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 خمس سنوات عىل الثورات العربية:

 عرس التحّول الدميقراطي ومآالته
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 اليوم األول

الخميس 21 كانون الثاين/ يناير 2016

10:00 - 9:00

وست هول - بطحيش

افتتاح املؤمتر 

 طارق مرتي: معهد السياسات بالجامعة األمريكية يف بريوت.

 محمد املرصي: املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

11:00 - 10:00
املؤرش العريب

محمد املرصي : ماذا يقول الرأي العام العريب عن الثورات العربية وتطوراتها؟ 

اسرتاحة11:00 - 11:30
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13:30 - 11:30

الجلسة األوىل

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

  الثورات العربية بعد 5 سنوات:

إعادة قراءة وطرح أسئلة 1

رئيس الجلسة: وجيه كوثراين

مولدي األحمر: الثورة التونسية والتحول اآلخر: املوارد 

واالعتبارات والقيم 
حمزة املصطفى: الثورة السورية من املدنية إىل النزاع املسلح  

 مصطفى التري: الربيع العريب والتحول الدميقراطي: 

مالحظات حول التجربة الليبية 
دينا الرشنويب: تأثري الثورة املرصية يف تشكيل خصوصية 

ذاتية جديدة للشباب

حركات االحتجاج يف سياق الثورات العربية 

رئيسة الجلسة: مارلني نرص

حيدر سعيد: حركات االحتجاج يف عراق ما بعد 

االستبداد: تحدي الدولتية 
 عبد النارص الجايب: الجزائر: الخوف من التغيري السيايس 

 عبد الهادي العجمي: الحراك الكويتي والربيع العريب 

دينمك اإليحاء الجمعي، والخروج من الرباغامتية
كارمن جحا : أخطبوط الطائفية: ديناميكيات التعبئة 

والرشذمة يف نظام املحاصصة الطائفية اللبناين

اسرتاحة الغداء13:30 - 15:00
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17:00 - 15:00

الجلسة الثانية

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

الثورات العربية بعد 5 سنوات: إعادة قراءة 

وطرح أسئلة 2

رئيسة الجلسة: مهى يحيى

خالد فريد: السلوك االحتجاجي للربيع العريب: قراءة يف 

إمكانيات وحدود التغيري السيايس يف أفق الدولة املدنية 
 حفيظ هروس: سجال الهوية وأثره يف عرس االنتقال 

الدميقراطي يف املرحلة االنتقالية: حالتا مرص وتونس - 
دراسة مقارنة 

ويندي بريملان: ثورة ووالدة جديدة من  سورية  

ليندا مطر: سورية: السياسات االقتصادية يف زمن الرصعات

االتصاالت واإلعالم والثورات العربية

رئيس الجلسة: وليد نويهض

عمر البزري: أي دور للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف 

بلدان الربيع العريب؟ أي ملجأ بعد فشل الخطط القدمية؟  
 بييل جني براونيل: تطور اإلعالم حول سورية: الوجه 

املزدوج للمساعدات الخارجية 
 سايل حامرنة: ظاهرة االتصال الجامهريي يف الحوارض 

العربية: الوسائل والتحديات

اسرتاحة17:00 - 17:30

18:30 - 17:30

وست هول - بطحيش

محارضة عامة

غسان سالمة: دميقراطية يتيمة

19:30 - 18:30
محارضة عامة

عبد الفتاح مورو: من إطاحة االستبداد اىل حامية التحول الدميقراطي: قراءات يف النموذج التونيس
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 اليوم الثاين

الجمعة 22 كانون الثاين/ يناير 2016

الجلسة األوىل

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

10:30 - 9:00

التيارات السياسية والثورات العربية: أدوار 

واتجاهات

رئيس الجلسة: جهاد الزين

سالمة كيلة:  اليسار العريب يف الثورات العربية وتطوراتها

 نجوان األشول: حركات اإلسالم السيايس والعملية 

الدميقراطية 
خليل العناين: محددات نجاح الحركات اإلسالمية يف 

الثورات العربية

التيارات السياسية والثورات: أدوار وقضايا 

وتحوالت 

رئيس الجلسة: ريان األمني

زولتان بال: كيف يؤسس سلفيو لبنان لرشعيتهم الدينية 

يف مرحلة ما بعد الربيع العريب
 محمد عيل عدراوي : السياسات الخارجية للحركات اإلسالمية 

 أحمد عبد الحميد حسني: التحول الدميقراطي بني االستقطاب 

الثنايئ وأزمة غياب البديل: دراسة حالة حزب مرص القوية

اسرتاحة10:30 - 11:00
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13:00 - 11:00

الجلسة الثانية

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

الدولة والثورات: مواجهة واحتواء 1 

رئيس الجلسة: بشار حيدر

مهدي مربوك: الدولة العميقة والتحول الدميقراطي 

يف تونس: افرتاضات أولية
 ولد باهي بون: محنة الربيع العريب: الدولة ضد التغيري

محمد العجايت : بنية الدولة والتحول الدميقراطي يف 

مرص وتونس واملغرب
 مليكة الزخنيني: أزمة الدولة الوطنية ومأزق 

 الدميقراطية يف تجارب ما بعد الحراك:
الدول املغاربية منوذًجا

الدولة والثورات: مواجهة واحتواء 2  

رئيس الجلسة: منى حرب

مايكل هدسون: هل تصمد الدولة العربية بعد الثورات؟ 

بحث يف أزمة الدولة
كليمنت هرني: الدولة الراسخة والثورة يف العامل العريب

محمد الشيوي: مرص والتحول من داخل االستبداد 

دانييل براون:  إىل أي حد تستطيع امللكيات العربية النأي 

بنفسها عن الثورات؟ تحليل  آليات عمل ميزت امللكيات 

اسرتاحة الغداء13:00 - 14:30
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16:30 - 14:30

الجلسة الثالثة

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

 الجيش والثورات: إعادة رسم األدوار 

رئيس الجلسة: سامر فرنجيّة

هاين عواد: التطّور التاريخّي لـ”الال-سياسة” يف مرص: 

 دراسة يف خصوصيّة البريوقراطيّة املرصيّة 
)مع اإلشارة إىل الحالة التايلنديّة(

حسن الحاج عيل أحمد: تأثري املهنية العسكرية 

الجديدة يف الثورات العربية
كارال عيىس: اإلخوان املسلمون والجيش 

املرصي: “تاريخ من العنف منذ عام 1954 حتى اليوم” 
 أرنود كورز: سلطة الدولة ما بني التحول واالستمرار:

“أمننة” الدميقراطية - مرص وتونس

التحول الدميقراطي:  مقاربات وأسئلة

رئيس الجلسة: باسل صلوخ

 محمد باسك منار: قراءة يف التجربة الدستورية 

والسياسية يف املغرب بعد خمس سنوات من الثورات 
العربية 

  سيدي موالي أحمد عيالل: العملية الدميقراطية يف 

املغرب وإشكالية الفاعلية: حركة شباب 20 فرباير منوذًجا
جورج فهمي: األزهر ودعم الدميقراطية يف مرص 2011-2015

أنطونيو مارتني بوراس-غوميز: القانون الدستوري 

لالنتفاضة العربية

اسرتاحة16:30 - 16:45

وست هول - بطحيش

18:30 - 16:45
حلقة نقاشية

حلقة نقاشية مع شخصيات شابّة ساهمت يف الثورات، يديرها فواز طرابليس

19:30 - 18:30
محارضة عامة

جلبري األشقر: هل يستطيع الشعب إسقاط النظام والدولة ال تزال قامئة؟  تأمٌل يف املعضلة الرئيسة لالنتفاضة العربية
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 اليوم الثالث

السبت 23 كانون الثاين/ يناير 2016

10:00 - 9:00

وست هول - بطحيش

محارضة عامة

خالد العيل: التحديات التي تواجه الربيع العريب

11:00 - 10:00
محارضة عامة

أحمد دالل: الالهوت السيايس لتنظيم الدولة االسالمية يف العراق والشام )داعش(

13:30 - 11:00

الجلسة األوىل

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

من الثورة إىل مأزق التحول الدميقراطي

رئيس الجلسة: سعود املوىل

رميوند هينيبوش:  يف تفسري املسارات والتطورات 

املتباينة لالنتفاضات العربية وفهمها يف سورية ومرص 
وتونس

مراد املهني: “القوى الثورية” يف مواجهة التحول 

الدميقراطي: قراءة سوسيو-سياسية للمثال التونيس
 أحمد إدعيل: التحول الدميقراطي يف اليمن وليبيا

محمد رحيّم: املجال العام بعد خمس سنوات من 

الثورات: مرص كدراسة حالة  )2011-2015( 

 يف معوقات التحول الدميقراطي

يف الدول العربية

رئيس الجلسة: حازم األمني

عبد الوهاب األفندي: حالة مناعة مرتدة: تجليات املرض 

العريب يف تنازعات ما بعد الربيع العريب 
ليىل قبالن وعمرو قطب: التحالف بني القوى العلامنية 

واإلسالمية  يف مرحلة ما بعد الثورة: حالتا مرص وتونس 
الحسن بن النجيم: قراءة حول عرس التغيري داخل الفضاء العريب  

 جوهر الجمويس: العنف السيايس املمنهج عرب 

الشبكات اإللكرتونية ومعّوقات التحّول الدميقراطي يف 
بلدان الثورات العربية

اسرتاحة الغداء13:30 - 15:00
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17:00 - 15:00

الجلسة الثانية

وست هول - قاعة بوست هول - قاعة أ

مأزق االنتقال الدميقراطي: دور البنى 

االجتامعية 1

رئيس الجلسة: نارص ياسني

مازيار غيايب: دول بال شعوب: الحرب األهلية ونزوح 

السكان يف الرشق األوسط
 هبة رؤوف عزت: بني صحوة القبيلة وسطوة املدينة 

قراءة يف مشهد القرون الوسطى الجديدة 
 مي مجيب: مأزق األقليات: بني قمع ما قبل “الربيع” 

وتهديد الوجود ما بعد “الربيع”
ريهام أحمد خفاجي: الهويات الفرعية يف املجتمعات 

العربية: الغياب املتوهم والحضور املؤمل

مأزق االنتقال الدميقراطي: دور البنى 

االجتامعية 2

رئيس الجلسة: شارل حرب

 نعيم شلغوم: تأثري السياق االجتامعي يف مسار التحول 

الدميقراطي يف ظل تحوالت الحراك العريب الراهن - 
قراءة سوسيولوجية يف واقع التجربة الجزائرية 

 عصام الخفاجي: مدن وبلدات ومهمشون يف السباق 

إىل دمشق
 رباب املهدي: االنتقال الدميقراطي يف ضوء خصوصيات 

الطبقة الوسطى العربية 
 عادل الرشجبي: التكوينات االجتامعية وتداعياتها عىل 

الثورة اليمنية: القبيلة والطائفة

اسرتاحة17:00 - 17:30
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19:30 - 17:30

الجلسة الثالثة

وست هول - قاعة ب

مسارات الثورات العربية: االستقطابات اإلقليمية والدولية   

رئيس الجلسة: رامي خوري

يارس جزائريل: احتواء الثورات العربية والحفاظ عىل النظام الدويل 

فيليسيا براتو وفؤاد بو زين الدين: التهديدات الخارجية لالنتفاضات العربية: مفارقات بني رؤى العامل املستقر وغري املستقر 

مورييل أوزبورغ: االتحاد األورويب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: املتفرج العاجز والدور غري الفعال يف نرش 

الدميقراطية أو تحقيق االستقرار
ناتاليا برنكوفا: املقاربة الروسية للفاعلني غري الحكوميني يف املرشق العريب خالل الربيع العريب



املشاركون



15 خمس سنوات عىل الثورات العربية

مخترص السرية الذاتيةاملشارك

أحمد إدعيل

وعضو  السياسية،  للعلوم  املغربية  الجمعية  عضو  أكادير - املغرب.  زهر،  ابن  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 
هيئة تحرير املجلة اإللكرتونية "رباط الكتب". حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الحقوق، يف شعبة القانون العاّم، 
وحدة التكوين والبحث القانون الدستوري وعلم السياسة، من جامعة محمد الخامس أكدال، كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتامعية، الرباط - املغرب.

أحمد دالل

)سابقاً(.  فيها  األكادميية  الشؤون  ووكيل  بريوت،  يف  األمريكية  الجامعة  يف  واآلثار  التاريخ  دائرة  يف  تاريخ  أستاذ 
تبّوأ مناصب يف عدٍد من الجامعات األمريكية وهي: سميث كولدج وييل وستانفورد وجورجتاون. تتمحور أبحاثه حول 
السياقات الفكرية والتاريخية واملؤسسية لفروع املعرفة يف املجتمعات اإلسالمية يف القرون الوسطى، ويف 

أوىل املجتمعات اإلسالمية الحديثة.

أحمد عبد الحميد حسني
باحث ماجيستري يف األنرثوبولوجيا االجتامعية مبعهد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاهرة، مهتم بدراسة 

الحركات االجتامعية.

أرنود كورز
أستاذ مساعد لدراسات العدالة يف جامعة مونتكلري. له بحث علمي عن العدالة االنتقالية يف عامل ما بعد الربيع 

العريب؛ يرتكز خصوًصا عىل نشاط الشباب وفّنهم وذاكرتهم الجامعية.

األمني بوعزيزي
يف  األوىل  رشارتها  يف  وشارك   ،2011 التونسية  للثورة  األول  الرعيل  من  مستقل.  تونيس  يساري  وناشط  كاتب، 

سيدي بوزيد.

الحسن بن النجيم
من  العديد  يف  شارك  منشورة.  وأبحاث  دراسات  عّدة  له  املغرب.   – بأكادير  زهر  ابن  جامعة  يف  دكتوراه  باحث 
املؤمترات العلمية. حاصل عىل شهادة املاجستري يف التاريخ من كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير – املغرب.

أنطونيو مارتني بوراس-غوميز

العامة منذ أكرث من  العامة واإلدارة  باحثًا يف قضايا السياسة  رجل قانون، وله خربة تدريبية يف االقتصاد. يعمل 
املدرسة  يف  والدبلوماسية  الدولية  العالقات  درس  األعامل.  وإدارة  القانون  يف  شهادتني  نال  سنوات.  خمس 
جامعة  من  القانون  يف  ودكتوراه  الدستوري  القانون  يف  ماجستري  درجة  عىل  حاصل  اإلسبانية.  الدبلوماسية 
لندن. يعمل اآلن يف  الدراسات الرشقية واألفريقية يف جامعة  لندن لالقتصاد، ومدرسة  إشبيلية. عمل مع كلية 

الجامعة األمريكية يف بريوت.
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مخترص السرية الذاتيةاملشارك

باسل صلوخ

اللبنانية األمريكية يف بريوت. تتناول أبحاثه الحالية ترتيبات تقاسم  أستاذ مشارك يف العلوم السياسية يف الجامعة 
السلطة ما بعد الرصاع، والتحدي املتمثل يف إعادة تجميع النظم واملجتمعات السياسية يف الدول العربية التي شهدت 
االنتفاضات الشعبية. شارك بتأليف كتب عّدة باللغة اإلنكليزية منها "سياسات املذهبية يف لبنان بعد الحرب"، و"االنتفاضات 

العربية والجغرافية السياسية"، و "ما بعد الربيع العريب: االستبداد والتحول الدميقراطي يف العامل العريب". 

بشار حيدر

عىل  البحثية  اهتامماته  تنصّب  بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف  الفلسفة  لدائرة  سابق  ورئيس  فلسفة  أستاذ 
مجاالت الفلسفة السياسية واألخالقية وفلسفة الجامل. حصل عىل درجة املاجستري والدكتوراه من جامعة كولومبيا 

يف عام 1996.

بييل جني براونيل

تركزت  الدولية.  والعلوم  واللغات  السياسة  قسم  باث،  جامعة  يف  األوسط  الرشق  سياسات  يف  مدرّسة  زميلة 
اهتامماتها البحثية عىل تطوير وسائل اإلعالم الجديدة واملجتمع املدين يف الرشق األوسط، مع تركيز خاص عىل 
سورية. وهي طالبة دكتوراه يف جامعة إكسرت، شغلت فيها سابًقا منصب معيدة دراسات عليا يف تاريخ الرشق 
األوسط ويف ترويج االتحاد األورويب للدميقراطية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ثم موظفة يف 

قسم إدارة األزمات التابع لخدمة العمل الخارجي األورويب يف بروكسل.

تانيا هاشم

مساعد باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. تشمل اهتامماتها البحثية التنمية الدولية واالقتصادية 
والتعليم. وهي حاصلة عىل بكالوريوس اآلداب يف الشؤون الدولية، من كلية إليوت للشؤون الدولية يف جامعة 

جورج واشنطن يف واشنطن دي يس، مع تركيز مزدوج عىل الدراسات الرشق أوسطية والتنمية الدولية.

جلبري األشقر

أستاذ يف معهد الدراسات الرشقية واألفريقية ) )SOASيف جامعة لندن. عمل أستاًذا يف جامعة باريس الثامنة، 
15 لغة. ومن أهّم كتبه  وباحثًا يف مركز مارك بلوك يف برلني. له العديد من املؤلّفات والبحوث. صدرت كتبه يف 

"صدام الهمجيات"، و"الشعب يريد: بحث جذري يف االنتفاضة العربية".

ناشط وكاتب ميني، وهو حارض يف اإلعالم بصورة كبرية. شارك يف منتديات ومؤمترات أكادميية عدة.جامل امللييك

جهاد الزين

كاتب صحايف لبناين، وهو أحد كبار محّرري جريدة "النهار". شغل سابًقا موقع مدير تحرير يف جريدة "السفري". 
الشعري  ديوانه  صدر   2002 عام  ويف  الصحافة.  يف  سيايس  عمود  كاتَب  واشتهر  القانون،  يف  شهادة  يحمل 

األول بعنوان "قصيدة إسطنبول".



17 خمس سنوات عىل الثورات العربية

مخترص السرية الذاتيةاملشارك

جورج فهمي
الدميقراطي،  االنتقال  الدينية يف مرحلة  القوى  أبحاثه عىل  ترتكّز  كارنيغي للرشق األوسط،  زائر يف مركز  باحث 

والتفاعل بني الدين والدولة، واألقليات الدينية واملواطنة يف مرص وسورية.

جوهر الجمويس

أستاذ محارض )مشارك( للتعليم العايل يف علم االجتامع باملعهد العايل لفنون امللتيميديا بجامعة منوبة – تونس. 
متخصص مبجال علم اجتامع السياسة والثقافة واالتصال. له العديد من الدراسات واألبحاث املنشورة. حاصل عىل 

شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من كلّية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس.

حازم األمني

وغطّى  للجريدة،  متجّواًل  مراساًل  عمل  "الحياة".  جريدة  يف  تحقيقات  صفحة  عن  مسؤول  لبناين،  وصحايف  كاتب 
واألردن  اليمن  يف  اإلسالميني  عن  ميدانية  تحقيقات  أجرى  كام  وغزة.  والعراق  وأفغانستان  لبنان  يف  الحروب 
2010 كتاب "السلفي اليتيم: الوجه  والعراق وكردستان وباكستان، وعن قضايا املسلمني يف أوروبا. صدر له سنة 

الفلسطيني للجهاد العاملي والقاعدة". 

حسن الحاج عيل أحمد

عميد كلية الدراسات االقتصادية واالجتامعية يف جامعة الخرطوم. عمل أستاًذا زائرًا بكلّية الدراسات العليا لدراسة 
املناطق يف جامعة هانكوك - كوريا الجنوبية )2001–2005(. حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية 
العلوم السياسية من  الدكتوراه يف  بالواليات املتحدة األمريكية، وعىل شهادة  - كولومبيا  من جامعة ميزوري 

جامعة شامل تكساس بالواليات املتحدة أيًضا.

حفيظ هروس

أستاذ التعليم الثانوي التأهييل بالرباط. له العديد من الدراسات واألبحاث املنشورة. حاصل عىل دبلوم الدراسات 
يف  اإلسالمي  التصوف  موضوع  يف  الوطنية  الدكتوراه  وعىل  بالرباط،  الحسنية  الحديث  دار  من  املعمقة  العليا 

الدراسات اإلسالمية يف الغرب.

حمزة املصطفى

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، تتعلَّق اهتامماته البحثية بالشؤون الدولية واإلقليمية بوجٍه 
عاّم، والوضع السورّي عىل نحٍو خاص. نرش العديد من الدراسات املحّكمة، وصدر له عن املركز العريب كتاب: املجال 

العاّم االفرتايض يف الثورة السوريّة: الخصائص، االتّجاهات، آليّات صنع الرأي العاّم.

حيدر سعيد

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، عمل سابًقا مستشاًرا لـ "املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية" 
يف عاّمن. أرشف عىل إنجاز ملفات بحثية تتعلق بالشأن العراقي وشارك فيها. حصل عىل شهادة الدكتوراه يف 

اللسانيات من الجامعة املستنرصية يف بغداد عام 2001.
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خالد عيل

واالجتامعية،  االقتصادية  للحقوق  املرصي  املركز  ومدير  االشرتاكية،  الجبهة  يف  وعضو  مرصي  وسيايس  محاٍم 
عن  الدفاع  جبهة  مؤسيس  أحد  وهو  فيه.  تنفيذيًا  مديرًا  وعمل  للقانون  مبارك  هشام  مركز  تأسيس  يف  شارك 
2011. له دور رائد يف الدفاع عن  متظاهري مرص. منحته حركة مرصيني ضد الفساد جائزة املحارب املرصي أواخر 

العامل والفالحني والفقراء يف مرص، واملشاركة يف االحتجاجات لدعم القضية الفلسطينية.

خليل العناين

أستاذ علوم سياسية مشارك يف برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية مبعهد الدوحة للدراسات العليا. قام 
يف  األوسط  الرشق  مبعهد  باحثني  كبرَي  عمل  املرموقة.  واألوروبية  األمريكية  الجامعات  من  عدد  يف  بالتدريس 
أيًضا. حاصل عىل دكتوراه يف العلوم السياسية،  واشنطن، وباحثًا زائرًا يف معهد بروكنجز لألبحاث يف واشنطن 

جامعة درهام - اململكة املتحدة.

دانييل براون

طالب دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة أوكالهوما، وهو حاليًا أستاذ مساعد زائر يف العلوم السياسية 
ودراسات الرشق األوسط يف جامعة أركنساس. ترتكز اهتامماته البحثية من الناحية الجغرافية عىل بالد الشام، ومن 
الالدميقراطية، واملجتمع املدين، وسياسات  السلطة  للنزاع، وديناميات  السياسات املثرية  ناحية املواضيع عىل 
الهوية، واألنظمة واملعايري الدولية. وهو حاصل عىل درجة املاجستري يف السياسة املقارنة والعالقات الدولية 

من جامعة أركنساس يف عام 2010.

دينا الرشنويب

مرشحة لنيل الدكتوراه يف العلوم السياسية واالجتامعية يف كلية برلني للدراسات العليا للثقافات واملجتمعات 
املسلمة يف جامعة برلني الحرة. موضوع بحثها هو "ما الذي حدث للشباب الثائر بعد ثورة 2011 يف مرص؟". حصلت 
عىل درجة املاجستري يف علم االجتامع واألنرثوبولوجيا من الجامعة األمريكية بالقاهرة بأطروحة عنوانها "الشباب 
25 يناير يف مرص: أدوات التغيري ومدلوالتها املتعددة"، حاولت فيها دراسة ما تّم تداوله عن الشباب قبل  وثورة 
الثورة، وخالل 18 يوًما من الثورة، وبعدها، وذلك يف وجهات نظر للشباب ويف الخطاب الوطني واألحاديث العامة.

رامي خوري

زميل أول يف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت وكان سابقاً 
مديراً له. كاتب عمود يف صحيفة “دييل ستار” اللبنانيو وتنرش مقاالته يف صحف دولية عّدة، ومؤلف لعدد من الكتب، 
وأستاذ زائر يف كلية كنيدي يف جامعة هارفارد وكلية ديب لإلدارة الحكومية. نال يف ترشين الثاين/ نوفمرب 2006 
جائزة باكس كريستي الدولية للسالم مناصفًة تقديرًا لجهده يف إحالل السالم واملصالحات يف الرشق األوسط. حاصل 

عىل درجة ماجستري يف االتصال الجامهريي من جامعة سرياكيوز )الواليات املتحدة األمريكية(.
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رباب املهدي

أستاذة العلوم السياسية يف الجامعة األمريكية بالقاهرة. عملت أستاذًة زائرًة بجامعات كولومبيا وييل بالواليات 
األوسط  الرشق  يف  االجتامعية  والحركات  الدولة  بطبيعة  املتعلّقة  املؤلفات  من  العديد  لها  األمريكية.  املتحدة 

وأمريكا الالتينية. حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة ماكغيل بكندا.

ريان األمني

مدير مساعد ملعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت، وعضو 
يف اللجنة التوجيهية للمعهد بحكم منصبه.  وسبق أن نّسق مبادرة االنتفاضات العربية يف الجامعة األمريكية. تبّوأ 
مناصب عديدة يف منظامت ومؤسسات أكادميية يف الواليات املتحدة مبا فيها منسق برنامج ومحارض يف برنامج 

دراسات الرشق األوسط يف سيتي كولدج يف سان فرانسيسكو.  

رميوند هينبوش

أستاذ العالقات الدولية وسياسات الرشق األوسط يف جامعة سانت أندروز، اململكة املتحدة ومدير مركز الدراسات 
السورية. ترتكز أبحاثه ومنشوراته عىل العالقات الدولية والرشق األوسط والسياسات السورية واملرصية. مؤلف 

كتاب "السياسة الدولية يف الرشق األوسط". حصل عىل الدكتوراه من جامعة بيتسربغ يف عام 1975.

ريهام أحمد خفاجي

أستاذة مساعدة مبعهد دراسات العامل اإلسالمي، جامعة زايد - اإلمارات العربية املتحدة. عملت استشاريًة يف 
شهادة  عىل  حاصلة  اإلسالمي.  للفكر  العاملي  املعهد  يف  وباحثة  بجدة،  والدراسات  لألبحاث  الدويل  املركز 

الدكتوراه يف العلوم السياسية من كلّية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

زولتان بال

زميل ما بعد الدكتوراه يف معهد الرشق األوسط يف جامعة سنغافورة الوطنية وأستاذ مساعد زائر يف جامعة 
الحركات  وتطور  االجتامعية،  الحركات  نظريات  الرئيسة  اهتامماته  تشمل  الكويت.  يف  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج 
السلفية يف لبنان والكويت، ومنطق التشبيك العابر للحدود للحركات السلفية بني الخليج العريب وجنوب رشق آسيا. 

له مؤلف: "السلفية اللبنانية بني الخليج وأوروبا: تطورها وتشظّيها وشبكاتها العابرة للحدود".

سايل حامرنة

زميلة برنامج الدكتوراه يف قسم علوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جامعة باريس الثامنة، يف فرنسا. 
وهي مهندسة معامرية متخصصة يف تخطيط املدن، ومهتمة بالتواصل بني األفراد يف جميع أشكاله، بوصفه 

مؤرًشا عىل تطور الحياة يف املدن، مع الرتكيز عىل وسائل التواصل الجامهريي فيها.

سامر فرنجي

أستاذ مساعد يف دائرة الدراسات السياسية واإلدارة العامة يف الجامعة األمريكية يف بريوت. يدرِّس يف الجامعة 
مقّررات عن السياسات العربية والفكر السيايس، والنظرية االجتامعية والسياسية. حصل عىل درجة الدكتوراه من 

جامعة كمربيدج يف عام 2009. إضافًة إىل عمله األكادميي، يكتب دوريًا يف صحيفة "الحياة".
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سعود املوىل

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، ومدير وحدة ترجمة الكتب "ترجامن" يف املركز. أستاذ علم 
يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  سابًقا.  اللبنانية  الجامعة  يف  االجتامعية  العلوم  معهد  يف  السيايس  االجتامع 
التاريخ  يف  املعّمقة  الدراسات  ودبلوم  باريس،   - السوربون  جامعة  من  اإلسالمية  والدراسات  اإلسالمية  الحضارة 

االجتامعي والسيايس للبلدان العربية من الجامعة نفسها.

سالمة كيلة

ناشط سيايس يف املقاومة الفلسطينية ثّم يف اليسار العريب. حاصل عىل بكالوريوس يف العلوم السياسية 
من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد عام 1979، كتب يف العديد من الصحف العربية منذ عام 1981. له العديد 

من الكتب والدراسات واألبحاث املنشورة.

شارل حرب

أستاذ مشارك يف علم النفس ورئيس دائرة علم النفس يف الجامعة األمريكية يف بريوت. وهو باحث يف علم 
عىل  خاص  تركيز  مع  الجامعات،  وديناميات  الهويات  أبحاث  عىل  اهتاممه  ينصّب  والسيايس.  االجتامعي  النفس 

العامل العريب. حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة ساسكس يف اململكة املتحدة.

سيدي موالي أحمد عيالل

باحث يف سلك الدكتوراه بجامعة عبد امللك السعدي، طنجة. شارك يف العديد من املؤمترات والندوات العلمية 
الخامس  محمد  جامعة  من  عام 2011  السياسية  العلوم  يف  املاجستري  شهادة  عىل  حاصل  التكوينية.  والدورات 

السوييس، سال - باملغرب.

طارق مرتي

مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت. املمثّل الخاّص 
2005 و2011 خدم يف أربع حكومات لبنانية، فكان وزيراً لإلعالم  لألمني العاّم لألمم املتّحدة يف ليبيا سابًقا. بني 
والبيئة والتنمية اإلدارية والثقافة، وتوىّل بالوكالة وزارة الخارجية. عضو يف املجلس اإلسرتاتيجي لجامعة القديس 
العريب لألبحاث ودراسة  إدارة املركز  الفلسطينية وعضو مجلس  الدراسات  أمناء مؤسسة  يوسف ورئيس مجلس 

السياسات. درّس يف أكرث من جامعة لبنانية وأوروبية وأمريكية. حاصل عىل الدكتوراه من جامعة باريس العارشة.

عادل الرشجبي

أستاذ علم االجتامع بجامعة صنعاء، ترأّس عدًدا من ِفرق البحث، وشغل وظيفة خبريٍ استشاريٍّ يف عّدة مشاريع 
بحثيّة. عضٌو يف مجلس أمناء املرصد اليمني لحقوق اإلنسان، وعضٌو مؤّسس لشبكة العربية لدراسة الدميقراطية. 
للبحث  الثقافيّة  العفيف  مؤسسة  جائزة  عىل  حاصٌل  وهو  عديدة.  علميّة  مجاّلت  يف  منشورة  ودراسات  كتب  له 

العلمي عام 2005.
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عبد الرحمن منصور
ناشط مرصي. له مقاالت وأوراق بحثية. أحد مديري صفحة "كلنا خالد سعيد" عىل الفيس بوك. عرف بنشاطه يف 

ثورة 25 يناير 2011.

عبد الفتاح مورو

النهضة.  حركة  رئيس  نائب  وهو   .2014 ديسمرب  األول/  كانون  منذ  التونيس  الشعب  نواب  مجلس  لرئيس  أول  نائب 
ألفي  أكرث من  ألفاظها وأصولها، وقد عالج فيه  التونسية وضبط دالالت  اللهجة  بإعداد قاموس ملفردات  اشتغل 

كلمة. درس الحقوق يف الجامعة التونسية. عمل قاضيًا يف املحاكم التونسية، ثم اشتغل باملحاماة.

عبد النارص الجايب

يف  والنقابية  العاملية  الحركات  بدراسة  سنوات  منذ  تخصص  الجزائر،  جامعة  يف  السيايس  االجتامع  علم  أستاذ 
الجزائر، وبتحليل الحركات االحتجاجية السياسية واالجتامعية التي عرفتها الجزائر يف فرتة ما بعد سبعينيات القرن 
العرشين. لديه العديد من املساهامت التحليلية والتأريخية للحراك السيايس واالجتامعي يف الجزائر. حاصل عىل 

شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع من جامعة الجزائر.

عبد الهادي العجمي
رئيس قسم التاريخ يف كلية اآلداب بجامعة الكويت. له عّدة أبحاث منشورة عامليًّا وإقليميًّا. وهو ناشط يف الشأن 

السيايس الكويتي والخليجي. حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من جامعة درهام – بريطانيا.

عبد الوهاب األفندي

رئيس قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية يف معهد الدوحة للدراسات العليا. شغل سابًقا وظيفة أستاذ 
مشارك يف العلوم السياسية مبركز دراسات الدميقراطية بجامعة وستمنسرت يف لندن، وأرشف منذ عام 1998 
العلوم  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  حصل  تأسيسه.  توىل  الذي  باملركز  واإلسالم"  "الدميقراطية  برنامج  عىل 

السياسية من جامعة ريدينغ يف بريطانيا.

عصام الخفاجي

ونيويورك،  ييل،  جامعات  يف  درّس  األوسط”.  للرشق  اإلسرتاتيجية  “الجغرافيا  يف  العمل  فرق  ألحد  أول  مستشار 
وأمسرتدام. باحث يف معهد الرشق األوسط يف واشنطن العاصمة. مؤلف “والدات متعرسة، العبور إىل الحداثة 

يف أوروبا والرشق األوسط”، وله كتب ومقاالت أخرى.

ناشط سوري، ورئيس تجمع أنصار الثورة. من مؤسيس لجان التنسيق املحلية للثورة السورية. عمر إدلبي

عمر البزري

مع  الفقر  من  والحّد  املستدامة  التنمية  ألغراض  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  سياسات  يف  متخصص  مستشار 
عّدة  عربية  بلدان  يف  الجديدة  املبادرات  من  عدٍد  إطالق  عىل  عمل  العربية.  األوسط  الرشق  بلدان  عىل  الرتكيز 
للتنمية املجتمعية القامئة عىل التكنولوجيا والحّد من الفقر يف مرشوعات تحقق بعض منها فعليًا يف منشآت 
ميدانية أقيمت حديثًا يف العراق واليمن ولبنان. حاصل عىل درجة الدكتوراه يف الفيزياء الكيميائية يف عام 1970 

من جامعة لندن يف اململكة املتحدة.
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عمرو قطب

اهتامماته  تشمل  واشنطن.  يف  األوسط  الرشق  لسياسات  التحرير  معهد  يف  الخارجية  والعالقات  الدعاية  مدير 
دعم الدميقراطية واملجتمع املدين يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، مع الرتكيز عىل مرص وأثر ثورة 25 يناير 
2011. حصل عىل درجة املاجستري يف اإلدارة العامة وماجستري يف العالقات الدولية من كلية ماكسويل للمواطنة 

والشؤون العامة يف جامعة سرياكيوز، يف الواليات املتحدة األمريكية. 

غسان سالمة

رئيس مجلس إدارة مجموعة األزمات الدولية، توىّل وزارة الثقافة يف لبنان من عام 2000 إىل 2003. عمل أستاًذا 
جامعيًا يف جامعة القديس يوسف والجامعة األمريكية يف بريوت، وبعدها يف جامعة باريس األوىل، ومنذ عام 
1986 يف معهد الدراسات السياسية يف باريس. له العديد من املؤلفات املنشورة. حاصل عىل الدكتوراه يف 

العلوم السياسية من جامعة باريس األوىل.

خالد فريد

لشعبة  بيداغوجيًّا  منّسًقا  عمل  زهر- املغرب،  ابن  بجامعة  للتكنولوجيا  العليا  باملدرسة  مساعد  عاٍل  تعليم  أستاذ 
بالصويرة، وعضًوا مبجلس جامعة القايض عياض. حاصل عىل دكتوراه  للتكنولوجيا  العليا  التدبري باملدرسة  تقنيات 

يف القانون العاّم من جامعة القايض عياض مبراكش – املغرب.

فؤاد بو زين الدين

زميل ما بعد الدكتوراه للربوفيسور كيفني دورهيم يف جامعة كوا زولو ناتال، يف بيرتماريتزبرغ، يف جنوب أفريقيا. 
حاصل عىل درجة البكالوريوس واملاجستري يف علم األحياء من جامعة كالرك، وماجستري آخر ودرجة الدكتوراه يف 

علم النفس من جامعة كونيتيكت.

فواز طرابليس

الجامعة  يف  درَّس  بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف  األوسط  والرشق  العربية  الدراسات  مركز  يف  زائر  أستاذ 
اللبنانية األمريكية لسنوات عديدة، وشغل موقع أستاذ زائر يف عدد من الجامعات يف الواليات املتحدة األمريكية 
لبنان الحديث" عام  "تاريخ  الكتب إىل العربية. ومن مؤلفاته  وأوروبا. نرش عىل نطاق واسع وترجم عدًدا كبريًا من 
باريس  الدكتوراه من جامعة  2007. عمل لوقت طويل صحافيًا، وهو رئيس تحرير مجلة "بدايات". حصل عىل درجة 

الثامنة يف عام 1993.

فيليسيا براتو

أستاذة يف قسم العلوم اإلنسانية يف جامعة كونيتيكت منذ عام 1998. تتناول أبحاثها موضوعات عدم املساواة، 
والعرق، والتمييز يف التوظيف، والتحامل عىل مثليّي الجنس، واملهاجرين، وانتهاكات القانون اإلنساين الدويل 
االجتامعية"،  "الهيمنة  لكتاب  مشاركة  مؤلفة  العربية.  واالنتفاضات  املضاد،  واإلرهاب  واإلرهاب  الحرب،  أوقات  يف 

وكتاب "نظرية أسس السلطة" الذي صدر مؤخرًا.
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كارال ماريا إميانويل عيىس

باحثة متخصصة يف الشؤون السياسية للرشق األوسط مع تركيز عىل نظريات العالقات الدولية بصفة طالبة دراسات 
عليا يف قسم الدراسات السياسية واإلدارة العامة يف الجامعة األمريكية يف بريوت. حاصلة عىل درجة املاجستري 
عام  يف  للعراق  األمرييك  "الغزو  موضوعها  بأطروحة  باريس،  يف  األمريكية  الجامعة  من  الدولية  الشؤون  يف 
يف  األمريكية  الجامعة  يف  أبحاثًا  سابًقا  قّدمت  السعودية".  العربية  واململكة  إيران  بني  القوى  وموازين   2003

بريوت، والجامعة األمريكية بالقاهرة، وكلية لندن لالقتصاد.

كارمن جحا

تدرّس االلتزام املدين والدميقراطية واملواطنة واملشاركة املدنية يف قسم العلوم السياسية واإلدارة العامة 
ومتحدثة  السياسات  أبحاث  وبرامج  األكادميية  املؤسسات  من  عدد  يف  عضو  بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف 
مجتمع  ناشطة  أفريقيا.  وشامل  األوسط  الرشق  ودول  األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا  من  كٍل  يف  باسمها 
إدارة املوارد  األمريكية يف بريوت، تخصص  الجامعة  العامة من  اإلدارة  مدين. حاصلة عىل درجة املاجستري يف 
البرشية يف القطاع العام. وهي طالبة دكتوراه يف جامعة سانت أندروز. وموضوع أطروحتها هو "آفاق املجتمع 

املدين يف أنظمة تقاسم السلطة: دراسة حاالت من لبنان وليبيا".

كليمنت هرني

أستاذ باحث زائر يف معهد الرشق األوسط يف جامعة سنغافورة الوطنية، وتتناول أبحاثه االقتصاد السيايس والتمويل 
اإلسالمي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب رشق آسيا. وهو أستاذ فخري للعلوم السياسية يف جامعة 
تكساس األمريكية يف مدينة أوسنت. عمل سابًقا )1984-1981( مدير كلية إدارة األعامل يف الجامعة األمريكية، وحصل عىل 

درجتي البكالوريوس والدكتوراه من جامعة هارفارد، ونال درجة املاجستري يف إدارة األعامل من جامعة ميشيغان.

ليىل قبالن

بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف  الدولية  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  عصام  معهد  يف  برامج  منسقة 
تركزت اهتامماتها البحثية عىل الفوارق الحرضية واالقتصادية والسياسية يف العامل العريب. حصلت عىل درجة 
املاجستري املزدوج التخصص يف العالقات الدولية واالقتصاد بصفة باحثة فولربايت من كلية ماكسويل للمواطنة 

والشؤون العامة يف جامعة سرياكيوز، يف الواليات املتحدة األمريكية.

ليندا مطر

زميلة باحثة يف جامعة سنغافورة الوطنية. تشمل اهتامماتها البحثية االقتصاد السيايس والتنمية االقتصادية يف 
الرشق األدىن العريب مع تركيز خاص عىل سورية. حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد من كلية الدراسات 

الرشقية واألفريقية، ودرجة املاجستري من الجامعة األمريكية يف بريوت.
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مارلني نرص

ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  يف  اإلصدارات  لقسم  والتحكيم  التقييم  لشؤون  أوىل  وباحثة  باحثة،  أستاذة 
السياسات يف مكتب بريوت. عملت مديرًة للدراسات يف مركز دراسات الوحدة العربية )2012-2011(، ومديرة مركز 

س يف تجّمع "باحثات". التدريب االجتامعي يف وزارة الشؤون االجتامعية اللبنانية )2004-2000(. عضو ُمؤسِّ

مازيار غيايب

طالب دكتوراه يف العلوم السياسية يف جامعة أكسفورد )كلية سانت أنتوين(، وباحث يف صندوق "ويلكم" يف 
قضايا املجتمع واألخالق. تركّزت أبحاثه عىل علم الظواهر والسياسة يف املخدرات، و"اإلدمان" وسياسة املخدرات 
كافوسكاري  جامعة  يف  إيطاليا  يف  درس  تاريخي.  وتحليل  إثنوغرافية  مناهج  من  مزيج  باستخدام  إيران،  يف 

فينيسيا، ويف جامعة أكسفورد حيث حصل عىل درجة املاجستري يف دراسات معارصة للرشق األوسط. 

مايكل هدسون

كبري زمالء قسم السياسة العامة يف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية 
يف بريوت، ومشارك يف برنامج الشؤون الدولية للمعهد. مدير سابق ملعهد الرشق األوسط يف جامعة سنغافورة 
الوطنية، وأستاذ فخري يف قسم العلوم السياسية فيها. أستاذ كريس سيف غباش للدراسات العربية والشؤون 
السياسية  النواحي  األوسط:  الرشق  "مأزق  بينها:  عدة  كتب  يف  ومساهم  محرر  تاون.  جورج  جامعة  يف  الدولية 

واالقتصادية يف التكامل العريب"، و"الفلسطينيون: توجهات جديدة"، و"مقاربات بديلة للرصاع العريب اإلرسائييل".

محمد الشيوي
كاتب مستقل ومحلل سيايس مقيم يف أملانيا. مهتم بالشؤون املرصية والعدالة االنتقالية. مساهم منتظم يف مؤسسة 

كارنيغي للسالم الدويل. حاصل عىل درجة ماجستري يف حقوق اإلنسان من كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.

محمد العجايت

جامعة  من  السياسية  التنمية  يف  املاجستري  درجة  عىل  حاصل   .)AFA( العريب  البدائل  ملنتدى  ومدير  باحث 
مجال  يف  ومتخصص  االجتامعية،  العلوم  يف  باحث  وهو   .2001 عام  السياسية  والعلوم  االقتصاد  القاهرة - كلية 
"الرشوق"  جريدة  يف  كاتب  العربية.  املنطقة  يف  السيايس  واإلصالح  االجتامعية،  والحركات  املدين،  املجتمع 

املرصية، ويكتب بانتظام يف جريدة "السفري" اللبنانية. 

محمد املرصي
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، ويرأس برنامج الرأي العام العريب "املؤرش العريب". حاصل 

عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة درهام الربيطانية.

محمد باسك منار

وتحليل  لألبحاث  املغريب  املركز  يف  باحث  عياض.  القايض  السياسية بجامعة  والعلوم  العاّم  القانون  أستاذ 
السياسات. له العديد من الدراسات واألبحاث املنشورة يف القانون العاّم والعلوم السياسية. حاصل عىل دكتوراه 

يف القانون العاّم بجامعة محمد الخامس بالدار البيضاء - املغرب.
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محمد رُحيّم

معيد يف قسم العلوم السياسية يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية يف جامعة القاهرة يف مرص. عضو يف وحدة 
التوجيه واإلرشاد الوظيفي للطالب يف الكلية وموّجه ومساعد إداري فيها. حصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم 

السياسية مع تخصص يف االقتصاد من جامعة القاهرة. يتابع حاليًا دراسة املاجستري بالتعاون مع جامعة هامبورغ.

محمد شمس
ناشط مرصي مستقل. عمل مع مركز الجزيرة للدراسات حول مرشوع بحثي عن الفاعلني املحليني الرئيسني من غري 

الدولة يف الثورات العربية. عرف بنشاطه يف ثورة 25 يناير 2011.

محمد عفان

ناشط وباحث مرصي. حاصل عىل درجة املاجستري يف العلوم السياسية، وهو يف طور مناقشة رسالة الدكتوراه يف 
الناشطني بعد نجاحها. كان عضو  لتدريب  الثورة املرصية املختلفة، وأّسس معهًدا  التخصص نفسه. نشط يف مراحل 
املكتب السيايس يف حملة عبد املنعم أبو الفتوح. يقيم يف إسطنبول حاليًا. ونرش مؤخرًا كتابًا حول اإلخوان والوهابية. 

محمد عيل عدراوي

باحث متخصص يف السياسات الدولية. وهو حاليًا زميل زائر بارز يف معهد الرشق األوسط يف جامعة سنغافورة 
الحركة  غدت  كيف  وخاصًة  الدولية،  العالقات  يف  اإلسالم  قضية  تتناول  ومقاالت عديدة منشورة  كتب  له  الوطنية. 
الدراسات  معهد  من  السياسية  العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حاصل  األخرية.  العقود  يف  عاملية  السلفية 
السياسية بباريس. وهو زميل برنامج ماكس فيرب يف "معهد الجامعة األوروبية" يف فلورنسا يف إيطاليا، ومحارض 

يف معهد الدراسات السياسية بباريس ومعهد الدراسات السياسية يف غرونوبل.

مراد املهني
أستاذ باحث يف علم االجتامع السيايس يف الجامعة التونسية. ومدير وحدة بحث: "ثقافة، تنمية، مواطنة"، مركز 

مسارات للدراسات الفلسفية واإلنسانيات - تونس.

مصطفى التري

أستاذ علم االجتامع ومدير مركز البحوث االجتامعية التطبيقية باألكادميية الليبية للدراسات العليا. اضطلع مبناصب 
أكادميية متعّددة. وهو أّول رئيس لجامعة بنغازي يف ليبيا. حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف علم االجتامع عام 

1971 من جامعة منيسوتا بالواليات املتحدة األمريكية.

مليكة الزخنيني
 - البيضاء  الدار  الثاين،  الحسن  القانونية واالقتصادية واالجتامعية، املحمدية، جامعة  العلوم  بكلّية  باحثة دكتوراه 

املغرب. لها العديد من األبحاث والدراسات املنشورة.

منى حرب

أبحاثها  ترصد  عدة.  مؤلفات  لها  بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف  والسياسة  الحرضية  الدراسات  يف  أستاذة 
املتواصلة تحركات السياسة وإسرتاتيجيات املدن، إضافًة إىل استقطاب الشباب وإقصائهم. عملت مستشارة يف 
قضايا التنمية الحرضية لعدد كبري من املنظامت الدولية مثل لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغرب آسيا 
العلوم  الدكتوراه يف  نالت درجة  األمم املتحدة اإلمنايئ.  األورويب، وبرنامج  الدويل، واالتحاد  والبنك  )اإلسكوا(، 

السياسية يف عام 2005 من معهد الدراسات السياسية يف إيكس أون بروفانس )فرنسا(.
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مهى يحيى

زميل أول يف مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل، تنشط يف البحث حول مسائل املواطنة والتعددية والعدالة االجتامعية 
والتحوالت السياسية. عملت رئيسًة لدائرة التنمية التشاركية والعدالة االجتامعية يف لجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتامعية لغرب آسيا )اإلسكوا(، إذ أرشفت عىل العديد من املبادرات من داخل مكتب األمني التنفيذي. حصلت عىل 
شهادَت دكتوراه يف العلوم االجتامعية واإلنسانية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجمعية املعامريني يف 

لندن. أسست مجلة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اإللكرتونية للدراسات الرشق أوسطية، وهي رئيسة تحريرها.

مهدي املربوك

مدير فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف تونس. وهو أكادميي تونيس وناشط حقوقي وسيايس، 
شهادة  عىل  حاصل   .2012-2014 الفرتة  خالل  الثقافة  وزارة  حقيبة   2011 األول/ أكتوبر  ترشين  انتخابات  بعد  توىّل 
املجمع  وعضو  التونسية،  الجامعة  يف  محارض  أستاذ  االجتامع.  علم  اختصاص  يف  الجامعي  والتأهيل  الدكتوراه 

التونيس للعلوم واآلداب والفنون. له العديد من الكتب واملؤلفات.

موريل أسبورغ

عضو قسم الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية يف برلني. ترتأس منذ 
"التغيري من فوق والتعبئة االجتامعية الجديدة يف العامل العريب"، و"تشظي  أبحاث عن  سنوات عدة مرشوعي 
ميونخ  يف  ماكسيميليان  لودفيغ  جامعة  يف  واالقتصاد  الدويل  والقانون  السياسية  العلوم  درست  سورية". 

وحصلت عىل درجة الدكتوراه منها.

مولدي األحمر

أستاذ يف قسم علم االجتامع واألنرثوبولوجيا مبعهد الدوحة للدراسات العليا، ونائب رئيس تحرير مجلة "عمران". 
العريب. حاصل عىل دكتوراه املرحلة  العامل  السياسية يف  الزعامة  الحالية يف تحوالت  البحثية  ترتكز اهتامماته 
دكتوراه  وعىل   ،EHESS بباريس  االجتامعية  العلوم  يف  للدراسات  العليا  املدرسة  من  االجتامع  علم  يف  الثالثة 

الدولة يف االختصاص نفسه من الجامعة التونسية.

مي مجيب مسعد

يف  باحثة   2014  /2013 الدرايس  العام  يف  كانت  القاهرة.  جامعة  يف  السياسية  العلوم  يف  مساعدة  أستاذة 
مرحلة ما بعد الدكتوراه يف جامعة كاليفورنيا يف لوس أنجلوس. مؤلفة كتاب "األقباط بني التضمني واالستبعاد" 
املنشور يف عام 2012 عن مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت. نالت درجة الدكتوراه يف عام 2011 عن مبحث 

"األقباط ومطالبهم يف مرص بني التضمني واالستبعاد: دراسة ميدانية بني عامي 1991-2008".
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ناتاليا برنكوفا

يف  العامل  وتاريخ  الدولية  العالقات  معهد  يف  الثقافية  واللسانيات  الرشقية  اللغات  قسم  يف  مدرّسة  زميلة 
جامعة لوباشفسيك يف نيجني نوفغورود. تركزت اهتامماتها البحثية عىل تاريخ األيديولوجيات الناشطة الشيعية، 
الروسية تجاه الرشق األوسط. لها عدد من املقاالت املنشورة، وهي حاصلة عىل درجتي املاجستري  والسياسة 
الخارجية من جامعة لوباشفسيك يف نيجني نوفغورود. كام  الدولية والسياسة  تاريخ العالقات  والدكتوراه يف 

تشغل منصب كبرية باحثني يف مركز دراسات بحر قزوين.

نارمني الحر

العربية  اللغة  الدولية. وتدرّس يف دائرة  العامة والشؤون  للسياسات  محرر لغة عربية يف معهد عصام فارس 
اللبنانية  الجامعة  من  الصحافة  يف  ليسانس  عىل  حاصلة  بريوت.  يف  األمريكية  بالجامعة  األدىن  الرشق  ولغات 

األمريكية، وعىل املاجستري يف األدب العريب من الجامعة األمريكية يف بريوت.

نارص ياسني

بريوت.  يف  األمريكية  الجامعة  يف  الدولية  والشؤون  العامة  للسياسات  فارس  عصام  معهد  يف  األبحاث  مدير 
العلوم  كلية  يف  الصحية  والسياسات  الصحة  شؤون  إدارة  دائرة  يف  والتخطيط  السياسة  يف  مساعد  وأستاذ 
الصحية يف الجامعة األمريكية يف بريوت. ينصّب اهتاممه يف مجال البحث واملامرسة عىل صنع السياسات العامة 
والحوكمة يف البلدان واملجتمعات يف طور االنتقال، مع تركيز عىل السياسات االجتامعية والصحية والتخفيف من 
حدة الفقر، وسياسات الشباب. يعمل ياسني أيًضا مستشاًرا لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. حاصل عىل دكتوراه يف 

تخطيط التنمية من كلية لندن الجامعية، ودرجة املاجستري يف دراسات التنمية من كلية لندن لالقتصاد.

نجوان األشول

رئيسة املركز العريب لتحويل النزاعات والتحول الدميقراطي. باحثة دكتوراه يف مجال الحركات االجتامعية واإلسالمية 
يف الجامعة األوروبية، وعضو يف منتدى قرطبة لتحويل النزاعات يف جنيف. عملت باحثة دكتوراه زائرة يف املعهد 
األملاين للدراسات الدولية SWP يف برلني. حصلت عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة.

نعيم شلغوم
أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 2 - الجزائر. باحث دكتوراه يف تخصص الدراسات السياسية 

املقارنة، جامعة قسنطينة 3 - الجزائر. حصل عىل شهادة املاجستري عام 2013 من جامعة جيجل - الجزائر.

نريوز ساتيك
باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، وطالب ماجستري يف قسم علم االجتامع واألنرتبولوجيا يف معهد 

الدوحة للدراسات العليا. حاصل عىل شهادة الليسانس )البكالوريوس( يف العلوم السياسية من جامعة دمشق.
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هاين عواد
باحث دكتوراه بكلّية هارتفورد يف جامعة أكسفورد. عمل باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات. نرُش 

له كتاب وعّدة دراسات يف مجالت علميّة محّكمة.

هبة رؤوف عزت

يف  زائرًا  باحثًا  سابًقا  عملت  القاهرة.  بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  كلية  يف  السياسية  العلوم  أستاذة 
مركز دراسات الدميقراطية يف جامعة وستمنسرت – لندن ومركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية. حاصلة عىل درجة 

دكتوراه الفلسفة يف العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة.

وجيه كوثراين

أستاذ باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، وهو املدير العلمي لإلصدارات. تشمل أبحاثه دراسات التاريخ 
االجتامعي وعلم اجتامع السياسة ومنهجية البحث التاريخي. عمل سابًقا مديرًا للدراسات يف مركز دراسات الوحدة العربية. 
حاصل عىل شهادة دكتوراه يف التاريخ من جامعة السوربون يف باريس، ودكتوراه من جامعة القّديس يوسف يف لبنان.

ولد باهي بون

باحث دكتوراه بجامعة الحسن األول يف اململكة املغربية، مهتّم بإشكالية بناء الدولة الحديثة يف العامل العريب، 
التغيري االجتامعي، وبالجامعات اإلسالمية. وهو ناشط يف املجتمع املدين. عمل سابًقا رئيس تحرير  ومبعضالت 

لوكالة الرأي اإلخبارية. حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس باملغرب.

وليد نويهض

مجاّلت  يف  كتب  السياسات.  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  يصدرها  التي  الذاكرة"  "طّي  إصدارات  سلسلة  منّسق 
وصحف لبنانيّة وعربية وتوىّل مسؤوليات فيها. صدرت له مجموعة كتب عن الفلسفة العربية – اإلسالمية، وغريها 

من القضايا التاريخية، والفكرية، والسياسية.

ويندي بريملان

أستاذة مشاركة يف العلوم السياسية يف جامعة نورث وسرتن يف والية إلينوي يف الواليات املتحدة األمريكية. 
ترتكز أبحاثها عىل قضايا الحركات االجتامعية، واالنفعاالت، والرصاع السيايس يف الرشق األوسط. نرشت كتابني عن 
السورية.  الثورة  عن  جديد  كتاب  عىل  حاليًّا  تنكب  اللبنانية.  الهجرة  عن  عدة  ومقاالت  الفلسطينية،  الوطنية  الحركة 

حصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد.

يارا بدر

املديرة العامة للمركز السوري لإلعالم وحرية التعبري وسكرترية تحرير مجلة نادي اإلعالم التي تعنى بشؤون اإلعالم. 
عملت سابًقا صحافية يف "القدس العريب"، ويف الصحيفتني الثوريتني "حرية" و"طلعنا عالحرية". ويف عام 2015، 

نالت جائزة آليسون دي فورج التي متنحها منظمة هيومن رايتس واتش للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف العامل.
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يارس جزائريل

أستاذ مساعد يف اللغات والثقافات الفرنسية والعربية واإليطالية يف جامعة فيتشبورغ، يف والية ماساتشوستس 
2012. كان سابًقا أستاًذا مساعًدا  بكلية ميدلبوري منذ عام  العربية  العربية يف املدرسة  اللغة  األمريكية. يدرّس 
للغات األملانية والفرنسية والعربية يف جامعة سام هيوسنت. نال درجة دكتوراه مشرتكة من جامعة ستانفورد 

يف الدراسات األملانية ودراسات متعددة االختصاصات يف العلوم اإلنسانية.

ياسني العياري
مدّون وناشط إعالمي. يرى كثري من التونسيني أنّه أول من أطلق اإلشاعة )التي أصبحت حقيقة( حول رفض رشيد 

عامر قائد الجيش أمر زين العابدين بن عيل إطالق الرصاص؛ ما ساهم يف تحييد املؤسسة العسكرية. 








