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 على رافقتها عميقة تحوالت عامين من أكثر قبل العربي الربيع ثورات أولى تفجر منذ العربية المنطقة تشهد
 صعيد على أما. الديمقراطي االنتقال تعقيدات عن فضال واقتصادية وأمنية سياسية تحديات الداخل صعيد
 وخاصة والعالمية، اإلقليمية بالقوى دولها عالقة رسم فيها يعاد جديدة بمرحلة تنبئ التحوالت هذه فإن الخارج

 .منها الصاعدة

 معمق نقاش إلى تحتاج قضايا عدة في الصاعدة والعالمية اإلقليمية القوى مع المنطقة دول اهتمامات وتلتقي
 إلى باإلضافة اإليراني، النووي والملف اإلسرائيلي العربي الصراع القضايا تلك مقدمة في ويأتي. مشترك وفهم

 الديمقراطي االنتقال يطرح كما. اإلقليمي واالستقرار األمن مجاالت في والتعاون االقتصادية العالقات مستقبل
 النظام مؤسسات وإقامة الدستوري، البناء قبيل من ملحة أسئلة االنتقالية المراحل وإدارة العربي الربيع بلدان في

 .اإلنسان حقوق واحترام العامة الحريات وضمان والثقافي، السياسي التعدد وإدارة الديمقراطي،

 مركز ينظم الصاعدة، والعالمية اإلقليمية والقوى العربي العالم بين التفاعل من إطار في القضايا هذه لمناقشة
 يوم تقام" وطموحات رؤى: الصاعدة العالمية والقوى الجديدة اإلقليمية القوى: "حول ندوة تللدراسا الجزيرة
  .السابع الجزيرة منتدى فعاليات هامش على ،3162 مارس 61 السبت
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 ندوة:
 الصاعدة: تحديات مشتركة" العالمية والقوى الجديدة اإلقليمية القوى"

 التفصيل التوقيت الفقرة

 03:90 09:00 االفتتاح

 كلمة ترحيبية
 مدير مركز الجزيرة للدراساتد. صالح الدين الزين، 

 

 الجلسة

 ىـاألول
09:30 00:00 

 تحديات وتعقيدات ..العربيةالمنطقة 

 الديمقراطي االنتقال سياق في والعرقية الدينية األقليات .6
 المنادي أحمد - فرح باولو

 المسألة الطائفية وتعقيداتها المحلية واإلقليمية .3
 ظفر اإلسالم خان

 وانعكاساته على أمن الخليج والمنطقة العربية اإليراني النووي الملف .2
 عبد األمير موسوي - عبد اهلل باعبود

 تنامي التيارات الجهادية: مخاطر عابرة للحدود .4
 العجمي الوريمي -فريدوم أونوهوا 

 

 11:30 11:00 جلسة خاصة

 إطالق كتاب
 مـروان بشـارة  | "وعود الثورات العربية ومخاطرها"العربي الخفي.. 

 شاي استراحة 12:00 11:30 

 الجلسة

 الثانية
12:00 13:30 

 وآفاق التعاون العالمية االقتصادية التحديات

 التحديات االقتصادية في المراحل االنتقالية: دروس وتجارب .6
 غزوان مصري - بانت غيريجيش

 الصاعدة والقوى الدولية العربي العالم بين االقتصادي التعاون آفاق .3
 خالد شمس - جاسم حسين

 عالمي عادل اقتصاد بناء آليات .2
 القادر ولد أحمدوعبد  - عبد الحي زلوم

 الغداء استراحة 15:00 13:30 
 


