
تنظيم "الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية" 
و"معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" - اجلامعة االميركية يف بيروت

 ١٧ - ١٨ آذار/مارس ٢٠١٦
"معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" - قاعة االجتماعات - ط، ٤

يف اجلامعة االميركية، بيروت

خلفية الورشة

تنّظم "الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية" و "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية"يف 
اجلامعة االميركية يف بيروت ورشة عمل عن التحّوالت السياسية واالجتماعية التي تطال كافة جوانب حياة 

سكان املنطقة العربية منذ عام ٢٠١١، لدراسة آثارها والتطورات املؤقتة التي انتهت اليها.

حتاول الورشة تسليط الضوء وحتليل ثالثة عوامل رئيسة أّثرت وتؤثر يف دينامية هذه التحّوالت وما ينتج 
عنها. هذه العوامل هي:

١. االنقسامات االجتماعية الداخلية، القبلية والطائفية واجلهوية واالثنية، وارتباطها بالصراعات االقليمية.
٢. دور القوى العسكرية واألمنية يف هذه البلدان وتأثيراتها على حتديد مسارات التحّول الى الدميقراطية.

٣. أدوار قوى "االسالم السياسي" املختلفة يف مسارات التحّول الى الدميقراطية، ودراسة تكويناتها وبرامجها.

تطمح هذه الورشة الى إقامة حوار معريف تفاعلي بني ناشطني وأكادمييني متابعني لهذه التطّورات من مختلف 
البلدان العربية.

ورشة عمل "التطورات السياسية يف البلدان العربية منذ عام ٢٠١١"

١٧ آذار/مارس ٢٠١٦  اليوم األول:  

تسجيل احلضور وقهوة االستقبال  ٩:٣٠   – ١٠:٠٠

اجللسة االفتتاحية:  ١٠:٠٠ – ١٠:٣٠
- د. طارق متري مدير "معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية"    

- د. زياد ماجد منّسق "الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية"    

اجللسة األولى: تأثيرات االنقسامات املجتمعية يف املنطقة  ١٠:٣٠ – ١٢:٣٠
- أ. دمية ونوس (إدارة اجللسة)    

- أ. سمير فرجنية (االطار املفاهيمي)    
- د. فؤاد فؤاد (حالة سوريا)    

- د. عادل الشرجبي (حالة اليمن)     
- أ. أحمد الفيتوري (حالة ليبيا)     

١٢:٣٠ - ١٤:٠٠  استراحة غذاء

اجللسة الثانية: دور اجليش والقوى العسكرية   ١٤:٠٠ – ١٦:٠٠
- د. ناصر ياسني (إدارة اجللسة)    

- د. محمد املخال يف (االطار املفاهيمي)    
- أ. أحمد كرعود (حالة تونس)     
- د. فؤاد السعيد (حالة مصر)    

١٨ آذار/مارس ٢٠١٦ اليوم الثاني: 

اجللسة الثالثة: دور قوى "االسالم السياسي" وانعكاسه على  القوى "املدنية"  ٠٩:٣٠ – ١١:٣٠
- د. سليمان الصويص (إدارة اجللسة)    

- د. محمد احلاج سالم (االطار املفاهيمي)     
- د. عبد العزيز قراقي (حالة املغرب)    

- أ. حازم االمني (حالتا سوريا والعراق)    

استراحة قهوة  ١١:٣٠ – ١٢:٠٠

جلسة خالصات ونقاش ختامي  ١٢:٠٠ – ١٢:٣٠
- د. حسن كرّمي     

جدول أعمال

www.ademocracynet.com
info@ademocracynet.com

"معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية"
تأسس يف اجلامعة االميركية يف بيروت سنة ٢٠٠٦ ، كفضاء بحثي مفتوح ومحايد يسعى لالستفادة من أبحاث 
وأوراق اجلامعة وغيرها للمساهمة ايجابياً يف العالقات الدولية ومع صّناع القرار العرب، وإلثراء نوعية التفاعل 

بني الباحثني واملسؤولني واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدني يف الشرق األوسط وخارجه.

"الشبكة العربية لدراسة الدميقراطية"،
هي جمعية إقليمية مستقلة غير حكومية، تأسست عام ٢٠٠٦ وتضّم مجموعة من الباحثني والباحثات والناشطني 
والناشطات من املجتمع املدني. تُعنى برصد عملية التحّول الدميقراطي يف البلدان العربية وحتليلها، وتسعى إلنشاء 

أوسع تعاون مجتمعي مع جهودها العلمّية.


