السنوي الثالث للعلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة
المؤتمر
ّ
السنوي الثالث للعلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية،
السياسات المؤتمر
يعقد المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
ٍّ
لكل
في الفترة ما بين  ٢٢ - ٢٠آذار /مارس  ٢٠١٤في تونس ،ويتمحور المؤتمر هذا العام حول موضوعين؛
السنوي وهما« :السياسات التنموية
منهما مسار منفصل وجلسات
خاصة به تحت سقف المؤتمر ّ
ّ
وتح ّديات الثورة في األقطار العربية» ،و«أطوار التاريخ االنتقالية ،مآل الثورات العربية».

جـدول األعمـال

اليوم األول -الخميس  20آذار  /مارس 2014
18:00
افتتاح المؤتمر.
رئيس الجلسة :عبد الجليل التميمي.

عزمي بشارة :محاضرة افتتاحية بعنوان "ما المرحلة االنتقالية في التاريخ؟ وأين نحن اليوم منها؟".
إبراهيم العيسوي :محاضرة افتتاحية بعنوان "سياسات التنمية المستقلة بعد الثورات".

حفل استقبال.

الجمعة  21آذار /مارس 2014
 09:00 - 08:30التسجيل.

موضوع السياسات التنموية
الجلسة األولى

موضوع أطوار التاريخ االنتقالي
11:00 - 09:00

الجلسة األولى

توجهات سياسات التنمية وبدائلها.

الزمن االنتقالي :إطار مفاهيمي.

رئيسة الجلسة :إيليا زريق

رئيس الجلسة :عبد الحميد هن ّية

خالد أبو إسماعيل" :مدى مالءمة أجندة التنمية لما بعد  2015لالنتفاضة العربية".

كمال عبد اللطيف" :ما بعد الثورات العربية :زمن المراجعات الكبرى".

إبراهيم البدوي« :إعادة تأهيل السياسة الصناعية في الوطن العربي :دروس الماضي،

سيار الجميل" :األطوار االنتقال ّية في التاريخ :معاني األزمنة ومفاهيم التحقيب".

دارم البصام" :سياسات التنمية البديلة في بلدان الثورات العربية".

حسن الحاج علي" :مراحل انتقال الثورات العربية :مدخل مؤسسي للتفسير".
التحوالت الكبرىّ :
الثورات العرب ّية وإنتاج المعنى".
"السوسيولوجيون العرب أمام
ّ
البشير التليليّ :

 11:30 -11:00استراحة قهوة.
13:30 -11:30

الجلسة الثانية

الجلسة الثانية

الحراك المجتمعي وسياسات التنمية.

أزمنة االنتقال العربية.

رئيسة الجلسة :ثناء عبد اهلل

رئيس الجلسة :المولدي األحمر

تحديات الحاضر وآفاق المستقبل".

محمد الطاهر المنصوري" :االنتقال من العصور القديمة إلى العصر الوسيط

مراد دياني" :إشكالية التنمية بين مآرب الحراك العربي ومقاصد أمارتيا صن".

في إفريقية".

أحمد بعلبكي" :الشبهة في تحديد معوقات التنمية واقتراح السياسات :قراءة في نصوص
لمنظمات دولية".

رفعت الضيقة" :الدولة الوطنية العربية مرحلة انتقالية مستمرة".

شيبي عبد الرحيم« :المقاربة التنموية لإلصالح االقتصادي بالدول العربية».

رضوان زيادة" :دور العامل الديني والتحول الديمقراطي في الثورات العربية".
ماهر تريميش" :الوسطية السياسية واالنتقال الديمقراطي بتونس ،رؤية سوسيولوجية".

 15:00 - 13:30غداء.
الجلسة الثالثة

17:00 - 15:00

الجلسة الثالثة

تحديات صوغ السياسات وتنفيذها :البعد االقتصادي.

الثورات العربية ومساراتها االحتمالية.

رئيس الجلسة :محمد األزهر الغربي

رئيس الجلسة :كمال عبد اللطيف

أحمد الكمالي وسماح شتا":هل يؤدي عجز الميزانية إلى استبعاد االئتمانات الخاصة من
القطاع المصرفي؟ مصر نموذجً ا".

عبد الوهاب األفندي" :تحديات التنظير لالنتقال نحو المجهول :تأمالت في مآالت الثورات
العربية وواقع نظريات االنتقال الديمقراطي".

بلقاسم العباس" :تحديات صوغ سياسات التشغيل وتنفيذها".

عقيل محفوض" :الثورات العربية ’األنماط التكرارية‘ و’المسارات االحتمالية‘".
خالد العسري" :المراحل االنتقالية في دول الربيع العربي :رحلة نحو غد مبهم".
رشيد سعدي" :محنة االنتقال الديمقراطي العربي :وعود الثورات وقلق المسارات".
 17:30 - 17:00استراحة قهوة.

19:30 - 17:30

الجلسة الرابعة

الجلسة الرابعة

تحديات صوغ السياسات :البعد االجتماعي.

االنتقال الديمقراطي والثورات العربية.

رئيس الجلسة :نوار فؤاد

رئيس الجلسة :أدونيس العكرة

العام في دول الثورات العربية" .أنطوان مسرة" :قواعد االنتقال الديمقراطي في المجتمعات العربية :مؤشرات الديمقراطية
علي عبد القادر علي" :حول العدالة االجتماعية وسياسات اإلنفاق
ّ
وقياسها والتمكين في إطار التحوالت العربية اليوم".
عاطف عبد اهلل" :البطالة وأزمة التنمية فى الدول العربية :دور العوامل المؤسسية
إيميل بدارين" :حول فرص بناء أفق سياسي تعددي في دول الثورات العربية".
والسياسات االقتصادية الكلية".
سارة البلتاجي" :الجودة االجتماعية والسياسات االقتصادية بعد ثورات الربيع العربي:
التحديات المحلية".

مروة فكري’" :الربيع العربي‘ من منظور مقارن :دراسة في أثر نمط التحول في االنتقال من
السلطوية إلى الديمقراطية".

السبت  22آذار /مارس 2014
الجلسة الخامسة

الجلسة الخامسة
11:00 - 09:00

تحديات صوغ سياسات تنموية وتنفيذها :دراسة حاالت.
رئيسة الجلسة :فاطمة غندور

مراحل االنتقال في ضوء التجارب العالمية.
رئيس الجلسة :مصطفى عقيل

ربيع نصر" :تحديات صوغ سياسات تنموية مالئمة لحالة سورية وتنفيذها".

نجالء مرعي" :المصيدة االنتقالية ومآالتها على الثورات العربية في ضوء التجارب العالمية".

عبد الرزاق الزاوي" :سياسات التنمية االقتصادية في الجزائر بعد أحداث أكتوبر  1988بين
األهداف المرسومة والنتائج المحققة".

يحي بولحية" :عبقرية االنتقال في ثورة الميجي  1868باليابان والدروس المستفادة عرب ً ّيا".
محمد أرناؤوط :البوسنة وكوسوفو وسورية  :مقاربات ومآالت
التحول الديمقراطي :مقاربة لنماذج عالمية
إدريس لكريني" :العدالة االنتقالية وأثرها في
ّ
في ضوء الحراك العربي".

 11:30 - 11:00استراحة قهوة.

الجلسة السادسة

الجلسة السادسة

تحديات صوغ سياسات تنموية وتنفيذها :دراسة حاالت.

المراحل االنتقالية والثورات العربية :دراسة حاالت.

رئيس الجلسة :أنور الجمعاوي

رئيس الجلسة :عبد اللطيف الهرماسي

13:30 - 11:30

هاني خميس" :ثورات الربيع العربي بين التحول الديمقراطي وتحديات الجودة االجتماعية
كسياسة تنموية :مصر ما بعد ثورة  25يناير نموذجً ا".

عبد العزيز لبيب" :الثورة التونسية والولوج فع ًلا في الحداثة :عناصر نقدية أ َّول َّية في مسألة
’الطور االنتقالي‘".

قيس األرياني" :ربيع اليمن وتحديات التنمية".

عميرة الصغير :الثورة في تونس" :رهانات تأريخها ومآله".

عبد الحميد سليمان" :نحو نموذج تنموي جديد :التحوالت الثورية والتحديات التنموية في
العالم العربي".

عادل الشرجبي" :حالة اليمن".
جوهر الجموسي" :تجادل االفتراضي بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني في الثورات العربية".

 14:00 -13:30حول المؤشر العربي
 15:30 -14:00غداء
17:30 -15:30

مائدة مستديرة بعنوان “ أية سياسات تنموية مالئمة لمواجهة تحديات الحراك االجتماعي؟
رئيس الجلسة  :علي عبد القادر علي

 20:00حفل توزيع الجائزة العربية
عشاء

المشاركـــون

مشاركو أطوار التاريخ االنتقالي
أنطوان مسرّة

مؤسس في المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم ،وأستاذ في الجامعة اللبنانية ( )2010-1976وفي جامعة
عضو المجلس الدستوري في لبنان ،وعضو
ّ
عدة كتابات في القانون الدستوري.
القديس يوسف .له ّ
ّ

إدريس لكريني

أستاذ السياسة والعالقات الدولية في جامعة القاضي عياض  -مراكش .حاصل على الدكتوراه في العالقات الدولية من جامعة محمد الخامس في
ً
وبحثا.
الرباط .مدير مجموعة األبحاث والدراسات الدولية حول إدارة األزمات .شارك في أكثر من س ّتين مؤتم ًرا وطن ً ّيا ودول ً ّيا .ونُشرت له أكثر من س ّتين دراسة

إيميل بدارين

حاصل على دكتوراه في سياسات الشرق األوسط ،وثالثة تخصصات ماجستير في مجاالت العالقات الدولية والعلوم السياسية والتخطيط الحضري،
ّ
تتركز اهتماماته البحثية على قضايا الشرق األوسط ،والقضية الفلسطينية ،والكولونيالية االستيطانية والدراسات
وبكالوريوس في الهندسة المعمارية.
النقدية.

البشير التليلي

يهتم في بحوثه
متحصل على الدكتوراه من جامعة باريس.
أستاذ محاضر ،ورئيس قسم علم االجتماع في المعهد العالي للعلوم اإلنسانية في تونس.
ّ
ّ
عدة مقاالت منشورة بالفرنس ّية والعرب ّية في هذه المجاالت.
وتدريسه بسوسيولوجيا الهجرة ،وأنتروبولوجيا الثقافة واألدب
والفن .له ّ
ّ

جوهر الجموسي

أستاذ محاضر (مشارك) لل ّتعليم العالي في علم االجتماع في المعهد العالي لفنون الملتيميديا في جامعة م ّنوبة  -تونس .وهو عضو المجلس
العلمي لمخبر البحث حول «الثقافات والتكنولوجيا والمقاربات الفلسف ّية  -الفيالب» في جامعة تونس ،ورئيس الجمع ّية ال ّتونس ّية لقانون اإلنترنت
متحصل على شهادة ال ّتأهيل الجامعي في علم اجتماع ّ
أهم مؤ ّلفاته وإصداراته
والملتيميديا.
الدكتوراه في علم االجتماع .من ّ
الثقافة واالتّصال ،وشهادة ّ
ّ
ّ
يبرني» ( ،)2012و»مدخل إلى قانون األنترنات والملتيميديا» ( 2010و ،)2012و»المجتمع االفتراضي» (،)2007
الس
مجموعة من الكتب؛ منها
ّ
«الشباب في الفضاء ّ
ّ
و»الصحافة المكتوبة»(.)1998
و»الثقافة االفتراض ّية»(،)2006
ّ

حسن الحاج علي

ً
أستاذا في جامعة هانكوك ،كوريا الجنوبية .حاصل على الدكتوراه في العلوم
عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتماعية ،جامعة الخرطوم .عمل
السياسية من جامعة شمال تكساس ،وعلى الماجستير من جامعة ميزوري ،الواليات المتحدة .له عدد من الدراسات المنشورة باللغتين العربية واإلنكليزية؛
منها «خصخصة األمن» ،و»االنتخابات في السودان» ،و»العالم المصنوع :دراسة في البناء االجتماعي للسياسة العالمية».

خالد العسري

يعد رسالة دكتوراه في القانون الدستوري .رئيس تحرير مجلة «منار
حاصل على اإلجازة في األدب العربي ،وعلى شهادة الماجستير في القانون العام.
ّ
الهدى» الفكرية .صدر له عن دار السالم في مصر ،كتاب عن «الشورى المغيبة» ،و»التربية والشورى» .أحدث مؤلفاته كتاب قيد الطبع بعنوان« :السلطة
عدة ندوات وطنية ودولية.
التنفيذية في مغرب دستور  :2011الثوابت والمتغ ّيرات» .شارك في ّ

رشيد سعدي

عال مساعد في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ،في وجدة  -المغرب .حاصل على الدكتوراه في علم األديان المقارن ،وعلى شهادة
أستاذ تعليم ٍ
عدة ترجمات ودراسات وكتب في مجال اإلصالح الديني وحوار األديان ،وقضايا اإلسالم والتحديث السياسي.
له
وآدابها.
الفرنسية
التبريز في اللغة
ّ

رضوان زيادة

المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية واالستراتيجية في واشنطن ،وكبير الباحثين في معهد السياسة االجتماعية والتفاهم ( )ISPUفي
واشنطن ،مؤسس و مدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  .وهو مدير برنامج العدالة االنتقالية في العالم العربي ،وهو عضو في اللجنة الوطنية
التحضيرية للعدالة االنتقالية في سوريا.

عدة كتب؛ من بينها «التداعيات الدولية الكبرى ألحداث  11سبتمبر» ،و»إدارة األزمات في عالم متغ ّير»؛ و»مفاهيم أساسية في القانون العام».
له ّ

رفعت الضيقة

محاضر الدراسات العربية في جامعة ميشغان  -ديربورن .يدرِّس علم االجتماع في جامعة وين ستيت في ديترويت .درَّس في عدة جامعات أميركية؛ منها
جامعة كولومبيا في نيويورك.
ً
المؤسس واستحالة التأسيس» عام .1913
حديثا كتاب «الدولة الوطنية العربية بين غواية الحدث
صدر له
ِّ

سيار الجميل

ً
ً
باحثا في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات .ويتو ّلى اإلشراف على برنامج ْين بحث ّيين هما« :تكوين قطر الحديث» ،و»موسوعة
أستاذا
يعمل
الخليج العربي» .له خبرة طويلة في التعليم الجامعي في جامعات أوروبا ،وأميركا الشمال ّية ،والعالم العربي .درَّس مساقات التاريخ العالمي وتاريخ الفكر
المقارن ،ومناهج التاريخ وفلسفته ،والتاريخ العثماني ،وتاريخ إيران وتركيا ،وتاريخ العرب الحديث والمعاصر .وقد عمل الدكتور سيار ً
أيضا مستشارًا للعديد
والمؤسسات الدولية؛ من بينها «اليونسكو» ،و»األلسكو» و»اإليسيسكو» وغيرها .وشارك في تحرير موسوعات عالمية .وأ ّلف ونشر
من مراكز األبحاث
ّ
ً
ً
أكثر من  30كتا ًبا .وله نحو  70مقالة علم ّية باللغتين العرب ّية واإلنكليزيّة .حاز الدكتور سيار جائزة «شومان» للعلماء عامَي  1991و .1992و ُمنح قالدة العلماء
المبدعين المتم ّيزين من المكتبة الوطنية النمساوية .1995

عادل الشرجبي

مؤسس في الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية.
أستاذ علم االجتماع في جامعة صنعاء .عضو مجلس أمناء المرصد اليمني لحقوق اإلنسان ،وعضو
ّ
ً
ورئيسا لعد ٍد من فرق البحث ،وخبي ًرا استشار ًيّا في عد ٍد من المشروعات البحثية .وساهم في إعداد تقريرَي التنمية البشرية اليمني األ ّول عام
باحثا
عمل
ً
 1998والثاني عام  .2001وأشرف على إعداد تقارير إستراتيجية (عن المركز العام للدراسات والبحوث) ،خالل الفترة  ،2003 - 2000وتقرير أوضاع المرأة ( )2004الصادر
عن اللجنة الوطنية للمرأة .يشرف حال ً ّيا على إعداد التقرير السنوي للديمقراطية وحقوق اإلنسان في اليمن (المرصد اليمني لحقوق اإلنسان) .له عدد من
الكتب والدراسات المنشورة في مجالت علمية .حاصل على جائزة مؤسسة العفيف الثقافية للبحث العلمي لعام .2005

عبد العزيز لبيب

متحصل على اإلجازة والماجستير والدكتوراه
والتنوع الثقافي» في جامعة تونس  -المنار.
أستاذ التعليم العالي ،ورئيس مخبر «بحوث في التنوير والحداثة
ّ
ّ
في الفلسفة من جامعة السوربون ،وعلى شهادة التأهيل الجامعي في الفلسفة من جامعة تونس .عمل مدي ًرا للدراسات والتربصات في المعهد
ً
العالي للعلوم اإلنسانية في تونس .وأشرف ً
أستاذا زائ ًرا في
أيضا على اإلذاعة الوطنية التونسية في فترة االنتقال الديمقراطي ( .)2011كما أنه اشتغل
لكرسي الفلسفة
المدرسة العليا للعلوم االجتماعية في باريس ( ،)2004وفي مدرسة الترشيح العليا في ليون ( .)2009وهو عضو في المجلس العلمي
ّ
ّ
ّ
والتلقي العربي للتنوير .له مؤلفات ،وترجمات،
تتركز اهتماماته في مجال البحث والفكر على مسائل المجتمع المدني واليوتوبيا الغربية،
في تونس.
ومنشورات في التنوير ،واليوتوبيا ،والعقد االجتماعي ،والعرب والتنوير ،وتاريخ النظريات المقارن.

عبد الوهاب األفندي

أستاذ مشارك في العلوم السياسية في مركز دراسات الديمقراطية في جامعة وستمنستر في لندن .ويشرف على برنامج «الديمقراطية واإلسالم»
في المركز .وهو زميل باحث في برنامج المتغيرات الدولية لمراكز البحوث البريطانية ،وزميل الجمعية الملكية لرعاية اآلداب .له العديد من المؤ ّلفات
المتع ّلقة بالسودان /دارفور ،وبدراسات إسالمية في الدولة والمنظور الغربي لإلسالم .وكان عضو فريق المؤ ّلفين لتقرير التنمية اإلنسانية العربية (،)2004
وتقريري «توطين اإلسالم في بريطانيا» ( .)2012 ،2009أحدث كتبه «دارفور :حصاد األزمة بعد عقد من الزمان» ( . )2013وقد عمل األفندي ط ّيارًا (،)1981-1976
ومح ّر ًرا لمج ّلة ( ،)1989-1982ودبلوماس ً ّيا (.)1997-1990

عقيل محفوض

ّ
تتركز دراساته واهتماماته العلمية على الشؤون اإلقليمية ،والمنطقة العربية،
متخصص في العلوم السياسية والعالقات الدولية.
أكاديمي وباحث،
ّ
وتركيا وإيران ،واألكراد .له العديد من الكتب والدراسات والمقاالت عن المؤسسة العسكرية في تركيا ( ،)2008والعالقات الترك ّية السوريّة ( ،)2009والسياسة
الخارجية الترك ّية ( ،)2012وتركيا والغرب ( ،)2013واألكراد واللغة والسياسة (.)2013

عميره عليّه الصغيّر

كمال عبد اللطيف

ماهر تريمش

محمد أرناؤوط

.متحصل على الدكتورا في التاريخ المعاصر
متخ ّرج من جامعة منداس فرانس للعلوم اإلنسانية بقرونوبل ( فرنسا ) و من كلية العلوم االجتماعية بتونس
ّ
خصيصا .صدرت لها عديد
و هو برتبة أستاذ تعليم عالي بالجامعة التونس ّية .مختص في تاريخ الحركات الوطنية بالمغرب العربي و بالمقاومة الشعبية ّ
البحوث منشورة بتونس و بالخارج باللغات العربية و الفرنسية و االنجليزية  .وله العديد من الكتب والمنشورات
أستاذ الفلسفة السياسية والفكر العربي المعاصر ،شعبة الفلسفة ،كلية اآلداب ،جامعة محمد الخامس  -أكدال ،الرباط ،المغرب .محاضر في العديد
مؤسس للجمعية الفلسفية العربية  .1983خبير في بعض الجامعات ومؤسسات البحث
من الجامعات ومؤسسات البحث داخل المغرب وخارجه .عضو
ّ
العلمي العربية والدولية .عضو في العديد من لجان الجوائز الثقافية والبحثية في مراكز البحث والجامعات العربية .يساهم في الكتابة والبحث والتدريس
بتطور المفاهيم وانتقالها داخل حقول المعرفة
الجامعي منذ سبعينيات القرن الماضي .وله مجموعة من المؤلفات في الفكر السياسي العربي .يُ ْع َنى
ّ
وشبكاتها المختلفة.
مهتم بموضوعات
أستاذ علم االجتماع في جامعة تونس  -المنار .ورئيس سابق لقسم علم االجتماع في المعهد العالي للعلوم اإلنسانية في تونس.
ّ
علم اجتماع الثقافة .له ترجمات ومراجعات لترجمات مع المنظمة العربية للترجمة ،وهيئة الثقافة والتراث في أبو ظبي .من مؤ ّلفاته قيد الطبع كتابان
عن اإلنشاء الذاتي للسلطة في المجتمع ،والثقافة السياسية وأشكال التس ّيس عند الشباب.
مؤرّخ كوسوفي/سوري .ولد في دمشق .وتخرّج في قسم التاريخ في جامعة بريشتينا .عمل في قسم الدراسات الشرقية في جامعة بريشتينا وجامعة
ً
مهتم بتاريخ بالد الشام خالل الحكم العثماني
أستاذا للحضارة في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية في عمان.
اليرموك في األردن .ويعمل حال ً ّيا
ّ
عدة كتب وأكثر من مئة بحث وورقة في المجالت العلمية والندوات
له
البلقانية.
العربية
والعالقات
واالستشراق
البلقان،
واإلسالم ما بعد العثماني في
ّ
الدولية ،وعدد من المقاالت في المجاالت المذكورة في الصحافة البلقانية والعربية («الحياة» ،و»الشرق األوسط» ،و»المستقبل». )...

محمد الطاهر المنصوري

أستاذ التاريخ الوسيط والبيزنطي في كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات في منوبة  -تونس .له عديد المؤ ّلفات باللغات العربية والفرنسية واإلنكليزية.
أستاذا زائ ًرا في ٍّ
ً
كل من اليونان ،وفرنسا ،واليابان.
كما قام بترجمة العديد من الكتب في حقل التاريخ .عمل

مروة فكري

مدرّسة العلوم السياسية في ك ّلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة .تعمل حال ً ّيا زمي ًلا في برنامج أوروبا في الشرق األوسط ،الشرق األوسط
في أوروبا التابع لمنتدى الدراسات اإلقليمية في برلين ،ألمانيا .حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة نورث إيسترن في الواليات المتحدة في موضوع
ّ
تتركز اهتماماتها على موضوعات متع ّلقة بالسياسات المعاصرة في الشرق األوسط ،واإلسالميين
الدبلوماسية العامة في عصر اإلعالم اإلقليمي.
والتحول الديمقراطي في العالم العربي ،ووسائل اإلعالم العربية ،ونظرية العالقات الدولية والعالقات الدولية في الشرق األوسط.
ّ

نجالء مرعي

حاصلة على دكتوراه في الفلسفة في العلوم السياسية  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة .لها دراسات ومقاالت منشورة عن النفط،
والسودان ،والسياسة الخارجية األميركية ،والثورات العربية .من مؤلفاتها كتاب «النفط والدماء :اإلستراتيجية األمريكية تجاه إفريقيا':السودان نموذجً ا '»
(.)2012

يحيى بولحية

متخصص في التاريخ المعاصر وفي الدراسات المقارنة.
يعمل في إطار تربوي وإداري في األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في وجدة  -المغرب.
ّ
حاصل على الدكتوراه الوطنية من جامعة محمد األ ّول في وجدة  -المغرب في موضوع البعثات التعليمية المغربية ( )1912-1845والبعثات التعليمية
اليابانية ( )1945-1853دراسة مقارنة .له عدد من المقاالت التاريخية والفكرية.

مشاركو السياسات التنموية
أحمد بعلبكي

أســتاذ جامعــي وباحــث اجتماعــي اقتصــادي فــي إمكانــات وتجــارب التنميــة الريفيــة والمحليــة فــي لبنــان والــدول العربيــة ،وخبيــر استشــاري لــدى منظمــات
ـرات وورش عمــل فــي لبنــان ،واألردن ،وتونــس ،ومصــر،
دوليــة وحكوميــة وغيــر حكوميــة .شــارك فــي تقديــم أوراق عــن مناهــج التنميــة وقضاياهــا فــي مؤتمـ ٍ
وســورية ،والجزائــر ،والعــراق .نشــر تســعة كتــب تناولــت قضايــا التنميــة االجتماعيــة  -االقتصاديــة ومفاهيمهــا .شــغل منصــب أميــن س ـرّ ورئيــس الجمعيــة
اللبنانيــة لعلــم االجتمــاع.

أحمد كمالي

محاضــر مشــارك فــي الجامعــة األميركيــة فــي القاهــرة ،ومديــر نقطــة االتصــال الوطنيــة المصريــة بيــن مصــر ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي .حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة ماريالنــد فــي كولــدج بــارك فــي الواليــات المتحــدة ( .)2002شــغل منصــب رئيــس دائــرة االقتصــاد فــي الجامعــة
ً
باحثــا زائ ـ ًرا فــي المعهــد الدولــي ألبحــاث السياســات ومستشــا ًرا
األميركيــة فــي القاهــرة والمستشــار االقتصــادي للهيئــة العامــة لالســتثمار فــي مصــر .وكان
ومنسـ ًـقا لألبحــاث فــي منتــدى البحــوث االقتصاديــة فــي مصــر .للدكتــور كمالــي العديــد مــن المنشــورات تتنــاول التمويــل
فــي البنــك الدولــي فــي واشــنطن،
ّ
الدولــي واالســتثمار ونظريــة النمــو التجريبــي واإلنتاجيــة وسياســة النقــد والتنميــة االقتصاديــة.

إبراهيم البدوي

مديــر مركــز السياســات االقتصاديــة واألبحــاث ،فــي المجلــس االقتصــادي لدبــي منــذ عــام  .2009عمــل اقتصاد ًيّــا بــار ًزا فــي مجموعــة أبحــاث التنميــة فــي البنــك
ـتاذا مشـ ً
الدولــي منــذ عــام  .1989كان أسـ ً
ـاركا فــي االقتصــاد فــي جامعــة الجزيــرة فــي الســودان .حاصــل علــى الدكتــوراه فــي االقتصــاد واإلحصــاء مــن جامعــة
نــورث كارولينــا ،فــي الواليــات المتحــدة .كتــب فــي سياســات التنميــة واالقتصــاد الك ّلــي ،وفــي االنتقــاالت الديمقراطيــة ،والديمقراطيــة والتنميــة .تشــمل
ً
باحثــا زائـ ًرا فــي مركــز التنميــة العالميــة (منــذ  ،)2009ومحـ ّر ًرا مشـ ً
اختصاصاتــه المناطقيــة أفريقيــا والشــرق األوســط .يعمــل ً
ـاركا فــي مجلــة التنميــة الشــرق
أيضــا
ـوع االقتصــادي فــي «منبــر البحــث االقتصــادي للعالــم العربــي وإيــران وتركيــا»
أوســطية (منــذ عــام  .)2008ويشــرف علــى موضــوع إدارة المــوارد الطبيعيــة والتنـ ّ
(القاهــرة).

إبراهيم العيسوي

أســتاذ االقتصــاد بمعهــد التخطيــط القومــي بالقاهــرة .درّس فــي جامعتــي أكســفورد واألزهــر .وعمــل بمعهــد التخطيــط القومــي بالقاهــرة منــذ عــام 1975
ـوا بمجلــس إدارتــه .كمــا كان وكيــل المعهــد العربــي للتخطيــط بالكويــت ( ،)1995-1991وباحــث رئيــس لمشــروع مصــر  2020بمنتــدى
وحتــى اآلن ،وكان عضـ ً
العالــم الثالــث بالقاهــرة ( ،)2006-1997واألميــن العــام للجمعيــة العربيــة للبحــوث االقتصاديــة ( .)1998 -1995لــه بحــوث فــي التنميــة والتخطيــط والســكان
والعدالــة االجتماعيــة والدراســات المســتقبلية .حاصــل علــى الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة أكســفورد (.)1969

بلقاسم العباس

مستشــار اقتصــادي بالمعهــد العربــي للتخطيــط بالكويــت .حصــل علــى بكالوريــوس االقتصــاد مــن جامعــة الجزائــر ونــال ماجســتير فــي االقتصــادي القياســي
ـابقا أسـ ً
مــن جامعــة مانشســتر ،بريطانيــا ،ودكتــوراه االقتصــاد القياســي مــن جامعــة برادفــورد ،بريطانيــا .عمــل سـ ً
ـتاذا ُمحاضــر بمعهــد العلــوم االقتصاديــة،
ً
وباحثــا فــي معهــد البحــوث التطبيقيــة للتنميــة .ومــن اهتماماتــه البحثيــة قيــاس التنافســية الوطنيــة والسياســات التجاريــة ،وأســواق العمــل
جامعــة الجزائــر،
والبطالــة والفقــر وتوزيــع الدخــل والنمــو االقتصــادي.

خالد أبو إسماعيل

رئيــس قســم السياســة االقتصاديــة فــي اإلســكوا .شــغل ( )2012-2002منصــب مستشــار السياســات االقتصاديــة والفقــر ،فــي المركــز اإلقليمــي للــدول العربيــة
ـد مــن الفقــر وتنفيذهــا
التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي .وعمــل علــى تصميــم خطــط التنميــة الوطنيــة والسياســات والبرامــج االقتصاديــة الكليــة والحـ ّ
لخمــس عشــرة دولــة عربيــة .أشــرف علــى إنتــاج أكثــر مــن عشــرين تقري ـ ًرا لألمــم المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك التقريــر الرائــد لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي حــول
تحديــات التنميــة العربيــة ( 2009و  ،)2012وتقريــر األمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة حــول األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة فــي المنطقــة العربيــة ( .)2013لــه
ّ
ـو،
العديــد مــن الدراســات فــي الموضوعــات المتصلــة بالتنميــة ،بمــا فــي ذلــك الدراســات القطريــة ،وأوراق السياســات عــن الفقــر وقياســه ،والعمالــة ،والنمـ ّ
وعــدم المســاواة ،والسياســة الماليــة .حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن المدرســة الجديــدة للبحــوث االجتماعيــة فــي نيويــورك.

دارم البصام

خبيــر تنميــة يتميــز بالتعدديــة المعرفيــة فــي العلــوم االجتماعيــة .عمــل ألكثــر مــن عقديــن كمستشــار أقــدم لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،وشــارك فــي
إعــداد الخطــط االقتصاديــة واالجتماعيــة لعــدد مــن الــدول العربيــة ،ولــه خبــرة واســعة فــي حقــل التنميــة اإلنســانية .كمــا أنــه مــن المؤسســين األوائــل للمعهــد
العربــي للتخطيــط فــي الكويــت .ســاهم فــي إعــداد إســتراتيجية العمــل االقتصــادي العربــي المشــترك وإســتراتيجية التنميــة االجتماعيــة العربيــة (أثنــاء عملــه
كمستشــار أقــدم لألمــم المتحــدة لــدى جامعــة الــدول العربيــة) ،وأشــرف علــى إعــداد الخطــة اإلقليميــة لتطويــر النظــام التعليمــي العربــي (في إطــار المنظمة
العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم) .لــه مســاهمات فكريــة ومؤلفــات عديــدة فــي قضايــا التنميــة .حاصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة بتســبرغ  -بنســلفانيا
بالواليــات المتحــدة.

ربيع نصر

مؤســس مشــارك للمركــز الســوري لبحــوث السياســات ،وهــو باحـ ٌ
ـث أول فــي سياســات التنميــة ،وفــي سياســات االقتصــاد الك ّلــي والنمــو الشــامل وفقــر
ـدد األبعــاد .شــغل وظيفــة باحــث أول بيــن عامــي  2009و 2011فــي مركــز األبحــاث التنموية فــي األمانة الســورية للتنميــة .وشــغل قبــل ذلــك
الدخــل والفقــر متعـ ّ
ً
باحثــا اقتصاد ًيا في
وظيفــة خبيــر اقتصــادي رئيــس فــي هيئــة تخطيــط الدولــة فــي ســورية ،ومديــر عــام مديريــة االقتصــاد الكلــي فــي عامــي  2004و .2005ثــم عمــل
ً
أبحاثــا فــي حقــول سياســات االقتصــاد الك ّلــي فــي الــدول الناميــة ومــوارد النمــو االقتصــادي والمؤسســات
المعهــد العربــي للتخطيــط فــي الكويــت .وأنجــز
ّ
والمقاربــات البديلــة لإلصــاح االقتصــادي والنمــو الشــامل المناصــر للفقــراء ،واألثــر االقتصــادي االجتماعــي علــى النزاعــات المسـلحة .حاصــل علــى دبلــوم فــي
االقتصــاد المالــي والنقــدي مــن جامعــة دمشــق ،وماجســتير فــي االقتصــاد مــن جامعــة لشســتر فــي المملكــة المتحــدة.

سارة البلتاجي

مــدرس مســاعد بقســم العلــوم االجتماعيــة (شــعبة علــم االجتمــاع) بكليــة التربيــة جامعــة اإلســكندرية .حصلــت علــى درجــة الليســانس فــي اآلداب والتربيــة
مــن كليــة التربيــة بجامعــة اإلســكندرية فــي عــام  ،2008وعملــت معيــدة بالقســم منــذ عــام  ،2009وحصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي اآلداب مــن كليــة اآلداب
بجامعــة اإلســكندرية عــام .2013

سماح شتا

حاصلــة علــى ماجســتير إدارة األعمــال فــي االقتصــاد المالــي مــن كليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة هيريــوت وات فــي أدنبــرا ( .)2009وتنهــي حال ًيــا شــهادة
الماجســتير فــي االقتصــاد فــي جامعــة القاهــرة .لهــا أكثــر مــن عشــر ســنوات مــن التجربــة المهنيــة فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات الدوليــة.
تعمــل حال ًيــا مستشــارة فــي مجموعــة البنــك األفريقــي للتنميــة .عملــت قبــل ذلــك فــي شــركة برايــس واتــر هــاوس كوبــرز فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وفــي
بنــك اليابــان للتعــاون الدولــي (مكتــب القاهــرة) ،إضافــة إلــى وزارة التعــاون الدولــي فــي مصــر.

شيبي عبد الرحيم

أســتاذ محاضــر فــي كليــة العلــوم االقتصاديــة فــي جامعــة تلمســان فــي الجزائــر .حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي التحليــل االقتصــادي مــن الجامعــة
نفســها .عضــو باحــث فــي مخبــر النقــود والمؤسســات الماليــة فــي المغــرب العربــي .لــه العديــد مــن المقــاالت العلميــة المنشــورة فــي المجــات الوطنيــة
والدوليــةّ .
تركــزت اهتماماتــه البحثيــة علــى تحليــل السياســات االقتصاديــة الكليــة والتنمويــة ،بخاصــة منهــا السياســات الماليــة والنقديــة.

عاطف عوض عبد اهلل

أســتاذ مســاعد فــي كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداريــة ،جامعــة كســا فــي الســودان .يعمــل حال ًيــا فــي الجامعــة الوطنيــة بماليزيــا (برنامــج دراســات مــا بعــد
الدكتــوراه) فــي مشــروع تأثيــر العمالــة األجنبيــة .حاصــل علــى الدكتــوراه ( )2013مــن الجامعــة الوطنيــة فــي ماليزيــا فــي أطروحــة «التنميــة البشــرية والنمــو
االقتصــادي فــي الســودان» .ويقــع تخصصــه العــام فــي اقتصاديــات التنميــة ،وتخصصــه الدقيــق فــي التنميــة البشــرية ،وأســواق العمــل والحوكمــة .لــه
العديــد مــن األوراق التــي نشــرت فــي مجــات علميــة محكمــة ،آخرهــا دراســة عــن «تأثيــر الفروقــات فــي التعليــم بيــن الجنســين وأثــره علــى الفقــر فــي واليــة
كســا» (.)2012

عبد الحميد إلياس

أســتاذ مســاعد بمعهــد الدراســات والبحــوث اإلنمائيــة فــي جامعــة الخرطــوم ،ويــرأس وحــدة البحــوث واالستشــارات والتدريــب بالمعهــد .تتركــز اهتماماتــه
البحثيــة فــي قضايــا التنميــة ،وبشــكل خــاص فــي مــا يتعلــق باآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة لبرامــج التكيــف الهيكلــي خاصــة علــى جوانــب الفقــر والبطالــة
والنمــو .حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التنميــة مــن جامعــة الخرطــوم وقــد عمــل كباحــث فــي معهــد األبحــاث االقتصاديــة واالجتماعيــة بالمركــز القومــي
للبحــوث ،كمــا عمــل ً
أيضــا ببرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالخرطــوم.

عبد الرزاق بن الزاوي

باحــث متخصــص فــي مجــال اإلحصــاء واقتصــاد التنميــة ،وأســتاذ محاضــر بجامعــة بســكرة الجزائــر منــد عــام  .2004لــه العديــد مــن المشــاركات فــي المؤتمــرات
الوطنيــة والدوليــة ،وعــدة مقــاالت منشــورة فــي مجــات محكمــة.

علي عبد القادر علي

خبيــر اقتصــادي فــي التنميــة .تــرأس إدارة األبحــاث فــي المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،وعمــل لســنوات طويلــة مستشــارًا ،ثــم نائ ًبــا للمديــر العــام
فــي المعهــد العربــي للتخطيــط بدولــة الكويــت .وقبــل ذلــك عمــل أسـ ً
ـتاذا للدراســات االقتصاديــة فــي جامعــة الخرطــوم ،وفــي جامعــة الجزيــرة فــي الســودان؛
واقتصاد ًيــا أقــدم بالمصــرف العربــي للتنميــة االقتصاديــة فــي أفريقيــا؛ ومديـ ًرا للبحــوث فــي المؤسســة العربيــة لضمــان االســتثمار؛ ومديـ ًرا لقســم السياســات
االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا التابعــة لألمــم المتحــدة .كمــا عمــل مستشــارًا لعــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة .وهــو
حاصــل علــى درجتــي الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة إســكس فــي بريطانيــا.

قيس األرياني

أســس
للمتطوعيــن .استشــاري فــي مجــال التنميــة االقتصاديــة وإدارة المشــاريع .وأحــد
رئيــس مؤسســة مــور
مؤسســي الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة؛ فقــد ّ
ّ
ّ
برنامــج تنميــة المنشــآت الصغيــرة وإدارة البرنامــج .خــال تلــك الفتــرة أشــرف علــى إنشــاء عــد ٍد مــن المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال اإلقــراض األصغــر فــي
مؤسســات متخصصــة فــي تقديــم خدمــات لتنميــة المشــاريع الصغيــرة .فــي عــام  2005عمــل علــى وضــع أ ّول إســتراتيجية وطنيــة لتنميــة
اليمــن ،إضافـ ًـة إلــى
ّ
المنشــآت الصغيــرة فــي اليمــن .وهــو أحــد مؤسســي منظمــة ســنابل اإلقليميــة والمتخصصــة فــي مجــال اإلقــراض الصغيــر.

مراد دياني

تنصب
باحث مشــارك في المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات .حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة ستراســبورغ  -فرنســا عام .2003
ُّ
ـم نظريــات العدالــة والديمقراطيــة.
أبحاثــه االقتصاديــة علــى مجــاالت اقتصــاد االبتــكار ،وبدرجــة خاصــة فــي اقتصــاد المعرفــة ،إضافـ ًـة إلــى مجــاالت فلســفية تهـ ُّ
شــارك فــي نحــو خمســين مؤتمـ ًرا علم ً ّيــا .وصــدرت لــه العديــد مــن األبحــاث فــي مجـ ّلات ُم ّ
حكمــة وفــي كتــب جماعيــة بالعربيــة والفرنســية واإلنكليزيــة .صــدر
لــه (بالفرنســية) كتــاب «ثقافــة المقاولــة فــي التحليــل االقتصــادي التطــوري» .وصــدر لــه عــن المركــز العربــي كتــاب «حريــة  -مســاواة  -اندمــاج اجتماعــي:
المســتدام».
نظريــة العدالــة فــي النمــوذج الليبرالــي ُ

هاني عبده

أســتاذ علــم اجتمــاع مســاعد ،كليــة اآلداب جامعــة اإلســكندرية .حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم االجتمــاع ( .)2007لــه عــدة مســاهمات علــى شــكل كتــب
وبحــوث منشــورة فــي مجــال علــم اجتمــاع التنميــة وعلــم اجتمــاع الجريمــة واالنحراف.

ضيوف المؤتمر
أحمد المغازي

مدرسا في جامعة الهاي للعلوم التطبيقية
حاصل على درجة الدكتوراه في جغرافية السكان من جامعة القاهرة ( )2007بمرتبة الشرف األولى .يعمل
ً
(تعليم عن بعد) ،وخبير باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية ابن مصر للتنمية والتوعية وحقوق
اإلنسان .تتركز اهتماماته العلمية على دراسات السكان والتنمية ،والدراسات السياسية واإلستراتيجية ،وقضايا المرأة والنوع ،ونشرت له العديد من
الدراسات واألبحاث المحكمة.

أدونيس العكرة

أستاذ الفلسفة السياسية في الجامعة اللبنانية (أستاذ مشرف) ومدير المركز الدولي لعلوم اإلنسان (لبنان) .عمل ً
أيضا كأستاذ محاضر في كلية القيادة
واألركان في وزارة الدفاع الوطني اللبنانية ،ومستشار وزير الثقافة في لبنان ،وشارك في مؤتمرات علمية في العديد من الدول العربية واألجنبية .له ثمانية
مؤلفات وأكثر من خمسين ً
بحثا ودراسة نشرت في المجالت المتخصصة في لبنان والعالم العربي.

أسامة كنعان

ً
سابقا وظيفة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي
يشغل أسامة كنعان حالياوظيفة الممثل المقيم األقدم لصندوق النقد الدولي في مصر .شغل
في الضفة الغربيةوقطاع غزة ،ورئيسا لبعثة الصندوق الىسوريا .عمل في العديد من الدول األعضاء في الصندوق ،بما في ذلك دول االتحاد السوفياتي
السابق وشرق أفريقيا ،وعمل ضمن جهاز الصندوق في عدة إدارات منهاإدارة شؤونالمالية العامة وإدارة  االستراتيجيات والسياسات والمراجعة .وشغل  في
ً
احدى الفترات عضوية مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق بصفة مدير تنفيذي مناوبممث ً
عدة في
ال لعدد من الدول العربية .كتب دراسات
وأبحاثا ّ
مجاالت التجارة والنمو والتنمية .وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة يال وعلى درجة الماجستير في اقتصاديات التنمية من جامعة
كامبردج

أسماء ملكاوي

إسالم ديه

باحثة من األردن ،حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة ،ودرجتي الماجستير والبكالوريوس في علم االجتماع .عملت في عدد من المؤسسات اإلعالمية
والبحثية واألكاديمية المرموقة .مهتمة بالبحث حول فكرة التواصل في العصر الرقمي ،وما يتعلق بها من قضايا مثل أخالقيات التواصل ،وفكرة المجال
العام ،والديمقراطية التداولية ،والحراكات االجتماعية والسياسية ،واالنقالب المفاهيمي المصاحب النتشار وسائل التواصل الرقمية الحديثة ،وال سيما
مفاهيم الهوية والمجتمعات والزمان والمكان واإلعالم.

باحث ومحاضر في جامعة برلين الحرة (ألمانيا) ،ويتولى منذ عام  2009إدارة برنامج «فيلولوجيا المستقبل» ،وهو من البرامج البحثية التابعة لمنتدى
الدراسات عبر اإلقليمية ببرلين .حصل على درجة البكالوريوس من الجامعة األردنية في الدراسات اإلسالمية ( ،)2002وعلى شهادتَي ماجستير في تاريخ
األديان والدراسات اليهودية والعبرية من جامعتي اليدن-هولندا ( )2003وأكسفورد ( ،)2008وعلى شهادة الدكتوراه من جامعة برلين الحرة في الدراسات
العربية والسامية ( .)2012يهتم عمومً ا بدراسة وجوه التعالق الفكري والتداخل الثقافي بين أوروبا والمجال العربي  -اإلسالمي إبان االستعمار وحتى يومنا،
خصوصا بالسياقات القومية والدينية واإلمبريالية ل َت َ
علمي الفيلولوجيا والدين) وأثر هذه المعرفة
ش ُّكل المعرفة اللغوية والتراثية في أوروبا (أي
ويهتم
ً
َ
على الفكر العربي  -اإلسالمي الحديث.

إيليا زريق

أستاذ فخري في علم االجتماع في جامعة كوينز في أونتاريو ،كندا .حصل في عام  ،2008على جائزة جامعة كوينز للتميز في البحث العلمي ،وفي عام 2005
عدة ،منها:
شغل كرسي اليونسكو في مجال التعليم التطبيقي في كلية الشارقة للطالبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة .للدكتور زريق مؤلفات ّ
«الفلسطينيون في إسرائيل :دراسة في االستعمار الداخلي» ()1997؛ و»الالجئون الفلسطينيون وعملية السالم» ( .)1996وهو محرّر مشارك لكتاب «الرقابة
والسيطرة في إسرائيل /فلسطين :السكان ،اإلقليم والسلطة» ( .)2011وهو ينجز حال ًيا كتاب عن «المشروع االستعماري اإلسرائيلي في فلسطين» (يتوقع
صدوره في  ،2014عن دار نشر روتلدج).

العنود الشارخ

عملت كمحللة سياسية وزميلة زائرة في عدة جهات منها معهد لندن للشرق األوسط ،والمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية ،وجهاز األمن الوطني في
الكويت ،باإلضافة إلى عملها في مجال التعليم في جامعات محلية وعالمية .نشرت العديد من المقاالت واألبحاث في الدوريات المعنية بتخصصها،
باإلضافة إلى مساهمتها المنتظمة في المجالت والصحف ولها العديد من المطبوعات مثل كتاب الغضب الناعم.

ثناء عبد اهلل

حاصلة على الدكتوراه في الفلسفة السياسية .لها عدة مؤلفات تتناول آليات التحول الديمقراطي في الوطن العربي /وعالقات التفاعل والصراع في
المجتمعات العربية .تولت عدة مناصب منها مديرة الشؤون السياسية في اإلذاعة ،ونائب رئيس اإلذاعة في اتحاد اإلذاعة والتلفزيون المصري.

جياللي المستاري

مختص في الفلسفة الدينية ،أستاذ بحث في مركز البحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،وهران  -الجزائر ،يهتم بموضوعات الخطاب الديني
والمواطنة .من بين آخر منشوراته« :رهانات الديني والسياسي في مدينة غرداية» (مقال مشترك )2013؛ و»الخطاب الديني ومسألة المواطنة في الجزائر»
(مقال في كتاب )2012؛ و»الخطاب الديني في المدرسة الجزائرية» (مقال في كتاب .)2012

زينة المير

حائزة على ماجستير في الفلسفة والعلوم االجتماعية ،ورئيسة قسم البرامج الشبابية في المركز الدولي لعلوم اإلنسان في لبنان (برعاية اليونسكو).
وهي ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني ،ومدرّبة في مجال التخطيط اإلستراتيجي والقيادة في مؤسسات المجتمع المدني.

ستاني شامي

المدير العام والمؤسس للمجلس العربي للعلوم االجتماعية منذ عام  .2012حاصلة على درجتي الماجستير والدكتوراه في األنثروبولوجيا من جامعة
كاليفورنيا ،بيركلي .انتقلت عام  ،1996بعد التدريس وإنشاء قسم الدراسات العليا في األنثروبولوجيا في جامعة اليرموك باألردن ،إلى المكتب اإلقليمي
لمجلس السكان في القاهرة كمديرة لبرنامج منح الشرق األوسط في مجال السكان والعلوم االجتماعية .وانضمت في عام  1999إلى مجلس بحوث
ً
أستاذا
العلوم االجتماعية في نيويورك كمديرة لبرنامج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (حال ًيا) وأيضا لبرنامج منطقة أوراسيا (حتى عام  .)2010عملت
زائ ًرا في كل من جامعة كاليفورنيا ،بيركلي ،وجامعة جورج تاون ،وجامعة شيكاغو ،وجامعة ستوكهولم ،والكولوجيوم السويدي للدراسات المتقدمة
في العلوم االجتماعية في أوبساال .شملت اهتماماتها البحثية قضايا الهوية اإلثنية والقومية في سياق العولمة باإلضافة إلى موضوع السياسات
الحضرية والهجرة والتهجير.

عبد الرحيم بنحادة

أستاذ التاريخ العثماني بجامعة محمد الخامس -أكدال ،حاصل على جائزة ابن بطوطة لألدب الجغرافي ( .)2007وهو أستاذ زائر بالعديد من الجامعات
العربية واألوروبية واآلسيوية ،وعضو اللجنة العلمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية بالمركز الوطني للبحث العلمي ،ومدير مجلة هسبيريس-تمودا منذ
عام  ،2009وعضو هيئة تحرير مجلة ( IRCICAتركيا) ،وعضو هيئة تحرير مجلة المناهل (المغرب) ،وعضو هيئات التحكيم لعدد من الجوائز في المغرب
والعالم العربي .من كتاباته «المغرب والباب العالي»؛ «العثمانيون ،المؤسسات ،االقتصاد والثقافة»؛ و»سفير مغربي في مدريد في القرن السابع عشر».
ساهم في الكتاب الجماعي حول «تاريخ المغرب» ،وساهم في وضع «كرونولوجيا تاريخ المغرب».

عزيز العظمة

أستاذ التاريخ في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست .له مؤلفات عدة من بينها «العلمانية من منظور مختلف»؛ و»العرب والبرابرة» (باللغة العربية).
مترجما إلى اللغة العربية (وهو صادر باللغة اإلنكليزية في األصل).
يصدر له قري ًبا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتابه «أزمنة التاريخ»
ً

فراس كريمستي

درس التاريخ في جامعتي حلب وبرلين الحرة ،ويعمل كباحث في مركز الشرق الحديث في برلين  .ZMOمتخصص بالفترة العثمانية .ويركز في أبحاثه على
قضايا االنتماء والعنف والكتابة التاريخية في المجال العربي للدولة العثمانية .يصدر له هذا العام كتاب« :حادثة حلب  :1850العنف في الفضاء المديني»
(باأللمانية).

نوار فؤاد

باحث دائم في المركز الوطني للبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية منذ عشر سنوات ،ومدير حالي لقسم البحث «سوسيو أنثروبولوجيا التربية
والتكوين» في المركز نفسه .حاصل على الدكتوراه في علم االجتماع واألنثروبولوجيا .شارك في عشرة مشاريع بحث (دراسات أساسية ،دراسات خبرة،
مسوحات وطنية ،مشاريع وطنية للبحث) .اشتغل في مواضيع المواطنة المرتبطة بتحليل الفعل االنتخابي ،وإشكاليات اندماج الشباب والنساء في
الحياة السوسيو-اقتصادية ،وتحليل تغ ّير عالقات العمل ،والمسألة الجماعاتية /الطائفية.
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