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عن سياق املؤمتر

يف  متزايـدة  لضغوطـات  »داعـش«،  بــ  أحيانـاً  يعـرف  مـا  أو  اإلسـامية«،  »الدولـة  تنظيـم  يتعـرض 

سـاحات املعـارك الواقعـة عـى األرايض التـي يسـيطر عليهـا يف العـراق وسـوريا. وعـى الرغم 

مـن أن الهجـوم عـى املوصـل مـا زال مسـتمرًا، فـإن احتـال الهزميـة العسـكرية لهـذا التنظيـم 

أكـر اليـوم مـن ذي قبـل. غـر أّن تنظيـم “الدولـة اإلسـامية” ليـس مجـرّد تنظيـم إرهـايب عـايل 

الكفـاءة يحتـّل بعض األرايض وسـّكانها، إّنا يشـّكل ظاهـرة بأبعاد متعددة تشـمل هجات إرهابية 

ا، والقدرة عى اسـتغال فراغات السـلطة اإلقليمية ووضع  يف أوروبـا، وحمـات دعائيـة ناجحة جـدًّ

الاجئـن، واسـتحداث وكاالت أو فـروع ملـا سـّمي بواليـات »الخافـة« الخاصـة بهـم والتـي أعلنـوا 

عنهـا بأنفسـهم.

20 واليـة جديـدة يف مناطـق يف  التنظيـم إقامـة مـا مجموعـه  أعلـن  2014 و2015،  يف عامـي 

الجزائـر، وليبيـا، ومـر، ونيجريـا، واململكـة العربية السـعودية، واليمن، وأفغانسـتان، وباكسـتان، 

وروسـيا. بيـد أّن دمـج هـذه الواليـات يف البنيـة األساسـية للتنظيـم يختلـف كّل االختـاف. ففي حن 

إليـه هـي منظـات جهاديـة محليـة لهـا هويتهـا الخاصـة  التـي انضمـت  أن غالبيـة املجموعـات 

وتاريخهـا الخـاص وتعمـل باسـتقال كبـر عـن قيـادة التنظيـم األساسـية، مثـل منظمـة بوكـو حـرام 

يف نيجريـا التـي كانـت موجـودة قبـل ظهـور تنظيـم »الدولـة اإلسـامية« يف العـام 2014، يرتبـط 

عـدد قليـل مـن املنظـات ارتباطًـا وثيًقا بهـذا التنظيـم، كالخايـا يف ليبيـا ووالية خراسـان الواقعة 

عـى الحـدود األفغانيـة الباكسـتانية. 

الوجـود  فـإّن  األرايض،  عـى  املنظـات  هـذه  لفـروع  الهامشـية  السـيطرة  مـن  الرغـم  وعـى 

النسـبي للواليـات خـارج سـوريا والعـراق أمـر بالـغ األهميـة كونـه يدعـم مزاعـم تنظيـم »الدولـة 

اإلسـامية« بالهيمنـة العامليـة. باإلضافـة إىل ذلـك، تشـّكل هـذه الفـروع خطـرًا عـى أوروبـا نظـرًا 

لقربهـا الجغـرايف ووظيفتهـا كمـاذ آمـن، حيـث أنـه بوسـع اإلرهابيـن التخطيـط واإلعـداد لهجات 

عـى أهـداف أوروبيـة. ففـي إفريقيـا الغربيـة، قد يشـجع الوجود املتزايـد ألكر املنظـات التابعة 

لتنظيـم »الدولـة اإلسـامية« عـى تدفق عـدد أكر من الاجئـن من املنطقة إىل أوروبا. ومن شـأن 

توسـع التنظيـم يف أفغانسـتان أن يشـكل خطـرًا حقيقيًـا، فالـدول الغربية قد أنفقـت املاين عى 

مـدى السـنوات الــ15 املاضيـة لتحقيـق االسـتقرار يف أفغانسـتان. وقـد تـؤدي زعزعـة االسـتقرار 

فيهـا إىل تداعيـات كارثيـة يف باكسـتان والعـراق. ويف السـياق ذاتـه، إنَّ زعزعـة االسـتقرار يف 

مـر بسـبب اسـتياء تنظيـم  »الدولة اإلسـامية« عى شـبه جزيرة سـيناء قـد يخلف عواقبًـا وخيمة 

عـى املنطقـة، وذلـك نظـرًا لكـون سـيناء إحـدى دعائـم االسـتقرار القليلـة يف املنطقـة، فهـي 

تتضّمـن طرقًـا تجاريـة رئيسـية ولهـا حـدود مشـركة مـع إرسائيـل.
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مـع اقـراب انهـزام تنظيـم »الدولـة اإلسـامية« باملعنـى املتعـارف عليـه، يُطـرح السـؤال حـول 

والتأثـر  الواليـات. مـن هنـا، يهـدف هـذا املؤمتـر إىل مناقشـة هـذا املسـتقبل  مسـتقبل هـذه 

املحتمـل لهـذه الواليـات عـى الـدول املحليـة بعـد الهزميـة العسـكرية التـي منـي بهـا تنظيـم 

مـن  سـتتمكن  وهـل  الواليـات،  هـذه  سـتتطّور  كيـف  والعـراق.  سـوريا  يف  اإلسـامية«  »الدولـة 

البقـاء يف السـلطة؟ مـا هـي التأثـرات املحتملـة التـي ميكـن أن تحدثهـا وكاالت تنظيـم »الدولـة 

نظـر  وجهـات  عـى  خـاص  بشـكل  املؤمتـر  سـركز  تسـتضيفها؟  التـي  الـدول  عـى  اإلسـامية« 

األكادمييـن والصحفيـن واملتخصصـن الشـباب مـن الـدول املعنيـة حـول التأثـر املحتمـل لهـذا 

التنظيـم عـى جيـل الشـباب. مـا مـدى جاذبيـة تنظيـم »الدولـة اإلسـامية« وفروعـه بالنسـبة إىل 

سـكان هـذه الـدول الشـباب؟ هـل يـرون أنَّ هذه الفـروع تشـكل تهديًدا حقيقيًـا يف بلدانهـم، أم أن 

تأثرهـا سـوف يتـاىش مـع تـايش أهـداف قيـادة تنظيـم »الدولـة اإلسـامية«؟

يهـدف املؤمتـر إىل تغطيـة املناطـق السـاخنة التـي يتواجـد فيهـا تنظيـم »الدولـة اإلسـامية« 

بشـكل كبـر يف أنحـاء العـامل اإلسـامي، فضًا عـن البلـدان القريبة مـن أرايض التنظيم األساسـية، 

وهـذا سيشـمل »والية خراسـان« )أفغانسـتان وباكسـتان(، ومنطقة غـريب إفريقيا )النيجـر ونيجريا 

ومايل(واملغـرب العـريب )ليبيـا ومـر وتونـس(، وبـاد »املـرق« )لبنـان واألردن ودول مجلـس 

التعـاون الخليجـي(، وأوروبـا )أملانيـا وفرنسـا وبلجيـكا واململكـة املتحـدة(.



الربنامج

اإلثنني 20 آذار/مارس 2017

اليوم األول - مستقبل واليات  تنظيم »الدولة اإلسامية« واملنظات   املؤمتر   

التابعة له:تراجع أو تأثر مستمر بعد سقوط »الخافة« يف العراق وسوريا؟   

األوديتوريوم، مبنى عصام فارس، الجامعة األمركية يف بروت املكان:  

التسجيل    09:00 - 08:30

كلمة ترحيبية يلقيها كل من الدكتور طارق مري، مدير معهد عصام      09:30 - 09:00

فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، ونيلز فرمر، رئيس مؤسسة     

كونراد أديناور )Konrad Adenauer Stiftung(، مكتب سوريا/العراق   

خطاب رئييس يلقيه الدكتور أويل رشودر، وزير الدولة للشؤون الرملانية     10:00 - 09:30

يف وزارة الداخلية األملانية   

  

الجلسة األوىل: هدف قيادة تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف سوريا والعراق   11:30 - 10:00 

مدير الجلسة: عيل املولوي، مركز البيان للتخطيط والدراسات، بغداد   

نظرة عامة حول الوضع العسكري الحايل يف سوريا والعراق  املداخلة األوىل: 

أمين جواد التميمي، منتدى الرق األوسط، فيادلفيا   

إدارة تنظيم »الدولة اإلسالمية« لفروعه ووكاالته  املداخلة الثانية: 

مارا ريفكن، مركز عبدالله س. كامل لدراسة القانون والحضارة اإلسامية،     

كلية الحقوق يف جامعة ييل، نيو هايفن    

تنظيم »الدولة اإلسالمية« وأيديولوجيته  املداخلة الثالثة: 

الدكتور غيدو شتاينرغ، املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية يف برلن   

جلسة أسئلة وأجوبة
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اسرتاحة قهوة   12:00 - 11:30

الجلسة الثانية: تهديد تنظيم »الدولة اإلسالمية« للدول املجاورة  13:30 - 12:00 

مدير الجلسة: الدكتور بشار حيدر، الجامعة األمركية يف بروت    

ملاذا فشل تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف لبنان؟  املداخلة األوىل: 

جورج فخري، جامعة ماساتشوستس يف بوسطن    

تأثري تنظيم »الدولة اإلسالمية« عىل تركيا  املداخلة الثانية: 

الدكتور أوموت كولداش، معهد الرق األدىن، نيقوسيا    

نشاطات تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف شبه الجزيرة العربية  املداخلة الثالثة:  

الدكتور عبد الله بن خالد آل سعود، املركز الدويل لدراسة التطرف، لندن   

 جلسة أسئلة وأجوبة

اسرتاحة الغداء    15:00 - 13:30 

الجلسة الثالثة: بصمة تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف شامل إفريقيا  16:30 - 15:00 

مديرة الجلسة: الدكتورة جنان أتيلغان، رئيسة برنامج مؤسسة كونراد      

أديناور اإلقليمي للحوار السيايس والدمج اإلقليمي لجنوب البحر األبيض     

املتوسط، تونس   

والية سيناء يف مرص  املداخلة األوىل: 

ياسمن الجمل، مركز برنت سكوكروفت لألمن الدويل، املجلس األطليس،     

واشنطن العاصمة    

والية تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف ليبيا  املداخلة الثانية: 

محمد الجارح، مركز رفيق الحريري للرق األوسط، املجلس األطليس،     

واشنطن العاصمة    

جاذبية تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف تونس  املداخلة الثالثة:  

الدكتور آمنة بن عرب، املعهد التونيس للدراسات االسراتيجية، تونس   

جلسة أسئلة وأجوبة



الثالثاء 21 آذار/مارس 2017

اليوم الثاين - مستقبل واليات  تنظيم »الدولة اإلسامية« واملنظات   املؤمتر   

التابعة له: تراجع أو تأثر مستمر بعد سقوط »الخافة« يف العراق وسوريا؟   

األوديتوريوم يف معهد عصام فارس، الجامعة األمركية يف بروت  املكان:  

 08:30 - 9:00   التسجيل

الجلسة الرابعة: محافظة خراسان: أفغانستان وباكستان   10:30 - 09:00 

مدير الجلسة: ماتياس ريزينكامبف، رئيس مكتب مؤسسة كونراد أديناور     

يف أفغانستان، كابول   

نشأة تنظيم »الدولة اإلسالمية« وبنيته يف أفغانستان وباكستان  املداخلة األوىل: 

سيد انتظار خادم، مؤسسة الصوت للخدمات االجتاعية، كابول    

تقييم قدرات تنظيم »الدولة اإلسالمية« الحالية واملستقبلية يف    املداخلة الثانية: 

أفغانستان    

خالد غرناي، باحث مشارك، مكتب مؤسسة كونراد أديناور يف أفغانستان،     

كابول    

تقييم قدرات تنظيم »الدولة اإلسالمية« الحالية واملستقبلية يف باكستان  املداخلة الثالثة:  

الدكتور ظفار نواز جاسبال، كلية العلوم السياسية والعاقات الدولية يف     

جامعة قايض-عزام، إسام أباد   

 جلسة أسئلة وأجوبة

اسرتاحة قهوة   11:00 - 10:30 
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الجلسة الخامسة: املنظامت التابعة لتنظيم »الدولة اإلسالمية«    12:30 - 11:00 

يف غرب إفريقيا    

مدير الجلسة: تينكو فايبيتسال، رئيس مكتب مؤسسة كونراد أديناور      

اإلقليمي للحوار السيايس واألمن ملنطقة جنوب الصحراء اإلفريقية      

الكرى )SIPODI(، أبيدجان   

بوكو حرام يف النيجر ونيجرييا  املداخلة األوىل:  

مامان أمينو أمادو كوندي، قاٍض، نيامي    

تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف الصحراء الكربى يف مايل  املداخلة الثانية:  

املقّدم سليان سنغاري، مهندس عسكري، باماكو    

تأثري تنظيم »الدولة اإلسالمية« عىل مستقبل غرب إفريقيا ورصاعاتها  املداخلة الثالثة:  

يايا بيو باوا، معهد الدراسات األمنية، أديس أبابا   

 جلسة أسئلة وأجوبة

اسرتاحة الغداء   14:00 - 12:30 

الجلسة السادسة: شبكة تنظيم »الدولة اإلسالمية« اإلرهابية يف أوروبا  15:30 - 14:00 

مديرة الجلسة: الدكتورة كريستينا أيشهورست، منسقة يف إدارة النزاعات     

والراعات يف مكتب مؤسسة كونراد أديناور اإلقليمي يف برلن   

شبكة هجوم تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف فرنسا وبلجيكا  املداخلة األوىل:  

الدكتورة فلورانس غاوب، معهد االتحاد األورويب للدراسات األمنية، باريس    

بصمة تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف أملانيا  املداخلة الثانية:  

فلوريان فيتسل، معهد السياسة األمنية يف جامعة كيل، كيل    

بنية خاليا تنظيم »الدولة اإلسالمية« يف اململكة املتحدة  املداخلة الثالثة:  

مبارز أحمد، مركز الدين والجغرافيا السياسية، لندن   

 جلسة أسئلة وأجوبة

الخامتة والخالصات   16:00 - 15:30 

الدكتورة نيليل لحود، املعهد الدويل للدراسات االسراتيجية، املنامة   



د. طارق مرتي

د. طارق مري هو مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة 

األمركية يف بروت وممثل األمن العام لألمم املتحدة يف ليبيا سابًقا. بن عامي 2005 و2011، 

خدم يف أربع حكومات لبنانية، فكان وزيرًا للمعلومات والبيئة والتنمية اإلدارية والثقافة، وتوىلَّ 

بالوكالة وزارة الخارجية. وهو عضو يف املجلس االسراتيجي لجامعة القديس يوسف، ورئيس 

مجلس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وعضو مجلس إدارة املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات. درَس يف أكرث من جامعة لبنانية وأوروبية وأمركية، وحصل عى شهادة الدكتوراه 

من جامعة باريس العارشة.

نيلز فريمر

ترأس السيد نيلز فرمر مكتب سوريا والعراق يف مؤسسة كونراد أديناور والذي أنشئ تحت إدارته 

منذ أيلول/سبتمر 2015. هو أيضا مسؤول عن املشاريع القامئة يف بغداد وأربيل والسليانية.

كان مسؤوال سابًقا عن برنامج املؤسسة يف أفغانستان ملدة عامن. وصل إىل هناك مع معرفة 

واسعة للباد بسبب عمله السابق كمساعد أول يف شعبة شال إفريقيا والرق األوسط يف 

املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية )مؤسسة العلوم والسياسة(.

بن عامي 2005 و2010، شغل مناصب قيادية لدى القوات املسلحة االتحادية األملانية. وتم تعيينه 

يف مقر قوات املساعدة األمنية الدولية يف كابول كضابط استخبارات ملدة 15 شهرًا.

حصل عى درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية والدراسات اإلسامية يف العام 2005، بعد 

دراسته يف جامعة هيلموت شميت للقوات املسلحة االتحادية األملانية وجامعة هامبورغ يف 

أملانيا. وقبل ذلك، تم تدريبه كضابط مشاة يف ساح املشاة املحمولة جًوا يف الجيش األملاين.

الدكتور أويل رشودر

إنَّ الدكتور أويل رشودر عضو يف الرملان األملاين منذ العام 2002 ويشغل حاليا منصب وزير 

الدولة للشؤون الرملانية يف وزارة الداخلية األملانية. قبل دراسة القانون يف جامعة هامبورغ، 

عمل السيد رشودر ملدة سنة واحدة من العام 1998 إىل العام 1999 يف ساح الجو األملاين، 

ثم انتقل لدراسة املاجستر يف جامعة شتيلينبوش يف جنوب إفريقيا قبل أن يصبح دكتوًرا يف 

القانون يف العام 2000. وبعد امتحانه القانوين الثاين بدأ مبارسة القانون حتى العام 2009.

سري ذاتية للمتحدثني
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عيل املولوي

عيل املولوي هو رئيس قسم األبحاث يف مركز البيان، مؤسسة بحثية عراقية مستقلة مقرها 

يف بغداد. يركز عمله عى السياسة الخارجية العراقية واإلصاح االقتصادي. عمل عيل لعدة 

سنوات يف منظمة أطباء با حدود يف الرق األوسط قبل أن يخدم كمستشار للسفر العراقي 

يف الواليات املتحدة. تخرج من كلية الدراسات الرقية واإلفريقية يف لندن بدرجة ماجستر يف 

الدراسات الدولية والدبلوماسية.

أمين جواد التميمي

أمين جواد التميمي هو باحث يف منتدى الرق األوسط، أصله من بغداد واملوصل، تخرج من 

جامعة أوكسفورد. تُركز أبحاثه عى عنف الجاعات الرقية اإلسامية والرق أوسطية غر 

الحكومية. وهو باحث زميل لسنة 2016-2017 يف مركز البحث العاملي يف الشؤون الدولية 

 ،)Foreign Affairs( نرت مقاالت السيد التميمي يف صحف عديدة منها فورن أفرز .)غلوريا(

 Huffington( وهافينغتون بوست ،)(، دييل ستار )بروتAmerican Spectator( أمركان سبكتاتور

Post(. كا أنه نر معلومات عن اكتشافاته يف وسائل إعام وصحف دولية مثل نيويورك 

تاميز )New York Times(، وكالة فرانس برس )Agence France-Press(، وكالة اسوشيتد برس 

)Associated Press Agency(، صحيفة الدييل تلغراف )Daily Telegraph(، وصحيفة واشنطن بوست 

.)Washington Post(

مارا ريفكني

مارا ريفكن هي زميلة منتسبة إىل مركز عبد الله كامل لدراسة الريعة والحضارة اإلسامية 

يف كلية الحقوق يف جامعة ييل، وقد حصلت عى إجازة يف الحقوق من هذه الجامعة. 

كا أنها طالبة دكتوراه يف العلوم السياسية يف نفس الجامعة، ويركز اختصاصها عى دور 

الجاعات املسلحة يف الرق األوسط يف الحكم وبناء الدولة. وقد نرت أعالها يف كل من 

دليل أوكسفورد للريعة اإلسامية، واالستعراض السنوي للقانون والعلوم االجتاعية، ومجلة 

القانون اإلسامي والرق األدىن يف جامعة كاليفورنيا، وغرها. وقامت بأعال ميدانية يف 

اآلونة األخرة يف جنوب رشق تركيا، وكردستان العراق، وشبه جزيرة سيناء. وبعد أن حازت عى 

إجازة يف العلوم السياسية واللغة العربية من كلية سوارمثور، شغلت منصب باحثة زميلة يف 

برنامج منحة فولرايت يف األردن وسلطنة عان )2009-2010( ومنصب زميلة جديدة يف مؤسسة 

كارنيجي للسام الدويل.

 @MaraRevkin :توير



الدكتور غيدو شتاينربغ

الدكتور غيدو شتاينرغ هو زميل أقدم يف املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية )مؤسسة 

العلوم والسياسات، SWP( يف برلن، متخصص يف شؤون الخليج والرق األوسط واإلرهاب. 

وهو خبر يف الشؤون اإلسامية، عمل كمنسق أبحاث يف جامعة برلن الحرة )2001(، ومستشارا 

ملكافحة اإلرهاب الدويل يف املستشارية االتحادية األملانية )2002-2005(. وقد نر عى نطاق 

واسع أبحاثًا عن منطقة الرق األوسط والسياسة والتاريخ العريب والعراقي والسعودي، 

والوهابية واإلسام واإلرهاب، وكانت آخر منشوراته: الجهاد األملاين وتدويل اإلرهاب الجهادي، 

نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، العام 2013.

الدكتور بشار حيدر

حصل الدكتور حيدر عى درجة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة كولومبيا يف العام 1996، وهو 

حاليا أستاذ محارض يف الفلسفة يف الجامعة األمركية يف بروت. باإلضافة إىل ذلك، يعمل 

الدكتور حيدر يف مجاالت علم الجاليات واألخاق والفلسفة السياسية، وتشمل اهتاماته 

البحثية الفلسفة األخاقية.

جورج فخري

أنهى جورج فخري دراسته الجامعية والدراسات العليا يف جامعة ماساتشوستس يف بوسطن. 

خال فرة دراسته، عمل السيد فخري كمستشار لبعثة لبنان الدامئة لدى األمم املتحدة يف 

نيويورك، وخالها كان لبنان يقيض فرة غر دامئة يف مجلس األمن. وقد أمىض السيد فخري 

الـ15 شهرا املاضين بدراسة االتجاهات املتطرفة يف الرق األوسط. وبشكل محدد، تصور دراسته 

األخرة موجات التطرف املتصاعد يف لبنان، وأسبابها الجذرية ومسارها.

الدكتور أوموت كولداش

الدكتور أوموت كولداش هو أسـتاذ مسـاعد ومحارض يف جامعة الرق األدىن يف نيقوسـيا 

يف قسـم العاقـات الدولية، ومدير معهـد الرق األدىن. حصل عى درجة دكتوراه من جامعة 

الرق األوسـط التقنية. وتشـمل اهتاماته البحثية الدميقراطية، والعاقات بن دول األقليات 

يف الرق األوسـط ومنطقة البحر األبيض املتوسـط،   ومتثيل األقليات يف وسـائل اإلعام.

الدكتور عبدالله آل سعود

الدكتور عبد الله هو باحث زائر يف املركز الدويل لدراسة التطرف والعنف السيايس يف كينغز 

كوليدج يف لندن، وزميل غر مقيم يف كل من مركز امللك سلان لإلدارة املحلية يف الرياض، 

واتجاهات البحوث واالستشارات يف أبو ظبي. وهو أستاذ مساعد يف جامعة نايف العربية 

للعلوم األمنية يف الرياض. حصل عبد الله عى دكتوراه يف دراسات الحرب من كلية كينغز 

كوليدج يف لندن، وعى درجة املاجستر يف السلم واألمن الدولين من كينغز كوليدج يف 

لندن، وشهادة بكالوريوس يف القانون من جامعة امللك سعود. ركز يف رسالة الدكتوراه عى 
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العوامل التي تسهم يف عملية التطرف والعنف يف اململكة العربية السعودية منذ بداية 

الثانينيات حتى انطاق األعال اإلرهابية يف السعودية سنة 2003. وتشمل اهتاماته البحثية 

التطرف والعنف السيايس وفكر الجاعات اإلسامية السياسية، مع الركيز بشكل خاص عى 

اململكة العربية السعودية.

الدكتورة جنان ألتيغان

الدكتورة جنان ألتيغان هي مديرة الرنامج اإلقليمي ملؤسسة كونراد أديناور املعروف بـ»الحوار 

السيايس جنوب البحر األبيض املتوسط«   ومقرها يف تونس. عملت مع مؤسسة كونراد أديناور 

منذ العام 2001 ولديها أكرث من 15 عاما من الخرة يف مجال إدارة الرامج يف مختلف البلدان 

واملناطق )فلسطن واألردن وتاياند وجنوب القوقاز( مع الركيز عى الحل السلمي للنزاعات 

واملصالحة والعمليات الدميقراطية، وكذلك سياسة الحوارات. وهي تحمل شهادة دكتوراه يف 

العلوم السياسية.

ياسمني الجمل

ياسمن الجمل هي زميلة مقيمة يف مركز سكوكروفت األطليس لألمن الدويل، وهي تركز يف 

املقام األول عى دور األدبيات يف التطرف والتطرف العنيف. ياسمن حاصلة عى املاجستر من 

كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، وعى درجة البكالوريوس يف التسويق من جامعة كاركسون. 

يف العام 2003، عملت يف العراق كمرجمة ومستشارة ثقافية خال املرحلة األوىل من عملية 

حرية العراق، حيث سهلت الحوار والتعاون بن القوات األمركية والسكان املحلين العراقين يف 

جنوب العراق. انضمت إىل وزارة الدفاع األمركية يف العام 2008 كمستشارة سياسات يف قضايا 

الرق األوسط. وكونها مديرة مكاتب العراق ولبنان وسوريا عى التوايل، قدمت استشاراتها لوزراء 

الدفاع غيتس، بانيتا، هاغل وكارتر. تولت ياسمن الجمل أيضا منصب الرئيسة بالوكالة للموظفن 

لدى النائب املساعد لوزير الدفاع لسياسة الرق األوسط. ومنذ العام 2013 حتى العام 2015، 

كانت املساعدة الخاصة لثاثة نواب وزراء دفاع للشؤون السياسية، حيث قدمت لهم النصائح حول 

مجموعة من القضايا املتعلقة بالدفاع واألمن القومي.

محمد الجارح

محمد الجارح هو زميل غر مقيم يف املجلس األطليس. وكان مساهًا من ليبيا يف مختر 

الدميقراطية يف مجلة السياسة الخارجية منذ العام 2013 إىل العام 2015. الجارح يكتب ويعلق 

عى نطاق واسع عى التطورات يف ليبيا ما بعد الثورة يف مختلف وسائل اإلعام الدولية. من 

أبحاثه الفصل املتعلق بليبيا يف سلسلة معهد واشنطن »ما وراء اإلسامين واملتسلطن«. 

وتشمل آخر أعاله: »بن الحرب األهلية والتدخل الغريب«، و»إعار الرق األوسط: السياسية 

والسياسات االقتصادية« يف مركز تنمية الرق األوسط.



الدكتورة آمنة بن عرب

حصلت آمنة بن عرب عى دكتوراه يف الدراسات الثقافية، وهي تعمل حاليا كأستاذة مساعدة 

يف جامعة صفاقس يف تونس، وتصب اهتاماتها البحثية الرئيسية يف العاقات الدولية 

والقضايا األمنية. وهي مؤلفة لكتاب عنوانه »مستقبل صنع بكال؟«، »صورة من األلفية املقبلة« 

يف الخيال العلمي األمريك، وعدد من املقاالت حول القضايا األمنية مثل »صناعة مقاتلن 

إرهابين أجانب«، »تونس كحالة دراسية«، »تأثر الحرب يف سوريا عى البيئة األمنية يف منطقة 

الرق األوسط«، »املقاتلن األجانب: التهديد األمني   الجديد«. شغلت منصب عضو يف الرملان 

التونيس )2011-2004(.

ماتياس ريزنكامبف

ريزنكامبف حاليا ممثل مؤسسة كونراد أديناور يف كابول يف أفغانستان. عمل قبل ذلك 

كمسؤول عن االرشيف يف مقر ايساف / كابول ملدة سبع سنوات. وتشمل وظائفه السابقة 

مواضع يف القيادة الطبية التابعة للجيش األملاين، مقر ايساف وكذلك يف قيادة عمليات 

القوات املشركة األملانية. قبل ذلك، كان قائد يف مكتب الزوار املشرك للوحدات االملانية 

للقوة الدولية 9TH يف 06/2005. السيد ريزنكامبف أمىض 14 عاما من الخدمة العسكرية يف 

القوات املسلحة األملانية وهو مقدم احتياط مع كتيبة املظلين األملانية. وهو حاصل عى درجة 

املاجستر يف اآلداب )MLitt( من جامعة سانت أندروز يف اسكتلندا، و هو أيضا مريف قانوين.

سيد انتظار خادم

حاز انتظار خادم عى شهادة ماجستر مزدوجة من الهند والواليات املتحدة األمركية. وهو 

متحدث أسايس ومحلل سيايس دويل ومؤلف ستة كتب منها »الشطرنج السيايس الدويل«. 

وقام خادم بتعليم األمن الدويل، والعوملة، وبناء الدولة، يف مختلف الجامعات يف أفغانستان، 

وشارك بشكل كبر يف تعزيز حقوق اإلنسان مع الركيز عى مشاركة املرأة واألقليات يف 

العمليات السياسية الوطنية. كا أنه مؤسس منظمة صوت الرعاية.

خالد غرناي

يعمل خالد غرناي يف مؤسسة كونراد أديناور مكتب أفغانستان منذ العام 2013 يف مختلف 

املجاالت، وهو حاليا مدير مشاريع. وقد عمل أيضا كباحث مشارك لفريق من كبار الباحثن من 

املعهد األملاين للشؤون الدولية واألمنية، والقيادة األمنية االنتقالية املشركة يف أفغانستان 

يف الفرة املمتدة من 2007 إىل 2012. حصل خالد غرناي عى شهادة البكالوريوس يف العلوم 

السياسية من جامعة داوات.
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الدكتور ظفار نواز جاسبال

الدكتور جاسبال مدير وأستاذ مشارك يف كلية العلوم السياسية والعاقات الدولية، جامعة 

قايض-عزام يف إسام أباد يف باكستان، حيث يدرس الجوانب املختلفة للدراسات االسراتيجية 

واألمن الدويل، واألسلحة النووية، ومنع انتشار القذائف واإلرهاب، والتدابر املضادة، والحد من 

التسلح ونزع الساح، والسياسات الداخلية والخارجية للباد. نال شهادة دكتوراه يف العاقات 

الدولية وماجستر يف العلوم السياسية، وله أكرث من 85 ورقة بحثية منشورة عى نطاق واسع.

تينكو فايبتسال

تينكو فايبتسال هو مدير حوار سياسة األمن يف مؤسسة كونراد أديناور يف إفريقيا ومقرها 

يف أبيدجان، ساحل العاج. شغل يف السابق منصب رئيس مكتب مؤسسة كونراد أديناور يف 

أفغانستان )2011-2013( ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية )2009-2001(. وقد عمل مستشارا 

تريعيا يف الجيش األملاين. وهو حاصل عى شهادة املاجستر يف التاريخ والعلوم 

السياسية من جامعة بوتسدام يف أملانيا.

مامان أمينو أمادو

مامـان أمينـو أمـادو كوندي هو قاٍض منذ 15 عاما، ويأيت من جمهورية النيجر. ويشـغل حاليا 

منصـب نائـب الرئيس يف »محكمة النقض« يف نيامي )املحكمة الوسـطى(. كا أنه قاٍض يف 

محكمـة مكافحـة اإلرهاب املتخصصة يف النيجر. وقد تخصص يف مجال حقوق اإلنسـان والقانون 

الجنـايئ الوطنـي والدويل. يكتب حاليا رسـالة الدكتوراه الخاصة به حول »التزامات حقوق 

اإلنسـان يف مكافحة اإلرهاب يف منطقة السـاحل« التي تشـمل أنشطة الجاعات اإلرهابية 

األخرى املنتسـبة إما إىل تنظيم »الدولة اإلسـامية« أو تنظيم القاعدة. وهو أيضا مؤلف لبعض 

املنشـورات املتعلقة مبجال تخصصه.

املقدم سليامن سنغاري

املقدم سنغاري هو رئيس الكتيبة الـ26 لساح املهندسن يف مايل منذ العام 2015. وهو 

مسؤول عن تصميم الجسور ودروس حساب التفاضل والتكامل يف مدرسة مايل للهندسة يف 

باماكو منذ العام 2014. كان املقدم سنغاري تلميًذا ضابطًا يف أكادميية سانت سر العسكرية 

الفرنسية من العام 1999 إىل العام 2002. كا أنه كان ضابطا يف املدرسة الفرنسية املهنية 

للمهندسن العسكرين من العام 2002 إىل العام 2003. وعمل مدرسا يف األكادميية العسكرية 

يف مايل يف الفرة املمتدة بن عامي 2003 و2007. درس املقدم سنغاري الهندسة املدنية 

يف الجامعة العسكرية األملانية يف ميونخ من العام 2008 حتى العام 2012. كا شغل منصب 

السكرتر الخاص لوزير الدفاع يف مايل يف العام 2014.



يايا بيو باوا

يايا بيو باوا منسق التدريب يف املركز اإلفريقي للسام والتدريب األمني يف معهد الدراسات 

األمنية يف أديس أبابا. قبل أن ينضم إىل معهد الدراسات األمنية، كان مدير برنامج حوار السياسة 

األمنية يف مؤسسة كونراد أديناور يف غرب إفريقيا حيث ركز عمله عى تعزيز التعاون اإلقليمي 

بن الرملانات وقوات األمن من أجل التعامل مع تحديات أمنية كبرة. كا أنه ساعد يف بناء قدرات 

املجتمع املدين إلعادة اإلعار يف مرحلة ما بعد الراع والتنمية يف املنطقة. وتشمل مجاالت 

اهتامه التطرف عند الشباب ومواجهة التطرف العنيف يف إفريقيا جنوب الصحراء الكرى. حاز 

عى شهادة ماجستر يف تعليم السام من جامعة األمم املتحدة للسام.

الدكتورة كريستينا أيشهورست

الدكتورة كريستينا أيشهورست منسقة مكافحة اإلرهاب وفض النزاعات يف منظمة كونراد أديناور. 

انضمت إىل املنظمة سنة 2009 كمسؤولة يف مكتب جنوب ووسط آسيا يف إدارة املنظمة يف 

برلن. وأصبحت سنة 2012 رئيسة قسم الرامج الداخلية يف قسم التعاون األورويب الدويل.

قبل انضامها إىل املؤسسـة، كانت الدكتورة أيشهورسـت عضًوا يف معهد الدراسـات األمنية 

يف جامعـة كيـل. يف عملها يف البحوث واملحارضات ورسـالة الدكتوراه، ركزت عى اإلرهاب، 

والراعات العرقية، وإدارة الراعات. وهي أيضا مؤسسـة ومحررة مشـاركة يف »حولية 

اإلرهاب« األملانية.

درست كريستينا أيشهورست يف جامعة ألريشتس املسيحية يف كيل، كا أنها درست يف 

معهد الدراسات السياسية يف فرنسا. وهي زميلة يف كل من جمعية الدراسات الكندية، 

والهيئة األملانية للتبادل األكادميي، وجمعية السياسة األمنية واملنتدى االسراتيجي األملانية.

الدكتورة فلورانس غاوب

تعمل الدكتورة فلورنس غاوب يف العامل العريب مع الركيز عى الراع واألمن يف العراق 

ولبنان وليبيا عى وجه الخصوص. وهي تعمل أيضا عى دراسة القوات العربية العسكرية بشكل 

عام، وهياكل النزاعات واألبعاد الجيو اسراتيجية للمنطقة العربية. عملت يف السابق يف كلية 

دفاع الناتو والرملان األملاين، وتناولت موضوع الجيش اللبناين يف رسالة الدكتوراه الخاصة 

بها يف جامعة هومبولت يف برلن. وقد حازت عى شهادات من جامعة العلوم السياسية يف 

باريس وجامعة السوربون وجامعة ميونيخ.
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تراجع أو تأثري مستمر بعد سقوط »الخالفة« يف العراق وسوريا؟

فلوريان فيتسيل 

هو باحث يف معهد السياسة األمنية يف جامعة كيل، حيث يركز عى الشؤون األمنية يف 

الرق األوسط. ويعمل حالياً عى مروع رسالة دكتوراه عن الديناميكيات التنظيمية للجاعات 

الجهادية يف العراق وسوريا. شغل منصب محلل لدى رشكة استشارية تحذر من املخاطر 

السياسية، وتدعم املشاريع يف منطقة الرق األوسط وجنوب رشق آسيا للعماء من رجال 

األعال، واملنظات غر الحكومية. درس العلوم السياسية يف جامعات يف كيل وكوبنهاغن، 

واللغة العربية يف دمشق وصنعاء. قبل التعليم الجامعي، خدم يف الجيش األملاين وشارك 

يف برنامج تدريب ضباط االحتياط.

مبارز أحمد

مبارز أحمد هو محلل يف مركز األديان والسياسـة الجغرافية، درَس اللغة العربية والدراسـات 

اإلسـامية يف كلية الدراسـات الرقية واإلفريقية يف لندن. يركز بحثه الحايل عى التطرف 

 )Independent( اإلسـامي عى اإلنرنت ومسـارات التطرف. كتب مبارز يف صحيفة اإلندبندنت

ونيوزويك )Newsweek( وذا نيوز سـتيتمنت )The New Statement(. كا ظهر عى شاشـة 

يب يب يس نيوز )BBC News( ويب يب يس وورلد )BBC World( وشـبكة الصن التلفزيونية 

العامليـة )China Global Television Network( للتعليق عى املسـائل املتعلقة بالتطرف 

اإلسـامي. شـارك يف كتابة تقرير حول إمكانية الوصول إىل بيانات املتطرفن عر اإلنرنت 

مـن خـال محـرك البحث غوغل، وهو تقرير قدمه لعاملن يف حكومات كل من لندن، وبروكسـل، 

وواشـنطن. وقد نر أيضا أبحاثاً حول شـبكات وتفاعات وأنشـطة الجهادين البارزين يف منطقة 

الرق األوسط وشال إفريقيا.

الدكتورة نييل لحود

نيليل لحود زميلة كبرة يف املعهد الدويل للدراسات االسراتيجية والسياسات اإلسامية 

يف الرق األوسط. حصلت عى شهادة الدكتوراه يف العام 2002 من كلية البحوث للعلوم 

االجتاعية يف الجامعة الوطنية األسرالية. ركزت أبحاث لحود يف اآلونة األخرة عى فكر وتطور 

تنظيم القاعدة وتنظيم »الدولة اإلسامية«. وهي من أهم مؤلفي »رسائل من أبوتاباد« )أيار/

مايو 2012(، التقرير الذي حلل الوثائق غر الرسية التي وجدت يف مجمع أسامة بن الدن. وتشمل 

غرها من املنشورات األخرة »تطور الجهادية الحديثة« )آب/ أغسطس 2016(، و»املجموعة التي 

تطلق عى نفسها لقب »دولة«: فهم تطور وتحديات تنظيم الدولة اإلسامية« )كانون األول/ 

ديسمر 2014(.


