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 ةـــالمقدم
الحمد هلل تكفل بحفظ دينه وكتابه، وأمر عباده بالحذر من كيد األعداء 
ومكرهم، والصالة والسالم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى 

 . حبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينآله وص

 :دـــــــأما بع

بدأ االستشراق األمريكي الجديد بنهاية الحرب العالمية الثانية عام 
م، حيث تحوَل مركز الثقل العالمي، بانتقال اليد االستعمارية 1943/هـ1564

من أوروبا إلى الواليات المتحدة األمريكية، التي اجتذبت كثيًرا من 
شرقين األوروبيين إليها؛ فأفرز هذا االنتقال لونـًا جديًدا في طريقة دراسته المست

 .(1)للشرق، بما يؤهله بأن يوصف بأنه استشراق جديد ومتجدد

َتمثل هذا اللون الجديد في دراسته للشرق في عدد من المظاهر والسمات والتعديالت، من ذلك رفضه لمصطلح 
وتركيزه على الناحية السياسية واالقتصادية . أسماء أخرى متعددة متنوعة، وظهوره ب(االستشراق، والمستشرق)

وإنشاء المراكز والمعاهد العلمية . وتخفي االنتماء الديني تحت ستار المذاهب الفكرية المعاصرة. واالستعمارية
فروع السياسة المتخصصة، واستحداث برامج وأقسام في الجامعات صارت فيها الدراسة الجامعية للشرق فرًعا من 

ومحاولته استحداث علم اجتماع . واتجاهه إلى العمل الجماعي الجاد والمنظم، واإلقالل من األعمال الفردية. الوطنية
وعنايته بالبحوث الميدانية، وبـدراسة تطبيق المسلمين المعاصرين لإلسالم، وتحليل . خاص لمنطقة الشرق األوسط

 .(2)عن دراسة مصادرهم التي يعتمدون عليهاخطابهم المعاصر، والعزوف في الغالب 

ونشأت مع بداية االستشراق األمريكي الجديد ومع تقدمه مؤسسات جديدة، كما تحولت مؤسسات عريقة إلى الطريقة 
 .االستشراقية الجديدة، أو أَنشأت أقسامـًا فيها لذلك

                                                           
؛ وظاهرة انتشار اإلسالم وموقف بعض المستشرقين منها، 65، ص(م1981بغداد، دار الجاحظ، )عبد الجبار ناجي، .عربي، دتطور االستشراق في دراسة التراث ال: ينظر(  1)

ار القاهرة، د)محمد عبد اهلل الشرقاوي، .دراسة تحليلية تقويمية، د: ؛ واالستشراق74-75، ص(م1985ليبيا، المنشأة العامة للنشر، : طرابلس)محمد فتح اهلل الزيادي، 
؛ ونقد الخطاب 4، ص(هـ1420ن، .جدة، د)مازن بن صالح مطبقاني، .؛ وبحوث في االستشراق األمريكي المعاصر، د10، ص(م1992الفكر العربي، ت المقدمة 

: ؛ واالستشراق واإلسالم1/139، (م2002بيروت، دار المدار اإلسالمي، )ساسي سالم الحاج، .الظاهرة االستشراقية وأثرها في الدراسات اإلسالمية، د: االستشراقي
دراسة ميدانية موضوعية، كاثرين بولوك، ترجمة شكري : ؛ ونظرة الغرب إلى الحجاب20، ص(م2009َعمان، دار مجدالوي، )وليد كاصد الزيدي، .د, دراسة في أدب غوته

 .23، ص(هـ1452الرياض، مكتبة العبيكان، )مجاهد، 
جدة، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، )دراسة وصفية تحليلية نقدية في االستشراق األمريكي الجديد، : قفها من الدعوة اإلسالميةومو ( رَانـد)مؤسسة البحث والتطوير (  2)

 .51، ص(هـ1456
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حقل تطوير األفكار وترويجها،  في -والرأي الفكر من ضمن مؤسسات-تعمل مراكز االستشراق األمريكي الجديد 
بصفة منظمات مستقلة غير ربحية؛ تهدف إلى التأثير في  وهي مسجلة. وُتخصِّص موارد مهمة جًدا لتسويق إصداراتها

 .(5)تشبه مجموعات المصالح أو مجموعات الضغط وباتت. صياغة الرأي العام والسياسة 

تظل مؤسسات الفكر : المتحدة في دراسة له عن مؤسسات الفكر والرأييقول أحد أساتذة العلوم السياسية في الواليات 
ويجري االعتماد على تقاريرها بشكل . والرأي مصدرًا رئيًسا للمعلومات والخبرات بالنسبة لصانعي السياسة ولإلعالميين

 .(4)يرهممنتظم، سواء ألعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في جهودهم التشريعية، أم اإلعالميين في وضع تقار 

والرأي بعض هذه المؤسسات بأنها تعمل كما لو كانت جامعات بال طالب،  الفكر ويصف أحد الباحثين في مؤسسات
فهي تصدر الكتب، والمجالت، والمواد األخرى التي . وتعطي أعلى األولويات إلنتاج أبحاث تخصصية من نوعية عالية

 .(3)تستهدف شرائح أخرى متنوعة من القراء

القرن الحادي والعشرين الميالدي، الموافق ألواخر الربع األول من القـرن الخـامس عشـر الهجـري، أصـبح هنـاك  وبـحلول
وهـي مجموعـة غيـر . مؤسسـة للفكـر والـرأي، موزعـة علـى كامـل السـاحة للواليـات المتحـدة األمريكيـة( 1200)أكثر مـن 

فـبعض هـذه المؤسسـات تركـز علـى مجـاالت . وقـعمتجانسة من حيث اتساع نطـاق الموضـوعات والتمويـل والتفـويض والم
ــة، فــي حــين تغطــي مؤسســات أخــرى السياســة الخارجيــة بصــورة عامــة ــة محــددة أو منــاطق معين ولــدى القليــل مــن . وظيفي

مؤسســات الفكــر والــرأي أوقــاف ضــخمة، فــال تقبــل إال القليــل مــن التمويــل الرســمي، أو أنهــا ال تقبــل شــيً ا منــه؛ فــي حــين 
ى علــى معظــم إيراداتهــا مــن عقــود للقيــام بأعمــال لزبــائن فــي الحكومــة وفــي القطــاع الخــاص؛ بينمــا تحصــل مؤسســات أخــر 

 .(6)تعتمد قلة منها بصورة شبه كاملة على التمويل الحكومي

وُصــنِّفت عشـرة . وكان لبعض مؤسسـات الفكـر والـرأي التـأثير األكبـر فـي السياسـة الخارجيـة للواليـات المتحـدة األمريكيـة
 .ت نفوًذا وتأثيًرا أكبر في السياسة األمريكية داخلـيًّا وخارجـيًّا، وستأتي اإلشارة إلى ما كان استشراقـًيا منهامنها حاز 

وُعنيْت كثيٌر من مؤسسات الفكر والرأي والجامعات في الواليات المتحدة باالستشراق الجديد، وصار لديها كثير من 
 .الخبراء المختصين في شؤون الشرق المختلفة

إن القيام بدراسة هذه المراكز أو بعض إصداراتها مهم للغاية في تبين ما يريده الغرب بنا وبديننا وبلداننا وُأمتنا، وما يسعى 
 .لفرضه علينا

                                                           
لخارجية األمريكية، وزارة الخارجية، أجندة السياسة ا: ، في11آبلسون، ص. ، دونالد أ"نظرة تاريخية: مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الواليات المتحدة الخارجية: "ينظر(  5)

 .محمد عميش.، َجمع وترجمة د"المتحدة للواليات الخارجية السياسة والرأي في الفكر مؤسسات دور"م، 2002/ ، نوفمبر5، ع 7مج: الواليات المتحدة
 .، ولم يبين المصدر(آندرو ريتش)، نقالً عن 21المرجع السابق، ص: ، ستروب تالبوت، في"كيف تعمل مؤسسات الفكر والرأي؟: مؤسسة بروكنغز(  "4)
 (.بروكنغـز)في مؤسسة  ، الباحث(ويفر كنت: )والباحث هو. 10المرجع السابق، ص: ، في"نظرة تاريخية: مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الواليات المتحدة الخارجية(  "3)
 .4-5المرجع السابق، ص: هاس، في. ، ريتشارد ن"ة نظر أحد صانعي السياسةوجه: مؤسسات الفكر والرأي وسياسة الواليات المتحدة الخارجية(  "6)
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وأرجو أن يسـهم هـذا البحـث فـي الداللـة علـى بعـض هـذه المراكـز وبعـض إصـداراتها، لتكـون منطلقــًا للبـاحثين المسـلمين 
 .تهالالختيار منها ودراسا

. وَتعــرض الورقــة أهــم مراكــز االستشــراق األمريكــي الجديــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، مرتبــة حســب تــاري  النشــأة
 .أهم الجامعات: أهم مؤسسات الفكر والرأي، والثانـي: يتناول المبحث األول

ة، وذكــر نمــاذج مــن إصــداراتها وسـيكون المــنهج فــي عــرض المراكــز االستشــراقية بــالتعريف المــوجز بالمؤسســة االستشــراقي
 .االستشراقية

ـــًا مــن رســالتي للــدكتوراه ــأن أصــل هــذه الورقــة كــان مبحث ه ب ــوِّ ، رأيــت ســلخه مــن الرســالة ونشــره منفصــاًل؛ الســتقالل (7)وأُن
 .موضوعه

 
  

                                                           
 .وموقفها من الدعوة اإلسالمية( رَانـد)مؤسسة البحث والتطوير : هـ بعنوان1456في مركز التأصيل بجدة عام  -بدون هذا المبحث -ُنشرت (  7)
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 المبحث األول
 أهم مؤسسات الفكر والرأي

 :( )للسالم الدولي( كارنيغي)مؤسسة : المطلب األول

(Carnegie Endowment for International Peace) 

تصـف نفسـها بأنهـا . العاصـمة( واشـنطن)م، ومقرهـا الـرئيس فـي 1910/هـ1528منّظمة خاّصة غير ربحية، تأسست عام 
مركز األبحاث العالمي األول، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول، وتـرويج التـزام الواليـات المّتحـدة الفاعـل علـى السـاحة 

 .(9)الدولية

 .(10)والرأي األكثر نفوًذا وتأثيًرا في السياسة الخارجية للواليات المتحدة من مؤسسات الفكر( كارنيغي)وتُعدُّ 

 :(11)وفيما يلي مراكزها المنتشرة حول العالم وتاري  إنشائها

 .م1994/هـ1414، (موسكو)في ( كارنيغي)مركز  -1

ز شــراكة عــام م، وعَقــَد المركــ2004/هـــ1423بالصــين، ( بكــين)للسياســة العالميــة، فــي ( كــارنيغي تســينغهوا)مركــز  -2
 .، وفي الجامعة مقره(بكين)في ( جامعة تسينغهوا)م مع 2010/هـ1451

 .م2006/هـ1427للشرق األوسط، في بيروت، ( كارنيغي)مركز  -5

 .م2007/هـ1428، (بروكسل)أوروبا، في ( كارنيغي)مركز  -4

 (:كارنيغي)من إصدارات مؤسسة 

 .م2007/هـ1428المرأة، نشر عام  نحو نموذج إسالمي لنشاط: المرأة في الحركات اإلسالمية -1
(Women in Islamist Movements: Toward an Islamist Model of Women's Activism). 

 .م2008/هـ1429اعليات المشاركة، نشر عام ف: اإلسالميون في السياسة -2
(Islamists in Politics: The Dynamics of Participation). 

                                                           
   http://arabic.carnegieendowment.org/about: الموقع العربي للمؤسسة(  8)
 . المرجع السابق(  9)
(10  )http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm   
   http://arabic.carnegieendowment.org/about: ربي للمؤسسةالموقع الع(  11)

http://www.carnegie/
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=%28+Carnegie+Endowment+&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcarnegieendowment.org%2F&ei=FbR6UfmBPZHVsgbH1IDwDA&usg=AFQjCNGBO4oj8moc2FAcPHlYAod0eY2s4A
http://carnegie-mec.org/2007/07/10/women-in-islamist-movements-toward-islamist-model-of-women-s-activism/ay2d
http://carnegieendowment.org/2008/12/11/islamists-in-politics-dynamics-of-participation/1ms8
http://arabic.carnegieendowment.org/about/
http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm
http://arabic.carnegieendowment.org/about/
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 .م، ونشر ملخصه بالعربية2011/هـ1452نشر عام فرصة لإلصالح لـمَّا تتحقق، : األنظمة الملكية العربية -5
 (Arab Monarchies: Chance for Reform, Yet Unmet). 

 .م2011/هـ1452والصوفية في مصر، نشر عام  السلفية -4
(Salafis and Sufis in Egypt). 

 .م2015/هـ1454مأزق البحرين وسياسة الواليات المتحدة، نشر عام : الحليف غير المستقر -3
 (The Precarious Ally: Bahrain’s Impasse and U.S. Policy) 

 :(Brookings Institution) (بروكنجز)معهد : المطلب الثاني

م فـــي العاصـــمة 1916/هــــ1554التـــي تأسســت عـــام ( مؤسســـة األبحـــاث الحكوميـــة)مؤسســة غيـــر ربحيـــة، انبثقـــت عــن 
م ُدمجـــت مؤسســـة 1927/هــــ1543، وفـــي عـــام (12)(روبـــرت بروكنجــــز)، علـــى يـــد رجـــل األعمـــال األمريكـــي (واشـــنطن)

ويهـدف المعهـد إلـى إجـراء (. معهد بروكنجـز)األبحاث مع مؤسستين أخريين أنشأهما نفس الرجل، وصارت الثالث باسم 
. يــم توصـيات عمليـة ومبتكـرة لصـانعي السياسـات وعامـة النـاساألبحاث والتحليالت على مستوى عال مـن الجـودة؛ لتقد

 . (15)تعزيز الديمقراطية األمريكية: ومن أبرز أهدافه

إعادة تركيز األبحاث لدينا لتوجيهها بشكل أكبر نحو إنتاج ))سبتمبر جرى /11وبعد أحداث : (14)يقول رئيس المعهد
لنظر في السياسات المتصلة بالعالقات بين الغرب والعالم األفكار والتصورات التي ستقود إلى تطوير أو إعادة ا

اإلسالمي، والتوازن الصحيح بين التيقظ في مواجهة اإلرهاب وحماية الحريات المدنية، والنـزاع بين إسرائيل 
ار والفلسطينيين، والحاجة إلى تعديل الدبلوماسية التقليدية التي تقوم على العالقات بين الدول لكي تأخذ باالعتب

األطراف الجدد في خارج إطار الدولة، والنقاش حول الحرب االستباقية أو الوقائية للتصدي لتهديدات اإلرهابيين 
 .(16)((...(13)والدول التي تساند اإلرهاب، وتطوير استراتيجية دولية طويلة األمد لعالم ما بعد الحرب الباردة

 .(17)السياسة الخارجية للواليات المتحدةمن مؤسسات الفكر والرأي األكثر نفوًذا وتأثيًرا في ( بروكنجز)وتُعدُّ 

                                                           
صاد، توفي في م، برز في األعمال وصار من كبار تجارة الجملة في الواليات المتحدة وسنه ال يتجاوز الواحد والعشرين، ألَّف عدة كتب في االقت1830/هـ1266ولد عام (  12)

 :موقع معهد بروكنجز ؛ وقاعدة بيانات األسماء البارزة. م1952/هـ1531عام ( واشنطن)
http://www.brookings.edu/about/history/robert-s-brookings 
http://www.nndb.com/people/085/000054920/ 

 http://www.brookings.edu/about/history ؛ http://www.brookings.edu/about: موقع المعهد(  15)

 .20، ص..."الفكر والرأي مؤسسات دور: "، في"كيف تعمل مؤسسات الفكر والرأي؟: مؤسسة بروكنغز"و
 .المقال نفسه في الحاشية التالية، صاحب (ستروب تالبوت(  )14)
ئه من جانب آخر عقب الحرب يقصد بالحرب الباردة حالة التوتر الدولي التي نشأت بين الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها من جانب وبين االتحاد السوفييتي وحلفا(  "13)

إسماعيل عبد الفتاح عبد .الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية، د: ما بين عالمتي التنصيص. واستخدام األساليب غير العسكرية للتغلب على الخصم". العالمية الثانية
 . 165الكافي، منشور إلكترونًيا في موقع كتب عربية، ص

 .21، ص..."الفكر والرأي مؤسسات دور: "، في"كيف تعمل مؤسسات الفكر والرأي؟: مؤسسة بروكنغز(  "16)
(17  )http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm   
 http://www.brookings.edu/about: وموقع المعهد 

http://carnegieendowment.org/2011/12/16/arab-monarchies-chance-for-reform-yet-unmet/8kfo
http://carnegieendowment.org/2013/02/06/precarious-ally-bahrain-s-impasse-and-u.s.-policy/fayg
http://carnegieendowment.org/2013/02/06/precarious-ally-bahrain-s-impasse-and-u.s.-policy/fayg
http://www.brookings.edu/about/history/robert-s-brookings
http://www.brookings.edu/about
http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm
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 (:معهد بروكنجز)فروع 

 :للمعهد خمسة عشر مركًزا، من أهمها اثنان

، فـــي مقـــر المعهـــد فـــي (18)م2002/هــــ1425لسياســـات الشـــرق األوســـط، افتـــتح عـــام ( Sabanســـابان )مركـــز  -1
 (.واشنطن)

في المنطقة، ويسهم ( بروكنجز)ث معهد م، ويُعد منبر أبحا2008/هـ1429افتتح عام (: بروكنجز الدوحة)مركز  -2
 :(19)ويُعنى المركز بأربعة مجاالت. في تنظيم منتدى أمريكا والعالم اإلسالمي السنوي

 .الديمقراطية واإلصالح السياسي -أ 

 .العالقات بين منطقة الشرق األوسط والدول اآلسيوية الناش ة -ب 

 .الصراع وعمليات السالم في المنطقة -ج 

 .ؤسسي والسياسي في دول مجلس التعاون الخليجياإلصالح التعليمي والم -د 

؛ لدراســة مــا يمكــن ومــا (التحــوالت العربيــة)بمشــروع ( ســتانفورد)فــي الدوحــة بالتعــاون مــع جامعــة ( بروكنجــز)ويقــوم مركــز 
يجب أن يحدث بعد التحوالت العربية، وإلقـاء الضـوء علـى طبيعـة هـذه التحـوالت، مـع التركيـز علـى تصـميم االنتخابـات، 

اغة الدستاتير، وتنمية األحزاب السياسية، وعمليـات الحـوار الـوطني؛ وذلـك للمسـاعدة فـي توجيـه السياسـة والتنميـة، وصي
 .(20)وتقديـم المساعدة للبلدان ذات األهمية االستراتيجية

 (:معهد بروكنجز)من إصدارات 

 .م2005/هـ1424نشر عام . فيسفاء غير متراصة: اإلسالم -1
(Islam: a mosaic, not a monolith). 

 .م2006/هـ1427نشر عام . التحديات السياسية والدينية في فرنسا المعاصرة: دمج اإلسالم -2
(Integrating Islam: political and religious challenges in contemporary France). 

 .م2011/هـ1452نشر عام . أمريكا والتحول في الشرق األوسط: الصحوة العربية -5
(The Arab Awakening: America and the Transformation of the Middle East). 

                                                           
   http://www.brookings.edu/about/centers/saban/about: موقع  المعهد(  18)
 (:بروكنجز الدوحة)ربي لمركز الموقع الع(  19)

http://www.brookings.edu/ar/about/centers/doha/about  
   http://fsi.stanford.edu/research (:ستانفورد)للدراسات الدولية التابع لجامعة ( فريمان سبوقلي)موقع معهد (  20)

http://www.brookings.edu/ar/about/centers/doha/about
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هل يمكن إلطار قانوني أن يعيد إحياء عملية االنتقال؟ نشر باللغة العربية واللغة اإلنجليزية عن : صياغة دستور مصر -4
 .م2012/هـ1455، عام (مشروع مركز بروكنجز الدوحة وجامعة ستانفورد للتحوالت العربية)

نشر بالعربية . ة للحقوق في العالم اإلسالمي؟ تطور إطار عمل منظمة التعاون اإلسالمي لحقوق اإلنسانأجند -3
 .م2015/هـ1454واإلنجليزية عام 

 (Council on Foreign Relations) : العالقات الخارجية مجلس: المطلب الثالث

م، مقرهــا الــرئيس فــي مدينــة 1921/هـــ1559مؤسســة مســتقلة، غيــر ربحيــة، تأسســت عــام : مجلــس العالقــات الخارجيــة
، تعنى بالبحـث فـي الشـؤون الخارجيـة ذات العالقـة بالمصـالح األمريكيـة، (واشنطن)ولها مقر آخر في العاصمة ( نيويورك)

وتقدم المساعدة للحكومة األمريكية ورجال األعمال واإلعالميين وغيـرهم؛ للحصـول علـى فهـم أفضـل للعـالم وللخيـارات 
 .(21)التي تواجه الواليات المتحدة وبلدانـًا أخرىالسياسية 

من مؤسسات الفكر والرأي األكثر نفوًذا وتأثيًرا في السياسة الخارجية للواليات ( مجلس العالقات الخارجية)ويُعدُّ 
 .(22)المتحدة

 :من إصدارات مجلس العالقات الخارجية

كثر تأثيًرا في السياسة ، تصدر كل شهرين، وهي من المجالت األ (Foreign Affairs)مجلة الشؤون الخارجية  -1
 .(23)الخارجية والشؤون االقتصادية

 .م1926/هـ1544شبه الجزيرة العربية والبلدان المجاورة، نشر قديـًما عام  -2
(Arabian Peninsula and adjoining countries). 

 .م2003/هـ1426لماذا وكيف؟ نشر عام : دعمـًا للديمقراطية العربية -5
(In support of Arab democracy: why and how?).  

 .م2006/هـ1427االنتقال األفغاني غير المؤكد من االضطراب إلى الحياة الطبعية، نشر عام  -4
 (Afghanistan’s uncertain transition from turmoil to normalcy).  

 .م2011/هـ1452المملكة العربية السعودية في الشرق األوسط الجديد، نشر عام  -3
(Saudi Arabia in the new Middle East).  

                                                           
 http://www.cfr.org/about/history/cfr/index.html :موقع المجلس(  21)
    .About CFR. Council on Foreign Relations. (New York, CFR. 2013). P. 1  :ونشرة تعريفية من إصدار المجلس 
(22  )http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm   
  http://www.cfr.org/about: موقع المجلس(  25)

http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm
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 (American Enterprise Institute) (:إنتربرايز أميركان)معهد المشروعات األمريكية : المطلب الرابع

، مكرسة للبحث والتعليم في شؤون (واشنطن)م، في العاصمة 1945/هـ1562مؤسسة غير ربحية، تأسست عام 
 . (24)جتماعي، وتهدف إلى خدمة القادة والجمهور في أهم القضايا المعاصرةالحكم والسياسة واالقتصاد والرفاه اال

 .(23)ويُعدُّ المعهد من مؤسسات الفكر والرأي األكثر نفوًذا وتأثيًرا في السياسة الخارجية للواليات المتحدة

 .(26)إلجراء بعض الدراسات واألبحاث الدفاع في الواليات المتحدة وزارة وهو من المؤسسات التي تعتمد عليها

 .(27)ى المعهد دعم المواقف المؤيدة لالحتالل اليهودي في فلسطينويتبن

 (:معهد المشروعات األمريكية)من إصدارات 

 .م1973/هـ1593، نشر عام النخب السياسية في الشرق األوسط -1
(Political elites in the Middle East). 

 .م1979/هـ1599عام  ، نشرافريقيأرات للسياسة األمريكية تجاه خيا -2
 (Options for U.S. policy toward Africa). 

 .م1991/هـ1411الشرق األوسط في المنظور العالمي، نشر عام  -5
(The Middle East in global perspective). 

 .م2007/هـ1428توقعات الشرق األوسط، نشر عام  -4
(Middle Eastern outlook). 

 :(RAND)( راند)مؤسسة البحث والتطوير : المطلب الخامس

عـــــام ( رانـــــد)قامـــــت القـــــوات الجويـــــة للواليـــــات المتحـــــدة األمريكيـــــة عقـــــب الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة بإنشـــــاء مشـــــروع 
عــام ( ليفورنيـاكا)وأصــبحت مؤسسـة مســتقلة غيـر ربحيـة، ُســجلت رسمــيًّا بواليــة ( رانـد)ثـم اســتقلت . م1943/هــ1563
 .(28)م1948/هـ1567

                                                           
 http://www.aei.org/about: موقع المعهد(  24)
(23  )http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm   
 .26، ص..."والرأي الفكر دور مؤسسات: "، في"كيف تتفاعل مؤسسات الفكر والرأي مع المؤسسة العسكرية: مؤسسة راند(  "26)
، 8908، إياد أبو شقرا، صحيفة الشرق األوسط، ع"وجـماعات اليمين المتطرف األمريكي( اللوبي الليكودي) مصالح بين: دور مراكز األبحاث األميركية في القرار(  "27)

 : موقع الصحيفة. هـ16/2/1424
.asp?section=4&article=166363&issueno=8908#.UQ7fph2IEzIhttp://www.aawsat.com/details 

 :؛ والكتبان التاليان  http://www.rand.org/about/history(: راند)موقع (  28)
The Wizards of Armageddon, Fred Kaplan, (Stanford U.S.A, Stanford  University, 1991). P. 52, 56-60.    
RAND and the Information Evolution: A History in Essays and Vignettes ,Willis H. Ware, (Santa Monica 

,Rand, 2008). P. 6-8. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi%3Fv1%3D77%26ti%3D1,77%26Search_Arg%3DAmerican%2520Enterprise%2520Institute%26Search_Code%3DGKEY%255E*%26CNT%3D100%26type%3Dquick%26PID%3DZZ8Walwzo3R9qDCEKsAjnSqVsOn%26SEQ%3D20130203160118%26SID%3D1&usg=ALkJrhizM5VY7iX7nCnLFqFULoSjiqXMQA
http://www.aei.org/about/
http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=166363&issueno=8908#.UQ7fph2IEzI
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وتقــدِّم خــدماتها . علــى المســاعدة فــي تحســين السياســات، واتخــاذ القــرارات، مــن خــالل البحــث والتحليــل( رانــد)تعمــل 
( 43)ويعمل فيها نحو ستم ة وألف شـخص مـن . للقطاعين العام والخاص في الواليات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم

 .(29)األبحاث أكثرهم في مجال, بلًدا

هي المؤسسة األشهر واألكثر أهميـة ))، و(50)دوًما بالمركز األول أو بقربه، من حيث السمعة والدقة( راند)ُتصنَّف مؤسسة 
كمـا أنهـا ضـمن المؤسسـات العشـر . (51)(( (مراكـز الفكـر)بين نخبة مؤسسات البحث والتطـوير األمريكيـة المعروفـة باسـم 

 .(52)لسياسة األمريكيةاألكثر نفوًذا وتأثيًرا في ا

قـدرتها فـي التـأثير علـى ُصــنَّاع القـرار، مـن خـالل تقديــم مشـورتها للجهـات : ويجعلهـا ذات أهميـة كبيـرة( رانـد)ومما يميـز 
، واحتكارهـا إجـراء (55)العليا في صناعة القرار األمريكي، مثـل مجلسـي الشـيوخ والنـواب فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة

 .افق بحثية عسكرية أمريكيةالبحوث لثالثة مر 

سبتمبر إلـى دراسـة كثيـر مـن بلـدان العـالم اإلسـالمي وأحوالـه السياسـية والعسـكرية /11بقوة بعد أحداث ( راند)وتوجهت 
 . والدينية وغيرها

 (:راند)أهم إصدارات 

 .م1991/ هـ1412، ُنشر عام (طابعها وآفاقها :األصولية اإلسالمية في أفغانستان) -1
 (Islamic Fundamentalism in Afghanistan: Its Character and Prospects) 

 .م2005/هـ1424، نشر عام (34)(شركاء وموارد واستراتيجيات: إسالم حضاري ديمقراطي) -2
(Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies) 

 .م2004/هـ1423 ، نشر عام(11/9العالم اإلسالمي بعد ) -5
 (The Muslim World after 9/11) 

 .م2007/ هـ1428، نشر عام (53)(بناء شبكات من المسلمين المعتدلين) -4
 (Building Moderate Muslim Networks) 

                                                           
 :؛ والكتاب التالي http://www.rand.org/about(: راند)موقع (  29)

Stabilization from the Bottom Up, Seth G. Jones, (Testimony), (Santa Monica, Rand, 2010). P. 1, fn 1. 
(50  )The Four Pillars of High Performance: How Robust Organizations Achieve Extraordinary Results, Paul 

C. Light, (McGraw-Hill companies, New York, 2005). P. x. 
 :نقله الموقع عن  http://www.rand.org/standards(: راند)موقع (  51)

Think Tanks, Paul Dickson, (New York, Atheneum, 1971).   
(52  )http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm   
   The Four Pillars of High Performance, P. 203 : ينظر(  55)
قراءة : اإلسالم الذي يريده الغرب: وطُبعت الرسالة بعنوان. قام الباحث صالح بن عبد اهلل الغامدي بدراسة هذا اإلصدار في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة(  54)

 (. هـ1454الرياض، مركز الفكر المعاصر، )، 2طفي وثيقة أمريكية، 
الدور االستشراقي المعاصر لمراكز : )قام الباحث أحمد بن عبد اهلل بن صالح الغامدي بدراسة هذا اإلصدار في رسالة ماجستير بالجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية، بعنوان(  53)

 . هـ1456ونوقشت الرسالة في أوائل عام (. سلم أنموذجـًامن المجتمع الم( مؤسسة راند)موقف : البحوث األمريكية

http://www.rand.org/about/
http://www.rand.org/standards/
http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm
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 :(Middle East Institute)معهد الشرق األوسط : المطلب السادس

لبارزين ورجال الدولة، من أجل ، أسسه مجموعة من العلماء ا(واشنطن)م، في العاصمة 1946/هـ1563تأسس عام 
 .(56)زيادة المعرفة بين الشرق األوسط ومواطني الواليات المتحدة، ومن أجل توفير معلومات وتحليالت دقيقة

 .(57)م2003/هـ1426وله شراكة مع مركز السلطان قابوس الثقافي في ُعمان، الذي تأسس عام 

 :من إصدارات معهد الشرق األوسط

 .(The Middle East Journal)مجلة الشرق األوسط  -1

 .م1931/هـ1570اإلسالم في العالم المعاصر، نشر عام  -2
 (Islam in the Modern World) 

 .م1974/هـ1594نشر عام . ألف عام من التعليم اإلسالمي: األزهر -5
(Al-Azhar: A Millennium of Muslim Learning).  

 .(The Future of Iraq)م، 1997/هـ1417مستقبل العراق، نشر عام  -4

  .م2004/هـ1423نشر عام ، الحادي والعشرين العالقة العربية األمريكية في القرن -3
 (An Arab-American relationship for the 21st century). 

 :(58)(Hudson Institute)( معهد هدسون: )المطلب السابع

، تُعنى بـإجراء البحـوث االبتكاريـة والتحليليـة فـي (يوركنيو )م في مدينة 1961/هـ1580منظمة غير ربحية، تأسست عام 
وتسـعى لتوجيـه صـناع السياسـة العامـة والشـركات العالميـة . مجال السياسات، التي تعزز األمـن العـالمي واالزدهـار والحريـة

 .الرائدة في الحكومة وقطاع األعمال

اولة للتركيز على السياسة الخارجية وقضايا م، في مح2004/هـ1423عام ( واشنطن)انتقل مقر المعهد إلى العاصمة 
 .األمن الوطني األمريكي

                                                           
   http://www.mei.edu/mission: موقع المعهد(  56)
   http://www.sqcc.org: موقع المركز(  57)
 http://www.hudson.org/learn/index.cfm?fuseaction=history: موقع المعهد(  58)

http://www.hudson.org/learn/index.cfm?fuseaction=mission_statement 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&twu=1&u=http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi%3Fv1%3D1%26ti%3D1,1%26Search_Arg%3DMiddle%2520East%2520Institute%26Search_Code%3DNAME%2540%26CNT%3D100%26type%3Dquick%26PID%3DND-dggwuupCno4OFTvSs3LUTOB%26SEQ%3D20130128172909%26SID%3D1&usg=ALkJrhh2HBzCLrkPFDNt2nLpPA3MPJtm6g
http://www.hudson.org/learn/index.cfm?fuseaction=mission_statement
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 (:معهد هدسون)من إصدارات 

 .م2003/هـ1426االتجاهات الحالية في الفكر اإلسالمي، نشر سنة  -1
(Current trends in Islamist ideology). 

نشر عام . أنحاء العالم انتشار الشريعة اإلسالمية المتطرفة في جميع: (59)قواعد اإلسالم المتطرف -2
 .م2003/هـ1426

(Radical Islam's Rules: The Worldwide Spread of Extreme Shari'a Law). 

 . (The mind of  jihad) .م2007/هـ1428عقل الجهاد، نشر عام  -5

 .م 2008/هـ1429ي العالم، نشر عام الحرية الدينية ف -4
(Religious freedom in the world)  .  

نشر . مع مقتطفات من المقررات المدرسية اإلسالمية في وزارة التربية والتعليم السعودية. تعصب المناهج السعودية -3
 . م2008/هـ1429عام 

(Saudi Arabia's Curriculum of Intolerance. With Excerpts from Saudi Ministry of Education 
Textbooks for Islamic Studies).                                                    

 :مركز الدراسات االستراتيجية والدولية: المطلب الثامن
(Center for Strategic and International Studies)  

م، تهــدف إلــى تقــديم ررى اســتراتيجية 1962/هـــ1581عــام ( واشــنطن)منظمــة غيــر ربحيــة، تأسســت فــي العاصــمة 
وحلــول سياســية لمســاعدة صــناع القــرار فــي الواليــات المتحــدة وخارجهــا، وأصــبحت مــن أبــرز المؤسســات السياســية علــى 

اســة الخارجيــة وقضــايا األمــن الــوطني للواليــات المتحــدة، واالســتقرار اإلقليمـــي، مســتوى العــالم، تركــز علــى مجــال السي
 .(40)والتحديات في مجال الصحة والطاقة والمناخ والتنمية واالقتصاد العالمي

                                                           
لق كثير وعندما يط. وال غير ذلك( اإلسالم األصولي)، وال (اإلسالم المعتدل)، وال (اإلسالم المتطرف: )اإلسالم شيء واحد، ال يصح إضافة أي وصف له، فال يصح أن قال(  59)

مؤسسة البحث والتطوير : للتوسع ينظر. ونحوهما فإنهم ال يعنون في األعم األغلب ما يعنيه مفهومها عند العلماء المسلمين( االعتدال)و( التطرف)من الغربيين أوصاف 
 . 196-143وموقفها من الدعوة اإلسالمية، ص( رَانـد)

   http://csis.org/about-us/-brief-history؛   http://csis.org/about-us :موقع المركز(  40)

https://www.hudson.org/Bookstore/itemdetail.cfm?item=3010
https://www.hudson.org/Bookstore/itemdetail.cfm?item=3041
https://www.hudson.org/Bookstore/itemdetail.cfm?item=3041
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 :من إصدارات مركز الدراسات االستراتيجية والدولية

 .م2001/هـ1422، نشر عام سبتمبر/ 11البيانات السعودية الرسمية عن اإلرهاب بعد هجمات  -1
(Saudi Official Statements on Terrorism After the September 11th Attacks). 

 .م2002/هـ1425، نشر عام  اإلسالم، الدين الثاني في أوروبا -2
(Islam, Europe's Second Religion). 

، نشر عام دراسة تحليلية: األسباب الكامنة وراء االستقرار واالضطرابات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا -5
 .م2012/هـ1455

(The Underlying Causes of Stability and Unrest in the Middle East and North Africa : An 
Analytic Survey). 

 .م2015/هـ1454، نشر عام الواليات المتحدة وإيران في بالد الشاممنافسة  -4
(U.S.-Iranian Competition in the Levant). 

 :معهد الدراسات السياسية: المطلب التاسع
(Institute for Policy Studies) 

ــة، (واشــنطن)م، فــي العاصــمة 1965/هـــ1582أُنشــع عــام  ــة لــدعم الســالم، والعدال ، ويقــوم بصــياغة اســتراتيجيات عملي
، كما عارض تدخل الواليات المتحدة في أمريكا الوسـطى، وعـارض الحـرب األخيـرة (فيتنام)عارض المعهد حرب . والبي ة

ة للتحــديات العالميــة، كــالفقر، وانتشــار األســلحة النوويــة، ويســعى المعهــد إلــى تقــديم بــدائل غيــر عســكري. علــى العــراق
 .(41)واإلرهاب

 :من إصدارات معهد الدراسات السياسية

 .م2009/هـ1450فهم الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، نشر عام  -1
(Understanding the Palestinian-Israeli Conflict). 

 .م2010/ـه1451إنهاء الحرب األمريكية في أفغانستان، نشر عام  -2
(Ending the U.S. War in Afghanistan). 

 .م2012/هـ1455عودة حرب الغرب على اإلسالم، نشر عام  :(2،0)الحملة الصليبية  -5
 (Crusade 2.0: The West's Resurgent War on Islam). 

                                                           
  http://www.ips-dc.org/about/history: موقع المعهد(  41)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=6QwIUcjPPJHMsgbp2YH4DQ&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DCenter%2Bfor%2BStrategic%2Band%2BInternational%2BStudies%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://csis.org/publication/saudi-official-statements-terrorism-after-september-11th-attacks&usg=ALkJrhgP0PD_8o6AZHla119-HxBR9LmdhA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://csis.org/publication/saudi-official-statements-terrorism-after-september-11th-attacks&usg=ALkJrhhpJZqm-Y3FVFJ9fCSqXeia6SkbbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://csis.org/publication/islam-europes-second-religion&usg=ALkJrhgpsS4KM1uUBEgOhJeOvSJawCPHIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://csis.org/publication/islam-europes-second-religion&usg=ALkJrhgpsS4KM1uUBEgOhJeOvSJawCPHIg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=ar&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&tl=ar&u=http://csis.org/publication/islam-europes-second-religion&usg=ALkJrhhFejLdHmHL3QCmEFBmdJYaPJS8yQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=6QwIUcjPPJHMsgbp2YH4DQ&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DCenter%2Bfor%2BStrategic%2Band%2BInternational%2BStudies%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://csis.org/publication/underlying-causes-stability-and-unrest-middle-east-and-north-africa-analytic-survey&usg=ALkJrhg6TIrmw3nCJslXN9VgHOFBxTndOA
http://csis.org/publication/underlying-causes-stability-and-unrest-middle-east-and-north-africa-analytic-survey
http://csis.org/publication/underlying-causes-stability-and-unrest-middle-east-and-north-africa-analytic-survey
http://csis.org/publication/underlying-causes-stability-and-unrest-middle-east-and-north-africa-analytic-survey
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=6QwIUcjPPJHMsgbp2YH4DQ&hl=ar&prev=/search%3Fq%3DCenter%2Bfor%2BStrategic%2Band%2BInternational%2BStudies%26hl%3Dar%26safe%3Dactive%26tbo%3Dd&rurl=translate.google.com.sa&sl=en&u=http://csis.org/publication/us-iranian-competition-levant-parts-i-ii&usg=ALkJrhgygp2AEKTge4adLStxhMghnuRcdg
http://csis.org/publication/us-iranian-competition-levant-parts-i-ii
http://www.ips-dc.org/books/crusade_20
http://www.ips-dc.org/about/history
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 :الدولي للعلماء( سونُودُرو ويل)مركز : المطلب العاشر
(Woodrow Wilson International Center for Scholars) 

ـــــى  ـــــات المتحـــــدة (42)(ُودُرو ويلســـــون)نســـــبة إل ـــــس الشـــــيوخ األمريكـــــي عـــــام . أحـــــد ررســـــاء الوالي ــــــمركز مجل َأســـــس ال
رنــامج الشــرق ب: العاصــمة، ويُعنــى بدراســة الشــؤون الوطنيــة والعالميــة، ومــن برامجــه( واشــنطن)م، فــي 1968/هـــ1588

م، ويـــولي البرنـــامج عنايـــة خاصـــة بمناشـــط المـــرأة، والشـــباب، ومؤسســـات 1998/هــــ1419األوســـط، بـــدأ أعمالـــه عـــام 
 . (45)المجتمع المدني، واإلسالم واالتجاهات الديمقراطية واالستبدادية

مبادرة و ، يةمجلس القيادات النسائية العالم، و برنامج آسيابرنامج أفريقيا، و : وللمركز عدد من البرامج األخرى، من أهمها
 (44)العالمية للمرأة القيادة

 (:مركز ُودُرو ويلسون)صدارات من إ

 .م2012/هـ1455نشر عام النساء بعد الصحوة العربية،  -1
(Women after the Arab Awakening).  

 .م2012/هـ1455، نشر عام التصويت في االنتخابات بصفته أداة قوية للمرأة -2
(Voting as a Powerful Tool for Women). 

 .م2012/هـ1455في السلطة بدون سلطة، نشر عام : اإلسالميون في المغرب -5
(Morocco’s Islamists: In Power Without Power). 

 .م2015/هـ1454، نشر عام الشباب السعوديون والمستقبل السياسي للمملكة -4
(Young Saudis and The Kingdom’s Political Future). 

 .م2015/هـ1454دستورية في مصر، نشر عام حقوق المرأة في ظل الفوضى ال -3
(Women’s Rights Under Egypt’s Constitutional Disarray). 

                                                           
د الحاصل على درجة دكتوراه، فاز بالرئاسة عام م، تتدرج في التعليم حتى حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، وهو الرئيس األمريكي الوحي1836/هـ1272ولد عام (  42)

 (: ُودرو ويلسن)موقع مركز : ينظر. م1924/هـ1542وتوفي عام . م وُأعيد انتخابه ثانية1912/هـ1550
http://www.wilsoncenter.org/about-woodrow-wilson   

 .38، ص(م8/2003سانتا مونيكا وواشنطن، راند وُودُرو ويلسون، )ية، بدون ذكر مؤلفين، القوانين التقدمية لألسرة في الدول اإلسالم(: أفضل الممارسات: )ينظر(  45)
   http://www.wilsoncenter.org/programs: موقع المركز(  44)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/program/asia-program&usg=ALkJrhh1oTPeAPVS763O3PkttoOijXQDRg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/program/council-women-world-leaders&usg=ALkJrhiBp1yAq76EeRMOsj_xyJ263k9dQw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/program/global-womens-leadership-initiative&usg=ALkJrhgAagXd12QDzfAQWdqKGzbJ8djaHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/program/global-womens-leadership-initiative&usg=ALkJrhgAagXd12QDzfAQWdqKGzbJ8djaHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/program/global-womens-leadership-initiative&usg=ALkJrhgAagXd12QDzfAQWdqKGzbJ8djaHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/program/global-womens-leadership-initiative&usg=ALkJrhgAagXd12QDzfAQWdqKGzbJ8djaHw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/publication/women-after-the-arab-awakening-winter-2012&usg=ALkJrhhOQ1LnHcUD8cGBcB-E6Z7P-V7KuA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/publication/women-after-the-arab-awakening-winter-2012&usg=ALkJrhhOQ1LnHcUD8cGBcB-E6Z7P-V7KuA
http://www.wilsoncenter.org/publication/women-after-the-arab-awakening-winter-2012
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/publication/voting-powerful-tool-for-women&usg=ALkJrhiAgtzfd4hLeo6ryzaWZ885yK5ANg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/publication/voting-powerful-tool-for-women&usg=ALkJrhiAgtzfd4hLeo6ryzaWZ885yK5ANg
http://www.wilsoncenter.org/publication/voting-powerful-tool-for-women
http://www.wilsoncenter.org/publication/morocco%E2%80%99s-islamists-power-without-power
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/publication/young-saudis-and-the-kingdom%25E2%2580%2599s-political-future&usg=ALkJrhhw6oflijExkDycdi4QqgtuYu7WLw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=ar&u=http://www.wilsoncenter.org/publication/young-saudis-and-the-kingdom%25E2%2580%2599s-political-future&usg=ALkJrhhw6oflijExkDycdi4QqgtuYu7WLw
http://www.wilsoncenter.org/publication/young-saudis-and-the-kingdom%E2%80%99s-political-future
http://www.wilsoncenter.org/publication/women%E2%80%99s-rights-under-egypt%E2%80%99s-constitutional-disarray
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 :(The Heritage Foundation)مؤسسة التراث : المطلب الحادي عشر

مؤسســــة مســــتقلة، غيــــر ربحيــــة، مــــن أكبــــر مؤسســــات أبحــــاث السياســــة العامــــة فــــي الواليــــات المتحــــدة، تأسســــت عــــام 
، تُعنى بالبحث والرأي لصالح تعزيز السياسات العامـة المحافظـة علـى أسـاس (واشنطن)م، في العاصمة 1975/هـ1595

: للمؤسسـة عـدد مـن المراكـز، منهـا. الـوطني األمريكـيمبادئ االقتصاد الحر، والحريـة الفرديـة، والقـيم األمريكيـة والـدفاع 
 .    (43)مركز الدراسات اآلسيوية

 .(46)من مؤسسات الفكر والرأي األكثر نفوًذا وتأثيًرا في السياسة الخارجية للواليات المتحدة( مؤسسة التراث)وتُعدُّ 

 :من إصدارات مؤسسة التراث

 .م1980/هـ1401اإلسالم بنظرة ثاقبة، نشر عام  -1
 (Islam through the looking glass). 

 .م1985/هـ1404مسرد، نشر عام : الصراع بين الواليات المتحدة والعالم الثالث -2
(The U.S.-Third World conflict: a glossary).  

 .م1998/هـ1418الضرورات االستراتيجية في شرق آسيا، نشر عام  -5
(Strategic imperatives in East Asia).  

 :معهد الواليات المتحدة للسالم: المطلب الثاني عشر
(United States Institute of Peace) 

م، ويقوم المجلس بتمويلها، ومقرها في 1984/هـ1404منظمة مستقلة، أنشأها مجلس الشيوخ والنواب األمريكي عام 
ة الحكومة األمريكية على إدارة الصراع الدولي ، تهدف إلى منع الصراع الدولي أو تخفيفه، وزيادة قدر (واشنطن)العاصمة 

دون عنف، وتقليل التكاليف والمخاطر عليها، والحد من اللجوء إلى العنف، وتعزيز االستقرار والتنمية بعد انتهاء 
 .(47)وتقدِّم برامج تدريبية ومهنية في هذه المجاالت في جميع أنحاء العالم. الصراع

                                                           
  http://www.heritage.org/about: موقع المؤسسة(  43)
(46  )http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm   
 http://www.usip.org/about-us/about-us : موقع المعهد(  47)

http://www.usip.org/about-us   ؛  http://www.usip.org/about-us/our-history 

http://usforeignpolicy.about.com/od/backgroundhistory/p/RAND.htm
http://www.usip.org/about-us
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 : من إصدارات المعهد

 .م1998/هـ1418اآلثار المترتبة على األمن اإلقليمي وخيارات للعمل الدولي، نشر عام : فغانستانطالبان وأ -1
(Special Report. The Taliban and Afghanistan: Implications for Regional Security and 

Options for International Action). 

 .م2006/هـ1427واليات المتحدة، نشر عام أثر المساعدة األمنية الداخلية لل: تحصين باكستان -2
(Fortifying Pakistan: The Role of U.S. Internal Security Assistance). 

 .م2007/هـ1428دروس من الماضي ، نشر عام : الديمقراطية ومكافحة اإلرهاب -5
(Democracy and Counterterrorism: Lessons from the Past). 

 .م2011/هـ1452نشر عام . المقايضات، والتوقيت، والدبلوماسية: إشراك المتطرفين -4
(ENGAGING EXTREMISTS: Trade-Offs, Timing, and Diplomacy). 

 .م2012/هـ1455اإلسالميون قادمون، نشر عام  -3
(The Islamists Are Coming). 

 :نىلسياسات الشرق األد( واشنطن)معهد : المطلب الثالث عشر
 (The Washington Institute for Near East Policy) 

، ويهـــدف إلـــى تعزيـــز مصـــالح الواليـــات المتحـــدة فـــي الشـــرق (واشـــنطن)م، فـــي العاصـــمة 1983/هــــ1403تأســـس عـــام 
ات األوسط، ويعنى بالبحث في العالقات العربية اإلسرائيلية، والقضايا السياسية واألمنية، وجــميع مـا يتعلـق بسياسـة الواليـ

وهو مـن أهـم . (49)، ودعم المواقف اإلسرائيلية من خالل قطاع األبحاث ومراكز البحوث(48)المتحدة في الشرق األوسط
مراكز البحوث األمريكيـة الصـهيونية المعاديـة للعـرب والجماعـات اإلسـالمية، وال يـزال يقـوم بمهـام مـؤثرة فـي رسـم مالمـح 

 .(30)ولويات االحتالل اليهودي والمصالح األمريكية في المنطقةمستقبل العراق ومنطقة الشرق األوسط، وخدمة أ

 .(31)ويمنح المعهد ثالث جوائز سنويا للكتب التي تتناول الشرق األوسط للقراء األمريكيين

                                                           
   history-and-http://www.washingtoninstitute.org/about/mission: موقع المعهد(  48)
 http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=135 :موقع تقرير واشنطن(  49)
   http://ar.wikipedia.org/wiki: وموقع الموسوعة الحرة 
، 8908، إياد أبو شقرا، صحيفة الشرق األوسط، ع"وجـماعات اليمين المتطرف األمريكي( اللوبي الليكودي)مصالح بين : مراكز األبحاث األميركية في القرار دور(  "30)

 : موقع الصحيفة. هـ16/2/1424
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=166363&issueno=8908#.UQ7fph2IEzI   

   prize-http://www.washingtoninstitute.org/book: موقع المعهد(  31)

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=166363&issueno=8908#.UQ7fph2IEzI
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 (:واشنطن)من إصدارات معهد 

 .م1999/هـ1420نشر عام  بين التكامل والصراع ،: وسط األقليات الشرقية -1
(Middle Eastern Minorities: Between Integration and Conflict).  

 .م2005/هـ1424دروس من التجربة البريطانية، نشر عام : سياسة الواليات المتحدة في عراق ما بعد صدام -2
(U.S. Policy in Post-Saddam Iraq: Lessons from the British Experience).  

نشر عام . العامة األمريكية في الشرق األوسط مقاالت عن الدبلوماسية: معركة األفكار في الحرب على اإلرهاب -5
 م2004/هـ1423

(The Battle of Ideas in the War on Terror: 
Essays on U.S. Public Diplomacy in the Middle East). 

 :(Middle East Forum)منتدى الشرق األوسط : المطلب الرابع عشر

م، تعمـل علــى تحديـد المصــالح األمريكيـة فــي 1994/ هـــ114عـام ( يــافيالدلف)مؤسسـة بحثيـة غيــر ربحيـة، تأسســت فـي 
، (اإلســالم المتطــرف)الشــرق األوســط وتعزيزهــا، وحمايــة القــيم الغربيــة مــن التهديــدات فــي الشــرق األوســط، وبخاصــة مــن 

 .(32)والعمل على سبل هزيمته

الدفاع ووزارة الخارجيـة األمريكيـة، األسـتاذ  أحد المسؤولين السابقين في وزارة( دانيال بايـبس)يرأس المنتدى المستشرق 
 .(35)في عدد من الجامعات والكليات

 :ويتبع المنتدى عدد من المشروعات، أهمها

يتولى نقد دراسـات الشـرق األوسـط فـي أمريكـا الشـمالية بهـدف (: Campus Watch)مشروع مراقبة الجامعات  -1
 .(  )تحسينها بحسب وجهة نظر المنتدى

اإلسـالم )م، يكافح األفكار والمؤسسات لــ2006/ هـ1427ُأطلق عام (: Islamist Watch)ن مراقبة اإلسالميي -2
غير العنيف في الواليات المتحدة والدول الغربية، ويعرض األهداف بعيدة المدى للجماعـات اإلسـالمية، ( المتطرف

 .(  )(المسلمين المعتدلين)ى إلى تعزيز ويعمل على الحد من قوتها، ويسع

                                                           
 http://www.meforum.org/about.php  :موقع المنتدى(  32)
 http://www.meforum.org/staff.php  :موقع المنتدى(  35)
 http://www.campus-watch.org :موقع المشروع(  34)
 http://www.islamist-watch.org/about.php  :موقع المشروع(  33)

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=ar&u=http://www.amazon.com/Middle-Eastern-Minorities-Integration-Washington/dp/0944029337/ref%3Dsr_1_6%3Fie%3DUTF8%26qid%3D1358720039%26sr%3D8-6%26keywords%3DWashington%2BInstitute%2Bfor%2BNear%2BEast%2BPolicy&usg=ALkJrhilkj2PM3DxaPg5_mU9k0-RUL_rcw
http://www.amazon.com/Middle-Eastern-Minorities-Integration-Washington/dp/0944029337/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1358720019&sr=8-6&keywords=Washington+Institute+for+Near+East+Policy
http://www.amazon.com/U-S-Policy-Post-Saddam-Iraq-Experience/dp/0944029841/ref=sr_1_15?ie=UTF8&qid=1358720019&sr=8-15&keywords=Washington+Institute+for+Near+East+Policy
http://www.islamist-watch.org/
http://www.meforum.org/about.php
http://www.campus-watch.org/
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 :من إصدارات المنتدى

 .وهي أشهر إصدارات المنتدى. فصلية الشرق األوسط: مجلة فصلية بعنوان -1

 .وأغلب إصدارات المنتدى مقاالت وقراءات نقدية للكتب ولبعض ما ينشر في وسائل اإلعالم

 :ولرئيس المنتدى عدد من الكتب، منها

 . م1996/ هـ1416الشرق األوسط من المؤامرة، نشر عام  مخاوف: اليد الخفية
(The Hidden Hand: Middle East Fears of Conspiracy). 

 .م2005/ هـ1424اإلسالم المقاِتل يصل أمريكا، نشر عام  -2
(Militant Islam Reaches America). 
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 :المبحث الثاني
 اتــــــــــــم الجامعـــــــــأه

 :(Harvard University)( جامعة هارفارد: )المطلب األول

فـي واليـة ( كـامبردج)م، فـي مدينـة 1656/هــ1043أقدم مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي الواليـات المتحـدة، أنشـ ت عـام 
 .(36)(ماساتشوستس)

 (:جامعة هارفارد)من إصدارات 

 .م2004/هـ1423أطلس تاري  اإلسالم، نشر عام  -1
 (Historical Atlas of Islam). 

 .م2006/هـ1427نشر عام . اإلسالم والغرب: الحرب من أجل عقول المسلمين -2
(The War for Muslim Minds: Islam and the West). 

 .م2010/هـ1451التفاوض بشأن مستقبل الشريعة، نشر عام : اإلسالم والدولة العلمانية -5
(Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari`a). 

 . م2011/هـ1452سياسة المعارضة الدينية في المملكة العربية السعودية المعاصرة، نشر عام : الصحوة اإلسالمية -4
(Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia). 

 :(Yale University) ( جامعة ييل: )المطلب الثاني

 . (37)(كونيكتيكت)في والية ( نيوهيفن)م، في مدينة 1701/هـ1112من أقدم الجامعات األمريكية، أنش ت عام 

 :(38)من أهم أقسام الجامعة ومجامعها
 . قسم الدراسات الدينية -1
 .مجلس دراسات الشرق األوسط -2
 .مجلس دراسات جنوب آسيا -5
 .مجلس دراسات جنوب شرق آسيا -4
 .يستقطب الطالب المتميزين من جميع أنحاء العالم. ؤون العالميةللش( جاكسون)معهد  -3

                                                           
   http://www.harvard.edu/history: موقع الجامعة(  36)
   http://www.yale.edu/about/history.html: موقع الجامعة(  37)
 http://www.yale.edu/departments/index.html: موقع الجامعة(  38)

http://www.harvard.edu/
http://www.harvard.edu/history
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 :(جامعة ييل)من إصدارات 

 .م1989/هـ1409اإلسالم والثورة في الشرق األوسط، نشر عام  -1
(Islam and Revolution in the Middle East). 

 .م1995/هـ1415الجذور التاريخية للجدل الحديث، نشر عام : في اإلسالم (39)المرأة والجنوسة -2
(Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate). 

 .م2002/هـ1425ألف سنة من اإليمان والقوة، نشر عام : اإلسالم -5
(Islam: A Thousand Years of Faith and Power). 

 .م2012/هـ1455نشر عام . الحركة اإلسالمية واإلسالم -4
 (Islamism and Islam). 

 .م2012/هـ1455عودة الحجاب، من الشرق األوسط إلى أمريكا، نشر عام : الثورة الهادئة -3
(A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America). 

 : (Princeton University)(جامعة برِنستون: )المطلب الثالث

. (60)(نيوجيرسي)بوالية ( برِنستون)م في مدينة 1746/هـ1139بع أقدم الجامعات في الواليات المتحدة، أنش ت عام را
 . (61)وفي مكتبتها من الكتب العربية ما ال يوجد مثله في المكتبات العربية

 :(  )(جامعة برنستون)ومن أهم األقسام والمجامع في 
 .قليميةللدراسات الدولية واإل( برنستون)معهد  -1
 .برنامج دراسات شرق آسيا -2
 .قسم دراسات شرق آسيا أيًضا -5
 .قسم دراسات الشرق األدنى -4

                                                           
، وقد كانت المؤسسات المعنية (الِجندر)والبعض ينقلها إلى العربية باللفظ األجنبي . أنثىحالة كونه ذكًرا أو : ، وتعني(Gender)تعريب لكلـمة : الجنوسة أو الجنسانية(  39)

، (Genderالجنوسة )للتعبير عن نوع اإلنسان من ذكر وأنثى، لكن في التسعينيات الميالدية بدأت باستخدام  (sexالجنس )بشؤون المرأة في العالم تستخدم كلمة 
عدم التفريق بين الذكر واألنثى بأي شيء، بل إنهما يولدان بدون تحديد جنسي، وهما مستويان : والجنوسة تعني في عرف هذه المؤسسات(. الجنس)وحلت محل استخدام 

ونفي وجود مهام  ويترتب على هذه الكلمة كثير من االنحراف، مثل الشذوذ بين الذكور، والشذوذ بين النساء، ونفي اختصاص المرأة بطبائع تختلف عن الرجال،. في الخلقة
 .في األسرة يقوم بها جنس دون اآلخر، كالرضاعة، والحضانة، والنفقة

الرياض، مجلة البيان، )، مركز البحوث والدراسات بمجلة البيان، "األسرة المسلمة والتحديات المعاصرة"ندوة : فؤاد بن عبد الكريم العبد الكريم في.مداخلة د: ينظر 
 ؛104-105، ص(هـ1450

 http://www.merriam-webster.com/dictionary/gender(: ويبستر)لمعجم وموقع ا
 http://www.princeton.edu/main/about: موقع الجامعة(  60)
 .  28بحوث في االستشراق األمريكي المعاصر، ص(  61)
 http://www.princeton.edu: موقع الجامعة(  62)

http://www.princeton/
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 :(جامعة برنستون)من إصدارات 

 .م1998/هـ1419األوسط، نشر عام  في الشرق والحداثة النسويةالحركة  :المرأة إعادة صياغة -1
(Remaking women: feminism and modernity in the Middle East).  

 .م1425/2002التغيير، نشر عام  ُأمناء على: المعاصر في اإلسالم العلماء -2
(The ulama in contemporary Islam: custodians of change). 

 .م2004/هـ1423اإلسالم وتحدي الديمقراطية، نشر عام  -5
(Islam and the challenge of democracy). 

 .م2007/هـ1428والحاضر، نشر عام الماضي : المرأة في الشرق األوسط -4
(Women in the Middle East: past and present). 

 .م2008/هـ1429الدولة اإلسالمية، نشر عام صعود و  سقوط -3
(The fall and rise of the Islamic state). 

 (:Columbia University)  (جامعة كولومبيا: )المطلب الرابع

 .(65) (نيويورك)مدينة  م في1734/هـ1167تأسست عام 

، ويندرج تحت  (School of international and public affairs)كلية الشؤون الدولية والعامة : ومن كلياتها
 .(64)الكلية عدد من المراكز والمعاهد المعنية بالشؤون الدولية

 .(63)ثة معاهد في نفس المجاالت، ويتبعه ثال(مركز الشرق األوسط، وجنوب آسيا، والدراسات األفريقية: )وفي الجامعة

 .وفي الجامعة كذلك معاهد ومراكز أخرى تعنى بالشرق

 :(جامعة كولومبيا)من إصدارات 

 . (Mobilizing Islam). م2002/ هـ1425تعب ة اإلسالم، نشر عام هـ -1

 .م2009/ هـ1450الحركة الدينية الجديدة لإلسالم، نشر عام  :السلفية العالمية -2
(Global Salafism: Islam's New Religious Movement).  

                                                           
 http://www.columbia.edu/content/history.html: موقع الجامعة(  65)
 http://new.sipa.columbia.edu/faculty-research/centers-institutes/sipa-centers: موقع الكلية(  64)

 /http://www.columbia.edu/cu/mesaas: موقع الجامعة(  63)

http://www.columbia.edu/content/history.html
http://new.sipa.columbia.edu/faculty-research/centers-institutes/sipa-centers
http://www.columbia.edu/cu/mesaas/
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 .م2005/ هـ1424إنشاء عدو المسلمين، نشر عام : الحروب الصليبية الجديدة -5
 (The New Crusades: Constructing the Muslim Enemy). 

 .م2009/ هـ1450العلمانية في مواجهة اإلسالم، نشر عام هـ -4
(Secularism Confronts Islam). 

 .م2012/ هـ1455اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي، نشر عام : المستحيلةالدولة  -3
(The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament). 

 :(Georgetown University)( جامعة جورج تاون: )المطلب الخامس

، فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة، وهـي (واشـنطن)م، فـي العاصـمة 1789/هــ1205 ت عـام ، أنشـ(66)جامعة كاثوليكية
 .(67)من أهم الجامعات الدولية

 :ومن أهم كلياتها

 (كلية إدموند والش للشؤون الدولية) 
 (The Edmund A. Walsh School of Foreign Service). 

 .(68)م2003/هـ1426وللكلية فرع في دولة قطر، افتتح عام 

 :(جورج تاون)من إصدارات جامعة 

 .م1994/هـ1413الحركة اإلسالمية والحركة العلمانية في شمال أفريقيا، نشر عام  -1
(Islamism and secularism in North Africa). 

 .م1993/هـ1416اإلسالميون وتحدي التعددية، نشر عام  -2
(Islamists and the challenge of pluralism). 

 .م1996/هـ1417تكوين اإلسالم، نشر عام إعادة  -5
(Reconstituting Islam)  

                                                           
الموسوعة ". عليها يزعم أن مؤسسها بطرس الرسول، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما، وتعترف بسيادة بابا روما... أكبر الكنائس النصرانية في العالم: "الكاثوليك(  66)

، (هـ1424الرياض، دار الندوة العالمية، )، 3مانع بن حماد الجهني، ط.الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، إشراف د
2/600 . 

  http://www.georgetown.edu/about.html: ينظر موقع الجامعة(  67)
 http://sfs.georgetown.edu: موقع الكلية(  68)

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC+%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%86&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.georgetown.edu%2F&ei=bOFBUYb_HISqPPyrgYgI&usg=AFQjCNEw1WV2y7xxyOEtqhLutx-BLBKtww
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 .م1999/هـ1420م ة سنة قادمة، نشر عام : المملكة العربية السعودية -4
(Saudi Arabia: one hundred years later). 

اللغات، نشر عام دليل لمعلمي اللغات األقل شيوعًا في تعليم : تدريس وتعلم اللغة العربية بصفتها لغة أجنبية -3
 .م2015/هـ1454

(Teaching and learning Arabic as a foreign language: 
a guide for teachers of less commonly taught languages). 

 :(Johns Hopkins University)( جامعة جونز هوبكنـز: )المطلب السادس

 .(69)في الواليات المتحدة( ماريالند)ية بوال( بالتيمور)م، في مدينة 1876/هـ1295أنش ت عام 

 :من إصدارات الجامعة

 .م1984/هـ1404التصور اإلسالمي للعدالة، نشر عام  -1
(The Islamic conception of justice). 

 .م2005/هـ1424اإلسالم والديمقراطية في الشرق األوسط، نشر عام  -2
(Islam and democracy in the Middle East). 

 .م2003/هـ1426العالمية والديمقراطية، نشر عام  األديان -5
(World religions and democracy).  

 :(The University of Chicago)( جامعة شيكاغو: )المطلب السابع

، في الواليات المتحدة (إلينوي)، بوالية (شيكاغو)م، في مدينة 1890/هـ1507جامعة أهلية، أنش ت عام 
 . (70)األمريكية

 :لمراكز والمعاهد التابعة للجامعةمن ا
 .مركز دراسات األديان القديمة -1
 .مركز دراسات الشرق األوسط -2
 .          مركز الدراسات الدولية -5
 .معهد الدراسات الشرقية -4

                                                           
 http://webapps.jhu.edu/jhuniverse/information_about_hopkins/about_jhu/a_brief_history_of_jhu/index.cfm :موقع الجامعة(  69)

 http://www.uchicago.edu/about/history.shtml: ينظر موقع الجامعة(  70)

http://webapps.jhu.edu/jhuniverse/information_about_hopkins/about_
http://webapps.jhu.edu/jhuniverse/information_about_hopkins/about_
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 (:جامعة شيكاغو)من إصدارات 

 .م1988/هـ1408نقد عقيدة التنمية، نشر عام (: الليبرالية اإلسالمية) -1
(Islamic liberalism: a critique of development ideologies). 

 .م1988/هـ1408لغة السياسة لإلسالم، نشر عام  -2
(The political language of Islam).  

 .م2002/هـ1425تغيير جوانب الحياة اإلسالمية المعاصرة، نشر عام : الثقافة اإلسالمية -5
(The culture of Islam: changing aspects of contemporary Muslim life). 

 .م2007/هـ1428الخرافات والحقائق، نشر عام : اإلسالم والتعليم -4
(Islam and education: myths and truths).  

 :(Stanford university)( جامعة ستانفورد: )المطلب الثامن

، وافُتتحــت عــام (71)وزوجتــه( ســتانفورد ليالنــد( )كاليفورنيــا)مــن أشــهر الجامعــات الرائــدة فــي العــالم، أسســها حــاكم واليــة 
 . (72)(كاليفورنيا)في ( ستانفورد)م، وتقع في مدينة 1891/هـ1508

 (:ستانفورد)أهم المجامع والبرامج التابعة لجامعة 

 .(75)معهد الدراسات الدولية، يُعنى بعدد من المجاالت حول العالم -1

 .(74)مركز للصراع الدولي والتفاوض -2

برنامج اإلصالح والديمقراطية في العالم العربي بمركز الديمقراطية والتنمية )): ها الجامعةمن البرامج التي تنفذ -5
 .(73)(((ستانفورد)وسيادة القانون في جامعة 

                                                           
، قُتلت عام (جين إليزا الثروب)وزوجته . م1895/هـ1510م، وتوفي عام 1824/هـ1259عام ( نيويورك)سياسي من الحزب الجمهوري، ولد في (: ليالند ستانفورد)(  71)

  .م1903/هـ1522
 http://www.nndb.com/people/966/000055801: قاعدة بيانات األسماء البارزة 
   http://facts.stanford.edu/about/founding؛  http://facts.stanford.edu: موقع الجامعة(  72)
   http://fsi.stanford.edu/docs/about_fsi: موقع المعهد(  75)
   http://www.law.stanford.edu/node/149750: موقع المركز(  74)
 .هـ15/7/1455، 16030هتون أجواد الفاسي، صحيفة الرياض، ع.، د"نظرة من الداخل: جامعة ستانفورد(  "73)

http://facts.stanford.edu/
http://fsi.stanford.edu/docs/about_fsi/
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 (:جامعة ستانفورد)من إصدارات 

 . م2009/هـ1450القانون اإلسالمي في السياق المعاصر، نشر عام : الشريعة -1
(Shari'a: Islamic Law in the Contemporary Context). 

 .م2009/هـ1450كيف يغيِّر الناس العاديُّون الشرق األوسط؟ نشر عام : الحياة بصفتها سياسة -2
(Life as politics: how ordinary people change the Middle East).  

 . م2015/هـ1454، نشر عام (مجابهة التقاليد)إعادة بناء الفكر الديني في اإلسالم  -5
(The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Encountering Traditions). 

 .م2015/هـ1454السخرية والسياسة في فلسطين المحتلة، نشر عام : صعود وهبوط حقوق اإلنسان -4
(The rise and fall of human rights: cynicism and politics in occupied Palestine). 

 (:University of California)( جامعة كاليفورنيا: )المطلب التاسع

، فــي الواليــات المتحــدة (كاليفورنيــا)فــي واليــة ( لــوس أنجلــوس)م، وتقــع فــي مدينــة 1919/هـــ1557أُنشــ ت عــام 
 .(76)األمريكية

 :(77)من أقسام الجامعة ومجامعها

 .آلسيوية األمريكيةقسم الدراسات ا -1

 .قسم اللغات والثقافات اآلسيوية -2

 .مركز دراسة الدين -5

: ويندرج تحته ما يقرب من ثالثين مركًزا وبرنامـًجا في عدد من التخصصات والدرجات العلمية، منها: المعهد الدولي -4
برنامج الماجستير برنامج الماجستير للدراسات الشرق آسيوية، وبرنامج الماجستير في الدراسات األفريقية، و 

 .والدكتوراه في الدراسات اإلسالمية

                                                           
 http://www.ucla.edu/about.html: ينظر موقع الجامعة(  76)
 http://www.international.ucla.edu/about.asp: معةينظر الرابطان التاليان في موقع الجا(  77)

http://www.religion.ucla.edu/index.php/students/major 

http://www.universityofcalifornia.edu/
http://www.international.ucla.edu/about.asp
http://www.religion.ucla.edu/index.php/students/major
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 (:جامعة كاليفورنيا)من إصدارات 

 .م1985/ هـ1405الحركات اإلسالمية المعاصرة في المنظور التاريخي، نشر عام  -1
(Contemporary Islamic movements in historical perspective). 

 .م1994/ هـ1414معاصرة، نشر عام الدعوة اإلسالمية في مصر ال: المنبر النبوي -2
(The prophet’s pulpit: Islamic preaching in contemporary Egypt).  

 .م1998/ هـ1418اإلسالم السياسي والفوضى العالمية الجديدة، نشر عام : تحدي األصولية -5
(The challenge of fundamentalism: political Islam and the new world disorder).  

 . (Understanding Jihad). م2003/ هـ1426فهم الجهاد، نشر عام  -4

 .م2006/ هـ1427إعادة التفكير في السياسة والحداثة، نشر عام : أصوات اإلسالم الجديدة -3
 (The new voices of Islam: rethinking politics and modernity). 


