

رئيس اجللسة :حصة آل ثاين

حممد غامن الرميحي
اخلليج والربيع العربي :ورقة يانصيب دون بوليصة تأمني
أجمد جربيل
السياسة السعودية جتاه الثورات العربية  :2014 -2010دراسة يف احملددات
واملواقف والتداعيات
لقاء مكي
موقعي اجلزيرة
مضامني اإلعالم اإلخباري اخلليجي جتاه ثورات الربيع العربي :دراسة يف
َ
والعربية على اإلنرتنت
برند كوسلر
نحو توازن شرق أوسطي :مسار السياسة اخلارجية القطرية وتأثريها يف
بناء النظام اإلقليمي

أمل املالكي
حقوق املواطنة واملرأة يف اخلليج العربي
هتون أجواد الفاسي
حتديات العالقة والشراكة
املرأة اخلليجيةّ :
فوزية أبو خالد
منوذجا
أوجه تأثري النفط يف املرأة يف دول اخلليج العربية :احلالة السعودية
ً

اسرتاحة قهوة 11:00 - 10:30

12:30 - 11:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

اجلوار اإلقليمي والعالقات البينية بني دول جملس التعاون
اخلليجي

قضايا اإلصالح يف دول اخلليج العربية

رئيس اجللسة :خالد اجلابر

رئيس اجللسة :عبد الرضا أسريي

مرمي اخلاطر
أثر تويرت يف احلوار السياسي يف دول اخلليج العربي وبينها
حممد املسفر
األحواز (عربستان) ،عرب اخلليج املنس ّيون
أحمد اإلسماعيلي
العالقات العمانية اإليرانية وتأثريها يف مسألة االندماج اخلليجي
بولنت آراس
العالقات الرتكية  -القطرية وانعكاساتها خليج ًّيا

هادي مشعان
اإلصالح السياسي يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية
سعيد سلطان الهاشمي
جدلية اإلصالح يف دول اخلليج العربية :بني السياسي واحلقوقي
عبد اهلل الربيدي
العقد االجتماعي والهوية واالقتصاد السياسي :تأثري تضافري
مربك لدول اخلليج العربي
ريا أبراهام
التحول داخل ًّيا عرب آليات إقليمية
حتديات اإلصالح السياسي يف دول جملس التعاون:
ّ
ّ

اسرتاحة قهوة ١:٠٠ - ١٢:٣٠

٢:30-١:00
قاعة لوسيل 1

قاعة لوسيل 2

اخلليج واجلوار العربي واإلقليمي :أولوية األمن

بعض من اإلشكاليات االقتصادية يف دول اخلليج العربية

رئيس اجللسة :خالد الدخيل

رئيس اجللسة :عبده موسى

عبد الوهاب القصاب
والتحديات واملآالت
العراق وجملس التعاون اخلليجي :التهديدات
ّ
عبد الناصر املودع
اليمن املضطرب ودول اخلليج :سيناريوهات االستيعاب والعزلة واالخرتاق
معن طالع
قراءة يف السياسات اخلليجية جتاه القضية السور ّية
بريول باسكان
أثر االنقالب العسكري يف مصر يف العالقات الرتكية  -السعودية
واإلمارات العربية املتحدة

خالد راشد اخلاطر
والنمو املستدام ،وخلق الوظائف
وحتديات االستقرار االقتصادي،
دول جملس التعاون
ّ
ّ
رفيقة بن عيشوبة وميمونة بن عيشوبة
صنــاديـق الـرثوة السـيادية الـخليجية :متطلبات حوكمتها
سليمان زواري فرحات
الصناديق السيادية اخلليجية بني متطلبات الدول املتلقية الستثماراتها
والبدائل األخرى
رشا مصطفى عوض
التنويع االقتصادي يف دول جملس التعاون اخلليجي:
الواقع الراهن واملستقبل املأمول

اختتام املؤمتر والغداء

املشاركون

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

إبراهيم ناجي الهدبان

حتصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت .له العديد من املؤلفات والكتب املنشورة.
ّ
جامعة أوهايو يف الواليات املتحدة.

أحمد اإلسماعيلي

مستشار وزير الشؤون الدينية يف سلطنة عمان .وهو باحث يف الفكر الديني والدراسات االجتماعية .كتب العديد من البحوث والدراسات
احملكّ مة باللغتني العربية والفرنسية .وشارك يف العديد من املؤمترات الدولية .درس املاجستري يف القانون الدستوري يف من معهد البحوث
وحتصل على ماجستري يف الفكر الديني من جامعة الزيتونة يف تونس ،ودكتوراه يف علم الكالم من جامعة
والدراسات العربية يف القاهرة.
ّ
السوربون.

أحمد جميل عزم

حماضر ورئيس برنامج ماجستري الدولية  -معهد إبراهيم أبو لغد يف جامعة بري زيت يف فلسطني .كان ً
زائرا يف كلية الدراسات اآلسيوية
باحثا ً
والشرق أوسطية يف جامعة كمربيدج  -اململكة املتحدة .شارك يف تأليف عددٍ من الكتب ،وله عدد من األبحاث املنشورة يف جمال إدارة
الصراع.

أحمد صدام

ً
حتصل على
سابقا يف مركز دراسات البصرة واخلليج العربي.
يدرس يف كلية اإلدارة واالقتصاد ،يف جامعة البصرة يف العراق .عمل
ّ
أكادميي ّ
شهادة ماجستري يف اقتصاديات النقل من جامعة البصرة ،وشهادة دكتوراه يف التجارة العاملية من جامعة ماليا يف كواالملبور.

أحمد عوض

مؤسس ومدير مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية/عمان-األردن .خبري يف تصميم
باحث يف القضايا االجتماعية واالقتصادية.
ّ
أعد العديد من الدراسات والتقارير يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية ملصلحة العديد
الكميّ .
الدراسات املسحية واالستطالعية والتحليل ّ
من املنظمات الدولية ،ومنظمات اجملتمع املدين العربية والعاملية.

أسماء عبد اهلل العطية

رئيس قسم العلوم النفسية يف كلية الرتبية  -جامعة قطر ،أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك ،عضو اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  -دولة قطر.
حتصلت على الدكتوراه يف جمال الفلسفة يف
لها عدد من البحوث الدراسات املنشورة يف اجملالت العلمية املتخصصة العربية واألجنبية.
ّ
تخصص الصحة النفسية من جامعة عني شمس يف مصر.
الرتبية
ّ

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

أحمد فؤاد إبراهيم
املغازي

أستاذ يف جامعة الهاي للعلوم التطبيقية يف هولندا (تعليم عن بعد) ،وخبري يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ومراجع
يف جملس البحث العلمي يف سلطنة عمان .ترتكّ ز اهتماماته العلمية يف دراسات السكان والتنمية ،والدراسات السياسية واإلسرتاتيجية.
حتصل على درجة الدكتوراه يف جغرافية السكان من جامعة القاهرة.
نُشرت له العديد من الدراسات واألبحاث احملكّ مةّ .

أشرف عثمان

رئيسا ملركز
مديرا ملركز دراسات السالم والتنمية يف اجلامعة ،وكذلك
أستاذ االجتماع السياسي يف جامعة القضارف بالسودان .عمل
ً
ً
حتليل النزاعات يف جامعة أم درمان اإلسالمية ،تشمل اهتماماته البحثية السياسات يف الشرق األوسط واحلركات الدينية وسياسات الهوية
حتصل على دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية من جامعة أم درمان اإلسالمية.
والتعددية االثنية والثقافيةّ .

أفتاب كمال باشا

رئيس مركز دراسات غرب آسيا ،ومدير برنامج دراسات اخلليج يف كلية الدراسات الدولية يف جامعة جواهر الل نهرو يف نيودلهي يف الهند.
مديرا ملركز موالنا آزاد الثقايف الهندي يف القاهرة .وكان ً
حتصل على
كان
ً
باحثا زمي ًلا يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرةّ .
ماجستري يف الفلسفة ودكتوراه يف الدراسات الدولية من جامعة جواهر الل نهرو يف نيودلهي.

أجمد أحمد جربيل

متخصص يف الشؤون العربية والسياسات اإلقليمية والدولية .له كتاب
وحمرر يف مركز احلضارة للدراسات السياسية يف القاهرة،
باحث
ّ
ّ
حتصل على
عن “السياسة السعودية جتاه القضايا العربية” ،إضافةً إىل العديد من الدراسات واملقاالت املنشورة يف دوريات عربية حمكّ مة.
ّ
شهادة املاجستري من كلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة.

أمل حممد املالكي

تدرس اللغة اإلنكليزية يف جامعة كارنيغي ميلون يف الدوحة ،قطر؛ وهي مديرة معهد دراسات الرتجمة يف جامعة حمد بن
أستاذة مشاركة ّ
حتصلت على
خليفة  -مؤسسة قطر ..من مؤلفاتها “املرأة العربية يف األخبار العربية :الصورة النمطية القدمية ووسائل اإلعالم اجلديدة”.
ّ
الدكتوراه يف األدب املقارن من جامعة لندن ،معهد الدراسات الشرقية واألفريقية.

أنيس فوزي قاسم

حمام ،وعضو نقابة احملامني األردنيني .وهو املستشار القانوين للوفد الفلسطيني يف مفاوضات مدريد وواشنطن ،وعضو هيئة الدفاع
ٍ
حمرر الكتاب السنوي
الفلسطينية أمام حمكمة العدل الدولية يف قضية جدار الفصل العنصري ،وعضو جملس األمناء يف جامعة بريزيت .وهو
ّ
حتصل على شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة جورج واشنطن.
الفلسطيني للقانون الدويل منذ عام  1984وحتى اآلنّ .
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أنور ماجد عشقي

ومؤسسه .زميل باحث يف مركز البحوث الدويل يف
رئيس مركز الشرق األوسط للدراسات اإلسرتاتيجية يف جدة يف اململكة العربية السعودية
ّ
واشنطن ،وعضو أكادميية العلوم السياسية يف نيويورك.

إميانوئيل والرشتاين

يشغل منصب كبري الباحثني يف جامعة ييل األمريكية .من مؤلفاته “النظام العاملي احلديث” (أربعة جملّدات)؛ و”علم الطوباويات” ،أو “اخليارات
عضوا
التاريخية للقرن احلادي والعشرين” ،و”تراجع السلطة األمريكية :الواليات املتحدة يف عامل فوضى واألممية األوروبية :خطاب السلطة” .كان
ً
رئيسا للجمعية الدولية لعلم االجتماع ( )ISAمن  1994إىل ّ .1998
ترأس جلنة غلبنكيان
ومديرا له .وكان
مؤسسا ملركز فرنان بروديل ()2005-1976
ً
ً
ً
الدولية إلعادة هيكلة العلوم االجتماعية ،والتي تصدر تقرير  .Open the Social Sciencesنال  15شهادة فخرية من  13دولة ،إضافةً إىل
لتفوقه يف البحث واملمارسة ،وجائزة السرية املتميزة يف علم االجتماع التي متنحها اجلمعية األمريكية
جائزة اجلمعية الدولية لعلم االجتماع ّ
ْت يف بلجيكا ،هناك كرسي تدريسي باسمه.
لعلم االجتماع؛ وهو زميل يف األكادميية األمريكية للفنون والعلوم .ويف جامعة غَ ن ْ

إميا سوبرييه

باحثة يف العالقات الدولية .وهي طالبة دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة أوفرين يف فرنسا وامللحقة مبعهد األبحاث اإلسرتاتيجية يف
متوله
باريس .تعمل الباحثة على إعداد مشروع دراسة عن أثر البيئة اإلسرتاتيجية املتغ ّيرة يف قضايا األمن يف دول التعاون اخلليجي ،والذي ّ
وزارة الدفاع الفرنسية وشركة اإليرباص العسكرية.

باسم سرحان

ً
سابقا يف املركز العربي
ريا يف وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء يف دولة قطر .عمل
أستاذ وباحث يف علم االجتماع والتنمية .يعمل حال ًّيا خب ً
حتصل على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من اجلامعة األمريكية يف
للتخطيط يف الكويت ،وجامعة الكويت ،وجامعة البحرين ،وجامعة قطرّ .
واشنطن ،الواليات املتحدة.

باقر النجار

عميدا لـ (كلية اآلداب  -جامعة البحرين) للفرتة  .1999 - 1995وهو عضو يف جملس
أكادميي وأستاذ علم االجتماع يف جامعة البحرين .كان
ً
حتصل على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام  ،2009وعلى جائزة جملس التعاون يف
الشورى البحريني للفرتة  .2002 - 2000له العديد من املؤلفات.
ّ
اإلجناز الفكري والعلمي عام .2014

برند كوسلر

متخصصة
يدرس مساقات
ّ
يدرس العلوم السياسية يف جامعة جيمس ماديسون يف والية فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكيةّ .
أستاذ مشارك ّ
يف املوضوعات التالية :السياسة اخلارجية األمريكية واألمن العاملي وإدارة الصراعات والعالقات األمريكية  -الشرق أوسطية .وهو ً
أيضا زميل
مشارك يف معهد الدراسات اإليرانية يف جامعة سانت أندروز يف اسكتلندا .نشر يف اآلونة األخرية “الدبلوماسية اإليرانية النووية :سياسة القوة
وحل النزاعات” (عن دار روتلدج.)2013 ،
ّ
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بشارة خضر

أسس مركز الدراسات واألبحاث املعاصرة يف جامعة لوفان .وهو عضو
أستاذ فخري يف اجلامعة الكاثوليكية يف مدينة لوفان يف بلجيكاّ .
يف جمموعة كبار اخلرباء حول السياسة اخلارجية واألمن املشرتك األوروبي يف املفوضية األوروبية ،وعضو يف جمموعة احلكماء يف احلوار
الثقايف األوروبي  -املتوسطي يف الرئاسة األوروبية .وهو أستاذ زائر يف خمتلف اجلامعات األوروبية والعربية.

بولنت آراس

حل النزاعات والوساطة يف مركز إسطنبول
زميل عاملي يف معهد ودرو ويلسون للشؤون الدولية ،ويشغل منصب كبري الباحثني ومنسق دائرة ّ
ً
مديرا ملركز األبحاث اإلسرتاتيجية يف
سابقا
للسياسات .وهو أستاذ يف كلية اآلداب والعلوم االجتماعية يف جامعة ساباجني يف تركيا .وعمل
ً
حتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بوغازيتشي يف تركيا.
وزارة اخلارجية الرتكيةّ .

بول ستيفنز

درس يف اجلامعة األمريكية يف بريوت يف لبنان (-1973
زميل متم ّيز يف معهد تشاتام هاوس (املعهد امللكي للشؤون الدولية) يف لندنّ .
ً
درس السياسة النفطية واالقتصاد يف مركز دراسات قوانني الطاقة والبرتول
 ،)1979وجامعة سري الربيطانية ( .)1993-1979كان
أستاذا ّ
واملعادن وسياساتها  CEPMLPيف كلية القانون يف جامعة داندي ،اسكتلندا ،متو ّل ًيا منصب أستاذ كرسي أنشأته شركة البرتول الربيطانية
تقديرا لعمله املتميز يف جمال أبحاث النفط والطاقة.
املصدرة للنفط (أوبك)
( .)2008-1993نال جائزة منظمة البلدان
ً
ّ

بريول باسكان

أستاذ مساعد يف كلية الشؤون الدولية يف جامعة جورج تاون يف قطر .نشر يف عددٍ من اجملالت األكادميية ،منهاPolitics and Religion :
و Insight Turkeyو  Arab Studies Quarterlyو  .Comparative Political Studiesمن مؤلفاته From Religious Empires to
 .2014 Secular States, Routledgeنال شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نورث وسرتن عام .2006

توفيق بو عشرين

حتصل على درجة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة حممد
صحايف مغربي .مدير جريدة “أخبار اليوم” املغرب ّية ورئيس حتريرها.
ّ
اخلامس.

توفيق السيف

مهتم بقضايا التنمية السياسية .وهو عضو يف مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت ،وعضو يف منظمة العفو
باحث ومؤلف سعودي
ّ
الدولية يف لندن .ساهم يف العديد من الدورات العلمية يف الفلسفة واالقتصاد وعلوم اإلدارة وحقوق اإلنسان والعديد من الدورات يف القانون.
حتصل على الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة وست مينيسرت يف بريطانيا.
ّ
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جابر احلرمي

ً
سابقا عضوية املكتب التنفيذي لالحتاد
رئيسا لقسم اإلعالم باللجنة األوملبية األهلية القطرية .شغل
رئيس حترير جريدة الشرق القطرية .عمل ً
الدويل للصحافة الرياضية .م ّثل دولة قطر يف االجتماع التأسيسي للمنظمة العربية  -األفريقية للصحافة يف عام  .1998حصل على وسام
جامعة الدول العربية كأفضل صحفي على مستوى الشباب يف الوطن العربي يف عام .1996

جمال بن عمر

ً
سابقا يف منظمة “أمنستي إنرتناسيونال” يف لندن ،ومعهد الرئيس
املستشار اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لشؤون اليمن .عمل
األمريكي األسبق جيمي كارتر ،الذي يهتم بتتبع العمليات االنتخابية ومراقبتها .التحق مبجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف جنيف،
وتوىل شعبة التعاون الفني يف املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام .2004

جواد احلمد

مدير مركز دراسات الشرق األوسط يف األردن ،ورئيس حترير جملة دراسات شرق أوسطية .له عدة مؤلفات رئيسة منها“ :أمن اخلليج العربي
حتصل على شهادة
ظل النظام الدويل اجلديد” ،و”دول جملس التعاون اخلليجي والصراع العربي -اإلسرائيلي الديناميكيات واالرتباطات”.
يف ّ
ّ
املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة درهام يف بريطانيا.

جوزيف كشيشيان

متخصص يف
كبري الباحثني الزمالء يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية يف الرياض ،يف اململكة العربية السعودية .مؤلّف
ّ
منطقة اخلليج العربي .تناول أحدث كتبه مسألة اإلصالحات القانونية والسياسية يف اململكة العربية السعودية (دار نشر روتلدج الربيطانية،
ً
حديثا “عفّ ت الثنيان :ملكة عربية”.
 ،)2013يف حني كان عنوان كتاب آخر نشره

ْ
جونغمِ ن سيو

رئيس قسم دراسات الشرق األوسط وأفريقيا يف كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية ،يف جامعة هانكوك للدراسات األجنبية يف سيول،
يغطي أحداث الشرق األوسط من
كوريا اجلنوبية .وقبل ذلك ،عمل مراس ًلا للصحيفة الكورية اليومية جونغانغ  -إحدى كربيات الصحف الكورية ّ -
حتصل على الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة أكسفورد.
القاهرةّ .

جون ديوك أنطوين

الرئيس املؤسس للمجلس الوطني للعالقات األمريكية العربية ،ورئيسه التنفيذي .يعمل حال ًّيا يف اللجنة االستشارية لوزارة اخلارجية األمريكية
حتصل على شهادة الدكتوراه يف الدراسات الشرق أوسطية والعالقات
بشأن السياسات االقتصادية الدولية وجلنتها الفرعية بشأن العقوباتّ .
الدولية من كلية الدراسات الدولية املتقدمة يف جامعة جونز هوبكينز.
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حسن عبد اهلل اخلليل

كاتب وباحث يف الشأن الثقايف والفكري ،ورئيس حترير جملة احلرس الوطني السعودي .وهو ً
أيضا رئيس اللجنة الثقافية يف املهرجان الوطني
للرتاث والثقافة “اجلنادرية”.

حسن الدرهم

ً
ورئيسا لقسم الهندسة املدنية يف كلية الهندسة
سابقا منصب مساعد نائب رئيس اجلامعة لشؤون البحث
نائب رئيس جامعة قطر ،شغل
ً
يف جامعة قطر .ترتكز اهتماماته البحثية يف إدارة املشاريع الهندسية والعقود واملواصفات .وله العديد من الدراسات املنشورة باللغة
اإلنكليزية يف جمالت علمية حمكّ مة .حصل على درجة الدكتوراه يف الهندسة املدنية من جامعة غالمورغان يف اململكة املتحدة.

حمود بن علي
أبو طالب

عاما .عضو سابق يف جملس إدارة نادي جازان األدبي الثقايف.
كاتب يف صحيفة “عكاظ” السعودية ،له مقالة يومية (تلميح وتصريح) منذ ً 20
أهمها :كتاب “ساحات  ..2011أخريا الشعب
عضو سابق يف اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان .له العديد من املؤلفات املنشورة باللغة العربية ّ
يريد” .نال جائزة جمعية لسان العرب يف جامعة الدول العربية للمقالة الصحفية .2005

حيدر سعيد

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

خالد بن راشد اخلاطر

مدير إدارة البحوث والسياسة النقدية يف مصرف قطر املركزي ،وعضو يف جلنة السياسة النقدية وجلنة االستثمار يف املصرف .متخصص
ً
ً
زائرا يف جامعة جورج تاون يف مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية
سابقا
يف السياسة النقدية وعلم االقتصاد السياسي .عمل
أستاذا ً
حتصل على درجة املاجستري يف االقتصاد مع تخصص فرعي يف الرياضيات من جامعة غرب ميشيغان يف الواليات املتحدة
اجملتمع.
ّ
األمريكية ،وعلى درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة كاليفورنيا.

خالد بن عبداهلل مقيبل

صحايف ُعماين .يعمل يف اجملال الصحفي واإلعالمي منذ عام  1980يف وزارة اإلعالم يف سلطنة عمان .مدير مكتب مؤسسة عمان للصحافة
حتصل على درجة الدكتوراه يف اآلداب من جامعة حممد األول يف وجدة  -اململكة املغربية.
والنشر واإلعالن يف حمافظة ظفارّ .
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خالد اجلابر

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

خالد الدخيل

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

خالد املزيني

أستاذ مساعد يف جامعة قطر .وهو ً
أيضا زميل باحث يف مركز الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة إكسرت يف اململكة املتحدة .سبق له
حتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة إكسرت .ركّ زت رسالة أطروحته
درس يف ثالث جامعات بريطانية؛ هي كامربيدج ،وإدينربه ،وإكسرت.
ّ
أن ّ
على دور املساعدات اخلارجية يف السياسة اخلارجية لإلمارات العربية املتحدة .يرتكّ ز اهتمامه على االقتصاد السياسي يف اخلليج ،والعالقات
الدولية يف اخلليج ،والسياسة املقارنة.

خليل اخلليل

ً
حتصل على الدكتوراه يف اإلدارة التعليمية من الواليات
سابقا .مستشار يف جمال التعليم واإلدارة واإلعالم.
عضو جملس الشورى السعودي
ّ
املتحدة األمريكية.

دانيا ظافر فضل الدين

وحمررة مساعدة جمللة  .Journal of Politicsتدرس الدكتوراه يف العلوم السياسية يف اجلامعة األمريكية يف واشنطن .وتتناول
باحثة
ّ
حتصلت على
حتول يلوح يف الهيمنة اإلقليمية”ّ .
أبحاثها منطقة اخلليج .نشرت مقاالت ّ
عدة عن تلك املنطقة .من مؤلفاتها“ :النفط العراقيّ :
درجة املاجستري يف االقتصاد السياسي من جامعة نيويورك.
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دميا جمايل

وتتبوأ كرسي يف القيادة املسؤولة كان قد وهبه كمال الشاعر لكلية العليان إلدارة األعمال يف اجلامعة األمريكية يف بريوت.
أستاذة يف اإلدارة.
ّ
حتصلت على درجة
تدرسها حول املسؤولية االجتماعية للشركات ( )CSRوالقيام مبشاريع اجتماعية (ّ .)SE
تتمحور أبحاثها واملساقات التي ّ
الدكتوراه يف السياسة االجتماعية واإلدارة من جامعة كنت يف كانرتبري ،اململكة املتحدة.

رشا مصطفى عوض

ً
سابقا مديرة تنفيذية يف
املدير التنفيذي للبحوث واإلسرتاتيجية يف شركة تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة (قطر للمشاريع) .عملت
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع جمللس الوزراء املصري .لها العديد من األوراق البحثية املنشورة .وشاركت يف عدد من املؤمترات
حتصلت على درجة املاجستري يف االقتصاد ،ودكتوراه الفلسفة يف االقتصاد من جامعة القاهرة  -كلية االقتصاد والعلوم
اإلقليمية والدولية.
ّ
السياسية.

رغيد الصلح

مستقل يف القضايا العرب ّية ،واإلقليمية ،والدميقراطية .عمل مستشا ًرا لدى مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية يف اجلامعة
كاتب وخبري
ّ
األمريكية  -بريوت .وعمل ً
أيضا مسؤو ًلا ومستشا ًرا يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) .له مؤلفات ومنشورات عديدة.
حتصل على شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من كلية الدراسات الشرقية واألفريقية يف جامعة لندن  -إنكلرتا وشهادة الدكتوراه يف
ّ
العلوم السياسية من كلّية سانت أنتوين يف جامعة أوكسفورد  -إنكلرتا.

رفيقة بن عيشوبة

أستاذة يف معهد العلوم االقتصادية يف جامعة خميس مليانة يف اجلزائر ،وعضو يف خمرب بحث التنمية احمللية واملقاوالتية يف والية عني
حتصلت على درجة
الدفلى يف جامعة خميس مليانة .قامت بعدة أبحاث أكادميية اقتصادية شاركت بها يف ملتقيات يف اجلزائر واألردن.
ّ
املاجستري يف العلوم االقتصادية يف عام  2009من جامعة البليدة  -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري يف اجلزائر.

ريا أبراهام

باحثة دكتوراه يف دراسات اخلليج يف املركز الثقايف العربي  -الهند ،جامعة ميليا اإلسالمية يف نيودلهي .كانت زميلة مشاركة يف مركز
متنوعة ،مثل الشتات الهندي يف اخلليج العربي ،والالجئني األفغان
دراسات القوة اجلوية يف نيودلهي ،نشرت مقاالت عديدة تناولت مواضيع
ّ
العرب يف إيران وباكستان .حتصلت على درجة املاجستري يف اجلغرافيا السياسية والعالقات الدولية يف جامعة مانيبال  -الهند.

زيد بن علي الشامي

ً
وملحقا ثقاف ًّيا يف السفارة
رئيس الكتلة الربملانية للتجمع اليمني لإلصالح .تولّى وظائف قيادية يف وزارة الرتبية ورئاسة اجلمهورية اليمنية،
اليمنية يف الرياض .أسهم يف وضع املناهج وتأليف الكتب الدراسية .شارك يف مؤمترات وندوات إقليمية ودولية .عضو جملس إدارة املنتدى
العاملي للربملانيني اإلسالميني.
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زيد الفضيل

حتصل على
ومهتم بالدراسات األنرثوبولوجية .له العديد من البحوث والدراسات املنشورة.
باحث يف املسائل الفكرية والقضايا االجتماعية،
ّ
ّ
دكتوراه الفلسفة يف التاريخ احلديث من قسم التاريخ يف كلية اآلداب يف جامعة امللك عبد العزيز  -جدة.

ساطع نور الدين

ً
حتصل على اإلجازة يف اإلعالم واإلجازة يف العلوم
سابقا.
مؤسس جريدة املدن اإللكرتونية ورئيس حتريرها .مدير حترير جريدة السفري
ّ
السياسية .وهو حماضر سابق يف اجلامعة اللبنانية ،ويف جامعة بريوت العربية.

ستيفن هوك

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة كنت الربيطانية .من مؤلفاته “السياسة اخلارجية األمريكية :مفارقة قوة العامل” .شارك يف تأليف كتاب
“السياسة اخلارجية األمريكية منذ احلرب العاملية الثانية” ،وكتاب “املصلحة الوطنية واملساعدات اخلارجية” .وهو رئيس سابق ألقسام حتليل
السياسات اخلارجية يف جمعية العلوم السياسية األمريكية وجمعية الدراسات الدولية.

سحيم آل ثاين

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

سرحان بن دبيل
العتيبي

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة امللك سعود ،ورئيس اجلمعية السعودية للعلوم السياسية .له العديد من األبحاث والكتب املنشورة.
ٌ
حاصل على شهادة الدكتوراه يف األنظمة السياسية املقارنة من جامعة إكسرت يف بريطانيا يف عام .1991

سعد بن طفلة
العجمي

ً
سابقا ،وأستاذ اللغويات واإلعالم يف جامعة الكويت .يكتب يف صحيفة “املدى” العراقية و”الشرق” القطرية .عمل
وزير اإلعالم يف الكويت
حتصل على درجة الدكتوراه يف اللغو ّيات النظر ّية من جامعة
اإلعالمي الكويتي يف لندن .له العديد من الكتب والبحوث املنشورة.
مديرا للمركز
ً
ّ
ّ
مانشسرت يف إجنلرتا.
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سعيد سلطان
الهاشمي

مهتم مبوضوعات اإلصالح السياسي والفكري والثقايف وحقوق اإلنسان .له يف هذا اجملال العديد من الكتب واألبحاث املنشورةِ .
عمل
باحث
ّ
ً
حتصل على بكالوريوس العلوم السياسية واالقتصاد من
العماين (.)٢٠١٢-١٩٩٩
باحثا
ً
ّ
ومديرا للمعلومات والبحوث واإلعالم يف جملس الدولة ُ
جامعة الكويت يف عام  ،١٩٩٩وماجستري الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة أبردين يف اململكة املتحدة.

سلطان العتواين

النواب ،عن الدورة الربملانية  2009-2003والكتلة
األمني
ّ
العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري يف اليمن .وهو برملاين ميني ،عضو يف جملس ّ
لنواب حزب “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” عن الدائرة االنتخابية رقم ( )66يف حمافظة تعز.
الربملانية ّ

سليمان زواري فرحات

ً
ً
أستاذا موقّ ًتا يف جامعة الوادي .شارك يف العديد من امللتقيات احمللية والعربية
سابقا
أستاذ دائم يف املركز اجلامعي مليلة  -اجلزائر .عمل
تخصص “حتليل اقتصادي” من جامعة اجلزائر.3
حتصل على شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية
ّ
قدم فيها مداخالت بحثيةّ .
ّ

سيار اجلميل

أستاذ باحث يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،يتولّى اإلشراف على برناجمني بحث ّيني هما“ :تكوين قطر احلديث” ،و”موسوعة اخلليج
درس مساقات التاريخ العاملي وتاريخ الفكر املقارن ،ومناهج التاريخ وفلسفته ،والتاريخ العثماين ،وتاريخ إيران وتركيا ،وتاريخ العرب
العربي”َّ .
حتصل على الدكتوراه يف التاريخ احلديث من جامعة سانت أندروز يف
احلديث واملعاصر يف جامعات أوروبا ،وأمريكا الشمال ّية ،والعامل العربي.
ّ
إسكتلندا يف اململكة املتحدة.

السيد مصطفى
أبو اخلري

ً
ً
أستاذا للقانون الدويل العام يف جامعة عمر
سابقا
حمام أمام حمكمة النقض املصرية .عمل
خبري يف القانون الدويل والعالقات الدولية .وهو
ٍ
حتصل على ماجستري يف القانون الدويل من
اخملتار ،كلية القانون يف البيضا يف ليبيا .له العديد من الكتب والدراسات يف جمال القانون الدويلّ .
كلّية احلقوق جامعة عني شمس ،وعلى الدكتوراه يف االختصاص ذاته من جامعة الزقازيق.

شمالن العيسى

حتصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية من جامعة تغتز يف بوسطن.
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويتّ .
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الصادق الفقيه

األمني العام ملنتدى الفكر العربي .عمل يف وزارة اخلارج ّية القطر ّية .ذو جتربة يف العمل السياسي والدبلوماسي يف مؤسسة رئاسة
حتصل على شهادة الدكتوراه يف اإلعالم السياسي والدبلوماسية
اجلمهور ّية يف السودان .نشر العديد من الدراسات واملقاالت احملكّ مة.
ّ
من جامعة اخلرطوم.

طاهر كنعان

ً
عدة مناصب منها :وزير التخطيط يف األردن ( ،)1989 - 1986ووزير
رئيس جملس إدارة املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .شغل
سابقا ّ
العام لبنك اإلمناء الصناعي ( ،)1994 - 1989ورئيس فريق الصندوق العربي إلعداد الربنامج األساسي
شؤون األرض احملتلّة ( ،)1985واملدير
ّ
حتصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصاد ّية من جامعة كمربيدج.
للتنمية الزراعية يف السودان عشر سنوات (ّ .)1985 - 1976

ظافر العجمي

املدير التنفيذي جملموعة مراقبة اخلليج .وهو عقيد ركن (متقاعد) يف القوة اجلوية الكويتية .نشر مقاالت ودراسات عدة يف قضايا أمن اخلليج.
تطوره وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية والدولية”.
وهو مساهم دائم يف الصحافة اخلليجية .من مؤلفاته العربية“ :أمن اخلليج العربيّ :
حتصل على الدكتوراه يف أمن اخلليج العربي من كلية كمربيل الربيطانية للقيادة واألركان يف دورتها األوىل يف الكويت.
ّ

عادل سليمان

مدير منتدى احلوار اإلسرتاتيجي لدراسات الدفاع والعالقات املدنية  -العسكرية .وهو لواء ركن متقاعد ،وباحث ،وكاتب متخصص يف الشؤون
ً
حتصل على املاجستري يف العلوم العسكرية
مديرا للمركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية.
سابقا
العسكرية واإلسرتاتيجية .عمل
ً
ّ
من كلية القادة واألركان يف مصر ،وماجستري يف التاريخ احلديث من جامعة عني شمس .ونال درجة  P S Cاملعادلة للدكتوراه من أكادميية
كويتا.

عائشة التايب

ً
سابقا خبرية ومستشارة
أستاذ مشارك يف علم االجتماع يف قسم علم االجتماع واخلدمة االجتماع ّية  -كلية اآلداب جامعة الدمام .عملت
يف اجملال التنموي لدى عدد من الهيئات الدول ّية والعربية ،كالبنك الدويل ،والبنك األملاين للتنمية ،والبنك الياباين للتعاون ،وجامعة الدول العربية.
حتصلت على املاجستري والدكتوراه يف علم االجتماع من كل ّية العلوم االنسانية واالجتماعية  -جامعة تونس األوىل.
ّ

عبد اهلل باعبود

ً
مديرا ملركز اخلليج لألبحاث يف جامعة كامربيدج يف بريطانيا.
سابقا
مدير مركز دراسات اخلليج يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر .عمل
ً
حتصل على ماجستري يف إدارة األعمال ،وماجستري يف العالقات الدولية من جامعة كينت  -بريطانيا ،ودكتوراه يف االقتصاد السياسي الدويل
ّ
من جامعة كامربيدج يف بريطانيا.
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عبد اهلل الربيدي

أستاذ اإلدارة والسلوك التنظيمي يف جامعة القصيم يف اململكة العربية السعودية .له العديد من الكتب املنشورة يف القضايا االجتماعية
حتصل على شهادة املاجستري يف احملاسبة من جامعة امللك سعود ،وعلى شهادة الدكتوراه يف إدارة
والسياسية يف اخلليج العربي.
ّ
(تخصص السلوك التنظيمي) من جامعة مانشسرت يف اململكة املتحدة.
األعمال
ّ

عبد اهلل السفياين

باحث سعودي .أستاذ مساعد يف فلسفة الرتبية ،ومستشار “مركز مناء للبحوث والدراسات” ،ومدير املوسوعة العاملية أدب ،ووكيل كلية
اجملتمع يف جامعة اجملمعة.

عبد اهلل الشايجي

ً
سابقا
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الكويت وأستاذ العلوم السياسية الزائر يف جامعة جورج واشنطن ،الواليات املتحدة األمريكية .شغل
منصب رئيس قسم العلوم السياسية يف جامعة الكويت .حائز على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن جممل اإلنتاج العلمي يف
حتصل على شهادة الدكتوراه يف فلسفة العلوم السياسية من جامعة تكساس يف أوسنت.
العلوم االجتماعية واإلنسانية لعام ّ .2010

عبد اهلل عبد الرزاق
باحجاج

أكادميي ُعماين ،وإعالمي وكاتب صحفي ،له عمود شبه يومي يف جريدة الوطن العمانية منذ تسع سنوات ،وله برامج إذاعية يومية حتليلية
يف السياسة واالقتصاد ،حماضر يف جامعة ظفار ،متخصص يف حقوق اإلنسان .له العديد من املؤلفات واإلصدارات املنشورة يف الدوريات
حتصل على درجة الدكتوراه يف القانون العام ،من جامعة حممد اخلامس يف املغرب.
العربية.
ّ

عبد اهلل النيباري

مديرا للتخطيط يف شركة البرتول الوطنية الكويتية .وهو نائب سابق
أمني عام املنرب الدميقراطي ورئيس حترير جريدة الطليعة الكويتية .عمل
ً
يف جملس األمة الكويتي .حاصل على دبلوم اقتصاد من جامعة أكسفورد يف بريطانيا.

عبد اهلل العليان

كاتب وصحايف ُعماين .له مقالة أسبوعية يف جريدة عمان والرؤية العمانية ،وأخرى يف جريدة الشرق القطرية .وله العديد من الكتب واملؤلفات.
حتصل على درجة املاجستري يف احلقوق.
ّ
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عبد الرحمن بن حمد
العطية

األمني العام السابق جمللس التعاون لدول اخلليج العربية خالل الفرتة ( .)2011 -2002وهو وزير دولة يف دولة قطر منذ عام  2001وحتى اآلن .عمل يف
كل من اململكة العربية السعودية ،وفرنسا ،واليمن ،وجيبوتي .وكان مندو ًبا لدولة قطر
ريا لبالده يف ٍّ
وزارة اخلارجية القطرية منذ عام  1972وسف ً
ً
وحمافظا لدى الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ( ،)1981- -1978ووكيل
لدى األمم املتحدة وخمتلف املنظمات الدولية يف الفرتة (،)1981 -1974
وزارة اخلارجية القطرية ( .)2001 -1998نال جائزة الدولة التقديرية.

عبد الرزاق الشايجي

يرأس جملس إدارة جمموعة قیاس لالستشارات السياسية .ویرأس حتریر تقریر أبعاد السنوي للدراسات اإلسرتاتيجية .وهو عضو الهيئة
االستشارية ملركز القرار للدراسات اإلسرتاتيجية ،ومستشار يف جملس األمة الكويتي ،ومستشار استطالعات الرأي يف جریدة “الكويتية”.
حتصل على درجتي املاجستري والدكتوراه يف الشريعة من جامعة األزهر يف مصر.
ّ

عبد الرضا أسريي

تخرج
عميد كلية العلوم االجتماعية ،وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة الكويت منذ عام  .2009له العديد من املؤلفات واألبحاث املنشورةّ .
حتصل على درجات اإلجازة اجلامعية األوىل ،واملاجستري ،والدكتوراه يف العلوم السياسية من الواليات املتحدة
يف معهد املعلمني عام .1968
ّ
األمريكية خالل الفرتة .1980-1970

عبد العزيز العويشق

مفوض ،مدير عام العالقات االقتصادية الدولية يف األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية .مدير إدارة التكامل االقتصادي
وزير
ّ
والدراسات يف األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية .خبري اقتصادي يف هيئة األمم املتحدة ،اإلدارة العامة للدراسات االقتصادية
واالجتماعية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -نيويورك.

عبد الوهاب اآلنسي

عضوا يف
التجمع اليمني لإلصالح .فاز بعضوية جملس الشورى (الربملان) عام  1988عقب حتقيق الوحدة اليمنية عام  .1990أصبح
أمني عام
ً
ّ
املوحد عن “التجمع اليمني لإلصالح”ُ .ع ّين مستشا ًرا لرئيس اجلمهورية اليمنية عام .٢٠١٢
النواب
ّ
جملس ّ

عبد النبي العكري

خريج اجلامعة األمريكية يف بريوت .له العديد من املؤلفات والرتجمات
باحث ومرتجم بحريني .ناشط حقوقي .يرأس جمعية البحرين للشفافيةّ .
املنشورة.
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عبد الناصر حسن
املودع

متنوع من املواضيع مثل
ومدرب على عدد
باحث يف الشؤون السياسية .ترتكّ ز اهتماماته البحثية على الشؤون اليمنية .وهو مستشار
ّ
ّ
احلمالت االنتخابية ،واملشاركة السياسية ،واملفاوضات ،والنظام االنتخابي .نشر العديد من األبحاث واملقاالت عن الدميقراطية واحلكومة
واإلصالح السياسي يف اليمن.

عبد الوهاب القصاب

القوات املسلّحة العراقية يف الفرتة  ،1991 - 1966وتقاعد برتبة لواء بحري
باحث مشارك يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .عمل يف ّ
ً
ركن .وعمل ً
وباحثا يف الشؤون اإلسرتاتيجية يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة
باحثا يف مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية،
حتصل على درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة كامبل يف الواليات املتحدة األمريكية.
بغدادّ .

عبد الهادي العجمي

رئيس قسم التاريخ يف كلية اآلداب يف جامعة الكويت .له عدد واسع من األبحاث املنشورة عامل ًّيا وإقليم ًّيا .وهو ناشط يف الشأن السياسي
حتصل على درجة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من جامعة درهام  -بريطانيا.
الكويتي واخلليجيّ .

عبده موسى

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

عبري إبراهيم أمنينة

أستاذة العلوم السياسية ،ورئيسة قسم اإلدارة العامة يف جامعة بنغازي ،وعضو اللجنة االستشارية ملركز البحوث والدراسات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.

عقل الباهلي

حتصل على درجة البكالوريوس يف علم اجتماع من جامعة امللك سعود.
كاتب وإعالمي سعودي ،ناشط يف جمال حقوق اإلنسانّ .
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علي فخرو

عضو جملس أمناء العديد من املؤسسات البحثية العربية (مركز دراسات الوحدة العربية ،واملؤسسة العربية ملكافحة الفساد ،ومركز البحرين
ً
فوزيرا للرتبية 1982
سابقا منصب وزير الصحة يف البحرين من عام ،1982 - 1970
للدراسات والبحوث ،ومؤسسة الدراسات الفلسطينية) .شغل
ً
 ،1995 -ومن ثم شغل منصب سفري البحرين يف فرنسا.

علي أسعد وطفة

أستاذ علم االجتماع الرتبوي يف جامعتي الكويت ودمشق .وهو عضو احتاد الكتاب العرب وعضو رابطة الكتاب السوريني والشبكة العاملية للرتبية
على حقوق اإلنسان ،إضافة إىل العديد من الهيئات العربية األخرى .له العديد من الكتب املؤلفة واملرتجمة واألبحاث املنشورة يف خمتلف
حتصل على املاجستري والدكتوراه يف علم االجتماع الرتبوي من جامعة كان يف فرنسا.
جماالت احلياة الرتبوية يف اجملالت العربية واإلسالميةّ .

علي حممد الغامدي

ومديرا ملكتب صحيفة “الشرق”
إعالمي سعودي ،مدير مكتب صحيفة عكاظ يف الباحة .عمل سبعة أعوام حمر ًرا يف صحيفة “احلياة”،
ً
عاما.
مدر ً
سا للعلوم الشرعية ملدة ً 27
السعودية يف منطقة الباحة .وعمل يف املعهد العلمي جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ّ
حتصل على الدكتوراه يف الفقه والقانون من جامعة الزيتونة يف تونس .2001
ّ

عمار جفال

أستاذ العالقات الدولية يف كلية العلوم السياسية  -جامعة اجلزائر  ،3ومدير “اخملرب الوطني للبحوث اإلسرتاتيجية” .تولّى عدة مناصب يف
حتصل على
اجلامعة ،منها :مدير معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية .له العديد من األبحاث املنشورة يف جمالت عربية حمكّ مة.
ّ
شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة السوربون .2

عمار قحف
ّ

ً
مديرا
سابقا
عضو جملس إدارة املنتدى السوري ،واملدير التنفيذي ملركز عمران للدراسات اإلسرتاتيجية منذ كانون الثاين  /يناير  .2014عمل
ً
ومدرس مساعد يف جامعة كاليفورنيا يف لوس
مدرس مشارك
للبحوث يف مركز التواصل واألبحاث اإلسرتاتيجية ،يف لندن .عمل بدرجة
ّ
ّ
حتصل على شهادة الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من جامعة كاليفورنيا.
أجنلسّ .

عمر الشهابي

أستاذ مساعد ومدير مركز اخلليج لسياسات التنمية ،يف جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا يف الكويت .كان ً
ً
مشاركا يف الشركة األمريكية
باحثا
حتصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة
مديرا للدراسات االقتصادية يف جامعة أكسفورد.
ماكينزي ومستشا ًرا للبنك الدويل .عمل
ً
ّ
أكسفورد.
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عمر احلسن

ً
سابقا مستشا ًرا يف األكادميية العربية للنقل البحري (التابعة جلامعة الدول العربية) يف
رئيس مركز اخلليج للدراسات اإلسرتاتيجية .عمل
حتصل على املاجستري والدكتوراه يف اإلدارة من جامعة كاردف يف بريطانيا.
القاهرة ولندن ،وسف ً
ريا لدى جامعة الدول العربية يف لندن ودبلنّ .

عهود البلوشي

رئيسة قسم البحوث والدراسات يف مركز الدراسات العمانية ،وأكادميية يف كلية الرتبية يف جامعة السلطان قابوس .باحث زائر يف جامعة
كمربدج يف اململكة املتحدة.

عوض بن سعيد باقوير

صحايف ُعماين .يعمل يف جريدة ُعمان يف القسم السياسي .رئيس جملس إدارة جمعية الصحافيني العمانية .له كتابات ومقاالت يف عددٍ
من الصحف اخلليجية والعمانية.

فاطمة الصايغ

أستاذة التاريخ واجملتمع اإلماراتي وتاريخ اخلليج العربي يف قسم التاريخ واآلثار -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف جامعة اإلمارات .وهي
مديرة حترير جملة “شؤون اجتماعية” ،وعضو يف جمعية التاريخ واآلثار لدول جملس التعاون ،وجمعية دراسات الشرق األوسط واحتاد املؤرخني
حتصلت الباحثة على درجة الدكتوراه من جامعة إسكس يف بريطانيا.
العرب .لها العديد من الكتب واألبحاث املنشورةّ .

فاطمة الصمادي

ً
مساعدا يف عدد من اجلامعات األردنية .وعملت يف الصحافة
أستاذا
باحث ّأول يف مركز اجلزيرة للدراسات خمتصة بالشأن اإليراين .عملت
ً
حتصلت على درجة
املكتوبة واإللكرتونية .لها العديد من الكتب واألبحاث املتعلقة بالشأن اإليراين ،من أبرزها“ :التيارات السياسية يف إيران”.
ّ
املاجستري يف دراسات املرأة من اجلامعة األردنية ،ودرجة الدكتوراه يف االتصال اجلماهريي من جامعة العلّامة طباطبائي -طهران.

فوزية أبو خالد

باحثة يف القضايا االجتماعية والسياسية اخلليجية .وهي عضو يف هيئة التدريس يف قسم الدراسات االجتماعية لكلية اآلداب ،جامعة امللك
حتصلت على درجة املاجستري من جامعة امللك سعود يف البعد االجتماعي لعمل املرأة الزراعي مبنطقة عسري وتهامة جنوب
سعود.
ّ
حتصلت على درجة الدكتوراه يف موضوع املرأة واخلطاب السياسي من جامعة سالفورد مبانشسرت يف بريطانيا.
اململكة العربية السعوديةّ .

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

فيصل الرخ

حتصل على اإلجازة يف
صحايف تونسي .رئيس قسم  يف وكالة تونس أفريقيا لألنباء .كان مكل ًّفا باإلعالم يف ديوان وزير الثقافة يف تونس.
ّ
الصحافة وعلوم اإلخبار ،وعلى املاجستري يف االتصال البيئي.

قاسم حسني

حمر ًرا ّأول وعضو هيئة التحرير يف صحيفة الوسط البحرينية ،منذ انطالقتها يف أيلول  /سبتمرب  .2002وهو رئيس
كاتب وصحايف بحريني .يعمل
ّ
“األم والطفل” ،يف الفرتة ما بني آذار  /مارس  1997حتى آب  /أغسطس  .2002وعضو جمعية الصحافيني البحرينية .كاتب عمود
حترير جملة ّ
يومي يف “الوسط” ،ومشرف على صفحة “قضايا”.

قيس النوري

عاما ملؤسسة بيت
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة صنعاء ،وحماضر يف كلية الدفاع الوطني األكادميية العسكرية يف صنعاء .كان أمي ًنا ًّ
احلكمة يف العراقّ ،
وترأس حترير جملة الدراسات السياسية الصادرة عنها .شغل منصب سفري يف وزارة اخلارجية العراقية إىل عام .2003
حتصل على الدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة مونبيلييه يف فرنسا.
ّ

كلثم الغامن

أستاذ علم االجتماع املشارك ومدير مركز العلوم االنسانية واالجتماعية يف كلية اآلداب والعلوم يف جامعة قطر .لها عدة بحوث ودراسات
منشورة حول قضايا األسرة واملرأة والشباب .شاركت يف إعداد جمموعة من السياسات والربامج التنموية .وشاركت ً
أيضا رئيسة أو بوصفها
حتصلت على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع من كلية اآلداب  -جامعة عني شمس.
عضو جملس إدارة بعض املؤسسات االجتماعيةّ .

لقاء مكي

ً
ً
أستاذا
سابقا
منتج تنفيذي ومشرف أخبار يف قناة اجلزيرة/املوقع اإللكرتوين ،ونائب األمني العام للمنتدى العراقي للنخب والكفاءات .عمل
حتصل على درجة املاجستري يف اإلعالم من جامعة بغداد يف الدعاية واحلرب النفسية ،وعلى درجة
ورئيسا لقسم اإلعالم يف جامعة بغداد.
ً
ّ
الدكتوراه يف اإلعالم من جامعة بغداد يف الصحافة اإلخبارية.

لولوة راشد اخلاطر

ً
سابقا يف مؤسسة قطر ومعهد راند  -قطر للسياسات
مديرة إدارة التخطيط واجلودة يف الهيئة العامة للسياحة يف دولة قطر .عملت
ً
تنوعت املشاريع البحثية التي عملت عليها؛ فمنها التعليم ،ودراسات األسرة ،وقياس تأثري املشاريع البحثية يف دولة
مديرة للمشاريع البحثيةّ .
حتصلت على ماجستري يف نظم املعلومات من إمربيال كوليدج لندن.
قطر أكادمي ًّيا واجتماع ًّيا واقتصاد ًّياّ .

ماجد األنصاري

باحث يف معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية املسحية يف جامعة قطر ،وكاتب مقالة أسبوعية يف جريدة العرب القطرية .ترتكز اهتماماته
حتصل على ماجستري يف
البحثية يف جمالَي الرثوة االجتماعية واجملتمع املدين .ويعمل مع عدد من املؤسسات اخلريية بصفة استشارية.
ّ
التحوالت االجتماعية من جامعة مانشسرت يف بريطانيا .وهو يعد حال ًّيا رسالة الدكتوراه بعنوان“ :املؤ ّثرات القيمية على التناغم االجتماعي يف
قطر” ،يف مركز كاثي مارش  -جامعة مانشسرت.
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مارتن هفدت

ً
ً
ً
مشاركا يف مركز الدراسات الشرق أوسطية املعاصرة يف جامعة جنوب الدمنارك .تركّ زت
أستاذا
سابقا
أستاذ يف جامعة زايد يف دبي .كان
مؤخرا ورقة بعنوان“ :التنويع االقتصادي يف دول جملس التعاون
أبحاثه على مدى العقد املاضي على التنمية االقتصادية يف دول اخلليج .نشر
ً
سجل املاضي واالجتاهات املستقبلية” (كلية لندن لالقتصاد).
اخلليجي -
ّ

ما لريونغ

نائب مدير معهد الدراسات الشرق أوسطية يف جامعة شانغهاي ونائب مدير حترير جملة دراسات العامل العربي .عضو يف جمعية الصداقة
حتصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة فودان يف
الصينية-العربية .وهي عضو جملس أمناء جمعية الصني للدراسات الشرق أوسطية.
ّ
شنغهاي.

حممد بن سعد
املقدم

رئيس قسم التاريخ يف جامعة السلطان قابوس .متخصص يف تاريخ ُعمان احلديث واملعاصر .وهو عضو جملس إدارة اجلمعية التاريخية
العمانية األمريكية من
العمانية .شارك يف العديد من الندوات واملؤمترات العربية والعاملية.
ّ
حتصل على درجة املاجستري يف تاريخ العالقات ُ
جامعة بورت الند يف بريطانيا ،وعلى درجة الدكتوراه يف العالقات العمانية اإليرانية من جامعة إكيسرت يف بريطانيا.

حممد أحمد عبد اهلل

ً
سابقا منصب مساعد
رئيس مركز دراسات البحرين ،وأستاذ جامعي يف جامعة البحرين ،وعضو جملس أمناء معهد التنمية السياسية .شغل
األمني العام لشؤون جملس الوزراء .وهو عضو يف عددٍ من اجلمعيات العلمية وهيئة حترير بعض الدوريات األكادميية .له عدد من اإلصدارات
حتصل على دكتوراه الفلسفة يف اجلغرافيا السياسية من جامعة أوكسفورد يف اململكة املتحدة .
العلميةّ .

حممد األفندي

رئيس املركز اليمني للدراسات اإلسرتاتيجية ،ورئيس حترير جملة “شؤون العصر” .وهو أستاذ االقتصاد يف جامعة صنعاء .أستاذ مشارك يف
حتصل على املاجستري يف الفلسفة من جامعة ويلز يف
العلوم السياسية يف مركز دراسات الدميقراطية يف جامعة وستمنسرت يف لندنّ .
سوانزي  -بريطانيا ،وعلى الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ريدينغ يف بريطانيا.

حممد سامل الراشد

قدم جمموعة من املقاالت والبحوث وأوراق العمل يف جماالت
كاتب وصحايف كويتي ،ورئيس جملس إدارة جملة “اجملتمع” ورئيس حتريرهاّ .
حتصل على درجة البكالوريوس يف العلوم والرتبية  -جامعة الكويت.
التفكري اإلسرتاتيجي واإلعالم والتعليم والفكر والسياسةّ .

حممد صالح املسفر

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة قطر .له عدة كتب وبحوث يف جماالت العلوم السياسية وقضايا القومية العربية .مساهم دائم يف
حتصل على درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نيويورك.
الصحافة القطرية والعربيةّ .
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حممد غامن الرميحي

ً
عاما للمجلس الوطني للثقافة
أستاذ علم االجتماع السياسي يف جامعة الكويت .عمل
سابقا رئيس حترير جملة “العربي” الكويتية ،وأمي ًنا ً
املهتمة
الكتب
من
عدد
له
فكرية.
وجمالت
بحثية
مؤسسات
عدة
يف
عضو
وهو
الوزراء.
والفنون واآلداب يف الكويت ،ومستشا ًرا يف ديوان رئيس
ٌ
ّ
حتصل على درجة الدكتوراه من جامعة درهام يف بريطانيا منذ عام .1973
بالتنمية يف دول اخلليج والثقافة العربيةّ .

حممد فهد الراشد

املدير التنفيذي ملركز أبحاث املياه يف معهد الكويت لألبحاث العلمية .عضو حايل ورئيس سابق يف جمعية علوم وتقنية املياه (جمعية
خليجية) ،وعضو اجلمعية العاملية ملوارد املياه .قام بتأليف أكرث من  30ورقة علمية وتقرير علمي وحتريرها ،إضافةً إىل عدة كتب حول املوارد
حتصل على درجة املاجستري عام  2008من جامعة لندن ،والدكتوراه يف علم املياه عام  1993من اجلامعة نفسها.
املائيةّ .

حمسن صالح

املدير العام ملركز الزيتونة للدراسات واالستشارات منذ عام  2004يف بريوت .أستاذ مشارك يف الدراسات الفلسطين ّية .صدر له العديد من
حتصل على شهادة الدكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر سنة .1993
الكتب والدراسات احملكّ مة واملقاالتّ .

حممود مراد

ً
ً
وباحثا يف عدة جامعات فرنسية ،منها  ESSECوباريس  4و 5و  .10نشر
حماضرا
أستاذا
أستاذ االقتصاد القياسي يف اجلامعة اللبنانية .عمل
ً
ً
حتصل على املاجستري
أبحاثا عدة يف جمالت علمية متخصصة.
يهتم بتحليل السالسل الزمنية يف اجملاالت االقتصادية واملالية واالجتماعيةّ .
ّ
يف الرياضيات التطبيقية من جامعة باريس  ،7والدكتوراه يف الرياضيات التطبيقية (اقتصاد قياسي) من جامعة باريس .7

مرمي راشد اخلاطر

نائب مدير عام مركز الدوحة حلرية اإلعالم ،كاتبة وإعالمية ،عضو اللجنة القطرية لتحالف احلضارات .عضو سابق يف جملس إدارة شبكة اجلزيرة
الفضائية ،وجملس إدارة قناة اجلزيرة لألطفال ،واللجنة الدائمة لالنتخاباتّ .
ترأست حملة “نحو فضاء إعالمي مسؤول” احلاصلة على جائزة
متخصصة يف جمال اإلعالم والعالقات الدولية .لها عمود صحفي بعنوان “مداد القلم” يف الشرق القطرية.
أفضل حملة عربية عام .٢٠٠٩
ّ
وتعد الدكتوراه حال ًّيا يف اجلامعة األسرتالية الوطنية ،كانربا،
حتصلت على املاجستري يف اإلعالم من اجلامعة األمريكية  -واشنطن دي سي.
ّ
ّ
أسرتاليا.

مستورة سهل جمعه
سهل

ً
ً
مساعدا يف قسم االقتصاد يف كلية علوم اإلدارة واالقتصاد يف جامعة
أستاذا
سابقا
أستاذ االقتصاد املساعد يف جامعة أبو ظبي .عملت
ً
حتصلت على املاجستري يف اقتصاديات التنمية من جامعة اجلزيرة يف السودان ،وعلى درجة الدكتوراه يف االقتصاد من
البطانة يف السودانّ .
جامعة الزعيم األزهري يف السودان.
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مسفر بن علي
القحطاين

املدير التنفيذي ملركز األمري عبد احملسن بن جلوي للبحوث والدراسات يف الدمام .أستاذ كرسي يف قسم الدراسات اإلسالمية والعربية -
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن .خبري يف القانون الدويل اإلنساين التابع ملنظمة الهالل األحمر الدويل إحدى منظمات املؤمتر اإلسالمي.
حتصل على درجة الدكتوراه يف أصول الفقه اإلسالمي واملاجستري يف السياسة
أستاذ زائر للمعهد األوروبي للدراسات اإلنسانية يف فرنساّ .
الشرعية.

مشاري حمد الرويح

باحث يف القضايا اإلسالمية والعالقات الدولية .له عدة مؤلفات يف موضوع اإلسالم والنظرية الدولية املعاصرة ،منها كتاب “الدول ال تذهب إىل
حتصل على درجتي املاجستري والدكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة درهام يف
اجلنة :نحو نظرية للفعل اإلسالمي يف العالقات الدولية”ّ .
بريطانيا.

معن طالع

باحث يف مركز عمران للدراسات اإلسرتاتيجية .عمل ً
باحثا يف مركز شام للدراسات السياسية .حاصل على شهادة املاجستري يف العلوم
السياسية تخصص دراسات سياسية من جامعة دمشق.

منصور هو يو شيانغ

مهتم بآداب اللغة العربية
وكيل كلية اللغة العربية يف جامعة بكني للدراسات الدولية ،ورئيس التحرير التنفيذي لنشرة “الدراسات العربية”.
ّ
حتصل على درجة املاجستري من كلية اللغة العربية يف جامعة الدراسات
وشؤون الشرق األوسط .له العديد من الدراسات يف هذا اجملال.
ّ
ّ
مرشح لنيل درجة الدكتوراه من معهد دراسات الشرق األوسط/جامعة شانغهاي للدراسات الدولية.
الدولية يف بكني .وهو

ميساء زهدي اخلواجا

أكادميية سعودية .أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية  -كلية اآلداب  -جامعة امللك سعود .عضو اللجنة العلمية يف كرسي األدب
حتصلت على شهادة
السعودي  -جامعة امللك سعود .عضو اللجنة االستشارية يف الربنامج الثقايف ملهرجان اجلنادرية من عام  2011إىل ّ . 2013
دكتوراه الفلسفة يف اللغة العربية وآدابها ،جامعة امللك سعود.

ميمونة بن عيشوبة

ً
سابقا أستاذة مساعدة يف جامعتي خميس مليانة والبليدة .أجنزت عدة أبحاث أكادميية يف موضوع
باحثة يف العلوم االجتماعية .عملت
األسرة اجلزائرية والظواهر االقتصادية املرتبطة مبجتمعات املنطقة .شاركت يف دورة تدريبية يف العلوم االجتماعية يف جامعة باريس . 8
حتصلت على املاجستري يف علم االجتماع من جامعة اجلزائر  - 2كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
ّ
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مهدي مربوك

أكادميي تونسي وناشط حقوقي وسياسي ،مدير فرع املركز العربي لألبحاث يف تونس .أستاذ حماضر يف اجلامعة التونسية ،تولّى بعد انتخابات
تشرين األول  /أكتوبر  2011حقيبة وزارة الثقافة خالل  .2014 -2012وعضو اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون .له العديد من الكتب واملؤلفات.
حتصل على الدكتوراه والتأهيل اجلامعي اختصاص علم االجتماع.
ّ

ناصر أحمد بن غيث

مهم باللغة اإلنكليزية
حماضرا يف جامعة السوربون الفرنسية  -فرع أبوظبي  .2011 - 2009 -له كتاب
باحث يف التكتالت االقتصادية الدولية .عمل
ً
ّ
حتصل على درجة املاجستري يف القانون الدويل من جامعة كيس ويسرتن ريزيرف ،ودرجة
عن عملية صنع القرار يف منظمة التجارة العاملية.
ّ
الدكتوراه يف القانون االقتصادي الدويل من جامعة إسكس يف بريطانيا.

ناصر الصانع

ضد الفساد.
نائب سابق يف الربملان الكويتي ،ورئيس املنظمة العاملية للربملانيني ّ

ناجي أبي عاد

مقرها بريوت .تولّى منصب اختصاصي
يشغل منصب مدير العمليات/كبري مستشاري شركة برتولب  ،Petrolebوهي شركة نفط
ّ
إسرتاتيجيات البحوث واإلعالم يف مكتب نائب رئيس جملس وزراء دولة قطر ،وزير الطاقة والصناعة ،قبل تعيينه يف منصب كبري مستشاري
الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول الدولية .درس يف اجلامعة األمريكية يف بريوت قبل حصوله على شهادة الدكتوراه يف اقتصاد الطاقة
من جامعة غرونوبل يف فرنسا.

ناصر غربي

أستاذ يف جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان يف اجلزائر ،وعضو دائم يف خمرب البحث “النقود واملؤسسات املالية يف املغرب العربي” .شارك يف
حتصل على درجة الدكتوراه يف اختصاص نقود مالية وبنوك من جامعة تلمسان
العديد من املشاريع البحثية وامللتقيات الدولية واحمللية.
ّ
يف اجلزائر حتت عنوان“ :دراسة إمكانية إقامة منطقة نقد مثلى بني دول جملس التعاون اخلليجي”.

نصار اخلالدي
ّ

نائب رئيس حترير جريدة الكويتية ،واملدير التنفيذي جملموعة قياس لالستشارات السياسية ،ورئيس الشبكة العربية الستطالعات الرأي العام
“شعار” ،ورئيس شركة تقييم األداء لالستشارات اإلدارية واالقتصادية .عضو مركز التفكري اإلسرتاتيجي يف إسطنبول.

النور حمد

يعمل الدكتور النور حمد ً
ً
ومشرفا علم ًّيا على املوقع اإللكرتوين للمركز ،ومسؤو ًلا عن قسم
باحثا يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
ومديرا لتحرير جملة “سياسات عربية” التي يصدرها املركز .تشمل اهتماماته البحثية اخلصائص الثقافية للسودان وشخصية
التحرير العربي،
ً
السودان احلضارية ،إضافةً إىل قضايا القرن اإلفريقي وارتباطاته بالعامل العربي .حاصل على دكتوراه الرتبية يف الرتبية الفنّية من جامعة إلينوى
يف الواليات املتحدة األمريكية.
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هادي مشعان

رئيس قسم العلوم السياسية  -كلية القانون والعلوم السياسية يف جامعة األنبار يف العراق ،وعضو يف هيئة تدريسها .له عدد من الكتب
ً
سابقا يف هيئة تدريس جامعة التحدي
واألبحاث واملقاالت املنشورة ،فض ًلا عن املشاركة يف العديد من املؤمترات احمللية والدولية .عمل
يف ليبياّ ،
حتصل على شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة بغداد.
وترأس قسم العلوم السلوكية فيهاّ .

هتون أجواد الفاسي

ومؤرخة وكاتبة سعودية ،متخصصة يف تاريخ املرأة يف اخلليج العربي ،وكاتبة يف جريدة “الرياض” .لها العديد من الكتب والبحوث
أكادميية
ّ
حتصلت على املاجستري من جامعة امللك سعود ،وعلى شهادة الدكتوراه يف التاريخ القدمي ،قسم دراسات
باللغتني العربية واإلنكليزية.
ّ
الشرق األوسط ،جامعة مانشسرت يف بريطانيا.

وليد سرحان

حتصل على املاجستري من جامعة غالسكو يف اململكة
باحث يف علم االجتماع .وهو باحث زائر يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتّ .
املتحدة ،وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة دبلن (ترينتي) يف إيرلندا.

وليد زوكاين

حتصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب قسم
مدير حترير جريدة “القبس” الكويتية .وهو صحايف وأديب .عضو احتاد الكتاب واألدباء العرب.
ّ
الصحافة واإلعالم  -جامعة دمشق.

وفاء الرشيد

باحثة وكاتبة سعودية .عملت باحثة يف منظمة اليونسكو عام  ،1995ومستشارة يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام  2002يف الرياض .وهي
الرئيس التنفيذي لشركة التمكني .متارس الكتابة الصحفية وتنشر مقاالتها يف صحيفة “احلياة”  ،2004ثم يف صحيفة “الشرق” السعودية.

ياسني نعمان

رئيس وزراء ووزير ميني سابق .يشغل منصب أمني عام احلزب االشرتاكي اليمني حال ًّيا .وهو عضو ونائب رئيس مؤمتر احلوار الوطني اليمني.
حتصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة ،وعلى الدكتوراه يف العلوم االقتصادية من دولة اجملر.
ّ
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