
 

 

 بالتعاون مع
 ندوة: 

 في المشرق المسألة الكردية
 3131يناير  31-31الدوحة، 

 اليوم األول |نامج الندوة بر
 التفصيل التوقيت الفقرة

 التسجيل 09:00 8:00 

اجللسة 

 االفتتاحية
09:00 09:30 

 مركز اجلزيرة للدراسات

 املركز العراقي للدراسات االسرتاتيجية

 يف املشرق املسألة الكرديةحول  كلمة تأطريية
    

 13:00 09:30 اجللسة األوىل

 راقــــة يف العــة الكرديــألـــاملس

 : عقد التاريخ  ومفاعيل السياسةتطورات القضية الكردية يف العراق

 أستاذ جامعي وسفري عراقي سابق يف باريس – غازي فيصل

 النظام الفيدرالي والدولة الوطنية

 أستاذ جامعي يف جامعة صالح الدين – جوتيار عقراوي

 رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف الربملان العراقي – سليم اجلبوري

 أثر جتربة إقليم كردستان على حميطها االقليمي

 سياسي وأكادميي – ظافر العاني

 احلراك السياسي يف كردستان : واقع وآفاق

 أستاذ جامعي يف جامعة صالح الدين – عبد احلكيم خسرو

 الغداء 15:00 13:00 

 17:00 15:00 انيةاجللسة الث

 ســـوريــةة يف ــة الكرديــألـــاملس

 : قراءة تارخييةأكراد سوريا

 ةعضو اجمللس الوطين الكردي يف سوري – فاروق إمساعيل
 األحزاب واجلماعات الكردية والبحث عن أمنوذج

 ةناشط كردي من سوري – كامريان حاجو
 األكراد والثورة السورية : آفاق وتوقعات

 سابقًا رئيس اجمللس الوطين السوري – عبد الباسط سيدا

 ةيف سورينائب املراقب العام جلماعة اإلخوان املسلمني  – علي صدر الدين البيانوني

 رئيس اجمللس الوطين السوري – جورج صربة

 ختام أعمال اليوم األول



 

 

 بالتعاون مع
 ندوة: 

 في المشرق المسألة الكردية
 3131يناير  31-31الدوحة، 

 ثانياليوم ال |نامج الندوة بر
 

 التفصيل التوقيت الفقرة
 

 11:00 09:00 ثالثةاجللسة ال

 تركيـــــاة يف ــة الكرديــألـــاملس

 أكراد تركيا والدولة الرتكية احلديثة

 ناشط حقوقي يف املسألة الكردية – أوغلو يلماز أنصار

 األكراد يف ظل حكم حزب العدالة والتنمية

 كاب صحفي يف جريدة طرف الرتكية – يلدراي أوغور

 رؤية حكومة العدالة والتنمية حلل املسألة الكردية يف تركيا

 رتكيابتاريخ الشرق األوسط احلديث  يف أستاذ مساعد – جنكيز تشاندر

 مستقبل العالقة بني األكراد والدولة الرتكية وأثرها على احمليط اإلقليمي

 ناشط يف املسألة الكردية – سيدات يورتداش

 اسرتاحة 11:30 11:00 

اجللسة 

 الرابعة
11:30 13:00 

 إيــــرانة يف ــة الكرديــألـــاملس

 تارخيية أكراد إيران قراءة

 باحث أكادميي يف جامعة أوكالند بنيوزيالند – حسني آغابوري

 سالمياألكراد بعد وصول احلكم اإل

 باحث أكادميي يف إيران – حممد علي مهتدي

 قليمياإليرانية وأثرها على احمليط اإل مستقبل العالقة بني األكراد والدولة

 ناشط يف املسألة الكردية – مشال بشري

 الكردستاني يف إيران قراطيميالد مسؤول العالقات اخلارجية يف احلزب – لقمان أمحدي

 الغداء 15:00 13:00 

اجللسة 

 تاميةاخل
15:00 17:00 

 

 نقاش مفتوح:

 قليمي ودولي متغريإحنو رؤية جديدة للمسألة الكردية يف املنطقة يف ظل وضع 

 

 الندوةختام أعمال 
 


