العرب وروسيا :ثوابت العالقة وحتوالتها الراهنة
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جدول األعمال

املشاركون

العرب وروسيا :ثوابت العالقة وحتوالتها الراهنة
 24 - 23أيار /مايو 2015

جدول األعمال

اليوم األول  23أيار /مايو 2015
9:15-9:00

افتتاح املؤمتر
اجللسة األوىل :األبعاد التاريخية واحلضارية يف العالقات الروسية  -العربية وجتلياتها الراهنة
رئيس اجللسة :مروان قبالن

11:00-9:15

أليكبري أليكبريوف :العرب وروسيا يف خِ ضم التحوالت العاملية يف النظام الدويل :دور اخلربة التاريخية لتفاعل الثقافات وأهميتها
منوذجا
فصيح بدرخان :الق َيم األساسية للحضارة الروسية وتأثريها يف السياسة اخلارجية يف املاضي واحلاضر :الشرق األوسط
ً
كاظم هاشم نعمة :روسيا والوطن العربي  -الشرق األوسط بعد احلرب الباردة :الفرص والتحديات
مارينا أناتوليفنا سابرونوفا :ديناميكية العالقات الروسية -العربية ما بعد مرحلة القطبني ()2015-1990

11:30-11:00

اسرتاحة قهوة

اجللسة الثانية :املتغريات الدولية وانعكاساتها على الدور الروسي يف املنطقة العربية
رئيس اجللسة :عارف دليلة
13:00-11:30

فيصل أبو صليب :تأثري املتغريات اإلقليمية والدولية يف سياسة روسيا جتاه منطقة اخلليج العربي
جيمس نكسي :السياسة اخلارجية الروسية جتاه الغرب :نهاية األوهام
جون باركر :تأثري األزمة األوكرانية :مصالح روسيا يف الشرق األوسط
سيء بالنسبة للعامل العربي؟
كقوةٍ ُمراجِ عةٍ للنظامِ الدويل :خرب ج ّيد أم خرب
ّ
حممد حمشي :روسيا ّ

14:30-13:00

فرتة غداء

اجللسة الثالثة :املقاربات الروسية جتاه الربيع العربي
رئيس اجللسة :برهان غليون
16:00-14:30

مكسيم سوشكوف :روسيا والربيع العربي :مقاربات متغرية والتداعيات على السياسات اإلقليمية
مروان قبالن :قراءة يف السياسة الروسية إزاء األزمة السورية :الدوافع والتوجهات
عمر عبد العزيز :املوقف الروسي من األزمة اليمنية بعد الربيع العربي
سريغي سرتوخان :الفرص الضائعة يف العالقات العربية  -الروسية

16:30-16:00

اسرتاحة قهوة

اجللسة الرابعة :عالقات روسيا مع القوى اإلقليمية وأثرها يف املنطقة العربية
رئيس اجللسة :النور حمد
18:00-16:30

رود ثورنتون :العالقات الروسية  -اإليرانية وأثرها يف قضايا الشرق األوسط
النا راوندي-فدائي :العالقات الروسية  -اإليرانية يف عهد بوتني-روحاين
حسن أوزرمت :العالقات الرتكية  -الروسية مطلع األلفية :تدوير األزمات ،وحفظ التعاون
حممود حمارب :العالقات الروسية  -اإلسرائيلية بعد احلرب الباردة وتداعياتها عرب ًيا

18:30-18:00

اسرتاحة قهوة

19:30-18:30

حماضرات
كرمي مروة :قراءة نقدية للعالقات الروسية  -العربية وحتوالتها يف زمن اإلمرباطورية والعصر السوفياتي والزمن احلديث
أندريه كورتونوف :هل من دور لروسيا يف العامل العربي؟

اليوم الثاين  24أيار /مايو 2015
اجللسة اخلامسة :روسيا والعرب واإلسالم :تفاعل وانطباعات متبادلة
رئيس اجللسة :جمال العرضاوي
10:30-9:00

حممد املصري :اجتاهات الرأي العام العربي نحو روسيا
سالم مسافر :صورة العربي يف اإلعالم الروسي
أحمد عبد احلافظ فواز :اإلسالم يف روسيا :تسييس الهوية ما بني الدين واإلثنية
حممد احلاجي الدريسي :اجلالية العربية املهاجرة يف روسيا :أي دور لرتشيد العالقات بني الروس والعرب؟

11:00-10:30

اسرتاحة قهوة

اجللسة السادسة :السياسة الروسية جتاه قضايا املشرق العربي
رئيس اجللسة :عبد الوهاب القصاب
12:30-11:00

إميانويل كاراجيانس :السياسة اخلارجية الروسية يف شرق املتوسط :هل توجد حقًا سياسة؟
عصام عبد الشايف :السياسة الروسية جتاه مصر بعد ثورة  25يناير
أحمد سعيد نوفل :السياسة الروسية جتاه القضية الفلسطينية 2015-2000
طرق للتطوير
غاليا فازلينوفا :السياسة االقتصادية الروسية يف الدول العربية :البحث عن
ٍ

13:00-12:30

اسرتاحة قهوة

اجللسة السابعة :العالقات الروسية  -اخلليجية :االقتصاد والسياسة واألمن
رئيس اجللسة :جواد العناين
14:30-13:00

إيلينا ميلكوميان :العالقات السياسية الروسية مع دول منطقة اخلليج
ناصر بن غيث :جملس التعاون اخلليجي وروسيا :إشكالية التاريخ واالقتصاد والسياسة
ماجد الرتكي :العالقات الروسية  -السعودية
غريغوري كوساتش :األبعاد السياسية يف العالقات الروسية  -السعودية

16:00-14:30

اسرتاحة غداء

اجللسة الثامنة :السياسة الروسية يف املغرب العربي والقرن األفريقي
رئيس اجللسة :عبد الرحيم بنحادة
17:30-16:00

عبد الرحيم العطاوي :روسيا واملغرب :الثوابت والتحوالت
قاسم احلادك :الثابت واملتحول يف السياسة الروسية يف شمال أفريقيا (حالة املغرب واجلزائر)
عبد احلي علي قاسم صالح :آفاق العالقات الروسية  -الليبية يف ضوء تداعيات الفعل الثوري
حممد أحمد شيخ علي :العالقات الصومالية  -الروسية :املسار التاريخي ،واحلالة الراهنة ،واآلفاق املستقبلية

18:00-17:30

اسرتاحة قهوة

19:30-18:00

حلقة نقاشية عن العالقات العربية  -الروسية

املشاركون

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

إيلينا ميلكوميان

أستاذة يف قسم الدراسات الشرقية يف جامعة الدولة الروسية للعلوم اإلنسانية .تركّ ز أبحاثها على العالقات الدولية يف الشرق األوسط ،وتاريخ
دول اخلليج ،واملنظمات اإلقليمية .حصلت على شهادة الدكتوراه يف عام  1978من معهد الدراسات الشرقية يف األكادميية الروسية للعلوم،
وكان موضوع أطروحتها :التطور االجتماعي والسياسي للكويت بعد االستقالل.

إميانويل كاراجيانيس

أستاذ حماضر يف قسم الدراسات الدفاعية يف جامعة “كينجز كوليدج لندن” .له أبحاث منشورة على نطاق واسع عن السياسة الروسية اخلارجية،
وسياسات الطاقة ،واإلسالم السياسي يف آسيا الوسطى ،والعالقات بني دول احلوض الشرقي للبحر األبيض املتوسط.

أحمد سعيد نوفل

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الريموك األردنيةومتخصص يف العالقات الدولية ،والصراع العربي اإلسرائيلي ،وقضايا الوحدة العربية ،واإلصالح
زائرا يف جامعة بري زيت الفلسطينية ،وجامعة السوربون ،وجامعة فرساي
السياسي .عمل يف عدة جامعات عربية منها جامعة الكويت ،وأستاذًا ً
ومستشارا يف مكتب جامعة الدول العربية يف باريس .يحمل شهادة الدكتوراه يف السياسة الدولية من جامعة
بفرنسا ،وجامعة تورنتو الكندية،
ً
السوربون الفرنسية ،ودكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

أحمد عبد احلافظ فواز

مدرسا للعلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ،بجامعة القاهرة .وهو باحث زائر يف جامعة أبردين يف بريطانيا  .ترتكّ ز اهتماماته
يعمل
ً
البحثية على دراسة إشكاليات التعدد وسياسات الهوية واألقليات ،خاصة األقليات املسلمة يف االحتاد السوفياتي سابقً ا .حاصل على دكتوراه
العالقات الدولية من جامعة سانت أندروز بربيطانيا.

أليكبري أليكبريوف

رئيس قسم آسيا الوسطى والقوقاز يف معهد االستشراق التابع ألكادميية العلوم الروسية.

أندريه كورتونوف

املدير العام للمجلس الروسي للعالقات الدولية ..أسس وترأس مؤسسة موسكو العامة للعلوم .خريج معهد موسكو احلكومي للعالقات
الدولية ،والدراسات العليا يف معهد الواليات املتحدة وكندا  ،وحائز درجة الدكتوراه يف التاريخ من أكادميية العلوم السوفييتية  .ألّف ما يزيد عن
 120مادة منشورة ،مكرسة لتحليل العالقات األمريكية  -السوفييتية ،واألمريكية  -الروسية ،واألمن العاملي ،والسياسة الداخلية واخلارجية لالحتاد
السوفياتي وروسيا.

برهان غليون

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

جمال إبراهيم العرضاوي

مديرا ملكتب اجلزيرة مبوسكو .حاصل على درجة
يعمل يف قناة اجلزيرة مشرفً ا على برنامج “املشاء” الثقايف ( .)Peripateticعمل سابقًا
ً
املاجستري يف العلوم الفلسفية ،قسم علم اجلمال من جامعة كييف احلكومية ( 1988االحتاد السوفياتي).

جواد العناين

ئيسا
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية األردين ووزير للخارجية ما بني عامي  1997و .1998كما توىل عدة مناصب وزارية أخرى سابقً ا .عمل سابقً ا ًر ً
لقسم بحوث االقتصاد اخلارجي يف البنك املركزي األردين .حاصل على درجة املاجستري يف االقتصاد من جامعة فاندربيلت األمريكية والية تنسي
عام  ،1970وعلى درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة جورجيا بالواليات املتحدة األمريكية منذ العام .1975

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

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 من  1974إىل  ،2010وقد
مهمتني يف السفارة األمريكية يف موسكو .نال شهادة الدكتوراه من جامعة يائل.
أكمل
ّ

جيمس نيكسي

رئيس برنامج “روسيا وأوراسيا” يف املعهد امللكي للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” .جمال بحثه الرئيس هو العالقات بني روسيا ودول اجلمهوريات
أيضا مئات من جلسات النقاش بني اخلرباء عن الشؤون
ما بعد السوفياتية .له أوراق بحث ومقاالت منشورة يف كتب وجمالت عديدة .وقد نظم ً
الروسية واألوراسية خالل عمله يف تشاتام هاوس.

حسن سليم اوزرتيم

مدير مركز دراسات أمن الطاقة يف املنظمة الدولية للبحوث اإلسرتاتيجية ( .)USAKوهو مشارك يف سلسلة “عن تركيا” يف صندوق مارشال
أيضا حمرر مشارك يف اجمللة األكادميية “جملة القانون
األملاين ،وجملة “احملللني” الشهرية الرتكية الشهرية يف السياسة اخلارجية .وهو ً
والسياسة الدولية” .تشمل اهتمامات اوزرتيم يف البحث جماالت األمن ،واالقتصاد السياسي ،والطاقة ،وسياسات النخب ،وروسيا ،وحوض بحر
قزوين ،والسياسة اخلارجية الرتكية.

رود ثورنتون

يعمل مدرسًا يف جامعة كينجز كوليدج لندن ،هو منتدب حاليًا للعمل يف كلية جوعان بن جاسم للقيادة واألركان املشرتكة يف الوكرة يف قطر.
حصل على شهادته اجلامعية األصلية باللغة الروسية ،وكتب على نطاق واسع عن اجليش الروسي ..وهو مؤلف “احلرب غري املتكافئة :التهديد
واالستجابة يف القرن احلادي والعشرين” (مطابع بوليتي ،عام .)2007

سالم مسافر

كبري مراسلي قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة العربية وحملل سياسي ،عمل يف الصحافة الوطنية العراقية احمللية وبالتحديد يف صحيفة
اجلمهورية منذ أكرث من  30سنة .حصل على شهادة الدكتوراه يف الصحافة من جامعة موسكو احلكومية كلية الصحافة.

سريغي سرتوخان

حملل ومراقب سياسي يف دار النشر الروسية “كومريسانت” ،ويشرف على الربنامج األسبوعي التحليلي “خط أحمر” الذي تبثه وكالة سبوتنيك
الدولية ،مؤلف تقرير الرتويكا  Troika Reportالذي نشرته الشركة اإلعالمية “روسيا ما وراء العناوين” ،كما أنه مساهم منتظم يف وسائل إعالم
دولية رئيسة إلكرتونية ومطبوعة كاجلزيرة ،وبي بي سي العاملية ،وسي إن إن و.CCTB

ظافر حممد العجمي

املدير التنفيذي جملموعة مراقبة اخلليج .وعقيد ركن (متقاعد) يف القوة اجلوية الكويتية ،إضافة إىل كونه أستاذًا منتد ًبا يف جامعة الكويت،
ومساهما دائم يف الصحافة اخلليجية .حاصل على الدكتوراه يف أمن اخلليج العربي من كلية كمربيلي الربيطانية للقيادة واألركان يف دورتها األوىل
ً
يف الكويت.

عارف دليلة

مستشارا
كبري الباحثني االقتصاديني يف “مركز الشرق لألبحاث” يف اإلمارات .شغل سابقً ا منصب عميد كلية االقتصاد يف جامعة حلب ،وعمل
ً
اقتصاد ًيا يف الكويت بني عامي  ،1981و ،1986ثم أستاذً ا لالقتصاد يف جامعة دمشق حتى صرف من اخلدمة على خلفية بحوثه وحماضراته وكتبه
ومقاالته االقتصادية والسياسية ،كما اعتقلته على إثرها السلطات األمنية السورية .حاصل على درجة الدكتوراه يف االقتصاد من جامعة موسكو
(لومانوسوف) عام .1972

اسم املشارك
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عبد احلي علي قاسم
صالح

حماضر يف القانون العام (عالقات دولية) يف جامعة صنعاء .عمل باح ًثا يف املركز اليمني للدراسات اإلسرتاتيجية وله عديد املؤلفات واملنشورات
األكادميية .حاصل على دكتوراه يف القانون العام تخصص “عالقات دولية” من جامعة عبد املالك السعدي ،طنجة.2013 ،

عبد الرحيم العطاوي

أستاذ اللغة واألدب الروسيني ورئيس القسم ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة حممد اخلامس ،الرباط ( .)2005-1967حصل عام  1988على
ميدالية “بوشكني” للّغة واألدب الروس َي ْين .أحرز لقب دكتوراه الدولة ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة احلسن الثاين ،عني الشق ،الدار البيضاء
 ،1993وموضوعها“ :االستشراق الروسي والدراسات العربية واإلسالمية يف روسيا”.

عبد الرحيم بنحادة

عميد مشارك وأستاذ ومدير برنامج التاريخ يف كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .شغل سابقً ا منصب عميد
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة حممد اخلامس  -املغرب ،ومدير خمترب “املتوسط والعامل اإلسالمي” ،ومدير جملة هسربيس متودا 2009
.2014 -

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 باح ًثا يف مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية ،وباح ًثا يف الشؤون اإلسرتاتيجية يف مركز الدراسات الدولية يف جامعة بغداد.
حتصل على درجة الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية من جامعة كامبل يف الواليات املتحدة األمريكية.
ّ

عصام عبد الشايف

زائرا بعدد من اجلامعات املصرية (اإلسكندرية،
مدير إدارة البحوث والدراسات ،املركز الدبلوماسي للدراسات وفض املنازعات (قطر) .عمل أستاذًا ً
ودمنهور ،وبريوت العربية ،و 6أكتوبر) ،وأستاذًا باألكادميية العربية املفتوحة (الدمنارك) ،وجامعة رشد الرتكية االفرتاضية ،أحرز دكتوراه الفلسفة يف
العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.2009 ،

عمر عبد العزيز

حماضرا يف جامعة عدن،
ورئيسا جمللس إدارة النادي الثقايف العربي بالشارقة .كان
ورئيسا لتحرير جملة الرافد،
مديرا لألبحاث والتطوير،
يعمل حال ًيا
ً
ً
ً
ً
عاما ملعهد الفنون اجلميلة بعدن .وله عشرات املؤلفات يف الفلسفة وعلم اجلمال والنقد
عاما للتلفزيون باليمن اجلنوبي سابقً ا،
ومديرا ً
ومديرا ً
ً
ً
واالقتصاد.

غاليا فازليانوفا

عاما يف حقلي االستثمار والطاقة .يشمل
باحثة روسية يف الدراسات الشرقية ذات خربة عملية واسعة يف التجارة واألعمال لفرتة تزيد عن ً 15
النطاق احلايل الهتماماتها األكادميية واملهنية مسائل الطاقة يف دول جملس التعاون اخلليجي ،واالستثمار واألسواق املالية .حائزة درجة
املاجستري يف االقتصاد اإلقليمي من معهد الدراسات اآلسيوية واألفريقية يف جامعة موسكو احلكومية.

غريغوري كوساتش

أستاذ يف قسم الشرق املعاصر يف جامعة الدولة الروسية للعلوم اإلنسانية ،يف موسكو .تشمل جماالت تخصصه العالقات الدولية يف العامل
العربي والشرق األوسط وآسيا الوسطى ،واألحزاب السياسية يف العامل العربي وآسيا الوسطى .حصل على درجة الدكتوراه من معهد العلوم
السياسية يف األكادميية الروسية للعلوم ،يف عام  ،1978وكان موضوع أطروحته “التحالفات السياسية يف سورية.”1978 - 1960 :

فصيح بدرخان

باحث يف معهد االستشراق التابع ألكادميية العلوم الروسية ونائب رئيس املركز العلمي للحوار الروسي  -العربي.

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

فيصل أبو صليب

أستاذ مساعد يف قسم العلوم السياسية ،كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت ،منذ أيلول /سبتمرب  .2009ورئيس وحدة الدراسات األمريكية يف
كلية العلوم االجتماعية ،جامعة الكويت ( .)2014 - 2010له عديد دراسات وكتب حول السياسة األمريكية اخلارجية جتاه منطقة اخلليج .حاصل على
الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة مانشسرت  University of Manchesterيف اململكة املتحدة عام .2009

قاسم احلادك

أستاذ باحث يف التاريخ املعاصر ،مهتم بالبحث يف جماالت التاريخ املعاصر والراهن والعالقات الدولية .شارك يف عدة ندوات وطنية ودولية ،وله
جمموعة من الدراسات واملقاالت املنشورة يف دوريات حمكمة .حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل يف فاس
باملغرب.

كاظم هاشم نعمة

رئيس حترير جملة الدراسات الدولية ،شغل منصب رئيس مركز الدراسات الدولية جامعة بغداد ،والدراسات اإلسرتاتيجية يف جامعة البكر والدراسات
اإلقليمية يف ليبيا .له العديد من الكتب والدراسات املنشورة يف العالقات الدولية .حاصل على املاجستري والدكتوراه من جامعة ويلز ،كلية
السياسة الدولية واإلسرتاتيجية يف ابريستوث.

كرمي مروة

مفكر يساري ،شغل منصب نائب األمني العام للحزب الشيوعي اللبناين منذ  1984وحتى عام  .1992دأب خالل مسريته املهنية على الكتابة يف
الصحافة العربية .له مساهمات متعددة يف جمال الفكر السياسي والنظري .تتناول قضايا الثقافة يف العامل العربي ،ومسائل االشرتاكية،
مطبوعا ،ونشر العديد من الدراسات يف جملة “الطريق”.
والقضايا العربية الكربى ،إذ ألّف ما يزيد عن  20كتا ًبا
ً

النا راوندي-فدائي

زميلة باحثة وحماضرة يف اللغة الفارسية يف معهد الدراسات الشرقية التابع لألكادميية الروسية للعلوم يف موسكو .نشرت مقاالت عديدة عن
الشؤون اإليرانية الداخلية واخلارجية .أحرزت درجة املاجستري من معهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية ،والدكتوراه من قسم الدراسات اإليرانية
يف معهد الدراسات الشرقية يف موسكو.

ماجد الرتكي

إصدارا
رئيس مركز اإلعالم والدراسات العربية  -الروسية ،عضو أكادميي يف أكادميية العلوم االجتماعية الروسية ،منذ العام  .2009وله ما يزيد على 20
ً
علم ًيا يف اجملاالت اإلعالمية والسياسية والتاريخية ،إضافة إىل اإلشراف على عدد من الرتجمات من الروسية إىل العربية .حاصل على دكتوراه الدولة
يف العلوم السياسية ،جامعة موسكو .2004 ،ودكتوراه يف األنظمة والسياسات اإلعالمية ،جامعة اإلمام  -الرياض .1998

مارينا سابرونوفا

باحثة يف قسم االستشراق يف معهد العالقات الدولية التابع لوزارة اخلارجية الروسية.

حممد احلاجي الدريسي

أستاذ باحث يف العلوم االجتماعية والعالقات الدولية يف جامعة القاضي عياض مبراكش ،املغرب .له عدة مؤلفات يف جمال هجرة النخب
والكفاءات .وحاز درجة الدكتوراه يف القانون الدويل والعالقات الدولية عام .2011

حممد املصري

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

حممد أحمد شيخ علي

تنصب اهتماماته البحثية يف جماالت السياسة،
أستاذ العلوم السياسية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية والسياسية ،جامعة أفريقيا العاملية.
ّ
واجملتمع املدين ،واألديان ،والتنمية ،وعالقات أفريقيا الدولية .كتب وساهم يف تأليف خمسة كتب يف جمال الدراسات األفريقية .حاصل على
الدكتوراه يف الدراسات األفريقية ،من معهد الدراسات األفريقية واآلسيوية ،جامعة اخلرطوم عام .2004

اسم املشارك

خمتصر السرية الذاتية

حممد حمشي

باحث دكتوراه يف جامعة باتنة ،اجلزائر ،وأستاذ مساعد يف العالقات الدولية يف جامعة أم البواقي ،اجلزائر .هو اآلن بصدد حتضري أطروحة دكتوراه
بعنوان“ ،النقاش اخلامس يف حقل العالقات الدولية :نحو إقحام نظرية التعقد داخل احلقل” .تشمل اهتماماته البحثية كلًا من حقل نظريات
العالقات الدولية ،والدراسات األمنية ودراسات احلوكمة العالـمية.

حممود حمارب

باحث مشارك يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،أستاذ جامعي له العديد من الكتب واألبحاث املتعلّقة بالصهيونية وإسرائيل،
والقضية الفلسطينية ،والصراع العربي اإلسرائيلي .حصل على الدكتوراه يف العلوم السياسية من قسم العلوم السياسية يف جامعة ريدينغ
يف إنكلرتا.

مروان قبالن

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

مكسيم سوشكوف

أحد خرباء اجمللس الروسي للشؤون الدولية .كاتب عمود يف صحيفة  ،Al-Monitor’s Russia Pulseوزميل معهد الدراسات اإلسرتاتيجية
يف مدينة بياتيغورسك شمال القوقاز .أستاذ مشارك يف معهد العالقات الدولية يف جامعة اللغات احلكومية يف بياتيغورسك ،وزميل زائر سابق
يف فولربايت يف جامعة جورج تاون .تغطي خربته املهنية السياسة اخلارجية الروسية يف الشرق األوسط والفراغ بعد السوفياتي ،والعالقات بني
الواليات املتحدة وروسيا ،والتطورات يف منطقة القوقاز.

ميشيل كيلو

كاتب سوري ،عضو يف االئتالف الوطني السوري املعارض .ترأس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبري يف سورية ،وهو ناشط يف جلان إحياء
اجملتمع املدين وأحد املشاركني يف صوغ إعالن دمشق ،ترجم كت ًبا يف الفكر السياسي.

ناصر أحمد بن غيث

مهم باللغة اإلنكليزية عن
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 الدكتوراه
عملية صنع القرار يف منظمة التجارة العامليةّ .
يف القانون االقتصادي الدويل من جامعة إسكس يف بريطانيا.

النور حمد

يعمل الدكتور النور حمد باح ًثا يف املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ومشرفً ا علم ًّيا على املوقع اإللكرتوين للمركز ،ومسؤولًا عن قسم
درس يف جامعات شرق واشنطن ومانسفيلد يف الواليات املتحدة
التحرير العربي،
ً
ومديرا لتحرير جملة “سياسات عربية” التي يصدرها املركزَّ .
رئيسا لقسم الرتبية الفنية يف جامعة قطر.
األمريكية ،وعمل ً

P.O. Box 10277
Street No. 826, Zone 66,Doha,Qatar
tel. +974 44199777
fax +974 44831651
www.dohainstitute.org

