اإلسالم والدمج

منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي
 11–9يونيو 2014
الدوحة ،قطر

ال وسهالً!
أه ً
لجنة التسيير
ويليام ميكانتس
زميل ومدير
مشروع العالقات
األمريكية مع
العالم اإلسالمي
تيد بيكون
القائم بأعمال نائب
الرئيس ومدير السياسة
الخارجية في معهد
بروكنجز
تمارا كوفمان ويتس
مديرة وزميلة أولى
بمركز سابان
في معهد بروكنجز
كينيث بوالك
زميل أول
بمركز سابان
في معهد بروكنجز
بروس ريدل
زميل أول
بمركز سابان
في معهد بروكنجز
سلمان شيخ
مدير
زميل
مركز بروكنجز الدوحة
شبلي تلحمي
أستاذ كرسي
أنور السادات
بجامعة ماريالند

at Brookings

مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي
مركز سابان لدراسات الرشق األوسط يف معهد بروكنجز
 1775ماساشوستس أفنيو ،إن دبليو،
واشنطن دي يس 20036

باسم مرشوع معهد بروكنجز حول العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي ومقره
مركز سابان لسياسات الرشق األوسط ،يطيب يل أن أرحب بكم ضمن الدورة
الحادية عرشة من منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي السنوي .يف إطار الرشاكة مع
دولة قطر ،يعقد معهد بروكنجز هذا املنتدى سنوياً تحت رعاية حرضة صاحب
السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطر.
ناقشنا العام املايض االنسحاب الوشيك للواليات املتحدة من أفغانستان ،والرتابط
بني الدميقراطية والتنمية ،والسياسات والهويات املتحولة يف الرشق األوسط بعد
الربيع العريب .هذا العام ،نجتمع يف وقت يتساءل حلفاء أمريكا حول التزامها
بقضايا الرشق األوسط ،فيام يدخل الرصاع يف سوريا عامه الثالث ،وتلوح يف األفق
عالمات حياة لعملية السالم.
ثالثة أيا ٍم سنمضيها معاً وسنعمد خاللها إىل مناقشة عد ٍد من الحوارات واألعامل
الرصيحة:
•مجموعة من املالحظات الرئيسة يف الجلسة االفتتاحية يبديها قادة العامل
ويناقشون عربها التحديات التي تواجه العالقات التي تجمع الواليات املتحدة
واملجتمعات اإلسالمية حول العامل الفرص املتوفرة أمامها،
•جلسات مناقشة منقولة عرب وسائل التلفزة والشبكة اإللكرتونية لبحث التطورات
والتحوالت واألزمات األساسية املهمة التي تؤثر عىل عاملنا،
•مجموعة تتألف من ثالث مجموعات عمل تجمع مختصني وخرباء من ميادين
معينة لتطوير الرشاكات العملية والتوصيات السياسة الصادرة عن حكوماتنا.
وعمدنا هذا العام إىل إضافة مجموعة عمل جديدة إلطالق مبادرة جديدة
ستعود بالفائدة عىل العالقات التي تجمع الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي.
إننا نعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو األمري لقيادته ولكرمه إذ منحنا الفرصة
لالجتامع وإقامة الحوارات والنقاشات عىل مدى ثالثة أيام .كام نود أن نشكر معايل
الشيخ عبدالله بن نارص بن خليفة آل ثاين رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
يف دولة قطر ،وسعادة الدكتورخالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري
سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاين مساعد وزير الخارجية
لشؤون التعاون الدويل ومختلف العاملني يف وزارة الخارجية عىل كل الدعم الذي
ونتوجه بشك ٍر خاص لسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد
يوفروه.
ّ
وزير الخارجية لشؤون الخدمات واملتابعة ،وسعادة السفري عبدالله عبد الرحمن
نارص فخرو املدير التنفيذي للجنة الدامئة لتنظيم املؤمترات وفريق عمل الوزارة
فرداً فرداً عىل دعمهم ومساعدتهم.
نشكر جميع من انضم إلينا وإننا نتطلع قدماً الستقبالكم يف الدوحة.
متارا كوفامن ويتس

زميلة أوىل ومديرة
مركز سابان لدراسات الرشق األوسط

ويليام مكانتس

زميل ومدير
مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي

www.brookings.edu/islamic-world
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إقامة الضيوف والمشاركين في
منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي 2014
نرحب بكم يف منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي للعام  2014الذي س ُيعقد هذا العام يف فندق
ريتز-كارلتون يف الدوحة ،قطر .نأمل أن متضوا معنا أوقاتاً مريحة تستمدون يف خاللها
معلومات وافية مفيدة .سعياً منا لضامن راحتكم ،نود أن نطلعكم عىل سياساتنا يف ما
يتعلق بالنقل واإلقامة ووجبات الطعام طوال فرتة انعقاد املنتدى.
النقل والسفر

الوجبات وخدمات الترجمة

يق ّدم القيمون عىل املنتدى للمشاركني الدوليني كاف ًة نق ًال يق ّدم املنتدى وجبات فطور وغداء وعشاء مجانية للمشاركني
مجانياً من مطار الدوحة الدويل إىل فندق ريتز–كارلتون ومن كاف ًة والضيوف املميزين ،مع اإلشارة إىل أن كلفة خدمة
الغرف واملشرتيات التي ت ُطلب من الفندق تقع عىل عاتق
الفندق إىل املطار بعد انتهاء أعامل املنتدى.
الضيف املشارك.
عالو ًة عىل ذلك ،سيحظى املشاركون بنقلٍ من فندق ريتز-
كارلتون إىل موقع العشاء الذي سيت ّم تنظيمه يوم الثالثاء للسؤال عن أي أمر كان أو ألي طلب خاص ،الرجاء زيارة
الواقع فيه  10يونيو .تبعاّ لذلك ،نطلب من الضيوف الكرام مكتب مسؤول الخدمات يف فندق ريتز–كارلتون .ونلفت
جميعاً التواجد عند مدخل فندق ريتز–كارلتون عند الساعة عناية املشاركني جميعاً إىل توفر خدمات ترجمة طوال
 7:00مسا ًء لالنطالق .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن للمشاركني أيام املنتدى.
طلب سيارة خاصة عن طريق مكتب مسؤول الخدمات يف
لالتصال
الفندق تلبي ًة لحاجات خاصة.
حال أردتم االستفسار عن أي مسألة أو ساوركم القلق إزاء أي أمر
يف حال أردتم االستفسار عن أي مسألة أو ساوركم القلق طوال فرتة انعقاد املنتدى ،الجاء التواصل بـ»آن بيكهام» عىل الربيد
إزاء أي أمر يتعلق برشكات السفر ،ميكنكم التواصل مع اإللكرتوين التايل apeckham@brookings.edu :أو إليزابيث
وكيل سفريات الخطوط القطرية املستعد دامئاً لإلجابة بريس عىل الربيد اإللكرتوين التايل .epearce@brookings.edu
عن أي سؤال.
اإلقامة في الفندق
من دواعي رسورنا أن تتمكنوا من االنضامم إلينا للمشاركة
يرسنا أن نق ّدم لكم إقامة مجانية يف إحدى غرف فندق ريتز– يف فعاليات منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي السنوي العارش
كارلتون يف  10 ،9 ،8و 11يونيو ،إال أنه ويف حال رغبتكم ونتمنى لكم إقامة طيبة يف ربوع دولة قطر.
بتمديد إقامتكم فيتعني عليكم تح ّمل كلفة اإلقامة اإلضافية،
مع اإلشارة إىل أن هذه السياسة ال تستثني أحدا ً أو أي حالة
أياً كانت طبيعتها.

باإلضافة إىل ذلك ،ستحظون بخدمة إنرتنت مجانية طوال فرتة
إقامتكم املجانية يف غرف الفندق أي يف  11 ،10 ،9 ،8يونيو.
كل مشارك أن يق ّدم بطاقة ائتامن صالحة لتغطية
يتعني عىل ّ
أي تكاليف إضافية قد يتكبدها طوال فرتة إقامته.
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جدول أعمال منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي 2014
ست ُعقد الجلسات كافةً في قاعة الوسيل
منذ تاريخه وحتى  27مايو 2014

األحد 8 ،يونيو
			

 6:00مسا ًء		
 7:00مسا ًء		

			
6:30ص
اإلثنين  9يونيو
		
8:30ص–9:30ص
			
10:00ص–10:50ص
			
10:50ص–11:00ص
			
		
11:00ص–12:30م
			
			
			
			
			

		
12:45م–2:00م
		
2:00م–3:35م
		
3:30م–4:00م
		
4:00م–5:45م
		
7:00م–10:00م

			
6:30ص
الثالثاء  10يونيو
		
9:30ص–11:00م
			
		
11:00م–11:15م
		
11:15م–12:45م
			
		
1:00م–2:00م
			
		
2:15م–3:45م
			
		
4:00م–5:45م
			
		
7:00م–10:00م
			
			
األربعاء  11يونيو 6:30ص
		
8:30ص–10:15ص
			
		
10:30ص–12:00م
			
		
12:00م–12:30م
			
		
12:30م–2:30م
			

التسجيل لحضور املنتدى
حفل استقبال
اإلفطار
التسجيل لحضور املنتدى
املالحظات الرتحيبية
اسرتاحة
الجلسة العامة األوىل :مستقبل الواليات املتحدة يف الرشق
األوسط وجنوب آسيا
الغداء (قاعة املخترص)
الجلسة العامة الثانية :هل يفوز الجهاديون بالربيع العريب؟
اسرتاحة
جلسات مجموعات العمل
حفل عشاء
اإلفطار
الجلسة العامة الثالثة :الرصاع يف سوريا
اسرتاحة
جلسات مجموعات العمل
الغداء (قاعة املخترص)
الجلسة العامة الرابعة :تحديد املستقبل :األصوات الفلسطينية
املجموعات العاملة
عشاء يف مطعم ماميك ،كتارا
اإلفطار
مجموعات العمل
الجلسة العامة الخامسة :استيعاب التنوع الديني
املالحظات الختامية وامللخص
الغداء (قاعة املخترص)
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الجلسات المكتملة
األعضاء
الجلسة األولى
مستقبل الواليات المتحدة في الشرق
األوسط وجنوب آسيا

تنهي الواليات املتحدة أكرث من عقد من اإللتزام العسكري
املكثف يف منطقة الرشق األوسط الكبري وتقرتب من تحقيق
االستقالل يف مجال الطاقة املحلية .تثري هاتان الحقيقتان
تساؤالت حول مسار دور أمريكا يف املنطقة .يتساءل البعض
عن التزام الواليات املتحدة بالحفاظ عىل االستقرار يف
املنطقة ،يف حني يسأل آخرون عن الطريقة التي تنوي
أمريكا اعتامدها لتحقيق املصالح األمنية مثل مكافحة
اإلرهاب .ما التأثري الذي سيرتكه تراجع أمريكا العسكري
النسبي عىل العالقات األمريكية يف املنطقة؟ كيف ترسم
الجهود الدبلوماسية األمريكية ،عىل غرار املفاوضات مع
إيران ،نهجها يف املنطقة؟ ما الذي تنتظره الحكومات
اإلقليمية والجمعيات من الواليات املتحدة يف ّ
ظل عملها
إلرساء السالم واالستقرار والتنمية؟
الجلسة الثانية
هل يفوز الجهاديون بالربيع العربي؟

أشاد الناس يف الرشق األوسط وحول العامل باالنتفاضات
العربية ورأوا فيها نقطة تحول إيجابية يف تاريخ املنطقة.
ولكن مذاك ،شهدنا أيضاً ظهور متشددين يستفيدون من
االضطرابات السياسية لتوسيع انتشارهم وتأثريهم .ما هي
آفاق الحركات السياسية غري العنيفة يف املنطقة يف ّ
ظل تزايد
هذه التهديدات املتطرفة؟ كيف تؤثر االستجابات األمنية
الحكومية—بدءاً من الفاعلني داخل املنطقة وصوالً إىل
الفاعلني من خارجها—عىل فرص التغيري السلمي؟
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الجلسة الثالثة

األزمة في سوريا
تستمر وترية العنف باالرتفاع يف سوريا ،وقد أثر الرصاع
عىل املنطقة وال ّ
حل يلوح يف األفق القريب .ما هي عواقب
الحرب السورية املستمرة عىل املدى القريب ،وماذا ميكن أن
تفعل الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية أكرث لتتوصل إىل
وضع ح ٍد لهذه الحرب؟ كيف ترسم الديناميات بني القوى
العاملية ،والجهات الفاعلة اإلقليمية ،الجهود الرامية إىل
معالجة األزمة السورية؟ كيف ستغيرّ الجهات الفاعلة غري
الحكومية كالالجئني أو املانحني األثرياء من القطاع الخاص
مسار الرصاع؟
الجلسة الرابعة
تحديد مستقبل فلسطين:
أصوات الفلسطينيين

يف حني أن األنباء الواردة بشأن األرايض الفلسطينية تركز
تقريباً وبشكل حرصي عىل املفاوضات مع ارسائيل ،تشهد
األرايض الفلسطينية زلزال أجيال من شأنه أن يعيد تشكيل
مجتمعها واقتصادها وسياستها .تق ّدم هذه الجلسة مجموعة
متنوعة من وجهات النظر الفلسطينية حول أولويات املجتمع
الفلسطيني العاجلة ،واالحتامالت املطروحة من أجل الوحدة
واالستقرار السيايس ،والدور الذي يتصور الفلسطينيون أن
أصدقائهم وحلفائهم سيؤدونه يف إحداث تغيري سيايس إيجايب
ويف إقامة الدولة املستقلة.

الجلسة الخامسة
حوار حول استيعاب التنوع الديني

تضم الواليات املتحدة ،عىل غرار العديد من البلدان ذات
األغلبية اإلسالمية ،شعوباً تنتمي إىل معتقدات دينية متنوعة؛
تنوع ميكن أن يكون مصدراً للقوة الوطنية وكذلك يف بعض
ٌ
األحيان نقطة يرتكز عليها التوتر اإلجتامعي والسيايس .تواجه
الحكومات تحدياً متمث ًال يف حامية حقوق هذه املجتمعات
املتنوعة بينام تراعي احرتام رغبات مجتمعات األغلبية يف
مجايل السياسة اإلجتامعية والترشيعات .يشدد قادة املجتمع
من كال الفريقني ،األغلبية واألقلية ،عىل كيفية العيش
كمواطنني صالحني والتمسك بحسن الجوار ،مع الحفاظ عىل
هوية الجامعات الدينية وعىل حرية العبادة .يتعني عىل
املسؤولني وكذلك عىل قادة املجتمع البحث يف قضية حساسة
تتمثل يف دور الدين يف الحياة السياسية والسياسة العامة—
وهي قضية بارزة يف شكلٍ خاص بالنسبة للدميقراطيات
الناشئة حديثاً .ستجمع هذه الجلسة املسؤولني الحكوميني
وقادة املجتمع من الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي ليناقشوا
بوضوح كيفية إرساء التوازن يف تقدير التنوع الديني ،واحرتام
التعبري الديني ،والحفاظ عىل دور الدولة املميز.
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ملخص
تمكين المجتمع المدني في باكستان
لمواجهة التطرف الدولي العنيف
هدية ميراحمادي ،روبير المب ،وليد زياد،
ومهرين فاروق

ت ُعترب باكستان واحدة من بني أهم الدول اسرتاتيجياً بالنسبة
للواليات املتحدة والعامل اإلسالمي .منذ  11سبتمرب ،ركزت
الواليات املتحدة عىل باكستان وسعت لتكون دول ًة أكرث
استقرارا ً ودميقراطية قادرة عىل مواجهة التطرف العنيف؛
ومع ذلك ،ورغم استثامر أكرث من  30مليار دوالر ال تزال
باكستان قاعدة للعديد من الجامعات التي تعتربها الواليات
املتحدة جامعات إرهابية .وبدالً من اسرتاتيجية قوية تقودها
الحكومة ،تعينّ عىل املجتمع املدين الباكستاين أخذ زمام
املبادرة ملواجهة التطرف العنيف .رغم أن منظامت املجتمع
املدين كانت قد وضعت مبادرات مبتكرة لبناء السالم عىل
مستوى القاعدة الشعبية ملواجهة التطرف العنيف ،كان ال ب ّد
أن تتغلب عىل العديد من العقبات التي تقف يف وجه إنشاء
حركة وطنية .مع أخذ هذا التحدي بعني االعتبار ،كيف ميكن
للواليات املتحدة واملجتمع الدويل اتباع نهج أكرث انتظاماً
لتقوية املجتمع املدين يف باكستان؟ سيتناول فريق العمل
هذا عىل هذا السؤال من خالل تقييم قدرة برامج مواجهة
التطرف العنيف العاملة يف باكستان ،وتحديد املامرسات
الجيدة إلرشاك الفاعلني املحليني ،وتحديد التحديات اإلقليمية
التي تواجه تنفيذ الربامج .يلقي فريق العمل أيضاً نظرة عىل
إمكانية تطبيق الدروس املستقاة من تجربة باكستان يف
البلدان األخرى املعرضة لخطر التطرف العنيف .أخريا ً ،يقدم
ٍ
اتيجيات وطنية وإقليمية لتمكني
فريق العمل توصيات السرت
املجتمع املدين باعتباره حصناً ضد التطرف.
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المجتمعات اإلسالمية في أوروبا
وأميركا الشمالية :حوار عابر أطلسي
حول دين متناغم

العدالة في ترتيبات مرحلة ما بعد الصراع
الشريعة اإلسالمية والمجتمعات اإلسالمية
كمساهمين في االنتقال الناجح

بيتر ماندافيل وديلوار حسين

حميد خان ،م .شريف بسيوني وكورين زولي

سيناقش فريق العمل طبيعة مشكلة رئيسة تواجه املجتمعات
اإلسالمية يف أوروبا وأمريكا الشاملية وأهميتها :التحدي
املتمثل يف تحقيق فهم متناغم لدينها يتناسب والظروف
والتحديات والفرص الفريدة التي تواجه األقليات الدينية يف
املجتمعات الغربية املعارصة .سيقدم القسم األول من املناقشة
نظرة مقارنة وجيزة عىل املجتمعات اإلسالمية عىل جانبي
املحيط األطليس ،ويحدد نقاط الشبه واإلختالف فيام يتعلق
بالرتكيبة السكانية وكذلك بالقضايا اإلجتامعية واإلقتصادية
(مثل العمل والتعليم) واملسائل السياسية املحيطة باملشاركة
املدنية والهوية والتمييز .يف حني سيغوص القسم الثاين منها
يف اكتشاف الدافع الكامن وراء الجهود التي بذلت مؤخرا ً
لتطوير ردود فعل عىل هذه املسائل العملية التي تستند إىل
التقاليد اإلسالمية ولكن يف شكلٍ خاص إىل السياق ،ويحدد
بعض الشخصيات واألفكار الرئيسة التي تؤلف هذا النقاش.
يقدم التحليل بعد ذلك تحليالً للعقبات الرئيسة التي منعت
هذه الجهود من التقدم واإلعتامد ،حيث أمكن،عىل تجارب
املجتمعات الدينية األخرى ،مبا يف ذلك املسيحيني واليهود،
التي واجهت تحديات مامثلة .وستشمل املسائل التي تتناولها
الورقة مسائل التمثيل ،والرشعية ،والتحدي املتمثل يف إنشاء
مساحات للنقاش والتفاهم اإلسالمي الداخيل ،واالختالفات
بني األجيال فيام يتعلق بالحياة الدينية والتفاهم ،ودور
املؤسسات والقادة.

يُعترب االنتقال واملصالحة يف مرحلة ما بعد النزاع مشكلة
رئيسة اليوم .عديدة هي العوامل التي ت ُصعب أمر ربط
املجتمعات مجددا ً يف مرحلة ما بعد الرصاع ومن هذه
العوامل نذكر الرصاعات املتكررة ،وعدد القتىل املدنيني
الذي فاق عدد الوفيات يف صفوف املقاتلني ،والجهات
الفاعلة املسلحة العابرة للحدود املزعزعة الستقرار املناطق
بأكملها ،الدول الفاشلة ،وتردد الدول القوية يف التدخل .رغم
هذه التحديات ،وجد املجتمع الدويل وسائل فعالة لتقديم
مجرمي الحرب إىل العدالة ،وإلرساء املصالحة بني الفصائل
املتنافسة .ولكن ومع ذلك ،تشكك الجهات الفاعلة املحلية
يف بعض األحيان يف رشعية هذه األدوات القانونية والسياسية
عىل الصعيد الثقايف يف ضوء وسائلها الفطرية الخاصة التي
لحل النزاعات .يبدو ذلك صحيحاً يف شكلٍ خاص
تعتمدها ّ
يف البلدان ذات األغلبية اإلسالمية ،حيث تربز التقاليد
القانونية اإلسالمية .رغم أن مبادئ الرشيعة اإلسالمية يف
التعامل مع الرصاع تتوافق إىل ٍ
حد كبري مع املعايري الدولية
لالنتقال واملصالحة يف مرحلة ما بعد النزاع ،أحد مل يذكرها
بعد ويوضحها يف شكلٍ منهجي .يتجىل الغرض من مجموعة
العمل هذه يف رشح كيف تنطبق املبادئ اإلسالمية عىل أمناط
مرحلة ما بعد الرصاع ،مام سيعود بالفائدة عىل املسلمني
يف البلدان الخارجة من الرصاع التي تريد البقاء وفية لدينها
ولغري املسلمني العاملني يف تلك البلدان.

مجموعة عمل :نهضة تمبكتو
سينتيا شنايدر ،كريستوفر شيلدز،
محمد علي أنصار ،وسالف رومانو نيانغ

تواجه مجموعة عمل نهضة متبكتو التحديات التي تواجه
مايل يف أعقاب أزمة عام  ،2012حني خ ّرب املتطرفون
العنيفون متبكتو ،مهد موسيقى البلوز واملركز التاريخي
للمعرفة اإلسالمية يف أفريقيا ،وقسموا البالد بوحشية.
تواجه اسرتاتيجية نهضة متبكتو—الرامية إىل تعزيز املصالحة
والتطور املستدام يف مايل من خالل إحياء ثقافتها وتراثها—
تعقيدات واسعة يف ما يتعلق بإعادة البناء بعد الرصاع وفهم
اإلسالم بتنوعه العاملي .ويشمل جدول أعامل نهضة متبكتو
يف شكلٍ خاص إعادة مهرجان املوسيقى األسطوري «مهرجان
الصحراء» إىل موطنه يف متبكتو ،وحتى ذلك الحني ،تنظيم
جولة تجسده مهرجاناً يف املنفى؛ مع فيلم وثائقي حائز جائزة
أكادميية؛ ومجموعة من األلبومات لبعض النجوم؛ وترميم
املخطوطات الشهرية وعرضها ضمن معرض متنقل؛ ووضع
خطة طويلة األجل إليواء هذه الركائز الثقافية يف شكلٍ
دائم يف متبكتو .ولتحقيق هذه األهداف ،ستجتمع مجموعة
عمل نهضة متبكتو يف الدوحة ضمن تكوينٍ ٍ
فريد يضم قادة
القطاعني العام والخاص ،وعلامء ،ومديرين تنفيذيني وفنانني،
وباحثني بارزين يف مجال املخطوطات والثقافة باإلضافة إىل
ممثلني رفيعي املستوى من األمم املتحدة ومنظمة التعاون
اإلسالمي وحكومة مايل .تأمل مجموعة عمل مبادرة متبكتو
من خالل العمل مع مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة
اإلقليميني ،تبادل ثقافة مايل مع العامل من خالل توفري األساس
الذي يدعم مستقبل موحد ،تعددي ومجدي عىل الصعيد
اإلقتصادي للبالد.
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الئحة بأسماء المشاركين
ابتداءً منذ  24مايو
حسن عباس
أستاذ يف شؤون األمن الدولية،
جامعة الدفاع الوطني
الواليات املتحدة

جامل عبدالله
باحث ،مركز دراسات الخليج،
مركز الجزيرة للدراسات
قطر

أحمد الداوودي
أستاذ مساعد ،معهد دراسات
العامل اإلسالمي ،جامعة زايد
اإلمارات العربية املتحدة

ديبورا أموس
مراسلة ،الراديو الوطني العام
الواليات املتحدة األمريكية

بيوتر أدامسزيز
مدير برامج ،معهد جوجل الثقايف
الواليات املتحدة
أنجيال أغيلري
مستشارة الشؤون العامة ،سفارة
الواليات املتحدة ،إسالم أباد
باكستان

درويش العامدي
مدير ،معهد البحوث االجتامعية
واالقتصادية املسحية بجامعة قطر
قطر

محمد عيل (ماين) أنصار
مدير تنفيذي ،مهرجان الصحراء
يف متبكتو
مايل

رشاد زمان عيل
محارض ،جامعة دريب
اململكة املتحدة

عمر عاشور
زميل غري مقيم ،مركز بروكنجز الدوحة
اململكة املتحدة

وحيد أحمد
مدير ،مركز حقوق اإلنسان وفريوس
نقص املناعة املكتسب/اإليدز،
اتحاد عامل باكتسان
باكستان

عبد الهادي العجلة
مدير تنفيذي ،معهد دراسات
الرشق األوسط ،كندا
إيطاليا

سامل ولد الحاج
أستاذ
مايل

حورية أحمد
مشاريع خاصة ،مكتب الرئيس،
مؤسسة قطر
قطر
سغرة أحمد
مديرة برامج ،مركز التعليم العام
اململكة املتحدة
عبد الرحمن العقييل
ممثل ،مكتب دعم اتخاذ القرار
مبكتب رئيس الوزراء
ليبيا
صالح األنصاري
محارض زائر ،مركز الدراسات اإلسالمية
يف كلية هايرثوب ،جامعة لندن
اململكة املتحدة
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محمد الداوودي
مدير ،معهد الدراسات األمريكية،
جامعة القدس
فلسطني

رشيد ألفي
نائب مدير ،برنامج الدراسات
اإلسالمية القانونية ،كلية الحقوق
يف جامعة هارفارد
الواليات املتحدة األمريكية

معاذ الخطيب
الرئيس األسبق ،االئتالف الوطنى
لقوى الثورة واملعارضة السورية
سوريا
لؤي الخطيب
زميل زائر ،مركز بروكنجز الدوحة
قطر
عبدالله بن نارص بن خليفة آل ثاين
رئيس الوزراء ووزير الداخلية
قطر
إبراهيم النعيمي
مدير مركز الدوحة الدويل
لحوار األديان
قطر

عبدي أينتي
مؤسس ومدير تنفيذي ،معهد الرتاث
للدراسات السياسية
الصومال
دنيا عزيز
نائبة الرئيس ،شبكة الربملانيات
للمنظمة العاملية للربملانني
املناهضني للفساد
باكتسان
عبدالله باعبود
مدير ،مركز الخليج للدراسات،
جامعة قطر
قطر
دورية بدين
مديرة الشؤون الحكومية،
الدعوة الهادية
الواليات املتحدة األمريكية

سلطان بركات
زميل زائر ،مركز بروكنجز الدوحة
قطر

هوما شوغتاي
مستشارة مستقلة
باكستان

إفريت إي دنيس
عميدة ،جامعة نورث ويسرتن ،قطر
قطر

مصطفى الربغويث
نائب ،املجلس الترشيعي الفلسطيني
فلسطني

إينوسينت شوكووما
ممثل ،مؤسسة فورد يف غرب أفريقيا
نيجرييا

دوايت بشري
نائب مدير شؤون السياسات
واألبحاث لدى اللجنة األمريكية
للحريات الدينية الدولية
الواليات املتحدة األمريكية

جون كريست
مدير أبحاث ،كلية الخدمات الخارجية
يف جامعة جورج تاون ،قطر
قطر

خالد دياب
مدير قسم اإلغاثة والتطوير الدويل،
الهالل األحمر يف قطر
قطر

م .رشيف بسيوين
مدير ،املعهد الدويل للدراسات
العليا يف العلوم الجنائية
الواليات املتحدة األمريكية

ليزا كورتيس
زميلة أوىل ،مؤسسة هريتاج
الواليات املتحدة األمريكية
جايك كوساك
رشيك إداري ،كروس باوندري
الواليات املتحدة األمريكية

بول بيل
مدير تطوير األعامل ،ألباين أسوسياتس
اململكة املتحدة
سيلفان سيبال
محرر أول ،لوموند
جيني بريغالند
فرنسا
أستاذة مساعدة ،جامعة سودورتني
السويد
مالك دحالن
رئيس ،مؤسسة قريش للقانون
نيفني بندقجي
والسياسة
الدوحة
بروكنجز
مركز
زميلة زائرة،
اململكة املتحدة
قطر
خالد داوود
شون بروكس
مستشار الشؤون األكادميية لنائب
ار،
ر
االستق
عمليات
مسؤول
الرئيس ورئيس الشؤون األكادميية،
وزارة الخارجية األمريكية
جامعة قطر
الواليات املتحدة
قطر
شهيد جافد بريك
رئيس ،معهد السياسات العامة ،الهور
باكستان

رويك داووين
ناشط غاين يف الشؤون املوسيقية
الدولية واإلنسانية
غانا

كارول كريستني فاير
أستاذة مساعدة يف جامعة جورج تاون كارمن دي ال بينا
الواليات املتحدة األمريكية
سفرية لدى دولة قطر
إسبانيا

مايك دوران
زميل أول ،مركز سابان لسياسات
الرشق األوسط ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية
ميشال دون
مساعدة أوىل ،برامج الرشق األوسط،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل
الواليات املتحدة األمريكية
توكونبو دوراسارو
مديرة ،مؤسسة أواندو
نيجرييا
أسندر العمراين
رئيس ،مرشوع األزمات الدولية
يف شامل أفريقيا
مرص
خالد الجندي
زميل ،مركز سابان لسياسات
الرشق األوسط ،بروكنجز
الواليات املتحدة
إيلييل أغ املهدي
رئيس إدارة الشؤون املعلوماتية،
مهرجان الصحراء يف متبكتو
مايل
فرحان لطيف
مدير تنفيذي موقت يف معهد
السياسات االجتامعية والتفاهم
الواليات املتحدة
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العبيد أحمد العبيد
مدير مركز األمم املتحدة للتدريب
والتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان يف
جنوب غرب آسيا واملنطقة العربية
قطر
محمد السنويس
أمني عام ومدير العالقات
الخارجية لشبكة صناع السالم
الدينيني والتقليديني
الواليات املتحدة األمريكية

ستيفن غراند
زميل غري مقيم أول ،مرشوع العالقات
األمريكية مع العامل اإلسالمي ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

أندرو هرينان
أستاذ ،جامعة مدينة نيويورك
الواليات املتحدة األمريكية
إحتشام هبة الله
مدير العالقات الدولية،
شبكة الجزيرة اإلعالمية
قطر

صالح الدين الزين
مدير ،مركزالجزيرة للدراسات
قطر

راشيل غيلوم
مرشح لنيل الدكتوراة ،جامعة ستانفورد ويليام هيكامن
الواليات املتحدة األمريكية
املدير التنفيذي ،أتالنتيك كروسبوردر
الواليات املتحدة األمريكية
غوين غريفيث – ديكسون
نائب رئيس كلية هايرثوب،
نيكوالس هوبتون
جامعة لندن
سفري لدى دولة قطر
اململكة املتحدة
اململكة املتحدة

رضا إسالمي صومعة
أستاذ مساعد ومدير ،قسم حقوق
اإلنسان ،جامعة شهيد بهشتي
إيران

أوفوك غوكسني
سفري ومراقب دائم ملنظمة
التعاون اإلسالمي
تركيا

محمد فاضل
أستاذ مساعد يف القانون،
جامعة تورنتو
كندا

عبد القادر حيدرة
وريث ،املدير والقيم عىل مكتبة
ماما حيدرة التذكارية
مايل

مهرين فاروق
زميل أول ،وورد
الواليات املتحدة األمريكية

شادي حميد
زميل ،مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

صائب عريقات
كبري املفاوضني ،منظمة
التحرير الفلسطينية
فلسطني

عادل غامر
مستشار أسبق ،وزير الخارجية الليبي
قطر
جاستني جنغلر
باحث أول ،معهد البحوث االجتامعية
واالقتصادية واملسحية ،جامعة قطر
قطر
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فيليب غوردون
مساعد خاص للرئيس ومنسق
البيت األبيض لشؤون الرشق األوسط،
شامل أفريقيا ومنطقة الخليج،
وموظفي األمن القومي
الواليات املتحدة األمريكية

إيريك هرمان
مؤسس ورئيس ،مديبة لإلنتاج
الواليات املتحدة األمريكية

أسامة حسن
باحث أول ،مؤسسة كويليام
اململكة املتحدة

قمر الهدى
مدير املشاركة والتعاون يف مركز
االمتياز الدويل ملواجهة التطرف
العنيف ،هداية
اإلمارات العربية املتحدة

جافد جبار
الرئيس والرئيس التنفيذي
لـ«جي جي ميديا»
باكستان

فرهان لطيف
املدير التنفيدي املؤقت يف معهد
السياسة االجتامعية والتفاهم
الواليات املتحدة األمريكية

أسامء جاهانغري
رئيسة لجنة حقوق اإلنسان ،باكستان
باكستان

روبريت المب
زميل أول ،مركز الدراسات
االسرتاتيجية والدولية
الواليات املتحدة األمريكية

شريمان جاكسون
كريس امللك فيصل للفكر والثقافة
اإلسالمية ،جامعة ساوث كاليفورنيا
الواليات املتحدة األمريكية
جويس كرم
مديرة مكتب واشنطن ،جريدة الحياة
اململكة املتحدة
أميل خان
مستشار املعارضة السورية ،مكتب
الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث
اململكة املتحدة

عليا منصور
عضوة ،االئتالف الوطني السوري
سوريا

جوناثان لورانس
زميل أول غري مقيم ،مؤسسة بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

ويليام ماكانتس
مدير ،مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

هيالل ليفني
أستاذ علوم اجتامعية ودين،
جامعة بوسطن
الواليات املتحدة األمريكية

راحات حسني
مدير الشؤون القانونية والسياسية،
يو إم آي آي أدفوكاييس
الواليات املتحدة األمريكية

تشارلز ليسرت
زميل زائر ،مركز بروكنجز الدوحة
قطر

سارة خان
مديرة ومؤسسة مشاركة ،إنسباير
اململكة املتحدة

تانفي مادان
مديرة ،مرشوع الهند ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

سيد أزهار حسني
نائب رئيس الدميقراطية الوقائية،
املركز الدويل للدين والدبلوماسية
الواليات املتحدة األمريكية

دانيال كيامج
مدير مجموعة «ديجيتال بريزانس»،
مركز االتصاالت االسرتاتيجية املناهضة
لإلرهاب ،وزارة الخارجية األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية

محمد مجيد
مدير ،الجمعية اإلسالمية
ألمريكا الشاملية
الواليات املتحدة األمريكية

عدنان هياجنة
أستاذ يف العلوم السياسية ،جامعة قطر
قطر
رشاد حسني
املبعوث األمرييك الخاص،
ه.أ .هيلري
منظمة التعاون اإلسالمي
زميل غري مقيم ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة

الحاخام بيرت كنوبل
رئيس سابق للمؤمتر املركزي
للحاخامات األمريكيني
الواليات املتحدة األمريكية
بريم كومار
مدير أول ملوظفي األمن القومي
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
الواليات املتحدة األمريكية

بيرت ماندافيل
مدير ،مركز عيل فوراالك
للدرسات اإلسالمية العاملية،
جامعة جورج ماسون
الواليات املتحدة األمريكية

لينا الرسن
مديرة ،املركز الرنويجي لحقوق
اإلنسان ،جامعة أوسلو
الرنويج

حميد م .خان
مسؤول برامج أول يف «رو أوف لوو»،
معهد الواليات املتحدة للسالم
الواليات املتحدة األمريكية

دلوار حسني
مدير ،اآلفاق الجديدة لإلسالم
يف بريطانيا
اململكة املتحدة

سوزان مالوين
زميلة أوىل ،مركز سابان لسياسات
الرشق األوسط ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

صابرينا مدور
منسقة أوىل للحملة اإلنسانية الدولية،
الهالل األحمر يف قطر
قطر
شفقت محمود
مدير ،وحدة خريجي باميان
باكستان
هشام ملحم
مدير مكتب واشنطن ،قناة العربية
الواليات املتحدة األمريكية
مايكل مرييديث
مؤسس ،ماكسيمون بيكترشز
الواليات املتحدة األمريكية

عبد الرحمن مالك
مدير برامج ،راديكل ميدل ووي
اململكة املتحدة

ميلفني ميزو
مدير مؤسس ،سرتميالين إمباير
اململكة املتحدة

عرفان مالك
رئيس ،مؤسسة يو إس باك
الواليات املتحدة األمريكية

هدية مريامادي

رئيسة ،وورد WORDE

الواليات املتحدة األمريكية
محمد حبيبي مجندة
أستاذ مساعد يف القانون ،جامعة مفيد
إيران
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معاذ مصطفى
مدير سيايس ،فرقة العمل
يف حالة الطوارئ السورية
الواليات املتحدة األمريكية
محمد منري
أستاذ مساعد ومدير،
الجامعة الدولية اإلسالمية
باكستان

منال عمر
مساعدة نائب الرئيس،
مركز الرشق األوسط وأفريقيا،
معهد السالم األمرييك
الواليات املتحدة األمريكية
فادمياتا واليت عمر
مؤسسة مشاركة ،مجموعة
تارتيت املوسيقية
مايل

إميان مصطفوي
عميد ،كلية اآلداب والعلوم،
جامعة قطر
قطر

طارق بارفيز
رئيس ،مبادرة األمن العام
باكستان

رامي نشاشيبي
مؤسس ومدير تنفيذي ،شبكة
عمل املسلمني داخل املدن
الواليات املتحدة األمريكية

تيد بيكون
نائب رئيس ومدير،
السياسة الخارجية ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

ديفيد نصار
نائب مدير االتصاالت ،بروكنجز
الواليات املتحدة

شيخ نور الحق القادري
مؤسس ،مؤسسة جنيدي
باكستان

سالف رومانو نيانغ
مؤسس رشيك ،مالو
مايل

شريبانو «شريي» رحمن
مدير ،معهد جناح
باكستان

أميت نيزان
منتج مرشف ،العودة إىل متبكتو
الواليات املتحدة

بروس ريديل
زميل أول ،مركز سابان لسياسات
الرشق األوسط ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية

إقبال نور عيل
مدير تنفيذي ،مؤسسة آغا خان
الواليات املتحدة األمريكية

دايفيد روبريتس
محارض ،كلية كنغز لندن
قطر

إيلني أوكنور
مساعدة نائب وزير الخارجية األمرييك جوش روجني
لشؤون آسيا الجنوبية والوسطى
مراسل أول ،داييل بيست
الواليات املتحدة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
مرييديث أوجيليف تومبسون
مديرة التطوير ،مركز أفريقيا
الواليات املتحدة األمريكية
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القس تشارلز روبريتسون
قس موفد إىل رئيس األساقفة،
ّ
الكنيسة األسقفية
الواليات املتحدة

لطف الرحمن سعيد
مدير قطري لربنامج دعم
التعليم القانوين ،أفغانستان
أفغانستان
دونالد سامبلر ،جونيور
مساعد مدير ،مكتب الشؤون األفغانية
– الباكستانية ،الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية
الواليات املتحدة األمريكية
سينتيا شنايدر
زميلة غري مقيمة أول،
مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية
مارك رشودر
نائب رئيس قسم تحليل الشؤون
األفريقية ،مؤسسة ستارتفور
الواليات املتحدة األمريكية
دانيال سريوير
أستاذ باحث أول وزميل أول ،جامعة
جونز هوبكنز
الواليات املتحدة األمريكية
عمر شعبان
مدير ،بال ثينك للدراسات االسرتاتيجية
فلسطني
نياز شاه
محارض أول يف الحقوق ،جامعة هل
اململكة املتحدة
إبراهيم رشقية
زميل ونائب مدير ،مركز بروكنجز
الدوحة
قطر
سلامن شيخ
زميل ومدير ،مركز بروكنجز الدوحة
قطر

هارون أواله
ألبار شيخ
عضو ،أمني عام موظفي
مستشار برنامج مكافحة التطرف
العنيف مكتب مكافحة اإلرهاب ،وزارة جون كريي للتخطيط السيايس،
الخارجية األمريكية الواليات املتحدة وزارة الخارجية األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
األمريكية
كريستوفر شيلدز
رشيك ،أن تيك هولدينغز
رشيك يف Fn.org
الواليات املتحدة األمريكية
فريد سانزاي
زميل ،معهد السياسة
االجتامعية والتفاهم
الواليات املتحدة األمريكية
جاسوانت سينغ
عضو يف الربملان الهندي
الهند
رامش رسيفيفاسان
أستاذ مساعد يف دراسات املعلومات،
جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس
الواليات املتحدة األمريكية
ستيفني تانكل
أستاذ مساعد ،الجامعة األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
هاريس تارين
مدير ،مجلس الشؤون العامة
املسلمة يف واشنطن
الواليات املتحدة األمريكية
شبيل تلحمي
زميل أول غري مقيم ،مرشوع العالقات
األمريكية مع العامل اإلسالمي ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية
فيو فاركا تور
موسيقي وناشط
مايل

كارين فون هيبيل
نائبة مساعدة لألمني العام
للعمليات ما بعد البحار،
وزارة الخارجية األمريكية
الواليات املتحدة األمريكية
أمينة ودود
أستاذة زائرة ،كلية «ستار كينغ
أوف ذي منسرتي»
الواليات املتحدة األمريكية

حسام زملط
نائب التنفيذي للمفوض،
لجنة فتح للشؤون الدولية
فلسطني
محمود عبد الزبري
مؤسس ومدير ،مركز أحمد بابا
مايل
محجوب زويري
رئيس ،قسم اإلنسانيات ،جامعة قطر
قطر

تامارا كوفامن ويتس
مديرة ،مركز سابان لسياسات
الرشق األوسط ،بروكنجز
الواليات املتحدة األمريكية
فريديريك ويهري
مساعد أول ،برامج الرشق األوسط،
مؤسسة كارنغي للسالم الدويل
الواليات املتحدة األمريكية
بيالوال بوتو زرداري
مدير ،حزب الشعب الباكستاين
باكستان
وليد زياد
مدير ،برامج آسيا الجنوبية وآسيا
الوسطىWORDE ،
الواليات املتحدة األمريكية
سيد زيا النور
مدير قطري ،مؤسسة األيدي
املسلمة من أجل باكستان
باكستان
كورين زويل
أستاذ باحث مساعد ،معهد
األمن القومي ومكافحة اإلرهاب
الواليات املتحدة األمريكية
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المشاركون في تنظيم منتدى
أمريكا والعالم اإلسالمي
خالد بن محمد العطية
قطر
يشغل خالد بن محمد العطية
منصب وزير الخارجية يف دولة
قطر .قبل تعيينه يف هذا املنصب،
عمل العطية كوزير الدولة
للشؤون الخارجية وكان عضوا ً يف مجلس الوزراء ملدة عامني.
يف العام  ،2009شغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصة قطر،
نائب رئيس املجلس األعىل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
وهيئة مركز قطر للامل والقائم بأعامل وزير األعامل
والتجارة .عالو ًة عىل ذلك ،شغل العطية منصب وزير الدولة
للتعاون الدويل يف العام  .2008كان العطية طيارا ً مقاتالً يف
سالح الج ّو القطري يف خالل الفرتة املمتدة بني  1987و.1995
حاز العطية عىل شهادة بكالوريوس يف علوم الطريان من كلية
امللك فيصل الجوية وشهادة يف الحقوق من جامعة بريوت
العربية وماجستري يف الحقوق العامة ودكتوراة يف القانون من
جامعة القاهرة.
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تيد بيكوين
الواليات املتحدة األمريكية
هو القائم بأعامل نائب رئيس
ومدير السياسة الخارجية يف
معهد بروكنجز .انطالقاً من
منصبه هذا ،اهتم بإدارة 13
مركز ومبادرة تابعة لهذا الربنامج ومكاتب بروكنجز يف
بكني والدوحة ونيودلهي وباإلرشاف عليها .شغل بيكون
منصب مستشار أول للسياسة الخارجية يف وزارة الخارجية
األمريكية ،ومجلس األمن القومي ،والبنتاغون وقاد أبحاثاً
ومشاريع تأييد من أجل مؤسسة املجتمع املفتوح ونادي
مدريد .تخصص بيكوين يف العالقات األمريكية–األمريكية
الالتينية ،ويف الدميقراطية العاملية ،ويف سياسات حقوق
البرش والشؤون املتعددة األطراف مع الرتكيز عىل دور
الدميقراطيات النامية .أصدر بيكوين مؤخرا ً كتاباً حمل
العنوان التايلCatalysts for Change: How the UN’s :
.Independent Experts Promote Human Rights
حاز بيكوين شهادة بكالوريوس من جامعة بنسلفانيا ودكتوراة
قانون من جامعة كولومبيا.
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شكر خاص
كل الشكر والتقدير منا ملختلف األشخاص
ّ
واملنظامت الذين ساهموا يف تحويل رؤيا
منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي إىل حقيقة.

اللجنة الدامئة لتنظيم املؤمترات
وزارة الخارجية ،دولة قطر

معهد بروكنجز
واشنطن

مركز بروكنجز الدوحة
الدوحة

سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة
مساعد وزير الخارجية لشؤون الخدمات واملتابعة

ويليام ماكنتس
زميل ومدير مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي

سلامن شيخ
زميل ومدير مركز بروكنجز الدوحة

سعادة السفري عبدالله عبد الرحمن فخرو
املدير التنفيذي للجنة الدامئة لتنظيم املؤمترات
مالك السفجي
منظم حفالت
جاسم بوكربل
إعالم وصحافة
عبدلله القحطاين
بروتوكول
مريم امليك
سكرترية تنفيذية
جانني السيد
سكرترية

آن بيكهام
مديرة مرشوع ،مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي

إبراهيم رشقية
زميل ونائب مدير مركز بروكنجز الدوحة
نادين مرصي
مديرة الشؤون املالية واإلدارية

جامنة قدور
باحثة مساعدة أوىل ومديرة املطبوعات،
مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي

قيس رشيف
مدير الربامج والحدث

إيليزابيث بريس
مساعدة املوظفني ،مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي

بهاء عمران
مدير االتصاالت

سلمى هويدي
متدربة ،مرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي
لورين ميلينغر
باحثة مساعدة أوىل ،مركز سابان لسياسات الرشق األوسط
ستيفاين داهيل
مديرة املطبوعات ،مركز سابان لسياسات الرشق األوسط
جايل شالف
مديرة االتصاالت ،السياسة الخارجية
ريبيكا وايت
مديرة املوقع اإللكرتوين ،السياسة الخارجية
تينا ترانكر
منسقة اإلعالم واالتصاالت ،السياسية الخارجية

هند عبدالله
مساعد برامج وإدارة
فيتوريا فيدرتيش
باحثة مساعدة أوىل
بل هيس
باحث مساعد
أندرو ليرب
باحث مساعد
فرانسواز فريفر
مرتجمة
الحسن زوين
مسؤول الرعاية والتطوير

سادي جوناث
موظف تطوير ،السياسة الخارجية
رانغانو ماكامور
اختصايص شؤون مالية ،السياسة الخارجية
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لمحة عن مشروع العالقات األمريكية
مع العالم اإلسالمي
يُعترب مرشوع بروكنجز الذي يناقش العالقات األمريكية لتحقيق هذه األهداف ،يتألف املرشوع من عدة أجزاء:
مع العامل اإلسالمي مبادرة بحثية يُرشف عليها مركز سابان
لسياسات الرشق األوسط التابع ملعهد بروكجنز .يتطلع •منتدى أمريكا والعامل اإلسالمي الذي يجمع بني كبار القادة
املرشوع إىل لفت انتباه صانعي السياسة والعاملني يف مجال يف مجال السياسة واألعامل واإلعالم واألكادمييات واملجتمع
السياسة ورشيحة العامة الواسعة حول الديناميكات املتغرية املدين من الواليات املتحدة ومن الدول اإلسالمية يف أفريقيا
التي تطرأ عىل الدول ذات األغلبية اإلسالمية وإعالمهم بها وآسيا وأوروبا والرشق األوسط .بات هذا املنتدى أيضاً
وإىل تطوير العالقات بني األمريكيني واملجتمعات اإلسالمية نقطة ارتكاز ألبحاث املرشوع املستمرة ومبادراته إذ يؤمن
حول العامل.
أساساً ملجموع ٍة من النشاطات املكملة املصممة لتعزيز
الحوار والتأثري.
إلنجاز هذه املهمة ،يرعى املرشوع سلسلة من النشاطات •مجموعة من األوراق البحثية التي توفر أبحاثاً ومنشورات
واملشاريع البحثية واملنشورات امل ُع ّدة لتعليم الحوار الصادق عالية املستوى حول املسائل الهامة التي تواجه الدول
وتشجيعه وبناء رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة والدول واملجتمعات اإلسالمية.
واملجتمعات اإلسالمية حول العامل .من ضمن أهم أهداف •ورش عمل ،ندوات ،وجلسات مناقشة عامة ومغلقة مع
املرشوع نذكر:
مسؤولني حكوميني وغريهم من املساهمني األساسيني تر ّكز
أكرث ما تركز عىل املسائل املهمة التي تؤثر عىل العالقة.
•البحث يف طبيعة العالقات املتعددة األوجه التي تجمع •مبادرات خاصة يف امليادين املستهدفة ،عل ًام أن املبادرات
بني الواليات املتحدة والدول واملجتمعات اإلسالمية مبا هذه شملت يف ما مىض الفنون والثقافة والعلوم
يف ذلك مواضيع تتصل اتصاالً وثيقاً باملفاهيم الخاطئة والتكنولوجيا والدين والدبلوماسية.
املنترشة بني املجتمعات؛
•تحليل الديناميكات االجتامعية واالقتصادية والسياسية يف تض ّم لجنة تسيري املرشوع كلاّ ً من تيد بيكون ،نائب رئيس
الدول واملجتمعات اإلسالمية حول العامل.
ومدير مركز الدراسات الخارجية؛ تامارا وايتس ،باحثة زميلة
•تحديد مواقع للجهود املشرتكة بني الواليات املتحدة أوىل ومديرة مركز سابان؛ كينيث بوالك ،زميل أول يف مركز
واملجتمعات اإلسالمية بشأن مواضيع تتعلق بالشؤون سابان يف بروكنجز؛ ويليام ماكانتس ،زميل زمدير مرشوع
املشرتكة حول العامل لتعزيز االلتزام والرشاكات.
العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي؛ بروس ريدل ،زميل
أول يف مركز سابان؛ شبيل تلحامي ،زميل أول غري مقيم وأستاذ
كريس أنور السادات للسالم والتقدم يف جامعة ماريالند؛
سلامن شيخ مدير مركز بروكنجز الدوحة.
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مركز سابان لسياسات الشرق األوسط
يرسم الطريق نحو شرق أوسط ينعم بسالم ذاتي وسالم مع العالم أجمع
أُط ِلق مركز سابان لسياسات الرشق األوسط يف العام
 2002وجمع مجموعة هامة من العقول السياسية الخبرية
واملتمرسة العاملة يف املنطقة وق ّدم لص ّناع السياسة والعامة
أهدافاً وأبحاث وتحاليل عميقة ومناسبة .يتجىل هدف املركز
يف رسم درب سيايس واقتصادي واجتامعي لرشق أوسط ينعم
بسالم ذايت ومع العامل أجمع .تشمل األبحاث التي ت ُقام حالياً
بني أروقة املركز عىل ما ييل:
•نحو إنجاح إمكانية إقامة دولتني
•االسرتاتيجية األمريكية يف رشق أوسط متغري
•السياسات واألمن يف الخليج الفاريس
•مستقبل مكافحة اإلرهاب
•العالقات بني الواليات املتحدة والعامل اإلسالمي
•املوارد الطبيعية والرصاع يف الرشق األوسط

باحثو مركز سابان
متارا كوفامن ويتس ،مديرة وزميلة أوىل يف مركز سابان
دانيال باميان ،زميل أول ومدير األبحاث
مايكل دوران ،زميل أول
خالد الجندي ،زميل
شادي حميد ،زميل
سوزان مالوين ،زميلة أوىل
ويليام ميكانتس ،زميل ومدير مرشوع العالقات األمريكية
مع العامل اإلسالمي
كينيث م .بوالك ،زميل أول
ناتان ساكس ،زميل
سلامن شيخ ،زميل ومدير مركز بروكجنز الدوحة

ت ّم تأسيس مركز سابان لسياسات الرشق األوسط يف  13أيار/
مايو  2002عن طريق خطاب خاص من صاحب الجاللة امللك
عبد الله الثاين بن الحسني عاهل اململكة االردنية الهاشمية
ومبساعدة ق ّيمة من السيدين حاييم سابان وشرييل سابان الباحثون الزائرون غري املقيمون
من لوس أنجلس الذين قدما منحة كرمية للمركز .يعترب
املركز جزءا ً من برنامج دراسات السياسة الخارجية ُالتابع جنيف عبدو ،واشنطن
ملعهد بروكنجز .يُؤيد املركز قيم معهد بروكنجز يف ما يتعلق دان أربيل ،واشنطن
بالنوعية واالستقالل والتأثري.
عمر عاشور ،جامعة إكسرت ،اململكة املتحدة
يُعد املركز موطناً ملرشوع العالقات األمريكية مع العامل اإلسالمي ستيفن ر .جراند ،واشنطن
الذي يعقد مؤمترا ً دولياً كبريا ً كل عام باإلضافة إىل مجموعة من
األنشطة التي ترمي إىل توعية الحوار الرصيح وتعزيزه وبناء هشام هيلري ،القاهرة ،مرص
رشاكات إيجابية بني الواليات املتحدة واملجتمعات اإلسالمية غريغوري غوز ،برلغنتون ،فريمونت
حول العامل .عالوة عىل ذلك يحتضن املركز مركز بروكنجز
الدوحة يف الدوحة ،قطر—الذي يضم بدوره ثالثة باحثني دامئني بيرت ماندفيل ،واشنطن
ويستقبل باحثني زائرين غري مقيمني وينظّم مجموعة كاملة أليسا روبن بيليد ،تل أبيب ،إرسائيل
من املؤمترات واالجتامعات التي تعالج مسائل متنوعة هامة.
سينتيا شنايدر ،واشنطن
يضم فريق عمل املركز باحثني متمرسني ومطلعني يضعون شبيل تلحمي ،كوليج بارك ،جامعة مرييالند
يف خدمة املركز خرب ًة اكتسبوها عىل مدى عقود طويلة
يف املجاالت الحكومية ومجاالت الحياة املتنوعة .ترشف
مجموعة أساسية من الخرباء ضمن املركز عىل األبحاث
األساسية وتحرص عىل تقديم نظر ٍة ثاقبة ووجهات نظ ٍر
لحل التحديات الكبرية التي تواجه الرشق األوسط
متجددة ّ
اليوم والخيارات السياسية التي تواجه صناع القرار األمريكيني
واإلقليميني .تشارك مجموعة من الباحثني الزائرين الوافدين
من مختلف دول الرشق األوسط مجموعة الباحثني الدامئني
يف إنجاز أعاملها وأبحاثها.
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