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جدول األعامل

اليوم األول  29نيسان /أبريل 2017
املدرج  - 2املجمع الثقايف يف معهد الدوحة
االفتتاح والجلسة األوىل :التكون التاريخي للمسألة الكردية يف العراق وسورية ( )1
10.30 - 9.00

رئيس الجلسة :مروان قبالن
سيار الجميل :جدلية التعايش التاريخي بني العرب واألكراد يف والية املوصل
محمد جامل باروت :نشوء املسألة الكردية يف الجزيرة السورية :مقاربة تاريخية
هوكَر طاهر توفيق :العالقات الكردية العربية ( :)1918 - 1891دراسة تاريخية

11.00 - 10.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية :التكون التاريخي للمسألة الكردية يف العراق وسورية ()2
رئيس الجلسة :سيف الدين عبد الفتاح
13.00 - 11.00

سعد بشري إسكندر :الثابت واملتغري يف املوقف القومي الكردي من السلطة العربية يف بغداد خالل العهد املليك ()1958 - 1921
عبد الوهاب القصاب :العرب والكرد يف العهد املليك العراقي :محاولة لبناء الهوية الوطنية العراقية
جا
مهند إبراهيم الكاطع :الحركة الكردية يف املجال العريب :أكراد سورية أمنوذ ً

شريزاد زكريا عمر :مبادرات الدولة العراقية لحل املسألة الكردية ،دراسة تاريخية يف بيان  29حزيران 1966

14.00 - 13.00

غداء

الجلسة الثالثة :الدولة الوطنيّة وإشكالية الهوية يف العراق ()1
15.30 - 14.00

رئيس الجلسة :محمد املرصي

شريكو كرمانج :إشكالية االعرتاف بهوية األرض واملسألة الكردية يف العراق
رسدار عزيز :عالقة الكرد والعرب يف فضاء الدولة العراقية :إشكالية الهوية ومنط املكان املنتج
حيدر سعيد :ما يتبقى من البحث يف القضية الكردية؟ عربة الدولة املتعددة الهويات

16.00 - 15.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الرابعة :الدولة الوطنية وإشكالية الهوية يف العراق ()2
17.30 - 16.00

رئيس الجلسة :عبد الوهاب األفندي
النارص دريد سعيد :دور القمع السلطوي يف بروز الهوية الكردية يف العراق ()1921 - 1991

ٍ
سقف واحد
حسام الدين عيل مجيد :الدولة التسلطية يف العراق ومركز إقليم كردستان :مرشوعان تحت
عامر عيل السمر :أكراد العراق :من انهيار الدولة العراقية إىل قيام "الدولة اإلسالمية"

اليوم الثاين  30نيسان /أبريل 2017
املدرج  - 2املجمع الثقايف يف معهد الدوحة
الجلسة الخامسة :املسألة الكردية يف سورية:
تصورات النخب وحدود املشاركة السياسية
10.30 - 9.00

رئيس الجلسة :برهان غليون
شمس الدين الكيالين :نظرة النخب السياسية السورية إىل املسألة الكردية
حسني جلبي :القضية الكُردية يف سورية بني تصورات الحركة القومية العربية وحلول الحركة القومية الكُردية
عبد الباسط سيدا :الكرد والثورة السورية :التصور ،والواقع ،والعالقة بفصائل املعارضة السورية

11.00 - 10.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة السادسة :القوى اإلقليمية واملسألة الكردية يف سورية والعراق
رئيس الجلسة :سحيم آل ثاين
13.00 - 11.00

جا
جوتيار عقراوي :النظام اإلقليمي الخليجي وأثره يف العالقات العربية الكردية :إقليم کردستان العراق أمنوذ ً
عالء الدين جنكو :تركيا واملسألة الكردية يف العراق وسورية
سعيد الحاج :تركيا وأكراد سورية :جدلية التأثر والتأثري
عامد قدورة :املقاربة الرتكية الجديدة للقضية الكردية وانعكاساتها عىل أكراد العراق وسورية

14.00 - 13.00

غداء

الجلسة السابعة :دور القوى الكردية يف التحوالت السياسية يف العراق
15.30 - 14.00

رئيس الجلسة :خالد الجابر
حارث حسن :العالقات بني القوى الشيعية والكردية يف العراق :حدود القراءة "املكوناتية"
يحيى الكبييس :العالقات السنية الكردية :إرث الدولة ورصاع الجغرافية
كامل عبد الله الجاف :دور قوات بيشمركة إقليم كردستان العراق يف استقرار األمن الوطني بعد عام 2003

16.00 - 15.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثامنة :أزمة كركوك واملناطق املتنازع عليها
17.30 - 16.00

رئيس الجلسة :سلطان بركات
خليل فضل عثامن :مأزق االنتخابات يف سياق تحوالت دميوغرافية :حالة انتخابات مجلس محافظة كركوك
نوشیروان سعید :من التنوع إىل االنقسام :إمكانية منوذج توافقي القتسام السلطة يف كركوك
صبحي ناظم توفيق :واقع الرصاع عىل كركوك واملناطق املتنازع عليها

اليوم الثالث  1أيار /مايو 2017
قاعة الوسيل  -فندق الريتز كالرلتون
الجلسة التاسعة :املسألة الكردية يف سورية والعراق بني الفيدرالية والالمركزية ()1
10.30 – 9.00

رئيس الجلسة :لقاء ميك العزاوي
فريد أسارسد :الجذور التاريخية ملسألة الحكم الذايت الكردي يف العراق
رضوان زيادة :املسألة الكردية يف سورية بني النظام الفدرايل و"التسلطية السورية"
كوردستان سامل آميدي :إشكالية توزيع االختصاصات بني السلطات االتحادية وسلطات إقليم كردستان :دراسة تحليلية

11.00 - 10.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة العارشة :املسألة الكردية يف سورية والعراق بني الفيدرالية والالمركزية ()2
رئيس الجلسة :مهند مبيضني
12.30 - 11.00

عبد الحكيم خرسو جوزل :الكونفدرالية والتكامل بعد فشل النظام التوافقي يف العراق ما بعد  :2003نحو رؤية جديدة
للقضية الكردية
سليم زخور :كرد العراق بعد  :2003حدود الفدرالية التوافقية ومكاسبها
جا
وليد خالد الكليب :املشاركة السياسية ًّ
حل للمعضلة الكرديّة :التجربة املاليزية أمنوذ ً

13.30 - 12.30

غداء

الجلسة الحادية عرش :صورة اآلخر يف العالقات العربية الكردية
رئيس الجلسة :شفيق ناظم الغربا
15.30 - 13.30

جا
خالد حنتوش ساجت – محمد حسني الشواين :صورة اآلخر يف املتخ ّيل الجمعي :العرب والكرد يف العراق أمنوذ ً

جا
يحيى عمر ريشاوي – أحمد حمة غريب :اتجاهات النخبة الكردية نحو الخطاب اإلعالمي العريب :قناة الجزيرة أمنوذ ً

ابتسام إسامعيل قادر – إبراهيم سعيد فتح الله :واقع الكرد يف العراق من خالل املواقع اإللكرتونية للقنوات اإلخبارية
العربية :دراسة تحليلية ملوقعي "الجزيرة نت" و"العربية نت".
شاهو سعيد :القلق الوجودي الكردي يف الشعر العريب :شعرية االغرتاب واالستيطان بني السهروردي وسليم بركات.

16.00 - 15.30

اسرتاحة قهوة

الجلسة الثانية عرش :آفاق العالقات العربية الكردية يف العراق
17.30 - 16.00

رئيس الجلسة :صالح عبد الجواد
هشام داود :كرد العراق بني الدولة الفدرالية واالنفصال
باسل حسني :مستقبل العالقات بني املركز واإلقليم :دراسة يف سيناريو استقالل إقليم كردستان
رشيد عامرة :مستقبل العالقات العربية  -الكردية يف العراق
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ابتسام إسامعيل قادر

عميد كلّية العلوم اإلنسانية يف جامعة السليامنية ،ورئيس قسم اإلعالم يف الكلّية نفسها  .2016 - 2013حاصلة عىل شهادة
الدكتوراه يف اإلعالم التلفزيوين من جامعة السليامنية .لها ثالثة كتب والعديد من الدراسات.

إبراهيم سعيد فتح الله

أستاذ مساعد يف قسم اإلعالم بكلية العلوم اإلنسانية يف جامعة السليامنية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف اإلعالم عن
أطروحة بعنوان "الخطاب اإلعالمي يف اإلذاعات الدولية املوجهة للكورد" .نُرشت له عدّة دراسات ومقاالت أكادميية.

أحمد حمة غريب

مدرس ورئيس قسم الدبلوماسية والعالقات العامة يف جامعة التنمية البرشية يف السليامنية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه
يف اإلعالم من جامعة شيفيلد هالم يف بريطانيا عن أطروحة بعنوان "."Political Communication and the Media in Kurdistan
صدر له مؤخ ًرا كتاب "."Public Diplomacy: Effort Across Facebook

باسل حسني

عمن .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف السياسة الدولية عام  2000من
نائب مدير املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية يف
ّ
جامعة النهرين يف بغداد ،وعىل املاجستري يف تخصص النظم السياسية من كلية العلوم السياسية يف جامعة بغداد عام .1995

برهان غليون

ول مجلس وطني سوري جمع أطياف املعارضة
أستاذ علم االجتامع السيايس يف جامعة السوربون يف باريس .اختري
رئيسا أل ّ
ً
السوريّة بعد انطالق الثورة السوريّة يف آذار /مارس  .2011له مؤلّفات عديدة باللغتني العربية والفرنسية.

جوتيار عادل عقراوي

عضو املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف إقليم كردستان العراق .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم
مؤسس مركز الدراسات السياسية
السياسية .شغل منصب رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صالح الدين يف أربيل.
ّ
واإلسرتاتيجية يف الجامعة نفسها.

حارث حسن

زميل باحث يف جامعة أوروبا الوسطى ،وزميل غري مقيم يف جامعة براندايز ،وعضو مجموعة مستقبل العراق التابعة ملعهد
 .Atlantic Councilترتكز اهتامماته البحثية الراهنة يف الدين والدولة وتحوالت السلطة يف املجتمعات العربية.

حسام الدين عيل مجيد

رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صالح الدين يف أربيل .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف النظرية السياسية املعارصة من
جامعة صالح الدين .نُرشت أطروحته يف مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان "إشكالية التعددية الثقافية يف الفكر السيايس
املعارص :جدلية االندماج والتنوع".

املشارك
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حسني جلبي

محامٍ وصحايف .الرئيس السابق لِلَجنة الحريات ،ومدير املركز السوري للحريات الصحافية يف رابطة الصحافيني السوريني .حاصل
عىل شهادة الحقوق من جامعة دمشق ،وشهادة الكفاءة يف شؤون الرتبية من جامعة كارل أوستيسيك بأولدنبورغ بأملانيا،
وشهادة اللغة القانونية األملانية من جامعة نورتينغن يف غايزلينغن بأملانيا.

حيدر سعيد

باحث مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ورئيس تحرير مجلة "سياسات عربية" .عضو اللجنة العلمية ملرشوع
"التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف البلدان العربية" يف املركز .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف اللسانيات من الجامعة
املستنرصية يف بغداد سنة  .2001ساهم يف تأليف "التقرير الوطني لحال التنمية البرشية يف العراق" لسنتي  2009و.2014

خالد الجابر

أستاذ االتصال الدويل ،وبرنامج دراسات الخليج يف جامعة قطر .أستاذ زائر بجامعة نورث وسرتن األمريكية .له عدّة مؤلفات وكتب
يف قضايا االتصال واإلعالم.

خالد حنتوش ساجت

أستاذ مساعد يف علم االجتامع يف جامعة بغداد ،ورئيس املكتب االستشاري يف كلّية اآلداب .يشغل عضوية مجلس اإلدارة لدار
الشؤون الثقافية العامة يف وزارة الثقافة العراقية .له العديد من األبحاث يف تخصصه.

خليل فضل عثامن

مستشار سيايس يف األمم املتحدة .حصل عىل الدكتوراه يف علم السياسة من جامعة إكسرت الربيطانية .د ّرس العلوم
السياسية يف جامعة إنديانا األمريكية .زاول العمل الصحايف يف عدّة دول.

رشيد عامرة الزيدي

أستاذ يف كلّية القانون والسياسة بجامعة السليامنية .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة بغداد
يف ال ُنظم السياسية .نُرشت له عدّة بحوث ودراسات يف الشأن العراقي والكردي.

رضوان زيادة

باحث يف املركز العريب يف واشنطن .عمل مدي ًرا تنفيذيًا للمركز السوري للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية يف واشنطن،
ومدي ًرا ملركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان ،وباحثًا زائ ًرا يف عدد من الجامعات األمريكية بهارفارد ،وكولومبيا ،وجورج تاون،
وجورج واشنطن.

سحيم آل ثاين

رس اللجنة التنظيمية ملنتدى الخليج ودراسات الجزيرة العربية .حصل عىل
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأمني ّ
شهادة املاجستري يف العالقات الدولية من جامعة رويال هولواي يف لندن .له دراسات منشورة يف العديد من الدوريات املحكّمة.

املشارك
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رسدار عزیز

باحث عراقي يعمل مستشا ًرا يف برملان إقليم كردستان العراق .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف السیاسة العامة من جامعة
كورك بالجمهورية اآلیرلندیة .متخصص يف الشؤون األمنية والعالقات الدولیة .عمل يف العديد من مراكز الدراسات يف أملانيا،
والسوید ،وترکیا .صدرت له مقاالت ودراسات يف عدّة كتب ومجالت.

سعد بشري إسكندر

مؤرخ وباحث مستقل ،متخصص يف السياسة بريطانية يف الرشق األوسط والتاريخ الكردي وقضايا الذاكرة والتوثيق .حصل عىل
شهاديت املاجستري والدكتوراه يف التاريخ الدويل من جامعة لندن .املدير العام السابق لدار الكتب والوثائق الوطنية (بغداد).
فصل يف كتاب "."Gertrude Bell and Iraq: A Life and Legacy
ٌ
آخر بحث له

سعيد الحاج

باحث فلسطيني متخصص يف الشأن الرتيك .نُرش له كتاب بعنوان "العالقات الرتكية  -العربية :اآلفاق والتحديات" ،وعرشات
الدراسات واملقاالت يف العديد من املراكز البحثية العربية ،والصحف ،واملواقع اإللكرتونية العربية.

سلطان بركات

مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة للدراسات العليا .زميل أول سابق يف مركز سياسات الرشق
األوسط مبعهد بروكنجز ومدير األبحاث السابق مبركز بروكنجز الدوحة .وقد ألف العديد من البحوث والدراسات املتخصصة بقضايا
إدارة النزاعات ،وهشاشة الدولة ،وإعادة اإلعامر ما بعد الحروب.

سليم زخور

باحث يف شؤون القانون الدستوري واألنظمة السياسية .حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية يف
ما .يشغل حاليًا موقع رئيس قسم الربامج واألخبار يف
بريوت .عمل يف عدد من القنوات الفضائية التلفزيونية خمسة عرش عا ً
قناة "الريان" القطرية .صدر له كتاب "النظام السيايس والدستوري يف العراق :الفدرالية التوافقية والتعددية".

سيّار الجميل

حصل عىل دكتوراه يف التاريخ الحديث من جامعة سانت أندروز يف بريطانيا عام  .1982عمل أستاذًا يف عدّة جامعات عربية
وأوروبية وأمريكية ،وأستاذًا باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة يف الفرتة  .2014 - 2011له أكرث من
منح
ثالثني كتابًا منشو ًرا .ساهم يف تحرير بعض املوسوعات ،وأنجز مرشوعني يف التكوين التاريخي الحديث للخليج العريبُ .
عدّة جوائز عربية ودولية.
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سيف الدين عبد الفتاح

باحث مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،ومنسق مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف البلدان
العربية" يف املركز .عمل سابقًا أستاذًا للعلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية يف القاهرة .له عدّة مؤلفات يف
تخصصه "النظرية السياسية" ،ويف الفكر السيايس اإلسالمي.

شاهو سعيد

أستاذ النقد واألدب العريب املساعد يف جامعة التنمية البرشية يف السليامنية .حاصل عىل الدكتوراه يف فلسفة النقد .نائب
سابق يف برملان كردستان ،وعضو مؤسس لحركة التغيري .له العديد من املؤلفات والدراسات والرتجامت باللغتني العربية والكردية.

شفيق ناظم الغربا

باحث زائر باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأكادميي ومحلل سيايس كويتي .الرئيس السابق واملؤسس للجامعة
م مؤلفاته "فلسطينيون يف الكويت (األرسة وسياسات البقاء)" ،و"إرسائيل والعرب:
األمريكية يف الكويت  .2006 - 2003من أه ّ
من رصاع القضايا إىل سالم املصالح" ،و"الواليات املتحدة والخليج :قراءة للمتغريات الدولية ورؤية للمستقبل".

شمس الدين الكيالين

ة وسياسي ً
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .نُرشت له العديد من الكتب التي تضمنت دراسات ثقافي ً
ة وتاريخيةً،
منها" :مصري الجامعة العربية :التاريخ واملصري" ،و"مفاهيم حقوق اإلنسان والدولة عند اإلسالميني" ،و"صورة أوروبا عند العرب
يف العرص الوسيط" ،و"صورة الشعوب السوداء يف الثقافة العربية".

شريزاد زكريا عمر

عميد كلّية الرتبية يف جامعة زاخو بإقليم كردستان العراق .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ الحديث واملعارص من
جامعة زاخو ،وعىل شهادة املاجستري يف التاريخ الحديث واملعارص من جامعة دهوك.

شريكو كرمانج

أستاذ محارض يف كلّية الدراسات الدولية يف جامعة أوتارا يف ماليزيا .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف الدراسات الدولية من
جامعةجنوب أسرتاليا .شغل سابقًا عدّة مناصب؛ منها مدير برنامج تنمية القدرات البرشية يف وزارة التعليم العايل بإقليم كردستان
يف العراق .من أبرز مؤلفاته كتاب " ،"Identity and Nation in Iraqوكتاب "تسييس اإلسالم :ظاهرة اإلسالموية" (باللغة الكردية).

صالح عبد الجواد

باحث زائر يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حصل عىل شهادة الدكتوراه واملاجستري يف العلوم السياسية من
جامعة باريس العارشة (نانتري) .عمل أستاذًا للعلوم السياسية والتاريخ يف جامعة بريزيت ،كام عمل أستاذًا و/أو باحثًا زائ ًرا يف
العديد من املعاهد والجامعات الغربية.
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صبحي ناظم توفيق

وحاض يف الكليات العسكرية واملدنية
س
باحث عراقي وضابط سابق .حاصل عىل املاجستري والدكتوراه يف التاريخ اإلسالميَ .
د َّر َ
ََ
ي بصفة "وثائقي" لدى "بيت الحكمة" ببغداد ( .)2001 - 1997له  21كتابًا وعرشات البحوث واملقاالت.
يف العراق ،و ُ
ع ِّ َ

عبد الباسط سيدا

باحث وسيايس كردي سوري .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة دمشق .تابع دراساته يف ميدان اآلشوريات
واللغات السامية يف جامعة أوبساال يف السويد .نُرشت أطروحته عام  1995بعنوان "من الوعي األسطوري إىل بداية التفكري
الفلسفي النظري :بالد ما بني النهرين تحديدًا".

عبد الحكيم خرسو جوزل

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة صالح الدين بأربيل ،وباحث يف معهد الدراسات والتنمية الكردستاين  .IRDKمهتم بعمليات
التحول الدميقراطي والدميقراطيات الناشئة ،والصياغة الدستورية يف مرحلة البناء الدميقراطي ،ولديه بحوث ومشاركات يف
هذه املجاالت .عضو لجنة إعداد دستور إقليم كردستان.

عبد الوهاب األفندي

أستاذ العلوم السياسية ورئيس برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا .عمل بداي ً
ة من عام  1998مبركز
دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت .زميل باحث يف برنامج املتغريات الدولية ( .)2009 - 2012من أواخر مؤلفاته "Genocidal
( "Nightmares: Narratives of Insecurity and the Logic of Mass Atrocitiesعام .)2015

عبد الوهاب القصاب

باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بالدوحة ،وباحث زائر يف املركز العريب بواشنطن .حاصل عىل
شهادة الدكتوراه يف الدراسات اإلسرتاتيجية .ترتكز أبحاثه يف عالقات القوة اإلقليمية ملنطقة الخليج العريب واملرشق
العريب .له مساهامت كثرية يف العديد من الندوات واملؤمترات األكادميية.

عالء الدين جنكو

أستاذ مشارك بجامعة التنمية البرشية يف إقليم كردستان ورئيس قسم القانون .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الرشيعة
والقانون يف الفقه املقارن (عام  .)2008له عدّة كتب منشورة ،آخرها قيد الطبع ،وهو بعنوان "املواطنة بني السياسة الرشعية
ومتطلبات العرص".

عامد قدورة

باحث ومدير قسم التحرير يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حاصل عىل شهادة املاجستري يف الدراسات
اإلسرتاتيجية .نُرش له العديد من الكتب والدراسات امل ُحكّمة ،آخرها كتاب "تركيا :إسرتاتيجية طموحة وسياسة مق َّيدة ،مقاربة
جيوبولتيكية" ،ودراسة "التأثري الدويل واإلقليمي يف القضية الكردية يف العراق".
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عامر عيل السمر

أستاذ تاريخ العرب الحديث واملعارص والثقافة العربية يف املعهد الفرنيس للرشق األدىن  IFPOبدمشق وبريوت .حصل عىل
مدرسا لتاريخ العرب الحديث
شهاديت الدكتوراه واملاجستري يف تاريخ العرب الحديث واملعارص من جامعة دمشق .عمل سابقًا
ً
واملعارص بجامعتَي الفرات ودمشق.

فريد أسارسد

مدير مركز كردستان للدراسات اإلسرتاتيجية يف السليامنية بإقليم كردستان العراق .درس علم النفس يف جامعة بغداد .له
دراسات يف قضايا السياسة والتاريخ ومقارنة األديان .من كتبه "تطور الرأساملية يف كردستان" ،و"اتجاهات الفكر السيايس
الكردي بعد الحرب العاملية الثانية".

كامل عبد الله الجاف

أستاذ مساعد يف اإلسرتاتيجية واألمن الوطني بقسم العلوم السياسية بجامعة السليامنية .حاصل عىل شهادة دكتوراه
الفلسفة يف العلوم السياسية يف اختصاص العالقات الدولية ،وعىل شهادة املاجستري يف الدراسات الدولية .نُرش له مؤخ ًرا
كتاب بعنوان "إسرتاتيجية تركيا يف الرشق األوسط بعد أحداث  11أيلول ."2001

كوردستان سامل آميدي

ة أربع سنوات .حاصلة
أستاذة يف قسم القانون بجامعة التنمية البرشية يف السليامنية .رئيسة قسم العلوم السياسية م ّد َ
عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة النيلني بالخرطوم .تشغل وظيفة رئيس تحرير مجلة ثقافية فصلية
بعنوان "ئايندةسازي" .صدر لها كتاب بعنوان "أثر التعددية اإلثنيّة عىل الوحدة الوطنية يف العراق".

لقاء ميك العزاوي

مرشف أخبار يف شبكة الجزيرة الفضائية .شغل منصب عميد كلية اإلعالم – جامعة بغداد حتى عام  .2003له العديد من الكتب
والدراسات املنشورة عن القضايا اإلعالمية .حاصل عىل شهادة الدكتواره يف اإلعالم عام  1995من جامعة بغداد.

محمد املرصي

باحث مقيم يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،واملدير التنفيذي للمركز .مختص يف التاريخ العريب الحديث
م العريب يف املركز.
م .يُرشف عىل مرشوع مؤرش الرأي العا ّ
واستطالعات الرأي العا ّ

محمد جامل باروت

ريا يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ،
باحث مشارك ورئيس قسم األبحاث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .عمل خب ً
ويف عدّة منظامت دولية ،ومدي ًرا ملرشوع سورية  .2025شارك يف تأليف أكرث من ثالثني كتابًا مؤلِّفًا ،أو مؤلِّفًا أساسيًّا ،أو مؤلِّفًا
مشاركًا .ومن أحدث كتبه "التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية :أسئلة وإشكاليات التحول من البدونة إىل العمران النظري".
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محمد حسني الشواين

أستاذ علم االجتامع املساعد يف كلّية اآلداب بجامعة صالح الدين يف أربيل .حاصل عىل شهادة الدكتوراه عام  .2009له العديد
من األبحاث والكتب والرتجامت املنشورة باللغتني العربية والكردية.

مروان قبالن

باحث مشارك ومدير وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف
العالقات الدولية من جامعة مانشسرت (بريطانيا) .له عدّة مقاالت منشورة يف قضايا السياسة الخارجية والعالقات الدولية.

مهند إبراهيم الكاطع

باحث سوري حاصل عىل شهادة املاجستري يف الهندسة التقنية العضوية ،وعىل شهادة البكالوريوس يف الهندسة
م بالتاريخ االجتامعي للجزيرة السورية وباملسألة الكردية السورية .يكتب يف بعض الصحف والدوريات املطبوعة
الكيميائية .مهت ّ
واإللكرتونية .ساهم يف إنجاز بعض الدراسات واألبحاث الدميوغرافية ،ولديه ثالثة كُتب قيد النرش.

مهند مبيضني

باحث زائر باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .أستاذ مشارك يف التاريخ العريب الحديث يف الجامعة األردنية ،ومساعد
رئيس الجامعة .عمل مدي ًرا لوحدة اإلعالم والعالقات العامة والثقافية ،وعمل أستاذًا مشاركًا ومساعدًا يف التاريخ والحضارة يف
جامعة فيالدلفيا األردنية.

النارص سعيد دريد

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة السليامنية .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف العالقات الدولية من الجامعة اللبنانية ،وعىل
املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة بغداد .شغل وظيفة أستاذ محارض يف أقسام السياسة الخارجية ،والسياسة
العامة واإلسرتاتيجية ،والعالقات االقتصادية الدولية ،يف كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين يف العراق.

نوشیروان حسین سعید

باحث كردي عراقي مقيم يف بريطانيا .حاصل عىل شهادة دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية من جامعة نیوکاسل يف
وحل النزاعات يف املجتمعات املنقسمة .نُرش له يف موقع املركز العريب
ّ
بريطانيا ،وعىل شهادة الدكتوراه يف إدارة الرصاع
لألبحاث ودراسة السياسات بحث بعنوان "."Prescription for Power-Sharing in Contested Kirkuk

هشام داود

باحث يف األنرثوبولوجيا االجتامعية .يعمل يف املركز الوطني الفرنيس للبحوث العلمية .له العديد من الدراسات حول إشكالية
فضل عن عدّة مؤلفات ودراسات متعلّقة بالعشائر
ً
اإلثنيات والسلطات يف مجتمعات الرشق األوسط (حالة كرد العراق تحديدًا)،
والقبائل والدولة.
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هوشنك أويس

م ِ
عدًّا للربامج يف القناة الكردية "روج
كاتب وصحايف كردي سوري متخصص يف الشؤون الكردية والرتكية .عمل محر ًرا لألخبار و ُ
يت يف"  .ROJ TVوعمل محر ًرا يف مجلة "سورغل" الكردية التي ت ُعنى بالبحث والتحليل والتوثيق .يكتب يف عدّة صحف ومجالت
ومواقع إلكرتونية عربية وكردية.

هوكر طاهر توفيق

أستاذ مساعد بجامعة زاخو يف إقليم كردستان العراق .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ الحديث واملعارص من جامعة
دهوك عن أطروحة بعنوان "الكرد واملسألة األرمنية  ،"1920 - 1877وعىل شهادة املاجستري من جامعة صالح الدين يف أربيل.

وليد خالد الكليب

باحث وصحفي سعودي .حاصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة امللك سعود برسالة عن الثقافة
السياسية يف اململكة العربية السعودية .مرشف عىل دراسة االنتخابات البلدية السعودية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

يحيى الكبييس

عمن .حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف النقد األديب الحديث .عمل باحثًا زائ ًرا يف
مستشار املركز
العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية يف ّ
ّ
املعهد الفرنيس للرشق األدىن  .IFPOصدر له كتاب "املقوالت والتمثالت واألوهام :دراسة يف النقد العريب الحديث" ،كام شارك يف
تأليف مجموعة من الكتب ،من بينها" :حالة العلوم االجتامعية يف الجامعات العراقية" ،و"مراجعات يف الدستور العراقي".

يحيى عمر ريشاوي

أستاذ مساعد بجامعة السليامنية التقنية يف إقليم كردستان العراق .حصل عىل شهادة الدكتوراه يف اإلعالم من جامعة أم درمان
يف السودان من خالل أطروحة بعنوان "دور الصحافة يف خلق الوعي االجتامعي والثقايف والسيايس بإقليم كردستان العراق".
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