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  فهرست المواضيع

  
   مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية)١

    مركز القدس للدراسات السياسية)٢

 مركز المعطيات والدراسات االستراتيجية) ٣

 لعربي للدراسات المستقبلية المركز ا)٤

  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية) ٥

   األوروبي–مركز الدراسات العربي ) ٦

   مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية واالستراتيجية)٧

  مركز دراسات الشرق األوسط)٨

 "مركز باحث للدراسات ")٩
  وثيق مركز الدراسات االستراتيجية والبحوث والت)١٠

  مركز األردن الجديد للدراسات)١١

  معهد الفكر االسالمي)١٢

   األردن– مركز الدراسات االستراتيجية، الجامعة األردنية، عمان )١٣

  مركز المستقبل للدراسات واألبحاث)١٤

   المركز اإلسالمي للدراسات المستقبلية)١٥

 مركز الدراسات االستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت )١٦

  المجموعة الدولية لألزمات )١٧
 الشرق األوسط لألبحاث والدراسات )١٨

 مركز دراسات الوحدة العربية )١٩

 المنظور السياسي للدراسات واإلستشارات )٢٠
  صحافة التميز هي صحافة العصر »الديبلوماسي« )٢١
  سات اإلستراتيجيةمركز جنين للدرا )٢٢

  )مدار(المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية  )٢٣

 المعهد العربي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية )٢٤
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :مقدمة العدد
ا تم تناول اإلستراتيجية األمريكية على مستوى العالم و التطرق الى مشروعها اإلمبراطوري بعد م

للسيطرة على العالم بعد سقوط اإلتحاد السوفييتي، وبعد ما تم تناول اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة 

جية إلحتالل العراق متمثلةَ بمشروع الشرق األوسط الكبير،وبعد ما تم التطرق الى األهداف اإلستراتي

خطة الهجوم وضد كل األعداء وثمن : وذكر قصة وخلفيات هذا اإلحتالل من خالل الكتب الثالثة

الوالء ،وبعد ما تم التأكيد على موضوعي التغلغل الصهيوني في العراق وتغيير مناهج التعليم في دول 

ها الباحث اليهودي في معهد راند المنطقة ، وبعد ما تمت قراءة الدراسة المهمة والخطيرة التي أعد

التقرير وبعد ما تمت قراءة األمريكي لوران مورافيتش حول إستراتيجية التصدي لإلرهاب ، 

اإلستراتيجي المهم الذي أعدته الباحثة شيريل بينارد زوجة زلماي خليل زاد الشخصية األمريكية 

المتحدة في بغداد خلفاَ لنغروبنتي العائد الى المهمة واألفغانية األصل والتي تم تعينها كسفير للواليات 

يأتي في القسم األول من هذا العدد دور تناول أهمية مراكز األبحاث اإلستراتيجة وتأثيرها .بلده كوزير

على صناعة القرار األمريكي، من خالل إستعراض مقاالت مترجمة ومنشورة على اإلنترنت في موقع 

الل دراسات لكتاب عرب مثل محمد حسنين هيكل، الذي حاول أن وزارة الخارجية األمريكية ،ومن خ

سنحاول  في القسم الثاني هناو. يفسر وبعمق وأصالة ظهور ظاهرة مراكز الفكر والرأي في أمريكا

 وإستعراض أهم مراكز األبحاث اإلستراتيجية في العالم العربي، مثل مركز األهرام ومركز التعرف

 وتم . والدراسات األستراتيجة في دمشقومركز المعطيات هد العربي والمعالخليجاإلمارات ومركز

إحصاء حوالي خمسة وعشرون مركزاَ من هذه المراكز البحثية إذ إن كثيراَ منها قد ظهر الى الوجود 

مؤخراَ وخالل السنوات القليلة الماضية ،وهذه ظاهرة تدل على إن العرب أخذوا يدركون شيئاَ فشيئاَ 

ستراتيجي البعيد النظر، وكذلك أخذوا يدركون مدى ظرر ردود الفعل السريعة التي ال أهمية الفكر اإل

  .تتأمل في العواقب كثيراَ وبشكل علمي ومنهجي
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 النشــأة والتطور

وقد .  كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة األهرام١٩٦٨انشئ مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية عام 

، حيث لم يعد يقتصر في أعماله على دراسة الصهيونية والمجتمع ١٩٧٢تطور المركز عبر الزمن، وخاصة عام 

اإلسرائيلي والقضية الفلسطينية فقط، وإنما أصبح مجاله يمتد إلى دراسة الموضوعات السياسية واإلستراتيجية بصورة 

متكاملة، مع التركيز على قضايا التطور في النظام الدولي، وأنماط التفاعل بين الدول العربية وبين النظام العالمي الذي 

ويخصص المركز حيزاً كبيراً من . قليمي المحيط بها، أو بين بعضها البعضتعيش في ظله، أو بينها وبين اإلطار اإل

ويتمتع . نشاط العلمي لدراسة المجتمع المصري من مختلف الجوانب السياسية واإلقتصادية والعسكرية واإلجتماعية

نع بسرد المعلومات المركز باستقاللية كاملة في إدارة نشاطه العلمي، ويحرص في بحوثه على تبني منهج نقدي، ال يق

وتحليلها، وإنما يهتم أيضاً بأن يطرح رؤية فكرية تحقيقية للمشكالت المطروحة، ويتيح لباحثيه وخبرائه حرية كبيرة في 

ويعتبر البرنامج العلمي للمركز . التعبير عن آرائهم واجتهاداتهم في حدود قواعد الموضوعية وتقاليد البحث العلمي

األهـداف يسعى مركز الدراسات . سقة وفق نموذج متكامل للتخطيط العلمي الديمقراطيمحصلة جهود جماعية متنا

السياسية واإلستراتيجية من خالل نشاطه العلمي إلى نشر الوعي العلمي لدى الرأي العام المصري والعربي بالقضايا 
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ير الرأي العام بتلك القضايا، اإلستراتيجية في العالم بوجه عام، وفي العالم العربي ومصر بوجه خاص، بهدف تنو

وفي هذا اإلطار، يهتم المركز بمخاطبة القادة السياسيين، صانعي القرار، الهيئات . وترشيد عملية صنع القرار في مصر

التشريعية، التنظيمات السياسية، األحزاب السياسية، الجهاز الحكومي، الدوائر العلمية والسياسية الدولية، الباحثين 

  . السياسيين، الصحافة ووسائل اإلعالم، الجمهور العاموالمحللين 

  النشاط العـلمي

يتمتع المركز باستقاللية كاملة في ادارة نشاطه العلمي ويتبنى مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية مفهوماً 

حقيق مجمل أهدافها القومية، لإلستراتيجية يقوم على اعتبارها استخدام مجمل قوة الدولة أو مجموع إمكانياتها وقدراتها لت

مع عدم اإلقتصار على دراسة الجوانب العسكرية لقوة الدولة، وإنما اإلهتمام أيضاً بدراسة الجوانب االقتصادية 

واإلجتماعية والثقافية، جنباً إلى جنب مع التركيز على عنصر الوعي التاريخي المتعلق بالتراث النضالي للدولة في 

 اإلطار، يهتم النشاط العلمي للمركز بدراسة قضايا العالقات الدولية، وانعكاساتها على الشرق العصر الحديث وفي هذا

 اإلسرائيلي بصفة خاصة، ودراسة الجوانب السياسية واإلقتصادية -األوسط بصفة عامة، وعلى دائرة الصراع العربي 

 النشاط العلمي للمركز ثالث دوائر وبالتالي يغطي. للمجتمعات العربية عموماً، والمجتمع المصري بشكل خاص

الدائرة الدولية، باعتبارها اإلطار األوسع الذي تعيش الدول العربية داخله، ويهتم المركز في هذه الدائرة . ١: متكاملة

بدراسة التغيرات الرئيسية التي يمر بها النظام الدولي، والمنازعات الدولية وطرق تسويتها، والمنظمات الدولية 

الدائرة العربية، حيث يهتم المركز ببحث التفاعالت الداخلية . ٢. ت والتحالفات السياسية واإلقتصادية والعسكريةوالتكتال

والخارجية للمنطقة العربية، بما ينطوي عليه ذلك من دراسة التغيرات المختلفة في الدول العربية، وأنماط التفاعل بين 

الدائرة المصرية، حيث يركز المركز على تناول مختلف . ٣.  األوسعبعضها البعض، وبينها وبين الدائرة الدولية

التطورات الهامة في مصر ، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً وثقافياً وتاريخياً، وال يعتبر التركيز على مصر في 

قليمي لمصر كما تدلل عليها أنشطة المركز اختياراً قطرياً محضاً، بقدر ما هو تجاوب مع األهمية المركزية للدور اإل

حقائق التاريخ القريب والبعيد للمنطقة، عالوة على كونه تجاوباً مع التأثير الواسع للتطورات الداخلية في مصر على 

  .الدائرة اإلقليمية الواسعة
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، تهدف إلى توفير فهم أعمق ٢٠٠٠مركز القدس للدراسات السياسية مؤسسة بحثية مستقلة، تأسس في عمان مطلع العام 

وادق للتطورات والتحديات التي تجابه االردن دولة ومجتمع، واستقراء البيئية االقليمية والدولية التي تحيط بهذه 

السهام في زيادة وعي الرأي العام األردني والعربي بالتحوالت االستراتيجية التي التطورات من مختلف جوانبها، وا

  .تشهدها المنطقة

  

يولي المركز، اهتماما خاصا بالصراع العربي اإلسرائيلي من مختلف جوانبه وخصوصا تلك المتصلة منها بالقضية 

  .تقبل المنطقة وصورتها في العقود القادمةالفلسطينية ومفاوضات السالم وقضايا الحل النهائي لهذا الصراع، ومس

  

وبحكم موقع االردن بين النفط وإسرائيل فان مركز القدس للدراسات السياسية يولي اهتماما خاصا بقضايا الخليج 

، كما يفرد مساحة واسعة من اهتماماته لتتبع السياسات واالستراتيجيات )العراق وإيران (العربي، سيما الخليج األعلى 

  .حوالت التي تشهدها دول الجوار اإلقليمي للعالم العربي، وبشكل خاص تركيا وإسرائيلوالت

  

والن تيار االسالم السياسي بات العبا رئيسا على ساحة الشرق األوسط، فان المركز قد خصص منذ البدء برنامجا 

ت العنفية، اخذا بعين االعتبار خاصا لدراسات االسالم السياسي، كما خصص المركز برنامجا لدراسة اإلرهاب والحركا

االنتشار المقلق لهذه الظاهرة، واالهتمام العالمي المتنامي بمكافحتها، والتعريف بمفهوم اإلرهاب والتحديات القائمة 

  .لمكافحته ودراسة جذوره واعداد البحوث والدراسات بخصوصه

  

   األهداف

  :التي يسعى في ترجمتها إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها يتوخى مركز القدس للدراسات السياسية ببرامجه المختلفة 

تعميق الوعي الديمقراطي في أوساط الرأي العام األردني والعربي، واإلسهام في نشر ثقافة حقوق االنسان وتشجيع . ١

سية وتعزيز المشاركة السياسية خصوصا في أوساط المرأة والشباب، واالسهام في تطوير التشريعات الديمقراطية والسيا

  .دور المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة باعتباره الضمانة الرئيسة لتعميق االختيار الديمقراطي

تعميق مفهوم المواطنة كمصدر للحقوق والواجبات في مواجهة النزعات اإلقليمية والجهوية والطائفية من جهة أو . ٢

ثانية، ومحاربة ظواهر الغلو والتطرف واالستقطاب، بما تشكله محاوالت بناء الدولة الثيوقراطية أو الشمولية من جهة 

من تهديد حاسم لألمن الوطني والقومي والسلم االجتماعي وإشاعة ثقافة الحوار والتسامح والتعددية بديال عن لغة 

  .اإلقصاء واإللغاء واإلرهاب الثقافي

 الضاغطة على الدولة والمجتمع، وتشجيع التفكير المبدع اإلسهام في معالجة التحديات االقتصادية االجتماعية والبيئية. ٣

  .واإلسهام المبادر في اجتراح الحلول ورسم السياسات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات
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مواكبة التطورات الجارية على ساحات الصراع العربي اإلسرائيلي عامة، والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على نحو . ٤

م قراءة أعمق وأدق لمجريات هذا الصراع والتحوالت الجارية داخل أطرافه، وضرورات حله خاص، واإلسهام في تقدي

بطرق تفاوضية على قاعدة الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، ومبدأ األرض مقابل السالم وحق الشعب الفلسطيني 

  .في تقرير المصير

، والتمييز بين حركاته السياسية المشروعة من جهة، اإلسهام في تقديم قراءة أكثر موضوعية لإلسالم السياسي. ٥

والمنظمات اإلرهابية التي تتخذ من الدين ستارا وذريعة لتبرير خروجها على الشرائع والقوانين من جهة ثانية، والعمل 

وعلى بكل جهد متاح من أجل تشجيع األولى ومحاربة الثانية، في إطار من التعددية الديمقراطية والتنافس السلمي، 

قاعدة احترام مفاهيم المواطنة والحداثة، ومن منطلق االستفادة مما توصلت إليه البشرية من صيغ ناظمة للعالقة بين 

  .الدين والدولة والفرد

  

  النشأة والبرامج

بدأ المركز عمله بتزويد الصحف ووسائل اإلعالم باألبحاث والتقارير والدراسات في مجاالت مختلفة، وأولى جهدا 

  :ا لبناء قاعدة معلومات وبيانات لخدمة برامجه المعتمدة التي يتوزع عليها عمله الراهن والمستقبلي وهيخاص

  برنامج دراسات السالم والصراع العربي االسرائيلي. ١

  برنامج دراسات االصالح والديمقراطية وحقوق االنسان. ٢

  برنامج دراسات اإلسالم السياسي والحركات العنفية . ٣

  امج دراسات المرأة والشباببرن. ٤

  برنامج دراسات االعالم والتدريب المهني. ٥

  :ومن أجل تحقيق هذه األهداف وترجمة تلك البرامج فإن المركز سيعتمد الوسائل التالية

  .تشجيع ونشر البحوث والدراسات في كافة الميادين ذات العالقة. ١

  .تمامات المركزالعمل على بناء قاعدة بيانات متطورة في إطار اه. ٢

تشجيع البحوث والدراسات االستشرافية المستقبلية للمساهمة في تشكيل السياسات المحلية واالقليمية من خالل عقد . ٣

  .حلقات النقاش وورش العمل والندوات وتقديم المقترحات والتوصيات لصناع القرار والرأي العام سواء بسواء

ر متخصصة تشمل برامج المركز المختلفة، وتتضمن ندوات المركز يعمل المركز على اصدار سلسلة تقاري. ٥

 .وورشات عمله وحلقات النقاش التي يعقدها وترجمة الهم الدراسات والتقارير الدولية ذات الصلة ببرامجه
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 مركز المعطيات والدراسات االستراتيجية

الخدمات  ويعتمد التمويل الخاص، ويقدمعلى أبحاثه مجموعة من الباحثين االستراتيجيين ،  مركز خاص يعمل

   :التالية

سوريا، لبنان، فلسطين، العراق،  إسرائيل،: جمع يومي للمعطيات اإلخبارية في القطاعات التالية  •

  .المجموعة األوروبية، الواليات المتحدة األمريكية

  :دراسات إستراتيجية تقوم بـكل من •

  .سياق الواقع السياسي الفعليالمعطيات المتوافرة وإدراجها في  تحليل -

  .وعرض احتماالت القرار الممكنة والنتائج المترتبة عليها تقديم المقترحات -

  . استشراف اآلفاق السياسية عبر دراسات مستقبلية •

 . سياسياً واقتصادياً : ترجمة يومية للمختار من الصحف اإلسرائيلية •

، وتقديم )ذات الصلة( وسائل اإلعالم األمريكية  ترجمة يومية للمقاالت واألبحاث التي تظهر في •

 . المالحظات حول طريقة التعامل معها

  . المتحدة األمريكية وإسرائيل تحليل اتجاهات السياسة في كل من الواليات •

  . تحليل اتجاهات الموقف في األمم المتحدة •

في سياق التأثير ...) اللبنانية –نية  األرد– العراقية –اإليرانية  – التركية(دراسة العالقات اإلقليمية  •

  . المتبادل

  . السوري دراسات دورية لطبيعة واتجاهات الموقف السياسي •

 .عرض يومي التجاهات الصحافة السورية •
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 المركز العربي للدراسات المستقبلية

ياسية يضع الموقع في مقدمة أهدافه هدف مساعدة زواره ،كل في مجاله، علـى التوجـه فـي اللحظـة الـس                    

وملكية المعلومات والتوجه الالزمـين     .اإلقتصادية والتموقع في المستقبل عبر وعي اإلنعكاسات المحتملة للحظة الراهنة         

وهذا الموقع يحـاول    . لتحسين إمكانيات التحكم باإلنعكاسات المستقبلية وتوجبهها في اإلتجاه المناسب لمصالحنا العربية          

 : تحقيق أهدافه عبر الوسائل التالية

 تقديم عروض موجزة ومكثفة ألهم الكتب المتخصصة في مجاالت علم السياسة والمستقبليات واإلستراتيجية وغيرها               -١

  .مع نقد هذه الكتابات من وجهة نظر القضايا والمصالح العربية.من الفروع المتداخلة معها

مع محاولة اإلفادة من تجـاربهم      .اثتقديم العروض للمذكرات والسير الخاصة بأشخاص مؤثرين في مجريات األحد         -٢

  .والنظر إليها على ضوء النقد الموضوعي لتجاربهم.ومعلوماتهم

  . توظيف السيكولوجيا في في قراءة الحدث السياسي الراهن وفي محاوالت التوقع المستقبلية إلنعاكاسات هذا الحدث-٣

بهدف إعادة تنظيم فهمنـا للحـدث       . بصورة رجعية  مراجعة النشاطات المخابراتية واإلستفادة من أسرارها المعلنة         -٤

حيث تـأخير اإلعـالن عنهـا ال ينفـي     . ومحاولة تعديل رؤيتنا للحاضر وتوقعاتنا للمستقبل على ضوء هذه المعلوملت    

  .إستمرارية تأثيرها

  .للعب أدوار أكثر فعالية"  متابعة التيارات والحركات المؤثرة في صنع الحدث والمرشحة مستقبال-٥

تقديم لمحات من الدوريات السياسية المتخصصة للرجوع إليها في حال الرغبـة فـي اإلسـتزادة والتحقـق مـن                     -٦

  .مواضيعها

  . تأمين روابط مع الشبكات التي تساعد الزائر للحصول على المعلومات الالزمة في مختلف هذه المجاالت-٧

قيق هدف نشر الوعي المستقبلي بين المثقفين لتسهيل         تسهيل إطالع الزائر على أكبر قدرممكن وهذه المعلومات لتح         -٨

  .إجتياز المسافة بين المثقف والسلطة

  . إطالع الزائر على التسريبات والتقارير محدودة اإلنتشار-٩

اإلسرائيلي وإحتماالته المستقبلية وتحديد الخطوات الوقائية الداعمة لألمن القـومي          - متابعة لوقائع الصراع العربي    -١٠

  . على ضوئهاالعربي

 اإلقتـصادية الراهنـة     – عبر هذه المحاور يجهد هذا الموقع لتحقيق وعي عربي أنضج بواقع اللحظة السياسية                      

فالصراع يدور اآلن بـين قـوة آحاديـة         . والمتميزة بكونها مفصلية ومقررة لمستقبل العالم ومعه مستقبل وطننا العربي         

حتى أنها ترفض مباديء العولمة إلحتوائها على مالمـح         . وازية لهذه القوة  عظمى تحاول الحصول على سطوة عالمية م      
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. وتخوض في سبيل هذا الهدف صراعات متعددة األشكال والصعد        . وهي تصر على تحويل العالم نحو األمركة      . إنسانية

سـتراتيجية والجغرافيـة    بما يعظم إحتماالت اإلنقالبات اإل    . مما يجعل العالم في حالة من الفوضى االستراتيجية المقلقة        

والبشرية ال تزال تدفع لغاية اليوم ثمن جشع كليمنصو ولويد جورج وانقالباتهما على المنطق والواقع اإلنساني                . الخطيرة

. وها هو العالم أمام عجرفة جديـدة وأكثـر خطـورة          . في ظل شعورهما بعجرفة المنتصر في الحرب العالمية األولى        

. لو إستسلم العالم إلرادة القوة كما فعل ذلك عقب الحرب العالمية األولى           " باهظا" بلها ثمنا وسوف تدفع البشرية من مستق    

  ...فلنقرأ ولنحاول التوجه وسط هذه الفوضى

الى هذه المعطيات يوجه موقع مستقبليات الدعوة الى المفكرين والباحثين المعنيـين بهـذه االختـصاصات                "  إستنادا    

الذي يشكل تجربة جديدة تحتاج الى كـل مـساهمة ونـصيحة ونقـد فـي مجـاالت                  . الموقعللمشاركة الفعالة في هذا     

  ...تخصصه

  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية

 العالم؛ في والبحثية العلمية للتطورات المواكبة المؤسسات ذات العصرية الدولة دعائم ترسيخ على الحرص سياق في

الشيخ  السمو صاحب من بقرار ١٩٩٤ آذار/مارس ١٤ في االستراتيجية والبحوث للدراسات اإلمارات مركز أنشئ

 ولي عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سمو أول  الفريق من مستمرة وبمتابعة الدولة، رئيس خليفة بن زايد آل نهيان

 للقضايا العلمية والدراسات البحوث بإعداد يهتم مستقل مركز بمنزلة ليكون للقوات المسلحة،  أبوظبي نائب القائد األعلى

 العربي والعالم خصوصا الخليج ومنطقة المتحدة العربية اإلمارات بدولة المتعلقة جتماعيةواال واالقتصادية السياسية

   .عموما

 جادة علمية مؤسسة باعتباره إليه تتجه األنظار فإن المركز تأسيس على مرت التي الوجيزة الفترة من الرغم وعلى

 الرئيسة المحطات إحدى المركز فإن ولهذا نات؛اإلمكا وأحدث األساليب أفضل على أهدافها تحقيق في تعتمد وطموحة،

 .والباحثين واألساتذة والعلماء والقيادات والمفكرين السياسة رجال من الدولة ضيوف زيارتها إلى يسعى التي

 من وذلك ،تدريب الكوادر البحثيةو ،خدمة المجتمعو ،الدراسات والبحوث: هي مجاالت ثالثة إطار في المركز ويعمل

 الفكرية الملتقيات وتنظيم المجتمع، واحتياجات تطلعات من النابع العلمي البحث تشجيع في المتمثلة أهدافه تحقيق أجل

 بجمع واالهتمام المواطنة، بحثيةال الكوادر تطوير تدعم التي البرامج وتبني انعكاساتها ودراسة العلمية التطورات ومتابعة

 المختلفة ومؤسساتها الدولة أجهزة مع والتعاون الحديثة، العلمية بالطرق وتحليلها وتخزينها وتوثيقها والمعلومات البيانات

 .واإلنجليزية العربية باللغتين المتخصصة واإلصدارات المستقبلية الدراسات وإعداد والبحوث الدراسات مجال في
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   األوروبي– الدراسات العربي مركز

 ١٩٩٢أسست في باريس خالل شهر آذار من عام ,  هو جمعية أهليةCEEA األوروبي -مركز الدراسات العربي 

وذلك بمبادرة من مجموعة من المثقفين ورجال األعمال , ١٩٠١وفقا لقانون الجمعيات الفرنسي الصادر في عام 

 .العرب و األوروبيين

منتدى علمي وإعالمي حيث انه يساهم من خالل أنشطته وإصداراته ومطبوعاته في تنمية  CEEAويعتبر مركز 

 منبر للدفاع عن القضايا    باإلضافة إلى انه يعتبر, وتعميق أواصر العالقات العربية واألوروبية على كافة األصعدة

  .العربية واألوروبية المشروعة والتعريف بها دوليا

 بتنظيم مؤتمرات وندوات دولية و يعمل على إصدار تقارير و نتائج CEEAم مركز و لتحقيق تلك األهداف يقو

ات رسمية وخاصة  و المنتديات التي تنظمها هيئات ومنظملنشاطاتأعمال هذه اللقاءات، كما انه يشارك في معظم ا

  .في العالم العربي وأوروبا

كما . و أيضا يقوم المركز بنشر أبحاث ودراسات ومؤلفات متميزة ومختصة يعدها أخصائيون في ميادين مختلفة 

تستعرض أهم األحداث العالمية بشكل موضوعي ) اإلنجليزية-الفرنسية-العربية( باللغات وريةنشرة ديصدر عنها 

  .وعلمي

  :  على و سوف يعمل المركز

  ,نشر المستجدات على كافة األصعدة من خالل موقعه على شبكة االنترنت  -١

 على البريد االلكتروني الخاص بالمنتسبين و المشتركين عبر شبكة النشرات الدوريةتوزيع وإرسال   -٢

  ,االنترنت

 الخاصة المكتبة االلكترونيةعرض كافة هذه األبحاث و الدراسات و المؤلفات المتميزة والمتخصصة في   -٣

  .بموقع المركز على شبكة االنترنت

  :ويعتمد المركز لتمويل أنشطته على

  .اشتراكات األعضاء-

  . عبر شبكة اإلنترنتواألبحاث اإلستراتيجيةلكتب والدراسات مبيعات ا-

  لنشرة الدوريةاالشتراك في ا-

 .مساعدات وتبرعات من هيئات ومؤسسات وشخصيات ذات األهداف المشتركة-



 التحدي الصهيوين           )   ٢-٩(املتابع االستراتيجي                   التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                         ٥١ من ١٢                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

  

  لدراسات الحضارية واالستراتيجيةمركز الشرق العربي ل

  أن يمثل حضورا استراتيجيا ) مركز الشرق العربي للدراسات االستراتيجية والحضارية (    يطمح 

أصيال ومتميزا، يشارك في سد ثغرة في ترددات الخطاب العربي المعاصر، واضعاً ) عقائديا وفكريا ( 

  : على رأس اهتماماته

فيما يتعلق بالمنطقة العربية واإلسالمية عموما، ومنطقة الشرق العربي    طرح الرؤى االستراتيجية 

  . خصوصا، وذلك من خالل موقف استشرافي مؤصل) إقليم بالد الشام(

  ...    القراءة المتأنية لوقائع التاريخ الحديث، وتشكيالته وانعكاساته على واقع األمة ومستقبلها

  )للفرد ( مح وأبعاد الهوية الحضارية وصياغة مال) اإلنسان (    التركيز على 

  .. والوقوف في وجه مهدداتها، والتنادي لحياطتها ورعايتها ). المجتمع (  و 

   العناية بالتنمية في جميع جوانبها، والتبشير بنظم سياسية واجتماعية قادرة على تحقيق العدل العام بكل 

  . أطيافه

، أو مشارك أو مخالف، في إطار من المتابعات    الحوار الدائب مع ما يطرح من فكر رديف

  . والمراجعات، لتوسيع دائرة الرؤية المشتركة للمثقف العربي

صانع القرار، :    ومع أن مركز الشرق العربي مركز فكري محض، إال أن خطابه يشمل دوائر ثالث

  ... والمثقف والجمهور العربي بأسلوب إيجابي وبناء

 إطارا لكل الراغبين في الحوار، من المثقفين والكتاب، ويتحمل الكتاب الذين    يقدم المركز إمكاناته

  . يتقدمون بإصداراتهم إلى المركز مسئولية آرائهم وأفكارهم

 

  الشـــرق العربـــي 

   الملف األساسي

،     الشرق العربي مجالنا الحيوي، مع تأكيدنا على انتمائنا المطلق للمنظومتين العربية واإلسالمية

واللتان تنتميان بدورهما إلى إطار حضاري كوني له إيجابياته وسلبياته، في مضامير واسعة للتنافس 

والتزامنا بالتركيز على قضايا الشرق العربي، . البناء، والصراع المدمر بكل وسائله المعنوية والمادية

 .نأولوية لن تحول دون التعامل مع قضايا األمة، هموم اإلنسانية في كل مكا
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ً ـ في األرض الواقعة شرقي البحر المتوسط وغربي العراق،     ولقد تمثل الشرق العربي ـ جغرافيا

  . وجنوب تركية وشمال البحر األحمر والعريش

الجمهورية العربية السورية، المملكة األردنية الهاشمية، :    كما تمثل سياسياً في أقطار عربية أربعة

  . كما عرف اإلقليم تاريخياً باسم بالد الشام. فلسطينالجمهورية اللبنانية، ودولة 

   لقد قام المشروع الصهيوني على أساس تفتيت هذا اإلقليم، وإذالل إنسانه، وتبديد ثرواته، حسب 

  . مخططات نطمح أن نشير إليها في إطار عمل هذا المركز، وان نوضح أبعادها وأخطارها

 
إلقليم على أيدي رجال االتحاد والترقي، الذين قاموا برمي التمهيد كانت الضربة األولى التي تلقاها هذا ا

بتفريغ الخالفة اإلسالمية من محتواها أوال، ثم تدميرها لتحقيق الحلم الصهيوني الذي اصبح بذلك 

 . مشروعاً قابالً للتنفيذ

مه اهللا بااللتفاف على مشروع الشريـف حسـين، شريـف مكـة، ـ رح...    وكانت الضربة الثانية

تعالى ـ الذي قاد الثورة العربية ضد االتحاديين، إلقامة دولة الشرق العربي الموحد مع عمقه 

حسب . االستراتيجي المتمثل في العراق، فُأحبط المسعى العربي، ونفي الشريف حسين ومزق اإلقليم

  ). بيكو_سايكس(اتفاقات

 
وقد شكلت هذه الضربة ). فلسطين( كبد اإلقليم،    ثم كانت الضربة الثالثة، بزرع الكيان الصهيوني في

. وما تزال العقبة الكؤود في وجه إنسان اإلقليم، فشلّت طاقته، وأعاقت تقدمه،وسلبته حريته وثروته

 . وكانت ذريعةً ألنماط من االستبداد السياسي

   -:   إن اهتمامات مركز الشرق العربي ستتوفر كما بينا على ما يلي

  . وع الصهيوني، بكافة أبعاده، الحضارية، والعقائدية، والثقافية واالقتصاديةالتصدي للمشر* 

  . القطر العربي السوري الذي يعيش مرحلة مخاض لالنطالق في فضاءات الحرية والتقدم* 

  . مجريات القضية الفلسطينية بوصفها قضية األمة المركزية بأبعادها اإلقليمية والعربية واإلسالمية* 

 
 عربي بشرياً الشرق ال

   يقترب عدد سكان اإلقليم، من ثالثين مليون نسمة، سدسهم من الفلسطينيين الذين يعيشون في دول 

  .أو في الشتات. اإلقليم المجاورة لفلسطين
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  ... التركيب العرقي

من سكان اإلقليم من العرب، ويشكل األكراد و التركمان الذين يعيشون شمال سورية % ٩٠   

  . ذين هاجروا في هجرتين متتاليتين تمام التشكيل العرقي في اإلقليموالشراكسة ال

 
   ويشكل هؤالء، مع معظم عرب اإلقليم األكثرية المسلمة التي تعيش فيه، ويعيش إلى جانب هؤالء أقلية 

هي األقلية األرمنية، التي هاجرت من أرمينية، ويتمركزون بشكل خاص في شمالي ) عرقية دينية(

 . انسورية ولبن

 
من سكان اإلقليم أيضاً إلى اإلسالم، وتعتبر المسيحية الديانة الثانية، ويتمثل المسيحيون % ٨٥   وينتمي 

وينتشر . في بقايا الغساسنة من العرب، كما يتمثلون في بقايا المهاجرين الذين رافقوا الحروب الصليبية

هم ال سيما مسيحيو األرياف، وأصحاب المسيحيون بالتساوي على جميع مناطق اإلقليم وتنتمي غالبيت

كما يتمركز المسيحيون بنسبة أكبر في لبنان، الذي تم . األصول العربية إلى الكنيسة األرثوذكسية الشرقية

 . تأسيسه مراعاة لوضعه الطائفي الخاص

يات    ويعيش اآلن على أرض فلسطين، مجموعة من اليهود الغرباء، الذين توافدوا إلى فلسطين منذ نها

ويشكل هؤالء اليهود ... القرن التاسع عشر، وخالل القرن العشرين، وفق مشروع استيطاني صهيوني

  . بحكم غربتهم، وافداً غريباً يعمل الجسم العربي جاهداً للفظه، والتخلص منه

    وفي بناء االنتماء اإلسالمي نفسه هناك مجموعة من االنتماءات المذهبية، التي تعتبر في كثير من

  . األحيان امتداداً لحاالت من العزلة التاريخية والحضارية

   -:   ويمكن حصر هذه المذاهب في

  . من مسلمي اإلقليم% ٨٠المسلمون السنة وهم أصل سكان اإلقليم، ويمثلون * 

  . الشيعة الجعفرية، ويتمركزون في لبنان، وفي بقع متناثرة من سورية* 

  . ق اإلمامية الغاليةمن فر. العلويون شمال غرب سورية* 

  . من بقايا الفاطميين) لبنان، فلسطين، جنوب سورية: (الدروز* 

  . المقيم في الغرب) اآلغا خان(من الشيعة السبعية الغالية الذين يتبعون .. اإلسماعيليون وسط سورية* 

   -:اللغة
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وكذا األرمن . الكرديةكما يتكلم األكراد في مناطقهم اللغة .   العربية هي لغة عموم سكان اإلقليم

  . سائدة في أكثر من قرية من ريف دمشق) اآلرامية(وال تزال اللغة . يحافظون على لغتهم القومية

   -:التضاريس

   يتألف اإلقليم من شريط من السهول الساحلية، ثم سالسل من الجبال الشرقية والغربية يقع بينها حفرة 

وتقع في اإلقليم أخفض نقطة ). البحر األحمر(ماله حتى جنوبه االنهدام الكبير التي تشرخ اإلقليم من ش

  . من اليابسة تحت سطح البحر

 
 . والمنطقة الوسطى، وسهول الجزيرة.    ثم هناك امتدادات للسهول الداخلية، سهول حوران والغوطة

   - :األنهار

   -:   يخترق اإلقليم مجموعة من األنهار الكبرى، وأهمها

  . اليرموك ـ بردى ـ الحاصباني) األردن( الشريعة – الليطاني –لعاصي  ا– دجلة –الفرات 

   - :العواصم والمدن الكبرى

  دمشق عمان بيروت القدس 

  حلب اربد طرابلس يافا 

  حمص الزرقاء صيدا حيفا 

 
 الالذقية العقبة صور غزة 

بيا بطاقات أبنائه وثرواته    ويعتبر إقليم بالد الشام، أو إقليم الشرق العربي، من األقاليم الغنية نس

الزراعية والمعدنية إلى جانب موقعه االسترتيجي المتميز في نقطة اللقاء بين الشرقين األقصى واألدنى، 

كما يمثل اإلقليم وجودا حضاريا متميزا في منظومة دول البحر األبيض . ومن ثم بين الشرق والغرب

  … لى الساحل السوري تم رسم أول أبجدية عالميةالمتوسط، حيث أثبتت الدراسات أنه في رأس شمرا ع

..    والمعروف أن األلفباء العربي قد انتقل إلى أكثر لغات العالم، ومنها اليونانية واللغات الهند وأوروبية

  .وال تزال األحرف الالتينية تتوالى حسب الترتيب األلفبائي العربي األول
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 مركز دراسات الشرق األوسط

شرق األوسط مركز علمي متخصص في اجراء البحوث والدراسات واالستشارات وبرامج التدريب مركز دراسات ال

المختلفة، وعقد الندوات وحلقات البحث العلمية، واصدار التقارير الدورية وغير الدورية المتعلقة بالتحوالت في منطقة 

المنطقة العربية واالسالمية، وقد تأسس في الشرق األوسط ، ودراسة معادالتها واستشراف مستقبلها وانعكاساتها على 

 .  المملكة األردنية الهاشمية- في عمان ١٩٩١ مارس ١٠

 االسرائيلي وتطوراته المستقبلية وعملية السالم في المنطقة -ويركز المركز جهوده في دراسة الصراع العربي 

سياسيا ، اقتصاديا، (الدولي والعالقات الدولية والتحوالت في المنطقة العربية واالسالمية، والشرق األوسط في النظام 

  ) اجتماعيا، فكريا ، واستراتيجيا

ويقوم المركز بانجاز هذه البحوث وفق المنهج العلمي الموضوعي ويتعامل بانفتاح بما يحقق أهدافه على كافة األفكار 

راف المستقبل، وتقديم التحليل والمعلومة والمستجدات والتوجهات الفكرية والسياسية في العالم ، ويتجه المركز نحو استش

والرؤية الالزمة لصناع القرار وموجهي دفة المجتمع في الشرق األوسط ويسعى الى جانب أشقائه في المراكز األردنية 

في خدمة البالد والوطن العربي واالسالمي، على قواعد التوصل الى رؤى مستقبلية موضوعية لما ستؤول اليه 

نطقة، ولطبيعة التغيرات في القائمة والمتوقعة في مختلف المناحي ومدى انعكاسها على واقع المنطقة األوضاع في الم

ومستقبلها سواء في بعدها الدولي أو االقليمي أو المحلي، ويعرف المركز منطقة الشرق األوسط التي يدرسها بأنها 

  . ياالوطن العربي كله باالضافة الى دول الجوار اآلسيوي وايران وترك

 عشر سنوات من العطاء المتواصل - مركز دراسات الشرق األوسط

  ١/٧/٢٠٠١ - األردن–عمان 

تعتبر تجربة مركز دراسات الشرق األوسط في استثمار الطاقات البشرية والموارد المالية العربية تجربة مثيرة 

وآرائهم، عبر ندوات التقييم والتخطيط من خالل االنفتاح في التفكير، واالعتماد بشكل أساسي على مساهمات الزمالء 

مركز "التي عقدها المركز، ومن أمثلتها الندوة التي عقدها بمناسبة مرور ثماني سنوات على تأسيسه تحت عنوان 

، إضافة إلى الندوة التي ۲۴/۵/۱۹۹۹بتاريخ " اإلنجازات والتطلعات… دراسات الشرق األوسط في ثماني سنوات 

، لتقييم مسيرة السنوات العشر الماضية ۱۳/۳/۲۰۰۱ل بمرور عشر سنوات على تأسيسه بتاريخ عقدها بمناسبة االحتفا

.. مركز دراسات الشرق األوسط"وتحديد معالم استراتيجية عمل المركز خالل السنوات الخمس القادمة تحت عنوان 

لمركز ناقشوا خاللها وعلى مدى ، شارك فيها عدد من زمالء ا"عشرة أعوام من العطاء المتواصل نحو آفاق المستقبل

جلستين أنشطة المركز وبرامجه العلمية المختلفة، خاصة المستجدة منها، مثل مسابقة البحوث لطلبة الجامعات األردنية 

وبرامج التدريب لطلبة الدراسات العليا وبرامج التدريب العلمي للجهات ذات العالقة، وغيرها من الخدمات التي يقدمها 

م نقاش مالمح خطة عمل المركز للسنوات الخمس القادمة سواء على مستوى معالجة المواضيع التي تهم المركز، وت

األمة وقضاياها الرئيسية في بحوثه وإصداراته العلمية أو في الندوات والمؤتمرات التي يخطط لعقدها، إضافة إلى 

  .ا يضمن استمرار العطاء المتميز والدائماقتراح استحداث برامج جديدة في المركز مكملة لبرامجه الحالية بم
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وفي السياق نفسه وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات البحثية العربية، فقد طرح المركز مشروعاً يهدف إلى 

تكثيف التعاون بين المؤسسات ومراكز الدراسات العربية ليكون بديالً عن التعاون مع المؤسسات األجنبية، حيث تعاون 

  . جهة عربية إلقامة المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة١٢من المركز مع أكثر 

إن مسيرة مركز دراسات الشرق األوسط تمثل نموذجا للجهد العربي المبدع، والمتطلع إلى االنفتاح الحضاري 

عد في من منطلق إيماننا أن البحث العلمي يسهم في فهمنا للعالم من حولنا بغرض المعرفة وتحسين األوضاع، كما يسا

  .تحديد الوسائل الالزمة لتطوير األوضاع المحيطة بنا اجتماعياً وعلمياً

 أثره الثقافي والعلمي في المجتمع سواء على مستوى النخب أو   لقد استطاع مركز دراسات الشرق األوسط أن يرسخ

دد كبير من البرامج، على مستوى أفراد المجتمع بشكل عام من خالل التزامه بفلسفة واضحة ومتخصصة، وتنفيذه لع

  :ولقد كان من أهم مالمح هذا التأثير الثقافي

 المشاركة المتميزة للباحثين العرب واألجانب في بحوث ودراسات وتقارير ومؤتمرات المركز وندواته العلمية،   -١

  . باحثا٦٥٠ًحيث وصل 

  . تزايد حجم الخدمات التي يقدمها المركز وتنوعها      -٢

  .من المفاهيم التي يطرحها المركز من قبل المهتمين والمتابعين لشئون المنطقة تبني كثير       -٣

  .من مطبوعاته وإصداراته الكلية% ٨٤ اتساع حجم مبيعات المركز، والتي وصلت إلى أكثر من       -٤

  . تزايد حجم العالقات التي أقامها المركز خالل فترة السنوات العشر الماضية      -٥

  لمركزظروف نشأة فكرة ا

لقد مثل عقد التسعينات من القرن الماضي طفرات التغير المتعدد االتجاهات والمناحي التكنولوجية والسياسية 

واالقتصادية والعسكرية والسياسية، وقد تدافعت اإلرادات الدولية المختلفة لتأخذ حظها من عملية التغير والتطور 

ية والدولية والمحلية برزت فكرة إنشاء مركز دراسات الشرق األوسط الجديدة، في ظل هذه األجواء والمتغيرات اإلقليم

في المملكة األردنية الهاشمية ليكون مصدراً للمعلومات العلمية، ومكاناً لتشجيع المبدعين وتبنيهم، وتطوير البحوث 

ن واألمة ومصالحها، والدراسات ومناهجها، وتقديم التحليالت والرؤى المستقبلية واالستراتيجية لخدمة توجهات الوط

  .وللعمل على بناء جيل واع عصري واعد وواثق من نفسه

  النشاطات التأسيسية للمركز

لتحقيق الفكرة والفلسفة والمنهجية العلمية واستهداف الجمهور واستقراء مزاجه والتفاعل مع متطلباته الواقعية، 

 إلى معايشة األحداث والمتغيرات الجديدة التي ١٩٩١فبراير/  شباط١٦سعى المركز ومنذ الشروع بتنفيذ فكرته في 

 مذكرة تحليلية لمجريات أزمة ١٩/٢/١٩٩١كانت أزمة الخليج واالنتفاضة الفلسطينية الكبرى عنواناً لها، وأصدر في 

عربي الخليج، وأبرز أهم العناصر المحددة لنتائجها، كما تناول بالتحليل انعكاساتها على العراق والكويت وبقية الوطن ال

والعالم اإلسالمي، بل وعلى الدور الدولي للواليات المتحدة، وقدم سيناريوهات نهاية الحرب الممكنة، وفي ظل ظروف 
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نشأة فكرة المركز حيث كان مشروعاً تحت التأسيس، فقد قام بتوزيعها على نطاق محدود من المعارف واألصدقاء 

  . بقة للواقع الذي تال نهاية الحربوالمهتمين، وقد جاءت معظم نتائج هذه الدراسة مطا

 صدر ترخيص المركز باعتباره شركة أردنية ذات مسئولية محدودة،  ١٩٩١مارس عام /  آذار١٠ وفي              

تعمل في مجال الدراسات واالستشارات المختلفة، وبذلك تحقق ميالد المشروع وأصبحت الفكرة واقعاً عملياً، ودخلت 

  . التحدي األكبر للتعامل مع المتغيرات الكبيرة والمتسارعة وعلى مختلف المحاور والصعدالفكرة والتوجهات مرحلة

  منهج المركز في البحث العلمي 

اتخذ المركز لنفسه خطـاً بحثياً محدداً منذ تأسيسه يقوم على دراسة المتغيرات واكتشاف معـادالت حركتهـا 

لمتغيرة المؤثرة فيها، ثـم محاولـة تحديـد المؤثرات والمكونات التاريخية والسياسية، وتحديد العوامل الثابتة وا

 سنوات القادمة، ومن ثم استقراء مآل ١٠-٥األساسية لكـل منها وحركة تغيره المستقبلية المتوقعة خالل الـ 

ة المتغيرات وانعكاساتها على األمة ومصالحها، ومحاولة الدفع باتجاهات تحقق أكثر اإليجابيات لمصالح األم

وتخفيف السلبيات التي قد تنشأ عن حاالت التغير الجديدة عبر تحديد السيناريوهات والبدائل، وبذلك أصبحت 

المتغيرات والتطورات هي أهداف دراسات وبرامج المركز المختلفة، كما أصبح رسم معادالت التغير الجارية 

  .وحركتها المستقبلية هي النتائج التي تبحث عنها هذه البرامج

  داف المركزأه

  :وفقاً لهذه المعطيات صاغ المركز أهدافه التي تتركز في النقاط التالية

  . إعداد الدراسات واالستشارات للمساهمة في تطوير المنطقة  -١

  . توعية المثقفين في المنطقة بالتحوالت والتغيرات الجارية  -٢

  .ن توفير المعلومات الدقيقة والعلمية للباحثين ورعاية المبدعي  -٣

  . اإلسهام في التنمية الثقافية والفكرية والسياسية في المنطقة العربية-٤

  هوية المركز الفكرية واالجتماعية

اتخذ المركز لنفسه إطارا أردنيا وطنياً، وإطارا عربياً قومياً، وإطارا حضارياً إسالميا، وإطاراً عالمياً إنسانياً             

خر فكراً وحضارة وتبادالً وتعاوناً، ومتابعة التطور والتقدم واالستفادة منه، مما جعل على قاعدة االنفتاح الكامل على اآل

للدراسات والندوات والبحوث إطاراً اجتماعياً وفكرياً ملتزما لكنه متجدد ومتطور، وشكل للمركز هويته الخاصة 

 ومآلها، وهو ما استلزم الحرص على المتميزة، وأعطاه فرصة أكبر للنظرة الموضوعية العلمية للمتغيرات والتحوالت

قطاع الشباب في اإلدارة التنفيذية والعمل على مشاركتهم في برامج المركز المختلفة، وليشكل بذلك تياراً اجتماعياً 
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يحاكي التقدم والتطور ويحافظ على االنتماء والهوية في الوقت نفسه، وينظر بواقعية لحجم المتغيرات وانعكاساتها 

  .  مسارات األمة وتوجهاتها في التعامل مع هذه المتغيراتوكيفية رسم

  مجاالت اهتمام المركز 

   الجغرافية- أ

منطقة الخليج العربي، منطقة : حدد المركز مجاالت اهتمامه جغرافياً في منطقة الشرق األوسط التي تشمل 

كيا، كما يدخل في عملية الدراسة واالهتمام البحر األحمر، الدول العربية في إفريقيا، بالد الشام والعراق، وإيران، وتر

الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة، العتباره مكوناً أساسياً في لحالة الصراع القائم في المنطقة، ولما يمثله 

من سبب لحالة عدم االستقرار في المنطقة والعالم، وتمتد هذه االهتمامات لتشمل القرن اإلفريقي والبحر األحمر 

بوصفهما جزأين رئيسيين في المجال االستراتيجي العربي، كما تدخل في نطاق االهتمام والدراسة األحداث الدولية التي 

لها انعكاس وتأثير على المنطقة، بحيث أصبح المركز جهة مرجعية لكثير من الجهات المهتمة من داخل الوطن العربي 

  .وخارجه

   التخصصية  -ب

الجتماعية واالقتصادية واالستراتيجية، وخاصة ما يتعلق باألمن القومي العربي، تشمل الشئون السياسية وا

والصراع العربي الصهيوني، والعالقات الدولية للشرق األوسط بالعالم، والعالقات الداخلية للدول العربية وتركيا 

  .وإيران

  جمهور المركز المستهدف

احة الجغرافية ووفق مجاالت اهتمامه وتخصصه، قوامه استهدف المركز جمهورا أساسياً محدداً في هذه المس

صنّاع القرار بمستوياته المختلفة، ومؤسسات صناعة القرار، والباحثين والمفكرين في الشئون السياسية واالقتصادية 

جاالت واالستراتيجية واالجتماعية، ومراكز األبحاث العربية والعالمية، وطلبة الجامعات وطلبة الدراسات العليا في م

اهتمام المركز، الخبراء والمحللين والعلماء في مجاالت اهتمام المركز، القيادات االجتماعية والسياسية في المجتمعات 

  .المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى وسائل اإلعالم المختلفة 

  فلسفة المركز

  :وتنطلق فلسفة المركز في ما يقدمه من برامج من

، وما لذلك من أثر في "بنوك تفكير" و "بيوت خبرة"مية الدور الذي تقوم به مراكز الدراسات بوصفها اإليمان بأه. أ

  .تطوير بنية المجتمع
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اختصار الفجوة الحضارية التي تعاني منها أمتنا العربية، التي تتمثل أهم مظاهرها في الفجوة الزمنية بين أول مركز .ب

 أول مركز دراسات متخصص أنشئ في الوطن العربي التي تصل إلى  أنشئ في العالم، وبين دراسات متخصص

  .أكثر من مائة عام

اإلسهام في تغيير رؤية المهتمين من خارج المنطقة لطبيعة الصراع فيها، واعتماد المركز بوصفه مصدراً موثوقاً .ج

  .رب، والمهتمين بالمنطقةلتحليل تطورات األحداث في المنطقة لكثير من مراكز الدراسات وصناع القرار في الغ

  سياسة االنفتاح

إن تكوين رؤية واضحة لتحويل األفكار والطموحات إلى واقع ملموس تطلب االنفتاح في برنامج عالقات عامة 

واسع النطاق، واستلزم كذلك تحويل هذه األفكار إلى مطوية توزع الستقبال النقد والتوجيه، وهو ما تم بالفعل حيث 

ولى باللغتين العربية واإلنجليزية والتي عبرت عن الطموح والتوجه العام، لكنها اتصفت بكثير من صدرت المطوية األ

المثالية إذ أن بعض أفكارها ما زال في دائرة المتقدم على أعمال وبرامج المركز اليوم برغم مرور عشر سنوات على 

  .كتابتها

ألردن وفي الوطن العربي في األشهر الثالثة وقد شارك المركز في المؤتمرات والندوات التي عقدت في ا

األولى من إنشائه، حيث وفرت هذه المشاركات المبكرة للمركز الفرصة الكبيرة للتعريف بالمركز واستماع الكثير من 

 المشاركين فيها، إضافة إلى إقامة شبكة من العالقات شملت أكثر  النقد والمالحظات والتوجيهات والنصائح من عشرات

كما انفتح المركز على الباحثين والعلماء الزائرين إلى األردن من مختلف دول . مسين منهم من خمس عشرة دولةمن خ

العالم العربي والغربي على وجه الخصوص، حيث شكل له الكثير من األصدقاء من بين هؤالء ممن كان لهم اثر كبير 

إضافة إلى العالقات واالتصاالت المستمرة والمتواصلة مع في إغناء األفكار التي تأسس المركز على أساسها، هذا كله 

  .عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال

واتخذ المركز قراراً بضرورة االطالع على تجارب العالم المتقدم في البحوث والدراسات، فكانت الرحلة 

، وشملت زيارة ١٩٩١ وبريطانيا وكندا في عام التأسيسية إلى كل من االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة وألمانيا

 مركز أبحاث أو مؤسسة ثقافية أو جامعة، وتم خاللها الكثير من الحوارات وإلقاء محاضرات محدودة ٢٥حوالي 

الحضور أحياناً، كما تم خاللها االتصال بالمراكز العربية واإلسالمية الموجودة في بعض هذه البلدان لتعريفها بالمركز 

كما عمل المركز خاللها على االستفادة من فكرة مراسلي . ة واالستفادة من خبراتها وتوجيهاتها من جهة أخرىمن جه

الصحف الخارجيين، فقام بتعيين عدد من المراسلين المقيمين في بعض البلدان لتمثيله وفتحه على المؤسسات المثيلة في 

غير أن المركز عدل عنها الحقاً بسبب الكلفة المالية العالية لمكافآت تلك البلدان، وبرغم الفائدة الكبيرة من هذه الفكرة 

  . بعض هؤالء في ضوء مستوى المعيشة في بلدانهم

وتأسيساً على هذه الخبرات، وفي ظل تسارع المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المنطقة 

 وبرامجه، ونظرا ألهمية سرعة بلورة اتجاهات األحداث والعالم، فقد فرضت األحداث والمتغيرات نفسها على المركز

وانعكاساتها، فقد اعتمد المركز سياسة التركيز على الندوات وحلقات البحث والمؤتمرات العلمية، والسعي لتغطيتها 

 مثلت  إعالميا بأوسع نطاق عربي ممكن،وبمشاركة مختلف االتجاهات السياسية والفكرية والتخصصات األكاديمية
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هداً إحيائياً للفكر والثقافة والتفكير العلمي، ولقيت التشجيع والتأييد والدعم من مختلف شرائح المجتمع األردني مش

والعربي، كما حرص المركز على دعوة الجهات غير العربية للحضور واالطالع على واقع التوجهات العربية 

   ا عن المنطقة وتوجهاتها المختلفة، كما عمل المركز علىواإلسالمية، بهدف إعطائها الفرصة المناسبة لتصحيح مفاهيمه

إصدار نتائج هذه الندوات في كتب موثقة لتكون بين يدي الجمهور المستهدف، وتصبح مراجع علمية معتمدة عند 

  .الباحثين العرب وغيرهم في شئون المنطقة

 "مركز باحث للدراسات"
  : تعريف    

رة من مجموعة من المهتمين بقضايا البحث والتأليف، بمباد) م.م.ش (٢٠٠٢تأسس المركز عام 

  .الملتزمين قضايا أمتهم وفي القلب منها قضية فلسطين

والمركز ليس استثمارا بالمعنى المادي للكلمة، وال يتطلع إلى الربحية إال بما يغطي تكاليف عمله 

  .وحاجات التطوير

  :أهداف المركز

 الحركة الصهيونية العالمية – الكيان الصهيوني –مشروع الصهيوني نشر وتعميق الوعي العلمي بطبيعة ال  -

  الخ...  عالقات الكيان الخارجية – الصهيونية المسيحية – اللوبيات الصهيونية –

  .المساهمة في بناء المشروع الوطني الفلسطيني المقاوم كجزء من مشروع األمة لبناء مستقبلها  -

  :الهيئة االستشارية

  "سابقًا" رئيس تحرير الموسوعة الفلسطينية ورئيس مركز األبحاث الفلسطيني –مفكر : يغأنيس الصا  -١

 أستاذ العلوم االجتماعية في جامعة الكويت والجامعة األمريكية في –عالم اجتماع : باسم سرحان  -٢

  "سابقًا"بيروت

   أستاذ التاريخ في جامعة دمشق–مؤرخ ومفكّر : سهيل زكّار  -٣

 الجامعة اللبنانية و رئيس تحرير –أستاذ علم النفس التربوي في كلية العلوم االجتماعية : ريسيطالل عت  -٤

  "سابقًا"مجلة شؤون األوسط 

   أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق–فيلسوف ومفكّر : طيب تيزيني  -٥

  تّاب العرب في سوريااألمين العام التحاد الكتّّّاب واألدباء العرب ورئيس اتحاد الك: علي عقلة عرسان  -٦

   بيروت –أستاذ العالقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية : غسان العزي  -٧

   الدولية –مفكّر ورئيس الجامعة اللبنانية : مجدي حماد  -٨

  رئيس جمعية علماء النفس العرب :  محمد أحمد النابلسي-٩

  : المدير العام 

   وليد محمد علي-
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 االستراتيجية والبحوث مركز الدراسات

والتوثيق
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 مركز األردن الجديد للدراسات

مركز األردن الجديد للدراسات مؤسسة غير حكومية مستقلة تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة في األردن والعالم العربي 

 تشجيع ورعاية البحث العلمي وتقديم الخبرة في مجال تطوير السياسات العامة وتوفير منابر للحوار والنقاش من خالل

كما يقوم .على المستوى الوطني واإلقليمي، من خالل تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات ودورات التدريب

 . المختلفة والباحثين المتعاونين معهالمركز بنشر سلسلة متنوعة من المطبوعات التي تضم أعمال برامجه

، وهو حاليا مسجل بموجب قانون )٨٤/١٩٩٠( كإمتداد لمجلة األردن الفصلية ١٩٩٠تأسس مركز األردن الجديد عام 

  .١٩٩٣ لسنة ١٠المطبوعات والنشر رقم 

عربية للعلوم الشبكة ال: إن المركز عضو مؤسس وشريك في عدد من الشبكات والمظالت اإلقليمية والدولية مثل

، وهو عضو مؤسس في الشبكة األوروبية )AISC(، والمؤسسة العربية للدراسات واإلتصال )ASSR(اإلجتماعية 

ويرتبط المركز ببروتوكوالت تعاون مع العديد . ، والحركة العالمية للديمقراطية)EMHRN(المتوسطية لحقوق اإلنسان 

وعلى الصعيد األردني .  األوسط والخليج العربي وشمال إفريقيامن المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في الشرق

سيناريوهات : يشارك المركز في عضوية العديد من اللجان الحكومية وغير الحكومية والمشاريع والمبادرات مثل

  .، ولجنة دعم المرأة في اإلنتخابات)Jordan vision 2020 (٢٠٢٠ واألردن رؤية ٢٠٢٠األردن 

  :رسالة المركز

شأ المركز في إطار ظروف محلية وإقليمية ودولية فارقة، فقد تأسس في محاوالت األردن في التغلب على األزمة ن

اإلقتصادية التي عصفت به في نهابة الثمانينات ومواصلة جهوده لتحقيق إصالحات سياسية وإقتصادية وتدشين مرحلة 

ية السياسية واستئناف الحياة البرلمانية اإلنتخابية التنافسية جديدة من اإلنفتاح الديمقراطي من خالل اإلعتراف بالتعدد

  .وإطالق الحريات العامة

لقد رافقت نشأة المركز أحداث عالمية إقليمية كبرى كحرب الخليج الثانية، وانطالق عملية السالم في الشرق األوسط، 

إن هذه األحداث تزامنت أيضا مع . ي العالموانتهاء الحرب الباردة وانطالق موجة جديدة من التحوالت الديمقراطية ف

تسارع عمليت العولمة والتحرير اإلقتصادي وتعاظم اإلعتراف بدور المجتمعات المدنية كشريك فاعل في التنمية ودخول 

  .معايير حقوق اإلنسان كعامل هام في العالقات الدولية

تحددت في اإلسهام الفعال في مسيرة التحديث تحت تأثير هذه الظروف والتطورات التاريخية، فإن رسالة المركز 

  .والتنمية الشاملة اإلنتقال الديمقراطي وتشجيع المشاركة السيسية وتعزيز قيم المواطنية وتنشيط دور المجتمع المدني

امة يعمل على تطوير السياسات الع, لقد أخذ مركز األردن الجديد على عاتقه أداء رسالته هذه من خالل كونه بيتا للخبرة

  .وتحديث التشريعات وتعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص
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كما واصل المركز رسالته هذه من خالل تكريس نفسه كمنبر للحوار، يفسح المجال أمام حرية التعبير عن التعددية 

  . الساخنة والمستجدةالسياسية والفكرية، ويسهم في تحقيق توافق وطني جول القضايا

لقد طور المركز دوره عن طريق تحوله إلى مؤسسة حاضنة للمشاريع والبرامج البحثية، فهو يرعى مشاريع البحث 

  .والتدريب والتوعية والنشر، ويوفر لها اإلستقاللية ويؤهلها لإلستمرار بمشاريع وبرامج قائمة بذاتها

م واإلصالح والتحديث واإلنفتاح على صعيد األردن واإلقليم، يسهم من وأخيرا، فإن مركز األردن الجديد داعية للتقد

خالل برامجه وفعالياته المختلفة في التوعية الديمقراطية وإعالء قيم ومبادئ حقوق اإلنسان والمواطنة والمساواة وتكافؤ 

عة ونبذ العنف والتطرف الفرص، ويشجع الحوار والتسامح واحترام الرأي اآلخر واعتماد الوسائل السلمية والمشرو

والكراهية، إن جل أعمال المركز تقوم على فكرة أن المجتمع المدني شريك فعال في التنمية وصالح الحكم وهو ليس 

  .خصما أو بديال عن الدولة والمؤسسات الحكومية

  :أهداف المركز

مقراطية، ورعاية الحوارات  السعي من أجل تحقبق ديمقراطية مستديمة، من خالل تنمية الثقافة الدي         .١

الوطنية، وتشجيع المشاركة السياسية، واإلسهام في تطوير التشريعات الحاضنة للديمقراطية، وتقوية دور 

  .منظمات المجتمع المدني، وتنمية مهارات التفاوض وحل النزاعات والوصول إلى حلول بالتوافق

قضايا والتحديات اإلقتصادية واإلجتماعية ذات األولوية،  العمل كمركز وطني للتفكير من خالل التصدي لل         .٢

  .وتشجيع التفكير اإلبداعي والقيام بالدراسات والنشاطات الهادفة إلى تطوير السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية

ا بينهم  إعداد األبحاث العلمية ونشرها، وتوفير إطار علمي مناسب للباحثين األردنيين للحرار والتعاون فيم         .٣

والمساهمة في بناء شبكات عمل ما بين مراكز األبحاث داخل , ، وكذلك مع زمالئهم في الوطن العربي والعالم

  .األردن والمنطقة العربية والعالم والقيام بمشاريع مشتركة

خص  بناء قواعد للمعلومات في المجاالت التي تقع ضمن اهتمامات وبرامج المركز ، ال سيما فيما ي         .٤

المشاركة السياسية والبرلمانية في األردن، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والمرأة، 

  .والحياة الثقافية، واإلقتصاد الوطني والتنمية البشرية، والبيئة والمياه والموارد الطبيعية

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  توفير فرص التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجاالت التنمية         .٥

والمشاركة السياسية واإلنتخابية، ودمقرطة األحزاب والمنظمات غير الحكومية، والصحافة واإلعالم، والعمل 

  .البرلماني، والحكم المحلي والبيئة والتنمية المستدامة
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 معهد الفكر االسالمي

  
  مقدمة

ماضيين لحمالت من التغريب والعلمنة لم يسلم منها جانب تعرضت معظم مناطق العالم اإلسالمي خالل القرنين ال

واحد من جوانب الحياة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وصاحب ذلك نشوء كيانات سياسية تحاكي 

النظم أنظمتها التجربة الغربية القائمة على فكرة الدولة القومية وعلى مبدأ فصل الدين عن الدولة ولكن دون اعتماد 

السياسية الديمقراطية المعمول بها في الغرب مما رسخ االستبداد وفاقم من أوضاع حقوق اإلنسان وقيد األمة وحال 

ولدت هذه التحوالت ردود أفعال متباينة، كان من أبرزها نشوء حركات اإلصالح والتجديد . دون تنمية قدراتها

وقد تراوحت النماذج الفكرية التي اقترحتها هذه الحركات بين . افيالمنطلقة من المفاهيم اإلسالمية ومن الموروث الثق

وبين هذا وذاك برزت . الرفض واالنغالق التام من جهة وتقبل بعض إنجازات الحضارة الغربية من جهة أخرى

ن شخصيات فكرية وتيارات سياسية تنشد التجديد عبر االجتهاد المعتمد على األصول والمنفتح على الحكمة أنى كا

ومع ذلك فثمار بعضها ال تنكر، رغم أنها . إال أن هذه الجهود ووجهت بالمضايقات ومحاوالت اإلجهاض. مصدرها

ولهذا لم تتبوأ . ال تكاد تبين في محيط كبير من التيارات المسيطرة على مراكز البحث األكاديمي وعلى وسائل اإلعالم

مقام الذي تستحق ولم تستحوذ على ما ينبغي لها من اهتمام، بل االجتهادات المجددة في الفكر اإلسالمي السياسي ال

تواجه العاملين في ميدانها عقبات مالية وسياسية تحول دون مواكبة التطورات المتعاقبة وتؤخر اإلجابة على كثير من 

   التساؤالت الملحة

  المشروع

جتهاد أمال  في تطوير نظرية سياسية ومساهمة في الجهد المبذول لخلق وعي سياسي إسالمي، وتشجيع وتنمية اال

  .إسالمية معاصرة، فقد تم تأسيس معهد الفكر السياسي اإلسالمي في لندن

  أهداف المشروع

يهدف هذا المعهد بالدرجة األولى إلى رصد التطورات الحاصلة في مجال الفكر السياسي اإلسالمي والسعي للتعرف 

كما يستهدف تجميع الدراسات المبدعة وإقامة شبكات اتصال مع . هاعلى المجاالت التي ينبغي تشجيع االجتهاد في

منجزيها والتعرف على الشخصيات الواعدة في كل مجال من مجاالت الفكر السياسي واالستعانة بها في مجال البحث 

 تجارب كما يستهدف تقييم األفكار والتجارب اإلسالمية، وخاصة. عبر حضور الندوات والمؤتمرات أو كتابة البحوث

ومن أهم ما يسعى إليه المعهد في هذا . الحركات اإلسالمية التي لم تسمح الظروف حتى اآلن بمراجعتها وتقييمها

المجال تقديم تحليل نقدي موضوعي للتجارب اإلسالمية وتقديم خالصات تقارب بين النظرية والواقع تصلح ألن تكون 

وأخيرا ، يستهدف . لقائمة في مسيرتهم نحو اإلصالح والتجديدمصابيح يستهدي بها أصحاب المشاريع اإلسالمية ا

  .المعهد أن يصبح مرجعا  لدى مراكز البحث األكاديمي ووسائل اإلعالم المهتمة بالفكر اإلسالمي

  الوسائل

ات سيسعى المعهد إلى تحقيق أهدافه باستخدام التقنيات الحديثة، وسيهتم ابتداءا  بجمع وتصنيف الدراسات واألبحاث ذ

يستفيد المعهد من . العالقة، وإعداد قائمة بأسماء وعناوين األكاديميين ومراكز البحث لتسهيل االتصال والتواصل

اتخاذ مدينة لندن مقراً  له بما تتمتع به من موقع جغرافي وسط بين الشرق والغرب، ولقربها من العالم العربي قلب 

فية على مدار العام، ولما يتوفر فيها من مراكز البحث المتخصصة في العالم اإلسالمي، ولما تزخر به من نشاطات ثقا
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وإذا ما توفر الدعم المالي المطلوب، فإن المعهد يطمح بأن يرتبط . الدراسات العربية واإلسالمية والشرقية بشكل عام

 أن ينشئ بالتعاون معها رسمياً  بإحدى الجامعات البريطانية ذات االهتمام بقضايا الفكر السياسي اإلسالمي أمال  في

مشروعا  للدراسات العليا يمنح شهادة الماجستير في الفكر اإلسالمي السياسي ودرجات الدكتوراه في المجاالت ذات 

  .العالقة بهذا الموضوع

  الخدمات

 وكذلك في بعض أقطار -يعرض المعهد على الهيئات المعنية وعلى مراكز الدراسات في العالم العربي واإلسالمي 

    : مجموعة من الخدمات، منها- الغرب أيضا 

تزويدها بمعلومات حول القضايا التي تهمها، وخاصة ما ينشر منها في الصحف العالمية والدوريات المتخصصة، . ١

  ن دراسات أكاديمية تدخل في مجال اهتمامهاوكذلك ما يصدر م

تدريب الكوادر على العمل اإلعالمي والسياسي والبحثي، وعلى استخدام تقنيات االتصال والتواصل، وتطوير . ٢

  المهارات اللغوية والفنية، وترتيب دورات في الفكر وفي التحليل السياسي

  لمعنية أو بالتعاون والتنسيق معهاعقد الندوات والمؤتمرات إما بالنيابة عن الجهة ا. ٣

  ترتيب اللقاءات والبرامج اإلعالمية. ٤

  .تقديم المشورة في مجاالت العمل األكاديمي والعالقات العامة والوضع السياسي. ٥
  

   األردن–مركز الدراسات االستراتيجية، الجامعة األردنية، عّمان 

 
 وحدة أكاديمية من وحدات الجامعة األردنية، بهدف إجراء ، ليكون١٩٨٤أسس مركز الدراسات االستراتيجية سنة 

ونتيجة للعملية .  في مجال النـزاعات اإلقليمية، والعالقــات الدولية، واألمن- بشكل أساسي-الدراسات والبحوث

ة، ، فقد وسع المركز نشاطاته لتشمل التخطيط والبحث في حقول جديد١٩٨٩الديموقراطية التي بدأت في المملكة سنة 

وخالل السنوات القليلة الماضية نظم المركز . الديموقراطية والتعددية السياسية، والتنمية واالقتصاد، والبيئة: وهي

عدداً من الندوات والمؤتمرات، وأجرى عدة استطالعات للرأي بهدف تزويد الباحثين وصانعي القرار بالمعلومات 

  .اد بها عند إعداد الخطط والحلول المختلفةالتي تسفر عنها هذه الدراسات واللقاءات لالسترش

 وحدات المركز

انطالقاً من حرص المركز على تحقيق هدفه الموسع في جو سياسي ووطني وإقليمي سريع التغير، فقد أسس المركز 

  :ثالث وحدات بحث

  الع الرأيوحدة استط

وتهدف إلى إثبات الحقائق ومعرفة التوجهات، وأجرت هذه الوحدة عدداً من استطالعات رأي في قضايا مهمة 

 العالقات األردنية الفلسطينية، ومفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية، والعملية -- على سبيل المثال--وخالفية منها 

وقد كانت نتائج هذه االستطالعات موضع اهتمام كبير من السياسيين، . ةالديموقراطية، ودور المرأة في الحياة العام

لهذا يخطط المركز اآلن لتقوية هذه الوحدة . واالقتصاديين، وعامة الناس، وشغلت مساحة واسعة من المناقشات

  .كبيروالمضي قدماً في خططها الهادفة لدراسة الرأي العام في قضايا مختلفة ما تزال خاضعة للدراسة بشكل 
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  وحدة الدراسات االقتصادية

وشكل " مشكالت وآفاق: االقتصاد األردني"، مؤتمراً مهماً بعنوان ١٩٩٣نظم المركز خالل شهر حزيران من عام 

هذا المؤتمر المحاولة األولى من قبل هيئة أكاديمية أردنية لجمع أكاديميين، ورجال أعمال، ومسؤولين حكوميين، 

أخرى، بهدف إجراء تقييم نقدي ألداء االقتصاد األردني، ولتوفير تحليل معمق للجوانب وممثلين لمؤسسات مختلفة 

وأصبح عقد مثل هذه اللقاءات أحد . االقتصادية المختلفة في إطارها اإلقليمي المتقلب والمحيط العالمي المتغير

تمرار في دعوة الخبراء لدراسة أداء النشاطات االعتيادية للوحدة التي تخطط اآلن لممارسة هذه العملية من خالل االس

االقتصاد األردني بشكل موضوعي وبناء، ولعرض مواقف مستقلة وذات مصداقية تجاه المشكالت التي يواجهها 

" وضع االقتصاد األردني"وقد أتم فريق من الخبراء االقتصاديين التابعين للمركز دراسة حول . االقتصاد األردني

  .بشكل سنوي في المستقبلوسيتم إجراء هذه الدراسة 

  وحدة دراسات البيئة

أسست هذه الوحدة لدراسة األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بالتفاعل مع البيئة، فالمشكالت البيئية 

وهناك . التي يواجهها األردن هي نتيجة مراحل التنمية المختلفة، والبنية االقتصادية، والسياسات الحكومية ذات الصلة

إجماع عام في المملكة من قبل القطاعات المختلفة التي تتعامل مع األمن البيئي على أن ازدياد حجم النشاط 

االقتصادي في األردن هو السبب الرئيسي في تعميق التخوفات البيئية، ورغم أن تبني سياسات وخطوات بيئية عملية 

 بعض هذه المشكالت مرتبط بشكل وثيق بنقص عمليات سيؤدي إلى معالجة هذه المشكالت بشكل صحيح، إالّ أن

وحيث أن البعض اآلخر يظهر في غياب السياسات البيئية الصحيحة، فإن القضية . التنمية االقتصادية االجتماعية

األساسية في الوقت الحالي تتمثل في سوء استخدام المبيدات واألسمدة وأبعاده على مناحي الحياة االجتماعية، 

وقد باشر المركز بإجراء دراسة لتقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية الستخدام المبيدات في . دية، والبيئيةواالقتصا

  .١٩٩٨وستنشر نتائج هذه الدراسة خالل عام . غور األردن

  دراسات خارج الوحدات

بالتعاون مع مراكز أجرى المركز عدداً من المشروعات البحثية خارج نطاق وحداته المتخصصة، إما منفرداً، أو 

ويعتبر المشروع البحثي المستمر . وقد تم نشر ما أنجز من أعمال. دراسات وأبحاث أخرى من األردن وخارجه

 ، وجامعات غربية، واحداً منالذي ضم اختصاصيـين من األردن، وفلسطين" الفلسطينية-العالقات األردنية"بعنوان 

أهم هذه المشروعات، وأجري هذا المشـروع بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث الفلسطينية في نابلس والمعهد 

  .وأقيمت ورشات العمل في كل من عمان، ونابلس، ولندن. الملكي للشؤون الدوليـة في لندن

  

 مركز المستقبل للدراسات واألبحاث

   
وبحثية وفكرية مستقلة متخصصة في الدراسات المستقبلية تعمل لتحقيق أهدافها من خالل الندوات مؤسسة علمية 

  . والمؤتمرات وورش العمل والحلقات النقاشية واألعمال البحثية والفكرية 

  تعمل على اإلعداد إلصدار عدة مطبوعات غير دورية في إطار األهداف الواردة في ورقة التعريف  •
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  أسرة المركز

  :لهيئة اإلستشارية ا

  أحمد الغمراوي / السفير 

  عاطف البنا. د

  وحيد عبد المجيد. د

  محمد صالح/ األستاذ

  محمد مورو. د

   المدير العام -- منتصر الزيات 

   المدير التنفيذي -- ممدوح الشيخ 

  محاور عمل المركز

  :سوف يتبنى المركز بصفة أساسية 

  : محاور عدة أهمها التركيز على قضايا المستقبل على: أوالً 

  . مستقبل العمل األهلي -١

  . مستقبل الصراع العربي الصهيوني-٢

  .في المحيط العربي اإلسالمي" الدولة" مستقبل ظاهرة -٣

  . مستقبل الحركة اإلسالمية-٤

  :ثانياً دراسة الثغرات التي تعيق النخبة عن القيام بدور فاعل محلياً وعالمياً ، وأهم محاور ذلك 

  .نتقال من العمل الدعوى إلى العمل العام اال-١

  . إعادة ترتيب األولويات واختيار الوسائل -٢

  . االنتقال من القطيعة من اآلخر إلى التفاعل والمشاركة الحقيقية -٣

  . محاولة تأسيس حركة شعبية عربية إسالمية من خالل إقامة جسور بين النخب -٤

  :مي للمستقبل ، وأهم األفكار المقترحة ثالثاً وضع أسس مشروع حضاري عربي إسال

  . دور اإلسالم كصوت للمستضعفين في العالم كله -١

  . ضرورة تأسيس فقه اإلقالع الحضاري -٢

  " .السلطة" "الدولة" "األمة" إعادة تأسيس المفاهيم الرئيسية التالية -٣

  . صياغة عالقة أكثر رشداً مع الغرب بوصفه تشكيالت حضارية متمايزة -٤

  . إدخال مناطق األطراف والتخوم ضمن أي مخطط للمستقبل ال مجرد التعاطف معهم -٥

  

  :دراسة اتجاهات تغير صورة العالم في ضوء األفكار التالية : رابعاً 

  . حالة اإلحياء الديني والمذهبي العابرتين للقارات -١

  "كراهية اآلخر" حالة اإلحياء القومي وإشكالية -٢
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  .الدولة والمجتمع واألسرة في وجه اتجاه طاغ للفردية  تضاؤل سيادة -٣

  .الشرق / والحالة المقابلة في الجنوب . المغرب /  التكثيف التقني والرأسمالي المتسارع في الشمال -٤

  المركز اإلسالمي للدراسات المستقبلية

 )Future Studies(ال يخفي علي أصحاب الرأي و الفکر و االختصاص، ما للدراسات المستقبلية

أهمية متعاظمة في استشراف المستقبل و اکتشافه و محاولة التحکم به و السيطرة علي بدائله، من 

في شتي مجاالت الحياة، و ال سيما علي صعيد التغيير االجتماعي المنشود، الذي يحقق البشرية 

االنساني علي أهدافها في النهوض و السعادة و االستقرار، وصوال ال الهدف النهائي من وجود 

و المنهاج و األدوات العلمية المستخدمة في عملة االستشراف المطلوبة، تستبعد جميع . األرض

الوسائل التي تنظر للمستقبل نظرة خرافية، خاصة و أن التحديات الکبري التي تواجه البشرية علي 

لمتالحقة في مجاالت مستوي الفکر و الواقع، و تسارع األحداث، و تراکم المتغيرات، و الطفرات ا

  العلم و التکنلوجيا،

في مصادرة کل شيء، ستأخذ شکال و مضمونا مختلفين خالل العقود التي ) دعاة التفوق (و رغبة

تتوسط القرن الخامس عشر هجري و العقود األولي من القرن الواحد و العشرين، حتي ان 

، بل ستسحقهم بعجاالتها الرهبية، ضغوطها الحادة سوف ان تتجاوز المتخلفين و المتفرجين و حسب

.  يعيشون ذهوالً مستمراً مما يحدث- في أفضل الحاالت- أو تمسخ وجودهم و هويتهم، أو تترکهم

وال تلتقي هذه الحالة المأساوية مع ما إکدت عليه المصادر اإلسالمية المقدسة بشأن االستعداد 

  .انة لماضيها المجيدللسمتقبل، باعتباره ضمانة لحاضر األمة و متقبلها، وصي

فمن خالل النصوص و التجربة التاريخية يتبين أن اإلسالم سبق جيمع النظم و النظريات في 

الدعوة الستشراف المستقبل استشرافاً علمياً مدروساً، و استباق أحداثه و مفاجآته، و التخطيط 

  .الحتماالته و الوقوف علي بدائله

و األحاديث الشريفة التي تؤکد ضرورة اکتشاف السنن و بقراءة سريعة لبعض اليات الکريمة 

االلهية، و العمل وفقها، علي اعتبار أنها توضح جدلية العالقة الترابطية و التأثير و التأثر المباشرين 

بين الماضي والحاضر والمستقبل، وضرورة التعريف علي المستقبل بهدف بنائه، وتکشف عن 

ففي . عود االلهية المستقبلية، سنقف علي هذه الحقيقة بوضوحبعض الخطوط العامة للحتميات والو

قد خلت من قبلکم سنن فسيروا في األرض فانظروا کيف کان « : يقول تعالي- مثالً- مجال السنن

وفي مجال . »و تلک القري أهلکناهم لما ضلموا و جعلنا لمهلکهم موعد«، »عاقبة المکذبين

و «، » يها الذين آمنوا اتقوا اهللا و لتنظر نفس ما قدمت لغديا« : االستعداد للمستقبل يقول عزوجل

اما الوعود االلهية و الحتميات المستقبلية . »أن ليس لإلنسان اال ما سعي و ان سعيه سوف يري

ان «،»وعد اهللا الذين آمنو منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض«: فيقول تعالي فيها

  .غيرها، و »الساعة آتية الريب فيه

و في السيق نفسه، جاء في الحديث الشريف ميفسر هذه الحقائق و يکشف عن امزيد من 

من لم «، »من عرف اليام لم يغفل عن االستعداد«، »العالم بزمانه ال تهجم عليه اللوابس«: تفاصيلها
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 من استقبل االمور أبصر ومن استدبر األمور«، » الدهر يعرف لؤم اليام لم يحترس من سطوات

  .»من لم يحترز من المکائد قبل وقوعها لم ينفعه األسف عند هجومه«، »تحير

فمجمل ما تفيدبه السنن االلهيه و مصادر المعرفة االسالمية، و الخبرة االنسانية، هو أن االستسالم 

للمستقبل و الوقوف موقف المتفرح حياله، سيؤدي الي ألوان بشعة من التراجع و التخلف و 

فلن تجد لسنة اهللا «هو ما حصل مع کل األمم و الحضارات التي مارست هذا الدوراالنحطاط، و 

  .»تبديل

و من جانب آخر، فقد قطعت الخبرة االنسانية أشوطا کبيرة في مجال الدراسات المستقبلية، حتي 

ان بعض الباحثين الغربيين يؤکد علي ان نشوء الدراسات المستقبلية يعود الي نهية القرن الخامس 

شر الميالدي، اال ان البديات العلمية الحقيقية ظهرت في بريطانيا خالل القرن التاسع عشر، و ع

تبلورت في اوائل القرن العشرين بصدور مجموعة مؤلفات رسمت معالم هذا الحقل العلمي، اعقبها 

 )Futurism(دراسات المستقبلية، او المستقبليةعلي ال) Futurology(اطالق تسمية علم المستقبل

) Future Studies(و هکذا تحولت الدراسات المستقبلية. کنزعة تعني باستشراف المستقبل 

 الي حقل - بمرور الزمن و بفضل الرصيد المعرفي الذي ترکته الدراسات التأسيسية-الحديثة

و إن وجد اختالف بين المتخصصين ). التطبيق(و االستشراف) النظرية(متکامل، يبحث في المباديء

کما شرعت الجامعات بتدريس هذا الحقل مادة أساسية، و أنشئت له جمعيات و . بيعة التسميةحول ط

أنشأت سکر تارية و ) ۱۹۷۳کالسويد عام(مؤسسات و مراکز ابحاث متخصصة، بل ان بعض الدول

زارية خاصة بالدراسات المستقبلية، و بادرت الکثير من الدول المتقدمة اقتصاديا و علميا الي 

و يکفي ان نشير الي أن عدد مؤسسات الدراسات المستقبلية . يزانية مستقلة لهذا الحقلتخصيص م

بعد أقل من عشرين عاما، و ) ۱۰۰۰(الي۱۹۶۷مؤسسة و لجنة عام) ۶۰۰(في امريکا ارتفع من

و يتوزع نشاط هذه المؤسسات علي البحث . خبير و باحث و تقني) ۰۰۰/۱۰(يعمل فيها أکثر من

لري العام و اقامة الندوات و المؤتمرات التعليمية و اصدار الدوريات و الکتب العلمي و توجيه ا

  .التخصصية

و تحولت المناهج و األنماط و األساليب التي يستوعبها علم المستقبليات الي مدارس و نظريات 

کما انبثقت عنه علوم کعلم اجتماع المستقبل . تتبني کال منها مجموعة من العلماء و الخبراء

)Sociology of Future( و في السياق نفسه، تقوم بعض المؤسسات المستقبلية الناشطة . و غيره

بعقد مؤتمرات عالمية دورية لدارسة المستقبل و نظرياته و بدائله، من بينها المؤتمر الذي عقد 

  .دولة) ۴۸(عالما و خبيرا بعلوم المستقبل، قدموا من) ۸۵۰( في امريکا، و حضره۱۹۹۰عام

 مبادرات مؤقتة لبض -  عموما-لخبرة االسالمية في هذل المجال فمازالت متواضعة، و هياما ا

المعاقد و مراکز األبحاث، أو جهود حکومية في اطار الخطط الرسية التنموية و االستراتيجية 

 ما - في حدود المعلومات المتوافرة لدي المرکز-ولعل من المبادرات المهمة في هذا المجال. للدولة

ر في بيروت و القاهرة و طهران و الرباط و الجزائر من دراسات استشرافية علمية، سيحفظ صد

  .التاريخ ألصحابها دورهم الريادي
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و تأسيسا علي ما سبق، تبرز ضرورة الحديث عن قيام مشروع متخصص يمارس مهمة البحث 

بشكل خاص، ) Islamic Future(في حقل الدراسات المستقبلية بشکل عام، و المستقبلية االسالمية

و البيان الذي نضعه بين يدي أصحاب الفکر . بهدف الکتشاف و التأسيس و التأصيل و األسلمة فيه

و االهتمام و عموم القراء، يقدم صورة مجملة عن المشروع بمضامين الطموحة، التي تأسس و 

تحويلها الي أفکار و هي مضامين واسعة و عميقة، يحتاج » مرکز دراسات المستقبل االسالمي«فقه

  . و مناهج،جهودا متواصلة و امکانات کبيرة مفتوحة علي مستوي الزمان و المکان

و يمکنها أن تکون محورا لجهود بحثية اخري يضا، فالهدف األساس يتمثل في خلق وعي 

اسالمي مستقبلي، و في ممارسة هذا اللون من الدراسات، التي تشکل رهان البشرية في بناء مستقبل 

  .أفضل و السيطرة عليه

  المشروع*

انطالقا من استشعار المسؤولية، و الوقوف علي اهمية الموقع المصيري الذي تحظي به الدراسات 

المستقبلية و معارفها، خاصة وان قطاعات واسعة من البشر باتت تفکر بعقلية األلفية الثالثة للميالد، 

الفراغ الذي تعاني منه ساحة العلمي و اإلحساس بضرورة المساهمة في ملء جزء يسير من 

االسالمية في مجال الدراسات المستقبلية، تالقت أفکار عدد من المهتمين و المختصين حول محور 

العمل علي يجاد کيان ينحض بالدراسات االسالمية المستقبلية، وانتهت الي صيغة مؤسسة 

نفعال، و تؤکد علي الحالة متخصصة في هذل الحقل، تستبعد عن دوافعها حاالت الحماس و اال

الموضوعية والمدي االستراتيجي، الذين من شأنهما تقوية الرکائز األساسية للمشروع، ليکون 

  .مشروعاًَ لألجيال، وليس عمالً مرحلياً

 هـ، ۱۴۲۰في جمادي اآلخرة» المرکز االسالمي للدراسات المستقبلية« و من هذه القاعدة، انبثق

وليزعم المرکز ان مشروعه . يمارس دوره الذي رسمته ورقة العمل هذه م، ل۱۹۹۹) سبتمبر(يلول

قادر وحده علي تحقيق االهداف التي رسمتها الورقة و تحريک األدوات المعدة، أو تحديد جدول 

زمني ثابت لتنفيذها، بل ان خطة العمل تبق مفتوحة لکل الجهود التي تلتقي مع المشروع في 

و کما أوضح . ي طريق الطموح و نداء في فضاء المعرفة االسالميةفالمرکز هو خطوة عل. اهدافه

نظامه الداخلي، فإن مرکز دراسات المستقبل االسالمي مؤسسة علمية مستقلة، تعني بالبحث الفکري 

، التي تنطق من »المستقبلية االسالمية« في مجال الواقع و المستقبل االسالمي في اطار رؤية 

ضي و الحاضر و المستقبل، فال تدير ظهرها للماضي والتراث، والتتجاوز معادلة العالقة بين الما

الحاضر أو الواقع، بل تنطلق منهما الي المستقبل المطلوب، ال تمعني الهروب الي المستقبل، بل 

  .للتطلع نحوه واالستعداد له، واإلسهام في رسم معالمه

  األهداف و الوسائل*

  :يهدف المرکز الي ميلي

ي بالمستقبل، و قضياه في الوسط االسالمي، وال سيما علي مستوي الشرائح المثقفة،  نشر الوع-۱

و السعي لتحويل هذا الوعي الي رأي عام يجد له صدي في وسائل اإلعالم و امؤسسات البحثية و 

  .الثقافية األخري
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لية المستقب« :  المساهمة في بلورة نظرية اسالمية في دراسة المستقبل، عنوانها العام-۲

، التي تعتمد في منهجها وبنائها، والمعارف و الخبرة االسالمية، والرؤي التي تدخل في »االسالمية

، کفلسفة التاريخ و عمل اجتماع الحضارات، کما نتعرف علي الخبرة  بعض المعارف والعلوماطار

    أنماطها والبشرية في هذا المجال، بعد دراسة و النظريات المستقبلية و منهاجها التطبيقية و

و کذلک مشاريع االستشراف المستقبلي، کرصيد معرفي يمکن االستفادة من العام . نماذجها

  .المشترک فيه، اي المساحات التي ال تتقاطع مع النظرية االسالمية

 العمل علي اعداد الطاقات و القابليات في مجال الکتابة و البحث و دفعها باتجاه الممارسة -۳

  .البحثي في الموضوعات التي تشکل محور اهتمام المرکزالدائمة للنشاط 

التنموية ، السياسية، :  المساهمة في استشراف المستقبل االسالمي في المجالت کفاة-۴

االقتصادية، الثقافية، العسکرية، االجتماعية و غيرها، و علي المستويات المحلية و االقليمية و 

 و البحوث في المجاالت المذکورة، و التي من شأنها دعم العالمية، من خالل طرح الرؤي و االفکار

  .برامج المعنيين بتحويل الفکرة و النظرية الي واقع مستقبلي مشرق سيقوم ان شاء اهللا تعالي

 المساهمة في معالجة القضيا اإلشکالية و الملحة في الفکر و الواقع االسالمي المعاصر، بغية -۵

  .ء فکر اسالمي مستقبلياالنطالق منها و دفعها نحو بنا

  :و من أجل تحقيق أهدافه، يعتمد المرکز الوسائل التالية

 وضع الدراسات التي تعالج قضيا الفکر االسالمي المعاصر و المستقبلي، و قضيا المستقبل -۱

االسالمي، علي مستوي النظرية و االستشراف التطبيقي، و نشر هذه الدراسات في المجالت و 

  .ها المرکزالکتب التي يصدر

 حث العلماء و المفکرين و الکتاب و المتخصصين، من خالل االستکتاب و االتصال المباشر -۲

و التحاور، علي المساهمة في دراسة قضيا المستقبل االسالمي، و تبنيها بالوسائل التي يقترحها 

  .المرکز أو التي ترتئيها هذه النخبة

جلسات الحوار الخاصة أو المفتوحة؛ لمعالجة و تدارس  اقامة الندورات و الحلقات الدراسية و -۳

  .القضيا التي تشکل محور اهتمام المرکز

 االتصال بالمؤسسات و المراکز االسالمية و العالمية ذات الصلة بالقضيا التي تشکل محور -۴

جاه محاور اهتمام المرکز، بغية االستفادة من تجاربها و خيراتها في هذا المجال، أو التنسيق معها بات

  .بحثية معينة في المجال نفسه

  . اقامة الدورات التدريبية في مجال الکتابة و البحث في القضيا التي يعني بها المرکز-۵

  خطوط البحث*

يمارس المرکز نشاطاته البحثية في الموضوعات التي حددتها أهدافه و آليات عمله، من خالل 

  : واحد تطبيقيأربعة خطوط، ثالثة منها تمثل أطرا نظرية و

  :» النظرية االسالمية في استشراف المستقبل« ): اطار نظري(الخط األول
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و مناهجها و أنماطها، وصوال » المستقبليات«يهدف هذع الخط الي تقديم وجهة نظر اسالمية في

  :، و أهم محاور هذا الخط»المستقبلية االسالمية«الي بناء

  : الوعي بالمستقبل- أ

  .المذاهب الفلسفية، الشعوباألديان، : الدوائر

  .الحدس، النبوءة، التوقع، التنجيم، الکهانة، اإلخبار بالغيبات: األسالليب و المناهج

  : التجارب و النظريات الحديثة-ب

التمهيد و التأسيس، المدارس و انظريات، الرصيد المعرفي، الدراسات المستقبلية و : األطر

  .علومها

  .ات و المراکز، المؤتمرات، وغيرهاالجمعيات ، المؤسس: الوجودات

  .الحتميات التاريخية، االستکشاف، البدائل و االحتماالت، التوجيه و التحکم: األنماط و المناهج

  .وضع المشاريع، التخطيط، البرمجة الهادفة: األساليب

نصوص و تجارب حول اهتمام االسالم و اصوله بالمستقبل ، مصادر النشرية، :  المداخل-ج

  . البحث في اکتشاف النظريةمنهج

العالقة بالسنن االلهية و فلسفة التاريخ، معادلة العالقة بين األزمنة الثاثة، دور الحتميات و : المعالم

  ).القبلية و االمة(و المجتمع) البطل(الوعد و التحکم و البناء، دور الفرد

درها مع النظريات الوضعية مقارنة النظرية االسالمية بمعاالمها و مناهجها و مصا: المقارنة 

  .الحديثة والوعي التاريخي بالمستقبل

  :»الفکر االسالمي و متطلبات المستقبل« ): اطار نظري(الخط الثاني

يهدف الي تقديم فکر اسالمي مستقبلي أو فکر اسالمي يعالج قضيا المستقبل، بعد استشرافها و 

  :و أهم محاوره. تحدياتهالوقوف علي حقائقها، انطالقا من اشکاليات الحاضر و 

  :الفقه و علم الکالم: أ

فقه المثاصد، فلسفة الفقه، التحول في االجتهاد، دور الزمان و المکان و : من أهم الدوائره

  .متطلبات العصر، علم الکالم الجديد، التعامل مع التراث

  : إشکاليات فکرية للمستقبل-ب

تحول في المفاهيم، العقل االسالمي، التعامل مع عالقة إشکاليات الحاضر بالمستقبل، ال: المداخل

  .الفکر اآلخر و مناهجه في الحث العلمي و الخبارات الفکرية البشرية، الحوار االنساني

السياسية و (العولمة، األنسنة ، مناهج التقدم و التنمية، النظم العالمية: النظم و النظريات

  .، الوحدة االسالمية)االقتصادية و االعالمية

  :»الثقالن محور حرکة المستقبل«): اطار نظري(الخط الثالث

لألمة و أمرها بالتمسک بهما، ليضمن ) ص(و يدور حول محور الثقلين الذين ترکهما رسول اهللا

  :وأهم محاوره. لهما االستقامة علي الخط األصيل في المستقبل المنظور و المستقبل الغيبي

  :ستقبل الوحدة حول محور الثقلين ضمان للم- أ
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  .التجربة التاريخية، األدلة الشرعية، الضرورة الموضوعية

  : الوعد اإللهي و دور الظهور-ب

  .المهدي المنتظر، و مرحلة الظهور و العدل و وراثة األرض کحتية مستقبلة: الدائرة الخاصة

و البعث و الوعد اإللهي و الحتميات المستقبلية االخري، کنهية األرض و الکون ، : الدوائر العامة

  .النشور

  :»االستشراف و البدائل..مستقبل العالم االسالمي«): اطار تطبيقي(الخط الرابع

و يهدف الي تطبيق اصول النظرية االسالمية و حثائقه العملية، انطالقا من معطيات الحاظر، بغية 

و أهم . بهااستشراف مستقبل العالم االسالمي، و محاولة طرح أساليب لتوجيه البدائل و التحکم 

  :محاوره

  .منهج تطبيق النظرية علي الواقع:  المنهج- أ

الدولة االسالمية، العالم االسالمي ، المسلمون خارج العالم االسالمي، :  الدوادر الجغرافية-ب

  .العالم و تأثيراته

تسليح و التنمية، البيئة، السکان، االقتصاد، االجتماع، الثقافة، السياسة، ال:  الدوائر الموضوعية-ج

  .الشؤون العسکرية، اإلعالم

  : علوم المستقبل- د

هندسة الجينات و الوراثة، البيولوجيا، االتصاالت، المعلوماتية، الفضاء، و غيرها من العلوم التي 

  .ستحدد مصير البشرية و ترسم أشکال المستقبل و مضامينه

 المستقبلية، و التحديات التي  ميةو ميهم هذا المحور هو دراسة تأثير هذه العلوم علي الحياة االسال

  .ستخلقها، و سبل مواجهة سلبياتها و استثمار يجابياتها

  مجالت النشر* 

يقوم المرکز بنشر الدراسات التي ينفذها باحثوه، أو التي تصله من المفکرين و الباحثين من خارج 

  :المرکز،عبر اصداراته المختلفة ، نظير

  .خصصية، فصلية ت»المستقبلية«  مجلة-۱

  .، شهرية تخصصية»کتاب المستقبل« سلسلة-۲

  .، شهرية توقيقية، خاصة بالمشترکين»اتجاهات مستقبلية«  نشرة-۳

  . سلسلة کتب اخري غير دورية-۴

  . نشرات محدودة للباحثين الناهضين-۵

 الدراسية التي يقيمها، و عبر التعاون مع المؤسسات و   و يضا من خالل الندوات و الحلقات

و يمکن اضافة وسائل اخري وفقا . ؤتمرات و وسائل االعالم، في تبادل األبحاث و الرؤيالم

  .للحاجة و االمکانيات
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ان مشروعا بهذا الحجم من الرؤي و األهدال، ليمکنه النهوض بخطته و النجاح في أدائه و  دعوة

ء و الباحثين و الفکري، اال في سياق موقف مؤازر و داعم من قبل العلما ضمان استمرار نشاطه

  .أهل الرأي و الفکر و االختصاص

من هنا يتوجه المرکز بالدعوة لجميع هؤالء لالسهام في اثراء المشورع و خططه وورقة عمله، بآرائهم و مقترحاتهم و 

دة کما يرجو المرکز من السا. خبراتهم، أو المبادرة الي طلب التعاون، خدمة لألهداف التي يکدح المرکز للوصول اليها

 - في حد االمکان- القائمين علي الدوائر و المؤسسات التي تشترک معه في االختصاص أو بعض مجاالته، أن يتکرموا

الحدود التي يتفق  بتزويد هذا المشروع بتجاربهم و خبراتهم، او الموافقة علي رغبة المرکز في التعاون و التبادل ضمن

 .عليها الطرفان

  

  والمستقبلية في جامعة الكويتمركز الدراسات االستراتيجية

 ويتمتع ٢٠٠٠مركز الدراسات االستراتيجية والمستقبلية في جامعة الكويت هو مركز علمي بحثي مستقل تأسس عام 

لمتابعة القضايا   ويسعى المركز. يرأسه نائب مدير الجامعة لألبحاث باستقاللية مالية وإدارية بإشراف مجلس أمناء

العام بتلك القضايا عن طريق  إلستثارة الوعي  كما يسعى. المحلية والخليجية والعربية والدوليةالحيوية على المستويات 

الباحثين والمتخصصين   ويشجع المركز  .ودراسات  متخصصة وإصدار تقارير  وندوات وحلقات نقاشية عقد محاضرات

إلى دعم اتخاذ القرار بتوضيحه  فويهد .من خالل نشر أبحاثهم وإيصالها إلى الرأي العام في سبيل إثراء المعرفة

 .ويتيح قنواته وأدواته لكافة الرؤى  للبدائل المتاحة في القضايا الحيوية، وهو يعتمد النهج العلمي الموضوعي في رسالته

 

  المجموعة الدولية لألزمات

 إنترناشونل كرايسز غروب

ت يعمل بها مائة موظفا في خمس قارات، متعددة الجنسيا إن إنترناشونل كرايسز غروب منظمة مستقلة غير ربحية 

  .النزاعات الميدانية الموجهة للمستويات القيادية لمنع وحل يعملون من خالل التحاليل

 الشرق األوسط لألبحاث والدراسات

بعامة والتكشيف بخاصة   بخدمات المعلومات والتوثيق واألبحاث والمكننة الشرق األوسط لألبحاث والدراساتتعنى 

والوزارات   الصحف  في    واألبحاث   ومراكز المعلومات    المكتبات   ) أرشيف( محفوظات   تنظيم    فضال عن

بجمعها   أي , بالعالم العربي  المتعلقة  المعلومات  بمعالجة   كمؤسسة بحثية تقوم . العامة والشركات  واإلدارات  

   :كما يلي  نستطيع تحديد أهدافها , ونشرها ومكننتها  وتوثيقها  
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بهدف المحافظة على الذاكرة    بناء قواعد معلومات من خالل فهرستها وتوثيقها وفق أحدث الطرق المتبعة عالمياً -  ·  

لألبحاث  األوسط   الشرق  قامت   , الهدف  لهذا   وتحقيقاً . بالتبعثر والضياع  والمهددة  العربي المعاصر  الثقافية للعالم 

من   تشمل الميادين الثقافية كافة   ,  تسمية٢٠,٠٠٠يتضمن أكثر من  العربية  باللغة  مكنز   بإستحداث والدراسات 

وتسعى المؤسسة من خالل ذلك الى وضع . يتم بموجبه فهرسة مختلف الوثائق وإقتصادية وفكرية وإجتماعية،   سياسية 

  .والعالم العربيتؤمن الحقاً خلق مجاالت للتواصل بين مختلف مراكز األبحاث في لبنان , أسس موحدة للفهرسة

الشرق األوسط   وبالفعل قامت. وفق برامج قادرة على استيعاب خصوصيات اللغة العربية    مكننة المعلومات -  ·  

ومزود   يتخطى مشاكل اللغة العربية   , بيبليوغرافي توثيقي إلدارة الوثائق وحفظها   بإنتاج برنامج لألبحاث والدراسات

وضعية  بذلك  تخطت المؤسسة   وقد . وأسرعها وفق أسهل الطرق   المعلومات   بأدوات بحثية تسمح باسترجاع 

   .المستهلك لتصبح منتجاً ومصدراً يشارك بشكل فعال في ميدان علم المعلومات

إن معالجة المعلومات ال تهدف فقط الى حفظها بل تسعى الى تأمين اإلفادة منها . نشر المعلومات وبثها وتوزيعها   - · 

   .فعصرنا هو عصر تعميم المعرفة أي المعلومات للجميع. لها متوفرة ألكبر عدد ممكن من الناسمن خالل جع

   :الخدمات 

   ):فهرسة (التكشيف   -

والكتب والتقارير وتصدر هذه الكشافات مطبوعة على   والمجالت   والفهارس للصحف   الكشافات  تقوم المؤسسة بإعداد 

   .كل يسمح باسترجاع المعلومات آليا وكذلك ببثها بواسطة شبكة األنترنتالورق ومحفوظة على أقراص مضغوطة بش

   :تنظيم أرشيف   -

خبرتنا في مجال توثيق المعلومات وخزنها تؤهلنا لتنظيم وإعادة تنظيم أرشيف مراكز األبحاث والمعلومات 

وفق , الشركات عموما لحساب الوزارات والصحف و, منشورات ودراسات ووثائق ومراسالت وصور : والمحفوظات 

   .ما تقتضيه حاجات المؤسسة المعنية وإمكاناتها 

   : دورات تدريبية -

دورات تهدف إلى التدريب على أصول الفهرسة والتصنيف وفق القواعد   الشرق األوسط لألبحاث والدراسات   تنظم

ريق من المؤسسة المعنية تعود إليه األمر الذي يساعد على تشكيل ف, العلمية المتبعة في معظم المؤسسات العالمية 

   .مسؤولية متابعة العمل واإلشراف عليه 

   : الدراسات -

ألحداث وتطورات سياسية وإقتصادية  أو مواكبةً  عند الطلب , كتباً وملفات ودراسات خاصة   تصدر المؤسسة 

   .في لبنان والشرق األوسط وإجتماعية 
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   :اإلصدارات 

   : بنك المعلومات -

السياسية    األوسط  والشرق  لبنان   شؤون   في  متخصصة    والدراسات  لألبحاث   األوسط  الشرق   نت لما كا

ثم تصنفها   صحيفة ومجلة لبنانية وعربية   ٣٠٠تجمع المعلومات من أكثر من   فإنها   , واإلقتصادية واإلجتماعية   

ويمكن , معلومة المليون   ونصف  مليون   األقل   على  بنك المعلومات   يحتوي . وتخزنها في أجهزة الكومبيوتر لديها 

نصوص أصلية كاملة : المواضيع المطلوبة من مصادر المعلومات المتوافرة لدينا بشكليين    إسترجاع  , الحاجة  عند  

   .أو لوائح بيبليوغرافية 

  :  مرآة الصحافة العربية -

متخصصة بالشؤون السياسية واإلقتصادية   واإلنكليزية  العربية  باللغتين  بحثية  توثيقية   الكترونية   نشرة   هي 

تقوم على مسح يومي للصحافة العربية وترصد أهم األحداث . واإلستراتيجية واإلجتماعية للبنان ومنطقة الشرق األوسط 

كما تصدر تقارير يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية وتحتوي ,والوقائع وتجمع أهم الدراسات والتحاليل المنشورة 

تهدف الى اإلنتقال بالمؤسسة الى مرحلة صناعة المعلومات من خالل إعداد .علىقسم خاص بالبحوث والدراسات 

   .وتسعى نحو توسيع دائرة نشر المعلومات بواسطة بثها على اإلنترنت , الدراسات والتقارير 

   : مراجعات الكتب -

 في العالم العربي وحفظ النصوص الكاملة كما تم توثيق مراجعات الكتب المنشورة في الصحف والدوريات الصادرة

أقراص   على   وضعها   أو  ورق   على  وإصدارها  لمراجعات الكتب   معلومات   نشرها وذلك بهدف إنشاء قاعدة 

   .وبثها بواسطة األنترنت مضغوطة  

   : محتويات الدوريات العربية المتخصصة -

شهرية وفصلية :  دورية عربية متخصصة ٣٠٠أكثر من  لمحتويات   إنشاء قاعدة معلومات بيبليوغرافية إلكترونية 

   .وتأمين مواد ومراجع بحثية جديدة باللغة العربية, بهدف المحافظة على ذاكرة العالم العربي الفكرية والثقافية, وسنوية 

  المشاريع المنفذة

   :والمكننة ) فهرسة ( التكشيف  

   ١٩٩٤ حتى شباط ١٩٩١ جريدة الحياة -  

   ١٩٩٤ -  ١٩٧٤ جريدة السفير -  

   ١٩٩٢ جريدة النهار -  
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   ١٩٩٨ - ١٩٧٤األوريان لو جور    جريدة -  

     ١٩٩٦ - ١٩٧٩  مجلة الكومرس دو لوفان    -  

   ١٩٩٥ - ١٩٦٨ مجلة عالم النفط -  

   ١٩٩٦ - ١٩٢١) الشرائع (  الجريدة الرسمية اللبنانية -  

  السفير أرشيف القصاصات الصحافية في جريدة    -  

    أرشيف الصور في شركة سوليدير-  

    أرشيف النشرة في شركة سوليدير-  

   واألخبار في تلفزيون لبنان  أرشيف البرامج -  

    أرشيف مؤسسات اإلمام موسى الصدر-  

   للتوثيق وإدارة الوثائق     MERS INFO برنامج  

  ) News Clips v.2( جريدة الحياة -

  ) News Clips v.2( جريدة الشرق األوسط -

   جريدة السفير -

    جريدة النهار-

    األوريان لو جور  جريدة   جريدة -

    جريدة الديار-

    مجلة الكومرس دو لوفان   -

    شركة سوليدير-  

   جمعية مصارف لبنان  -

    تلفزيون لبنان-
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    وزارة الثقافة والتعليم العالي-

    أرشيف مكتب المحامي فيليب طربيه-  

   أرشيف األستاذ غسان التويني -

   وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية -  هيئة أوجيرو -

    وزارة شؤون المهجرين-

    مؤسسات اإلمام موسى الصدر-  

    غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب-

   بـــــنــــك المعــــلومـــــــــات 

    :١٩٩٨ - ١٩٨٩   الشرق األوسط لألبحاث والدراسات قواعد المعلومات المتوفرة لدى

    قاعدة المعلومات العامة باللغة العربية-

    خبر٩٠٠,٠٠٠ : ١٩٩٨ - ١٩٩٠

   األوريان لو جور باللغة الفرنسية   قاعدة معلومات -

    خبر٤٥٠,٠٠٠ : ١٩٩٨ - ١٩٧٤

    قاعدة معلومات عالم النفط باللغة العربية-

    خبر٥٥,٠٠٠ : ١٩٩٦ - ١٩٦٨

    قاعدة المعلومات اإلقتصادية حول لبنان باللغة العربية-

    خبر١٣,٠٠٠ : ١٩٩٧ - ١٩٩٠

  الفرنسية واإلنكليزية ,  قاعدة معلومات القصاصات الصحافية باللغة العربية -

    خبر١٢٠,٠٠٠ : ١٩٩٨ - ١٩٩٢

   )قيد اإلنجاز( قاعدة معلومات محتوبات الدوريات العربية -
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    معلومة٤٠٠٠٠

   )قيد اإلنجاز(  قاعدة مراجعات الكتب في الصحف والدوريات العربية المتخصصة -

   تنظيم أرشيف 

    جمعية مصارف لبنان-

   )أرشيف الصور (األوريان لو جور     جريدة - · 

    أرشيف األستاذ جوزيف مغيزل- · 

    أرشيف األستاذ غسان تويني- · 

  يه  أرشيف مكتب المحامي األستاذ فيليب طرب-·  

    وزارة البريد والمواصالت السلكية والالسلكية- هيئة أوجيرو -·  

    مؤسسات اإلمام موسى الصدر- · 

    تلفزيون لبنان-·  

   البيبليوغرافيات

   ١٩٧١ - ١٩٤٣ الحاج حسين العويني -

   ١٩٩٥ - ١٩٠٩ األطروحات الجامعية في لبنان -

   )على أقراص مضغوطة ( ي  البنك الدول-وزارة الثقافة والتعليم العالي    

   ١٩٩٥البيبليوغرافيا الوطنية اللبنانية   -

   )على أقراص مضغوطة ( وزارة الثقافة والتعليم العالي  

   ١٩٩٣ -  ١٩٦١ البيبليوغرافيا الكويتية -

   المركز اللبناني للدراسات السياسية:  البلديات -

   السياسيةالمركز اللبناني للدراسات :  المركزية والالمركزية -
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   دراسات

   ١٩٩٤لبنان -وزارة الثقافة والتعليم العالي) دار الكتب الوطنية (  إحياء وإعادة تأهيل المكتبة الوطنية اللبنانية -

   ١٩٩٧ البنك الدولي -لبنان , وزارة الثقافة والتعليم العالي, إنشاء مكتب إيداع األطروحات الجامعية -

   ١٩٩٢رئاسة مجلس النواب , كتبة في مجلس النواب اللبناني  مركز المعلومات واألبحاث والم-

   ١٩٩٤لبنان -وزارة اإلقتصاد,  مركز األبحاث والمعلومات في وزارة اإلقتصاد-

   ١٩٩٣لبنان -وزارة اإلعالم,  مركز األبحاث والمعلومات في وزارة اإلعالم-

   ١٩٩٣الجامعة اللبنانية , تقويم, معهد المعلوماتية القانونية -

   ١٩٩٤شركة أوجيه لبنان , النقابات في لبنان-

   دورات تدريبية

    جريدة النهار- مركز النهار لألبحاث والمعلومات -

    جريدة السفير- المركز العربي للمعلومات -  

    جمعية مصارف لبنان- قسم التوثيق -  

    شركة سوليدير-  األرشيف والنشرة - · 

   ة والتعليم العالي وزارة الثقاف- بنك المعلومات - · 

    تلفزيون لبنان- قسم األرشيف - · 

    تلفزيون أم تي في- قسم أرشيف األخبار -

    قسم األرشيف في مؤسسات اإلمام موسى الصدر-  

   قسم األرشيف في غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب-  
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 مركز دراسات الوحدة العربية

 كما -قفين العرب شعور بأن قضية الوحدة العربية لم تعد تحتل المكان األولمنذ مدة ليست قصيرة نما عند بعض المث

وقد اكتسب الشعور .  في االهتمام العربي، وبالتالي بضرورة لفت نظر الرأي العام العربي إلى ذلك –كانت في السابق 

وقد عبر ١٩٦٧ونيو ي/ بضرورة إعادة تحريك قضية الوحدة قوة جديدة على أثر نكسـة حرب الخامس من حزيران 

هذا الشعور عن نفسه، بادئ ذي بدء، وعلى أثر النكسة مباشرة، بنشاط ثقافي محدود في دمشق وبيروت، أخذ شكل عقد 

بعض الندوات لمناقشة ضرورة الوحدة وجمع تواقيع عدد من المثقفين العرب على نداءات بهذا المعنى نشرتها، خالل 

إال ان الشعور بأهمية الوحدة، وبضرورة القيام بعمل ثقافي مستمر من " عربيةدراسات " ، مجلة ١٩٦٨ و ١٩٦٧عامي 

أجلها ، قد استمر بشكل تشاور فردي ، خالل مدة جيدة من الزمن، إلى أن تبلور الموضوع باتجاه تأسيس مركز 

 في بيروت وكان أول إعالن عن هذا الهدف قد عبر عنه البيان الذي صدر. للدراسات عن قضية الوحدة العربية

 ، وقد تضمن البيان المذكور شرحاً واضحاً ألهدافه وطريقة عمله ١٩٧٥ونشرته بعض الصحف العربية في عام 

      وألهمية هذا البيان ندرجه فيما يلي بالنص  ووسائله، ووقّعه اثنان وثالثون مثقفاً من مختلف أقطار الوطن العربي

  "ةالعربي مركز دراسات الوحدة"حول تأسيس بيان

كا للنكسات التي لحقت بقضية الوحدة العربية أثر عميق على التقبل الفكري والعملي لهذه القضية القومية، وعلى مقدار 

االهتمام بها فبعد أن كانت قضية الوحدة تحتل المكان األول في اهتمام الرأي العام العربي والمركز الرئيسي في نشاط 

 خاصة بعد فشل الوحدة المصرية السورية والمشاريع الوحدوية التي تلتها -ات المثقفين العرب، أصبحت بعد تلك النكس

   القضية المصيرية في مكان ثانوي يدل عليه فيما يدل كمية ونوعية اإلنتاج الفكري الذي يدور حول هذه –

ثالنه من تحد خطير إن الصراع الذي تخوضه األمة العربية ضد االستعمار الصهيوني اإلسرائيلي واإلمبريالية، بما يم

لمصير األمة العربية على الصعد السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية ، يتطلب اهتماماً عميقاً وجاداً بتحقيق 

 وإلى جانب هذا الحافز السلبي في طبيعته هنالك حوافز إيجابية تنطلق من مزايا الوحدة وقيمتها  خطوات وحدوية عملية

لعرب إلى الحضور الفعال في مجاالت التطور العلمي والتكنولوجي واستعجال الزمن في عملية الذاتية ، أهمها توق ا

وبالتالي بلوغ  –التنمية االقتصادية االجتماعية والتطوير األفضل للطاقات والقوى العربية الهائلة من بشرية ومادية 

ر الوطن العربي، في عالم يشهد التطور السريع إن هذا التوق يتململ في ضمي    إلنسانية اإلنسان العربي تحقيق أفضل

والمذهل في قدرات البلدان الصناعية وإنجازاتها في مختلف الحقول، إلى جانب الرغبة العميقة في مجابهة التحدي 

الصهيوني واإلمبريالي ، يطرح بإلحاح وجوب التوجه إلى الوحدة العربية المتكاملة عبر السبل الثقافية واالقتصادية 

سياسية والعسكرية ، بخطوات عملية ثابتة مدروسة، كحل جذري للمسائل والمشاكل التي خلفتها ظروف التجزئة وال

 ولكن إلى جانب اإليمان العميق بما تختزنه الوحدة من جدوى وفائدة وقيمة ذاتية، ومن تلبية للتوق العربي  والتخلف 

حدة ليست مسألة بسيطة ففيها من عوامل الجذب والدفع، ومن للتقدم والمنعة والكرامة، ال بد من القول ان قضية الو

االعتبارات اإليجابية والسلبية، ما يوجب أن يوجه إليها جهد فكري كبير ومتصل ، من أجل توضيح الفكرة على نطاق 

     اواسع ومن أجل إيصال نداءها بقوة إلى الجماهير العربية الواسعة وإلى األوساط الفكرية على تعدد اتجاهاته
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مركز "ولتحقيق كل ذلك اجتمع عدد من المواطنين العرب، الموقعين أدناه، من أقطار عربية متعددة واتفقوا على تأسيس 

والذي سيكون مركزه حالياً في بيروت، ليتخصص في هذا النوع من العمل الثقافي والفكري " دراسات الوحدة العربية

 آملين أن تتسع حلقة المساهمة فيه لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المتجه رئيسياً نحو مسائل الوحدة العربية،

العرب من ذوي الكفايات واالهتمام المؤمنين بجدوى هذا العمل الثقافي والمستعدين لتحمل مسؤوليات االشتراك في 

ستحقه من االهتمام كخلفية نشاطه ومن الجلي إن هذا الجهد العلمي والثقافي سيعني، فيما يعني، إيالء الواقع العربي ما ي

للحالة الوحدوية المنشودة، وسيعني بالتالي دراسة القضايا النفسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ذات 

 وستكون مقاربة كل ما يخضع للدرس مقاربة علمية ال  العالقة، وتحليل أوجه العالقة وحجمها ونوعها وكيفية تأثيرها

      طوباوية تجنيباً لفكرة الوحدة ألية نكسات أو منزلقات جديدة وتمتيناً لقواعدهاعاطفية عملية ال

  :، سيعتمد األسس والقواعد التالية في عمله "مركز دراسات الوحدة العربية "وبالتحديد ، فإن 

 تحلل الواقع  إن وسيلة المركز في تنمية الوعي الوحدوي هي إعداد دراسات وبحوث، أو القيام بترجمة بحوث،– ١

العربي في شتى مظاهره وجوانبه، خاصة النواحي اإلقليمية والعراقيل الحقيقية والتصورية التي تعترض سبيل الوحدة 

     العربية، واستجالء وسائل توحيد أجزاء الوطن العربي وصيغها في مختلف الحقول

ق ومصادر البحث عن مختلف شؤون المجتمع  ويعمل المركز على تهيئة المعلومات والبيانات اإلحصائية والوثائ– ٢

العربي باعتباره كياناً واحداً ، والقيام بإعدادها وتهيئتها بحيث تكون صالحة لمختلف أغراض البحث العلمي في الوحدة 

     بما في ذلك تكوين مكتبة وافية لهذا الغرض

 المراحل كذلك وليس التوحيد السياسي  ان توحيد الوطن العربي ليست عملية متعددة الجوانب فحسب، بل متعددة– ٣

سوى الشكل األكثر اكتماالً للوحدة لهذا ستتجه عناية المركز إلى تناول كافة الجوانب والصيغ وتحليلها بغية استكشاف 

األولويات والمراحل الممكنة في مقاربة الوحدة، من منطلق ضرورة قيام الوحدة على أسس وقواعد منيعة ال تتعرض 

  يار أمام التجارب واألزمات ، وبالتالي قيامها متدرجة وبالصيغ األكثر ضمانة لسالمة استمرارهالخطر االنه

 إن التجارب الوحدوية المعاصرة خارج الوطن العربي ذات فائدة وداللة في دراسات المقارنة وتستوجب الدرس – ٤

  أمتن أسساً والتمعن من أجل تعميق فكرة الوحدة وجعل عملية التوحيد أكثر عقالنية و

 إن غايات المركز وأهدافه تتطلب أن يعمد إلى مخاطبة جميع فئات المجتمع العربي بمختلف شرائح األعمار – ٥

  واالختصاصات بالشكل واألسلوب المناسبين، وباستخدام أفضل وسائل االتصال الثقافي الممكنة 

لعربية من خالل قيام أكبر عدد ممكن من المثقفين  سيحاول المركز أن تمتد المشاركة بنشاطه إلى جميع األقطار ا– ٦

  العرب المتخصصين في مختلف الحقول بمجهودات فكرية ضمن نطاق مهمته 

 ومن الضروري اإلشارة بتأكيد جازم ان هذا العمل ال يهدف إطالقاً إلى تكوين تجمع سياسي أو حزب أو جبهة – ٧

 التيار الفكري الوحدوي أمالً في أن تترجم الجماهير والمؤسسات سياسية، وإنما هو يهدف فحسب إلى إعادة الزخم إلى

  والقوى العربية هذا التيار إلى حقيقة ملموسة
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 إن المساهمة في عمل المركز ال تشترط شروطاً مسبقة من حيث هوية المثقف وال تتطلب إال أن يكون مؤمناً – ٨

  تي يؤمن بهابالوحدة العربية ، بغض النظر عن المعتقدات والنظريات ال

لذا فإن المثقفين العرب من مختلف االتجاهات واآلراء واالختصاصات مدعوون للمساهمة، فمجال العمل يتسع لمختلف 

  االجتهادات ويتحمل وجود أكثر من رأي في كيفية تحقيق الوحدة، وبذلك سيكون المركز مفتوحاً للحوار العلمي العقالني 

تتناول األوضاع السياسية القائمة في الوطن العربي، كما أن المركز ال يتخذ أية  إن أبحاث المركز ونشاطاته ال – ٩

مواقف سياسية مباشرة وال يساهم في النشاط السياسي وال يدخل في الصراعات أو الخالفات السياسية، وال يرتبط بأية 

  حكومة وال يتبنى أي نظام وال يدخل في محاور أو تحالفات أو جبهات

 سيعتمد في تمويل نشاطاته وفعالياته على التبرعات والمساعدات المادية التي يمكن أن يحصل عليها من  إن المركز– ١

الحكومات والمؤسسات واألشخاص في الوطن العربي التي تبدي الرغبة في تقديم تلك المساعدة بدون فرض شروط 

  وقيود على عمل المركز وأهدافه وخطه الثقافي

لعربية يباشر عمله وكله أمل في أن يواكبه تعاون جميع المؤمنين بالوحدة العربية وعطفهم إن مركز دراسات الوحدة ا

  ومساندتهم ، لكي ينطلق تيار الوحدة بالمزيد من الزخم على الطريق العلني والعقالني السليم صوب هدفه الثابت

انطوان زحالن، برهان الدجاني، الدكتور أحمد السويدي، أحمد بهاء الدين، األخضر االبراهيمي، أديب الجادر، الدكتور 

بشير الداعوق، جاسم القطامي، الدكتور جمال أحمد، جوزيف مغيزل، الدكتور خيرالدين حسيب، الدكتور سعدون 

حمادي، الدكتور سهيل ادريس، شفيق ارشيدات، الدكتور طاهر كنعان، الدكتور عبدالعزيز األهواني، عبدالقادر غوقة، 

عبداهللا الطريقي، الدكتور عبداهللا عبدالدائم، عبدالمحسن قطان، الدكتور علي فخرو، مانع العتيبة، عبداللطيف الحمد، 

محمد الميلي، الدكتور محمد سعيد العطار، منصور الكيخيا، ناجي علوش، الدكتور نديم البيطار، هاني الهندي، الدكتور 

  "هشام نشابة، وليد الخالدي ، الدكتور يوسف صايغ 

  ركزتأسيس الم

وكانت الخطوة األولى في تأسيس المركز هي تقديم الطلب الرسمي للحكومة اللبنانية لتأسيس جمعية لهذا الغرض، 

 وبذلك ١٩٧٥مارس / آذار١٨أ د في بيروت في / ٨٧حسب القوانين النافذة، وقد تم ذلك بصدور علم وخبر رقم 

البحث العلمي حول مختلف نواحي : "روت وغايتها مركزها بي" مركز دراسات الوحدة العربية"تأسست جمعية باسم 

النص الرسمي " ((المجتمع العربي والوحدة العربية بعيداً عن كل نشاط سياسي أو ارتباط حكومي أو انتماء حزبي

  ))للترخيص المذكور

 األقطار وعلى أثر ذلك تألفت لجنة تنفيذية مؤقتة من بين الموقعين على البيان أخذت تجري االتصاالت مع مختلف

 وقد وجهت الدعوة لجميع أولئك األشخاص   العربية لجمع تبرعات للمركز الجديد وتهيئ لالجتماع التأسيسي األول

 الذي تم فيه تأسيس المركز بصورة ١٩٧٦يناير / كانون الثاني١١ و ١لحضور االجتماع الذي عقد في الكويت يومي 
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 فقد   للمركز وقد حدد النظام األساسي غاية المركز ووسائل تحقيقها حيث أقر النظام األساسي والنظام الداخلي فعلية

  : تتوخى المؤسسة تحقيق غاياتها بالوسائل التالية : "جاء في المادة الثالثة منه 

   جمع الوثائق والنشرات والمؤلفات والمخطوطات والمطبوعات المتعلقة بالوحدة العربية والمجتمع العربي- ١

   على أساس علمي ونشرها إعداد الدراسات- ٢

 القيام بأي نشاط علمي آخر ضمن حدود الغاية األساسية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام وقد - ٣

أوضح النظام الداخلي األحكام المتعلقة بالعضوية فنص على أنه يشترط في العضو أن يكون منتمياً لجنسية من جنسيات 

: على أن العضوية هي لمدى الحياة ونصت المادة الثانية على تكوين هيئات ثالث هي األقطار العربية، كما نص 

 فمجلس األمناء يتألف من كافة أعضاء المركز، ويقوم باإلشراف العام  مجلس األمناء ، اللجنة التنفيذية والجهاز اإلداري

ة إنفاقها والمصادقة على الموازنة، ويعقد على نشاط المركز وأعمال اللجنة التنفيذية ، وتأمين موارد المركز ومراقب

اجتماعاً واحداً في السنة، على األقل، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضاءه الحاضرين، وتقوم اللجنة التنفيذية بإدارة 

المركز وتتولى مهام مجلس األمناء في فترات غيابه، وتتألف من خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس األمناء لمدة ثالث 

 أما مالية المركز فقد نص النظام على أنها تتألف من اشتراكات أعضائه التي يحددها مجلس األمناء في كل   تسنوا

سنة، ومن التبرعات التي توافق عليها اللجنة التنفيذية وللمركز موازنة سنوية يضعها المدير العام بإشراف اللجنة 

النظام الداخلي ، بشكله النهائي، أصبح المؤسسون ، البالغ التنفيذية ويصادق عليها مجلس االمناء وبالمصادقة على 

عددهم اثنين وثالثين الذين وقعوا البيان المذكور سابقاً، مجلس امناء المركز بحكم النظام وقد ناقش المجلس برنامج 

 تقدم به األعضاء العمل الثقافي للمركز في المرحلة األولى، وكلف اللجنة التنفيذية بوضع ذلك البرنامج معتمدة على ما

من مشاريع ومالحظات ومسترشدة بالنقاط الثمان الواردة في بيان مؤسسي المركز، وبعدها انتخب المجلس أول لجنة 

 وبذلك تمت عملية التأسيس تنفيذاً لقرار مجلس األمناء في االجتماع التأسيسي قامت  تنفيذية وصادق على الميزانية

  :ة للعمل الثقافي توصلت إليها بعد مناقشات واستشارات يمكن تلخيصها كما يلياللجنة التنفيذية األولى بوضع خط

 سنوات، في مجاالت الدراسة ٦ – ٤تتكون الخطة المذكورة من منهج ثقافي ومجلة فالمنهج الثقافي تتراوح مدته بين 

 نوهت الخطة إلى تحديد األسس والنشر واالستشارة واألعمال الثقافية االخرى وفي مجال األسس العامة لإلنتاج الثقافي

العامة للعمل، ففرقت بين البحث الميداني والبحث المكتبي وبين اإلنتاج المباشر المقصود بذاته واإلنتاج الذي يساعد على 

 وأوضحت أن جميع هذه  إنتاج قادم وبين اإلنتاج القابل للنشر والعمل الموجه لجهات غير جمهور القراء كالحكومات

 موضع عناية المركز ويجب أن يشملها المنهج كما أوضحت، من ناحية أخرى، ضرورة االهتمام بالتوجه األصناف هي

لجميع الطبقات االجتماعية وجميع فئات المجتمع دون االقتصار على فئة معينة، وأكدت على أن الثقافة المقصودة في 

 فالنثر  نوات مخاطبة الفكر صالحة لالستعمالمنهج العمل ال يمكن أن تقتصر على نمط واحد كالبحث، بل ان جميع ق

والشعر والبحث والمقالة والرواية والقصة والتمثيلية والنشيد واالغنية كلها أساليب ممكنة االستعمال بنسب تتفاوت حسب 

المالءمة ولم يقتصر المنهج المذكور على شرح ما يمكن أن يدخل بضمنه من عمل بل تعرض كذلك لمسألة التفضيل، 

 نص على إعطاء أولوية لإلنتاج في مجال التأليف على االنتاج في مجال الترجمة، وعلى ضرورة البدء ببحث إذ

المسائل غير المختلف عليها قدر اإلمكان، واالهتمام الزائد بقضية المناهج الدراسية في البلدان العربية تلك هي األسس 

يد فيمكن أن تشمل كل ما يتعلق بموضوع الوحدة العربية بصورة  أما المواضيع على وجه التحد العامة للنشاط الثقافي
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مباشرة أو غير مباشرة ومن أجل االسترشاد وإعطاء فكرة عن اإلطار العام فقد تضمن المنهج المشار إليه عدداً من 

  : ونوردها فيما يلي  المواضيع المبوبة كاقتراح محفّز ألذهان الكتّاب والمثقفين العرب ليس إال

  المقترحة وعاتالموض

 :النواحي السياسية، ويمكن أن تضم المواضيع التالية : أوالً 

األرض  الوحدة وتحرير – الوحدة وقضية الدفاع عن النفس ضد خطر الصهيونية – والدفاع القومي الوحدة .١

دة الوح – الوحدة وتحرير األراضي العربية المحتلة االخرى – الوحدة وتحرير فلسطين – العربية المحتلة

  والقوة العسكرية ، والقوة االقتصادية، والقوة السياسية

الدولية الراهنة وأثر القوى الكبرى في السياسة  السياسة – واستقالل األمة العربية في التصرف الدولي الوحدة .٢

  الدولية

ع والنصوص السياسات االستعمارية المعادية للوحدة بالوقائ االستعمار ومحاربة الوحدة العربية، تتبع جذور .٣

   وتحليل األسباب

  بنائها إنجازاتها ومواضيع الضعف فيها وكيفية إعادة – العربية الجامعة .٤

  تحليل التجارب الوحدوية في العصر الحديث .٥

  الوحدة العربية واألقليات .٦

ي المتعددة، التحديد والمرونة ف األسلوب الواحد واألساليب – الوحدة بين النظرية والواقعية وسائل تحقيق .٧

  الوسائل

  واألوضاع الخاصة ، الوحدة والوحدة االتحادية االندماج: الوحدة ومسألة المركزية والالمركزية  .٨

  وكيفية التغلب عليها عوامل التجزئة السياسية واالقتصادية والنفسية .٩

 : المواضيع التالية النواحي االقتصادية ، ويمكن أن تضم: ثانياً 

  الوحدة والتنمية االقتصادية .١

المشاريع المشتركة، التبادل التجاري، االقراض وحركة رأس  -التشابك االقتصادي وأثره في التمهيد للوحدة .٢

  المؤسسات االقتصادية العربية المال، التعاون بين

  النجاحها تقييمها ومقترحات: السوق العربية المشتركة  .٣

  التكامل الزراعي العربي .٤

  التكامل الصناعي العربي .٥

  لمي العربيالتكامل الع .٦

  كمثال عملي – العربية المشتركة الشركات .٧

  النفط والوحدة العربية .٨

  الشعور القومي والتنمية .٩

  : تضم المواضيع التالية النواحي الثقافية والفكرية ، ويمكن أن: ثالثاً 
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ية في البلدان والوحدة العربية في الكتب المدرسية للصفوف االبتدائ تقييم النصوص المتعلقة بالقومية العربية .١

  العربية

  الشيء نفسه بالنسبة للصفوف الثانوية .٢

  الجامعات العربية مشروع كتاب لتدريس مادة المجتمع العربي في .٣

  المرحلتين االبتدائية والثانوية مناهج التاريخ في الكتب المدرسية العربية في .٤

  ، اإلعالم ووسائله الحديثة ةالتراث العربي ، المناهج الدراسي – الثقافي للوحدة العربية األساس .٥

  وحمايتها، التعريب ونشر اللغة والتغلب على العامية العناية باللغة العربية وطرق تدريسها وتطهيرها .٦

  الوحدة العربية واألدب العربي .٧

  التاريخ الوحدة في نصوص الفكر السياسي العربي خالل .٨

  التكامل اإلعالمي العربي .٩

 : والنفسية، ويمكن أن تضم المواضيع التالية العوامل االجتماعية: رابعاً 

  تحقيق الوحدة الوحدة والوضع النفسي، العوامل النفسية في .١

طرق المواصالت، الهجرة واكتساب الجنسية، انتقال اليد  العوامل االجتماعية المساعدة على تحقيق الوحدة، .٢

   والسياحة العاملة، الزواج والدراسة

البرية وسكك الحديد ، شركات الطيران والخطوط  الطرق: ربية حديثةمشروع كامل لشبكة مواصالت ع .٣

   والبرق المطبوع البحرية والهاتف والبريد والبرق العادي

  

 :السالسل المتنوعة ويمكن أن تضم ما يلي : خامساً 

  اإلحصاءات عن الوطن العربي كوحدة واحدة سلسلة الكتاب اإلحصائي السنوي الذي يضم أوسع .١

   العربية تاب السنوي للوثائق المتعلقة بالوحدةسلسلة الك .٢

  سلسلة القصص لألطفال .٣

  سلسلة الدراسات العسكرية .٤

  سلسلة التراث العربي الوح .٥

 المنظور السياسي للدراسات واإلستشارات

تنطلق فكرة المركز من الحاجة الماسة إلى المزيد من الدراسات النوعية والجادة في الفكر السياسي اإلسالمي 

  .لى التحليل العميق للتجارب السياسية للحركات اإلسالمية المعاصرةوإ

ولذلك يسعى المركز إلى توفير هذه الدراسات والبحوث و المعلومات للمهتمين بالمشروع الحضاري العربي  

  .اإلسالمي
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  األهداف العامة 

   .تقديم االستشارات للجهات المعنية بالعمل السياسي اإلسالمي  -١  

وير الكوادر والكفاءات العاملة في المجال السياسي من خالل دورات التخطيط السياسي ، التفاوض ، التحليل تط  -٢  

  .  وغيرها…، الكتابة ، والتحدث مع وسائل اإلعالم ، 

 إعداد وتجميع الدراسات والبحوث والتقارير عن المتغيرات واألحداث والقضايا المختلفة التي تتعلق بالفكر  -٣    

   .ممارسة السياسية في العالم اإلسالمي وال

   . المشاركة في الملتقيات واألنشطة السياسية واألكاديمية-٤    

   .دراسة وتحليل تجارب بعض الحركات اإلسالمية في العمل السياسي المعاصر      -٥    

يات العامة والديمقراطية في  اإلستفادة من إمكانيات العمل السياسي واإلعالمي في بالد الغرب لدعم قضايا الحر-٦    

  . البالد العربية

   .تحليل مواقف الدول الغربية من الحركات اإلسالمية واستشراف آفاق العالقة بينها في المستقبل   -٧    

  :يسعى المركز لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية 

  ) إللكتروني، الخاإلنترنت ، الفاكس ، البريد ا(استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل العمل   .۱

توفير مكتبة متخصصة في مجال عمل المركز تتضمن الكتب والمراجع والدراسات المتخصصة، وكذلك  .۲

  . تتضمن عدداً من أهم الدوريات التي تهتم باإلسالم و الدول العربية واإلسالمية

عربية، (ختلفة إنشاء قاعدة معلومات تضم مراكز البحث والدراسات الرئيسية الموجودة في األقطار الم .۳

وخاصة تلك التابعة للحركات اإلسالمية أو القريبة منها وتلك التابعة للحكومات أو ) إسالمية، غربية

والحصول منها على ما لديها من دراسات ونشرات في الموضوعات التي تهم . القريبة منها وغيرها

   .المركز والتعاون معها في تحقيق األهداف المشتركة

 قاعدة بيانات بأسمائهم   احثين والمتخصصين من مختلف األقطار اإلسالمية، وإنشاءالتعاون مع الب .۴

   .وعناوينهم بهدف اإلستفادة من طاقاتهم في مجاالت عمل المركز المختلفة

   .التعامل مع األحزاب والحركات السياسية في الدول العربية واإلسالمية بما يخدم أهداف المركز .۵

  :خدمات التالية يطمح المركز إلى تقديم ال

   .عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية لبحث قضايا مختلفة تقع ضمن اهتمامات المركز  .۱

   .عمل دراسات وأبحاث حول موضوعات وقضايا سياسية مختلفة  .۲

     .إعداد دراسات ميدانية عن األقليات اإلسالمية في العالم  .۳
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   .تلفةتقديم استشارات حول موضوعات وقضايا سياسية مخ  .۴

   .تنظيم دورات تأهيل تخصصية للمعنيين بالعمل السياسي واإلعالمي في العالم العربي  .۵

   .متابعة الصحافة العربية والعالمية وتوثيق وأرشفة ما له صلة بأهداف المركز  .۶

  . القيام بترجمة بعض الدراسات والتقارير المهمة التي تخدم أهداف المركز  .۷

   .ليالً سياسياً ألهم القضايا المستجدة على الساحة الدوليةإصدار نشرة دورية تتضمن تح  .۸

إصدار دورية سنوية لتوثيق نشاط المركز ولتسليط الضوء على موضوعات الفكر السياسي اإلسالمي   .۹

  .المعاصرة

  »الديبلوماسي«

 صحافة التميز هي صحافة العصر

دي عن العالم العربي والشرق االوسط، يحرره  اقتصا-، وهو تقرير اخباري سياسي »الديبلوماسي«العدد االول من 

، بهدف التميز ان من حيث الدقة ١٩٩٦مايو من عام / الصحافي اللبناني ريمون عطااهللا، صدر في لندن في شهر ايار 

في المعلومات المستقاة من مصادر موثوقة، او من حيث الجرأة واالستقاللية في المعالجة بمنتهى الحرية التي تنص 

 .وحية المهنة الصحافية واصولهاعليها ر

  :على الدوام بجائزتين رسختا حضوره المميز» الديبلوماسي«ويعتز 

االولى جائزة معنوية جاءته من مشتركيه الذين اثنوا على واقعيته وموضوعيته ومصداقيته في التعاطي مع االحداث 

  .وتحليلها والتعليق عليها

في واشنطن، حيث تم اختياره بين خمس » دي الوطني للصحافة االميركيةالنا«والثانية جائزة تقديرية جاءته من 

اصدره النادي لتخصص عائدات بيعه » بوستر«وعشرين جريدة من مختلف انحاء العالم، نُشرت صفحاتها االولى على 

لحادي صندوق اغاثة عائالت ضحايا الهجمات االرهابية يوم ا«من اجل اعانة منكوبي نيويورك وواشنطن عن طريق 

  .»٢٠٠١سبتمبر / عشر من شهر ايلول 

اشد الصفحات سواداً في التاريخ «وهذه الصحف العالمية من حيث الوزن والشهرة والتأثير كانت االبرز في التعبير عن 

وكان صندوق . الذي جاء في اقل من متر طوالً، واكثر من نصف متر عرضاً» البوستر«كما يقول عنوان » االميركي

مذكور افتتح في احتفال كبير اقيم في مقر النادي برعاية وحضور االميركية االولى السيدة لورا جورج دبليو االغاثة ال

  .واثنت عليه» البوستر«بوش التي القت كلمة في المناسبة ونوهت بـ

بات عدد من الذي يركز على احداث العالم العربي والشرق االوسط وامتداداتها في العالم، يستقطب كتا» الديبلوماسي«و

كبار المحللين السياسيين الذين يكتبون في كبريات الصحف االميركية، بعضهم شغل مناصب رسمية في واشنطن 

الترمان . السفير ريتشارد مورفي والسفير ادوارد دجرجيان وهنري سيغمان وجون ب: وبعضهم ال يزال يشغلها، امثال

ومن االنكليز بول بيفر وفرد هاليداي، ومن . وس فيكتور كريمينيوكاضافة اليهم من الر. ودايفيد شنكر وألن ماكوفسكي

 .االميركيين العرب عودة ابو ردينه
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وال يزال هذا الشعار » ال يردد وال يتردد«شعاراً له منذ تأسيسه في العاصمة البريطانية يقول » الديبلوماسي«وقد اتخذ 

  . وال شيء غير الحقيقةمحور كتاباته وموجه خطه واستهدافاته في تبيان الحقيقة

ال يباع في المكتبات، وانما يمكن الحصول عليه عن طريق االشتراك فقط، مطبوعاً بالبريد ومرئياً » الديبلوماسي«و

  .عبر االنترنت

  اإلستراتيجيةمركز جنين للدراسات

   وهـو توفيق ابو بكـر   ذ   م بمبادرة فردية من األستا     ١٩٩٧تأسس مركز جنين للدراسات االستراتيجية في األردن عام          

 والذي توقف عن العمل )Off sure(امتداد لمركز جنين للنشر والصحافة والذي عمل بترخيص من الجزر البريطانية 

  .بعد إنشاء المركز الجديد

 )مدار(المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

  اإلسرائيليالمشهد 

 -"مدار"األلكتروني ليشغل حيزا هاماً في النشاط العام لـ" المشهد االسرائيلي"في ظرف سنوات قليلة نسبيا تقدم موقع 

المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية الناشط من رام اهللا، من جهة، وليشغل حيزا آخر، ال يقل أهمية، في اكتراث 

. ي أن يتزودوا بالمعرفة عن الشأن االسرائيلي العام من مصادره األولى، من جهة أخرىالباحثين وكل الراغبين ف

  . وعليهم نعول كثيرا لمواصلة المشوار. هؤالء جميعا يزداد استقطابهم واستثارة اهتمامهم من يوم آلخر

 الذي يحمل االسم نفسه ويوزع تطويرا لفكرة إصدار الملحق" مدار"عن مركز " المشهد اإلسرائيلي"لقد انطلق بث موقع 

  . ، بعد أن صدر لعدة شهور كصفحة ضمن صفحات الجريدة" االيام"مع جريدة 

  

وجاءت هذه الخطوة استجابة لإليقاع المتسارع في المسرح السياسي اإلسرائيلي، وللحاجة في األوساط العربية 

  . والفلسطينية لمتابعة هذا اإليقاع

  

أن يقدم للقارىء صورة متكاملة وشاملة عن األوضاع االسرائيلية المختلفة " شهد االسرائيليالم"عبر أبوابه يحاول موقع 

في شتى مضاميرها، وأن يسلط األضواء على أهم القضايا والمتغيرات اإلسرائيلية، التي تترك آثارا على الوضع في 

  . المنطقة بشكل عام، وعلى الوضع الفلسطيني بوجه الخصوص

  

 على آراء زوار موقعنا لنسترشد بها في قراءة ومتابعة ونقد وتحليل الوقائع اإلسرائيلية المتالحقة من ويهمنا أن نتعرف

  . زاوية النظر العربية الفلسطينية، متوخين ان ننجح بتقديمها الى الجمهور في السياق الصحيح

  



 التحدي الصهيوين           )   ٢-٩(املتابع االستراتيجي                   التحدي االمريكي
 

   مركز الكاشف للدراسات االستراتيجية                                         ٥١ من ٥١                                 ٢٠٠٥-    آذار
 

من موقع العارف " د اإلسرائيليالمشه"في كل األحوال، نرجو أن نكون قد أسهمنا في إتاحة الفرصة إلطاللة على 

 . ذلك ضروري أوال ودائما لكي ال نقع في أسر المألوف والسائد. والمتابع والمطلع

 المعهد العربي للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

  . من قبل سعادة الشيخ عبد الرحمن آل ثاني ومجموعة من الباحثين٢٠٠٣أسس المعهد بشهر تموز من عام 

لى واحدة من المؤسسات الكبرى في الدول العربية، وضع المعهد االسس لمشروع أنا إنسان،بإستقاللية تحول المعهد ا

  .خاصة وغير ربحية والذي يهدف الى إيجاد تفهم واضح للدين اإلسالمي الحنيف والثقافة اإلسالمية

com.human-iam.www 

هي مؤسسة مستقلة وغير ربحية تعمل على التعريف والتطوير وإيجاد اإلتصال الخالق من : المشروع التنموي العربي 

  وأيضا للمساعدة في تحويل طموحات العرب اإلقتصادية الى حقيقة ضمن برامج دولية.أجل تطوير الدول العربية 

  

 
   
  

 
  
 
  
 
 

  


