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“CONCORDIA PER COMMENTATIONEM” 

 ،)NESA( الشرق األدنى وجنوب آسیا عز�زي المشارك في ندوة مر�ز
 

 �جامعة الدفاع الوطني!   للدراسات االستراتیجیة NESAفي مر�ز  مأهًال وسهًال �ك
 

  الدفاعي   التعاون   في   واألردن  إسرائیل  بین  الثقة  تعز�ز�عنوان "االفتراضیة    NESAمر�ز  ة في ندوة  لمشار�لأهنئكم على اختیار�م  

  لتقییمهذه الندوة اهتماًما �بیًرا    وسوف تكّرس". لقد وضعنا الخطط لبرنامج مكثف �غطي مجموعة متنوعة من القضا�ا.  واألمني

 . واألردن إسرائیل بین مناألو  سالمفي مجالي ال تعاون  إقامة بلسُ 
 

  بین هناك سالم دافئ    �كن  لم   ،1994  عام   منذو .  الناتوحلف    خارج  من  المتحدة  للوال�ات  رئیسیان  حلیفان  واألردن  إسرائیلإن  

  في  مشتر�ة  مصالحتبقى للطرفین    ،الفلسطینیة  القضیة  حولبین اإلسرائیلیین واألردنیین    خالفات  وجود  رغمو .  و�سرائیل  األردن

تنامي  .  اإلقلیمي  االستقرار  تحقیق  منظمات  ومواجهة  والمیاه،  الطاقة   وأمن  األوسط،  الشرق   في  والتر�ي  اإلیراني  النفوذإن 

 واألردنیین لإلسرائیلیین فرًصا�لها توفر  �ورونا، فیروس جائحة لمحار�ة طیار دون المسیرة  الطائرات  واستخدام ،العنیف التطرف

  المختلفة،   النظر  وجهات  سماع  خالل   من و .  القضا�ا  هذه  وتحلیل  شرحل  الندوة   هذه  تسعى.  األمني  التعاون و   الثقة  تعز�زمن أجل  

 . األطراف لجمیع استراتیجیة وطنیة �مصلحة الثقة وترسیخ التعاون  تعز�ز سبل الستكشاف أرضیة صلبة المشار�ین لدىتكون س

 

 :من المشار�ینن هذه الندوة مكّ سوف تُ 

 و�سرائیل  األردن  على تؤثر التي الرئیسیة واالقتصاد�ة واألمنیة والسیاسیة االجتماعیة القضا�ا فهم •

 فیها تتباعد والمواضیع التي واإلسرائیلیة األردنیة واألهداف المصالح  فیها  تتوافق التي  المواضع تحدید •

 الفجوات سد في المتحدة الوال�ات دور تحلیل •

 المتبادل  التعاون  وتعز�ز الثقة بناء فرص تقییم •

 1994 عام المبرمة  السالم معاهدة احترام �أهمیة االعتراف •

 الثنائیة  العالقات لتحسین الخیارات تدارس •

 االصطناعي  والذ�اء السیبراني واألمن  والطاقة المیاه مجاالت في التعاون  فرص استكشاف •

 العنیفة المتطرفة المنظمات لمواجهة استراتیجیات وضع •

 



 
 جامعة الدفاع الوطني 

 NESA -مركز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة
 5066-20319واشنطن، العاصمة 

 
 
 

“CONCORDIA PER COMMENTATIONEM” 

من منطقة الشرق األدنى   ماالستراتیجیة مباشرة مع نظرائكندوة لتقد�م منتدى فر�د من نوعه لمناقشة القضا�ا  هذه التم تصمیم  

أنك الحكومة األمر�كیة، وخبراء متخصصین، وعلماء، ومستشار�ن. نحن نعلم  على    ون ستحصل  موجنوب آسیا، ومسؤولین في 

، وجدنا أن  فائدة جّمة من هذه الفرصة �إجراء مناقشات مفتوحة وصر�حة مع المشار�ین اآلخر�ن في الندوة. مع مرور الوقت

الندوة  الأفضل   التفاعل یثري تجر�ة  المتحدثین ومع �عضهم �عًضا، ووجدنا أن هذا  المشار�ون مع  ندوات تأتي عندما یتفاعل 

 . األفكار التي �خرج بها المشار�ون و 
 

ستقبل اصمة في المشخصًیا هنا في واشنطن، الع م�ما أتمنى أن ألتقي �ك ،م�النسبة لك أرجو أن تكون هذه التجر�ة مجز�ة للغا�ة

 !القر�ب
 

 مع فائق االحترام والتقدیر،

 

 . وولف  �هتیري أ
 الوال�ات المتحدة األمر�كیة ،  لواء (متقاعد)

 مدیر مر�ز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة
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 فهرس 
 

تتهك ئكذلضى ثك ئك ل  كٮدمئ
 

 جدول أعمال البرنامج 
 

 السیر الذاتیة 
 NESAمركز  -
 المتحدثون  -

 
 ن قائمة المشاركی

  

 

 وصف البرنامج: 
. قطدافًئا    سالًما  ، لم �كن السالم بین األردن و�سرائیل1994لمتحدة من خارج الناتو. منذ  ن للوال�ات این رئیسییإسرائیل واألردن حلیفتعد  

في تحقیق االستقرار اإلقلیمي.   إلسرائیلیین واألردنیینل  هناك مصالح مشتر�ةإن  فود خالفات حول القضیة الفلسطینیة،  وجعلى الرغم من  و 
ا  ولعل النفوذ  الطاقة والمیاهصعود  الشرق األوسط، وأمن  في  الطائرات ، ومإلیراني والتر�ي  العنیفة، واستخدام  المتطرفة  المنظمات  واجهة 

 التعاون األمني. وز�ادةوفر فرًصا لإلسرائیلیین واألردنیین لتعز�ز الثقة �لها ت، طیار لمحار�ة جائحة فیروس �ورونادون المسیرة 
 

الستكشاف   قوي كون لدى المشار�ین أساس  �وف  ، سوجهات النظر المختلفةل  االستماع  عبرو شرح وتحلیل هذه القضا�ا.  لتسعى هذه الندوة  
 :التعاون �مصلحة وطنیة استراتیجیة لجمیع األطراف. في نها�ة هذه الندوة سیكون المشار�ون قادر�ن على الثقة وز�ادة سبل تعز�ز 

 

 القضا�ا االجتماعیة والسیاسیة واألمنیة واالقتصاد�ة الرئیسیة التي تؤثر على األردن و�سرائیل إدراك •

 تتوافق المصالح واألهداف األردنیة واإلسرائیلیة وأین تتباعد  أینتحدید  •

 تحلیل دور الوال�ات المتحدة في سد الفجوات •

 بناء الثقة وتعز�ز التعاون المتبادل تقییم فرص  •

 1994المبرمة عام میة احترام معاهدة السالم االعتراف �أه •

 خیارات تحسین العالقات الثنائیة  تداُرس •

 فرص التعاون في مجاالت المیاه والطاقة واألمن السیبراني والذ�اء االصطناعي  شافستكا •

  العنیف التطرفمنظمات وضع استراتیجیات لمواجهة  •
 

في مر�ز الشرق األدنى وجنوب    والطلبةمخصصة حصرً�ا الستخدام الهیئة التدر�سیة  محتو�ات هذه الوثیقة ملك لحكومة الوال�ات المتحدة و 
). ال ُ�سمح �أي نشر آخر دون موافقة صر�حة من مدیر مر�ز NDU) أو جامعة الدفاع الوطني (NESAآسیا للدراسات االستراتیجیة (

NESA  ورئیسNDU . 
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 آب/ أغسطس  12الخمیس  آب/ أغسطس  11األربعاء  آب/ أغسطس  10الثالثاء  آب/ أغسطس 9االثنین 

كلمة ترحیبیة لمدیر الدورة 
ولمحة عامة عن الندوة  

كلمة ترحیبیة للعمید 
األكادیمي

 كلمة ترحیبیة للمدیر

 استراحة 

(1) 
عاًما على السالم بین    27

: الماضي األردن وإسرائیل
 والحاضر والمستقبل

 استراحة 

الخر�جین   لمحة عامة عن
 واإلعالم واالتصاالت

(2) 
الوالیات المتحدة عالقة

االستراتیجیة مع إسرائیل  
 واألردن

(3) 
الطائرات المسیّرة وأمن 

 الحدود 

 استراحة 

(4) 
التھدیدات عبر الوطنیة 

 ومكافحة المتطرفین العنیفین 

(5) 
أمن الطاقة والمیاه في  

 األردن وإسرائیل 

 استراحة 

(6) 
البحرياألمن 

(7) 
األمن السیبراني والذكاء  

 االصطناعي 

 استراحة 

(8) 
 تسلیح المعلومات المضللة 

 اختتام البرنامج

 الندوة  روا�ط غرف

 الغرفة الرئیسیة:
https://us.bbcollab.com/guest/4b1004d6c8254629bcbb20669c99d97b 

+1-571-392-7650
 PIN :359 722 5431رقم 

 :العربیةغرفة اللغة  
https://us.bbcollab.com/guest/db7c49bd42284c109166587633228f95 

+1-571-392-7650
 PIN :135 129 3469رقم 

غرفة اللغة  العبریة: 
 https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e

+1-571-392-7650
 PIN :471 914 5227رقم 

https://us.bbcollab.com/guest/4b1004d6c8254629bcbb20669c99d97b
https://us.bbcollab.com/guest/db7c49bd42284c109166587633228f95
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
https://us.bbcollab.com/guest/d3b7fd8088004baa9ca86dafd635ec7e
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 بتوقیت شرق الوال�ات المتحدة) مدرجة (جمیع األوقات     أغسطس /آب  9 االثنین
هاوس الخاصة �عدم َنْسب المعلومات للمتكلم. یتم حث �افة المشار�ین  تشاثامستكون جمیع المناقشات غیر قابلة للنشر، �موجب قواعد 

 على المساهمة في المناقشة في جمیع الجلسات.
 

 ولمحة عامة عن الندوة   مدیر الدورةل یةترحیب كلمة    06:45  – 06:30
Dr. Michael Sharnoff ،مر�ز  ،مشارك أستاذNESA  للدراسات اإلستراتیجیة 

 

 عمید األكاد�ميلل یةترحیب كلمة     07:00  – 06:45
Dr. Roger Kangas  ، مر�ز  أكاد�مي،عمیدNESA  للدراسات اإلستراتیجیة 

 

 للمدیر یةترحیب كلمة    07:15  – 07:00
LTG Terry A. Wolff, USA (Ret.) ،مر�ز  ،مدیرNESA  للدراسات اإلستراتیجیة 

 

 استراحة   07:30  – 07:15
 

 عاًما على السالم بین األردن و�سرائیل: الماضي والحاضر والمستقبل 27 : 01الجلسة       09:00  – 07:30
ب: تكح  للدراسات اإلستراتیجیة  NESAمر�ز  ،مشارك أستاذ، Dr. Michael Sharnoff  لتيد ئك

ثتت:  أستاذ فخري في تار�خ الشرق األوسط، جامعة تل أبیب ،  Dr. Asher Susser ئكصئ
 

، وتقدم خیارات لضمان العالقات الثنائیة الیوم أین وصلت، وتناقش و�سرائیل  األردنمعاهدة السالم بین  جذورهذه الجلسة  وف تبحثس
 في السنوات المقبلة.البالغ األهمیة هذا اإلنجاز الدبلوماسي  اإل�قاء على

 
 قراءات:

 السالم لألردن و�سرائیل ممرر عاًما، تذ�ّ  25�عد 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-
peace-for-jordan-and-israel/  

 

 عاًما  25هناك أي احتفاالت، لكن اتفاقیة السالم اإلسرائیلیة األردنیة صمدت لمدة  ر�ما لیست
https://www.mei.edu/publications/there-may-not-be-any-celebrations-israeli-jordanian-peace-agreement-
has-endured-25  

 

 لعالقات اإلسرائیلیة األردنیة المتوترة حول ااإلقلیمیة  الرهانات
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-
soured-israeli-jordanian-relations  

 

 األردن �عد ترامب: بین األمل والر�بة في الشرق األوسط 
https://rusi.org/commentary/jordan-after-trump-between-hope-and-uncertainty-middle-east  

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-for-jordan-and-israel/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/10/23/25-years-on-remembering-the-path-to-peace-for-jordan-and-israel/
https://www.mei.edu/publications/there-may-not-be-any-celebrations-israeli-jordanian-peace-agreement-has-endured-25
https://www.mei.edu/publications/there-may-not-be-any-celebrations-israeli-jordanian-peace-agreement-has-endured-25
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/jordan/regional-stakes-soured-israeli-jordanian-relations
https://rusi.org/commentary/jordan-after-trump-between-hope-and-uncertainty-middle-east
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 استراحة    09:15 – 09:00

 

 لمحة عامة عن الخر�جین واإلعالم واالتصاالت    09:30  – 09:15
  للدراسات االستراتیجیة NESA، مر�ز اإلعالم واالتصاالت، Ms. Nancy Luong : ةالمتحدث

 

 عالقة الوال�ات المتحدة االستراتیجیة مع إسرائیل واألردن  :02الجلسة  11:00  – 09:30
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  مدیر الجلسة

 ، معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى Taubeزمیل أول في ، Mr. David Schenker : المتحدث
 

الجلسة    ستوّفر االستراتیجیة  العالقة    حول واسعة    إحاطة هذه  المتحدة  وسوال�ات  واألردن.  إسرائیل  تطو تمع  �یفیة  في  العالقة�بحث    ، ر 
 والمساعدة في تحقیق االستقرار اإلقلیمي.  لدعمهماوالجهود التي تبذلها واشنطن   ،والتحد�ات التي تواجه �ال البلدین 

 

 قراءات: 
 ة األردنیة والصراع اإلسرائیلي الفلسطیني في عھد بایدنمستقبل العالقات األمریكی

https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29263/the-future-of-us-jordan-relations-and-the-israel-
palestine-conflict-under-biden 

 
 jordan/-with-cooperation-security-s-https://www.state.gov/u  التعاون األمني األمریكي مع األردن

 
 israel/-with-relations-s-https://www.state.gov/u  ئیة:العالقات األمریكیة مع إسرائیل: صحیفة وقائع العالقات الثنا

 
 األردن والوالیات المتحدة عالقات إعادة تعریف األمن في 

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/redefining-security-jordan-us-relations  
 

 الیومبرنامج اختتام      11:00
 
  

https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29263/the-future-of-us-jordan-relations-and-the-israel-palestine-conflict-under-biden
https://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/29263/the-future-of-us-jordan-relations-and-the-israel-palestine-conflict-under-biden
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-jordan/
https://www.state.gov/u-s-relations-with-israel/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/redefining-security-jordan-us-relations
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 أغسطس /آب 10الثالثاء 
 

 التحقق من اتصال المشار�ین وتفقد حضورهم     07:00  – 06:30
 

  الطائرات المسّیرة وأمن الحدود : 03الجلسة    08:45  – 07:00
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  مدیر الجلسة
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مساعد أستاذ، Professor David Des Roches المتحدث: 

 

الخارج إلى بلدانهم    متطرفيعودة  و   ،األنفاق العابرة للحدودو   ،تجارة المخدراتو   ، الكیماو�ة والبیولوجیة من سور�او تهر�ب األسلحة التقلید�ة  إن  
�یفیة استخدام الوال�ات   منتبحث هذه الجلسة الدروس المستفادة  وف  مخاوف أمنیة على استقرار األردن و�سرائیل. س  �لها تشكل  ،األصلیة

 تعز�ز التعاون الحدودي واألمني بین األردن و�سرائیل.من أجل مع المكسیك  حدودهاعلى طول  المسّیرةالمتحدة للطائرات 
 

 قراءات: 
مكلفة، وتهدیدات موثوقة: مستقبل الطائرات المسلحة دون طیار وخیار استخدامها القسري"، مجلة الدراسات آمي ز�غارت، "معارك غیر 

 ) 1، 43، المجلد 2020االستراتیجیة (
https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/01402390.2018.1439747?needAccess=true  

  

 ا�ة للفیروسات في االستج مسّیرةإسرائیل واألردن من بین دول الشرق األوسط التي تنشر طائرات 
https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-among-mideast-countries-deploying-drones-in-virus-
response/  

 

 الحدود�ةاألمنیة األمر�كیة و�ناء القدرات الدفاعیة  األردن: المساعدة
https://www.mei.edu/publications/jordan-us-security-assistance-and-border-defense-capacity-building  
 

 وأجهزة االستشعار والذ�اء االصطناعي بدور�ات على الحدود  المسیرة الجدار "األكثر ذ�اًء": �یف تقوم الطائرات
https://www.vox.com/recode/2019/5/16/18511583/smart-border-wall-drones-sensors-ai  

 

   استراحة     09:00  – 08:45
 

 التهدیدات عبر الوطنیة ومكافحة المتطرفین العنیفین  : 04الجلسة    10:45  – 09:00
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  مدیر الجلسة
مؤسس ورئیس مر�ز و  األردنیةعمید سابق في دائرة المخابرات العامة ، Dr. Saud Al-Sharafat المتحدث: 

 ُشرفات لدراسات و�حوث العولمة واإلرهاب
 

https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/01402390.2018.1439747?needAccess=true
https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-among-mideast-countries-deploying-drones-in-virus-response/
https://www.timesofisrael.com/israel-jordan-among-mideast-countries-deploying-drones-in-virus-response/
https://www.mei.edu/publications/jordan-us-security-assistance-and-border-defense-capacity-building
https://www.vox.com/recode/2019/5/16/18511583/smart-border-wall-drones-sensors-ai
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تناقش هذه الجلسة السبل التي  وف  . سواستقرارهما  واإلرهاب الداخلي تهدد أمن األردن و�سرائیل  والراد�كالیة،  ،التطرف العنیف  منظماتإن  
و�سرائ لألردن  خاللها  �مكن  من  تحمیایل  عبر  أن  األمنیة  والتهدیدات  العنیف  التطرف  منظمات  من  االستقرار  الوطنیة    حدودهما  لتعز�ز 

 في المنطقة.  المدى الطو�ل
 

 قراءات: 
 دور مؤثر في مكافحة التطرف العنیف النساء �مكنهن لعب

http://www.jordantimes.com/news/local/women-can-play-influential-role-countering-violent-
extremism%E2%80%99  

 

 تقییم اإلستراتیجیة الوطنیة األردنیة لمكافحة التطرف العنیف
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assessing-jordans-national-strategy-combat-violent-
extremism 

  

 في متناول الید من داعش مكافحة اإلرهاب: إسرائیل لدیها تهدید محليخبیر 
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-has-homegrown-isis-threat-in-hand-says-expert-1.5390904  

 

 مقاتلي داعش في مصر �جزء من اتفاقیة سر�ة لمكافحة اإلرهاب�ستهدفون اإلسرائیلیون 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israelis-target-isis-fighters-in-egypt-as-part-of-
covert-counterterrorism-pact/2018/02/03/9b853bcc-091b-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html 

 

 الیومبرنامج اختتام     10:45
  

http://www.jordantimes.com/news/local/women-can-play-influential-role-countering-violent-extremism%E2%80%99
http://www.jordantimes.com/news/local/women-can-play-influential-role-countering-violent-extremism%E2%80%99
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assessing-jordans-national-strategy-combat-violent-extremism
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/assessing-jordans-national-strategy-combat-violent-extremism
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-has-homegrown-isis-threat-in-hand-says-expert-1.5390904
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israelis-target-isis-fighters-in-egypt-as-part-of-covert-counterterrorism-pact/2018/02/03/9b853bcc-091b-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/israelis-target-isis-fighters-in-egypt-as-part-of-covert-counterterrorism-pact/2018/02/03/9b853bcc-091b-11e8-8777-2a059f168dd2_story.html
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 أغسطس /آب 11األر�عاء 
 

 التحقق من اتصال المشار�ین وتفقد حضورهم     07:00  – 06:30
 

 أمن الطاقة والمیاه في األردن و�سرائیل : 05الجلسة     08:45  – 07:00
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  مدیر الجلسة
 والدراسات البیئیة �جامعة حیفامحاضر أول، قسم الجغرافیا ، Dr. David Katz المتحدث: 

 

نقل التكنولوجیا اإلسرائیلیة �ما أن  مناطق أخرى ذات أهمیة استراتیجیة لألردن و�سرائیل.  المشتر�ة في البحر المیت و مشار�ع الطاقة    تعد
الیرموك   میاه  وتقاسم  األردن  مشترك.  ُ�عّدان  إلى  اهتمام  توضح  موضع  المتجددة سوف  الطاقة  لمشار�ع  �مكن  �یف  وتحلل  الجلسة  هذه 

�ال البلدین على تحقیق أهدافهما ، ومساعدة  للتعاون األمني  فرصٍ   وخلق،  اعیة واقتصاد�ة إلسرائیل واألردنفوائد اجتم  توفیرومشار�ة المیاه  
 تخفیف آثار تغیر المناخ.ب المتعلقة

 

 قراءات: 
 سرائیل الطر�ق إلى أمن الطاقة في األردن و�

https://environment-review.yale.edu/road-energy-security-jordan-and-israel  
 

 east/-middle-cooperation-https://foreignpolicy.com/2020/09/17/water  ال تسّیسوا المیاه
 

 basin/-river-jordan-scarcity-water-https://tcf.org/content/report/coping  مواجهة ندرة المیاه في حوض نهر األردن
 

  اكتشافات الغاز الطبیعي وأمن الطاقة في إسرائیل
https://gjia.georgetown.edu/2020/05/25/natural-gas-discoveries-and-israels-energy-security/ 

   
 األردن و�سرائیل وفلسطین لحل معضلة الطاقة سعي 

https://moderndiplomacy.eu/2021/02/25/jordan-israel-and-palestine-in-quest-of-solving-the-energy-
conundrum/ 

 

 استراحة    09:00  – 08:45
 

 األمن البحري  : 06الجلسة    10:45  – 09:00
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  مدیر الجلسة
 مؤسس والرئیس التنفیذي لشر�ة "آي. آر. �ونسیلیوم"  ، Dr. Ian Ralby المتحدث: 

 

تناقش هذه الجلسة أهمیة األمن البحري في إیالت وف روا�ط االتصال بین مینائي العقبة و�یالت ضرور�ة لمنع وقوع الحوادث. س إن
 الثقة.تعز�ز ، وستعرض استراتیجیات للمساعدة في تحسین التعاون و والبحر المیت ، والبحر األحمر ،والعقبةوحولها، 

https://environment-review.yale.edu/road-energy-security-jordan-and-israel
https://foreignpolicy.com/2020/09/17/water-cooperation-middle-east/
https://tcf.org/content/report/coping-water-scarcity-jordan-river-basin/
https://gjia.georgetown.edu/2020/05/25/natural-gas-discoveries-and-israels-energy-security/
https://moderndiplomacy.eu/2021/02/25/jordan-israel-and-palestine-in-quest-of-solving-the-energy-conundrum/
https://moderndiplomacy.eu/2021/02/25/jordan-israel-and-palestine-in-quest-of-solving-the-energy-conundrum/
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 قراءات: 
 

 االستراتیجیة لتحول إسرائیل إلى البحرالتداعیات 
https://warontherocks.com/2019/09/the-strategic-implications-of-israels-turn-to-the-sea/ 

 

 project/-sea-dead-https://www.ecomena.org/red  التداعیات والعالجات: المیت –حمر ع نقل میاه البحر األمشرو 
 

 عوامل نجاح وفشل التعاون البیئي العابر للحدود: مشار�ع في خلیج العقبة
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
EwjR2Y_xubfvAhXVFlkFHffVCvc4ChAWMAd6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fportman.net.tech
nion.ac.il%2Ffiles%2F2012%2F07%2FPortman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-
1.pdf&usg=AOvVaw2xyhj7-_H14N7yPt-R9eZg 

 
 الیومبرنامج اختتام      10:45

https://warontherocks.com/2019/09/the-strategic-implications-of-israels-turn-to-the-sea/
https://www.ecomena.org/red-dead-sea-project/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR2Y_xubfvAhXVFlkFHffVCvc4ChAWMAd6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fportman.net.technion.ac.il%2Ffiles%2F2012%2F07%2FPortman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf&usg=AOvVaw2xyhj7-_H14N7yPt-R9eZg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR2Y_xubfvAhXVFlkFHffVCvc4ChAWMAd6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fportman.net.technion.ac.il%2Ffiles%2F2012%2F07%2FPortman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf&usg=AOvVaw2xyhj7-_H14N7yPt-R9eZg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR2Y_xubfvAhXVFlkFHffVCvc4ChAWMAd6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fportman.net.technion.ac.il%2Ffiles%2F2012%2F07%2FPortman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf&usg=AOvVaw2xyhj7-_H14N7yPt-R9eZg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR2Y_xubfvAhXVFlkFHffVCvc4ChAWMAd6BAgGEAM&url=https%3A%2F%2Fportman.net.technion.ac.il%2Ffiles%2F2012%2F07%2FPortman_2017_Teff_seker_RSMPP_Factors-1.pdf&usg=AOvVaw2xyhj7-_H14N7yPt-R9eZg
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 أغسطس /آب 12الخمیس 
 

 التحقق من اتصال المشار�ین وتفقد حضورهم      07:00  – 06:30
 

 األمن السیبراني والذ�اء االصطناعي : 07الجلسة     08:45  – 07:00
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  مدیر الجلسة

 ، المجلس األطلسي Cyber Statecraftمبادرة ل  المساعد مدیرال، Mr. Simon Handler  :انالمتحدث
Mr. Wyatt Hoffman،  زمیل �احث، مر�ز األمن والتكنولوجیا الناشئة، جامعة جورج تاون 

 

حكومیة  إن   وغیر  حكومیة  جهات  قبل  من  الحساسة  المعلومات  وتسر�ب  آلالقرصنة  القومي.  تؤدي  �األمن  ضارة  الذ�اء و ثار  أن  رغم 
سوف ، إال أنه �مكن استخدامه أ�ًضا الكتشافها والتخفیف من حدتها.  التهدیدات السیبرانیة  من  هم في عدد) �مكن أن �س AIاالصطناعي (

الجلسة و   تبحث البلدین على مواجهة هذه هذه  أن تساعد �ال  �الذ�اء االصطناعي  المدعومة  السیبراني  األمن  لحلول  �مكن  تتناول �یف 
 التهدیدات والمساهمة في االستقرار اإلقلیمي.

 

 قراءات: 
 ملة لألمن السیبرانياألردن یتبنى تشر�عات شا

https://www.mei.edu/publications/jordan-adopts-sweeping-cybersecurity-legislation  
 

 ز�ادة التعاون العلمياتفاق السالم العر�ي اإلسرائیلي �غذي األمل في 
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02688-5  

 

 إسرائیل تجد نظام ذ�اء اصطناعي للمساعدة في القتال في المدن 
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2020/02/05/israel-finds-an-ai-system-to-help-fight-in-cities/  

 

 ترونیة: اآلن �عد خروج ترامب من االتفاق النووي، قد تستعرض إیران قوتها اإللك202األمن السیبراني 
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-
cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-
muscle/5af1d96030fb042db57973cb/  

 

 استراحة    09:00  – 08:45
 

 تسلیح المعلومات المضللة : 8الجلسة    10:45  – 09:00
 للدراسات االستراتیجیة  NESA، مر�ز مشارك ، أستاذDr. Michael Sharnoff :  الجلسةمدیر 

 Synackمنصة  ،محرر استراتیجي أول، Mr. Michael Sexton المتحدث: 
 

https://www.mei.edu/publications/jordan-adopts-sweeping-cybersecurity-legislation
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02688-5
https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/2020/02/05/israel-finds-an-ai-system-to-help-fight-in-cities/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-muscle/5af1d96030fb042db57973cb/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-muscle/5af1d96030fb042db57973cb/
https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2018/05/09/the-cybersecurity-202-now-that-trump-s-out-of-the-nuclear-deal-iran-may-flex-cyber-muscle/5af1d96030fb042db57973cb/
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رض على العنف. في ، و�مكن أن �ح�ضعف الثقة في الحكومة والمؤسساتتسلیح المعلومات ووسائل التواصل االجتماعي تحدً�ا معقًدا  ُ�عد
تحدد  وف  فیروس �ورونا واللقاح. س  وجائحةنتائج االنتخا�ات    �خصوص، أثارت المعلومات المضللة االنقسامات واالرتباك  األخیرة  اآلونة

و�بح    المضللة، وتقدم استراتیجیات لمواجهة المعلومات  المعلومات المضللة، وتحلل �یف �مكن تسلیحهاو   الخاطئةهذه الجلسة المعلومات  
 . انتشارها

 
 قراءات: 

 media-the-and-coronavirus-quality/jordan-https://en.ejo.ch/ethics   األردن: فیروس �ورونا واإلعالم
 

 عبر اإلنترنت  المعلومات المز�فةتكافح إسرائیل مع تأخر التطعیمات، 
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-
462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:~:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20s
urging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back.  

 

 الكاذ�ة تسلیح وسائل التواصل االجتماعي: خبراء هاینز في مزارع ترول واألخبار 
https://www.heinz.cmu.edu/media/2018/October/troll-farms-and-fake-news-social-media-weaponization  

 

 كیف �مكن لتسلیح المعلومات المضللة أن یؤدي إلى انهیار شبكة �هر�اء المدینة
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236517  

 

 2020كیف انتشرت مؤامرات �وفید و"األخبار الكاذ�ة" والمعلومات المضللة في عام  
https://www.bbc.com/news/av/world-55348574  

 

 الحكومات في مكافحة المعلومات المضللة  الذ�اء المنطقي ساعد�كیف 
https://www.govtech.com/sponsored/How-Logically-Helps-Governments-Fight-Misinformation.html  

 

 الندوة اختتام     10:45
 

 توز�ع استطالع الرأي الختامي على المشار�ین 
 

 الساعة الخامسة مساء بتوقیت شرق الوال�ات المتحدة  2021 آب/ أغسطس 18إعادته في موعد أقصاه �جب 
 

https://en.ejo.ch/ethics-quality/jordan-coronavirus-and-the-media
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:%7E:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:%7E:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back
https://apnews.com/article/israel-misinformation-coronavirus-pandemic-local-governments-museums-462b98e0ff0d7d5bf4400c84a61047b2#:%7E:text=JERUSALEM%20(AP)%20%E2%80%94%20After%20surging,Now%2C%20officials%20are%20fighting%20back
https://www.heinz.cmu.edu/media/2018/October/troll-farms-and-fake-news-social-media-weaponization
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0236517
https://www.bbc.com/news/av/world-55348574
https://www.govtech.com/sponsored/How-Logically-Helps-Governments-Fight-Misinformation.html
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تیري وولف    اللواء  �شغل الالمتقاعد  آسیا   مدیرمنصب  األدنى وجنوب  الشرق  لمر�ز 
. تقاعد من الجیش األمر�كي في شباط/  2014للدراسات االستراتیجیة منذ حز�ران/ یونیو  

منصب مدیر   توّلیهخالل  عملسنة خدمة.   34�عدما أنهى ما یز�د عن  2014فبرایر 
، وذلك  داعش  لمحار�ة  وليدال لتحالف  ل  )DSPE(  الخاص  الرئاسيبعوث  لمل  امر�ز الشرق األدنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة نائبً 

 شباط/ فبرایر).   19 –تشر�ن الثاني/ نوفمبر  15شهًرا (من   39لمدة 
 

لهیئة األر�ان المشتر�ة من أیلول/    J-5)االستراتیجیة (  اتلخطط والسیاسل  المتقاعد وولف مدیرً ا  اللواء  تقلدهكان آخر منصب عسكري  
 .  2013ول/ د�سمبر األحتى �انون  2011سبتمبر 

 
أعوام    ةعسكر�ة إلى قیادة فرقة مدّرعة. أمضى قرا�ة العشر   مفرزةمن قیادة    �اتمستو ال  لعلى �  اقیاد�ً   ام الجنرال المتقاعد وولف منصبً تسلّ 

ومر�ز فرقة   العسكر�ة للتحالف، المساعدات تدر�بفر�ق و  ،قائًدا لفوج الفرسان المدّرع الثانيثالث جوالت في العراق عبر في ألمانیا وخدم 
 الوال�ات المتحدة (الفرقة المدّرعة األولى).

 
 :الو�االتالشؤون المشتر�ة بین    إضافة إلىالعاصمة    ،في واشنطن  والسیاساتالعسكر�ة  من العمل في االستراتیجیات  �متلك خبرة واسعة  

  وفي   ،أّول للعراق وأفغانستان  اومدیرً   س مجلس األمن القوميلرئی  ا خاًصا مساعدً حوالي عامین  ثم  ،  �عقید في هیئة األر�ان المشتر�ة  بدا�ةً 
 أعوام.  ةلمدة ثالثش داع لمحار�ة  الدوليلتحالف ل  الخاصالرئاسي لمبعوث ا نائبو  ،عامین من ألكثر J-5هیئة األر�ان المشتر�ة 

 
جامعة ال وحصل على درجات الماجستیر في الشؤون الدولیة من    ،بدرجة البكالور�وس في الهندسة  1979العسكر�ة عام  تخّرج من األكاد�میة  

 والكلیة الحر�یة البحر�ة.    ،و�لیة الدراسات العسكر�ة المتقدمة في فورت لیفینوورث یة،كاثولیكال
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س في و من �لیة �انیسی  یورك، خر�ج عسكري متمیز  نیووال�ة  ب  هامبورغ  المولود فيد�فید دبلیو الم،  
تولى السید الم   2013  كتو�رأول/  األواعتباًرا من تشر�ن  .  1977في عام    تقلیده الرتبةفالو وقد تم  و ب

 ). 2009 – 2007( بین للموظفین�عد خدمته رئیًسا  2010في نیسا مر�ز  مدیرمهام نائب  
 

 ة ستی�تیبة للعملیات اللوج  فصیل دعم وضا�طل  ا وقائدً   فصیل بنادقل  اعمله قائدً   مستهالً   واألر�ان ید الم عدة مناصب في القیادة  تولى الس
، حیث عمل �التوالي قائد  82الفرقة المجوقلة    تم تعیینه في  1985-1981  لواء برلین. و�ین  في   لكتیبة الثالثة، وفرقة المشاة السادسة،ل

 المشاة  وضا�ط عملیات لواء في فوج  السید الم �ضا�ط �تیبة  مساعد لواء. وعمل �عدهاو مقر القیادة وسر�ة مقر القیادة،    في  اقائدً و سر�ة،  
قیادة   . وتولى1994  –  1993من  الثامن عشر    ورئیس تدر�ب الفیلق المجوقل  ،1993  –  1991  من  82المظلي، والفرقة المجوقلة    504

فورت  وقاعدة    الثالث  الفیلقفي  ر�ان العامة،  ا لهیئة األو�ان سكرتیرً   1996  –  1994فورت هود من  قاعدة  و   الثالث  الفیلقفي  الفانتوم،  
 1997هود في 

 
  . 1999  - 1997) من  (عملیات المعلومات  والعملیات، في مدیر�ة العملیات  للتخطیط  المشتر�ةر�ان  ألل   رئیًسا  �عد ذلك  عمل السید الم 

- 2004فغانستان من (أ ر�ان قیادة القوات المشتر�ة في  ثم رئیًسا أل  2002  -   2000من    مر�كیة في الكو�تو�ان قائد القیادة المر�ز�ة األ
الدفاع في أفغانستان،  مدیًرا لمكتب و   عمل �شكل متوالٍ   2007  –  2006  ). من2005 لمكتب تحلیل    تا�ًعابین الو�االت    ومنسًقاز�ر 

 .مكتب وز�ر الدفاع)السیاسة الدفاعیة (
 

أستاًذا  وعمل  )  1990- 1985للحصول على الد�توراة من جامعة دیوك بین (  الدورات الدراسیةعلى الصعید األكاد�مي، أكمل السید الم  
 ة، عمل استاًذا لإلستراتیجیة في �لیة الحرب الوطنی2003. وخالل عام  مر�كیة في و�ست بو�نتعسكر�ة األكاد�میة الللتار�خ في األ  امساعدً 
وتحد�ات العولمة".   ستراتیجيتصال اإلفي مر�ز نیسا عن "اال  �ةنفیذالت  الندوة، أكمل  2006  جامعة الدفاع الوطني). في یونیو/ حز�رانفي (
�لیة القیادة واألر�ان العامة  و   الدورة المتقدمة لضباط المدفعیة،و ساسیة لضباط المشاة،  الم على الدورة األمل التعلیم العسكري للسید  تو�ش

 المشتر�ة.ر�ان . وهو ضا�ط مؤهل في األللجیش یةحر�ال  كلیةالو 
 

التحلیل في  أعماله  ح"  :وتشمل  �غداد والعودة"  إلى  �ابول  اإلمن  القرارات  �حلل  التي  یث  الرئیسیة  في  ستراتیجیة  الحملة  شكلت مسارات 
"جیش و.  2001فراد الجیش تم إعدادها لرئیس أر�ان الجیش في عام  هاز" دراسة نقد�ة لنظام استبدال أج " تشغیل الو  فغانستان والعراق.أ
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  ). "حرب عام 1991(  المراجعة العسكر�ة في عام   ر�ان الجیش، وتم نشره الحًقا في مجلة لباردة"، تحلیل تم إعداده لرئیس أما �عد الحرب ا
 كتاب األ�ام.ل"، بیبلیوغرافیا مشروحة 1812

 
 وسام النجمة البرونز�ة و   جوائز)،   3(  ستحقاقوائز)، ووسام االج   3(  المتفوقة للدفاع  وسام الخدمة وقد شملت الجوائز التي حصل علیها  

 وهو مخول �ارتداء  .ووسام ثناء الجیش  ،(جائزتان)  ةجائزتان)، ووسام الثناء للخدمة المشتر�(الخدمة الجدیرة �التقدیر  جائزتان)، ووسام(
 .، وشارة �بار المظلیین، وشارة األر�ان المشتر�ة، وشارة خبیر المشاةةشارة قوات المشا
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األكاد�مي و   روجر �انغاس  د. العمید  األدنى  أهو  الشرق  لدى مر�ز  الوسطى  آسیا  ستاذ دراسات 
�انغاس قبل ذلك منصب أستاذ دراسات آسیا الوسطى   د.شغل  .  ةوجنوب آسیا للدراسات االستراتیجی 

و�ان نائب مدیر   ألمانیا.�  رشنیش �ارتنكارمیغلألمن في    األورو�ي  جورج سي مارشال   لدى مر�ز
في واشنطن العاصمة، ومنسق الدورات التدر�بیة في    (SAIS)  المتقدمة  الدولیة   للدراسات  نیتز  إتش  بول  مدرسةمعهد آسیا الوسطى في  

في  (OMRI)   عالم المفتوحمعهد �حوث اإل  فيسیا الوسطى  لشؤون آ  مر�كیة، ومحلل أ�حاثارجیة التا�ع لوزارة الخارجیة األخدمة الخمعهد ال
 ستاذ مساعد للعلوم السیاسیة في جامعة المسیسبي.أشیك، و جمهور�ة الت�براغ 

 
للقوات الجو�ة األمر�كیة، والمعهد    مدرسة العملیات الخاصةو   �ساف،الناتو/ آوحلف    ،دات العملیات القتالیة�انغاس مستشاًرا لقیا   د.وقد عمل  

ومجل الد�مقراطي،  والمجال الوطني  الدولي،  والتبادل  البحوث  األمر�كیس  التطو�ر  ةس  وأكاد�میة  و التعلیمي،  األمر�كیة ،  المعلومات  و�الة 
)USIA( و ،) الو�الة األمر�كیة للتنمیة الدولیةUSAID(یا الوسطى وجنوب آسیا، مر�كیة أخرى حول قضا�ا تتعلق �آسأكومیة ، وو�االت ح

 في السیاسة المقارنة  �كالور�وس العلوم�انغاس درجة    د.ا أستاذ مساعد في جامعة جورج تاون. و�حمل  جنوب القوقاز. وهو أ�ًض وروسیا، و 
 في العلوم السیاسیة من جامعة إند�انا. ة ودرجة الد�تورا  ،في جامعة جورج تاون   الخارجیة للخدمة  والش  أ�ه. ادموند �لیة من
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أستاذ   شارنوف  للدراسات   مشاركما�كل  آسیا  وجنوب  األدنى  الشرق  مر�ز  في 
اإلستراتیجیة �جامعة الدفاع الوطني. قبل انضمامه إلى المر�ز، شغل منصب أستاذ  

ان غات اإلقلیمیة في �لیة دانیال مور لدراسات الشرق األوسط ومدیر الدراس  ساعدم
ارنوف بتدر�س  للدراسات العلیا لألمن القومي. أثناء وجوده في الكلیة، قام الد�تور ش

الر�یع العر�ي،   العر�ي اإلسرائیلي، وانتفاضات  العلیا حول الصراع  الدراسات  دورات 
 والحر�ات اإلسالمیة المتطرفة. 

 
، عمل الد�تور شارنوف في مراكز السیاسة في واشنطن  ان للدراسات العلیا لألمن القوميغ�لیة دانیال مور قبل انضمامه إلى  

. ینشر �ثیًرا عن  قاعدة سالح الجو "رایت �اترسون"  ) في DISAMالدفاع إلدارة المساعدة األمنیة (وألقى محاضرات في معهد  
السادات للدراسات اإلستراتیجیة، وواشنطن    -الشرق األوسط، وظهرت مقاالته في معهد أ�حاث السیاسة الخارجیة، ومر�ز بیغن

، وهو منتدى افتتاحي  "وجهات نظر شارنوف العالمیة"وهو مؤسس    ، وهافینغتون بوست، والنهار، والعر�یة.بوست، وواشنطن تا�مز
 للشؤون الخارجیة. 

 
ى  ، ومؤلف �تاب "سالم ناصر: رد مصر علألوسط من �ینجز �ولیدج، لندن. في دراسات الشرق اة حاصل على درجة الد�تورا 

 . )2017، مع إسرائیل" (روتلیدج 1967حرب 
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دنى وجنوب آسیا للدراسات االستراتیجیة. قبل في مر�ز الشرق األ مساعد ستاذ أد�فید دي روش هو 
المتعلقة �السعود�ة، والكو�ت، وقطر، وال الدفاعیة  السیاسة  المسؤول عن  المدیر  حر�ن،  بذلك �ان 

مسؤوًال الدفاع  وُعمان، واإلمارات العر�یة المتحدة، والیمن. وقبل هذا التعیین، عمل في مكتب وز�ر  
لعملیات لشؤون    أول  امدیرً و ،  الداخلي  األمن  ووزارة  الدفاع  وزارة  بین  التصاالتل   �اكستان، ومدیًرا 

 �محللالحًقا  عمل  الستراتیجیة و في األمور اًصا  الحكومة مساعًدا خا حفظ السالم. و�ان عمله األول في    قوات  مدیرل  ونائًبا  ،الناتو  حلف
 .المخدرات لمكافحة الوطنیة للسیاسة األبیض البیت مكتب  في  الدولي القانون  إنفاذ لعملیات

 
�لیة األر�ان األلمانیة، ومدرسة �بار ضباط    وندوةدرالي،  یفقد التحق �المعهد التنفیذي الف  ،ةمارشال البر�طانی  منحة  حاصال علىو�ونه  

 مر�كي.ألر�ان العامة للجیش ا�لیة القیادة واألو  ،مر�كيلجیش األ�انیدي للحرب الخاصة ی� .جون إف
 

تقلید�ة و�صفته جندً�ا في القوات المحمولة جًوا في قوات االحتیاط، فقد تم منحه النجمة البرونز�ة لخدمته في أفغانستان. وقد قاد عملیات  
 .مر�كي �اإلضافة إلى هیئة األر�ان المشتر�ةر�ان العملیات الخاصة �الجیش األألوحدات المظلیین وخدم في قیادة    خاصةعملیات و 
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 الوصف االسم 

Dr. Asher Susser جامعة تل أبیب ستاذ فخري في تار�خ الشرق األوسطأ ، 

Mr. David Schenker 
معهد واشنطن لسیاسة الشرق  )،  Taube(  توب  أول في  زمیل

 األدنى

Dr. Saud Al-Sharafat 

 عمید سابق في دائرة المخابرات العامة األردنیة
و�ح لدراسات  ُشرفات  مر�ز  ورئیس  العولمة مؤسس  وث 

 واإلرهاب

Dr. David Katz  محاضر أول، قسم الجغرافیا والدراسات البیئیة �جامعة حیفا 

Dr. Ian Ralby ونسیلیوم"   .آر .رئیس التنفیذي لشر�ة "آيمؤسس وال� 

Mr. Simon Handler 
المجلس  Cyber Statecraft  مبادرةل  المساعد  مدیرال  ،

 األطلسي

Mr. Wyatt Hoffman 
الناشئة، جامعة جورجز األمن و زمیل �احث، مر�  التكنولوجیا 

 تاون 

Mr. Michael Sexton  منصة ، أولمحرر استراتیجيSynack 
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 لغرض معلومات الندوة فقط  –سیرة ذاتیة غیر رسمیة 

DR. ASHER SUSSER 
 ستاذ فخري في تار�خ الشرق األوسط، جامعة تل أبیب أ
 
 
 
 
 

  في "   غولد  و�لین   ستانلي"  أول�حاث  زمیل أ)،  1986(جامعة تل أبیب،    ة �تورا د، درجة الآشر سوسر
- 1989للمر�ز (بیب ومدیر سابق  أجامعة تل  �أفر�قیا  دا�ان لدراسات الشرق األوسط و موشي    مر�ز

حصل على جائزة   2006وفي عام  ،و�قوم البروفیسور سوسر �التدر�س في دائرة تار�خ الشرق األوسط وأفر�قیا ).2001-2007 ،1995
والقضا�ا العر�یة   ؛والدین والدولة في الشرق األوسط  ؛سطینیینردن والفلألا على تار�خ وسیاسة  أ�حاثه    ر�زتستاذ المتمیز. و لأل  كلیة اآلداب

 اإلسرائیلیة. –
 

دولة محور�ة ل: دراسة حالة  ردن واأل  ؛)2010(  في العالم العر�ي  حماس وأزمة العلمانیة  صعود  منهاعدة �تب،  لروفیسور سوسر مؤلف والب
وستة   ؛ )2008(   لتحد�ات تماسك الدولة العر�یة  ومحرر   ؛)1994(  ردن وصفي التلالذاتیة السیاسیة لرئیس وزراء األوالسیرة    ؛ )2000(

سنة:    –أ�ام نظرثالثین  األ  حول   ةجدید  وجهات  (حرب  الستة  مشارك    ؛) 1999�ام  العر�ي ا  لكتابومحرر  العالم  في  لهاشمیون 
ة یالمقاالت الصحفا عدًدا من  فصول الكتب و د ألف أ�ًض ، �اللغة العبر�ة). وق1992الصراع: االنتفاضة (  في قلبو   ؛ )1995(المعاصر

 ن.یسرائیل، والفلسطینی �عن العالم العر�ي، و 
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MR. DAVID SCHENKER 
 "Taube" زمیل أول

 معهد واشنطن لسیاسة الشرق األدنى

 
 
 

 /حز�ران  5�إقرار من مجلس الشیوخ في   معهد واشنطن.�  ")Taubeتوب ("د�فید شینكر هو زمیل أول  
حتى  2019  یونیو األدنى  الشرق  لشؤون  الخارجیة  لوز�ر  مساعًدا  عمل  الثاني،    . 2021  ینایر  /�انون 

رفیع المستوى الذي �شرف على السلوك السیاسي الوسط والمسؤول  زارة الخارجیة لشؤون الشرق األتلك، �ان المستشار الرئیسي في و   و�صفته
دولًة والسلطة الفلسطینیة    18یران وحتى الیمن، و�التالي �ان مسؤوًال عن  إ لى  إة في المنطقة الممتدة من المغرب  والدبلوماسي للوال�ات المتحد

 دوالر. اتملیار  7موظف وأدار میزانیة سنو�ة تز�د عن  9,000كثر من أوقد أشرف أ�ًضا على  والصحراء الغر�یة.
 

ز�ز المصالح األمر�كیة في الخارج وتقو�ة شراكات الوال�ات المتحدة وتحالفاتها عبر و�مصطلحات سیاسیة، فقد قاد جهود المكتب الهادفة لتع
الفعال للموارد والمساعدات المنطقة. الدبلوماسیة والتخصیص  العقو�ات-  من خالل  عمل على تعز�ز حقوق   -و�ذلك من خالل فرض 

إلضافة إلى تطو�ر وتنفیذ االستراتیجیة األمر�كیة �شأن الصین في  �ا عداء اإلقلیمیین.لأل   يصدالتاإلنسان وردع اإلرهاب ومحار�ة الفساد و 
اتفاقیات على رأب الصدع في الخلیج بین قطر والدول المجاورة، وحل النزاعات المستعصیة في لیبیا والیمن، وترسیخ    شینكر   المنطقة، عمل

 في الشرق األوسط. الخبیث، ومواجهة النفوذ اإلیراني إبراهیم
 

حول السیاسة العر�یة في   "بیث ود�فید جدولد"ومدیر برنامج    ")Aufzien(  �نز أوف"نكر �زمیل  یقبل انضمامه إلى وزارة الخارجیة، عمل ش
. وخالل تلك الفترة، قام بتألیف عشرات المقاالت االفتتاحیة، والمقاالت الصحفیة، والمراقبات 2019إلى عام    2006معهد واشنطن من عام  

 المعهد  أجراها مخصصة  �فصول في دراسات  قد أسهم شینكر أ�ًضاموضوعات أخرى، و و السیاسیة حول األردن ولبنان وحزب هللا ومصر، 
إسرائیل   َجر كیف �مكن   ) وال توجد نتیجة جیدة:2017آفاق اإلصالح السیاسي �عد الر�یع العر�ي ( مثل ما وراء اإلسالمیین والمستبدین:

،  ) 2009 �الجر�ف،(التحر�ر، الصراع، واألزمة  ). �ما نشر فصًال عن العالقات األمر�كیة اللبنانیة في لبنان:2013إلى الصراع السوري (
 ما �عد مبارك. الوضع، وهي دراسة للمعهد تر�ز على )2011(  ف تحد�ات مصر الدائمةلّ وأ
 

، وهو �بیر مساعدي لمنطقة المشرق العر�ي  ر قطري نكر في مكتب وز�ر الدفاع �مدیی، عمل ش2006  إلى عام  2002في السابق، من عام  
و�هذه الصفة، قدم المشورة للوز�ر و�بار قیادات البنتاغون األخرى �شأن الشؤون   .البنتاغون لشؤون السیاسات في دول المشرق العر�ي

مكتب وز�ر الدفاع للخدمة المدنیة االستثنائیة   وسامحصل على   سور�ا ولبنان واألردن واألراضي الفلسطینیة.�خصوص  العسكر�ة والسیاسیة  
 . 2005في عام 
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كر على قضا�ا الحو�مة العر�یة �زمیل �احث في معهد واشنطن، وعمل �منسق  ، ر�ز شین2002  قبل انضمامه إلى الحكومة في عام
كما قام بتألیف   لو�الة األمر�كیة للتنمیة الدولیة.لفي مصر واألردن    مر�زً�اوممولة    �بیرة  عن برامج  مسؤوًال   بیثیسدامدینة  في    لمقاول  مشار�ع
)  2003مع لیكسینغتون بو�س،  �االشتراك  التانغو االستراتیجي للعالقات األردنیة العراقیة (ُنشر   الرقص مع صدام:   ، وهمالمعهدكتابین ل

). ظهرت �تا�اته حول الشؤون العر�یة في عدد من المجالت العلمیة 2001تقییم المجلس التشر�عي ( والد�مقراطیة والحو�مة الفلسطینیة:
 وجیروسالیم بوست.  ،ولوس أنجلوس تا�مز ،والصحف، �ما في ذلك وول ستر�ت جورنال المشهورة

 
 التعلیم

القاهرة؛ �كالور�وس من  في  الجامعة األمر�كیة    ،(CASA)لخارج  في اشهادة من مر�ز دراسة اللغة العر�یة    ؛ماجستیر من جامعة میشیغان
 .جامعة فیرمونت
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DR. SAUD AL-SHARAFAT 
 األردنیة العامة المخابراتفي دائرة  سابق عمید

 واإلرهاب  العولمة و�حوث لدراسات فاتر ش مر�زورئیس   مؤسس
 
 
 
 

 
 

في  د.   سابق  عمید  الشرفات  األردنی  دائرةسعود  العامة  (المخابرات  لدراسات    ،)GIDة  شرفات  مر�ز  ورئیس  العولمة و�حوث  ومؤسس 
  .العالمياألردن. تر�ز �تا�اته �شكل أساسي على قضا�ا العولمة واإلرهاب   -واإلرهاب، عمان 
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 DR. DAVID KATZ 
 قسم الجغرافیا والدراسات البیئیةمحاضر أول،  
 �لیة اإلدارة، جامعة حیفا  ،محاضر مساعد

 
 
 
 
 

وقد دارة موارد المیاه.  إا في سیاسة الموارد والبیئة واالقتصاد، مع تر�یز على  �عتبر د�فید متخصًص 
 تغطیة على  األخیرعمل البحث 

  النمو االقتصادي واستهالك المواردالعالقة بین 
  السیاسیة عبر الحدود السیاسات وشؤون المیاه 
 على الموارد الطبیعیة، و لحفاظل  حوافز 
 قتصادي للموارد الطبیعیةالتقییم اال 

 
 النقلسیاسة و  ،والمباني الخضراء ،البیئة و   ،الدولیةقضا�ا مثل التجارة  حول أ�حاًثاإضافة لذلك، قدم 

 
 التعلیم 

 
 2008في سیاسات الموارد الطبیعیة، �لیة الموارد الطبیعیة والبیئة، جامعة میشیغان،  ة درجة الد�تورا 

 2003في االقتصاد التطبیقي، جامعة میشیغان، درجة الماجستیر 
 1994  درجة الماجستیر في الدراسات الدولیة، جامعة واشنطن،
 1991 ،إلینوي درجة البكالور�وس في الفلسفة والعلوم السیاسیة، جامعة 
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DR. IAN RALBY 
 المعني    المتحدة  األمم  مكتب  مستشار،  ؛"�ونسیلیوم.  آر.  آي"  لشر�ة  التنفیذي  الرئیس

 األمر�كیة  الدفاع  بوزارة  االستراتیجیة  للدراسات  أفر�قیا  مر�ز  مساعد،  أستاذ  والجر�مة،  �المخدرات
 األطلسي المجلس مقیم، غیر أول وزمیل

 
 
 

  والنشاط   الخاص،   األمن  ومراقبة  واألمن،  البحري   القانون   في  خبیر  هو  رالبي  إ�ان   الد�تور
 واألمن  القانون،  مجاالت  في  تتقاطع  قضا�ا  على  عمل  وقد.  المشروع  غیر  الهیدرو�ر�وني

. آسیا  شرق  وجنوب وجنوب ،الكار�بي ومنطقة والبلقان،   أفر�قیا، في  خاصة  خبرات وجود مع  العالم،  عبر  ومناطق دول  في  العامة  والسیاسة 
 التحد�ات  من  واسع   لنطاق  للتصدي  الو�االت  بین  المشترك  النهج  لتطو�ر  مختلفة   قارات  خمس  في  الحكومات  مع  موسع  �شكل  عمل   وقد

 . األرخبیل  ودول والجزر  الساحلیة للدول  المستدامة التنمیة تعیق التي البحر�ة
  

 أكبر   �ونسیلیوم.  آر.  آي  في  وفر�قه  رالبي  الد�تور  قدم  غینیا،  خلیج  في  �الوقود  السفن  وتزو�د  االختطاف  �عملیات   المتعلق  عمله  أعقاب  في
  لعمله   و�اإلضافة .  ضخمة  عالمیة  تأثیرات  وجود  مع  النظر  قید   جر�مة  وهي  لإلنتاج،  الالحقة  المراحل  في   النفط   سرقة   عن  اآلن حتى  دراسة

  مساعد   وأستاذ  األطلسي،  للمجلس  التا�ع  الدولي  الطاقة  مر�ز  لدى  مقیم  غیر  أول  زمیل  فهو  �ونسیلیوم،.  آر.  آي  في  أول  تنفیذي  كمسؤول
" البحار  أمن   عن   العام  للرأي  �بیر  موجه"و  األمر�كیة،  الدفاع  لوزارة  التا�ع  االستراتیجیة  للدراسات  أفر�قیا  مر�ز  في   واألمن  البحري   القانون   في
 مختلفة   وجوانب   الدولیة  �المسائل  تتعلق  شؤون   عن  و�تحدث   ینشر  متكرر  و�شكل.  المتحدة  األمم  في  هیئات  لعدة  ومستشار  وخبیر  الناتو  في
  .واألمن  القانون  في
  

 �لیة   من   الدولیة  والدراسات  السیاسیة  العلوم  في  الد�توراة   درجة  وعلى  وماري   ولیام  �لیة  من  حقوقي  د�تور  لقب  على  رالبي.  د  حصل  وقد
 . �امبر�دج جامعة في جون  سانت
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MR. SIMON HANDLER 
  Cyber Statecraft مبادرة، المدیر المساعد

 المجلس األطلسي 
 
 
 
 
 

. ستراتیجیة واألمنلإل  مر�ز سكو�روفت  ضمن  طلسيالمجلس األفي    Cyber Statecraftلمبادرة  المساعد    مدیرالمون هاندلر هو  سا�
. وهو �قود عمل لكترونيمن العالمي مع الفضاء اإلالجغرافیا السیاسیة واألن المشار�ع التي تر�ط مجموعة واسعة م و�هذا الدور، فهو یدیر

 من السحابي، وقضا�ا تتعلق �الشرق األوسط. ة المهام الدفاعیة، والسیاسة واألنظم، والمرونة، وألجهات الفاعلة من غیر الدولحول ا  المبادرة
 

  مر�كي، حیث عمل على قضا�ا السیاسة الخارجیة. وخالل ا في مجلس الشیوخ األا خاًص دً للمجلس األطلسي، عمل مساع  انضمامهقبل  
كمل برنامج للذ�اء االصطناعي وأ  رسغ الكون   ومختبر  من السیبرانيرس لألغالكون  مختبرل  مر�ز و�لسون رس، �ان زمیل  غعمله في الكون

 حول آسیا. رس لمر�ز الشرق والغربغطاقم الكون
 

من الدولي)  یة والدراسات العالمیة (تر�یز األكت، فهو �حمل درجة �كالور�وس في العالقات الدولی األصل من ستامفورد، �ونیتو�كونه في  
جمعیة الدراسات وهو عضو في المعهد الدولي للدراسات االستراتیجیة، و   ثقافات الشرق األوسط من جامعة تكساس في أوستن.لغات و و 

ا  �ًض أو�عض العبر�ة، وهو    العر�یة  یتحدث. وهو  العاصمة  ،في واشنطن  )Texas Exes(  تكساس إكسسرا�طة  نتخب لالدولیة والرئیس الم
 .بور�ون  لمشرو�ات معتمد مضیف
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MR. WYATT HOFFMAN 
 ، مر�ز األمن والتكنولوجیا الناشئة�احثزمیل 

 تاون  جامعة جورج
 
 
 
 
 

السیبراني. وسبق  AIحیث �عمل على مشروع    ، (CSET)  تاون لألمن والتكنولوجیا الناشئة  في مر�ز جورج  �احثهو زمیل    ت هوفمانوای
أ�حاث أول    له أن عمل للسالم الدولي، حیث تر�ز عمله على االستراتیجیة    السیاسة السیبرانیة في  مبادرة  لدىمحلل  مؤسسة �ارنیغي 

في الدراسات   ت درجة الماجستیراألمن السیبراني. �حمل وایسیبراني وتقاطع األسلحة الذر�ة و دور القطاع الخاص في الفضاء الو ،  ةالسیبرانی
السالم ومنع النزاعات وحلها. وقد حصل على درجة    منحة الروتاري العالمیة في  حاصال علىلندن، حیث �ان  في  الحر�یة من �لیة �ینجز  

 . یتست ترومانالبكالور�وس في العلوم السیاسیة من جامعة 
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MR. MICHAEL SEXTON 
 أولمحرر إستراتیجي 

 Synack منصة
 
 
 
 
 

ومدیر   زمیالً عمل سا�ًقا  .  Synackھو محرر استراتیجي أول في منصة    سیكستون  مایك
في معهد قطر أمر�كا،   مساعًدا  اأول ومدیرً   سایبر في معهد الشرق األوسط، وزمیالً البرنامج  

 .�بیر المحللین في مجموعة تشیرتوف، ومدیر البیانات في مشروع شیكاغو لألمن والتهدیدات�ان و 
 
�عمل أ�ًضا  و   وآثارها على األمن القومي واألمن البشري والمعاییر الدولیة.  ،والتشفیر  ،السیبرانیةهجمات  النشر ما�ك مقاالت وتقار�ر عن  و 

أفیرز"  اإدار�ً   امحررً  "تشارجد  الخارجیة.    هيالتي  ،  لمجلة  السیاسة  في  المحترفین  للشباب  الرسمیة  شهادة  وهوالمجلة  على   حاصل 
CompTIA Security + . 

 
�امبل  مع    اشترك تحر�ر  إلیزا  األوسط  �تابفي  الشرق  في  السیبراني  والسالم  السیبرانیة  األوسط    ،الحرب  الشرق  معهد  نشره  في  الذي 

 . 2020تشر�ن األول/ أكتو�ر 
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