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ول حفي سوريا وهو ما دفع بالنقاشات  األسدكان الدور الروسي مفصليًا في قلب الحسابات لصالح نظام 

فمنذ بداية الحملة  وكيفية التعامل مع طموحات الروس المتنامية في المنطقة. وضع حد لهذا الصراع
العسكرية الروسية في سوريا بدأت مالمح هذا الدور في الشرق األوسط بالتبلور وهو ما انعكس على 
شكل العالقة مع كل من المملكة العربsية السعودية وإيpران وتركيا إضافة إلى جهود روسيا الرامية للتpأثري 

م حني يرى بعض المحللون أن هذا الدور سيساه . ففيفي ليبيا وفلسطنيعلى النتائج النهائية للصراعني 
في جعل روسيا مفتاح لحل العديد من النزاعات في المنطقة، يجادل آخرون بأنه وعلى العكس من ذلك فإن 
دخول روسيا على صراعات المنطقة بهذا الزخم سيعمل على مفاقمة وتعقيد هذه النزاعات و جعلها 

 مستعصية على الحل.
pران في سوريا جعل الكثري من الفاعلني اإلقليميsني يعتقدون بوجود تحالف قوي بني تعاون روسيا مع إي

بعد تعزز الموسكو وطهران. هذا التحالف جعل العديد ال سيما في الخليج يؤمنون بأن السياسات الروسية 
.  ةوهذا بدوره خلق نوع من الشك والريpبة في الحلول النهائية المقرتحالطائفي في صراعات المنطقة 

وعلى الرغم من ذلك فإن االتصاالت الخليجية الروسية شهدت في العامني المنصرمني تزايد غري مسبوق 
، كما انعكس ذلك على زيادة صفقات 2017كان أهمها زيارة العاهل السعودي وألول مرة لروسيا في أكتوبر 

 األسلحة بني روسيا والخليج.
في الشرق األوسط سيتزايد في السنوات القادمة. فطموح  بأن الدور الروسي خليجالدول بعض هذا وترى 

روسيا في أن تصبح وسيطًا لحل الصراع السوري والليبي مع إمكانية لعبها دورًا في حل األزمة اليمنية 
موسكو وبشكل براجماتي من أجل إيpجاد شريك يمكن هذه الدول ترغب في التواصل مع والفلسطينية جعل 

الخليجي نحو موسكو كان واضحا في الزيارة التاريخية للملك سلمان الي  التوجه  يا.التنبؤ بقراراته في روس
روسيا مما يثري تساؤالت فيما إذا طوى البلدين صفحة العداء التي شهدتها الحرب الباردة بينهما. كما يتضح 

 في زيادة صفقات التسلح بني الخليج وروسيا. التوجههذا 
  

العوامل التي شكلت رؤية الكرملني للشرق األوسط وكيف يتم تحديد يهدف هذا المؤتمر الستpكشاف 
األولويات في العالقات مع الفاعلني اإلقليمني. سيساهم النقاش في مساعدة الباحثني إليجاد أجوبة 

 لألسئلة التالية: 
 

 الروسية بطابع المواجهة أم التعاون مستقبال؟-هل ستsتسم العالقات الخليجية •
 أن تلعب دورًا في السياسات الخليجية؟هل بإمكان روسيا  •
 كيف يمكن فهم طبيعة العالقة الروسية اإليرانية؟  •
 هل هناك دور لروسيا في النزاع اليمني؟  •
اإلسرائيلي بعد التغريات األخرية  -هل يمكن لروسيا والخليج التعاون للعب دور في الصراع العربي  •

 التي شابت إدارة ترامب؟
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 برنامج الندوة

 
 اليوم األول

  األحد الموافق 4 مارس/ آذار
 

 
 
 
 
 
 

 9.00 :8.30 التسجيل 
 معالي سليمان ياسر

 فريحات براهيما
 إسايGيف ليونيد

 9.40 :9.00 االفتGتاحية الجلسة

 في روسيا العربي: المؤشر المصري محمد
 العربي العام الرأي

049.: 10:00 

 حاوي دياال الجلسة: مدير
 كوروتايGيف أندريه   المتحدثون:
 الحمزة محمود                        

 األولى: الجلسة
 األوسط: الشرق في روسيا
 تفاقم أم سالم صناعة
  نزاعات؟

11.30: 10.00 

 12.00:11.30  قهوة اسرتاحة
 فكوزانو نيكوالي الجلسة: مدير

 بارمني يوري   المتحدثون:
 األنصاري ماجد                        

 الخليج: أزمة الثانية: الجلسة
 دور لعب روسيا تستطيع هل

 الوسيط؟
 

12.00: 1.30 

 2.30 :1.30 المعهد مطعم – غداء اسرتاحة
 العناني خليل الجلسة: مدير 

 الصالحي فؤاد     المتحدثون:
 إسايGيف ليونيد                          

 هل :اليمن: الثالثة الجلسة
 فيها؟ دوراً  لروسيا

2.30: 4.00 

 4.30:4.00 خفيفة اسرتاحة
  xنسازي فالديمري  الجلسة: مدير

 كوزانوف نيكوالي   المتحدثون:
 زويxريال محجوب                        

 وإيxران: روسيا الرابعة: الجلسة
 تعاون مأ مصالح؟ عالقة

 اسرتاتيجي؟

.304 : 6.00 
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 اليوم الثاني

  االثنني الموافق 5 مارس/ آذار

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 9.00 :8.30 التسجيل 
 سعيفان سمري الجلسة: مدير

  xنسازي فالديمري    المتحدثون:

 قبالن مروان                           
                       

 بعد :ما الخامسة الجلسة
 آفاق سوريا: في الصراع

 التعاون.

9.00: 10.30 

 .03.00:1011  قهوة اسرتاحة
 دعنا طارق الجلسة: مدير

 بارمني يوري     المتحدثون:
 الشرقاوي محمد                        

 الصراع السادسة: الجلسة
 من هل اإلسرائيلي: - العربي
 خليجي روسي لتعاون آفاق
 فلسطني؟ قضية في

00.11: 03.21 
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 مختصر السرية الذاتية للمشاركني
 

  إبراهيم فريحات
ن. جامعة جورجتاوخبري مشارك في في معهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس برنامج ماجستري إدارة النزاع والعمل االنساني 

عمل ســـابقًا زميل أول في الســـياســـات الخارجية بمعهد بروكنجز ودريس موضـــوع تســـوية النزاعات الدولية في جامعة جورج 
يات المتحدة. نشــــرت كتاباته في العديد من الصــــحف والمجالت العربsية والعالمية من بينها واشــــنطن وجورج ميســــن في الوال

ساينس مونيتور، فوريpن أفريز، فوريpن بوليسي، مديل ايست  نيويpورك تايمز، فاينانشال تايمز، لوس انجلوس تايمز، كريستيان 
آخر مؤلفاته كتاب " ثورات غري مكتملة: اليمن وليبيا  sية.آي، الحياة، والمواقع االلكرتونية لشــــــبكة ســــــي أن أن والجزيpرة والعرب

الدكتور فريحات حاصـــل على الدكتوراة في . 2016وتونس بعد الربsيع العربي" من اصـــدار جامعة يsيل في الواليات المتحدة عام 
إلنجازاته في  2014 كما منحته الجامعة جائزة التميز عام 2006موضــوع تســوية النزاعات الدولية من جامعة جورج ميســن عام 

حقل النزاعات الدولية. قدم الدكتور فريحات العديد من االســــــتشــــــارات حول مواضــــــيع تقع في صــــــلب اهتماماته البحثية مثل 
تسوية النزاعات والتنمية والوساطة الدولية والمفاوضات ومنع اندالع النزاعات المسلحة واالصالح المؤسساتي والمصالحة 

ار الوطني والسالم القائم على العدل وكيفية بناء مراكز الفكر لمؤسسات دولية مثل مجلس األمم الوطنية الشاملة والحو
 المتحدة اإلنمائي، ومنظمة االسكوا التابعة لألمم المتحدة ومنظمة التعاون االسالمي و غريهما.

 

 

  أندريه كوروتايGيف

الفلســفة ودكتوراه في العلوم التاريخية، ورئيس مخترب رصــد مخاطر عدم االســتقرار االجتماعي والســياســي من  فيدكتوراه 
كلية البحوث الوطنية في جامعة البحوث الوطنية، وأســـــــتاذ أبحاث كبري لمعهد الدراســـــــات الشـــــــرقية في روســـــــيا أكاديمية 

الســـياســـية واالجتماعية واالقتصـــادية في الشـــرق األوســـط، العلوم، موســـكو. وتشـــمل اهتماماته البحثية الرئيســـية التنمية 
والبحوث بني الثقافات، والتحليل الكمي لزعزعة االســــتقرار االجتماعي والســــياســــي وعوامله، فضــــال عن النموذجة الرياضــــية 

 لتطويpر النظام العالمي. 
كبري والتقــارب الكبري منظور عــالمي دراســــــــة، نشـــــــرت لــه مؤخرا "التبــاعــد ال 25مقــالــة أكــاديميــة و  200وهو مؤلف ألكرث من 

؛ مع ليونيــد غرينني). وقــد قــدم لــه كتــابــه "مقــدمــة في الــدينــاميكــا 2015لنــدن: ســـــــربينجر،  -دوردريخــت  -نيويpورك  -"(هــايــدلربغ 
 ؛ بالتعاون مع أرتيمي مالكوف وداريا خالتورينا) .2006االجتماعية االجتماعية" (موسكو: أورس، 

، 2012حاصل على جائزة مؤسسة دعم العلوم الروسية في "أفضل االقتصاديsني في األكاديمية الروسية للعلوم". في عام 
 . كوندراتيف الدولية.N. Dحصل على الميدالية الذهبية كوندراتيف من قبل مؤسسة 

 

 
 

 خليل العناني
القات الدولية بمعهد الدوحة للدراســـــات العليا. أســـــتاذ العلوم الســـــياســـــية المشـــــارك في برنامج العلوم الســـــياســـــية والع

بالتدريس فى عدد من الجامعات األمريكية واألوروبية المرموقة مثل جامعة جورجتاون، وجامعة جونز هوبكنز، وجامعة  قام
جورج واشـــــــنطن، وجامعة جورج ماســـــــون، وجامعة دورهام في بريطانيا. عمل ككبري باحثني بمعهد الشـــــــرق األوســـــــط فى 

ن، وكباحث زائر فى معهد "بروكينحز" لألبحاث فى واشــــنطن، وباحث مقيم بقســــم دراســــات الشــــرق األوســــط بجامعة واشــــنط
"دورهــام" الربيطــانيــة. حــاضـــــــر فى عــدد من الجــامعــات الكربى مثــل جــامعــة هــارفــارد، وجورجتــاون، وفلوريــدا الــدوليــة، وجورج 

  واشنطن، والجامعة األمريكية بواشنطن.
 

ناني العديد من الكتب واألبحاث منها "اإلخوان المسلمون: تفاعالت الدين والهوية والسياسة" عن دار جامعة أّلف الدكتور الع
، وكتاب 2014، وكتاب "االنتخابات والتحول الديمقراطي فى الشـــــــرق األوســـــــط" عن دار "بالجراف ماكميالن" 2016أوكســـــــفورد 

 .2007كتبة الشروق الدولية بمصر ، "اإلخوان المسلمون في مصر: شيخوخة تصارع الزمن" عن م
 

له العديد من األبحاث المنشـــــــورة فى دوريات ومجالت أكاديمية محّكمة ومرموقة مثل دورية "دراســـــــات الشـــــــرق  كما أن 
األوســط"، دورية "ســوســيولوجيا اإلســالم"، مجلة فوريpن أفريز، ومجلة "ســياســات عربsية". كما أنه زميل فى عدد من الجمعيات 

والجمعية الربيطانية  APSAوالجمعية األمريكية للعلوم الســــياســــية  MESAاألكاديمية مثل جمعية دراســــات الشــــرق األوســــط 
. وهو أيضــا عضــو فى مجلس إدارة تحريpر مجلة AARوالجمعية األمريكية لدراســات األديان  BRISMESلدراســات الشــرق األوســط 

األوســط"، دورية "التحول "ســوســيولوجيا اإلســالم" وعمل محكّما لعدد من الدوريات األكاديمية منها دورية "دراســات الشــرق 
 الديمقراطي"، دورية "دراسات العالم الثالث".
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 دياال حاوي
رئيســـة مؤســـســـة لربنامج علم النفس وأســـتاذة مســـاعدة في علم النفس االجتماعي في معهد الدوحة. حصـــلت على درجة 

تري في علم النفس الدكتوراة في علم النفس االجتماعي من جامعة ماســـاتشـــوســـتس في أمهرســـت، وعلى درجة الماجســـ
 اإلكلينيكي من الجامعة األمريكية في بريوت.

بدورها كعالمة نفس اجتماعي وســــــياســــــي، فإن بحثها األوســــــع نطاقا يتناول مجموعة من الفئات االجتماعية، بما في ذلك 
دة. وتحديدُا، ة الفريالمجموعات القومية واإلثنية والدينية والعرقية، ويضــع هذه الموضــيع في ســياقاتها الثقافية والتاريخي

بحثها يركز على القضـــــــايا االجتماعية التي تنبع من الصـــــــراع، مع الرتكيز على ديناميات المجموعات المتعددة، والمجموعات 
الضـــــــعيفة والمظلومة. وعموما، يســـــــهم بحثها في فهمنا األوســـــــع لكيفية ارتباط المجموعات ببعضـــــــها البعض، وما هي 

 ل من الصراع إلى السالم.العوامل التي تعرقل االنتقا

	
 

 سعيفان سمري
. يابألمان اليبزيpج مدينة في العالي التقني المعهد في ثم ســـــورية في حلب جامعة في االقتصـــــاد درس ســـــوري، اقتصـــــادي

 ومقاوالت العامة المقاوالت( والخاص العام األعمال قطاع في طويلة عملية خربة مع االقتصادية، الشؤون في وباحث كاتب
 اتالدراس من العديد له. سورية في األعمال واستشارات االقتصادية السياسات في وباحث كاستشاري عمل ،)النفط خدمات

 باحًثا حالياً  يعمل. االقتصــــاد قضــــايا حول الدراســــات من والعديد الكتب من عدد له وصــــدر اقتصــــادية موضــــوعات في واألبحاث
 .السياسات ودراسة لألبحاث العربي المركز في اقتصادًيا

 

 
 طارق دعنا

أستاذ مساعد في مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا. عمل سابقًا كمدير مركز دراسات 
لغد للدراســـــــات الدولية. يعمل الدكتور دعنا أيضـــــــًا  )، وباحث أول في معهد إبراهيم أبو2017-2015التنمية في جامعة بريزيت (

سياساتي لشبكة السياسات الفلسطينية، وهو عضو اللجنة اإلدارية لمشروع االقتصاد السياسي في جامعة جورج كمستشار 
)، وباحث زائر في معهد 2014-2013مايســـــــون. عمل أيضـــــــًا كباحث في معهد جنيف العالي للدراســـــــات التنموية والدولية (

). حصل على الدكتوراة من معهد سانت أننا للدراسات المتقدمة 2011-2010الدراسات الشرقية واألفريقية التابع لجامعة لندن (
  في إيطاليا.

تنصب إهتماماته البحثية على قضايا االقتصاد السياسي، المجتمع المدني والحركات االجتماعية، بناء الدولة والتنمية 
م العربي.االقتصادية، والعالقة ما بني الدولة والمجتمع، مع تركيز بحثي على فلسطني والعال  

 
 فالديمري سازيxن 

مجاالت االهتمام هي . األوســـط الشـــرق مشـــاكل وأفغانســـتان  إيpران، في متخصـــص ،ومســـتشـــرق أســـتاذ التاريpخ، في دكتوراه
 الشرق في األمني والنظام اإليرانية النووية والمشكلة اإلسالمية إيpران لجمهورية والعسكرية والداخلية الخارجية السياسة
 ساتمؤس في عمل).  راس( للعلوم الروسية لألكاديمية الشرقية الدراسات معهد في أول باحث يشغل حاليا منصباألوسط. 

 في المقاالت من كبري وعدد علمية، ورقة 400 من أكرث ســازيpن األســتاذ نشــر وقد. موســكو جامعات في وقام بالتدريس راس،
 إيpران جمهورية"  ،)2014" (اإلســـــــالمية إيpران لجمهورية العســـــــكرية القوة" - علمية دراســــــــات وثالث الدوريات من مجموعة

 ).2009". ( والصواريpخ واليورانيوم إيpران" ،)2011"(

 

 فؤاد الصالحي
 اتفعالي في والدراسات وشارك الكتب من عدد له قطر.. صدر بجامعة أستاذا حاليا السياسي.. يعمل االجتماع علم استاذ
 ، لمدنيا والمجتمع والقبيلة الدولة ،ثالثية  اليمن في المدني والمجتمع الدولة:  المنشورة كتبه من.. متعددة علمية
:   الدراســــــات ومن:: اليمن في الحزبsية الظاهرة ســــــوســــــولوجيا ، االجتماعي النوع منظور من للمرأة الســــــياســــــي الدور

 ، اإلرهاب ومكافحة التنمية في المدني المجتمع منظمات دور ، اليمن في والمجتمعي الســــــياســــــي الصــــــراع ديناميات
وتحرر..  ومعرفــة ثقــافــة القراءة فعــل.  االنســـــــــان وحقوق المواطنــة قيم تعزيpز في المــدني المجتمع منظمــات دور

  في التدريس عاما من الخربة لديه عشـــــــرون...  الفســـــــاد ومكافحة النزيهة اإلدارة ألســـــــلوب تحليلية دراســـــــة.. الحوكمة
 . والدكتوراه الماجستري رسائل من عدد على واشرف
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 إسايGيف ليونيد
 

 لبحوثل الوطنية الجامعة في الســياســية العلوم قســم في مشــاركا أســتاذا حاليا ويعمل ،)الســياســية العلوم في( دكتوراه
 صـــــادواالقت للبحوث الوطني المعهد في والســـــياســـــية االجتماعية المخاطر رصـــــد مخترب رئيس نائب وهو. لالقتصـــــاد الوطنية
 العلمي المجلس في عضــو وهو. للعلوم الروســية األكاديمية من جزء وهو األفريقية، الدراســات معهد في العلمي والبحث

 مالوشـــ األوســـط الشـــرق في خبري أيضـــا وهو. الروســـية االجتماعية والجمعية) رســـا( الســـياســـية للعلوم الروســـية للجمعية
 الســـــــياســـــــية الفلســـــــفة في مقررات يدرس وهو). رياك( الروســـــــي الدولية الشـــــــؤون ومجلس" فالداي" نادي في أفريقيا

 وعدم الثورة" األخرية كوزانوف منشــورات وتشــمل. العربي العالم في الســياســية والعمليات الســياســية والنظم اإلســالمية
 )2014 موسكو،" (المكتملة غري الثورات: واليمن سوريا" ،)2016 موسكو،" (األوسط الشرق في االستقرار

 

 
 ماجد االنصاري

 االجتماعية البحوث معهد في العامة الســـــياســـــات إدارة ومدير قطر جامعة في المســـــاعد الســـــياســـــي االجتماع علم أســـــتاذ
 التحول يف والماجستري الدكتوراة درجة على حصل للصحافة، القطري المركز إدارة مجلس رئيس ونائب المسحية واالقتصادية
 ةالديني المحددات: المواطنني من أقلية" رســـــــالته عنوان كان حيث المتحدة، المملكة في مانشـــــــســـــــرت جامعة من االجتماعي

 من يةالســــياســــ العلوم في البكالوريpوس شــــهادة على حصــــل كما" المقيمني في القطري¬ني لثقة والســــياســــية واالجتماعية
 والعمل يةوالدين الســياســية والقيم االجتماعية الرثوة و العام الرأي قياس مجاالت في تsرتكز البحثية اهتماماته. ليدز جامعة
 في ياســــيســــ كمحلل متنوعة إعالمية مشــــاركات له واإلقليمية، المحلية للقضــــايا الســــياســــي التحليل إلى باإلضــــافة الخريي
 لقطريةا الخارجية وزارة في ســـابقاً  عمل. القطرية العرب صـــحيفة في أســـبوعياً  ســـياســـياُ  مقاالً  ويكتب مختلفة إعالمية قنوات
 .مختلفة مدني مجتمع مؤسسات وفي

 

 

 محجوب الزويxري
مدير مركز دراسات الخليج وأستاذ تاريpخ الشرق االوسط المعاصر المشارك في جامعة قطر. تولى د. الزويpري رئاسة قسم 

، عمل الدكتور الزويpري في الفرتة  2010العام  في لجامعة قطر قبل انضــــمامه  .2016-2011العلوم االنســــانية في الفرتة 
وحتى أواخر  2003في برنامج الدراســات االســالمية و مركز الدراســات االســرتاتيجية في الجامعة األردنية. ومنذ  2007-2009
، عمل كزميل بحث ومن ثم مديرا لمركز الدراســــات اإليرانية في معهد الدراســــات اإلســــالمية والشــــرق أوســــطية في 2006

جامعة طهران في أيار   بريطانيا.جامعة درم/  تاريpخ إيpران الحديث من  حصــــــــل الدكتور الزويpري على درجة الدكتوراه في 
بني كتاب وابحاث محكمة عن إيpران والشــــرق األوســــط المعاصــــر. يتقن  دراســــة اكاديمية 45أكرث من  ، وقد نشــــر2002(مايو) 

فاز ثالث مرات بجائزة جامعة قطر للمســــــاهمة  وقدوالفارســــــية  اللغتني اإلنجليزية الدكتور الزويpري اضــــــافة للغة العربsية،
 االكاديمية المتميزة في االعالم.  

 

 المصري محمد
 والمنسق مشارك باحث وهو السياسات، ودراسة لألبحاث العربي للمركز تنفيذياً  مديراً   المصري محمد الدكتور يعمل

 .المركز في العربي العام الرأي مؤشر لمشروع

 
 

 محمد شرقاوي 
ة االمريكي عة جورج ميسون لتحليل وحل النزاعات في العاصمةماعات وبناء السالم، ويحاضر في جاهو باحث وممارس حل النز 

واشــنطن وقد عمل في فريpق خرباء األمم المتحدة في نيويpورك مع الرتكيز بشــكل خاص على االنتقال الســياســي. وهو أيضــا 
)، ومركز الجزيpرة للدراســـات، ويعمل في المجلس االســـتشـــاري األكاديمي CNCRالنزاعات (باحث مشـــارك في مركز الســـرد وحل 

) في واشـــنطن. وينصـــب تركيزه حاليا على اســـرتاتيجيات الخطاب الســـياســـي، وديناميات القوة التحويلية، ACWللمركز العربي (
] وجائزة جيمس لوي التذكارية 2009أبريpل والشـــــرعية األخالقية للجهات الســـــياســـــية الفاعلة. حصـــــل على جائزة جون بريتون [

	].2008[أبريpل 
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 محمود الحمزة
باحث في العالقات الروســــية العربsية وفي  .مقيم حاليًا في موســــكوبروفيســــور في الرياضــــيات وباحث علمي وســــياســــي 
 العلمي العربي بشـــكلاريpخ دراســـة العلوم العربsية في روســـيا والرتاث الســـياســـة الروســـية في الشـــرق األوســـط. باحث في ت

باحث وناشــــــط ســــــياســــــي وكتب عدة  تعريب مصــــــطلحات الرياضــــــيات من اللغات األجنبية الى العربsية.. باحث في موضــــــوع عام
سوريا. يعمل في  التدريس الجامعي والبحث العلمي في عدة جامعات عربsية دراسات ومقاالت حول السياسة الروسية في 

عضـــــو  .نيويpورك) –(لندن  2009الدولية لتاريpخ وفلســـــفة العلوم العربsية واإلســـــالمية  عضـــــو الجمعية .1985منذ عام  وأجنبية
 ).2012رابطة الكتاب السوري¬ني (

 قام بإعداد وترجمة خمس كتب جامعية في الرياضيات.
روســـــــي عربي لمصـــــــطلحات  والفلســـــــفي، قاموسفي تاريpخ الرياضـــــــيات وتطورها الفكري  كما أعد المؤلفات التالية: موجز

حول دراســـة المخطوطات  ).قيد النشـــرآالف مصـــطلح ( 9انجليزي عربي لمصـــطلحات الرياضـــيات يحتوي على  معجم، الرياضـــيات
 ).%80ة اإلنجاز بالعربsية في روسيا (نس

 

 
  مروان قبالن

مروان لجنة منتدى الدراســــــات رئيس وحدة تحليل الســــــياســــــات في المركز العربي للبحوث ودراســــــات الســــــياســــــات. ويpرأس د. 
الخليجية والدراســــات المعاصــــرة في ســــوريا في أكربس. قبل انضــــمامه إلى أكربس، شــــغل قبالن منصــــب عميد كلية العالقات 
الدولية والدبلوماســية في جامعة كاالمون في دمشــق، ســوريا. أعد نظرية ســياســية دولية في جامعة مانشــســرت، المملكة 

ســــياســــية، جامعة دمشــــق. كما كان عضــــوا في مجلس إدارة مركز الدراســــات والبحوث االســــرتاتيجية المتحدة وكلية العلوم ال
بجامعة دمشـــــق. وتشـــــمل اهتمامات قبالن البحثية الســـــياســـــة الخارجية واألمنية في الشـــــرق األوســـــط والتغيsري االجتماعي 

واإلنجليزية، وهو مؤلف عدة كتب  والحركات اإلســـــالمية الســـــياســـــية. وهو مســـــاهم منتظم في العديد من الصـــــحف العربsية
ومقاالت عديدة عن ســوريا والشــرق األوســط. وتشــمل المنشــورات المختارة: الســياســة الخارجية الســورية والواليات المتحدة، 

 في زائر محاضــــــر2013العداوة والصـــــــداقة (محرران)  والعالقات الرتكية الســـــــورية: بني 2009من بوش إلى أوباما، (محررون)، 
 رنامجب وأوراسيا روسيا في أكاديمي وشريك بطرسربج سان في األوروبية الجامعة في األوسط الشرق في السياسي االقتصاد
 انتهاء بعد. طهران في الروسية السفارة في السياسي القسم في كملحق عمل ،2009 عام إلى 2006 عام من. هاوس تشاتام
 على اصخ بشــــكل الرتكيز مع المســــتقل والباحث الســــياســــي المحلل مهنة كوزانوف الدكتور بدأ الروســــية، الخارجية وزارة مع واليته
: ريالســـو والصـــراع روســـيا األخرية كوزانوف منشـــورات وتشـــمل. األوســـط الشـــرق في الروســـية الخارجية والســـياســـة الحديثة إيpران

 ).2016 بريس، جريالش: برلني لندن،( لموسكو واالسرتاتيجية واإلقليمية المحلية المصالح
 

 

  يوري بارمني

 الشــــرق يغطي الروســــي الدولية الشــــؤون مجلس في خبري أيضــــا وهو. موســــكو في يعمل للمخاطر اســــرتاتيجي مســــتشــــار
 لعالقاتا قسم في بارمني السيد كتب. سوريا في الصراع وكذلك المنطقة تجاه موسكو وسياسة أفريقيا، وشمال األوسط
 مهتم وهو. والكويــت البحريpن في الفــاشـــــــلــة العربي الربsيع احتجــاجــات في أطروحتــه بحــث كــامربيــدج، جــامعــة من الــدوليــة

 .الخليجية دولوال روسيا في القوقاز شمال بني القائمة والعالقات الخليجية بالسياسة
 

 


