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 صعود وصمود مركز زايد.. مراكز األبحاث العربية

  بحوث في صياغة السياسة األمريكيةكتاب يوضح دور مراكز ال

 ٢٢/٤/٢٠٠٥ -الجزيرة نت 
 
 

  

  

  

  

صـعود  .. مراكز األبحـاث العربيـة     " كتاب بعنوان      بالقاهرة هذا األسبوع   مؤسسة روز اليوسف  صدر عن   

المراكز البحثية في الواليـات     يرى فيه أن      والذي مصطفى عبد الغني  للباحث المصري   "  وصمود مركز زايد  

  . دورا كبيرا في صياغة السياسة الخارجية األميركيةالمتحدة تلعب

بعض موظفي اإلدارة في البيت األبيض ووزارتي الدفاع والخارجية هم          في هذا الصدد بأن      واستشهد الباحث  

، مؤكدا أن هذه المراكز تدرس المستجدات الدولية كاإلرهاب لمعرفة آثارها علـى المـصالح           باألساس باحثون 

نشر مقاالت   بأبرز القضايا الدولية التي تواجه بالدهم عن طريق          شر الوعي بين األميركيين   تناألميركية، كما   

  .ظهور خبراء المراكز في وسائل اإلعالم المرئية، إضافة إلى ودراسات بالصحف

صـناعة أفكـار وأهـداف الـسياسة        وأضاف عبد الغني أن المراكز البحثية تكتسب أهميتها من دورها في             

 بين العمل األكاديمي النظري في الجامعات والعمل السياسي التطبيقي لصناع           تكسر الحواجز  ، حيث الخارجية

  .القرار

 وهو  ريتشارد بيرل  ومنهم مساعد وزير الدفاع السابق       ،أبزر موظفي اإلدارة األميركية من الباحثين     وذكر أن    

 موضحا في الوقت نفسه أن       روس دينيسمفكر محافظ، ومبعوث االدارة األميركية السابق إلى الشرق األوسط          

  .أجرى مفاوضات قال إنها غير رسمية بين اإلسرائيليين والفلسطينيينالمركز األميركي للسالم 

المركـز الفلـسطيني للبحـوث الـسياسية        واستعرض الباحث أنشطة بعض مراكز األبحاث العربية ومنها          

 والمركز اللبناني للدراسات ومركز الدراسـات       ومركز الدراسات اإلستراتيجية بالجامعة األردنية    ،  والمسحية

  .والبحوث االجتماعية بالرباط
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 ويمارس دوره في البحث والنشر من دولـة          تابعا لجامعة الدول العربية     الذي كان  مركز زايد إال أنه رأى أن      

ـ      -على حد قوله  -  ودافع إنتاج معرفة موضوعية،  اإلمارات كان يقوم بدور إجابي لصالح        ي  عـن اإلنـسان ف

  .توجهه لنيل حريته في هذه الفترة الصعبة من التاريخ

 نظـم عـشرات المحاضـرات    ١٩٩٩وقال إن مركز زايد الذي أنشئ كمؤسسة تابعة للجامعة العربية عـام            

أغلق  كتابا إلى أن ٦٠والمؤتمرات التي استضافت شخصيات بارزة من العرب واألجانب، كما أصدر أكثر من 

ن وجهت إليه اتهامات أميركية بمعاداة السامية والترويج لنظريات المـؤامرة،            بعد أ  ٢٠٠٣آب  / في أغسطس 

  .كما اتهمته جامعة هارفارد بتشجيع العداء بين األديان

وضم الكتاب أيضا مناشدات بإعادة فتح المركز لسياسيين ومثقفين عرب منهم األمين العام لجامعـة الـدول                  

  .كلوفيس مقصودالم الجنوب بالجامعة األميركية بواشنطن ، ومدير مركز دراسات ععمرو موسىالعربية 

" نقد الذات فـي الروايـة الفلـسطينية   "و" االتجاه القومي في الرواية   " كتابا منها    ٥٠يذكر أن للمؤلف أكثر من       

" حقيقة الغرب بين الحملة الفرنسية والحملة األميركيـة       "و" المثقف العربي والعولمة  "و" المثقفون وعبد الناصر  "و

  ". معجم مصطلحات التاريخ العربي الحديث والمعاصر"و

  هل كان الموساد اإلسرائيلي وراء اغالق مركز زايد؟

٢٣/٤/٢٠٠٥   

كتاب يتهم الموساد والحركة الصهيونية بتغيير الطبقـة  :  صعود وصمود مركز زايد–مراكز االبحاث العربية    

  . السياسية في واشنطن

 .الكتاب يؤيد نظرية المؤامرة

للكاتـب  "  صعود وصمود مركز زايـد     -مراكز االبحاث العربية    "يتهم كتاب    - ميدل ايست اونالين   -اهرة  الق

الموساد والحركة الصهيونية بالقيام بدور كبير في        ، مصطفى عبد الغني الصحافي في جريدة االهرام       المصري

  ". تغيير تركيبة الطبقة السياسية في الواليات المتحدة االمريكية"
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 مكون من اربعة فـصول      مطابع مؤسسة روزا اليوسف الصحفية الرسمية     والكتاب الصادر هذا االسبوع عن      

هدا بفقرات من محاضرة للـصحفي االمريكـي         هذه االتهامات مستش   "قناع السامية "يتضمن واحد منها بعنوان     

  . مايكل كولنز بايبر

 الذي كان تابعا لجامعة الدول العربية قبل ان مركز زايد للتنسيق والمتابعة في ٢٠٠٣ففي محاضرة القاها عام 

" بروتوكوالت حكماء صـهيون   " يؤكد الصحافي االميركي متناوال كتاب       ،تتسبب الضغوط االمريكية في اغالقه    

  ". المؤامرة اليهودية ليست نظرية بسيطة ولكنها حقيقة واقعية"ن إ

 واال تعرض لفقدان وظيفتـه       ال يجرؤ على تخطى الخطوط االسرائيلية      واكد الصحافي ان اي سياسي امريكي     

  . وفقا للكاتب" جون كنيدي وتشارلز نيكسونما حصل مع الرئيسين "وساقا دليال على ذلك 

 مثل  تغير خارطة العائالت السياسية في الواليات المتحدة      هذا الموقف ادى الى     "واعتبر الصحفي االمريكي ان     

 والتيتان وتم استبدالها باليهود الذين يقومون بالتنفيذ دون اخطاء ليصبح اليهود            عائلة كنيدي وروكفلر وروزفلت   

  ". الجهة االكثر تاثيرا بشكل غير مسبوق

 ان  ،لم يقدم لها تفسير حتى االن ويبقى تفـسيرها الوحيـد          ثالث هزات سياسية     "واضاف الصحافي ان هناك     

حادثة اغتيال الرئيس جون كنيدي وفضيحة ووترغيـت وفـضيحة مونيكـا            الموساد االسرائيلي قام بها وهي      

  ". لونسكي

الحلقـة  ... الحكـم األخيـر   " في الواليات المتحدة وفي العالم بكتابه        مايكل بايبر وقد اشتهر الكاتب والصحافي     

  .  وترجم الى العديد من اللغات ومنها العربية١٩٩٤الذي ألفه عام " قودة في مؤامرة اغتيال جون كينيديالمف

المراكز البحثية االمريكية وسيطرة اليهود عليها وتاثيرها على الـسياسية          ويتعرض الكاتب المصري ايضا الى      

ظة االمريكية التي يقـول انهـا حاولـت     الى جانب فضح السياسات االسرائيلية والصهيوينة والمحاف     االمريكية

  . ٢٠٠١سبتمبر / ايلول ١١تشويه العرب بشكل دائم خصوصا بعد احداث 

ان مركز زايد احتل بينها موقعا هاما في صياغة الفكـر           كما يتعرض الى المراكز البحثية العربية التي يقول         

  . العربي الموضوعي

لم يستمر في العمل سوى اربعـة        ،جامعة الدول العربية   بقرار من    ١٩٩٩اال ان المركز الذي اسس في عام        

  . عرضه لهجوم شرس من قبل مراكز صهيوينة وامريكية اتهمته برعاية معاداة السامية حيث اقفل اثر تاعوام

قانون معاداة السامية جاء ليبرر ويمرر السياسة االسرائيلية واالمريكيـة           "وفي هذا السياق اعتبر الكاتب ان       

  ".   بما يحقق مصالحهما ويضمن هيمنتها على المنطقة على حساب المصالح العربيةفي المنطقة
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 قصة الصعود والصمود واإلغالق : مركز زايد

 أحمد فضل شبلول ـ اإلسكندرية: كتب

تجميع شمل العرب، وإعالء وتكـريس مفـاهيم   (أية محاولة مخلصة لـ ألننا نعيش الزمن العربي الردئ، فإن

 المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بين الدول العربية، والمساهمة  في كافةالتضامن العربي

الهوية القومية العربية  في بلورة رؤية استراتيجية عربية في مواجهات التحديات الراهنة والمستقبلية، وترسيخ

ة واإلقليمية، وتأسيس عالقـات ثقافيـة   الدولي والدفاع عنها، ودعم وتعزيز سبل االتصال والتعاون مع الهيئات

  .مقضي عليها بالفشل (عربية تستند إلى التنوع في إطار الوحدة

  منبٌر للحوار

الـذي أبـدى    لمركز زايد، بدولة اإلمارات العربية المتحدة، التابع لجامعة الدول العربيةبالفعل  وهو ما حدث

 فـي  الصهوينة واإلمبريالية الكبرى الصمود أمام القوىإلصرار وضروبا جمة من النشاط وصنوفًا كثيفة من ا

والحوار العربي مع مختلف ثقافات العالم، وقـام بـدور كبيـر     العالم، وغدا منبرا للحوار العربي ـ العربي، 

 .العربي المشترك والدفاع عن القضايا العادلة وتعريف العالم بها ومتميز في تعزيز العمل

ـ "مراكز األبحاث العربية ـ صعود وصمود مركز زايد "ني في كتابه الجديد مصطفى عبد الغ الدكتوريروي    

القـرارات   لمتابعـة تنفيـذ   الذي تم إشهاره قصة صعود وصمود ومؤامرة إغالق هذا المركزصفحة ـ   ١٢٤

على اعتباره أحد المراكـز   ١١٢ العربية، بعد موافقة المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته رقم

  ١٩٩٩عاملة ضمن جامعة الدول العربية، اعتبارا من عامال

رئيس لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ  وجاء قرار الجامعة استجابة لدعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ

وتعزيز الدور القومي الذي تنهض به جامعة الدول العربية، باعتبارها  بالعمل على إعالء راية التضامن العربي

 .اإلقليمية األم ظمةالمن

  ضربات قاصمة

 الكالم لم ـ ولن ـ يعجب اللوبي الصهيوني وحلفاءه، فبدأوا منذ اليوم األول مـن إنـشاء     وبطبيعة الحال هذا

المركز، واسـتغلت   ، وبدأت خيوط المؤامرة تنسج حول هذاتوجيه الضربات القاصمة لهالمركز، العمل على 

، فأثـارت جـدال   الصهيونية ومعاداتها لليهود حائط البراق، والحركة: الدوائر الصهيونية نشر دراستين هما

من الخارجية األمريكيـة يـتهم    فصدر تقريرالمتحدة األمريكية،  كبيرا في صفوف ناشطين يهود في الواليات

  .السامية المركز بمعاداة

، واتهمتـه بمعـاداة   ةللتنسيق والمتابع انتقادات أمريكية غربية لمركز زايد وجهت ٢٠٠٣ أغسطس ١٧وفي 

انحـراف  "ذلك إغالق المركز نهائيا، وقيل في سبب ذلك،  ، وترتب علىوالترويج لنظريات المؤامرةالسامية، 

   ."والتسامح بين األديان المركز عن مبادئ التعايش
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بزعم أنه استـضاف عـددا مـن    " تشجيع العداء بين األديان" واتهمت جامعة هارفارد األمريكية المركز بـ

  .اليهودية لمفكرين قالت إنهم هاجمواا

" يروجون"المركز بأنه استضاف متحدثين   فقد اتهم)معهد الشرق األوسط للبحوث واإلعالم" (ميمري"معهد أما 

:  سـبتمبر ١١مؤلف كتاب  (ثيري ميساناستضاف المركز  ، كما"الهولوكوست"لرفض وقوع حادثة المحرقة 

 ١١وواشـنطن يـوم    التي قدمتها الحكومة األمريكية لهجمات نيويورك يرفض الرواية الذي) الكذبة الكبرى

  .٢٠٠١سبتمبر 

  غفلة بعض العرب

 الذين راحوا يرون غفلة بعض العرب ـ إن األمر لم يخل من  عبد الغني مصطفى.  دولألسف الشديد ـ يقول 

 سف بين بعض العرب،المركز تهورا أو عنفا في تعامله مع القضايا، ودارت المشاحنات لأل في بعض مواقف

  .، كانت أبعد من ذلكالمؤامرة التي لم ينتبه إليها العربغير أن 

علـى   من هذه الصورة إال أن عددا من المفكرين والمثقفين العرب أصدورا بيانا توضيحيا للـرد  وعلى الرغم

إن : قد فـي بيـروت  الذي ع ،المؤتمر الثاني لمؤسسة الفكر العربي وقالوا في التقرير األمريكي ضد المركز،

ونصرة أمتنا العربية على كل المستويات الفكريـة   مركز زايد للتنسيق والمتابعة قدم الكثير لقضايانا العربية

المركز كان له دور كبير ومؤثر على الرأي العام العالمي في تغيير صـورة   وأكدوا أن والثقافية والسياسية،

إن  :العدل، بل أن األمين العام لجامعة الـدول العربيـة قـال   أنهم من محبي السالم والحق و  وإظهارالعرب،

حقوق اإلنسان، والتزامـه   الجامعة العربية تساند المركز ونشاطه الفكري في الدفاع عن الديمقراطية واحترام

  .جمعاء بحرية الرأي والرأي اآلخر، لما فيه خير العربية واإلنسانية

وأبحاث نشرت في مختلـف وسـائل     مقاالت وتقارير وتحقيقات من الكتاب من خالل١٢٠٠وتناول أكثر من 

 .الديمقراطية وتعزيز حقوق اإلنسان اإلعالم العالمية والعربية، دور المركز في إشاعة

 ـ رغم معارضة آالف الشخصيات العربية البارزة  ٢٠٠٣أغسطس  ٢٧غير أن األمر انتهى بالفعل في يوم 

لضغوط الدولية وإدانة أنشطة المركز ـ أنه سيقوم بإغالقـه، ويغلـق    ـ بعد ا لذلك ـ بأن أعلن الشيخ زايد 

  .اليوم الثاني بالفعل في

  قناع السامية

واإلفادة منـه   الذي نجحوا في ارتدائه" السامية"األمريكي، والمحرك الفعلي فيه هم الصهاينة، وقناع  إنه الزمن

، لمثـل هـذه المـزاعم    الثالث من الكتـاب  صليعرض المؤلف في الفولتوضح فكرة أو قناع السامية، ، تماما

 .زايد للتنسيق والمتابعة لـم تكتـب أسـرارها حتـى اليـوم      إن قصة مركز: الصهيونية، ويختم كتابه قائال

التي ذكرها عبد الغني في كتابه الذي بين أيدينا اآلن عن هـذا المركـز؟ وهـل     فهل هناك أسرار أخرى غير

الـصهاينة   افة والفكر واإلعالم في الوطن العربي مستباحة، تحت رحمةنترك ساحة البحث والثق المقصود أن

  واألمريكان؟
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 المؤامرة الصهيونية على مركز الشيخ زايد لألبحاث

  ٢٠٠٧ يوليو ١٢، في  كتبهاناصر أبو عون

     ثقافة عربية-األهرام الدولي 

منظمات غير أن معظمها ينتمي إلى    مراكز بحثية أنشئت ألغراض سياسية وتنموية      توجد في كثير من البلدان    

صهيونية وتتخذ من العواصم الكبرى مقرا لها وبعضها يتبع حكومات وهيئات سياسية وعـسكرية وتلعـب                

 .دورا حيويا ضد دول الشرق األوسط أقل ما يوصف بأنه عنصري وكولونيالي 

 وهدفه متابعـة مـا      ومقره واشنطن ) ميمري(معهد دراسات إعالم الشرق األوسط      : ومن أبرز هذه المراكز     

ر في صحافة الشرق األوسط ودور النشر والمراكز العربية وترجمته إلى اللغات اإلنجليزيـة والفرنـسية                ينش

 وقـد كـشف المحلـل       ،واأللمانية واألسبانية والروسية وإرسالها إلى صناع القرار في عواصم العالم الرئيسة          

 به هذا المركز من خالل مقالة لـه         السياسي لصحيفة الجارديان البريطانية النقاب عن الدور الخبيث الذي يقوم         

 مـن خـالل     تشويه الـصورة العربيـة    فضح فيه عنصرية هذا المركز ودوره في        ) انتقائية ميمري (بعنوان  

 . والتالعب في النصوص من خالل اقتطاع بعض الفقرات من سياقها التحريف في عملية الترجمة

) ويبستر( والتي تصدر قاموسا عالميا تحت عنوان النشر العالمية ومن واشنطن إلى بريطانيا رأينا كبرى دور

  وإسـاءة بالغـة للـدين   مغالطات وافتراءات عن اإلسالم والمـسلمين الجديدة متضمنة  قامت بإصدار طبعته

 . اإلسالمي تتعارض مع األمانة العلمية والنزاهة األكاديمية

 صعود وصمود   -األبحاث العربية   مراكز  (وفي هذه الدراسة نقوم بعرض لكتاب الدكتور مصطفى عبد الغني           

كشف قناع الـسامية وتوضـيح المـؤامرات        : (من خالل عدة مداخالت أكاديمية موثقة بهدف        ) مركز زايد 

الغربية تجاه المنطقة العربية وإلقاء الضوء على مركز الشيخ زايد للتنـسيق والمتابعـة ودوره التنـويري                 

 )والمؤامرات التي حيكت ضده إلسقاطه وتهميشه 

   ذه الدراسةه

باعتباره مـن   ) زايد للتنسيق والمتابعة  ( أول دراسة تتركز حول مركز       الدكتور مصطفى عبد الغني   تعد دراسة   

 الوعي العربي القائم في اإلمـارات       - من جهة    -وهي دراسة تعكس     . أهم المراكز البحثية العربية الواعية    

 درجة وجود قـدر معقـول مـن التنـاغم           -بعية  العربية دون غيرها من األقطار األخرى وهو ما يعكس بالت         

الجهود الصهيونية واإلمبريالية    - من جهة أخرى     -ثم إنها تعكس    .. والتالقي بين األقطار العربية من عدمه       

 سبقتنا إليها دول    التي تقف عائقا بين عرب هذا الزمان وبين الصعود إلى درجة من درجات الرقي الحضاري              

 تتقدم  - بفعل التناغم الواعي     -كثيرة كانت أقل منا تعرفا على التقدم الحضاري ، كدول شرق آسيا فأصبحت              

فهي باختصار تعكس درجة وعي بعضنا للصعود إلى قمة الطموح القومي العربـي             .. عنا في مجاالت كثيرة     

 .نا العربية دون الهبوط إلى السفح في األزمات التي تتعرض لها أمت

http://proxymonster.org/browse.php/751d34e66/30dc9f50e/9cOi8vbmF/zc2Vyb29u/Lm1ha3Rvb/2JibG9nLm/NvbS80MDU/3OTAvJWQ4/JWE3JWQ5J/Tg0JWQ5JT/g1JWQ4JWE/0JWQ4JWE3/JWQ5JTg1J/WQ4JWIxJW/Q4JWE5LSV/kOCVhNyVk/OSU4NCVkO/CViNSVkOS/U4NyVkOSU/4YSVkOSU4/OCVkOSU4N/iVkOSU4YS/VkOCVhOS0/lZDglYjkl/ZDklODQlZ/DklODktJW/Q5JTg1JWQ/4JWIxJWQ5/JTgzJWQ4J/WIyLSVkOC/VhNyVkOSU/4NCVkOCVi/NCVkOSU4Y/SVkOCVhZS/0lZDglYjI/lZDglYTcl/ZDklOGEv/b31/
http://proxymonster.org/browse.php/751d34e66/30dc9f50e/9cOi8vbmF/zc2Vyb29u/Lm1ha3Rvb/2JibG9nLm/NvbS80MDU/3OTAvJWQ4/JWE3JWQ5J/Tg0JWQ5JT/g1JWQ4JWE/0JWQ4JWE3/JWQ5JTg1J/WQ4JWIxJW/Q4JWE5LSV/kOCVhNyVk/OSU4NCVkO/CViNSVkOS/U4NyVkOSU/4YSVkOSU4/OCVkOSU4N/iVkOSU4YS/VkOCVhOS0/lZDglYjkl/ZDklODQlZ/DklODktJW/Q5JTg1JWQ/4JWIxJWQ5/JTgzJWQ4J/WIyLSVkOC/VhNyVkOSU/4NCVkOCVi/NCVkOSU4Y/SVkOCVhZS/0lZDglYjI/lZDglYTcl/ZDklOGEv/b31/
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 الدراسة منهجية

لفهـم الـسياق   ) موضوعا( بمعنى أنه اتخذ من التاريخ التاريخي المنهج التحليلي والمنهجلقد اعتمد المؤلف 

  لفهم الخطاب العربي الذي اضطلعت به دولة اإلمارات العربيةمركز زايدكان يقدمه  الذي) الفكر(واعتمد على 

خاصـة ،   االستعماري( لفهم مدى إصرار الغرب -فعل غربي معروف  وهو -واتكأ على الحاضر المستمر 

بتـأثيرات  أبحاثـه    الذي اهتم في جـل للقضاء على مركز زايد العربي البحثي) والصهيوني على وجه أخص

 . بحثية أخرى تعمل بشكل سلبي ومغاير  في حين أن الغرب وآلته الصهيونية أهمل مراكزالعولمة وتداعياتها

فضال عـن ردود  ) عنه وله(مؤلف في مراجعه ومصادره العلمية على كافة إصدارات مركز زايد     وقد اعتمد ال  

التجربة العربية التي عبـرت عـن       / األفعال العربية والغربية واضعا صوب عينيه التربص الغربي بالنموذج          

  . مركز زايدنفسها في اإلمارات والتي تمثلت في 

 الهدف والمؤامرة زايد مركز

معرفـة  (إنتـاج    يرى أنه كان يقوم بـدور إيجـابي لـصالح            مركز زايد للتنسيق والمتابعة   بع لنشاط   إن المتت 

 وفي عصر العولمة بوجه خاص وهو ما أشار إليه عمرو موسى في تصريح له لصحيفة الحيـاة                  )موضوعية

 .اللندنية وما أيدته وكالة الخدمات الصحفية العربية بالدار البيضاء 

من تجربة مؤسس وحـدة اإلمـارات       ) الجهد( متمثال   عالم المعرفة التوثيقية  في  ) الصعود (لقد بدأ هذا المركز   

 بنشاطه البحثي إلى درجة      الشيخ زايد بن سلطان منذ سعى لتجسيد حلم الوحدة واقعا ملموسا ومزدهرا ووصل            

ة العربية األخرى   تقاعست فيه المراكز البحثي    في الوقت الذي     -في مواجهته مع الغرب اإلمبريالي      ) الصمود(

 وهو الـصمود    - ، متغافلة عن األهداف التي تأسست من أجلها          عن القيام بدور إيجابي على صعيد المواجهة      

ذاته الذي أكده الشيخ زايد منهجا وعمال ، ومضى في ركبه بإصرار باتجاه وحدة إقليمية وعربية تحقق آمالـه                   

 .ب العربية وتطلعاته التي هي في الوقت عينه أغلى أماني الشعو

تعمل من خالله على تأكيد ) مركز بحثي جديد(ومن هنا لم يكن غريبا أن تسعى دولة اإلمارات إلى التعبير عن 

الوعي العربي ، ليس داخل دولة اإلمارات فحسب ، وإنما خارجها أيضا ، حيث تمتد المنطقة العربية من تخوم 

 .ة حدود العراق إلى بنجالدش مراكش إلى حدود العراق ، وتجاوز المنطقة اإلسالمي

بأساليب   وكان عليها أن تعمل بجد ودأب للنيل من دولة اإلمارات ومن هنا أيضا ، انطلقت الصهيونية العالمية

وسيلة لها تضعها حجر ) معاداة السامية(حيلة  عديدة وتنبهت لمركز زايد قوى الشر اإلمبريالية ومن ثم كانت

الصاعد بنشاطه البحثي في سلم الوحدة ودوره اإليجابي للتأثير في  ركز زايدعثرة وقنبلة موقوتة في طريق م

 . لتدميره والنيل منه فتوقف نشاطه الوعي القومي

إبان عرض المـشروعات األمريكيـة      - إعادة إنشاء المركز بالقاهرة   والغريب أنه حين حرص البعض على       

 بزعم أن اإلدارة األمريكية تبـشر        رفضا شديدا  وجد -المشبوهة ، كمشروع الشرق األوسط الكبير و األكبر         

 فـي   سياسة تكميم األفـواه    - في الواقع    -بقرب زمن الديموقراطية والحريات في المنطقة وهي التي تتبنى          
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مركـز زايـد للتنـسيق    (وقد مارست ضغوطا على الحكومتين اإلماراتية والمصرية ألجـل إغـالق    المنطقة  

 .ى مناهضة السامية ومعاداة أمريكا وهو مؤسسة علمية بدعو) والمتابعة

بشكل ) اإلنترنت(والغريب أيضا أنه تم إغالق المركز بشكل متعمد وإغالق الموقع الخاص على الشبكة الدولية     

هو محاولة القضاء على أية محاولة إلعادة       كان الهدف إذن ، بعد النجاح في إغالق المركز ،           .. متعمد أيضا   

غم من انكشاف المؤامرة التي قامت بها الصهيونية العالمية تجاه المركز واتـضح             ، على الر  افتتاحه من جديد    

تكوين وعي عربي قومي ،     (أن المركز لم يكن هو الغاية بل الدور الذي كان يقوم به من داخل اإلمارات وهو                 

ريـة التـي    إضافة إلى أهدافه المحو   ) . توطئة لوعي عضوي عربي يستطيع أن ينهض في بداية األلفية الثالثة          

 :أنشئ من أجلها وتتمثل في 

المجـاالت الـسياسية واالقتـصادية     إعالء وتكريس مفاهيم التضامن العربـي فـي كافـة    .١

  واالجتماعية

                  . والثقافية بين الدول العربية    

   التحديات المساهمة في بلورة رؤية استراتيجية عربية في مواجهة .  ٢           

             والمستقبلية  الراهنة           

 . ترسيخ الهوية القومية العربية والدفاع عنها .٣  

 . الدولية واإلقليمية   دعم وتعزيز سبل االتصال والتعاون مع الهيئات.٤          

 .الوحدة تأسيس عالقات ثقافية عربية تستند إلى التنوع في إطار  .٥             

  هيونيةقدمات المؤامرة الصم

تتبع المؤامرة الصهيونية تجاه مركز زايد تاريخيا بداية مـن    في دراستهالدكتور مصطفى عبد الغنيواستطاع 

 ونشاطه ودراساته الواعية ودورهـا  ١٩٩٩الوزاري لجامعة الدول العربية عام  حصوله على موافقة المجلس

تجـاه   الدوائر الصهيونية فتحركـت بفاعليـة  الزيغ الصهيوني والمؤامرات األمريكية والتي أثارت  في تعرية

 الحركـة  -البـراق   حـائط (: المركز لغلقه وتدمير موقعه على اإلنترنت خاصة بعد نشره دراستين حـول  

صفوف ناشطين يهود في الواليات المتحدة   وقد أثارت الدراستان جدال كبيرا في)الصهيونية ومعاداتها لليهود 

 وبذلك استطاعت الـصهيونية أن توظـف   المركز بمعاداة السامية كية يتهموصدر تقرير من الخارجية األمري

نجرس بوجه خاص ضد مركز زايد خلف قناع السامية وبـدأت  واألمريكية بل والك اليمين األمريكي واإلدارة

 : المؤامرة على المركز حلقات

الذي تـشرف  والمتابعة وجهت انتقادات أمريكية غربية لمركز الشيخ زايد للتنسيق         ٢٠٠٣ أغسطس   ١٧ففي  

ـ     وترتب علـى ذلـك إغـالق       ) لنظرية المؤامرة (والترويج  ) معاداة السامية (عليه الجامعة العربية واتهمته ب
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انحراف المركز  ( المركز نهائيا ؛ حيث أصدر الشيخ زايد قرار بإغالق المركز وعدم تمويله قيل إن سببه هو                 

 ).عن مبادئ التعايش والتسامح بين األديان

واقع أن المركز ظل يتعرض لحملة صهيونية وجهود من جماعات يهودية في الواليات المتحدة وبريطانيـا                وال

ـ  اتهمت جامعة هارفارد  كما  ) معاداة السامية (إلغالقه بدعوى    بزعم أنـه   ) تشجيع العداء بين األديان   ( المركز ب

 .استضاف عددا من المفكرين قالت إنهم هاجموا اليهودية 

 دور واضح في قيادة الحملة المضادة لمركز زايـد          مري للبحوث واإلعالم في الشرق األوسط     لمعهد مي وكان  

 تقريرا عن المركز اتهمه فيه بمعاداة الواليـات المتحـدة والغـرب             ٢٠٠٢بعدما أصدر في وقت مبكر عام       

وصـلها إلـى    كرر فيه االتهامات ضد المركز وأ٢٠٠٣ يوليه ١١ ثم أصدر تقريرا ثانيا في     وبالعداء للسامية 

 .متطرفي البيت األبيض من اليمينيين الجدد

لرفض وقـوع حادثـة المحرقـة    ) يروجون( قد اتهم مركز زايد بأنه استضاف متحدثين   معهد ميمـري  وكان  

الذي يـرفض  ) الكذبة الكبرى :  سبتمبر   ١١( مؤلف كتاب   ) ثيري ميسان (كما استضاف المركز    ) ولوكستهال(

 . األمريكية لهجمات نيويورك وواشنطن الرواية التي قدمتها الحكومة

 اوالغريب أن الجامعة العربية لم تتدخل لحماية المركز من الغلق نتيجة الضغوط األمكريكية ، ورفض مسئولو             

 .الجامعة التعليق على القرار اإلماراتي خاصة بعدما صدر قرار الشيخ زايد 

لجنة (أطراف المؤامرة أكثر ومن ذلك حين عمدت        ومنذ أن أحكمت المؤامرة حلقاتها وأغلق المركز ، تكشفت          

) مركز زايد للتنـسيق والمتابعـة     (التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها ؛ إلى التجني على            ) مكافحة التشهير 

كونه يسعى إلى تحقيق األهداف التي أسس من أجلها ومن بينها استضافة مفكرين ومثقفـين وسياسـيين مـن                   

خالل القضايا والنقاشات التي يطرحونها يفندون المزاعم الصهيونية بـشكل خـاص            مختلف أنحاء العالم ومن     

 .والمتحالفين معها 

  أصداء وغضب

 ردود الفعل العربية والعالمية التي صاحبت إغالق مركز         الدكتور مصطفى عبد الغني   تحت هذا العنوان يرصد     

وإشادة بدوره على المستوى القـومي والقطـري        زايد للتنسيق والمتابعة ويقدم من خاللها شهادة براءة للمعهد          

 .والعالمي كمؤسسة بحثية داعية للسالم واألمن

إن الضغوط التي مارستها الواليات المتحـدة  : ( زايد قائال  وراح أمريكي أكثر نزاهة يدافع عن إغالق مركز

إن دور مركـز   .. ااشمئزاز أي شخص يقيم للحريات الديموقراطية للشعوب وزن تثيرإلغالق مركز زايد ، 

مالئمة واألكثـر   لمثل هذا المنتدى بين الدول األعضاء في جامعة الدول العربية قد ثبت أنه األكثر زايد كمكان

العالم العربي المرتبط بشكل مباشر بأكبر  هنا ، كان للعالم فرصة لالنشغال في حوار مع. قيمة من هذه الناحية 

لمركز زايد دور بارز في تشجيع الرأي العربي الواحد وفي تبني اإلجمـاع   كما كان. ثقافات العالم اإلسالمية 
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وأعنـي   الدول العربية حول أمور عديدة إننا بحاجة لتلك القناة اآلن أكثر من أي وقـت مـضى   المتنامي بين

 .)الواليات المتحدة(، )نحن(بـ

تهامات المعادية للسامية أمرا مضحكا      والذي اعتبر اال   محمد خليفة المر  وجاء رد المدير التنفيذي لمركز زايد       

وأن الحملة ضد المركز ليست جديدة ،       .. هل نسي هؤالء المتهمومن أننا ساميون ؟        : ( قائال في تساؤل مرير     

لقد نسي  .. إنما الجديد هذه المرة هو استغالل اسم وسمعة جامعة هارفارد والتلويح بمعادة السامية أمام إدارتها                

ايد يعتبر منبرا حرا لكل األفكار واآلراء وأن المحاضرات التي عقدها المركز اشـتملت              المتهمون أن مركز ز   

على آراء وأفكار الشخصيات الدولية المشهورة التي استضافها المركز في السياسة واإلعالم والعلوم وال تمثل               

ـ     شخصية) ٤٠٠(حاضر في المركز حوالي     وجهة نظر المركز وأنه قد       اء وزارات   بينهم رؤساء دول ورؤس

 .وعلماء ومفكرون يمثلون كل اآلراء واألفكار واالنتماءات العرقية 

 وهو كاتب قومي عربي معهد ميمري       أحمد الدايين وتوالت حمالت الغضب على إغالق مركز زايد فقد حمل          

كبير وله تأثير  هذا المعهد الصهيوني يعد من أخطر المؤسسات الصهيونية  مسؤولية إغالق المركز واعتبر أن

ويعتبر المركز مصدرا رئيـسا لهـم للحـصول علـى            على صناع القرار في اإلدارة األمريكية والكونجرس      

 .المعلومات المتعلقة باألوضاع في الشرق األوسط 

 ليس ضالعا في مالحقة المراكز البحثية الجادة والنزيهة بـل أيـضا الشخـصيات               معهد ميمري والغريب أن   

طرد إحدى الكاتبات مـن     نوا مغمورين فقد استطاع هذا المعهد بأساليبه الملتوية         والكتاب الجادين حتى وإن كا    

 بعد نشرها مقاال يحتوي على معلومات من التراث تتحدث عن اليهـود وكـان وراء طـرد                  صحيفة الرياض 

 من عملهما ألن أحدهما تجرأ ودعا إلى الجهاد ضـد           رؤساء لجنة الفتوى باألزهر الشريف    وإيقاف اثنين من    

 .عدوان األمريكي على العراقال

 المـدير    ستيفن ستالينـسكي   والجدير بالذكر هنا أنه طيلة هذه الفترة منذ إغالق المركز وحتى اآلن لم يتوقف             

التنفيذي لمعهد ميمري عن الهجوم على المركز وعلى المطالبين بإعادة افتتاحه من جديد معددا نشاطاته التـي                 

 .تشير إلى معاداة السامية وأمريكا

    قناع معاداة السامية

 أكتـوبر   ٨فـي   ) معاداة الـسامية  (قانون  لقد تمكن الصهاينة داخل أروقة صنع القرار األمريكي من إصدار           

بعـد صـدوره    جورج بـوش     وصدق عليه الرئيس     السيناتور الديموقراطي توم النتوس   والذي قدمه    ٢٠٠٤

 : صالح عبد الـرحيم   قانون المريكي كما يقول     بثمانية أيام فقط من صدوره من الكونجرس والهدف من هذا ال          

هو مراقبة حركات ودعوات معاداة السامية ومضايقة اليهود في مختلف دول العالم ورصدها ومتابعـة كـل                 (

ممارساتها وإعداد التقارير بشأنها وتحديد موقف أمريكا من الدول التي تعادي إسرائيل والالفت لالنتباه أنه في                

 : مفهوم معاداة السامية ليضم عنصرين رئيسين ظل هذا القانون اتسع

 .معاداة الحركة الصهيونية أو التحريض عليها: األول 
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 .معاداة أو انتقاد إسرائيل وسياستها وأفعالها المجرمة دوليا: الثاني

قد ، ومقاومة االحتالل اإلسرائيلي ، وأصبح كل من ينت        التحريض على كراهية اليهود     كما يحّرم القانون أيضا     

 .الصهيونية وإسرائيل خارجا على هذا القانون وعاصيا له ويستحق العقاب

وفي ظل هذا القانون الوطني األمريكي انطلقت حملة شرسة ضد العرب والمسلمين وتم تحديد آليـات ثـالث                  

 :لتنفيذه على المستوى العالمي 

 المعلومات عـن منتقـدي الـصهيونية         لمتابعة وجمع  إدارة جديدة بوزارة الخارجية األمريكية    إنشاء  : األولى  

 .وإسرائيل ومضايقي اليهود من خالل السفارات األمريكية في دول العالم 

 . رفيع المستوى لمراقبة تنفيذ القانونمبعوث أمريكي خاصتعيين : الثانية 

 . في سائر دول العالم تقرير سنوي عن معاداة الساميةإصدار : والثالثة 

متابعة نشاط مركز زايد وكتابة تقارير مناهضة له وإرسـالها إلـى            ) ميمري( معهد   ومن هذا المنطلق استطاع   

 القضايا التي ناقشها المركز  وزارة الخارجية األمريكية من أجل تسريع عجلة التحريض وركزت تقاريره على       

يكيين مركز زايد حاول إثبـات أن األمـر       أن  ) ميمري(وتتعارض مع قناع السامية الذي يرتدونه حيث ادعى         

) بروتوكوالت حكماء صهيون الحقيقية   ( سبتمبر فضال عن بحثه عن       ١١واإلسرائيليين هم الذين دبروا هجمات      

.كما قام المركز باستضافة المفكرين العالميين الذين يكذبون المحرقة النازية 

بـأنهم سـاميون     ادعاءات معهد ميمري وتـرويجهم       محمد خليفة المر المدير التنفيذي لمركز زايد      وقد أنكر    

إنهم يعرفون أن ادعـاءاتهم     ..أصالء وللمفارقة فإنهم يتهمون العرب الذين هم أنفسهم ساميون بمعاداة السامية            

 ، ولذا فإنهم يختلقون األكاذيب تلـو        نسل يافث ال صلة له بالسامية أو بفلسطين       جوفاء إنهم يعرفون جيدا أن      

 .م تعرضوا لالضطهاد من قبل اآلخرين األكاذيب حتى يصدقهم الناس بأنهم ساميون وأنه

 في مركـز زايـد وتـضمن ملخـص          مايكل كولنز بايبر   حاضر الصحفي األمريكي     ٢٠٠٣ مارس   ١١وفي  

وقال بايبر إنه ال يجـرؤ      .. بأن المؤامرة الصهيونية ليست نظرية بسيطة ولكنها حقيقة واقعية          ( محاضرته  

إال تعرض إلى فقدان وظيفته كما حدث مـع الـرئيس           أي سياسي أمريكي أن يتخطى الخطوط اإلسرائيلية و       

إن اغتيال كنيدي كان بمثابة رسالة عامة لتحذير أي سياسي سيقدم على تبنـي              وقال بايبر    ) كنيدي ونيكسون 

إن النخبة الجديدة في أمريكا اليوم هم وبدون شك من العـائالت الـصهيونية              :  وأضاف بايبر    مواقف مستقلة 

 ..  يسيطرون على أهم المصادر اإلخبارية وهي الصحف والمجالت وشـبكات التلفـزة            الثرية والقوية والذين  

 عصفت بالنظام الحكومي األمريكي خالل النصف األخيـر  ثالث هزات سياسية خطيرةوذهب بايبر للقول بأن  

من القرن العشرين يمكن أن ترجع مباشرة وبالتحديد إلى الصراع المستمر حول فلسطين والـدور الوحـشي                 

اغتيال كنيدي وفضيحة ووترجيت    : إلمبريالي إلسرائيل في شؤون الشرق األوسط وهذه الهزات السياسية هي           ا

وقضية مونيكا لونسكي وأضاف بايبر أن دور الموساد إلى جانب القوى المتحالفة مع الموساد كانـت الحلقـة                  

.الضائعة التي تفسر وبشكل تام اغتيال جون كنيدي 


