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الملّخص
إن المنطقة العربية تقف على مفترق طرق، وإن المطلوب بإلحاح من العلوم السياسية ومجال العالقات الدولية هو قراءة واستقراء جديدين ورّبما 
جريئين لتفكيك »نّص« األحداث و المنعطفات والظواهر الكبرى في منطقتنا بتشّكالتها المتضاربة والمتقاطعة. ومن هذا المنطلق جاءت الورشة 

كعملية استكشاف أّولي لمحاولة الوقوف على المعضالت من زاوية نظرية معرفية تضع على المحك قدرة العلوم السياسية على التحليل واالستشراف  
.وبالتالي فالورشة وجلساتها المتعددة تصب في وعاء »اختبار« وظيفة العلوم السياسية كمجال يتسّنى من خالله طرح أسئلة نوعّية و تقديم تصّور 

منهجي ونظري للتعاطي مع اشكاالت المنطقة بما يتيح عصفا ذهنّيا مكّمال للعملّية النظرية بإيحاءات واستنتاجات و دروس من صميم الواقع 
السياسي الُمعاش.

نحن أمام لحظة سياسية تتطلّب تصّورا يرتقي الى مستوى البحث السياسي الممنهج الذي يطمح لتجاوز تصّور مبّسط وسطحي الى شرق اوسط  أقل 
ما يقال عنه أنه و من جديد محّل اسقاطات استشراقية .وبالفعل، المنطقة تشهد  عنفا غير مسبوق، و احتداما مذهبيا و هّزات في المغرب والمشرق 
و استقطابا ايديولوجيا. امام هذا الواقع، المهارة االبتكارية الستحداث طرقا تحليلّية لمجابهة التحّديات المذكورة بتداخل مجاالت يلتقي فيها التنظير 

والتنظيم، والفكرة و التطبيق،  والماهّية األكاديمية المعرفية  والماهّية السياسية مطلوبة بإلحاح. 

والسّياق العربي مهّيأ لمثل هذه الورشة والورشة اصال استجابة لهذا السياق بحاالت سياسّية شّتى حبلى بمخاضات هي في األساس وليدة 
»تسونامي« الربيع العربي.

تهدف جلسات الورشة الى مقابسات نظرية وامبيرقية بطرح اشكالّيات. الحراك كسياسة جديدة و ظاهرة مرّكبة  )صّديقي 2015( تتقاطع و 
تتضارب فيها محاور تخص الدولة والمجتمع والدين والحرّيات واالمن والهوية واالستعمار.. ستشمل الورشة سلسلة من الحوارات بين اصوات 
اكاديمية محلّية تسعى لرسم خارطة معرفّية و لتقييم التوّجهات واألطروحات المتنّوعة داخل مجتمعات ودول االقليم في فترة يغلب عليها الشك 

واالرتباك المعرفي و في مجال صنع القرار. اعتمدت الورشة ليس فقط النمط البيني لكن أيضاً الجمع بين مداخالت من المنّظرين والفاعلين 
السياسيين.

ستكون النقاشات المبدئّية نقطة انطالق لتفكيك و تاويل ممنهَجين في عالم عربي وتيرة ونسق وطبيعة التغيير فيه هي بحّق مذهلة وتستحّق في القابل 
تفكيرا مذهال. 

كلمات مفتاحّية: الشرق األوسط، الوطن العربي، الحراك، مراجعات، تراجعات، المعرفة والسلطة، الثقافة والسلطة، عالقات المجتمع والدولة، 
التغيير من فوق، التغيير من األسفل، النظرية والتطبيق، االسالم السياسي، الديمقراطية، التحّول الديمقراطي، الشعوب، التوّجهات السياسية، الربيع 

العربي، االنتفاضات، االتفاق االيراني النووي

Summary: 
At a moment of conflict and uprisings, the Arab hirak )Sadiki 2015( is launching a new dawn of peo-
ple-driven change. Its embers under the ashes of unruliness and protest radiate a new becoming of 
peoples, moralities, identities and thought with which to reclaim and reconstruct the ‘broken’ politics 
across the region.

Examining a Middle East torn asunder by nearly-unprecedented violence, ideological polarization, hu-
manitarian catastrophes, and still-simmering public discontent, this symposium will serve as a moment 
of scholarly “stock-taking” of socio-political transitions nearly six years into the Arab Spring. Empirical 
observations—on security, resurgent religion, popular mobilization, authoritarian comebacks, region-
al-global dynamics, and the pace and scope of change-will open up possibilities for theoretical pro-
jections by invited guests. The symposium will be comprised of a set of dialogues among indigenous 
scholarly voices seeking to map and assess conflicting trends within and across the region’s states and 
societies.  Uncertainty and inconclusiveness appear to rule the day in Egypt, Lebanon, Libya, Syria, 
Tunisia, Yemen, and the Gulf States. The exploratory )academic( conversations here can be a start-
ing-point for systematically interpreting the seeming paradoxes of a Middle East in the throes of dizzy-
ing transformation. 

We aim to engage in a brainstorming-led workshop, intended to share ideas on some of the most sem-
inal themes in the Arab and Middle East region today. The list of themes is not exhaustive and the idea 
is to have a set of open-ended, preliminary conversations. This is done through a set of interrogations, 
revisions, and creative proposals for unlocking tentative thoughts – rather than answers – about how to 
address areas of silence and puzzles about where the region may be heading.
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Questions and Aims:
·	 How might we define and contextualize the current political moment?
·	 Al-hirak )Sadiki, 2015( is a concept embedding new politics of motion, transformation, travel of 

ideas and peoples, agency, resistance, rebellion, and rethinking. How can the notion of al-hirak be 
epistemologically and theoretically harnessed in order to frame the problematic of change, “ruly” 
and “unruly”, civic and uncivil, bottom-up and top-down?

·	 How does the new politics of al-hirak encompass the full gamut of the possibilities, reversals, break-
downs and modes of resistance, intellectual and political?

·	 Where can we situate al-hirak’s opportunities and/or perils in the current historical moment?
·	 What forces, discourses and voices drive state and non-state manifestations of al-hirak and what 

responses are they eliciting?
·	 How have Arab academics adapted to the emerging context and attendant dyads of power-knowl-

edge, state-society, and people-rulers?
·	 How might our tentative socio-political readings of phenomena inform conceptions of the key trends 

driving the reshaping of the existing state-of-play in the region?

Learning Outcomes:
1. Bridging theoretical propositions and empirical insights about politics, with special reference to Arab 

and Middle Eastern contexts.
2. Mapping out the political landscape through a stress on key political phenomena  driving political 

thought and practice in the region.
3. Situating political thought and practice in comparative and conceptual terms.
4. Outlining emerging political trends and the brand of identity-making processes they entail.
5. Reflecting on political strategies and the type of attendant knowledge-practices at the heart of so-

cio-political change.

Target Audience: 
·	 Qatar University community. 
·	 Graduate and undergraduate students across the fields of political science,   public policy and plan-

ning, sociology, law, the humanities, etc... .
·	 Policymakers and journalists. 
·	 Researchers in Doha.
Deliverables:
·	 A set of articles for an Arabic-language journal, such as Al-Mustaqbal al-‘Arabi.
·	 An Arabic-language book )targeting Al-Saqi Publishers(.

Format:
·	 Symposium language: Arabic )bilingual interaction is possible(.
·	 20-minute panel presentations followed by discussant critique and Q&A session.
·	 Special session on Tunisia’s Truth and Dignity Commission.
·	 Closing Q&A session in which students engage select conference speakers.

Keywords: Middle East, Arab homeland, al-hirak, revisions, reversals, knowledge and power, culture 
and power, state-society relations, power politics, top-down change, bottom-up change, theory and 
practice, Islamism, democracy, democratization, people, political trends, Arab Spring, uprisings, Iranian 
nuclear agreement.
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اليوم األول: األربعاء 12 ديسمبر 2016
المتحّدث عنوان وتوقيت الجلسة

د. راشد الكواري، عميد، كلية االداب والعلوم
أ.د. احمد إبراهيم، رئيس قسم الشؤون الدولية 

االفتتاحية والترحيب
8:10-8:00

استراحة القهوة  8:30-8:10
يتمثل الهدف األول من االفتتاحية في كونه محاولة مقتضبة لتقديم تأطير مفاهيمي عن السياسة، تنظيرا و تنظيما، 
كماهية في سياق التراجعات والتناقضات السياسية في منطقة الشرق األوسط كمدخل لجملة من األسئلة مفادها أين 

العلوم السياسية من العلمية/التنظير و من الحدث/التنظيم ومن التقليد والتجديد؟ أما الهدف الثاني من االفتتاحية فيتركز 
على مراجعة نقدية للفراغات التي كان بإمكان أعالم العلوم السياسية العرب تداركها. 

وعليه ُتطرح عددا من األسئلة:
ما هي الفراغات التي تعني حقل العلوم السياسية وعلماء السياسة؟ 

كيف يمكن للسياسة أن تمأل الفراغات المفتوحة بشكل كبير على فرص وتداعيات وتراجعات وتناقضات اللحظة 
السياسة الراهنة في سياق الربيع العربي؟ 

البحث عن اطار مفاهيمي: بين 
النظرية والتطبيق و أفق البحث

9:00-8:30
أ.د. العربي صّديقي، قسم الشؤون 

الدولية، جامعة قطر

ما هو الدور الوظيفي لمراكز األبحاث في تقديم تحليالت وتصّورات واستشراف للسياسة في المنطقة؟ 
استنادا إلى هذا السؤال فهذه الجلسة هي محاولة قراءة واستقراء للمشهد العربي في منطقة الشرق األوسط منذ اندالع 

الثورات العربية من خالل قراءات تقدمها مراكز األبحاث. وتأتي هذه القراءات من ثالثة مراكز مختلفة:
	 مركز الجزيرة للدراسات ويهتم بالشأن العربي والدولي ·
	 مركز باسيا يهتم بالشأن الفلسطيني ·
	 مركز عمران يهتم بالشأن السوري·

مراكز األبحاث والسياسة
10:30-9:00

رئيس الجلسة: أ. د. عدنان هياجنة، 
قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر

د. صالح الدين الزين: مركز الجزيرة لألبحاث
»مراكز األبحاث العربية: الدور والفرص والتحديات«

د.عمار قحف، مركز عمران للدراسات االستراتيجية
»سيولة المشهد السوري وتحديات استعادة مؤسسات الدولة«

د. مهدي عبد الهادي، الجمعية االكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية
»مراكز األبحاث العربية: نظرة من فلسطين« 

من التراجعات والتناقضات األكثر تجلّيا في المنطقة هي منعطف التذبذب الذي دخلت فيه الدولة العربية. تسلط 
المداخالت في هذه الجلسة المزيد من الضوء على هذه اإلشكالية لتشخيص العلّة والمسائل وتقديم تصّورات حول 

الحلول والسيناريوهات المحتملة.

الدولة العربية: بين التأسيس والتفكيك
12:00-10:30

مديرة الجلسة: د. سوزان حماد، مركز 
د. عبدالخالق عبدهللا، جامعة االماراتدراسات الخليج، جامعة قطر

»الدولة الوطنية في المنطقة العربية: عوامل التفكك والتفكيك«
أ.د. شفيق الغبرا، جامعة الكويت

»الدولة العربية بين التفكك وإعادة التشكيل
أ.د. صالح زياني، أستاذ التعليم العالي ومدير مخبر األمن في المتوسط ، الجزائر

 »بناء الدولة ومساءلة القطاع األمني في المنطقة المغاربية«
المحاور األول: أ د. محمد المسفر، قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر

المحاور الثاني: د. يوسف بوعندل، قسم الشؤون الدولية
يمّثل كل من الخطاب والحراك )الرسمي وغير الرسمي( الديني معطى ثابتاً، وتتجاوز هذه االستمرارية التفكير السائد 

الذي طالما حاول جاهدا اقصاء الخطاب والحراك الديني الى الهامش السياسي. تهدف الجلسة الى مراجعة وتفكيك 
هذا النوع من التنميط المعرفي المزدوج الذي يّتسم بتصنيفات نتاجها »الحداثة« مقابل »التقاليد« )الليبرالي، المحافظ، 

الراديكالي، اإلصالحي، الخ(. إن الحراك الديني-السياسي ليس عامال قابال لهذه التصنيفات الثنائية، وإن ينظر اليها 
من خالل عدسة أو عقلية غربية. هدفنا هنا هو الخوض )العميق( في الحقائق والسياقات العربية لتمييز واستكشاف 
التأويالت الدينية غير المشروطة،  والتصنيفات الثنائية التي تصاحبها وترافقها— والتي تأتي تابعة للمفهوم الغربي 

بما يخص موقع الدين من الطيف »السياسي.« وبالتالي فهذه الجلسة هي عبارة عن محاولة لتحديد مصادر الحركات 
الدينية والتغيير الناتج عن الحراك الديني بما يتحّمل من تنّوع كطيف متعّدد األلوان في الخطاب واأليديولوجية 

واالستراتيجية والسياق )مارق ومهادن، سلمي وعنيف، نظامي ومعادي للنظام(. وصوالً إلى سؤال حول األدوات 
اإلضافية التي يجب استخدامها لتفسير صعود واستمرارية أنواع الحراك الديني المتنافسة؟ وسؤال آخر فحواه:  

لماذا ينخرط الناشطون في السياسة في األشكال المعنّية هذه: بالعنف أو السلم، باالحتكام إلى الرصاص أو صناديق 
االقتراع؟

الدين: بين »النظام الرسمي« و 
»معاداة النظام« 

1:30-12:00

رئيسة الجلسة: د. هتون الفاسي، قسم 
الشؤون الدولية، جامعة قطر

د. سعود المولى، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت
»السلفية كمذهبية جديدة: اإلشكالية الجامعة والمأزق األساس«

د. محمد أبو رمان، مركز الدراسات االستراتيجية، جامعة األردن
»السلفّيون والربيع العربي«

د. أمل بوبكر، معهد الدوحة للدراسات العليا
»اختبار السلطة بين الدين والدولة: الراديكالية نموذجاً«

المحاور األول: د. نورالدين ميالدي، قسم االعالم، جامعة قطر
المحاور الثاني: د. علي الشاوي، قسم علم الجتماع، جامعة قطر
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الغداء 2:30-1:30
منذ أن هبت رياح الربيع العربي وإلى اليوم، تمكن اإلسالميون من تحقيق بعض النجاحات االنتخابية المغايرة 

لتجاربهم السابقة مع صناديق االقتراع، وذلك ألسباب قد تكون:
اما ضبط النفس والميل الى تقليص افاقهم للفوز بشكل طوعي، من خالل الحد من الفرص للسعي وراء . 1

انتصارات انتخابية )مصر مقابل الجزائر(
رفض المعيار االنتخابي »شخص واحد، صوت واحد، مرة واحدة« كما هو الحال في األردن . 2

في سياق الربيع العربي، بدأت تتبلور فرضية جديدة، ما زالت تحتاج الختبار زمني طويل. وفي مواجهة فرصة 
حقيقية للمشاركة في عمليات تأسيس الدولة وادارتها، يبدو اإلسالميون )في تونس والمغرب وفلسطين( وكأنهم تبّنوا 

موقفا براغماتيا: لم يعد »اإلسالم هو الحل« شعارهم المعلن، لقد قبلوا بمبدأ الشراكة في دولة )قد ُرِفَضت سابقا ألنها 
»علمانية« أو غير إسالمية(، و هم يظهرون رصيدا من »الوسطية« في السعي للتنافس في انتخابات حرة و نزيهة، 

ليس بالضرورة للفوز فيها بل بمقدار ما هي تنمية القدرة على »استنساخ الذات«.
وبناء عليه ما هي أنواع واستراتيجيات الوسطية التي يتبّناها اإلسالميون؟ هل تساعد الوسطية على استنساخ الذات؟ 

هل استلزم فرض التنافس على السلطة، انتهاج الوسطية كطريق للنجاح االنتخابي؟ هل يأتي المسار بوضع حالة 
الوسطية أوالً، والفوز االنتخابي ثانياً؟ أم العكس؟

اإلسالميون والسلطة: مراجعات 
مقارنة 1

4:00-2:30

رئيس الجلسة: د. بكيل الزنداني، قسم 
الشؤون الدولية، جامعة قطر

 

 

د. عبدالموجود الدرديري، نائب برلماني إخواني سابق، مصر
»اختبار السطلة: االخوان المسلمون في مصر، التراجعات والمراجعات«

ا. محسن موفيدي، حزب العدالة والتنمية، المغرب
»التجربة المغربية: المميزات، المكتسبات، وسؤال إنجاح اإلنتقال الديمقراطي«

أ لطفي زيتون، حركة النهضة، تونس
»تجربة النهضة في الحكم«

المحاور األول: أ.د. التيجاني عبد القادر، كلّية الشريعة، جامعة قطر 
المحاور الثاني: د. عاصم دندشلي، قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر

استراحة القهوة: 4:15-4:00
جاء االتفاق النووي اإليراني كحدث مزلزل. وهو من ضمن مالمح التغّيرات المتتالية التي تدفع إلى إعادة رسم وبناء 

التحالفات, والتحالفات-المقابلة, في المنطقة. وكما الحال في شأن الربيع العربي, مّثل االتفاق النووي لحظة فاصلة 
وضع سياسة المنطقة على مفترق طرق. السؤال الرئيسي هنا ال يتعلق بالتقدم التكنولوجي اإليراني النسبي وال عن 
التمثيل السياسي فيها ,المشروط والمقّيد, مقارنة بمنافسيها اإلقليميين, بل يرتكز بصورة أساسية على أسئلة أخرى 

محورية: هل يتيح التقارب اإليراني مع القوى الغربية مكتسبات استراتيجية وجيوسياسية واقتصادية للجمهورية 
اإليرانية؟ وبصورة أكثر دقة, هل يأتي ذلك على حساب منافسيها في المنطقة, وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية, 

خاصة في ساحات شائكة مثل: سوريا والعراق ولبنان واليمن؟  

تموضع ايران في المنطقة
5:45-4:15

رئيس الجلسة: د. عبدالناصر اليافعي، 
رئيس قسم العلوم االجتماعية، جامعة 

قطر
د. إبراهيم فريحات، معهد الدوحة للدراسات 

»مستقبل االتفاق النووي اإليراني بعد االنتخابات االمريكية ووصول ترمب للبيت االبيض«
د. فاطمة الصمادي، مركز الجزيرة للدراسات

»االتفاق اإليراني النووي: الرابحون والخاسرون«
المحاور األول: د. عبدهللا باعبود، مركز دراسات الخليج، جامعة قطر

المحاور الثاني: د. محجوب زويري، دراسات الخليج، جامعة قطر 
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 Day 1: Wednesday, 21 December 2016
Session Title and Time Speaker
Welcome and Opening 
Remarks 
8:00-8:10 

Dr. Rashid Al-Kuwari, Dean, College of Arts and Sciences
Prof. Ahmed Ibrahim, Head, Department of International Affairs 

Coffee/Refreshments  8:10-8:30
In Search of A Conceptual 
Framework: Theory,
Practice and Research

8:30-9:00

Prof. Larbi Sadiki, Department of International Affairs 

How can political science address the silences with respect to the opportunities 
and perils, implications, advances and reversals of the current “historical mo-
ment”, in the context of the Arab Spring )AS(? What better way to try to explain 
and deconstruct what has been emerging across Arab countries since 2011 in 
the realm of thought and practice than to turn to political science )PS( - and more 
generally to the social sciences and humanities? Yet a plethora of apparent “gaps” 
are today screaming for scholarly attention by PS in Arab academia. These gaps 
thus far point to the inability of this dynamic field of knowledge to do two things: 1( 
anticipate political happenings in the Arab Homeland, namely, grand-scale events 
of which the Arab uprisings are a prime example; and 2( re-contextualize PS in a 
fashion that makes it amenable to developing and testing theories that speak to 
the “locale”.
The opening session briefly addresses these issues. It problematizes the opera-
tionalization of PS )in the realm of theory( and its practice )in statecraft(, by way 
of reference not only to political reversals and contradictions in the Middle East 
region, but also to areas of silence in need of close scholarly scrutiny.

 Research Centers and
Politics
9:00-10:30

 Moderator: Prof. Adnan
 Hayajneh, Department of
  International Affairs

What is the functional role of research centers and think tanks in offering analy-
ses, projections, and outlooks regarding the politics of the region and emerging 
trends?
This panel is an attempt to explore the Arab political scene since the outbreak of 
the Arab Spring, through readings offered by three different research centers:
• Al Jazeera Center for Studies, )Arab and international focus(
• The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs    

)PASSIA( )Palestine focus(
• The Omran Center for Strategic Studies )Syria focus(
Dr. Mahdi Abdul-Hadi, Palestinian Academic Society for the Study of                
International Affairs 
Arab Research Centers: A View from Palestine
Dr. Salah Eddin Elzein, Director, Al Jazeera Center for Studies
Arab Research Centers: Roles, Opportunities, and Challenges
Dr. Ammar Kahf, Omran Center for Strategic Studies
The Fluidity of the Syrian Scene: Challenges in Restoring State Institutions

 The Arab State: Making
vs. Un-Making

10:30-12:00

 Moderator: Dr. Suzanne
Hammad, Gulf Studies

 

Among the most visible regressions in the region have been the fluctuating turns 
of the Arab state. The interventions in this panel shed further light on this prob-
lematic to diagnose the questions and issues at hand, also offering projections of 
possible scenarios and solutions.
Prof. Abdelkhaleq Abdallah, United Arab Emirates University
The Arab Nation-State: Factors of Breakdown and Un-Making
Prof. Shafeeq Ghabra, Kuwait University
The Arab State: Between Breakdown and Reconstruction
Dr. Salah Ziani, University of Algiers
State-building and Security Sector Accountability in the Arab Maghreb
Discussant 1: Prof. Mohammad al-Misfir,                                                           
Department of International Affairs, Qatar University
Discussant 2: Dr. Youcef Bouandel,                                                                    
Department of International Affairs, Qatar University
Discussant 3: Mr. Haoes Taguia, Al Jazeera Center for Studies
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 Religion: Systemic vs.
Anti-Systemic

12:00-1:30

 Moderator: Dr. Hatoon
 Al-Fassi, Department of
International Affairs

The persistence of religious discourse and activism, “formal” and “informal”, tran-
scends the conventional wisdom that relegates religious discourses, activism, and 
movements to “tradition” or relies on modern vs. traditional categorizations )liber-
al, conservative, radical, reformist, etc.(. Politico-religious activism is not the kind 
of variable made to be dependent on such binary categorizations, filtered through 
a Western developmentalist “prism” and “mindset”. The aim here is to delve deep-
er into Arab realities and contexts to flesh out a not-so-contingent interpretation of 
religion with attendant dichotomous classifications – dependent on the Western 
conception of the place of religion in “the political” spectrum. Thus this session 
seeks to define the sources of religious movements and activism-led change )ruly 
and unruly, peaceful and violent, systemic and anti-systemic(. What are the addi-
tional tools one must use to explain the rise and persistence of competing types 
of religious “activisms”? Why do they engage “the political” as they do: violently or 
peacefully, through the bullet and the ballot?
Dr. Saoud Al-Mawla, Arab Center for Research and Policy Studies, Beirut
Salafism as a New Doctrine: Foundations, Dilemmas, and Problematics
Dr. Muhammad Abu Rumman, Center of Strategic Studies, University of Jordan
Salafists and the Arab Spring
Dr. Amel Boubeker
Doha Institute for Graduate Studies
The Test of Power: Between Religion and the State
Discussant 1: Dr. Noureddin Miladi, Mass Communication, Qatar University
Discussant 2: Dr. Ali Al-Shawi, Sociology, Qatar University

Lunch 1:30-2:30
Islamists and               
Governance: the “Test” 
and Contest of Power I 

2:30-4:00

Moderator: Dr. Bakeel 
Al-Zandani, Department of 
International Affairs, Qatar 
University

Since the advent of the Arab Spring, Islamists seem to have had electoral suc-
cesses, reversing past experience of the ballot: 
1. Either self-control and a tendency to voluntarily downsize their winning poten-

tial, by limiting the opportunity to seek electoral victories )Egypt vs. Algeria(; 
2. Rejection of the electoral standard of “one person, one vote, one time” such 

as in Jordan. 
In the context of the Arab Spring, a new hypothesis, still in need of longitudinal 
testing, seems to be coming to the fore. Faced with a real opportunity to share in 
the process of statecraft and state-making, Islamists )Tunisia, Morocco, Pales-
tine(, seem to have assumed a “pragmatic” stance )“Islam is the solution” is no 
longer a declared mantra(. Islamists have accepted the principle of political part-
nership in a state )previously rejected as “secularist” or un-Islamic(, and display 
stocks of moderation in the bid to context free and fair elections, not necessarily 
to win elections as much as to build a capacity for self-reproduction. What are the 
brands of moderating strategies adopted by Islamists? Does moderation serve 
self-reproduction? Has the contest over power necessitated moderation as the 
route to electoral success? Is it a case of moderation first and electoral success 
second? Or vice versa?
Dr. Abdelmawgoud Dardery, Former Muslim Brotherhood MP, Egypt
The Test of Power: The Muslim Brotherhood in Egypt, Reversals and Revisions
Mr. Mohssen Moufidi, Justice and Development Party, Morocco 
“The Test” of Power in Morocco: Specifications, Gains, and the Question of     
Successful Democratic Transition. 
Mr. Lotfi Zitoun, Nahda, Tunisia 
Nahda’s Experiment in Governance
Discussant 1: Prof. Tijani Abdulkadir, College of Shari’ah, Qatar University
Discussant 2: Dr. Assem Dandashly,                                                                  
Department of International Affairs, Qatar University 

Coffee Break: 4:00-4:15



9

Iran’s Role in the Region

4:15-5:45

Moderator:                       
Dr. Abdulnasser Alyafei, 
Head of Social Sciences 
Department, Qatar Univer-
sity

The US-Iran nuclear deal is quasi-seismic. It is a feature of the cascading 
changes that are helping drive the mapping out of new posturing, alliance- and 
counter-alliance building in the region. It represents a watershed in the region’s 
international relations )IR(. The key question to be considered here is not whether 
Iran’s hi-tech industry is relatively more equipped, or its polity partly more rep-
resentative, than those of its Arab regional competitors. Rather, what is at issue 
here is whether the normalization of US-Iran relations favors Iran’s geostrategic, 
economic and political status in the region. That is, at the expense of Iran’s rival, 
the Kingdom of Saudi Arabia, especially in theatres such as Syria, Lebanon, Iraq, 
Syria and Yemen. 
Dr. Ibrahim Fraihat, Doha Institute for Graduate Studies
The Future of the Iranian Nuclear Agreement After Trump’s Election Victory
Dr. Fatima Alsmadi, Al Jazeera Center for Studies
The Iranian Nuclear Agreement: Winners and Losers
Discussant 1: Dr. Abdullah Baabood, Gulf Studies, Qatar University
Discussant 2: Dr. Mahjoob Zweiri, Gulf Studies, Qatar University
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اليوم الثاني: الخميس 22 ديسمبر 2016 
8:00-8:30 استراحة القهوة 

المتحدث عنوان وتوقيت الجلسة 
في لحظة الربيع العربي تتجلّى الحرب والسلم معا. إن الحراك الناتج عن الربيع العربي، ذو وجهين. تبدو في الوجه األول 
إمكانية التحدي أو »الثورة على« الخارطة اإليديولوجية والمفاهيمية للشرق األوسط، المفاهيم التي تمّجد الكرامة والحرية 

والديمقراطية والسلمية والثورة والوطن، وهذه هي أدوات في معركة كسب »العقول والقلوب«. أّما في الوجه اآلخر 
فيبرز الحراك كقوى وممارسات وخطابات راديكالّية تطرح حلول شمولية )الخالفة...والدولة اإلسالمية وغيرها...( مرفقة 

بنزعة قهرية، تتضارب مع المبادئ والهوية القيمّية الطوعّية الممّثلة للربيع العربي. 
في هذه اللحظة تتأرجح الدولة بين فقدان كلّي وتخفيف طوعي القبضة السلطوّية على المجتمع. وبناء على هذه الفرضّية، 

نطرح السؤال التالي: الى أي حّد تفّرخ اللحظة التاريخية الحالية القوى المتضاربة من مدنّية وال مدنّية؟

الحرب والّسلم: األمن مقابل 
اإلرهاب

10:00-8:30

رئيس الجلسة: د. فرحان تشاك، 
قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر

د. فيصل الشريف، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر- جامعة منوبة تونس
»العقيدة العسكرية بين الوالء لألنظمة أو للوطن ودورها في الصراعات الشرق أوسطية«

د. دانية قليالت الخطيب، المركز االستشاري االستراتيجي للدراسات االقتصادية والمستقبلية
»االثار الجانبية االقتصادية واالجتماعية لعسكرة المنطقة«

المحاور األول: د. محمد الكواري، رئيس قسم العلوم االنسانية، جامعة قطر
المحاور الثاني: د. زهير حامد، قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر
المحاور الثالث: د. محفوظ عمارة، العلوم الرياضية، جامعة قطر

يمّثل الربيع العربي سياقا »زمكانّيا«، إلعادة تموضع جدلية السلطة-اللغة-المعرفة. ومن الممكن هنا طرح احدى 
الفرضيات حول كيف يساهم تقويض أو إعادة إنتاج السلطة بأشكال جديدة من السلوك االجتماعي، واستخدام الخطاب العام 

من ِقَبل الحركيين والسياسيين وصّناع الرأي العام والحّكام. في هذا السياق تظهر المحاولة إلعادة رسم الهوية وتفعيل 
»الحراك الشعبي«، في عمليات إعادة تشكيل وإعادة تأطير لعالقات اليوم، بعد أن كانت عالقات هرمّية ذات طابع يّتسم 

بالقهر و»الالحقيقية«. 

إن السؤال المطروح هنا: كيف يؤسس مبدأ كلمة حق في وجه السلطة خطابيا لمقاومة السلطة كبنية اجتماعية؟ وكيف 
يمكن أن ًتماَرس أو تتم بأشكال مختلفة كحراك اجتماعي-سياسي وكخطاب سلطة )ديمقراطي، إسالمي، نسوي، يساري، 

أو قومي-عربي(؟

اللغة والسلطة

11:30-10:00

رئيس الجلسة: أ. د. مبارك 
حنون، قسم اللغة العربية، جامعة 

قطر

د. غادة خليل، جامعة األردن
»شعارات ثورات الربيع العربي وإحاالتها النفسية واالجتماعية واالقتصادية«

د. هيثم سرحان، قسم اللغة العربية، جامعة قطر
انتشار اللغة العربية في العالم القديم

د. حافظ علوي، قسم اللغة العربية، جامعة قطر
»سلطان اللغة وحجاجيتها في الخطاب السياسي«

المحاور األول: د. منيرة القنوني، قسم اللغة العربية، جامعة قطر
المحاورة الثانية:  د. عبدالجليل الصوفي، قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر

الغداء 12:00-11:30
دخلت الحالة السيايسة التونسية التاريخ، كون تونس مثلت منشأ وانطالقة الربيع العربي، وتتابعت التجربة التونسية لتشهد 

إصالحات متتابعة تحمل مالمح )التحول الديمقراطي( بما فيها دستور ديمقراطي )2014( و برلمان منتخب ديمقراطيا 
)2011 و 2014( و رئيس منتخب ديمقراطيا )2014-201٥(. وفي 2016 وعلى خطى دولة جنوب افريقيا، جلبت 

هيئة الحقيقة والكرامة في تونس األنظار على بعدين: 1. تأسيس الحق لمعرفة الحقيقة و 2. الحفاظ على الذاكرة الوطنية 
فيما يتعلق باالنتهاكات السابقة لحقوق اإلنسان واعتبار هذه  الطريقة مساراً يقود إلى األمام من أجل المصالحة و تسوية 

المنازعات والمظالم تحت نظام بن علي.

جلسة خاصة: هيئة الحقيقة 
والكرامة في تونس

رئيسة الجلسة: د. هالة 
المينياوي، مركز دراسات الخليج

د. نور الدين ميالدي، قسم االعالم، جامعة قطر
أ. لطفي زيتون، حركة النهضة

د. فيصل الشريف، جامعة منوبة، تونس
المحاورة: حليمة الخوار، طالبة الشؤون الدولية، جامعة قطر

د. حياة مسيمي، جبهة العمل اإلسالمي، األردن 
»مشاركة االسالميين في االنتخابات البرلمانية في االردن 2016 : تصحيح مسار ام تخفيف حصار؟«

اإلسالميون والسلطة: مراجعات 
نقدية 2

2:30-1:00
رئيس الجلسة: د. منتصر الحمد، 

جامعة قطر

أ. أسامة حمدان، حماس 
»حماس واختبار الديمقراطية في غياب دولة مستقلّة«

المحاور األول: أ. سمير الحجاوي، وزارة الثقافة
المحاور الثاني: د. أماني ال جاك، مركز دراسات الخليج، جامعة قطر
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2:30-2:45 استراحة القهوة
هل رؤية حل الدولتين )أتذكرون قرار األمم المتحدة 1397 في عام 2002؟( في فلسطين مجّرد أسطورة؟بعيدا عن 

الخطاب السياسي، لقد منع العالم باستمرارّية شبه ممنهجة أي عمل من شأنه أن يقود إلى تشكيل دولة فلسطينية. ويميل 
رؤساء أمريكا الى طرح دولة فلسطينية من خالل المفاوضات مع تل ابيب وليس األمم المتحدة. وتراجع الفلسطينيون 

والعرب بشكل عام عن استخدام قرارات األمم المتحدة كاطار مرجعي قانوني لتشكيل دولة فلسطينية. لقد أضاعت فرضية 
»األرض مقابل السالم« زخمها: يحافظ الفلسطينيون اليوم على رقعة صغيرة جدا من »فلسطين« ويفاوضون عليها. وفي 

وقت يستمر فيه االستيطان بال هوادة، تستمر فتح وحماس في مواجهة بعضهما. والسؤال: لماذا وصل مشروع تشكيل 
دولة فلسطينية إلي نفق مسدود؟ هل كانت وعود »الدولة الفلسطينية« اكبر خدعة اختدعتها الواقعية السياسية 

»Realpolitik« في التاريخ السياسي الحديث؟ تمّول الواليات المتحدة األميركية إسرائيل و تجّهز آلتها الحربية، 
وتمنحها دعماً من خالل سلطة الفيتو، فيما تعطي الفلسطينيين »وهم حل الدولتين«، وحتى هذا أيضا فقد أُزيل من خطاب 

أوباما منذ سنوات، وعليه نتساءل، فلسطين: إلى أين؟

فلسطين: إلى أين؟
4:15-2:45 

رئيسة الجلسة: د. اصالح جاد، 
قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر

د. مهدي عبد الهادي، مركز باسيا
»هل وصل المشهد الفلسطيني إلى »خارطة طريق« للتصوية؟«

د. نشأت أقطش، جامعة بيرزيت
»فلسطين: إلى أين؟«

د. باسم زبيدي، قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر
»رواية فلسطين: مراجعات أم تراجعات؟«

المحاور األول: د. حسن براري، قسم الشؤون الدولية، جامعة قطر
المحاور الثاني: أ.د. محمد قيراط، قسم االعالم، جامعة قطر

الجلسة الختامية: أسئلة الطلبة  أ.د. شفيق الغبرا، د. حياة مسيمي، د. عمار قحف، أ. أسامة حمدان، د. سعود المولى، د. غادة خليل
للخبراء

5:15-4:15
مدير الجلسة: محمد المري، طالب 

الشؤون الدولية، جامعة قطر
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 Day 2: Thursday, 22 December 2016
Session Title and Time Speakers
War and Peace: Security vs. 
Terrorism

8:30-10:00

Moderator: Dr. Farhan Chak, 
Department of International 
Affairs, Qatar University 

Al-hirak )peoplehood(, a derivative of the Arab Spring, is janus-faced. One fac-
et is that capacity in which it has problematized and “revolutionized” the ideo-
logical and conceptual map of the Middle East. Concepts valorizing karamah, 
hurriyyah, dimuqrtiyyah, thawrah, watan, silimiyyah have tended to prevail in 
the battle for hearts and minds. Another, is how al-hirak has presented radical 
forces and discourses with openings to demand “totalizing” solutions )khila-
fa-type suggestions( coupled with a bent for coercion as vs. the voluntarist 
morality and identity emblematic of the AS. At once, al-hirak conflates revolu-
tionary movement and motion that at once favour civic cohabitation with the 
state and violent and anti-systemic strategies to erode the state.To what extent 
does the historical moment in which authoritarian states lose or loosen their 
domineering grip on society spawn at once the diametrically opposed forces 
and discourses of civism and un-civility?
Dr. Faycal Cherif,
High Institute for Contemporary Tunisian History, University of Manuba, Tunisia
Military Doctrine and Middle Eastern Conflicts: Between Regime and National 
Loyalty
Dr. Dania Koleilat Khatib,
Al-Istishari Strategy Center for Future and Strategic Studies, UAE
The Social and Economic Effects of the Region’s Militarization 
Discussant 1: Dr. Mohammad al-Kuwari, Head of Humanities Department, 
Qatar University
Discussant 2: Dr. Zoheir Hamedi, Department of International Affairs,         
Qatar University
Discussant 3: Dr. Mahfoud Amara, Sports Sciences, Qatar University

Language and Power

10:00-11:30 

Moderator: Dr. Mbarek Ha-
noun, Arabic, Qatar Univer-
sity

The Arab Spring marks both a temporal and spatial context for re-situating the 
dialectics of power-language and power-knowledge. One hypothesis may be 
cast here by noting how the vying for subversion or reproduction of power has 
exhibited itself in new forms of social action and use of public discourse by ac-
tivists, politicians, opinion-formulators, policy-makers and rulers. In the context 
of the Arab Spring )AS(, the bid to reconstitute identity and enact “peoplehood” 
has set in motion dynamically and socially constructed “re-formation” and 
“re-framing” of power relations previously engendered through regimes of hier-
archy, oppression and untruth…How is speaking power to truth being enacted 
discursively to resist injustice and unbridled authoritarianism? If the subversion 
or reproduction of power is a social construct, how is it then enacted differently 
both as socio-political acts and as a discourse of power )democratic, Islamic, 
feminist, leftist, pan-Arab(?
Dr. Ghada Khalil, University of Jordan
         The Slogans of the Arab Spring: Psychological, Social, and Economic
 Significations

Dr. Haitham Sarhan, Deprtment of Arabic Language, Qatar University
The Spread of the Arabic Language in the Old World
Dr. Hafid Alaoui, Deprtment of Arabic Language, Qatar University
Politics, Language, and Argumentative Discourse
Discussant 1: Dr. Mounira Gannouni, Deprtment of Arabic Language,        
Qatar University
Discussant 2: Dr. Abduljalil Al soufi, Department of International Affairs, 
Qatar University
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Lunch 11:30-12:00
Special Lunch Session: 
Tunisia’s Truth and Dignity 
Commission

12:00-1:00

Moderator: Dr. Hela Min-
niaoui, Gulf Studies Center, 
Qatar University

Tunisia made history as the birthplace of the Arab Spring)AS(, followed by 
democratizing milestones including a democratic constitution )2014( and 
democratically elected parliament )2011 and 2014( and president )2014-15(. In 
2016, a la South Africa, Tunisia’s truth dignity commission is making waves on 
two fronts: 1( establishing the right to truth, 2( preservation of national memoe-
ry of past human rights abuses . This is reasoned as the way forward for the 
greater sake of reconciliation and conflict resolution.
Dr. Noureddin Miladi, Department of Mass Communication, Qatar University 
Mr. Lotfi Zitoun, Nahda Party, Tunisia
Dr. Faycal Cherif, University of Manuba
Discussant: Ms. Haleema Al-Khowar, International Affairs Student, Qatar 
University

Islamists and Governance: 
The “Test” and Contest of 
Power II

1:00-2:30

Moderator: Dr. Munta-
sir Al-Hamad, Arabic for 
Non-Native Speakers Center, 
Qatar University  

Dr. Haiat Musimi, Islamic Action Front, Jordan
Islamists’ Participation in the 2016 Jordanian Parliamentary Elections: Correct-
ing Course or Easing the Siege?

Mr. Usama Hamdan, Hamas
Hamas and the “Test” of Democracy in the Absence of an Independent State 
Discussant 1: Mr. Samir Alhijjawi, Ministry of Culture, Qatar
Discussant 2: Dr. Amani El Jack, Gulf Studies Center, Qatar University 

Coffee Break: 2:30-2:45
Palestine: Where To? 

2:45-4:15 

Moderator: Dr. Islah Jad, 
Department of International 
Affairs, Qatar University 

Is the vision of a two-state solution )remember the 2002 UN resolution 1397?( 
in Palestine a myth?  
Political rhetoric aside, the world has with regular frequency, blocked verifi-
able action that leads to Palestinian statehood. American presidents tend to 
argue for Palestinian statehood through negotiations with Tel Aviv, not via the 
UN.  Palestinians and Arabs, more generally, seem to have cast aside UN 
resolutions as a frame of reference for Palestinian statehood. The hypothe-
sis of land for peace has lost steam, it seems: Palestinians keep very little of 
Palestine to trade off. Settlements continue unabated. Fatah and Hamas are 
pitted against each other. Why has Palestinian statehood ground to a hopeless 
halt? Is Palestinian statehood Realpolitik’s biggest deception in modern politi-
cal history? The US supplies Israel’s war machine, finance and veto power. It 
gives the Palestinians the “notion” of a “2-state solution”, long edited out of US 
foreign policy rhetoric. Palestine: where to?
Dr. Mahdi Abdul Hadi, Head of PASSIA
Palestine and the Narrative of Liberation: “Illusion” or “Reality”?
Dr. Nashaat Aqtash, Birzeit University
Palestine: Where To? 
Dr. Bassem Ezbaidi, Department of International Affairs
The Palestine Narrative: Revisions or Reversals?
Discussant 1: Dr. Hassan Barari, Department of International Affairs
Discussant 2: Prof. Mohamed Kirat, Department of Mass Communication, 
Qatar University

Closing Session: Student 
Q&A with Experts

4:15-5:15

Moderator: Mohammad 
Al-Marri, Qatar University 
International Affairs Student 

Dr. Shafeeq Ghabra, Dr. Haiat Mussimi, Mr. Usama Hamdan, Dr. Ammar 
Kahf, Dr. Saoud al-Mawla, Dr. Ghada Khalil



14

ABSTRACT
الملخصات



15

د. صالح الدين الزين، مدير مركز الجزيرة للدراسات
العنوان: مراكز األبحاث العربية: أدوار  وفرص وتحديات 

ثمة مؤشرات قوية على دخول مراكز األبحاث العربية مرحلة جديدة في ظل األوضاع التي تعيشها المنطقة خصوصا عقب اندالع ثورات الربيع 
العربي. برزت مع هذه التحوالت فرص واعدة وكبيرة للمراكز كي تنهض وتتطور لكنها مصحوبة بتحديات مصيرية. فما المطلوب من مراكز 
األبحاث العربية كي تعزز من قدرتها كمؤسسات للتفكير الحر القادر على االسهام والتأثير البناء؟ وما هي أدوار هذه المراكز في مواجهة قضايا 

المنطقة االستراتيجية والسياسية واالجتماعية الكبرى والتحوالت العميقة التي يشهدها العالم من حولنا؟  وما هي قراءتها لألوضاع الحالّية في الوطن 
العربي؟ 

د. عمار قحف، المدير التنفيذي لمركز عمران للدراسات االستراتيجية
العنوان: سيولة المشهد السوري وتحديات استعادة مؤسسات الدولة

	 مقدمة: نشأة مركز عمران ودور مراكز رسم السياسات في تقديم حلول ورؤى حول القضية السورية واإلقليمية.·
	 معالم المشهد السوري واإلقليمي بعد حراك »الربيع العربي«: ويتصف بالسيولة وتقاطع ملفات الطاقة والنفوذ والحاجة لمعبر للمياه الدافئة ·

والعنصر الديمغرافي وطبيعة التحالفات اإلقليمية.
	 الفواعل اإلقليمية والدولية في سورية: تحوالت المحاور اإلقليمية وتحالفاتها، وتحديد المصالح السياسية لكل فاعل وأسلوب تعاطيه مع القضية ·

السورية.
	 الفاعل السوري: السياسي والعسكري واإلدارة المحلية.·
	 سيناريوهات وتحديات وفرص: اإلدارة المحلية نموذجاً، وتهدف إلى بناء شرعية من األرض تهدف الستعادة وظائف الدولة وضبط سيولة ·

المشهد السوري. وكذلك التطرق إلى سناريو مناطق النفوذ اإلقليمية وتجميدها.

د. مهدي عبد الهادي، رئيس الجمعية االكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية )باسيا(
العنوان: مراكز األبحاث العربية: نظرة من فلسطين

يطرح د. عبدالهادي عّدة أسئلة في هذه المداخلة. أوال: كيف تقّيم مراكز األبحاث العربية المشهد السياسي في منطقة الشرق األوسط والوطن 
العربي؟ السؤال الثاني: كيف تقّدم تحاليل علمّية وذات مصداقية، تمّثل البيئة المحلية؟ وثالثا: كيف توّظف البحث الحيادي بما يجعله ذي صلة وأهمّية 

لرسم السياسات والبحث والعالم االكاديميا عموما؟

أ د. عبد الخالق عبدهللا،  أستاذ العلوم السياسية، جامعة االمارات
العنوان: الدولة الوطنية في المنطقة العربية: عوامل التفكك والتفكيك

يواجه مشروع الدولة الوطنية العربية التي برزت قبل نحو 100 سنة هجوما مزدوجا وشرسا وغير مسبوقا خالل ال100 سنة االخيرة. كما 
تتعرض الدولة الوطنية العربية الى تحديات داخلية ومخاطرة خارجية ضخمة خالل القرن ال21 تفوق كل ما كانت تواجهه خالل ال100 سنة 

الماضية. وتشير المعطيات الى تزايد كبير خالل العقدين االخيرين في عدد الدول العربية التي اصبحت تصنف ضمن قائمة الدولة الهشة والدولة 
الفاشلة التي لم تعد قادرة على تقديم الحد االدنى من االمن واالمان والخدمات اليومية الضرورية لمواطنيها. كما برزت على الساحة العربية 

مليشيات ارهابية وتنظيمات ترفع شعارات عابرة لالوطان وقوى قبلية مسلحة واقليات قومية ومذهبية تملك قدرات وموارد وامكانيات اكبر بكثير 
من قدرات وموارد وامكانيات الدولة الوطنية واصبحت تؤسس على ارض الواقع كيانات مستقلة، وأشباه دول تتوسع على حساب الدولة الوطنية 
السابقة. وبرزت دراسات من مراكز بحوث تتوقع ان ٥ دول عربية على األقل مهددة في بقاءها ككيانات وطنية واصبحت على اوشك ان تتحول 

الى 14 دويلة خالل ال٥ سنوات القادمة وذلك على خلفية تفاقم النزاعات الطائفية والسياسية وعلى نحو يغير خارطة المنطقة العربية كليا ونهائيا.  
تعالج المداخلة عوامل التفكك والتفكيك التي تمر بها الدولة الوطنية العربية في المنطقة العربية. 

أ د. شفيق الغبرا، استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، استاذ زائر في المركز العربي  لألبحاث ودراسة السياسات.  
العنوان: الدولة العربية بين التفكك وإعادة التشكيل

نعيش في عالم يسوده القلق والخوف، هذا هو حال العالم العربي في وضعه اإلقليمي الراهن.  فطبيعة الوضع الكوني جعل التداخل بين المجتمعات 
والدول والحدود في وضع يصعب ضبط وقيعته.  في عصرنا الراهن  تبرز قوى عربية جديدة لفئات تسكن قاع المجتمع وتشعر بالتهميش والعزلة، 

هذه الفئات مسلحة بالعنف وبشعارات الغضب تجاه الغرب كما وتجاه النظام اإلقليمي واألنظمة السياسية كما في سوريا والعراق، لكن االمر ال 
يقتصر سوريا والعراق، فالجدلية قائمة في معظم الساحات العربية وعلى االخص تلك الكثيفة في أعداد السكان. ولكن هناك في قاع المجتمعات 

العربية برمتها الرغبة في إصالح سيالدولة في العالم العربي .أتساءل ان كانت الدولة العربية، نسبة لما يقع في اكثر من بقعة عربية،  سائرة نحو 
التفكك ام انه الزال باالمكان إنقاذ ببنيتها الراهنة وأصالح حالها؟ ما طبيعة الدولة التي تطمح اليها المجتمعات العربية؟  فأن كانت الدولة التقليدية 

في حالة تراجع وتفكك، فما الذي يجب أن يقع لتأمين اإلنتقال نحو المراحل القادمة؟  العرب والدولة  بين التفكك  وإعادة التشكيل هو جوهر ما 
ساتناوله. الورقة ذات طابع فكري مستمدة من فهم للتغيرات الواقعة في العالم العربي منذ 2011، لكنها بنفس الوقت تعتمد على أسس نظرية 

مستمدة من العلوم اإلجتماعية عن الدولة وتطورها. 
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على أسس نظرية مستمدة من العلوم اإلجتماعية عن الدولة وتطورها. 
ا. د. صالح زياني، أستاذ التعليم العالي ومدير مخبر األمن في المتوسط ، الجزائر

العنوان: بناء الدولة ومساءلة القطاع األمني في المنطقة المغاربية
إشكالية الورقة البحثية: ماهي حدود وكذا محاذير إصالح القطاع األمني وانعكاسات ذلك على عملية بناء الدولة  في ظل التحديات التي تواجهها 

البلدان المغاربية؟
       تشهد معظم دول العالم حاليا حملة متنامية قصد إضفاء مزيدا من الشفافية على عمل أجهزتها األمنية. تهدف هذه الحملة في مجملها إلى 
دمقرطة مؤسساتها األمنية وتكييفها مع التوجهات الجديدة للسياسات العامة القاضية بإلحاق القطاع األمني بحيز السياسات العادية التي تخضع 

لمعايير احترام حقوق اإلنسان، وهي المعايير التي يراد منها ترسيخ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة في قطاع األمن.
       لم تشذ المنطقة المغاربية عن هذا التوجه، حيث نالحظ تنامي فكرة االهتمام بدمقرطة القطاعات األمنية في كل بلدان المنطقة، وهو االهتمام 

الذي تشترك فيه بعض النخب السياسية وكذا مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب الباحثين األكاديميين. ويكفي أن نشير هنا أن هذه البلدان تشهد 
توجها ولو محتشما نحو إضفاء مزيدا من االحترافية على عمل قطاعها األمني، فضال عن مأسسة معايير حقوق اإلنسان ضمن آليات عملها. وبشكل 

عام يالحظ بروز تدابير جديدة نحو دمقرطة قطاع األمن بشكل موسع سيما في ظل التحوالت الراهنة التي يشهدها العالم العربي.
       رغم هذا التوجه نحو دمقرطة القطاع األمني في المنطقة المغاربية إال أن مسار إصالح الكثير من الممارسات السلبية ذات الجذور العميقة في 

هذا القطاع ال يزال مسارا صعبا وطوبى عصية التحقيق في ظل وجود العديد من المعيقات والمحاذير التي تحول أمام التمكين لهذا التوجه الجديد. 
وفي ضوء ما تقدم تثير ورقتي البحثية المقرحة للملتقى تساؤال جوهريا مفاده:  ماهي حدود وكذا محاذير إصالح القطاع األمني  وانعكاسات ذلك 

على عملية بناء الدولة في ظل التحديات التي تواجهها البلدان المغاربية؟

د. سعود المولى، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بيروت
العنوان: السلفية كمذهبية جديدة: اإلشكالية الجامعة والمأزق األساس

كشف بعض الجدل السائد، عربًيا وعالمًيا، حول السلفية والسلفيين، عن المفاجأة واالضطراب الكبيرين في التعامل مع الظاهرة السلفية وجماعاتها 
وقواها السياسية خصوًصا في خضم دورها في الربيع العربي. فلسنوات طويلة صّورت قوى »اإلحياء اإلسالمي« وكأنها كتلة مصمتة من دون 
أن يؤخذ في االعتبار التنّوع الكبير في منابتها الفكرية وفي السياقات االجتماعية والسياسية التي حددت والدتها ونشأتها،  ناهيك عن فهم مواقعها 

م بخصوص طبيعة شكل العالقة بين  وأدوارها في الحراك االجتماعي الراهن. والسؤال المهم هنا هو: هل كان الخطاب اإلسالمي السلفي المقدَّ
الدين والمجتمع، وكيفية الوصول إلى إقامة النظام السياسي اإلسالمي أو استئناف الحياة اإلسالمية، أو تحرير األرض والوطن، ومسائل التعددية 

المجتمعية والعالقات بين المذاهب والطوائف واألقوام واإلثنيات، محدًدا ومشروًطا بحدود وشروط الحراك االجتماعي الخاص بالمجتمع الموجودة 
فيه هذه الحركات، أم بمرجعية إسالمية »سلفية« واحدة؟  

العامل الطائفي )العصبوّية الجماعية أكانت مذهبية دينية أم عشائرية إثنية( هو ما يمنح الجماعة الدينية- السياسية التماسك واالستمرار. فهو الروح 
بالنسبة لجسد الجماعات المختلفة وبخاصة تلك التي تعيش جنًبا إلى جنب. فال يمكن تخيل نجاح جماعة دينية ما، من غير تأسيس عصبوي جماعاتي 
يعتبر العامل الحاسم في استمرار وقوة الجماعة. والسلفية الجديدة هي وسيلة/أداة كي يسترجع الدين/الطائفة دوره »الممانع« من جهة، والمتغلب من 
جهة أخرى: ممانعة االستتباع والتهميش، واالنتقال إلى الغلبة/التغلب واالستيالء. فهي )السلفية الجديدة( تعبير ديني حيوي متجدد يرفض الممارسات 
الشكلية الروتينية والنخب والرموز القيمة عليها، وينتج نخبته ورموزه )شيوخه( ويعطيهم مكانة اعتبارية )ومظاهر شبه قداسة( ويولّد حماسة ورهبة 

قداسية.

د. أمل بوبكر، معهد الدوحة للدراسات العليا
العنوان: اختبار السلطة بين الدين والدولة

في اختبار السلطة بين الدين والدولة تتشّكل مفاهيم وخطابات وممارسات ربما تفّند السردية ان اإلسالم السياسي يغلب عليه االزدواجية وبالتالي، 
الهدف من هذه الورقة هو استكشاف المساحة الوسطية في الجماعة اإلسالمية خطابا وتنظيرا وتنظيما . في تشّكالت الطيف اإلسالمي المتواصلة 
والمتزايدة كيف يقع افراز حراكا يقّرب المسافة بين ما هو نظري وما هو تطبيقي؟ ما هي أنواع الحراك التي هي خارج المعتاد وتفّند التصنيفات 

السائدة، استشراقية أو عربية كانت؟  

د. محمد أبو رمان، مركز الدراسات االستراتيجية، جامعة األردن
العنوان: السلفّيون والربيع العربي

دخول السلفيين الى المشهد السياسي هو من الظواهر التى التزال محل تحليل لم ولن يتوّقف. يسهم  الى هذه  النقاشات المتحّدث وهو من 
األقالم  التى لها مراجعات نقدية ذات اعتبار حول االستحقاقات السياسية للتيار السلفي في سياق الربيع العربي. يركز في هذه الورقة على 1( تفاعل 

السلفيين مع الحراك السياسي وااليديولوجي المتزامن مع الربيع العربي و 2( تعاطي السلفيين مع الديمقراطية والسلطة

د. غادة خليل، قسم اللغة العربية، جامعة األردن
العنوان: شعارات ثورات الربيع العربي وإحاالتها النفسية واالجتماعية واالقتصادية.

ما القاسم المشترك الذي تشاركته ثورات الربيع العربي في بداياتها على مستوى لغة الشعارات السياسية، وكيف جرى التعبير عنه، وما الذي تكشفه 
هذه اللغة على المستوى النفسي و االجتماعي واالقتصادي؟ تقّدم هذه المداخلة قراءة في أهم الشعارات السياسية التي طرحتها ونادى بها الحراك 

الشعبي العربي في بدايات ثورات الربيع العربي، وتحلل االرتباطات واإلحاالت النفسية و االجتماعية واالقتصادية لهذه الشعارات ومدى تشخيصها 
ألوضاع الفساد وانعدام الحريات وهدر الحقوق من جهة والخوف من االستبداد والقمع الذي يلِجئ إلى ما ُيسمى »المقاومة بالحيلة » من جهة 

أخرى. ومن هذا الباب تراجع هذه الورقة استلهام الثورات عبارات ذات إيحاء تاريخي وشعبي وفن السخرية واألغنية والمفارقة بل واالبتسامة كلغة 
مقاومة. وتتساءل في النهاية: هل رسمت هذه الشعارات حلم تغيير عربي أم أخفقت في ذلك؟
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د. هيثم سرحان،  أستاذ مشارك في العلوم العربية وادابها، جامعة قطر
العنوان: انتشار اللغة العربية في العالم القديم

السؤال المحوري: كيف انتشرت اللغة العربية في العالم القديم بعد أْن كانت لغة محلية منقسمة لهجّيًا؟
شهدت اللغة العربّية انتشاًرا واسًعا في الجغرافيا والثقافات واأللسنة في القرون الوسطى؛ إذ شمل امتدادها القاّرات الثالث: آسيا، وإفريقيا، وأوربا، 
وهي مساحة الدولة اإلسالمية التي امتّد نفوذها من خراسان شرًقا إلى األندلس وشمال إفريقيا غرًبا وأجزاء من جنوب أوربا، ولم يكن ذلك االنتشاُر 

واالمتداُد لينجحا لوال وجود سياسة لغوّية ضمنّية انتهجها العرب والمسلمون األوائل في سبيل بلورة رؤى وأفكار قادت إلى إنتاج برامج لسانّية 
تعتمد التخطيط اللغوّي.

وحسب ابن خلدون فإّن اللغة العربّية مّثلت عنوان العمران البشرّي الذي خلّدته أعمال المسلمين التي ال تزال شاهدة على حضورهم التاريخّي، 
وهويتهم اإلبداعّية وفّعاليتهم اإلنتاجّية وخصوبتهم المعرفّية. لقد كانت اللغة العربّية الوسيلة التي انتشر بها اإلسالم وتعاليمه ومبادؤه في بالد العرب 

وشبه جزيرتهم غير أّن اإلسالم غدا، بعد ذلك، حامالً مفاتن اللغة العربية ولسان العرب ونشره في جميع األمصار التي وصلتها حوافر خيول 
المسلمين وأخفاف نياقهم وصواري سفنهم. فكيف تلقي هذه المفاهيم بظاللها على المشهد السياسي في الواقع العربي اليوم؟

د. حافظ علوي، أستاذ مشارك في اللسانيات وتحليل الخطاب، جامعة قطر 
العنوان: سلطان اللغة وحجاجيتها في الخطاب السياسي

كيف يمارس الخطاب السياسي سلطانه؟ وما هو دور اللغة في ذلك؟ هذا ما تروم هذه الورقة اإلجابة عنه من خالل الوقوف على بعض الجوانب 
التي توظف فيها اللغة لتجعل من الخطاب السياسي خطاب استمالة لألنفس، وتويع للعقول، وسيطرة على الجماهير. 

إن للغة السياسية دالالت ومعان وصور تنأى عن دالالت المفردات والتراكيب والدالالت التي نجدها في لغة التخاطب اليومي، لتجعل   
من الخطاب السياسي خطابا ذا طابع خاص، وهذا ما سنحاول أن نكشف عن تجلياته. وعالوة على ذلك سنحاول الوقوف على بعض جوانب أركان 

اللعبة السياسية، وخاصة في سياق الحراك الشعبي في الربيع العربي، باعتبارها أداة حجاج وإقناع وإخضاع. 

د. إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورجتاون 
العنوان: مستقبل االتفاق النووي اإليراني بعد االنتخابات االمريكية ووصول ترمب للبيت األبيض

هناك تساؤالت كثيرة عن االتفاق النووي اإليراني األمريكي من الزاوية الجيو-ستراتيجية واالستقرار اإلقليمي وباألخص وضع العالقات الثنائية 
اإليرانية السعودية. يحاول المتحدث تسليط الضوء على التراجعات المسجلة في العالقات الثنائية والترددات الناتجة عنها في مسرح العالقات الدولية 

التي تتجسد سلبا في مواقع مثل اليمن وسوريا ولبنان، وخاصة في ظل فوز المرشح الجمهوري ترمب لالنتخابات االمريكية.

د. فاطمة الصمادي، باحث أول في مركز الجزيرة للدراسات وأستاذة جامعية أردنية
العنوان: االتفاق اإليراني النووي: الرابحون والخاسرون

يستطيع ترامب أن ُيدخل االتفاق النووي في أزمة حقيقية، حتى وإن لم يقم بإلغائه، لكن ذلك ال يعني أن تخسر إيران دفعة واحدة ما حققته من تقدم 
جيوسياسي في المنطقة وال يعني أيضاً أن يؤدي ذلك إلى إيجاد تعادل في ميزان القوى بين إيران والدول العربية وخاصة بين إيران والعربية 

السعودية. لقد استغلت إيران اللحظة التاريخية التي قدمها االتفاق النووي وعززت من نفوذها في الساحات العربية وفي مقدمة ذلك سوريا والعراق. 
وحتى مع دخول االتفاق النووي في أزمة تبقى أوراق إيران الجيوسياسية قابلة لالستخدام وإعادة التدوير، ويرتبط ذلك بصورة أساسية بأدوات 
وأساليب العمل واالستراتيجيات اإليرانية في بناء النفوذ خارج حدودها. .لقد رتب االتفاق النووي رابحين وخاسرين، وسيسمتر تأثير ذلك لفترة 

زمنية قادمة، تعتمد من حيث الطول والقصر على األدوات والخيارات التي تمتلكها إيران ومنافسوها في المنطقة

د. حياة مسيمي، جبهة العمل اإلسالمي، األردن
العنوان: مشاركة االسالميين في االنتخابات البرلمانية في األردن 2016: تصحيح مسار ام تخفيف حصار؟

تتناول هذه الورقه خمسة محاور رئيسية: 
	 المحور االول يعرض نبذة تاريخية عن مشاركة االسالميين في الحياة البرلمانية في االردنمن 1989الى 2016 تتضمن االعداد المرشحة ·

والفائزة،وعدد االصوات التي حصلوا عليها،والشعار. 
	 يتناول المحور الثاني مقاطعة االنتخابات البرلمانية واسبابها واثارها على المجتمع والبرلمان واإلسالميين، ·
	 والمحور الثالث يخص سمات المشاركة في الفترة من 1989 الى 2007 مع ابراز اهم اإلنجازات. ·
	 المحور الرابع يقّدم دراسة مقارنة بين المشاركة في انتخابات 2016 :السمات واالسباب ونقاط االختالف عن المشاركة السابقة·
	 . تنتهي الورقة في المحور الخامس الذي يطرح السيناريوهات والرؤى المستقبليه لجبهة العمل اإلسالمي في المشهد البرلماني األردني. ·

 أ. محسن موفيدي، حزب العدالة والتنمية، المغرب
العنوان: اختبار السلطة واإلسالميين في المغرب

تسعى هذه الورقة إلى تقييم نقدي لتحديات الديمقراطية االنتخابية في المغرب والطريقة التي تكّيف اإلسالميون من خاللها تدريجّيا في اتقان لعبة 
السلطة من خالل صناديق االقتراع. ما هي التحديات التي تواجه مثل هذا االختبار؟ ما هي المراجعات االيديولوجية التي قّدمها اإلسالميون؟ ما هي 
الضغوطات من القاعدة االجتماعية االسالمية )الحراك الشعبي الشبابي(؟ كيف عّدل تقاسم السلطة كل من اإلسالميين و المؤسسة الملكّية )المخزن( 

في المغرب؟
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أ. لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة في تونس
العنوان: تجربة النهضة في الحكم

تتناول الورقة نظرة نقدية لمشاركة  النهضة في االنتخابات األولى بعد الثورة وأسلوب الحكم الذي انتهجته و األسباب التي اّدت الى انسحابها من 
الحكم، واللجوء الى الديمقراطية التوافقية.

د. عبدالموجود الدردري، نائب برلماني سابق، مصر
العنوان: اختبار السطلة: االخوان المسلمين في مصر ،التراجعات والمراجعات

يهدف الدكتور عبد الموجود الدردري في مداخلته الى تقييم نقدي قي ثالث مفاصل: أوال التراجعات السياسية في المشهد السياسي بالتركيز على 
حالة اإلسالميين التي حصلت بعد سقوط مبارك في 2011. ثانيا: يسلط الضوء على المراجعات التي قام بها االخوان المسلمين بعد انقالب يوليو 

2013. وثالثا: ابراز الدروس المستفادة من اختبار السلطة الذي مّرت به الجماعة في مصر والتعديالت التي يطالب بها الحراك الشبابي والثوري 
في مصر.

 أ. أسامة حمدان، مسؤول العالقات الخارجية، حماس 
العنوان: حماس واختبار الديمقراطية في غياب دولة مستقّلة

سؤال يتجدد ويتعلّق بمهارة االسالميين في تجاوز نظرتهم الى الديمقراطية كنتاج كولونيالي ذات رمزية غربية فيها تغريب. األستاذ اسامة حمدان 
يحاول تفسير تموضع حركة حماس من هذه االشكالية ليبّين أن المسألة ال تتعلّق بأن الديمقراطية كقيمة وعيار ليست احتكام بمنظومة المغلوب 

للغالب بل اكثر من ذلك هي مرتبطة بارادة التجديد المشروط بمراعاة قيم التحّرر السياسي مع الذات ومع االخر. من هذا المنطلق يصيغ في مداخلته 
مفاصل سياسّية تتعلّق بمحاولة حماس ترجمة قيم التعّددّية والمشاركة مستشهدا بقرارات وممارسات حماس في الديمقراطية االنتخابية المشروطة 

التي تقّيد بها الفرقاء الفلسطينيون في مسارهم نحو اثبات الشرعية محليا ودوليا.

د. فيصل الشريف، مؤرخ عسكري و باحث جامعي ، المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر ، جامعة منوبة تونس
العنوان: العقيدة العسكرية بين الوالء لألنظمة أو للوطن ودورها في الصراعات الشرق أوسطية

تهدف هذه الورقة للتطرق إلى موضوع جوهري يخص المؤسسة العسكرية في بعض الدول العربية الداخلة في صراع داخلي أو خارجي وأهمية 
البناء العقائدي للجيوش في هذه الصراعات وسنحاول إبراز أهم محاور هذه المداخلة والتي يكون بناءها اآلتي:

	 بناء الجيش وعقيدته فى المطلق·
	 في الفرق بين الوالء لألنظمة القائمة والوالء للوطن·
	 نماذج من الصراعات القائمة في المنطقة العربية والتساؤل حول مدى قدرة الحسم العسكري من عدمه وأهمية دبلوماسية السلم والوالءات ·

والتحالفات.
	 هل يمكن بناء حلف عسكري عربي على غرار الحلف العسكري الغربي ) NATO( ومدى أهميته اإلستراتيجية ؟·

د. دانية قليالت الخطيب، المركز االستشاري االستراتيجي للدراسات االقتصادية و المستقبلية.
العنوان:االثار الجانبية االقتصادية و االجتماعية لعسكرة المنطقة

تحاول هذه الورقة اإلجابة على سؤالين أساسيين. أولهما يتعلق باآلثار الجانبية االقتصادية واالجتماعية لعسكرة المنطقة، وثانيهما يخص نتائج 
هذا التوجه في األزمة المزدوجة التي تجمع بين عدم االستقرار السياسي وانخفاض مداخيل أسعار النفط. فالصراعات في المنطقة تتفاقم من جّراء 

انخفاض أسعار النفط الذي ينتج عنه محدودّية قدرة الدولة على تسديد النفقات االجتماعية على عكس تزايد االنفاق العسكري. تنعكس نتائج هذا 
الوضع بطرق متفاوتة في بلدان الوطن العربي فانخفاض أسعار النفط هو كارثي على عكس دول خليجية أخرى ذات احتياط مالي يمنحها قابلّية 

امتصاص شح المدخول المالي من بيع المحروقات في السوق العالمي. لكن هذه القدرة تتزامن مع التخلّي التدّرجي عن نموذج الدولة الريعية 
والتوّجه نحو التنويع االقتصادي.  

د. نشأت أقطش، أستاذ مشارك في العالقات العامة واالعالنات، جامعة بيرزيت
العنوان: رواية فلسطين: مراجعات أم تراجعات؟

مداخلة الدكتور نشأت األقطش تسلّط الضوء على إشكالية أزلية تخّص القضية الفلسطينية بين لحظتين زمنّيتين تلّونت بهما القضية:
1. اتفاق أوسلو و 2. الربيع العربي. من هذا المنطلق يسعى د. نشأت الى التحقيق في المراجعات أو التراجعات في الرواية الفلسطينية واثرها على 

مسار التحّرر من االستعمار اإلسرائيلي وميالد الدولة الفلسطينية.  

د. مهدي عبد الهادي، رئيس الجمعية االكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية )باسيا(
العنوان:هل وصل المشهد الفلسطيني إلى »خارطة طريق« للتصوية؟

 سردية تحرر فلسطين: هل أصبحت وهما سياسيا؟ وهل وقعت مراجعات وتراجعات في الرواية الفلسطينية --ألن المشهد يتسم مراجعات بدون 
»مؤرخين جدد«؟ هل توجد مراجعات وتراجعات في رواية التحرر الفلسطيني في ظل، أوال، نسف المرجعية القانونية الدولية )قرارات األمم 
الخاصة بفلسطين(؟ وثانيا: الترّدي في الوضع العربية و ما نجم عنه من تمييع القضية الفلسطينية حتى لو أنها، على األقل نظريا، من الثوابت 

العربية؟ وثالثا، تجّزؤ الرواية الفلسطينية الى روايات؟ أين الوهم من الحقيقة؟ هذا ما سيحاول الدكتور عبد الهادي تحليله في هذه المداخلة.
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د. مهدي عبدالهادي رئيس الجمعية الفبسطينية األكاديمية للشؤون الدولية )باسيا( في القدس الذي 
أسسها في 1987. حصل على شهادة الدكتوراة فيالعلوم السياسية من جامعة برادفورد في المملكة 

البريطانية وكان زميال في مركز العالقات الدولية بجامعة هارفارد في الواليات المتحدة )1984-٥(. 
د. مهدي عبدالهادي عضو في تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة لتحقيق المصالحة الفلسطينية منذ 
عام 2011. وقد ساهم في تاسيس الجمعية العربية للتنمية في القدس (2011(. وله العديد من المقاالت 

و الدراسات والكتب ومنها 100 سنة من التاريخ الفلسطيني، التسلسل الزمني للقرن 20 )2001(، 
والمسألة الفلسطينية بالخرائط 2014-1878 )2014(. 

Dr. Mahdi Abdul-Hadi is Head of the Palestinian Academic Society 
for the Study of International Affairs )PASSIA( in Jerusalem, which he 
established in 1987. He holds a PhD from the School of Peace Stud-
ies at the University of Bradford )UK(. Since 2009, Dr. Abdul Hadi is 
a member of the Board of Trustees of hte Yasser Arafat Foundation, 
Cairo, and in 2011, he joined the Group of Palestinian Independent 
Personalities and has worked toward Palestinian reconciliation. He 
has published numerous articles, monographs and essays and edited 
several publications, including 100 Years of Palestinian History: A 20th 
Century Chronology )2001( and The Palestine Question in Maps 1878-
2014 )2014(. 

الدكتور عبدالخالق عبدهللا من دولة االمارات استاذ العلوم السياسية ورئيس المجلس العربي للعلوم 
االجتماعية، بيروت، واستاذ جامعي زائر بجامعة لندن LSE، وعضو اللجنة التنفيذية لمنتدى التنمية 

الخليجي وعضو الهيئة االستشارية لمعهد بيروت وعضو المجلس االستشاري العلمي لمجلة العلوم 
االجتماعية الصادرة عن جامعة الكويت، حاصل على الدكتور من جامعة جورج تاون وعلى منحة 

فولبرايت وله 6 كتب آخرها كتاب اعترافات اكاديمي متقاعد )201٥( وكتاب حكاية السياسة وكتاب 
النظام االقليمي الخليجي، وعشرات االوراق البحثية باللغتين العربية واالنجليزية ابرزها دراسة حول 

لحظة الخليج في التاريخ العربي. وله حضور دائم في الندوات والمؤتمرات االكاديمية ووسائل االعالم 
ومهتم بالشأن العربي المعاصر وقضايا االمن والتحوالت السياسية في دول الخليج العربي . كاتب مقال 

شهري بجريدة غولف نيوز

Prof. Abdulkhaleq Abdulla is a UAE national and retired professor of 
Political Science, currently visiting Senior Fellow at LSE and Chairman 
of the Arab Council for Social Sciences, who holds a PhD in Political 
Science from Georgetown University. He was director of the Gulf Re-
search Unit, Sharjah for ten years. He occasionally teaches a course 
for the Masters in Gulf Studies Program at Qatar University. Among his 
numerous publications are the book The Gulf Regional System and 
more than 50 articles, including the “The Repercussions of the Arab 
Spring for the GCC States”.  Professor Abdulla writes a monthly op-ed 
for the Gulf News.
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د. محمــد أبــو رمــان باحــث متفــرغ فــي مركــز الدراســات االســتراتيجية فــي الجامعــة األردنيــة، 
متخصــص فــي الفكــر السياســي والحــركات اإلســالمية، وكاتــب فــي صحيفــة الغــد اليوميــة األردنيــة، 
والعديــد مــن الصحيــف والمجــالت العربيــة،. حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي فلســفة العلوم السياســية 
مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة 2009. مــن بيــن مؤلفاتــه كتــاب أنــا ســلفي: 
ــم  ــاب تنظي ــان، 2014. و كت ــرت، عم ــش أيب ــة، مؤسســة فريدري ــة والمتخيل ــة الواقعي ــي الهوي بحــث ف
ــرت،  ــش أيب ــة فريدري ــة- مؤسس ــة العالمي ــى الجهادي ــراع عل ــّنّية والص ــة الُس ــالمية األزم ــة اإلس الدول

عمــان، 201٥ مــع حســن أبــو هنيــة.

Dr. Muhammad Abu Rumman is a researcher at the Center of Stra-
tegic Studies at University of Jordan, a specialist in political theory and 
Islamic movements, writer in the Jordanian daily newspaper )Alghad(, 
and several Arab newspapers and magazines. He holds a doctoral 
degree in philosophy and political science from the College of Econom-
ics and Political Science at Cairo University, 2009. His books include I 
am Salafist: Research in Realism, Identity and Imagination ) Friedrich 
Ebert Foundation, Amman, 2014(and The “Islamic State” Organization: 
The Sunni Crisis and the Struggle of Global Jihadism )Friedrich-Ebert 
Foundation Amman, 2015( co-authored with Hassan Abu Hanieh.

د. حافظ إسماعيلي علوي أستاذ مشارك  في اللسانيات و تحليل الخطاب في بجامعة قطر/ قطر 
وجامعة ابن زهر، أكادير/ المغرب.من مؤلفاته: اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة: دراسة 

تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكاالته، وقضايا إبستمولوجية في اللسانيات،و قضايا اللغة العربية في 
اتجاهات البحث اللساني الحديث. وقد أشرف على عدة كتب وشارك في عدد من المؤتمرات العلمية 

داخل المغرب وخارجه و نشر عددا من البحوث والدراسات في مجالت عربية محكمة.هو عضو 
محكم ومستشار علمي في مجالت وهيئات علمية وبحثية. و هو حاصل على جائزة ابن زهر للبحث 
العلمي)2011( وجائزة شومان في العلوم اإلنسانية )2012( و منحة دولية في ألمانيا ) من مركز 

الدراسات عبر اإلقليمية ببرلين( )2012-2011(.

Dr. Hafid Ismaili Alaoui is Associate Professor of Linguistics and 
Discourse Analysis at Qatar University and the Faculty of Literature and 
Humanities, Ibn Zohr University, Agadir/Morocco. He received his PhD 
in Linguistics in 2003 with a dissertation on „Linguistics in contemporary 
Arab culture: A critical analytical study of issues of reception and its pro-
blems“ )Beirut 2009(. Alaoui is the Academic Coordinator of a research 
group on language communication and argumentation at the University 
of Ibn Zohr. He has published three books and over twenty articles on 
Arabic linguistics, epistemology and argumentation theory and the Ara-
bic reception of contemporary Western linguistic theory.

د. سعود المولى باحث مختص في الفكر والفلسفة االسالمية وعلم االجتماع العالم العربي 
واالنثروبولوجية الدينية. حصل على شهادة الدكتوارة في الحضارة االسالمية والدراسات االسالمية  

من جامعة السوربون )1984(، وقد دّرس في معهد العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية الى 2013. 
يعمل االن كمدير لوحدة الترجمان في المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات في بيروت، وقد 
عمل كباحث مشارك في المركز في الدوحة بين 2013-2014. لع عديد من المؤلفات ومن كتبه 

األخيرة االخوان و فلسطين من فتح الى حماس 2016

Dr. Saoud Al-Mawla is a researcher specializing in Islamic thought 
and philosophy, sociology of the Arab world, and religious anthropolo-
gy. He holds a PhD in Islamic Civilization and Islamic Studies from the 
Sorbonne University )1984(. He was a professor at the Social Science 
Institute of the Lebanese University until 2013. Currently, Dr. Al-Mawla 
is Director of the Translation Unit of the Arab Center for Research and 
Policy Studies in Beirut, and in 2013-2014 was a researcher at the Cen-
ter in Doha. He has published very widely, and his latest book is The 
Ikhwan and Palestine: From Fatah to Hamas )2016(.  

http://www.qu.edu.qa/facultyandstaff/welcome/newfac_2012_2013.php
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ــة  ــة مختص ــة أردني ــتاذة جامعي ــات وأس ــرة للدراس ــز الجزي ــي مرك ــث أول ف ــادي باح ــة الصم د.فاطم
بالشــأن اإليرانــي، عملــت فــي الصحافــة المكتوبــة واإللكترونيــة، حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي 
الدراســات النســوية عــن رســالة حــول دور المــرأة فــي األحــزاب السياســية اإلســالمية )دراســة مقارنــة 
بيــن حــزب جبهــة العمــل اإلســالمي األردنــي وحــزب هللا اللبنانــي( ودكتــوراة مــن إيــران عــن رســالتها 
حــول المضاميــن النســوية فــي ســينما المــرأة اإليرانيــة. لديهــا عــدد مــن الكتــب واألبحــاث مــن أبرزهــا:
• التيــارات السياســية فــي إيــران الصــادر عــام 2012 • العــرب وإيــران: مراجعــة فــي التاريخ والسياســة 
)مؤلــف مشــترك(، صدرعــام 2011 • التقــارب اإليراني-األميركــي)2014(: مســتقبل الــدور اإليرانــي، 
مجموعــة باحثيــن )تحريــر( • تنظيــم الدولــة اإلســالمية.. النشــأة والتأثيــر والمســتقبل،)2016( مجموعــة 

ــن )تحرير( باحثي

Dr. Fatima Ahmad Alsmadi is a specialist in Iranian affairs. She is a 
senior researcher at the Al Jazeera Center for Studies. She holds her 
PhD from Allameh Tabatabaie University ,Tehran, Iran. Her areas of 
expertise include: movements and parties, and Iranian affairs.
Her publications include: The Role of Women in Islamic Political Par-
ties: A Comparative Study of Islamic Action Front Party, Jordan, and 
Hizbollah Party, Lebanon )Amman, 2005(, Iran-US Rapprochement: 
Iran’s Future Role,)Editor(, )Aljazeera Center for Studies, 2014(, and 
Political Trends in Iran )Arab Center for Research and Policy Studies, 
April 2012(.

د. نشأت أقطش أكاديمي فلسطيني واستاذ مشارك في العالقات العامة واالعالنات في جامعة بيرزيت، 
حيث كان رئيس قسم االعالم فيها من 1999-2004. هو أيضا المدير العام لشركة أقطش للعالقات 

العامة، ويظهر كمحلل سياسي في وسائل االعالم الدولية، كما هو مقدم لبرنامج »قضايا في االعالم« 
في قناة القدس. اشتغل د. أقطش في جامعة الشارقة وجامعة القدس، وكان من مئسسي قسم االعالم في 

الجامعة اإلسالمية في غزة. له بحوث علمية عدة منشورة في دوريات محلية وإقليمية ودولية.

Dr. Nashat Aqtash is a Palestinian academic and Associate Professor 
of PR & Advertising at Birzeit University, and was chairman of its me-
dia department from 1999-2004. Also GM of the consulting company 
Aqtash PR Co., he appears regularly in international media outlets as 
a political analyst. He is currently a presenter of the program “Issues in 
the Media” on Al-Quds TV. He has worked at Sharjah University and Al-
Quds University, and helped establish the Islamic University in Gaza’s 
media department. His academic work has been published in inter-
national journals including Public Relations Review and International 
Journal for Communication Studies
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د. أمــل بوبكــر باحثــة فــي Grenoble Université Pierre-Mendès in Grenoble  وباحثــة 
مشــاركة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. يرّكــز بحثهــا علــى سياسســة الــدول المغاربيــة، التحــول 
الديمقراطــي فــي العالــم العربــي، والعالقــات العربية_االوروبيــة والعالقــات العربية_االمريكيــة، 
 German Institute و Centre Jacques Berque واإلســالم فــي أوروبــا. عملــت كباحثــة فــي
for International and Security Affairs )SWP-Berlin( و مركــز بروكينجز-الدوحــة، و 
مركــز كارنيجــي للشــرق األوســط-بيروت. ترأّســت أيضــا برنامــج اإلســالم وأوروبــا فــي مركــز دراســة 
 the École des Hautes Études السياســات األوروبيــة فــي بروكســيل و  عملــت كباحثــة فــي

en Sciences Sociales - École Normale Supérieure in Paris
من بين مؤلفاتها ”ماذا حصل لإلسالميين؟“ و اإلسالم األوروبي: التحديات للمجتمع 

.“Le voile de la mariée” والسياسات العامة« و

Dr. Amal Boubekeur researches at the Grenoble Université Pierre-
 Mendès in Grenoble and is research associate at the Doha Institute
for Graduate Studies. Her research focuses on Maghreb country poli-
 tics, democratization in the Arab world, Euro-Arab/US–Arab relations,
 and Islam in Europe. She has been a research associate the Centre
 Jacques Berque, a non-resident fellow at the German Institute for
 International and Security Affairs )SWP-Berlin(, a visiting fellow at the
 Brookings Doha Center, a resident scholar at the Carnegie Middle East
 Center in Beirut, the head of the Islam and Europe Programme at the
 Centre for European Policy Studies in Brussels and a research fellow
 at the École des Hautes Études en Sciences Sociales - École Normale
 Supérieure in Paris. She is the author of “Whatever Happened to the
 Islamists?,” “European Islam: The Challenges for Society and Public
“Policy,” and “Le voile de la mariée

د. فيصل الشريف دكتور متخرج من جامعة السوربون 2001  ، اختصاصه في التاريخ العسكرى 
و السياسى و الدعاية الحربية والمسائل الجيوستراتيجية فى حوض البحر األبيض المتوسط و هو 

محلل للقضايا األمنية والعسكرية في وسائل االعالم الوطنية والدولية وله أبحاث حول قضايا التطّرف 
واإلرهاب. له عديد  من المنشورات العلمية منهم 20 مقاال وكتاب  تونس خالل الحرب العالمية الثانية 

1938-1943. مركز النشر الجامعى منوبة تونس )2014 (.

 Dr. Faycal Cherif earned his PhD from the Sorbonne University in
 Paris )2001(. He specializes in military and political history, extremism
 and terrorism, and geostrategic issues in the Mediterranean basin. As
 a political analyst, he contributes frequently to domestic, regional, and
 international media outlets. He has taught at the Sorbonne University
 in Paris and Mohammad V University in Rabat. Dr. Cherif’s academic
 publications include 20 articles and the book Tunisia During the Second
 .)World War: 1938-1948 )Manuba University Press, Tunisia, 2014
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الدكتور عبد الموجود راجح الدرديري والمعروف بأنه »أكاديمي بالمهنه وسياسي بسبب الربيع 
 ,egelloC yesmaR akonA  العربي« حاليا يعمل أستاذ »الدراسات االسالميه والثقافيه« في
بوالية منسوتا< حصل على الدكتوراه من جامعة بتسبرج بالواليات المتحده االمريكيه عن الصراع 

التاريخي بين »المركزيه االسالميه والمركزيه االوربيه« وقام بالتدريس في عدة جامعات عربيه 
وأمريكيه ورأس المركز االسالمي بمدينة بتسبرح وعاد للتدريس في مصر بعد الربيع العربي لينتخب 
نائب ببرلمان الثوره المصريه 2102 و نال عضوية لجنه العالقات الخارجيه بالبرلمان وبعد االنقالب 

اضطر للعوده للعمل االكاديمي في الواليات المتحده.

Dr. AbdulMawgoud R. Dardery, known to be an “academic by pro-
fession and a politician by the Arab Spring,” is currently working as a 
professor of Islamic and Cultural Studies at Anoka Ramsey College 
in Minnesota. He earned his PhD from the University of Pittsburgh on 
“Euro-centrism versus Islamism” and taught cultural and Islamic studies 
both in the US and the Arab World. After the Arab Spring, he returned to 
Egypt and was elected as a Member of the “Parliament of the Revolu-
tion” and served on its Foreign Relations Committee. After the Egyptian 
military coup, he had to return to the US to pursue his activist academic 
interests.

د. باسم زبيدي أستاذ مشارك في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر و باحث مختص في السياسة 
الفلسطينية والصراع العربي-اإلسرائيلي. حصل على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية واإلدارة 

والسياسات العامة من جامعة سينسيناتي, اوهايو في الواليات المتحدة )4991(, وقد عمل كأستاذ في 
جامعة بيرزيت وباحث في مركز بروكينجز/الدوحة. من أبحاثه العربية ما نشر في المستقبل العربي و 

هو محّرر مشارك لكتاب اإلسالميون والسياسة ما-بعد-اإلسالمية )أي بي تورس, 4102(.

Dr. Bassem Ezbidi is an Associate Professor of Intl. Affairs at 
Qatar University’s and a specialist in Palestinian politics. He holds 
a PhD in Political Science and Public Administration and Policy 
from the University of Cincinnati, Ohio )1994(, and has taught at 
Birzeit University been a researcher at Brookings-Doha. His pub-
lications include work in Al-Mustqbal al-Arabi and the co-edited 
volume Islamism and Post-Islamist Politics )IB Tauris, 2014(.

د. إبراهيم فريحات هو أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا وجامعة جورجتاون. 
عمل أيضاً كزميل أول في قسم السياسة الخارجية بمعهد بروكنجز وقام بتدريس موضوع تسوية 

الصراعات الدولية في جامعة جورج واشنطن وجامعة جورج ميسن في الواليات المتحدة. آخر مؤلفات 
Un- الدكتور فريحات هو كتاب »ثورات غير مكتملة« من إصدار جامعة ييل في الواليات المتحدة:
 finished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring

Yale University(( . حصل على درجة الدكتوراه في تحليل الصراعات وتسويتها من جامعة 
جورج ميسن في العام 2006 وعلى جائزة الخريج المتميز من نفس الجامعة )2014( إلنجازاته في 

مجال تسوية الصراعات. 

Ibrahim Fraihat is Associate Professor at the Doha Institute for Gradu-
ate Studies and Georgetown University in Qatar. He previously served 
as senior fellow in foreign policy at the Brookings Institution and taught 
international conflict resolution at George Washington University and 
George Mason University. Dr. Fraihat’s most recent book is Unfinished 
Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring )Yale 
University Press, 2016(. He has a PhD in conflict analysis and resolu-
tion from George Mason University in 2006 and the recipient of George 
Mason University’s Distinguished Alumni Award )2014( for his achieve-
ments in the field of conflict resolution. 

http://yalebooks.com/book/9780300215632/unfinished-revolutions
http://yalebooks.com/book/9780300215632/unfinished-revolutions
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أ.د شــفيق الغبــرا اســتاذ العلــوم السياســيه فــي جامعــة الكويــت منــذ العــام  1987.  دكتــوراه فــي العلــوم 
ــوس  ــا 1983، بكالوري ــي إنديان ــوردو ف ــن ب ــتير م ــتن 1987. ماجس ــي أوس ــاس ف ــن تكس ــية م السياس
مــن جــورج تــاون  فــي واشــنطن 197٥. مؤلــف لســبعة كتــب و عشــرات البحــوث. الرئيــس الســابق 
والمؤســس للجامعــة األمريكيــة فــي الكويــت 2003-2006. رئيــس لمركــز الدراســات اإلســتراتيجية فــي 
جامعــة الكويــت  2002-2003، مديــر المكتــب االعالمــي الكويتــي فــي العاصمــة االمريكيــة 1998-
2002. أخــر مؤلفاتــه: الكويــت: دراســة فــي اليــات الدولــة والســلطة والمجتمــع، افــاق 2010؛ “حيــاة 

غيــر آمنــة: جيــل األحــالم واإلخفاقــات” دار الســاقي بيــروت 2012.

Shafeeq N. Ghabra is Professor of Political Science at Kuwait Universi-
ty. BA Georgetown 1975, MA Purdue University) West Lafayyate,1983(, 
PhD University of Texas Austin 1987. He was the founding president 
of the American University of Kuwait 2003-2006;  Director of the Ku-
wait Information office in Washington DC From 1998 to 2002, and  the  
Center  of Strategic  Studies  at  Kuwait  University  )2002-2003(. His 
most recent publications include: Kuwait and the Dynamics of State and 
Society, Afaq Books) Arabic, 2011(; Hayat Ghayr Amina (Unsafe Life: 
The Generation of Dreams and Disappointments), Beirut, Saqi books, 
2012; Kuwait at the Crossroads, Middle East Institute, 2013; “The Egyp-
tian Revolution of 2011” in Routledge Handbook of the Arab Spring, Ed. 
Larbi Sadiki, London: Routledge Books, 2015.

االستاذ أسامة حمدان قيادي بارز في حركة المقاومة اإلسالمية »حماس« ومسؤول العالقات الخارجية 
فيها. شارك في حوار القاهرة بين الفصائل الفلسطينية سنة 2004 كما شارك في معظم الحوارات 

واالجتماعات دارت بين حماس والمسؤولين األوروبيين. ساهم في العمل التطوعي الخيري واالغاثي 
لفلسطين في الفترة 1986-1990 وكان ممثل حماس في ايران من العام 1993-1998. انهى دراسته 

الجامعية في جامعة اليرموك في األردن، تخصص الكيمياء، عام 1986.واالستاذ حمدان  الى جانب 
ذلك عضو في المؤتمر القومي اإلسالمي ومجلس أمناء مؤسسة القدس وعضو في المؤتمر القومي 

العربي. له مساهمات فكرية وثقافية منشورة في العديد من الصحف والمجالت والدوريات. 

Mr. Usamah Hamdan is a prominent leader in the Palestinian Islamic 
Resistance Movement )Hamas( and the head of its external relations. 
He participated in the Cairo dialogue between that Palestinian factions 
in 2004, as well as most meetings and dialogues between Hamas and 
European policymakers. Mr. Hamdan was Hamas’s representative to 
Iran between 1993-1998, and was active in charitable and relief work 
in Palestine between 1986-1990. He holds a degree in chemistry from 
Yarmouk University in Jordan )1986(. Mr. Hamdan is a member of the 
Islamic National Conference, the Arab National Conference, and the 
Board of Directors of the Quds Foundation. He has contributed to a 
number of newspapers, magazines, and journals.  
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الدكتــور عمــار قحــف: المديــر التنفيــذي لمركــز عمــران للدراســات االســتراتيجية المتخصــص بالشــأن 
ــة.  ــة واإلدارة المحلي ــات السياســية والتنموي ــى الملف ــز عل ــع التركي ــة م ــي المنطق ــه ف الســوري وتداعيات
حاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن مركــز دراســات الشــرق األدنــى فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي لــوس 
أنجلــوس )UCLA( بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 2011، والــذي يشــمل درجــة االختصــاص فــي 
العلــوم السياســية وعلــم االجتمــاع والتاريــخ، بعــد تقديمــه رســالة حملــت عنــوان »االســتبداد الســوري: 
ــه مــن  ــه وأصول ــي الفق ــوس ف ــى الماجســتير والبكالوري ــر«، وحاصــل عل عوامــل االســتمرار أو التغيي
ــة  ــوان » األحــكام الشــرعية الناظمــة للعــادات االجتماعي ــت رســالته عن ــة، حيــث حمل الجامعــة األردني

لألقليــات المســلمة فــي أمريــكا«. 
عمــل ســابقاً كأول مديــر لمكتــب األمانــة العامــة لالئتــالف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية 
ــر  ــع مدي ــغل موق ــا ش ــو 2013.  كم ــى تموز/يولي ــر 2012 حت ــرين الثاني/نوفمب ــن تش ــرة م ــي الفت ف
البحــوث بيــن عامــي 2011-2012 فــي مركــز التواصــل واألبحــاث االســتراتيجية فــي لنــدن، حيــث أدار 

برنامــج دراســات المرحلــة االنتقاليــة الســورية.

Ammar Kahf, Ph.D.: Co-Founder, Executive Director of Omran for 
Strategic Studies, and Board Member of the Syrian Forum. He earned 
his Ph.D. in Islamic Studies Interdisciplinary Program, University of 
California, Los Angeles with subfield focus: political science, history 
and sociology. His dissertation research was entitled: Syrian Authori-
tarianism: Persistence or Change. In 2011-2012 he was the Research 
Manager at the Strategic Research and Communications Center in the 
United Kingdom. He served as the Chief of Staff to Secretary General 
of the National Coalition of Syrian Revolutionary and Opposition Forces 
)2012 –2013(. Research work focusses on geopolitical political studies, 
transitional period comparative studies, local governance, and econom-
ic development.

د. غادة خليل حاصلة على الدكتوراة من الجامعة األردنية في األدب العربي ، عملت أستاذا مساعدا في 
قسم اللغة العربية في جامعة الطفيلة األردن وجامعة قطر، لديها اهتمام خاص بأدب المرأة و بالدالالت 

االجتماعية  والسياسية للغة من ذلك بحثها في« الجنسوية في مناهج اللغة العربية«. و »توظيف 
العامية في الشعر العربي الحديث ». شاركت في عدد من المؤتمرات منها القرين الثقافي- الكويت 

201٥.  ومؤتمر مواجهة األدب -مؤسسة السلطان عويس بالتعاون مع مؤسسة شومان 2016. لديها 
كتاب نقدي: المرأة في مراياها: صورة المرأة في الرواية النسائية. ومجموعة شعرية.

Dr. Ghada Khalil earned her PhD in Arabic Literature from the Univer-
 sity of Jordan. She has worked in the Arabic department at Al-Tafeela
 Technical University in Jordan and at Qatar University. Dr. Khalil has a
 deep interest in women’s literature, along with the political and social
 components of language. She has two published books, Woman in her
 Mirrors: The Image of Women in Women’s Novels: A Study 2016, and a
.poetry collection
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حصلت د. دانية قليالت الخطيب على درجة الدكتوراة بالعلوم السياسية من جامعة اكستر البريطانية 
عام 2014. و هي مؤلفة كتاب اللوبي العربي و أمريكا و الذي نشره دار روتليدج البريطاني 

)2015( . تختص الباحثة في العالقات العربية الخليجية و قد نشرت عدة مقاالت و أوراق في هذا 
المجال كما في مجاالت سياسية أخرى. و قد شاركت و حاضرت في مؤتمرات و ورش عمل عديدة 
منها مقامة من قبل االتحاد األوروبي و الناتو. و هي على مجلس الخبراء في »ستراتيجيكوم« و هي 
مركز تفكير أوروبي كما هي مستشارة في المركز االستشاري االستراتيجي للدراسات االقتصادية و 

المستقبلية.

Dr. Dania Koleilat Khatib received her doctorate  in politics from the 
University of Exeter in 2014. She is the author of the book The Arab 
Lobby and the US: Factors for Success and Failure )Routledge, 2015(. 
Her core specialty is US-Arab relations. She is the author of numer-
ous articles and papers and has contributed to several conferences 
and workshops, including events held by the European Parliament 
and NATO. She is on the board of experts of the EU-based think tank 
Strategikon, and she currently holds the position of advisor at Al Istis-
hari Al Strategy Center for Economic and Future Studies, an Abu Dha-
bi-based think tank.

د. صالح الدين الزين محمد باحث وأكاديمي سوداني حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
ويتواترسراند )Witwatersrand(، في مدينة جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا. ويعمل حاليا مديرا 
لمركز الجزيرة للدراسات، وهي مؤسسة بحثية تابعة لشبكة الجزيرة االعالمية تركز على دراسة 

االتحوالت السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا و المناطق المحيطة بها. في السنوات 
التي سبقت انتسابه الى شبكة الجزيرة، عمل د. صالح استاذا جامعيا  وباحثا في جنوب افريقيا وتتركز 
اهتماماته البحثية على تعزيز المواطنة من خالل المشاركة في عمليات صنع السياسات العامة وبصفة 
خاصة بالنسبة للفئات المحرومة في المجتمع. يشارك د. صالح ايضا من خالل اجهزة االعالم كمحلل 

للشئون األفريقية والعربية .

Dr Salah Eddin Elzein Mohamed is a Sudanese scholar who currently 
serves as Director of Aljazeera Centre for Studies - a think tank of the 
Aljazeera Media Network focusing on the geopolitics of the Middle East 
and the surrounding regions. Salah holds a PhD from the University 
of the Witwatersrand )WITS( in Johannesburg, South Africa where he 
taught and worked as a researcher. His research interests focus on 
promoting citizenship, particularly with respect to the participation of 
disadvantaged sectors of society in policy making processes. He also 
has been a regular media contributor and analyst on Arab and African 
affairs. 

محسن موفيدي نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية في المغرب، و مستشار سابق لوزير االتصال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة حاصل على ماستر في التدبير االستراتيجي للموارد البشرية. وهوعضو 
المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية،وعضو مجلس شورى حركة التوحيد واإلصالح، ورئيس سابق 

لمنظمة التجديد الطالبي.

Mohssen Moufidi is a Member of Parliament for the Justice and De-
 velopment Party )PJD( in Morocco. He was previously an advisor to
the Communications Minister and Official Spokesperson for the gov-
 ernment. He holds an MA degree in Human Resources Management.
 Mr. Moufidi is a member of the PJD’s National Council, and a member
 of the Shura Council of the Unity and Reform Movement, and a former
 .president of the Student Renewal Organization
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حياة حسين علي مسيمي عضو في مجلس النواب األردني الثامن عشر، وهي أيضاعضو لجان المراة 
وشؤون االسرة والنظام والسلوك في المجلس. عضو شورى حزب جبهة العمل االسالمي لستة دورات 

وعضو في البرلمان االردني الرابع عشر عن الحزب، ورئيسة القطاع النسائي فيه وهي رئيسة لجنة 
المراة في نقابة الصيادله سابقا. د حياة ناشطة في قضايا المراة واالسرة و عضو المنتدى االسالمي 

العالمي لالسرة والمراة. حاصلة على شهادة  البكالوريس في الصيدله و ام لخمسة.

Hayat Musimi is an MP in the current 18th Jordanian Parliament and 
was also an MP in the 14th. She is a member of the Shura Council of 
the Islamic Action Front Party, where she also heads the women’s sec-
tor. Also a member of the International Islamic Forum for Family and 
  Women, Dr. Musimi is a pharmacist and a mother of five. 

ــي جامعــة قطــر، أعــّد  ــا ف ــة وآدابه ــوم العربّي ــي عل ــم ســرحان باحــث أكاديمــّي وأســتاذ ُمشــارك ف هيث
أطروحتــي الماجســتير والدكتــوراة فــي الجامعــة األردنّيــة. وعمــل باحًثــا زائــًرا فــي جامعــة كاليفورنيــا 
– بيركلــي، وجامعــة تورنتــو، وأســتاًذا مســاعًدا فــي جامعــة فيالدلفيــا. لهيثــم ســرحان ثالثــة كتــب مؤلّفــة 
هــي: »اســتراتيجية التأويــل الداللــي عنــد المعتزلــة، )2012(«، و«خطــاب الجنــس: مقاربــات في األدب 
ــم، )2008(«.  ــي القدي ــرد العرب ــي الّس ــم، )2010(«، و«األنظمــة الســيميائية: دراســة ف ــّي القدي العرب
ــي  ــن الدراســات المنشــورة ف ــة، وعــدد م ــب جماعي ــي كت ــن البحــوث ف ــا ســاهم بنشــر مجموعــة م كم
ــدوة  مجــالت علميــة محكمــة. عــالوة علــى مشــاركته فــي عشــرة مؤتمــرات دوليــة، وإحــدى عشــرة ن
ــن  ــر عــدد م ــة تحري ــي هيئ ــن، وعضــو ف ــاب األردنيي ــي رابطــة الكّت ــة. وهــو عضــو ف ــة وإقليمّي محلّي
ــن  ــة م ــة علمي ــى منح ــرحان عل ــم س ــور هيث ــل الدكت ــا. حص ــر منه ــدد آخ ــي ع ــم ف ــالّت، ومحّك المج

ــاق( )2008(.  ــون )آف ــة والفن ــي للثقاف ــدوق العرب الصن

Dr. Haitham Sarhan is a researcher و أستاذ ُمشارك في علوم العربّية وآدابها في 
-and Associate Proجامعة قطر، أعّد أطروحتي الماجستير والدكتوراة في الجامعة األردنّية.
fessor of Arabic Literature and Science at the University of Qatar with a 
PhD from the University of Jordanل هيثم سرحان ثالثة كتب مؤلّفة هي: ”اس تراتيجية. 
Dr. Sarhan is the author of three books: التأويلThe Semantic Interpreta-
tion Strategy of al- 2012( ”، و“ خط اب( ،المعتزلةMu’tazila )2012(, and الجنس 
 األدبto Old Arabic Literature في Gender Discourses: Approaches: مقاربات
2010(( “, and Semiotic Systems: A Study في in Old Arabic Narration الّسرد 
2008((, and a number of journal articles. He is a member of the Jordani-
an Writers Association, as well as a recipient of a research grant by the 
Arab Fund for Arts and Culture )Horizons( in 2008.
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األستاذ الدكتور صالح زياني حصل على شهادة الماجستير من  جامعة بريستول، بريطانيا) 1990( 
و شهادة دكتوراه من جامعة باتنة، الجزائر في .2004 أستاذ التعليم العالي بكل من قسم العلوم 

السياسية جامعة باتنة والمدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر. مدير مختبر األمن في المتوسط ومدير 
المجلة الجزائرية لألمن والتنمية. تشمل مجاالت اهتماماته البحثية التكامل المغاربي، والنظام السياسي 

الجزائري، واألمن في حوض المتوسط، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي. 

 Prof. Salah Ziani is Professor at the Department of Political Science,
 Faculty of Law, University of Batna, and at the High School of Political
 Science, Algiers, Algeria. He holds a Ph.D. in  Political Science from
 the University of Batna )2004( and a MSc.  Political Science,  from the
 University of Bristol, UK 1990. He is Director of the Research Center
 “Security in the Mediterranean” and Director of the Algerian Journal
 of Security and Development. His research fields of interest include
 integration in the Maghreb, the Algerian political system, Security in the
.Mediterranean, and civil Society and democratic transitions

ا.د. العربي صديقي أستاذ العلوم السياسية في قسم الشؤون الدولية في جامعة قطر, 
وهو محرر سلسة كتب راوتليدج دراسات في الديمقرطة والحكومات في الشرق 

األوسط للناشر راوتليدج. من مؤلفاته الكتب البحث عن ديمقراطية عربية: الخطاب 
والخطاب المقابل )دار جامعة كولومبيا 2004( و إعادة التفكير بالديمقراطية العربية: 

انتخايات دون ديمقراطية )دار جامعة اوكسفورد للنشر 2009( و مجلد راوتليدج 
للربيع العربي: إعادة النظر في الديمقراطية )محرر، 201٥(، اذافة الى العديد من 

المقاالت في دوريات علمية منها المجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط، ودراسات 
سياسية، ومجلة دراسات الشمال افريقية. وهو الباحث الرئيسي لمنحة  NPRP من 
صندوق قطر الوطني لالبحاث عنالتنشئة القيمّية التي تنتج عن تحّول االسالم وتحّول 

الديمقراطية. 

Prof. Larbi Sadiki is Professor of Political Science at Qatar 
University’s Department of International Affairs and editor of 
the Routledge series Studies in Middle Eastern Democrati-
zation and Government. His publications include The Search 
for Arab Democracy: Discourses and Counter-Discourses 
)Columbia University Press, 2004(, Rethinking Arab Democ-
ratization: Elections without Democracy )Oxford University 
Press, 2009(, Routledge Handbook of the Arab Spring: 
Rethinking Democratization )Editor, 2015( and articles in nu-
merous journals such as the International Journal of Middle 
East Studies, Political Studies, and Journal of North African 
Studies. He is currently editing the Routledge Handbook 
of Middle East Politics )2018(. Sadiki is LPI for an NPRP 
research grant on political socialization and democratic 
learning produced by the twin transitions of Islam and of 
democracy.
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لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي. عمل كمستشار 
لرئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي بين 2011-2013. زيتون شخصية إعالمية بارزة و باحث 

في العالقات الدولية والحوكمة والتاريخ السياسي. هو المحرر المشارك لفصلية »مراصد« التاريخية، 
وله مقاالت في دوريات ومواقع عربية. يشارك زيتون في العديد من المؤتمرات السياسية الدولية، وقد 
القى محاضرات كثيرة في تونس وخاصة بعد ثورة 2011. وهو عضو مؤسس لمرز تونس لألبحاث 

المستقبلية. 

Lotfi Zitoun is currently the political adviser to Nahda Party President 
Rachid al-Ghannouchi in Tunisia. He has also served as adviser to 
former Prime Minister Hamadi Jebali from 2011-2013. Zitoun is also 
a prominent media figure and researcher specializing in international 
relations, governance and political history. He is Associate Editor for 
the Marased Review, a quarterly historical journal, and has published 
several articles in periodicals and Arabic websites. Zitoun frequently 
participates in political seminars in Britain and abroad, and has given  
many lectures in Tunisia after the Tunisian revolution of 2011, and is a 
founding member of the Tunis Center for Prospective Studies. 
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٧،5 إبراهيم، أحمد 

21،16،8،5 بو رمان، محمد 

 
22،18،13،11 أقطش، نشأت 

 
13،10 الحجاوي، سمير 

 
13،10 ال جاك، اماني 

 
2٧،12،10 الخطيب، دانية قليالت 

13،10 الحمد، منتصر  

 
13،10 الخوار، حليمة 

 
18،8،6 الدرديري، عبدالموجود 

 
15،٧،5 الزين، صالح الدين  

8،6 الزنداني، بكيل 

 
8،5 الشاوي، علي 

 
23،18،13،12،10 الشريف، فيصل 

 
22،12،9،6 الصمادي، فاطمة 

 
12،10 الصوفي، عبدالجليل 

 
25،15،13،11،٧،5 الغبرا، شفيق 

 
8،5 الفاسي، هتون 

 
٧،5 الكواري، راشد 

12،10 الكواري، محمد 

13،11 المري، محمد 

 
٧،5 المسفر، محمد 

13,10 المينياوي، هالة 

 
21،16،11،8،5 المولى، سعود 

 
9،6 اليافعي، عبد الناصر 

 
13،11 براري، حسن 

 
23،16،8،5 بوبكر، أمل 

 
٧،5،2 بوعندل، يوسف 

 
9،6 باعبود، عبدهللا 

 
13,10 تشاك، فرحان 

٧,5 تقية، الحواس 

12,10 حامد، زهير 

٧,5 حّماد، سوزان 
 

26,19,11,10 حمدان، أسامة 
 

1٧,11,10,2٧ خليل، غادة 
 

8,6 دندشلي، عاصم 
 

13,28,11 زبيدي، باسم 
 

9,6 زويري، محجوب 
 

29,16,٧,5 زياني، صالح 
 

30,18,13,10,8,6 زيتون، لطفي 
 

28,1٧,12,10 سرحان، هيثم 
 

2 صالح، ليلى 
 

29,٧,5,4,3,2 صّديقي، العربي 
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8,6 عبدالقادر، تيجاني 
 

20,18,15,13,11,٧ عبدالهادي، مهدي 
 

20,15,٧,5 عبدهللا، عبدالخالق 
 

21,1٧,12,10 علوي، حافظ 
 

12,10 عمارة، محفوظ 
 

24,1٧,9,6 فريحات، إبراهيم 
 

26,15,13,11,٧,5 قحف، عمار 

13,11 قيراط، محمد 
 

1٧,16,13,11,10 مسيمي، حياة 
 

2٧,1٧,8,6 موفيدي، محسن 
 

13,8,5 ميالدي، نورالدين 
 

٧,5 هياجنة، عدنان 
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