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جدول األعمال

املشاركون

جدول األعمال

اليوم األول :السبت  13أيلول /سبتمرب 2014
التسجيل 9:00 -8:30

كلمة دولة الدكتور عبدال ّله النسور
رئيس الوزراء األردين

مدخل إفتتاحي :عزمي بشارة
اسرتاحة قهوة 10:00 -9:45

حماضرات افتتاحية 11:00-10:00
رئيس اجللسة :الصادق الفقيه

برهان غليون (الطائفية يف الصراعات الوطنية واإلقليمية )
أحمد بيضون (للطائفية تاريخ :يف شروط تشكّ ل الطوائف مبا هي وحدات سياسية)
اسرتاحة قهوة 11:30 -11:00

اجللسة األوىل 13:00 -11:30
قاعة ()1

قاعة ()2

يف الدولة وإعادة إنتاج الطائفية :مداخل نظرية ()1

اجلذور التاريخية وتطييف الصراعات اإلقليمية

رئيس اجللسة :حممد املسفر

أحمد الفلوجي (مدخل لدراسة املسألة الطائفية :حتليل املصطلحات
وآثارها يف اجملتمع)
أشرف عثمان (الدولة النيوباترميونيالية يف املشرق العربي :يف املنطق العصبوي
وإعادة إنتاج الطائفية)
كمال عبد اللطيف (من خطاب الطائفية إىل جمتمع التعدد واملواطنة)
مروة البدري (الطائفية بناء أم تكوين جمتمعي :دراسة نظرية ملفهوم بناء أو اخرتاع
الطائفية يف األدبيات الغربية والعربية)

رئيس اجللسة :وليد عبد احلي

أحمد صنوبر (أثر البيئة السياسية يف الفتاوى الطائفية
بان احلرب العثمانية الصفوية)
حمجوب الزويري (املذهبية يف املشرق العربي احلديث:
احلالة العثمانية الصفوية)
حممد حمشي (الطائفية كأداة للسياسة اخلارجية)
ياسر جزائريل (الطائفية بني الهوية والسياسة الدولية)

غداء 15:00-13:00

اجللسة الثانية 16:30-15:00
قاعة ()1

قاعة ()2

يف الدولة وسياسات الهوية وإعادة إنتاج الطائفية ()2

اجلذور التاريخية وتطييف الصراعات اإلقليمية

رئيس اجللسة :كمال عبد اللطيف

رئيس اجللسة :جمانة غنيمات

إميل بدارين (من الطائفية االجتماعية إىل الطائفية السياسية)
بالل الشوبكي (األنظمة الهجينة يف املشرق العربي ودورها يف حتويل اخلالفات
السياسية إىل صراع هو ّيات)
ع ّباد يحيى (مقاربة نقدية لفهم العالقة بني اإلحصاء وصناعة الطائفية وتكريسها)
عبد الوهاب األفندي (طوائف اخلوف :تأمالت يف أساطري التخويف
وصناعة التقسيم الطائفي)

حسن أبو هنية (السلفية اجلهادية واملسألة الطائفية :صراع هويات
منوذجا)
يف مشرق جديد  -داعش
ً
سامية إدريس (الطائفية يف الشرق األوسط الكبري :الصراع على السلطة
يف زمن العوملة)
حممد حبش (الصراع السني الشيعي :قراءة يف اجلذور  ..أسباب الصراع وآفاق
اللقاء)
ناجي الهتاش (األزمة السورية والطائفية اإلقليمية)

اسرتاحة قهوة 17:00 -16:30

اجللسة الثالثة 18:30 -17:00

يف الدولة وسياسات الدولة وإعادة إنتاج الطائفية ()3

قضايا وحاالت

رئيس اجللسة :اخليف الطراونة

رئيس اجللسة :سعود املوىل

زين الدين خرشي (آليات إنتاج وإعادة إنتاج النظام الطائفي:
تأمالت يف احلالة اللبنانية)
عزيز عبيد (تعريب الطائفية يف املشرق العربي وضرورات تفعيل املسؤولية
القانونية والضرورة احلكومية السياسية)
حممد الكوخي (االستعمار الفرنسي وصناعة مشكل األقليات :عسكرة األقليات
وصناعة الطائفية السياسية يف املشرق العربي)
نوري دريس (الدولة  -األمة ،الطائفية والفضاء العمومي يف العامل العربي)

عبد الرزاق أمقران (شاهد على الطائفية من املنفى :حالة أمني معلوف)
عبد اللطيف املتدين (نحو منوذج للتعايش بني الطوائف)
مارلني نصر (موقع البعد الطائفي يف األبحاث الصادرة عن مركز كارنيغي للشرق
األوسط)2014-2011 :
نائل جرجس (الشرعة الدولية حلقوق االنسان وحقوق األقليات الدينية يف املشرق
العربي)

اليوم الثاين :األحد  14أيلول /سبتمرب 2014
حماضرتان افتتاحيتان 10:00-9:00
رئيس اجللسة  :مارلني نصر
طارق مرتي (عن املسيحيني العرب)
وجيه كوثراين (امليثاقية الطوائفية وأزمة بناء الدولة :دروس يف اخملرب اللبناين)
اسرتاحة قهوة 10:30-10:00

اجللسة الرابعة 12:00-10:30
قاعة ()1

قاعة ()2

يف املسائل الطائفية واإلثنية يف العراق ()1

األقليات يف النظام الفقهي اإلسالمي بني التعصب
وإمكانيات االنفتاح

رئيس اجللسة :مها اخلطيب
سعد سلوم (أقليات العراق بعد مرور أكرث من عقد على االحتالل األمريكي للعراق)
منوذجا)
شروق إياد (الطائفية وإشكالية الهوية واالندماج :العراق
ً
فالح عبد اجلبار (بناء األمة-الدولة ومشكلة االنشطارات الدينية /املذهبية :من
التسييس إىل العسكرة  -مقاربة سوسيولوجية سياسية "منوذج العراق")
هادي ربيع (أزمة العنف الطائفي يف العراق :األسباب وآفاق احلل)

رئيس اجللسة :نايف الشمري
إدريس مقبول ("التكفري الطائفي" أو "من سماحة الدين إىل ضيق األيديولوجيا")
الكور اخملتار احلاج (اخلطاب اإلسالمي ومظاهر التح ّيز)
حمادي ذويب (املوقف من اآلخر يف الفكر اإلسالمي من التعصب إىل التسامح :بعض
منوذجا)
املسائل األصولية
ً
معتز اخلطيب (األقليات الدينية يف الوعي الفقهي :النظام الفقهي ومأزق الدولة)

اسرتاحة قهوة 12:30-12:00

اجللسة اخلامسة 14:00-12:30
قاعة ()2

قاعة ()1

يف املسائل الطائفية واإلثنية يف العراق ()2

املسألة الطائفية يف مصر :مقاربات واجتاهات

رئيس اجللسة :باسم الطويسي
جالل مصطفى (عدم االستقرار السياسي يف العراق ما بعد :2003
هل الفدرالية اإلثنية هي السبب؟)
حيـدر سعيـد (الطائفية السياسية يف العراق ،إنكارا واعرتافا)
رشيد اخليون (مظاهر وكوامن املسألة الطائفية والعرقية يف العراق)
نوشريوان سعيد (وصفة تقاسم السلطة ملدينة كركوك املتنازع عليها)

رئيس اجللسة :عمرو عثمان
حسن عبيد (احلركات السياسية اإلسالمية ومقاربتها ملسألة الطوائف واملذاهب:
منوذجا)
اإلخوان املسلمون والدعوة السلفية يف مصر
ً
حنان بن نادي (مفارقات احلريات الدينية والعنف املذهبي يف مصر)
عبده الربماوي (احلراك االجتماعي القبطي :جداالت الطائفة والثورة)
لور جرجس (الدولة املصرية ،صناعة األقليات واملواطنة :الثورة املستحيلة)

غداء 16:00 -14:00

اجللسة السادسة 18:00 -16:00

الدولة املذهبية والطائفية :إقليم اجلزيرة العربية  -تاريخ
وإشكاليات
رئيس اجللسة :الشيخة حصة آل ثاين
أحمد اإلسماعيلي (التعددية اإلثنية واللغوية والدينية يف ُعمان وعالقتها باالستقرار
السياسي)
أحمد العويف (الهوية الشيعية يف صريورة سياسية :تطور جمال القوة وإعادة إنتاج
الهوية الشيعية يف السعودية)
إسالم دية (أثر دعوة شبتاي تسفي املسيحانية اليهودية يف اضطراب العالقات بني
املسلمني واليهود يف اليمن ( :)1834-1667دراسة يف اقتصاد العنف والهندسة
االجتماعية)
حسن ماجد (شيعة البحرين بني خطاب األغلبية احمللية واألقلية اخلليجية)
فؤاد الصالحي (إعادة إنتاج التمايزات اجلهوية واملذهبية يف اليمن)

يف املسألة الطائفية يف بالد الشام :تاريخ وإشكاليات ()1
رئيس اجللسة :عبري دبابنه
أكرم كشي (الطائفة العلوية بني "الفانتازم" والواقع:
حماولة يف حتليل القراءة الطائفية لألحداث يف سورية)
عبد اهلل حنا (الطائفية ،والطبقية ،والوطنية يف تاريخ سورية احلديث واملعاصر)
منوذجا)
عزام أمني (الطائفية من منظور علم النفس االجتماعي :احلالة السورية
ً

اليوم الثالث :االثنني  15أيلول /سبتمرب
اجللسة السابعة 10:30-9:00
قاعة ()1

قاعة ()2

املواطنة مقابل الطائفية

يف املسألة الطائفية يف بالد الشام :تاريخ وإشكاليات ()2

رئيس اجللسة :أحمد نوفل

رئيس اجللسة :حممد أبو رمان

أحمد حطيط (املسألة الطائفية واملواطنة يف لبنان من
احلرب األهلية  1975إىل اتفاق الطائف)
فدوى نصريات (موقف الفكر العربي النهضوي يف بالد الشام من الطائفية والوحدة
منوذجا)
الوطنية :البساتنة
ً
حممد السعدي (أزمة دولة املواطنة بعد احلراك العربي :الفيدرالية
حل أم مأسسة للطائفية؟)

عبد امللك الزوم (الصورة النمطية وصناعتها للطوائف واألقليات يف بالد الشام يف
الرحالة الفرنسيني يف القرن التاسع عشر)
كتب َّ
فراس كرميستي (حادثة حلب  :1850دراسة يف أمناط العنف ودوافعه داخل املدينة
العربية أثناء الفرتة الباكرة للتنظيمات العثمانية)
حممد االرناؤوط (األقلية األلبانية يف سورية ودورها يف بروز السلفية املعاصرة:
منوذجا)
الشيخ ناصر الدين األلباين
ً

اسرتاحة قهوة 11:00-10:30
عرض مشروع بحثي حول :املسألة الطائفية يف غرداية (جنوب اجلزائر) 11:30-11:00

فريق البحث يف مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتماعية والثقافية  -وهران
مائدة مستديرة 13:30-11:٣٠

(العروبة والدولة والوطنية يف مواجهة التمزقات األهلية والسياسات الطائفية
وقومنة الهويات  ..إشكاليات وقضايا :حتديات وآفاق)
رئيس اجللسة :علي حمافظة
غداء 15:00-13:30

املشاركون

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

االسماعيلي
أحمد
ّ

ٌ
السياسي ،والدراسات االجتماع ّية ،له العديد من الدراسات والبحوث باللغتني
خمتص يف الدراسات الدين ّية؛ اﻹسالم
وكاتب عماينّ،
باحث
ٌ
ّ
ّ
العرب ّية والفرنس ّية ،حصل على املاجستري يف الدراسات االسالم ّية من جامعة الزيتونة .كما نال الدكتوراه من كلّية الدراسات التطبيق ّية العليا
بالسوربون ،له العديد من األبحاث والدراسات املنشورة.

أحمد العويف

ٌ
ومعيد يف قسم علم االجتماع
السياسي باجلامعة األمريكية يف واشنطن
دراسات عليا يف جمال علم االجتماع
سعودي ،وطالب
باحث
ٍ
ٌ
ّ
ّ
عدد
حتديدا) .له
الهوية وبناء الدولة احلديثة ودراسات احلركات االجتماع ّية (احلركات اإلسالم ّية
بقضايا
مهتم
ة،
بجد
العزيز
عبد
امللك
بجامعة
ً
ٌ
ّ
ّ
ّ
اجملتمعي وترابط املال والسلطة" الصادر من مركز
واملتحول :اخلليج بني الشقاق
من املساهمات البحث ّية ،شارك يف تأليف كتاب "الثابت
ّ
ّ
اخلليج لسياسات التنمية.

أحمد الفلوجي

ٌ
تخصص
مدرس يف كلّية القانون والعلوم السياس ّية جامعة األنبار ،يحمل درجة دكتوراه يف العلوم السياس ّية من جامعة بغداد
باحث
ّ
ّ
عراقيّ ،
ماد ًة دراس ّيةً يف ك ّل ّيات اإلدارة والعلوم اإلسالم ّية والقانون والعلوم السياس ّية منذ عام .2000
الفكر
ّ
درس أكرث من ّ 16
السياسيّ ،

أحمد بيضون

ٌ
ً
وهيئات علم ّيةٍ وثقاف ّيةٍ كثريةٍ ،
مشروعات
أستاذا للعلوم االجتماع ّية يف اجلامعة اللبنان ّية .اشرتك يف
السياسي ،عمل
ين يف االجتماع
ٍ
ٍ
باحث لبنا ّ
ّ
ً
جامعات فرنس ّيةٍ عديدةٍ ؛ حاضر واشرتك يف العديد من اللقاءات العلم ّية أو الثقاف ّية يف لبنان
زائرا يف
أو كان مسؤو ًلا عنها .كما عمل
ٍ
أستاذا ً
بلدا آخر .له العديد من الكتب واملؤلّفات.
ويف نحو من عشرين ً

أحمد حطيط

ٌ
وعميد لك ّل ّية اآلداب يف اجلامعة اإلسالم ّية يف لبنان ،حاز على إجازة دكتوراه يف التاريخ من جامعة السوربون األوىل يف باريس،
ومؤرخٌ لبناينّ،
باحث
ٌ
ّ
دكتوراه دولة ،يف التاريخ ،من جامعة القديس يوسف يف بريوت ودبلوم الدراسات العليا يف العلوم السياسية من كلية احلقوق يف اجلامعة
اللبنانية .له العديد من املؤلفات .وهو عميد سابق لكلية اآلداب يف اجلامعة اللبنانية .له عشرات املؤلّفات واألبحاث ،بالعرب ّية والفرنس ّية ،يف
اإلسالمي ،والعالقات الدول ّية.
العربي –
تاريخ العرب واملسلمني ،وتاريخ لبنان ،وقضايا الفكر
ّ
ّ

أحمد صنوبر

ٌ
حاصل على شهادة الدكتوراه يف علم احلديث من اجلامعة األردن ّية عام 2009
أستاذ علوم احلديث املساعد يف جامعة  29مايو ،إسطنبول ،تركيا،
وكان بحثه بعنوان "االتّجاهات احلديثية عند الشيعة اإلمام ّية ،دراسةٌ حتليل ّيةٌ نقد ّيةٌ " ،وله عدد من األبحاث املنشورة واملقبولة للنشر ،منها:
يل منها" وغريها.
"التش ّيع يف مدينة قم وأثره يف فهم الواقع
الروائي اإلمامي" و"فوضى التكفري يف بغداد وموقف اإلمام الغزا ّ
ّ

إدريس مقبول

ٌ
العامة واللسان ّيات العرب ّية من
خمتص يف الدراسات اللسان ّية وحتليل اخلطاب ،حصل على الدكتوراه يف اللسان ّيات
مغربي،
وأكادميي
باحث
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
اجلهوي ملهن
أستاذا للغو ّيات وحتليل اخلطاب باملركز
ك ّل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بجامعة حممد بن عبد اهلل بفاس سنة 2005م ،يعمل حال ًيا
ّ
الرتبية والتكوين مبكناس ،باملغرب.

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

إسالم دية

ٌ
ىل منذ  2009إدارة برنامج "فيلولوجيا املستقبل" ضمن الربامج البحث ّية التابعة ملنتدى
باحث
احلرة (أملانيا) ،حيث يتو ّ
ٌ
وحماضر يف جامعة برلني ّ
عموما
يهتم
احلرة يف الدراسات العرب ّية والسامية (.)2012
الدراسات عرب اإلقليم ّية بربلني ،حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برلني
ً
ّ
ّ
اإلسالمي إ ّبان االستعمار وحتّى يومنا.العربي
الفكري والتداخل الثقايفّ بني أورو ّبا واجملال
بدراسة وجوه التعالق
ّ
ّ
ّ

أشرف عثمان

رئيسا ملركز
مديرا ملركز دراسات السالم والتنمية باجلامعة وكذلك
السياسي يف جامعة القضارف بالسودان ،عمل
أستاذ علم االجتماع
ً
ً
ّ
ٌ
دراسات يف قضايا احلركات الدين ّية،
عدة
حتليل النزاعات بجامعة أم درمان اإلسالم ّية،
ٍ
حاصل على دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياس ّية ،له ّ
التعددية اإلثن ّية والثقاف ّية.
الهو ّية،
سياسات
ّ
ّ

أكرم كشي

ٌ
سا يف معهد العلوم السياس ّية مبدينة ليون ضمن إطار التحضري لرسالة الدكتوراه يف العلوم السياس ّية ويعمل باحث
باحث
مدر ً
ّ
سوري يعمل ّ
ً
خاص لدراسة األحداث اجلارية يف سوريا.
برنامج
مشاركا مع جمموعة الباحثني يف الدراسات املتوسط ّية والشرق األوسط ضمن
GREMMO
ٍ
ّ
ٌ
حاصل على ماجستري يف العلوم السياس ّية من جامعة ليون الثانية باختصاص الدميوقراط ّيات املقارنة.

إميل بدارين

ٌ
ٌ
حاصل على دكتوراه سياسات الشرق األوسط وثالث درجات ماجستري
فلسطيني يف سياسات الشرق األوسط والقض ّية الفلسطين ّية.
باحث
ّ
الفلسطيني منذ النكبة.
السياسي
كتاب لتحليل بنية اخلطاب
احلضري .يعمل اآلن على
يف العالقات الدول ّية ،العلوم السياس ّية والتخطيط
ٍ
ّ
ّ
ّ

برهان غليون

ٌ
السياسي يف جامعة السوربون يف باريس.
عربي ،أستاذ ومدير مركز دراسات الشرق املعاصر وأستاذ علم االجتماع
وباحث
مفكّ ر
ّ
ّ
سوري جمع أطياف املعارضة السور ّية
وطني
جملس
ألول
السياسي .اختري
دكتوراه الدولة يف العلوم اإلنسان ّية وأخرى يف علم االجتماع
ٍ
ً
ّ
ّ
ّ
رئيسا ّ
بعد انطالق الثورة السور ّية يف آذار  /مارس  .٢٠١١له العديد من املؤلّفات بالعرب ّية والفرنس ّية.

بالل الشوبكي

ٌ
باحث وحمل ٌ
فلسطيني ،عضو اجلمعية األمريك ّية للعلوم السياس ّية ،أستاذ العلوم السياس ّية يف اجلامعة العامل ّية اإلسالم ّية يف
سياسي
ّل
ّ
ّ
السياسي
الهوية واألنظمة احلزب ّية .له عشرات املنشورات املرتبطة بحركات اإلسالم
ماليزيا ،ترتكّ ز أبحاثه حول التغيري السياسي ومسألة
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العربي
الهوية والصراع
ودراسات
ّ
ّ
ّ

جالل حسني مصطفى

ٌ
حاصل علی املاجستري عام  ٢٠٠٨من قسم السياسة
طالب دكتوراه يف قسم السياسة من جامعة نيوكاسل يف اململكة املتّحدة منذ .٢٠١١
يف جامعة سوانزي يف اململكة املتّحدة .وعنوان أطروحته للدكتوراه "املؤسسات الفيدرالية يف العراق ودورها يف وجود عدم االستقرار
السياسي بعد  .٢٠٠٣وألقى فيها ً
السياسي يف العراق وأجندات النخبة السياس ّية).
بحثا حتت عنوان (االستقرار
ّ

اسم املشارك
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جياليل املستاري

أستاذ بحث مبركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتماع ّية والثقاف ّية ،وهران ،اجلزائر ،ومدير خمترب سوسيو أنرثوبولوجيا التاريخ والذاكرة .ناقش رسالة
الديني ،املسألة
يهتم حال ًيا مبوضوعات اخلطاب
دكتوراه يف الفلسفة الدين ّية عن موضوع تصنيف امللل والنحل عند كتّاب املقاالت القدامى.
ّ
ّ
اجلماعات ّية أو الطائف ّية مبنطقة غرداية وإشكال ّية املواطنة يف اجلزائر اليوم.

جياليل حاج سماحة

ٌ
أستاذٌ
تخصص
متحصل على دكتوراه يف
جامعي جزائري مدير مركز البحث يف األنرثوبولوجيا االجتماع ّية والثقاف ّية بوهران  -اجلزائر.
وباحث
ّ
ّ
ّ
البحثي :السوسيولوجيا والرتب ّية
ديداكتيكية (تعليمية) العلوم من جامعة عبد احلميد ابن باديس مبستغامن  -اجلزائر .أبرز جماالت اهتمامه
ّ
ّات وطن ّيةٍ ودول ّيةٍ .
واالقتصاد
عدد من املنشورات يف جمل ٍ
الريفي ،له ٌ
ّ

حسن أبو هنية

ٌ
و"احلل
ري يف شؤون احلركات اإلسالم ّية .له جمموعة من الدراسات والكتب؛ منها" :املرأة والسياسة يف احلركات اإلسالم ّية"،
ّ
باحث أرد ّ
ين وخب ٌ
اإلسالمي يف األردن ،اإلسالم ّيون والدولة ورهانات الدميقراط ّية واألمن" باالشرتاك ،وله جمموعةٌ واسعةٌ من املقاالت الدراسات واألبحاث
ّ
املنشورة يف جمال الدراسات اإلنسان ّية واالجتماع ّية ،واحلركات اإلسالم ّية.

حسن عبيد

ٌ
ٌ
حاصل على املاجستري يف العلوم
فلسطيني ،طالب دكتوراه يف قسم العلوم السياس ّية يف جامعة ديسبورغ-إيسن يف أملانيا،
باحث
ّ
الدميقراطي،
التحول
االجتماع ّية من جامعة بريزيت ،لديه العديد من الدراسات واألبحاث املنشورة ،تتناول أبحاثه احلركات اإلسالم ّية ودورها يف
ّ
ّ
واحلركات االجتماع ّية.

حسن ماجد

ٌ
ٌ
حاصل على شهادة الدكتوراه يف اآلداب من جامعة سندرالند الربيطان ّية وقد تناولت أطروحته صورة اإلسالم واملسلمني يف
بحريني،
باحث
ّ
ً
سابقا وله
مدرس بجامعة البحرين
مهتم بقضايا البحرين واخلليج
الرواية الربيطان ّية املعاصرة.
ّ
العربي ومؤلّف كتاب "حركة ّ
ّ
الردة يف البحرين"ّ .
جمموعةٌ من األبحاث املنشورة.

حمادي ذويب

ٌ
باحث تونسي وأستاذٌ
اإلسالمي
متخصص يف قضايا الفكر
حماضر بقسم اللغة العرب ّية بك ّل ّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية بصفاقس  -تونس.
ّ
ّ
ٌ
والفكر األصويلّ.

حنان بن نادي

باحثةٌ مغرب ّيةٌ مقيمةٌ يف هولندا ،وهي باحثةٌ يف العلوم االجتماع ّية تقوم بإعداد رسالة الدكتوراه يف قسم األنرثوبولوجيا يف جامعة مانشسرت
باململكة املتّحدة .تشمل اهتماماتها البحث ّية العلمان ّية ،الدين ،األق ّل ّيات الدين ّية يف البالد اإلسالم ّية ،والتغ ّيرات يف السلطة الدين ّية يف العامل
اإلسالمي.
ّ
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رشيد اخليون

ٌ
حمر ًرا ثقاف ًيا ،من كتبه :األديان
عراقي ،دراسته العليا يف الفلسفة اإلسالم ّية ،أطروحته عن املعتزلة  ١٩٩١؛ مارس التدريس وعمل
وكاتب
باحث
ٌ
ّ
ّ
واملذاهب بالعراق ،مائة عام من اإلسالم السياسي بالعراق ،مذهب املعتزلة من الكالم إىل الفلسفة.

زين الدين خرشي

ٌ
مهتم مبواضيع :سوسيولوجيا
جزائري وأستاذ يف علم االجتماع ،بكلّية العلوم اإلنسان ّية واالجتماع ّية  -جامعة سطيف  – 2اجلـــزائــــــر،
باحث
ّ
ّ
االجتماعي.
العمل ،سوسيولوجيا االقتصادات الريع ّية ،سوسيولوجيا احلراك والتغ ّير
ّ

سامية ادريس

وحتضر لدرجة الدكتوراه ،يف اختصاص األدب
باحثةٌ جزائر ّيةٌ وأستاذةٌ مساعدةٌ يف قسم اللغة العرب ّية وآدابها – جامعة عبد الرحمن مرية ـ بجاية
ّ
منوذجا".
الرمزي يف الرواية اجلزائر ّية املعاصرة ـ استلهام الصحراء
احلديث بجامعة اجلزائر موسومةً بـ" متثيل الصراع
ً
ّ

سعد سلوم

ٌ
عراقي ،يشغل منصب رئيس وحدة البحوث والدراسات االسرتاتيج ّية يف ك ّل ّية العلوم السياس ّية-اجلامعة املستنصرية ،رئيس
وأكادميي
باحث
ّ
ّ
عدد من
العراقي حلوار األديان .أنتج العديد من األفالم الوثائق ّية وله
مؤسسي اجمللس
مؤسسة مسارات للتنمية الثقاف ّية واإلعالم ّية ،من
ٌ
ّ
ّ
ّ
املؤلّفات املنشورة.

شروق أياد

مدرسةً يف ك ّل ّية العلوم
تخصص الفكر
باحثةٌ عراق ّيةٌ ،حتمل شهادة ماجستري علوم سياسية-
ّ
ّ
السياسي  -جامعة بغداد العام 2000وتعمل ّ
اإلسالم ّية-جامعة األنبار .من بحوثها املنشورة" :األحزاب اإلسالم ّية وإشكال ّية الدميقراط ّية يف العراق".

طارق مرتي

ً
االسرتاتيجي جلامعة القديس يوسف ورئيس جملس أمناء
سابقا .عضو يف اجمللس
العام لألمم املتّحدة يف ليبيا
اخلاص لألمني
املم ّثل
ّ
ّ
ّ
مؤسسة الدراسات الفلسطينية وعضو جملس إدارة املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .منذ نيسان  /أبريل  2005وحتى حزيران  /يونيو
ّ
درس يف
ُ 2011ع ّين يف أربع
ٍ
حكومات لبنان ّيةٍ متعاقبةٍ  ،فكان ً
وزيرا للبيئة والتنمية اإلدارية والثقافة واإلعالم وتولّى بالوكالة وزرارة اخلارجية .قبل ذلكّ ،
أكرث من جامعةٍ لبنان ّيةٍ وأورو ّب ّية وأمريك ّيةٍ .

ع ّباد يحيى

ٌ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،وسكرتري حترير دور ّية "تب ّين" للدراسات الفلسف ّية والثقاف ّية الصادرة عن
فلسطيني يف املركز
باحث
ّ
ّ
املركز .وترتكّ ز اهتماماته البحث ّية يف علم اجتماع املعرفة والثقافة واألدب ،ويبحث يف الشروط االجتماع ّية إلنتاج املعرفة .حاصل على درجة
األيديولوجي" ،من جامعة بريزيت.
العربي بثنائية املعريفّ /
املاجستري يف علم االجتماع عن أطروحة يف "نقد االنشغال
ّ
ّ
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عبد الرزاق أمقران

ً
حماضرا يف علم االجتماع الثقايفّ وعضو هيئة التدريس يف قسم علم االجتماع ،جامعة سطيف - 2اجلزائر.
أستاذا
جزائري ،يعمل
أكادميي
ً
ّ
ّ
خصصها
حاز على شهادة الدكتوراه يف علم اجتماع التنم ّية من جامعة قسنطينة ،ونشرت له خمسة ٍ
كتب إىل جانب عددٍ من املقاالت التي ّ
لنهاية األيديولوجيا وفكر أمني معلوف وجاك أتايل.

عبد اللطيف املتدين

ٌ
ً
ٌ
أستاذا
حاصل على الدكتوراه يف العلوم السياس ّية من جامعة الفال بكندا ،يعمل اآلن
العام والعلوم السياس ّية،
مغربي يف جمال القانون
باحث
ّ
ّ
فريق البحث حول احلَ كامة األمن ّية وحقوق اإلنسان بحوض البحر
العامة وحقوق اإلنسان بجامعة موالي إسماعيل باملغرب ،ويرأس بها
للحر ّيات
َ
ّ
ّ
املتوسط.
األبيض
ّ

عبد اهلل ح ّنا

مؤرخ سوري من مواليد  1932حائز على إجازة يف التاريخ عام  1958من اجلامعة السور ّية أ ّيام عزّها ،وعلى دكتوراه فلسفة (يف التاريخ من جامعة
وأهمها تاريخ الفلّاحني الذي مزج بني التاريخ املكتوب
والفكري لسورية وبالد الشام
اإلجتماعي
عددا من الكتب يف التاريخ
اليبزغ عام  )1965ألّف ً
ّ
ّ
ّ
ين يف الدولة السور ّية احلديثة".
واملروي ،ومؤلّف كتاب "اجملتمعان
األهلي واملد ّ
ّ
ّ

عبد امللك الزوم

سا يف قسم دراسات الشرق يف جامعة باريس الثامنة ( )8 Parisواملعهد العايل للغات وحضارات الشرق ()INALCO؛ لديه
مدر ً
يعمل ّ
ٌ
أن حصل على درجة الدكتوراه
أعمال علم ّيةٌ منشورةٌ يف جمل ٍ
ّات حمكّ مةٍ باللغتني الفرنس ّية والعرب ّية .تركّ زت أبحاثه يف أدب االستشراق ،بعد ْ
من جامعة فرنسوا رابليه باالشرتاك مع املركز العايل لدراسة عصري النهضة وما بعدها يف فرنسا.

عبد الوهاب األفندي

ٌ
ٌ
باحث سوداينّ ،أستاذٌ
مشارك يف العلوم السياس ّية مبركز دراسات الدميقراط ّية بجامعة "وستمنسرت " يف لندن ،ويشرف على برنامج
عضوا فريق املؤلّفني لتقرير التنمية البشرية العرب ّية ( )2004وقد عمل د .األفندي يف السابق يف
"الدميقراط ّية واإلسالم" باملركز وكان كذلك
ً
ودبلوماسي.
وحمر ٍر جمللّة،
وظيفة ط ّيار ٍ،
ّ
ّ

عبد الوهاب بلغراس

ٌ
والتصوف،
الديني
الوطني للبحث يف األنرثوبولوجيا االجتماع ّية والثقاف ّية –وهران -تركّ ز اهتماماته على الفكر
جزائري ،يعمل باملركز
باحث
ّ
ّ
ّ
ّ
واجملتمعي من خالل املدرسة إىل جانب املسائل الرتبو ّية.
ين
واجلمعا ّ
ّ

عبده الربماوي

ٌ
الدميقراطي ،وحقوق
مهتم مبوضوعات التنمية السياس ّية واإلصالح
مصري يعمل يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
باحث
ّ
ّ
ّ
العامة وقضايا التنمية املستدامة يف مصر واملنطقة العرب ّية
قدم خربته خالل العقدين املاض ّيني يف جمال إصالح السياسات
اإلنسانّ .
ّ
للعديد من الهيئات الدول ّية.
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عزام أمني

ٌ
ٌ
باحث يف جامعة ليون الثانية واجلامعة
االجتماعي وما بني الثقافات ،جامعة ليون الثانية يف فرنساُ .م ّدرس
سوري ،أستاذ علم النفس
باحث
ّ
ّ
العلمي
االجتماعي" التابع جلامعة ليون الثانية .عض ٌو يف املكتب
اخلاصة منذ عام  .2004عض ٌو يف خمرب "فريق البحث يف علم النفس
الكاثوليك ّية
ّ
ّ
ّ
الهو ّية واالنتماء والثقافة واالندماج
وأبحاث عن
مقاالت
عدة
للجمعية العامل ّية للبحث
ٍ
ٍ
ّ
العلمي يف ما بني الثقافات ،جنيف ،سويسرا .نُشرت له ّ
ّ
االجتماعي.
ّ

عزيز عبيد

العربي
االستشاري
منسق املركز
عراقي ،رئيس جملس أمناء املفوض ّية األورو ّب ّية للشراكة العرب ّية .عميد ك ّل ّية قانون كربالء.
أكادميي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
اخلاص بالشرق األوسط.
يل
زميل
االسكتلندي ملعاجلة املشكلة الطائف ّية.
مشارك يف املنتدى الدو ّ
ّ
ّ

فالح عبد اجلبار

ٌ
ٌ
زائر يف معهد الدراسات السياس ّية وعلم اإلجماع يف ك ّل ّية
السياسي ،وهو
عراقي يحمل شهادة الدكتوراه يف علم االجتماع
باحث
ّ
ّ
زميل ٌ
بريكبك من جامعة لندن .له العديد من املؤلّفات عن العراق والشرق األوسط األوسع ،حيث يركّ ز اهتماماته البحث ّية على علم اجتماع الديانات
وبناء الدول القوم ّية ،وكذلك على القبل ّية وعلى التشكيالت االجتماع ّية االقتصادية احلداث ّية.

فدوى نصريات

ً
مساعدا ،يف جامعة فيالدلفيا  -األردن ،حاصلةٌ على شهادة الدكتوراه من اجلامعة األردن ّية عام  ،2008ولها
أستاذا
باحثةٌ وأكادمي ّيةٌ أردن ّيةٌ ،تعمل
ً
العديد من اإلصدارات منها :كتاب "املسيحيون العرب وفكرة القومية العربية يف بالد الشام ومصر من عام  1840إىل  "1918وكتاب "دور السلطان
عبد احلميد يف تسهيل السيطرة الصهيون ّية على فلسطني من عام  1876إىل ."1909

فراس كرميستي

احلرة ،ويعمل ً
ٌ
ص بالفرتة العثمان ّية .ويركّ ز
باحثا يف مركز الشرق احلديث يف برلني.
باحث
متخص ٌ
ّ
ّ
سوري درس التاريخ يف جامعتي حلب وبرلني ّ
العربي للدولة العثمان ّية .يصدر له هذا العام كتاب" :حادثة حلب  :1850العنف
يف أبحاثه على قضايا االنتماء والعنف والكتابة التاريخ ّية يف اجملال
ّ
املديني" (باألملانية).
يف الفضاء
ّ

فؤاد الصالحي

ٌ
ٌ
السياسي يف جامعة
السياسي ،يشتغل حال ًيا أستاذ علم االجتماع
حاصل على درجة الدكتوراه يف علم االجتماع
ميني،
وباحث
أكادميي
ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
ين واملراكز البحث ّية
ين وحقوق اإلنسان وعض ٌو
ري
منظمات اجملتمع املد ّ
استشاري يف جمال اجملتمع املد ّ
مشارك يف عددٍ من ّ
صنعاء ،وهو خب ٌ
ّ
ين ويف قضايا السكان والتنمية،
يف اليمن .نشر العشرات من الدراسات واألبحاث يف جمال الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان واجملتمع املد ّ
السياسي.
والدولة والنظام
ّ

فؤاد نوار

ٌ
الوطني للبحث يف األنرثوبولوجيا االجتماع ّية والثقاف ّية بوهران  -اجلزائر منذ عشر سنوات ،ومدير حايل لقسم البحث
دائم يف املركز
باحث
ٌ
ّ
"سوسيو أنرثوبولوجيا الرتبية والتكوين" يف املركز نفسه .حاصل على الدكتوراه يف علم االجتماع واألنرثوبولوجيا .اشتغل يف مواضيع املواطنة
املرتبطة بتحليل الفعل االنتخابي ،وإشكاليات اندماج الشباب والنساء يف احلياة السوسيو-اقتصاد ّيةٍ .

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

كمال عبد اللطيف

ٌ
ومؤسسات البحث داخل املغرب وخارجه،
حماضر يف العديد من اجلامعات
العربي املعاصر،
باحث وأستاذٌ يف الفلسفة السياس ّية والفكر
ّ
ّ
ٌ
اجلامعي منذ السبعين ّيات.
يساهم يف الكتابة والبحث والتدريس
ّ

الكور السامل اخملتار
احلاج

ٌ
الديني والثقايفّ يف احلضارة اإلسالم ّية من جامعة السلطان
متحصل على شهادة الدكتوراه يف جمال احلوار
باحث موريتاينّ،
ّ
ّ
موالي اسليمان – املغرب ،وحملت أطروحته عنوان" :املشرتكات العقد ّية ودورها يف إرساء أسس التعايش" يعمل ً
الديني
باحثا يف جمال احلوار
ّ
والثقايفّ يف احلضارة اإلسالم ّية ،وله العديد من املنشورات واألبحاث احملكّ مة.

لور جرجس

جمازةٌ بالفلسفة وحاملة شهادة دكتوراه يف العلوم السياس ّية .باحثةٌ
العربي ،تعمل على مواضيع الثورة والكاريزما ومسألة
خمتصةٌ باجملال
ّ
ّ
األول " أقباط مصر" األوضاع الطائف ّية والتحوالّت السياس ّية يف مصر بني عامي  2005و.2012
"األق ّل ّيات" يف مصر ولبنان وسوريا عاجلت يف كتابها ّ
أنهت كتابها الثاين عن الثورة املصر ّية يف فرتة السنوات الثالث بعد  25كانون الثاين  /يناير.

مارلني نصر

ً
أستاذةٌ وباحثةٌ لبنان ّيةٌ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات يف مكتب بريوت .تتولّى تقييم
العلمي يف املركز
ومساعدة ملدير شؤون البحث
ّ
ّ
واملؤسسات البحث ّية واجلامع ّية يف لبنان.
األبحاث املقرتحة للنشر كما تساهم يف إعداد الندوات ،واملؤمترات العلم ّية ،والتنسيق بني املركز
ّ
نشرت العديد من الكتب والدراسات يف العلوم االجتماع ّية.

حمجوب الزويري

ٌ
باحث أردينّ ،أستاذ تاريخ الشرق األوسط املعاصر ورئيس قسم العلوم اإلنسان ّية يف جامعة قطر .حصل على درجة الدكتوراه يف تاريخ إيران
ً
ومديرا ملركز الدراسات اإليران ّية يف معهد دراسات الشرق األوسط والدراسات
زائرا
احلديث من جامعة طهران يف العام  .٢٠٠٢عمل
ً
أستاذا ً
ٌ
ٌ
ودراسات باللغات العرب ّية واإلجنليز ّية والفارس ّية.
إصدارات
االسالم ّية يف جامعة درم يف اململكة املتّحدة ،وللدكتور الزويري

حممد األرناؤوط

ومؤرخٌ
سوري ،عمل خالل  2012-1974يف جامعات بريشتينا (كوسوفو) والريموك وآل البيت (األردن) وهو اآلن يعمل يف قسم الدراسات
أكادميي
ّ
ّ
ّ
ين وبعده واإلسالم املعاصر يف
بعمان .يشتغل يف العالقات العرب ّية البلقان ّية خالل احلكم العثما ّ
اإلنسان ّية بجامعة العلوم اإلسالم ّية العامل ّية ّ
البلقان ،ومن ذلك الهجرات من البلقان إىل بالد الشام وتفاعالتها مع املنطقة.

حممد الكوخي

ٌ
باحث مبعهد دراسات السياسات االقتصاد ّية والتنم ّية بجامعة فيليبس ماربورغ بأملانيا ،ونائب رئيس مركز اجلنوب لألبحاث
مغربي،
كاتب
ٌ
ّ
ٌ
عدد من البحوث والدراسات
ودراسات التنمية بأكادير املغرب.
حاصل على درجة ماجستري من جامعة فيليبس ماربورغ بأملانيا سنة  ،2012نشر له ٌ
باللغتني العرب ّية واإلجنليز ّية يف جماالت خمتلفة منها االقتصاد والعلوم السياس ّية واالجتماع ّية والتاريخ واللسان ّيات.

اسم املشارك
حممد حبش

خمتصر السرية الذاتية
سوري ،الرئيس السابق جلمعية علماء الشريعة يف سوريا ،وأستاذ الدراسات اإلسالم ّية يف جامعة أبو ظبي.
أكادميي وباحث
ّ
ّ

حممد حمشي

ٌ
ٌ
جزائري ،أستاذٌ
حاصل على درجة الـماجستري يف العالقات الدول ّية،
مساعد يف قسم العلوم السياس ّية ،جامعة أم البواقــــــي ،اجلزائر،
باحث
ٌ
ّ
وهو بصدد حتضري أطروحة دكتوراه حتت عنوان "النقاش اخلامس يف حقل العالقات الدول ّية :نحو إقحام نظر ّية التعقّ د داخل احلقل" .تشمل
اهتماماته البحث ّية كلّا من حقل نظر ّيات العالقات الدول ّية ،الدراسات األمن ّية (النقد ّية) ودراسات احلوكمة العالـم ّية.

حممد سعدي

ٌ
يهتم بالتكوين ودعم القدرات يف جمال حقوق اإلنسان.
األول (املغرب)،
باحث
ّ
ّ
مغربي ،أستاذ العلوم السياس ّية وحقوق اإلنسان بجامعة حممد ّ
واألوروبي حلقوق اإلنسان .شارك يف
يل
حاصل على درجة الدكتوراه يف الدينام ّيات اجلديدة للعالقات الدول ّية ودرجة املاجستري يف القانون الدو ّ
ّ
العديد من املؤمترات العلم ّية الوطن ّية والدول ّية ،وحاز على جائزة الشيخ زايد للكتاب عام  .2008نشر العديد من املؤلفات.

مروة البدري

تدرجت الباحثة يف
باحثةٌ مصر ّيةٌ،
ٌ
مدرس بقسم العلوم السياس ّية جامعة حلوان ،حاصلةٌ على درجة الدكتوراه يف العالقات الدول ّية عام ّ ،2010
ظل
العمل
مدر ٍ
مدرس ،ولدى الباحثة العديد من األبحاث املنشورة منها بحث عن "اتّخاذ القرار يف ّ
ّ
س مساعدٍ إىل ّ
األكادميي من معيدةٍ إىل ّ
ظروف اخملاطرة".

مصطفى جماهدي

ٌ
أستاذٌ
اجلماعاتي
باحث ونائب مدير مكلّف بالبحث مبركز األنرثبولوجيا االجتماع ّية والثقاف ّية ،بوهران .أشرف على مشروع بحث" :غرداية :رهانات
ّ
االجتماعي ،دراسةٌ مقارنةٌ بني شباب مدينتي غرداية ووهران".
واجملتمعي ومشروع بحث " :الشباب واالندماج
ّ
ّ

معتز اخلطيب

ٌ
ً
زائرا يف
اإلسالمي واألخالق" يف جامعة حمد بن خليفة  -قطر .عمل
سوري ،أستاذ "املنهج ّية واألخالق" يف "مركز التشريع
باحث
أستاذا ً
ّ
ّ
ً
عدد من
ثم يف معهد الدراسات
جامعة قطر ويف جامعة بريوت اإلسالم ّية،
املتقدمة يف برلني .له ٌ
وباحثا ً
ّ
زائرا يف مركز الدراسات الشرق ّيةّ ،
الكتب واإلصدارات.

ناجي الهتاش

ٌ
حاصل على درجة الدكتوراه يف العلوم سياسية-
عراقي ،ورئيس فرع الدراسات الدول ّية بك ّل ّية العلوم السياس ّية-جامعة تكريت،
أكادميي
ّ
ّ
سياسة دولية ،نشر العديد من البحوث واملقاالت يف جملّات حمكّ مةٍ .

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

نائل جرجس

حاصل على شهادة الدكتوراه يف حقوق اإلنسان .عمل ً
ٌ
ٌ
باحثا يف جمال حقوق اإلنسان وحوار األديان يف جامعة جنيف
سوري،
وباحث
أكادميي
ّ
ّ
"حق األق ّل ّيات،
ها
أهم
ة
ي
األجنب
واللغات
ة
ي
العرب
سا يف جامعة باريس اجلنوب ّية .له العديد من املنشورات باللغة
كتاب بعنوان ّ
مدر ً
ٌ
ّ
ّ
ويعمل حال ًيا ّ
ّ
العربي" ،باللغة الفرنس ّية.
حالة املسيح ّيني يف املشرق
ّ

نوري دريس

السياسي
مهتم بدارسة االنعكاسات السياس ّية لالقتصادات الريع ّية على احلقل
السياسي بجامعة سطيف  - ٢اجلزائر.
أستاذ علم االجتماع
ّ
ّ
ّ
ويحضر حاليا أطروحة دكتوراه حتت عنوان :املمارسات الريع ّية ،الزبون ّية السياس ّية وإشكال ّية اجملتمع
واالجتماعي يف البلدان العرب ّية الريع ّية.
ّ
ّ
ين يف اجلزائر املعاصرة.
املد ّ

نوشريوان سعيد

ٌ
عراقي ،طالب دكتوراه يف السنة الثالثة يف قسم العلوم السياس ّية بجامعة نيوكاسل .تركّ ز اهتماماته البحث ّية على أسئلةٍ عن طبيعة
باحث
ّ
خاصةٍ على تقاسم السلطة ،كیف ّیة منع الصراعات العرق ّية وإدارتها يف مرحلة ما
الدميقراط ّية يف اجملتمعات املنقسمة ،مع الرتكيز بصورةٍ
ّ
بعد الصراع يف اجملتمعات التي مزّقتها احلروب.

هادي ربيع

ٌ
ً
سابقا يف جامعة
عراقي ،عض ٌو هيئة التدريس ورئيس قسم العلوم السياس ّية -ك ّل ّية القانون والعلوم السياس ّية بجامعة األنبار ،عمل
باحث
ّ
السياسي ،وله العديد من
متخصص يف الفكر
التحدي -بليبيا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم العلوم السلوك ّية يف الفرتة ما بني 2006-1999؛
ّ
ّ
ّ
الدراسات واألبحاث املنشورة.

وجيه كوثراين

ٌ
أستاذٌ
العلمي لإلصدارات .تشمل أبحاثه دراسات التّاريخ
ين يعمل يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو املدير
وباحث لبنا ّ
ّ
ً
مديرا للدراسات يف مركز دراسات الوحدة العرب ّية ومدير
سابقا
التاريخي .عمل الدكتور وجيه
االجتماعي وعلم اجتماع السياسة ومنهج ّية البحث
ً
ّ
ّ
حترير جملّة "منرب احلوار" يف بريوت .وشغل الدكتور كوثراين وظيفة أستاذ يف اجلامعة اللبنان ّية قبل عام .2005

ياسر درويش جزائريل

ٌ
ً
ويدرس العرب ّية والفرنس ّية واإليطال ّية ،إضافةً
مساعدا يف جامعة ()Fitchburg State University
أستاذا
سوري ،يعمل
وأكادميي
باحث
ً
ّ
ّ
ّ
ين والدراسات
العربي يف القرن العشرين.
ملادة عن العامل
تخرج من جامعة ويسكانسن-ماديسون ،وحصل على الدكتوراه يف األدب األملا ّ
ّ
ّ
ّ
االنسان ّية من جامعة ستانفورد ،له جمموعةٌ من األبحاث وكتاب عن االستشراق العربي.
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